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حققت الػركاية اٞتزائرية يف مسَتهتا اإلبداعية كجودا ٦تيزا يف الواقع األديب الذم ساد مرحلة
االستقبلؿ؛ سواء من حيث اٟتضور الفٍت كنص ثقايف موجو للقراء ،أك من حيث كونو مادة ثقافية
ىامة للنقد األديب.كقد أدل اجتهاد ركائيي جيل االستقبلؿ إذل التأصيل ٞتنس ركائي اكتسب
فرادتو يف ٘تظهرات الفعل اإلبداعي؛ الذم عرب عن توجهات األنا يف ٤تاكالهتا الرامية إذل بلورة رؤية
حقيقية للذات كللعادل؛ نتجت عن االنفتاح ا١تعريف ا١تتزايد الذم يستهدؼ ٕتاكز رتابة األشكاؿ
التقليدية،اليت صارت قاصرة عن تلبية حاجيات الذائقة الفنية للمتلقُت.
كاٟتقيقة أف ٘تيز النتاج الركائي اٞتزائرم ،نتيجة للتفاعل ا١تتواصل بُت خصوصية الركاية
اٞتزائرية كأشكاؿ األسئلة كنوعيتها يف ا٠تطاب األديب كالنقدم اٟتداثي ،كىذا يعٍت؛ أف إسًتاتيجية
اإلبداع الركائي اٞتزائرم ،تستدعي بالضركرة إعادة النظر ،كإعادة ا١تساءلة ،كاختبار التجربة إلبداع
نصوص متميزة دالة على ا٠تصوصية الققافية يف اجملاؿ السردم ،لتقدـ بذلك حالة إبداعية جزائرية
خاصة ٢تا ما ٯتيزىا عن نظَتاهتا العربية بشكل عاـ.
شكلت ىذه اٟتاؿ – التنوع كالقراء– يف حدذاهتا حافزا قويا جعلٍت أكقر اىتماما ٔتقاربة
نصوص جزائرية معاصرة ،فوقع اختيارم على ركايات "كاسيٍت األعرج" .بناء على اعتبارات عدة
أبرزىا :
 أف الركائي "كاسيٍت األعرج "من ا١تبدعُت اٞتزائريُت الذين اشتهركا بكتاباهتم سواء يف اٞتزائر أك
يف العادل العريب ،أك يف مناق أخرل من العادل .كقد فرض كجوده إبداعيا كركائي ،كأكادٯتيا
كناقد ،كأستاذ كرسيّ ،تامعة اٞتزائر ك السربوف بفرنسا.
 أف ركايتو –كتاب األمَت ،مسالك أبواب اٟتديد -تعد أكؿ مدكنة سردية جريئة تتناكؿ
شخصية كقنية ٤تورية ىي شخص "األمَت عبد القادر اٞتزائرم"الذم ارتبط اٝتو بفكرة تأسيس
الدكلة اٞتزائرية اٟتديقة.
6

مقدمة

ك١تا كانت اإلسًتاتيجية اإلبداعية اٞتديدة اليت هنجها "كاسيٍت األعرج" ،إسًتاتيجية مساءلة
التاريخ فقد حققت ركاية "كرٯتاتوريوـ سوناتا" منتهى ىذا التوجو بتماىيها مع التاريخ العريب
كاإلسبلمي على السواء ،فكانت سندا للمدكنة األكذل ا١تتعلقة ٔتوضوع الدراسة ،ينظاؼ إليهما
ركاية ٦تلكة الفراشة اليت راىنت يف تشكلها على التاريخ اٞتزائرم ا١تعاصر.
كيعد التميز ا١تنهجي الذم نقيمو بُت التاريخ كأحداث موضوعية متحققة ،ك بُت التارٮت ػ ػ ػي
المتخيل السردي البنية األساسة اليت استقر عليها التصور العاـ للبحث؛ إذ ا١تسافة ا١تختزلة بُت
التاريخ كالتارٮتي ليست مسافة بسيطة ،بل مسافة مشبعة يف الغالب بإجراءات فنية كإيديولوجيات
ثاكية يف ا٠تطاب ،تستوجب يف إقار القراءة الوقوؼ عليها ،كمعرفة فعاليتها السردية ،كمدل
مسا٫تتها النوعية يف تشكيل شكل ركائي حداثي ذم خصوصية جزائرية.
كقد أقمنا دراستنا -كف مقولة القياس  -بناء على مقولة فلسفية اجتماعية ،مؤداىا أف
"٧ل ٗٞل لٛىي َى في طاث الى٢ذ ٗٞل بًضًىلىجي" .كمن ٙتة ٯتكن اعتبار النصوص األدبية -
باعتبارىا أفعاال لغوية -نصوصا أك خطابات ذات نزكع إيديولوجي.

كتأسيسا على ما سب ؛ ٯتكن أف نصوغ إشكالية البحث يف األسئلة اآلتية:
 ىل يعكس األدب اإليديولوجيا كيصوغها يف قالب فٍت؟ أـ أف األدب يكشفاإليديولوجيا فيعطيها شكبل كبنية ؟
 كىل ٮتضع إنتاج األدب لئليديولوجيا؟ أـ أف اإليديولوجيا ىي اليت تنتج األدب ؟ كىل يوجد نص خارج حقل اإليديولوجيا ؟ كىل بإمكاننا عزؿ النصوص عن الواقع االجتماعي باعتبارىا أشكاال منقطعة عنالزماف كا١تكاف كرٔتا تعرب عن أشياء عادية ؟
7

مقدمة

أضحت ىذه األسئلة -كغَتىا -ىواجس أردت اختبار قبيعتها اٞتدلية من خبلؿ
تتبع مسارات التشكيل الفٍت كعبلقتو بالبناء اإليديولوجي-الصريح كا٠تفي -منخبلؿ ثنائية
الفن ك اإليديولوجيا كٔتنهجية سوسيو– بنائية ،فوٝتت مشركع البحث بـ ـ ـ" :البعذ الفني
و ؤلاًذًىلىجي في الشواًت الجضائشٍت اإلاعاصشة ،دساظت ظىظُى-بىائُت لشواًاث واظُني ألاعشج".

ك١تقاربة ا١توضوع منهجيا ،آليت تقسيم الدراسة إذل أربعة فصوؿ؛ أما الفصل األكؿ كا١تعنوف
بػػ" الركاية كاإليديولوجيا ،إيقاعات معرفية للمفهوـ كالعبلقة" ،كقد تعل ٔتسارين فرضهما مصطلح
اإليديولوجيا؛ فكاف ا١تسار األكؿ منو معنونا باإلقار ا١تفاىيمي؛ الذم ضمنتو مفهوـ اإليديولوجيا
بدء بعلم األفكار ،كا١تفهوـ التهكمي ،فا١تفهوـ ا١تاركسي ،مث ا١تفهوـ السوسيولوجي ،مركرا
ٓتصائص اإليديولوجيا ،فنظائر اإليديولوجيا ،كصوال إذل عبلقة اإليديولوجيا باألدب ،كعبلقة
الركاية باإليديولوجيا.
أما ا١تسار القاين  ،فقد كٝتتو بػ ػ ػ ػ ػ ػػ"اإلقار ا١تنهجي للدراسة"؛ حيث استهليتو بتوقئة حوؿ
علم اجتماع األدب ك الظاىرة األدبية؛ حاكلت من خبللو رصد بعض ا١تعلومات ا١تتعلقة
باإليديولوجيا ،من خبلؿ استقراء عبلقة اجملتمع باألدب-كقنائية-من حيث أهنما ٣تاالف ٥تتلفاف
كمتفاعبلف يف الوقت ذاتو .كىذه القنائية أدت با١تسار ا١تنهجي لضركرة تتبع ىذه العبلقة يف متوف
النظرية األدبية النقدية ،ليستقر النهج على مقوالت اإلاىهج البيُىي الخ٨ىٍجي الذم حق حضورا
متميزا يف ٣تاؿ توظيف ا١تصطلح-خصوصا -فيما يتعل ٔتقاربة اٞتنس الركائي ،كىو ا١تنهج الذم
اعتمدتو يف معاٞتة ٘تفصبلت ىذا البحث.
أما الفصل القاين كالذم ٛتل عنواف "ركاية كتاب األمَت ،مسالك أبواب اٟتديد ،دراسة
سوسيو-بنائية" ،كا١تتعل بالناحية التطبيقية؛ فقد حاكلت من خبللو تطبي مقوالت البنيوية
التكوينية يف نسختها "الغولدمانية" على ركاية كتاب األمَت مسالك أبواب اٟتديد ،مع تفعيلها
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ببعض اإلجراءات النقدية للوقوؼ على بنية الفكرة من خبلؿ مستويات الوعي؛ اليت تتكشف عند
ٗتومها فعالية اإليديولوجيا كعنصر خارجي عن النص ،ككمكوف ٚتارل إبداعي ٭تتويو النص
الركائي.
كفيما ٮتص الفصل القالث؛ فقد حاكلت عربه تطبي بعض اإلجراءات النقدية اليت تسهم يف
ٖتديد األنساؽ الفكرية ،اليت تتخذىا اإليديولوجيات كفضاءات ٘ترر عربىا أفكارىا .كقد كٝتت
ىذا الفصل ب ػ ػ ػ":حك٨الث الضاللت ؤلاًضًىلىظُت في عواًت ممل٨ت الٟغاقت" .كقد اندرج يف
ثناياه ٖتديد مستويات الوعي حسب أعماؿ الشخصيات؛ اليت تشكل عادل الركاية .إضافة إذل
التشكيل األسلويب الفٍت ١تعمارية الركاية ،كعبلقتو باألفكار االيديولوحية ا١تهيمنة على ا٠تطاب ،كيف
هناية الفصل عرضت ا١تستول العاملي للنص ،من خبلؿ اختبار توجهات األعماؿ ا١تساعدة
للربنامج السردم كا١تعارضة لو؛ قصد معرفة الطريقة اليت انتظمت كفقها –ذىنيا -رؤية العادل لدل
البطل كاجملموعة اليت يعرب عنها.
أما الفصل الرابع كاألخَت ،فقد قاربت من خبللو عناكين الركايات اليت أصدرىا كاسيٍت
األعرج١ ،تا تتضمنو من أبعاد فنية كإيديولوجية ثاكية يف بنيتها السطحية كالعميقة١ ،تا يف ىذه
البنيات من عبلقات مباشرة كغَت مباشرة با١تتوف الركائية ا١تستهدفة .لذا أردنا اختبار ا١تادة اللغوية
ا١تكونة ٢تا ،باعتبار الًتابط الفكرم الذم ينم عن إسًتاتيجية خطابية قصدىا الراكم ا١تبدع لبناء
عوا١تو الركائية.
كيف خا٘تة ا١تقاربة ،حاكلت أف أعرض ٚتلة النتائج ا١تتوصل إليها من خبلؿ ٤تاكر الدراسة
فكانت مقسمة حسب ثنائية الفن ك اإليديولوجيا؛ اليت قامت عليها ا١تقاربة.
كلؤلمانة العلمية ٕتدر ضركرة االعًتاؼ بفضل الدراسات السابقة اليت تبلمس موضوع ىذه
ا١تقاربة ك على رأسها مؤلف  :البيُىٍت الخ٨ىٍيُت و الى٣ض الٗغبي الحضًض "ٞتماؿ شحيد"
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الصادر عن دار ابن رشد لبناف .1982كمؤلف ألاصب و ؤلاًضًىلىظُا لػ"عمار بلحسن "الصادر
عن ا١تؤسسة الوقنية للكتاب باٞتزائر سنة  .1984كمن اجملبلت أكد أف أشَت إذل الزخم ا١تعريف
ا١تتعل ٔتوضوع اإليديولوجيا الذم كرست لو ٣تلة فصوؿ –٣تلة النقد األديب -عددين متتاليُت
خريف  1985عرب ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب ،ناىيك عن مؤلف ؤلاًضًىلىظُا و بيُت الخطاب

الروائي لػ"عمرك عيبلف" –دراسة سوسيو نصية يف ركايات "عبد اٟتميد بن ىدكقة" الصادر سنة
 2001عن جامعة منتورم بقسنطينة ؛ الذم كجدت فيو سندا كفيا كمرتكزا منهجيا شجعٍت على
ا١تضي قدما يف تبٍت قرحو ا١تنهجي إلخراج ىذه ا١تقاربة أك القراءة اليت تعد كاحدة من بُت
القراءات ا١تمكنة.
كما أنوه ٔتؤلف مفهوـ اإليديولوجيا لؤلستاذ "عبد ا﵁ العركم" ك كذا مؤلف الى٣ض الغواجي

وؤلاًضًىلىظُا لؤلستاذ "ٛتيد ٟتميداين"الصادرين عن ا١تركز الققايف العريب با١تغرب سنة .2004
كىذه ا١تؤلفات كانت ٔتقابة اجملاؿ اٟتيوم الذم استقت منو دراستنا شرعية كجودىا رغم
الصعوبات كا﵀اذير الذم رافقت ىذا البحث.
ٯتكن القوؿ إف ىذا البحث يركـ الرفع من مستول الدراسات النقدية اليت تستهدؼ الركاية
اٞتزائرية ا١تعاصرة ،عرب تبٍت اسًتاتيجيات نقدية ،تقارب النصوص الركائية ،دكف تشويو لركح ا١تناىج
كمرجعياهتا الفكرية كالفلسفية.
كأخَتا

قاؿ

تعاذل

﴿:







 ﴾  أتوجو ٓتالص الشكر ك التقدير إذل كل من ساىم يف إخراج ىذا
البحث كاخص بالذكر أستاذم ا١تشرؼ :األستاذ الدكتور "عبد الرٛتاف تربماسُت" الذم
ٖتمل عبء متابعة البحث ،فكاف نعم ا١توجو.كما أسجل لو كامل امتناين نظَت توجيهاتو القيمة
كتواضعو الكبَت الذم ينم عن ركح اإلنساف ا١تتأل دكما .فإليو أقدـ أٝتى آيات العرفاف كالشكر.
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الفصل األوؿ  :اإليديولوجيا والرواية إيقاعات معرفية للمفهوـ والعالقة
اإليديولوجيا؛ مهاد تاريخي مفاىيمي
-1علم األفكار " الصيغة الملتبسة في نسق الفلسفة التنويرية "
-2المفهوـ السلبي  /التهكمي
-3المفهوـ الماركسي
-4المفهوـ السوسيولوجي
 -1- 4اإليديولوجيا واليوطوبيا؛ المفهوـ الكلي والمفهوـ الجزئي لإليديولوجيا
-2-4اإليديولوجيا ورؤية العالم
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اإلطار المفاىيمي:

اإليديولوجيا والرواية إيقاعات معرفية للمفهوـ والعالقة

اإليديولوجيا؛ مهاد تاريخي مفاىيمي:
تعد اإليديولوجيا من أىم ا١تصطلحات الفكرية اليت أثرت ساحة الققافة العا١تية بسبب ارتباقها
ٔتيادين ا١تعرفة اإلنسانية قاقبة ،كتظهر قيمة اإليديولوجيا عرب ذلك اإلرث الققايف ،الغريب الذم شظى
ا١تفهوـ القاعدة1عرب مناقشتوٖ ،تويره كتقويره كحىت تشويهو؛ فغدا ا١تصطلح زئبقيا ٤تكوما بالنسبية على
ا١تستول ا١تفهومي .نسبية؛ جعلت أمر ضبطو ا١تعريف ٗتتلف كتتقارب بل تتعارض بشكل جلي يقوؿ
"ماكس سكيدمور « :Max J. Skidmoreؤلاًضًىلىظُا مؿاولت ًٖ الجغٍمت الاظخماُٖت ب٣ضع
مؿاولُتها ًٖ ؤلابضإ الش٣افي الغ ُ٘ٞوهي التي ؤصث بلى ْهىع الضولت ال٣ىمُت وفي الى٢ذ
هٟؿه ،هي التي ؤَاخذ بىٓم ؾُاؾُت ٖضًضة وهي التي ج ٠٣وعاء السجىن والخٗظًب وٖلى

الٗ٨ـ اإلاغجبُت بالؿعي الضئوب لحماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان»2.إف القوؿ الساب  ،يوضح قبيعة
ا١تفهوـ ا٠تاص باإليديولوجيا كىي قبيعة ٖتوؿ دائب قا١تا فتحت سجاالت ثقافية كصفت " الجض٫

اإلا٨غوٍ " الذم يدكر حو٢تا ىنا كىناؾ ،اآلف كيف أزمنة مضت.

3

ال يزاؿ تعريف اإليديولوجيا منذ النصف األخَت من القرف العشرين كإذل غاية يومنا ،ىذا ٤تل
اختبلؼ كجدؿ عارـ ؛بسبب توظيف ا١تصطلح يف حقوؿ معرفية عدة،كاألنقركبولوجيا كعلم النفس
كالنقد األديب ،كعلم االجتماع .كىذا ما عقد االتفاؽ حوؿ تعريف شامل ٭تق مرجعية ثابتة تكوف
قادرة على ضبط حدكد ا١تصطلح توظيفا كاستعماال .يقوؿ "عبد ا﵁ العركم" «:ؤلاًضًىلىظُا لِؿذ

 -1ا١تفهػػوـ القاعػػدة :إيػػديولوجيا  ،Idéologieكمػػا قدمػػو كعرضػػو "دكتراسػػي ".ينظر/جػػوف سػػكوت،علم االجتمػػاع-ا١تفػػاىيم
األساسية،-تر٤،تمد عقماف،الشبكة العربية لؤلْتاث كالنشر،ط،1،2009ص.66
 -2عمار علي حسن :ا١توسوعة السياسية للشباب ،اإليديولوجيا ،هنضة مصر للطباعة كالنشر ،ط ،1يونيو.2007 ،
3
-Max J. Skidmore : Ideologies : Polities in action. Harkourt, brace et company 3
2nded, 1993, P 01.
ا١ترجع نفسو،ص .09
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مٟهىما ٖاصًا ٌٗبر ًٖ وا ٘٢ملمىؽ ًىن ٠ونٟا قاُٞا ،ولِؿذ مٟهىما مخىلضا ًٖ
بضحهُاث ُٞدض خضا مجغصا ،وبهما هي مٟهىم اظخماعي جاعٍخي؛ وبالخالي ًدمل في طاجه آزاع
جُىعاث ونغاٖاث ومىاْغاث اظخماُٖت وؾُاؾُت ٖضًضة ».

1

كتأسيسا على ما سب  ،ٯتكن رصد دالالت ا١تصطلح يف ٣تاالت الفكر ا١تعاصر عرب تتبع
كركنولوجي /تارٮتي يتيح – رٔتا – توضيح صورة اإليديولوجيا – كمفهوـ ٣ترد ،كىذا عرب استقراء
ا١تصطلح يف إقار تكوينو كتفاعلو مع الًتكيز على آلية اشتغالو بالنسبة لكل مرحلة تارٮتية ،مع مراعاة
متطلبات البناء الفكرم ا١تتصل بو ككذا أىم التصورات اليت تقعده ،كلعل أقصى ما ٯتكن الطموح إليو
ىو ٤تاكلة تقدمي ا١تفهوـ حسب ا١تواقف اليت أدت إذل تعيُت ا١تضامُت ا١تتباينة لو.
-1علم األفكار " الصيغة الملتبسة في نسق الفلسفة التنويرية ":
ظهر مصطلح إيديولوجيا ألكؿ مرة يف كتابات الفيلسوؼ الفرنسي" ديستوت دكتراسي

Destut

 ،"De Tracyكىذا ما رجحتو أدبيات كقَتة كونو أكؿ من ٨تت ا١تصطلح " يف كتاب لو بعنواف
"مذكرة حوؿ ملكة التفكير" مث توسع يف شرح "ىذا ا١تصطلح"-إيديولوجيا -ضمن كتاب آخر
عنوانو « تخطيط العناصر اإليديولوجيا» .2كقد عرؼ ىذا الكتاب اإليديولوجيا كقدمها على أساس
أهنا علم األفكار ،كىو مفهوـ يتأسس على مدلوؿ الفكر Idéeيف الًتاث البلتيٍت ،كلفظ" علم
 " Logieكىذا ما ٮتل تركيبا دالليا كقيفا ىو علم األفكار؛ «الٗلم الظي ًضعؽ ألا٩ٞاع باإلاٗجى
الىاؾ٘ ل٩لمت ؤ٩ٞاع ،ؤي مجمل واٗ٢اث الىعي مً خُض نٟاتها و٢ىاهُجها وٖال٢تها

 -1عبد ا﵁ العركم  :مفهوـ اإليديولوجيا ،الدار البيضاء،ا١تغرب ،ط ،1993 ،5ص.05

 -2رشيد مسػعود :مالحظات حوؿ الفهم الفلسفي لإليديولوجيا ،فلسفة التنوير٣ ،تلػة الفكػر العػريب ،العػدد  15آيػار /حزيػراف
 ،1980ص.55
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اإلطار المفاىيمي:

بالٗالثم التي جمشلها ال ؾُما ؤنلها »  .1تشكل دراسة األفكار إذف ضركرة أٟتت عليها قبيعة
ا١ترحلة التارٮتية يف فرنسا اليت عرفت ثورهتا الفكرية االجتماعية عرب فلسفة التنوير* ،اليت غدت ا١تنظر
األكؿ لئليديولوجيا باعتبارىا ذلك العلم الذم يسعى « لظبط مذي صحت أو خطأ ألافياس التي
ًحملها الىاط ،هزه ألافياس التي جبنى منها الىظشٍاث والفشطُاث التي جخالءم مع العملُاث العللُت
للمجخمع».

2

ىكذا تبنت ىذه الفلسفة -على لساف "دكتراسي"  -لفظة اإليديولوجيا على أساس مبدأ
اعتبار النشاط الفكرم مظهرا من مظاىر النشاط النفسي [.مع التأكيد] على أ٫تية التعارض القائم
بُت ما يسميو دكتراسي« اإلاُخافيزًلا الالهىجُت اللذًمت أو اإلاُخافيزًلا باإلاعنى الحلُلي لليلمت
3

واإلاُخافيزًلا الفلعفُت الحذًثت أو ؤلاًذًىلىحُا »  ،كىذا القوؿ ،يكشف عن قموح "دكتراسي" يف
خل رؤية تتيح ٖتليل أ٪تاط البنيات الفكرية الغربية كمساءلتها خصوصا فيما يتعل ٔتموقع إشكالية
ا١تعرفة يف موركثها الفلسفي.كما يكشف عن إسًتاتيجية االستقراء كالتفكيك ٟتقوؿ ا١تعرفة ذاهتا.
لعل ا١تبلحظة اليت تشدنا يف مقاربة ا١تصطلح عرب أرضية التنوير ،ىي القيمة التجريبية النإتة عن
معاينة الفكر ،من حيث انتقاء ا١توضوعات كمساءلة األفكار كمن ٙتة اٟتكم عليها.كٕتدر اإلشارة إذل
تأكيد منطوؽ ا١تصطلح  Idéologieكىو مركب كف صيغة ملتبسة قبعت نسقو يف فلسفة التنوير؛
كىذا ما عم تأثر أرضيتو ا١تنهجية ٢تزات متتالية أدت إذل تعدد دالالتو.

-2المفهوـ السلبي /

التهكمي:

 -1رشيد مسػعود :مالحظات حوؿ الفهم الفلسفي لإليديولوجيا ،فلسفة التنوير٣ ،تلػة الفكػر العػريب ،العػدد  15آيػار /حزيػراف
 ،1980ص.55
 -2فرانسوا بوريكو :ا١تعجم النقدم لعلم االجتماع ،تر :سليم حداد ،ديواف ـ ج اٞتزائر ،ط ،1986 ،1ص .73

 -3عماد ىرمبلين :الٗلم و ؤلاًضًىلىظُا ،رسالة ماجستَت ،مناىج البحث العلمي ،جامعة دمش  ،سوريا 1987 ،ص .04
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القت أقركحات "دكتراسي" اىتماما بالغا يف األكساط ا١تققفة الفرنسية أدت إذل انتشار
عمليات التقييم كاٟتكم على األفكار عرب تصنيفها كتسهيل معانيها كتقريبها ٞتل الطبقات .كىذا ما
يعضدىا على نشر الفكر التنويرم الذم ينهض دائما باإلنساف يف سعيو بلوغ اٟتقيقة.
يف ظل ىذا االىتماـ ،اتسعت الدائرة لتشمل مناقشة كمساءلة السياسات اليت تبدك معارضة
١تبادئ القورة الفرنسية ذاهتا (اٟترية – العدالة – األخوة ) .كقد أدت تلك ا١تناقشات ،إذل نتائج
تتباين كتتعارض مع مشاريع القائد "نابليوف بونابرت؛

Bonaparte

"Napoléonاالستعمارية

التوسعية ،فقرر ٤تاصرة مشركعهم " بإصدار أكامره بإعادة تنظيم ا١تعهد القومي الفرنسي سنة

2081

–  2081كاصفا اإليديولوجيُت بأهنم أناس حا١توف مغرقوف يف ا٠تياؿ ،بعيدكف عن الواقع ،كعمل على
إضطهادىم كالسخرية منهم ٔترارة مطلقا عليهم اسم ؛أصحاب النظريات الواىية ،Idéologuesكما
أهنم يف نظره يشكلوف خطرا على السلطة ٞتهلهم با١تشكبلت اٟتقيقية كالسياسية لتسيَت اجملتمع
كالدكلة.1
يكشف "نابليوف" عن قبيعة ا١تصطلح ا١تلتبس الذم استطاع أف يقلبو إذل مفهوـ هتكمي يطل
على كل فكر مشوه أك منقوص ،كعم ىذا االٕتاه -الرأم  «-زُبت ألامل التي مجي بها
ؤلاًضًىلىظُىن في َظٍ اإلاىاظهت ،التي لم ج ً٨جسلى مً بقاعاث لها صالالتها باليؿبت
ألَغوخاتهم الىٓغٍت التي صٗٞتهم في مغخلت مً اإلاغاخل بلى الى٢ى ٝبجاهب هابلُىن وبغهامجه

ؤلانالحي» 2.على ىذا النحو ،انتهى علم األفكار إذل نقيض ما كاف يريد الوصوؿ إليو ،السيما بعد
النقد اٞتاد الذم قدمو" نابليوف"« وؤجباٖه لإلًضًىلىظُحنٗٞ ،ضث ؤلاًضًىلىظُت مجغص هٓام مً
اإلاٗ٣ىلُت٢ ،لُل الخماؾً ،٪دلل ألا٩ٞاع مً مىُل٣اث واَُت ،وَعجؼ ًٖ ؤلاجُان بإٗٞا٫
 -1ينظر ،عمر عيبلف :اإليديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي ،منشورات جامعة قسنطينة ،اٞتزائر ،2001 ،ص.13 ،
 -2عماد ىرمبلين :العلم وؤلاًذًىلىحُا ،مرجع ساب  ،ص .08
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اإلطار المفاىيمي:

جهى٘ الخاعٍش  ...و٦ك ٠اإلاكغوٕ ؤلاًضًىلىجي ًٖ ٢هىعٍ في اؾدُٗاب الىا ٘٢وٞهمه
وؤلاؾهام في بىاء نغخه وج٨ىٍىه».

1

كىكذا انقلبت اإليديولوجيا من اٞتانب العلمي ا٠تالص ا١تستبعد للشك كا١تيتافيزيقا إذل ضفة
ا١تقالية كا١تيتافيزيقية،كىذا االنقبلب– التحوؿ -أعطاىا صفة السلبية ا١تصبوغة بالتهكم كاالحتقار.
شاع ىذا االستعماؿ ،حقبة من الزمن كلكنو عرؼ تشظيا بسبب توظيفو يف ميادين معرفية ٥تتلفة
كالفلسفة كعلم االجتماع كاألدب .كتعد ا١ترحلة ا١تاركسية ا١ترحلة اٟتاٝتة يف ٖتديد األقر ا١توضوعية
لدراسة اإليديولوجيا كمقاربتها.

-3المفهوـ الماركسي:
يعًتؼ الباحقوف كالنقاد بالصعوبات ا١تنهجية اليت تتولد عن التصور ا١تاركسي لئليديولوجيا
كيعزكف ذلك ،إذل الديالكتيك يف ثنائية اجملتمع كالتاريخ ،لكنهم يف الوقت ذاتو يشيدكف بالعناصر
أك ا١تقوالت ا١توضوعية اليت قرحها "ماركس  "Marxالستنباط الفعالية اإليديولوجية للمجتمع كمدل
ترابطها بالش ا١تادم الذم ٭تددىا؛ خاصا بذلك عبلقات اإلنتاج كاالقتصاد.

.

من ىذا ا١تنطل يعترب ماركس أف تطور قول اإلنتاج ىو حجر الزاكية لكل تطور تارٮتي ،ألف
األنساؽ االقتصادية ىي اليت ٖتدد ،يف ٚتيع العصور ،كجود قبقات اجتماعية متباينة لطا١تا ينشا
بينها صراع جوىرم يتجلى يف رؤية العادل؛ اليت يتمقلها كل قرؼ .كما أف تطور قول اإلنتاج يسهم
يف تكوين البنية التحتية للمجتمع،اليت تؤثر بدكرىا يف الػبنية الفوقية اإليديولوجية كا١تعتقدات الدينية
كاألخبلقية ،كاٞتمالية ،كاٟتقوقية ،اليت يف كسعها أف تؤثر سببيا ،يف ا١تقابل ،على القول االقتصادية.

 -1ينظر ،ياكوب باريوف :ماىي اإليديولوجية؟ تر :أسعد رزكؽ ،الدار العلمية ،بَتكت ،1979 ،ص.31
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اإلطار المفاىيمي:

فاإليديولوجيا اليت تعرب عن كعي اجملتمع لذاتو ،يف مرحلة معينة من مراحل تطوره ،تعكس أيضا
–

كموضعة معكوسة
كإ ْف بإخفائها – الصراعات الطبقية ٢تذا اجملتمع من خبلؿ تبياف نفسها ْ

للعبلقات الواقعية ،كذلك عن قري الطبقة السائدة اليت تفرض رؤيتها لؤلشياء على أكلئك الذين
يُفًتض أال يشاركوىا تلك الرؤية.
كيذىب "ماركس

Marx

1

"يف ٖتديد قبيعة الوظيفة ،الفعالية اإليديولوجية للمجتمع – من

اعتبار « الظواث الٗاملت في الخاعٍش ،هي مجخمٗاث بكغٍت مُٗىت ،وؤن جل ٪اإلاجخمٗاث جدبضي
لىا ٩٦لُاث جدك٩ل وخضتها بىاؾُت همىطط هىعي مً الٗال٢اث اإلاٗ٣ضة ً ..م ً٨ؤن هىظؼَا ..
في زالزت هي :الا٢خهاص والؿُاؾت وؤلاًضًىلىظُت  ...وٖلى َظا الىدى حك٩ل ؤلاًضًىلىظُا ظؼءا
ًٖىٍا في ٧ل وخضة مجخمُٗت».

2

غَت أف ا١تتتبع ١تقاربة "ماركس" للمفهوـ ٬تده قد كظف ىذا ا١تصطلح ٖتت عنوانُت رئيسيُت
أما العنواف األكؿ ؛كىو الذم استمده من الققافة الفرنسية؛ فكاف تصوره عن اإليديولوجيا ال ٮتتلف
عما قصده الفرنسيوف – النابوليوف – باعتبارىا فكرا زائفا .كمن ٙتة ؛قغى ا١تفهوـ السليب على
تعريفو ،فغدت اإليديولوجيا ذلك التفكَت النقدم غَت العقبلين؛ فهي عنده «مجمىٖت ؤوَام حٗخم
الٗ٣ل وجحجبه ًٖ بصعا ٥الىا ٘٢والح٣ُ٣ت».

3

أما العنواف القاين ،فقد تبلور يف ٤تاكلتو التوفي بُت الضركرتُت التارٮتية كاالجتماعية للتشكل
اإليديولوجي ،ففي اعتقاده أف ىناؾ عبلقات معقدة تربط اٞتانب االقتصادم ا١تادم باٞتانب الركحي
الفكرم ،أم اٞتانب اإليديولوجي« وَى ظاهب ًًم في ٞل٨ه ٧ل ؤق٩ا ٫ال٣اهىن والؿُاؾت
 - 1جَتار دكركزكم كأندريو ركسيل :قاموس ناثاف الفلسفي ،تر :أكرـ أنطاكي  ،مر :دٯتًتم أفيَتينوس] .د.ت/د.ط.
2
 ٤تمد سبيبل ،عبد السبلـ بن عبد العارل :اإليديولوجيا ،دفاتر فلسفية نصوص ٥تتارة ،دار توبقاؿ للنشر ،ا١تغرب ،ط2006،2 -3عمرك عيبلف :االيدكلوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي،منشورات جامعة قسنطينة  ،اٞتزائر،ط،2001ص.64
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وألا٩ٞاع ووعي الىاؽ باألقُاء التي جدُِ بهم وجٟاٖلهم م٘ زهىنُاث مجخمٗهم وبالخالي
ٞةن ٧ل ألاق٩ا ٫ال٣اهىهُت والضًيُت والٟىُت والٟلؿُٟت مخًمىت في ؤلاًضًىلىظُا».

1

كيذىب "ماركس" يف مقاربتو ١تستويات العبلقة بُت التاريخ كاجملتمع إذل إقرار اٞتدلية الواقعية
اليت تتجلى عرب معاينة اٟتياة الواقعية ا١تادية اليت أقل عليها مصطلح البنية 2التحتية كمقابلتها مع
٥تتلف أشكاؿ الوعي اليت ٕتسد البنية الفوقية .3كيف ىذا الصدد ،يطرح ماركس مقولتو اٞتوىرية
القاضية بأف « :لِـ وعي الىاط هى الزي ًحذد وحىدهم ،بل العىغ ئن وحىدهم الاحخماعي هى

الزي ًحذد وعُه»..4كمن خبلؿ العرض الساب ؛تغدك اإليديولوجيا البنية الكلية ذات الطابع الذىٍت
ا١تتسمة با١تعقولية؛ اليت ترسم شاكلة الفكر – الوعي – حسب ٘توضعو يف اجملموعة االجتماعية.
فالطبقات ٗتلقها ا١تادة ا١تتحكمة يف رسم حدكدىا كشرعنة أفكارىا.
تسهم اإليديولوجيا يف إذكاء الصراع بُت الطبقات اٟتاكمة كالطبقات ا﵀كومة كالطبقات
ا١تناضلة ضدىا؛ فكل كعي فردم– يرسم – يتمقل معادل قبقة ،تسعى دكما للحفاظ على أفكارىا

 -1عبد ا﵁ العركم :مفهوـ اإليديولوجيا ،ا١تركز الققايف العريب ،الدار البيضاء ،ا١تغرب ،ط ،1ص .30

 -2البنية التحتية عبارة عن ا٢تياكل ا١تنظمة البلزمة لتشغيل اجملتمع أك ا١تشركع أك ا٠تدمات كا١تراف البلزمػة لكػي يعمػل االقتصػاد.

كٯتكن تعريفها بصفة عامة على أهنا ٣تموعة من العناصر ا٢تيكلية ا١تًتابطة ؛اليت توفر إقار عمل يدعم ا٢تيكل الكلي للتطوير .كىي
٘تقل مصطلحا ىاما للحكم على تنمية الدكلة أك ا١تنطقة.
كى ػػذا ا١تص ػػطلح يشػ ػَت يف الغال ػػب إذل ا٢تياك ػػل الفني ػػة ال ػػيت ت ػػدعم اجملتم ػػع ،مق ػػل الط ػػرؽ كاٞتس ػػور كمػ ػوارد ا١تي ػػاه كالص ػػرؼ الص ػػحي
كالشبكات الكهربية كاالتصاالت عن بعد كما إذل ذلك ،كٯتكن أف يتم تعريفو على أنو "ا١تكونات ا١تادية لؤلنظمة ا١تًتابطة اليت توفر
السلع كا٠تدمات الضركرية البلزمة لتمكُت أك استدامة أك ٖتسُت ظركؼ اٟتياة اجملتمعية".
, http://www.askoxford.com/concise_oed/infrastructure

 -3عمرك عيبلف :اإليديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب  ،ص .16
 -4ينظر،عمار بلحسن :األدب كااليدكلوجيا ص .13-12
18

اإلطار المفاىيمي:

اإليديولوجيا والرواية إيقاعات معرفية للمفهوـ والعالقة

كتسويقها كرؤية استشرافية ،ترسم حدكد كآفاؽ تطلعاهتا ا١تستقبلية ،كىذا ما يؤدم دكما لفكرة
الصراع األبدم بُت الطبقات االجتماعية.
فاألصل حسب ا١تاركسية -كالعقل -أف «الُب٣ت اإلاؿُُغة في اإلاجخم٘ حؿعى لٟغى
ؤ٩ٞاعَا واؾخُ٣اب ؤق٩ا ٫الخٗبحر اإلاىظىصة ُٞه واخخىائها ،لخًم بلى َُمىتها اإلااصًت ؾُُغة
٨ٞغٍت ..وبمٗجى آزغ الُب٣ت اإلاال٨ت لل٣ىة اإلااصًت اإلاخد٨مت في اإلاجخم٘ ،جمشل في طاث الى٢ذ

ال٣ىة الغوخُت اإلاهُمىت في طاث اإلاجخم٘».1
كقد أثرل ا١تفكر الفرنسي "لويس ألتوسيَت  "Louis Althusserا١تقاربات ا١تاركسية ١توضوع
اإليديولوجيا عرب بلورتو ١تقولتُت أساسيتُت ترتبطاف باإليديولوجيا.
حيث تشَت األكذل؛ إذل أف اإليديولوجيات ليست صورة مطابقة لػظركؼ كجود البشر اٟتقيقية
كال عا١تهم اٟتقيقي ،بل قبل كل شيء عبلقاهتم بظركؼ الوجود ىذه.أك بعبارة أخرل«٩ٞل
بًضًىلىظُا جمشل بالًغوعة ،في حكىحهها الخُالي لِـ ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت ( والٗال٢اث
ألازغي اإلاخٟغٖت ٖجها) بل ٢بل ٧ل ش يء الٗال٢ت (الخُالُت) بحن ألاٞغاص وٖال٢اث ؤلاهخاط

والٗال٢اث اإلاخٟغٖت ٖجها» ،2كعلى ىذا األساس ٯتكن فهم اإليديولوجيا على أهنا ٘تقيل للعبلقة
القائمة بُت األفراد كظركؼ كجودىم اٟتقيقية .أما ا١تقولة القانية فمؤداىا أف« لإلًضًىلىظُا وظىصا

 -1عمرك عيبلف :اإليديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب  ،ص.16
 -2عماد ىرمبلين :العلم كاإليديولوجيا ،مذكرة ماجستَت .جامعة دمش  ،1987 ،ص .2
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ماصًا» ،1فقد اسًتعاىا من قوؿ أ٧تلز  « Anglesؤن الا٢خهاص ال ًسل ٤قِئا مً جل٣اء طاجه
مباقغة بُض ؤهه ًدضص هىُٖت وجُىع اإلااصة ال٨ٟغٍت».

2

كقد عكس "التوسيَت" -على ىذا القوؿ -تصرؼ األفراد كأشكاؿ سلوكهم العملي معربا أف
« ؤ٩ٞاع "الظاث" التي جدمل ؤلاًضًىلىظُا هي ؤٖمالها اإلااصًت اإلاضعظت في مماعؾاث ماصًت
واإلاىٓمت بُ٣ىؽ ماصًت هي هٟؿها مدضصة بالجهاػ ؤلاًضًىلىجي الظي حٗىص بلُه ؤ٩ٞاع َظٍ
الظاث».

تتعل اإليديولوجيا إذف حسب "ألتوسيَت " بعبلقة ا١تعاناة اليت تربط الناس بعا١تهم ،كإف ىاتو
العبلقة اليت ال تظهر (كاعية) إال بشرط أف تكوف غَت كاعية .ال تظهر بسيطة إال بشرط أف تكوف
مركبة كأهنا ليست عبلقة بسيطة كإ٪تا عبلقة بالعبلقات،يقوؿ:
«بجها ٖال٢ت مً الضعظت الشاهُتٞ ،الىاؽ ال ٌٗبرون في ؤلاًضًىلىظُت ًٖ
ٖال٢اتهم م٘ ْغوِٖ ٝكهم بل ًٖ الُُٟ٨ت التي ٌِٗكىن بها م٘ جل٪
الٓغو .. ٝؤلاًضًىلىظُا هي الخٗبحر ًٖ ٖال٢ت الىاؽ بٗاإلاهم ؤي بىخضة
جلخدم ٞحها ٖال٢تهم الحُ٣ُ٣ت بٓغوِٖ ٝكهم م٘ ٖال٢تهم الىَمُت بخل٪
الٓغوٟٞ ٝي ؤلاًضًىلىظُا جىي٘ الٗال٢ت الحُ٣ُ٣ت صازل الٗال٢ت
الىَمُت :جل ٪الٗال٢ت التي حٗبر ًٖ بعاصة ؤو ؤمل ؤ٦ثر مما جه ٠واٗ٢ا
مُٗىا».

3

-1يوسف نور عوض :نظرية النقد األديب اٟتديث ،دار األمُت ،القاىرة ،1994 ،ط ،1ص.32
-2ينظر،عمرك عيبلف :اإليديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب  ،ص .18
 -3ينظر،لػػويس ألتوسػػيَت :مػػا ىػػي اإليديولوجيػػة؟ ترٚتػػة٤ :تمػػد سػػبيبل كعبػػد ا﵁ مػػبلـ بنعبػػد العارل،دفػػاتر فلسػػفية ،مرجػػع س ػاب ،
ص .10
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-4المفهوـ السوسيولوجي:
 -1- 4اإليديولوجيا واليوطوبيا؛ المفهوـ الكلي والمفهوـ الجزئي لإليديولوجيا:
إف شيوع كلمة إيديولوجيا كتعدد استعما٢تا يف حقوؿ ا١تعرفة كثراء مدلو٢تا االجتماعي قد دفعت
علماء االجتماع إذل البحث اٟتقيث عما ٭تد ىذا ا١تصطلح كبُت قواعد اشتغالو ،كمن ىؤالء العلماء
"كارؿ ماهنامي–،" M. Carlالذم حاكؿ ٖتديد ماىية اإليديولوجيا من خبلؿ مستويُت أساسيُت.
ا١تستول األكؿ ،ىو ا١تستول الدينامي اٟتركي ،فاإليديولوجيا غَت قارة بل متحركة كما ىو اٟتاؿ
قبعا يف حركة اٟتياة االجتماعية التارٮتية ،كلذا كجب مراعاة مبلبسات التاريخ يف فهم سلوؾ اجملموعة
اٞتزئية.
أما ا١تستول القاين ،فهو ا١تستول التقوٯتي الذم يتعامل مع اإليديولوجيا باعتبارىا« مىٓىمت
مً ألا٩ٞاع تهض ٝبلى ٚاًت ٖملُت  ....جهلح ٢اٖضة لٗمل ظماعي ،لظلٞ ٪هي بُٗضة ًٖ

زهاثو الخ٨ٟحر الصخص ي وًٖ مُاَُخه ومغوهخه ألجها ؤ٢غب ألن ج٨ىن بغهامج ٖمل».1
كيذىب"ماهنامي "M. Carl .يف مؤلفو اإليديولوجيا كاليوتوبيا ،إذل إبراز ٪تطُت لئليديولوجيا؛
يقتضي األكؿ«:أن الالشعىس الجمعي لبعع اإلاجخمعاث يهخم في بعع الحاالث الظشوف الىاكعُت

للمجخمع أمام راجه وأمام آلاخشًٍ وٍإدي دوسا في ئحذاث هىع مً الاظخلشاس»2؛ كىذا االستقرار
االجتماعي يتعل ٔتا يسميو "ماهنامي" اإليديولوجية الكلية ؛اليت تعٌت دكما باٟتفاظ على الوضع القائم
من خبلؿ « مماعؾت صوع ٗٞا ٫في جدٟحز ؤلاوؿان ٖلى الٗمل ٞىُْٟتها ألاؾاؾُت جبرًغ ؤهٓمت

الىٓام الاظخماعي والؿُاس ي» فًتسم اإليديولوجيا بذلك ،معادل الواقع االجتماعي كاإلنساين عرب
 -1إليػػاس فػػرح :تطػػور اإليػػديولوجيا العربيػػة ال وريػػة٣ ،تلػػة الفكػػر القػػومي ،دار الشػػؤكف الققافيػػة العامػػة ،بغػػداد ،ط،1986 ،2

ص. 10
 -2كارؿ ماهنامي :اإليديولوجيا كاليوتوبيا:دفاتر فلسفية ،تر٤ :تمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد العارل ،مرجع ساب ،ص .14
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صورة تسهم يف تفسَت الوجود الذم « ٌؿخمض مىه ؤلاوؿان مٗاًحر و٢ىاٖض للؿلى ٥في الحُاة
الُىمُتٞ ،اإلاغء الظي ٌٗخى ٤بًضًىلىظُا ما ٌٗثر ٞحها ٖلى مغؾاجه و مغج٨ؼٍ ،مشلما ؤجها جؼوصٍ
باإلاٗغٞت والُ٣حن ًٖ مٛؼي خُاجه ومٗىاَا وجمىده َمإهِىت حك٩ل الحُاة
وحكُض نغخها ».

1

أما النمط القاين :فيتعل با١تفهوـ اٞتديد الذم قابلو لئليديولوجيا ،كىو مصطلح اليوتوبيا الذم
يطل على «ظمُ٘ ألا٩ٞاع وألاويإ واإلاالبؿاث التي ال ًم ً٨جُبُ٣ها في الىا ٘٢اإلاِٗل ،هٓغا
لبٗضَا ٖىه ،ولظا جب٣ى هىٖا مً اإلاؿغخُت الؿُاؾُت والاظخماُٖت الخال٢ت التي جُغح في

بَاع زُالي» .2كبذلك يكتسب ىذا ا١تصطلح داللة ا١تستحيل إ٧تازه كا١تستبعد ٖتقيقو؛ كىي صفة
أساسية لكل فكر ينزع للتغيَت االجتماعي كتعوقو الظركؼ كانعداـ األسباب.
يقوؿ "مانهايم" :
«بن ال٨ٟغ الُىباوي ًغظ٘ بلى الا٦دكا ٝاإلاٗاعى اإلاخٗل٤
بالهغإ الؿُاس ي وَى ؤن بٌٗ اإلاجمىٖاث اإلاًُهضة
مهخمت ٨ٞغا بتهضًم وجدىٍل بٌٗ الٓغو ٝاإلاىظىصة في
مجخم٘ ما بدُض جمُل بك٩ل ٚحر بعاصي بلى ؤال جضع ٥ؾىي
الٗىانغ التي جخجه هدى ويٗها مىي٘ اتهام وق ،٪بن
٨ٞغَا ٚحر ٢اصع ٖلى حصخُو مًبىٍ للٓغو ٝالؿاثضة في
مجخم٘ مٗحن».

3

يف ضوء ىذا التميز بُت اإليديولوجيا كاليوتوبيا ،تغدك األكذل نظرة فردية تتسم بالنسبية؛

-1ينظر ،ياكوب باريوف :ما ىي اإليديولوجية؟ تر :أسعد زركؽ ،الدار العلمية ،بَتكت ،لبناف ،ط ،1971 ،1ص .123
-2عبد ا٢تادم اٞتوىرم  :قاموس علم االجتماع ،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،القاىرة ،ط ،1998 ،3ص .254
-3كارؿ ماهنامي  :اإليديولوجيا كاليوتوبيا ،تر٤ :تمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد العارل ،مرجع ساب  ،ص .14
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«جخًمً ج٣غٍغاث وؤخ٩اما خى ٫اإلاجخم٘ جيب٘ ًٖ مهلحت
وتهض ٝبلى بهجاػ ٖمل مٗحن وج٣ىص بلى هٓغٍت وؿبُت ُٞما
ًخٗل ٤بالُ٣م  ...ؤما الشاهُت ٞخهالح في مٗجى عئٍت ٦ىهُت
جدخىي ٖلى مجمىٖت مً اإلا٣ىالث حؿخٗمل في اظخماُٖاث
الش٣اٞت إلصعا ٥صوع مً ؤصواع الخاعٍش وج٣ىص بلى ٨ٞغ ًد٨م
ٖلى ٧ل ْاَغة بوؿاهُت بالغظىٕ بلى الخاعٍش ٣٦هض ًخد٤٣
1.

ٖبر الؼمً»

كإذل جانب قرح "كارؿ ماهنامي  ،"M. Carlحاكؿ بعض أنصاره كمعاصريو أمقاؿ "إرنست
بلوخ  "Ernest. Bك "إ٣تو ٖ "Emgeتديدا أبسط لئليديولوجيا كاليوتوبيا ؛كمن منظور مغاير« :بط
حٛضو الُىجىبُا في جدلُالتهم بًضًىلىظُا مغثُت ًخى ٘٢خضوثها  ...في [ خحن ] ً٨ىن الىٓام
الاظخماعي الظي جغؾم الُىجىبُا مٗاإلاه ٚحر ٢ابل للخد .٤ُ٣هجض ؤن الُىَىبُا حؿعى هدى
الخدٞ ٤ُ٣اإلاُالب بخُٛحر ظظعي للٗال٢اث اإلاجخمُٗت والؿُاؾُت وحؿخدض ُ٢ام هٓام ظضًض
وج٣ضم ونٟا جٟهُلُا في ٚاًت الض٢ت والىٓام».

2

تعمد اإليديولوجيا -كما اليوتوبيا -على تسخَت ا١تعرفة كالعلم – نسبيا – لتأكيد حضورىا
كىيمنتها على فكر ٣تموعة إنسانية ما .فتذىب إذل ٖتيُت سيطرهتا عرب قرح « ألاؾئلت الٗلمُت
وبدثها مً ػاوٍت اٞتراياتها الجامضة ،وبظل ٪جىٟظ بلى الخ٨ٟحر الٗلمي وجخسللها بخهىعاتها

 -1عبد ا﵁ العركم :مفهوـ اإليديولوجيا ،مرجع ساب  ،ص .13
 -2زكػػي ٤تمػد ٧تيػػب :ؤلاًــضًىلىظُا وم٩اهتهــا مــً الحُــاة الش٣اُٞــت،فصػػوؿ النقػػد األديب،ا٢تيئػػة ا١تصػرية للكتػػاب ،ع  ،4ج،1
 ،1985ص .28
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اإلطار المفاىيمي:

ؤلاًضًىلىظُت وًٖ َغٍ ٤جىُٓماتها ج٣ىم ؤلاًضًىلىظُاث بخٗؼٍؼ َظا الىٟىط الظي ؤزظث
جماعؾه الٗلىم».

1

كعلى ىذا األساس،تغدك الضركرة ملحة للتمييز اٟتاسم كالفاصل بُت ا١تصطلحُت ،اإليديولوجيا
كاليوتوبيا ،فمقابل كل إيديولوجيا متحققة أك مسيطرة،تظهر يوتوبيا أك عدة توباكيات تتصارع كتناضل
من أجل مشو٢تا اجملموعة البشرية ،فإذا ما ٖتق ذلك ،تتغَت ا١توازين كتنقلب ؛فتصبح اإليديولوجيا
يوتوبيا ،كالعكس صحيح.

-2-4اإليديولوجيا ورؤية العالم:
سا٫تت عقبلنية " كارؿ ماهنامي" يف مقاربتو لئليديولوجيا إذل تعزيز الفكر النقدم للنظريات
االجتماعية اٟتديقة ،اليت راحت تؤكد فكرة الكشف النقدم لئليديولوجيا باعتبارىا الرؤية ا٠تاصة
للجماعة يف مرحلة زمانية ما ٤تددة جغرافيا ك٢تا ما ٯتيزىا عن غَتىا من اجملموعات ،كيف ىذا اإلقار
انبق يف الدراسات السوسيولوجية ذات الطابع النقدم ،مفهوـ معاصر يهتم بالبٌت الذىنية كاإلبداع
الققايف ؛ ىو مفهوـ رؤية العادل  ،Vision du mondeكما قرحو الناقد الفرنسي"لوسياف غولدماف؛
."L. Goldman

تستند مقولة "رؤية العادل" على أرضية فلسفية عميقة تأخذ حججها ا١تنطقية األرسطية كٗتَت
صور اٟتياة بعقبلنية ديكارت كتصورات ىيغل ،كرؤل ماركس.
لذلك يبدك ا١تصطلح كمن زاكية نظر ٥تتلفة – مصطلحا فضفاضا يقارب قضايا ترتبط باٟتياة
يف إقارىا الفردم كاالجتماعي ،الذايت كا١توضوعي ،انطبلقا من فكرة الوعي اٞتماعي للمجموعة عرب
التاريخ.

٤ -1تمد سبيبل :اإليديولوجيا ،مرجع ساب  ،ص.15
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كقد انتشر ىذا ا١تصطلح يف النصف القاين من القرف العشرين ،كما زاؿ ٭تتفظ بربيقو إذل يومنا
ىذا ،باعتبارىا مفهوما داال على « ق٩ل الٗىهغ ألاؾاس ي اإلالمىؽ للٓاَغة التي ًهىٟها ٖلماء
الاظخمإ مىظ ٖكغاث الؿىحن بمهُلح الىعي الجماعي ،وبالخدضًض ٞهي مجمىٖت الخُلٗاث
والٗىاَ ٠وألا٩ٞاع التي جىخض ؤٞغاص اإلاجمىٖت ؤو الُب٣ت بمىاظهت مجمىٖاث ؤزغيَ ،ظٍ
الىخضة اإلاىبش٣ت مً ٗٞالُاث الىعي الجماعي في جماؾ٨ه وحكابٖ ٪ىانغٍ».

1

تأسيسا على ما سب  ،ٯتكن القوؿ أف مفهوـ رؤية العادل – كما قرحو غولدماف– يطاب
أك ٯتاثل مفهوـ اإليديولوجيا ،باعتبار العناصر التكوينية اليت تشكل ا١تفهوـ كتضبطو ،كما ٕتدر
اإلشارة إذل أف "غولدماف"– كاف يؤكد كباستمرار – على أف رؤية العادل« لِؿذ مجغص جهىع وإ
للٗالم ،جهىع بعاصي م٣هىص بل هي ٖىضٍ الُُٟ٨ت التي ًدـ وبىٓغ ٞحها بلى وا ٘٢مٗحن،

ؤو اليؿ ٤ال٨ٟغي الظي ٌؿبٖ ٤ملُه جد ٤٣الىخاط» ،2كىذا ما يدعم قرحنا ،إزاء عدـ التمييز
بُت ا١تدلولُت؛ لتبقى مقولة رؤية العادل أداة مفهومية ترمي إذل فهم األنساؽ الققافية (البنيات الفكرية)
عرب استيعاب كفهم كتفسَت ا١تعارؼ كالرموز كالصور اليت تكتسبها قبقة ٤تددة يف فضاء اجتماعي.

-5خصائص

اإليديولوجيا:

باستقرائنا للتصورات السالفة – حوؿ موضوع اإليديولوجيا – يكوف التساؤؿ ا١تشركع عما إذا
كانت ىناؾ خصائص مشًتكة بُت كافة التصورات اليت تنسحب على اإليديولوجيا؟
كلئلجابة على ىذا السؤاؿ ،ارتأينا أف نقدـ بعض ا٠تصائص اليت نوجزىا كما يأيت:
-1نقبل عن  /عمرك عيبلف:
Lucien Goldman : Le Dieu caché – Ed, Gallimard, Paris, 1983, P25-26
-2بوف باسكادم :البنيوية كالتكوينية ك لوسياف غولدماف ،تر٤ :تمد سبيبل ،ا١تؤسسة العربية لؤلْتاث ،ط ،1986 ،2ص.48
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تربز اإليديولوجيا كنظاـ من األفكار ،تكوف اجتماعية ا١تنشأة ،تتطور لتشكل أف تطلع
ٚتاعة معينة يف إقار جغرايف /تارٮتي معُت .فتعمل على توجيو ا١تنتمُت ٢تا عرب تكييف الوقائع
كٖتسُت الفرص ألقلمتو مع الواقع كظركؼ كجوده ا٠تاصة«،و٢ض ًىُىي َظا الخ ٠ُُ٨اإلاٗغفي ٖلى

خ٣اث٦ ٤ما ٢ض ًىُىي ٖلى جؼٍُ ،٠و٢ض ج٨ىن م٣ىالجه ٖ٣الهُت ؤو ال ٖ٣الهُت ».

1

 ترتبط اإليديولوجيا بتوجو اجملتمعات،لذا يكوف الوسط االجتماعي ىو ا١تستهدؼ سواء
بسيطرة اإليديولوجيا،أك بدراستها كنقدىا.
 تنهل اإليديولوجيا من العلم كباقي فركع ا١تعرفة ٠تدمة أىدافها « ٞخإزظ الحجج الهالحت
لالؾخٗما ٫وجداو ٫ؤًًا مماعؾت الىٟىط ٖلى الٗلىم ٞخُغح ألاؾئلت الٗلمُت وجبدثها مً
ػاوٍت اٞتراياتها الضٚماَُُ٣ت وبظل ٪جىٟظ بلى الخ٨ٟحر الٗلمي وجخسلله بخهىعاتها
ؤلاًضًىلىظُت».

2

 توظف اإليديولوجيا نظائرىا ( الدين ،الفلسفة ،السياسة) لتعبئة اٞتماىَت من خبلؿ "التأثَت
على أفكارىم لتجسيد قموح ٚتاعة ما تستأثر بالسلطة ،كتواجو ٚتاعات أخرل ما يولد الصراع
اإليديولوجي ،كىو صراع يتجاكز تبسيط اختبلؼ األفكار ،إذل اختبلؼ الطبقات كالقول ا١تختلفة
من أجل اٟتصوؿ على السلطة.
ٗ تاقب اإليديولوجيا البعد الركحي كاالجتماعي (العرقي ،اإلثٍت) للفرد أك الطبقة عرب صيغ
خطابية تًتاكح بُت األفكار السياسية كالفلسفية ا١تعقدة إذل الشعارات كالرموز.

-1لويس التوسيَت" :البنية ذات الهيمنة ،التناقض والتظافر" ،تر :فرياؿ جبورم غزكؿ ،فصوؿ٣ ،تلد ،5ع ،1985 ،3ص17
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.171
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 تنشأ اإليديولوجيات كسط صراع الطبقات كغالبا ما تقًتف بأزمة « بط ؤن مُل ؤلاوؿان بلى
بًضًىلىظُا ٌٗجي ؤهه ايُهض جدذ الٓغو ٝال٣اثمت التي ال حكب٘ خاظخه ؤو ختى حؿخُُ٘
ُ٢اصة ؤٖماله ،مشل َظٍ الٓغو ٝججٗل الٟغص ؾازُا ٖلى الحايغ زاثٟا مً اإلاؿخ٣بل ...
ُٞخجه لإلًضًىلىظُا التي جد ٤٣له ألاًٞل ،ولٗل هماطط الشىعاث ال٨بري في جاعٍش البكغٍت
زحر مشاٖ ٫لى طل.»٪

1

-اإليديولوجيا نس – ٣تموعة أنساؽ متحدة – تشكل تصورا للعادل الذم يشمل جانبا
نظريا  -بوصفو يقوـ بعملية معرفية كيقدـ نشاقا فكريا  -كجانبا تطبيقيا كونو إقار يتجسد "كإٯتاف
كاعتقاد " كتًتٚتو عيانا مواقف ك٦تارسات كنشاقات ملموسة.
 اإليديولوجيا تصور العادل يتجلى ضمنيا يف الفن كالقانوف كالنشاط السياسي كاالقتصادم
كيف ٚتيع حركات كسكنات اٟتياة الفردية كاٞتماعية.


-6نظائر

اإليديولوجيا:

ليست اإليديولوجيا ىي ا﵀رؾ الوحيد ٟتركة التاريخ ،كال ىي ا١تسألة الذىنية الوحيدة اليت ٖتكم
مسار الشعوب كاٞتماعات ،إ٪تا يشاركها يف ذلك بٌت فكرية أخرل ،كالدين كالفلسفة كالسياسة
كىي ما تشكل أشباه كنظائر لئليديولوجيا ،كما تشكل يف الوقت نفسو مادة خصبة تتغذل منها
اإليديولوجيات ،كيفرض علينا – الرأم الساب – ضركرة التمييز بُت ىذه البٌت كٖتديد عبلقاهتا مع
مادة اإليديولوجيا كىذا ما سنحاكؿ عرضو عرب ا﵀اكر اآلتية:
ٝ - 1تَت أيوب :اإليديولوجيا كاليوتوبيا يف األنساؽ ا١تعرفية ا١تعاصرة ،مرجع ساب  ،ص .58
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-1-6اإليديولوجيا والسياسة:
عبلقة اإليديولوجيا كالسياسة ىي عبلقة حضور كغياب ،كعبلقة تبادؿ مواقع توجيو السيطرة
العملية على ٣تموعة اجتماعية عن قري سلطة ما ،قد تكوف مدنية أك عسكرية ٚتهورية،أك ملكية
كبنية ٖتدد كجودىا كف رؤية نظرية سياسية ،أك مذىب سياسي يسهم يف قيادة دكاليب السلطة .
كتنجم ا١تذاىب السياسية بناء على أفكار فلسفية عملية ،كا١تاركسية ك الوجودية  ...ككتظهر
كسلوؾ إنساين حُت يتخذ كل فرد أك ٚتاعة فلسفة سياسية ما عقيدة لو .كأف نقوؿ؛ مقبل :الفلسفة
االشًتاكية ،الفلسفية الليربالية ،أك أف تتخذ كمسميات ١تؤسسيها ،كالفلسفة ا١تاركسية؛ فيؤمن هبا
الفرد كيتخذىا رؤية خاصة تفسر ذاتو ككجوده ،كعبلقاتو مع كل العناصر ا٠تارجة عنو .كبالتارل ٯتكن
القوؿ « :ؤن اإلاظَب الؿُاس ي قإهه قإن ؤلاًضًىلىظُا ًجزٕ ئلى اليلُت الىظشٍت والعلمُت التي ال
جخىافش بالظشوسة باليعبت للفلعفت والىظشٍت العُاظُت».

1

كتأسيسا على ما سب ؛ يكوف ا١تذىب السياسي اإلقار األكقر تنظيما ١تقوالت جوىرية ٗتص
٣تموعة بشرية ما كاٞتنس كالعرؼ كا٢توية ،كيسعى إذل بناء رؤية للعادل ٖتق قموح األفراد ا١تنتسبُت
لو ،كيدخل يف شبكات تفاعلٕ ،تاذب كتضاد مع مذاىب أخرل ؛كىذا ما يشكل جزء الصراع
الذم تتغذل منو اإليديولوجيا ا١تهيمنة ،كمنو ،يغدك ا١تذىب السياسي ذراعا من أذرع اإليديولوجيا
ككسيلة من كسائل ىيمنتها على سلطة ٣تموعة ما.

-1عمار علي حسن « :ؤلاًضًىلىظُا » ،ا١توسوعة السياسية ،هنضة مصر للطباعة كالنشر ،ط ،2007 ،1ص .18
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-2-6اإليديولوجيا و الدين:
ٙتة ما يشبو اإلٚتاع ،بُت علماء االجتماع كاألنقركبولوجيا ،على أف الدين ىو النظَت الفعلي
لئليديولوجيا على مستول الناحية العملية؛ فكل من الدين كاإليديولوجيا يستهدفاف تنظيم كبناء
٣تتمع ما ،عرب النظر كإعادة تقييم الواقع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي.
كما يشَت علماء االجتماع -يف الوقت ذاتو -إذل أف « ْهىع ؤلاًضًىلىظُاث ما ٧ان
لُدضر في ْل اإلاجخمٗاث الؼعاُٖت الؿاب٣ت ٖلى الشىعة الهىاُٖت؛ هٓغا ألن الضًً

والخ٣الُض ٧اها ً٣ىما بىُْٟت ممازلت إلاا ؤنبدذ ؤلاًضًىلىظُا ج٣ىم به ُٞما بٗض» ،1كبالتارل
تكوف اإليديولوجيا التمظهر الفكرم القاين ،بعد الدين بالنسبة ٟتركة التاريخ ا١تتصاعدة.
كيشَت كقَت من ركاد علم االجتماع كػ"فيليب برك  ،"Philipe. Proك"أنسار " Anssarإذل
أف ظهور اإليديولوجيات،دل يلغ سلطة الديٍت كا١تقدس يف القدرة على تعبئة اٞتماىَت كقيادهتا ،كيعزكف
األمر إذل ضعف اإليديولوجية يف تفسَتىا ١تواقف ميتافيزيقية كغيبية ترتبط بوجداف اإلنساف ،كمن ٙتة
راىنت اإليديولوجيات على تأكيد سطوهتا كىيمنتها كىذا ما نلحظو يف توجهات بعض اٞتماعات
اإليديولوجية الدينية ،كتنظيم القاعدة كداعش ،كاليمُت ا١تسيحي ا١تتطرؼ ،كالصهيونية العا١تية ...
ككل ىذه التنظيمات تستقي مادهتا ا٠تاـ من البعد العقلي لؤلدياف.
كتأسيسا على ما سب ؛يبدك التمييز بُت اإليديولوجيا كالدين ،معرفة نظرية صرفة ،لصعوبة
تشابك عبلقاهتما ضمن ٣تموعة بشرية ما ،غَت أف ذلك ال ٯتنع من ٖتديد بعض االختبلفات اليت
نوجزىا يف ما يأيت:
-1إٝتاعيل صربم٤ ،تمد ٤تمود ربيع :موسوعة العلوـ السياسية :الكويت :جامعة الكويت ،1994 ،ص .268
نقبل عن ا١توسوعة السياسية للشباب ،مرجع ساب  ،ص .22
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 الدين يبلمس حياة الفرد الفعلية كيقدـ لو رؤل غيبية علوية (منط اٞتزاء كالعقاب) ا١ترتبطة
بعبلقة اإلنساف با﵁ كالكوف ،بينما تغيب ىذه الوصفة (الغيبيات كشرعها) يف اإليديولوجيا كيهيمن
على ٕتليها الصراع االجتماعي كالطبقي يف حقبة تارٮتية معينة..
 قيم الدين مستمدة من نص علوم مقدس ،بينما اإليديولوجيا تستمد قيمها من التجربة
كا١تبادئ ا١تتصلة بالواقع كحركة التاريخ.
 أحكاـ الدين ملزمة كقطعية ،بينما أحكاـ اإليديولوجيا ظرفية قابلة للتعديل كالتغيَت حسب
الظركؼ كاٟتاجة.
٬ تنح معتنقو إيديولوجيا ما إذل تربيرات شرعية معتقدىم عن قري الرجوع كاإلحالة إذل
الواقع االجتماعي ،أما معتنقو الدين – ا١تتدينوف – فهم ليسوا ْتاجة إذل تربير نظرا للتداعيات اليت
يضفيها اإلٯتاف بكتاب أك بديانة ما.

1

 -3-6اإليديولوجيا في مجاؿ اللغة والخطاب:
تبدك أ٫تية اللغة بالنسبة لئليديولوجيا يف أهنا الوسيلة األساسة ا١تستخدمة يف نقل األفكار
كٖتليلها كتعليل كجودىا كمراميها ،فاإليديولوجيا قارة يف اللغة اليت تفصح عنها كتتطور بفعل تطور
اللغة ،كما أهنا « جماعؽ جإزحرَا ٖلى ال٨ٟغ ؤلاًضًىلىجي بد٨م ؤجها ومً زال ٫ؤلاًضًىلىظُا
جٟغى ؤهماَا مُٗىت مً الخهىع والخ٨ٟحر مالٟت هٓاما مً الُ٣م واإلاٗاًحر التي جبضو خ٣اث٤
جماعؽ جإزحرَا ٖلى الؿلى ٥ؤلاوؿاوي».

2

 -1كردت تفضيل ىذه االختبلفات يف مؤلػف :اإليديولوجيا والمنازعات والسػلطة ،بيػَت أنسػار ،تػر :حسػاف اٟتصػٍت ،منشػورات
كزارة الققافة.دمش ..د.ط.
 ،-2ياكوب باريوف  :،ما ىي اإليديولوجية؟ تر :أسعد زركؽ ،مرجع ساب  ،ص .15
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كعليو ،تبدك الفكرة السابقة – اللغة فضاء اإليديولوجيا  -فكرة أصيلة ٧تد مادهتا ا٠تاـ أعماؿ
"أرسطو" السيما مقاربتو ٞتنس ا٠تطابة؛ الذم عده قناعا سياسيا ؛يقوؿ "أرسطو":
« ٞهى ٧الجض ٫ال ًبدض في َبُٗت مىيىٕ مٗحن وبهما َى ٢ىة إلهخاط الحجج []...
ٞالخُابت ٞغٕ مً ٖلم اإلاىُ ٤ومً الٟغٕ الؿىٞؿُاجي ،ل٧ ً٨لما خاولىا ؤن هجٗل الجض٫
ؤو الخُابت ٖلى ٚحر ما هي في الىا ٘٢ؤي ال مل٩اث ٖلمُت ،بل ٖلىماٞ ،ةهىا ٖلى ٚحر وعي بسُم
َبُٗتها الحُ٣ُ٣ت ألهىا بظل ٪وُٗض ق٩لها وهدىلها بلى مُضان الٗلىم الباخشت ًٖ مىيىٖاث
مدضصة بضال مً مجغص جىاو ٫ال٩لماث وألاق٩ا ٫الخانت بال٩لمت».

1

كباالستناد إذل قوؿ " أرسطو " الساب  ،تبدك اللغة كالكلمة – من حيث ا١تعرفة ا١توضوعية
ا١تعيار الرئيس الذم تنتظم كفقو إيديولوجيا ما .فالكلمة على مستول ا٠تطاب اإليديولوجي ،تبدؿ
موقعها من ا١تستول ا١تعجمي الدالرل إذل ا١تستول اإل٭تائي ا١ترجعي الذم يفرضو سياؽ التلفظ أك
ا٠تطاب .فكل أسلوب – كمهما تعمد إخفاء إيديولوجيتو– فإنو يتجلى جوىريا عرب توظيف
مصطلحات كصيغ خاصة بو قصد التعبَت عن ا١ترامي اليت ينشدىا عرب ا٠تطاب.
كمن زمن "أرسطو" إذل زمن البنيوية ا١تعاصرة؛ ظلت اللغة األداة األساسية للتعبَت عن أفكار
الناس ،كيف ذات الوقت،األداة اليت تكشف كعيهم كمستويات إدراكهم كتعاملهم مع اٟتياة
االجتماعية .كقد ثبت ىذا ا١توقف رائد البنيوية" ،دكسوسَت  " Dessausureالذم يرل أف " «اللغة

ال وجود لها خارج اإلطار االجتماعي» .فاللغة عند "سوسيَت" شأهنا شأف اإلشارة ،كظاىرة عامة ال
تفهم إال يف إقار اٞتماعة ا١تستخدمة ٢تا .كقد أثارت ىذه الرؤية اىتماـ الدارسُت منهم ػ " كلود
ليفي سًتاكس

Claude L.S

" ،ك"بارت ؛ "Barthك"بورس؛  ،"Peursالذين حاكلوا علمنة الدرس

اللغوم ٔتا فيو من نصوص أدبية،كانتقلوا بالدرس اللغوم من الزاكية ا١تعرفية الصرفة ،إذل ا١تستول
 -1أرسطو :الخطابة  ،سلسلة الكتب ا١تًتٚتة ( )14تر :عبد الرٛتاف بدكم ،دار الرشيد ،بغداد ،1980 ،ص .31
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السيميولوجي اإلشارم ٦تا ساىم يف ترسيم فكرة جوىرية أساسها « اللغة ظاىرة حاسمة في فهم
الوعي والحياة االجتماعية ،وىي أحد أىم الظواىر اإلنسانية القابلة لإلثراء عبر الدرس والمتابعة "
كيقوؿ "شًتاكس « :" Claude L.Sاللغت هي الظاهشة الاحخماعُت الىحُذة التي جبذو الُىم كابلت

لذساظت علمُت حلا » 1.كمن خبلؿ ما مت عرضو ،تتضح أ٫تية فتح فضاء دراسة اللغة ٦تا يوجب
تتبعها عرب النظر إذل أبنيتها كتراكيبها كقرائ تعبَتىا كرصد كظائفها.
-7عالقة األدب باإليديولوجيا:
ٙتة ما يشبو اإلٚتاع بُت دارسي اإليديولوجيا ،على أف ٖتققها ا١تادم ،يبدك يف نصوصها ا١تنتجة
يف مرحلة تارٮتية ما ،تتحدد بنمط التطور اٟتاصل يف اجملتمع كما يكتنفو من صراع قبقي أك صراع
 -نصوصا  -تتجلى بوساقة اللغة ،فإف شرط

ثقايف اجتماعي .كلئن كاف األدب يف ٣تموعو

اإليديولوجيا كشرط ٖتققها ىو لغويتها .كبذلك فإف اجملاؿ العاـ الذم تشًتؾ فيو ا١تادة األدبية
كاإليديولوجيا ىو اللغة.
كٔتا أف اللغة ىي ا١تلكة ا١تشاعة بُت أفراد اجملموعة االجتماعية ،فإف تفردىا ك٘تيزىا يكمن يف
استعماالهتا كتوظيفها .كىذا ما يربز الفرؽ بُت اللغة يف استعما٢تا الوظيفي اليومي كاللغة األدبية ،اليت
ٔتقتضاىا ينتقل الكبلـ من ا١تستول العادم إذل ا١تستول ا١توسوـ بالفٍت .كيف ىذا االنتقاؿ حدد الفكر
ا١تقارل األ١تاين – على كجو ا٠تصوص – أف:
«ألاصب َى زل ٤وببضإ ،واإلاىيىٕ ألاصبي َى ببضإ مُل ٤ال ًخدضص بال بسال٣ه ،لظا
ًجب بدض ألاصب ٖلى ؤؾاؽ – اإلاىَبت والٗب٣غٍت؛ طل ٪ؤن الىو زل ٤طاحي مً َغ ٝطاث
واُٖت هي ال٩اجبٞ ،هى ظملت ٖال٢اث لٛىٍت طاث صاللت،بن الىو ٦خابت زاعط الخاعٍش وزاعط
الٗال٢اث الاظخماُٖت وؾحروعتها ».2

-1كلود ليفي سًتاكس :األن روبولوجيا البنيوية  ،تر :مصطفى صاحل ،منشورات كزارة الققافة ،دمش  ،1977 ،ص .78
 -2عمار بلحسن :األدب ك اإليديولوجيا، ،مرجع ساب ،ص.19
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هبذا الطرح كجهت الدراسة األدبية كجهة خارجية ،أغلقت النص على نوع كاحد من القراءة
تقتصر على « السياؽ العاـ – لحياة – مؤلفو أو مرجعيتو النفسية ومنها التاريخي واالجتماعي
والنفسي وىي دعوة ضمنية إلى اإللماـ بالمرجعيات الخارجية ،مع تحفظ على الدخوؿ إلى النص إال

من خالؿ تلك السياقات المحيطة بالمبدع ».

1

إف األدب باعتباره خلقا فرديا ،مستقبل عن أية ركابط اجتماعية؛ ٬تعلو حسب ا١توقف ا١تقارل
ينم عن إيديولوجية فردية٢ ،تا ارتباقها الوثي بسَتكرة ا١ترحلة التارٮتية اليت حددتو كشكلت أقره.
كبظهور الشكبلنية٨ ،تت الدراسات النقدية الستبعاد العناصر ا٠تارجية السالفة الذكر
كراىنت على تيمات النص كفحصها فحصا داخليا دقيقا «،ل٨جها مً ػاوٍت ؤزغي ؤٚل٣خه في

ٖال٢خه بالخاعٍش ؤو الىٟـ ؤو اإلاجخم٘» .2ىذا ما كبل الدراسة األدبية كجعلها رىينة البنيات
الشكلية اليت ال تستطيع الكشف أك إضاءة النصوص على كجو كامل.
كيف ىذا اإلقار ،أزاحت ا١تادية التارٮتية يف صورهتا ا١تاركسية ا١تبكرة كا١تتأخرة «٧لمت زل٤
٦مٟهىم مُخاٞحزً٣ي ٚحر ٢اصع ٖلى جدلُل َبُٗت اإلاماعؾت ألاصبُت وبصعا ٥الٗال٢اث اإلاٗ٣ضة
التي جغبِ ألاصب باالًضولىظُا ومً زم بالٗال٢اث الاظخماُٖت وبىِخه ٣ٞضمذ م٣ىلت ؤو مٟهىما

آزغ حهض ٝلخدضًض ألاصب بض٢ت ٖلمُت ،بهه مٟهىم -ؤلاهخاط .3 »-كيتعل ىذا ا١تفهوـ أساسا باللغة
– كما أشرنا – فهي ا١تادة ا٠تاـ ،أك ا١تعطى العاـ الذم ينهل منو أفراد اجملموعة االجتماعية أك الطبقة
ما ٭تتاجونو للتعبَت عن أنفسهم .كلكوف اللغة ملكة مشاعة بُت الناس ،فهي فضاء التفاىم ك٣تاؿ
تفاعلهم.

