هاجس العودة إىل الرتاث عند روائيي "احلداثة" العرب؟
الغيطاني منوذجا.
حممد صاحــيب

*

 .1يف البدء كان الرتاث.
ملمؼؽنماظعربم(ذعراءمطاغوامأومروائقني)ماظلؾّاضنيمإديمادؿكدامماظرتاثمسيماظعؿلم
اإلبداسي،مبلمدؾؼفممإديمذظك،ماألدباءموماظشعراءماألوربقون .1م
صفذام"جقؿسمجوؼس"مسؾىمدؾقلماٌـال،مؼلؿكدمماهلقؽلماظعاممٌؾقؿةمػوعريوسم
"األودؼلة"مسيمرواؼؿهماظيتمهؿلمسـوانمذكصقؿفاماألدادقةم"سوظقس".مشريمأنمػذام
اظؽاتب ماإلؼرظـدي ،ممل مؼؼف مسـد ماهلقؽل ماظعام مظؾؿؾقؿة ماظقوغاغقة ،مو مسدد مصصوهلام
اٌطابؼةمظػصولماٌؾقؿة،مبلمراحمميازجمبنيمخطواتم"ظقوبوظدمبؾوم"Leopold Bloom-م
بطل ماظرواؼة ،مو مسوظقس مبطل ماألودؼلة؛ مصإذا م مرجع مبطل مجوؼس مسي ماٌلاء ،مصإغّهم
حيؿؿيمبػراذهمطؾطلماألودؼلةمسـدعامتلؿؼؾؾهم"أوعيم،" Eumeeمومإذامدخلمبقؿهم
سؾىماظلاسةماظـاغقةمصؾاحا،مصإغّّهمػوم"سوظقس"مغػلهماظّذيمؼرجعمإديمضصره .م
إن مػذا ماظرجوع مإدي ماظرتاث ماظقوغاغي ،مدواء مسـد م"جوؼس" مأو مشريه معن ماألدباءم
اظغربقنيمػومسيمحؼقؼةماألعرماعؿطاءمظألدطورةمواظرّعزموماٌؾقؿة،مباسؿؾارػامأدواتمصـقةم
ظؾوظوجمإديماظواضعماألوروبيماٌؿلممسيمسؿوعهمباإلغؽلارمسيماظؼقممموماٌـل .م
صؿن مخالل ماظؿزاوج مبني ماظواضعني ،مايؼقؼي مو ماظرتاثي ،مادؿطاع ماظػـّان مسؿوعام
واظرّوائيمخصوصامأنمؼؽشفمسؾىماظوجهماظؼؾقحمظإلغلان،مومبعضمعواضػهمطايربم
واظؽراػقةموماظعـصرؼةموماالدؿعؿار .2م

*مأدؿاذ،مجاععةموػــران م
1مظؼدمسرفماظعربمادؿؾفامماظرتاثمععمبداؼةمسصرماظـّفضةماظعربقةماألوديمإبّانمحؽمممربؿدمسؾيممبصرمععمبداؼةم
اظؼرنماظؿادعمسشر؛مشريمأنماألوروبقني مضدمسرصوامذظكمضؾلمػذاماظؿارؼخمبؽـري،ممإذمضاممأدباءموصـاغومسصرماظـّفضةم
بػؾورغلا ،موماظؼرنماظلادسممسشرةموماظلابعمسشرةمباالدؿـادمإديماظرتاثماإلشرؼؼيم– ماظروعاغيمسي مإرارمصؾلػةم
إحقائقة...
 2مإنماظؾّفوءمإديماالدؿعارةموماألدطورةمػومذؽلمعنمأذؽالمرصضماآلخر ،محؿىموإنمطانمػذاماآلخرمصؽرةمعنم
اٌاضىمحيؿؾفامذكصمأومصؽةمأومرؾؼة..
أغظرم: Albarès, R.M., Métamorphose du roman, Paris , Albin Michel, 1966, p 114. :
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واظرواؼةمبفذاماٌـظور،م تؾقثمسنمضقؿؿفاماىؿاظقةممسؾىمبـقةمأدادقةمتؽؿنمسيم
اظرؤي ماظشاعؾةموماإلغلاغقةمظؾعامل،مظقسمباسؿؾارػامتػلريامسؾؿقامؼؾقثمسنماظؼاغونم
اظعؾؿي،مبلماالغغؿاس مسيماجملؿؿعمظوصفمعلارماظػردمسيمحبـهمسنمذبؿوعمطؾيمعا،م
أومسنمواغسمعا،م أومسنمػوؼةمحيؿلمصورتفامسيمأسؿاقمغػله..مومػذامػومباظػعلمعام
ضاعتمبهماظرواؼةمسيمدريورتفامومتؽوؼـفا.مممم م
ومعامتؾقثمسـهماظرواؼةماظعربقةمعامػومإالمجزءمعنمػذاماظؽلماظذيمؼؼضّمعضفعم
اظػـانماألصقلماظّذيمالمؼؼدّممسيمأسؿاظهم -معنمخاللماتؽائهمسؾىماظعـاصرماظرتاثقة-م
ايؾولموماظـشراتماظطؾقّةممبؼدرمعامؼضعمأعامماٌؿؾؼيمصورةمضؾؼة،متدصعمإديماٌشارطةم
سيمصـعماظعاملماظروائي،مبعقدامسنمتؽرارماظـؿاذجماألوظقة،مطؿامؼدسومإديمذظكمأصقابم
اظـؼدماألدطوري .3م

 .2الرّواوة العربية و الرتاث ؟
إذامطانمعوضفماظروائي م(واٌـؼف)ماظغربيماٌعاصرمعنماظرتاثممضدماتّلممبـوعمعنم
اظرادؼؽاظقة ،ماظيت مبـى مسؾى مأدادفا م"حداثؿه" ،مصإنّ ماظروائي م(و ماٌـؼف) ماظعربي،م
سؾى ماظعؽس معن مذظك ،مضد مغظر مإدي ماظرتاث مباسؿؾاره ماياعي مظؾشكصقة ماظؼوعقةم
واظدّؼـقة مأعام ماهلفؿات ماًارجقة م؛ مو مضد متأطد مػذا ماألعر مبعد مغؽلة مؼوغقو/جوانم
 .7691م
صققح مأغه مطاغت مهلذه ماظـؽلة مبصؿات مطـرية مو مخطرية مسؾى متطؾعات ماظػؽرم
واألدب ماظعربقني مشري مأنّ ماالػؿؿام مباظرتاث مطؿـؾع مأصقل مؼشارك مسي مبؾورة ماظـؼاصةم
اظعربقةماٌعاصرة،مملمؼؽنموظقد مػذهماظـؽلةمبؼدرمعامطانمعطؾؾامحضارؼا،معؾّقامسؾىم
اظلاحةماألدبقةماظعربقة،معـذماظوػؾةماألوديمظؾؿصادممايضاريمبنيماظشرقموماظغرب،م
بقدمأغّهمملمؼؽنمميؾكمداسؿفامعنماألدواتمووضوحماظرؤؼاموماىرأةمعامؼصيؿؽّـهمعنمصرضم
دقطرته مسؾى ماظرتاث .مبل مإن ماظـؼد ماألدبي مخالل مأربعقـقات مو مزيلقـقات ماظؼرنم
اٌاضي ،م ضد مذغل مغػله مأطـر مممّا مؼـؾغي م مباظؾقث مسن مجذور ماظرواؼة مسي ماظرتاثم