 -1بساـ قطوس :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2006 1ص .21
 -2بساـ قطوس :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر مرجع ساب  ،ص .19
 -3عمار بلحسن :األدب ك اإليديولوجيا ،مرجع ساب ،ص.29
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« اللغة طاث وظىص وُ٦ان اظخماعي ٞةجها ٚىُت بالضالالث
والتراُ٦ب التي جدمل قٟغة ،جىخض بحن اإلاؿخىي الىُْٟي
والجمالي في الٗمل ألاصبي ،و٦ىن اللٛت ٢ىاة جىنُل حكمل
البىاء الٟىقي الش٣افي ،وجمخض بلى الجظوع الاظخماُٖتٞ ،ةجها ال
جىٟهل بَال٢ا ٖلى الٗمل يمً الخِ ؤلاًضًىلىجي الظي
جىْ ٠في مؿاعٍ ،وٖىض اهخ٣الها بلى الىهىم ألاصبُت ٞةجها
جداٖ ٔٞلى ٢ؿم ٦بحر مً ؤلٟاْها الضالتِٞ ،ؿخسضم الىو
ألاصبي ؤهٓمت قٟغٍت جدمل في َُاتها اجٟا٢ا يمىُا بحن

الىو وال٣اعت خى ٫الٟغيُاث ؤلاًضًىلىظُت».

1

كباعتبار األدب فعبل لغويا فإف ذلك ٭تيلنا مباشرة إذل فعل االختيار ا١تستمر الذم ٯتارسو
األديب يف فضاء اللغة ،كباعتبار ىذه ا١تمارسة -اليت تنهل من فضاء اجتماعي قوامو اللغة ،-فإف
ذلك يؤسس إليديولوجية كل فعل لغوم «فاألدب فعل لغوي حين ندرؾ ىذه الحقيقة البسيطة ،نبدأ
في استقراء منطوياتها ،ندرؾ بشكل حاسم أف األدب فعل في فضاء إيديولوجي ،بل ندرؾ أىم من
ذلك بك ير :ألف األدب على وجو الخصوص فعل لغوي فهو في اآلف نفسو فعل إيديولوجي».2

كلكي ينضج االختيار ا﵀كم لتقنيات التأليف أك الكتابة ،كجب التفاعل بُت ا١تكونات الداللية
للغة كالركاية الفنية ،كيتأتى ذلك انطبلقا من الوعي اٞتماعي للمجموعة االجتماعية اليت ٯتقلها
األديب ا١تنتج ،كاليت تتشكل يف بوتقة العمل الفٍت إيديولوجيا متوسطة

Médiate

.idéologie

فاألدب أساسا؛ ىو عملية صَتكرة دائمة ١تكونات اإليديولوجيا يف الفعل اللغوم.كتنشأ بُت اللغة
كا١تكونات اإليديولوجية فيو عبلقات تفاعلية معقدة.فيكوف ا١تكوف اإليديولوجي صر٭تا أكخفيا

 -1عمرك عيبلف  :اإليديولوجيا و بنية الخطاب الروائي،مرجع ساب  ،ص .14

 -2كماؿ أبو ديب  :األدب و اإليديولوجيا ٣،تلة فصوؿ٣ ،تلة النقد األديب ،مرجع ساب  ،ص.41
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مضمونيا أك شكليا ،كليس لو ٕتل كاحد بل إنو مقلما يتجلى يف اٟتضور يتجلى أيضا يف الغياب
..كما أف اإليديولوجيا ا١توسطة فيو  -النص األديب -تكتسب ٕتسدىا يف لغة متميزة أك صور
شعرية متميزة أك تقنية معينة أك تركيب معُت أك فن أك سرد خاص كمن خبلؿ ٖتق لشركط ٤تددة
تفرضها الكتابة كاٞتنس األديب كتاريخ تطور الشكل كقوانينو الداخلية كالعبلقة بُت اٞتنس األديب
كغَته من األجناس.1
كتأسيسا عليو؛ تغدك عملية إنتاج النصوص عملية معقدة ٖتكمها « ؾحروعة جدىٍل وحكُ٨ل
و" جشىٍغ" وحكىٍه للمىاص ألاولُت ألاصبُت التي ويٗها جاعٍش ألاق٩ا ٫ألاصبُت ؤمام ال٩اجب مً
ٞىُاث واججاَاث وؤؾالُب ال٨خابت وَغ٢ها٦ .ما ؤن ال٩اجب في لحٓاث ٦خابخه لىهىنه ًجض
ؤمامه ججغبخه الحُاجُت بإبٗاصَا الىٟؿُت والاظخماُٖت وؤلاًضًىلىظُت التي ًخبىاَا ومجمل
ؤلاًضًىلىظُاث اإلاخىاظضة في مجخمٗه وٖهغٍ وؤق٩ا ٫اوٗ٩اؾاتها في طَىه وفي ؤطَان الىاؽ
الظًً ًدُا مٗهم».2

كقد أشار األستاذ "عمار بلحسن " يف مؤلفو األدب كاإليديولوجيا إذل ٖتديد نسيب للعبلقات
اليت تربط النص األديب كالقيم اإليديولوجية مربزا أف:
النص األديب ىو كتابة تنظم اإليديولوجيا ك"تبنيها" أم تعطيها بنية كشكبل ينتج دالالت
جديدة كمتميزةٗ ،تتلف يف كل نص كتبدك جديدة أصيلةْ ،تيث أف كل نص ٭تمل ٕتربتو ا٠تاصة
كداللتو ا١تتميزة أم شكلو كمضمونو.
يقوـ النص بتحويل اإليديولوجيا كتصويرىا ،األمر الذم يسمح باكتشافها كإعادة تكوينها
كإيديولوجيا عامة موجودة يف عصر أك ٣تتمع معُت .فالنص يفضح كاتبو كيعريو ك٬تعل كاضحا ما
ٮتفيو من انعكاسات فكرية كرؤل ،عندىا تصبح اإليديولوجيا اليت ٭تملها صر٭تة يف قو٢تا رغم أف
كجودىا يف النص مضمر ك٥تفي يف أثواب كألبسة كأشكاؿ كصور كمبلمح ال حصر ٢تا.

 -1ينظر  ،كماؿ أبو ديب :األدب و اإليديولوجيا،مرجع ساب ،ص .86
 - 2عمار بلحسن  :األدب و اإليديولوجيا ،مرجع ساب ،ص .95
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يتضمن العمل األديب عناصر معرفة الواقع فهو انعكاس عارؼ ك٘تقل فٍت ٚتارل لظواىره
كأشخاصو كعبلقاتو كأحاسيسو ك٥تفياتو ،إف ىذه ا١تعرفة ٗتتلف عن ا١تعرفة العلمية با١تفهوـ
الدقي للكلمة نظرا الختبلؼ اقًتاب العلم كاألدب من الواقع كقريقة ٘تقلها لو.
إف ما نستنتجو من ىذه اإليضاحات ،أف العمل األديب ٔتقدكره استيعاب ٛتوالت فكرك-
اجتماعية كقيفة ٕتسدىا آماؿ الناس كتطلعاهتم ،ككذا ٘تقل ا١تنتج العارؼ ١تا حولو من خربات إنسانية
كتوجهات إيديولوجية .كيبدك يف الغالب أف الركاية ٔتفهومها ا١تعاصر ،ىي الشكل األديب الكفيل
بتحقي ىذا االستيعاب كىذا ما سنحاكؿ الكشف عنو يف ا١تباحث اآلتية.
 -1-7عالقة اإليديولوجيا بالرواية:
سنحاكؿ يف ىذا ا١تستول ،عرض أىم الصبلت اٞتامعة بُت اإليديولوجيا كالفن الركائي؛ من
حيث النشأة ،كمظاىر اشتغاؿ اإليديولوجيا يف العمل الركائي بوصفو نتاجا فنيا ،كىذا ما يقتضي
ْتث العنصر "اإليديولوجي" ضمن التجليات الفنية ا١تتاحة للكتابة الركائية ،من زاكية السياقات الفنية
اٞتديدة ،كاسًتاتيجيات الكتابة ا١تعاصرة للنصوص الركائية .كحىت نتمكن من رصد ىذه الصبلت
يستلزـ بنا ا١توقف التطرؽ للعناصر اآلتية:
 -2-7النشأة والجذور في نظرية الرواية:
يؤكد النقاد كا١تؤرخوف ا١تهتموف بتتبع مراحل نشأة الركاية على أهنا كليدة ا١ترحلة الربجوازية اليت
مقلها "اإلنساف النهضوم" يف الزمن األكركيب اٟتديث ،ىذا الزمن الذم أعاد لئلنساف ثقتو بإمكانياتو
ا١تتاحة كا١تتجددة لرسم كاقعو أك السعي لتغيَت معا١تو.
كقد تأسس ىذا التوجو اٞتديد على أنقاض العبلقات اإلجبارية اليت فرضتها اٟتقبة اإلقطاعية
اليت كانت تستبعد اإلنساف كتستغبيو من جهة ،كانتشار ا١تد العلمي ا١تتمسك بفكرة "اجملهوؿ القابل
لبلكتشاؼ" من جهة ثانية .لذلك اتسع ٣تاؿ ا١تكاف كالزماف؛ فغدا اإلنساف حرا يف اختياراتو مطمئنا
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إذل مكتسباتو ،آزره يف دلك ما انبق من حقائ أقرهتا التجربة العلمية .كإزاء ىذا اٞتو العاـ
« برزت الشخصية اإلنسانية بكل تناقضاتها في صور التمرد وال ورة» ،1كلعلو ٘ترد ضد كل ما دل
يعد يشبع رغبة اإلنساف كمن ذلك ما تعل بفنوف األدب اليت صارت قاصرة عن اإل١تاـ ٔتتطلبات
اإلنساف اٟتديث كحاجياتو الفنية كالققافية.
لذا استوجبت ا١ترحلة التارٮتية أ٪تاقا جديدة لئلبداع األديب جسدىا ذلك ا٠تركج الواضح عن
أ٪تاط الكتابة التقليدية السيما ٕتاكزىا آلليات الكتابة ا١تلحمية اليت تركز على تناكؿ األشياء ا٠تارقة
يف تشكلها العاـ ،كاليت هتمل عامة الناس كالبسطاء يف اجملتمع مع إضفاء القداسة ا١تطلقة على األزمنػة
البطولية ا١تتسمة بالعظمػػة كالسمو.
كقد أدل ىذا ا٠تركج ؛إذل ميبلد الركاية بشكلها النقرم ا١تفارؽ للشكل ا١تلحمي؛ فغدت الركاية
الشكل األكقر تعبَتا عن الواقع اٞتديد ،كاألكقر ٘تقيبل للشرائح كالطبقات االجتماعية .ففي مقابل
البطل الفعلي ؛الذم يهيمن على أٝتى ا١تقل االجتماعية يف ا١تلحمة،يًتاءل « بُل الغواًت الظي

لِـ بُال ٗٞلُا ،بل َى بُل ق٨لي ًهاعٕ ُ٢ما اظخماُٖت مخضهُت في مجخم٘ مخضن»2؛ فيغدك
البطل فردا كالقدر البشرم سَتة حياة ،أما اجملتمع فيتحوؿ إذل خلفية سوسيولوجية كما أف األشياء
تصبح ٣ترد إقار أك آنية منزلية فتفقد بذلك عبلقتها ا١تباشرة باٟتياة.
فمنذ أف كاف البطل يف ا١تلحمة ملكا أك قائدا أك بطبل خارقا يرنو إذل الكماؿ اإل٢تي ،صار يف
الركاية اٟتديقة بطبل شكليا ،يستمد كجوده من الطبقة اليت ينتمي إليها يف إقار البعد السوسيو-
تارٮتي الذم يقعدىا ك٭تكم مسار كجودىا .كيف ىذا اإلقار -االجتماعي التارٮتي-؛
«وظض ؤلاوؿان هٟؿه ًىاظه ٢ىي مجغصة ٌؿخدُل بن جخىلض
ًٖ الهضام مٗها مٗاع٢ ٥ابلت للخهىٍغ الحس ي٦ ،ما ؤن
 -1فيصل دراج  :الرواية وتأويل التاريخ ،ا١تركز الققايف العريب ،الدار البيضاء.،ا١تغرب ،ط ، 2004 ، 1ص .18
-Lucien Goldman. POUR UNE SOCIOLOGIE DU ROMAN-Ed-Gallimar 19 p:26
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الىا ٘٢الُىمي– الحُاحي الظي ً٣ىلب خُاة الٟغص والُب٣ت
الاظخماُٖت َى واٚ ٘٢ض ومخىىٕ وَابِ ومخضَىع ًهٗب
مٗه جُىع الُاب٘ ؤلاوؿاوي والكٗغي ،هٓغا لؿُاصة الُ٣م
اإلاخباصلت وجدى ٫الٟغص بلى ؾلٗت ..بن الدؿامي والؿمى
الكٗغي لإلوؿان ٢ض ؾ ِ٣جدذ َضًغ وؾاثل ؤلاهخاط التي
جمل٨ها ٞغصًا الُب٣ت البىعظىاػٍت وجدذ َمجُت وال مٗ٣ىلُت
الخ٣ؿُم الغؤؾمالي للٗمل والٗال٢اث الاظخماُٖت وْاَغاتها
وؤق٩ا ٫ججلُاتها ».

1

كباختبلؼ األبطاؿ كتعدد ا١تستويات اللغوية ا١تتاحة للتوظيف الركائي ،كبتعدد األشكاؿ
ا١تختلفة للنوع نفسو ،اقًتنت الركاية بلفظة اإليديولوجيا اليت باركتها ا١تدرسة االجتماعية للنقد األديب،
كدل يكن  -ذلك  -بكل بساقة موقفا فكريا ٣تردا ،بل نتاجا للتاريخ .. ،إهنا بالتأكيد  -الدعوة -
للنزعة التارٮتية كاالجتماعية يف مواجهة البلتارٮتية ك البل اجتماعية اليت ىيمنت على الدراسات
النقدية اليت أغلقت للنص على حدكده كعزلتو عن كل ما ىو خارجي.
-3-7اإليديولوجيا والرواية:
ليس من السهل على الباحث رصد العبلقة ا١تباشرة؛ اليت تربط اإليديولوجيا بالركاية ،فذلك ال
ٮتضع لوصفات جاىزة يف متوف نظرية أدبية توصلت إذل ما ٯتكن قولو  -عن ىذه العبلقة  -بل
يستلزـ جهدا متواصبل كْتقا مستمرا عن العبلئ اليت ٖتدد ٣تاؿ العنصرين  -الركاية كاإليديولوجيا -
كلعل ىذا ا١تستول للبحث نتاج مباشر لتشظي الشكل الركائي كعدـ استقراره على ٪توذج كاحد
متكامل ،ككذا لتعدد االستعماؿ ا١تفاىيمي ١تصطلح إيديولوجيا.

 -1عمار بلحسن :األدب ك اإليديولوجيا ،مرجع ساب ،ص.100
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كيبدك أف التصور ا١تاركسي ا١تؤسس يف نطاؽ اٞتدلية كا٠تاص ٔتفهومو لئليديولوجيا ،ىو الذم
قاد "بيَت ماشَتم

؛Pierre Machery

" إذل بلورة تصور جديد لعبلقة الركاية باإليديولوجيا .ففي

كتابو :من أجل نظرية لئلنتاج األديب يقدـ "ماشَتم" «مٟهىم اإلاغآة ٦ما جهىعٍ “لُىحن” -وهي-
ٖىضٍ ظؼثُت ألجها ج٣ىم بازخُاع ما حٗ٨ؿه ،بمٗجى ؤجها ال حٗ٨ـ الح٣ُ٣ت ال٩لُت اإلاىظىصة في

الىا .» ٘٢لذا اقًتح "ماشَتم؛

machery

"صيغة التأمل كالتحليل يف الصورة اليت تعكسها

ا١ترآة.خصوصا بعد أف قب مبلحظاتو على أعماؿ "تولستوم"؛حيث استنبط تداخل إيديولوجيتُت
٫تا الربجوازية كالربكليتاريا؛ جسدهتما عبلقة االحتكاؾ يف اٟتياة اليومية .ك٫تا يف تداخلهما يشكبلف
جانبا ٚتاليا باعتبار٫تا « ٖىانغ واُٗ٢ت جضزل بلى الىو الغواجي ٦م٨ىهاث للمدخىي ؤي

كعناصر مؤسسة للبنية الفنية» .1كبتكامل النتاج شكبل كمضمونا اتضح لػ"ماشَتم" نسبية االنعكاس
اٟتاصل بُت الواقع كالشكل اٞتديد ،ألف النتاج من حيث كونو مرآة؛ غَت قادر على استيعاب النهم
الفٍت ا١تتزايد للمتلقُت باختبلؼ مرجعياهتم .كىو يف اٟتقيقة شكل غَت مكتمل ،فلو كاف « مرآة أمينة
للواقع لن تكوف لو أي قيمة داللية ،ألنو سيكتفي عندئذ بنقل الواقع كما ىو ،أما وىو غير مكتمل
فإنو يكمل صورتو الخاصة ىادفا إلى تكميل صورة الواقع الناقصة بالنسبة إليو ،يقوؿ "ماشيري" :إف
المرآة تعبيرية ألنها ال تعكس أك ر مما ىي تعبيرية ألنها تعكس».2

كيف تكميل ىذه الصورة يسعى ا١تؤلف لتضمينها دالالت كقيفة تنهل من ٕتربتو ك٤تيطو
ككاقعو التارٮتػي ،لذلك تبقى ثغرات النص ككل ما ىو مسكوت عنو كحىت انتقاء اللغة ٮتضع لتأثَت
اإليديولوجيا،كما أف تعدد اإليديولوجيات يستلزـ كبالتسليم تعدد الطبقات اليت عدىا "
ماشَتم" شرقا -كصفو بقولو:-
« ضروريا وعنصرا أساسيا ال غنى عنو لوجود النص وكينونتو،
فالرواية تحمل مشروعا إيديولوجيا ال يمكن تشكيلو إال بربطو
ٛ -1تيد ٟتميداين :النقد الروائي و اإليديولوجيا ،مرجع ساب ،ص.94
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .29
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بالواقع االجتماعي ولكوف المجتمع ال يشتمل على تصور واحد
فإف النص الروائي مطالب بتجسيد التناقضات واالختالفات
اإليديولوجية التي قد ال تتفق بالضرورة مع مضمونو
فاإليديولوجيات حين دخولها في البناء الروائي تتصارع فيما بينها
بوصفها قيما واقعية وتعبيرا اجتماعيا ،وتخلق بالتالي عالقة تنازعيو
مع التصور العاـ الذي وظفت فيو».1

إف ا١تعطى الساب تضمن دليبل ٤تكما على عبلقة اإليديولوجيا بالركاية ،كبإمكانية تعدد
اإليديولوجيات يف العمل الركائي الواحد .كما قرح فعالية األديب يف توظيفو لئليديولوجيات كمن
ضمنها إيديولوجيا ا١تؤلف نفسو .كتعد ىذه ا١تعطيات اإلقار العاـ ،الذم ىيمن على دراسات
ا١تدرسة االجتماعية لؤلدب ،اليت أٙترت نتائج ىامة على مستول الدرس النقدم ا١تعاصر.
فغَت بعيد عن "ماشَتم  "Macheryسعى كل من "جورج لوكاتش "George Luckus
كتلميذه (لوسياف غولدماف  ،"L.Goldmanإذل تأسيس نظرية نقدية ٚتالية تعٌت بدراسة األشكاؿ
الركائية باعتبارىا سَتة ككقائع تنطوم على تصوير كاقعي أك متخيل ٭تاكي الواقع.
كقد تأسست ىذه النظرية اٞتديدة انطبلقا من الفكر ا١تاركسي السيما بعد تعمي نظرىا فيما
يتعل بقضية االنعكاس اليت شاهبا قصور كنقص كبَت يف الدراسات ا١تاركسية القدٯتة .كىذا ما أدل
إذل تبٍت إجراءات أساسة ٕتمع بُت ٤تاكر العمليات اإلبداعية ٔتا فيها الركائي ،النص كاجملتمع٦ .تا ٝتح
بتحديد كاكتشاؼ البنيات الداللية يف النصوص األدبية ككذا إمكانية رصد رؤيات العادل الشمولية
اليت تنشدىا اجملموعة االجتماعية يف مرحلة تارٮتية معينة.
كيؤكد "لوكاتش" يف مقولة مركزية «ؤن ؤي مال ٠ؤصبي ؤو عواجي ال ًٓهغ مً الٗضم بل حٗؼػٍ
ْغو ٝجاعٍسُت -ؾىؾُىلىظُت ملمىؾتٞ ،ال بض بطن لٟهم َظا الٗمل مً صعاؾت الٟترة

 -1ينظر؛عمرك عيبلف :اإليديولوجيا و بنية الخطاب الروائي ،مرجع ساب ،ص.52
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الخاعٍسُت التي ق٩لذ الؿُا ١الخاعٍخي إلهخاظه ٦ىو وٞهم الٗال٢اث الاظخماُٖت التي ٖالجتها

والتي ؾاصث في َظٍ الٟترة» .1كما يرل "لوكاتش" أنو من الضركرم االحتكاـ ١تعايَت العقل السليمة
لتفسَت التجاكز الذم قد ٭تدث تفاكتا بُت ا١تستول االجتماعي للركائي؛ كفرد اجتماعي ينتمي إذل
قبقة ،كبُت ا١تستول الفكرم الذم قد ٬تاكزه قبقتو .فمن األسباب اليت تؤدم إذل ضآلة النتائج
النقدية –حسبو-
«الىٓغة اإلاُ٩اهُُ٨ت في جٟؿحر ؤٖما ٫الغواثُحن اٖخماصا ٖلى
اهخماءاتهم الاظخماُٖت ؤو اٖخماصا ٖلى مٗخ٣ضاتهم التي ٌٗلىىن
ٖجها بك٩ل مباقغٗٞ ،ىضما ًخٗل ٤ألامغ باإلبضإ الغواجي ٞةهه
٢ض ًدضر ؤخُاها جٟاوث ٦بحر بحن اإلاٗخ٣ضاث الىٓغٍت
وؤلاًضًىلىظُت لل٩اجب وبحن الغئٍت ال٨ٟغٍت التي جخد٨م في
ٖمله ؤو بٌٗ ؤٖمالهٞ ،اإلبضإ ًدغع اإلابضٕ ؤخُاها ختى مً
ؤ٩ٞاعٍ الغاسخت». 2

كلذلك تربز قيمة النص أكال يف ثرائو الفكرم كانسجاـ شكلو ،كىذا ما ٯتنحو بنية ٚتالية شكلية
صرفو ،تتفاعل كدكف انفصاؿ مع ا﵀تول الدالرل اإليديولوجي الذم ينوب عن الفعالية االجتماعية
لباقي عناصر اجملموعة ا١تستهدفة (ٚتهور القراء) .كللكشف عن دقة التماسك اٞتمارل  -باعتبار
الشكل كا١تضموف – ؛أضاؼ "غولدماف " شرحا دقيقا إلسًتاتيجيتو النقدية ،خصوصا بعد دعوتو
لتجاكز بل كرفض نزعة "سوسيولوجية ا١تضامُت"  -اليت يظهر فيها العمل األديب كانعكاس حتمي
كآرل للمجتمع ككعيو اٞتماعي -كرفضو النزعة الشكلية اليت ال ٖتفل باٞتوانب االجتماعية كالتارٮتية
يف النصوص مربزا:
 -1جورج لوكاتش :الرواية التاريخية ،ترٚتة  :صاحل جواد كاظم ،كزارة الققافة ،بغداد ،ط ،1978 ،1ص .13
ٛ -2تيد ٟتميداين :النقد الروائي و اإليديولوجيا،مرجع ساب ،ص.63
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أف الركاية ىي تعبَت عن "رؤية العادل" كىي تتكوف داخل ٚتاعة أك قبقة معينة يف احتكاكها
بالواقع كصراعها مع اٞتماعات األخرل.
إف دكر ا١تبدع ىو إبراز ىذه الرؤية كبلورهتا يف أفضل صورة ٦تكنة كمتكاملة ٢تا أم أنو يعرب من
خبل٢تا عن الطموحات القصول للجماعة اليت ينتمي إليها أك يعرب عن أفكارىا ،كىذا يعٍت أف ا١تبدع
ليس ىو صاحب الرؤية الفكرية يف العمل الركائي ،كلكنو مربزىا كموضحها فقط.
إف الدكر الفردم يتجلى أساسا يف الصياغة اٞتمالية للعمل اإلبداعي كليس يف بناء الرؤية
العامة اليت تنظم ىذه الصياغة٢ ،تذا يضفي على اإليديولوجيا أىابا ٘تويهيا ٭تو٢تا إذل فن.
إف الشكل ا٠تيارل للعمل الركائي أم بناءه اٞتمارل يتميز باستقبلؿ نسيب عن بناء العبلقات
االجتماعية كشكلها ،لذلك فالنص الركائي ال يطاب الواقع كلكنو فقط ٯتكن أف ٯتاثل بنية أحد
التصورات ا١توجودة عن العادل يف الواقع الققايف كالفكرم.

1

كػما يرل "غولدماف" يف األعماؿ األدبية كعلى كجو ا٠تصوص الركاية  -أف العبقرية  -إبداعية
الركائي تبدك يف مدل مقدرتو على ضبط التناس بُت الشقُت الشكلي الصرؼ كا١تضموين العاـ؛ كىو
التناس الذم يسمح بفك البنيات ا٠تطابية كٖتديد سياقاهتا بناء على رؤية العادل الذم يتملكها
أك يتمقلها الركائي يف عملو اإلبداعي.
كاعتمادا على ىذه ا١تقولة  -رؤية العادل  -يرل "غولدماف" أف الناقد مطالب يف دراستو
لؤلعماؿ األدبية.
«بال٨ك ًٖ ٠بىِخه الضالت؛،Structure significative
والبيُت اإلا٣هىصة ...هي طل ٪الترابِ الحانل بحن عئٍت
الٗالم التي ٌٗبر ٖجها الىو في الىا ٘٢وٖىانغٍ الضازلُت
ق٩لُت ٧اهذ ؤو ٨ٞغٍت والىنى ٫بلحها ًخُلب بدشا ظضًا،
ٛ -1تيد ٟتميداين :النقد الروائي و اإليديولوجيا،مرجع ساب ،ص .67
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مٟهال وص٣ُ٢ا لألخضار الىاُٗ٢ت ومٗغٞت مٗم٣ت للُ٣م
ال٨ٟغٍت اإلاىبش٣ت ٖجها ،يمً مداوع زالزت في الىو هي:
الحُاة ال٨ٟغٍت ،الىٟؿُت الٗاَُٟت ،والحُاة الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت التي حِٗكها اإلاجمىٖت التي ٌٗبر ٖجها الىو
الغواجي».1

كىكذا يتضح أف تتبع سَتة الكاتب كاستقراء ٤تطات حياتو ٔتعرفة نواياه كفكره ،ال تعد إجراء
كافيا –أساسا -لفهم كتفسَت العمل األديب «٩ٞلما ٧ان الٗمل َاما ٧لما ؤم٨ىه ؤن ٌِٗل وؤن
ًٟهم لظاجه وؤن ٌكغح مباقغة بىاؾُت جدلُل ٨ٞغ مسخل ٠الُب٣اث الاظخماُٖت» 2اليت ينهل
منهاٞ .الٗمل ألاصبي جخىُ٢ ٠٢مخه الاؾخِخُُ٣ت ٖلى اإلاُ٣اؽ الظي ٌٗبر ُٞه عٚم الىىاًا
وال٣ىاٖاث الىاُٖت لل٩اجب والُُٟ٨ت التي ًدـ َظا ال٩اجب مً زاللها وٍىٓغ بلى
شخهُاجه».3

كاستنادا للمعطيات الفكرية اليت أقرهتا مدرسة "لوكاتش" ك"غولدماف" ،يًتاءل للدارس جدية
الطرح يف ٕتاكز الدراسات ا١تضمونية التبسيطية ،اليت قغت على نظرية االنعكاس كال يتأتى ذلك إال
من خبلؿ نظرية بنيوية تكوينية ،تسعى للتخلص من عقدة أك مفارقة الدراسة على مستول الداخل
كا٠تارج 4كتتجنب قغياف اإليديولوجي على اٞتمارل الشكلي كالعكس.
كيف خضم انتشار النزعة اللوكاتشية اليت حاكلت التوفي بُت االٕتاىات النقدية الشكلية
كاالٕتاىات ا١تضمونية ا٠تارجية ،أحيا النقاد مقوالت إسًتاتيجية كاف قد عمل هبا الناقد "ميخائيل

٤ -1تمد برادة :المادية الجدلية و تاريخ األدب،مرجع ساب ،ص.17

٤ -2تمد برادة :المادية الجدلية و تاريخ األدب،مرجع ساب ،ص.17

ٛ -3تيد ٟتميداين :اإليديولوجيا و النقد الروائي  ،مرجع ساب  ،ص .74

 -4نقصد ىنا أف البنيوية التكوينية كانت ٔتقابة رد فعل عنيف على االٕتاىات االجتماعية التقليدية ك كذا ضد النزعة الشكلية اليت
ىيمنت على حقوؿ الدراسة األدبية.
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" كىي ا١تقوالت ا١تصنفة ضمن سوسيولوجيا النص الركائي ٔتفهومها

ا١تعاصر.
كيف استقراء العبلقة بُت الركاية ك اإليديولوجيا حسب سوسيولوجيا النص؛ يشَت "باختُت" إذل
قيمة العبلقة اليت تتحدد يف مستول اللغة باعتبارىا اٟتامل األساس لتطلعات كتصورات الفئات
االجتماعية .كما يرل أف الركاية شأهنا شأف اللغة  -حُت توظيفها  -تشكل بناء أك « صالثل مغ٦بت
في وؿ ٤مٗحن هي في الى٢ذ هٟؿه بًضًىلىظُا ٦ما ؤجها بالًغوعة ججؿُض ماصي للخىانل
الاظخماعي ،ولظلٞ ٪ضعاؾت الضالثل اللٛىٍت حٗجي في الى٢ذ هٟؿه الخٗامل م٘ الٗال٢اث
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ،وم٘ ؤلاًضًىلىظُاث اإلاىظىصة في الىا.1»٘٢

كما أكد "باختُت" على ٕتنب النظرة ا١تيكانيكية اليت تعتمد على السببية يف دراسة اآلثار
األدبية ألف ذلك ينم عن « الجهل بالخهاثو الىىُٖت للماصة ؤلاًضًىلىظُت » اليت تتحق عرب
تفاعل مستمر ١تعطيات التاريخ كالطبقات االجتماعية معتربا أف « ٧ل ما َى بًضًىلىجي ًمل٪
مغظٗا ،وٍدُلىا ٖلى ش يء ما له مى ٘٢زاعط ًٖ مىٗ٢ه ،وبٗباعة ؤزغي ٩ٞل ما َى
بًضًىلىجي َى في الى٢ذ هٟؿه بمشابت صلُل .2»Signe

كيشَت"باختُت" يف معرض حديقو عن األدب ك اإليديولوجيا؛ أف التواصل اإلبداعي بُت ا١تؤلف
كٚتهور القراء،ينبٍت على أساس التعدد ا١تستويايت للوعي؛ الذم تتحكم يف بنائو معطيات سوسيو-
تارٮتية ،تساىم كبشكل فعاؿ يف إبراز خصوصية توظيف اللغة فيما بُت اجملموعات االجتماعية داخل
العمل األديب .لذلك يرل "باختُت" بأنو « البض مً جدلُل ٖمُ ٤وظاص لل٩لمت ٦ضلُل مجخمعي،

ٛ -1تيد ٟتميداين :النقد الروائي و اإليديولوجيا  ،مرجع ساب ،ص .74
- M Bakhtine :le marxisme et la philosophie du langage .Ed. minuit.1975 p 25l
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ختى ًمٞ ً٨هم اقخٛالها ٦إصاة للىعي وحؿخُُ٘ ال٩لمت بًٟل َظا الضوع الاؾخصىاجي الظي

جاصًه ٦إصاة للىعي ؤن حكخٛل ٗ٦ىهغ ؤؾاس ي مغا ٤ٞل٩ل ببضإ بًضًىلىجي».1
كيف ىذا اإلقار ٕتدر اإلشارة إذل أف " باختُت " ال يقتصر ْتقو على دراسة السياقات اللغوية
االجتماعية من ناحية الصيغ كالًتاكيب كاستقراء ا١تعاجم ،كلكن يتجاكزىا إذل أبعادىا ا١تتعددة اليت
ٖتكمها ا٠تلفيات السوسيو -تارٮتية ،فعند ٘تييزنا مقبل ١تستويات اللغة باعتبار الطبقات االجتماعية،
تتبدل لنا مبلمح كصور الشخصيات كظركؼ حياهتم ،عرب تشخيص فٍت للغة ،كىذا ما ٯتنح ثراء
دالليا للنتاج األديب ،يناسب ثراء كتعدد اجملموعات االجتماعية .كلعل ىذا القراء ا١تتاح للتوظيف
اإلبداعي ىو ما قصده " باختُت" بفكرة اٟتوارية اليت تضمن كحدة الشكل كا١تضموف كتآلف الفٍت
كاإليديولوجي،كيًتتب عن ىذه ا١تقولة  -كف نظرية الركاية عند باختُت  -فعالية :
« الصخو الظي ًخ٩لم وفي ٦المه طاجه ،بط ؤن ال٨الم ال ٌٗض
في َظٍ الحالت مجغص زُاب مى٣ى٦ ًٖ ٫الم آلازغًٍ ،ول٨ىه
٦الم مصخو بُغٍ٣ت ٞىُتٌ ،ؿخسضم ٞحها الخهجحن وألاؾلبت
والخىىَ٘ ٞ -اإلاخ٩لم  -في الغواًت ٞغص اظخماعي وزُابه لٛت
اظخماُٖت ولِـ لهجت ٞغصًت ومً زم ٞهى مىخج بًضًىلىظُا؛
،Idiologueو٧لماجه صاثما ٖىانغ بًضًىلىظُت؛Idéologème
الػمت إلياءة الٟٗل ،جهبذ مىيىٖا للدصخُو الحىاعي في
الغواًت مما ًدى ٫صون بغوػ الجزٖت الجمالُت واللٗب اللٟٓي
الك٨لي اإلادٌ».2

 -1ميخائيػل بػاختُت :ا١تاركسػية ك فلسػفة اللغػة  ،ترٚتػة٤ :تمػد البكػرم ك ٯتػٌت العيػد ،دار قوبقػاؿ للنشػر ،الػدار البيضػاء ،ا١تغػرب،
ط 1986 ،1ص.43
 -2عز الدين إٝتاعيل :مقدمة العدد٣ ،تلة فصوؿ للنقد األديب ،اجمللد ا٠تامس ،ج.1ع  ،3أبريل مايو ،يونيو 1985 ،ص.9
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كإذا كاف "باختُت" قد قدـ تصورا يف ٣تاؿ عبلقة الركاية باإليديولوجيا حسب فعالية ا١تتكلم
كالكبلـ؛ فإف ذلك قاده إذل ٘تييز نظرم بُت صنفُت متقابلُت للركاية٫ ،تا :الركاية ا١تونولوجية كالركاية
اٟتوارية.
فتبدك الركاية ا١تونولوجية ،مسيطرة على األفكار اإليديولوجية ا١تنبققة يف ا٠تطاب ،بإيعاز كاضح
للركائي الذم يهدؼ إذل إبراز فكره كتقمينو يف إقار « ال ٌؿمذ بالهغإ ؤلاًضًىلىجي الٗمُ،٤
ألن شخهُاجه في ًٞاءاتها ال جمشل لٛاث اظخماُٖت مؿخ٣لت ب٣ضع ما هي ؤصواث جسضم ٨ٞغة
ال٩اجب وبًضًىلىظُخه  -لظاٞ -هض ٝالغواًت اإلاىاظاجُت َى الحٟاّ ٖلى الىخضة الضاللُت
ل٨ٟغجه التي ًُغخها ،بىنٟها البضًل الىخُض الهاثب واإلا٣ىُ٘ٞ ،هحر الٗالم الغواجي زايٗا

لىبرة مىخضة وَٗبر ًٖ وظهت هٓغ واخضة ووخُضة » .1كىذه الزاكية للنظر – حسب "باختُت" –
مرجعها الصوت الواحد ا١تتفرد الذم ال يستطيع اإلحاقة بكل الفعاليات االجتماعية كالققافية كعلى
رأسها اللغة ،اليت ٘تكننا من ٘تييز الطبقات االجتماعية كٖتديد البنيات الذىنية ا١تماثلة ٢تا يف النص
األديب كالعكس.
يقوؿ "باختُت":
« ختى ولى ج٣ضم ال٩اجب بلٛت واخضة مشبخت ٧لُا "صون ؤن
حكخمل ٖلى جباٖضاث ؤو اه٨ؿاع ؤو جدٟٓاث"ٞ ،ةهه ٌٗلم بإن
جل ٪اللٛت لِؿذ صالت وال م٣بىلت مً الجمُ٘ وبإهه  ...وؾِ
الخٗضص اللؿاوي ،وبإهه ًخدخم الحٟاّ ٖلحها وجُهحرَا
والضٞإ ٖجها وجدٟحزَا ..بن ألاصًب ال ٌؿخُُ٘ ال ًٖ ؾظاظت
وال بُغٍ٣ت انُالخُت ؤن ًيس ى ؤو ًخجاَل اللٛاث اإلاخٗضصة
التي جدُِ به».2

 -1عمرك عيبلف  :اإليديولوجيا ك بنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب ،ص .64

 -2ميخائيل باختُت :المتكلم في الرواية  ،ترٚتة٤ :تمد برادة ٣ ،تلة فصوؿ ،ج ،1ع  ،1985 ، 5ص .105
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كلقد عارض "باختُت" الركايات ذات الصوت الواحد كالطبيعة ا١تونولوجية ،داعيا إذل تبٍت شكل
جديد يتأسس على تعددية األصوات كمن ٙتة تعدد الطبقات اليت تسهم يف تعدد مستويات الوعي
كىذا ما ينتج عنو " الغواًت الحىاعٍت الضًالىظُت ".كىي حسب نظريتو الركائية،كفيلة باستيعاب
اإليديولوجيات ا١تختلفة ،داخل عمل أديب كاحد .كىذا ما يسمح بتحقي « صًم٣غاَُت الخٗبحر

صازل الغواًت »،1كما أهنا تضمن ذات الدٯتقراقية لدل ا١تتلقُت كوهنا ال تفرض إيديولوجيا كاحدة،
كإ٪تا تعرض ١تختلف اإليديولوجيات كالرؤل ،كتؤمن ٢تا اٟتضور نفسو يف عادل صراعي جدرل ىو
النص الركائي.
كقد تدعمت أقركحات "باختُت" منهجيا ٔتا ألفو الباحث؛ "بيَت زٯتا  "Pierre Zima؛الذم
سعى إذل ٤تاكلة تأسيس تصور نظرم جديد قوامو «ب٢امت وظهت هٓغ ظضًضة في الضعاؾاث
الؿىؾُىلىظُت للغواًت ،وطل ٪بخىظحهها هدى اَخمام متزاًض بالبيُت الضازلُت للىو اٖخماصا
ٖلى جدلُل ؾىؾُى-لؿاوي وجىاص ي ؛ .2» sociolinguistique et intertextuel

كهبذا يكوف "زٯتا" قد آلف بُت االٕتاىات الشكلية كالبنيوية اٟتديقة ،السيما يف فرعها التكويٍت
الذم تتبناه مدرسة "غولدماف كلوكاتش" داعيا الدارسُت –ضمنيا -إذل إقرار ثنائية " الكيف كاللماذا؟
" يف إقار الدراسة الواحدةٞ « .ؿىؾُىلىظُا الىو الغواجي  -في عؤي "ػٍما"  -مُالبت بإن
جيؿا ١وعاء مٗاعيت "ال "٠ُ٨الك٨الوي بالـ "إلااطا؟" اإلااع٦س ي؛ بل ٖلحها الخإُ٦ض ٖلى ً٢اًا
جخجاوػ الخال ٝؤلاًضًىلىجي بحن اإلاىهجحن وطل ٪مً زال ٫ؤلا٢غاع بإن ًٞاء اللٛت ًٞاء ٚحر

مداًض وٚحر زاعط ًٖ ؤلاًضًىلىظُت».3فاللغة ذاهتا ٖتق ٣تاال حيويا لئليديولوجيا كاستعما٢تا
اإلبداعي يكفل ٢تا االنتقائية من لدف األديب لتضمينها شحنات أك أفكار اجتماعية كبذلك بات

 -1ٯتٌت العيد :الراكم .ا١توقع .الشكل ،مؤسسة األْتاث العربية ،بَتكت ،لبناف ،ط 1986، 1ص .177
ٛ -2تيد ٟتميداين :النقد الركائي ك اإليديولوجيا  ،مرجع ساب ،ص .84-83
 -3عمرك عيبلف  :اإليديولوجيا ك بنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب ،ص.68
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« الٟهل بحن الضاللت ؤلاًضًىلىظُت للىو وبحن بىِخه اللؿاهُت ٖمال اٖخباَُا .ما صامذ َظٍ
الضاللت ملخدمت ومخمٓهغة في ؤو بىاؾُت اللؿاهُت للىو طاجه ».1

كما يقًتح "زٯتا" ٚتلة من العبلقات اليت بإمكاهنا ٖتديد العبلقة بُت النص األديب كاإليديولوجيا
فَتل «:ؤن ال٨ىن الاظخماعي ٦مجمىٕ لٛاث ظماُٖت جٓهغ بإق٩ا ٫مخىىٖت صازل بيُاث
اإلاخسُل الضاللُت والؿغصًت  -مًُٟا – ؤهه جىظض لٛاث ظماُٖت صازل الُب٣ت مشل
البىعظىاػٍت» ،2تتنازعها خطابات علمانية ،كاثوليكية ،بركتستانتية ،ليخلص بالقوؿ أنو «صازل
بَاع ؾىؾُىلىظُت الىو ،جٓهغ اللٛت واللؿان ٦يؿ ٤جاعٍخي جٟؿغ الخٛحراث ال٣امىؾُت،
الضاللُت ،والترُ٦بُت الىدىٍت التي جدضر صازله ،بالٗال٢ت م٘ الجزاٖاث بحن اإلاجمىٖاث
الاظخماُٖت ،ومً زم بحن اللٛاث الجماُٖت اإلااؾؿت ومً َىا هخ٩لم ًٖ الىيُٗت الؿىؾُى
لٛىٍت اٖخباعا وجبيُا للُاب٘ الخاعٍخي "اإلاخٛحر" والاظخماعي للٛت».3

يبدك ٦تا تقدـ؛ أف آراء "زٯتا" حوؿ عبلقة اإلبداع األديب كاإليديولوجيا بوجو عاـ ،تكاد تكوف
األكقر خصوبة يف اجملاؿ النقدم ،السيما بعد انتقاداتو اٟتادة ١تا بات يُعرؼ بػ"حيادية األديب" اليت
انبققت عنها فيما بعد إشكالية موت ا١تؤلف .4كما انتقد أيضا "زٯتا" ا١تدرسة االجتماعية لؤلدب يف
فرعها التجرييب الذم تزعمو "ركبرت اسكاربيت ؛  ،Robert Escarbitمبينا أف ىذا النوع من
الدراسات «ٌؿدبٗض ظاهبا اإلاًمىن الخاعٍخي وٍغ٦ؼ ٖ ِ٣ٞلى الٗىانغ الخاعظُت البدخت،

-1بيار ؼ .زٯتا :نحو سوسيولوجية للنص األدبي ،ترٚتة عمار بػن ٟتسػن ٣ ،تلػة العػرب ك الفكػر العػا١تي ،العػدد ا٠تػامس ،شػتاء
 ، 1989مركز اإل٪تاء القومي بَتكت  ،ص.89
 -2بيار ؼ .زٯتػا :نحػو سوسػيولوجية للػنص األدبػي ،تػر:عمػار بػن ٟتسػن ٣ ،تلػة العػرب ك الفكػر العػا١تي ،العػدد ا٠تػامس ،شػتاء

 ، 1989مركز اإل٪تاء القومي بَتكت  ،ص.89
 -3ا١ترجع نفسو،ص.89

 -4مػوت ا١تؤلػف مقولػة أساسػية يف التحليػػل البنيػوم يف بػواكره التأسيسػية – ينظػر:ركالف بػػارت :لػذة الػنص،تر:منػذر عياشػػي،مركز
اإل٪تاء اٟتضارم،دمش ،ط.1،1992
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اإلطار المفاىيمي:

٧الجمهىع اإلاؿخ٣بل للىخاط ُ
وصوع اإلاُاب٘ والضوع الخانت في ٖملُت ؤلاهخاط اإلااصي و٦ظا ما
ًترجب ًٖ طل ٪مً ٖال٢اث« ،مضُٖا ؤهه بهظا ؾِخجىب ٧ل جٟؿحر حٗؿٟي لألصب».1

كما أف شغفو بالبحث السوسيولوجي قد أدل بو إذل معارضة مقولة ":البنية الدالة

Structure

"signifiante؛ لػ "غولدماف" معتربا إياىا « ال جدُل ٖلى ؤًت هٓغٍت صاللُت جم٨ىىا في بَاعَا مً
ٞهم يبِ الضاللت .وَٗخبر ؤن "ٚغٍماؽ" هٟؿه ٧ان ٌٗخ٣ض بىظىص ٖم ٤للىو ٌ Logosؿمُه
" البيُت الٗمُ٣ت؛  structure profondeومٗىاَا ًىاْغ جماما مٗجى "البيُت الضالت" ٖىض

“ٚىلضمان » .2كيبدك أف معارضتو -ىذه ىي اليت فتحت أبواب الدراسات السوسيو -نصية لتبنيها
ا١ترجوة يف دراسة كٖتليل النصوص اإلبداعية ،كما
ا١تستمر لكل ا١تقوالت اليت من شأهنا ٖتقي الكفاءة ُ
اٟتاؿ بالنسبة ١تقولة الكلية  –totalitéالوحدة بُت الشكل كا١تضموف كالتناص ،intertextualité
كالبنية الدالة  structure significanteكالبنية العميقة. structure profonde
كىكذا تبدك-آراء"زٯتا"٤-تاكلة تركيبية ١تقوالت ٥تتلفة نابعة عن إتاىات فلسفية كفكرية
كمدارس متعددة ،تسعى قدر اإلمكاف لتحديد كاستيعاب ا٠تيارات الفنية ا١تتاحة للتوظيف اإلبداعي
على مستول الشكل – نقصد ىنا الناحية اللغوية الصرفة – ككذا إمكانية رصد الدالالت كاألفكار
يف تشكلها العاـ يف مستواىا السوسيو -تارٮتي .

ٛ -1تيد ٟتميداين :النقد الروائي و اإليديولوجيا،مرجع ساب ،ص.85
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .85
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

 -1علم اجتماع األدب والظاىرة األدبية:
تعترب سوسيولوجيا األدب من الفركع ا١تشكلة لعلم االجتماع ،كىي فرع حديث النشأة الح
خبلؿ القرف العشرين كفرع ٗتصصي يهتم بدراسة الظاىرة األدبية كيقًتح نفسو كمعرفة لتفهم ٥تتلف
األنساؽ الفكرية ذات الطابع االجتماعي ككذا اٞتمارل للنصوص األدبية.
كقد تأسس ىذا الفرع على أرضية "اجتماعية األدب" باعتبار األدب نتاجا خالصا لفعل
٣تتمعي ينتجو فاعل اجتماعي كيتوجو بو إذل ٣تموعة فاعلُت آخرين عرب سياقات ٤تددة ؛ يقوؿ
ركبَتت اسكاربيت:
« ٞالخل ٤ألاصبي ال ًهىع و٦إهه ًضوع في خل٣ت باَىُت مىُىٍت ٖلى
طاتها بل ًىبش ٤مً طاث ٖا٢لت،قاٖغة،لُىظه بلى آلازغًٍ بما
ج ٌُٟبه َظٍ الظاث،وَٗمم ٖلحهم َظا ال ٌُٟال٨ٟغي الكٗىعي
وٍجٗلهم قغ٧اء به.مً َىا بن نٟت الاظخماُٖت مالػمت خخما لألصب
٦ما ؤجها جالػم ؤلاوؿان اهُال٢ا مً َبُٗخه» .

1

تقدـ سوسيولوجيا األدب نفسها كمعرفة ٖتليلية تشتغل على ٖتديد األنساؽ الفكرية كاٞتمالية
ا١تًتتبة عن أبنية اجملتمع كحركيا تو كما٢تا من تعالقات كآثار يف تشكيل النص األديب .حيث تستمد
فعالياهتا من العبلقة اٞتامعة بُت األدب كاجملتمع ؛كىي«ٖال٢ت ٢اثمت بالٟٗل وال٣ىة ٞ /../األصب
ال ً٨ىن ؤصبا بال في ْل قغوٍ اظخماُٖت مدضصة ،وألاصًب اإلاىخج للٗمل ألاصبي َى في البضء
والخخام ٞاٖل اظخماعي آزغ ،واليؿ ٤الٗام الظي ًدخًً َظٍ الٗملُت ًٓل َى اإلاجخم٘

بٟٗالُاجه وؤوؿا٢ه الٟغُٖت ألازغي ».2فاألدب إذا نتيجة هنائية لتفاعل بنيات مشبعة بالنفسي
الفردم كاٞتمعي كالتارٮتي« ٞال ًم ً٨اؾدُٗابه ؤو جظو٢ه ؤو جدلُله صون بَاعٍ الاظخماعي ،طل٪

 -1ركبَتت اسكاربيت:سوسيولوجيا األدب،تر:آماؿ أنطواف،منشورات عويدات،بَتكت،لبناف،ط،3،9993ص.6

 -2ينظػر الػرابط ، w.w.w.EjtiMAY.com:عبػد الرٛتػاف العطػرم :مقدمػة فػي سوسػيولوجيا األدب ،تػاريخ الزيػارة-9 :
.2199-8
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

ألهه لِـ قِئا ٚامًا ؤو َالمُا ؤو مجغص لهى ٞغصي للخُاٞ -/../٫األصبً -يكإ مً ؾماث
ٖامت مُٗىت ٌٗ٨ؿها الٟىان في ؤٖماله ٧ي ًجؿض هبٌ اإلاجخم٘ بد٨م ؤجها مكتر٦ت بحن ؤٞغاص
َظا اإلاجخم٘».1

كتعد األديبة الناقدة "مداـ دم ستايل؛ "M.De.Staëlأكؿ من رٝتت مبلمح الدراسة
السوسيولوجية لؤلدب من خبلؿ مؤلفيها-أ١تانيا

l'Allemagne

 ،Deكاألدب كعبلقتو باألنظمة

االجتماعيةDe La Littérature Considérée Dans Ses Rapports Avec Les Instituons Sociales

الصادر سنة .9811كقد أشارت الباحقة إذل قيمة تأكيد الطابع التارٮتي كاالجتماعي لؤلدب يف مواجهة
البلاجتماعية كالبل تارٮتية اليت سادت اٟتقبة الركمانسية آنذاؾ.2فربطت اإلبداع األديب با١تؤسسات
االجتماعية كنتائج قبيعة ا١ترحلة التارٮتية للمجتمع.
فكل ٣تموعة بشرية-حسب دكستايل -تقبع ٖتت تأثَت اٟتياة السياسية كاالقتصادية للمجتمع
كىذا ما يؤكد تأثر ا١تنتجات الققافية الكربل هبذه التغيَتات.كرٔتا كاف ٢تيمنة الفلسفة
الوضعية

3

positivisme

يف أكاخر القرف التاسع عشر،بالغ األثر يف فكر "ستايل" كالركاد األكائل

للمنهج السوسيولوجي ا٠تاص باألدب .كىذا ما يستشف من أْتاث" تُت "Taineك"برانديس
 "Brandesك"بليخانوؼ ." Plekhanovفعلى سبيل ا١تقاؿ،حاكؿ "ىيبوليت تُت"H Taine. -
«ؤن ًدانغ ا إلاٟاَُم اإلاُخاٞحزًُ٣ت خى ٫ال ًٟوؤلابضإ التي
عوط لها ال٨ٟغ اإلاشالي٧،اإللهام والٗب٣غٍت والخٟغص ...وؾعى بلى
ال٨ك ًٖ ٠الجظوع الاظخماُٖت والٗغُ٢ت والش٣اُٞت لإلبضإ
جماقُا م٘ َُمىت الٗ٣ل الىيعي في جل ٪اللحٓت

 -1نبيل راغب :موسوعة النظريات األدبية ،الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر،ط. ،2113 ،9ص.324
٣ -2تموعة من الكتاب ترٚتة ،رضواف ظاظا :مدخل إذل مناىج النقد األديب ،عادل ا١تعرفة  ،الكويت ،ط ،4221 ،4ص.432
 -3الفلسفة الوضعية :تعٌت باشتقاؽ ا١تعرفة من التجربة اٟتسية ،تػرفض ا١تيتافيزيقػا ك كػل التفسػَتات الغيبيػة ذات الطػابع اإلدراكػي
كا لتػأملي اٟتدسػػي.ألهنا تقػػع خػارج نطػػاؽ ا١تعرفػػة اٟتقيقيػػة أك الواقعيػة ك تنظػػر الوضػػعية إذل منػػاىج العلػوـ الطبيعيػػة بوصػػفها الوسػػائل
الوحيدة ا١تبلئمة للحصوؿ على ا١تعرفة .ينظر:ـ.ركزنتاؿ.ب.يودين :ا١توسوعة الفلسفية ،ترٚتة ٝتَت كرـ ،دار الطليعة ،بَتكت ،ط،5
 ، 1985ص. 583
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1

فالنص األديب باعتباره إبداعا ثقافيا ال ٯتكن فهمو

إال «مً زال ٫مًمىن َظٍ الٗىامل الخاعظُت،وٍ٨ىن ألاصب
هدُجت لهظا ْاَغة هاقئت ًٖ البىاء الاظخماعي واوٗ٩اؾا بما
لحُاة اإلاال ٠ؤو ٖهغٍ ٞ .اإلبضإ ألاصبي ًخم جٟؿحرٍ َ-ىا -
بىنٟه لِـ ؤ٦ثر مً ههج جهاجي للمدضصاث الؿببُت
الخاعظُت ».2

بذلك تكوف أقركحات كل من "تُت كستايل كبليخانوؼ" كغَتىم ؛أرضية تارٮتية لتتبع تطور
سوسيولوجيا األدب ،رغم الفاصل ا١تعريف الذم حدده النقاد للتمييز بُت االٕتاىات االجتماعية للنقد
األديب كعلم اجتماع األدب كما يف نسختيو:
النسخة اإلمربيقية اليت ٯتقلها بشكل خاص "ركبَت اسكاربيت؛  ،" E. Roberteكمدرسة بوردك
اليت تعتمد على تقنيات ٕتريبية ٖتليلية انتظمت يف منهج للدراسة االجتماعية؛ كآلياهتا:اإلحصاء
كالبيانات كٖتليل ا١تعلومات .كالنسخة اٞتدلية اليت تنزع إذل تبٍت آراء كأفكار كل من "ماركس-
 "،Marksك"لوكاتش "Lukacs-ك"لوسياف غولدماف."L.Goldman-
إف التعامل مع النص األديب ،من خبلؿ الًتكيز على العوامل ا٠تارجية اليت ٖتدد كجوده باعتبار
ا٠تلفيات التارٮتية كاالجتماعية؛ قد أفقده الريادة النقدية فأضحت فعاليتو متبلشية أماـ عناصر ٤تددة
مقل العنصر كالقول الطبيعية كالسَتة الذاتية .كصارت أحكاـ النقاد أحكاما مباشرة ال تلفي اىتماما
بالبنية اٞتمالية اليت تتأسس يف سياقها ا١تضامُت٦ ،تا«ؤٞغػَ-ظا الازتزا ٫الٟج لألصب -اؾخجابخحن
َامخحن :ؤوالَما :الخدلُل البيُىي للك٨الهُحن الغوؽ وخل٣ت بغا ٙاللٛىٍت .وزاهحهما :الخىظه

 - 1عب ػػد الوى ػػاب ش ػػعبلف ،سوس ػػيولوجيا األدب الت ػػاريخ و الم ػػنه ٣ - ،تل ػػة عل ػػوـ إنس ػػانية ،الس ػػنة الرابع ػػة ،الع ػػدد 31تش ػرين
نوفمرب- .2006عبد الوىاب شعبلف :سوسػيولوجيا األدب التػاريخ و المػنه ٣ - ،تلػة علػوـ إنسػانية ،السػنة الرابعػة ،العػدد31

تشرين نوفمرب.2006
 -2صبلح سليماف عبد العظيم  :سوسيولوجيا الركاية السياسية  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،ط ،1998،1ص .42
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

اإلااع٦س ي ألا٦ثر مغوهت الظي ْهغ مب٨غا لضي لى٧ا حل  ،Luckucsوألا٦ثر خضازت لضي "لىؾُان

ٚىلضمان"  .1L.Goldmanكسنحاكؿ يف ما يلي ،أف نعرض ألىم األسس ا١تنهجية اليت قامت عليها
الشكبلنية الركسية كاليت أرست دعائم ا١تنهج البنيوم الذم ىيمن على الدراسات النقدية يف ستينيات
القرف العشرين ،لتكوف بذلك األرضية ا١تنهجية لولوج البنيوية التكوينية ،باعتبارىا ا١تنهج ا١تتبع يف ىذه
الدراسة.

 -2اإلسهاـ الشكلي في تحليل

األدب:

يُعد الشكبلنيوف الركس
دراسة اللغة الشعرية كاألدب عموما .آخذين على عاتقهم مهمة علمنة الدراسة النقدية لؤلدب .كقد
Formalistes Russes

أبرز النقاد الذين شكلوا ثورة منهجية يف

أحدثت ثورهتم «ه٣لت هىُٖت في هٓغٍت ألاصبٞ ،جٗلىا آلازاع ألاصبُت هٟؿها مدىع صعاؾتهم
ومغ٦ؼ اَخمامهم الى٣ضي ،وؤٟٚلىا ما ٖضاَا مً مغظُٗاث جخهل بدُاة اإلاال ٠وبُئخه
وؾحرجه وؾٗىا بلى زلٖ ٤لم ؤصبي مؿخ٣ل اهُال٢ا مً الخهاثو الجىَغٍت لألصب وبدشىا
ًٖ ٖىانغ بيُت الىو ألاصبي وهٓام خغ٦ت َظٍ الٗىانغ».2

تعود جذكر الشكبلنية الركسية إذل حلقة موسكو األلسنية اليت تأسست خبلؿ سنة ٜتسة
عشر كتسعمائة كالف ،9995على يد ٚتاعة باحقُت ،أبرزىم :ركماف
ك"فبلدٯتَت بركب"-

F.Propp

جاكوبسوفR.Jackobson-

كمكاركفسكي –  ،Muckarovesky Jك أكسيب بريك-

O.

 .Brickكٚتاعة األبوياز  ، opojazأك ما يعرؼ ْتلقة ساف بطرسبورغ  ،Petersburgاليت مقلها فكتور
شكلوفسكي –  ،V.Chekoloveskiكبوريس إخنباكـ –  Boris.Eأكاخر سنة .3 9996
كقد سعت اٟتلقتاف إذل
 -1لوسياف غولدماف (، )4243فيلسوؼ ركماين من مؤلفاتو  :أْتاث جدلية ،من أجل علم اجتماع الركاية  ،ا١تاركسػية ك العلػوـ
اإلنسانية .اإللو ا٠تفي .اشتهر ٔتنهج البنيوية التكوينية يف الفكر الفرنسي ا١تعاصر .ينظر  :البنيوية التكوينية ك النقد األديب ،ترٚتة :
٤تمد سبيبل،مرجع ساب ،ص.44
 -2بساـ قطوس :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر ،دار الوفاء اإلسكندرية ،ط، 9003. 4ص .18
3
 مراد عبد الرٛتاف مربكؾ :آليات ا١تنهج الشكلي يف الركاية العربية ا١تعاصرة ،دار الوفاء اإلسكندرية ،ط ، 2002 ،1ص.1354

السيوسيو بنائية من منظور النقد األدبي

اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

«جإؾِـ هٓغٍت ظمالُت وجُلٗىا [جُلٗخا] بلى زلٖ ٤لم ؤصبي
مؿخ٣ل ًىُل ٤مً الخهاثو الجىَغٍت لألصب والؿماث
الٟىُت له–مُالبحن-بم٣اعبت الىو ألاصبي م٣اعبت مداًشت
بىنٟه بيُت ٞىُت مٛل٣ت وم٨خُٟت بظاتها ال جدُل ٖلى و٢اج٘
زاعظت ٖجها مما ًخجاوػ لٛتها وٍخهل بالظاث اإلاىخجت
ؤو بؿُا ١بهخاظها ،بل جدُل ٖلى اقخٛالها الضازلي .1»ِ٣ٞ
كيف ىذا الصدد يقوؿ"بوريس إخنباكـ – «:"E.Borisإننا في دراستنا ال نتناوؿ القضايا
البيوغرافية أو النفسية المتعلقة باإلبداع ،مؤكدين على أف ىذه القضايا التي تبقى جد مهمػة ومعقدة
في الوقت نفسو ،يجب أف نبحث عن مكانها في العلوـ األخرى».2

كعليو فاألحرل بالدارس أك الناقد أف ينأل ّتوىر الظاىرة األدبية عن عبلقتها ٔتنشئها أك بيئتها
كأف يقتصر ْتقو على العبلئ اليت ٖتدد أك تلخص كينونة العمل األديب ا١توضوعية ،بوصفها بناء
مستقبل بنفسوٞ« ،لِـ مٗجى الىو ؤو مًمىهه وال مازغاجه الخاعظُت ما ًمىذ ألاصب َىٍخه،

وبهما نُاٚخه وَغٍ٣ت جغُ٦به وصوع اللٛت ُٞه َى ما ًجٗل ألاصب ؤصبا».3
يقوؿ "جاكبسوف" «:بن مىيىٕ ٖلم ألاصب لِـ َى ألاصب وبهما ألاصبُــت :La littérarité

ؤي ما ًجٗل مً ٖمل ما ٖمال ؤصبُا» .4كقد كانت آراء "جاكبسوف كفكتور إرليخ " مدعاة لتغيَت
االدعاء التقليدم فيما ٮتص ثنائية الشكل كا١تضموف ،فما ٯتنح األدب ىويتو كما ٯتيزه عن سائر
األنظمة االجتماعية كالفكرية األخرل ىو بركز شكلو فالفػن الصحيح منفصل ٘تاما عن األفعػاؿ
كا١توضوعات اليت تتألف منها التجربة العملية يف اٟتياةٞ« ،اإلبضإ الٟجي وألاصبي ٖالم ٢اثم بظاجه،

 -1بساـ قطوس :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر ،مرجع سب ذكره،ص.77
ٛ -2تيد ٟتميداين  :بنية النص السردم من منظور النقد األديب ،ا١تركزالققايف العريب ،الدار البيضاء،ط ،2000 ،3ص.11
 -3بساـ قطوس :المدخل إلى مناى النقد :،مرجع ساب ،ص.98

 -4خالد سليكي :من النقد المعياري إلى التحليل اللساني ٣،تلة عادل الفكر ،ع،1ج، 1994، 2ص.63
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

وَى لِـ م٩لٟا بخ٣ضًم وسخت ؤو نىعة م٨غعة للحُاة بهٟتها ألانل ؤو مًُغا لال٢خباؽ
مجها ألهه جاب٘ لها ٞ /../الً ًٟيبػي ؤن ً٨ىن مؿخ٣ال م٨خُٟا بظاجه ،بطا ؤعاص ؤن ً٨ىن ٞىا وؤن
ً٣ىم بىُْٟخه الىابٗت مً َبُٗخه».1

ىكذا تبلورت أْتاث الشكبلنيُت بالًتكيز على قرؼ الداخل كإ٫تاؿ الطرؼ القاين "ا٠تارج"
رافضة ذلك الربط « بحن الىٓام اللٛىي الضازلي للىو وؤي ؤهٓمت ؤزغي زاعظُت» .2فما ٭تدد
ٚتالية اإلبداع حسبها؛ ىو الصورة الفنية « التي تشكل وحدة الفن وجوىر المضموف والشكل ،وأف
الصورة ىي شكل إدراؾ الحياة في الفن ،خالفا لشكل االنعكاس الواعي للحياة في المجاالت
األخرى لإلدراؾ االجتماعي(الشكل العلمي-المنطقي) وأف المضموف ىو الذي يحدد الشكل

ويتجلى من خالؿ الشكل».3كعليو؛ يغدك الشكل الفٍت ا١ترجعية القابتة لتمييز أشكاؿ التعبَت
كتصنيفها كىو الكفيل « بفك مفارقة الخارج/الداخل وتخطي ازدواجية الحقيقة أو المعرفة ،وتفسير
إبداعية اللغة من خالؿ الخصائص الشكلية لبنائها ذاتو »،4

استمدت الشكبلنية مفهومها للشكل،من عم اآلداب القدٯتة كالفلسفة اليونانية ككذا ما
جادت بو آراء الفبلسفة ا١تعاصرين .فمقولة الشكل ؛دل تكن جديدة أياـ الشكبلنيُت ،فقد ٖتدث
عنها الفيلسوؼ ا١تقارل "أفبلقوف " معتقدا:
« ؤهه ٖىضما ج٨خمل َظٍ الهىعة الجضلُت بحن الٟىىن
والُ٣م التي جخبىاَا ٞةهه ًخطح لىا الهض ٝمً جل ٪الغئٍت
اإلاشالُت في الجماٞ ... ٫الٟىىن بٗض طل ٪لِؿذ بال الك٩ل
اإلادؿىؽ ل٩ل ما َى مُل ،٤ل٩ل ما َى ٦لي وهبُل ،وبطا ما
 -1نبيل راغب  :موسوعة النظريات األدبية، ،مرجع ساب ،ص.391

 -2عبد العزيز ٛتودة :المرايا المحدبة ،عادل ا١تعرفة ،الكويت ،ط ،1998 ،1ص.158

 -3بساـ قطوس  :ا١تدخل إذل مناىج النقد،مرجع ساب ،ص .83
 -4عبد العزيز ٛتودة  :ا١ترايا ا﵀دبة،مرجع ساب  ،ص .161
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

٧ان اليؿ ٤الخاعجي للٟىىن ووٗجي به اليؿ ٤وؤلاً٣إ
واللحً والخىُٓم وٚحرَا مما ً٨ىن الهىع وألاق٩ا ٫الٟىُت
الجمالُتٌٗ ،ض مُٗاعا ظمالُا ألهه ججؿُض لُ٣مت مً الُ٣م
٧الصجاٖت والٟٗتَ -ٝ-..ظٍ الُ٣مت طاتها هي الُ٣مت

الجمالُت في ال.1» ًٟ
كبذلك يتضح أف مفهوـ الشكل يف الفلسفة ا١تقالية – حسب أفبلقوف – يوازم إف دل نقل
يطاب مصطلح ا١تقل لديو.
بينما ٧تد الشكل عند "كانط– ٔ ،"E. Kantتعٌت«ال٣اهىن الظي ًٟغيه ال٨ٟغ ٖلى اإلااصة
مشل ألاق٩ا ٫الخالهت للحؿاؾُت ٧الؼمان واإلا٩ان بىنٟهما ال٣اهىن ألاؾاس ي للحغ٦ت

اإلاىيىُٖت والذاتية للمادة» ،2كىو يف قرحو يربط مفهوـ الشكل باإلدراؾ اٟتسي للجماؿ ،فقد
ذىب إذل القوؿ« :لِـ الجمُل ٦ك٩ل ؤو ٦دالت مُٗىت ؤو ٦ىي٘ مدضص ...وبهما ٦د٨م طوقي
ؤو بمٗجى آزغ ٞةن َظا الخدلُل ً٣ىم ٖلى ٞغيُت ؤن الجمُل ٌٗخمض ٖلى ؤلاوؿان هٟؿه ..
صون الىٓغ بلى ؤي ٖامل ؤو مازغ آزغ». 3

أما "ىيغل  ،"Hegelفهو ال يفصل الشكل عن ا﵀تول كال يضع حدا بُت الظاىر كالباقن كال
يفصل الصورة عن مادهتا؛ « ٞاإلاًمىن لِـ بال جدى ٫الك٩ل بلى اإلاًمىن والك٩ل لِـ بال
جدىال للمًمىن بلى ق٩ل ،وَظا الخدى ٫اإلاخباصَ ٫ى مً ؤَم ٢ىاهحن ال٨ٟغ ول٨ىه ال ًٓهغ
نغاخت بال بٗض ؤن ههل بلى الٗال٢ت اإلاُل٣ت والٗلىُت بُجهما وطل ٪خحن ههل بلى بدض
للٗال٢ت بحن الجىَغ والؿبب».4

 -1عبػػد الكػػرمي ىػػبلؿ خالػػد  :أسػػس النقػػد اٞتمػػارل يف تػػاريخ الفلسػػفة دراسػػة لوجهػػات نظػػر بعػػض الفبلسػػفة يف النقػػد اٞتمػػارل،
جامعة قار يونس ،بنغازم.ليبيا ،ط ،2003 ،1ص.24
 -2الزكاكم بغورة :ا١تنهج البنيوم،مرجع ساب ،ص .82
 -3عبد الكرمي ىبلؿ :أسس النقد اٞتمارل يف تاريخ الفلسفة ،مرجع ساب  ،ص .36
 -4الزكاكم بغورة :ا١تنهج البنيوم،دار ا٢تدل،عُت مليلة ،اٞتزائر،ط،1ص .82
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كيتضح من رأم ىيغل أف ٤تاكلة إدراؾ الشكل دكف ا﵀تول غَت كاردة ،ألف العبلقة اليت ٖتدد
كجود٫تا ىي عبلقة جدلية ،فبل ٯتكن إدراؾ الواحد منهما دكف إدراؾ القاين كىكذا فالفاصل ما بُت
" كانط ك ىيغل "ىو أف األكؿ يكاد يكوف مفهومو للشكل مفهوما صوريا خارجيا ،تكوف مهمتو
ٖتديد ٤تتويات ا١تعرفة يف حُت يظهر مفهوـ" ىيغل "جدليا ينم عن عبلقات متفاعلة فيما بينها
يصعب التمييز بُت أركاهنا ،كىي عبلقات ذات بعد مقارل .Idéaleأم أف «الك٩ل َى الٗملُت
ال٩املت للمًمىن اإلاخٗحن طاجه».1

يف خضم ا١تفهومات السابقة ؛انطل ماركس الشاب بفلسفة ا١تادية التارٮتية ،مولدا مفهوما
آخر حوؿ الشكل كذلك من خبلؿ التمييز بُت «ألاق٩ا ٫التي جيب٘ مً الص يء وألاق٩ا ٫التي
جىي٘ للص يء -طل -٪ؤن ل٩ل ماصة ق٩لها الُبُعي اإلاباقغ والتي ج٨ىن لل٣اٖضة وفي َظٍ
الحالت ج٨ىن ألاولىٍت للماصة ٖلى الك٩لٞ .األق٩ا ٫ػمىُت وجاعٍسُت٨ٞ ،ما جدك٩ل ٞهي جخُىع
مشل ؤق٩ا ٫وؤؾالُب ؤلاهخاط وؤق٩ا ٫الؿل٘ ،وَىا جٓهغ الٗال٢ت الجضلُت التي جغبِ الك٩ل
بالىا ٘٢والخاعٍش ».2

عرفت اٟتقبة التارٮتية اليت اىتم فيها الشكبلنيوف الركس بالظاىرة األدبية انتشارا كاسعا
للفلسفة الكانطية،حيث أخذ مفهومهم للشكل بعدا -كانطيا -٭تدده اقًتاحهم بضركرة الفصل بُت
ا١تادة كالصورة أك الشكل ،ذلك أف «الك٩ل َى اإلادضص للماصة» ،فاألديب قبل البث يف عملو ٯتلك
صورة كلية ذات قابع شكلي ترتبط أساسا بأحكاـ العقل ا١تسبقة ،كتناسقها كتفاعلها ىو األساس
يف بلورة ا١تعرفة اليت تكفل ميبلد العمل األديب كىي معرفة ديناميكية قابلة للنظر كالتحديد كالقياس
يتجلى ٢تا معٌت يف ذاهتا خارج كل عنصر إضايف.