 3سصيرفماواهمسيماظ ـؼدماألوروبيمبادمماظـؼدماألدطوري،مؼرىمسيماظعؿلماألدبيموماظروائيماظذيمؼلؿؾفمماظعـاصرم
اظرتاثقة ،مإغؿاجات معؿؽررة مظؾعض ماظـؿاذج ماألوظقة مو ماٌعادالت ماألدطورؼة ماألدادقة .مو متلؿؿد م"غظرؼة ماظـؿاذجم
األوظقة"ماظيتمحيؿلمظواءػاماظـاضدموماٌػؽرم"مغورثروبمصراي"،مجذورػامعنمعدردةماألغـروبوظوجقاماٌؼارغة،موماظيتم
طانمعنمعؤظػاتفاماألدادقةمطؿاب"ماظغصنماظذػيبم"ىقؿسمصرؼزر.مػذاماظؽؿابماظّذيمضام مبؿؾعمأصولماألمناطم
األوظقةمظألدارريموماظطؼوسمعدسقامأنمػذهماألمناطمتؿؽررمسيمثؼاصاتمعؿؾاؼةمعؿؾاسدة..موظؾؿزؼدمعنماٌعؾوعات،مراجعم
عامطؿؾهم:متزؼػطانمتودوروفمسيمغؼدماظـؼد ،متر:مداعي مدوؼدان .مطم ،2مبغداد:مدارماظشؽونماظـؼاصقةماظعاعة،م
 7699ص.مص .69-69
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اظعربي ،مإلثؾات مأن مػذا ماىدؼد مضدؼم ،موظإلياح مسؾى مضرورة ماظعودة مإدي ماظلّقشيرم
وايؽاؼاتمواٌؼاعاتمواظؼصصماظشعيبمالدؿؾفاعفامومادؿققائفا. 4مممم م
ومايؼقؼةمأنّماظـؼدماألدبيمسيمبعضمأوجفه،مسؾىماظرّشممعنمهاعؾهمسؾىمغزسةم
ايداثةماظيتمتـرمبفاماظروائقونماظعرب،مصإغّهمضدمداػممبدورمصعالمالدؿؽشافماظطرؼقم
أعامماظرتاث،م حؿىموإنمطانمذظكمبداصعمعنمصؽرةمإثؾاتمأنّماىدؼدمضدؼم،مألغّهمداسدم
سؾىماألضلمسيماظؿأطقدمسؾىمأنماظرتاث،مميؽـهمأنمؼؽونمصعّاالمسيمهدؼدمعلارماإلبداعم
اظروائي ..م
ؼعؾّرمذيالماظغقطاغيمـمومػومأحدمأػمماظروائقنيماظعربمحاظقامـمسنمتؾكماٌعادظةم
اظصعؾة م"اظرتاث م– مايداثة" ،مو مػو مػاجس ماظروائني ماظعرب مذيقعا ،مبؼوظه":عنم
خاللموربيتماًاصة،موعنمخاللمطؿاباتماظـؼادمسـفا،مواىفودماظػؽرؼةمايدؼـةم
اظيتمتؿكذماظرتاثماظعربيمربورامهلاموموظقسمبفدفماظؿؼوضعمأوماالحؿؿاءمباظؼدؼم()..م
ومعنمخاللمإحلاديمخبطورةماظؿوجهماظؽاعلمإديمايضارةماألوروبقة،موماظّذيمترجعم
جذورهمإديمايؿؾةماظػرغلقةمأعؽـينمبداؼةمهدؼدماٌـابعمأوماٌصادرماظـيتمميؽنمأنم
غـريمبفامصنماظؼصماظعربي.5"..مممممم م
ومؼوجزماظغقطاغيمػذهماٌـابع،مإديمعصادرمعؾاذرةمومأخرىمشريمعؾاذرة.مأعّاماألوديم
اظيتمؼؿقدّدمصقفاماظؼصّماظعربيماٌؾاذرمصفيمذؽلماٌؼاعة مواٌالحمماظعربقةماظؽربىم
اظّيتمأصؾحمبعضفامذعؾقامومذائعا،معـلمدريةمسـرتة،مومدريةمدقفمبنمذيمؼزنم
واظزؼر مدامل ،مو ماألعرية مذات ماهلؿة ،مأبي مزؼد ماهلالظي مو مشريػا .مأعّا ماٌصادر مشريم
اٌؾاذرةمصفيمأداظقبماظؼصّماٌؿؿـؾةمسيمحوظقاتماظؿارؼخماظعربيماظؽربى،متؾكماظّـيتم
تلفّل ماألحداث ماظؿارخيقة ماظؽربى ،مو م"اظيت متصل مسي مدراعقؿفا مإدي معلؿوى ماظعؿلم
اإلبداسي مأو متوحي مبأسؿال مإبداسقة مطربى مأو متؾك مايوظقات ماظيت متلفّل معالعحم
ايقاةماظعادؼةمظؾـاسمسيمأزعـةمزبؿؾػة.م 6".م
ومال مؼؼؿصرماػؿؿامماظغقطاغيمسؾىماظشؽلمصقلب،مبلمؼؿعدّاهمإديماٌضؿونمأؼضا،م
حقث مال محدود مسي مغظره مظؾقوادث ماٌوحقة ماظيت متصيضػي مسؿؼا مسؾى ماياضر ماظقوعيم
اٌعاشماآلن،مومػـامؼذطرمحوظقاتماظطّربيمومابنمطـريموماظدّؼـوريمومشريػا..مطؿام
اػؿدى ماظغقطاغي مسي متؼصّقه مظؾرتاث مأؼضا مإدي ماألجـاس ماظعؿقؼة ،مو مأداظقب ماظؽؿابةم
 4م ظؼدمأضاستمػذهماإلذؽاظقةماظؽـريمعنماظورقمومحادتمباظرواؼةماظعربقةمايدؼـةمسنماظلؾقلماٌوصلمإديمإضاعةم
حوارمعصيكصبمععماظرتاثماظؼصصي.
 5اظغقطاغي ،ذيال،م« اظرتاثماظعربيمبنيماظلابقموماظًحق »مسيماظدوحة،مدوظةمضطر:سددمذفرمغوصؿرب،م،7699
ص .22
6
ٌرجعمغػله،مص 29
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اظؿارخيقة مبدءا معن مابن مإؼاس مو ماٌؼرؼزي مواىربتي ،مو ماغؿفاء ممبؤظػات ماظلّقرم
واظؿـفقمموشقفؿامسيماظرتاثماظعربيمسؿوعاموماظرتاثماظصّوسيمخصوصا.م م

 .3دلاذا الرتاث ؟
ظقس ممثة مذك ،مأنّ مروائقي م"ايداثة" ماظعرب معن مأعـال ماظغقطاغي مو ماًرّاطم
وؼودفماظؼعقدمومشريػم،مضدمرطّزواماػؿؿاعفممأؼضامسؾىمضضقةماظشؽلمواظؾقثمسنم
اظؼواظب مو ماألذؽال مسي ماظرتاث مسؿوعا ،مدواء مطان مصرسوغقا مأو مإدالعقا .مو ممل مؼؽنم
اظروائقونماظعربمعؿؿقّزؼنمسيمذظكمسنمشريػممعنماظؽؿّابموماظروائقنيمسيماظعامل،مبلم
جاء ماالدؿـفاد مباألدطورة مو مباظرتاث مسؿوعا مادؿفابة مظؾضرورة مإظي مأعؾؿفا مزروفم
اظـؼاصةماظعاٌقةمبرعؿفا؛محقثمطلّرمأدباءمأوروباموروائقوػام"اٌرآة"ماظيتمطاغتمتعؽسم
ايقاةماهلادئة،مومبأذالئفامصـعوامعرآةمأخرى ..م
عن مػـا مطان مظؾرّعز مو ماألدطورة مو ماظؿفلقد ماظدور ماٌُفم مسي مبؾورة ماظرؤى ماظػؽرؼةم
واىؿاظقة مسـد ماظعدؼد معن ماظؽؿّاب ماٌرعوضني معن مأعـال م"صراغز مطاصؽا" مو "صريجقـقام
ووظف"مومشريػؿا ..م ومعنماظؾدػيمأنمؼؽون مهلذاماٌـاخمتأثري مومظو مبلقطمسيمطؿّابم
اظرواؼةماظعربقة .م
وعن مذبرّد مادؿدساء ماظرتاث مو مسـاصره ،مطؿا مدست مإدي مذظك معوجة مايداثةم
اظزاحػة،م وجدماظروائقونم(وماظػـّاغونمسؿوعا)مسيماظرتاثمعامؼصيؿؽنمأنمؼعؾّرمسنمسصيؼدةم
غػلقةمـمحضارؼة،مريؾفاماٌُؾدعماظعربيمسؾى مطؿػه ،معـذ مسصرماظطفطاوي؛مومػيم
رباوظةمددمّاظػفوةمبقـهمومبنيمذظكماظعفدماظّذيماغؼطع،محقثمأذؽالماظؼصموايؽيم
وماظرويّ..مذظكمألنّمػذهماظػفوةمـمأومػذاماالغؼطاعمـمضدمبدأمسيماالتلاعمسيمإرارماظؿوجهم
اظعام مسبو مايضارة ماألوروبقة ،موضد مصاحب مذعور مسام مأنّ مايضارة ماظغربقة مػيم
اٌصدر،مومػيماٌرجعماظّذيمؼصيـلبمإظقهماظؼقاس،موموصلمذظكمسيمبعضماألحقان،م
وبؿعؾريماظغقطاغيمذاته،مإديمذعورمباظدوغقةماظـؼاصقة.7ممممممممم
وظعلّمػذاماظؿوّجسمعنماظغرب،اظّذيمسؾّرمسـهمجقلمطاعلمعنماٌؾدسني،موخاصةم
بعد مػزمية م"ؼوغقو" مػو ماظذي مدصع مسبو موسي مزبؿؾف مظؾرتاث ،متؽون مصقه ماظغؾؾةم
ظؾشعور مباالغؿؿاء مإدي مطقان مزبؿؾف مسن ماظؽقاغات ماظيت مبشّرت مبفا مثؼاصات ماظغربم
اٌـؿصرة ،ماٌؿعفرصة ..مو مبذظك محظقت معلأظة ماهلوؼة مبايقّز ماألطرب معن ماػؿؿاعاتم
اٌـؼػنيموماٌؾدسنيماظعربممسؾىماخؿالفمعشاربفم .م
ؼصيعؾّر مذيال ماظغقطاغي مسن مػذا ماظؿوجه مبؼوظه":إنّ متوجفي مإدي ماظرتاث ماظعربيم
مبػفوعهماظشاعلمعنمتراثمعؽؿوب،موصنمسربي،موسؿارةمسربقة،مطانمغؿقفةمسواعلم
 7اٌرجعمغػله،مص
10
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سدؼدة..معـفامغشأتيمسيمحيمسرؼقمعامزالماظؿارؼخماظؼدؼممدقّاال،محقّامصقه،مالمؼؿؿـلم
صؼطمباآلثارماٌعؿارؼةمومذوارعمومحاراتمملمتـؾفامزبططاتماٌدنمايدؼـة..مإمنامميؿدم
ظقؿواجدمسيماظعالضاتماإلغلاغقةمباظـاس .8"..م
ومعنمرحؾةماظؾقثمسنماظؽقانموماهلوؼةموماظؿؿقّز،مؼـؿؼلماظروائيماظعربيمممـالمسيم
اظغقطاغي مإدي مرحؾة ماظؾقث مسن ماظودائل مو ماألدوات ماظيت متؽػّل مظه مااجاد ماظصقغةم
اٌـادؾةمظؾعقشمسيمسؾقمذظكماظؽقان،مأومذظكماظؿارؼخ ..مشريمأنّمػذه ماظصقغةمـمسؾىم
أػؿقؿفامسيمتطوّرمعلارماظرواؼةماظعربقةمـمملمتـجصيمعنمإحلاسمبرصضماآلخر .م
ؼؼولماظغقطاغيمحولمرباوظؿهمردمماهلوةماظػاصؾةمبقـهمو مبنيماظرتاثم– ماظؽقان،م
وعنممثّةمإديماألذؽالموماظؼواظبماظػـقةم:م".م.مرشؾيتمومرؿوحيمعـذمبدئيماظؽؿابةمسيم
سامم،7696مإديماظوصولمإديمأذؽالمصـقةمجدؼدةمعنماظؿعؾري،مظقسماظؿوصلمإديمأذؽالم
صـقةمجدؼدةمصؼطمػوماهلدفمسيمحدّمذاته،مظؽـفاماظرّشؾةمسيمإاجادمأصضلمذؽلمممؽنم
ظؾؿعؾري مسؿّامأرؼدمأنمأسؾّرمسـه،مذؽلمحيؼقمظيمأطربمضدرمعنمحرؼةماظؿعؾري،مومضدم
وجدت معن مخالل متوجفى ماظؿؾؼائي مظؾرتاث ماظعربي ،مأنّ مػذا ماظرتاث محيوي مسؾىم
سـاصرماظؼص،مومصؾلػةماظرؤؼا،ماظيتممتؽـينمعنمهؼققمػذاماظؼدرمعنمايرؼة9"..مممم
و مظؾقرؼة مسي مذبال ماظػن ،مطؿا مػو مععروف ،مأطـر معن معظفر ،مأضؾّفا ،مإثـان:م
أحدػؿا مداخؾي ،مخاص مبؿـاول ماٌادة ماظػـقة م"اظروائقة" معن مأداظقب محؽي موضص موم
ضواظب مو معا مإدي مذظك ،م و مثاغقفؿا مخارجي مسام مؼشرتك مصقه معع مبؼقة معن مؼصيؽوّنم
اجملؿؿع،معنمحرؼةمسيمتـاولماٌوضوساتمومررضفا،مأيمحرؼةمتعؾري،موتـؼّلموماسؿؼادم
و معا مإدي مذظك معن م"حرؼات" مباٌػفوم م"ايداثي" مهلذه ماٌصطؾقات ،مواظّيت مػي مسيم
غصوصماظدداتريموماٌواثققماظعربقةمعؽػوظةمظؽلمعوارنمسربي(..؟) 10م
سؾىمضوءممػذؼنماٌظفرؼنماظّذؼنمػؿامسصبمادؿققاءماظرتاثمسيماظرواؼةماظعربقة،م
بل مادؿدساء ماظعـاصر ماظرتاثقة مسي معواجفة مايضارة ماظغربقة ،مػل مميؽن ماظؼول مبأنّم
اظغقطاغيماظروائي،مضدموصلمإديمشاؼؿهم؟
ؼعدُّ مذيال ماظغقطاغي مبعد منقب مربػوز معن مأشزر ماظروائقني ماظعرب مإغؿاجا،م
وأحرصفممسؾىماظؾقثمسنمتؼـقاتموضواظبمصـقةمجدؼدة،مالمتؽػُلمظهمحرؼةماظؿفرؼبم
 8اٌرجعمغػله،مص22 .
9ماٌرجعمغػله،مص22 .