-1اليكسػػيس كػػالينوس:الماركسػػية والنق ػػد األدبػػي ،تر:ىػػاين حلم ػي ،موسػػوعة كامربيػػدج يف النقػػد األديب ؽ،20اجمللػػس األعلػػى
للققافة ،مصر،ط،2005ص.141
-Lucien Sève -STRUCTURALISME ET DIALECTIQUE. Ed. Social paris. France.1984.
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كمن خبلؿ ما تقدـ ؛ فإف حديقنا الساب عن الشكل كتداكلو من قرؼ الباحقُت كالفبلسفة
٭تيلنا إذل القوؿ بأف الشكبلنيُت ىم أكؿ من ركز على دراسة النص األديب باعتباره شكبل معزكال عن
كل سياؽ خارجي .كليس مفهوـ الشكل كحده ما انبق عن ٣تهوداهتم فلقد أثركا الدراسات النقدية
ٔتفاىيم متعددة كالتغريب؛  ،Défamiliarisationكالقص؛  ،Narrativeكالتحفيز؛

Motivation

كالعنصر ا١تهيمن؛ .1 Le dominant
غَت أف اىتمامنا ٔتفهوـ الشكل يبقى خطوة منهجية باعتباره ا٠تلفية الشرعية لفهم ا١تنهج
البنيوم كتفرعاتو ،ككذا قيمة ىذا ا١تفهوـ يف مراتب الدراسة التطبيقية.
 -3من الشكالنية إلى البنيوية:
كاف للتطرؼ الواضح يف تطبي مقولة الشكل كالقاضي برفض كل العوامل ا٠تارجية اليت قد
تسهم يف فهم النص األديب كاستنباط ٚتالياتو ،أثر بالغ يف خلخلة القواعد الشكلية كش صفوؼ
باحقيها؛ فبُت داع إذل االنغبلؽ كالتقوقع داخل حدكد النص األديب  -كما فعل "إٮتمباكـ" يف مقالو
الشهَت"المناخ األدبي"2؛ -حيث قاؿ:
« ؤن ألاصب قإهه قإن ؤي هٓام مٗحن لألقُاء ،ال ًخىلض مً
خ٣اث ٤جيخمي ألهٓمت ؤزغي ،ومً زم ال ًم ً٨ازتزاله بلى َظٍ
الح٣اث .٤وؤن الٗال٢اث بحن خ٣اث ٤الىٓام ألاصبي والح٣اث٤
الٛغٍبت ٖلُه ال ًم ً٨ؤن ج٨ىن ببؿاَت ٖال٢اث ؾببُت،
ل٨جها ًم ً٨ؤن ج٨ىن ٖ ِ٣ٞال٢ت ج٣ابل ؤو جٟاٖل ؤو

قغَُت»

3

 -1رامػ ػػاف سػ ػػلدف :النظريػ ػػة األدبيػ ػػة ا١تعاصػ ػػرة ترٚتة:سػ ػػعيد الغػ ػػا٪تي ،ا١تؤسسػ ػػة العربيػ ػػة للدراسػ ػػات كالنشػ ػػر ،بػ ػػَتكت ،لبنػ ػػاف ،ط،1
،1996ص ص.31.36
2
-Reding in Russian Poeticمقاؿ نشر سنة  4292ك أعيدت ترٚتتو لئل٧تليزية  4219ضمن سلسػلة ٥تتػارات مػن الدراسػات الركسػية النقديػة  -ينظػر؛ عبػد
العزيز ٛتودة  :ا١ترايا ا﵀دبة ،عادل ا١تعرفة ،الكويت ،4226ص .481
 -3ا١ترجع نفسو ،ص .481
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

 قفا إذل السطح إتاه آخر أكقر مركنة كانفتاحا على ا٠تارج جسده ذلك التحوؿ التارٮتيللرائد الشكبلين " جاكبسوف  "Jacobsonالذم سعى إذل ٕتاكز القصور ا١تنهجي الذم اعًتل
الشكبلنية ؛ كذلك عرب استبعاده « بٌٗ اإلاباصت الك٩لُت اإلاخُغٞت مشل زلى ألاٖما ٫ألاصبُت

مً ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ ؤو اؾخدالت الىنى ٫بلى هخاثج مدضصة مً الخدلُل الى٣ضي» 1كبذلك
يكوف "جاكبسوف" قد ابتعد عن النهج ا١تتطرؼ للشكبلنية يف دراستها للمنتجات األدبية الذم
يستبعد كل عنصر خارجي-كحياة الكاتب أك ظركؼ ا١ترحلة اليت ظهر فيها النص -عن البنيات
الداخلية للنص أثناء أم ٖتليل .
يقوؿ "جاكبسوف"«:ؤهه بغٚم اؾخ٣اللُت البىاء اللٛىي ٞةهىا ال وؿخُُ٘ ؤن هٟهله ٞهال
٧امال ًٖ البجى الخدخُت التي حك٩ل الش٣اٞت ووعي ال٩اجب ؤي ؤهىا ال وؿخُُ٘ ؤن هضعؽ ؤو
هدلل الٗمل بمٗؼ ًٖ ٫ال٣ىي الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والهغإ الُب٣ي». 2

كقد هنل "جاكبسوف "من اإلسهامات الشكلية اإلجرائية ؛السيما قرائ ٖتليل الشعر كالسرد
اليت أضحت تقارب العلمية ،مستفيدا من أبرز مقوالهتا كأبرزىا «اللغة شكل وليست مادة» كىي
ا١تبدأ األساس لعلم اللغويات الذم استمدت منو الشكبلنية ركحها.
كغَت بعيد عن موقف "ركماف جاكبسوف"،أضاؼ الناقد " ميشاؿ فوكو  "Foucault Mيف عدة
مقاالت علمية؛ما فائدتو ؛أف النص األديب ال تقتصر قيمو اٞتمالية على العنصر اللغوم فحسب ،بل
ٯتتد إذل العبلقات ا١تتواشجة بُت اللغة كنظاـ،أك كعادل قائم بذاتو ،كبُت اللغة من حيث كوهنا ناقلة
لؤلفكار ،كالققافات عموما.يعرب عن ذلك بقولو « ال ؤخض ًجاص ٫في ؤن اللٛت حؿاَم بك٩ل ٗٞا٫
بهظا الى٣ل في جُىٍغ جل ٪الش٣اٞاث ،بل حٗخبر اللٛت زؼاها َاثال لخجاعب ألامم ٖبر مؿحرتها

الخاعٍسُت» . 3كالواقع أف الوجود الفكرم اٞتديد للمنهج البنيوم ما ىو إال امتداد للشكلية اليت
 -1عبد العزيز ٛتودة  :ا١ترايا ا﵀دبة ،عادل ا١تعرفة ،الكويت ، 4226ص.481
 -2ا١ترجع نفسو،الصفحة نفسها.
 -3عبد السبلـ ا١تسدم :قضايا البنيوية ،دراسة ك ٪تاذج ،كزارة القّقافة ،ط ،4تونس،4224 ،ص.410
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

كصفها النقاد بأهنا"بيُىٍت مب٨غة"،1حيث قارف النقاد بُت ا١ترجعيات الفلسفية كا١تعرفية لكبل ا١تنهجُت
٤تددين ٣تاؿ التماس بينهما،فبينوا أف التشابو بُت البنيوية ك الشكبلنية كامن يف مفهوـ البنية أصبل؛
إذ يتجلى التماثل يف مفهوـ "الشكل-البنية" ك"النظاـ-النس " كما استعملو "دم سوسَت".
يقوؿ"تينيانوؼ

Teniaynov

":

«بن زانُت الٗمل ألاصبي الٟغٍضة جخمشل في جُبُٖ ٤امل
بىاجي ٖلى اإلااصة ،لهُاٚتها ؤو حٗضًلها ؤو ختى حكىحههاَ ،ظا
الٗامل الترُ٦بي ال جمخهه اإلااصة وال جخىا ٤ٞمٗه ،بل جغجبِ
به بك٩ل مخمغ٦ؼ ،بدُض ال ً٨ىن َىا ٥حٗاعى بحن اإلااصة
والك٩ل ،بل جهبذ اإلااصة هٟؿها مك٩لت ،بط ال جىظض ؤي ماصة
زاعط الترُ٦ب ».2

كما أف االعتماد على ا١تنهج العلمي قد شكل األرضية ا١توحدة لكبل ا١تنهجُت ،كىذا ما يظهر
يف اعتماد٫تا ا١تطل على النموذج اللساين الذم رسم أقره " فرديناند دم سوسَت ".
يقوؿ "تودكركؼ « :"Todorovبن اإلاظَب الك٨الوي ًىظض في ؤنل اللؿاهُاث البيُىٍت
ؤو ٖلى ألا٢ل في ؤخض اججاَاتها الظي مشلخه خل٣ت بغا ٙاللؿاهُت والُىم ٞةن الىخاثج اإلاىهجُت
للبيُىٍت ٢ض مؿذ ٖضصا مً اإلاجاالث٨َ ،ظا هجض ؤ٩ٞاع الك٨الهُحن خايغة في ال٨ٟغ

الٗلمي» 3كىذا الفكر كفيل بطرح ا١تشاكل كاآلراء اليت ٖتاكؿ فرض نفسها على النص من خارجو
لَتتسم النص األديب بذلك كوحدة كلية –بنية تامة -تقتضي عند الدرس مقاربة ٤تايقة تتمقلو -
النص -كبنية لغوية متعالقة ككجودا كليا قائما بذاتو «ُٞخدى ٫الىو–في الخهىع البيُىي -بلى
ظملت ٦بحرة ،زم ًمًٗ في ججؼٍئها ججؼٍئا طعٍا بلى ؤنٛغ م٨ىهاتها وجٟؿحر ٧ل طل ٪جٟؿحرا وؿُ٣ا

 -1بشػػَت تاكريػػت ٤ :تاضػرات يف منػػاىج النقػػد األديب ا١تعاصػػر دراسػػة يف األصػػوؿ ك ا١تبلمػػح ك اإلشػػكاالت النظريػػة ك التطبيقي ػة ،
مكتبة اقرأ  ،ط ، 4قسنطينة  ،اٞتزائر  ،ص. 14
 -2نقبلعن ،الزكاكم بغورة :ا١تنهج البنيوم ،مرجع ساب ،ص .10
 -3ا١ترجع نفسو،ص .14
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

ونُٟا بما جِؿغ مً بظغاءاث ٖلمُت ٧اإلخهاء والغؾىم البُاهُت».1
ىكذا سعت البنيوية ألف تصبح « هٓغٍت في ْىاَغ ؤلابضإ ألاصبي مً مىٓىعَا اللٛىي
الٟجي والجمالي -وطل -٪بدظٞها للجاهب اإلاُخاٞحزً٣ي الُٛبي في صعاؾت ألاقُاء ،وجغ٦حزَا ٖلى

الجىاهب التي جخجلى لإلصعاٖ ،٥لى الٓاَغ في لحٓت مُٗىت » .2كلعل ىذا اٟتذؼ ىو الذم
ضمن ٢تا الصبغة العلمية اليت ٕتلت يف ْتوث معمقة أ٧تزىا البنيويوف ٪تت عن «عٚبت ظامدت..في

الٗشىع ٖلى "اليؿ ٤اإلاخماؾ "٪بٗض مغخلت َُمىت الاه٣ؿام و الدكٓي» .3كحىت يتم العقور على
ذلك النس  ،اقًتحت البنيوية ٚتلة مقوالت أساسية تتيح للدارس إمكانية النظر يف النصوص
اإلبداعية بصفة علمية ،كتعد البنية أىم مقوالهتا كىذا ما يدفعنا بالضركرة إذل الوقوؼ عند أىم
ا١تفاىيم البنيوية .

 - 4مفاىيم بنيوية:
4

 -1-سمات

البنية :Caractéristiques De Structure

بتجاكزنا للمفهوـ اللغوم للفظة "بنية"٧ ،تد أف قوامها كصف؛ بأهنا « هٓام ؤو وؿ ٤مً
اإلاٗ٣ىلُت ،وُ٢ل ؤجها وي٘ لىٓام عمؼي مؿخ٣ل ًٖ هٓام الىا ٘٢وهٓام الخُا ٫وؤٖم٤
مجهما في آن َى الىٓام الغمؼي » .4كىذا النظاـ يربط مفهوـ البنية ٔتفهوـ الشكل الذم يتحدد
إدراكو بإعماؿ الفكر أك العقل؛ فتبدك البنيوية بذلك  -كعلى حد تعبَت "بياجي :" Piaget

 -1بشَت تاكريت ٤ :تاضرات يف مناىج النقػد األديب ا١تعاصػر دراسػة يف األصػوؿ ك ا١تبلمػح ك اإلشػكاالت النظريػة ك التطبيقيػة ، ،
مرجع ساب  ،ص. 14
 -2صاحل ىويدم  :النقد األديب اٟتديث ،منشورات جامعة السابع من أفريل ،ليبيا ،ط ،4ص.402
 -3ا١ترجع نفسو ،ص .440
 -4صاحل ىويدم  :النقد األديب اٟتديث ،منشورات جامعة السابع من أفريل ،ليبيا ،ط ،4ص.14
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

«مجمىٖت جدىٍالث جدخىي ٖلى ٢ىاهحن ٦مجمىٖت جب٣ى ؤو جخٛحر بلٗبت الخدىٍالث
هٟؿها صون ؤن جخٗضي خضوصَا ؤو ؤن حؿخٗحن بٗىانغ زاعظُتٞ،البيُت جخإل ٠مً ٖىانغ
ج٣ىم بُجها ظملت مً الٗال٢اثَ ،ظٍ الٗال٢اث جسً٘ ل٣ىاهحن الخدىٍالث وهي مٛل٣ت

ٖلى هٟؿها وال حؿخٗحن بٗىانغ زاعظُت» .1كلتحديد خصائص البنية؛اشًتط البنيويوف ثبلث
ٝتات أك ثبلثة حدكد أكلية للمعرفة٠ ،تصها "بياجي" يف الكلية  ،Totalitéكالتحويبلت
 Transformationsكالضبط الذايت .Autorégulation

2

كا١تقصود بالسمة األكذل من ىذه السمات أال كىي الكلية ،ىو « ؤن البيُت ال جخأل ٠مً
ٖىانغ زاعظُت جغا٦مُت مؿخ٣لت ًٖ ال٩ل ،بل هي جخ٨ىن مً ٖىانغ صازلُت زايٗت

لل٣ىاهحن اإلامحزة لليؿ ٤مً خُض َى وؿ .3»٤أم أف كحدات البنية تتسم بالكماؿ الذايت كليست
٣ترد كحدات ٚتعت معا قسرا كتعسفا ،بل ىي أجزاء تتبع أنظمة داخلية من شأهنا أف ٖتدد قبيعة
األجزاء كقبيعة اكتماؿ البنية ذاهتا ،كىكذا تضفي ىذه القوانُت على البنية خصائص أمشل كأعم من
خصائص األجزاء اليت تتكوف منها البنية ،كما أف ىذه األجزاء تكتسب قبيعتها كخصائصها من
كوهنا داخل ىذه البنية.
أما السمة القانية ا١تعرب عنها بالتحويبلت فتعٍت أف « اإلاجامُ٘ ال٩لُت جىُىي ٖلى صًىامُُ٨ت
طاجُت جخإل ٠مً ؾلؿلت مً الخٛحراث الباَىُت التي جدضر صازل " اليؿ " ٤ؤو " اإلاىٓىمت "
زايٗت في الى٢ذ هٟؿه ل٣ىاهحن البيُت الضازلُت ،صون الخىٖ ٠٢لى ؤًت ٖىامل زاعظُت».4
فالبنية على ىذا األساس « لِؿذ وظىصا ٢اعا ومؿخ٣غا وبهما هي مخدغ٦ت صاثما بط ؤن ٢ىاهُجها

 -1الزكاكم بغورة :ا١تنهج البنوم،مرجع ساب ،ص .419
 -2بساـ قطوس :مدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر، ،مرجع ساب ،ص.61-68
 -3ينظر ،ميغاف الركيلي ،سعد البازعي :دليل الناقد األديب،مرجع ساب ،ص .38
 -4صبلح فضل :مناىج النقد ا١تعاصر،مرجع ساب ،ص .49
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

ال حٗمل ٣٦ ِ٣ٞىاهحن بىاء وج٨ىًٍ ؾلبي ،وبهما ج٣ىم َظٍ ال٣ىاهحن بخدىٍل البيُت طاتها بلى

بيُت ٞاٖلت (بًجابُت) حؿهم بضوعَا في الخ٨ىًٍ وفي البىاء وفي جدضًض ال٣ىاهحن طاتها».1كىكذا
كجب التعامل مع البنية باعتبارىا أداة إجرائية ذات صبغة ٖتويلية ،بإمكاهنا التأثَت يف اإلقار العاـ
الذم ٖتدده الداللة.
كأما ا١تقصود بالسمة القالقة  -ذاتية التنظيم  -أك التنظيم الذايت  Autorégulationأف كل
بنية بإمكاهنا تنظيم نفسها من تلقاء نفسها « ٞال حٗخمض ٖلى مغظ٘ زاعظها لخبرًغ وحٗلُل
ٖملُاتها وبظغاءاتها الخدىٍلُتٞ ،الخدىالث حٗمل صاثما ٖلى نُاهت ال٣ىاهحن الضازلُت
وصٖمها ،جل ٪التي جسل ٤وجبرع َظٍ الخدىالث وحٗمل ٦ظلٖ ٪لى بٚال ١الىٓام ٧ي ال ًدُل ؤو

ًغظ٘ بلى ٚحرٍ مً ألاهٓمت».2
كبناء على السمات السابقة ؛ تبدك البنية قانونا « ًد٨م ج٨ىن اإلاجامُ٘ ال٩لُت مً ظهت
ومٗ٣ىلُت جل ٪اإلاجامُ٘ مً ظهت ؤزغي؛ ومٗجى َظا ؤن بِذ ال٣هُض في ٧ل بيُت  -بهما َى -

وخضة جىىٖاتها ؤو حٛحراتها اإلاخٟايلت » .3كلعل ىذه التغَتات ىي اليت فتحت اجملاؿ النقدم لػ "دم
سوسَت" ليقريو ٔتقوالت ىامة ،سيطرت على الدراسة البنيوية ردحا من الزمن كأ٫تها:
 -2-4اللغة والكالـ :Langue et Parole
بُت "سوسَت" يف معرض كبلمو حوؿ اللغة كالكبلـ أف العبلقة بينهما جدلية ،كال سبب للفصل
بينهما إال ألغراض الدراسة العلمية .فاللغة حسبو – ٧لٗبت الكُغهج أجزاء متجاكرة تربط بينها
مسارات ٤تددة تنم عن عبلقات ٢تا نس متماسك يتجلى«٦مجمىٖت مً ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن
اإلادضوصة التي جيهئ خضور اإلاماعؾت الٟٗلُت لٗملُت ال٣ى.٫وبن ٧اهذ ٖملُت ال٣ى ٫ال جدضَا
-1ميغاف الركيلي،سعد البازعي :دليل الناقد األديب،مرجع ساب ،ص .31
 -2ا١ترجع الساب  ،الصفحة نفسها.
-3زكريا إبراىيم :مشكلة البنية،مرجع ساب ،ص.31
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

خضوصٞ ،ةن اللٛت ٦ىٓام هي مجمىٖت مً ال٣ىاهحن ج٣ىم ٖلى جىُٓم وجدضًض َظٍ الٗملُت

ختى جهبذ ٢ابلت لإلصعا.1» ٥كيف ىذا الصدد ميز"سوسَت"بُت ثبلثة مفاىيم للغة:
أما ا١تفهوـ األكؿ ؛فهو« اللغة  Langageبشكل عاـ ،أم ما ىو قبيعي يف اإلنس ػاف أك ملكة
اإلنساف كقدرتو على خل اإلشارات كالعبلمات كاخًتاعها ».2كىذه ا١تلكة صفة خاصة باإلنساف
نقبلها بالتسليم باعتبار العقل الواعي،كا١تفهوـ القاين؛ ىو«اللغة كنظاـ  langueقائم مقل اللغة العربية
أك الفرنسية».فلكل لغة ألفاظها كقوانُت بنائها ،كاألصوات كالًتكيب كاالشتقاؽ .
أما ا١تفهوـ القالث ،كىو الكبلـ أك ما يعرؼ بػ « الحضر اللٛىي الٟغصي  Paroleالذي

ًماعؾه مخ٩لم لٛت ما ».3كعليو ٯتكننا القوؿ أف اللغة ٘تقل حضورا اجتماعيا مستقبل عن الفرد
تكفل لو يف ذات الوقت إمكانية استغبلؿ قواعدىا كقوانينها العامة يف إنتاج الكبلـ كإثرائو ،كىي
بذلك تكوف السلطة التجريدية ا١تتعالية اليت يستمد منها الكبلـ اختياراتو الفعلية لذلك ركز "سوسَت"
على الفصل بُت اللغة كالكبلـ يف مراتب الدراسة البنيوية.
 -3-4التزامن والتعاقب

:Synchronique/Diachronique

تعد ىذه القنائية من ا١تصطلحات األساسة ا١تستعملة يف البحث البنيوم؛ إذ يتجلى مفهوـ
الزمانية بدرس الظاىرة اللغوية عرب تطورىا التارٮتي يف حيز زمن ٤تدد؛ «بهغ ٝالىٓغ ًٖ خالت
اللٛت ٢بل ونىلها بلى جل ٪الحا ٫اإلاضعوؾت وبهغ ٝالىٓغ ؤًًا ًٖ خالتها بٗضَا٦ ،إن
ْ
باؾمحن مىنى ْلحن
ًىٓغ الباخض مشال في مضي جسهُو اللٛت الٗغبُت الٗا٢ل وٚحر الٗا٢ل
مخمحزًً (ما ،مً) اهُال٢ا مً الىو ال٣غآوي لُيخهي بلى ؤن الٗغبُت في طل ٪الححز آلاوي مً

 -1بساـ قطوس :مدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر،مرجع ساب ،ص .491
 -2ميغاف الركيلي ،سعد البازعي :دليل الناقد األديب،مرجع ساب ،ص .34
 - -3ا١ترجع نفسو،ص .36-31
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

جاعٍسها ٧اهذ ال جمحز البخت بحن الٗا٢ل ٞخسهه بـ"مً" وٚحر الٗا٢ل لخسهه بـ "ما" ُٞبدض

ٖىضثظ ًٖ جىاجغ خاالث الخمُحز وٖضم الخمُحز في ال٣غآن ».

1

أما يف ما ٮتص التعاقب ،فينظر إليو باعتباره ٗتلخل البنية أك زمن هتدـ العنصر الذم يعرب عنو
أحيانا "بانفتاح البنية" على الزمن ،كبعبارة أخرل فالتعاقب « هى دساظت العالئم بين عىاصش
مخعاكبتً ،حل فيها ول عىصش محل العىصش آلاخش بمشوس الضمً ».2

كللتوضيح أكقر يقًتح "سوسيَت" – كما أسلفنا – مقاؿ لعبة الشطرنج ،حيث شبو اآلليتُت "
التزامنية ك التعاقبية" بطريقتُت ٥تتلفتُت لوصف اللعبة؛يقوؿ يف ىذا الصدد «:بخضاَما ؤن جىٓغ في
الغٗ٢ت بزغ ٧ل جدغٍُٗ٢ ٪تٞ ،خه ٠ويٗها الٗام صون ؤن تهخم بما ٧اهذ ٖلُه جل ٪الغٗ٢ت
ؤو بما ًم ً٨ؤن جاو ٫بلُه ،وجل ٪هي آلاهُت ،والشاهُت ؤن حسجل اإلاؿاب٣ت في نحروعتها مً ؤولها
بلى آزغَا ،ؤو ؤن جه ٠خاالث ُٗ٢ت مً ال ُ٘٣مىظ صزلذ في خلبت الؿبا ١بلى ؤن ؾُ٣ذ
ؤو اهتهذ اإلاؿاب٣ت» .3كيف ىذا الصدد يقوؿ "ليفي سًتاكش" « :ئن الخعاكبي والتزامني ًخعاسطان
ورلً ألن ألاوٌ يهخم بأصل ألاوعاق؛  ،Genèse de systèmesفي حين أن الثاوي يهخم باإلاىطم

الذاخلي للش يء؛ .» la logie interneكنتيجة ٢تذا التعارض كألسبقية التزامن على التعاقب ،قرر
"سوسَت" كمن معو -من بنيويُت -بضركرة ايبلء اٞتانب التزامٍت أكلوية الدرس النقدم باعتباره يرتبط
دكمأ ،تا ىو ناجزٔ ،تا ىو مكتملٔ ،تا ىو يف قري التكوف كاال٧تاز أك االكتماؿ ،يف حُت يركز على
أف اللجوء إذل العامل التعاقيب يكوف يف حالة ٗتلخل البٌت كتغَت عناصرىا ،كىذا ما يقود إذل الدراسة
التارٮتية ،الدراسة القائمة على البحث يف أصل األشياء كمكوناهتا.

 -1عبد السادل ا١تسدم  :األسلوبية ك األسلوب ،الدار العربية للكتاب ،ط  ،4269 ،9ص .492
 -2عبد ا﵁ إبراىيم  :معرفة اآلخر ،ا١تركز الققايف العريب ،الدار البيضاء ،ا١تغرب ،ط  ،4228 ،9ص.14
 -3عبد السبلـ ا١تسدم  :األسلوبية ك األسلوب ،مرجع ساب  ،ص .430
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:
 -4.4العالقات السياقية و اإليحائية

السيوسيو بنائية من منظور النقد األدبي
Relations Suggestives et Contextuelles:

يف معرض ْتقو حوؿ العبلقات القائمة بُت عناصر اللغة على مستول النصوص اإلبداعية ،يشَت
"سوسَت" إذل مبدأ ا٠تطية أك االستقامة .كىو مبدأ يتعل بتتابع العناصر يف كقت كتآلفها يف سلسلة
الكبلـ .مربزا أنو من ا١تستحيل النط بعنصرين يف كقت كاحد؛ فكل تركيب لغوم يتعدل دكما
عنصرين فأكقر .كأف نقوؿ مقبل« هللا ؤ٦بر ،الحُاة ؤلاوؿاهُت ،الُ٣ـ ظمُل ،ؾىسغط مً
َىا...الخ  .وٖىضما جضزل ال٩لمت في جغُ٦ب ماٞ ،ةجها ج٨دؿب ُ٢متها ٞدب مً م٣ابلتها إلاا

ٌؿب٣ها ؤو ًلح٣ها مً ٧لماث» .1فالكلمة ٘تلك عبلقات ٔتا ٬تاكرىا كعبلقات الفاعلية كا١تفعولية
كما قد يتضمنو الًتكيب من عبلقات أخرل ،وَ٨ظا ًخدضص مٗجى ال٩لمت (ؤلاقاعة) في ظملت ما

مً مىٗ٢ها اإلا٩اوي الظي جدخله ؤُ٣ٞا في الجملت وٖال٢اتها بما ٢بلها وما بٗضَا .2كىذا التموقع
ىو الكفيل برصد العبلقات الًتكيبية التتابعية ،كمدل تآلفها عرب « ؾماث جباصلُت ؤو ٚحر جباصلُت،
جىاٞغٍت ؤم ٚحر جىاٞغٍت».3
كما أشار "سوسَت" إذل إمكانية ٖتديد معٌت الكلمة باعتبار« مجمىٖت البضاثل ؤو ألايضاص
ؤو اإلاتراصٞاث التي مً قإجها ؤن جدل مدلها ،ل٨جها ٢امذ اإلاٟغصة اإلادخاعة بةػاختها وو ٘٢الخُاع
ٖلحها بضال مً ٚحرَا ،وَ٨ظا ٟٞي ظملت " صعؽ الُالب البيُىٍت" ًخدضص مٗجى الُالب ؤُ٣ٞا
مً مىٗ٢ه بٗض الٟٗل "صعؽ" و٢بل الاؾم " البيُىٍت" و٦ظل ٪مً ٦ىهه "الُالب" ولِـ ٖبض

هللا ،ؤو ألاؾخاط ؤو ما ًم ً٨ؤن ًىىب ٖلُه ٧الٗب٣غي مشال». 4
كتأسيسا على ما سب نستنتج أف ىناؾ نوعُت من العبلقات التوزيعية للبنية:

 -1صبلح فضل :نظرية البنائية ،مرجع ساب ،ص.91-98
 -2سعد البازعي :دليل الناقد األديب،مرجع ساب  ،ص .92
 -3بساـ قطوس :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر،مرجع ساب ،ص .430
 -4سعد البازعي :دليل الناقد األديب ،مرجع ساب  ،ص .30-92
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

أما النوع األكؿ « الٗال٢اث الترُ٦بُت – الخٗا٢بُت وجخٗل ٤بةم٩اهُت الخأل ،٠حٗجي صزى٫
وخضجحن في ٖال٢ت طاث ؾمت جباصلُت ؤو ٚحر جباصلُت ،جىاٞغٍت ؤو ٚحر جىاٞغٍت.
ؤما النوع القاين – الٗال٢اث الاؾدبضالُت – ٞخخٗل ٤بةم٩اهُت الاؾدبضا ٫والتي جىُىي ٖلى
ؤَمُت زانت في جدلُل الىٓامٞ ،مٗجى ؤي وخضة ٌٗخمض ٖلى الازخالٞاث بُجها وبحن وخضاث

ؤزغي ٧ان مً اإلام ً٨ؤن جدل مدلها في بخضي اإلاخخالُاث».1كما تكفل إمكانية االستبداؿ
بذلك حرية الكلمة (اإلشارة) اليت عدىا "بارت" ك"جاؾ الكاف" «بقاعة خغة حٗىم ؾابدت لخٛغي
اإلاضلىالث بها ولخىبش ٤مٗها وجهبذ ظمُٗا صوالا ؤزغي زاهىٍت مخًاٖٟت لخجلب بلحها مضلىالث
مغ٦بت ؛وَظا ما خغع ال٩لمت وؤَلٖ ٤ىاجها لخ٨ىن "بقاعة خغة" وهي جمشل خالت (خًىع) في

خحن ًمشل اإلاضلى ٫خالت (ُٚاب) » . 2كباعتبار حرية اإلشارة ا١تطلقة اليت ٕتسد دكما حالة حضور
مطل  ،فإف أكلية الدرس النقدم

–

حسب البنيويُت

–

ىي تتبع اإلشارة كاستقراء عبلقاهتا الداخلية

بُت البٌت كتفسَتىا قصد الكشف عن مدل أدبية النص كىذا ا١توقف دفع بػ "بارت" إذل إعبلف
"موت ا١تؤلف" ،فا١تؤلف حسبو ليػس « ميكئا للىو ؤو مهضعا له٦ ،ما لم ٌٗض َى الهىث
اإلاخٟغص الظي ٌُٗي للىو ممحزاجه وَى في الح٣ُ٣ت هاسخ ٌٗخمض ٖلى مسؼون َاثل مً اللٛت

اإلاىعوزت » 3؛اليت ٧تدىا تتسارع كبانتظاـ ،عرب خطية ملحوظة لتتابع اإلشارات يف العمل الفٍت.
كتعترب مقولة موت ا١تؤلف؛ ردة فعل كاضح إزاء ا١تناىج النقدية التقليدية (االجتماعية كالتارٮتية
كالنفسية) اليت كرست جل اىتماماهتا با١تبدع باعتباره أساس العملية النقدية ،كما اٟتاؿ بالنسبة
للركمانسية.كقد عربت ىذه ا١تقولة عن سلطة النص اليت هتيمن على حقائ اإلشارات السيما يف
استعما٢تا من ا١تؤلف ا١تبدع أك القارئ ا١تستقبل.يقوؿ"بارت"«:الىو مهىىٕ مً ٦خاباث مًاٖٟت

-1بساـ قطوس  :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر ،مرجع ساب ،ص.430
 -2بساـ قطوس  :إسًتاتيجية القراءة التأصيل ك اإلجراء النقدم ،عادل الكتاب ،القاىرة ،ط  ،9004 ،3ص .41
 -3ركالف بارت :نقد ك حقيقة  ،ترٚتة :منذر عياشي ،مركز اإل٪تاء اٟتضارم،حلب،سوريا ،ط 4221 . 4ص .91
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

وَى هدُجت لش٣اٞاث مخٗضصة جضزل بًٗها م٘ بٌٗ في خىاع ومدا٧اة ؾازغة وحٗاعى،ولً٨
زمت م٩ان ججخم٘ ُٞه َظٍ الخٗضصًت ،وَظا اإلا٩ان لِـ ال٩اجب (اإلاال٦ )٠ما ُ٢ل بلى الى٢ذ
الحايغ ،بهه ال٣اعت». 1

كقد أدل هتميش ا١تؤلف كاالقتصار على سلطة النص إذل ميبلد سلطة جديدة ىي القارئ،
أدت كبشكل آخر إذل اإليغاؿ يف التحليل األحادم ا١تقتصر على ا١تستقبل  -القارئ  -تارة كالعائد
إذل النص تارة أخرل ،مع التعمد الواضح  -دكما إذل إقصاء ا١تؤلف – كىذا ما أدل بالفكر البنيوم
إذل التشظي كالتعدد.2كإزاء ىذا التعدد ا٢تاـ ،انبق الفرع البنيوم التكويٍت أك التوليدم ،كنظرية
تسعى ١تقاربة النص األديب من خبلؿ مسارين ،أما األكؿ؛ فهو داخلي يدرس العبلمات كاألنظمة
اللغوية يف النص.كالقاين؛خارجي يكفل الربط بُت العناصر اللغوية كاألقر االجتماعية كالنفسية
كالتارٮتية اليت انبق عنها النص األديب.
كمن خبلؿ ما مت عرضو ،ٯتكن القوؿ أف البنيوية التكوينية تقدـ ذاهتا كمنهج إجرائي ككمحاكلة
متوازنة ٘تكن الدارس من اإلحاقة بكل األصوؿ-ا١ترجعيات -اليت ٖتكم النص األديب سواء من
الداخل أك ا٠تارج .كسنحاكؿ -يف العناصر اآلتية -تقدمي عرض كجيز ألىم ا١تعايَت ا١تنهجية اليت
أرستها البنيوية التكوينية يف مستول الدراسة النقدية للنص األديب.
 -5المفاىيم والمعايير المنهجية للبنيوية التكوينية:
يعترب التحليل البنيوم التكويٍت من أىم التطبيقات النقدية يف تاريخ األدب.حيث ينطل من
الفرضية القائلة أف كل سلوؾ ينتجو فرد ما في بيئة ما؛ ما ىو إال تكيف عقلي مع الوضعية التي
ىو عليها،أم:انو بسلوكو ذاؾ إ٪تا ٭تاكؿ إعطاء جواب دالرل على موقف خاص ينزع إذل إ٬تاد توازف

 -1ركالف بارت :نقد ك حقيقة  ،ترٚتة :منذر عياشي ،مركز اإل٪تاء اٟتضارم،حلب،سوريا ،ط،4221 . 4ص .91
 -2نقصد ىنا ميبلد نظرية القراءة ك التلقي ،كالسيميولوجيا بأنواعها (التواصل – الققافة – الداللة) ،التفكيكية ،األسلوبية.
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

بُت فاعل الفعل كا١توضوع الذم يتناكلو،أم العادل ا﵀يط.ك٭تتفظ ىذا النزكع ٨تو ا١توازنة على الدكاـ
بطابع متغَت كمؤقت ٔتا كل توازف كاؼ هبذا القدر أك ذاؾ بُت البٌت العقلية للفاعل كالعادل ا٠تارجي
يؤدم إذل كضع ٭توؿ داخلو سلوؾ اإلنساف العادل،ك٬تعل فيو ىذا التحوؿ من التوازف القدمي غَت
كاؼ؛ ْتيث يولد نزعة ٨تو موازنة جديدة سيتم ٕتاكزىا بدكرىا فيما بعد٦.1تا يشكل عبلقة جدلية
بُت الفعل كموضوعو ،غالبا ما هتيمن عليها مبلبسات الواقع االجتماعية كالنفسية كالسياسية؛ اليت
تتحكم يف قبيعة ىذا التوازف .كالستخراج ىذا التوازف ا١توجود كا١تعرب عنو يف النص"،فاف ىذا يتطلب
أيضا عمليات ذات كجهُت :تفكيك البٌت القدٯتة ،كتركيب كليات جديدة ،قادرة على إ٬تاد ضركب
من التوازف تستطيع االستجابة للمتطلبات اٞتديدة للجماعات االجتماعية اليت تعدىا.

2

ضمن ىذا ا١تنظور ،تقتضي مقاربة األعماؿ الققافية لئلنساف معرفة كاسعة قادرة على ٖتديد
البنيات الفعلية اليت تتحكم يف مستول الفاعل كا١توضوع.كمن ىنا فاف غاية البنيوية التكوينية إظهار
العبلقة الفعلية القائمة بُت األدب كاجملتمع كالتاريخ باعتبارىا أبنية متعالية كالتأكيد على ىذه العبلقة.
« ٞالخٟاٖل ؤُ٦ض وخخمي -بُجها-وبُجهما ظض ٫خ٣ُ٣ي ٌٗمٞ ٤حهما َظا الخٟاٖل وٍىمي مً
زالله الغئٍت للٗالم ،بط الىو ألاصبي مىخج لألصًب ،وألاصًب ٢اثم في وؾِ اظخماعي».3

كتأسيسا على ما سب ،نستنتج أف البنيوية التكوينية يف نظرهتا لؤلدب تقارب الطابع اٞتمارل لو من
خبلؿ عرض بٌت عادل ا١تبدع ا١تتجانسة مع البٌت العقلية لبعض اٞتماعات االجتماعية .كعليو يصَت
النص تعبَتا عن رؤية اٞتماعة اليت ينتمي إليها ا١تبدع.فهو يعرب عن ٚتاعة أك قبقة كقد ال يعرب عن
ذاتو أصبل،إال ٔتقدار ما ٗتتزنو النصوص من نوايا كاعية للمؤلف أك الكاتب.
هتتم البنيوية التكوينية حسب "غولدماف " بالنص األديب كتقاربو كف ثبلث زكايا :
 - 1ينظر  ،لوسياف غولدماف  :مقدمات يف سوسيولوجيا الركاية ،تر:بدر الدين عرككي ،ص.992
2
 ا١ترجع نفسو،ص. 992 - 3يوسف حامد جابر :البنيوية يف النقد األديب ا١تعاصر،ص. 493
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أك٢تا زاكية العمل األديب ،كتدرس فيو تركيب النص كخصوصيتو النصية البنائية.
ثانيها ؛منتج العمل األديب :فتحفر يف مستول العبلقة بُت اٞتماعة ا١تبدعة كا١تبدع
نفسو"،فالكاتب الكبَت ىو على كجو الدقة الفرد االستقنائي الذم ينجح يف أف يبدع يف ميداف ما ىو
ا١تبدع (أك التشكيلي أك ا١تفهومي أك ا١توسيقي،اخل)عا١تا خياليا متماسكا أك شبو متماسك بدقة تطاب
نيتو اليت ينزع إليها ٣تموعة اٞتماعة،أما بالنسبة للمبدع فانو يكوف،بُت ما يكوف،رديئا أك شديد
األ٫تية بقدر ما تبتعد بنيتو أك تقًتب من التماسك الدقي ".

1

ثالقها :الفًتة التارٮتية اليت أنتج فيها العمل،كيقوـ الباحث عربىا بأخذ معرفة مسبقة حوؿ
ا١ترحلة التارٮتية اليت ظهر فيها،كالفئة االجتماعية اليت يعرب عنها ،فيعمد إذل تتبع سَتة ا١تؤلف
كمبلبسات ظركؼ عصره السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
 «لؿحرة الحُاة ؤَمُت ٦بحرة وٖلى اإلااعر ألاصبي ؤن ًخٟدهها صوما بٗىاًت-ول٨جها ٖىض

الخدلُل – لِؿذ ؾىي ٖامل ظؼجي وزاهىي»2.كىذه اإلجراءات تكوف مفيدة باعتبارىا مدخبل
١تقاربة العمل األديب،ينظاؼ إليها ٚتلة إجراءات منهجية.نعرضها كف ٪توذج كتصورات "غولدماف".

-1.5الديالكتيك أو الجدؿ:3 Dialectique
تعد مقولة اٞتدؿ من أىم ا١تقوالت الفلسفية ا١تاركسية األكقر قبوال يف حقل النقد األديب ،بل
على مستول الدرس اإلنساين ككل.كيعزل األمر يف ذلك إذل قدرة اٞتدؿ على مزج عناصر بعناصر
أخرل ٦تا يسهم يف توجيو حركة ىذه العناصر ضمن عبلقات جديدة نإتة عن تفاعل العناصر
السابقة كاليت بدكرىا ٯتكن إف توضع يف بناء يستوعبها كىكذا دكاليك.كعليو تبدك اٞتدلية ا﵀رؾ
الفعلي كاألساس الفلسفي للمقاربات ا١تاركسية للمنتجات اإلنسانية .

 -1لوسياف غولدماف :مقدما ت يف سوسيولوجيا الركاية  ،مرجع ساب ،ص.931
 -2لوسياف غولدماف  :ا١تادية الديالكتيكية كتاريخ األدب كالفلسفة،تر:نادر ذكرل ،دار اٟتداثة للباعة كالنشر ،بَتكت ،ط 4
 ،4264ص. 2
 -3كرد ٖتليل شامل ١تقولة اٞتدؿ ضمن كتاب لػػ :ميخائيل انوكد :معجم مصطلحات ىيغل،تر :إماـ عبد الفتػاح ،اجمللػس األعلػى
للققافة ،مصر،ص.162
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كٔتا أف البنيوية التكوينية -كما السوسيو -بنائية -تستمد جوىرىا كمبادئها من ىذه الفلسفة
فاف كاقع اٞتدؿ يف ا١تنتجات األدبية،حسبها،كامن يف مستول البنية التحتية كالبنية الفوقية ا٠تاصة
باجملموعة ا١تستهدفة بالدرس.
كبناء على ما سب ؛ يقدـ اٞتدؿ يف النسخة الغولدمانية ذاتو عرب فعل االنعكاس الداؿ بُت
مستويات الوعي الفردم كاٞتماعي ك ظركؼ كمبلبسات كجودىم .
« ٞالىا ٘٢اإلااصي ؤي ٖال٢اث ؤلاهخاط و٢ىي ؤلاهخاط وهي ما وؿمُه بالبيُت الخدخُت ؛
جىلض وُٖا مدضصاَ .ظا الىعي ًًم الش٣اٞت والٟلؿٟت وال٣ىاهحن والضؾاجحر وال٨ٟغ وال ًٟوَى
ما وؿمُه البىاء الٟىقي .وجغي ؤن ؤي حٛحر في البىاء الخدتي ٌؿخدب٘ حٛحرا في البىاء الٟىقي

»ٔ.1تعٌت أف أم تغيَتات أك تعديبلت ٘تس عبلقات اإلنتاج تؤدم بالضركرة إذل التغيَت يف مستويات
التعامل مع الطارئ اٞتديد،كىذا ما يعد تغيَتا يف مستول كشكل الوعي ذاتو.
ىكذا؛ عدت البنيوية التكوينية اٞتدلية؛ أساسا ىاما يف مقارباهتا للمنتجات األدبية،جاعلة منها
٤تور االنتقاؿ بُت داخل النص كخارجو.جاعلة من اٞتدلية ا١تخرج الوحيد ١تشكلة فهم
االنعكاس.فبهذا االعتبار ترفض البنيوية التكوينية فكرة االنعكاس البسيط بُت عادل الركاية كاجملتمع
الذم ظهرت فيو؛ ذلك أف األدب ليس ٣ترد تابع كمتل للظركؼ ا٠تارجية ؛ألنو ظاىرة متطورة -
أم -تؤثر كتتأثر بالعبلقات االجتماعية مقلما يؤثر البناء الفوقي بعد استقراره يف تقبيت أك ٖتوير
أك ىدـ البناء التحيت .ك ٯتكن التدليل على ذلك ٔتا أكدتو الوقائع التارٮتية لئلنساف يف مسَتتو
ا١تمتدة من كضعو البدائي إذل كضعو ا١تتمدف اٟتارل .أك رٔتا ٯتكن التدليل على ذلك،بتغَت اجملتمع
األكريب من ا١ترحلة اإلقطاعية إذل ا١ترحلة البورجوازية أك كانتقاؿ اجملتمع العريب من مرحلة الريادة
اٟتضارية يف القرف العاشر إذل مرحلة اال٨تطاط كالتشرذـ يف القرف السابع عشر كما تبله.

 -1شكرم عزيز ماضي :يف نظرية األدب ،دار ا١تنتخب العريب ،بَتكت ،ط،1993 ،1ص.84
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-2-5البنية الداللية ؛ :La structure significative
يعترب مفهوـ البنية الداللية أحد ا١تفاىيم األساسة اليت أرست قواعد البنيوية التكوينية ،فهي
حسب "غولدماف" «:ألاصاة ألاؾاؾُت التي جم٨ىىا مً ٞهم َبُٗت ألاٖما ٫ؤلابضاُٖت وصاللتها.
ُ
٦ما حٗض اإلاُٗاع الظي ٌؿمذ لىا بإن هد٨م ٖلى ُ٢متها الٟلؿُٟت ؤو ؤلابضاُٖت ؤو الجمالُت،
بم٣ضاع ما ٌٗبر-الىو ًٖ -عئٍت ميسجمت مً الٗالم .وبهىا لىخم ً٨مً ٞهم جل ٪ألاٖما٫

وجٟؿحرَا جٟؿحرا مىيىُٖا بم٣ضاع ما وؿخُُ٘ ؤن هبرػ الغئٍت التي حٗبر ٖجها ».1
كلػ"غولدماف" نصيب ىاـ يف ٖتديد خصائص البنية،فهو ال يتعامل معها منفردة أك معزكلة عن
سياقها بل يبحقها يف إقار الظركؼ التارٮتية اليت أنتجتها.فبل ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ تقدمي
أجوبة شافية حوؿ قبيعة العمل كىو معزكؿ عن سياقو ا٠تارجي،بل ٬تب ٖتريك اٞتدؿ بُت داخل
النص كخارجو١،تعرفة قبيعة البنية،اليت عدىا "النظاـ أك الكل ا١تنظم الشامل جملموعة من العبلقات بُت
العناصر. 2
يفًتض ا١تفهوـ الساب – إذف – كجود عبلقة بُت العناصر الداخلية للنص بصفتها أبنية عقلية،
كبُت مراميها ا١تضمونية اليت ترتبط ببناءات الوعي لدل ٣تموعة لغوية بشرية .كيف ىذه العبلقة تندمج
ا١تعطيات الشكلية كالوجدانية لتكوف بنية أكسع ىي البنية الدالة ،كىي « مداولت لخ٣ضًم ظىاب
صاللي ٖلى مى ٠٢مٗحن وٚاًتها زل ٤جىاػن بحن الظاث الٟاٖلت وبحن مىيىٕ الٟٗل ؤي الٗالم
اإلا٨خى ٠بها».3

كىذا ما يتم عرب ٖتليل داخلي للنتاج كإدراجو ضمن البنيات التارٮتية كاالجتماعية ا﵀يطة
باإلنساف كتجارب القورات كاٟتركب كالتبادؿ التجارم كا٢تجرة ؛ اليت تسمح -كلو جزئيا -بًتسيم
حدكد النص األديب .كمن ىنا،يستلزـ البحث التكويٍت مسحا معرفيا للبٌت ا١توسعة اليت ٖتيط بالنص
 -1عمر ٤تمد الطالب :مناىج الدراسات األدبية اٟتديقة ،دار اليسر للنشر ك التوزيع ،الدار البيضاء ،ا١تغرب ،ط  ،4266 ،4ص
.913

 -9صبلح فضل  :النظرية البنائية يف األدب كالنقد،مرجع ساب ،ص.449
 -3بساـ قطوس :ا١تدخل إذل مناىج النقد ا١تعاصر،مرجع ساب ،ص .433
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األديب «والبنى الزهىُت،وسؤي الطبلاث الاحخماعُت للعالم والبيُت الاحخماعُت والبيُت الاحخماعُت
الاكخصادًت التي جفشصها حلبت جاسٍخُت معُىت ».1
كعليو « ًد ٤٣مٟهىم البيُت الضالت َضٞحن مؼصوظحنً ،خدضص ألاو ٫في ٞهم ألاٖما٫
ألاصبُت مً َبُٗتها ،زم ال٨ك ًٖ ٠صاللتها التي جخًمجها وَظا الهضً ٝغجبِ ؤؾاؾا بالٟهم،
ؤما الشاوي ُٞخمشل في الح٨م ٖلى الُ٣م الٟلؿُٟت ؤو ألاصبُت ؤو الجمالُت وبظلً ٪هبذ

للمٟهىم بٗض مُٗاعي» ،2كىذا ما يسمح ٔتعاٞتة أمشل للقيم اليت تنظم ضمنيا ٣تموع عادل النتاج.
-3-5الوعي؛ : conscience
ينتمي مصطلح الوعي إذل حقل الدراسات النفسية كعلومها كىو مصطلح شائع االستعماؿ
لدل كقَت من النقاد الذين يوظفونو كأداة معرفية؛ تسهم يف تقريب عمليات الشرح كالتفسَت خاصة
يف ا١تنتجات األدبية .غَت أف ا١تبلحظ على مستول ا١تصطلح يف توظيفو -من قبل ميادين معرفية عدة
ىو -جنوحو إذل التبدؿ كالتغَت بفعل مبلبسات التكوين االجتماعي كالنفسي سواء بالنسبة للفرد
أم:الوعي الفردم-آك بالنسبة إذل اٞتماعة أم:الوعي اٞتمعي.كمن ٙتة اقر "غولدماف" صعوبة ٖتديد
مفهوـ الوعي.فمن الصعوبة ٔتكافٖ،تديد الوعي ٖتديدا صارما،فهو يستعصى على التحديد الدقي
ألف صلب مشكلتو تقوـ باعتباره ذاتا كموضوعا يف ا٠تطاب ،فبل ٯتكن التعامل معو بشكل مستقل
كمصطلح ٣ترد بعيد عن عبلقاتو بالنص كيف النص.

3

كمن ٙتة ؛ناقش"غولدماف" ا١تصطلح عرب ٖتيُت العوامل ا١تشكلة للوعي كىي:

ٚ - 1تاؿ شحيد  :يف البنيوية الًتكيبية ،مرجع ساب ،ص.11
 -2صػػاحل كلعػػة « :البيُىٍــت الخ٨ىٍيُــت»٣ ،تلػػة التواصػػل ٣،تلػػة العلػػوـ االجتماعيػػة كاإلنسػػانية ،جامعػػة عنابػػة ،عػػدد  06ج ػواف
 ،9004ص.946
 -3صاحل كلعة « :البيُىٍت الخ٨ىٍيُت ٣تلة التواصل ٣،تلة العلوـ االجتماعية كاإلنسانية، ،ص. 942
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الٛابغة،وال٣اعة،واإلاغجبُت بالجماٖت هٟؿهاٖ،لما ؤن ػوا ٫الٗىامل الٛابغة وال٣اعة ال
ًاصي بلى ػوا ٫اإلاجمىٖت.ؤما الٗىامل اإلاغجبُت باإلاجمىٖت ٞان ػوالها ًاصي بلى ػوا٫
اإلاجمىٖت وبباصتها.

1

كتأسيسا على ما سب ،تكوف العوامل الغابرة كالقارة جزئية ثانوية ٯتكن التخلي عنها أثناء
استقراء مستويات الوعي يف
حُت ٬تب تتبع مسارات الوعي بُت الطبيعتُت الفردية كاالجتماعية أثناء التحليل .كىذا األمر
يقتضي مراعاة مستول الوعي الفردم يف إقار الوعي اٞتماعي مع ضركرة التأكيد على قبيعة الفركؽ
كا١تلكات الفردية بُت األفراد«٣ٞض زبذ بإن اإلاغء ٌؿخُُ٘ ؤن ًلمـ صعظت مً الخىاؾ ٤جخجاوػ

ب٨شحر صعظت الخىاؾ ٤التي ًمخل٨ها ألاًٖاء آلازغون للمجمىٖت».2كرٔتا ىذا ما تصح تسميتو
بعبقرية األديب أك ا١تؤلف؛الذم يكاد بالفعل –كيف بعض األحياف -أف يتمقل مبلبسات كضع
٣تموعتو كيصوغها على شاكلة رؤيا العادل اليت تتبناىا اٞتماعة اليت يعرب عنها .
كيف ضوء التمييز بُت الفردم كاٞتماعي،استفاد "غولدماف" من ا١تقوالت ا١تاركسية ا١تادية اليت
تقارب الوقائع اإلنسانية من منظور مادم ٤تسوس،كراح يصنف مستويات الوعي.كخص منها الوعي
القائم الفعلي ،كالوعي الزائف-الو٫تي ؛اٟتلم -كالوعي ا١تمكن.انطبلقا من الوضع االجتماعي
لؤلشخاص ك الطبقات كاٞتماعات.
-4-5الوعي القائم والوعي الممكن:Conscience possible et conscience réelle

على الرغم من إقراره بصعوبة ٖتديد مفهوـ الوعي ؛ناقش "غولدماف" مسار الوعي القائم
كالوعي ا١تمكن،من زاكية كوهنما ا١تدخلُت ا١تناسبُت لفهم ا١تنجزات الققافية الكربل ،فيغدك األكؿ كعيا

 -9لوسػػياف غولػػدماف :الػػوعي القػػائم كالػػوعي ا١تمكػػن ،تر٤:تمػػد برادة،البنيويػػة التكوينيػػة كالنقػػد األديب  ،مؤسسػػة األْتػػاث العربيػػة،
بَتكت ،4261،ص.31
-3يوف باسكادم  :البنيوية التكوينية كلوسياف غولدماف،مرجع ساب . 44،
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قائما ناٚتا « ًٖ اإلااض ي بمسخل ٠ؤبٗاصٍ وْغوٞه وؤخضازه ،بما حؿعى ٧ل مجمىٖت

اظخماُٖت لٟهم واٗ٢ها اهُال٢ا مً ْغوٞها اإلاِٗكُت والا٢خهاصًت وال٨ٟغٍت والضًيُت».1
كىو هبذا ا١تفهوـ يتقارب مع حقل علم النفس الذم يرل يف الوعي القائم كعيا آنيا ىو عينو
اٟتالة النفسية للفرد أك اٞتماعة اليت ينتمي إليها.فقد أكد عادل النفس "دلتام « Diltheyؤن
الاهُال ١مً الٗالم –٦ما َىٌٗ-خمض ٖلى الىعي الٟغصيٖ،لى ال٣ضعة التي ًمل٨ها الٟغص ٖلى
ؤن ٌِٗل نلت هٟؿُت وان ًٟهمها ٖىض الٛحر،ؤن ٚغيه َى الٗشىع ٖلى الاهٟٗا ٫اإلاىاؾب

بىاؾُت ظماُٖت الاهٟٗا ٫والٟهم التي حك٩ل اإلاٗغٞت الخاعٍسُت ».

2

كتأسيسا على ما سب ؛ تغدك الصبلت النفسية بُت الفرد كٚتاعتو ،اٞتسر اٟتامل لقضايا اجملتمع
كاىتمامات أفراده .فتشكل بناءات الوعي قصد التعامل مع العادل بطريقة أكقر نفعية كانسجاما.
كمن ىنا ٯتكن القوؿ :
«ؤن الىعي الٟٗلي َى وعي آوي لحٓي مً اإلام ً٨ؤن ٌعي
مكا٧له التي ٌِٗكها ،ل٨ىه ال جمل ٪لىٟؿه خلىال في مىاظهتها
والٗمل ٖلى ججاوػَا» ،3فكقَتا ما ٭تدث « ؤن الىعي ال٣اثم
لجؼء َام مً ؤٞغاص ظماٖت جُمذ بلى حُٛحر ويٗها ال٣اهىوي
ؤو بلى الاهضماط في ظماٖت ؤزغي ،ؤو ؤن ألاٞغاص اإلا٨ىهحن لخل٪
الجماٖت ًجهضون ظؼثُا في جبجي ُ٢م ظماٖت ؤزغي ٚحر
ظماٖتهم  ...وم٘ طلً ٪خدخم ٖلى ٖالم الاظخمإ ؤال ًيس ى بإن

 -1صاحل كلعة  :البنيوية التكوينية كلوسياف غولدماف ،مرجع ساب ،ص.944
 -9ستيبان اكدكيف :على دركب زرادشت ،تر:فؤاد أيوب ،دار دمش ،سوريا،ط،4ص. 406
 -3صاحل سليماف عبد العظيم  :سوسيولوجيا الركاية السياسية ،مرجع ساب ،ص.41
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َظٍ الٗىانغ مً الىعي ال٣اثم جٓل في بَاع ؤهماٍ الىعي
اإلام ً٨لجماٖت ما ».1

أما الوعي ا١تمكن؛ فهو الذم ينشأ عن مبلبسات الوعي القائم ك٤تاكلة ٕتاكزه ،من خبلؿ
التأسيس ألفكار ذات بعد مستقبلي تغيَتم غالبا .كىذا قبيعي.فالوعي ا١تمكن يسعى لتجاكز العوائ
كا١تشاكل اليت تصيب الطبقة ( اجملموعة االجتماعية ) ،كما يسعى إذل رصد اٟتلوؿ اٞتذرية اليت تنأل
هبا الطبقة عن مشكبلهتا.كٖتاكؿ أف تضمن ٢تا درجة من التوازف يف العبلقات مع غَتىا .كبالتارل
ٯتكننا القوؿ أف « الىعي اإلامً ً٨خًمً الىعي الٟٗلي وبياٞت ٖلُه ؤهه ٌؿدىض ٖلُه ول٨ىه

ًخجاوػٍ » 2،كخبلصة القوؿ ،أف الوعي الفعلي – القائم – يرتبط بوضع اإلنساف أك الطبقة
االجتماعية عرب مسَتهتا التارٮتية كاالقتصادية كاالجتماعية ،بينما يتجاكزىا الوعي القائم بالبحث عن
اآلماؿ كاٟتلوؿ اليت تغَت الواقع كتطرح البدائل.
يقوؿ "جابر عصفور"ٖ « :ىضما ًهل الىعي اإلام ً٨بلى صعظت الخالخم الضازلي جهى٘
٧لُت مخجاوؿت مً الخهىعاث ًٖ اإلاك٨الث التي جىاظهها الُب٣ت وُُٟ٦ت خلها ،وٖىضما
جؼصاص صعظت الخالخم قمىال لخهى٘ بيُت ؤوؾ٘ مً الخهىعاث الاظخماُٖت وال٨ىهُت في آن،
ٖىضما ًدضر طلً ٪هبذ الىعي اإلام ً٨عئٍت للٗالم».

3

-5-5الفاعلية:subjectivité -
تعد موضوعة ٖتديد الفاعل األديب؛ من أىم القضايا كا١توضوعات اليت شغلت حيزا ىاما من
االىتماـ على مستول الدرس النقدم اٟتديث كا١تعاصر.كما تعد يف اآلف نفسو من اعقد القضايا
اليت تواجو الباحث يف مقاربتو للنصوص .يوضح "غولدماف "الفكرة السابقة بقولو :
-1صاحل كلعة  :البنيوية التكوينية كالنقد األديب ،ـ س ،ص.948
-2صاحل سليماف عبد العظيم  :سوسيولوجيا الركاية السياسية ،مرجع ساب ،ص.64
 -3جابر عصفور  :عن البنيوية التكوينية ،ـ،س،ص61
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» َىا ٥في اإلا٣ام ألاو ٫مك٩لت مً َى في الح٣ُ٣ت الٟاٖل في
ال٨ٟغ وفي الٟٗلً...م٨ىىا ؤن هغي َظا الٟاٖل في الٟغص وجل٪
خالت اإلاىا ٠٢الخجغٍبُت والٗ٣الهُت وبهىعة مخإزغة
الُٟىىمُىىلىظُا،وٍم٨ىىا ؤًًا ج٣لُو الٟغص بلى مجغص
ْاَغة ٖاعيت وان هغي في اإلاجمىٖت الٟاٖل الح٣ُ٣ي
الىخُض وألانُل وجل ٪خالت بٌٗ ؤهماٍ ال٨ٟغ
الغوماهدُ٩ي،وٍم٨ىىا ؤزحرا ؤن ه٣بل م٘ الغوماهدُُ٨ت
اإلاجمىٖت بىنٟها ٞاٖال خُ٣ُ٣ا صون ؤن هيس ى م٘ طل،٪ؤن
َظٍ اإلاجمىٖت لِؿذ قِئا آزغ؛ ؾىي قب٨ت مٗ٣ضة مً
الٗال٢اث ٖبر الٟغصًت ».1

كعليو؛ تغدك عملية ٖتديد الفاعل األديب،عملية صعبة كىي يف اآلف ذاتو إجراء ضركرم من
إجراءات التحليل البنيوم التكويٍت.هتدؼ إذل ٖتديد العبلقات النسقية العقلية كمدل ٘تقلها
أك ٘تظهرىا ٚتاليا على مستول ا١تنتجات األدبية .كٯتكن تقدمي الفاعل األديب حسب قرح "غولدماف"
على أساس انو اٞتهة ا١تنظمة كا١توجهة ٟتركة النص األديب ؛كىو الفاعل –عرب الفردم أك الفاعل
اٞتمع-الذم ٯتكن أف يكوف فردا أك قبقة أك قائفة.ذلك أف «الجماعة واف كاف يمكن قبولها
كذات فاعلة حقيقية،ليست سوى شبكة معقدة من العالقات المتبادلة بين األفراد .«2
كهبذا تكوف البنيوية التكوينية قد أرست تصورىا حوؿ الفاعل األديب كىو اإلنساف ؛جاعلة كبل
من العوامل الداخلية كا٠تارجية للنص األديب ،بنيات رئيسة أثناء فعل التحليل .كىذا ما ٬تعل البنية
أكقر انفتاحا ٦تا ىي عليو يف الدراسات النحوية كاللسانية .فالبنية أك اللغة أك عبلقات اإلنتاج ال
ٯتكن أف تكوف ٔتقابة فاعل،الفاعل الوحيد ا١تمكن ىو اإلنساف الذم يصنع التاريخ،يف إقار بٌت
كلغات كعبلقات إنتاج معينة .كما التاريخ من ىذا ا١تنظور إال ٤تصلة ا١تمارسة اليت تؤديها اٞتماعة

 -1لوسياف غولدماف  :مقدمات يف سوسيولوجية الركاية،تر:بدر الدين عرككي،مرجع ساب ،ص.930-992
٤ -2تمد خرماش  :إشكالية الناىج يف النقد األديب ا١تغريب ا١تعاصر ،ص.42
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البشرية 1.كمن ىذا ا١تستول ،ٯتكن عرض الفعل كالفاعلية عرب إضفاء صفة التارٮتية على الفاعل
الققايف نفسو كذلك من خبلؿ دراسة عبلقات التفاعل بُت مستويات الوعي القائم،كالوعي ا١تمكن
لدل فئة اجتماعية ٤تدكدة .مع ٤تاكلة تنميط مستويات الوعي انطبلقا من تتبع األفكار ككيفية
عرضها  .كىذا ما يساعد على ٖتديد الفاعل الققايف األديب كعبلقتو باجملموعة.
يقوؿ "غولدماف"يف ىذا الصدد «:إف العبلقة األساسية القائمة بُت اٟتياة االجتماعية كاإلبداع
األديب ال ترتبط ٔتضموف ىذين اجملالُت يف الواقع اإلنساين،كإ٪تا ترتبط فقط بالبٌت الذىنية،أم ما ٯتكن
تسميتو با١تقوالت اليت تنظم الوعي التجرييب الذم تتمتع بو فئة اجتماعية معينة كالعادل ا٠تيارل الذم
ٮتلقو الكاتب».2كمنو يصَت الوعي األرضية ا١تنهجية كاألداة اإلجرائية
يف آف -لفهم كتفسَت ا١تنتجات األدبية. -6-5الفهم والتفسير:Comprehension et explication /
اعتمد "غولدماف" يف دراساتو النقدية على ضابطُت منهجيُت ٫تا الفهم كالتفسَت ،فالفهم
حسبو ىو الكيفية اليت يفهم هبا الدارس عناصر النص األديب عرب ْتث دقي عن« الاوسجام

الذاخلي والبيُت الذالت الشاملت ومالحظت الترابط أو عذمه والثراء اللغىي»،3
كىو ْتث متعل أساسا بتتبع االنسجاـ الداخلي للنص« ،وهى ًفترض أن هخعامل حشفُا مع
الىص ،ول الىص وال ش يء غير الىص».4

كقد أكضح "ٚتيل شحيد" ىذا ا١تفهوـ يف مؤلفو " يف البنيوية الًتكيبية " معتربا بأف الفهم
ٖملُت ٨ٞغٍت جخمشل في الىن ٠الض ٤ُ٢للبىاء الضاللي الهاصع ًٖ الٗمل ألاصبي/ؤلابضإ

ٚ -1تاؿ شحيد  ،يف البنيوية الًتكيبية  ،مرجع ساب ،ص.60
 -2المرجع السابق،ص.92
3

-

أٛتد سادل كلد أباه  :البنيوية التكوينية ،مرجع ساب ،ص .60

 -4صاحل كلعة  :البنيوية التكوينية ولوسياف غولدماف٣ ،تلة التواصل  ،مرجع ساب ،ص.251
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اإلاضعوؽ  ،ِ٣ٞكعليو ٯتكن للباحث استخراج ٪توذج داؿ كبسيط يتكوف من عدد ٤تدكد من
العناصر كالعبلقات اليت ٘تكنو من إحصاء صورة إٚتالية لكل نص بشرط أف يؤخذ النص كحده كامبل
دكف إضافة خارجية عنو بواسطة خطوات ىامة ىي:
 إ٬تاد ٣تموعة من األشكاؿ الدالة للنص تسمح بإعطاء صورة إٚتالية لو مث كضع عبلقةشاملة لكل نص.
ٕ -تنب حذؼ بعض العناصر كإضافة أخرل.

1

أما التفسَت فيهدؼ إذل معرفة البعد االجتماعي ٢تذه البنيات اللغوية ا١تدركسة أدبيا ،فيحاكؿ
الناقد دمج ىذه البنيات يف بنية أكرب ىي السياؽ الذم شهد ظهور النص .كمن ٙتة فالتفسَت يكفل
تعمي النظر يف البنية نفسها ؛باعتبارىا كظيفة لبنية اجتماعية أكسع منها.
كما ٕتدر اإلشارة إليو يف ىذا الصدد ،أف التفسَت أكسع من الفهم بل ٭تتويو ك٫تا يف الواقع« لِعا

وعلين مخخلفين ،وئهما هما وعم واحذ في ئطاسًٍ مً اإلاشحعُت» .2إذ ال ٯتكننا الفصل بُت مرحلة
الفهم كمرحلة التفسَت ألف األكذل تنصب على ٖتليل األبنية الداخلية للعمل األديب،كىي ما يسميها
غولدماف بال٣غاءة اإلاداًشت.3اما التفسَت -ا١ترحلة القانية -فيتأسس على ٖتليل البنيات ا١تفسرة
كإدماج األكذل فيها كتعبَتىا من خبلؿ القانية؛ أم أف التفسَت ،يقتضي عند الدرس «ئهاسة الىص
بعىاصش خاسحُت علُه بغُت الىصىٌ ئلى ئدسان ملىماجه  ...بادخاٌ بيُت داللُت في بيُت أخشي

أوظع منها ،جيىن فيها ألاولى حضءا مً ملىماتها ». 4
 -1أٛتد سادل كلد أباه  :البنيوية التكوينية ،مرجع ساب ،ص.62
 -2ا١ترجع نفسو،ص.89

-3يقوؿ غولػدماف":الفهم محايث للنص والتفسير يستدعي عوامل خارجية عن ىػذا األخيػر".ينظػر؛ لوسػياف غولػدماف :العلػوـ

اإلنسانية كالفلسفة ،تر:يوسف األنطاكي،اجمللس األعلى للققافة،مصر،ط .1996،ص .147
ٚ -4تاؿ شحيد :البنيوية الًتكيبية ،مرجع سب ذكره،ص .85
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-7 -5رؤية العالم ؛ :Vision du monde

يعود تاريخ استعماؿ مصطلح "رؤية العادل" إذل ا١تفكر األ١تاين "دلتام " DELTHAYالذم دل
٬تعلو «مٟهىما بظغاثُا بل م٨ىها ٗٞاال إلاا ٌٗاهُه الٟغص وَِٗكه».1كعلى الرغم من الصبغة
ا١تاركسية اليت كست ا١تصطلح إال أف توظيفو يف السياؽ األديب قد زل عن رغبة جا٤تة  -من قبل
النقاد كا١تفكرين-تسعى إذل تعيُت األقر اليت دفعت الكاتب إذل التعبَت عما قالو داخل العمل
األديب.ذلك أف ىذه الرؤية تقوـ يف تشكلها على ٚتلة من ا١تقوالت العقلية اليت خصها "غولدماف "
لتحديد آفاؽ األفكار اليت ٖتملها الطبقات لرسم كاقعها أك لتحديد مستقبلها .
يقوؿ" غولدماف" هبذا الصدد «:اإلا٣ىالث الٗ٣لُت ال جىظض في الجماٖت بال في ق٩ل هؼٖاث
مخ٣ضمت وؿبُا هدى جماؾ ٪ؤَل٣ىا ٖلُه عئٍت الٗالم ».2

كلقد شكل مفهوـ رؤية العادل،األرضية ا١تنهجية اليت ٯتكن عربىا مقاربة النصوص األدبية
حسب تصور غولدماف ؛إذ ساىم ىذا ا١تفهوـ بتقبيت أركاف نظريتو كنظرية فلسفية نقدية خصوصا انو
حدد رؤية العادل كنموذج تفسَتم ،يستفيد من ا١تنهجية اليت قامت عليها الطريقة السوسيولوجية يف
العمل على النص .إضافة إذل انو ٬تعل األبعاد السوسيولوجية عمودا أساسا من أعمدهتا .

3

كباعتبار ا٠تلفية ا١تاركسية للمصطلح –النظرية -فاف حضور فكرة الطبقات االجتماعية أثناء
فعل التحليل تسهم بشكل فاعل يف ٖتديد األفكار النإتة عن تفاعل ىذه الطبقات كالظركؼ
كالعوامل ا١تساندة،كالوضع االقتصادم،كشركط اإلنتاج.كٕتدر اإلشارة،إذل أف "غولدماف "-رغم أ٫تية

 -1ر.ىيندلس :مفهوـ النظرة إذل العادل كقيمتو يف نظرية األدب،تر:عبد السبلـ بنعبد العارل ،من كتاب البنيوية كالنقد األديب
مؤسسة األْتاث العربية ،بَتكت،4261،ص441
 -2لوسياف غولدماف :مقدمات يف سوسيولوجية الركاية ،ـ،ساب ،ص. 931
 -3جاؾ دكبوا ٨ :تو نقد أديب سوسيولوجي،تر:قمرم البشَت،من كتاب:البنيوية كالنقد األديب،مؤسسة األْتاث العربية
بَتكت،4261،ص.18
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قيمة الطبقة االجتماعية-دل يشًتط « ؤن جىلض الىٓغة بلى الٗالم ٖىض ألاصًب الُٟلؿى ٝفي

َب٣خه الاظخماُٖت ؤو الىؾِ الظي وكإ ُٞه» 1.كعليو،يستوجب ربط الطبقات االجتماعية برؤية
العادل كبياف العبلقة اليت تربط بينهما،كىذا الربط سهل على "غولدماف" التخلص من مقوالت التأثر
كالتأثَت اليت انتشرت يف النقد األديب القدمي2.كساعدتو على ٕتاكز الربط البسيط كاآلرل لوضع
الطبقات ا١تعرب عنها يف النص األديب كما ٭تتويو –ىذا األخَت -من أفكار ٕتسد يف كليتها رؤية
العادل.
كمن ىذه الزاكية،عمل" غولدماف" على تعيُت ٚتلة العقبات اليت تواجو البحث التكويٍت حوؿ
رؤية العادل ٤تددا إياىا ٔتدل "مٗغٞت ٖال٢اث الىٓغة بالُب٣ت الاظخماُٖت وجدضًض الٗال٢اث بحن

مسخل ٠الىٓغاث اإلاخىاظضة في و٢ذ واخض،زم مك٩لت الخُا ٫والؿلى 3"٥ذلك أف ا٠تياؿ
اإلنساين ٬تب أف يبقى على صلة مع سلوؾ اإلنساف نفسو،علما بأف الطبقة االجتماعية ىي اليت
ٖتدد قبيعة السلوؾ ضمن منظومة اجتماعية ٖتدده،كىذه النظرة الشاملة تستوعب النظرات اٞتزئية
٢تذا العادل .
كإذل جانب مراعاة السلوؾ كا٠تياؿ ؛أشار "غولدماف" إذل مساحة الرؤية أك زاكيتها كمدل
عمقها كنفاذىا ،معتربا إياىا،عناصر مهمة للتمييز بُت الرؤية من الداخل أك من ا٠تارج.4فالنظرة إذل
العادل سواء أكانت داخلية أك خارجية تقوـ على صاحب الرؤية ذاتو؛إف كاف من الطبقة اليت شكلت
الرؤية كزاكيتها أـ من خارجها.فمقل ىذا األمر يؤثر يف خصوصيات الرؤية من حيث العم
أكالسطحية،أك حىت يف زاكية الرؤية ذلك انو « لِـ َىاٞ ٥غ٦ ١بحر بحن ػاوٍت الغئٍت ؤو مؿاختها

 -1لوسياف غولدماف  :ا١تادية الديالكتيكية كتاريخ األدب كالفلسفة ،مرجع ساب ،ص.2
 -2ينظر٤،تمد عزاـ  :فضاء النص الركائي ،مرجع ساب ،ص.14
 -3ر،ىيندلس :مفهوـ النظرة إذل العادل كقيمتو يف نظرية االدب ،مرجع ساب ،ص.441
 -4ينظر،صبلح فضل :لنظرية البنائية يف األدب كالنقد .مرجع ساب ،ص. 2
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

مً ظاهب ومضي ٖم٣ها وهٟاطَا مً ظاهب آزغ» 1.كتبقى مناقشة الرؤية إذل العادل،السبيل األكحد
لفهم النصوص الققافية الكربل،باعتبارىا ٕتليا للتكوين ا١تعريف الذم يستوعب النصوص يف حد ذاهتا
.كيف ىذا ا١تستول يورل "غولدماف" اىتماما خاصا ٔتقولة البنية الدالة اليت تشكل مع مقولة رؤية العادل
"وخضة مخ٩املت" 2كىذا التكامل بينهما جاء من تقسيم التعامل مع النص األديب بينهما فأنيطت
مسألة شرح العمل األديب كتفسَته بالبنية الدالة،يف الوقت الذم كانت فيو رؤية العادل ىي اليت تفهمو
كتدركو كتصفو يف إقاره االجتماعي ا١تتميز.3
أما عن مدل ٘تاثل رؤية العادل مع األديب ا١تنتج-صاحب الرؤية -فقد أشار "غولدماف" إذل
ا١تنظور الذم ينطل منو األديب-الفناف -يف عملو ،فهو حسبو ٤تدد برؤية العادل كسيكوف فنو
أرستقراقيا أك برجوازيا،أك بركليتاريا ،بقدر ما تكوف ىذه الرؤية ارستقراقية،برجوازية،أكبركليتارية.4كمن
مقاربة أشكاؿ التماثل القائمة بُت رؤية العادل كاألديب ا١تنتج،استخلص "غولدماف" أنواع الرؤية للعادل
اليت صنفها إذل «مإؾاوٍت٣ٖ،الهُت،وظىصًت،ظضلُت» 5مع ضركرة ربطها بفًتة زمنية تارٮتية معينة
.كمن ٙتة؛ يتم ربطها بالبنية الذىنية كاإلقار االجتماعي كاالقتصادم للطبقة االجتماعية اليت انطلقت
منها6؛كىذا ما يقود إذل إمكانية تغَت الرؤية باعتبار الظركؼ اليت تتحكم يف صَتكرة اجملموعة
االجتماعية،فيتيح ٢تا ذلك القدرة على التكيف مع مستجدات اٟتياة ،باإلضافة إذل إمكانية تغيَت
زكايا النظر إزاء العادل ،كاالنتقاؿ من نوع-رؤية-إذل آخر.

 -1ينظر،صبلح فضل :لنظرية البنائية يف األدب كالنقد .مرجع ساب ،ص. 2
٤ -2تمد عزاـ  :فضاء النص الركائي،مرجع ساب ،ص. 12
 -3ينظر،صبلح فضل :لنظرية البنائية يف األدب كالنقد .مرجع ساب ،ص. 2
 -4لوسياف غولدماف:ا١تادية الدياليكتيكية كتاريخ األدب كالفلسفة،مرجع ساب ،ص. 93-99
 -5فؤاد أبو منصور:النقد البنيوم اٟتديث،نصوصٚ-تاليات-تطلعات-دار اٞتيل ،بَتكت،4264،ص.498
ٚ - 3تاؿ شحيد:يف البنيوية الًتكيبية ،مرجع ساب ،ص.11
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اإلط ػػار المنهجي للدراسة:

تعد مقولة رؤية العادل جوىر اإلاىهج الخ٨ىٍجيْ ،1تيث تستقطب إذل فلكها بقية عناصر
التحليل ،فتشكل بنية شاملة قادرة على « حكُ٨ل الٗالم والظاث والىو٦ ،ما ج٨ىن ٢اصعة ٖلى

الخدلُل والخٟؿحر والخُُ٣م والخ٣ىٍم في الى٢ذ هٟؿه ».2كما تقتضي "رؤية العادل" ضركرة التميز
بُت الوعي الفردم كالوعي اٞتماعي قصد بلوغ نتائج أكقر كاقعية؛ فعرب التمييز بُت مستويات الوعي
كٖتديد خطابات ا١تبدع كخطابات اٞتماعة ،يتحوؿ النص األديب إذل منتج ٚتاعي ٚتارل يستدعي
ٚتهور قراء لتفسَت إشاراتو كتنبيهاتو كرموزه كمفاىيمو؛ كىذا ما يدؿ أف العبلقة بُت الوعي الفرد –
ا١تبدع  -ككعي اٞتماعة يتداخبلف عرب عبلقة حوارية متواصلة تكفلها رؤية مستقبلية تنبؤية ،أساسها
«وظهت هٓغ مىٓمت لٟئت –ؤو -مجمىٖت مً البكغ الظًً ٌِٗكىن في ْغو ٝا٢خهاصًت

واظخماُٖت ممازلت » .3كبذلك تكوف رؤية العادل ،األساس ا١توضوعي الذم من خبللو ٯتكن للناقد
أف يسرب أغوار النص من خبلؿ التحليل ا١تنفتح على ثنائية الداخل كا٠تارج؛ كىذا ما يساعد أكقر
على التفسَت كالتأكيل.
كرغم أف ا١تفهوـ ،الذم اقًتحو "غولدماف" يبقى فضفاضا غَت قابل للتحديد التاـ إال أف أْتاثو
ضبطتو يف إقار خاص يستويف علوما كقَتة « جمشل في الجهاًت مؼٍجا مً ؤصواث الخٟؿحر وبظل٪
جخماؽ البيُىٍت الخ٨ىٍيُت م٘ ٦شحر مً ٖلىم الٗهغ اإلاخ٣ضمت بلى ظاهب مىاهج الى٣ض ألاصبي

والخدلُل الاظخماعي الىٟس ي لألصب» .4كبناء على ما سب ،سنحاكؿ يف مراتب التحليل استعارة
مصطلحات-من ميادين معرفية ٥تتلفة -تكوف خادمة ١توضوعنا دكف إغفاؿ ١ترجعياهتا الفكرية
كالفلسفية ؛ٕتنبا للوقوع يف ا﵀ظور النقدم رغم ما قد تشكلو تلك ا١تصطلحات من ٤تاذير كعقبات
منهجية.

 -1لبلق ػػبلع أكقر،ينظ ػػر :ت ػػودكركؼ كن ػػت ك آخ ػػركف:القص ػػة،الركاية،ا١تؤلف،تر:خَتم دكم ػػة ،مر:س ػػيد البح ػراكم ،دار الش ػػرقيات
القاىرة،1997،ص.107
2

 مدحت اٞتيار  :النص األديب من منظور اجتماعي ،دار الوفاء للنشر ،اإلسكندرية ،ط  ،9004 ،4ص .883
 ٚتاؿ شحيد :البنيوية الًتكيبية،مرجع ساب ،ص .88 -4ا١ترجع نفسو،ص.81
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الفصل ال اني":رواية ٦خاب ألامحر مؿال ٪ؤبىاب الحضًض"
دراسة سوسيو-بنائية
أوال  -اإلطار البنائي الفني
 - 1حوارية التاريخ وبناء الرواية .
 - 2جنس السيرة واشتغاؿ التاريخ .
 - 3التوثيق والرسالة المرجعية.
 -4تعدد األصوات وتعدد اللغة.