 10اظواضعمأنّماظؿلاؤالتماظؽـريةمماٌرتؾطةمحبرؼةماظػـانموماظروائيمعـهمسؾىموجهماًصوص،متؿفاوزماٌظفرؼنم
اٌذطورؼن ،مإديماظؼقمماظلائدة،م مورؾقعةماظعؿلماإلبداسيمذاته ،مرشؾاتماظلؾطةموماظلؾطان ،معلؤوظقةماٌُؾدعمواهم
اىؿاسةماظيتمؼـؿؿيمإظقفا،ماٌذاػبموماألؼدؼوظوجقات،مإديمشريمذظكمعنماألعورماظيتمهدّمحرؼةماٌُؾدسني.م .م
ظؾؿزؼدمعنماٌعؾوعاتمحولمػذاماٌوضوع،ماظػن/مايرؼة،مارجعمإديمعامطؿؾه:محلنمدؾقؿان،محرؼةماظػـّان.مط ،2م
بريوت:مدارماظؿـوؼرمظؾطؾاسةمو 7699
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صقلب،م بلمحرؼةماظؿعؾريمسنمآرائهماظلقادقةمواظعؼائدؼةمأؼضا.وضدموجدماظغقطاغي،م
اظّذيمؼـدرمأنمؼؽؿبمخارجمغطاقماظرتاثماظعربي ،مبشكوصهمومأحداثه،مضاظؿهمسيم
تـوؼرماألدواتماظػـقةماظيتمؼؿققفاماظرتاثماظعربيمبؽلمأبعادهموموؾقاته 11..ممممم م
ومسؾقه،مراحماظغقطاغيمسيمطلّمعامؼؽؿب،مؼصيـوّعمسيمادؿقضارماظعـاصرماظرتاثقة،م
صؿارةمؼؽونماظرتاثماظصوسيمػوماظغاظب،مطؿامػوماظشأنمسيمرواؼاتهماألخريةمغلؾقا،معـلم
رواؼاتم"مطؿابماظؿفؾقاتمبأدػارػاماظـّالثة،مأوماإلرتؽزمسؾىماًوارقموماظعفائؾقة،م
دواءمعنمحقثمسؿؾقةمايؽيمأومعنمحقثماظزعن،معـؾؿامسؿدماظؽاتبمسيمرواؼةم"وضائعم
حارةماظزّسػراغي"،مأومادؿؾفامماظؿارؼخمومررائقماظؽؿابةماظؿارخيقة مسيمرواؼةم"ماظزؼينم
برطاتم" ..م
.4

تقنية " تضمني" اخلرب و الرتاث التارخييني:

ملمتؽنمرواؼةم"اظزؼينمبرطات"ماظيتمرُؾعتمألولمعرةمسيمدـةم،7612مغؼطةمهوّلم
خطرية مسي م معلار موربة ماظغقطاغي ماظروائقة مصقلب ،مبل مطاغت مأؼضا مبداؼة مغوسقةم
ظؾرواؼةماظعربقةمععمبداؼةماظلؾعقـقات.موذظكمألغّفامضدمذيعتمبنيمرقاتفاماألجـاسم
األدبقةماظعؿقؼة،ماغطالضامعنماظؽؿابةماظؿارخيقةموخصائصفا،معرورامبأدبماظرّحالت،م
إدي مإسادة ماًرب ماظؿارخيي مو متضؿقـه ،ممبا مخيدم مصؽرة مو مصـقة ماظرواؼة م"ايداثقة"م
ذاتفامباٌػفومماظّذيمؼـاديمبهماظغقطاغي..م م
و مسؾى ماظرّشم معن مأنّ مرواؼة م"اظزؼين مبرطات" متؿؿقور محول معواضقع موأحداثم
تارخيقة،مصإغّفامظقلتمبرواؼةمتارخيقة،مذظكمألنّماظرواؼةماظؿارخيقةمضدمتؿكذمأذؽاالم
عؿعددة،معـفامعامحياولمبعثمحؼؾةمتارخيقةمسيمدضةموأعاغة،مومعـفامعامؼـطؾقمعنم
اظواضعماظؿارخيي،مومحيوّظهمإديمخقالمصرف .مومأؼامطانمغوعماظرواؼةماظؿارخيقةمصفيم
عؼقّدةمباألحداثموماظشكصقات،مشريمأنّماظؽاتبماظروائيمؼلؿؿؿعمحبرؼةمعطؾؼةمسـدعام
اجعل ماظؿارؼخ معادة مظؽؿابؿه ،مصفـاك مإذن مصرق مال مؼصيلؿفان مبني ماظرّواؼة ماظؿارخيقةم
واظرّواؼةماظيتمتلؿؿدمعادتفامعنماظؿارؼخ . 12م
ظذا،مصإنّمرواؼةم"اظزؼينمبرطات"،معنماظوجفةم"اظـّصقة"مأيماٌعارضةماظػـقةمظـصم
تارخيي ،متؿقدد ممساتفا معن مطوغفا متؼقم معوازاة مغصقة معن مخالل مععارضة مذؽؾقة،م
 11صدرمظؾغقطاغيمعـذمأنمبدأماظؽؿابةمسيمدـة  ،7696ماظعدؼدمعنماظرواؼاتموماجملؿوساتماظؼصصقة ،معـفامسؾىم
دؾقل ماٌـال م :ماظزغي مبرطات ( ،)7612وضائع محارة ماظزسػراغي ( ،)7619خطط ماظغقطاغي م( ،)7697مطؿابم
اظؿفؾقاتم"ماظلػرماألول"م( ،)7699طؿابماظؿفؾقاتم"ماظلػرماظـاغي" ( ،)7699طؿاب ماظؿفؾقاتم"ماظلػرماظـاظث"م
(...)7699

12مراجعمذظكمسـد:
Luckacs, G., Le Roman Historique, Paris, éd. Payot, 1977, p. 276.
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ظغوؼةمظؾـّصماظؿارخيي،مصفؿالماظغقطاغيمحياطيمضولمابنمإؼاسماظؿارخيي،13مأيمأغّهم
المؼؾفأمإديمادؿكداممربؿوىمتارخييمؼصوشهمسيمظغةمسصره،مبلمؼـؿؼلمبـصهماًاصم
إديمايؼؾةماظؿارخيقةماظلاظػة،مومضدمساشماظغقطاغيمابنمإؼاسمععاؼشةمظصقؼةمحؿىم
أغّه"ممتؼؿّصمذكصقؿهم" 14صقؿامؼؽؿبمومصقؿامؼؼولم ..م
ومتؿقددماألبعادماظرتاثقةمسيمردممايدثماظروائيمسيمػذهماظرواؼةمسيماخؿقارمايؼؾةم
اظؿارخيقةماٌـادؾة،مأيمأنماظروؼةمتؿضؿنمأحداثاموضعتمسيمسفدماظلؾطانماظغوريمعـذم
سام 672مػـ،ماٌواصقمظلـة م7971ممحؿىمػزميةمعصرمسيمععرطةمعرجمدابق،موماحؿاللم
اظعـؿاغقنيمهلامسيمسامم622ػـ .م
شريمأنّمعامؼصيؾػتماظـظرمسيمػذهماظرواؼة،ماظيتمؼرؼدمصاحؾفاماإلغطالقمعنمصؽرةمأنّم
اٌاضيمميؽـهمأنمؼشرحماياضرم-مسنمررؼقمادؿكداممتؼـقةماٌعارضةماظػـقةمباٌصطؾحم
اظؿـراثي ،م"اظؿـضؿني" مباٌػفـوم ماٌعاصر ،ماظّذي مؼؼابؾه مسي ماظؾّغة ماألجـؾقةم
 Transtextualitéم 15م مأغـامأعاممغصمروائي،مأحداثهماظؽؾريةمواظصغرية،مدبؿصمبفذام
اظعصرمدونمشريه م؛مظؽن معامؼفمماظروائيممػومظقسمإسادةماًربماظؿارخييماٌدوّن،م
دواء مسي مطؿاب مطؾدائع ماظزّػور مالبن مإؼاس ،مأو مأدب ماظرّحالت مظؾرحاظةم
اإلؼطاظي"صلؽوغيت مجاغيت" ،مبل مخيؿص ممبرحؾة محاضرة م(سؾى ماألضل مػي مععاصرةم
ظؾروائي) ،مو متؽؿلب مأػؿقؿفا معن محقث ماظلرد ماظروائي مو ماظػؽرة ماظعاعة ماظيتم
تؾّػفا..أيمأنمايؼؾةماٌرادمإزفارػامو(درادؿفا) مػيماظػرتةماظؿارخيقةماظيتمذفدتم
ػزميةمؼوغقوم7691ماظعلؽرؼةموايضارؼة ..م
و مباظؿاظي مصاظؿوازي ماظّذي مؼصيراد ماظؽشف مسـه معن مخالل ماالرتداد مإدي ماٌاضي مػوم
اظؿشابه ماظذي ماجؿع مبني ماٌعطقات ماألؼدؼوظوجقة مو ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة ميؼؾؿنيم
زبؾػؿني..أي ماظعودة مباٌضؿون مو ماحملؿوى م(اٌعاصرؼن) مإدي مغفاؼة مسصر ماٌؿاظقك مأوم
تؾكماظػرتةماظؿارخيقةماظـرؼةمباظوضائعموماألحداثموماإلمياءاتماظلقادقةمواالجؿؿاسقة،م
ظؾؿزجمبنيمػؿومماٌاضيموػؿومماياضر،مععماظرتطقزمسؾىمأزعةمايرؼةمومدقطرةمغظمم
اظؼفر مو ماإلرػاب ..مدون ماظوضوع مسي ماٌؾاذرة معن مجفة ،مأو ماظوضوع مسي مبراثن ماظؼصم
اظعربي،ماظذيمغشأمضؿنمثؼاصةمخاصة .م
 13اظـّصمعوضوعماٌعارضةمسيمرواؼةم"ماظزؼينمبرطاتم"ػومحوظقاتماٌؤرخماٌصريمابنمإؼاس ،ماٌعروصةمبـ"بدائعم
اظزػورممسيموضائعماظدػورم"...
 14راجعمعامطؿؾؿهمدقزامضادممسيم:م"اٌػارضةمسيماظؼصماظعربيماٌعاصر"،ممصصول،ممعجم2مسددم،2مماظؼاػرة:ماهلقؽةم
اٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،ممم.7692مصمصم.797-729
 15ػومعصطؾحمأجـيبمادؿكدعهمألولمعرةم–محلبمدقزامضادمم–ماظؾاحثماظػرغليم"جريارمجقـقتم"مسيمدؾلؾةم
عن ماحملاضرات مطان مأظؼاػا مباظؼاػرة مسي مدـة  7616و مضد مسرّف م"جقـقت" ماظؿضؿني مبأغّه مؼؿؿـل مسي مذبؿوسةم
اظعالضاتماظيتمتربطمغصامععقـامبؽوطؾةمعنماظـّصوصماألخرى
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ؼؼول ماظـص ماظروائي معلؿكدعا ماألدؾوب ماظـؾقل مسي متؼدؼم محفج مواػقة محولم
عواضقعمػاعشقة،مومػوموجهمعنمأوجهماٌػارضةموماظلكرؼةم":ؼامأػلمعصرمملمحيدثم
تعؾققماظػواغقس معنمضؾل .مظؼدمأعرغامردوظـاماظؽرؼم مبغضماظـظرمسنمسوراتماًؾق.م
اظػواغقسمتؽشفمسوراتـا،مخؾقماهللمظقالمومغفارا،مظقالمعظؾؿامومغفارامعضقؽا،مخؾقم
اظؾقلمدؿارامومظؾادا،مصفلمغزؼحماظلؿار؟مػلمغؽشفماظغطاءماظّذيمأعدغاماهللمبه؟م" 16م
ومضدمتعؿّدماظروائيمسيماظـصماظلابق،مومغصوصمأخرىمسدؼدة،مومعنمأجلمتـؿقةم
ايدثمومتطوؼرهممادؿكدامماظـداءاتموماظؿؼارؼرموماظردائل،ماظيتمهػلمبفاماظؽؿابةم
اظؿارخيقةماظعربقةمعـلمطؿاباتمابنمإؼاسموماٌؼرؼزيمومشريػؿا .م
و معن ماألبعاد ماظرتاثقة مسي مردم مػذا مايدث م"اظؽؾري" ،ماظّذي مػو مػزمية مؼوغقو،م
واىوماظلائدمشداةمذظك،مؼطرحماظغقطاغيمسدةمضضاؼامعرتؾطةمباظوضعماظعام،مومذظكم
عنمخاللماألحداثماىزئقةماظيتمتشرحمطقفممتّماظوضوعمسيماهلزمية،مػذامايدثم
اظؽؾري،مأومبؿعؾريمآخر،مطقفمتلـّىمأنمتؼعماظؾالدمسيمذظكماظظالم؟مومذظكماًوفم
اظذيمطانمؼصيكقّممسؾىمعدؼـةماظؼاػرة ..م
و معن مأجل مإسطاء معصداضقة مٌا مؼؼول ،متودل ماظغقطاغي مإدي متوزقف مصؼرات معنم
طؿاباتماظرّحاظةماإلؼطاظي-مومػومغصمتراثيمتارخييمأؼضامظؽـهمأجـيبم؛مومذظكمعنم
أجلمإضػاءماظطابعماحملاؼدمسيمردممايدث .م
ؼؼول مسؾى مظلان ماظرّحاظة":تضطرب مأحوال ماظدّؼار ماٌصرؼة مػذه ماألؼام ،موجهم
اظؼاػرةمشرؼبمسين،مظقسمعامسرصؿهمسيمرحالتي ماظلابؼة،مأحادؼثماظـّاسمتغقّرت،م
أسرف مظغة ماظؾالد مو مهلفاتفا ،مأرى موجه ماٌدؼـة معرؼضا مؼوذك مسؾى ماظؾؽاء ،ماعرأةم
عذسورةمدبشىماشؿصابفامآخرماظؾّقل"..م17م م
وؼواصلماظغقطاغيمسيمتؼـقةماظؿضؿنيمػذه،مإديمأبعدمايدود،محقثمؼؼوممباإلضاصةم
إديماٌطابؼةمبنيماظـصماظروائيموماظـّصماظرتاثي،مومالدقؿامعنمحقثماظؿؼلقممومإدراجم
أغلاقماظؼولماظؿارخيقة،مإديمغوعمآخرمعنماٌطابؼةموػومعطابؼةمزعنماظرواؼةمبزعنماظـّصم
اظؿارخيي ماظذي مؼـؾعث معن محوظقات مابن مإؼاس م؛ مو مإن مطاغت ماظرواؼة متلري مرؾؼام
ظؿلؾلل مزعينمععؽوس،مصؿؾدأمسيمدـةم622ػـمثم متعودمإديمدـةم 672مػـ،مصقؿأرجحم
اظـصمبنيماٌاضيموماياضرموماٌلؿؼؾل.ومؼؿقولماظؿارؼخ،ماظّذيمػومبـقاتمزعـقةم
سـدمابنمإؼاس،مإديمتارؼخماإلغلانمسـدماظغقطاغي.م م
ؼؼولماظـصماظروائي:م"..ػذامزعانمايريةمو مدقادةماظشّكمومصـاءماظقؼني،متغقبم
اظؿػاصقل،متطغىمرشؾة،مآهمظوػجمسيمبقداءمالمأولمهلامومال مآخر،مالمسرضمهلاموالم
16ماظغقطاغي ،ذيال،ماظزؼينمبرطات،مط ،9ماظؼاػرة،مدارماٌلؿؼؾلماظعربي،م،7699ممص.
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رول،مؼـقلمذعره،مؼؾؾىمجلؿه،مرمبامعامسرفمعامشابمسـه،معامػفرهمعامطلاهم
اظلّقاب18"..م م
ومػؽذا مندمأنّمذيالماظغقطاغي،ماظروائيموماٌـؼفماٌوظعمباظرتاثماظعربي،مضدم
اغؿؼل مسي مرواؼة م"اظزؼين مبرطات" مإدي مشاؼة مسصر ماٌؿاظقك ،معن مأجل مغؼل موربؿهم
اظروائقةمعنمعلؿوىماظشفادةمسؾىماظعصر،مإديمعلؿوىمآخر،مؼؿضؿنمععرصةماياضر،م
سن مررؼق ماظؿوّشل مسي ماٌاضى ،ماظّذي مػو مسي مرأي ماظؽاتب م ماألب ماظشرسي مظؾقاضرم
وتـاضضاته ،معلؿعؿال مسي مذظك ،مظغة متراثقة م"وثائؼقةـ متارخيقة" مظؾوظوج مإدي محؼقؼة،م
عؤداػامأغّهمميؽنمععرصةماياضرمباظرجوعمإديماٌاضىمومتـاضضاته،مومعدىمارتؾاطمػذام
اٌاضيمسيمأمناطماظلؾوكموماظؿػؽريموشريمذظكمممّامؼشؽّلمايقاة..مم م