الفصل التطبيقي األوؿ:رواية كتاب األمير مسالك أبواب الحديد دراسة سوسيو -بنائية

 -1حوارية التاريخ و بناء الرواية:
غدا االشتغاؿ الركائي على ٤تور التاريخ ،ىاجسا فنيا أفرزتو بصورة أك بأخرل تداعيات مرحلة
الكتابة ما بعد الكولونيالية؛ اليت ضمنت منظورا رحبا «ًخجاوػ الاوٗؼالُت والاوٛال ١واإلادلُت

الًُ٣ت -وٍٟ٨ل -عئٍت ٖضص مً الش٣اٞاث و آلاصاب مٗا»ٕ .1تسد يف تفاعلها نوعا من الكلية اليت
تضمن استقرار النتاج األديب.
لذلك صار االشتغاؿ على التاريخ ،ميزة حداثية ٕتريبيةٕ ،تد مادهتا ا٠تاـ يف التاريخ الذم
يضمن دائما حيوات مليئة باإل٭تاء كاٟتركة الدائمة .كلعل االىتماـ ا١تتزايد هبذا النمط التأليفي –
التاريخ -مرده كعي ثقايف يسعى لتأسيس إسًتاتيجية جديدة تستعَت األحداث من التاريخ كتوظفها
يف الركاية بتفعيل عنصر التخييل ا١تؤسس غلى كعي نقدم كٚتارل إبداعي؛ يتجاكز يف منظوره رتابة
األشكاؿ التقليدية التارٮتية ،كما ىو اٟتاؿ يف الركايات الكبلسيكية اليت ظهرت يف القرف التاسع
عشر .كىذا يعٍت أف«الخاعٍش ًب٣ى م٨ىها عواثُا ٢اصعا ٖلى الدصخُو و الاؾدىُا ١زاعط

الاٞتراياث اإلاؿب٣ت التي٢-ض -حؿخضٖحها بم٩اهاث ال٨خابت و ال٣غاءة ٖلى خض ؾىاء» . 2يف ىذا
األف ؛ يتجاكز "كاسيٍت األعرج" قرح العبلقة بُت الركاية كالتاريخ كما ىي عليو يف الكتابات
التقليدية،بل تعداه إذل إدماج العنصر التخييلي ا١تستنط لؤلحداث التارٮتية ،فيصبح «مىطىع

الخخُُل هى الخاسٍخ ،أي الخاسٍخ اإلامخلً إلاىطىع ،إلاشحع ولىاكع محذد » 3.كىو يف تبنيو ىذه
اإلسًتاتيجية؛ال يسعى-الركائي -إلعادة التعبَت عما قالو التاريخ "بلغة أخرل" ،بل يركـ إنطاؽ

 -1عبد الوىػاب بوشػليحة :الكتابػة الكولونياليػة وإسػتراتيجية التجػاوز ٣ ،تلػة جامعػة األمػَت عبػد القػادر للعلػوـ اإلسػبلمية ،عػدد
 26سبتمرب  ،2008ص .269

 -2عبد الفتاح اٟتجمرم :ىل لدينا رواية تاريخية؟ ٣ .تلة فكر كنقد ،س  ،2عدد  20يونيو  ،1999ص .134
 -3ا١ترجع نفسو،ص .135
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األحداث ا١تسكوت عنها يف ا١تاضي كاٟتاضر ،ككشف ا١تغالي اليت دل يفتحها التاريخ إلنارة حقبة أك
فكرة ما.
تعد ركاية األمَت أبرز مقاؿ على التوجو السردم اٞتديد الذم يتماىى مع التاريخ اٞتزائرم
كالعريب اإلسبلمي على السواء؛ ففي كتاب األمَت مسالك أبواب اٟتديد ،يعمل الركائي على إعادة
بناء التاريخ الصامت لشخصية األمَت عبد القادر اٞتزائرم الذم ٯتقل إحالة على تاريخ الشعب
اٞتزائرم يف معاناتو كيبلت االستعمار ك٤تاكالتو العديدة لدرء العدكاف كاالضطهاد؛ كذلك بإضفاء
البعد التخييلي لؤلحداث٦ .تا ٬تعلها حاضرة أماـ ا١تتلقي باعتبارىا ركاية متمحورة حوؿ البعد التارٮتي
اٟتضارم ١تسَتة شعب بأكملو«ٞالغواًت ال ج٣ى ٫الخاعٍش ألهه لِـ َاظؿها و ال جخ٣ص ى
ألاخضار والى٢اج٘ الزخباعَاٞ ،ظل ٪لِـ مً مهامها ألاؾاؾُت ٞهي حؿدىض ٖ ِ٣ٞلى اإلااصة

الخاعٍسُت و جض ٘ٞبها ٖلى ٢ى ٫ما ال ٌؿخُُ٘ الخاعٍش ٢ىله» .1
من ىذا ا١تنطل  ،أضاء "كاسيٍت" مرحلة تارٮتية بالوقوؼ على ٤تطات يف تاريخ األمَت –تاريخ
الشعب اٞتزائرم -بدأ من مرحلة اٞتزائر قبل االستعمار اليت عرفت فراغا فكريا خلفتو الًتكة العقمانية
الققيلة ،مركرا بالواقع ا١تتدين للنظاـ القبلي الذم زاد تغييب معادل الدكلة اٞتزائرية؛ اليت دل يعد يعرفها
سواء اإلقار اٞتغرايف الطبيعي ٢تا ،متخذا من شخصية األمَت لساف حاؿ اٟتقبة التارٮتية خاصا إياىا
ببعد سَتم ينأل عن أسطرة ،كيقربو فعبل من صورة األمَت اإلنساف الذم ٭تِت يوميات صعبة ٕتسدىا
انكساراتو كانتصاراتو؛يقوؿ الراكم:
«الاؾخمإ بلى ؤهحن الىاؽ وؤٞغاخهم واه٨ؿاعاتهم ،بلى
اهضٞاٖاث ألامحر وَى ًدخج ٖلى والضٍ الظي ؤٖضم صون
اؾدكاعجه ٢اض ي ؤعػٍى ،بلى ٚلُاهاث بُجى ألن ألامحر جغ٦ه
1

 -كاسيٍت األعرج :كتاب األمَت ،الواجهة ا٠تلفية للكتاب ،مرجع ساب .
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ًيخٓغ ٖلى خاٞت الخاٞىت ،بلى زُى مىوؿيُىع صًبىف ٢ـ
الجؼاثغ ال٨بحر وَى ًغ ٌ٦بحن ٚغٞت الكٗب بباعَـ و بِخه
للضٞإ ًٖ ألامحر السجحن بإومبىاػ  Amboiseو ال ًغجاح بال
ٖىضما ًغاٍ ًغ٦ب ؾُٟىت  la bradorمخجها بلى ال٣ؿُىُُيُت
بترُ٦ا».1

ىذه األحداث التارٮتية ذات البعد التخييلي ،ىي اليت ٝتحت بتشكيل أرضية خطابية متعددة
ا١تستويات عرب التشظي السردم يف مستوييو ا١تكاين كالزماين الذم ميز مسار الركاية.
هبذا العمل ،يتطلع "كاسيٍت" إذل ثقافة التاريخ كما ٢تا من بالغ األثر يف تشكيل سَتكرة سردية
داخل النص الركائي.كذلك عرب إزالة اٟتدكد كالفواصل اليت ٯتقلها التاريخ كحقيقة موضوعية كبُت
السردية التارٮتية يف مستواىا اإلبداعي كاٞتمارل .كما ٯتنح ٖتيُت ىذا الفهم إ٪تا ىو «جمُحز وُْٟي
هُ٣مه بحن الخاعٍش والخاعٍخي –بط٩ً -اص الخاعٍش ً٨ىن مىٓىمت مً ألاخضار والخمشالث لىا٘٢
٢اثم مخجه هدى اإلااض ي ،في خحن ً٩اص الخاعٍخي ً٨ىن ؤًًا مىٓىمت مً ألاخضار و الخمشالث
لىا ٘٢مم ً٨مخجه هدى اإلاؿخ٣بل ،وَظا ما ًجٗل اإلاؿاٞت بحن الىا ٘٢ال٣اثم والىا ٘٢اإلامً٨
جمازل اإلاؿاٞت التي ًستزلها ؾاا ٫ال٨خابت بحن الح٣ُ٣ت والاخخما.2»٫

من ىذا ا١تنطل يبدك أف "كاسيٍت األعرج" قد حدد ا١تسارات اٟتيوية للركاية عرب تدرج الوقائع
التارٮتية ا١ترتبكة ضمن متخيل يعطي اإليهاـ باٟتقيقة ا١توضوعية اليت ليست مهمة إال من حيث ىي
تعبَت عمي عن ٟتظة متحركة يف التاريخ ،تستطيع الركاية إلقاء القبض عليها يف كامل توىجها كٖتاكؿ
إلقاء الضوء على اللحظات األكقر حساسية كاألكقر إنسانية اليت يعجز التاريخ عن الدخوؿ يف
عمقها .

3

 -1كاسيٍت األعرج :كتاب األمَت ،الواجهة ا٠تلفية للكتاب ،مرجع ساب .ص.18
 -2عبد الفتاح اٟتجمرم َ :ل لضًىا عواًت جاعٍسُت ،مرجع ساب  ،ص .433
 - 3ا١ترجع نفسو،ص.441
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كبذلك ٯتكن القوؿ أف الركائي ،استطاع أف ٬تانب أ٪تاط الكتابة التارٮتية التقليدية ا١توسومة
ٓتطية التاريخ ؛ا١ترتبطة غالبا بصوت كاحد مهيمن ،كينخرط يف الكتابة اٟتداثية معتمدا على تقنيات
سردية جديدة ،كتعدد األصوات كتعدد مستويات الوعي اليت تسهم بشكل فعاؿ يف بلورة سؤاؿ
الققافة كالفكر عرب استنطاؽ فٍت ١تبلبسات األزمنة كالفضاء كالشخصيات.

 -2السيرة الذاتية و اشتغاؿ التاريخ:
تشتغل راكية كتاب األمَت "لواسيٍت األعرج" على جنس السَتة ،ففي العمل األكؿ تقدـ سَتة
"األمَت عبد القادر اٞتزائرم" من زكايا متعددة ٖتاكي انتصارات الشخصية كانكساراهتا كىذا ما
يستفاد من العنواف كداللة على السَتة ك التاريخ .كتعترب السَتة الذاتية الناق الرٝتي للتاريخ ك اجملاؿ
العاـ الذم يهيمن على البنية الشكلية للركاية؛ إذ كظفها الركائي بالتعريف بشخصية تارٮتية فاعلة
قاصدا تسليط الضوء على ٤تطات ك ٟتظات ىامة من مسارىا.
كتبدأ السَتة من نقطة صفر اعتربىا الركائي بداية ا﵀كي اإلقار ،كىي سرد الراكم "جوف مويب"
حياة سيده القس "مونسنيور ديبوش" انطبلقا من كضعية اسًتجاعية تؤسس لعرض سَتة األمَت عبد
القادر ،اعتبارا من العبلقة ا١تتينة اليت كانت ٕتمعو بالقس" ديبوش".
كلعل االنطبلؽ من ىذه النقطة بالذات ،ىي أساس استحضار سَتة األمَت من خبلؿ كجهات
نظر ٥تتلفة ،تصدر عن شخصيات متباينة ا١تواقع ك العبلقة باألمَت عبد القادر ،تشكل يف ٣تملها
٤تولة إلعادة بناء التاريخ ككتابتو من منظور مغاير يسمح بتأكيل جديد لو بعيدا عما قدمو التاريخ
السلطوم لؤلنا ك اآلخر الذم عمل على استبعاد أم ٤تك إنساين لعم مقاكمة "األمَت عبد القادر".
يتناكؿ الركائي سَتة األمَت ،عرب ٟتظات اسًتجاعية أبرزىا حالتو كسجُت بقصر أمبواز .كتزداد
درجة تقدٯتو من خبلؿ حواراتو مع القس "مونسنيور ديبوش" كلما تقدمت الركاية .كما كاف يف
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حواراتو ا١تتعددة اليت ٚتعتو بباقي الشخصيات بالغ األثر يف إضاءة جوانب خفية من سَتتو الققافية؛
كاستعادة قفولتو كىو بصحبة كالده ٬توب األقطار العربية لتحصيل العلوـ ككذا شغفو الكبَت
باالقبلع على أمهات الكتب ،كاىتمامو البالغ بالتأليف كمراجعة ا١تؤلفات كتدريسها يف اٞتوامع ك
اٟتلقات .كبنائو مكتبة تاكدامت .ك ىذا التقدمي قبعا ؛يستهدؼ تعريف القارئ على مصادر ثقافة
ا١تركم عنو قبل عودتو إذل اٞتزائر ،كتوليو اإلمارة خلفا لوالده الشيخ ٤تي الدين ،رغم قبولو ا١تهمة على
مضض .يقوؿ«:و٢ض ٢بلذ بُٗتهم وَاٖتهم ٦ما ٢بلذ َظا اإلاىهب م٘ ٖضم مُلي بلُه؛ مامال
ؤن ً٨ىن واؾُت لجم٘ ٧لمت اإلاؿلمحن وبػالت الجزإ و الخهام..وخماًت البالص مً الٗضو الظي
ٚؼا ؤعيىا».1

كما تعيدنا سَتة األمَت إذل ٤تطات بناء مشركعو الطموح ،بدءا بتنظيم العبلقات بُت القبائل
حيث «مى٘ الٛاعاث ٖلى ال٣باثل الٗغبُت وَضص بالٗ٣ىباث الهاعمت يض ٧ل مً ًسال٠

ال٣اهىن» .2إضافة إذل اىتمامو الكبَت ببناء اٞتيش كتشييد مصانع السبلح .كما ٗتلل ىذه ا١ترحلة من
مواجهات دامية بُت جيش "األمَت" الفيت كجيش ا١تستعمرين الفتاؾ ،انتهت يف األخَت باتفاقية
استسبلـ؛ رىنت "األمَت" كحاشيتو يف قلب ا١تنفى ٜتس سنوات قبل ترحيلهم ١تنفاىم األخَت يف
الببلد اإلسبلمية.
كقد قدـ لنا الركائي شخصية كاريزمية تًتاكح يف تقدٯتها بُت ا١تعطى العجائيب األسطورم كما
ىو معركؼ يف ا١توركث الشعيب.+يقوؿ السارد:
«عؤًذ مىالي ٖبض ال٣اصع الجُالوي قاء هللا به في لباؽ
ؤبٌُ ًٟٞاى ؤزظوي هدى ػاوٍت زالُت و٢ا ٫لي ؤٚمٌ
 - 1ركاية األمَت،ص.12-16
2
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ُٖيُ ،٪ؤٚمًتهما وٖىض ٞخدهما ٦ك ٠لي ًٖ ٖغف ٦بحر في
الصحغاء٢ ،لذ«:ؾبدان هللا ،زم مض ًضٍ هدى ؾهل ٚغَـ
وظاء بكباب مليء بالحُاة في ٖمغ ؾُضي ٖبض ال٣اصع وويٗه

ونُا ٖلى الٗغف».1
كعرب ملفوظات اٟتالة تتجسد صورة البطل الذم ينبٍت عليو ا١تتخيل السردم ؛يعرض الراكم
اٟتالة يف ا١تقتبس األيت:
«الكاب َظا ًا ؾاصة ًا ٦غامٖ ،لُه بغ٦ت ؾُضي ٖبض ال٣اصع
الجُالوي و ألاولُاء الهالححنٖ ،ىصٍ مشل البرا ١وٍُحر
خهاهه للؿماء ٖىضما ًدانغٍ ألاٖضاء ،ؾُٟه البخاع ًُٟئ
البر ١مً خضة إلاٗاهه ،ال٣غآن في ال٣لب وفي ًضٍ ؾُٟه الظي
ال ًجز ٫بلى ألاعى وال ًىام ،وؾاؾبى ما ًسىهى ؤبضا ،هاعٍ ما
جغوح في الٟغا ٙفي مىٗ٢ت وَغان زالم له الباعوص ،عٞض
ٖهاٍ وخٟىت جغاب و٢ا ٫عبي ؤٖجي وهىقً نىب ٖضوٍ وٞخذ
ًضٍٞ ،ىذ الٗضو بلي ٧ان ٢بالخه».2

كقد أضفى الركائي ىذا البعد العجائيب لتكميل سرد سَتة "األمَت" من خبلؿ السارد الشعيب
الذم ٬تعل منو بطبل خارقا ،تفوؽ قدراتو البشر العادية.
كإذل جانب ىذا التقدمي،تُعرض سَتة األمَت من خبلؿ خطاب مغاير؛ مقلتو صورة األمَت لدل
اآلخر الفرنسي الذم يراه خارجا عن القانوف كمتمردا ٣ترما كجبت معاقبتو «.واهت الجمىع اإلاصطفت

 -1الركاية نفسها،ص.14
 -2الركاية نفسها  ،ص.14
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على طىٌ الشاسع جخذافع لشؤٍت ألامير الزي ظمعىا عىه الىثير وصىسجه الجشائذ الُىمُت في ول
ألاوطاع ،جاسة ملاوما ششظا ،مالوا سوحاهُا و جاسة ماسدا كاجال و دمىٍا ًخلزر بذماء خصىمه الزًً

ًزًلهم ول أهىاع الخعزًب كبل أن ًجهض عليهم».1
يقوؿ اٞتنراؿ "ماربو"«:بن َظا الغظل الظي جضاٖ ٘ٞىه الُىم طبذ ؤ٦ثر مً  300سجحن
ٞغوس ي في ًىم واخض ،بط ٦ىخم حٗخبرون َظٍ الجغٍمت ؤمغا َُىا ٞإَل٣ىا ؾغاخه ومغٚىا قغٝ

َظٍ البالص في ألاوخا.2»٫كبُت األنا كاألخر يكمن االنزياح الرؤيوم؛فأالنا يراه بطبل مغوارا كاألخر
يراه ٣ترما فتاكا .
كباإلضافة للتصوير العجائيب كالصورة النمطية اليت مقلتها نظرة اآلخر لؤلمَت؛ يعرض "كاسيٍت"
سَتة األمَت من منظور اإلنساف العادم الذم ٭تيي كسط ٚتاعتو كف قيم الشجاعة كنبالة األخبلؽ
كقموحو اٞتارؼ إلخراج شعبو من فلك التخلف ك الركود الفكرم الذم ىيمن على قبيعة العبلقات
االجتماعية يف مستواىا القبلي .لذلك ركز الراكم كقَتا على إضاءة ٤تطات تارٮتية يف مسار
الشخصية مقلتها حربو ضد "الدرقاكم" كشيخ الزاكية التيجانية ،ككذا ما تعل ٓتيانة القبائل كتنكر
ملك ا١تغرب "موالم عبد الرٛتاف" ألكاصر القرابة كالدين كا١تصَت ا١تشًتؾ.
كتأسيسا على ما مت عرضو ،يبدك أف "كاسيٍت األعرج " قد كجد ضالتو التأليفية من خبلؿ
جنس السَتة اليت سا٫تت بشكل كبَت يف إثراء البنيات ا٠تطابية كمدىا با١تادة ا١تعرفية التارٮتية٦ ،تا
ٝتح بتفعيل أكقر للبعد التخييلي الذم ساىم بشكل أساس يف ٘تاسك عملو اإلبداعي.

 -1ركاية األمَت ،ص.96
 -2الركاية نفسها،ص.92
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 -3التوثيق و الرسالة المرجعية:
عمد "كاسيٍت "يف إقار إكساب النصُت ٚتالية سردية كرؤية داللية حداثية تكفل توازف اٟتكاية
إذل توظيف العنصر التارٮتي ٦تقبل يف الرسائل كالوثائ التارٮتية،منشئا عبلقة حوارية بينها كبُت ا﵀كي
برمتو؛كذلك عرب ٖتيينها كترىينها كحىت إعادة إنتاجها إلضفاء بعد ثقايف يسمح للنص ا١تبدع باالنتقاؿ
داخل ا١تنظومة الققافية ا١تستهدفة.
كيف ىذا ا١تسار خص الركائي عملو بتناص تارٮتي كقيف جسده توظيف ا١تراسبلت التارٮتية
باعتبارىا الوثائ الرٝتية الدالة على الواقعية كاٟتقيقة ؛لتشكل يف ذاهتا ٤تكيات ثانوية ذات كظيفة
توضيحية تكميلية للحكاية اإلقار.
كتربز فنية التوظيف-توظيف الرسالة التوثيقية -من خبلؿ البنية الفكرية العامة يف ركاية األمَت إذ
ىي يف األصل ٤تتول رسالة القس "ديبوش "إذل "نابليوف بونابرت" اليت ينشد من خبل٢تا فك أسر
األمَت.يدكف القس فاٖتة رسالتو باٞتملة اآلتيةٖ« :بض ال٣اصع في ٢هغ ؤمبىاػ.مهضي بلى لىَـ
هابلُىن بىهابغث-عثِـ الجمهىعٍت الٟغوؿُت-ب٣لم :ؤهُىان ؤصول ٠صًبىف-ؤؾ ٠٣الجؼاثغ
الؿاب– ٤بىعصو.1» 1849-

كلكي يكتب" القس ديبوش "رسالتو ،ٯتضي قدما يف البحث السَتم لػ"ألمَت عبد القادر"ٔ ،تا
يف ذلك االقبلع على مراسبلتو،فسعى جاىدا لفهمها كاستنباط أفكارىا حىت يتمكن من بناء نظرة
تكاملية فيما ٮتص فحول الرسالة اليت سَتسلها للقائد الفرنسي"نابليوف بونابرت".كىي نظرة أخرل
لآلخر ا١تختلف ؛حسب "مونسيور ديبوش".

-4ركاية األمَت،ص.42
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كىكذا كعرب التوثي ينفتح السرد على عوادل ٥تتلفة تقدمها ا١تراسبلت اإلخوانية الركحية كما
ىي عليو يف رسالة األمَت للقس ٔتناسبة رأس السنة ا١تيبلدية يقوؿ:
«بؿم هللا الغخمان الغخُم..ؾُضي صًبىف..في بضاًت َظٍ
الؿىت هغظى مً هللا ؤن ٌٗمم الخحر وؤن ًغض ى ٖلى ٧ل مً
هدب و٧ل مً ًدبىا وٍلبي صٖىاجىا ظمُٗا ،هخمجى ؤن ًلهم٪
هللا بٌٗ الى٢ذ لخٗىصها وجؼوعها هغظى ٥ؤال جخإزغ خًىع٥
بُيىا ًمىدىا ٧ل الغيا والؿٗاصة.وصاٖا ًا ؾُضي ألآٖم،

مً ٖبض ال٣اصع بً محي الضًً  24نٟغ مً ؾىت َ 1265ـ »

1

باإلضافة للمراسبلت السياسية كإعبلف بيعة األمَت سنة  9832يقوؿ األمَت:
« بؿم هللا الغخمان الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض
الظي ال هبي بٗضٍ بلى الكُىر والٗلماء والُ٨م ًا عظا٫
ال٣باثل وزانت ٞغؾان الؿُ ٠وألاُٖان والخجاع وؤَل
الٗلم،الؿالم ٖلُ٨م ٞان لهل مىاَ ٤مٗؿ٨غ واٚغَـ
الكغقي والٛغبي ومً ظاوعَم واجدض بهم وبجي ق٣غان وٖباؽ
والبرظُت والُٗ٣ىبُت وبجي ٖامغ وبجي مهاظغ وٚحرَم ممً لم
جغص ؤؾمائَم ٢ض اظمٗىا ٖلى مباٌٗتي ؤمحرا ٖلحهم وٖاَضووي
ٖلى الؿم٘ والُاٖت »،2

إضافة إذل ما تضمنو النص من شواىد أخرل كما ىو اٟتاؿ يف كلمة "كلوزيل " Clausel-
ا١توجهة للشعب اٞتزائرم على شكل رسالة –بياف -ناىيك عن ا١تراسبلت العسكرية كرسالة األمَت
إذل" ا١تاريشاؿ فارل"؛ اليت يعلن فيها مواصلة اٟترب.

1

-1كتاب األمَت،ص.41-43
 -2كرد نص ا١تبايعة يف ركاية األمَت،ص.16
-1ينظر ا١تلح رقم01:
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 -4تعدد األصوات وتعددية اللغة :polyphonie Plurilinguisme
استقر مفهوـ تعددية األصوات يف الفكر النقدم اٟتديث ككذا يف ٣تاؿ اإلبداع األديب بعد
تقدمي "باختُت "للعمل األديب على أنو «بَاع جخٟاٖل ُٞه مجمىٖت مً ألانىاث ؤو الخُاباث
اإلاخٗضصة التي جخداوع مخإزغة بمسخل ٠ال٣ىي الاظخماُٖت مً َب٣اث ومهالح ٞئىٍت وٚحرَا،
وَظا ؤلاَاع ًخجؿض ٗٞلُا ٖبر الخُٛحراث الضاللُت والىدىٍت التي حؿىص ٖال٢ت الخىانل بحن
اإلاخدضر ومؿخمُٗه».1

كعليو غدت اإلرادة الفردية للشخص ا١تتكلم أساس فهم ا١تنتج األديب ١تالو من دكر فعاؿ
كحاسم يف إنتاج ا٠تطاب األديب كغَت األديب على السواء ،2كيف ىذا ا١تستول قسم "باختُت" الركاية
إذل صنفُت حسب قبيعة الصوت -ا١تتكلم.-
أما النوع األكؿ فهو الركاية ا١تناجاتية ذات الصوت الواحد ،كتتميز بأحادية ا٢تيمنة الفردية اليت
تتجلى يف تدخبلت الكاتب ،أك الشخصية (البطل) يف مستول األحداث ،قصد تقمُت فكرة معدة
سلفا تؤسس عا١تها يف الركاية كتستبعد كل األفكار ا١تعارضة ٢تا ،عرب ٤تاصرهتا كالتضيي عليها جدليا،
فيتم «ج٣ضًمها ٗ٦ىانغ ًخُلبها الدكُ٨ل الٟجي في الغواًت» ،1فيصَت العادل الركائي خاضعا لنربة
موحدة كيعرب عن كجهة نظر كاحدة ككحيدة كٮتضع للهيمنة ا١تطلقة إليديولوجيا ا١تؤلف.
أما النوع القاين ،فهو الذم خصو ٔتصطلح "الركاية الديالوجية" ذات األصوات ا١تتعددة اليت
تتيح للقارئ التفاعل مع كجهات نظر ٥تتلفة تصدر عن الفئات أك الطبقات ا١تشكلة لعادل الركاية
باعتبارىا تقدٯتا على أساس التكافؤ يف اٟتضور كالقوة دكف أم تدخل أك توجيو مطل من ا١تؤلف.
 -1ميغاف الركيلي :سعد البازعي،دليل الناقد األديب ،مرجع ساب  ،ص .10
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .14
ٛ -1تيد ٟتميداين :الركاية ك بنية ا٠تطاب اإليديولوجي ،مرجع ساب  ،ص .81
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«بن الخ٩اٞا الظي ًمحز الغواًت الحىاعٍتًً ،مً ل٩ل بًضًىلىظُت بالٓهىع صون جىظُه مؿب٤

مً الغاوي الظي جهبذ عئٍخه ٚحر مخمحزة ًٖ الغئٍاث ألازغي بال بما جُغخه مً ٨ٞغ»،1
كبذلك تكوف الركاية الديالوجية األكقر ٖتقيقا لدٯتقراقية التعبَت داخل الركاية.
ك٦تا يبدك؛ أف األعماؿ الركائية اٟتداثية قد استلهمت ىذه ا١تقوالت النقدية ،كراح ركادىا
ينهلوف من مستجدات الفكر النقدم اٟتديث إلبداع عادل ركائي متناس ؛ ٭تق االستجابة اٞتمالية
على مستول القراءة كالنقد؛ كىذا ما ٕتسد بوضوح يف األعماؿ الركائية اٞتزائرية كعلى رأسها ركايات
" كاسيٍت األعرج".
فمن خبلؿ ركاية ٦خاب ألامحر مؿال ٪ؤبىاب الحضًض ٭ترص الركائي على تبٍت ا١توقف
الباختيٍت بتفعيلة تقنية تعدد األصوات ،عرب سرد حداثي يتأسس على اٟتوار كيقوـ على تعدد الرؤل
كالتنويع يف األساليب اللغوية،حسب درجات الوعي ؛اليت ٘تيز كينونة كذاتية الشخص ا١تتكلم .فعلى
مستول سواًت ألامير يتجلى ثبلثة ركاة كثبلث ركايات متداخلة على مستول الشكل أك البناء.
فأما الراكم األكؿ فهو الكاتب/الراكم- ،أك كما يسميو النقاد الراكم العليم-الذم يركم قصة
"جوف مويب" خادـ القس الفرنسي "مونسنيور ديبوش" كىو يف قريقو لتطبي كصية سيده؛ اليت أمره
فيها بنقر بقايا رفاتو يف مياه األرض اليت أحبها كدافع عليها .يقوؿ مونسينيور ديبوش«:هم أحلم
عىذما أمىث أن جخشج ًا حبُبي حىن وأن جضسع جشبتي في البحش فجشا فلذ غادسث جلً البالد في

حالت حىع منها وأهت حعشف حىع اإلاحب ال ٌشفُه ئال اإلاىث أو الللاء اإلاعخحُل».1كما كانت

 -1عمرك عيبلف:اإليديولوجيا ك بنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب  ،ص .88
 -1كاسيٍت األعرج :كتاب األمَت ،ص .516
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للراكم العليم بعض التدخبلت يف عرض ٟتظات ىامة من حياة بعض الشخصيات الرئيسة يف
الركاية ،كشخصية "األمَت" ك"القس" كغَتىا كذلك عرب الوصف كاٟتوار كالسرد.
كيفتتح الراكم العليم ركايتو بشخصية "جوف" كقت الفجر بتاريخ.1 9864.7.28:كىي ٘تتطي
قارب صياد مالطي مت ٖتضَته خصيصا لتنفيذ كصية السيد"ديبوش" كيف ا١تركب يركم "جوف مويب"
قصة سيده القس للبحار ا١تالطي ،فالراكم القاين إذف ؛ىو "جوف مويب" الذم يعرض سَتة سيده
القس -من خبلؿ ارتباقو بعبلقة صداقة ٛتيمة باألمَت "عبد القادر اٞتزائرم"-كذلك عرب الًتكيز
على مراحل تارٮتية ىامة أسست لتقارهبما الركحي كالفكرم ،مربزا يف عرضو كيف حدكد الرمزية ذاؾ
التماثل الواضح بُت الشخصيتُت يف سعيهما للرقي بالواقع ا١تتدىور الذم ىيمن على ا١ترحلة التارٮتية
سواء يف فرنسا أك يف اٞتزائر .ككاف ٟتادثة التفاكض الشهَتة حوؿ إقبلؽ سراح األسرل ك ا١تعتقلُت
األثر اٟتاسم يف إرساء أسس تلك العبلقة.
كما عمل "جوف مويب" على تقريب صوريت "األمَت" ك"القس" من خبلؿ البعد اإلنساين
لكليهما ،ففي مقابل "األمَت" الذم ٛتل على عاتقو مسؤكلية بناء الدكلة اٞتزائرية كمقاكمة االحتبلؿ؛
نلفي "القس" كىو يسعى جاىدا ٠تدمة ا١تستضعفُت من الناس على اختبلؼ دياناهتم كتوجهاهتمٔ ،تا
فيهم األمَت "عبد القادر اٞتزائرم" يف آخر ٤تطة لو بفرنسا –قصر أمبواز.
كيركم "جوف مويب" عن القس ،مدل اىتمامو يف إعداد مرافعة للقائد "نابليوف بونابرت" يوضح
فيها مدل شجاعة األمَت كعظمتو كبعد نظره ،السيما يف ٣تاؿ السلم/اٟترب .ىذه النظرة اليت ٔتوجبها
سلم "األمَت" نفسو لفرنسا مقابل تعهد منها بإرسالو كحاشيتو إذل بلد إسبلمي ،معيبا يف ذات الوقت
على سلطة ببلده التنكر للعهد الذم قطعتو على نفسها كالذم قد يعرض شرؼ فرنسا للخطر.
 -1ركاية األمَت ،ص .02
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كيف إعداد ا١ترافعة يظهر "مونسيور ديبوش" كراك ثالث ٭تكي قصة "األمَت عبد القادر" الذم
اختاره اٞتزائريوف قائدا ٢تم ،تكفل لو مهمة توحيد القبائل ا١تتناحرة كقيادهتا لبناء دكلة قوية تصد
الغامشُت الغزاة ،كتسعى لفرض كجودىا بُت األمم كالشعوب.
يركم "القس" يف مرافعتو حكاية رجل نبيل ،عرب ٟتظات اسًتجاعية تتمتد يف التاريخ لتستدعي
حياة "األمَت" ،ككذا الواقع االجتماعي الذم أدل إذل سقوط مشركعو الوقٍت.
كعليو يغدك التنوع يف الركاة تقنية فنية تتيح للكاتب حرية اٟتركة يف الزمن كا١تكاف ،كقد غلب
على الركاية تناكب بُت السرد كاٟتوار تعل األكؿ باالسًتجاع التفسَتم لتوضيح ٤تكيات سابقة ،أما
اٟتوار –فمن خبللو -قدمت األحداث عرب منظورات متعددة شكلها تعدد الرؤل ؛حيث خصها
"كاسيٍت" بطريقة تفصيلية ٖتليلية انطبلقا من ثبلث مستويات لغوية سا٫تت يف تشكيل عبلقات
حوارية يف منت العملُت األدبيُت .ككذا إعطائها البعد التخييلي الذم ينم عن اإلحساس بواقعية
األحداث.
فا١تبلحظ على اللغة -كيف مستواىا األكؿ -أهنا ٕتنح للوصفية الشعرية عندما يتحدث "جوف
مويب" عن سيده القس ،أك عندما يتم كصف معاناة "األمَت" أك" ديبوش" النفسية.يقوؿ الراكم
العليم« :قٗغ مىوؿُيُىع صًبىف بامخٗاى ٦بحر ٢بل ؤن ًضزل بلى الضَلحز الًُ ٤اإلااصي بلى
الحجغاث التي ًدخجؼ ٞحها ألامحر وٖاثلخهٖ..ىضما ججاوػ الٗخبت عؤي نٟاء زانا ٌكبه نٟاء
ؤلاوؿان اإلا٣هىع واإلاى٨ؿغ .اهخابه بخؿاؽ ٌكبه ؤلاخؿاؽ الظي ًستر ١نمذ اإلاُذ وَى
ًغحٗل في مىاظهت ش يء خخمي ال ؾلُان له ٖلُه.1» .

أما ا١تستول القاين فقد اعتمد فيو اللغة العامية ٦تقلة يف اللهجة اٞتزائرية كما ىو الشأف يف كتاب
األمَت فعلى لساف القواؿ؛ مقبل«:أشطح ًا ولذ اإلاخاصهُت حذودن ألاجشان باعىها بفلغ و طيز
 -4كاسيٍت االعرج ،ركاية األمَت  ،دار اآلداب بَتكت ،ط .9043 ،3ص.16
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سومُت ،أشطح ًا ولذ الخالفت وكل في هزا الذواس الخالي ،ساح اللي بنى وعال ،وٍلً ًاللي جثم في
الذوهُت ،كل لهم لى واهت الذهُا جذوم واهت دامت للي ظبلىهم».1

كدل يتوقف "كاسيٍت" يف إدراجو مستويات اللغة العربية فحسب بل تعداىا لتضمُت نصيو
نصوصا أجنبية بالفرنسية ؛تنم عن حقيقة الشخصية ا١تتكلمة يقوؿ"جوف مويب":
« »Mieux veux tard que jamais

كما يظهر ىذا ا١تستول يف حواره مع سيده:
Monseigneur: –oui
? !J’ai: entendu le monde ne va pas s’écrouler
Jean Maubet Monseigneur, je suis a lheure comme prévu.

من خبلؿ ما سب تكوف الركاية قد أنتجت خطابات تنزع إذل االنفتاح على الققافات األخرل
عرب تعدد مستويات الوعي اليت تكشف عن قدرة الركائي يف استنطاؽ شخصياتو كدفعها أكقر للتعبَت
عن مكنوناهتا.كىكذا ٯتكننا القوؿ أف استخداـ تقنية تعدد الركاة يف العمل الركائي؛تساعد على
تقدمي كجهات النظر ا١تختلفة كا١تتعارضة تقدٯتا ٭تاكؿ الكشف عن اٟتقيقة بكل جوانبها بعيدا عن
النظر من زاكية كاحدة يهيمن عليها فرد أك فاعل كاحد.

 -1ركاية األمَت،ص .82
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ثانيا -اإلطار البنائي الفكري
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 -3الوعي الزائف و سياؽ اإليديولوجية النفعية
-4الوعي القائم بين السلبية و الحدس
 -5البنية الدالة في كتاب األمير.
 -1-5وظيفية األفعاؿ في كتاب األمير.
 --2-5محور البناء
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-1الوعي الممكن إيديولوجيا التغيير:
يتجلى ٪تط الوعي ا١تمكن لئليديولوجيا التقدمية التغيَتية ،عرب ٦تارسات الشخصيتُت الرئيسيتُت
ا١تتطلعتُت إذل رؤية كاحدة؛ تشمل الواقع اإلنساين يف تعدده السوسيو-ثقايف التارٮتي ،من خبلؿ
منظور يتيح التحليل العقبلين للظواىر،كتفسَتىا تفسَتا كاقعيا يسعى إذل تغيَت جذرم للعبلقات
اإلنسانية يف بعدىا االجتماعي ك االقتصادم ككذا اإلنساين.
كتربز شخصيتا "مونسنيور ديبوش"ك"األمَت عبد القادر" ضمن مستول تفكيكي
يستهدؼ البنيات السائدة يف اجملتمع اٞتزائرم كالفرنسي على السواء ،كذلك بتبٍت إسًتاتيجية تقدمية
منافية ٟتركات اٞتمود كالتخلف  .كلعل أىم صورىا؛ سعي "األمَت عبد القادر" إذل توظيف خرباتو
الطويلة كفكره النَت يف إصبلح األكضاع السائدة يف اٞتزائر عشية االحتبلؿ الفرنسي ٢تا؛ بدءا بتشكيل
اإلمارة -اليت قبلها على مضض كيف ظركؼ جد صعبة ،-مث كعيو الذايت بضركرة توحيد القبائل عرب
سن قوانُت ٘تنع اإلغارة كفلسفة اٟترب كالغنائم اليت عدىا ٔتقابة العائ األساس،أماـ مشركعو التغيَتم
؛القاضي باالنتقاؿ من النظاـ القبلي إذل نظاـ الدكلة ا١توحدة.
لذلك ٧تد "األمَت" كقَت التعم يف إدراؾ العبلقات االجتماعية ككضعها يف سياقها الصحيح
إٯتانا منو بضركرة التغيَت اليت تكفل مستقببل كاعدا ،يكفل العيش ا١تشًتؾ بُت القبائل كىذا ما ٮتل
نوعا من الوحدة كالتكامل اليت تشكل قوة بناء ،كقوة ردع للمتكالبُت االستعماريُت.يقوؿ األمَت :
«زالم ٧ل ش يء الػم ًخٛحرَ ،ظا ٥الٗهض اللي ٦ىا ُٞه هازظ ما ٫الىاؽ بٛحر خ ٤عاح.

ال٣باثل ناعث مىا مً لحمىا وصمىا وهدً نغها مجها ،ؤزىة في الخحر والكغ» 1.ىكذا صار
"األمَت عبد القادر" ٯتقل األمل يف حل مشاكل القبائل نظرا ١تا ٯتلكو من مواصفات كعطاء فكرم
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يؤىلو لتشكيل تصور يعاين الواقع ا١تتدين للببلد كالعباد الذم يظهر يف ٦تارساهتم اليومية كيستشرؼ
مستقببل مغايرا ينبٍت على رؤية إيديولوجية قوامها صقل كل اإلمكانات لتغيَت الواقع ا١تتخلف كا١تضي
قدما لبناء مستقبل كاعد يكوف عنوانو الدكلة القوية.
تظهر أىم ركائز الوعي ا١تمكن إليديولوجية التغيَت؛كاليت ٭تملها البطل الفاعل عرب ٖتليل نقدم
يعرم الذات كيكشف عيوهبا قصد خل مستول ذىٍت يسمح ٔتراجعة الذات لواقعها كٕتاكزىا للفعل
الراىن ا١تؤسس على االندفاع كالعاقفة .كىذا ما استند عليو األمَت يف بناء إيديولوجيتو اليت ترفض
الرضوخ لؤلفكار الدكغمائية (الدينية العاقفية) كاألفكار القبلية٤ ،تاكال بعث أسس فكرية تنتظم
ضمن سياؽ رؤية شاملة ٖتق التغيَت؛يقوؿ "األمَت" :
«ابخضاء مً الُىم ٧ل ش يء ؾِخٛحر لؿىا في خاظت بلى َظا
البظر ل٩ي هداعب آلازغًٍ ،الاهخهاع ٖلى الٛؼاة نٗب،
هدخاط بلى ؤؾلحت خُ٣ُ٣ت ،بلى اإلااء ،بلى ػعاٖت مٛظًت،
هدخاط بلى حُٛحر ؾلى٧اجىا الُىمُت ،ه٨ٟغ  ٠ُ٦ههى٘ اإلاضا٘ٞ
وألاؾلحت الخُٟٟت والؿُى ٝبض ٫ؤن ه٨خٟي بخهلُدها ؤن
وُٗض ا٦دكا ٝالباعوص بطا صٖذ الًغوعة بلى طل ،٪ؤن
هخسلو مً الباعوص ألازًغ ال٣باثلي الظي ال ًىٟجغ وبطا
اهٟجغ ؤخغ ١ناخبه ٢بل ؤن ًدغ ١الٗضو ،اإلاٗغ٦ت اؾخٗضاص
ًىمي وبال ؾىدجي الغئوؽ وه٣ىم بما ٢امذ به بُ٣ت ال٣باثل
ووٗىص هخهُض الٛىاثم». 1

إف ىذا الوعي ا١تتجسد يف ضركرة تغيَت األحواؿ الراىنة،يقدـ يف مستول منو قراءات
تصحيحية لبلختبلالت كالتشوىات اٟتاصلة يف اجملتمع اٞتزائرم ؛اليت كلدهتا الظركؼ السوسيو-
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تارٮتية اليت أحاقت ٔتبلبسات ا١ترحلة« ،و٦ىدُجت لظلً ٪هبذ الىعي اإلام ً٨مٟهىما مٟخاخُا
لٟهم للىعي ال٣اثم-الؿاثض٢-هض ججاوػٍ».1

يؤسس األمَت لوضعية انتقالية،أساسها ٖتسيس القبائل بدكرىم يف بناء دكلة قوية تؤمن
مصاٟتهم كأمنهم كىذه الدكلة ال ٯتكنها أف تتحق إال إذا تضافرت جهود ٚتيع الفئات .كتأسيسا
عليو عمد" األمَت" إذل تشكيل نواة نظامية سياسية ،تؤسس اإلقار العاـ لدكلتو حيث قسم«:خُض
٢ؿم اإلا٣اَٗت الىَغاهُت بلى زالٞخحن :زالٞت مٗؿ٨غ و زالٞت جلمؿان ...وٖحن في ٧ل والًت
مجمىٖت مً آلاٚالُٖ ٪لى عؤؽ ٧ل واخضة مجها آٚا ٌكغٖ ٝلى مجمىٖت مً ال٣باثل التي
ج ٘٣بضوعَا جدذ وناًت ال٣اًض الظي ًخىلى الدؿُحر بالٗىصة بلى ألاٚا اإلاغجبِ بضوعٍ
بالخلُٟت».2

كللمحافظة على نظامو السياسي؛ قاـ "األمَت" بتشكيل جيش نظامي ٭تاكي اٞتيوش الغربية
من حيث التنظيم كالفعالية العسكرية «اإلاكاة واإلاؿماة الٗؿ٨غ اإلادمضيً...خدغ ٥جدذ بمغة ؤٚا
والُٟل ٤م٨ىن مً ؤل ٠هٟغ والٟغ٢ت م٨ىهت مً ماثت عظل ً٣ىصَا الؿُا ٝبدؿب الغجبت

ل٩ل ٞغٍ ٤لباؾه الخام ،زم الخُالت واإلاضُٗٞت».3كما اىتم األمَت بالبنية التحتية من خبلؿ بناء
اٟتصوف كتشييد ا١تصانع كبناء مكتبة جا٦ضامذ ،كعيا منو ٔتستول القبات الذم يكتنف مفهوـ
الدكلة؛فالدكلة ال ٯتكن أف تبٌت إال ضمن إقار جغرايف ثابت يتأسس على اٞتدؿ اٟتاصل بُت
الطبقات االجتماعية كالبنية التحتية .كنتيجة لذلك تبدك الفكرة األساسة لوعي التغيَت ىي اإلٯتاف
ا١تطل ْتركة التطور التارٮتي للمجتمع ،اليت تتيح االنتقاؿ من مستول أقل –متدف -إذل مستول
تقدمي استشرايف ؛أساسو العمل اٞتماعي كركح ا١تبادرة الفردية ا١تبنية على قناعة اٟتياة الكرٯت ػػة ككحدة
ا١تصَت.
-Lucien Goldman : Pour Une Sociologie Du Roman, page 41
نقبل عن كتاب :اإليديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب ص.441
 -2ركاية األمَت ،ص .401
 -3الركاية نفسها ،ص .64
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 -2الوعي الممكن و إيديولوجية التعايش  /االحتواء:
يؤمن ىذا ا١تستول من الوعي منظورا إيديولوجيا يطرح فكرة التعايش كاالندماج ،باعتباره الرؤية
ا١تركزية اليت يسعى "مونسنيور" لتأسيسها كعرضها كمشركع إنساين ،يستهدؼ تقريب األنا كاآلخر.
عرب استبعاد الصور النمطية السلبية اليت ميزت العبلقة بينهما .كقد استفاد "القس" من البعد الديٍت
الذم أتاح لو اٟتوار الفعلي مع "األمَت عبد القادر" ؛بدء ْتادثة إقبلؽ سراح األسرل الفرنسيُت
كاٞتزائريُت اليت مقلت أكذل عمليات اٟتوار بينهما ،كتعد رسالة" 1القس"لػ ػ ػ"ألمَت عبد القادر" ا١تتعلقة
بإقبلؽ سراح السجناء الفرنسيُت ٟتظة انطبلؽ اٟتوار الفعلي الذم أسس فكرة التعايش؛ال سيما
بعد رد "األمَت" الذم زاد من تعمي البعد الركحي بُت الشخصيتُت ،كخَت مقاؿ على ذلك قياـ
ديبوش شخصيا برعاية األسرل «ج٣ضًم ال٣ـ اإلاؿاٖضة للسجىاء باأللبؿت وألاُُٚت»2.كتوسطو
لدل القادة كالعسكريُت إل٧تاح صفقة تبادؿ األسرل اليت توجت بنجاح كبَت أعقبها امتناف األمَت«
ٖبر ق٨غ "ال٣ـ" و بَضاثه ؤعبٗحن مٗؼة مالُُت ؛بهظٍ اإلاٗاػ طاث الًغوٕ اإلاضالة ًم٨ى٪

بَٗام ألاَٟا ٫الظًً جبيُتهم والظًً ٣ٞضوا ؤمهاتهم».3كما كاف لرسالة األمَت ا١توجهة للقس
ٔتناسبة رأس السنة ا١تيبلدية أثر ىاـ يف تقريب الشخصيتُت كتفعيل اٟتوار بينهما.كىذا ما دفع بالقس
الستغبلؿ التقارب اٟتاصل بينهما،كي ٯتضي قدما يف ٖتقي مشركعو اإليديولوجي؛الذم كاف
يستهدؼ يف البدء تنصَت األمَت ك تعميده يف الكنيسة الكاثوليكية.
يقوؿ الراكم العليم :اهضَل "مىوؿُيُىع صًبىف" مً ٦الم "ألامحر"؛٣ٞض قٗغ ٧ان قِئا
ٌٗمل بضازله .مىظ ؤن ٞاويه في السجىاء جإ٦ض له ؤن َظا الغظل لى امخل٨خه ال٨ىِؿت في

 -1ركاية األمَت ،ص .49
 -2الركاية نفسها ،ص .50
 -3الركاية نفسها ،ص .51
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نٟها لخدى ٫بلى ٢ىة ٦بحرة إلاىاظهت ٧ل الخُباث والاهخ٩اؾاث .كىذا الطرح يقدـ فكرة السيطرة
العقائدية الدينية اليت تؤسس إليديولوجيا االحتواء .يقوؿ"ديبوش" :
« في البضاًت جمىِخه مؿُدُا ،هؼَى به ٦إر وهل٣ىه حٗالُمىا لُظَب بها ٖىض طوٍه
وَكُٗها ل ً٨م٘ الؼمً جإ٦ضث ؤن َظا الغظل الظي ٌكبهىا في ٧ل ش يء ال ًم ً٨ؤن ً٨ىن بال
َى ،عظل مدب ل٩ل ش يء ً٣غب ؤلاوؿان مً اإلادبت و هللا ».1

لقد كاف للبعد الصويف الذم ميز مسار الشخصية "األميػر" ا١تفتاح األساس للوعي ا١تمكن
إليديولوجيا التعايش كاالحتواء ؛اليت عملت على جذب اآلخر اٞتزائرم إذل فلك التفاكض باسم
اإلنسانية تارة،كٔتحبة ا﵁ تارة أخرل.كهبذا البعد ؛تقًتب الشخصيتاف من تأسيس كعي عقائدم
موحد ينطوم نظريا على أسس متعددة تستدعي مفهوـ اإلنساف اجملرد ككجوب ٘تقلو ١تبادئ اٟترية
كالعدالة كا١تساكاة كالكرامة اإلنسانية ،بعيدا عن األحكاـ ا١تسبقة كتأسيسا على ضرب من التجاكز
الذم يستبعد ترسبات العهود القدٯتة ا١تليئة باألحفاد كالضغائن؛ يقوؿ "القس ديبوش"يف حوار مع
األمَت :
«ال ؤٖخ٣ض ؤهىا ونلىا بلى َظا الحض ؤحها الؿلُان ال٨غٍم
وبال لً هخدضر ًٖ ٧اثً اؾمه ؤلاوؿان ،ؤلاوؿاهُت ًا ؾُضي
ٖبض ال٣اصع اؾخد٣ا ١ولِؿذ بعزا ؾهال .مٗ ٪الح٤
الاؾخد٣اً ١دخاط بلى مجهىصاث صاثمت للىنى ٫بلى جد٣ُ٣ه.
صًيىا ً٣ى٦ ٫ظل٣ً .٪ط ي ؤلاوؿان الٗمغ ٧له بدشا ًٖ جإُ٦ض
بوؿاهِخه ،ألن ٧ل ما ًدُِ بها َى ٖباعة ًٖ مؼال ٤مخٗضصة

ٖلُه جٟاصحها بكهامت وٖؼة هٟـ».2

 -1ركاية األمَت ،ص .218
 -2الركاية نفسها ،ص .498
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إف ا١تعطى اإلنساين الذم يضمن التعايش كاالندماج ،ىو األساس الذم انبنت عليو مستويات
الوعي اليت أسست حوارا بُت الشخصيتُت ،استهدؼ تقريب األنا كاآلخر من خبلؿ فكرة حوار
األدياف كالققافات.
كتعد فكرة حوار األدياف كالققافات اجملاؿ الكفيل لتغيَت الصور النمطية السلبية اليت ٮتتزهنا كعي
الذات ككعي اآلخر السيما يف ا١تسائل ا١تتف حو٢تا كاٟتس اإلنساين الذم يضمن استقرار النوع كيتيح
خل أف حوارات تساىم يف التعايش كح العيش ا١تشًتؾ .كالواقع أف ىذا اٟتس ال يتأتى دكف شرط
القبوؿ أم ضركرة االعًتاؼ ا١تتبادؿ بُت الطرفُت.
كعليو تأسس اٟتوار الديٍت من خبلؿ االتصاؿ البلمباشر ٦تقبل يف الرسائل اإلخوانية اليت مت تباد٢تا بُت
األمَت كالقس كاليت أقرت مبدأ االعًتاؼ باآلخر .يقوؿ األمَت :
«اٖظعوي ؤن ؤسجل مالخٓتي ل ٪بىن ٪ٟزاصما هلل
ونضً٣ا لإلوؿان؛ ٧ان مً واظب ٪ؤن جُلب مجي بَال١
ؾغاح ٧ل اإلاؿاظحن اإلاؿُدُحن ...ولِـ سجُىا واخضا ٧اثىا
مً ً٨ىن و٧ان لٟٗلَ ٪ظا ؤن ًؼصاص ٖٓمت لى مـ ٦ظل٪
السجىاء اإلاؿلمحن الظًً ًىُٟئىن في سجىه٨م .ؤخب ألزُ٪
ما جدبه لىٟؿ.1»٪

كقد كاف لوقع خطاب "األمَت" على مسامع "القس" بالغ األثر يف تعمي البعد اإلنساين الذم
عربت عنو صراحة مواقفهما فيما ٮتص حالة األسرل كالسجناء اليت تعد ٖتصيل حاصل للصداـ
الدامي بُت األنا كاآلخر.
كنظرا لئلٯتاف ا١تطل ْت االختبلؼ ككجود اآلخر ،فقد دخل "األمَت" يف سلسلة حوارات ٪تت
عن رغبة جا٤تة يف االقبلع على حقيقة الدين ا١تسيحي ،مقلتو نقاشاتو حوؿ ا١تسيحية مع األب

 -1الركاية نفسها  ،ص .50
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"سوشي" ك"مونسنيور ديبوش" يقوؿ األمَت «:سوحً أهت غالُت علًُ ومعخعذ أن أمىح دمي
إلهلارها .امىحني مً وكخً كلُال ألحعشف على دًىً و ئرا اكخىعت به ظشث هحىه»« .1طلب مً
مىوعيُىس أن ٌعاعذه للحصىٌ على هخب مخخصصت في الذًً و ئلى واهً معشب ٌششح له

جفاصُل اإلاعُحُت في صفائه ألاوٌ».2
ىكذا تتحق مشركعية االعتقاد ،كح فردم كجب احًتامو من قرؼ كل األدياف كالشرائع
السماكية؛ح يستمد جوىره من خبلؿ مفهوـ التعادلية الذم ينطوم نظريا على اٟترية كا١تساكاة
كالكرامة اإلنسانية؛ كيتيح توسيع ٣تاؿ الصبلت اإلنسانية الفكرية كالفلسفية كاألخبلقية .كعليو تبدك
فكرة التعادؿ يف منظورىا الفلسفي؛ركنا ىاما من أركاف بنية إيديولوجيا التعايش؛ اليت دفعت بالوعي
القائم للشخصيتُت للتخلي عن االعتقاد بقدرة العقل السياسي على إنتاج اٟتقيقة اإلنسانية ،كمن ٙتة
التخلي عن بعض ا١تمارسات اليت من شاهنا أف تقوض مشاريع التق ػارب كالتعايش .
كقد كاف للتحليل اٞتاد ا١تبٍت على سلطة العقل -كالذم يستهدؼ خلخلة بعض ا١تفاىيم
الراديكالية -جانب فعاؿ يف إضفاء ا١تشركعية على كجوب التقارب اإلسًتاتيجي بُت األنا ك اآلخر.
كىذا بتقدمي كجهات نظر حوؿ صيغ ا١تقاكمة ك اٞتهاد كمفهوـ اٟترب ك فكر التنوير؛ استهدفت يف
معظمها تعرية الذات لتأكيد حقيقة موضوعية كائنة –موجودة . -كيف ىذا الصدد ،تؤسس
اإليديولوجيا ا١تهيمنة خطاب إدانة ا١تقاكمة عرب صورة خطابية حجاجيةٕ ،تعل منها إحدل ا١تسارات
ا١تغلوقة اليت قد تؤدم إذل اهنيار تاـ لوجود األنا .لتقدـ بذلك مفاىيم جديدة تنبع عن رؤية كقراءة
مغايرة ١تفهوـ اٞتهاد كا١تقاكمة.يعرب األمَت عن ذلك صراحة بقولو:

 -1ركاية األمَت ،ص .44
 -2الركاية نفسها،ص .45
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«ٞالجهاص ال مٗجى له بطا لم ًًمً خض ؤصوى مً ٚغٍؼة الب٣اء ،لِـ لألٞغاص  ِ٣ٞولً٨
لألعى والتراب ،الؿُ ٠بضؤ ًيسحب ؤمام الباعوص واإلاض ٘ٞاللىمبرصي والجُاص والخُى ٫ال٨بحرة
وألا٦ثر ؤنالت ؤمام الؿُاعاث البساعٍت ،مك٩لت ٢باثل ألاقغا ٝؤجها الػالذ جًٓ ؤن

الاهخهاعاث جإحي ب٣ضعة ٢اصع»1.كما تتأتى من خبلؿ النقد الذايت ،قراءة تصحيحية ١تعطيات متوارثة
شكلت مفهوما مبتورا فيما يتعل ْتقيقة ا١تقاكمة ك آليات ٖتقيقها .كيبدك اٟتوار الدائر بُت "األمَت"
ك"القس" حوؿ عبلقة األمَت ٔتقربيو،أبرز مقاؿ على إدانة خطاب ا١تقاكمة؛ يقوؿ األمَت:
«وهل ٌعشفىن معنى أن هجاهذ ،ما معنى أن هجاهذ؟ وهحً هىاحه العُاسة وآلالت
الحشبُت هللا أعطاها علال للحفاظ على أهفعىا وعلى أسواح آلاخشًٍ .الجهاد ال أن حمل
ظُفا وحشهشه في وحه أوٌ مً جصادفه ،الجهاص ؤن جغ ٘ٞؾُٟا ٖىضما جىٛل ٤في وظه٪

ؾبل الؿلم...الجهاص ؤن ًخٗلم ؤلاوؿان باؾخمغاع ؤهه ظاَل ٧لما ج٣ضم به الؼمً».

2

هبذا النقد ،تسعى اإليديولوجيا ا١تهيمنة إذل إفراغ الذات ١تكبوتاهتا كف منظور نقدم يستهدؼ
تغيَت السلوؾ كتعديلو كي يتماشى كمتطلبات ا١ترحلة التارٮتية؛ لذلك فشخصية األمَت عبد القادر ال
تستمد الققة الفر دانية بالذات كالوعي بقيمتها ا٠تاصة من الداخل كال من أعماؽ الشخصية كلكنها
تستقي من ا٠تارج ألف األمر يتعل بالتفسَت اإليديولوجي لوضعية ٣تتمعية «وفي َظٍ الحالت ٞةن
هبرة الاخخجاط الٟٗا ٫والىاز ٤مً هٟؿه هي التي حؿُُغ ٖلى اليكاٍ الظَجي –وهي -ألا٦ثر
مالءمت لىمى اليكاٍ الؿُاس ي وال٨ٟغي للجماٖت التي ٌٗبر ٖجها». 3

كما ندرج يف ىذا اإلقار النقد اٟتاد الذم؛ كجهو "األمَت" للوضع القبلي العاجز عن التغيَت
كا١تندفع بصورة غَت عقبلنية يف ا١تسار التارٮتي-يقوؿ األمَت عبد القادر ٦« :ىذ ؤٖغ ٝبهىا

 -1ركاية األمَت ،ص .941
 -2الركاية نفسها ،ص .941
3
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ؾىسؿغ ال٨شحر ول ً٨ال٣باثل ٧اهذ مسُئت ،مسها خابـ وال خل لي مٗها بال ابخالٕ َظٍ
الخؿاعاث الٟاصخت » 1كقولو أيضا ٦«:ىذ ؤؾخم٘ بلى ال٣هاثض وهي جمجض الؿُى ٝوؤضح٪
ألن خُاحي بضؤتها َ٨ظا ...آٍ لى ٧ان الكٗغ ًدغع البالص و الىاؽ ».-2

لقد كاف للواقع ا١تزرم فكريا كسياسيا الذم أحاط با١ترحلة التارٮتية سببا مباشرا لتبٍت أفكار
التغيَت كالتعايش؛ ألنو ببساقة زل عن خواء فكرم كإيديولوجي أدل بالشخصية الفاعلة لتبٍت معطيات
جديدة؛ تبحث سؤاؿ الكينونة بعيدا عما ٬تاهبها من خذالف كزيف العبلقات كأعداء اٟتياة .ىكذا
إذف ؛يصبح سؤاؿ الكينونة سؤاال ذا حضور متجدد داخل فضاء الركايةٔ ،تا ىو البحث ا١تستمر عن
ذات "األمَت" كسط الشتات كا١تنفى كغربة الذات.
تسهم الشخصية القانية باعتبارىا شخصية ٤تورية تدكر حو٢تا األحداث ،يف تفريغ اإلنساف
الفرنسي من عقبلنيتو الزائفة اليت ٘تارس إجحافا باسم الفكر على اآلخرين؛ لذلك ٭تق "مونسنيور
ديبوش" الشخصية ا١تتكاملة اليت تعرب مباشرة عن نفسها من خبلؿ عواقفها الذاتية فالفردم كالكلي
فيو متحداف يقوؿ «:في اهخٓاع الُ٣ام بما َى ؤَم ،ؤٖخ٣ض ؤهه ناع الُىم مً واظبي ؤلاوؿاوي ؤن
ؤظتهض باؾخماجت في ههغة الح ٤ججاٍ َظا الغظل و جبرثخه مً تهم زُحرة ؤله٣ذ به ػوعا وعبما
الدؿغَ٘ بةػالت الٛمىى و اه٣كإ الض٦ىت التي ٚلٟذ وظه الح٣ُ٣ت مضة َىٍلت».3

كبتعبَت آخر تقدـ إيديولوجيا التعايش صورة "القس" كصورة موضوعية ٕتسد يف اللحظة
التارٮتية ،أفقا للحوار كالتعايش بُت األنا كاآلخر –بُت اإلسبلـ ك ا١تسيحية -ليس فقط على مستول
التعايش الديٍت ،بل أيضا على مستول االندماج الكلي يف القضايا اإلنسانية الكربل .كلعل اعًتاؼ

 -1ركاية األمَت ،ص .214
 -2الركاية نفسها ،ص .261
 -3ركاية األمَت ،ص .06
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"القس "ْتقيقة النسخة ا١تخفية إلاٗاَضة الخاٞىت اليت عمل اآلخر الفرنسي على حجبها؛ لدليل
كاضح على نقده لسلطة ببلده السياسية اليت تنكرت لبلتفاقية األصلية.يقوؿ" ديبوش" يف ىذا
الصدد« :الباعخت ًِ٢ذ اللُلت ب٩املها ؤٖهغ صماغي ووزاث٣ي ٖبشا ولم ؤظض ظىابا م٣ىٗا
ل٣هت اليسخت الخُٟت مً مٗاَضة صومِكاٞ ،٫همذ مً الىزاث ٤التي بدىػحي ؤن وسخت

زاهُت زبئذ ًٖ اإلاؿاولحن الٟغوؿُحن».

1

كما كاف منظوره-ديبوش -للحرب باعتبارىا شرا ٘تقتو األدياف كاألعراؼ،األثر اٟتاسم يف إبعاد
ا١تنظور الديٍت عن حرب اٞتزائر٤ .تيبل إذل كوهنا حربا براغماتية نفعية،كليست حريا صليبية ضد
ا١تسلمُت .كعليو يقدـ "مونسينيور ديبوش" نظرة نقدية ١تفاىيم العدالة كاألخوة كاٟترية اليت رفعها ركاد
التنوير الفرنسي.هبذا ا١تستول ،تقدـ الشخصية ذاهتا من منطل الفرد الواعي ٔتسؤكلياتو الدينية
كاإلنسانية كحقيقة رسالتو الوجودية.يعرب "ديبوش" عن ذلك صراحة بقولوٞ« :ما مٗجى خُاجىا بطا
٧اهذ ال جهلح لإلههاث لحُاة آلازغًٍ؟ آلازغون في خاظت صاثمت بلُىا وٖلُىا ؤن هظَب

هدىَم َظا َى ؤلاوؿان ماٖضا طٞ ٥ال ُ٢مت إلاا ًٟٗله» .2كىذا ما ٖتق فعليا على مستول
اٟتوار الدائم الذم تقيمو الشخصية مع العناصر اليت ٖتيط هبا .ىكذا ٯتكن القوؿ أف مستويات
الوعي ا١تمكن قد انبنت على تشريح الوضع القائم كمعاينتو قصد تأسيس رؤية حداثية للعبلقة بُت
اآلخر ك األنا يكوف أساسها اٟتوار ا١تطل الذم يكفل مبدأ اٟتوار ك العيش ا١تشًتؾ.

 -1الركاية نفسها ،ص .128
 -2ركاية األمَت  ،ص .960
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 -3الوعي الزائف و سياؽ اإليديولوجيا النفعية:
تظهر بنية الوعي ا١تمكن لئليديولوجيا النفعية ضمن بعض ا١تمارسات كاألفكار اليت تتبناىا
بعض الشخصيات؛ كشخصية "يوسف الًتكي" انطبلقا من كضعو ا٠تاص كجندم تركي مسلم عميل
لدل القوات الفرنسية .فيجسد يف العمل الركائي صورة أخرل للتعايش كاالندماج من زاكية براغماتية؛
تؤسس عبلقتها مع اآلخرين كف مبدأ ا١تنفعة الشخصية .كعليوٖ ،تدد الشخصية مساراهتا ٠تدمة
ا١تستعمر الفرنسي بكل تفاف كإخبلص كي تضمن حضورىا ا١تتميز يف ىياكل إدارة االحتبلؿ .
كبذلك ؛سعى "يوسف" بكل ما ٯتلك بأف يكوف أداة قيعة يف يد االحتبلؿ تكفل لو خدمة
مصاٟتو الذاتية كىذا ما حق لو منصب قائد السيافُت يف جيش "بيجو".تقدـ الركاية صورة
"يوسف" ،يف شكل شخصية سادية تتلذذ بدمار اآلخرين – ٮتربنا عن ذلك الراكم العليم بقولو«:لم
ًخىان ًىؾ ٠الظي ٌٗغ ٝز٣اٞت الكغ ١في الهؼٍمت مً بطال٢ ٫ىاث ولي الٗهض جاع٧ا وعاءٍ
٢غابت ؤل٢ ٠خُل مً الٟغؾان و ؤلٟي ظغٍذ بًٗهم لم ًىج مً عنانت الغخمت التي ًجض لظة

في بَال٢ها ٖلى مً بُ٣ذ ُٞه بم٩اهُت الحُاة ».

1

كما تقدمو صورة للجشع ك الطمع من خبلؿ ملفوظا تو الدالة على ذلك.يقوؿ "يوسف
الًتكي":
«لألؾ ٠لم ؤخهل ٖلى ؤًً مجهم ول٨جي خهلذ ٖلى زُمت
ؾُضي مدمض وزماوي ٖكغة عاًت وؤخض ٖكغة ُٗ٢ت مضُٗٞت
و قمؿُت ولي الٗهض٧ ،لها َضًت لؿُضي بُجى»« 2لم ٌؿخُ٘
ال٨ىلىهُل ًىؾ ٠ؤن ًسبإ ؾٗاصجه الٛامغة ٞبضا ٌٗض
م٩اؾبه وٚىاثمه ال٨شحرة ،ؤلبؿت وؿاثُت ٚالُت وخؼامحن
طَبُحن وؤؾلحت نٛحرة وبٌٗ اإلاهاخ ٠اإلاسُىَت وال٨خب
 -1ركاية األمَت ،ص .314-310
 -2الركاية نفسها ،ص .314
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الشمُىت والغاًاث الحغبُت وال٨شحر مً ألاواوي الىداؾُت وٚحرَا
ظمٗها ٧لها زم ج٣ضم بها بلى زُمت الضو ١صوما ٫و٢ضمها له
٦هضًت».1

كيزداد تضخيم الشخصية بإعطائها الفعالية التحويلية على مسرح األحداث باعتبار حنكتو
العسكرية اليت دل يتواف ٟتظة كاحدة يف توظيفها للهتك باإلنساف اٞتزائرم.كىذا عرب ٘تقلها السًتاتيجيو
الدمار الشامل اليت تستهدؼ القضاء على اآلخر.
يقوؿ "يوسف":
«في الحغب بطا لم ج٣خل ٖضو ٥مٗىاٍ ؤه ٪ؤُُٖذ اإلاباصعة له ل٩ي ً٣خل ٪في اإلاغاث
ال٣اصمت ،و الٗغب ًٟٗلىن طل ٪بضون جغصص ،حٗلمذ َظا مً ألاجغا ٥و مً مسخل ٠اإلاٗاع٥
التي زًىاَا لم جىججي ؾغٖتي و ؤها ال ؤوَم هٟس ي مُل٣ا ظئذ أل٢خل ؤو أل٢خل َ٨ظا ٖلمخجي
الحغب الٟاثخت ».

2

كتعد ٟتظة التأزـ-اكتشاؼ الزمالة -؛اٟتدث ا٢تاـ الذم اقًتف بشخصية "يوسف"،بدء من
استجوابو لبعض ا١توقوفُت الذين دل يًتدد يف إبادهتم بعد إفشاء سر العاصمة ا١تتنقلة،كما تعزل إليو
مسؤكلية اكتشاؼ الزمالة بنفسو .يقوؿ يوسف«:يبدو أنك أعمى يا كبتن وتحتاج إلى طبيب عيوف
ليس المعسكر إال زمالة األمير و سأعود مرة أخرى ألتأكد مرة أخرى ال يمكن أف تنرؾ م ل
ىذه الفرصة تفلت من يد الدوؽ دوماؿ» –.3ككذا اقًتاحو للخطة ا٢تجومية اليت أربكت الزمالة
كجعلتها تنهار إذل حد كبَت .إضافة إذل مواقفو التقليدية اليت تنم عن تبعيتو ا١تطلقة للجهة اليت تضمن
مصلحتو كىذا ما يبدك يف رده على "اآلغا"  «:ال تهخم ًا آٚا ،ؤها ٦ظل ٪جسلُذ ًٖ ألاجغا٥
 -1ركاية األمَت  ،ص .304
 -2الركاية نفسها ،ص .304
 -3الركاية نفسها  ،ص .303
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ٖىضما وظضث ؤهه مً ألاظضي لي زضمت صولت ٢ىٍت جًمً خ٣ىقي وخ٣ى ١ؤبىاجيٞ ،جُلىا

الظي حٗلم لم ٌٗض ٢اصعا ٖلى جدمل جسل ٠هاؾه و ؤ٢غباثه ».

1

كتعكس شخصية "يوسف" فكر الطبقات االجتماعية الساعية لتأسيس إيديولوجيا التعايش
كاالندماج عرب بوتقة ا١تد الرباغمايت .كلعل أشهر مقاؿ على ىذه الطبقات القبائل ا١توالية لبلحتبلؿ يف
جهة كىراف بالغرب اٞتزائرم ٖتت قيادة القايد "مصطفى بن إٝتاعيل" الذم «٢ضم زضمت ٦بحرة
ألٖضاء صًىه و ؤعيه ٖلى عؤؽ ؾذ ماثت زُا ٫و٧ان وعاء جضمحر جا٦ضامذ ألهه ٧ان ألا٦ثر
مٗغٞت بإؾغاعها لألؾ٧ .٠ل الىاؽ عؤوا خ٣ضٍ ألاٖمى وَى ًدغ ١ال٨خب و ًضمغ ال٣الٕ
ومهاو٘ الباعوص وٍمغ ٙالىظىٍ ال٨غٍمت في الىخل وٍ٣ى ٫للمك٨٨حن َ :ظا ما ؤعاصٍ ل٨م

ؾُض٦م الؿلُان ٖبض ال٣اصع ؤعٍدىا البالص مىه جغجاخىن ».

2

كتبدك نفعية القايد "مصطفى بن إٝتاعيل "يف سعيو ا١تتواصل إلسقاط اإلمارة الفتية كتفانيو يف
ٚتع الغنائم كاستماتتو ا١تتواصلة يف اٟتفاظ على رتبتو كأغا خادـ للجيش الفرنسي فعلى سبيل ا١تقاؿ
يقوؿ الراكم العليم ٖ«:ىضما اهخهى مً جضمحر ما جب٣ى مً الؼمالت م٘ المىعؾُحر –بىَغاوةَ -لب
ؤن ٌٗىص بلى وَغان بال٣غب مً ػوظخه الجضًضة طاث الٗكغًٍ عبُٗا...مش٣ال بالٛىاثم م٘

زُالخه»

3.