 .5صنعة الشكل الرّوائي أم " تكنيك اللّحية ادلستعارة " ؟
ظؼد مىأ ماظروائي ماظعربي مسي معصر مو مسي مشريػا ،معن مأجل مصقاشة مرؤؼؿه ماظػؽرؼةم
واظلقادقة مو ماظػـقة ،مإدي ماظؿـوؼع ماظلردي ماٌلؿؿد معن ماظــر ماظؿارخيي مو ماظصوسيم
وشريػؿا؛مصؽانمبذظكمؼؤدسمسنمضصد،ممنوذجامجدؼدامعنماظػنماظروائي،م مؼؿودلم
عنمخالظهمهؼققمذؽلمصن معلؿقدث ،مزبؿؾفمسؿّامدؾؼهمعنمإنازاتمسي معقدانم
اظؽؿابةماظروائقةماظعربقة .م
صاٌغاعرة ماظروائقة ماظيت مراح ماظغقطاغي مو مأضراغه ،مخيوضون مورؼؿفا ،متدّل مسؾىم
إحلاس مػؤالء ماظؽؿّاب مبشعور مشاعض مباالغؿلاب مإدي موربة مخاصة ،متلؿؿد مضوتفام
وعؼوّعاتفامعنمخاصقةمإبداسقة،متؿقحمهلممايرؼةمسيمعؼاربةماٌواضقعموماٌضاعنيماظيتم
تؿقؽّممسيمرؤاػم،مورؾقعةمسالضؿفممباظعامل ..م
وظعلّموربةماظغقطاغيماظّذيمؼصيشؽّلموحدهمتقارامضائؿامبذاتهمسيمم"اٌغاعرةماظروائقةم
اظعربقة م"خري مدظقل مسؾى مػذا ماالواه 19..مشري مأنّ مػذا ماظـلق ماظروائي ماظذي مؼضعهم
اظغقطاغيمأعاعـا،مضدمؼضعـامإزاءمتلاؤالتمحولمبـقةمجـسماظرّواؼةمغػلفا،مومعدىم
ابؿعادػامأوماضرتابفامعنماألمنوذجماظروائيماظلابقمأيماظغربي؛مألنمتطوّرماظرواؼة مسؾىم
اظصعقد ماظعاٌي ،مؼؤطد مسؾى مضرورة مثورة مروائقة ،مال مؼؼودػا مطؿّاب مبؼدر معا متؼودػام
ذيؾةمعنماٌعطقاتماٌوضوسقةماٌؤثرةمسيمبـاءماظرواؼةمباسؿؾارػامجـلامعلؿؼال؛مذظكمأنم
اظرواؼة م– مطؿا متؼول معارث مروبري -ماظيت م" مدعرّت مبشؽل مغفائي ماألداظقب ماظؼدميةم
اٌؿؿـؾة مسي مسي ماألجـاس ماظؽالدقؽقة ،متلؿقوذ ماآلن مسؾى مذبؿل مأذؽال ماظؿعؾريم
18
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 19ميؽن مإدراج مأؼضا موارب مطل معن م" مدعد معؽاوي م" مو م"سؾد مايؽقم مضادم" مو"حيقى ماظطاػر مسؾد ماهلل" مسيم
عصر..سؾىمأنّمظؽلمعنمػؤالءماظؽؿّابمغلؼهماظؼوظيموماظؽؿابي،ممومتلاؤالتهماًاصة،ممظؽـفامسيمذبؿؾفامتعربمسنم
عرحؾةمعنمعراحلماظرواؼةماظعربقةمسيمعصر.
15

حممد صاحــيب

األخرى ،موتلؿغل مظصايفا مطل ماألمناط مدون مأن متؽون معوضع مدؤال محول متربؼرم
ذظك20"..مم م
صاغػؿاحماظرواؼةمسؾىمذيقعماألذؽالموماألغلاقموماظؿفاربماظػـقةمو"اظؼوظقة"مالم
ؼصيؤرخمٌقالدمجدؼدمظؾرواؼةمصقلب،مبلمؼػؿحمأعامماٌؿؾؼيمذباالتمأودعمالدؿقعابم
اظؿفربةماإلغلاغقةمسيممشوظقؿفا.م م
عنمػـامصإنّماظؼضاؼاموماألدؽؾةماٌؿعؾّؼةمبؾـقةماىـسماظروائي،مالمتعدومأنمتؽونم
ذبردمضضاؼامذؽؾقة،مإذمأغّهم"الموجودماآلنمأليّمودارةمبنيماظعؿلماًاصم"اظػرؼد"م
ومبنيماألدبمسيمسؿوعقؿه.مصاظـوعمأوماظؿـقفةماظـفائقةمالموجودمهلا،مذظكمأنّمعنمعفامم
تطوّر ماألدب ماٌعاصر ،مأن ماجعل معن مطل مسؿل مإبداسي مغؼطة مادؿػفام محول موجودم
األدب مغػله .م" 21موػو ماألعر ماظّذي مصؿح ماجملال مصلققا مأعام ماظروائققني معن مأعـالم
اظغقطاغيمظإلدؿػادةممباموصؾتمإظقهم"اظػـقات"ماظروائقةماظغربقةمومادؿكالصممناذجم
عنماظػنماظؼصصيماظعربيماٌوروث .م
إنّ معؿؾؼّي م"طؿاب ماظؿّفؾقات" مظؾغقطاغي ،مؼصطدم معـذ ماٌفؾة ماألودي مبعامل معؿعددم
األصوات،معؿـوّعماألذؽال،معؿداخلماألزعـةمحؿىمأغّهمؼصعبمسؾىماٌؿؾؼيماٌـؿظممسيم
تؿؾُّع ماظطرح ماظروائي ماظؽالدقؽي مادؿلاشؿفا ،مو مذظك مبلؾب معا مهؿؾه معن مأداظقبم
ظغوؼة مو مضوظقة متلؿؿد مجذورػا معن مسؿاضة ماظرتاث موأغلاضه ماٌعروصة مو مشري ماٌعروصة؛م
دواء مطاغت مػذه ماألغلاق مغؿاج ماظـؼاصةماظعربقة ماإلدالعقة مسي مسصورػا ماظذػؾقة مأو مسيم
اظؽؿابةماظؿارخيقةموماظصوصقة.م م
صفذا ماظغقطاغي ،مخيؿؾط مصوته مبصوت ماٌؿصوصة م":أعا موضد محبت مبؼؾس معنم
عؽؿؿي،مصإغيمسؾىمذػاماٌؽاذػةمحبؾلمعامأخػقه،مإذمجاءماإلذنمسـدمػذاماظؿؼققد،م
صلؾقاغه معن مصلّر مظي مدالالت مأمسائي موبقَّن مظي معن مدأطون ،مو مسي مأيّ محقز مدؿؿمم
اظؽقـوغة،ماظؾدءموماظؿؿام،ماظـؼصموماألصول.مظنمأُدرايمأبدامعامأُعرتمبػضّهموماظؿصرؼحم
به،محؿىماظرّضائقماظيتمدؿصيرجفمضؾيبمأومتـؾّهمشواصلمصؤاديمعنمصرؼحماظعؾارةمأوم
شاعضماإلذارةمأومثـاؼاميظةمعارضة،مومعامالأسرفمطـفه،مدأصضى،مدأصرحمإالّمإذام
ورد متـؾقه مخبالف مذظك ،معا مأغا مإالّ مشرؼب مو ماظغرؼب مسابر مشري معؼقم ،مػذا ماظؽونم
عـػايمومدارمػفرتيمؼامصشيقيب،معؼاعيمملمؼعدمبهمعـذمأعدمدققق،مأوصقتمعدّتيمم
صأغامسؿقق .22"..م