لعل الفعل السان مربر ضمن مستول اإليديولوجيا النفعية اليت تضع نصب أعينها ا١تصلحة
ا٠تاصة ا١تتأتية عرب كل ا١تمارسات البلمشركعة اليت ٗتالف عموما سنن الكوف كقبيعة األشياء .كعليو

 -1ركاية األمَت ،ص .921
 -2الركاية نفسها ،ص .306
 -3الركاية نفسها ،ص .306
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يبدك الوعي ا١تمكن إليديولوجيا ا١تنفعة ،رؤية فكرية تسليمية أساسها القناعة ا١تطلقة با١تصَت ا﵀توـ
كالواقع اٞتديد الذم ال ٯتكن ٣تاهبتو أك تغيَته.
تأسيسا على ما سب ؛ ٯتكن القوؿ أف الوعي ا١تمكن لئليديولوجيا النفعية ينم عن كعي زائف
سليب كثي الصلة با١تمارسات االجتماعية كاالقتصادية داخل اجملتمع ككل؛ غَت أنو ال يشكل رؤية
متماسكة ٞتماعة اجتماعية فاعلة ،بل يبقى ٣ترد نزعة ٕتايف الواقع التجرييب يتملكها فرد « ً٨ىن
وُٖه زلُُا وخُضا ومخمحزا مً ٖىانغ الىعي الجماعي اإلاسخلٟت والتي ٚالبا ما ج٨ىن
مخىاً٢تًً ،ا ٝبلى طل ٪ؤهه ًسً٘ لخإزحر مجمىٖاث ال ًيخمي بلحها بىيٗه الاظخماعي،
وَ٨ظا ٞةن الىعي الجماعي ال ًدهل ٦ىعي مم ً٨في وعي ٧ل ٞغص مً اإلاجمىٖت».1

-4الوعي القائم بين السلبية و الحدس :
تقدـ لنا ركاية األمَت ٪تاذج كاضحة لتجليات الوعي ا٠تاقئ أك السليب الذم يظهر عرب
٦تارسات بعض الشخصيات الركائية ،كشخصية ا١تلك "موالم عبد الرٛتاف" ملك ا١تغرب كشخصية
"٤تمد التيجاين "شيخ الزاكية التيجانية كاألمَت كخلفائو .إذ تصدر عنها سلوكات تتغذل من كعي
سليب ينتج عن معاينة الراىن كف منظورات خاقئة أبرزىا التوظيف السياسي للدين يف مسائل
مستعصية كا١تقاكمة كاٞتهاد ككذا البعد السلطوم السياسي ا١تعزز ٔتفهوـ القوة ،باعتبارىا األساس
الذم ٖتتكم إليو اإلرادة الفعلية السياسية.
ككنموذج على ىذا النمط ،تبدك سلبية الوعي يف مغامرة "األمَت غَت ا﵀سوبة "يف حربو على
الشيخ "٤تمد التيجاين" مقدـ الزاكية التيجانية بعُت ماضي؛ كاليت يبدك من خبلؿ التاريخ أهنا كانت
مؤامرة تستهدؼ شل اإلمارة اٞتديدة كتشتيت قوهتا كتدمَتىا عرب صراعات داخلية؛ يقوؿ الراكم :
ٚ -1تاؿ شحيد ،يف البنيوية الًتكيبية ،مرجع ساب  ،ص .441
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«ؤحؿاء ٫مً بٗض زلُٟت ألاٚىاٍ الٗغبي ولض ؾُض الحاط ِٖس ى بلى اإلاضًت لُُلب مً
ألامحر ؤن ٌؿاٖضٍ ٖلى ٦ؿغ قى٦ت الخُجاهُت وٍ٣ىٗه بإن ؤجباٖه ًيخٓغوهه إلاباٌٗخه؟ إلااطا ؤظبر
ألامحر ٖلى جغ٢ ٥الٖه وجدًحر مضهه وطَب بلى ٖحن ماض ي لخضمحرَا وَالٖ ٥ؿ٨غٍ بؿبب

الحهاع والبرص بطا لم جَ ً٨ىا ٥هُت مضبغة ؾلٟا». 1
كتربز سلبية الوعي-أيضا -يف التسليم كالقبوؿ الذم أبداه "األمَت" حوؿ أقركحات كأراء
مستشاره السياسي "ليوف ركش" كالقاضية بتدمَت مدينة عُت ماضي كإخضاع سيدىا "الوارل" لسلطة
"األمَت".يقوؿ "ليوف ركش" ٤ترضا "األمَت" ً« :ا ؾُضي الؿلُان ؤعي ؤن َظٍ و٢اخت وٍجبى ؤن

ٌٗا٢ب ٖلحها ال ًم ً٨ؤن ًخدضر م٘ ؾلُان ٦بحر بهظٍ اللٛت ».2ىكذا استقر يف ذىن "األمَت"
عزمو على ٤تاربة التيجانيُت رغم تدخل بعض قادتو الذين حاكلوا كبوعي تلقائي ثٍت األمَت عن خيار
اٟترب ١تا لو من بالغ األثر على قوة اإلمارة الفتية؛يقوؿ احد مقربيو:
«اإلاجهىصاث ٦بحرة وهدخاط ًا ؾُضي الؿلُان ؤن هضزغَا
إلاهلحت البالص وَظٍ الٟسحت مً الؿلم ،ولهظا ؤقٗغ ًا
ؾُضي ؤجهم ًلهىهىا ًٖ ٖملىا الح٣ُ٣ي الظي ًجب ؤن ه٣ىم
به .زم إلااطا ه٣اجل مً ال ٌٗاصًىا؟ َل َظٍ اإلاضًىت مهمت
إلاؿخ٣بل البالص اإلاىخضة جدذ عاًخ٨م ؤلِـ مً ألاظضع لىا أف
هخٟ٨ل ببىاء الضولت التي هغٍض بوكاءَا وهيس ى ٖحن
ماض ي؟ً...ا ؾُضي لؿذ مغجاخا لهظٍ الحغب .الججرالاث
ًخدغقىن بىا٢ .ؿىُُىت ؾُ٣ذ و٢الٖىا في جا٦ضامذ لم هيخه
مجها بٗض .هدخاط بلى و٢ذ للؿُُغة ٖلى مىجؼاث الخل وعصة

 -1ركاية األمَت ،ص .994
 -2الركاية نفسها ،الصفحة نفسها.
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الفصل ال اني:

ال٣باثل اإلاخمغصة ٖلى ؾلُاه٢ .٪لبي ً٣ى ٫لي ؤهىا هغج٨ب زُإ
٦بحر بضزىلىا في ٖحن ماض ي ...ال ؤخض ًًمً آلاحي ال٨بحر ».1

كرغم حساسية ا٠تطاب الساب الذم كاف من شأنو تغيَت موقف "األمَت" فيما ٮتص عُت
ماضي إال أنو كبوعي سليب مؤسس على اإلحصائيات اليت ال تدؿ دائما على ٧تاعة اإل٧تازات اعتقد
أنو بإمكانو التحرؾ يف الزمن كا١تكاف ا﵀ددين دكف أم صعوبة مستندا يف موقفو على البنية التحتية
ا١تادية اليت أسس ىياكلها ا١تركزية كف إسًتاتيجية التصنيع .كما كاف اللتزاـ اٞتنراؿ (فارل)ٔ -تده
بأربعة مدافع ككميات ىائلة من بالباركد كتسهيلو كصوؿ تعزيزات عسكرية مغربية ١تساعدة جيش
األمَت يف حربو ضد التيجانيُت -العامل الفعاؿ يف إذكاء الوعي ا٠تاقئ ا١تؤسس على فلسفة السلطة
كالقوة« .لظل ٪لم ًخىان ألامحر في ٢هٖ ٠حن ماض ي وجضمحر ٢الٖها وججىَ٘ وحكغٍض ؾ٩اجها في

خغب مإؾاوٍت ؤجه٨ذ ظِكه «٣ٞض يُٗذ له الى٢ذ وألاهٟـ» 2كعندما سقطت عُت ماضي
أحس "األمَت" بأف ىذه ا١تدينة النائية عن مركز سلطانو ال تساكم شيئا؛ أمر مساعديو اليهوديُت
"ماريوس غارسيا "ك" نوبل مانوشي" ،باخًتاؽ التحصينات ك تدمَت ا١تدينة تدمَتا كليا بعد حصار
عنيف امتد من « 12ظىان ختى  02صٌؿمبر ع ٘ٞخالت الحهاع زم خغ ١اإلاضًىت الظي اهخهى ًىم
 12ظاهٟي .» 1839

3

كتزامنت ٛتلة "األمَت" على مدينة "عُت ماضي" بسقوط مدينة "قسنطينة" كاخًتاؽ اٞتيش
الفرنسي أبواب اٟتديد،مستغبل ا١تلح باتفاقية التافنة اليت كقعها النائب السياسي كالعسكرم
لؤلمَت"ليوف ركش"؛ الذم منح إمكانية التحرؾ للقوات الفرنسية يف ربوع القطر اٞتزائرم ْتجة ا﵀افظة
على االتفاقية اليت استغلها "األمَت" لبناء دكلتو .كأماـ ىذا الوضع قاـ "األمَت" بعقد ٣تلسو اٟتريب
لتدارس كضعية االتفاقية كشركط ا٢تدنة اليت ٛتلها ا١تلح العسكرم الفرنسي"دكصاؿ"؛ كبتلقائية تنم

 -1ركاية األمَت ،ص .992
 -2الركاية نفسها ،ص .911
 -3الركاية نفسها ،ص .918
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الفصل ال اني:

عن قصور الوعي السياسي كاٟتريب ٝتح األمَت ؿ"دكصاؿ" ْتضور االجتماع االسًتاتيجي الذم
٘تخض عنو الدعوة الستئناؼ اٞتهاد ضد ا﵀تلُت .ليخرج "دكصاؿ" كينقل حيقيات االجتماع لقادتو،
يف كقت دل يبدأ "األمَت" فعليا تنظيم قواتو ا١تنهكة .أضف إذل ذلك رسالتو الصر٭تة إذل "ا١تاريشاؿ
فارل" اليت أخربه فيها بنقض االتفاقية كمواصلة اٟترب يقوؿ األمَت:
«الؿالم ٖلى مً اجب٘ الهضي ٢غؤها الغؾالخحن وٞهمىا ما
ٞحهما ٢لذ ل٨م في عؾاثل ؾاب٣ت ؤن الٗغب مً ولهانت ختى
ال٩ا ٝمهممىن ٖلى زىى الجهاص وال ًم٨ىجي بال ؤن ؤ٦ىن
بجاهب الظًً باٌٗىوي في َظا اإلاىهب .ل٣ض ٦ىذ وُٞا مٗ٨م
ل٩ل الخٗهضاث التي ُٗ٢تها ٖلى هٟس ي ،ؤزبرج٨م ب٩ل
الخدىالث وَا ؤها طا ؤٗٞل ناص٢ا .ؤُٖضو ٢ىهلي في وَغان
لٗاثلخه و اؾخٗضوا للجهاص اإلاٗلً يض٦م بط ال ًم ً٨مً آلان
اتهامي بالخضٌٗت وزُاهت الٗهض ٢لبي نافي وال ًم٨ىجي الُ٣ام
1
بص يء مىافي للٗضالت »

كإثر ىذه الرسالة اشتعلت اٟترب من جديد بُت اٞتيش األمَتم كاٞتيش الفرنسي بقيادة
"ا١تاريشاؿ بيجو" نتج عنها تقهقر جيش األمَت كتدمَت مدنو الواحدة تلو األخرل؛ ٦تا جعلو يفكر يف
حالة ألبلستقرار اليت صار ٭تياىا كجنده يف عاصمتو ا١تتنقلة-الزمالة .-مكتشفا يف آخر ٟتظة أف نائبو
"ليوف ركش" قد خانو كباع كل أسراره لفرنسا كأنو كاف ضحية خيانة كمؤامرة استهدفت إمارتو الفتية
.يقوؿ "األمَت "« :لم حٗض لىا ٢ىة الاؾخ٣غاع .الى٢ذ لم ً ً٨في نالحىا ،ل٣ض ٢خل ٧ل ش يء
وَى في اإلاهض .جضمحر اإلاضن بهظٍ الؿهىلت ًبحن ؤن لُىن عوف بإ ٧ل ش يء ،لم ً ً٨بؾالمه بال
مشل بؾالم عئؾاء ال٨شحر مً ٢باثلىا...الس ي ٖمغ بإ ال٣لت و ػاص البىف َ.ه...جمخم ألامحر
بسخغٍت وَى ٌٌٗ ٖلى قٟخه الؿٟلى».1

 -1ركاية األمَت ،ص .984 -981
 -1الركاية نفسها ،ص .919
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الفصل ال اني:

كبناءا على الوضع القائم قرر "األمَت" االستنجاد ٔتلك ا١تغرب "موالم عبد الرٛتاف" الذم
تنكر ألكاصر القرابة كالدين ،بدء بإعدامو "البوٛتيدم" خليفة تلمساف –رسوؿ األمَت -ك٤تاصرتو
لزمالة "األمَت" بناء على تعهد قطعو على نفسو ٕتاه فرنسا يقضي بطرد األمَت ك دائرتو من ا١تغرب كدل
ال القضاء عليو هنائيا لضماف سلطانو ا١تهدد بالسقوط.يعرب "األمَت" عن ذلك بقولو «:ل٣ض خاعبتهم
وؾىصث مِٗكتهم وٖىضما جسلى ٖجي ؤَلي َلبذ مً ؾلُان اإلاٛغب مؿاٖضحي ٞبإ عاس ي
لألٖضاء،الُىم لم ٌٗض لي ما ؤ٢ضمه لهظٍ ألاعى ل٣ض اهتهذ زمـ ٖكغة ؾىت ؤجه٨خجي ًٖ
آزغي باليؿبت للغٚبت في الؿلُان ٣ٞض ٚؿلذ ًضي باإلااء والهابىن.لم ًض ٌٗىُجي مُل٣ا»

1

كأماـ ىذا الوضع اإلشكارل قرر "األمَت عبد القادر" كمن معو اإلفبلت من ٤تاصرة القوات
ا١تغربية كالقبائل ا١تناكئة لو؛ عرب ىجوـ كاسح أتاح ٢تم فرصة االنتقاؿ إذل إقليم التيطرم يف الغرب
اٞتزائرم .كمع ٧تاح عملية االخًتاؽ ك ا١تركر ،كانت ٚتوع الزمالة اليت قطعت كادم ا١تلوية قد سقطت
يف أسر القوات الفرنسية ك ىذا ما عجل باستسبلـ" األمَت" كقادتو،بعد نقاش قويل حوؿ مواصلة
ا١تقاكمة ؛اليت صارت تعد انتحارا،كبُت االستسبلـ الذم يضمن بعض كرامة العيش.يقوؿ "األمَت" يف
هناية ا١تطاؼ :
«ؤًٞل ؤن ؤؾلم هٟس ي لٗضو خاعبخه واهخهغث ٖلُه في
ال٨شحر مً اإلاٗاع ٥و٢بلذ َؼاثمهٖ ،لى ؤن ؤ٢ضم عؤس ي إلاؿلم
زاهجي و٢ذ الكضة .وؾإَالب بان ؤه٣ل بلى ؤعى بؾالمُت م٘
ٖاثلتي ومً ؤعاص ؤن ًغا٣ٞجي ٞله طل ٪ول٨جي ال ؤظبر ؤخضا ،مً
ؤعاص الب٣اء بحن طوٍه ؾىٗمل ٖلى يمان ؾالمخه و ؾالمت
ٖاثلخه و ؤمىاله»

1

-1ركاية األمَت ،ص.106
 -1الركاية نفسها ،ص .101
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 -5البنية الدالة في كتاب األمير:
تعزل مهمة اكتشاؼ البنية الدالة ألم عمل ركائي إذل اجملهود الذىٍت الذم ٯتارسو القارئ قصد
ٖتديد الًتابط اٟتاصل بُت رؤية العادل كمفهوـ ٣ترد كعناصره الداخلية ا١تكونة لو؛ «وطل ٪يمً
مداوع زالزت في الىو هي :الحُاة ال٨ٟغٍت الىٟؿُت ،الٗاَُٟت والحُاة الا٢خهاصًت

الاظخماُٖت التي حِٗكها اإلاجمىٖت التي ٌٗبر ٖجها الىو الغواجي» .1كىي يف مستول آخر تشكل
ا١تخطط األساسي الذم تنتظم فيو السياقات الذىنية لؤلفكار ا١تبقوثة يف العمل الركائي.كتتأسس البنية
الدالة انطبلقا من التفاعل القيمي لعناصر الققافة كالفلسفة ا١تختزنة يف كعي الناقد أك القارئ ،كما
٘تقلو الركاية كمكوف دالرل متشابك ىو يف حد ذاتو عا١تا مستقبل ال يؤدم انعكاسا مباشرا للواقع
بقدر ما ٯتقل رؤية للعادل يتبناىا ا١تؤلف يف شكلو الواعي.
كإذا كنا قد أشرنا يف ا١تستويات السابقة أل٪تاط الوعي من خبلؿ ٦تارسات بعض الشخصيات،
فإننا يف ىذا ا﵀ور،سنحاكؿ عرض الطريقة اليت انتظمت كفقها ٚتلة العبلقات ا١تنظمة ١تستول الركاية
؛عرب دراسة كظيفية العناصر البنيوية ا١تشكلة للبنية الدالة؛ كالبنيات اٟتدثية كمستويات األفعاؿ
كالوظائف كعبلقات الشخصيات فيما بينها .كىذا ما يدفعنا بالضركرة إذل االستفادة من ا١تعايَت
ا١تنهجية للدراسات السردية ،قصد توضيح الًتسيمة البنيوية للمنط الداخلي الضامن لتماسك العمل
الركائي كمعقوليتو.
كتأسيسا على ما سب  ،سنحاكؿ باختصار عرض أىم ا﵀طات اإلجرائية السردية اليت ٔتوجبها
ٯتكن معاينة البنيات الفكرية ا١تهيمنة على أحداث كمسارات الركاية؛ كعلى رأسها مقولة اٟتوافز.
حيث استطاع الناقد "توماشفسكي " أف يقسم القصة "الركاية" إذل مبٌت حكائي كمنت حكائي.
 -1عمر عيبلف :يف مناىج ٖتليل ا٠تطاب السردم ،منشورات إٖتاد كتاب العرب ،دمش  ،ط  ،9006 ،4ص .989
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أما ا١تنت اٟتكائي «ٞهى مجمىٕ ألاخضار اإلاخهلت ُٞما بُجها والتي ج٨ىن ماصة ؤولُت
للح٩اًت...وَى اإلاخٗل ٤بال٣هت ٦ما ًٟترى ؤجها ظغث في الىا ،٘٢ؤما اإلابجى الح٩اجي ٞهى زام
بىٓام ْهىع َظٍ ألاخضار في الح٩ي طاجه -ؤي الُغٍ٣ت التي حٗغى ٖلُىا ٖلى اإلاؿخىي
الٟجي».1

يشمل كل من العنصرين السابقُت ٚتلة من اٟتوافز ،يرل "توماشفسكي" بأهنا نوعاف أساسية
قارة يف ا١تنت اٟتكائي ال ٯتكن االستغناء عنها ،أما النوع القاين فهي القانوية اليت ٯتكن إسقاقها
بالنسبة للمحكي كلكنها تبقى جد أساسية على مستول ا١تبٌت اٟتكائي ألهنا تؤسس ٚتاليتو ك فنيتو.
كيف ىذا الصدد يقسم "توماشفيسكي" التحفيز  Motivationإذل ثبلثة أشكاؿ:
التحفيز الواقعي  :كىو متعل بضركرة توفر العمل اٟتكائي على درجة معقولة من اإليهاـبأف اٟتدث ٤تتمل الوقوع ،كمعٌت الواقعي ىنا ليس من الضركرم أف يكوف األشياء الواقعة بالفعل
«فهذه األشياء ال تشكل إال واحدا من الوسائل المستعملة في التحفيز الواقعي ،فهناؾ أشياء متخيلة
ولكنها توىم بما ىو واقعي ويدخل في ذلك حتى ما ىو أسطوري ».2
 -التحفيز الجمالي :كٮتص االلتزاـ بإدماج العناصر الواقعية كا١تتخيلة لتشكيل بنية فنية «ًيخج

ٖجها جغاى بحن الىَم الىا٢عي ومخُلباث البىاء الجمالي».

3

 التحفيز التأليفي« :ومبضئٍ ؤن ٧ل خاٞؼ ؤو بقاعة في ال٣هت ال ًيبػي ان ًغص بك٩لاٖخباَي –وٍىعص جىماقِٟؿ٩ي في َظا الجاهب مشاله الكهحر –بطا ما ُ٢ل لىا في بضاًت ٢هت
٢هحرة بإن َىا ٥مؿماعا في الجضاعٗٞ ،لى البُل ؤن ٌكى ٤هٟؿه ُٞه».1

ٛ -1تيد ٟتمداين :بنية النص السردم من منظور النقد األديب ،مرجع ساب  ،ص .99
 -2ا١ترجع نفسو ،مرجع ساب ،ص.99
 -3ا١ترجع نفسو ،ص .93
 -1ا١ترجع نفسو ،ص .93
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أما "فبلدٯتَت بركب  "v. Propفقد أشار يف مؤلفو مورفولوجيا اٟتكاية إذل ضركرة دراسة
اٟتكاية ك ٖتليلها انطبلقا من بنائها الداخلي مسجبل يف ىذا الصدد كاحد كثبلثُت كظيفة ،تشكل يف
٣تموعها البنية الشكلية للحكاية العجيبة .غَت أنو سجل قصورا على مستول داللة البناء الوظيفي يف
حد ذاتو .مقرا يف الوقت ذاتو ّتدكل الدراسة ا١تورفولوجية للحكاية اليت تسهل على الناقد أك القارئ
فك بعض الشفرات الداللية.
كغَت بعيد عن "فبلدٯتَت بركب  "v. propميز "ركالف بارت  " R. Barthبُت ٪تطُت للوحدات
الوظيفية ؛أما النمط األكؿ فهو الذم خصو ٔتفهوـ «بالىحذاث الخىصَعُت

unités

 1» distributionnellesكىي ذاهتا كحدات التحفيز؛ فإذا « ط٦غ اإلاؿضؽ في مىي٘ ٞةن الىُْٟت
اإلاىخٓغة هي اؾخسضام َظا اإلاؿضؽ في ما ًلي مً الح٩ي وَظٍ هي الىخضاث التي ًدخ ٟٔلها
(باعث) باؾم الىْاث .2»٠أما القاين فهو «الىخضاث ؤلاصماظُت  unités intégrativesوهي
ٖباعة ًٖ وْاث ٠ال جدُل ٖلى ٗٞل الخ ٤ؤو م٨مل ول ً٨جدُل ٖ ِ٣ٞلى مٟهىم يغوعي
باليؿبت لل٣هت اإلادُ٨ت ٩ٞل ما ًخٗل ٤بىن ٠الصخهُاث وألازباع اإلاخٗل٣ت بهىٍاتها ؤو
ون ٠ؤلاَاع الٗام الظي ججغي ُٞه ألاخضار ٧لها جخم بىاؾُت الىخضاث ؤلاصماظُت».3كانطبلقا
من ا١تقوالت السابقة-قور "غرٯتاس 4"A.J. Graimas -النموذج العاملي كف ستة عوامل تأتلف يف
عبلقات الرغبة  ،relation de désirكعبلقة التواصل  ،relation de télécommunicationكعبلقة
الصراع  ،relation de lutteكتؤسس ىذه العبلقات يف ما بينها ترسيمة األ٪توذج العاملي ضمن ٣تموعة
من القنائيات ىي الذات كا١توضوع ،ا١ترسل كا١ترسل إليو ا١تساعد ك ا١تعرض .ك غالبا ما توضح الًتسيمة كف
الشكل اآليت: 1

 -1ركالف بارت  :النقد البنيوم للحكاية ،ترٚتة أنتواف أبو زيد ،منشورات عويدات ،بَتكت ،ط  ،4266 ،4ص .404
ٛ -2تيد ٟتمداين :بنية النص السردم من منظور النقد األديب ،مرجع ساب  ،ص .92
 -3ا١ترجع الساب  ،ص .92
 -4لبلق ػػبلع أكقر،ينظر:ج ػػوف ليتش ػػو ٜ:تس ػػوف مفكػ ػرا أساس ػػيا معاصػ ػرا،تر:فاتن البس ػػتاين،مركز دراس ػػات الوح ػػدة العربي ػػة،بَتكت
ط،2008ص.271-270
 -1السعيد بوقاجُت :االشتغاؿ العاملي ،منشورات االختبلؼ ،اٞتزائر ،ط  ،9000 ،4ص .48
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المرسل

الموضوع

المساعد

الفاعل

المرسل إليه
المعارض

شكل رقم- 11:يوضح طبيعة مسارات الفهم.

يقوـ ىذا البناء النظرم حسب "غرٯتاس" على ثنائية ا١تلفوظ الذم ٯتقل كضعية التواصل «بُت
الذات الفاعلة كا١توضوع فتكوف يف حالة اتصاؿ مع ا١توضوع كإما أف تكوف يف حالة انفصاؿ عن
ا١توضوع كىذا النمط ىو الذم قصده غرٯتاس ٔتلفوظات اٟتالة  Les énonces d’étatكيًتب على
ملفوظات اٟتالة تطور ضركرم قائم يسميو "غرٯتاس" ٔتلفوظات اإل٧تاز  énonce de faireكىذا
اإل٧تاز يصفو

faire transformateur

بأنو اإل٧تاز ا﵀وؿ كمن الطبيعي أف يكوف ىذا اإل٧تاز إما

سائرا يف حالة االتصاؿ أك يف قري االنفصاؿ كذلك حسب نوعية رغبة ذات اٟتالة .1sujet d’état
كيشكل التناكب الوظيفي ١تلفوظات اٟتالة كملفوظات اإل٧تاز ،أساس بناء الركاية كىذا ما يفتح
الفضاء الركائي على أشكاؿ ثنائية متعددة تسهم يف خل البناء الذىٍت لسرد األحداث كقنائية
ا١تساعد كا١تعارض حيث يدكر الصراع بينهما حوؿ موضوع الرغبة .كسنحاكؿ من خبلؿ قرح
"غرٯتاس" النظرم البحث عن الًتسيمة البنائية اليت ٖتدد مسار ا١توضوع اإليديولوجي ا١تهيمن على
ا١تسار الركائي.

 -1ينظرٛ،تيد ٟتميداين :بنية النص السردم ،مرجع ساب  ،ص .31
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 -1.5وظيفية األفعاؿ في رواية األمير:
تنقسم األفعاؿ يف ركاية األمَت إذل ثبلث أصناؼ رئيسية كىي ا١تتحققة يف ا١تاضي كالواقعة يف
اٟتاضر كا١تتوقع حدكثها يف ا١تستقبل .كعرب ىذه األصناؼ ٯتكننا القوؿ ،أف األفعاؿ ا١تشكلة للبنية
العامة للركاية إ٪تا ىي فقط متحققة على ا١تستول الذىٍت باعتبار عنصر التخييل الذم يدفع
بالشخصيات إذل اسًتجاع أحداث كقعت أك التماىي بإ٧تازىا يف اٟتاضر أك اٟتلم بوقوعها مستقببل.
كضمن ىذه ا١تستويات ٯتكن لئليديولوجيا أف تستفيد من حركة األفعاؿ ١تناقشة فكرة راىنة قصد
تأكيدىا أك نفيها أك ٕتاكزىا الستدعاء موقف مستقبلي يتيح ٢تا االنتشار كالتجسد.
كيف ىذا اإلقار تنتظم أحداث الركاية كف مسارين:
أما األكؿ فيتعل باألفعاؿ ا١تتحققة الدالة على حركة متجهة ٨تو ا١تاضي.
أما ا١تسار القاين فيتعل ْتركة متجهة ٨تو ا١تستقبل.ك هتيمن على ا١تسارين شخصيات ركائية
كقَتة أبرزىا "شخصيا "األمَت" كالقس" ديبوش".
فعلى سبيل ا١تقاؿ تظهر شخصية "األمَت" عرب ٤تطات اسًتجاعية ٗتص مرحلة قفولتو كىو
٬توب األقطار العربية رفقة كالده .كما تقدمو شاىدا على حادثة إعداـ "القاضي أٛتد" قاضي أرزيو؛
ىذه اٟتادثة اليت عجلت ٔتبايعتو" -األمَت عبد القادر" -سلطانا على اٞتزائريُت  .إثر ا١تبايعة عمل
األمَت على بناء الدكلة بدءا بتوحيد القبائل كبناء جيش نظامي يستفيد من إسًتاتيجية التصنيع اليت
تضمن لو القوة كا٢تيبة كفرض السيطرة .ىكذا ؛تكوف حركة ىذه األفعاؿ أساسا لتحريك مشركعو
التغيَتم ا١تنبق عن كعي إيديولوجي.
أما بالنسبة للتصور ا١تستقبلي كىو حركة تبقى يف مستول ا١تشركع غَت ا١تتحق  ،فإننا ندرج يف
ىذا السياؽ ا١تشركع النظرم الكبَت ا٠تاص بالدكلة اٞتزائرية اٟتديقة ا١تؤسس على كعي تغيَتم جذرم
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يستهدؼ البنية التحتية كالبنية الفوقية يف آف كاحد.كما ٯتكن أف ندرج أيضا تطلعات القس
"مونسنيور ديبوش" القاضية بتحقي فكرة التعايش ا١تشًتؾ بُت األنا كاآلخر كىذا ما ٕتلى يف توسطو
لدل القادة الفرنسيُت لئلفراج عن "األمَت عبد القادر " ٣تسدا صورة راقية تستشرؼ مستقببل يضمن
آفاؽ التقارب ك اٟتوار بُت الفرنسيُت ك اٞتزائريُت.
كٯتكننا أف نبلحظ من خبلؿ التصور ا١تستقبلي للشخصيات كجود حركة فعلية خادمة ﵀ور
الرغبة كأخرل معيقة نإتة عن ذكات مضادة ٢تا ك﵀ور الرغبة –ٖتقي مشركع التواصل ك التعايش –
شكلت يف ٣تملها؛ تصنيفا دالليا يقبت ا١تعٌت عرب حركة صراع متواترة مع ذكات إ٧تاز أفعاؿ ا١تستول
األكؿ كىذه اٟتركة ٯتكن رصدىا عرب ٤تورين:

 -2-5محػور البناء:
يشمل ىذا ا﵀ور أفعاؿ البناء اليت تؤسس حقبل دالليا كاسعا يضطلع بإصبلح إعاقة أك القياـ
بفعل تغيَتم يستهدؼ ٪تط اٟتياة سواء كاف اجتماعيا أك سياسيا أك فكريا ك ٯتكننا أف نوردىا كف
تسلسلها يف الركاية على النحو اآليت:
تعلم األمَت كاىتمامو بالعلم ،نقده ٟتادثة اإلعداـ الشهَت –قاضي أرزيو ،-توليو اإلمارة،
توحيد القبائل ،تنظيم اٞتيش ،بناء ا١تصانع ك البٌت التحتية ،قيادة ا١تعارؾ ،تأديب ا١ترتدين ،رعاية
االتفاقيات ،إشرافو على مفاكضات إقبلؽ سراح األسرل ،حنكتو العسكرية ،استسبلمو.
أما أفعاؿ البناء ا١تسندة مونسنيور ديبوش – باعتباره الوجو القاين للشخصية الفاعلة -فتبدك يف
مساعدة ا١تساكُت ك ا﵀تاجُت،إشرافو على دكر اليتامى ،تفانيو يف مساعدة األسرل ،رعاية
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االتفاقيات ،سعيو إلقبلؽ سراح األمَت ،زيارة األمَت ك التواصل معو .ك ٯتكننا أف ٨تلل مستويات
أفعاؿ البناء كف اٞتدكؿ اآليت:1
الفاعل

الفعل

الدافع

المعني بالفعل

الحافز

الغرض

األميػػر

الدراسة

األمي ػػر

التكوين العلمي

تكوين

٤توؿ

األميػػر

نقد حادثة اإلعداـ

٤تي الدين

العدالة

تصحيح

٤توؿ

األميػػر

تورل اإلمارة

األمَت /القبائل

ٖترير الببلد

بناء

٤توؿ

األميػػر

توحيد القبائل

القبائل

االستقرار

تغيَت

٤توؿ

األميػػر

تنظيم اٞتيش

القبائل

القوة

تغيَت

٤توؿ

األميػػر

قيادة ا١تعارؾ

اٞتيش

التحرير

تغيَت

٤توؿ

األميػػر

تأديب ا١ترتدين

القبائل
(التيجانية)

الوحدة

تغيَت

٤توؿ

األميػػر

اإلشراؼ على ا١تفاكضات الرعية (الشعب) بناء الدكلة

تغيَت

٤توؿ

تغيَت

٤توؿ

ديٍت

تغيَت

٤توؿ

مساعدة

٤توؿ

ا١تناكئة

األميػػر

حوار األدياف

مونسنيور

مساعدة ا١تساكُت

ا١تساكُت

مونسنيور

بناء دكر اليتامى

اليتامى

ديٍت

مونسنيور

رعاية االتفاقيات

اٞتزائر فرنسا

سياسي

تعايش /تغيَت ٤توؿ

مونسنيور

إقبلؽ سراح األمَت

األمَت

إنساين

تغيَت

٤توؿ

مونسنيور

زيارة األمَت

األمَت

إنساين

تغيَت

٤توؿ

اإلسبلـ ا١تسيحية االقبلع

جدكؿ رقم- 11-:يوضح اٞتدكؿ ٤تور البناء كقبيعة األعماؿ كالنتائج ا١تًتتبة عنها.
بعيدا عن اإلحصائية اليت قد ال تعرب بشكل دقي عن تواتر الربامج السردية ا٠تاصة ببناء
موضوع الرغبة فإف اٞتدكؿ الساب يساعدنا على فهم كإبراز ٘تظهرات الوجو ا١تركزم للبنية الفعلية

 -1مت اقتباس الشكل من مؤلف :اإليديولوجيا ك بنية ا٠تطاب الركائي.لعمرك عيبلف ،مرجع ساب ،ص426
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ا١تهيمنة على الركاية ؛من خبلؿ التأكيد على ا٧تذاب الفعل اإل٬تايب ٨تو الشخصيتُت الرئيستُت،٭تققو
يف ا١تستول الذىٍت قابع التصحيح كالبناء كالتغيَت؛الذم يعرب عن مرتكزات إيديولوجية قوامها مناىضة
اإليديولوجيات ا١تناكئة ا١تبقوثة يف ا٠تطاب الركائي كإقرار فعالية الشخصيتُت على مستول ٖتريك
األحداث ك توزيعها يف ا١تنت ركائي.
 -3.5محػور الهػدـ:
من خبلؿ ىذا ا﵀ور ،سنحاكؿ رصد األفعاؿ ا١تعيقة اليت تضطلع بإساءة نإتة عن ذكات
مضادة؛ تستهدؼ أفعاؿ ذكات إ٧تاز موضوع الرغبة .كىي هبذا الشكل تشكل عائقا متجددا أماـ
التصور اإليديولوجي ا١تنافس ،كما ٖتيل يف الوقت ذاتو ا١ترجعيات الفكرية –اإليديولوجية -اليت تنهل
منها .كٯتكننا رصد ىذه األفعاؿ حسب تسلسلها التارٮتي ا١توضوعي كٯتكن تبياهنا كاآليت:
 احتبلؿ اٞتزائر  ،1831عاـ اٞتراد األصفر،.اشتعاؿ اٟترب بُت القبائل سنة ،1832إعداـقاضي أرزيو ،خيانة األتراؾ كتسليمهم مدينة كىراف للمحتلُت،قمع ملك ا١تغرب يف ا٢تيمنة على
الغرب اٞتزائرم ،الكولَتا كانتشار األمراض ،تفشي اٞتهل كالتخلف العلمي التكنولوجي ،خيانة
ا١تستشارين العسكريُت كالسياسيُت ،تزكير معاىدة التافنة ،تدعيم اٟتركب الداخلية من قبل ا﵀تلُت
خيانة كتواقؤ ملك ا١تغرب خيانة بعض القبائل،التنكرللمعاىدة من ناحية ا١تستعمر،األكضاع السياسية
الداخلية لفرنسا سنة .1948
كبناء على األعماؿ السابقة؛ ٯتكن ٖتديد بعض العبلقات البنائية اليت تربر ا١تنط ا٠تاص
لتوجهات الذكات ا١تعارضة – ا١تعيقة -ك ىذا من خبلؿ ٖتليل اٞتدكؿ اآليت :
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الفعل

المعني بالفعل

الدافع

الغرض

الحافز

احتبلؿ اٞتزائر

الشعب اٞتزائرم

االستغبلؿ ك ا٢تيمنة

إساءة

٤توؿ

الطبيعة

غزك اٞتراد

مصادر رزؽ القبائل القحط ك اٞتفاؼ

إعاقة

مشًتؾ

القبائل

الغارات
ك اٟتركب

القبائل

النهب ك السلب

إساءة

٤توؿ

محي الدين

إعداـ
أرزيو

القاضي أٛتد

العربة للخونة

إساءة

مشًتؾ

األتراؾ

تسليم كىراف

الشعب اٞتزائرم

الضعف ك ا٠تيانة

إساءة

٤توؿ

الشعب اٞتزائرم

التوسع

إساءة

٤توؿ

قبيعي علمي

إعاقة

مشًتؾ

إعاقة

٤توؿ
٤توؿ

عساكر
االحتالؿ

قاضي

جيش

ملك المغرب

إرساؿ
للجزائر

الكوليرا

إبادة

اإلنساف اٞتزائرم

االحتالؿ

تزكير االتفاقية

اٞتزائر – فرنسا

ا١تصلحة الذاتية

ليوف روش

خيانة الدكلة

اإلمارة الفتية

ا١تصلحة الذاتية

إعاقة

اإلمارة الفتية

اإلضعاؼ ك ا٢تيمنة

إساءة

٤توؿ

جيش األمَت

التواقؤ ك ا٠تيانة
(ا١تصلحة ا٠تاصة)

إعاقة

٤توؿ

إعاقة

٤توؿ

إعاقة

٤توؿ

االحتالؿ

إذكاء
الداخلية

اٟتركب

ملك المغرب

إذكاء
الداخلية

اٟتركب

االحتالؿ

سياسة
ا﵀ركقة

األرض

االحتالؿ

التنكر كاالستسبلـ األمَت ك حاشيتو

الشعب اٞتزائرم

ا٢تيمنة
ك االقتصادية

العسكرية

اإلىانة ك األنانية

اٞتدكؿ رقم.12:قبيعة الفعل كالغرض منو على ا١تستول السردم.
تشَت ىذه األعماؿ -على اختبلؼ الذكات الفاعلة (ذكات اإل٧تاز) – إذل بؤرة كاحدة تعمل
على إجهاض ا١تشاريع الفكرية اليت يتبناىا أقطاب إيديولوجيا التغيَت كالتعايش ،كىي يف مستواىا
الذىٍت ،ترتبط باإليديولوجيات ا١تبقوثة يف العمل الركائي اليت تسعى للهيمنة كالسيطرة كإلغاء األخر.

127

رواية كتاب األمير مسالك أبواب الحديد دراسة سوسيو -بنائية

الفصل ال اني:

فبدافع ا٢تيمنة ؛٘تارس أفعاؿ القتل كالتنكيل كسياسة األرض ا﵀ركقة اليت سخرىا ا١تستعمركف يف
إذالؿ اٞتزائريُت.كبدافع ا١تصلحة الشخصية ؛ال يتواف مستشارك األمَت كأيضا ملك ا١تغرب،يف التعامل
ا١تشبوه كالبل أخبلقي الذم استهدؼ مشركع الدكلة اٞتزائرية كىي يف ا١تهد.كيف مستول آخر ؛تشَت
البنية الفعلية للذكات ا١تضادة من خبلؿ عنصرم الفعل كا١تعٍت بالفعل إذل عبلقات الصراع كالتنافر.أما
على مستول عنصر الغرض؛فقد اتسمت بالسلبية اليت عربت –رمزيا -عن سعي الفاعلُت كإصرارىم
على إحداث اإلساءة؛لتشكل بذلك حجر عقرة يف قري ذكات ا١تستول األكؿ اليت تسعى لبلتصاؿ
ٔتوضوع الرغبة.كمن خبلؿ استقراء كضعيات الذكات كمستويات األعماؿ يف الركاية ؛ٯتكننا ٖتديد
الًتسيمة البنيوية الذىنية كاأليت:

 -4.5الشخصيات و النموذج العاملي:
ترل النظريات البنائية ا١تعاصرة الشخصية الركائية على أهنا شخصية ال ٯتكن تشكلها إال من
خبلؿ فهم الوظائف اليت تضطلع بإ٧تازىا؛ فتشكل يف ذاهتا
«صلُل  signeله وظهان ؤخضَما صا significant ٫و
آلازغ مضلى […] sinifié ٫وج٨ىن الصخهُت بمشابت صا٫
مً خُض ؤجها جخسظ ٖضة ؤؾماء ؤو نٟاث جلخو َىٍتها
ؤم الصخهُت ٦مضلىٞ ٫هي مجمىٕ ما ً٣اٖ ٫جها بىاؾُت
ظمل مخٟغ٢ت في الىو ؤو بىاؾُت جهغٍداتها وؤ٢ىالها
وؾلى٦ها».1
كقد دعم "غرٯتاس" التصور الساب ؛ بأف أدرج مفهوـ الشخصية اجملردة
«وهي ٢غٍبت مً مضلى ٫الصخهُت اإلاٗىىٍت في ٖلم
الا٢خهاص؛ ٞلِـ يغوعٍا ؤن ج٨ىن الصخهُت هي شخو
ٛ -1تيد ٟتميداين :بنية النص السردم من منظور النقد األديب ،مرجع ساب  ،ص .44
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واخض ،طل ٪ألن الٗامل -في جهىع ٚغٍماؽً -م ً٨ؤن ً٨ىن
ممشال بممشلحن مخٗضصًً٦ ،ما ؤهه لِـ مً الًغوعي ؤن
ً٨ىن الٗامل مصخها ممشال٣ٞ ،ض ً٨ىن مجغص ٨ٞغة ٨ٟ٦غة
الضَغ ؤو الخاعٍش و٢ض ً٨ىن ظماصا ؤو خُىاها».1

ىكذا إذف،تطرح نظرية "غرٯتاس" مفهوما جديدا للشخصية اٟتكائية كىذا ما ٯتكن رصده من
خبلؿ ٘تييزه ٢تا عرب مستويُت :
مستول عاملي ،تتخذ فيو الشخصية مفهوما مشوليا ٣تردا يهتم باألدكار كال يهتم بالذكاتا١تنجزة ٢تا .
كمستول ٦تقلي  -نسبة إذل ا١تمقل -تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقوـ بدكر ما يف اٟتكيفهو شخص فاعل يشارؾ مع غَته يف ٖتديد دكر عاملي كاحد أك عدة أدكار عاملية.
لذا،فعدد العوامل يف كل حكي ٤تدكد على الدكاـ يف ستة ىي :ا١ترسل كا١ترسل إليو ،الذات
كا١توضوع ،ا١تساعد كا١تعارض .أما عدد ا١تمقلُت فبل حدكد لو.2كتأسيسا على ما سب  ،سنحاكؿ من
خبلؿ الركح العاملة للمنهج البنيوم حسب"غرٯتاس" تطبي

نظاـ العوامل على ركاية "األمَت" قصد

ضبط موضوع الرغبة الذم تطبعو اإليديولوجيا ا١تهيمنة على ا٠تطاب األديب.

 -1-4-5البطل الفاعل-الذات /الموضوع:
يعترب الفاعل بغض النظر عن اختبلؼ الشخصيات ٤تور تواصلها باعتباره رأس القمة اليت
تسعى لتحقي موضوع الرغبة عرب شبكة عبلقات التواصل

relation de communication

ٛ -1تيد ٟتميداين :بنية النص السردم من منظور النقد األديب ،مرجع ساب ،ص .49
 -2ينظر،ا١ترجع نفسو  ،ص .49
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الرغبة  relation de désirكعبلقة الصراع  . relation de luteكيبدك ٤تور الرغبة من خبلؿ ٖتليلنا
١تستويات الوعي يف كتاب األمَت ظاىرا يف اٞتانب اإليديولوجي ا١تعتمد على فكرة التعايش كالتغيَت
اليت يقمنها البطل (الفاعل) كيسعى إذل ٖتقيقها عرب اال٩تراط يف فعل تصحيحي تغيَتم ينم عن رؤية
مشولية تتعل بالقواعد اإلسًتاتيجية لبناء دكلة قوية؛ مقلتها سياسة توحيد القبائل كنشر العلم كالتفعيل
االقتصادم كبناء جيش نظامي يضمن ٘تاسك ا٢تيكل (البناء السياسي) كما يتيح اال٩تراط يف التاريخ
العا١تي عرب إقامة عبلقات دبلوماسية كدية مع دكؿ اٞتوار ك باقي دكؿ العادل.
تبدك عبلقة البطل الفاعل –ذات اإل٧تازٔ -توضوعو عبلقة انفصاؿ كىو يف تسطَته برنا٣تو
اإليديولوجي يسعى لبلتصاؿ -أم التحقي  -كيف ىذا ا١تستول؛ ٯتكن أف ٪تيز بُت األفعاؿ ا١تتحققة
اليت تعد ٖتصيل حاصل كبناء اٟتصوف كا١تعسكرات كصك العملة كالتأليف كتبادؿ األسرل اليت
مقلت ٖتقيقا جزئيا ١توضوع الرغبة رغم عدـ االتصاؿ التاـ .كبُت األفعاؿ ذات الطبيعة الفكرية
كالفلسفية اليت حققت اتصاؿ الذات ٔتوضوع رغبتها بناء على مراجعة الذات ألحكامها كتصوراهتا
كرغبتها يف بناء مقومات اٟتوار كالتعايش كنبذ اٟتركب ،كىي ا﵀موالت ذاهتا للوعي ا١تمكن
إليديولوجيا التعايش كاٟتوار.
كبتحقي التواصل عرب القيم اإليديولوجية ا١تتبناة «ً٨ىن البُل ٢ض ؤ٦مل جد ٤ُ٣طاجه

L„être

ألن البُل ًخهل في ٖال٢اجه باإلاىيىٖاث يمً مٓهغًٍٞ ،ةما ؤن ج٨ىن َبُٗت اإلاىيىٖاث
طاث ٖال٢ت طاجُت و جخهل بدالت الُ٨ان للبُل  l„état de l„être 1ؤو طاث نضي مىيىعي جخدضص
ُ٣٦م زاعظُت ٢ابلت للدصخُو اإلاىيىعي .2» Individué

 -1دكمينيك منغنو:معجم ٖتليل ا٠تطاب،تر:عبد القادر ا١تهَتم،دار سيناترا،تونس،ط،2008ص257.
 -2عمر عيبلف :اإليديولوجيا ك بنية ا٠تطاب الركائي ،مرجع ساب  ،ص .908
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 -2-4-5المساعدوف :
ٯتقل ىذا الطرؼ من ترسيمة "غرٯتاس" البنيوية أحد أىم الركائز األساسة ،اليت ينبٍت عليها
ا١تخطط الذىٍت ١تسار منط اٟتكي؛ فيضطلع بالبنيات الفعلية ا١تتعلقة بعمل البطل كىو إزاء إ٧تاز أك
ٖتقي برنا٣تو السردم –موضوع الرغبة -كيف ىذا ا١تستول تعمل الشخصيات ا١تساعدة على ٕتاكز
بعض العقبات اليت تواجو البطل فيتطلب التشكيل الذىٍت توظيف عناصر (أفعاؿ أك عوامل) تكوف
كظيفتها خدمة الربنامج للربط بُت كضعيتُت أك كضعيات ٥تتلفة.
كيف ركاية األمَت ،تبدك الشخصيات العاملية ٦تقلة يف شخصيات تارٮتية،كشخصيات كرقية
كمنظومات فكرية كفلسفية كاجتماعية؛ تؤسس يف ٣تملها اإلقار الذىٍت؛ الذم يؤسس بدكره ١تنط
اإليديولوجيا ا٠تاصة بالبطل الرئيسي "األمَت عبد القادر" باعتباره الشخصية ا﵀ققة ١تعاير اإل٧تاز
كأقصد التأىيل ك معرفة الفعل ك إرادة الفعل ك إ٧تاز الفعل.
كيف ىذا ا١تقاـ ٯتكن القوؿ أف الشخصيات التارٮتية ا١تمقلة لدكر ا١تساعد٘ ،تقلها يف الركاية
شخصية "مونسنيور ديبوش" باعتباره الوجو القاين للشخصية ،من خبلؿ مساعدتو على إرساء سبل
حوار فعاؿ كجاد بُت األنا كاآلخر؛ جسدتو يف ا١تنت الركائي تدخبلتو اإلنسانية ا١تعرب عنها يف أعمالو
اإلنسانية كاإلشراؼ على دكر اليتامى كا١تساكُت كتوسطو إلقبلؽ سراح "األمَت".
كما كاف للطبقة السياسية –القائمة على التصنيف الربجوازم -ا١تشكلة من األقارب كاألعياف
كقادة القبائل كرجاؿ ا١تاؿ"-ليوف ركش" -الدكر ا٢تاـ يف إرساء األرضية ا١توضوعية لتوجهات "األمَت"
.كىي بتوجهها ىذا تعرب عن مسار مشًتؾ٬ ،تعلها شخصية ذىنية مساعدة على إ٧تاح موضوع
الرغبة ا١تتمقل يف ضركرة التغيَت ك تبٍت قيم التعايش كاٟتوار كالسبلـ.
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 -3-4-5المعارضػػوف:
على عكس التوجو األكؿ الذم يتبعو ا١تساعدكف يظهر إتاه معاكس ١تساره يصل حد الصداـ
أك االحتكاؾ بو؛ غرضو إحداث إساءة أك إعاقة على مستول موضوع الرغبة .فيظهر ا١تعارضوف على
شاكلة شخصيات إنسانية ،أك معوقات على شكل قيم سائدة تتعل ٔتسائل فكرية كاجتماعية
كأيضا قبيعية تؤسس يف ٣تملها اإليديولوجيات ا١تعارضة القاكية يف ا٠تطاب األديب .كمن خبلؿ ىذه
النقطة ،ٯتكننا أف نشَت إذل أىم ا١تعوقات الفكرية اليت ما فتئت أف تكوف حجرة عقرة أماـ موضوع
الرغبة كعلى رأسها اٞتهل كتفشي األمية كاىًتاء النظاـ السياسي التخلف الصناعي ك التكنولوجي
التعدد القبلي كاإلثٍت فيما ٮتص األنا.
أما من اٞتانب اآلخر ،فكانت معوقات ٤تور الرغبة ٥تتزلة يف القوة العسكرية اإلسًتاتيجية اليت
كظفها عساكر االحتبلؿ إلجهاض ا١تشركع الوقٍت .كما كظفت يف إقار اٟتوار التارٮتي حوؿ إقبلؽ
سراح األمَت كحاشيتو .كيف ىذا ا١تستول نشَت إذل أف الطبقة السياسية الفرنسية قد مت استبعادىا
شكليا على مستول ا١تنت اٟتكائي باستقناء كركدىا يف ا١تراحل ا٠تتامية للحكاية األصل

كيف ىذه

اٟتالة نكوف مضطرين إذل ربط ىذه الشخصية بشخصية غائبة ٔتوضوع غائب ينفي عنو صفة
ا١تعارضة الكلية ١توضوع الرغبة؛ بل قد ٬تعل منو حافزا مساعدا على ٖتقي اإل٧تاز بإرساء خلفية
إيديولوجية تتعل برؤية الركائي.

-4-4-5المرسل و المرسل إليو:
انطبلقا من العرض الساب ا١تتعل بأقطاب الًتسيمة الذىنية للحكاية العامة للركاية ،تلوح يف
األف ثنائية ا١ترسل ك ا١ترسل إليو؛ باعتبار شخصية البطل –رغم أف شخصية البطل الفاعل قد ال
تتعل فعليا ببطل الركاية أم الشخصية ا١تهيمنة -اليت ٯتكن ردىا إذل فكرة ٕتريبية نابعة عن
التصورات ك األعماؿ اليت تصدر عن الكل الركائي .لذا يبدك من خبلؿ النموذج الذىٍت الذم يؤسس
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لعرض األفكار يف النص كمناقشتها؛ أف ا١ترسل ىو اٟتلقة الداللية اليت تستقطب إذل فلكها مقومات
إيديولوجيا التغيَت ك التعايش .كىي حسب شخص األمَت كبطل فاعل متجسد شكليا يف النص
الركائي؛ تعكس رؤية كموقف قبقة النخبة (اإلنتلجانسيا) السياسية اليت تطرح بديبل فكريا يتعل
بصيغ بناء الدكلة ككيفية إرساء عبلقاهتا الدبلوماسية الودية بطريقة موضوعية تنأل عن ا١تغامرات غَت
ا﵀سوبة ؛اليت من شأهنا أف تقوض مشاريع األنا يف سبيل سعيو لتحقي التقدـ .كما تضطلع برسم
صورة مغايرة للصور النمطية اليت ٮتتزهنا الوعي اٞتمعي للذات حوؿ اآلخر٤.تاكلة بسط فكرة ٕتاكز
األحقاد كالضغائن التارٮتية قصد التقريب كٖتقي اٟتد األعلى من التقارب االسًتاتيجي بُت األنا
كاألخر عرب بوابة اٟتوار.
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مستويات الوعي في رواية مملكة الفراشة

الفصل ال الث:
 -1مستويات الوعي في بداية " مملكة الفراشة ":

ٯتكن رصد بناء الفكرة عرب مستول الوعي الفعلي القائم للشخصية الرئيسة يف الركاية كىي
شخصية "ياما " اليت يبدك سلوكها منسجما كاٟتياة االجتماعية اليت ٖتياىا .كمن ٙتة يكفل ٢تا ىذا
االنسجاـ حرية قرح رؤيتها ا٠تاصة للحياة – رؤية العادل – إزاء من يقابلها من رؤل أخرل يتمظهر
يف النص عرب شخصيات أخرل ٗتالفها الرأم كا١توضع من ذلك؛ شخصية " سَتين أـ ا٠تَت"؛ اليت
كظفت كمعارض لفكر " ياما".
كمن ىنا فإف مقاربة الوعي القائم،تبقى رىينة رصد الفعل كرد الفعل ؛الذم يشكل قاعدة
أساسية لبناء الركاية ،السيما على مستول اٟتوار ا١تباشر .حيث تنتقل تيمة اللغة إذل مستول ا١ترئي
كا١تتخيل كما يستفاد أصبل من صبغة التلفظ ؛
« ُٞيكإ الخل ٟٔبحن شخهحن مىخمُحن ًٖىٍا بلى اإلاجخم٘ وبطا لم ًَ ً٨ىا ٥مداوع
ٗٞلي ٞؿى ٝهٟترى م٣ضما َظا اإلاداوع في شخو ،لى٣ل ،بهه ممشل َبُعي للٟئت
الاظخماُٖت التي ًىدؿب بلحها اإلاخ٩لم ،بن الخُاب مىظه للصخو اإلاساَب اإلاٗجى ،مىظها بلى
ما ً٨ىهه طل ٪الصخو».

1

كعليو ،سنحاكؿ رصد قبيعة الوعي الفعلي للشخصيتُت كٖتديد قبيعة فكر كل شخصية
حسب األفكار ا١تعركضة للحوار.

 – 1ميخائيل باختُت :ا١تبدأ اٟتوارم ،تر :فخرم صاحل ،ا١تؤسسة العربية للدراسات ،بَتكت،ط2،1996ص.93
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الفصل ال الث:

 - 1-1الوعي القائم ومقتضيات اإليديولوجيا الليبرالية:

1

يقدـ الوعي الفعلي لشخصية " يا ما " ،عرب رؤية آنية-ظرفية -تتيح ٢تا تبٍت ا١توقف
اإلسًتاتيجي الذم ٬تعلها أكقر حرية يف ٣تتمع يتهالك بسبب اٟترب الداخلية الصامتة.يقوؿ الراكم
العليم على لساف ياما٧« :اهذ الحغب ألاَلُت الهامخت جإ٧ل ألازًغ والُابـ٢،بل ؤن جإحي ٖلى

ٖكغ الؿ٩ان،والٗكغ آلازغ جلتهمه الُىم الحغب الهامخت»

2

كتدفع هبا حريتها إذل تصور فردم يسعى لتغيَت القيم االجتماعية السائدة ،كف منظور فكرم
يقدـ ذاتو كبديل ١تا ىو قائم.
يعمل ىذا ا١تنظور فعل التمرد كالقورة على القيم كا١تبادئ ا١تتوارثة .سواء فيما تعل بالقيم الدينية
أك االجتماعية كحىت القيم الوقنية اليت كاف ٢تا باع كبَت يف اٟتضور على مستول النص الركائي.غَت
أف اجملاؿ الذم تتحرؾ فيو ىذه القيم مرتبط بفئة أكسع تشارؾ البطلة الفاعل الرئيس موضوعها.
كىذا ما ٬تعل الوعي القائم مرتبط فعليا بالوعي ا١تمكن الذم ٯتكنو قرح ذاتو كإيديولوجيا فعلية
تغَت الواقع االجتماعي جذريا ،تتباه فئة كاسعة من شخوص الركاية.
تعرض "ياما" يف الركاية ،كضحية أزمة سياسية عصفت بالببلد ،تضطرىا ظركفها للتأقلم مع
ىذا الوضع ،كيف عملية التأقلم ىذه ،تعرض مشركعا يسعى إذل تغيَت الواقع فكانت بدايتو فضاء
األسرة ،حيث تعرض علينا صورة " يا ما " ا١تتمردة على كالدهتا كالكاسرة لكل اٟتواجز األخبلقية
ا١تعركفة كىذا ما يستفاد من اٟتوار األيت :

1

 -الليرباليػة مصػطلح أجنػػيب معػرب كىػي مػذىب فكػػرم يركػز علػى اٟتريػػة الفرديػة ،كيػرل كجػػوب احػًتاـ اسػتقبلؿ األفػراد ،كيعتقػد أف الوظيفػة األساسػػية

للدكلة ىي ٛتاية حريات ا١تواقنُت مقل حرية التفكَت ،كالتعبَت ،كا١تلكية ا٠تاصة ،كاٟترية الشخصية كغَتىا.
ينظر،الرابط
٦ -2تلكة الفراشة،ص.77
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الفصل ال الث:

 " ًما ٌعجب ٪ما ٌعجب٨ل خُاحي جسهجي جسهجي وخضي " وؤها ،ؤم٪؟ وبال زًغة ٞىَٗ ١ام؟ -ؤهذ ؤمي ،هُ٣ت بلى الؿُغ

1

يشكل ا١تقتبس الساب  ،حالة تبدؿ لغوم ،كىو منط التلفظ حسب ما تعلنو عبلمات الًتقيم
كقد كرد بلهجة جزائرية مشبعة با١توركث الققايف ،كىذا ما ٭تدد قبيعة ا١تتخاقب كا١تخاقب ؛ما
يدعونا إذل اٞتزـ بأف القارئ ا١تفًتض األكؿ ٢تذه األعماؿ الركائية ىو القارئ اٞتزائرم ،فعبارة «زًغة

ٞىَٗ ١ام»أك « زًغة ٞىٖ ١كاء» مقل شعيب يضرب للموقف أك العمل غَت الفعاؿ ،كىو
مقصود االستعماؿ على ا١تغرب العريب دكف غَته من األقطار ،كما أف نقطة النهاية يف ملفوظ :أنت
أمي ،تعرب عن العبلقة البيولوجية دكف غَتىا – أم الركحية -كتتتاذل ملفوظ:
« نقطة إلى السطر» ،داللة قطعية بقبوت تبٍت ا١توقف ا١تتمرد على رقابة الوالدين ،اليت تعي
حرية الفتيات يف اجملتمع .1كما تعرض ياما كامرأة متحررة من كل عرؼ أك قيد اجتماعي؛ جسدتو
صورهتا كىي ٖتتسي ا٠تمر رفقة كالدهتا تقوؿ "ياما":
"حٗكِذ م٘ ؤمي ألزٖ ٠ٟجها قُِ عاًان الظي ٢هغَا ويٗه.ألو ٫مغٍ مىظ
وٞاة ؤبي لم جٟٗل طلَ.٪لبذ مجي ٦إؾا مً الىبُظ ألاخمغ الظي ٧اهذ جدبه
بالخهىم هبُظ مٗؿ٨غ الظي ٧ان ًظ٦غوي بجض صً.٠بابا ػوعبا ؤًًا ٧ان ًخظو٢ه.ؤمي
لم ج ً٨قغٍبت ٦بحرة٧،اهذ حؿاًغوي ؤها وبابا ػوعبا ٖىضما هخماصي ٢لُال عاٗٞت هسبىا هي
ؤًًا بٟغح ْاَغ".

1

-

2

ركاية ٦تلكة الفراشة  ،ص.32

 -2الركاية،ص. 167
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الفصل ال الث:

تستأنس الشخصية الرئيسية إذل منط اٟترية ا١تطلقة كعدـ االكًتاث باألصوؿ سواء الدينية أك
الوقنية ،فهي تقبل بالزكاج بغَت ا١تسلم .كىذا ما يتناىف كالتشريع اإلسبلمي الذم يضبط تدف القيم
االجتماعية كىو الرافد األساس للهوية اٞتزائرية .
«َ -ل َى مؿلم ؟
 ؾااٚ ٫غٍب ًا ًما؟ متى ٦ىذ جخ٩لمحن ًٖ الضًً؟َ -ل َى مؿلم؟ ال ُٖب في طل٪؟»

يطرح ا١تقتبس الساب فكرة األنسنة ،1كىي دفع الذات إذل التماىي الطبيعي للكائن بعيدا عن
التمايزات كاالختبلفات ،كىي فكرة حديقة نتاج لفكر العو١تة* ،الذم يطرح فكرة اإلنسانية كخبلصة
لتجاكز عائ االختبلؼ الدينية كالعرقية .تقوؿ "ياما":
« ولض ؤلاوؿان خغا في ٧ل ش يء ،مشل الحُىان ،جماما ،وٖلُه ؤن ًٓل ٦ظل ٪ختى
الجهاًت ،وٍ٣بل بالخؿاعاث التي جٟغى ٖلُه وفي َغٍ٣ت بلى الحُاة ومماعؾت الحغٍت ال ٨ٟ٦غة

 ِ٣ٞول٦ ً٨جىىن خ٣ُ٣ي».

2

يؤسس الوعي القائم للشخصية فكرة اٟترية ا١تطلقةٔ ،تطابقة اإلنساف باٟتيواف كفك سلطة
ا١تقدس كاألعراؼ البالية ،ال بتحكيم العقل كلكن باٞتنوف كالتمرد؛الذم الذم ظهر يف ثورهتا على كل
ما ٯتت إذل ا٠تط العريب كاإلسبلمي اٞتزائرم .كىذا ما فعلتو عرب لعبة تغيَت األٝتاء كالتحكم الضمٍت
يف ا١تواقف اليت أبدهتا إزاء مقابلتها ا١تصطلحات العربية األصلية بغَتىا ا١تبتكرة ،بدءا من اٝتها " ،ياما
" الذم يكتشفو القارئ حقيقتو بعد ثبلث كستُت صفحة ( )63من ا١تطالعة  /القراءة ،تقوؿ "ياما":
 -1األنسنة :مذىب فكرم يركز على تيمة اإلنساف ككائن حر كمستقل .لبلقبلع أكقر؛ينظر:
 ٤تمد أركوف :معارؾ من اجل األنسنة ،تر:ىاشم صاحل،دار الساقي للنشر كالتوزيع،بَتكت،ط.1،2001 -2يوسف عبد اٟت :اياءاث ٖلى مٟهىم ألاوؿىت ،على الرابطwww.blogspot.com :
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الفصل ال الث:

« اؾمي الح٣ُ٣ي ًاما ولِـ ماعٚغٍذ  ..مً ال ٌٗغٞجي
ؾُ٣ى ٫ؤوي ؤ٦غٍ اؾمي وختى ؤؾماء الىاؽ ال٣غٍبحن بلى مً
ؤَلي  ...ؤن ال ؤ٦غٍ ؤي اؾم ول٨جي مىلٗت بإؾماء ال٨خب ألوي
ؤعاَا ؤ٦ثر ؤنالت ونض٢ا ...الاؾم في الغواًاث واإلاؿغخُاث
ٚحر اٖخباَي ؤهخهي بلى ٨ٞغة ؤن [ الاؾم الح٣ُ٣ي ] َى طل٪
الظي زل٣خه له ولِـ الاؾم الظي ؤله ٤به ٞاؾمه الظي
ًجغٍ وعاءٍَ ،ى  ِ٣ٞلىٗذ ال٨خلت ال ؤ٦ثر ،بي هؼٖت َاُٚت
لغ ٌٞاإلاؿلماث الجاَؼة ،والك ٪في صحتها ».1

تعرب " ياما " بوعيها الفعلي عن قبيعة الفكر الذم تتبناه :كىو ذك قبيعة فلسفية تقًتف أساسا
بفلسفة الشك كالتجريب؛فنجدىا تعرب عن ذلك صراحة بقو٢تا« :بي هؼٖت َاُٚت لغٌٞ

اإلاؿلماث الجاَؼة والك ٪في صحتها » .2ك٘تضي " ياما " بوعي تاـ يف مشركعها الفكرم الذم
يستدعي تغيَت األٝتاء كخل ىويات جديدة ٢تا ،غَت تلك اليت يعرفها الناس .فقد غَتت اسم
كالدىا " الزبَت" ،حولتو " إذل زكربا" ،يف عقد مقارنة بُت "الزبَت بن العواـ" رضي ا﵁ عنو ،ك"زكربا"
شخصية كرقية للركائي اليوناين "نيكوس كازانتزاكي".3
" فالزبَت بن العواـ" يف نظرىا مقاتل عنيف .تقوؿ "ياما ":

 -1ركاية ٦تلكة الفراشة،ص .81
 -2الصفحة نفسها.

 -3نيكوس كازانتزاكي،كاتب كأديب يوناين مشهور.كلدسػنة.1883تػويف سػنة.1957مػن أعمالػو؛زوربػا،اإلخػوة األعػداء،اإلغواء
األخَت للمسيح.ينظر الرابط االلكًتكينwww.goodreeds.com :
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الفصل ال الث:

« ؤعٍض لبابا ػبحر خُاة ؤزغي ؤَضؤ وؤوٗم ٚحر خُاة الحغوب التي ً٨غَها اقتهُذ لىالضي
٢ضع ػوعبا ؤلاٚغٍ٣ي الظي ٖاف ب٩ل ٖىٟىاجها الؿخي ،عبما ٧ان ل٩ل ػمان ػبحرٍ ،ػبحري الُىم
ؤعٍضٍ ؤن ً٨ىن بدب وؤل ٤ػوعبا .» ِ٣ٞ

1

كبذلك تفتح " ياما" عُت القارئ على إسًتاتيجية مسح ا٢تويات كتغيَت جذكرىا عرب تقنية
اللعب كٖتريف األٝتاء ،فمن الزبَت إذل زكربا ،تغَت اسم كالدىا كمن نعماف إذل راياف ،تبدؿ اسم
أخيها ،كمن "خد٬تة" إذل "فَتجي" ٖتوؿ اسم أمها ،كانتفى اسم "مراد " عمها إذل "مَتك""،
كصديقها "فادم" إذل "فاكست"" ،نور الدين" –" ديدم" " /زليخة – زكزك".2
كما عمدت إذل تغيَت ا١توجودات ؛فبدأت بتغيَت األٝتاء العربية كاالستعاضة عنها باألٝتاء
الغربية األحصنة من ظىاص ،لُلى ،مدٟىّ ،بلى مىػاعث ،ؾاهخىؽٞ ،حرصي .3كىكذا صارت
إحاالت االسم إذل كائنات ىجينة تفقد أصلها كتعيد بناء ذاهتا عرب استيعاب كل أشكاؿ البناء
الفكرم الذم تطرحو الشخصية الرئيسة "ياما".كىذا ما ينم كعي فعلي قائم ،ٯتتلك إسًتاتيجية
خاصة لبناء عوادل جديدة انطبلقا من الكلمة،االسم،ا٢توية.
كمن ٖتريف أٝتاء الشخصيات إذل اٟتنُت إذل التسميات البائدة االستعمارية ،يتواذل ٖتريف
الفضاء ا١تكاين فمن :باع ؤبي هىاؽ بلى باع ما٦حز صوناص  ،Markis de Sadsتتساءؿ "ياما":
" ؤؾخٛغب  ٠ُ٦لم ٌٛحروا اؾم الخاعٍش باؾم ؤخض ؤ٢اعب عثِـ البلضًت مً الكهضاء؟
 -تقصد شارع إليزي روكلو.

4

 - 1ركاية ٦تلكة الفراشة،ص .361

2
3

 الركاية نفسها،الصفحة نفسها. -نفسها ،ص.73

 -4الركاية ،ص .286
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الفصل ال الث:

كتتمادل "ياما" يف انتقاد سياسة التعريب اليت اعتمدهتا اٞتزائر بعد االستقبلؿ٦،تجدة
التسميات الفرنسية البائدة من جهة كمتهكمة من األٝتاء العربية اٞتزائرية من جهة ثانية.تقوؿ:
« عً٦ىا هدى باع نٛحر اؾمه باع اإلاغ٦حز صو ؾاص في الح٣بت الاؾخٗماعٍت وْل ٦ما َى
بٗض الاؾخ٣ال،٫وفي خملت الخٗغٍب ٚحر اؾمه بباع ؤبي هىاؽ.لم ج ً٨ال٨ٟغة زاثبت ؤن ًغبِ
الكٗغ بالبحرة ».1

تقوؿ"ياما"يف ىذا الصدد:
« ًاااي ما ػلذ ج٣ى ٫اإلااظؿدُ ٪ولِـ نالت ألاَلـ ؟...
ألاَلـ اؾم ؾلؿلت ظبلُت ُٖٓمت،لها جاعٍش ٦بحرْ.او٧يً.م ً٨ؤن ً٨ىن اؾم ؤي ش يء
آزغ ال ماو٘ لضي .ل ً٨لِؿذ ٢اٖت ؾِىما مشل اإلااظؿدُ ٪لها مؿاع مضَل.ا٢ؿم باهلل ان

مً ؾماَا ألاَلـ لم ًٌٗ ً٨غ ٝقِئا ًٖ الؿِىما.ؾغ٢ىا ٧ل ش يء ظمُل.نالت مضَكت».2
تتواذل نزعة الشك كالطعن يف ا١تسلمات ؛عرب كعي ىجُت يتشكل بُت ا١تستول الواقعي الفعلي
كا١تستول الزائف كا١تستول ا١تمكن،حيث تؤشر ملفوظات "ياما"ك"مساعديها" ،على تداخل مؤشرات
"الوعي الواقع""،الوعي ا٠تاقئ" من خبلؿ منهجية التفكَت اليت يتبعوهنا كردكد الفعل النإتة عن
ذلك.
كيربز ىذا التداخل عرب مقاربة الشخصية (الفاعل – الذات) ،لقضايا ترتبط بالعقيدة ،الدين،
كالوقن .فعلى مستول الدين -كنظَت من نظائر اإليديولوجيا -يعمد الوعي القائم الفعلي إذل
التشكيك يف مسلمات عقدية ،كقصة خل آدـ نيب ا﵁ عليو السبلـ ،مع سرد – غَت أخبلقي –
يقوؿ:

 -1الركاية،ص. 182
 -2الركاية،ص. 360
141

مستويات الوعي في رواية مملكة الفراشة

الفصل ال الث:

«  ....الخٟاخت ٧اهذ مً ٗٞل الكُُان والبرج٣الت مً ٗٞل
هللا وال ًم ً٨ؤن ً٨ىن ٗٞل هللا بال ظمُال ،وَى ًداصثها جدذ
ْل شجغة البرج٣ا ،٫اهدبه ٞجإة بلى ؤن خىاء ٧اهذ جمل٪
جهضًً قبحهحن ببرج٣الحن ،مؿهما ،قٗغ بلظة جخجاوػ لظة
البرج٣الت  ...مهها ٦ما ٗٞل م٘ البرج٣الت ،عي٘ ٦ما ًٟٗل
نبي نٛحر» ،1

كىكذا يقدـ ىذا الوعي فكرة لئلنساف ا١تطل ا١تتحرر من أم قيد إ٢تي كمن سلسلة الرقيب
اٞتمعي خاصة كأف سلبية ىذا الوعي مست مقدسات أمة بأكملها.
يقوؿ الراكم على لساف "فاكست":
" للؿماواث ؤعقُٟها ًا ًاما ،في ٢هت زغوط آصم وخىاء مً الجىت ؤقُاء
مخسُٟت ومدٟىْت ٖىضما ؤزبر الكُُان الؿلُان ألاٖلى [ ]...بهكاقت مسلى٢اجه ...
الح٨ماء ٌٗغٞىن ؤن آصم وخىاء ؾُ٣ا في الٛىاًت ال لظ٧اء الكُُان ،ول ً٨بؿبب
زُإ ظمُل ا٢ترٞه الؿلُان وَى ًىجؼ مسلى٢اجه البكغٍت للمغة ألازحرة  ...لم ًجض
هللا خال بال َغصَما مً الجىت ".

2

باإلضافة إذل التحريف كالتشكيك يف اآليات القرآنية ؛الوارد على لساف "فر٬تة كياما".تقوؿ" :
الُُبىن لِؿىا للُُباث والُُباث لِؿىا للُُبحنً ،بضو لي ؤن الٗ٨ـ َى الصحُذ البلُض

للظُ٦ت والبلُضة لألط٧ى وألاظمل ،وَظا ٢اهىن الحُاة" .1ىذا النص ٭ترؼ ٘تاما قوؿ ا﵁ تعاذل:

٦ -1تلكة الفراشة الركاية ،ص .399
٦ -2تلكة الفراشة ،ص.398
 -1الركاية ،ص.138
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الفصل ال الث:
﴿










   
     
1
  

﴾ اآلية  26النور .كما تتضمن ضمنيا كفرا صر٭تا

بتخطيء الذات اإل٢تية كمقايستها بالطبيعة اإلنسانية،يف حالة إسقاط سليب يصور ا٠تال عاجزا غَت
مكتمل .فهو –تعاذل عن أكصاؼ اٟتمقى -ٮتطئ يف ا٠تل ككقَتا ما تنفلت منو اٟتلوؿ -زُإ

ظمُل ا٢ترٞه الؿلُان ألاٖلى -.لم ًجض هللا مً خل بال َغصَما مً الجىت -
كيستمر ىذا الوعي الفعلي كالسليب يف آف ،يف مناىضة كمعارضة كتشكيك ٟترمة ا١تقدس كىذا
ما يتمظهر عيانا يف قوؿ "فر٬تة "يف حوارىا مع "مَتك" ا١تصورَ " :ل عؤًذ عؾىال ًإحي بغؾالت زحر

للىاؽ وَؿلمها لٛحرٍ مً ألاهبُاء الىَمُحن؟" .2
كنظرا لديانة "فر٬تة" ا١تسيحية كمعتقدىا فاف ذلك يدفع هبا إذل التشكيك يف اٟتقيقة التارٮتية
القائمة على أف النيب {محمد صلى اهلل عليو وسلم} قد ذكر يف "اإل٧تيل" كنيب يرث ٚتيع األنبياء
كىذا الرأم –ا١توقف-يتعارض كما أكدتو الكتب ا١تقدسة بعديها القدمي كاٞتديد.

3

كىنا-يف ىذا ا١تقاـ -تبعث "فَتجي" فكرة البحث كمن ٙتة التصنيف بُت ما ىو أصلي كما ىو
ك٫تي ،أثناء فعل االعتقاد .كألف األـ تؤثر يف سلوؾ كاعتقاد األبناء ،فإف منط "فَتجي" كٕتاكزىا
للمسلمات كالقيم الدينية قد جعل من ابنتها"ياما" أكقر حرية يف مناقشة ىذه القضايا،تقوؿ

 -1اآلية  26من سورة النور.

٦ -2تلكة الفراشة ،ص .139

-3انظر إ٧تيل برنابا

على الرابط

http//www.whyislamas. com
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الفصل ال الث:

"ياما" «:ؤجسٟى في ٖم ٤الٟاٌؿبى ،٥بدُض ؤعي ٧ل ش يء وؤجاب٘ ٧ل ش يء وال ًغاوي ؤخض،
ظمُل ؤن جخدى ٫بلى بله نٛحر ،جغي ؤٖما٧ ٫ل الخل ٤وال ًغا ٥ؤخض ،لى مىدىا هللا ًٞل
عئٍخه إلاا خمل ؾغ الخى ٝوالغَبت٢ ،ض ًهبذ نضً٣ا ظمُال ،حًٛب مىه وال ًلخٟذ هدىها،

ظمُل ؤن هللا ٨ٞغة».1
يطرح إذف ؛الوعي القائم على مستول العقيدة ،مقتضيات جديدة تتعل برؤية الكوف بدءا من
الذات اإل٢تية كصوال إذل خل اإلنساف ،فعيشو على األرض .كىكذا يدفع الوعي الفعلي للشخصية
إذل االعتقاد باف ا﵁ ٣ترد فكرة ؛كوف ا﵁ فكرة ال ذاتا ،خالقا غَت مكتمل (ٮتطئ) متخليا عن
اإلنساف الذم قرده من اٞتنة إذل األرض .كىذه الفكرة – النظرة – تواف ا١تعتقد الليربارل ا١تسيحي *
كا١تاسوين ،2كتتعارض مع قيم اإلٯتاف يف الدين اإلسبلمي.
كمن خبلؿ ما سب ٯتكن عرض مستويات الوعي القائم ا٠تاص باجملموعة االجتماعية
ا١تهيمنة على ساحة ا٠تطاب ،كف عرض األفكار اآلتية:
 فكرة اٟترية ا١تطلقة.
 فكرة الشك كالطعن يف ا١تسلمات.
 فكرة التجريب كالتغيَت.
 األنسنة.
 العو١تة

 -1ركاية ٦تلكة الفراشة ،ص . 46
 -2تنظيم ا١تاسونية أك البناؤكف األحرار ىي منظمة أخوية عا١تية يتشارؾ أفرادىا عقائد كأفكار كاحدة فيما ٮتص األخبلؽ
ا١تيتافيزيقيا كتفسَت الكوف كاٟتياة كاإلٯتاف ٓتال إ٢تي .تتصف ىذه ا١تنظمة بالسرية كالغموض كبالذات يف شعائرىا الدينية.
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الفصل ال الث:

 -2-1الوعي الزائف وسياؽ اإليديولوجيا األصولية:
نصنف ضمن ىذا ا﵀ور شكل " الوعي الواقع " ،الذم ٘تقلو شخصية " سَتين أـ ا٠تَت"
باعتبارىا اٟتامل السليب لئليديولوجيا األصولية؛ 1نظرا للقصور ا١تعريف يف استيعاهبا مقتضيات اٟتياة
االجتماعية الراىنة كعجزىا عن بناء رؤية سليمة أك زاكية نظر جادة للنظر يف ما يطرحو اآلخر يف ثنايا
العمل الركائي .كلذا يدخل الوعي السليب الزائف الشخصية يف متاىات ؛أدت هبا يف غالب األحياف
إذل ال وقوع يف التناقض كاالرتباؾ إزاء ما يعًتضها من أفكار ،جسدهتا اٟتوارات ا٠تالصة بينها كبُت
"ياما" – البطلة الشخصية الرئيسة للركاية .-
تعرض صورة "سَتين أـ ا٠تَت" كمواقنة جزائرية مسلمة ،تسعى جاىدة للتعرؼ على كل ما
ٯتت إذل الدين اإلسبلمي بصلة السيما اىتمامها بالدعاة ا١تشايخ كما يصدر منهم من كتب حوؿ
الدين كالدنيا،تبذؿ كل نفيس نظَت اٟتصوؿ على العلم الشرعي ؛تعرب" سَتين" عن ذلك صراحة يف
قو٢تا " :ؾاٞغث مً َىا لل٣اَغة  ِ٣ٞألؾم٘ للكُش ٖاثٌ ال٣غوي في مٗغى ال٨خاب  ...خ٨مت
ُٖٓمت – في مىجؼٍ :ال جدؼن – ٢لُال ما هجضَا ٖىض بوؿان مشله" " بٗذ ؤؾاوعي وؤؾاوع

ؤمي ال٣ضًمت لكغاء بُا٢ت الؿٟغ".2كما تصور "سَتين" امرأة متصعبة إليديولوجيتها األصولية
الرافضة لكل فكر ٥تتلف ،تقوؿ "سَتين":
"طَبىا هدً مجمىٖت م٨ىهت مً  10ؤٞغاص ملُئحن بالش٣ت في هللا ٖلى الىهغ ،مىانغة
الكُش ٖاثٌ ال٣غوي يض الٗلماهُحن الٟاؾ٣حن ٧اهذ خغبىا ٖاصلت وؾٟغجىا مإمىهت ماثت
باإلائت ألجها ٧اهذ مً ؤظل مىانغة ؤر ْلم".

1

 -1م ػػادة األص ػػولية ؛ينظ ػػر :ق ػػوين بيني ػػت كآخ ػػركف:معجم مص ػػطلحات الققاف ػػة كاجملتمع،تر:س ػػعيد الغ ػػا٪تي ،مرك ػػز دراس ػػات الوح ػػدة
العربية،بَتكت،2010،ص94
 -2ركاية ٦تلكة الفراشة ،ص70.
-1الركاية نفسها  ،الصفحة نفسها
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الفصل ال الث:

كىذا التعصب – يف حقيقة األمر – يعد كعيا سلبيا مؤسسا على أحكاـ جاىزة مسبقة
تتعارض مع الواقع اٟتيايت للمجموعة االجتماعية اليت تعرؼ تنوعا ثريا .ال سيما كأف "سَتين" قد
صنفت العلمانيُت باألعداء كالفاسقُت ؛ الذين ٕتب ٤تاربتهم ألهنم أعداء معارضوف للتوجو الفكرم
كالعقائدم الذم يتبناه األصوليوف.تقوؿ "سَتين"٧ ":اهذ خغبىا ٖاصلت" 1.كيف ذات الوقت تفتح
نافذهتا ا٠تاصة يف الفايسبوؾ * للتعارؼ مع أشخاص يف ٚتيع أصقاع العادل،كمن ٚتيع االنتماءات
الفكرية كالدينية  .كىذا االنفتاح ىو ما أنتج عبلقة صداقة بينها كبُت "ياما" على صفحات الشبكة
العنكبوتية ،جعلتها تنفتح على عادل مغاير ١توقعها كفكرىا ،نظرا لغياب بنية فكرية منظمة كشاملة
تتخذىا –سَتين – مرجعا أساسيا لتفسَت سلوكها ،كىذا ما أدل هبا إذل الدخوؿ يف ا﵀ظور حسب
التوجو اإليديولوجي األصورل .كمن ىذه الزاكية ،نعرض للحوار اآليت:
 ؤهذ قابت وظمُلت ،ل ً٨ظؿض ٥مسجىن.
 مً َظٍ الىاخُت ما جساِٞل ،عخمت عبي واؾٗت  ...ال ًسل ٠مُل٣ا لٗبضٍ وٖضا.
 .... لم ؤٞهم ٪ظُضا ًا ؾحرًً؟
« بؿُُت في ٧ل لُلت ٖ.ىضما ج٨بر قهىاحي وجٖ ٌُٟلي.اؾخدم وؤحُٗغ زم ؤهام بٗض
ؤن اصزل ٢لُال مً ؤنابعي جدذ لباس ي الضازلي وايٗها ٖلى ػٚب الٗاهت واهؼ٢ ٫لُال
ببهاميَ.بٗا مل خغام ؤبضا»

1

يسجل اٟتوار الساب  ،فصور الوعي الديٍت لدل "سَتين أـ ا٠تَت" اليت راحت تنشر غسيلها
على صفحات الفايسبوؾ دكف كعي منها – أم بوعي سليب زائف ،كىذا ما يستفاد من كصفها
لطريقة العادة السرية النسوية؛ يف مشهد شبقي ،يدفعها إذل التناقض كعدـ التحكم يف النفس أماـ

 -1الصفحة نفسو.
 -9الركاية،ص.89
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الفصل ال الث:

رغبات اٞتسد يف عبلقاتو الوجدانية كاإلٯتانية مع ا١تبلئكة.لتصور بذلك سلبية ا١تعتقد ٕ-تاه ا١تبلئكة
الكراـ -اليت عربت عنها صراحة يف صفحة كاملة .

1

تقدـ "سَتين" يف الركاية،كامرأة حا١تة،بعيدة عن الواقع كبعيدة حىت عن ا١تذىب الذم كضعت
أساسا لتدافع عليو ك يعرض منط تفكَتىا كف السذاجة كسرعة االنقياد يف إقبلؽ األحكاـ القيمية
بناء على قوالب جاىزة من شاكلة قو٢تا ":ا٢لعي ًٖ الغواًاث ٞهي خغام في خغام٨َ ،ظا
ً٣ىلىن ًٖ ،اإلاؿغح ًٖ ،الٟىىن ًٖ ،الغٍايت التي ٢اٖ ٫جها الكُش ٖاثٌ ال٣غوي ؤال لٗىت

هللا ٖلى الغٍايت٧ ،لها مىب٣اث زُحرة" 2باإلضافة إذل قو٢تا – بصدد التعلي على صوت الراحل:
عبد الباسط عبد الصمد " ال٨شحر مً ٣ٞهاء الؿلُٟت اإلاخُغٞت " الًجحزوهه ألن نىجه ؤهشىي
٦شحرا وٍشحر الٛغاثؼ٨َ ،ظا ً٣ىلىن :ؤها ؤًًا ؤخبه"

3

كما يظهر كعي "سَتين" السليب  /ا٠تاقئ،الذم ينم عن جهل بفقو العبادات؛ يف قيامها إذل
الصبلة دكف كضوء بعد انتشائها من عادهتا السرية الشبقية 1مع تقدمي دعوة مباشرة لصديقتها لقراءة
القرآف كضركرة االلتزاـ بالدين ،كىذا ما ٬تعلها تتناقض كٗتف يف ٖتقي أم إ٧تاز.
جخىيئحن .إلااطا ؤجىيإ ؟َل َىا ٥ويىء ؤظمل مً خمام اإلاالث٨ت ؟صح.بالخهىم ٖىضما ًإحي طل ٪مً ؤ٢ىاَم وؤقضَم َبال .-بصحخَ ٪هههه

رقم.02:

 -1الركاية ،ص. 20ينظر ا١تلح
٦ -2تلكة الفراشة،ص .91
3
 الركاية نفسها ،ص. 991
 -الركاية نفسها،الصفحة نفسها.
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الفصل ال الث:

عبي ًغػَ ٪٢ظٍ اإلاالث٨ت وؾخ٣لٗحن ًٖ َظٍ الضهُا الفانيةتدفع بنا تصر٭تات الشخصية "سَتين" إذل اٞتزـ بأف بعض عناصر الوعي ا١تتصلة بالواقع
ا١تعيشي ،متأصلة يف الفكر الديٍت ا١توركث اٟتامل لقيم جاىزة يعتمد يف تقبلها التسليم ا١تطل كرفض
اٞتديد الطارئ ،فالظركؼ الراىنة – العشرية السوداء – قد ساعدت الوعي ا٠تاقئ الديٍت على
االنتشار دكف عائ يف أكساط فئات كاسعة من اجملموعة االجتماعية؛ مقلو يف النص الركائي أفعاؿ
ا١تتدينُت األصوليُت .كما اٟتاؿ يف النص اآليت:
«ُٗ٢ ...ىا عظلُه في البضاًت ،و٧لما نغر ٢الىا له – هدً هىٟظ ما َلبه ؤزى٥
مىٗٞ ٪له ُٞىا – زم ُٗ٢ىا ًضًه وبتروا  ...زم ٣ٞاوا ُٖيُه بإنابٗهم الٛلُٓت زم
ُٗ٢ىا ؤْاٞغٍ وهؼٖىا لؿاهه وَم ًخلظطون» .1
كىذا ا١تقتبس،يشَت إذل دموية األصوليُت ا١تتشددين إزاء كل من ٮتالفهم .كىذا ما يدفعنا إذل
اٟتكم بأف مستويات الوعي ا٠تاقئ،قد ضمنت أكقر يف ا١تستول الديٍت حيث ٪تت عن سلبية
كاضحة٬ ،تسدىا غياب رؤية توفيقية ،تقارب فكر اآلخر عرب فعل االنسجاـ مع الظركؼ التارٮتية
كاالجتماعية( .التواف كالعيش السلمي بُت ٚتيع الطوائف كاألحزاب).
كتأسيسا على ما سب  ،ٯتكن القوؿ أف الوعي السائد ا١تنتشر يف ثنايا ا٠تطاب يتميز بالتلقائية
كالبساقة ،كىذا ما ٬تعلو رىُت أحكاـ مسبقة ال ترقى بأف تؤسس مشركعا قموحا للتغيَت
اإليديولوجي « ٞاوٗضام الخدلُل الىٓغي الاؾدكغافي اإلاضٖىم بسلُٟت بًضًىلىظُت ؤؾهم في
بىاء وعي زا – ٫مً ٧ل الغئي وألاَغوخاث اإلاؿخ٣بلُت التي ًمٖ ً٨ضَا عئٍت للٗالم».1

 -1ركاية ٦تلكة الفراشة،ص .1264
1
 عمرك عيبلف  :اإليديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي،مرجع ساب  ،ص. 165148
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الفصل ال الث:

 -3-1الوعي الزائف وسياؽ النزعة البراغماتية:
ضمن ىذا ا١تستول من الوعي ٕتدر اإلشارة إذل ضركرة معاينة حضور الفكرة النفعية يف نسيج
النص الركائي ،اليت ٖتضر كفضاء للوعي الفردم ،ا١تستقل نسبيا عن كعي اٞتماعة كاملة.
أم أف ىذه الفكرة ما ىي يف اٟتقيقة إال توجو تسلكو فئة معينة قصد اٟتفاظ على مواقعها
االجتماعية كمكتسباهتا االقتصادية ،كىذا ما يدفعنا إذل إدراج ىذه الفكرة ضمن الوعي الزائف /
ا٠تاقئ.
كٯتكن معاينة ىذا الوعي عرب تتبع أفعاؿ كأعماؿ الشخصيات ا١تساعدة ،لػ "ياما" ،الساعية إذل
تقبيت مشركعها القورم ا١تتسم بالتمرد ،فتعرض شخصيات أمقاؿ " :فَتجي"" ،زكربا" ،ديدم /نور
الدين ،فرقة ديبو – جاز؛ ليشكلوا الطرؼ ا١تساعد لذات اال٧تاز .حيث تعرض أفكارىا-ىذه
الشخصيات -كحامل ٢تذه النزعة -اليت كضعت أساسا كدعائم فكرية عملية للفكرة ا١تهيمنة على
ا٠تطاب؛ كىي الفكرة ا﵀ركة لئلديولوجيا الليربالية ،كما أشرنا سابقا.
ٯتكن تتبع ىذا النمط – الوعي السليب – عرب ٦تارسات مافيا الدكاء اليت ما فتئت تضع العراقيل
أماـ ا١تؤسسة الوقنية لصناعة األدكية "

Saidal

" صيداؿ ،حيث استغلت فساد اإلدارة ال سيما

القضائية منها ،يف توريط مسؤكرل ا١تؤسسة يف قضايا فساد
«بدؿب الاتهام َىا ٥زالزت ٖكغ ٧اصعا في مجمىٖت نُضا ٫مً ٞغٖها بُىجُ٪

وؾىلُٟاعم مخابٗىن ً٢اثُا في َظا اإلال ًٖ ".. ٠صحُٟت » Le soir

1

-

ركاية ٦تلكة الفراشة ،ص .55 52 :ينظر ا١تلح رقم.04:
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الفصل ال الث:

كما كاف للمافيا األدكية القدرة على الًتىيب كالتصفية اٞتسدية ،إزاء من يعارض مصاٟتهم يف
عادل الدكاء .يقوؿ الراكم العليم:
« ؤوٟ٢ىٍ َ ...لبىا مىه ؤن ًتر ٥جهاثُا وُْٟخه في مجم٘ نُضا ... ٫مغة ؤزغي ظاءٍ
عظل ٌٗمل مٗه ،وَلب مىه ؤن ًلخد ٤بؿغٖت بٟغٍٖ ٤مل مسخبراث الؿالم ،ال٩ل في اهخٓاعٍ
بما في طل ٪البُ ٜبىؽ [ اإلاؿاو ٫ال٨بحر ] »،1

دل تتوقف مافيا الدكاء يف تأمُت مصاٟتها عند ىذا اٟتد ،بل تعدتو إذل إحراؽ مصنع صيداؿ
«في الهباح اإلاىالي اختر ١ب٣ضعة ٢اصع مسخبر نُضا ٫ومسؼن ألاصوٍت الظي ٧ان ًىٞغ الحاظاث
الُبُت الًغوعٍت مً ؤصوٍت وؤظهؼة » .

2

كإذل جانب اٟترؽ كالتدمَت٘ ،تضي مافيا الدكاء إذل التصفية اٞتسدية « الُبِب اإلاسخو في

ظغاخت ألاصمٛت خًغ إلظغاء ٖملُاث في اإلاؿدكٟى الٗام٢ ،خل بالهضٞت » 1كيصل هبا ا١تطاؼ
إذل اغتياؿ "زكربا" أك "الزبَت" كالد "ياما" بعدما ما امتنع عن تنفيذ مطالبهم ؛ خاصة تركو ٣تمع
صيداؿ كااللتحاؽ ٔتخترب السبلـ إلنتاج األدكية".2
يبلغ مستول الوعي ا٠تاقئ يف إسًتاتيجية اإلنتاج كالتسوي اليت يتبعها ٥تترب السبلـ كىي
إسًتاتيجية تقوـ على إنتاج ا١تهلوسات كتسويقها ٤تليا كدكليا بعيدا عن رقابة الدكلة .حيث ٕتٍت
أرباحا با١تبليُت ا١تلوثة:

 -1الركاية ،ص . 54-53
 -2الركاية ،ص .54
 -1الركاية ،ص.55
 -2ينظر الركاية،ص - 100ينظر أيضا ص .104
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«مسخبر الؿالم لِـ بال ُٚاء إلهخاط اإلاسضعاث الانُىاُٖت التي ًغؾل بًٗها
للمؿدكُٟاث اإلاخٗا٢ضة مٗه لخس ٠ُٟآالم مغى الؿغَان ،وٍبإ الباقي في ألاؾىا ١اإلادلُت
ب٨مُاث ٚغٍبت ٣ً ...ا ٫بن مسخبراث الؿالم حٗا٢ضث م٘ نِىُحن إلهخاط طل ٪مدلُا وحؿىٍ٣ه
مٛاعبُا وٖغبُا وبٞغٍُ٣ا».1.

كمن خبلؿ ما تقدـ عرضو ٯتكن الوصوؿ إذل نتيجة مفادىا أف النزعة الرباغماتية ا١تتوحشة اليت
تظهر لدل أصحاب ا١تصاحل "٥تترب السبلـ" تصدر عن كعي زائف سليب يرتبط بصورة أساسية
با١تمارسات االجتماعية كاالقتصادية داخل اجملموعة ككل ،حيث تتقاقع مشاىد الفساد ا١تارل
كاإلدارم الذم تفشى يف اجملتمع زمن العشرية اٟتمراء.
كىذا ما يستفاد من التحقي يف كفاة "زكربا" كالد "ياما" كالذم زكر لصاحل السلطة اليت كانت
تريد إخفاء اٟتقيقة خدمة ١تصاٟتها كحفاظا على رجاالت مافيا الدكاء .يقوؿ ٦تقل السلطة-رجل
األمن« :هٓغا للىي٘ ألامجي اإلاٗ٣ض الظي حِٗكه البالص ،وصعء للضٖاًت اإلاٛغيت التي جداو ٫ؤن
جٓهغ بإن البالص في خالت ؤمىُت ٚحر مؿخ٣غة ،لم ً٣خل الؿُض ػبحر بالغنام ٦ما في ؤلاٞاصة

ألاولى ول٨ىه جىفي بؿ٨خت ٢لبُت» 1.كىذا ما يستفاد من تصريح الشرقي ماسينيسا لػ "ياما" حوؿ
حقيقة ملف كالدىا.2
كما تسجل بعض ا١تركيات القانوية النإتة عن االسًتجاع ك ا١تونولوغ الداخلي ،مواقف الفساد
كاألنانية ا١تغرضة اليت ٗتدـ مصلحة فرد أك فئة على حساب بقية أبناء اجملموعة؛ كمن ذلك قصة حرؽ

-1ركاية ٦تلكة الفراشة ،ص . 54

 -1الركاية ،ص.104
 -2الركاية،الصفحة نفسها.
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الفصل ال الث:

مدرسة تدريب ا٠تيوؿ اليت اهتم فيها "راياف أخ ياما" بقتل مريب أحصنة اٟترس اٞتمهورم 1.ككاف
ذلك لصاحل مسؤكؿ – رجل أعماؿ كبَت – ٯتلك مزرعة لًتبية ا٠تيوؿ.
كمن خبلؿ ما مت عرضو ،يبدك أف األفكار ا١تتضمنة فيو قدمت على أساس كوهنا إعاقة أماـ
موضوع الفكرة  /البطل .ذلك أف النص الركائي ال ٭تفل هبذه األفكار إال بالقدر الذم ٬تعلها
معركضة أماـ فعل النقد الصارـ ،الذم يرفعو الوعي القائم لئليديولوجيا الليربالية ٦تقلة يف النص الركائي
بشخصية "ياما" ،كىذا ما سنحاكؿ كشفو عرب ٖتليل أسلوبية النص.

 -2أسلوبية النص الروائي:
من خبلؿ عرضنا الساب  ،ا١تتعل بأشكاؿ الوعي ٕتدر اإلشارة إذل أف الركاية تسعى لتأكيد
شكل كاحد ،ٯتتلك اٟتقيقة ،ىو شكل الوعي الفعلي لشخصية "ياما" ،انطبلقا من الوسط
االجتماعي الذم تعيش فيو .كىذا ما ٯتنح ذاهتا معرفة الفعل كالقدرة على اإل٧تاز كىذا ما يستفاد من
تأىيل الشخصية ٟتمل إيديولوجيا التغيَت(.مققفة،صيدلية،ميسورة ماديا،حرة).
كيف ىذا الصدد ،تقيم الركاية عبلقات حوارية بُت مستويات ٥تتلفة للوعيٕ،تسده
عيانا،اٟتوارات ا٠تالصة ،ك ا١تونولوغ ،كالوصف ،كتقنييت االسًتجاع كاالستباؽ.

 -1-2الحوارات الخالصة وفكرة الجدؿ:
اٟتوار أك الديالوغ البوليفوين ،ىو ٔتقابة حوار مباشر خارجي ،يستلزـ تعدد الشخصيات،
كاختبلؼ ا١تواقف كاألفكار ،كتصارع اإليديولوجيات .تؤدم اٟتوارات ا٠تالصة يف عادل الركاية إذل

 -1الركاية ،ص.162
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الفصل ال الث:

ا١تقابلة بُت كعيُت على األقل إما أف يكونا متماثلُت أك متعارضُت ،كىذا قصد تقبيت فكرة أك
دحضها أك مقابلتها بفكرة أخرل ،كيف ىذا اإلقار ،تربز اٟتوارات ا٠تالصة صنفُت من األفكار:
أما الصنف األكؿ :فيشمل كل األفكار ا١تتجانسة ا١تؤىلة لنمو كعي قائم قد يتغَت إذل
إيديولوجيا مرئية تظهر يف ٦تارسات شخصيات اجتماعية(.ياما،فر٬تة،زكربا،ديدم.)..،
أما الصنف القاين ،فهي أفكار منقوصة ،تقدـ على أهنا سلبية ،فيتم إ٫تا٢تا كمضايقة حضورىا
إزاء ما يقابلها من أفكار(.سَتين أـ ا٠تَت،السلطة،اٞتماعات ا١تسلحة،مافيا الدكاء)
كتتم عملية ا١تقابلة يف ا٠تطاب ،بُت متكلمُت  /متحاكرين ،يسعى كل قرؼ منهما إلظهار أك
تأكيد كجهة نظره ،لذا ال ٮتلو اٟتوار عادة من فكر اٞتدؿ كالتمقيل كالسببية ،كىذه العناصر ا١تنطقية
ىي اليت ٯتكن من خبل٢تا دعم الفكرة ا١تنتصرة يف هناية كل حوار.
يسعى نص "٦تلكة الفراشة" ،إذل عرض ٚتلة من األفكار كمعارضتها بعضها ببعض يف سياؽ
حوارات تقيمو بُت الفاعلُت  /ا١تتكلمُت الختبار زاكية الرؤية اليت ينظر من خبل٢تا كل قرؼ إذل
العادل ،كضمن ىذا الطرح ،تتجلى يف النص ٚتلة من ا١تواقف الكبلمية اٟتوارية اليت تقابلت فيها
اإليديولوجيا الليربالية كاإليديولوجيا األصولية ،من ذلك اٟتوار بُت "ياما "ك "سَتين أـ ا٠تَت" حوؿ
رؤية ا١ترأة لعبلقةىا مع الرجل .فيفتح اٟتوار الكبلـ عن قناعات كتصورات كاعتقادات كل قرؼ
انطبلقا من ا٠تلفية اإليديولوجية اليت ٖتركو ؛كينتهي اٟتوار باقتناع "ياما" بأف ال ٣تاؿ لتغيَت سلوؾ
"سَتين أـ ا٠تَت" إال ٔتواصلة استفزازىا كدفعها إذل زاكية االضطراب كالوقوع يف ا﵀ظور ،كفيما يلي
نص اٟتوار:
« ؾحرًً – مً َظا الؼوعبا الظي ؤ٧ل ٖ٣ل٪؟
َ ى في الجهاًت ٚحر مىظىص ،مجغص مجىىن اٞتراض ي.
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الفصل ال الث:
 لم ؤٞهم؟ مً زُالٌٗ ٪جي؟

 ال مً زُا ٫هُ٨ىؽ ٧اػاهتزا٧ي٧ ،اجب ًىهاوي ُٖٓم ..
 ؤمغي هلل ؾإ٢غئَا.1»،

اندرج اٟتوار الساب يف ثنايا قرح جدرل للمقارنة الصورية بُت اسم "الزبَت" الذم ٭تيل إذل
الصحايب اٞتليل "الزبَت بن العواـ" رضي ا﵁ عنو ،كشخصية "زكربا" بطل ركاية الكاتب اليوناين "
نيكوس كازانتزاكي" .كنظرا ٞتهل "سَتين" بالشكل ا١تقابل ١توضوع النقاش ،كعدـ معرفتها بشخصية
"زكربا" دفعها ذلك لئلقبلع على الركاية كبناء موقف جد متسرع من ا١توضوع األديب ا١تتخيل إزاء
الواقعي التارٮتي ؛تقوؿ:
 بؿم هللا الغخمان الغخُم ،ؤٖىط باهلل وال خى ٫وال ٢ىة بال باهلل ،ؤبى ٥خاقا ؤن
ً٨ىن مشل َظا الؼوعبا اإلاًغوب ٖلى اليؿاءً ،ا بلهي واف بُه َظا اإلاهبى٫؟ ما ًُل٤
نٛحرة وال ٦بحرة...
 وًٍ اإلاك٩ل بطا ٧اهذ اليؿاء جباصلً ػوعبا الحب والؿغٍغ وقهىاث الضهُا
الجمُلت؟ ..
 ما ٌٗغٞل ٢ضعٍ ،ػوعبا َظا عظل بال مش وٞاؾ.. ٤
 ضح٨ذ ؤعصث ؤن ؤٚحر اإلااجمُت التي ٞغيتها ٖلى ه٣اقىا.
َ ى ًدب اللي تهبلى في الٟغاف ،مل واخضة جظ٦غ في ٧ل زاهُت بإو٢اث الىيىء
والهالة واإلاىث وٖظاب ال٣بر  ...ومكاٚل الُ٣امت وؤَىالها.
ً ا ما  ...ؤزتي  ..هللا حهضً ٪للخحر اؾخٟٛغي عب ،٪ؤها لم ؤ٢ل َظا  ..ول ً٨قىٍت
للٗبض وقىي للغب ؤن ًىاػن ؤلاوؿان بحن صهُاٍ وآزغاٍ.

-1الركاية ،ص. 86
 -1الركاية ،ص.87
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الفصل ال الث:

 يشَت نص اٟتوار الساب  ،إذل قبيعة "الرفض اٞتدارل للفكرة " الذم يزيد من قوة التأثَت يف
ا١تتلقي ،كيعد ا١توقف الكبلمي الساب صدل لتطاب موقف الراكم العليم مع نص البطل،خصوصا
بلغة االستفزاز الواضح اليت تتجلى من خبلؿ توظيف اللغة الشبقية إذل جانب اللغة

فيما يتعل

الدينية ٦.تا يؤدم إذل تساكؽ ا١تقدس كا١تدنس يف خطاب كاحد كىذا ما ٭تدث خلخلة يف أف التوقع
لدل القارئ.
يقوؿ الراكم/البطل« :ىو يحب اللي تهبلو في الفراش ،مش واحدة تذكر في كل ثانية
بأوقات الوضوء والصالة والموت وعذاب القبر  ...ومشاغل القيامة وأىوالها».
 ٭تمل ىذا الدليل شحنة إيديولوجيةٕ،تسد الصراع القائم بُت الضابط الديٍت ا١تقيد للحرية
الفردية كالفردية ا١تادية-اٟتيوانية -؛كيف ىذا السياؽ ٕتدر اإلشارة إذل أف اٟتدكد االجتماعية للنص-
ا﵀صورة يف اجملتمع اٞتزائرم-تعارض من حيث ا١تبدأ اندفاع الفرد ٕتاه كل ما يشبع حاجاتو البيولوجية
أك حىت الركحية.الف يف ذلك االندفاع انزياح عن ا١تطلوب كىو ما يبعث على التشدد –حالة
األصوليُت -أك يبعث على التغريب-اال٨تبلؿ.

 -2-2المونولوغ الداخلي  /واالسترجاع :
تشكل اٟتوارات الداخلية قسما ىاما من بنية النص الركائي،لذا ٯتكن عدىا كحدات
بنائية ىامة يف نسيج النص أثناء آم ٖتليل يرنو إذل رصد األفكار كمدل ٘تقلها كوعي ؛٭تدد مواقف
الشخصيات إزاء موضوع الركاية الرئيس.كعليو ألينا البحث يف مستول اٟتوارات الداخلية لرصد
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مواقف الشخصيات من ٣تمل القضايا ا١تطركحة يف عادل الركاية.كنظرا للكم ا٢تائل للوحدات
االسًتجاعية القائمة على ا١تونولوغ ؛فإننا حاكلنا رصد ما يدعم ٖتليلنا ١تستويات الوعي السابقة .
كمن بُت ما مت رصده تعلي "ياما "حوؿ اسم "الزبَت".تقوؿ":
«ظىىوي ٢اصوي الى البدض في خُاة الؼبحر بً
الٗىام،ألاؾضي ال٣غش يٖ.غٞذ مشال اهه ولض في594م وجىفي
في656م.ما ٌٗىُجي بٗملُت خؿابُت بؿُُت اهه ٖاف62
ٖاما٦.ىذ ؤعٍض لىالضي خُاة ؤَى ٫وؤظمل ومهحرا
آزغ.وظضث مٗلىمت ؤزغي اهبدذ الكى ٥في لحمي.
وؤُٖخجي ٧ل اإلابرعاث لخُٛحر اؾم والضي ٧.ان الؼبحر بً
الٗىام مً امهغ الٟغؾان ُ٘٣ً...الغؤؽ في إلاذ البهغ
واووووو.ال .ؤعٍض لبابا ػبحر خُاة ؤزغي اَضؤ واوٗم ٚحر خُاة
الحغوب التي ً٨غَها.هدً وِٗل مغة واخضة ٢بل ؤن
هظَب بلى الخُه».1
كمن خبلؿ ىذا ا١تقطع،ٯتكننا تأكيد توجو الشخصية البطل إذل نقض بنيات عقدية تتعل
بالصحابة-رضواف ا﵁ عليهم -فهي ترفض اٞتهاد كف ا١تنظور اإلسبلمي ا١تتطرؼ،كما ترفض
الشهادة يف سبيل ا﵁.
تعرب"ياما" عن ذلك صراحة بقو٢تا«:اكره االستشهاد المقدس».كتفضل بدلو حياة أقوؿ
كأٚتل كمصَتا آخر.كىذا ما يؤكد تبٍت البطل ألفكار كمقوالت ا١تذىب الوجودم ا١تادم.

 -1الرواية ،ص83.
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الفصل ال الث:

إضافة إذل حكمها على حياة الصحايب ضمنيا -عرب ٘تنيها عمرا أقوؿ،حياة أٚتل كمصَتا
أفضل لوالدىا "زكربا ".تقوؿ "ياما":
«ل٨ىجي ال ؤعٍض ؤن ً٨ىن والضي الؼبحر بً الٗىام .ال ا٦غٍ َظا الصحابي الجلُل ؤبضا
ول٨جي ا٦غٍ الحغوب وا٦غٍ الاؾدكهاص اإلا٣ضؽ وام٣ذ الضم.ماطا ظىِىا مً وعاء طل٧ ٪له؟ ال
ش يء ؾىي خؼن ٦بحر وٚحر عخُم».1

كٕتدر اإلشارة إذل خا٘تة ا٠تطاب اليت ٖتيل هناية اإلنساف إذل مشهد ضبايب كصفو الراكم
بالتيو،يف إشارة إذل عدـ اإلٯتاف باليوـ اآلخر.يقوؿ« :هدً وِٗل مغة واخضة ٢بل ؤن هظَب بلى
الخُه».

2

كاذل جانب النص الساب ؛تطالعنا الركاية،بلحظة اسًتجاع "ياما "١توقف اغتياؿ كالدىا الذم
تزامن كصوت مكرب ا١تسجد الذم كاف يقرأ القرآف.تقوؿ "ياما":
«على الرغم من الرشقات المتباعدة للرصاص،ظل الصوت نقيا ودافئا.
﴿"

     

     
    
     
     
      
1
     

﴾.

 -1الصفحة نفسها . 83
 -2الصفحة نفسها.

 -1اآلية 74 ،من سورة البقرة.
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الفصل ال الث:

جاءتني اآليات القرآنية واضحة.أصغيت لها جيدا فأخذتني رجفة ال ادري إذا كانت من
الموت ،أو مما كنت اسمع،أو بكل بساطة من البرد أو حتى من الظلمة ».

1

تشَت كقفة االسًتجاع السابقة إذل قيمة اٟتذؼ -للضمَت العائد على اآليات القرآنية  -يف
رسم اٟتالة النفسية لػ"ياما "كقت ٝتاع الرصاص .مشهد االغتياؿ  .كىنا ٕتدر اإلشارة إذل تساكؽ
ألفاظ سلبية القيمة يف ٥تياالإلنساف؛كالربد،ا١توت،الرصاص،مع بنيات مكقفة اآليات،القرآف؛كىذا ما
٭تدد مستول العبلقة بُت "ياما "كالدين اإلسبلمي ؛كىي عبلقة جدلية متنافرة .ىي ذاهتا العبلقة
القائمة بُت الديانات يف اختبلفاهتا العميقة .كىذا ما يزيد موقفنا بشاف تصنيف "ياما" كحامل
لبليدكلوجيا الليربالية ؛اليت تدعو صراحة إذل التخلي عن كل ما يتحكم يف سلطة اٞتسد من القيود
اليت ٖتوؿ دكف اإلشباع-اللذة.-كىذا ىو ا١تنظور الذم تنظر من خبللو الشخصية/البطل إذل العادل.
كقد كرد يف الركاية صور شىت لبلسًتجاع،عربت فيها "ياما" عن سلوكها كفكرىا،ا١ترتبط
ْتريتها يف التعاقي مع مبلبسات اٟتياة كظركفها.تقوؿ «:كدنا نقتل ليلتها على أيدي الحرس
األعمى؟...بتنا تلك الليلة على حافة الساحل الجنوبي من المدينة ألوؿ مرة امنح صدري
لرجل يناـ عليو لساعات .كنت حبيبتو وسريره»

1

ٕتدر اإلشارة إذل أف ىذه العبلقة غَت الشرعية؛ ٤ترمة كمنبوذة من كل الديانات السماكية كتبقى
مؤسسة الزكاج ا١تقياس الضابط لتأسيس األسر كبناء اجملتمعات على عبلقات منظمة بعيدة عن
اٟتيوانية ك الشبقية اليت تقدـ ذاهتا كمنظور للحرية الفردية ا٠تالصة.

 -3-2التهجين:
 -1ركاية ٦تلكة الفراشة،ص.415.
 -1الركاية نفسها،ص .416
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الفصل ال الث:

تقوـ ركاية ٦تلكة الفراشة،على مستول صورة اللغة ،إذل ٣تموعة من األساليب التعبَتية اليت
تؤسس لفكرة التعدد اللغوم ،كىذا ما يعرؼ يف باب النقد األديب با١تبدأ اٟتوارم.كٙتة لسانيات
خاصة تتوذل دراسة ىذه اٟتوارية اللغوية ،كىي :اإلاُخالؿاهُاث ؤو اللؿاهُاث الخاعظُت ؤو ؤؾلىبُت

الغواًت .1كمن أىم األساليب البنائية الفنية اليت تقوـ عليها الركاية ا١تتعددة األصوات نذكر :األسلبة
٤تاكاة األساليب ،stylisation /الباركديا  Parodieأك ا﵀اكاة الساخرة كاٟتوار  ،Dialogueكالتهجُت
 ،Hybridationكالتناص .Intertextuality
إف األسلوب يف الركاية اٟتوارية ليس ٪تطيا –يقدـ كف ٪تاذج جاىزة -كما يف الركاية
الكبلسيكية التقليدية ذات األسلوب الواحد كالصوت الواحد .بل ىو أسلوب متغَت كغَت ثابت
يرتبط يف تشكلو ٔتا تفرزه الطبقات ا١تختلفة من لغات أك ٢تجاتٔ.تعٌت أف األساليب التعبَتية يف
النصوص الركائية ليست ثابتة ،بل ىي موضوعة ضمن مستويات أخرل ترتبط ْتياة األفراد كا١تستول
ا١تعيشي الطبقي الذم يستلزـ بالضركرة تغَتا يف اللغة،اللفظ،اللهجة.باإلضافة إذل عوامل أخرل
كالبيئة،اٞتنس كالعرؽ كىذا ما ٬تعل األسلوب يف الركايات اٟتديقة ا١تعاصرة متعددا لسانيا يًتٚتو يف
العمل األديب ٘تظهره ا١تلموس الذم ىو دالرل كتعبَتم يف آف كاحد.ألجل ذلك نلح باستمرار ،على
رصد ا١تكونات التعبَتية للخطابات ا١تبقوثة يف العمل األديب.مع مراعاة جانب القصدية كا١تعاين
الداللية ا﵀تملة.كىذا ما ٯتنحنا القدرة على تصنيف األفكار كتبياف مرجعياهتا الفكرية؛إذ« ال يمكن
فهمها ودراستها بدوف فهم تأويلها المقصدي ».

1

كعلى أم حاؿ ،تؤدم عملية رصد األساليب إذل االنفتاح على فضاءات خارج النص؛قصد
دمج البنيات ا١تستنبطة يف بنيات أخرل –كالبنية االجتماعية أك السياسية –اليت تساعد على عملية
1
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1

http//www.aluka.com

www.aluka.com

 ينظر الرابط،159

مستويات الوعي في رواية مملكة الفراشة

الفصل ال الث:

الفهم ككذا تفسَت رؤل الشخصيات إذل العادل؛ كفقا لبلختبلفات االجتماعية كالطبقية كاإليديولوجية
اليت ٘تيز عادل الركاية.
كمن ىذه الزاكية ؛ٯتكن معاينة األساليب التعبَتية يف ركاية ممل٨ت الٟغاقت من خبلؿ فعل
التهجُت  Hybridationسواء أكاف إراديا أك غَت إرادم.1حيث تتمظهر يف النص مقاقع ىجينو
٘تزج بُت لغتُت اجتماعيتُت داخل ملفوظ كاحد .مقدمة بذلك تشكيبل جديدا
للغة،للخطاب،للرؤية.
كٯتكن التدليل على التهجُت اإلرادم عرب النصوص اآلتية :
« ٢بل ٢لُل طبدىا الٗؿ٨غي الظي الُ٣ىا ال٣بٌ ٖلُه م٘ ابى ٪ألهه ٧لم ؤزاٍ وؾإله
الؿاا ٫هٟؿه ٞإظابه ؤزىٍ:ا٢خل عبهم وال جغخم ؤخضا٩ٞ.ان ؤن حؿبب في م٣خل ؤزُه وَب٤
ٖلُه ٢اهىن َالُىن ».

1

«وهللا وجؼٍضي صوعي بُه.ه٣خل.٪هً ٪ُٗ٣ا واخض ال٣دبت .قغمىَت٨َ.ظا حٗغيحن ٖلُه

لحم ٪بؿهىلت وؤمام ظمُ٘ ال٣غاء؟ما جدكمِل؟ختى للمىمـ ٢اهىجها وخُائَا ».

2

كىذا ا١تزج بُت لغتُت داخل ا١تلفوظ نفسو ،ىو قريقة أدبية قصدية يلجا إليها السارد لرسم
حالة ما أك تأكيد موقف أك معارضة فكرة .لكن التهجُت البلإرادم كالبلكاعي ىو إحدل الصيغ

 -1ميخائيل باختُت ،ا١تبدأ اٟتوارم،مرجع ساب ،ص .125
 -1قػانوف قػاليوف .مسػتوحى مػن شػرائع ٛتػورايب الػيت ظهػرت يف 1730ؽ.ـ يف ٦تلكػة بابػل .كىػي قػوانُت ٘تنػع النػاس مػن االنتقػاـ
بشكل عشوائي تشكل بداية لقانوف بشرم فيو بعض العدؿ ،اذ يضع اٞترٯتة كالعقاب يف كفتُت متقابلتُت كيف تواز تػاـLoi de .
 TALIONالركاية،ص.263
 -2الركاية،ص281-280
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الفصل ال الث:

ا٢تامة للوجود التارٮتي كلصَتكرة اللغات.كىذا ما نبلحظو يف بداية ا٠تطاب القائم على التهجُت بُت
اللغة العربية الفصحى كاللهجة اٞتزائرية ا١تعاصرة:
النص األوؿ:
اٞتزء الفصيح« :كبل كلُل ربحىا الععىشي الزي اللُىا اللبع علُه مع ابىً ألهه ولم

أخاه وظأله العإاٌ هفعه فأحابه أخىه» :
اٞتزء اللهجوم « :ا٢خل عبهم وال جغخم ؤخضا وَبٖ ٤لُه ٢اهىن َالُىن »

1

النص ال اني:
اٞتزء الفصيح؛«ىكذا تعرضين عليو لحمك بسهولة؟وأماـ جميع القراء؟ ».
اٞتزء اللهجوم؛«جؼٍضي جضوعي بُه،ه٣خل ٪هً ،٪ُٗ٣ا واخض ال٣دبت،قغمىَت.ما
جدكمِل ».

ٯتنحنا ا٠تطاب الساب إمكانية إسقاط ا٠تطاب على صورة ا١تتلقي ا١ترجعي -اٞتزائرم
ا١تقصود-إلثارة اىتمامو عرب إيهامو بواقعية األحداث كصدقها.
كيف ىذا الصدد؛ ٯتكن القوؿ بوضوح بأف «:ال٨الم واللٛاث ،بظماالً ،خٛحران جاعٍسُا
ًٖ َغٍ ٤الدكٗب لىٟـ اإلاجمىٖت اللٛىٍت ؤو لٗضة مجمىٖاث ؾىاء في اإلااض ي
الخاعٍخي للٛاث ؤو في مايحهم ؤلاخاسي ،وصاثما ً٣ىم اإلالٟىّ بضوع اإلاغظل في اإلاؼط».

1

كف فهم أخر ٯتكننا القوؿ؛ أف التهجُت يف العمل الركائي ال يستند فقط على القنائية اللسانية
بل يتعداه إذل مستويات أعم كالتهجُت بُت مستويات الوعي ذاهتا .إذ غالبا ما ٧تد يف الكتابات
 -1الركاية،ص263
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الفصل ال الث:

الركائية ا١تعاصرة ما يعرؼ –على حد تعبَت باختُت -باٞتدؿ ا٠تفي ،كا٠تلط بُت حوارين أحد٫تا:
«حىاس صشٍح،وآلاخش حىاس خفي» ،يشكبلف معا جدال بُت شخصيتُت،موقفُت،رؤيتُت كاحدة
حاضرة ،كأخرل غائبة .إذ يعرض ا١توقف األكؿ يف غياب مطل للموقف القاين ؛الذم نفهمو من
خبلؿ األلفاظ ا١تنتمية إذل حقلو كا١تعركضة كمادة للخطاب األكؿ .كٯتكن أف نوضح ىذه الزاكية من
التحليل عرب عرض النص األيت الذم يرد يف شكل جدؿ خفي:
«ًبضو ؤن مالث٨تها حٗبذ ؤًًا مً قغوَها ٦.برث ؾحرًً
بؿغٖت ...ول٨جها جخٗم ٤بؿغٖت ٧لما ٧اهذ مخٗبت ؤو في مغخلت
الٗاصة الكهغٍت،والٗغَـ لم ًٓهغ له ؤي ازغ في ألا. ٤ٞمك٩لت
ؾحرًً هي ؤن ال٨شحرًً ممً ج٣ضمىا لها ٖاصوا زاؾغًٍ
ٖ.بصُت قغوَها خغمتها مً ػواط ٧اهذ جغٍضٍ .بطا ٧ان ؾيُا
وٚىُا ٞهى لِـ مالُ٨ا وبطا ٧ان ٚىُا مُىله قُُٗت....آزغ
واخض ٧اصث جى٣اص له٧،ان مؿلما وؾيُا ومالُ٨ا وخاظا زمـ
مغاث ل٨ىه متزوط مً حؿ٘ وؿاء في ٖى٣ه ؤعب٘.مؿخٗض ؤن
ًُل ٤واخضة وٍتزوظها هي لٖ ً٨غُٞا،ؤي بالٟاجدت
،ِ٣ٞوٍتر٦ها في اإلاضًىت لُٗىص بلي صحغاثه وهسُله وظماله
وٍغاَا ٧لما وٞض بلى الٗانمت».

1

من خبلؿ النص الساب ؛تتضح لنا قبيعة التهجُت الذم كرد يف صيغة األسلوب غَت ا١تباشر
اٟتر .كأين بالشخصية ا١تتحاكرة تقدـ رؤيتها النقدية الرافضة لفكرة الزكاج ا١تسيار،اليت لقيت ركاجا
الفتا يف الوسط السٍت رغم عدـ ٧تاعتها كعمل اجتماعي نظرا ١تا يًتتب عنو من نتائج سلبية

 -1الركاية ،ص.251
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الفصل ال الث:

؛ابسطها البعد ا١تكاين كاٞتفاء الركحي الذم ٮتلخل بناء العبلقة ا١تقدسة.كما يظهر أيضا،من خبلؿ
ىذا ا١تلفوظ نقد ضمٍت لفكرة تعدد الزكجات حسب ا١تعتقد اإلسبلمي اليت تبيح الطبلؽ حىت كاف
كاف جملرد ا١تتعة «معخعذ أن ًطلم واحذة وٍتزوحها هي لىً عشفُا،أي بالفاجحت فلط».
كهبذا تطرح الشخصية الرئيسة يف العمل الركائي رؤيتها ا٠تاصة عرب النقد الضمٍت -غَت
ا١تباشر -للعبلقات االجتماعية ٦تقلة يف مؤسسة الزكاج؛عرب ثبلثية التعدد-تعدد الزكجات-الطبلؽ
الزكاج العريف غَت ا١توث .كترد على أصحابو-ا١تؤمنوف بو ،-فتفنده باٟتجة العقلية باف آخره نأم
كجفاء.امرأة مطلقة كأخرل مهجورة إذل حُت.كمن ٙتة ،يبدك أف ىذا اٟتوار نوعا من اٞتدؿ ا٠تفي
الذم تطرحو اإليديولوجيا الليربالية مقابل ما تطرحو اإليديولوجيا األصولية.

 -4-2الباروديا أو المحاكاة الساخرة :
تقوـ ا﵀اكاة الساخرة -كطريقة أسلوبية -على توظيف خطابات متنوعة فتعرضها بطريقة
هتكمية قصد لفت النظر إذل الدالالت اليت قد ٖتتويها مواقف اآلخرين ا١تعارضُت ١توضوع الرغبة-
اإليديولوجيا ا١تهيمنة-فتعرضها يف صورة متخلفة،متناقضة...كتعد ىذه الطريقة األسلوبية من الطرائ
اٟتداثية اليت يوظفها الركائي يف بناء عا١تو الركائي.
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الفصل ال الث:

حفلت ركاية ممل٨ت الٟغاقت بالنمط البنائي السالف الذكر ؛الذم كظف بشكل ٥تصوص
٠تدمة مسار اإليديولوجيا الليربالية يف مستول نقدىا للفساد اإلدارم كتعفن السلطة اٟتاكمة.من
ذلك نورد ا١تقتبس األيت للتدليل.يقوؿ الراكم :
«ال اصعي إلااطا ضح٨ذ في ؤٖماقي واهإ اع ً٦ؾُاعحي الهٛحرة
في جهاًت قاعٕ الحزي عو٧لى اإلادسخ.ل٨جي ٦ىذ اٖغ ٝؤن َظا
الغظل ب٣ي خُا في َظا الكاعٕ بالٛلِ.الحزي عو٧لى ٧ان
ٞىيىٍا هايل ٧ل خُاجه إللٛاء الح٨م باإلٖضام َ.ههه.
اؾخٛغب  ٠ُ٦لم ٌٛحروا اؾم الكاعٕ باؾم اخض ؤ٢اعب عثِـ
البلضًت مً الكهضاء؟ؤو اؾم والض الىالي ؤوظضٍ؟اؾخٛغب
بجهم جغ٦ىا اؾم الحزي عو٧لى ولم ٌٛحروٍ».

تنوع الباركديا كجودىا يف البناء األسلويب للنص الركائي عرب جنس النكتة،كذلك لتدعيم قرح
ا١توقف اإليديولوجي الرافض للتصرفات العشوائية للمسؤكلُت اإلداريُت كالسياسيُت يف الببلد.كىذا ما
يتمظهر يف ا١تقتبس األيت؛يقوؿ الراكم:
«ٖىضما اجسظ عثِـ البلضًت ٢غاع حُٛحر اؾم الكاعٕ الظي ٧ان ًدمل اؾم ال٩اجب
الٟغوس ي اهاَىٞ ٫غاوـ وحُٛحرٍ باؾم ؤزغٖ،ىضما ؾئل ما الاؾم الظي ً٣ترخه الؿُض عثِـ
البلضًت ٨ٞ.غ ٢لُال،زم ٢ا:٫ا٦خبىا في م٩اهه اهاَى ٫الجؼاثغَ.ههه.عبما ٧اهذ مجغص ه٨خه ول٨جها

جغؾم صعظت الباؽ الظي ص ٘ٞب٩ل ش يء بلى الاجهُاع»

 -1الركاية،ص286
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الفصل ال الث:

تتنوع ا﵀اكاة الساخرة يف ا١تنت الركائي من مستول التعلي إذل مستول النكتة كتبلغ قمة التعدد
ٔتحاكاة قرائ اٟتياة االجتماعية أك الشخصية على ا١تستول الفردم،سواء أكانت قرائ يف
التعبَت،أك الفكر،أك الرؤية .باإلضافة إذل ذلك ،فإف ا﵀اكاة الساخرة تتنوع يف توظيفها بُت مستوييها
العمي النقدم أك السطحي البسيط إذ ،ٯتكن عرض ا﵀اكاة الساخرة على األشكاؿ اللفظية
السطحية،كقوؿ الراكم« :كاف قلبي يردح في صدري».

1

غَت أف ا١تهم يف تقدمي ا﵀اكاة الساخرة ىو إمكانية رسم اٟتالة اليت من خبل٢تا ٯتكن أف تغور
ىذه ا﵀اكاة الساخرة لتصل إذل القيم كا١تبادئ اليت يعتنقها اآلخركف يف ا١تنت الركائي.كىذا ما نستفيد
منو،من خبلؿ رصد مواقن التهكم باألٝتاء الًتاثية؛ الذم قدمتو الشخصية الرئيسة كمشركع فكرم
يستهدؼ تغيَت القيم كا١تكتسبات ا١تتوارثة ،البالية،من ذلك قو٢تا:
« ػولُسا.مممم ...في ٖهغها هدخاط بلى ؤؾماء جمص ي م٘ اإلاىيت.
لى ٧ان خىلخه بلى ػوػو ؤًٞل- وؤهذ ؤزتي واف اؾم٪؟ ع٣ُ٢ت ٢مغ الؼمان . ال اصعي إلااطا ول٨جي ٦ضث اهٟجغ ضح٩ا . وؤهذ الاؾم ال٨غٍم؟ -هىعما.٫واؾمي الٟجي ٖك. ٤

 -1الركاية،ص382
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ً -ااااٍ ما ؤخالٍ اؾم هىعما.1»٫

إضافة إذل ذلك ،فإف توظيف ا﵀اكاة الساخرة ٯتكن أف تستخدـ من جانب ا١تؤلف بصورة
٥تتلفة:للداللة على موقف إيديولوجي ما فتكوف ىدفا يف حد ذاهتا2 ..كىذا ما يتضح من خبلؿ رد
فعل نور الدين-ديدك -إزاء ا١تعتقد الديٍت إذ ٧تد الراكم ٭تملو مسؤؤلية القوؿ :
عبي والؿُض ٖلي ٧. ٠ُ٦ ٠ُ٦لهم بؾالم..
كىناؾ أيضا ما يسمى بالعبارات ا١تسكوكة  ،les expressions figéesكيقصد هبا تلك العبارات
الًتاثية ا١تأثورة كا١تتوارثة جيبل عن جيل ،كاألمقاؿ كاٟتكم كالعبارات الشعبية ا١تأثورة ،مقل :حشيشة
طالبة معيشة،سكرة وفكرة وتكركيبة في الدروج.

تشكل ا١تلفوظات السابقة ،حالة تبدؿ لغوم ،ٯتكن أف نسميو منط التلفظ –التهجُت-كقد
كرد بلهجة جزائرية مشبعة با١توركث الققايف ،كىذا ما ٭تدد قبيعة ا١تتخاقب كا١تخاقب ؛ما يدعونا
إذل اٞتزـ بأف القارئ ا١تفًتض األكؿ ٢تذه األعماؿ الركائية ىو القارئ اٞتزائرم ،فعبارة «حشيشة
طالبة معيشة »مقبل.تضرب كمقل شعيب داؿ على ا١تنفعة الفردية إزاء منط العمل أك التكسب.
كمقل " خضرة فوؽ طعاـ" ؛مقل شعيب يضرب للموقف أك العمل غَت الفعاؿ ،كىو مقصود
االستعماؿ على ا١تغرب العريب دكف غَته من األقطار العربية.
كمن ىنا ،٭تتوم نص الركاية على ٣تموعة من البنيات اٞتاىزة.اليت ٯتكن عدىا بنيات لغوية
ثابتة ذات قوالب مستقرة.كتكقر ىذه البنيات يف اٟتوارات لعرض فكرة أك كصفها «.ولها وْاث٠

ٖضة :ظمالُت ،وهٟؿُت ،وؤزالُ٢ت ،وجإزحرًت ،و تناصية ».كما ننوه بوجود صيغ أخرل جاىزة
 -1الركاية ،ص 384.385
 -2ميخائيل باختُت :نفس ا١ترجع الساب ،ص283-282:
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مأخوذة من النصوص األدبية العا١تية ؛ كاليت سندرجها ضمن دائرة التناص يف مراتب ٖتليل العمل
الركائي.

 -5-2التناص كتقنية بنائية:
يعد مفهوـ التناص األرضية ا١تنهجية الرائدة يف مقاربة ظاىرة تضايف النصوص كتداخل
األجناس األدبية ؛ذلك أف النصوص بطبيعتها تتعال كتًتابط لتشكل يف أخر ا١تطاؼ نصا جديدا
يستوعب كل أشكاؿ التعبَت السابقة.كقد ميز النقاد السيميائيوف ؾ "ركالف بارت" ك"جوليا كريستيفا"
؛بُت النصوص من حيث اٟتضور الزمٍت التارٮتي،فأقلقوا تسمية «الىو الالخ »٤على النص اٞتديد
كتسمية «الىو الؿاب »٤على النصوص ا١تضمنة يف النص البلح  .كاٟتقيقة أف ىذا التقسيم إ٪تا
ىو من بديهيات األمور يف ٣تاؿ التناص؛ذلك أف كل نص أك خطاب ال ٯتكن أف يتأتى من ذاتو
كما عليو إال مساءلة النصوص كا٠تطابات السابقة ليؤسس منطقو الداخلي.فيكوف النص يف ذاتو
٣تموعة الكلمات كالبنيات اليت تشكلو كجسم.
بيد أف ا١تهم يف ىذا التقسيم ؛ىو البنيات الفكرية أك األنساؽ ا١تعرفية اليت تبٍت ذاهتا يف النص
انطبلقا من إخضاع البنيات النصية-الشكلية -السابقة ،كٖتويرىا كتكييفها مع الرؤية الققافية كالفكرية
اليت تشكل بؤرة النص.كىذه ىي كظيفة الرؤية اإلبداعية الواعية كا١تقصودة اليت «جخدغي خهى٫
الخٟاٖل الخال ١اإلاىخٓغ بحن الىو اإلاًمً –الؿاب-٤ؤو اإلاؿخضعى والىو الجضًض اإلا٨ىن ٖلى
الىدى الظي ً٨ىن ُٞه الىو الجضًض ظضًضا ب٩ل مٗجى ال٩لمت وال ٖال٢ت له بمىاًَ
الخًمحن آو الاؾخضٖاء ».1

٤ -1تمد صابر عبيد ٕ:تلي ا٠تطاب النقدم ،منشورات ضفاؼ،دار األماف ،الرباط،ا١تغرب،ص.147
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كعليو؛ال يكتفي النص اٞتديد بالنصوص السابقة،كنصوص مستدعاة من سياقها ا١تستقل فقط
بل يتمقلها كمادة خادمة لؤلفكار اليت ٭تملها ؛فيضيف إليها ك٭تذؼ منها كقد يزينها لصاٟتو آك
يشوىها ؛كىذا ما يضيف دالالت حصرية ١تستول حضور تلك النصوص داخل نسيج النص الركائي.
كتأسيسا على ما سب ؛سنحاكؿ يف مراتب التحليل اختبار النصوص الوافدة على سواًت

مملىه الفشاشت -اليت شكلت قسما ىاما كمعتربا من جسم النص -كمقاربتها من زاكية تأثَتىا الفٍت
اٞتمارل يف شكل النص ككذا قيمتها ا١تعرفية يف قدرهتا على التحوؿ عن قبيعتها كتوليد اٞتديد
الفكرم.

 -1-5-2التناص األدبي/فاوست ملحمة "غوتو "الشهيرة:
تؤسس ركاية ٦تلكة الفراشة منطقها الداخلي البنائي كف منط الصراع بُت ا٠تَت كالشر يف
٣تتمع متهالك،يعزكه الركائي للحرب الصامتة اليت نتجت عن اٟترب ا١تأساكية اليت عاشتها اٞتزائر إباف
تسعينيات القرف ا١تاضي.كيستفيد الركائي من ثنائية ا٠تَت كالشر يف تعارضهما كتناقضهما الشديد يف
رسم كاقع شخصياتو متأثرا يف ىذا ا١تنحى بالتيار الفاكسيت يف األدب الذم صاغ نظرتو للعوادل الركحية
لئلنساف من خبلؿ ىذه القنائية.كما يزيد من عم توصيفنا ىذا حضور الشخصيات االْعبلمية يف
ملحمة ٚىجه- 1باالسم الصريح-يف ركاية ٦تلكة الفراشة كىي على التوارل "مارغاريت" كىي ذاهتا
الشخصية الرئيسة "ياما" .كتعرب عن ذالك بقو٢تا" " اؾمي الح٣ُ٣ي ًاما ولِـ ماعٚاعٍذ

.".و"مارغاريت" ىي تلك ا١ترأة اٟتسناء اليت جعلها "غوتو" شريكة "ٞاوؾذ "2يف ا٠تطيئة اليت كقعا
فيها بغواية الشيطاف "ميفيستو"-الشيطاف.-أما "فاكست" فهو االسم البديل الذم اقًتحتو" ياما
"كبديل السم "فادم" صديقها االفًتاضي يف ٦تلكة االنًتنت يف ركاية ٦تلكة الفراشة .
 Goethe-1يوىػػاف فولفغػػانغ فػػوف غوتػػو 1832-/1149اديػػب أ١تػػاين لػػو ت ػراث أديب ضػػخم مػػن أعمالػػو:أالـ الشػػاب فيػػًت
(ركاية)،فاكست(ملحمة)،بركميقيوس(قصائد شعرية).
 -9فاكست،أك فاكستوس؛بطل اٟتكاية الشعبية األ١تانية عن الساحر كا٠تيميائي األ١تاين"،يوىاف جورج فاكست" الذم ابرـ عقدا مع
الشيطاف؛قصد اكتشاؼ اٞتوىر اٟتقيقي للحياة.ينظر :ا١توسوعة اٟترة،كيكيبيديا.
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كيبلغ التناص على مستول الفكرة ؛٘تاثل الطبيعة اإلنسانية يف جنوحها لفعل ا٠تَت .فاإلنساف
حر يف اختياراتو عن قري االكتساب،كىذه الفكرة ىي اليت مؤلت هٟـ ٞاوؾذ «ٞغخت وٚبُت
بجها الهض ٝالظي اه ٤ٟخُاجه ؾُٗا بلُه صون ؤن ٌكٗغ ؤن ًيس ى ٧ل بوؿان طاجه وَٗمل مً
اظل آلازغًٍ ،مشلما ٌٗملىن ألهٟؿهم .جل ٪هي طعوة الحُاة البكغٍت واللحٓت الظَبُت التي
ٌؿخُُ٘ "ٞاوؾذ" ؤن ًخمجى ب٣اءٍ ٞحها بلى ألابض،لحٓت اإلاخٗت ال٣هىي».1

بذلك تكوف فكرة اٟتريةٖ-تقي ا١تتعة القصول كخَت اإلنسانية -ا﵀رؾ الفعلي لشخص"ياما
"باعتبارىا اٟتامل األساس اليدكلوجيا الليربالية،اليت ترسخ أساسها الفكرم كف ىذا ا١تنظور.
كٕتدر اإلشارة يف ىذا ا١تستول إذل عبقرية الركائي اليت ظهرت من خبلؿ بناء عوادل شخصياتو
الداخلية –النفسية كالركحية-يف توظيفو ا١ترأة كحامل للنزعة الفاكستية –اليت غالبا ما ٭تملها الرجل -
يف إشارة رمزية منو إذل قيمة حرية ا١ترأة يف اختيار كرسم عناكين حياهتا .فقدـ لنا "ياما "يف صورة ا١ترأة
ا١تتحررة الطموحة اليت تسعى لتغيَت كقَت من القيم االجتماعية كإحبلؿ أخرل بد٢تا .فكانت بذلك
حاملة ك٦تقلة ا٠تط اإليديولوجي الليربارل؛ ا١تستوعب لكل أشكاؿ الوعي اليت ٘تلكها شخصيات
الركاية.
كمن ىنا ؛ننوه إذل قيمو التناص كإجراء ٚتارل فٍت؛كونو يوسع البناء-الركاية باعتبارىا بنية –
كيتيح إثراء األفكار ا١تعركضة باإلحاالت كالدالالت اليت يطرحها،كبذلك تتسع دائرة الفهم
كمقتضيات التلقي.

 -2-5-2الشعر/الشعر السياسي الفرنسي /منطق الحرية السياسية:

 -1خليل تادرس :أحلى األساقَت العا١تية ،كتابنا للنشر ،بَتكت،لبناف ،ط،2008، 1ص.131
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عمد الركائي يف بناء شخصيتو -على مستول التأىيل السردم  -إذل جعلها شخصية مشبعة
بالققافة األدبية األكركبية اٟتديقة يف إشارة رمزية منو إذل قيمة ا١توركث الققايف الغريب يف التأثَت على
سلوؾ اإلنساف السيما كىو الفكر ا١تهيمن على العادل يف الوقت الراىن .
كاف للشعر الفرنسي حضور متميز يف النص كذلك من خبلؿ التغٍت بو يف مواقف متباينة من
مواقف الشخصية الرئيسية .كتعد قصيدة سيدم الرئيس "لبىعَـ ُٞان" أقوؿ نشيد من حيث
ا١تساحة النصية  .1كقد كظفتو الشخصية الرئيسة-البطل -ليكوف حاؿ لساهنا الناق إزاء موقفها من
دعوة السلطات اٞتزائرية للمدنيُت باالشًتاؾ يف ٥تطط الدكلة ١تكافحة اإلرىاب أياـ تسعينيات القرف
ا١تاضي .يفيدنا النص يف مقطعو القاين،بتحديد موقف "ياما" من اٟترب الصامتة ؛كىو موقف رافض
لبل٩تراط يف اٟتل العسكرم الذم تقدمو السلطة كعبلج ضد ا٠تارجُت عن القانوف –اإلرىاب-
فنجدىا ترفض الرفض القاقع ؛مع تذكَتىا بتضحيات أسرهتا الناٚتة عن ىذه اٟترب
القذرة؛تقوؿ:
Monsieur le président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
Depuis que je suis né
Jai vu mourir mon père
Jai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants
Ma mère a tant souffert

 -1ينظر ا١تلح رقم .7
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1

بوريس فياف ".

ٕتدر اإلشارة إذل أف ا١توقف من ىذه الفكرة قد كرد بطريقة غَت مباشرة خاصة أف الركائي قد
اعتمد منط التداعي يف بناء موضوعو كىذا ما جعل النص يندرج ضمن حكاية فرعية -تدرب فرقة
"ديبو جاز" اليت تنتمي إليها على آالت موسيقية-تشكل إذل بعض نظَتاهتا األخرل اٟتكاية اإلقار
"حكاية العشرية اٟتمراء" أك ما يقدمو الراكم من توصيفو ٢تا باٟترب الصامتة .

 -3-5-3الشعر /الشعر االجتماعي الفرنسي"/منطق الحرية االجتماعية:
تقوؿ "ياما "مسًتجعة ذكرياهتا يف فرقة "ديبو جاز" أف النشيد الذم ٖتفظو كال تنساه أبدا ما
رددتو ذات يوـ حوؿ الشباب ا١تنكسر الذم يعيش أزمات عميقة داخل كقنو دكف أف ٬تد ٢تا حلوال.
كبالتارل تعرب "ياما" عن الواقع من خبلؿ جنس الشعر الذم يستطيع أف يعرب عن عوادل ٥تتلفة
بكلمات اقل مقارنة بأجناس أدبية أخرل.فراحت تردد ىذا النشيد كلما استدعى ا١توقف ذلك.كقد
كردت اسطر متفرقة منو يف ثنايا الركاية،ككرد كامبل يف هناية الركاية.ليجعلو الراكم خا٘تة
لعملو.الكتابة .-تقوؿ "ياما":
dans notre si beau pays nous aimons la danse
on aime le tango
Le tango n’est pas l’apanage des aises
On prend une bierre tango on vois mieux la vie
Et on danse avec les chimères sur le pont des mort

 -1بػوريس  Boris Vianكلػد 10مػارس  1920بػاقرام بفرنسػا ،كاتػب متحػرر كمتمػرد ،شػكلت ركاياتػو خطػا جديػدا
للكتابة ا١تتحررة من كل قيد أخبلقي أك ديٍت أك حىت إنساين.من ركاياتو ؛سأذىب ألبص على قبوركم J’irais craché.

ينظر ا١توسوعة اٟترة .ويكيبيديا .تويف سنة Sur vôtres tombes1959
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يتناص ىذا ا١تقطع مع قصيدة بيلي راتاكوكير "  1"Billy Rataquouereيف مشهد
الرقص على اٞتسور،غرب أف الفارؽ الذم ٯتنح النص األكؿ قوة التأثَت ىو االسم .كنقصد اسم
اٞتسر(ا١توتى)،اسم ا١تشركب(تانقو)،اسم ا١تكاف(؟العاصمة)،كىذا ما ٮتل فضاء التخييل كما يقرم
آفاؽ التوقع للمتلقُت/القراء.
كلعل ىذا ما يدفع القارئ إذل تعمي نظره أثناء عقد ا١تقارنة بُت جسر مشهور يف فرنسا –
جسر افينوف -كجسر ا١توتى اجملهوؿ كالغامض الذم يقع بالعاصمة .كبالتارل يصبح ا١تكاف القيمة
الرمزية اليت يقدمها ا٠تطاب حىت كاف ٘تاثلت مواقف الرقص كالًتنح بُت مزىو على جسر افينوف
كمنكسر مًتنح على جسر ا١توتى بالعاصمة اٞتزائرية أياـ اٟترب الصامتة.
على جسر افينوف

Sur le pont d’Avignon

نرقص ونرقص
على جسر افينوف
نرقص جميعا بشكل دائري.

L’on y danse
sur le pont d’Avignon
L’on y danse tous en rond

 -4-5-2النص الديني/المعتقد األصلي وال قافة الدينية:
يساعد فعل التناص كإجراء أسلويب يف ٖتديد بعض ا١تبلمح الفرعية أك الرئيسة اليت ٘تيز
توجهات األفراد يف حياهتم .كمن ذلك،ما يرتبط بالتناص الديٍت؛الذم من خبلؿ تصنيفو،ٯتكننا
اٟتكم على ا١تعتقد أك الدين الذم تؤمن بو الشخصيات الفاعلة على ساحة ا٠تطاب.كقد كردت
نصوص دينية من القرآف كمن كتب الدين ا١تسيحية على لساف الشخصية الرئيسة "ياما"،يف مواقن
 -1الركاية ،ص348
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٥تتلفة من الركاية ؛حيث كظفت كل نص كف ما يتماشى كاألفكار اليت تعرضها .إذ ٧تدىا ترتل
األناشيد ا١تسيحية يف كنيسة أمنا اجملدلية .تقوؿ "ياما" يف هبو الكنيسة:

Ave maria

اللة مريم
يا ملكة السماوات
إليك ارفع صالتي

Ave maria gratia plena
1

Dominus tecum

أكرد الراكم النص كامبل باللغة البلتينية،تأكيدا ١تا كانت ٖتفظو "ياما" يف الطفولة داخل أسرهتا كقد
أشارت إذل ذلك يف معرض حديقها عن أٚتل الًتاتيل ا١تسيحية اليت أ٢تمتها الشعور الصايف ك٫تا
ترتيلي":ماريا كاالس" ك"اندريا بوتشلي"على أنغاـ ا١توسيقى الكبلسيكية .2
اسًتجعت "ياما" مشاىد االغتياالت كاٟترب الصامتة،عرب تساكؽ ذلك ا١تشهد كترتيل القرآف
الكرمي عرب مكرب مسجد قريب من موقع إقامتها بالعاصمة.لتتواف الصورة كمعٌت اآلية الكرٯتة يف
تعبَت٫تا عن األزمة الركحية اليت كصل إليها اإلنساف اٞتزائرم أياـ اٟترب الصامتة.تقوؿ "ياما":ظل
الصوت نقيا ودافئا .قاؿ اهلل تعالى:
﴿









   
3
﴾   

.

كما كرد النص الديٍت على لساف "ياما" أثناء حوارىا مع صديقها "نور الدين "أك "ديدم"
حوؿ حوؿ مشهد االعتقاؿ كاالغتياؿ يف مسرحية لعنة غرناقة .كقد كظفتو "ياما" لتصحيح ا٠تطأ
الذم كقع فيو نور الدين إزاء نسب اآلية إذل السيد علي كرـ ا﵁ كجهو.تقوؿ :ربي ىو اللي قاؿ
ماشي السيد علي الي يقوؿ.

 -1ينظر ا١تلح رقم .8
 -2ينظر الركاية،ص.228

 -3الركاية  ،ص50 ،سورة البقرة ،اآلية .74
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قاؿ ا﵁ تعاذل:

﴿    

    



     
﴾ 

1

إف حضور إشارات كرموز دينية متعددة يف ا١تنت الركائي يؤدم إذل خل فضاء ديٍت يسمح
بالتعايش بُت ٚتيع الفئات ا١تختلفة.كقد جعل الراكم شخصيتو الرئيسة الدائرة ا١تستوعبة لكل أشكاؿ
التدين ،فقدمها مسيحية العقيدة،علمانية الفكر،منفتحة يف حياهتا على كل ا١تعتقدات.
كىذا ما يتماشى كالتوجو اإليديولوجي الذم تؤمن بو.
 -5-5-2استدعاء الهويات األعالمية للرواية األوروبية الحدي ة:
من بُت األشكاؿ التناصية اليت حفلت هبا الركاية نذكر تضايف الشخصيات الركائية،يف إحالتها
على ٘تاثل ا١تواقف كالرؤل بُت النصوص الوافدة كالنص اٞتديد.كتتجلى قرائ بناء اٟتضور؛ يف
التشبيهات اليت كضعتها "ياما" للمقابلة بُت شخصيات ىذه الركايات كشخصيات من تعايشهم
كٖتي بينهم .كىي هبذا العمل تسعى إذل مسح ىويات كبناء ىويات جديدة ؛تتماشى كمنط فكرة
التغيَت اليت ٖتملها.
كٯتكن أف نورد يف ىذا ا١توقف إقبلقها اسم "كازٯتودك" على احد ا١تارين بالكنيسة،كىذه
التسمية نابعة من عبلقة التشبيو كالتماثل الشكلي بُت الشخصيتُت.ا١تشبو كا١تشبو بو -فكبل٫تا
احدب الظهر .كما أهنما يتماثبلف يف الطبيعة كالسلوؾ االنعزارل كىذا ما يستفاد من تقدمي الراكم
لشخصية ا١تشبو بو –كازٯتودك -عرب إحالة مرجعية إذل ا٢تامش.يقوؿ الراكم:
«جضوع ؤخضار الغواًت في ؾىت  1842في باعَـ"٧اػٍمىصو
" ،"quasimodoالُدُم اإلاٗىَ،١ى اإلا٩ل ٠بإظغاؽ هىجغصام

 -1اآلية  27من سورة النور
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ٌِٗ.ل في ٖؼلت ٦بحرة في ْل ؾلُان ؾُضٍ ظىط ٞغولى juge
frolloؤنض٢ائٍ الىخُضون َم مىدىجاث الحُىاهاث ألاؾُىعٍت
والحجاعة اإلاى٣ىقت وقبابُ ٪الُُىعً.دلم ٧اػٍمىصو بان ٌِٗل
بحن ٧ل الظًً ًغاَم مً ٞى ١مىظ ػمً بُٗض.ولم ً٣ترب مجهم
ؤبضا.طاث مغة ًدضر ما اهخٓغٍ ػمىا َىٍال في خٟلت اإلاجاهحن
ٌٗ.ص ي ؤوامغ ؾُضٍ ٞغولى وٍجز ٫لُسخلِ م٘ الكٗب الظي ججم٘

لُدخٟل بالؿىت الجضًضة».

1

إضافة إذل ما تقدـ،نضيف حضور اسم "زكربا "بطل ركاية الكاتب اليوناين "نيكوس
كازانتزاكي "2الذم كرد ذكره أثناء عقد ا١تقارنة اليت أجرهتا "ياما" بُت شخصية "الزبَت بن العواـ "-
رضي ا﵁ عنو-من جهة كبُت شخصية "زكربا "الورقية من جهة ثانية .كبُت ىذين األخَتين ككالدىا
من جهة ثالقة .كقد كرد ىذا اإلسقاط يف إقار حوار "ياما " مع "سَتين أـ ا٠تَت" حوؿ أصل التسمية
اليت فضلتها لوالدىا-الزبَت -كاليت تقتضي تغيَت ا١ترجع ا٢تويايت من العريب اإلسبلمي إذل الغريب ا١تقًتح.
كما نضيف للتمقيل ،اسم "فرجينيا ككلف"3الكاتبة اال٧تليزية صاحبة رواية األمواج،اليت كرد
ذكرىا من خبلؿ مطالعة "ياما " فنجدىا بعد قراءة الركاية تستبدؿ اسم كالدهتا من" فر٬تة "إذل"

-1الركاية ،ص 941
 -2نكوس كازانتزاكي،من ابرز الكتاب اليونانيُت يف الشعر كالسرد.كلد سنة -1883ت.1957لو عدة أعماؿ منها:زكربا،اإلخوة
األعداء،اإلغواء األخَت للمسيح،ا١تنش  .ينظر الرابط:
www.goodreads.com

 - 3اديلين فيرجينيا وولف 25يناير  1882 — 28مارس  1941أديبة إ٧تليزية ،اشتهرت بركاياهتا اليت ٘تتاز بإيقاظ الضمَت

اإلنساين ,كىي تعد من كتاب القصة التأثَتين .كانت ركايتها األكذل ذات قابع تقليدم مقل ركاية الليل كالنهار 1919كاٗتذت
فيما بعد ا١تنهج ا١تعركؼ ٔتجرل الوعي أك تيار الشعور ،كما يف "غرفة يعقوب"  ،1922ك«السيدة دالوام 1925ك«إذل ا١تنارة»
 1927ك"األمواج"  ،1931ك٢تا ركايات أخرل ذات قابع تعبَتم ،منها ركاية «أكرالندك » 1928ك«األعواـ»  1937ك«بُت
الفصوؿ»  .1941اشتغلت بالنقد ،كمن كتبها النقدية «القارئ العادم»  ،1925ك«موت الفراشة كمقاالت أخرل» .1943
كتبت ترٚتة ٟتياة «ركجر فرام»  ،1940ككتبت القصة القصَتة ،كظهرت ٢تا ٣تموعة بعنواف االثنُت أك القبلثاء  1921انتحرت
غرقا ٥تافة أف يصيبها اهنيار عقلي.
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فَتجي" نظرا للطبيعة اإلنسانية اليت ٕتمع بُت الشخصيتُت كىي قبيعة الفرد الذم يبحث عن ٖتقي
ذاتو كسط العوائ كالصعوبات.كقد تواترت األٝتاء االعبلمية يف الركاية لتشكل نسقا احاليا داال على
ا٠تلفية الفكرية كا١ترجعية األدبية اليت ٯتتح منها الراكم العليم يف بناء شخصياتو كمن ذلك نورد اسم
كوزيت" إحدل شخصيات ركاية البؤساء لػ ػ ػ"فيكتور ىيغو "1الذم اٗتذتو "ياما" بديبل السم أختها
"مَتا" .
يعمل فعل التناص على إثراء كتوسيع ٣تاؿ فكرة التغيَت،فيصبح اٟتضور ا٢تويايت-ا١ترحعية
االعبلمية-سبيبل يتغي من كرائو الراكم قرح بعض الرؤل كا١تفاىيم اليت ٗتدـ مسار أحداث ركايتو
.كقد ترٚتت "ياما "الشخصية الرئيسة ذاهتا كحامل ٢تذا الفعل .الذم يقدـ ا١ترجع األديب العا١تي
كمرجعية بنائية يستفاد منها يف إثراء األفكار كتنويعها إزاء القراء،رغم إقرارنا بصعوبة عقد ا١تقارنة اليت
تستدعي انفتاحا اكرب على النص /ا٢توية األصلية.من قبل ا١تتلقُت.
كمن تلك النماذج مقبل ركاية سأذىب ألبص على قبوركم
لػ ػ ػ ػ"بوريس فياف ".كركاية االنتقاـ لػ ػ ػ "فَتنوف سوليفاف

Sullivan

j’irai cracher sur vos tombes

 "Vernonكاليت قدمت على لساف

"فَتجي" كالدة "ياما"أثناء تعقيبها على قضية موضوعة األخبلؽ يف اجملتمع.
تتواتر يف النص أٝتاء شخصيات كعناكين ركائية كقَتة،أراد من كرائها الراكم أف يبُت ثقافة
ا١تركم عنو ك ىي يف نظرنا ما ٮتتزنو الراكم من ثقافة كىي ثقافة الكاتب ذاتو .ككمقاؿ عن ذلك نقدـ
ما أكرده الراكم من بيبليوغرافيا أدبية كثقافية،فنجده تارة يذكر النص كأحيانا يستعيض عن

 -1فيكتور ىوجو  26فرباير  1802 - 22مايو  1885أديب كشاعر فرنسي ،من أبرز أدباء فرنسا يف اٟتقبة الركمانسية،
ترٚتت أعمالو إذل أغلب اللغات ا١تنطوقة .كلد فيكتور ىوجو يف بيزانسوف ٔتنطقة الدانوب شرقي فرنسا ،عاش يف ا١تنفى ٜتسة
عشر عاما ،خبلؿ حكم نابليوف القالث ،من عاـ  1855حىت عاـ  .1870أسس مث أصبح رئيسا فخرياُ ٞتمعية األدباء
كالفنانُت العا١تية عاـ 1878ـ .تويف يف باريس يف  22مايو 1885ـ.
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النصوصبذكر الشخصيات.من ذلك إيراده ؛"غريغورم سامسا" بطل ركاية ا١تسخ

la métamorphose

ؿ"فرانتز كافكا .1"kafka

 -6-5-2الشخصيات الدينية والعالمية:
حفلت ركاية ٦تلكة الفراشة باستدعاء الشخصيات الدينية كالًتاثية ،فكاف حضورىا لزاما لتأكيد
حقيقة أك عرض موقف أك التعلي على حالة،مع ربطها بالسياؽ اٞتديد الذم يغَت من قبيعتها عن بعيدا
مرجعيتها األصلية  .كمن تلك الشخصيات تطالعنا شخصية "الزبَت بن العواـ رضي ا﵁ عنو" اليت كظفت يف
تبياف موقف "ياما" من االسم "الزي الصم صوسا" بوالدىا "الزبَت" كقد جعل الراكم حضور ىذه
الشخصية ٦تيزا من خبلؿ عرض يشبو تقدمي سَته الصحايب عرب مقارنتها بشخصية كرقية أدبية ىي شخصية
زكربا بطل ركاية "نيكوس كازانتزاكي".كىذا ما يعم أزمة التلقي من خبلؿ عرض صورة الصحايب كمقاتل
عنيف يصنع ا١توت كيبتغي ا١توت ا١تقدس؛نظَت حياة غيبية أخرل،يف حُت تعرض صورة "زكربا "الورقية –
شكبل ،الواقعية فكرا،-يف شكل صورة اإلنساف ا﵀ب كالطموح كا١تقتنص لكل ما يشبع هنمو من ملذات
اٟتياة.كىذا التصوير مضمن على لساف ياما البطل اٟتامل اليديولوجيا الليربالية .كمن الشخصيات الدينية
ا١تعاصرة كرد اسم عائض القرني-،2كىو داعية إسبلمي أثار ضجة بكتاباتو ك فتاكيو -عرب سرد قصة سفر
سَتين "أـ ا٠تَت" إذل مصر ١تؤازرة ىذا الشيخ كالتضامن معو إزاء من يعارضو من علمانيُت كيساريُت.كقد
ارتبط اسم الشخصية ا١تستدعاة با١تذىب كاالٕتاه الذم تؤمن بو "أـ ا٠تَت"،كىو هبذه القراءة ٯتقل مرجعا
لئليديولوجيا األصولية اليت تتبناىا "أـ ا٠تَت" .كباإلضافة إذل عائع اللشوي أكرد الراكم اسم ٖبض

 -4فرانز كافكا ( 3يوليو  3 - 1883يونيو  )1924كاتب تشيكي يهودم كتب باأل١تانية ،رائد الكتابة الكابوسية .يعد أحد
أفضل أدباء األ١تانية يف فن الركاية كالقصة القصَتة  .تعلم كافكا الكيمياء كاٟتقوؽ ك األدب يف اٞتامعة األ١تانية يف براغ (.)1901
ينظر الرابطhttp://www.kafka-in-arabic.de.vu. :

-2عائض القرني بن عبد اهلل .كلد سنة ، . 1960داعية إسبلمي سعودم،كاف إماما خطيبا ّتامع أيب بكر الصدي .لو أكقر من

 800خطبة صوتية.لو بعض ا١تؤلفات؛ أشهرىا كتاب "ال ٖتزف"الذم حق مبيعات ىامة يف العادل العريب كاإلسبلمي.
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الباؾِ ٖبض الهمض 1يف موقف تعلي "سَتين أـ ا٠تَت" على صوتو.مسجلة موقف األصولية ا١تتشددة
يف قضية الًتتيل كالتجويد.
بينما يذكر اسم الؿُض "ٖلي ٦غم هللا وظهه" يف مشهد تصويب "ياما "لبعض ا١تعلومات اليت
ٯتلكها صديقها "ديدم أك نور الدين" ٓتصوص الشخصية ككذا الدين اإلسبلمي.
أما بالنسبة للشخصيات األدبية فقد سجلنا حضورىا الكقيف على مستول ا١تساحة النصية
بأكملها،سواء ما تعل التوظيف بالشخصيات الورقية ؾ"زكربا" ك"فاكست" ك"مارغاريت"أك ما يتعل
بتوظيف أٝتاء األدباء كالركائيُت كالنقاد كمن ذلك ؛"جاؾ دريدا " رائد التفكيك،ك "بوريس فياف"؛الشاعر
الفرنسي،ك"غوتو "األديب األ١تاين.كغَتىم.
-7-5-2النصوص الحرفية /فعل الترجمة والتوظيف:

تطالعنا ركاية ٦تلكة الفراشة بتقنية ٕتريبية حداثية ،يقدمها الراكم كمنظور لئلبداع األديب ؛إذ
يًتجم مقاقع من ركايات أجنبية غربية مع إحالة مرجعها األصلي يف ا٢تامش.كقد جعل الراكم من
ىذه النصوص خطابات مباشرة على ألسنة شخصياتو ال سيما الشخصية البطل .كقد كظفت أغلبها
إلثراء فضاء التخييل عرب الشرح أك التمقيل أك التشبيو.كمن أمقلة تلك ا١تقتبسات اٟترفية-ا١تًتٚتة -ما
كرد على لساف "ياما" أثناء التعلي على حالة حارس الكنيسة ا١تلقب ب"كازٯتودك"،تقوؿ:
"٧اهذ هٓغاجه ظاٞت وزالُت مً ؤي ٖاَٟت ٌ.كبه َُ٨ال ٖٓمُا٧.ان َىٍال وظاٞا
وهدُٟاُٖ.ىاٍ ٞاعٚخان ومىُٟئخان ...مكٗغ ٦دُىان زغافي ْ.هغ مؿُذ والُخان مغجسُخان
حكبهان ميكٟخحن مدسخخحن جغحٗكان في ؤٖالي ؾاُ٢ه".