20

Robert, Marthe, Roman des origines et origines du roman, Paris, éd. Grasset, 1972, p 14.
Blanchot, Maurice dans : les genres du discours, Tzevtan – Todorov, Paris, éd du seuil,
1978, p.44.
22
ذيالماظغقطاغي،مطؿابماظؿفؾقات،ماظلػرماظـاظث،ماظؼاػرة،مدارماٌلؿؼؾلماظعربي،م  ،7699ص.1 .
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ومععمأنّمجوماٌؿصوصةمومظغؿفممومعؼاعاتفممومرؤاػم،معنمبنيماظعـاصرماألدادقةم
اظيتماتؽأتمسؾقفاماظرواؼةماظعربقةماٌعاصرة،مإالّمأنّماظغقطاغيمسيمطؿابماظؿفؾقات،مالم
ؼؽؿػي مبادؿقضار معواضف مأو محاالت مأو مذكصقات مصوصقة ،مبل مؼـؼل ماظؿفربةم
اظصوصقةمطاعؾة،مبصقاشاتفا وم"صضاءاتفا"،مظؽـفامظؿعودمعنمأجلمأنمتؿعاعلمععماظعاملم
ايؼقؼيمسيماظصؿقم؛مومأنّماظعاملماٌؿكقّلماٌردوممبدضةمؼعدّمم"إؼفاعامروائقا"،مؼؿممعنم
خالظهمررحماظؼضاؼاماٌصريؼةماظيتمطانمميرّمبفاماجملؿؿعماٌصريمسيمصرتةماظلؾعقـقاتم
عنماظؼرنماٌاضيمعـلم"ايرؼة"ماظعروبةموماظؿؼدممومشريػا،مومػيماظؼضاؼامغػلفاماظيتم
طاغتمتشغلمبالماٌـؼػنيماظعربمبشؽلمسام.م م
واظغقطاغيمومػومحياطيمماألغلاقماظؼوظقة و ماظؽؿابقةمماظيتماذؿفرمبفاماٌؿصوصةم
وسؾى مرأدفم م"ربي ماظدؼن مبن مسربي" ،ماظّذي مترك مظـا مطؿابا محيؿل ماظعـوان مغػلهم
ظرواؼة ماظغقطاغي ،مال ؼرصض ماآلخر ،ماٌؿـّل مظؾقضارة ماظغربقة م– موإن مطاغت مرؾقعةم
اظؿطؾعاتماظعربقة،مومغشوءمأصؽارماظؿؿرّدمسؾىمايضارةماظلائدةمضدمداػممإديمحدّمبعقدم
سيمغشأةممصؽرمرصضماآلخرم–مبؼدر عامؼرصضمواضعهمومحؼقؼؿه،مبؽلمعامحيؿلماظواضعم
ومايؼقؼةمعنمععـىمدؾيب .م
صػيم"دػرماظؼؾب"معنمطؿابماظؿفؾقاتمحمليماظدؼنمبنمسربي،ماظّذيمتلممطؿابؿهم
باظلردماظؼائممسؾىماظطرحماًقاظي(وػو إحدىمدّؿاتماظؽؿابةماظصوصقةمساعة)،مؼؼولم
اظراوؼة..":ضالماظلاظك،مخرجتمعنمبالدماألغدظسمأرؼدمبقتماٌؼدسمومضدماتّكذتم
اإلدالم مجوادا ،مو ماجملاػدة معفادا ،مو ماظؿوطّل مزادا ،مودرتصي مسؾى مدواء ماظطرؼق،م
أحبثمسنمأػلماظوجودموماظؿقؼققمرجاءمأنمأتربزمسيمصدرمذظكماظطرؼق.مضالماظلاظك:م
صؾؼقتمباىدولماٌعني،موؼـؾوعمأرؼن،مصؿىمروحاغيماظذات،مرباغيماظصػات،مؼوعىءم
إظيّمباإلظؿػات.مصؼؾتمعاموراءكمؼاسصام،مضالموجودمظقسمظهماغصرام،مضؾتمعنمأؼنم
وضحماظراطبمضالمعنمسـدمرأسماياجب،مضؾتمظهمعاماظّذيمدساكمإديماًروج،مضالم
اظّذيمدساكمإديمرابماظوظوج،مضؾتمظهمأغامراظبمعػؼود،مومضالمأغامداعمإديماظوجود،م
ضؾت مظه مصأؼن مترؼد ،مضال محقث مال مأرؼد مظؽـّي مأردؾت مإدي ماٌشرضني ،مإدي معطؾعم
اظؼؿرؼن ،مإدي معوضع ماظؼدعني ،مآعرا معن مظؼقت مخبؾع ماظـّعؾني ،مضؾت مظه مػذه مأرواحم
اٌعاغي،موأغامعامأبصرتمإالماآلواغيمسيمحؼقؼةماظؼرآنموماظلّؾعماٌـاغي23"..مم م
ظقلتماظغاؼةمعنماإلدؿشفادمبفذاماألمنوذجمعنماظؽؿابةماظصّوصقة،مأنمغعؼدمعؼارغةم
بنيماظـّصماظرتاثيموماظـّصماظروائي،مبؼدرمعامؼؽؿنماظؼصدمعنموراءمذظكمػوماظوظوجمإديم
اىوّ ماظصوسي مو مرعوزه مسي مأغلاق ماظؼول ماظصوصقة ،ماظّذي مداسد مذيال ماظغؾطاغي مسؾىم
"ععارضة"مػذاماظـوعمصـقا.مشريمأغّه،مومعنماظوػؾةماألودي،مالؼعدومأنمؼؽونمذظكمعطقة،م
 23مبنمسربي،مربيماظدّؼن ،مطؿابماظؿفؾقات،مطؿابماألدرمإديمعؼامماألدرى ،محقدرمآبادماظدّطن ،معطؾعةمدائرةم
اٌعارفماظعـؿاغقة 7991 ،ػـ،م 7629م،مص.9 .
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ادؿكدعفا ماظروائي مظؾؿّعؾري مأوال مسن موربؿه ماإلغلاغقة مو ماظروائقة ،ماظيت مهاول مأنم
تلفّلماظعالضاتماإلغلاغقة .موماظؿأطقدمثاغقا،مسؾىمأنّماظؿفربةماظصوصقةمسيماظؽؿابة-م
وإنمطاغتمعلؿغؾؼةمسؾىمساعةماظـاس-مجزءمأداديمعنماألدبماظعربيمسيمسؿوعه ..م
ؼؼولماظغقطاغيمسنمذظك..":مسيمرأؼي،مإنمدرادةماألدبماظعربي،مظنمتؽؿؿلمإالّم
بؿوجّهمجدؼدمإديمػذامظرتاثماظروحي،ماظصوسي،مومإنماظؾقثمسنمأصولماظؼصةماظعربقةم
أوماظرواؼةماظعربقةماجبمأالمؼؼؿصرمسؾىمدرادةماٌؼاعةمموماٌـاعةموماظلريموماٌالحم،م
إغّؿاماجبمأنمؼشؿلماظرتاث ماظصوسي،مخاصةمضصصماظؽراعات،مصاظؽراعة مباخؿصارم
ػيمخرقماظعادة،ماًروجمإديماظالعأظوف،مإديمواوزماظواضع،ماٌؽانموماظزعان.م 24".م
ممم و مسؾى ماظرشم معن متصرؼح موتؾؿقح م ماظغقطاغي م"اٌـؼف ماظعربي" مإزاء م ماظرتاثم
اظعربي ،مدابؼه مو مالحؼه ،مصؼد مدصع مىوءه مإدي ماظرتاث ،مبعض ماظـؼاد مإى ماسؿؾارم
اظؿفرؼبماظروائيماظؼائممسؾىمرباورةمػذاماظـّوعماظدّؼينم– ماظػؾلػي،مذبردمضـاعمالم
ؼؾؾثمأنمؼصيظفرماظوجهمايؼقؼي،مدواءمظؾلاردمأومظؾؽاتب،مسـدعامؼؽونماٌؼاممػومرؤؼةم
اظػـان ماظػؽرؼة مو ماظلقادقة ،ماٌؿفلدة مسي ماظعالضات ماإلغلاغقة ،موعدى مارتؾاط مذظكم
حبقاةماظػردماظروحقةموماٌادؼة .م
ومعنمبنيماظؽؿابات -ماظرّدود محولمادؿكدامماظرواؼةمظؾرتاثماظصوسيمطإرارمسام،م
ذظكماظرّدماظعـقفمغوسامعا،ماظّذيمصدرمسنمغاضدمظهمضقؿؿهمسيماظلاحةماظـؼدؼةماظعربقة،م
حقـؿا مضال مسن مطؿاب ماظؿفؾقات مصور مصدوره :م"..سبن مإذن مأعام موربة مصذّة مسؾىم
علؿوىماألحداثموماظوضائع،موظقسمبودعـامأنمغؿؾؼاػامإالمسؾىماحؿؿاظنيم:مإعامأنم
تؽونمغوباتمومعواجدمظدروؼشمواصلمأومعؾؿاثماظعؼل،موالمميؽنمأنمؼؽونمػذامذأنم
اظروائيمومالماٌؤظف،مومطالػؿامؼوذكمأنمؼؿطابقمععماآلخر ..مومإعامأنمتؽونمضـاسام
تراثقامصوصقامؼلؿكدعهماظػـّانممظقؤديمعنمخالظهمدوره،موميقةمادؿعارػامظؾظفورمبفام
سؾى معلرح ماألحداث 25"..مإالّ مأنّ معؽؿن ماظغرابة مسي مػذا ماظؼول ،مال مؼـقصر مسي مػذام
االصرتاض ماٌزسوم ،مبؼدر معا مؼؿأدس مسؾى مغص مواحد ،موحقد معن م مرواؼة م"طؿابم
اظؿّفؾقات"مبأدػارهماظـالثة،مهمسيمحؼقؼؿهم–محلبماظـاضدمذاتهم–مذبردمعؼاممواحدم
(؟)معنمذيؾةمعؼاعاتمومرؤىمومعواضف،متشؽّلمإذامعاماجؿؿعتمساٌامطاعالمميؿدمسؾىم
عؽات ماظصػقات ،مؼعؿؿد مصقه مصاحؾه مسؾى مصـّقات م"روائقة" معـفا ،ماظؿضؿنيم