1

 -1عبػػد الباسػػط محمػػد عبػػد الصػػمد سػػليم داود ( 30 - 1927نػػوفمرب  ،)1988أحػػد أشػػهر ق ػراء القػػرآف الكػػرمي يف العػػادل
اإلسػػبلمي .كيتمتػػع الشػػيخ عبػػد الباسػػط بشػػعبية ىػػي األكػػرب يف أ٨تػػاء العػػادل ٞتمػػاؿ صػػوتو كألسػػلوبو الفريػػد .كقػػد لُقػػب بػػاٟتنجرة
الذىبيػػة كصػػوت مكػػو .كلػػد سػػنة  1927بقريػػة ا١تراعػػزة يف ٤تافظػػة قنػػا .حفػػظ القػػرآف الكػػرمي .دخػػل اإلذاعػػة ا١تص ػرية سػػنة 1951
ككانت أكؿ تبلكاتو من سورة فاقر .عُت قارئا ١تسجد اإلماـ الشافعي سنة  ،1952مث ١تسجد اإلماـ اٟتسُت سنة  .1958كتويف
يف  30نوفمرب .1988
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كقد أشار الراكم إذل أصل النص كاضعا إحالة إذل ا٢تامش؛ كىو نص مأخوذ من ركاية

Les

120 journées de Sodomeػ ػ.Sade2كيبدك أف الراكم قد أفاد كقَتا من ىذه الركاية منطلقا من فكرة
"دكساد" القاضية بال٨خابت ٦ما لم ً٨خب . ِ٢أك ما يصطلح ٖلى حؿمُخه بإصب ؤلاؾغاٝ

3

حيث كظف ذات اآللية-التشبيو كالوصف -يف ا١تواقف اليت عربت عنها "ياما" من ذلك كصفها
لعامل الضرائب الذم شبهتو ب"كَتفاؿ  "kervalأحد شخصيات ركاية "دو ساد".4كىو يف مشهد
شبقي حيواين.لذا تتقاقع التجربة الركائية ؿ"كاسيٍت" مع ٪توذج ركاية الواقع التصويرم
،représentationكاليت غالبا ما ٯتيزىا قابعها السادم كا١تأساكم.5
كمن النصوص ا١تًتٚتة بعض العبارات الركائية الواردة باللغة األ١تانية ا١تقتبسة من ملحمة
"فاكست "للكاتب األ١تاين "غوتو".كقد كردت ضمن مشهد اسًتجاع "ياما" لتفاصيل ا١تلحمة.
-1النص األ١تاين
تقوؿ :قل رل كماذا تفعل مع الدين؟

Nun sag wie hast dus mit der religion
6

 -2تقوؿ:األنوثة األبدية ترفع من مقامنا.

Daz ewig weibliche zaiht hina

 -1الركاية ص.276،
 -2الركاية ص.276،
-9بيار ماشَتمٔ،تا يفكر األدب؟،تر:جوزيف شرمي  ،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتكت ،ط،1،2009ص.223
 1740 -1814 Markez De Sade-4مػاركيز دك سػاد ركائػي فرنسػي ذك نزعػة ثوريػة مقػَتة للجػدؿ ،كانػت ركاياتػو
فلسفية كسادية متحررة من كافة القوانُت النحو األخبلقي تستكشف مواضيع مقَتة للجدؿ كاالستهجاف يف أعماؽ النفس البشػرية
من قبيل البهائمية ،كاالغتصاب من دعاة أف يكوف ا١تبدأ األساس يف اٟتياة ؛السعي ا١تطل ٕتاه الشهوات كا١تتعة الشخصية .سجن
كاهتم بالكفر.لو سجل حافل باإلجراـ.من أعمالو؛الُت كفالكور،تعاسة الفضيلة ،جرائم اٟتب.
-2-Foucault les mots et les choses une archéologie des sciences humaines paris Gallimard
1966 p224
- 6الركاية،ص325-324
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باإلضافة إذل ىذا التناص،نسجل توظيف نصوص صحفية ٞترائد ناققة باللغة الفرنسية يف ا١تنت
مع إيراد ترٚتتها يف ا٢تامش كما ىو اٟتاؿ بالنسبة ١تقاؿ اٞتريدة الوقن.

 -3البنية الدالة في رواية مملكة الفراشة :
 1-3وظيفية األفعاؿ في رواية مملكة الفراشة:
ٯتكننا عرض أىم األفعاؿ الواردة يف الركاية كف ا﵀ورين اآلتيُت:
أفعاؿ الواقع /كٕتسدىا شكليا يف الركاية مواقف البل أمن،الفساد،التخلف كالتقهقر.
أفعاؿ الحلم /كتصورىا تطلعات الشخصيات إذل حياة أفضل؛ملؤىا تعايش،حرية،تقدـ
كازدىار.
يشكل ا﵀وراف السابقاف ا﵀رؾ الفعلي ٟتركة الشخصيات داخل الركاية ؛كىذا ما ٯتنح النص
صفة اٞتدؿ،اليت تسمح بتقدمي كجهات نظر ٥تتلفة ألفراد يعربكف عن فئات متنوعة من اجملموعة اليت
تشكل عادل النص.غَت أف ا٢تيمنة اٟتضورية للشخصية البطل على مستول ا١تساحة النصية قد جعل
٤تور الواقع أكقر قغيانا بتصويره عناصر الواقع الذم ٖتِت فيو الشخصية .كمرد ذلك فكرة عرض
السلبيات؛ قصد فضحها كنقدىا كقرح بديل ٢تا  .كٯتكن عرض أىم األفعاؿ الواردة يف الركاية كف
البنيات اآلتية:
وصف الذات(موت الوالد،سجن "راياف"،مرض األـ "فر٬تة "آك "فَتجي" اغتياؿ "زبَت" أك "زكربا")
نقد السلطات(غل الصيدلية-تقريرا األمن ا٠تاص باغتياؿ كالد "ياما" كشخصية ثانوية أخرل).
الفساد اإلداري ( التزكير،الربكقراقية،الرشوة،الفساد ا١تارل،التسميات العشوائية لدكر الققافة كالشوارع
الرئيسية).
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التخريب (حرؽ مدرسة ا٠تيوؿ،حرؽ القكنة القدٯتة،حرؽ ٣تمع صيداؿ).
اإلىماؿ(ا١تستشفيات ،القمامة ).
اإلجراـ (االغتياالت،التحرش اٞتنسي.)...
أما يف مستول اٟتلم،فقد ظهرت مبلمح صورة الرؤية اليت ٯتلكها البطل إزاء الواقع /ا١تستقبل
ا لذم يفكر فيهما باستمرار .كمع ذلك تبقى ىذه الرؤية غَت متحققة بفعل العوائ كالصعوبات اليت
٘تر هبا اٞتماعة اليت تنتمي إليها .كىنا نشَت إذل أف أفعاؿ الشخصية دل ترؽ إذل مستول اال٧تاز،بل
كانت أكقر ذىنية؛أم أف ٖتققها كاقع على مستول فردم ذىٍت ْتت؛كىو ذاتو ا١تستول الذم يقدـ
إيديولوجيا التغيَت كسبيل للتخلص من سوء الواقع.
كتلك األفعاؿ -اليت تعرب عن ٤تور اٟتلم -؛(نشر الققافة الغربية،نقد الفكر السلفي
األصورل،القطيعة مع الًتاث،كٕتديد الشرعية بالنسبة ١تؤسسات الدكلة).
كمن خبلؿ ا١تستويُت السابقُت ٯتكننا أف نصنف ىذه األفعاؿ تصنيفا دالليا ٭تق االنسجاـ
فيما ٮتص ربط النص –باعتباره بنية-بالبنية االجتماعية ا٠تارجية اليت ظهر فيها.لذا سنقدـ يف
دراستنا األفعاؿ التامة باعتبارىا أعماال قصد ٖتديد قيمة العمل على مستول البناء السردم كىذا ما
يساعدنا على ٖتديد البناء ا٢تيكلي "الًتسيمة الذىنية "للركاية.

 - 2-3محور الهدـ :
الفاعل

الفعل

المعني بالفعل

الدافع

الغرض

الحافز

السلطات

غلق الصيدلية

ياما

الجباية

إساءة

محوؿ

مافيا األدوية

صناعة المهلوسات

الشباب

الماؿ

إعاقة

مشترؾ

مافيا األدوية

حرؽ مجمع صيداؿ

االقتصاد الوطني

الماؿ

إساءة

محوؿ
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زوربا/الطبيب

االستغالؿ /المصلحة

إساءة

مشترؾ

تزوير الحقائق/الهيمنة

إساءة

محوؿ

اإلدارة

العب ية

الشعب الجزائري

الفساد والبيروقراطية

إساءة

محوؿ

اإلرىاب

اغتياالت

اإلنساف

عقائدي/سياسي

إعاقة

مشترؾ

السلطات/اإلدارة تزوير التقارير

المختص

ضحايا

الصامتة

الحرب

جدوؿ رقم 12:يوضح طبيعة األعماؿ المعارضة
من خبلؿ ما مت عرضو يف اٞتدكؿ الساب ؛ ٯتكن أف ندلل على تقارب الذكات الفاعلة (ذكات
اال٧تاز) من حيث الطبيعة.فهي ذكات مهيمنة على ثنائية ا١تاؿ كالسلطة تسعى قدر اإلمكاف لفرض
ىيمنتها على اجملموعة عرب السيطرة االقتصادية كالسياسية.لذا ٧تدىا عرب تتبع ا٠تطاب ذكات معادية
﵀ور الرغبة الذم يطرحو البطل-ياما -كبديل فكرم يكوف السبيل القادر على التغيَت.كتعمل ىذه
الذكات على إحداث اإلعاقات ككضع العقبات أماـ مشركع البطل الفاعل يف ا٠تطاب فيشكل
تقدٯتها كعرضها مركيات ثانوية،يتباين حجم توظيفها بُت أفعاؿ قارة ال تأثَت ٢تا على ٣تمل
اٟتكي،مقل (ٖترش ا١توظف ب"ياما".1-تفكك فرقة ديبو -جاز) كأفعاؿ مشًتكة تؤسس للهيكل
العاـ الذم يشد بناء الركاية ؛فيجعلها أكقر ٘تاسكا.كمن ذلك نورد (أفعاؿ مافيا الدكاء-اإلدارة
الفاسدة ).
يؤدم النظر يف مستول الغرض،إذل السلبية اٟتتمية اليت يؤكؿ إليها العمل،فتبدكا بذلك ىذه
الذكات/الشخصيات سلبية الفكر كا١تنهج كالنتيجة.ال تقدر على تقدمي ذاهتا كحامل
اليدكلوجيا قادرة على االنتقاؿ من كضع متدف إذل كضع أفضل.كهبذا تفسح اجملاؿ ﵀اكلة إرساء ٤تور
موضوع الرغبة الذم ينشده البطل.كىو ذاتو مشركع التغيَت.كٯتكن عرض أىم األعماؿ البنائية يف
عرض األفكار ا١تنتصرة لتوجهات البطل كف اٞتدكؿ األيت:
 -1الركاية ص277-278 ،
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-3-3محور البناء:
الفاعل

الفعل

المعني بالفعل

الدافع

الغرض

الحافز

ياما

فتح الصيدلية

الشعب

ا١تنفعة العامة

ذايت

٤توؿ

ياما

ا١توسيقى

ديبو جاز

الفن

تكوين

مشًتؾ

ياما

نقد الفكر الديٍت

سَتين اـ ا٠تَت

فكرم

تغيَت

٤توؿ

ياما

تغيَت األٝتاء/
نقد الًتاث

الشخصيات

ثقايف

تغيَت

مشًتؾ

ياما

الصداقة

ياما

اٟترية

أصدقاء
الفايسبوؾ

تواصلي اجتماعي

انفتاح

٤توؿ

اجملتمع

اجتماعي

انفتاح

٤توؿ

جدوؿ رقم-13:يوضح قبيعة أفعاؿ البناء يف ا١تستول السردم.
تتيح لنا معاينة األعماؿ على مستول ا١توضوعات،ا٧تذاب الربامج السردية إذل موضوع
الرغبة،كما تتيح لنا أيضا إمكانية النظر يف قبيعة ا١توضوعات اليت غلب عليها ا١ترجع الققايف
/االجتماعي الذم شكل فضاء الركاية .كقد أدت ىيمنة حضور البطل /ياما على ساحة ا٠تطاب إذل
ا٧تذاب القيم اإلنسانية النبيلة ٕتاه مشركعها التغيَتم.غَت أف العوائ اليت يضعها ا﵀ور ا١تعارض٬،تعل
من األعماؿ ا١تنجزة متحققة على ا١تستول الذىٍت فقط دكف أف ٖتق ذاهتا كاملة يف أرض الواقع.

 -4 -3الشخصيات و النموذج العاملي:
 -1-4-3البطل الفاعل/الذات والموضوع:
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يبدك ٤تور الرغبة -من خبلؿ ٖتليلنا ١تستويات الوعي -يف ركاية ٦تلكة الفراشة متجليا يف سلوؾ
البطل كأفكاره اليت تطرح فكرة التغيَت كمنط التعايش كنبذ العنف كاٟترية الفكرية.كيتم تقدمي ىذه
األفعاؿ عن قري عبلقاهتا بأفعاؿ ا﵀ور ا١تعارض ضمن عبلقات التواصل كالرغبة كالصراع.
كٯتكن أف نصنف يف ىذا اإلقار تلك األفعاؿ؛ بُت ا١تتحققة يف الواقع ؛اليت تعد أعماال فرعية
مكملة لربنامج البطل /الفاعل؛مقل (اال٩تراط يف فرقة ديبو جاز-فتح الصيدلية،االعتناء بالوالدين)
كبُت األفعاؿ ذات الطبيعة الفلسفية كالفكرية ؛اليت حققت من خبل٢تا الذات االتصاؿ ٔتوضوع رغبتها
بناء على نقد الذات،كٖتريك الشعور لبناء ؛كعي ثورم يستهدؼ تغيَت قيم كإحبلؿ أخرل بد٢تا قصد
؛خل فضاء اجتماعي جديد يكوف قادرا على إثبات ذاتو يف التاريخ الراىن كمنها ؛قضايا
اٟترية،التعايش،نبذ الفكر ا١تتطرؼ.
يسعى البطل الفاعل إذل ٖتقي ذاتو عرب االتصاؿ ٔتوضوع رغبتو ا١تتمقل –من خبلؿ مقاربة
كعي الشخصية-يف نشر كٖتقي اإليديولوجيا الليربالية التقدمية اليت من شأهنا نقل اجملموعة من كاقعها
الراىن إذل موقع أفضل يف مسارىا التارٮتي.كيف ىذا ا١تستول فاف البطل الفاعل ٭تق ا٧تازه بصبغة
فردية ذىنية هتيئ نظريا ١تشركع فكرم مغاير للواقع ؛نظرا لبلستقطاب الكبَت الذم ٭تققو داخل
الطبقة /اجملموعة اليت تعرب عنها.كللتوضيح أكقر نسلم باعتبار "ياما" البطل الفاعل،كالطبقة اليت تعرب
عنها ىي قبقة ا١تققفُت –جيل االستقبلؿ -موقعها ؛من الطبقة الوسطى يف اجملتمع كنستند يف
تصنيفنا ىذا إذل قبيعة الوظائف –ا١تهن -اليت يشغلها أقطاب ىذا االٕتاه "ياما "صيدلية".زبَت"
صيدرل خبَت أدكية".ديدم" تاجر"،فادم" أك "فاكست" ٦تقل مسرحي"،سَتين أـ ا٠تَت" ماكقة
بالبيت.

 - 2-4-3المساعدوف:
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أثناء اشتغاؿ البطل على مشركع ا٧تاز برنا٣تو السردم ،٭تدث كاف يقع يف معضبلت كعقبات
تستدعيو أف يعُت ٕتربتو بتجارب اآلخرين الذين ينخرقوف معو يف برنا٣تو بوعي أك بغَت كعي.
كتشكل تدخبلت ا١تساعدين أجزاء مهمة من برنامج البطل إزاء موضوع رغبتو .
كما أف ا١توضوعات ا١تساعدة اليت تشمل الفضاء ٔ-تا يتيحو من مكاف كزماف كفكر-
يسهم بشكل أساس يف ٖتقي مشركع البط .كيف ركاية ٦تلكة الفراشة،يظهر العامل ا١تساعد عرب ٕتليو
يف سلوؾ كأعماؿ عائلة "ياما" ؛الوالدة"فَتجي"-يف منحها حرية الفكر كاٟتياة البنتها-كالوالد
"زبَت"؛كرعايتو ١تصاحل ابنتو كاٟتفاظ عليها .إضافة إذل أعضاء فرقة دًبى حاص اليت علمتها خفايا الفن
كا١تشاعر النبيلة .كصديقتها الصيدالنية؛ اليت ساعدهتا على ٖتمل عبء تسيَت الصيدلية.ك"ديدم" أك
"نور الدين" الصدي اٟتميم لػ "ياما"؛الذم كفر ٢تا جو ا١تغامرة كالتحرر من كل القيود.

 -3-4-3المرسل والمرسل إليو:
انطبلقا من التقدمي الساب ا٠تاص بأقطاب الًتسيمة الذىنية للحكاية العامة للركاية ،ٯتكننا إف
٩تلص -نسبيا -لتحديد كعرض ثنائية ا١ترسل ك ا١ترسل إليو؛انطبلقا من عادل البطل كاعتبارا من مواقفو
إزاء األفكار ا١تعركضة يف النص –.عٚم ؤن شخهُت البُل الٟاٖل ٢ض ال جخٗلٗٞ ٤لُا ببُل

الغواًت ؤي الصخهُت اإلاهُمىت -اليت ٯتكن ردىا إذل فكرة ٕتريبية نابعة عن التصورات ك األعماؿ
اليت تصدر عن الكل الركائي .لذا يبدك من خبلؿ النموذج الذىٍت الذم يؤسس لعرض األفكار يف
ا١تنت الركائي من حيث العرض كالتقدمي كا١تناقشة ؛ أف ا١ترسل ىو اٟتلقة الداللية اليت تستقطب إذل
فلكها كل مقومات اإليديولوجيا الليربالية ؛ا١تستأنسة ١تنط اٟترية ،األنسنة ،كرفض الواقعْ،تقا عن
األفضل .كىي حسب شخص "ياما" -كبطل فاعل متجسد شكليا يف النص الركائي-؛ تعكس رؤية
كموقف الطبقة الوسطى ا١تققفة اليت عانت تقلبات ا١ترحلة التارٮتية بعد مرحلة االستعمار خاصة زمن
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العشرية اٟتمراء اليت مرت هبا اٞتزائر.كىذا ا١توقف الناتج يطرح بديبل فكريا يتعل بصيغ بناء بطريقة
موضوعية للتعامل مع الراىن الققايف كاالجتماعي كالسياسي الذم تعيش يف بوتقتو اجملموعة ا١تشكلة
لعادل الركاية ؛كما تضطلع برسم صورة مغايرة للصور النمطية اليت ٮتتزهنا الوعي اٞتمعي للذات حوؿ
األنا٤.تاكلة بسط فكرة ٕتاكز ا١توركث ،كفكرة مقاقفة اآلخر فنيا كثقافيا ١تواكبة العصر .
أما ا١ترسل إليو فهو القارئ اٞتزائرم على اختبلؼ مرجعياتو الفكرية أك انتماءاتو الركحية
كالعرقية.كىذا ما عربت عنو أفكار اٞتماعات ا١تناكئة ١تشركع البطل كاليت مت عرضها كمشاريع فكرية
قاصرة عن ٖتقي التغيَت كما اٟتاؿ يف تقدمي اإليديولوجيا األصولية أك أثناء عرض النزعات الرباغماتية
لفئات عدة من اٞتماعة كاليت تنم يف اغلبها ،عن قصور الوعي لديها،كعجزىا عن رسم البديل الذم
ٯتكن من االنتقاؿ من كضع متدف إذل آخر أكقر رقيا كقموحا.
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الفصل الرابع:

أثر التفاعل الداللي بين المكوف الفني واإليديولوجي:
سيميوطيقا العنونة (تضايف الفكر والفن):
 -1-1العناوين :
يعد (جَتاد جنيت  )G. Genetteرائد البحث البنيوم ا١ترتبط باٟتكاية؛ أكؿ من قارب
العتبات الفنية األدبية ،باعتبارىا بنية أساسية ال ٯتكن ألم نص أف يتخلى عنها .ذلك؛ أف انتشارىا
كتوزعها فٍت إذل جانب النص األديب ،ٮتل جذبا للقارئ ٬تعلو دائم البحث عن كنو العبلقة بُت
العمل األديب من جهة كالعنواف ا١توضوع لو من جهة ثانية .كلعل ذلك كىذا مرده إذل اإلٯتاف العمي
–لدل القارئ -بأف العتبات رٔتا تربز « جنبا أساسيا من العناصر ا١تؤقرة لبناء اٟتكاية كلبعض قرائ
تنظيمها كٖتققها التخيلي»....

1

على ىذا األساس نعترب أف العتبات النصية تشكل مداخل ،كفضاءات ،تسهم يف تعزيز األثر
األديب عرب تكقيف داللتو ،يف حُت نعترب أهنا كال ٯتطنها أبدا يف الوقت ذاتو أنتكوف بديبل عن األثر
األديب.
كعليو؛ تغدك مقارنة العتبات النصية يف الدراسات السوسيو-بنائية أمر ال مندكحة عنو١ .تل لو
من أثر كاضح يف التأثَت على ا١تتلقُت ذلك أف ىذه العتبات تشكل يف حد ذاهتا نصوصا موازية.
ٕتذب القارئ إليها فتجعلو يتحرل الداللة ك٭تاكر نصو الذم يبُت يده؛ قصد فهم العادل ا١تتخيل
للركاية.

2

 -1عبد الفتاح اٟتجرم :عتبات النص ،البنية كالداللة ،منشورات الرابطة ،الدار البيضاء ،ط 1996 ،1ص .16
 -2النص ا١توازم.
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٬تمع النقاد كاألدباء ،على ضركرة االختيار ا﵀كم للعنواف؛ حىت أهنم أنشؤكا علما خاصا بو –
يف الغرب -كٝتوه بعلم "العنونة  .1"Titeologieكىو علم يبحث يف بناء كصياغة العناكين بطريقة
سيميولوجية .كتكمن أ٫تية العناكين ،فيما ٘تقلو أثناء ٟتظة اللقاء الفعلي بُت الكتاب كالقارئ ،فيتيح
عرض العنواف إنشاء حوار،ينتج عنو قراءات كإحاالت؛ تدفع ا١تتلقي إذل اٟتكم ا١تبدئي على قبيعة
النص ا١تعركض أمامو .فيحدد مسنده – ركاية أك قصة أك ٣تموعة قصصية -كيقارب مضمونو انطبلقا
من العنواف الذم يتمظهر يف النص «٦مجمىٖت مً الٗالماث اللؿاهُت التي ًم ً٨ؤن جضعط
ٖلى عؤؽ هو لخدضصٍ وجضٖ ٫لى مدخىاٍ وحٗؼي الجمهىع اإلا٣هىص بال٣غاءة».

2

كعليو ؛يشكل العنواف من حيث حضوره يف العمل األديب ؛«مٟخاخا بظغاثُا في الخٗامل م٘
الىو ببٗضًه الضاللي والغمؼيٞ،الٗىىان لل٨خاب ٧االؾم للص يء ٌٗغ ٝبه وبًٟله

ًخضاوٌ،٫كاع به بلُه وٍض ٫به ٖلُه».3كما يُفسح لقارئ النص إمكانية نقد العنواف ،إما بتقبيتو أك
تغيَته أك اٟتكم بنجاحو أك فشلو .كيف ىذا اجملاؿ؛ سنعرض عناكين ا١تدكنة عرب تصنيفها كترتيبها,
انطبلقا من تاريخ صدكرىا يف مرحلة أكذل ،ككذلك قبيعة بناء عناكين الركايات انطبلقا من الًتكيب
كا١تعجم كالداللة كا٠تصوصية كمدل ارتباط ذلك با١تتوف اٟتكائية يف مرحلة ثانية.

1

- Genette, Seuils, paris. Ed. seuil. C. Points. 2002.
٤- 2تمد مفتاح  ،دينامية النص،ا١تركز الققايف العريب ،بَتكت ،ط،1،1990ص72
 -3ا١ترجع نفسو ،ص73.
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 -2-1تصنيف العناوين:
تاريخ الصدور

عدد الصفحات

عنواف الرواية الرئيس

موقعو

العنواف الفرعي

كريماتوريوـ

مسالك أبواب اٟتديد

خارجي

ط2008 ,1

632

البيت األندلسي

سوناتا ألشباح القدس

خارجي

ط2008 ,1

463

Crématorium
أن ى السراب

ميموريوـ Mémorium

خارجي

ط2010 ,1

447

مملكة الفراشة

Scriptorium

داخلي

ط2010 ,1

552

رماد الشرؽ I

٨تن أيضا ٨تب التانغو كنرقص على داخلي

ط2013 ,1

423

جسر ا١توتى
رماد الشرؽII

خارجي

خريف نيويورؾ األخَت

ط2012 ,1

477

جدوؿ رقم 04:جدكؿ خاص بتحليل قبيعة العناكين من حيث الًتكيب.
 يتيح لنا اٞتدكؿ الساب رصد قبيعة العناكين اليت كسم هبا كاسيٍت ركاياتو .كىي تبدك مقناة(كلمتُت) مع إضافة عناكين فرعية تًتاكح يف قو٢تا بُت مكوف كاحد كعدة مكونات؛ كىذا يفيد
أف كاسيٍت األعرج ال ٭تبذ صيغة العنواف ا١تفرد ،لعلمو بطبيعة التأثَت الذم يًتكو العنواف ا١تركب
أثناء عرضو على ال ُقراء ,كىذا ما سنحاكؿ عرضو من خبلؿ العناصر اآلتية.
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-2تحوالت العنواف بين الشكل والمضموف:
 -1-2رواية كتاب األمير مسالك أبواب الحديد:
العنواف الرئيسي كتاب األمير
مسالك أبواب
العنواف الفرعي اٟتديد

شيء إنساف

نكرة معرفة مفرد مفرد

ثقافي سياسي

شيء شيء

نكرة

ٚتع

جغرايف/فكرم

شيء مادم

نكرة

ٚتع

مكاين

معرؼ

مفرد

معدين

جدوؿ رقم05:جدكؿ خاص بتحليل عنواف كتاب األمَت

صورة الغالؼ:رواية كتاب األمير.
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كرد العنواف الرئيس ٢تذه الركاية مركبا من مضاؼ مفرد كىو كلمة كتاب كمضاؼ إليو مفرد كىو
كلمة األمَت؛ كقد كلد التعريف باإلضافة غموض قبيعة الكتاب أكال كاألمَت ا١تعرؼ ب"اؿ" ثانيا.
كىذا ،رٔتا ،ما ينتج عن ٟتظة اللقاء األكذل ،بُت العنواف كالقارئ .فعن أم كتاب ،كعن أم أمَت
يتحدث ىذا العمل؟
يضيف "كاسيٍت" عنوانا فرعيا لتحديد العنواف كامبل ،فيزيد العنواف الفرعي كقافة داللية؛ بسبب
الًتكيب ا١تؤسس على اإلضافة كىو مؿال ٪ؤبىاب الحضًض ،اليت كردت على صيغة ٚتع مسندين
نكرتُت كإفراد األخَت معرفا.
تشكل نقطة اللقاء األكذلٟ ،تظة مساءلة كحوارية لتحديد مرجعية النص؛ كىذا العنواف بًتكيبو
ا١تزدكج  -األصلي كالفرعي -يدفعنا إذل ٖتديد قيم ا١تفردات قصد تبياف قيمة العنواف .
كمن خبلؿ اٞتدكؿ الساب  ،تتضح لنا السمات ا١ترجعية الكربل للعنواف ،فهو عنواف يتأسس
على ا١ترجع الققايف كلمة الكتاب كا١تعزر بالسياسي يف كلمة األمَت ،كىذا ما يعزز الفكرة التارٮتية
للركاية ،كىذا ما ٯتكن التعبَت عنو يف ما يلي:
تطاب العنواف األصلي -كتاب األمَت -مع ا١تؤلف ا١تشهور كتاب األمَت le livre de
 princeلصاحبو نيكوال ماكيافيلي ( ،1)1527 -1496كىو كتاب يعٌت بشؤكف السياسة
كأنظمة اٟتكم.

 -1كتػاب األمػَت le livre de prince ،لنيكولػو دم برنػاردك دم ماكيػافيلّي "باإليطاليػة Niccolò di Bernardo
) (3 dei Machiavelliمايو  1469 - 21يونيو  1527كلد كتويف يف فلورنسا ،كاف مفكرا كفيلسوفا سياسيا إيطاليا إباف
عصر النهضة .أصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية كا١تؤسس للتنظَت السياسي الواقعي ،كالذم أصبحت فيما بعد عصب دراسات
العلم السياسي .أشهر كتبو على اإلقػبلؽ ،كتػاب األمػَت [3]،كالػذم كػاف عمػبل ىػدؼ مكيػافيلي منػو أف يكتػب تعليمػات ٟتكػاـ،
شر الكتاب بعد موتو ،كأيد فيو فكرة أف ماىو مفيد فهو ضركرم ،كاليت كاف عبارة عن صػورة مبكػرة للنفعيػة كالواقعيػة السياسػية .
نُ َ
كلقد فُصلت نظريات مكيافيلي يف القرف العشرين.
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تشابو العنواف مع بعض ا١تصنفات التارٮتية ،السيما« :كأف اإلضافة اليت ُركب هبا العنواف ال

ٖتق التعريف الذم يناط أمره هبذه الطريقة من قرائ التعريف كالتخصيص يف العربية» .1يوحي
العنواف الفرعي بتعدد ا١تسالك ا١تفضية إذل أبواب اٟتديد -الدالة أيضا على التعدد -كىذا ما يتضح
بعد قراءة الركاية ،اليت ٖتيل إذل تفاصيل حياة األمَت عبد القادر اٞتزائرم.
يُفهم النص بطريقة مرجعية ،كذلك باالستناد على الصورة الفوتوغرافية لؤلمَت عبد القادر
اٞتزائرم ،كىي صورة مرجعية ذىنية تتعل با١تتلقي اٞتزائرم على كجو ا٠تصوص كبا١تققف العريب على
كجو العموـ.
اقًتاف العنواف بالصورة ،أدل بنا إذل اٟتكم على النص بأنو ينتمي إذل دائرة الكتابة اإلبداعية
التارٮتية.

 -2-2سوناتا ألشباح القدس:

 -صورة غالؼ رواية كريماتوريوـ سوناتا الشباح القدس.

 -1أٛتد اٞتوة ،جًاً ٠الخاعٍخي وؤلاًضًىلىجي في ٦خاب ألامحر٣ .تلة قراءات ،جامعة بسكرة ،عدد ،2ص.287
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كسم كاسيٍت ركايتو بعبارة مركبة من ثبلث كلمات كىي :سوناتا /أشباح /القدس .كىي كلمات
تتباعد على مستول ا١تعجم كلكن توظيفها الًتكييب يوحي بكقافة ا١تعٌت أك شعرية اللغة يف خل عنواف
يشد القارئ كيدفعو إذل فهم كنهو كمرجعو.
ك"سوناتا" لفظ مأخوذ من حقل ا١توسيقى كىي قطعة منتظمة من األصوات الصادرة عن آالت
موسيقية بطريقة متجانسة فنيا .كقد أردؼ الراكم ىذه الكلمة ْترؼ اٞتر "البلـ" ا١ترتبطة بكلمة
"أشباح" للداللة على أف ىذه القطعة ا١توسيقية موجهة أك رٔتا مهداة إذل أشباح .كاألشباح  -على
العموـ -أقياؼ ميتافيزيقية ترد إذل خاقر اإلنساف لعلة ،أك ٟتكمة.
كقد عمد الركام إذل إضافة كلمة "القدس"؛ كىي مدينة ا﵁ ا١تقدسة أكذل القبلتُت كثاين
اٟترمُت الشريفُت .تلك ا١تدينة ا١تغتصبة اليت تئن ٖتت براثن الصهاينة .كعليو تغدك عملية اٞتمع بُت
كلميت أشباح كالقدس ،مفتاحا دالليا لولوج عادل النص ،ىذا أف تاريخ ا١تدينة كحا٢تا حاؿ أشباح
تظهر بُت عادل اٟتقيقة كعادل الواقع.
يضيف كاسيٍت األعرج إذل العنواف الرئيسي ،عنوانا فرعيا مفردا كىو

كرٯتاتوريوـ Crématorium

الذم يقصد بو ا﵀رقة .كىنا يتداخل النص مع أحداث التاريخ ،فتفوح رائحة ا﵀رقة ا١تزعومة لليهود
اليت حدثت يف أ١تانيا أياـ النازيُت كتعرؼ ب:

Holocauste

ا٢تولوكوست كىي لفظة تدفعنا إذل

كجهة نظر نسبية فيما ٮتص القيم  -أم اٟتقيقية -كيقرب ىذا التوظيف عقد مقارنة بُت ما يتعرض لو
اليهود يف أكربا يف القرف العشرين على يد األ١تاف كما يتعرض لو شعب فلسطُت العريب ا١تسلم يف
أرضو كيف شتاتو على يد اليهود الصهاينة .كىذا ا١تنط يؤسس ضمنيا اعًتافا  -على مستول
القياس -بوجود ىذه ا﵀رقة .كٯتكن عرض البنية الذىنية للعنواف كف التصنيف اآليت:
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الكلمة

الطبيعة

الحالة

النوع

العدد

المرجع

سوناتا

صوت

متجانس

اسم نكرة

مفرد

ا١توسيقى

أشباح

ميتافيزيقا

غ .متجانس

اسم نكرة

ٚتع

ا٠تياؿ

القدس

مكاف

غ .متجانس

اسم معرؼ

مفرد

ا١تكاف

(٤تتل)
كريماتوريوـ آلة

اسم نكرة

متجانس

مفرد

التاريخ

جدوؿ رقمٖ - :06تليل عنواف ركاية كرٯتاتوريوـ سوناتا .

ا١تبلحظ على اٞتدكؿ أعبله؛ أف قبيعة ىذه الكلمات متباعدة ال سيما كأهنا غَت متجانسة
تستمد داللتها عرب اإلضافة كالًتابط ،فتشكل بذلك عا١تا يتأسس على معطيات التاريخ "كلمة
كرماتوريوـ ،القدس" ،كالدين "اإلسبلـ ك اليهودية " كا١توسيقى"  " -كلمة سوناتا"-
٭تمل ىذا العنواف صفة اٞتاذبية ١تا لو من تكقيف دالرل بُت كلماتو .السيما ثنائية
سوناتا/كرٯتاتوريوـ ،كثنائية أشباح /القدس.
ٮتتلف ىذا العنواف عن عناكين ركايات "كاسيٍت األعرج" األخرل إذ بدأ عربه بتخصيص
اللفظ األجنيب مرادفا للعنواف الفرعي .كىذا ما ٧تده يف أعمالو ،باإلضافة إذل تغليب النص ا١تًتجم
كىو:ا﵀رقة كاالستعاضة عنو بتعريب الكلمة :كرٯتاتوريوـ .كرٔتا ينبئ ىذا عن إسًتاتيجية ٕتريبية
حداثية تتعل بصياغة العنواف .اعتمدىا كاسيٍت كتقنية بنائية يف تشكيل  -أك كسم -ركايتو كف نظرة
خاصة تعتمد خلفية أك نظرة خاصة ٕتاه مشكلة اللغة.
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تساعد شعرية العنواف ككقافتو على جذب ا١تتلقي ٟتلحلة التبلزـ بُت ا١تتناقضات ،ا﵀رقة
كا١توسيقى ،كا١توت ،كتدفعو إذل تقبيت ا١ترجع ا١تساعد على الفهم كالتقبل أم "القدس".

-3-2-2سوناتا ألشباح القدس،طوباوية الفن بين اإلبداع و المقاومة:
قدـ الراكم يف ركايتو ٦غٍماجىعٍم ؾىهاجا القباح ال٣ضؽ شخصية فنانة فلسطينية –قد
تكوف كاقعية أك متخيلة – تعبث هبا األقدار كظركؼ االحتبلؿ القاىرة يف موقنها
األصلي،فتضطر ١تغادرة كقنها كاللجوء إذل منفاىا االضطرارم يف الواليات ا١تتحدة األمريكية اثر
هتديدات إسرائيلية ألسرهتا بالتصفية .كقد غادرت ٖتت اسم مستعار خشية على حياهتا.
كيف موقنها –منفاىا -اٞتديد.تعمل الشخصية على التأقلم مع الواقع اٞتديد كالتخلي
نسبيا عن كاقعها األصل.فيصورىا الركائي كىي تسعى إلثبات شخصيتها كىويتها عرب كلوجها
عادل الفن (الرسم) .فتخطو أشواقا ىامة تتخللها انتصارات فنية ؛جسدىا تألقها يف ميداف
الرسم ،كانكسارات نفسية حادة ؛أساسها غربة ا١تنفى كاستحالة إمكانية الرجوع إذل الوقن.
كبُت االنكسار كاالنتصار مسافة سؤاؿ كاحد فاصل َ« :ل ًم ً٨لإلوؿان ؤن ٌٗىص بلى اإلا٩ان
هٟؿه بٗض ؤ٦ثر مً هه٢ ٠غن مً الُٛاب؟».1

كيف ٤تاكلة جادة لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ،عمد الركائي إذل تفعيل العنصر التارٮتي
كتوظيفو قدر اإلمكاف كْتدكد الرمزية لئلجابة عن تساؤالت العصر يف ما ٮتص ح عودة
البلجئُت الفلسطينيُت إذل ديارىم.

 -1كاسيٍت األعرج :كرٯتاتريوـ سوناتا ألشباح القدس ،منشورات الفضاء اٟتر ،اٞتزائر ،ط  ،9006 ،4ظهر الركاية.

196

أثر التفاعل الداللي بين المكونين الفني واإليديولوجي

الفصل الرابع:

يف إقار حوار فكرم أجراه األستاذ"كاسيٍت األعرج" مع"عبد اجمليد دقنيش" أشار إذل أف
الركاية التارٮتية؛ لِؿذ وسجا للمٗلىماث الخاعٍسُت بل هي بصعاط اإلااصة الخاعٍسُت في ؤ٤ٞ
بوؿان خًاعي مٗانغٌ ،ؿخُُ٘ ال٣اعت ؤن ً٣غؤَا يمً مجا ٫مً الحىاع والخٗاٌل

والؿالم .مشَتا إذل أف ىذه ا١تهمة يضطلع بإخراجها مققف عضوم؛ يعمل على تشكيل أف
إبداعي جديد ،يتجاكز ا٠تطابات السياسية اٞتاىزة كيتخذ من ا١تبادئ اإلنسانية كالققافية
كالتارٮتية شرعية التأسيس اإلبداعي.
كىو يركـ ىذه الرؤية اإلبداعية؛ ٧تد "كاسيٍت" يبوح بالسر الكامن كراء كتابتو لركاية
كرٯتاتوريوـ سوناتا ألشباح القدس ،إذ يرل أهنا :
« حٗبحر ًٖ الهاظـ الٗغبي وًٖ الخمؼ ١والدكغطم و
ألاخاؾِـ ال٣ىمُت إلوؿان وظض في م٩ان وػمان مدضصًً –
اإلابٗضون الٟلؿُُيُىنٞ -هي ًُ٢ت جخجاوػ الؿاخت الٗغبُت
ألن الًُ٣ت ًُ٢ت اؾخٗماع وْلم وًَم خ٣ى٣ً{ ١ى}٫
جدضزذ ًٖ مدغ٢ت ؤزغي ٚحر اإلادغ٢ت اإلاٗغوٞت يض الحهىص
التي ؤعًٞها و ؤع ٌٞؤن ًمـ ؤلاوؿان ٖ ِ٣ٞلى ؤؾاؽ
ٖغقي ؤو صًجي ؤو ز٣افيَ .ظٍ هي مدغ٢ت ٞلؿُحن التي ؤؾمحها
اإلادغ٢ت الهامخت ،و٢ض ؤعصث ؤن ؤهبه الغؤي الٗام الٗغبي
والٗاإلاي بهظٍ الًُ٣ت».1

 -1ينظر على العنواف deghinchmeijid@yahoo.fr
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لذا يبدك التوجو اإلبداعي اٞتديد يف توظيف التاريخ ،إسًتاتيجية حداثية تقيمها الذات من
زاكية ا١تقاقفة قصد ترسيخ مبادئ عليا ٕتسدىا لغة اٟتوار كالتعايش كنبذ ا٠تبلفات؛ من خبلؿ
لفت انتباه القارئ –على اختبلؼ جنسيتو -إذل عدالة القضية الفلسطينية .كمن ىذا ا١توقع
ا٠تارجي ؛يتموضع العمل الركائي لػ"كاسيٍت األعرج" من حيث ىو تأسيس ١توقع معريف كجملاؿ
رؤية تنطل من خلفيات كاعية؛ ترتسم مبل٤تها يف تفاصيل كتقاقيع ىذا العمل الركائي الذم ال
يعدك أف ٮتتزف كيستبطن إيديولوجية معينة.
كتأسيسا على الصبغة التارٮتية اليت حددت إقار اٟتكاية العامة لغواًت ؾىهاجا ،ٯتكننا رد
موقف الركائي إذل تيار حداثي ،يشكلو ٩تبة من ا١تققفُت الذين يقوموف بًتٚتة التاريخ ك إعادة
بنائو بعيدا عن الصيغ النمطية التقليدية ،كذلك قصد رسم صور جديدة لؤلنا ك تسويقها
لآلخرين من باب ا١تقاقفة اإل٬تابية ؛اليت تستهدؼ إثارة ا١تتلقي كتوجيو عنايتو إذل خصوصية
ا١تواضيع ا١تطركحة ،بناء على عنصر التخييل؛ ا١تؤسس على ا١تادة التارٮتية ؛اليت ٗتبئ كراءىا
حقائ ظاىرة أك ٥تفية،ال ً٣ىلها اإلااعر بؿبب خؿاباث زاعط جاعٍسُت :ؾُاؾُت ،اظخماُٖت،

بًضًىلىظُت ،خؼبُت يُ٣ت ؤو ختى شخهُت مباقغة جمـ بكغا ماػالىا ٖلى ُ٢ض الحُاة.
كمن خبلؿ ما مت عرضو ؛ٯتكننا اٟتكم كلو نسبيا باف ركاية ٦غٍماجىعٍىم ؾىهاجا ألقباح

ال٣ضؽ تفرز إتاىا قوباكيا يسعى لتطوير تفسَتات معينة ،تتعل بالراىن العريب مشخصا يف فئة
البلجئُت الفلسطينيُت كعدالة قضيتهم القومية.
كقد أقلقنا على ىذا االٕتاه صفة الطوباكية ،نظرا للبنية ا١تهيمنة على اٟتكي اليت تصوغ
رؤيا للواقع «ٖحر جدغٍ ٪الؿلى ٥هدى ٖىانغ ال ًدخىحها َظا الىا ،٘٢ألجها ٢ض جىجح في
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وكاَها اإلاٗاعى –الجضًض -في جدىٍل الىا ٘٢الخاعٍخي ال٣اثم بلى واً ٘٢خُاب ٤و ًيسجم م٘
مٟاَُمها ختى و بن ٧اهذ َظٍ اإلاٟاَُم لم جضزل ؤو ٌؿخدُل ؤن جضزل خحز الخىُٟظ
الٗملي».1

ىكذا تؤسس قوباكية الفن لدل ا١تبدع ،الكوف التخيلي للعمل الركائي؛ فهي هبذا ا١تعٌت
اإلبستيمولوجي تؤصل ١تنطلقات كاعية «جدض ألاٞغاص وجأػعَم ٖلى الغيا بدايغَم ومايحهم
وجمجي الىاؽ بإماوي و ؤما ٫ظضًضة ٚحر مىظىصة في واٗ٢هم اإلاٗاف باإلاغة ،و٢ض ج٣ىصَم بلى
خالت مً الُإؽ الظي ٞصح ًٖ ؤلاخباٍ و ٖضم الغيا بما َى ٢اثم ».

2

كعلى ضوء ىذا ا١تعطى ،تبدك الركاية ذات قابع إشكارل ،يًتٚتو شكليا كعي الشخصية
الرئيسية باعتبارىا حامبل لطوباكية ا١تقاكمة الققافية.
 -4-2-2الوعي القائم والوعي الزائف:
انطبلقا من الوعي القائم؛ تبدك الشخصية مطمئنة لواقعها ا١تعيشي يف ا١تنفى ،كىذا ما
يتجلى عرب ملٟىْاث الحالت اليت تتناكؿ حياهتا بالتفصيل ،كإشرافها على تسيَت مطعم يؤمو
الفنانوف –نظرا لقيمتو الفنية فهو يعرض مأكوالت شرقية كمعزكفات موسيقية كلوحات فنية
لفنانُت ىواة كمشاىَت -تقوؿ (مي) «:ل٣ض ٚحرث ٦شحرا في مٓهغ اإلاُٗم بضون ان ؤمـ هٓامه،
ال٣اٖاث ناعث ؤ٦ثر بقغا٢ا واهٟخاخا ٖلى بًٗها البٌٗ ،ختى نالت اؾخ٣با ٫الصخهُاث

٤ -1تمد عبد الوىاب :اإليديولوجيا ك اليوقوبيا ،مرجع ساب  ،ص 404. ،400
 -2كاسيٍت األعرج :ركاية سوناتا  ،ص .411
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الاؾخصىاثُت في اإلاضًىت وزاعظها الـ ٚ vipحر مً وظه اإلاُٗم وؤنبدذ حٗغى ُٞه ختى
اإلاجىَغاث الىاصعة والخد ٠اإلاٗغويت للبَُ٘ ،ظا ؤُٖى ٢ىة ؤزغي للمُٗم».1

كما أف عبلقتها ب"كونراد" اإليطارل األمريكي اٞتنسية قد أضفت بعدا ٗتيليا يسمح
بتجاكز صدمة ا١تنفى ك الوقن ا١تفقود .فمن الصداقة إذل الزكاج ؛تتحدد ابرز انشغاالت
الشخصية الرئيسة،كىي ذاهتا ٤تور الفكرة األساسية للركاية اليت تتأسس على فكرة الذات
اإلنسانية كحقها يف اٟتياة الطبيعية.تعرب البطلة صراحة عن ذلك قائلة:
«ػعجه في بِخه في ماجهاجً،ا٦دكٟذ عظال ميسجما م٘ ٞىياٍ وَبله،قغبجي
ال٣هىة،اختر٢ذ ٖلى الىاع زم ا٢ترح ٖلي بحرة ووؿِىا ال٣هىة الٛغٍبت-وصزلىا صوزت الىَؿ٩ي-
ج٨غعث الؼٍاعاث ووكإث بُيىا ٖال٢ت ظمُلت ».2

هبذا االرتباط ،يستمر الواقع اليومي للشخصية عرب فكرة اإلنساف الذم يعيش حياتو قانعا
ٔتصَته مطمئنا إذل مكتسباتو ساعيا إلشباع رغباتو؛تقوؿ "مي":
«هلخ٣ي وكغب،هغ٢و ختى آزغ اللُل،هتر ٥بٗضَا مهلت
لبٌٗ الجىىن الظي ال ًس ٤ٟبال لألقُاء اإلاضَكت..ما ػلذ
اط٦غ ٖبشِخه الؿازغة ووقىقاجه الجمُلت في الٟغاف الضافئ،
هطح ٪ووسخغ مً الضهُا و٢هغَا وؤُٚب في نضعٍ
وظؿضٍ،ؤي٘ ٧ل خما٢احي بحن ًضًه وٞمه وجٟانُله،زم ؤوس ى

 -1ا١ترجع الساب  ،ص .901

 -2ركاية سوناتا ،ص .272
200

أثر التفاعل الداللي بين المكونين الفني واإليديولوجي

الفصل الرابع:

٧ل ما ًدُِ بي وال ؤجظ٦غ بال طل ٪اللىن ال٣ؼ حي الظي ًمال

ُٖيُه ٖىضما ًٟخدهما ٧الُٟل وَى في ٢مت انتشائو»

1

.

كيف رحلة العمر ىذه ،تنجب "مي" ابنها "يوبا" من كونراد الذم فقدتو يف حادث يف
الشرؽ العريب (مضا ًٞالبدغًٍ) ،لتبدأ رحلة ثانية عنواهنا تنشئة ابنها كرفع مستواىا الفٍت،كذلك
عرب إقامة معارض خاصة بلوحات فنية كٔتا أهنا فلسطينية ا١تنشأ فقد حاكلت إٝتاع صوهتا
لآلخر ،عرب لوحات تعرب يف ٤تتواىا عن ا٢تم الفلسطيٍت ،كلوحة «آالـ يوسف الخفية ،اللوحة
الموجودة بمتحف التسامح  ،Museum of toleranceضد العنصرية ومعاداة السامية ،بلوس
أنجلس ،ثم اقتناؤىا في سنة  1999من معرض مي األخير بنيوجرسي موجودة تحت عالمة
 ،SK667Pوتحمل توقيع مي» 2كلوحة «خضاص الظثاب وهي ٖمل جغُ٦بي مٗ٣ضً ،يخهي بلى 11
نىعة ٞىجىٚغاُٞت ٢ضًمت لىظىٍ ٖاثلُت وإلاضًىت ال٣ضؽ»3وؤًًا لىخت مكهىعة خملذ
ٖىىان17«:

ىكذا انقسم الوعي القائم للشخصية البطلة ،بُت األسرة كعادل الفن ،غَت أف العائ
الضمٍت –٦تقبل يف إصابتها بداء السرقاف– قد فتح ٢تا آفاؽ التفكَت ا١تتواصل يف حقيقة مآ٢تا.
عندىا ،تنخرط يف اسًتجاع اللحظات ا١تأساكية اليت أكصلتها إذل عادل غَت عا١تها ككقن غَت
كقنها -تقوؿ:
«ؤب٩ي ػمىا اوسحب هدى الخغاب ولم ًسل ٤وعاءٍ بال ٦ىمت
مً عماصًُ ،ظع الُىم في ألاٖحن لخىام مً ظضًض ،اإلاك٩لت لِؿذ

 -1ركاية نفسها ،ص .275-274
 -2ركاية نفسها  ،ص .161
 -3ركاية نفسها  ،ص .155
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في ؤن جدىهل ًٖ بؾالم ٪ؤو حهىصًخ ٪وجهحر مؿُدُا ؤو
بىطًا ،ولِـ ؤن جبض ٫صًىا بضًً آزغ وزُاعا بسُاع ،ول ً٨ؤي
صًً ًمىد٢ ٪ضعا ؤ٦بر لحب الحُاة والحغٍت؟ ؤي زُاع ً٣ىص٥
هدى ؤٖم ٤ما  ٪ُٞمً خب وبوؿاهُت .. ،آلان ؤٞهم إلااطا
ازخاع ظضي وزُاَه اإلاؿاٖض ؾُضي ًىؾ ٠بىزغَـ ؤن
ًدتر٢ا بضال مً ؤن ًبُٗا مضًىتهما مشلما ٗٞل الُ٣ٟه ،اإلاضن
ٖىضما هبُٗها لً جظعٖ ٝلى ُٚابىا صمٗت واخضة».1

كمن ىذه الذكرل ؛تسًتجع "مي" الوجو ا١تأساكم لوقنها كلتاريخ أمتها ،فقد كانت تؤمن
–حد النخاع -بأف حلم عودهتا إذل تربتها األكذل ،قد تضاءؿ بل قد استحاؿ إذل حلم مفزغ.
يقوؿ الراكم ا١تشارؾ«:ؤصع٦ذ مي في و٢ذ مخإزغ ،ومخإزغ ظضا ؤن ٖىصتها لتربت َٟىلتها
خلم مؿخدُل...ؤٖغ ٝؤن ال٣ضؽ لم حٗض ٢ضس ي ،ل٣ض ؾ٨ىتها ؤقباح ٦شحرة لم ؤٖض ؤٖغٞها،
ول..ً٨ؤي ٢اهىن َظا الظي ًدغم بوؿاها مً عئٍت ؤعى هبذ ٞحها وعجً مً جغبتها وقمؿها
ؤ٦ثر مً طل ٪الظي ؾغ ١ألاعى ،زم ظلـ وعاء م٨خب وزحر وبضؤ ًهضع ٞخاوي ألامغ والىهي ».2

كقد زاد إٯتاهنا هبذا ا١توقف ،عرب ٖتيينها ﵀طات تارٮتية،كاسًتجاع حالة جدىا
األندلسي الذم سقطت دكلتو ك٘تزقت أشبلؤه دفاعا عن الًتبة اليت ترعرع يف ٛتاىا -فقد كاف
«ًمخُي خهاها وٍغ ٌ٦بؿغٖت ٢بل ؤن ًخمؼ ١بلى آال ٝال ُ٘٣في اإلاٗبر ألاو ٫الظي ً٣ىص بلى
مضازل ٚغهاَت وظضتها وهي جغمي بىٟؿها مً ؤٖلى َاب ٤لخخدى ٫بلى َاثغ ملىن بأالٝ
ألالىانً ،بدض ب٣لٖ ًٖ ٤ل ًً٘ ُٞه بًُه».3

 -1ركاية سوناتا ،ص .352
 -2الركاية نفسها  ،ص .74
 -3الركاية نفسها،الصفحة نفسها.
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لقد كانت صورة األندلس الضائعة مقاال للتاريخ الذم يعيد نفسو ،مقاال للوقن ا١تفقود
الذم ارتبط تارٮتو با١تآسي كاآلالـ منذ زمن بعيد ،فالتاريخ يؤكد ا١تأساة،تقوؿ "مي":
« مإؾاة ظضي ألاو ٫الظي ًٞل خغاث ٤اإلادا٦م في َُلُتٖلى الهغب بجلضٍ وظضي مً والضي الظي ٖلٖ ٤لى زكبت
طاث ٞجغ في ؾاخت اإلاغظت بضمك ٤ألهه خلم ؤهه ًم ً٨ؤن
ًسغط مً ٟ٢و ألاجغا ٥لُبجي ولِـ ٖلى الىع ١اإلالىن وعمل
الصحغاء ،ول ً٨وَىا مً جغاب وماء زم ظضي مً ؤمي الظي
ُ
ؤنِب بال٣ىُت ال٣اجلت ألن الىًَ الظي جهىعوا ؤهه خماٍ
ُ
بٗضم بُ٘ ألاعاض ي وخغثها باألْاٞغ ،ؾغ ١بٗى ٠وؤبُض ٧ل مً
اخخج ٖلى الجغٍمت اإلاىنىٞت ،مً ؤ٦ىن بطن في سجل

ؤظضاصي الٗٓام؟»

.1

ىكذا شكل التاريخ ٔتآسيو ثقبل آخر حتم على الشخصية الرئيسة ضركرة ا١تقاكمة
كا﵀افظة على «طل ٪الخُِ الغ ٤ُ٢الظي ٌكبه الكٗإ الحاص الظي مص ى ٖلُه الؿاب٣ىن»،2

كللتمسك ْتقها كالدفاع عن مشركعية عودهتا إذل كقنها ،ركنت –الشخصية -إذل كعيها
الزائف ،عرب تبنيها قوباكية ا١تقاكمة الققافية ؛عرب إحالة القرب إذل صورة رمزية تظل راسخة للداللة
على أصحاب األرض األصليُت.
كيف ىذا ا١تستولٕ ،تدر اإلشارة إذل موقف الركائي الذم عرب صراحة على أف ىذه التجربة
تتقاقع مع حالة الناقد "ادكارد سعيد" ،الذم رفض االحتبلؿ الصهيوين ،دفن جقمانو بفلسطُت

 -1ركاية نفسها  ،ص .384
 -2ركاية نفسها  ،ص .384
203

الفصل الرابع:

أثر التفاعل الداللي بين المكونين الفني واإليديولوجي

ككذا حالة الرئيس الفلسطيٍت الراحل"ياسر عرفات" ،الذم مت رفض دفنو بالقدس كلعل ىذا
الرفض ينم يف أعماقو عن االٕتاه الرمزم الذم تبنتو الدكلة العربية يف إرساء كجودىا.1
كحىت ٖتق حلمها قلبت (مي) من مؤسسة مرافقة ا١توتى إذل مقواىم حرؽ جسدىا يف
«مدغ٢ت ٌٗ ،Crématoriumمل ٖلى صعظت  850°مئىٍت مما ٌؿمذ بدبسغ ال ُ٘٣الخكبُت
للخابىث والجؿض الظي ًخدى ٫بلى ٚاػ وٚباع ز ،٠ُٟوال جب٣ى مىه بال الٗٓام التي ًم ً٨ؤن
ًدخ ٟٔبها ٦ما هي ٖلُه لضٞجها ،ؤو َدجها وويٗها في ؤواوي ٞساعٍت ؤو هداؾُت ؤو عزامُت

مسههت لظل. 2»٪كقد اختارت "مي" الطحن التاـ ٞتقتها حىت يتمكن ابنها "يوبا"من ٛتلها
يف جرار رخامية ،كيذرىا يف القدس ،إيذانا منها بعودهتا –البائسة -إذل كقنها ٔتا يف ذلك من
صورة كرؤية مأساكية ١تصَت ح العودة إذل الوقن األـ.
 -5-2-2التجريب وبنية النص الروائي:
ٖتتوم ركاية ظىهاجا ألشباح اللذط ،على تقنية ٕتريبية حداثية تؤسس شكبل جديدا
٭تاكي ا١تؤلفات العادية،من حيث التهميش كاإلحالة إذل ا١تراجع كا١تصادر السيما ترٚتة
ا١تصطلحات باللغة األجنبية .كأيضا تعريف اللوحات الفنية كتقدٯتها للقارئ ٔتا يضفي على
سردية األحداث نوعا من الواقعية كا١توضوعية ؛كلوحة "وظه ؤمي" اليت ٮتربنا عنها الراكم
العليم بقولو":اللىخت مىظىصة في مخد ٠الٟىىن الجمُلت الجؼاثغ ،يمً مجمىٖت الًٟ
الٗاإلاي اإلاٗانغ في الغوا ١الغثِس ي مً اإلاخد– ٠عمؼَاMBAA M.Mother.Face.MAYISK -

 -1كماؿ الرياحي :ىكذا ٖتدث كاسيٍت ،ينظر على الرابط www.arabwashingtonian.org
 -2ركاية سوناتا ،ص .431
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َ 156.65ضًت مً الٟىان مدمض اؾُازم ٢ضمها بلى اإلاخد ٠في ٢ 1989بل وٞاجه بزغ مغى
ًٖا ٫بؿىت واخضة».1
كلوحة "معابر أليس اينلد" «التي جحمل عىىان  Ellis Island Bridgesمىحىدة بمخحف ألِغ
آًلىذ في كعم :رهشٍاث العابشًٍ ئلى هُىٍىسن ،في الطابم ألاسض ي ،حُث ًمىً سؤٍتها طمً الىثير
مً اللىحاث التي عبرث عً هزا الذخىٌ اإلاليء باألظئلت والخىف.سكم البُع اإلاضادي في غاليري

هُىحشس ي . 2» Ellis. BRIMAKONI67 *45كبذلك ٯتكننا القوؿ أف الركاية تنزاح عن ا١تألوؼ
كتنخرط يف الفضاء التجرييب .فنجدىا تستعَت من ٣تاؿ الرسم مسمياتو كحقولو الداللية،إضافة
إذل اعتمادىا على جنس ا١توسيقى أثناء تشكيل "يوبا" للسوناتا اليت شكلت ٤تور اٟتكي
األساس.
كقد تضمنت الركاية ٚتلة رسائل تصبغ على ا﵀كي ٚتالية سردية على مستول التأليف
ك٘تتح من مرجعية موضوعية لصدؽ األحداث ككاقعيتها .3كما تكفل بعض التوضيحات ا١تتعلقة
با﵀كيات القانوية اليت تتواتر ضمن ا١تنت اٟتكائي ،لتشكيل خلفية معرفية ١تا يتعل با١تعطى العاـ
ا١تتمقل يف سرد سَتة الشخصية الرئيسة (مي).4
اعتمد الراكم يف تكوين عا١تو الركائي على اللغة ،كف منظور تعدد اللغات كتعدد
األصوات.

 - 1ركاية سوناتا،مرجع ساب  ،ص.482
 -2كاسيٍت االعرج :ركاية كرٯتاتوريوـ سوناتا ألشباح القدس،ص.183
 -3ينظر ا١تلح رقم:
 -4كردت أىم الرسائل يف الفصل القالث ا١تعنوف سوناتا الغياب،ركاية سوناتا،ص443-429
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فورد النص ثريا متعددا ٓتطابات متباينة جسدهتا أفعاؿ كمواقن الشخصيات على مسرح
األحداث يف عادل الركاية .كىذا ما يستفاد من كبلـ الشخصيات اليت ٗتتلف يف ا١تواقف
كاألفكار،كقوؿ الراكم على لساف "يوبا":
«مامي..ؤعظى ٥بُٟ٨ي مؼح..وال مغة قٟخ ٪بخ٣ىلي َُ٦ ٪الم؟ ٢ىلُلي بـ ؤن ما ؾمٗخه
مى ٪مى صح»،
«هامي هامي ًا ماهى ؤؾغ ١ل ٪مً الشلج ٞؿخاهه...اللي ًدب ٪بِبىؾ ٪واللي بُ٨غَ ٪ال
جدؼوي مً قاهى».1

ما يبلحظ أيضا على التشكيل ا١تعمارم للركاية ،قغياف توظيف الًتٚتة اٟترفية لعناكين
اللوحات ك ا﵀بلت التجارية؛ ٔتا يوحي ْتقيقتها ا١توضوعية ،فنجد ذلك مقبل يف تقدمي لوحات
فنية للبطلة "مي"كلوحتة «:خضاص الظثاب 2 Bereavement wolvesألاهضلـ ظىتي اإلالخبؿت
٢.3،Andalous my ambiguous heavenىة الحُاة ،4 life power

أنتجت الركاية خطابات مفتوحة تنزع إذل االنفتاح على الققافات األخرل عرب تعدد
مستويات الوعي اليت تكشف عن قدرة الركائي يف استنطاؽ شخصياتو كدفعها أكقر للتعبَت عن
مكنوناهتا.فمعظم ركاياتو بىِذ و ٤ٞزالىر ً٩اص ٌك٩ل جُمت ممحزة جمشل الٗمل ؤلابضاعي

 -1ركاية سوناتا ،ص .246 ،245
 -2الركاية،ص87
 -3الركاية،ص340
-4الركاية،ص395
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ٞالصخهُاث مجها الؿلبي ومجها الاًجابي 1وما بينهما المتعاطف،مث ىناؾ نوع من الفنوف يدرج
كفضاء ا١تونولوغ الداخلي كاٟتوار.ستوعب كقَتا من أشكاؿ البناء كاالسًتجاع أك االستباؽ
كالوصف.
-6-2-2تنوع الرواة:
إف استخداـ تقنية تعدد الركاة يف العمل الركائي؛تساعد على تقدمي كجهات النظر
ا١تختلفة كا١تتعارضة تقدٯتا ٭تاكؿ الكشف عن اٟتقيقة بكل جوانبها،بعيدا عن النظر من زاكية
كاحدة يهيمن عليها فرد أك فاعل كاحد.
من خبلؿ ما سب  ،يغدك التنوع يف الركاة تقنية فنية تتيح للكاتب حرية اٟتركة يف الزمن
كا١تكاف،كالقدرة على ٘تقل ٚتيع ا١تواقف كاألفكار اليت ٭تفل هبا عادل الركاية  .كقد أدت قراءتنا
لركايتو–سوناتا ألشباح القدس-إذل ٖتديد البنية ا٢تيكلية للنص الركائي كاليت خصها "كاسٍت"
بتداخل حلقات ركائية؛ بدأت بػ ػ ػػ"يوبا" كىو يستعرض أىم ا﵀طات اليت دفعت بو إذل زيارة
القدس؛ بدءا من نوبة اٞتد .فقد أراد أف يتعرؼ على ىذه ا١تدينة ا٠تالدة اليت أخذت بعقل جده
"سيدم بومدين ١تغيث األندلسي"،مث يف ا١ترة القانية عندما رأل القدس يف آالـ"مي " كىي
تعرب«الحغم ال٣ضس ي الكغٍ٢ ،٠بت الصخغة ،اإلاسجض ألا٢ص ى ،باب الغخمت ،خاعة الكغ٢ت
وخاعة الحهىص في الجؼء الجىىبي الكغقي مً اإلاضًىت وخاعة اإلاٛاعبت م٘ باب اإلاٛاعبت زم خاعة

٤ -1تم ػػد ٖتريش ػػي ":المسػ ػػتويات اللغويػ ػػة فػ ػػي الخطػ ػػاب السػ ػػردي عنػ ػػد واسػ ػػيني األعػ ػػرج"٣،تل ػػة عم ػػاف ع ػػدد،163ك ػػانوف

القاين،2009ص.39
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ألاعمً ،1»..كا١ترة القالقة حينما ىم بنقل رماد "مي" لذرىا على األرض ا١تقدسة امتقاال لوصية
أمو بعد كفاهتا ،كيف استعراضو ٠تطوتو األخَتة ،يستعرض "يوبا" بعض ما خطتو كالدتو من كصايا
ليقرأىا يف األماكن ا١تتف عليها.
أما الراكم القاين فهو الراكم العليم "الكاتب" الذم نقل حكاية "يوبا" ك "مي" ككأنو
العارؼ ٓتبايا الشخصيتُت كما ستؤكؿ إليو أحداث الركاية ،يقوؿ الراكم«:ؤٚمٌ ُٖيُه..اٖخض٫
في مٗ٣ضٍ..ؤٚمٌ ُٖيُه ٢لُال ل٩ي ال ًغي شخها آزغ ٚحر ؤمه وال ٌؿم٘ قِئا ؾىي طا ٥ألاهحن –
اإلادمل -بالهغزاث اإلا٨خىمتٖ..ضً ٫ىبأ الؿماٖت مغة ؤزغي ل٩ي ال ًسؿغ الاؾخصىاءاث ؤلاً٣اُٖت

الؿاخغة التي ٧اهذ جدىاهى بلى مؿمٗه» .2بينما احتلت" مي" موقع الراكم القالث ،من خبلؿ
قصها لػ "يوبا"Yoba -حكاية رحيلها من القدس كرحلة عمرىا يف نيويورؾ رفقة خالتها ،كىذا
ما ٕتسد عرب مذكراهتا اليت كانت ٖتافظ على تسجيلها باستمرار يف كراسها النيلية.
كقد غلب على الركايتُت تناكب بُت السرد كاٟتوار تعل األكؿ باالسًتجاع التفسَتم
لتوضيح ٤تكيات سابقة ،أما اٟتوار –فمن خبللو -قدمت األحداث عرب منظورات متعددة
شكلتها تعدد الرؤل ؛حيث خصها "كاسيٍت" بطريقة تفصيلية ٖتليلية ،انطبلقا من ثبلث
مستويات لغوية سا٫تت يف تشكيل عبلقات حوارية يف منت العملُت األدبيُت .ككذا إعطاءىا
البعد التخييلي الذم ينم عن اإلحساس بواقعية األحداث.

 -1كاسيٍت األعرج :ركاية سوناتا ألشباح القدس ،مرجع ساب  ،ص .12
 -2الركاية نفسها ،ص .23 ،22
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 -3تحليل عنواف رواية البيت األندلسي:

صورة غالؼ رواية البيت األندلسي
عنوف الركائي ،ركايتو ب ػ ػ ػ ػ" :البيت األندلسي" كىي صيغة ٚتلة اٝتية من حيث البناء فالبيت
مبتدأ كاألندلسي صفة ىذا البيت اليت تزيل عنو الغموض ،مع تأجيل ا٠ترب الذم يكوف رٔتا ا١تنت
الركائي كلو .كالقارئ للعنواف يلمس بوضوح داللتو على ا١تكاف فالبيت مسكن اإلنساف كمأكاه،
كاألندلس ىي ببلد إسبانيا اليت فتحها ا١تسلموف مث فقدكىا .كعليو يرتبط الصوت بداللة التخصيص
الناٚتة عن التعريف ب"اؿ" فالبيت معركؼ كقرازه معركؼ "أندلسي" ،أم على أف البيت مشيد
كف ا٢تندسة اإلسبلمية يف ٣تاؿ العمراف :لكن السؤاؿ الذم يطرح يف ىذا ا١تقاـ أين يوجد ىذا
البيت؟ كما حقيقتو؟ كىي أسئلة منطقية ،السيما كأف الراكم دل يقدـ أم تفصيل آخر عن قبيعة
ا١تكاف .باستقناء تكقيف الغموض عرب العنواف الفرعي :الذم كرد باللغة الفرنسية ()Mémorium
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كىي ما ٭تيل إذل الذاكرة اٞتماعية  -أك حىت الفردية -كهبا ٮتتزف كعيها من أحداث التاريخ .لئلشارة
كردت ىذه الكلمة كعنواف فرعي ،دكف ترٚتتها إذل اللغة العربية .كىذا ما يكقف غموضها للقارئ
العريب بشكل عاـ .حيث ٯتكن عرض البنية الشكلية كما يلي:
الكلمة

الطبيعة/جنس الحالة

العدد

المرجع

العنواف

البيت

مكاف

معرفة

مفرد

اجتماعي

الرئيس

األندلسي

مكاف

معرفة

مفرد

ثقافي/تاريخي

نكرة

مفرد

فكري/ذىني

العنواف

الفرعي

 Mémoriumشيء مجرد

جدوؿ رقم 07:جدكؿ يوضح قبيعة بناء العنواف.
تتيح ا١تعطيات ا١تعركضة يف اٞتدكؿ على ما يلي:
االعتماد على ا١تكونات االٝتية دكف الفعلية كاقتصار داللتها على الفضاء/ا١تكاف.
كركد ا١تركبات مفردة كىذا يفيد داللة التخصيص .أم أف ا١تكاف معركؼ سلفا.
تستند ا١تركبات على مرجعية اجتماعية ،تدفع إذل اسًتجاع كل ما ٭تيط بكلمة البيت من
معاف كعبلقات مع ا﵀يط ،باإلضافة إذل التحديد  -األندلسي -ينفتح ا١ترجع على فضاء ثقايف
تارٮتي يتعل بتاريخ األندلس.
يكقف العنواف الفرعي الغموض الذم يشوب العنواف الرئيسي ،فكلمة ()Mémorium
كردت دكف ترٚتة باللغة العربية ،كىذا ما نعده-يف تقديرنإ -تريبا حداثيا قصد إليو الراكم.
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خلفية العنواف صورة فوتوغرافية لبيت على الطراز ا١تعمارم األندلسي .يساعد ىذا الداؿ على
توضيح العنواف كخل صورة ذىنية لو هتيئ ذىن ا١تتلقي للتفاعل مع مكونات ا١تنت اٟتكائي (مرجعية
ٗتييلية).
-1-3رواية البيت األندلسي؛ إحياء ال قافة المنسية:
اصدر الركائي اٞتزائرم كاسيٍت األعرج ركاية :البيت األندلسي ،عن دار اٞتمل بَتكت ،كدار
الفضاء اٟتر ،اٞتزائر ،كىي الركاية اليت أراد الكاتب من خبل٢تا أف يعيد االعتبار إذل ثقافة منسية يف
السجل التارٮتي الوقٍت كاإلنساين :الققافة األندلسية يف اٞتزائر ،يف جانبها العمراين األكقر ٘تظهرا يف
ا١تدينة القدٯتة أك القصبة السفلى .مع إدراج ذلك كلو يف سياؽ سردية ٘تيز هبا الكاتب يف السنوات
األخَتةٕ ،تمع بُت التأريخ القصدم كالتاريخ االفًتاضي الذم تصنع منو الركاية مسارىا ك٥تيا٢تا
الواسع .فأعطى بذلك حياة ٚتيلة بكل ٟتظات إشراقها كألقها كانكسارىا على مدل يقارب ا٠تمسة
القركف ،من هنايات القرف السادس عشرٟ ،تظة الطرد اٞتماعي،حىت زماننا اٟتاضر بكل توتراتو
كإخفاقاتو كحرائقو٦ .تا أعطى ٢تذه الركاية قابع النظرة الشمولية ا١تلحمية،اليت كقَتا ما افتقدهتا الركاية
العربية.