ذيال،مماظرتاثماظعربيمبنيماظلّابقموماظالّحق،ممص.29 .

 24اظغقطاغي،
 25صضل،مصالح،م"متؽـقكماظؾّققةماٌلؿعارةم"،م ماألضالم،مبغداد ،مدارماظشؤونماظـؼاصقةماظعاعة،م مسدد  ،2دـةم
 ،7691ص.م20
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واإلدؿقضارمومايؾولموماظؼراءةماظؿارخيقةمٌرحؾةمعنمأػممعراحلمتارؼخمعصرماظـؼاسيم
واظلّقادي.م 26م
إنّمادؿكدامماظطرائقماظؿعؾريؼةماٌوروثةمسيماظرواؼةماٌصرؼةماٌعاصرة،مومظقسمسـدم
اظغقطاغيموحده،مجعلمعنماظعؿلماألدبيمعوضعمتلاؤلمحولمعصريماظرواؼةمذاتفا،م
ودطماظؿفرؼبماظذيمؼوحيمأغّهمسـدعامتفؿزّمأسؿدةمغظامماالجؿؿاسي،متـفارماألسرافم
اظػـقة مضؾل مأن مؼـفار ماظـظام ماالجؿؿاسي ،مو مؼؼوم ماٌؾدسون ماألصراد مبؿفاربفم ماظػـقةم
اىدؼدة محبـا مسن مرداظة مأو مذؽل مأو مأدؾوب ،مو مػو معا مؼعين ماظؾقث مسن مضقمم
جدؼدة 27..م
ومبـاءمسؾىمذظك،مصإنماظػنماظروائيمسـدماظغقطاغي،مباسؿؿادهمسؾىماظشؽلماظروائيم
اٌػؿوحمسؾىمعامتضؿّـهماظرتاثماظعربيمعنمأغلاقمضوظقةمومطؿابقة،مضدمرصدمدالظؿنيم
سؾىماألضلمعنماظدالالت-األسراضماظيتمتصقبمذبؿؿعامؼؾقثمسنمأجزاءمضائعةمعنم
ذاتهمسيمأطواممعنماظؿفاربماإلغلاغقةمواإلبداسقةم:ماإلحلاسمباًقؾةمعنماياضرموعام
ميـّؾهمػذاماياضرمسيموجدانماإلغلانماظعربيمعنمػقؿـةمثؼاصقةمومسؾؿقةمأجـقؾة.مثممعام
ؼـفر مسن مذظك معن ماغفقار مسي ماظؼقم ماالجؿؿاسقة مسي ماجملؿؿع ،ماظّذي مأدّى مبدوره مإديم
اغفقارمسيماٌضؿونماظروائيموماظػينمبشؽلمسام،ماألعرماظّذيمأدفممسيمريىماظؾقثمسنم
أذؽالمومعضاعنيمروائقةمتؾقثمسنمضقؿفامسيمساملماظصوصقةماظزاخر،ماظلاعي ..م
عنمػـامدعىماظغقطاغيماظروائي،مضؾلماظغقطاغيماظرّجلماٌـؼف،معـذماظوػؾةماألوديم
اظيتمبدأمصقفاموربؿهماإلبداسقة،مسبومهؼققمذؽلمصـّيمورؼيبمضائممسؾىمهطقمم
بـقة ماظشؽل ماظؿؼؾقدي مسي ماظؽؿابة ماظروائقة ،مصؽان ماىو ماظصوسي ماإلرار ماألعـل مهلذهم
اٌغؿرةماظروائقة .م
ومألنمطؿابماظؿفؾقاتمىؿالماظغقطاغي،مؼعؿؿدمسؾىماصطالحاتمومذكصقاتم
اٌؿصوصة مو مأجوائفم ،معن مأعـال مربي ماظدؼن مبن مسربي مو مطؿاباته معـل م"اظػؿوحاتم
اٌؽقة"موم"طؿابماظؿفؾقات"،مصإغّهمضدمارتؾطمارتؾاراموثقؼامباظـصوصماظصوصقةم؛مصؽان
م أػممعظفرمعنمعظاػرماظؿفرؼبم(اظؿشؽقؾي)مسيمسؿؾهماظروائيمػوماحملاطاةمواظؿؼؾقدمأوم
عامؼصيطؾقمسؾقهممباٌصطؾحماألجـيبمIntertextualitéمأوم"اظؿـاص" .م
 26ؼؼولماظدطؿورمصالحمصضلمععؾّالمحؽؿهماٌذطورمباٌنت:م"..مومحلؾـامأنمغؼفمعـفامسؾىمررفمؼلري،م مػومعام
غصيشرمسيمسددم"اظؽرعل"مومسـواغهم"عنمعؼامماالشرتاب،م مألغهممنوذجمعؽؿؿلمسيمدالالتممسؾىمغففهمومتؼـقؿهموم
أدؾوبه،م مصفومأذؾهمبعقـةماظدّمماظيتمؼصيغينمهؾقؾفامسنمادؿـزافمذيقعماظشراؼني.م".م(؟).ماغظر:متؽـقكماظؾّققةم
اٌلؿعارة،مص.96 .
 27راجعمذظكمسـدمطلمعن م
-1

Marthe, Robert, roman des origines et origine du roman, pp15-17.

 -2ربؿدمذؽريمسقاد،م"مصنماًربمسيمتراثـاماظؼصصي"،ممصصول،معجم ،2سدد ،7692 ،2ص.72.
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وتؾعا مهلذه م"اظؿفاور ماظـصي" مأو ماظؿـاص ،مو مػو ماٌـقى ماظؽؿابي ماظذي ماسؿؿدهم
اظغقطاغي،مجاءمساٌه(متضارؼلقا)مالمميشيمسؾىموتريةمواحدة،مأومسؾىمغلقمواحدمسيم
بـقةماًطاب،ماألعرماظذيمأدىمبـاضدمآخرمإديماظؼولمبأنم"طؿابماظؿفؾقات"،مؼؾدوم
و"طأغّهمسيماألصلم"علوّدةم"مومؼلؿـدمإديمزبزونمذاطراتيموثؼاسي،محيػلمسي ماظعؿقم
باظؽـريمعنماٌواضف موماالغطؾاسات موماٌشاػدماًاصةماظيتمساذفامماظلاردم– مبطالم
وذكصقةم–مودوّغفامثممادرتجعفام(ؼلرتجعفا)مومسؿدم(ؼعؿد)معنمخاللمصعلماظؽؿابةم
إديماظؿصرفمصقفامومتشذؼؾفامسنمررؼقمايذفموماإلالفمأحقاغا28"..م م
ومإذمؼؾدومعنمطالممػذاماظـاضدمأنم"طؿابماظؿفؾقات"مػومحضورمعؽـفماظـصوص،م
ومػومربقمصقؿامؼؼول،مإالّمأنّمعامؼؾدوم"علودة"مػـومسيمحؼقـؼـؿـهم(ومسيمصعلماظؽؿابةم
اظروائقة مذاتفا) متؾـّي مظؾـّـلق ماظصوسي مسي ماظؽؿابة ،ماظذّي مؼلاػم معن مخالل ماىؿلم
اٌؿؼطعة،ماٌلرتدؾة،م سيمحرؼةمايرطةموماظؿّـؼلمواظؿّصرفمسيماٌادةماظرتاثقة ،معـلم
ضوظهمسيمػذام اظؿّفؾيماظذيمدصعهمإديمسدممحفبمايؼقؼة:م"..صعؽػتمومدوّغتمظعؾّيم
آتيمممّامرأؼتمبؼؾس،مأحقاغاموضّقتمومأحقاغامصصّؾتصي،مومأحقاغامرعزت،متلرتتموم
عا مأصصقت ،مظؽـين مبعد مأن مأعؿؾؽت مبقاغي ،مطدت مأغؿفي معن ماظؽؿابة ،مخطر مظيم
خاررمأنمأصرغمؼديمعنمػذاماألعرماىؾلمخوصامعنمضؾّةماظؿّقؼققمومسدممضدرتيمسؾىم
اظؿّدضقق،مصعزعت،مومعزّضتمطلمعامدوّغت،مذؿؿهمومذرؼؿهمومصارمطأغهمملمؼؽنم–مصارم
غلقامعـلقا 29"..م م
ومعنمخاللماظعـوانماألصؾيمظؾرواؼةم"اظؿفؾقات"موماظػرسيم"األدػار"مؼدركماٌرءم
أغهمأعامموؾقاتمصوصقةمتأخذمبعؼلمومجلمماظلارد-اظؾطل،مصؿؽونمرحؾؿهمسربماٌؽانم
وماظزعان،موػيمبذظكم(أيماظرحؾةمواظرواؼةمععا)متـطويمسؾىمعوضفم"أغطوظوجي"معنم
اظزعن،مؼؾقرماظلاردماظؾطلمسيماظزعنماظصوسيماٌطؾق،مالمؼعوضهمذيء،مومالمدبػىمسـهم
خػقة ،مبل مإن ماألعور مو ماألذقاء مأعاعه مواضقة ،مظؽـه مسـدعا مؼرجع معن مدػره م(أوم
أدػاره)مؼعؽفمسؾىمتدوؼنمعامطؿب،مطؿامؼظفرمسيماٌؼطعماظلابق،مومعامسؾىماٌؿؾؼيم
إالماالجؿفاد،مظقسمصقؿامؼرؼدمأنمؼصرّحمبه،مبلمسيمععرصةمعا مضدمدؽتمسـه ..مومػوم
ممّامؼلؿغؾقمصفؿهمسيماظؿفربةماظصوصقةمأؼضا،مذظكمألغفمم(أيماٌؿصوّصة)مالمؼؿؽؾؿونم
بؾلانمسؿومماًؾقمومالمخيوضونمصقؿامخيوضمصقهماظـاسمعنمعلائلمسؾم ماظظاػر،م
وإمنامؼؿؽؾؿونمبؾغةماظرعزموماإلذارة.مومسيمذظكمإذارةمواضقةمسؾىمأنمظغةمساعةماظـاسم
المترضىمإديماٌعاغيماظيتمؼرؼدونماظؿعؾريمسـفا،مزدمسؾىمذظكمأنماٌؿصوّصةمؼظـّونمسيم
ذظكمسؾىمعنمػممظقلوامأػالمظه .م
28مضؿري،ماظؾشري،ممصـعةماظشؽلماظروائيمسيم"مطؿابماظؿّفؾقاتم"،ممسيممصصولمعج ،9سدد،2معارسم،7699

ص.720.

 29اظغقطاغي،مذيال،ممطؿابماظؿّفؾقات:ماظلػرماألول،ماظؼاػرة،مدارماٌلؿؼؾلماظعربي،7699 ،مص.
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وسيمعؼابلمذظك،متردّدماظـصحمبوجهمخاصمسيماظـّفيمسنمعطاظعةمطؿب ماظصوصقةم
وطؿبمابنمسربيمباظؿقدؼد،مٌاماذؿفرمبهمعنمشؿوضمأداظقؾهموادؿغالقمععاغقه،مالم
تزػقدامظؾـاسمسيمضراءتفامأومإغؽارامسؾقهمصقؿامؼؽؿؾه -موإنمحدثمذظكمأحقاغام– مبلم
حرصامسؾىمأالمؼلاءمصفممعؼصوده30.م م
ومسؾىمذظكمصإنمالدقضارماىوّماظصوسيمسـدماظغقطاغيمدالالت،مالمتـقصرمسيمعقلم
اظؽاتبمومضـاسؿهمباظرتاثماظعربيموماظصوسيمسؾىموجهماًصوصمصقلب،مبلمؼأتيم
ذظكمسيمصددماظؾقثمسنمعصادرمظؾؼصمّاظعربيموتؼـقاتم"طؿابقة"متراثقةمشريمعلؿغؾةم
سيماظؿفرؼبماظروائيماظعربي .م
صاظؿّفؾيمعـال،مومػومعظفرمعنمأػممخصائصماظؽؿابةمسـدماٌؿصوّصة،ماٌؿودؾةمإديم
حؼائق ،مؼصيلفم مبدرجة مطؾرية مسـد ماظغقطاغي ،مسي موؾّي محؼائق معن مغوع مآخر ،مالم
ميؽـفامأنمتظفرمإالممبؼابؾؿهمبه؛ مومػوماألعرماظّذيمحدامباظرواؼةمػـامإديمأنمتعؿؿدم
سؾى مغربة مضوظقة مؼؿقؽّم مصقفا م(اإلرذاد) مو ماظوسظ مو ماهلداؼة مواظؿؾؼني ..معـل مضولم
اظراوؼة :م"ٌّ..ا مأرؾت ماظؿأعل مو ماظـظر مسي مايول ،مو ماظعصر مواظدّػر مو ماظـواغي ،مٌام
تغقّرتماألحوالماحملدضةمبي..مسؼدتماظعزممسؾىمأنمأرىمعامملمؼرهمبشر،موأنمأسقشم
عامملمخيطرمسؾىمضؾبمإغلان،مأنمأتـفؾّىموأتـفؾّىمثممأتـفؾّى،مومضعتمغصققةم
ذقكيمابنمإؼاسمطقؾؼةمسيمأذغيمسـدعامضالم:مولّمومولّ،مإنماظـائممؼرىمعامؼراهم
اظقؼظان31"..م م
ومؼصيػرتضمأالمؼؤخذماإلرارماظصوسيمبأدػارهمومعواضػهمومعواجده،مسيمػذاماظعؿل،م
سؾىمأغّهمرباوظةمٌعرصةماٌاورائيمأوماٌقؿاصقزؼؼي،مومذظكمألنماظعاملماظصوسيمعـػصلم
سن ماظؿفربة ماإلغلاغقة ماظعادؼة ،مطاغػصال مسامل ماألدطورة مسن مسامل ماحمللوداتم
(أواغػصالماظعـصرماألدطوريمبشؽلمجوػريمسنماظؿارخييمعـال)،مظؽنمػذامال مؼعينم
أالمؼؽونماظواضعممسيمبعضماألحقانمػوماألدطورة،موماألدطورةمػيماظواضع ..م
سؾى مطل محال ،مال مميؽــا معن مخالل مػذه ماإلرالظة م ماظلرؼعة مسؾى مبعض مأسؿالم
اظغقطاغي ماظروائقة ،مأن مغعطي مصورة مدضقؼة مسن مػواجس ماظؽؿّاب ماظروائقني ماظعرب،م
اواهماظؽؿابةماظروائقةمعنمجفة،موماواهماظرتاثمبشؽلمسام ،موماظعربيمعـهمسؾىم
وجهماًصوص.مذظكمألنماٌوضوعمأطربمممّامضدمغؿصوره.مصاظروائيماظعربي،مبلماٌـؼفم
اظعربيمبشؽلمسام،مأعاممثؼاصؿنيمأومحضارتنيمأومواضعني،مؼؽادانمؼؽوغانمعؿـاضضني،م
و مسؾقه ،مرشم مطل ماظصّعاب ماإلبلؿؿوظوجقة معـفا مو ماظؿارخيقة م -مايضارؼة مإاجادم
اًقطماظّذيمميؽنمأنمؼربطمبقـفا ..م
 30ظؾؿزؼدمعنماٌعؾوعاتمحولمػذهماٌلأظة،مراجعمعامطؿؾهمسالءمسػقػيمسي ،معنمصصوصمايؽَم،ماظؼاػرة ،مدارم
إحقاءماظؽؿبماظعربقة،م ،7629مص.79.
31ماظغقطاغي ،ذيال،ممطؿابماظؿّفؾقات،ماظلػرماألول.مص.90.
21

حممد صاحــيب

و متأدقلا مسؾى مػذا ،مجاءت مأسؿال ماظغقطاغي ماظروائقة ،مو مخباصة مسي م"اظزؼينم
برطات"موم"طؿابماظؿفؾقات"،مطؿابةمعؿؼـة،مواسقةمحبرطةماٌدمواىزرماظيتممالمتزالم
تؿقؽّمممسيمضضاؼاماظؽؿابةماظروائقةماظعربقة .مومعامرباوظؿهمسيماظواضعمإالمرباوظةمخؾقم
تؽوؼنمروائي،متأتيمترطقؾاتهماٌعؼدة،مظقسمصؼطمعنمرؾقعةماٌادةماظرتاثقةماٌلؿؾفؿة،م
بلمعنماظوسيمايادمبضرورةماظرتاثمعنمأجلمادؿقداثمصنمروائيمعؿؿقّزمأؼضا.ممم م

22