1

ركز كاسيٍت يف البيت األندلسي على مسارين ليؤصل البعد الشمورل لنصو ْتيث حولو إذل
إيقونة ترل من كل زكاياىا ،مسارات اٟتاضر بناسو كصراعاتو األكقر تدمَتا كاألكقر عمقا ،من
مشكبلت الطبقات اٞتديدة يف اجملتمع ،إذل مشكبلت ا٢توية ،كمعضبلت الذاكرة يف جانبها األكقر
تعقيدا :التاريخ ،العمراف كا٢تندسة ،اليت استوحاىا كاسيٍت من أمكنة حقيقية يف اٞتزائر مقل قصر
خداكج العمياء يف عم القصبة ،كلكن أيضا من أسفاره بُت إسبانيا كاٞتزائر .

1
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ينفتح البيت األندلسي على ٟتظة حب كحلم ،كينتهي بانطفاء الشعلة اليت ظلت متقدة على
مدار ٕتاكز األربعة القركف،كعلى الكسورات ا١تستحيلة الًتميم،كاألحقاد.كبُت ىاتُت اللحظتُت ينشأ
ا١تسار السردم يف كليتو كمعو يتفرع النص يف كل غناه كٕتلياتو ا١تليئة بألواف البحر كانعكاسات
الشمس كصرخات ا١تستأصلُت من تربتهم كتارٮتهم.
هتويو من يقينياتو ك٘تنحو حياة أخرل يفتح فيها أبوابو ا١توصدة .هبذه النظرة اٟترة ،كالنقدية يف
اآلف نفسو ،اشتغل كاسيٍت يف البيت األندلسي ،على ا١توركث العمراين الذم اختصره يف استعارة
حكائية لبيت أندلسي قدمي ،كحقيقي يف بعض مبل٤تو على األقل ،عربت من خبللو عائبلت كأمم
كأجياؿ متعاقبة.
يعود أصل البيت األندلسي كما تقدمو الركاية ،إذل غاليليو أك سيدم أٛتد بن خليل ،كزكجتو
سلطانة ألونسو اليت عشقها كحلمت أف يكوف ٢تا بيت كالذم رأتو على ىضاب غرناقة يف يوـ من
األياـ .ىي ا٢تضاب نفسها اليت زفر فيها ٤تمد الصغَت ،أبو عبدا﵁ ،آخر ملوؾ بٍت األٛتر ،زفرتو
األخَتة ،فكاف ٢تا ذلك بعد الكقَت من القسوة كا١تنايف األندلسية ا١تتكررة كا١تآسي الدينية كالققافية،
لينتهي البيت من خبلؿ السرد الركائي ،إذل مراد باسطا ،كىو الشخصية الرئيسية اليت كرثت البيت كما
يرتبط بو ،من ذلك ،ا١تخطوقة اليت تعود إذل جده غاليليو ،أك سيدم أٛتد بن خليل الركخو .كقد
كجد كاسيٍت يف ا١تخطوقة تيميتو الكتابية اليت أكصل من خبل٢تا جرائم الطرد اٞتماعي للموريسكيُت
كقبيعة الصراعات الدينية يف القرف السادس عشر،كما استعملها كمطية فنية ،فتحت أمامو بوابات
التاريخ األندلسي على مصراعيو كتاريخ ٤تاكم التفتيش ا١تقدس ،كالتاريخ الًتكي يف اٞتزائر الذم كاف
مز٬تا غريبا من اٟتب كالكراىية ،البناء كالتدمَت ،الشهامة كاال٨تطاط ،الوفاء كا٠تيانة .ألكؿ مرة تنشئ
الركاية تارٮتها الذم يشكل تيارا مضادا للتاريخ الرٝتي الذم ال يرل يف تاريخ الفًتة العقمانية إال ما
يركؽ لو.

1

1
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كىذه النظرة مارسها كاسيٍت حىت على تاريخ الفتح األندلسي ْتيث ينتقد أيضا قارؽ بن زياد
كموسى بن نصَت كصقر قريش كىشاشة األنظمة اليت نشأت يف سياؽ ىذا التاريخ كمنها ملوؾ
الطوائف .هبذا ا١تعٌت ليست ا١تخطوقة ٣ترد خزاف للمعلومات ،كلكنها أكقر من ذلك كلو :التاريخ
الشعيب الذم دل يعط لو ح التعبَت اٟتر .كجهة النظر الذاتية يف تاريخ دل ٬تدإال قناة تعبَتية كاحدة
ككحيدة ،ىي القناة الرٝتية.
كقد تعمد الكاتب يف الشطر التارٮتي للركاية الًتكيز -كبكقَت من الدقة كالتفصيل -على رحلة
ىذه ا١تخطوقة النادرة ،اليت كانت ترسم تاريخ عائلة من ا١توريسكيُت الذين فركا هبويتهم كثقافتهم من
األندلس إذل اٞتزائر قبل أكقر من أربعة قركف .كتبوا أجزاء كبَتة منها ،بلغة ا٠تيميادك اليت اختارىا
ىؤالء لتدكين نصوصهم كتارٮتهم كحىت النص القرآين كبعض األحاديث النبوية الشريفة .ألف لغة
ا٠تيميادك كانت سرىم كجسرىم ٨تو ىويتهم ا١تقهورة كتارٮتهم .فكاف باسطا آخر كصي على
ا١تخطوقة ،كىو راعيها ككذا اٟتارس ٢تا من االندثار كا١توت الذم يتهددىا من كل جانب .عمل
بالوصية إذل آخر ٟتظة يف حياتو ككأهنا مسؤكليتو اٟتياتية األكذل كاألخَتة« :ال تًتكوا البيت األندلسي
كلو عشتم فيو خدما» كىي الفكرة اليت حرص الكاتب على إبرازىا كمشاركة أصحاهبا يف قناعتها،
فتوذل بدكره مهمة التأكيد على ضركرة الوفاء للهوية الققافية يف بعدىا األكقر إنسانية كاألكقر اتساعا،
بعد أف شكلت ماسيكا مرافقتو الدائمة امتداده الطبيعي .فقد ظلت كجهو ا٠تفي األكقر حيوية ،كما
حدث لدكف كيخويت مع مرافقو الدائم سانشو دم بانسا .ال غرابة يف ذلك ،فهذه الركاية اإلنسانية
العظيمة،مع ألف ليلة كليلة ،تشكل البلكعي الكتايب لواسيٍت.

1

يسًتجع الكاتب يف ىذه الركاية ٥تتلف ا١تراحل كاألحداث اليت عرفها «البيت األندلسي».
كبعيدا عن التأريخ الذم ليس من اختصاصو كما يذكر قراءه دائما .يعود كاسيٍت مع أبطاؿ ركايتو
الذين ٮتيل إليك كأنت تركض كراء حيواهتم الصعبة ،أنو عايشهم كاستمع إذل حكاياهتم كأحبلمهم

1
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ك٫تومهم بكل تفاصيلها ،إذل أىم األحداث اليت عرفها البيت كعاشها بعنف دكف أف تتمكن أية قوة
من ٤توه كاندثاره ،ككيف انتهك القرصاف دارل مامي البيت بعد كفاة غاليليو كزكجتو ،ككيف اغتصب
مارينا اليت تاىت يف البحر بعد أف ظلت ٖتلم بعودة مستحيلة ،قبل أف يشًتم البيت حسن ا٠تزناجي
البنتو خداكج العمياء كقراره بقبوؿ عودة العائلة إذل ىذا البيت ،كنكاد ال نعرؼ مساحة التاريخ من
مساحة ا١تتخيل ،بل يند٣تاف يف كلية تشكل جسد النص ،مث كيف حوؿ «البيت» خبلؿ فًتة
االستعمار الفرنسي إذل بلدية ،مث إذل إقامة لنابليوف القالث كزكجتو .ليتحوؿ بعد االستقبلؿ إذل
مساحة للغناء األندلسي مستعيدا حقيقتو اٞتوىرية ،قبل أف يبتذؿ ذلك التاريخ الكبَت فيتحوؿ البيت
إذل حانة كمكانا اللتقاء أصحاب الصفقات كالقتلة الصغار كالكبار ،قبل االنتهاء إذل قرار إزالتو كبناء
برج عاؿ من مائة قاب  ،يف مكانو.
على الرغم من أف آخر قلب ١تراد باسطا كاف ىو ٖتويلو ،قبل موتو ،ىو ٖتويل البيت
األندلسي إذل مكاف للموسيقى كالفنوف .إال أف البلدية ا١ترتبطة ٔتصاحل جد معقدة مع أصحاب ا١تاؿ،
تصر على هتدٯتو لربح مساحة األرض الواسعة .كىي الفكرة اليت ٖتيل بالضركرة إذل سؤاؿ اٟتداثة
ا١تعطوبة اليت دل تربح ال عملة التحديث كما ىو اٟتاؿ يف أكركبا مقبل ،كال الًتاث يف بعده األكقر
إنسانية ،فبقيت على حافتُت انتهتا إذل االنسداد الكلي كا١توت اٟتتمي ا١تتلخص يف اٟترؽ كا٢تدـ
الذم يطاؿ البيت األندلسي ،ككأف كاسيٍت يريد أف يقَت انتباىنا إذل مآالتنا القادمة يف عادل ال يرحم
الضعيف .كىو قرع ألجراس ا٠تطر  Il tire la sonnette d.alarmeأكقر منو نظرة مأسوية .ككأف
الببلد العربية أخفقت كليا يف ا١تصاٟتة مع ماضيها كحاضرىا كمَتاثها اإلنساين.

1

٦تا ٬تعلنا أقرب من الفكرة اليت تقوؿ بأف ىذا النص يف جوىره بٍت على ا١تقاـ األندلسي
ا١تعركؼ :رمل ا١تاية ،كىو مقاـ حنيٍت عمي يستدعي يف صعوده ٟتظات التجلي ،كلكنو يف ٟتظات
نزكلو تشده اٟتنينية الشبيهة باالنكسار .الغريب أف ركاية البيت األندلسي كإف دل تذكر ىذا ا١تقاـ

1
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حرفيا فقد بنيت عليو مقلما كاف اٟتاؿ يف ركاية سابقة لواسيٍت ىي الليلة السابعة بعد األلف ،رمل
ا١تاية .ما يقرب ذلك ىو التجاء كاسيٍت يف العناكين الفرعية إذل اإلحاالت ا١توسيقية األندلسية .فصوؿ
البيت األندلسي دل تبتعد أبدا عن بنية ا١توسيقى األندلسية اليت ٨تت منها كاسيٍت عناكين فصوؿ
ركايتو ،اليت بدأىا باالستخبار أم االفتتاحية ا١توسيقية ،الذم ربطو الكاتب ببطلة العمل ماسيكا ،إذل
التوشية اليت تعٍت البدايات األنيقة كالزخرفية ،إذل النوبة ٔتقاماهتا ا١تختلفة ،كالوصلة اليت تشكل فقرة
تبدك معزكلة يف اإليقاع العاـ ٟتريتها ،كلكنها رابط حيوم بُت ٥تتلف فصوؿ النص ،أم ا١تقطوعة
ا١توسيقية األندلسية يف كليتها .كسهل ذلك كلو ،باالستعانة بالفبلش باؾ أك االسًتجاع على الغوص
يف األزمنة الغابرة كالبعيدة بدكف قيود كال افتعاؿ .فكاف كاسيٍت ينقل القارئ بُت األحداث كشخوص
الركاية بسبلسة دكف اعتبار للزمن الذم ٕتاكز أربعة قركف كدكف أف يكلف القارئ مشقة السفر عرب
الزمن ،كىو ما أعطى صورة متكاملة ٕتمع يف كحدة عضوية كبَتة بُت ا١تاضي اٟتي كاٟتاضر الصعب.
 -4أن ى السراب :Scriptorium

صورة غالؼ رواية أن ى السراب.
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دل ٗترج ىذه الركاية عن ٪تط التوجو اإلبداعي الذم خصو كاسيٍت لبناء عناكينو ،فهو يقصد
لفت انتباه القارئ عرب كتابة العنواف الرئيس بالسميك كإردافو بكلمة أجنبية ٓتط أجنيب ٝتيك أيضا،
مع تسجيل اختبلؼ كاضح يف عرض العنواف يف تتارل الصفحات؛الصفحة األكذل كالقانية كالقالقة (1
ك 2ك.)3حيث كرد العنواف الرئيس منفردا على غبلؼ الركاية كقد كتب ٓتط ٝتيك  -أبيض اللوف
ٓتلفية خضراء ٭تيط هبا قيف امرأة -أما الصفحة القانية فقد ُسجل العنواف أسفل الصفحة يف الزاكية
اليسرل ؛ككاف العنواف منسوخا باألسود القامت باللغة العربية كأسفلو كردت كلمة ( )Mémoriumبُت
قوسُت .مث أعيد رسم العنواف كسط الصفحة القالقة على الشاكلة السابقة.
كعنواف الركاية ؤهثى الؿغاب ،عنواف إشكارل يبعث على اٟتَتة كالغموض ،فكلمة أنقى ال تفهم
إال يف ضوء مرجع "ذكر" ،كبالتارل فهي صفة خاصة با١ترأة دكف الرجل .أما السراب فهو ما يشاىد
نصف النهار من اشتداد اٟتر كأنو ماء تعكس فيو البيوت كاألشجار ،كغَتىا .كيضرب هبا١تقل يف
الكذب كا٠تداع يقاؿ" :ؤزضٕ مً الؿغاب".1كعند الًتكيب" ،أنقى السراب" نتحصل على صيغة
دالة على الوىم كالزيف .كىكذا يُف ِهم العنواف بطريقة مبدئية أف النص يتعرض ألنقى الوىم ،ا١ترأة
ا٠تيالية ،أك شيء من ىذا القبيل.
يسهم تأكيد ىذا الطرح؛ (خلفية العنواف  -كما أشرنا سابقا -كىو قيف امرأة ٓتلفية خضراء
تشبو غابة ،أك حديقة .ٯتكن مقاربتها ٝتيولوجيا.
تؤسس ا١تعطيات السابقة ما يعرؼ يف ٣تاؿ النقد بتقنية االنزياح؛ اليت تؤسس مبدأ اٞتماؿ
كالشعرية للغة العنواف .كعليو ؛يفسح العنواف اجملاؿ أماـ تعدد القراءات الناٚتة عن انفتاح الداللة ،لذا
تُعد مقاربتنا للعنواف قراءة ٦تكنة ال كحيدة .كهبا ٯتكن عرض البناء الدالرل للعنواف كاآليت:

 -1لويس معلوؼ :ا١تنجد يف اللغة كاألدب كالعلوـ ، ،ا١تطبعة الكاثوليكية ،لبناف ،ط ،1965 1مادة :س ر ب،ص .329
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الكلمة

الطبيعة

العنواف

أنقى

شيء/إنساف

-

الرئيس

السراب

شيء

-

معرفة

العنواف

(سكريبتوريوـ)
Scriptorium

مكاف
1
*

-

نكرة

الفرعي

العدد

المرجع

العنواف الفرعي الحالة
نكرة

مفرد

جنسي

مفرد

ك٫تي

01

مكاف

جدوؿ رقم - 08:جدكؿ يوضح ٖتليل عنواف ركاية أنقى السراب.
يتيح لنا اٞتدكؿ الساب االنتقاؿ من ا١تستول السطحي إذل ا١تستول العمي عرب تتبع حركة
الداللة يف ا١تركب "العنواف"؛ حيث تشكل لفظة أنقى بؤرة الداللة كا١تعٌت ا١تخصوص با٠تطاب ،لذلك
ال يفهم ىذا الداؿ -كما أثرنا سابقا -إال يف ضوء مرجع ىو الذات الذكورية .فاعتبار األنقى آخرا
فهي يف الوقت ذاتو ٣تبولة عن آخر ىو األنا الذكر ،كىذا ما يستفاد من ا١ترجع اٞتنساين.
يشكل ا١تركب االٝتي ،السراب ،انزياحا لغويا؛ بإسناده لكلمة "أنقى".
٭تمل ىذا العنواف يف شكلو بعدا ركمانسيا ،الرتباط اللفظُت أنقى/سراب ْتقل الركمانسية.
تضيف كلمة

Scriptorium

سكربًتكـ ،مكاف العزلة .اغًتابا كاضحا السيما كأف الكلمة،

كردت كعنواف فرعي -داخلي -ألف إضافة مكاف (فضاء) داخل السراب الذم مرجعو الوىم٬ .تعل
القارئ دائم التخييل للبحث عن ىذا ا١تكاف الغامض الذم يرتبط بكائن -أنقى٣ -تهوؿ اٟتقيقة
كا١تاىية.

* -كلمة من أصل التيٍت Scriptoriumكتعٍت ا١تكاف الذم كاف ينجز فيو القساكسة كالكهاف ٥تطوقاهتم قبل اخًتاع ا١تطبعة.
كبانزالؽ ا١تعٌت ،أصبحت الكلمة تعٍت ،اليوـ ،ا١تكاف ا١تختار للعزلة،ينظر:كاسٍت األعرج :أن ى السراب ،دار األدب ،ص .11
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 -5مملكة الفراشة:

صورة غالؼ رواية مملكة الفراشة
دل ٗترج ركاية "٦تلكة الفراشة" عن بناء العناكين السابقة باعتباره العنواف الرئيس .إذ كما يبدك
كرد مزدكجا بُت مضاؼ كىو لفظ ٦تلكة كمضاؼ إليو الفراشة .كا١تملكة كياف متطور للحالة اٞتماعية
جملموعة إنسانية ماٗ ،تضع للقانوف كلسلطة حكم ملكي٬ ،تعل ا١تملكة دائمة الوجود يف ظل استمرار
اٟتكم بالوراثة*.كقليبل ما تنسب ىذه الكلمة على سبيل التمقيل لعوادل قبيعية أكقر تنظيما كدقة
كقولنا ٦تلكة النحل٦ ،تلكة النجوـ  -كقد أضيفت ىذه الكلمة ١تفردة "الفراشة" -كىي حشرة ذات
حسن كهباء ،كىي ٥تلوقات حساسة كمرىفة كمسا١تة ،قا١تا تغٌت هبا الشعراء كاألدباء كقا١تا ٘تتع
ْتسنها ناظر يف فصل الربيع.
كعليو ،يصبح العنواف "٦تلكة الفراشة" عنوانا شاعريا بامتياز نظرا للبعد التخييلي الذم يشكلو
عادل مكوف من الفراشات اليت سرعاف ما تنحل ك"ٖتًتؽ" دفاعا عن بقاء ىذه ا١تملكة.
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كباالنتقاؿ إذل الصفحة ا١توالية "للغبلؼ" ،يطالع القارئ العنواف الفرعي ،الذم كرد على شاكلة
ملفوظ ل ػ ػ "لضمَت ا١تتكلم ٨تن"٨« ،تن أيضا ٨تب التانغو كنرقص على جسر ا١توتى» .كا١تفيد من ىذا
ا٠تطاب ،أف ا١تتكلم يعش معاقرة ا٠تمر - .التانغو عبلمة مشركب من نوع البَتة ،كالرقص على
جسر ا١توتى كيبدك ا١تلفوظ -باعتبار كجود ا١تؤكد أيضا -ردا على مغيب قوامة :أنا أك ٨تن ٨تب
التانغو .كقد عطف ٚتلتو السابقة على ٚتلة «ونرقص على جسر الموتى »؛ كىي تسمية ٞتسر
اقًتحها الكاتب نظرا للفظائع اإلرىابية اليت ارتكبت حولو؛ كقبعا ،يقع باٞتزائر العاصمة*.
كىكذا٬ ،ترم التشكيل الفٍت للعنواف ،عرب سلسلة من العبلقات العملية «،التي جخاح بلى ظهض
صئوب في جغجِب ؤق٩ا ٫مسخلٟت مً الٟٗالُاث الىهُت طاث الُ٣مت البىاثُت اإلاخمحزة في زل٤
وخضة مخ٩املت لٗمل ال ً٣خهغ ٖلى جضوًٍ ظؼٍئاث الخُا ٫والازتزا ٫لجملت مً اإلاكاَض
واللحٓاث وألا٩ٞاع التي جخىاعص في طًَ ال٩اجب ُٞسل ٤مجها ماصة ميسجمت».1

كسنحاكؿ فيما يلي؛ عرض قبيعة البناء األسطورم للعنواف الفرعي بعد التصنيف اآليت :
الكلمة

العنواف
الفرعي

الطبيعة

المرجع

العدد

٨تن

ضمَت متكلم

ٚتع

إنساين

٨تب

فعل

ٚتع

إنساين

التانغو

مشركب بَتة

ٚتع

جزائرم

ك

حرؼ عطف

نرقص

فعل

فٍت

جسر

مكاف (شيء)

ىندسي

* -يستفاد ىذا ا١تعٌت ،من خبلؿ ا١تنت على لساف الشخصية الرئيسية :ياما.
 -1باٝتة درمش ":عتبات النص"٣ ،تلة عبلمات ،ج ،61مج ٚ ،16تادل األكذل  1428ق ،مام  ،2007ص.34 :
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ا١توتى

األحياء

العدـ

جدوؿ رقم 09:جدكؿ توضيحي خاص بتحليل العنواف الفرعي للركاية.
ا١تبلحظ من خبلؿ ا١ترجع ا١تؤسس النتظاـ عبلقات البناء على ا١تستول الذىٍت ،غلبة اإلنساف
ا١ترجع اإلنساين عرب أنظمة التصنيف اليت ٞتأ إليها الراكم لتحديد زاكية النظر يف كينونة العادل ا١تقصود
يف ا١تنت؛ كىو عادل معل بُت اٟتياة يف أبعادىا اٞتمالية :اٟتب كالرقص كشرب التانغو ،كبُت ٟتظة
ا١توت ،اليت ال ٖتدد موعدا لتنشط الذاكرة باسًتجاعها كلما ٘تت مشاىدة ىذا "اٞتسر" ،الذم ارتبط
با١توت تسمية.
كعليو ،يغدك النص؛ نصا رمزيا بامتياز نظرا ١تا يتضمنو من إحاالت مرجعية "كمشركب
التانغو"ك"جسر ا١توتى"؛ ك٫تا صيغتاف تفتحاف النص على تعدد القراءات باعتبار مكوناهتا البنائية.
فتشكل بذلك عبلمات نصية تدفع القارئ ،بل تستدعيو لكشف كنهها عرب التساؤؿ :من قائلها؟
كما حقيقة ىذا ا١تشركب؟ كأين يُنتج؟ كما عبلقتو بالنص؟ تشكل ىذه األسئلة ا١تبدئية دافعا -
استفزازيا١ -تواصلة لعبة القراءة لفك ألغاز الكتابة ،كما يعرب الراكم عن ذلك صراحة*.1
-1-5المأساة الوطنية والحرب الصامتة:
" وعندما انتهت الحرب األىلية,فكرت في أف أرجع لحياتي الطبيعية ولكني لم أستطع.
ألف حياتي األولى ,ببساطة ,ماتت مع الحرب" الركاية من صفحة. 245
ملتزما ٔتنهجو الركائي ا١تتميز يعرض الركائي اٞتزائرم كاسيٍت األعرج مرحلة ا١تأساة الوقنية يف
ركايتو ٦تلكة الفراشة .حاكؿ الركائي عربىا استقراء التاريخ كإسقاقو على الواقع ا١تعيش مركزا على

* -كماؿ الرياحي ،الكتابة الركائية عند كاسيٍت األعرج.منشورات كارـ الشريف ،تونس ،ط،1،2009ص .201
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ملفات ثقيلة ؛كملف ا١تفقودين كضحايا ا١تأساة الوقنية مبينا نتائجها على الوعي اٞتماعي عند
فئات معينة من الشعب.
إف ا١تأساة الوقنية كما شهدنو اٞتزائر من أىواؿ كإعماؿ قتل كٗتريب؛قد صدمت اجملتمع اآلمن
صدمة دل تزؿ ظبل٢تا السوداء القا٘تة تلقي ٓتياالهتا على يوميات الناس.فرغم أف اإلنساف اٞتزائرم
معركؼ بصربه كجلده يف ا﵀ن إال أف ا١تأساة الوقنية جاءتو ٔتا قبل لو بو .فاف يفقد اإلنساف يف نازلة
من نوازؿ الدىر أىلو كعملو كمالو كأصدقاءه..ككل األشياء اٞتميلة اليت اعتادىا كاليت كاف يأمل ٢تا
الكقَت يف مستقبل أيامو يوما بيوـ .إف خسارة هبذا اٟتجم ىي ا٠تسارة اليت القبل ألم كاف باحتما٢تا
كقد تنهي بصاحبها إذل حالة شاذة ٝتاىا الركائي با١توت اٟتقيقي؛ا١توت اٟتقيقي الذم يقتل اإلنساف
لكنو ال ينهيو يف اللحظة..
كتعد "فر٬تة" كالدة ياما الضحية اليت سكنها ا١توت لكنو على حد تعبَت الراكم دل ينهها
فعاشت ذاىلة شاردة الفكر بعيدة عن الواقع ال تربح تغادر عادل األحبلـ كا٠تياالت .
يسقط الراكم حالة فَتجي على اجملموعة اليت تعيش يف كنفها كبصورة اعم اجملتمع الذم ٖتِت
فيو ؛٣تتمع اكتول بنار ا١تأساة اليت أخذت حقها كزيادة من حياة اٞتميع ؛من يومياهتم كأحبلمهم
كأما٢تم كتركت فيهم شرخا عظيما كجرحا غائرا عميقا فرغم عودة األمن كازدىار العمراف إال أف اٟتياة
ا٠تفية للشخصيات غائرة دامية تعود ذكراىا لتنكأىا يف كل مرة.كجرٯتة اٟترب اٟتقيقية ىي قتل
النفوس كاغتياؿ العواقف كاآلماؿ.
تعرض الركاية عوادل الشخصيات الداخلية كىي مهزكمة تعيش ٟتظات االنكسار كحيدة يف عادل
ملؤه الشركد كالكآبة كاألحزاف كلعل آخرىا اٞتنوف.تقوؿ الساردة"ياما"«:وٖىضما اهتهذ الحغب
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ألاَلُت٨ٞ،غث في ان اعظ٘ لحُاحي الُبُُٗت ول٨ىجي لم اؾخُ٘ الن خُاحي ألاولى،ب٩ل بؿاَت
اهتهذ ماجذ م٘ الحغب».1

يبدك من خبلؿ تصوير العوادل الداخلية للشخصيات،أف الركائي كبًتكيزه على حالة "فَتجي"
ماىو يف اٟتقيقة إال إسقاط ألحواؿ الكقَتين ٦تن مستهم اٟترب الصامتة ٓتيبات متتالية ؛فجعلتهم
أسرل لواقع مسود يزداد قتامو يوما بعد يوـ يف ظل انعداـ األمن .كتقدـ الركاية أحواؿ فرقة "ديبو
جاز" كداعم ١تسار االنكسار كالتشرذـ الذم مس كل الفئات بفنانيهم ك أدبائهم كسياسييهم.الذين
ظلوا يتساقطوف كأكراؽ التوت يوما بعد يوـ يف خريف عاصف.
يقسم الركائي عملو من حيث األحداث إذل مرحلتُت ؛مرحلة ا١تأساة الوقنية كاليت شغلت
مساحة نصية ىامة من الركاية،كمرحلة اٟترب الصامتة اليت شهدت تطورا نوعيا يف حركة االنفتاح على
اآلخرين سواء يف العادل العريب أك العا١تي كىذا ما جسدتو صور الصراع اإليديولوجي اليت تغذت منو
ا١ترحلة التارٮتية بقسميها الظاىر كىو ا١تأساة الوقنية كصورىا الفظيعة الدامية،أك اٟترب الصامتة،اليت
صارت توصف يف رواية مملكة الفراشة با١توت اٟتقيقي كىو موت الركح كموت اإلنساف كموت
الذكريات..كاالستعاضة عنها ٔتوقف جديد برؤية جديدة للحياة ؛يًتٚتها عيانا ،سلوؾ "ياما"
كشخصية ٤تورية يدكر حو٢تا ا١توضوع ا١تهيمن على ساحة ا٠تطاب .كىو موضوع إيديولوجيا التغيَت
الذم يقتضي تعرية األنا ،كتبياف مساكئو ،ك٤تاكلة تقدمي البديل النظرم -الفكرم -؛الذم ٔتقتضاه
ٯتكن للمجموعة االجتماعية أف تنتقل من مستول ا١تأساةػػ ،كا١توت إذل مستول االنبعاث،كالتطلع إذل
حياة أفضل؛ بعيدا عن الصور النمطية،اليت تقدمها الذات حوؿ نفسها.
يدمج الراكم أنشطة إنسانية متنوعة ؛كا١توسيقى؛ كالرسم ،كاألدب يف عادل الركاية جاعبل منها
ا٠تلفية األساسية لفضاء الركاية السيما يف جزئها ا١تتعل ٔترحلة اٟترب الصامتة؛جاعبل من اإلبداع
ا١تبلذ الوحيد الذم تنفس فيو شخصياتو عن مكنوناهتا،فيؤسس حضور الفن بكل أشكالو فضاء
-1ركاية ٦تلكة الفراشة ،ص245
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إنسانيا يقبت مرجع الركاية ك٬تعل منها صورة من صور التغيَت الذم ميزت ىذه ا١ترحلة إذ غدت
الركاية شكبل أدبيا يعرب عن اٟتياة كيصوغ رؤل للعادل ال تنقطع عن أشكاؿ أخرل تشاركو كالسينما
كا١تسرح كا١توسيقى اليت تغلف األثر األديب من حيث بعده اإلنساين .لتتجلى يف الركاية كمرحلة
جديدة لدل الناس أفرزهتا هبذا الشكل مرحلة ا١تأساة الوقنية كاٟترب الصامتة.
تقدـ ياما كحامل لرؤل التغيَت كمقاكمة القهر عرب ٤تور الفن كاإلبداع،فتعرض يف صورة الفنانة
ا١ترىفة ؛اليت تعزؼ على آلة الكبلرينات مسًتجعة ذكريات أياـ األمن كالرخاء،كذكريات الدـ ،كا١توت
اليت عكرت صفو حياهتا.فكانت ا١توسيقى فضاء الركح الذم تلجا إليو البطلة الٗتاذه كبلسم شاؼ
ٞتراحاهتا يوفر ٢تا كقَتا من األمل يف بلوغ الشهرة كصناعة ٟتظات عابرة من الفرح تقتات عليها الركح
يف زمن الغدر كالرصاص الطائش الذم عاد يستهدؼ البشر كاٟتجر.
كمن اإلبداع اختارت الركاية التوجو إذل ذاهتا عرب لفت القارئ للزخم األديب الققايف الذم
حفلت بو الركاية.كىذا ما جعل حركة كل فرد إال ك٢تا خياؿ ٯتتد يف الفٍت كاألديب كاٞتمارل.تقدـ
الركاية فَتجي كالدة ياما كىي تقارب قكر كرؤل الكاتب الفرنسي ا١تشهور "بوريس فياف"،بالقراءة
كالنقد كالتمحيص مع االحتفاظ بالركايات اليت اقتنتها .كصوال إذل تقدٯتها يف صورة العاشقة الو٢تانة
اليت ٘تٍت نفسها با١تستحيل .كىذا ما دفعها إذل اٗتاذ صور فاضحة -بتقنية الفوتو شوب -لتوىم
نفسها باٟتقيقة،عبلقتها الركحية مع "بوريس فياف "؛مودعة بذلك عادل الواقع إذل عادل ا٠ترؼ
كا٢تذياف.
أما "ياما" فكاف ٢تا نصيب األسد يف التوثي للمنتجات األدبية العا١تية كنصوص كافدة ٢تا ما
٬تعلها من اٟتضور تنم عن رؤية الراكم لفت انتباه القارئ قصد النظر يف ا١ترجع الركائي الذم
استقت منو الركاية مادة أساسية من مواد مقومات بنائها.كما كاف للعادل االفًتاضي كبالضبط شبكة
الفايسبوؾ الفضاء الذم فتح أماـ نظر البطل النافذة على جنس ا١تسرح فكاف حضوره قاغيا ال سيما
كاف حامل موضوع ا١تسرح ىو اٟتبيب" فادم اك فاكست" اليت تعرفت عليو "ياما" يف مواقع التواصل
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االجتماعي.كىو مسرحي المع غادر كقنو مظطرا كىو اليوـ بصدد الرجوع اذل كقنو لعرض مسرحيتو
كلقاء حببيتو على حد تطلعات الشخصية الرئيسة.كمع توارل السنوات تكتشف ياما خيبتها الكربل
يف أحبلمها كأمانيها اليت راىنت عليها مع حبيبها االفًتاضي"فاكست" فا١تسرحي ا١تشهور دل يكن لو
الوقت الكايف للرد على ا١تتصلُت بو يف النت كلذلك كاف يكلف صديقا لو بالرد على الرسائل
كا١تعجبُت لتصاب بالصدمة يف الصميم،فسنوات عشقها لفاكست قد استحالت إذل كىم علما أهنا
اكتشفت اٟتقيقة يوما فبل ٣تيئو للجزائر .فقد اكتشفت انو مققف مدجن يف خدمة السلطة تستعملو
كدمية للًتكيج الققايف يف الببلد ككسر شوكة ا١تققفُت كا٠تصوـ اٟتقيقيُت.
ىكذا قدمت الركاية شخصية "ياما " يف صورة اإلنساف ا١تنكسر كا١تهزكـ كا١تأزكـ،يوما بعد يوـ
تبتلع خسائرىا الفادحة سواء يف العمل-غل الصيديلية -أك يف ا١تنزؿ مرض الوالدة كاغتياؿ كالدىا أك
يف اٟتب فقد اكتشفت بعد سنوات غباءىا بأهنا كانت تعش شخصا افًتاضيا كىو شخصية
فاكست.خسرت أختها اليت ىاجرت إذل كندا،كما خسرت أخاىا "راياف" الذم اختفى يف غياىب
السجوف.
٦تلكة الفراشة،ركاية متميزة أبدع مؤلفها يف سرب أغوار شخصياهتا عرب دفعها إذل التعبَت عن ذاهتا
بلغتها كثقافتها كمرجعها.فكانت العوادل الداخلية للشخصيات ا١ترجع األساس الستنباط األفكار
كتصنيف الرؤل انطبلقا ٦تا يتضمنو النص الركائي من إحاالت دائمة إذل البيئة ا٠تارجية -خارج نصية
-كذلك ١تقاربة أ٧تع لؤلفكار اليت تعرض كرسالة ىي النص ذاتو.

 -6رماد الشرؽ  - Iخريف نيويورؾ األخير:
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صورة غالؼ رواية رماد الشرؽ.1
دل ٮترج ىذا العنواف عن ٪تطية الراكم يف عنونة ركايتو ،بل نعدىا تأكيدا على نزعتو التجريبية
ٕتاه شكل العنواف من حيث البناء كا١تكونات ،كا١تبلحظ على العنواف الرئيسي لركايتو اٞتديدة "رماد
الشرؽ" أهنا تًتكب من كلمتُت عرفت األكذل منها باإلضافة إذل الشرؽ .كىذا الربط جعل العنواف
أكقر جاذبية للمتلقي ،الذم يصطدـ بعتبة ا١تعٌت أك الداللة ا١تقصودة السيما كأف مادة "الرماد" -
كما ىو معركؼ -دالة على ما تبقى من آثار االحًتاؽ ...أما الشرؽ كمسند؛ فإنو ال يُفهم إال يف
ضوء مرجع ىو الغرب؛ أم أنو يتخطى ا١تعٌت البسيط الداؿ على االٕتاه إذل معٌت أمشل ٭تدد التمايز

بُت كيانُت معنونُت/ماديُت يتقاٝتاف الوجود على ىذه األرض ،كعليو يغدك الشرؽ منظومة القيم
كاألفكار كالتجسدات ١تا يقع شرؽ العادل الغريب ا﵀دكد بأكربا الغربية -ا١تركز ا١تيًتكبوليتاين -كىوامش
إمرباقوريتو (أمريكا حاليا).
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تأسيسا على ما سب ؛ يُكوف العنواف فضاء للتخييل ،رٔتا يسهم يف فتح الداللة حوؿ ما يتعرض

لو القطر العريب (الشرؽ) من جراحات كخيبات أحالتو إؿ رماد.

ٕتدر اإلشارة إذل أف ىذه القراءة ا١تبدئية للعنواف الرئيسي تبقى نسبية السيما كأف الراكم زاد من
ٖتوير الداللة عرب العنواف الفرعي "خريف نيويورؾ األخَت" ف ػ ػ ػ "نيويورؾ"مدينة غربية بالواليات ا١تتحدة
األمريكية ،كىي عادل تتشكل فيو ٘تقبلت الذىنية الغربية اليت تشكل كينونة اجملتمع الغريب الذم ٮتتلف
قبعا -مع عادل الشرؽ ا١ترصود يف بنية العنواف الرئيسي .كما أف ٖتديد الزمن كربطو با١تكاف(خريف ،نيويورؾ ،األخَت) ،قد يزيد دافعية القراءة لكشف مبلبسات ىذا الزمن ،كبكل ما ٖتملو
كلمة خريف أخَت من مدلوالت دالة على الذبوؿ كاألفوؿ كالتساقط مع عدـ التجدد كىذا ما تنبئ
بو كلمة أخَت .كٯتكن عرض بناء العنواف كاآليت:
العنواف
الرئيسي
العنواف
الفرعي

الكلمة

الطبيعة

الحالة

العدد

المرجع

الفضاء

رماد
الشرؽ

مادية
جوىر(كينونة)

نكرة
معرفة

مفرد
/

النار
الغرب

قبيعي
إنساين(ط)

خريف

فصل (قبيعة)

مفرد

01

الفصوؿ
األربعة

نيويورؾ

مدينة

معرفة

01

األخَت

اسم (صفة)

معرفة

01

اٞتغرافيا
(ك.ـ.أ)
اٟتساب

إنساين
الزمن

جدوؿ رقم- 10:تحليل عنواف رواية رماد الشرؽ .1
 ا١تبلحظ على بناء ا١تركبات الواردة يف العنواف ،غلبة األٝتاء كتغييب لؤلفعاؿ اليت غيبهاالراكم عن الواجهة رٔتا لتوظيفها ٖ-تيينها -داخل العمل الركائي.
كما يبلحظ غلبة ا١ترجع اإلنساين من خبلؿ فضاء الشرؽ/الغرب ٦تقبل بلفظي الشرؽ/نيويورؾ،
حيث ينوب اٞتزء عن الكل .كتود اإلشارة إذل أف توظف ا١ترجع الزمٍت -ا٠تريف األخَت -يدفع
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ا١تتلقي إذل البحث عن العبلقات اٞتوىرية كا﵀طات التارٮتية اليت ٕتمع الشرؽ (الكل) بنيويورؾ .اٞتزء
الذم ينوب عن الكل الغرب.
كلتسهيل عملية الربط ،عمد الراكم (الناشر) ،إذل دعم العنواف الكامل (ا٠تارجي) ٓتلفية
سوداء ،عليها صورة برجي التجارة العا١تي ك٫تا ٭تًتقاف ،إثر استهدافو يف اٟتادم عشر من سبتمرب
ألفُت ككاحد .11.09.2001 .كىو ما يصل إذل ظاىرة اإلرىاب الدكرل الذم يتغذل من
إيديولوجية عقائدية  -ضالة -لطا١تا حاكلت نسبها إذل اإلسبلـ  -كىو برمء منها -كىي عقيدة
ا٠توارج اإلرىابية ا١تستوقنة بالشرؽ .كالعابرة للقارات.
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7-2رماد الشرؽ  :IIالذئب الذي نبت في البراري:

صورة غالؼ رواية رماد الشرؽ.2
أصدر كاسبٍت ،ركايتو رماد الشرؽ  ،IIكجزء ثاف للركاية ،كيبدك كاضحا أف "كاسيٍت "يواصل
إنتاجو للعناكين بالصيغة ذاهتا يف ركاياتو األخَتة؛ أم باعتماد عنواف ثنائي كعنواف فرعي مطوؿ .كىذا
ما نرصده يف جزء الركاية القاين ا١توسوـ ب :الذئب الذي نبت في البراري ،كلو عدنا للعنواف الفرعي
الساب  ،أللفينا أف ا٠تريف الذم انقضى ككسم باألخَت ،حل ٤تلو ربيع مضطرب جسده الذئب
النابت يف الربارم.يشكل ا١تلفوظ الساب انزياحا لغويا ،نظرا لعبلقة ا١تشاهبة ا١تتناقضة بُت قبيعتُت
٥تتلفتُت ك٫تا اٟتيواف/الذئب ،كالنبات/الربارم ،الذئب /اٟتركة ،النبات/السكوف. ،
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تسهم عبلقات التضاد السابقة إذل رسم صورة قوامها الذئب/القبات .كباعتبار العنواف
انزياحا ،ٯتكن عرض بناءه كاآليت :شبو الذىب بالنبات كحذؼ ا١تشبو بو كىو النبات كأبقى على
قرينة ذىنية دالة ،كىو ينبت ،لذا جاء الكبلـ على سبيل االستعارة ا١تكنية .كٯتكن عرض خصائص
ا١تركبات االٝتية يف العنواف كاآليت:
جدوؿ رقم11:

العنواف

الفرعي

الكلمة الطبيعة

الحالة

العدد

المرجع

الموقع

الفضاء

الذئب حيواف

معرؼ

01

حيواف

خارجي

حيواين

نبات(فعل) معرؼ(الذم) 01

نبات

خارجي

الكائن

نبت
الربارم قبيعة

الكائن

-جدكؿ يوضح ٖتليل عنواف رماد الشرؽ.2

تتيح لنا معطيات اٞتدكؿ الساب  ،رصد قبيعة الفضاء ا٠تاص بالركاية كىو فضاء الكائن ٔتا
يقتضيو من تأكيل .حيث ٯتكن ربط ىذا العنواف ،بسابقو ،العنواف الفرعي يف رماد الشرؽ - Iخريف
نيويورؾ األخَت.-
تؤسس العبلقات التوزيعية بُت مركبات العنواف الرئيسي كالفرعي ،إلمكانية حل الشيفرة الرمزية
للعمل األديب

cod

Simpolical؛ فيغدك الفضاء ،فضاء اٟتضارة كالتاريخ كاإلنساف .كىذا ما دلت

عليو ،على التوارل ،الشرؽ ،نيويورؾ ،رماد ،الذئب ،الربارم.
ٯتكن تصنيف العنواف يف باب ا١تفارقة  ،Ironyنظرا الشتما٢تا على متضادات (بنيات متضادة)
كالشرؽ كالغرب ،كالذئب النابت يف الربارم ،الرقص على جسر ا١توتى.
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 - 1-6مضموف الرواية :في مضموف الرواية:

رماد الشرؽ  /1/خريف نيويورؾ األخير:
تنفتح ركاية "رماد الشرؽ" يف جزئها األكؿ :خريف نيويورؾ األخَت على مشهد إنفجار برجي
التجارة العا١تية بتاريخ اٟتادم عشر من سبتمرب عاـ ألفُت ككاحد .أثناء حديث جاز ،مع صديقتو
"ميًتا" ،حوؿ قصة جده الذم عايش كل اٟتركب كاألزمات اليت مر هبا العادل العريب قيلة القرف
العشرين.كقد قدـ الراكم شخصية "جاز  jazzكراك مشارؾ يسرد تارٮتا اسود؛ٯتتد من زمن اهنيار
ا٠تبلفة اإلسبلمية العقمانية إذل غاية الوقت الراىن.كقد عرج الراكم على ٤تطات تارٮتية عدة؛أبرزىا
:عنف العقمانيُت الذم ٕتسد يف إعدامهم للمقاتلُت األحرار الذين سئموا من تعفن دكلة ا٠تبلفة،كما
قدـ أيضا كركنولوجيا لؤلحداث اليت أدت إذل تطبي اتفاقية ؾاً٨ـ بُ٨ى عشية هناية اٟترب
العا١تية القانية.كاليت ٔتوجبها مت تقطيع أكصاؿ اٞتسم العريب كزرع سرقاف الصهيونية بالقدس
الشريف.كىذا ما كسع من دائرة االشتغاؿ على التاريخ،استغلها الراكم للًتكيز على القصور العسكرم
كالتقٍت كا٠تيانات العبقية اليت أدت يف النهاية إذل سياسة التطبيع كا١تهادنة اليت مارستها
الدكتاتوريات العربية لضماف ٖتقي كجودىا؛ يف ظل تغوؿ العدك كالضعف اٟتاصل يف ىياكل ىذه
الدكؿ اليت تتآكل يوما بعد يوـ-الربيع العريب.-
كمن سرد التاريخ إذل سرد مبلبسات اٟتدث التارٮتي ينقلنا الراكم إذل انعكاسات األحداث
على شخصيات عا١تو الركائي؛ ككاف اختياره ل ػ ػػ"جاز "باف يكوف حامل الفكرة ك٤تور ا١توضوع.
يقدـ الراكم شخصيتو" ،جاز" كرعية أمريكي من أصوؿ عربية فوالدتو" مايا" من مدينة القدس
اضطرهتا ظركؼ االحتبلؿ إذل منفاىا االضطرارم بالواليات ا١تتحدة األمريكية .حيث أ٧تبت جاز
كسهرت على تعليمو إذل أف استقر بكلية العلوـ الطبية بنيويورؾ .كلكن بعد كفاهتا إتو –جاز -إذل
فن ا١توسيقى،حيث أجاد جاز استعماؿ كقَت من اآلالت كٓتاصة آلة البيانو  .كمن ٙتة عكف "جاز"
على تأليف سيمفونية كبلسيكية يكوف موضوعها تاريخ األجداد الذم مازالت أثاره السلبية قائمة إذل
اليوـ.لكنو بفعل معايشتو ألحداث اٟتادم عشر من سبتمرب.9/11كتضامنو مع اٞترحى قرر العودة
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٣تددا إذل ٣تاؿ الطب ليكوف حاضرا دائما ٠تدمة اإلنسانية .كيفاجأ "جاز" أثناء تأدية مهامو
با١تستشفى بالنظرة العنصرية للعرب كا١تسلمُت اليت كاف بادية يف سلوؾ اجملتمع األمريكي،غَت أف
انشغاؿ جاز با١توسيقى كاف ينسيو يف غالب األحياف مأساة البحث كالسؤاؿ عن السبب كالعلة.
كانت كالدتو عاشقة للرسم إذ كقَتا ما خلدت ذكرياهتا كمواقفها عرب لوحات زيتية جعلتها فنانة
مرموقة يف األكساط الفنية .كمن رسومها اليت مازاؿ جاز ٭تافظ عليها؛ لوحة بعنواف «خريف نيويورؾ
األخير» .كىذا العنواف ىو الذم اختاره الراكم ليكوف ٔتقابة العنواف الفرعي لعملو –رماد الشرؽ.-
-2-6رماد الشرؽ:2
يف اٞتزء القاين من ركاية" :رماد الشرؽ  /الذئب الذم نبت يف الربارم" ،يواصل جاز البحث يف
ىوية كانت دفينة ،من خبلؿ مسار جده اٟتيايت ،كعرب عناصر السيمفونية اليت يقوـ بًتكيبها قطعة
قطعة قبل أف تتشكل هنائيا؛ من حاضره األمريكي القاسي الذم يعتربه عربيا كمسلما معاديا بسبب
ا٢تجوـ اإلرىايب على الربجُت ،إذل حكايات جده بابا شريف ،يعيد بناء صورة بداية القرف العشرين
باألبيض كاألسود ،كبدكف أية رتوشات كيتعرؼ القارئ على اللحظة األكذل اليت يرل فيها بابا شريف،
ا١تناضل القومي ،كالده يف سجن عاليو ،مث معلقا على أخشاب ا١تشان يف بَتكت بأمر من ٚتاؿ باشا
السفاح ،كيعيش مقاكمة البطل القومي يوسف العظمة يف سوريا كيكتشف لورانس العرب كاألمَت
فيصل كأللنيب كاألمَت عبد القادر اٟتفيد ،كغَتىم ٦تن صنعوا عصرا بكاملو كانت رىاناتو دكلية أكقر
منها عربية.
كتصبح سيمفونية "رماد الشرؽ" اليت يعرضها جاز يف أكبرا برككلُت ،ىي رىانو كىي كسيلتو
لئلنتصار للحياة كإلستعادة تاريخ جد دل يكن يف النهاية إال كسيلتو لكشف ا١تآالت اليت
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كصل إليها الوقن العريب اليوـ "عماص الكغ "١عواًت ملحمُت حؿخُٗض ٢غها مً الحُاة
الٗغبُت مً زال ٫خُىاهاث مخًاعبت ألهاؽ بؿُاء ،ال ٌؿخُُ٘ الخاعٍش ٢ىلها ،وخضَا الغواًت
بةم٩اجها بزترا ١ؤؾغاعَا ،ال ًمٞ ً٨هم ما ًدضر الُىم مً زىعاث صمىٍت واهخٟاياث بال
صازل َظا الٛلُان الظي ؤقٗل ال٣غن الٗكغًٍ مسلٟا وعاءٍ جمؼ٢اث جغاظُضًت ،جغابُت وبزيُت
وصًيُت ،مً الهٗب عج٣ها بالىؾاثل الخ٣لُضًت.

1

-7البنية المهيمنة  -الدالة -لعناوين الروايات:
من خبلؿ ٖتليلنا الساب  ،لعناكين ركايات "األعرج" ،﵀نا أف كل ركاياتو تنطوم على توظيف
ا١تكاف ،باعتباره داال مفتاحيا لكل ركائي،يسهم يف خل فضاء التوقع من لدف القارئ .كما تتيح
قبيعتو – أم ا١تكاف-الشاعرية على جذب ا١تتلقُت كشد انتباىهم ٟتظة اللقاء الفعلي بُت الركاية
الكتاب كالقارئ الزبوف (ا١تطالع).
كتربز قيمة ا١تكاف ،كف مستويُت ،أما األكؿ فيمكن كٝتو ب :ا١ترجعي اإلحارل؛ كمن ٝتاتو
إدراؾ القارئ ا١تباشر لطبيعة ا١تكاف ،كىذا ما نرصده مقبل يف لفظة:القدس-كرٯتاتوريوـ سوناتا ألشباح
القدس كالعنواف الفرعي لركاية:رماد الشرؽ،خريف نيويورؾ األخَت ،-كأما ا١تستول القاين؛ فهو ينوب
كداؿ عن مدلوؿ ،يستفاد عرب الصيغة اإلحالية للمرجع؛ كىذا ما نرصده مقبل يف ركاية :كتاب
األمير مسالك أبواب الحديد؛ اليت ٖتيل إؿ مكاف اإلمارة؛ كىي اٞتزائر كىذا ما يستفاد من دراسة
الركاية ككل .باإلضافة إذل ذكر األمكنة الصر٭تة ،بتجاكرىا مع أمكنة غَت صر٭تة ،٭توؿ كعي ا١تتلقي
من استحضار ا١تكاف من مستواه العادم-ا١تادم التارٮتي -إذل مستول أكقر رمزية ٕتعل عملية
القراءة قراءة مفتوحة منفتحة على عدة دالالت .كخَت مقاؿ على ذلك ،عنواف "كرٯتاتوريوـ" الذم
جاكر بُت "ا﵀رقة" كمكاف أك فضاء كالقدس ا١تكاف ا١تادم الركحي للمسلمُت كا١تسيحيُت .اإلاضًىت

 -1ركاية رماد الشرؽ،ظهر الكتاب.
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اإلا٣ضؾت .كىذا ما يوسع أف التوقع لدل األفراد باعتبار أف مكاف ا﵀رقة "عموما" كاف أ١تانيا ،أياـ
اٟترب القانية ،أما القدس فهو مدينة ا﵁ ا١تغتصبة من الصهاينة اليهود.
كعلى ىذا األساس؛ ٯتكن اٞتزـ أف تركيز الراكم على قيمة ا١تكاف ال ٗترج عن إسًتاتيجية
كتاباتو ا١تتواترة« ،بط جخدض ال٨خابت الٟىُت -للٗىىان -بض٢ت ٧لُت باليؿبت بلى اليؿ ٤الظي ًغؾم
مالمذ اإلا٩ان ،بط لِؿذ اإلاهاصٞت هي التي جدضص َظا اإلا٩ان ؤو طا ٥وبهما ازخُاع اإلاغؾل
ال٣ام ،الىاعي للم٩ان ؤي ًدىاؾب م٘ الحضر وال٨ٟغة واإلاًمىن».1

كتأسيسا على ما سب  ،ٯتكن تصنيف األمكنة كف ا١تنظورين اآلتيُت:
 -1-3المنظور المرجعي المادي:كيتجسد يف عناكين "كريماتوريوـ.....القدس"" ،البيت
األندلسي"" ،خريف نيويورؾ األخَت".
 -2-3المنظور اإلحالي  -الالمرئي :-ٯتكننا من ٕتاكز الداللة ا١تادية الصر٭تة للمكاف؛ كيضفي
على ا١تتخيل الصبغة الرمزية اليت ٕتعلو ٤تط فعل التخييل؛ ذاؾ أف حضوره كنص يبقى ىبلميا
فضفاضا .يف إقار القراءة األكذل ،كمن ذاؾ عنواف ركاية :رماد الشرؽ٦ ،تلكة الفراشة ،البيت
األندلسي ،مسالك أبواب اٟتديد.
 -1-3المنظور المرجعي المادي :كيتجسد يف عناكين "كريماتوريوـ.....القدس"،
"البيت األندلسي"" ،خريف نيويورؾ األخَت".
 -2-3المنظور اإلحالي  -الالمرئي :-ٯتكننا من ٕتاكز الداللة ا١تادية الصر٭تة للمكاف؛
كيضفي على ا١تتخيل الصبغة الرمزية اليت ٕتعلو ٤تط فعل التخييل؛ ذاؾ أف حضوره كنص يبقى ىبلميا
فضفاضا.يف إقار القراءة األكذل ،كمن ذاؾ عنواف ركاية :رماد الشرؽ٦ ،تلكة الفراشة ،البيت
األندلسي ،مسالك أبواب اٟتديد.

-1باٝتة درمش "،عتبات النص" ٣تلة عبلمات جٚ ،61تادل1425ق ،مايو .2007
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تركيب :من خبلؿ عرضنا لطبيعة العناكين الداللية كا١تضامُت العامة للركايات موضوع
البحث،نستخلص ما يايت:
 ىناؾ ارتباط كثي بُت العناكين ا١تقبتة يف األثر كمتوف النصوص الركائية .
 ترتبط العناكين با١تضامُت من حيث حضور النفس التجرييب اٟتاثي كتضمنها على
إحاالت فكرية للمرجع التارٮتي كاإلنساين.
 تتعال العناكين كالرؤل اليت تطرحها اجملموعات ا١تعرب عنها ال سيما ا١تهيمنة منها على
ا٠تطاب.
 تتكرر مفردات العناكين بشكل متواتر يف النصوص الركائية،فتنسخ شبكة عبلئقية
داللية بُت البنيات الفرعية –العتبات -كالبنية الدالة للركاية –البنية ا١تهيمنة.
 ترتبط مفردات العناكين الرئيسية مقل:كتاب األمَت /كرـ اتوريوـ ٦/تلكة /الشرؽ
/نيويورؾ .بالتصور الذىٍت الذم قامت عليو الركايات كىي تتكرر بشكل مطرد يف
ثنايا الركايات موضوع البحث.
 باستقناء شخصية األمَت الفاعلة يف ركاية كتاب األمَت مسالك أبواب اٟتديد فاف
بقية الركايات قد ىيمن عليها اٟتضور النسوم ٣تسدا يف "مي" الشخصية الرئيسة يف
ركاية كرٯتاتوريوـ سوناتا ألشباح القدس،كشخصية "ياما" يف ركاية ٦تلكة الفراشة
كشخصية مرمي يف ركاية أنقى السراب.كلعل ىذا نتاج للقيمة الرمزية اليت ٯتنحها الراكم
للحضور النسوم يف ٣تاؿ التغيَت عرب ايبلئها أ٫تية كبَتة يف مشاركتها الرجل لتحقي
التغيَت.
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خاتمة:
يف ختػاـ مقاربتنا النقدية ،ٯتكننا أف ٨تدد أىم النتائج كا١تبلحظات اليت توصلنا إليها من
خبلؿ ا١تستول النظرم ا١تنهجي كأيضا من ا١تستول التطبيقي الذم تعرض للركايات.
أما فيما يتعل باٞتانب ا١تنهجي؛ فقد اتضحت أ٫تية التعػامل مع النص كوحدة كلية دكف
ٕتزيئؤ ،تا يؤدم الفتقاده لبنيتو الدالة ،كما أكضحت ا١تقاربة أيضا صعوبة التعامل مع النص
األديب كبنية معزكلة عن ا٠تارج؛ كىذا ما دفعنا يف مراتب التحليل إذل اإلشػارة الضمنية لبللتقػاء
ا١تتواصل بُت داخل النص كخارجو دكف التوقف ا١تطل عند أم منهما.
كفيما ٮتص إجراءات التحليل؛ فقد استفدنا من ا١تعايَت اإلجرائية للمنهج البنيوم كأخص
بالذكر نظرية "غرٯتاس "السردية فعالية منهجية للكشف عن الدالالت اإليديولوجية فاألفكار
اإليديولوجية ٯتكن عرضها ككشفها كحىت تصنيفها انطبلقا من مفاىيم الوعي اليت صاغها
غولدماف.كما أف عرض قبيعة اٟتكاية كبنيتها الوظيفية كتأكيد ٘تاسكها الذىٍت ٮتضع يف
التحليل لتطبي تصور"غرٯتاس" من خبلؿ توظيف ٤تاكر الرغبة كالصراع ككذا ما تعل ٓتطاقتو
البنيوية؛ اليت تتكشف عندىا الدالالت اإليديولوجية للنص األديب.
كٕتدر اإلشارة إذل فكرة اٟتوارية اليت قرحها "باختُت"حيث تبُت أهنا تسهم بشكل كاضح
يف تصنيف األفكار من حيث كوهنا أفكار تنم عن ا١توضوع الذات كتعرب يف مستول آخر عن
األفكار من حيث تعلقها بالفكرة ا١توضوع .كيف ىذا الصدد أكد أف أشَت إذل التكامل الذم قد
يتحق بإدراج مفهوـ اٟتوارية ضمن مرحلة الفهم كالتفسَت الغولدمانية قصد إبراز اجملاؿ العاـ
الذم تتمظهر فيو الدالالت اإليديولوجية.
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كبناء على ىذه ا١تعايَت ٯتكن القوؿ أف النتائج ا١تنهجية الناٚتة عن التطبي تربز أف النص
األديب ٯتيط اللقاـ عن اإليديولوجيا فيحو٢تا كيصورىا،األمر الذم يسمح باكتشافها كإعادة
تكوينها كإيديولوجيا متحققة لدل قبقة اجتماعية ما.
 النص األديب الركائي ،عادل مشكل من التعدد اإليديولوجي كىو كتابة تنظم اإليديولوجيا
كتبنيها -أم -تعطيها شكبل كبنية تنتج دالالت جديدة كمتميزةٗ ،تتلف يف النص الركائي
كتتنوع فتبدك جديدة أصيلة؛ كىذا ما يدفعنا إذل القوؿ أف كل نص ركائي ٭تمل ٕتربتو ا٠تاصة
كداللتو ا١تتميزة.
 يتضمن النص الركائي عناصر معرفة الواقع؛ فهو انعكاس عارؼ ك ٘تقل فٍت ٚتارل لظواىره
كشخوصو كعبلقاتو ،كىذه ا١تعرفة الواعية ٗتتلف عن ا١تعرفة العلمية نظرا الختبلؼ حقلي األدب
كالعلم يف نظرهتا للواقع االجتماعي كقريقة ٘تقلهما لو.
 تنشأ اإليديولوجيات داخل العادل الركائي عرب صراع الطبقات كيتجلى ظهورىا كقت األزمات؛
فميل اإلنساف العتقاد إيديولوجيا معينة يستلزـ تغيَت ظركفو القائمة اليت دل تعد تشبع حاجتو.
كتبدك اإليديولوجيا التغيَتية يف ركاية األمَت خَت دليل على ذلك.
 ال يكاد ٮتلو النص مهما كاف من التمقبلت كاإلشارات اإليديولوجية ،فبفقداهنا يضعف
النص األديب أماـ النقد ا١توضوعايت.
 تشتمل الركايات-الركاية عموما-على أبنية ذىنية مقوالتية ٭تفل هبا ٣تتمع النص فتربز كنظاـ
من األفكار االجتماعية ا١ترتبطة ٔتصلحة قبقة أك فئة معينة .كٕتدر اإلشارة يف ىذا الصدد إذل
قغياف اٞتانب العملي على اٞتانب النظرم ،إذ الغرض األساس من تبنيها ىو تكييف اإلنساف
لواقعو ك٤تاكلة أقلمتو كفقا ١تتطلبات ظركفو ا٠تاصة.
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 تشكل ا١تدكنة رؤية إبداعية حداثية ،تتأسس على ركح التغيَت كٕتاكز ا١تألوؼ كارتياد ا١تغامرة
قصد خل نفس فٍت جديد يواكب حركة اٟتياة االجتماعية كٖتوالهتا.
 استند الراكم يف بناء عوادل الركايات ا١تدركسة على ا١تعايَت اٟتداثية للركاية الفنية ا١تعاصرة،
باعتمادىا فكرة الذات اإلنسانية عرب ٕتاكز الواقع اٟتريف للحياة االجتماعية للطبقات كمبلمستها
عرب منظور التعدد –تيار الوعي -الذم يعرب بشكل دقي عن تنوع ا٢تم اإلنساين..كتنوع الرؤل
كاالٕتاىات.
 فنية التعدد كالتنوع يف مستويات اللغة ككذا يف مستويات الوعي.
 تنتمي ىذه الركايات إذل حقل الركاية اٞتديدة؛ نظرا لنأيها عن خطية الزمن-التاريخ -اليت
عرفت هبا الركايات التارٮتية التقليدية ،كما يدؿ على ذلك؛ تعدد أ٪تاط الوعي ،تعدد الركاة،
تعدد األصوات،كىذا ما ٬تعل من عملية القراءة عملية صعبة تستوجب الًتكيز التاـ إلعادة
ترتيبها ذىنيا قصد التحليل.
 تتميز ا١تدكنة بنسيج لغوم متشابك قوامو التعدد اللساين؛ كىذا يعود إذل تعدد الركاة كتعدد
الطبقات االجتماعية ا١تشكلة للعادل الركائي٦ ،تا ٯتنح اإلنتاج الركائي ا١تستهدؼ بالدراسة صفة
اٟتوارية ،إذ تبدك يف ٪توذج دٯتقراقية التعبَت -توظيف رمزم للغة العامية ك النصوص الدينية
كالتارٮتية ك األلفاظ األجنبية.
 تفرز الركايات أشكاال إيديولوجية ٥تتلفة ،باعتبار قابعها اٟتوارم ،غَت أف ا٧تذاب األفعاؿ -
األعماؿ -اإل٬تابية إذل الشخصيات الرئيسية٬،تعل اٟتكم النقدم ْتواريتها مشوبا باللبس
كالغموض؛ نظرا لئلسقاقات كالتجاكزات اٟتاصلة ﵀طات تارٮتية ىامة ،نأل عنها األديب قصد
٘تتُت النس اإليديولوجي ا١تهيمن ا١تطبوع بالتغيَت ك التجاكز .كىذا ما ١تسناه يف ركايتو كتاب
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األمَت مسالك أبواب اٟتديد ،عندما ٕتاكز يف أكقر من ٤تطة الوجو اآلخر السليب للمحتل ،مع
االقراد يف تعرية الذات ك تعداد سلبياهتا ٠تل البديل الفكرم الذم من أجلو قامت الركاية.
 التوجو اإلبداعي اٞتديد يف توظيف التاريخ ،إسًتاتيجية حداثية تقيمها الذات من زاكية
ا١تقاقفة قصد ترسيخ مبادئ عليا ٕتسدىا لغة اٟتوار كالتعايش كنبذ ا٠تبلفات؛ من خبلؿ لفت
انتباه القارئ –على اختبلؼ جنسيتو -إذل عدالة القضايا ا١تطركحة كحرية الرأم كح ا١تواقنة
كالعيش الكرمي .إضافة إذل إثارة اىتماـ ا١تتلقُت بقضايا سياسية كتارٮتية كربل كتاريخ العرب
كا١تسلمُت كعلى رأسها القضية الفلسطينية .كمن ىذا ا١توقع ا٠تارجي ؛يتموضع العمل الركائي
لػ"كاسيٍت األعرج" من حيث ىو تأسيس ١توقع معريف كجملاؿ رؤية تنطل من خلفيات كاعية؛
ترتسم مبل٤تها يف تفاصيل كتقاقيع ىذه األعماؿ الركائية اليت ال تعدك أف ٗتتزف كتستبطن
إيديولوجيات ما ثاكية يف ا٠تطاب الركائي.
كتأسيسا على الصبغة التارٮتية اليت حددت إقار اٟتكاية العامة لغواًت عماص الكغ،١
ٯتكننا رد موقف الركائي إذل تيار حداثي ،يشكلو ٩تبة من ا١تققفُت الذين يقوموف بًتٚتة التاريخ ك
إعادة بنائو بعيدا عن الصيغ النمطية التقليدية ،كذلك قصد رسم صور جديدة لؤلنا ك تسويقها
لآلخرين من باب ا١تقاقفة اإل٬تابية ؛اليت تستهدؼ إثارة ا١تتلقي كتوجيو عنايتو إذل خصوصية
ا١تواضيع ا١تطركحة ،بناء على عنصر التخييل؛ ا١تؤسس على ا١تادة التارٮتية ؛اليت ٗتبئ كراءىا
حقائ ظاىرة أك ٥تفية.
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ملخص:
نركـ من ىذه الدراسة الكشف عن قبيعة العبلقات بُت األبنية الفكرية العقلية كمدل ٘تقلها
إبداعيا يف النصوص الركائية .كما نطرح من خبل٢تا ٚتلة من اإلجراءات العملية اليت من شأهنا
ٖتقي أكرب قدر ٦تكن من االنسجاـ ا١تنهجي القابل للتطبي على ا١تنتجات األدبية ،كذلك من
خبلؿ تضايف ثنائية الفن كاإليديولوجيا يف ىذا البحث ا١توسوـ ب ػ ػ «البعد الفني واإليديولوجي في
الرواية الجزائرية المعاصرة -دراسة سوسيو بنائية  -لروايات "واسيني األعرج "».

كقد تأسست فرضيات ىذا البحث كمنهجو كإشكالياتو تبعا ١تقتضيات علمية ٘تازجت فيها
ٚتلة من العوامل اليت انربت أساسا عن دكافع ذاتية كأخرل موضوعية:
أما الذاتية منها؛ فتنبع من اىتمامايت البالغة باألدب اٞتزائرم عموما،كّتنس الركاية
خصوصا ،كىذا راجع إذل فرادة التجربة الركائية يف اٞتزائر على امتداد عقود حداثية من الزمن،
إضافة إذل التميز الواضح الذم فرضو الركائيوف اٞتزائريوف على الصعيدين العريب ك العا١تي .كقد
كقع اختيارم ،بعد تراكمات معرفية مستشففة من الواقع الركائي اٞتزائرم ،على الركائي كاسيٍت
األعرج ،الذم ٘تيز أساسا ،عن من سبقو أك عاصره من ركائيُت آخرين ،باسًتاتيجية اٟتوارية
التارٮتية اليت ٕتلت يف ركايتو ٦خاب ألامحر اليت تُعترب أكؿ عمل جرمء يتناكؿ شخصية كقنية
٤تورية؛ ىي شخصية "األمَت عبد القادر اٞتزائرم" صاحب مشركع الدكلة اٞتزائرية اٟتديقة.
كما حققت ركايتو هشٍماجىسٍىم ظىهاجا ألشباح اللذط منتهى ىذا التوجو باشتغا٢تا على
التاريخ اإلسبلمي كالعريب كاإلنساين على السواء فكانت سندا رئيسا ١تادة البحث ،باإلضافة إذل
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ركاييت رماد الشرؽ األكذل كالقانية .أما ركاية ممل٨ت الٟغاقت فقد عرضت عا١تا يتوازل كالعشرية
السوداء اليت مرت هبا اٞتزائر هناية القرف ا١تاضي ،فكانت لساف حاؿ التاريخ اٞتزائرم الراىن
كبذلك تشمل عوادل ا١تدكنة حقبة تارٮتية قويلة من تاريخ األمة العربية.
كأما ا١توضوعية منها؛ فقد ارتبطت أساسا بالتمييز ا١تنهجي الذم نقيمو بُت التاريخ
كأحداث متحققة يف ا١تاضي ،كبُت التارٮتي-ا١تتخيل السردم ،فا١تسافة ا١تختزلة بينهما ليست
مسافة بسيطة بل مسافة مشبعة يف الغالب بإجراءات فنية كإيديولوجيات ثاكية يف ا٠تطاب األديب
تستوجب يف إقار القراءة الوقوؼ عليها كمعرفة فعاليتها السردية،كمدل مسا٫تتها النوعية يف
تشكيل شكل ركائي حداثي ذم خصوصية جزائرية.
كتأسيسا على ما سب ؛ انبققت فرضيات البحث عن اإلشكاليات اآلتية:
ىل ٯتكن لؤلدب أف يعكس اإليديولوجيا كيصوغها يف قالب فٍت بعيدا عن ا١تكاشفات
الشكلية كالبنوية؟
ىل ٮتضع إنتاج األدب إليديولوجيات مسبقة أـ أنو ىو نفسو من يبتكرىا يف شكل ٕتارب
مؤدٞتة؟ كىل يوجد نص ركائي خارج حقل اإليديولوجيات؟
ما مدل إمكانية عزؿ النصوص الركائية عن الواقع االجتماعي باعتبارىا أشكاال منقطعة عن
الزماف كا١تكاف؟
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أضحت ىذه األسئلة  -كغَتىا -ىواجس أردت اختبار قبيعتها اٞتدلية من خبلؿ تتبع
مسارات التشكيل الفٍت كعبلقتو بالبناء اإليديولوجي-الصريح كا٠تفي -من خبلؿ منهجية
سوسيو بنائية.

Résume
Cette approche concerne un sujet du fond de la critique littéraire
et la théorie de la littérature. Elle s’intéresse à la recherche dans les
relations entre les structures morales et ses degrés de représentations
performantes dans les textes romanciers, elle suggère également un
horizon méthodologique susceptible d’enrichissement qui concerne
essentiellement l’entretien avec le corps romancier.
A la lumière de cette approche, la problématique de ce thème de
recherche s’est attaché, à la fois, avec l’art et l’idiologie, c’est pour
cela le sujet était intitulé par : la dimension artistique et idéologique
dans le romans algériennes contemporain (Etude socio-structurelle
des romans de WACINY Laredj )
Et du moment que chaque titre se réfère a soi-même par les motsclés, j’ai voulu montrer le mobile du choix des deux romans, c’est un
choix basé sur des facteurs subjectifs et d’autre objectifs…
En ce qui concerne les facteurs subjectifs, ceci est en étroite
relation avec la réalité romancière du créateur Algérien qui s’est
imposé sur la scène arabe, et internationale…
Son roman «Kitab Elamir » est considéré comme la première
œuvre hardie, qui traité d’une personnalité nationale centrale, celle
de l’EMIR ABD ELKADER. Et comme la stratégie créationniste du
romancier est le dialogue historique, par lequel il prétend créer un
horizon créationniste moderne fondé sur le questionnement de
l’histoire, et l’interrogatoire de ces fins fonds, on constate que son
dernier roman « crematorium sonata li achbah el Quods » a réalisé
cette tendance en travaillant sur l’histoire islamique, arabe et
humanitaire à titre égal.

Quant au facteur objectif ; il c’est rattaché essentiellement a la
distinction méthodologique qu’on évalue entre l’histoire en tant
qu’événements dans le passé, et l’historique –l’imaginaire narratif- la
distance qui le sépare n’est pas sans importance, mais plutôt et en
majeur partie dopée de procédures artistique et d’idiologie
moderniste dans le langage littéraire, nécessitant en la lisant de
l’accorde une attention particulière pour en connaitre son efficacité
narrative, et son degré de participation qualitative dans la formation
d’un modèle romancier moderniste de particularité Algérienne.
Et en se basant sur ce qui précède, la problématique de
recherches s’exprime comme suit : la créativité reflète-t-elle une
idiologie et l’expose dans une forme artistique ? on bien la dévoile en
lui accordant une structure ? la créativité est elle soumise à
l’idiologie, ou bien c’est l’idiologie qui trace ses limites ? et existe-t-il
un texte hors du champ de l’idiologie ? peut on annuler une certaine
explication d’un texte compte tenu qu’il exprime un sujet ordinaire et
des dimensions vitales a la fois ?
Ces questions et bien d’autres sont devenues des préoccupations
que j’ai voulu tester sa nature dialectique à partir du duo art et
idiologie. Et pour atteindre l’ambition méthodologique, j’ai préfère
diviser l’approche en deux chapitres tenant compte du duo théorie –
application….le premier chapitre concerne deux itinéraires qu’a
imposé le concept l’idiologie, d’on le premier intitulé par le cadre
notionnel auquel j’ai inclu la notion de l’idiologie et ses
caractéristiques, et la relation qui relie l’idiologie a la littérature, et
par conséquent celle du roman avec l’idiologie.
Quant au second itinéraire, je l’ai consacré au cadre
méthodologique de l’étude qui s’est stabilisé au tour des notions
citations socio-structurelle.

Au second chapitre, j’ai essayé d’appliquer les citations de
structuralisme génétique dans sa version « Goldmaniste ». En
l’activant de quelques procédures de critique citant le schéma
narrative « Grimas » pour aboutir a la structure de l’idée a partir des
niveaux de conscience, qu’a ces limites se dévoile l’efficacité de
l’idiologie comme étant un facteur externe au texte, et un composant
créationniste que contient le texte romancier, et a la fin de l’approche,
j’ai essayé d’exposer l’ensembles des résultats réalisés, qui ont fini
par être divisés selon le duo art et idiologie.
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الفصل ال الث :مستويات الوعي في رواية مملكة الفراشة
-1الوعي القائم ومقتضيات اإليديولوجيا الليبرالية.

131

-2-1الوعي الزائف وسياؽ اإليديولوجيا األصولية.

140

-3-1الوعي الزائف وسياؽ اإليديولوجيا البراغماتية.

144

-2أسلوبية النص الروائي:

147

-1-2الحوارات الخالصة وفكرة الجدؿ.

148

-2-2المونولوغ الداخلي/االسترجاع.

151

 .-3-2التهجين.

154

 -2-4المحاكاة الساخرة/الباروديا

159

-5-2التناص.

163

-3البنية الدالة في مملكة الفراشة.

175

-1-3وظيفية األفعاؿ

175

-2-3محور البناء.

178

 -3-3حور الهدـ.

176

-3-4الشخصيات والنموذج العاملي

178

الفصل الرابع أثر التفاعل الداللي بين المكونين الفني واإليديولوجي
 -1-1العناوين

183

 -2-1تصنيف العناوين

185

 -تحوالت العنواف بين الشكل والمضموف

186

 -1رواية كتاب األمير مسالك أبواب الحديد

186

 -2سوناتا ألشباح القدس:

188

-3البيت األندلسي

204

 -4أن ى السراب

210

-5رماد الشرؽ1

219

-6رماد الشرؽ2

222

الخاتمة

230

قائمة المصادر والمراجع
المالحق
الفهرس
الملخص

