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

 *حممد صاحــيب

 يف البدء كان الرتاث. .1

ملمؼؽنماظعربم)ذعراءمطاغوامأومروائقني(ماظلّؾاضنيمإديمادؿكدامماظرتاثمسيماظعؿلم
م.1األدباءموماظشعراءماألوربقون،مبلمدؾؼفممإديمذظك،ماإلبداسي

ؼلؿكدمماهلقؽلماظعاممٌؾقؿةمػوعريوسمم،سؾىمدؾقلماٌـالمصفذام"جقؿسمجوؼس"
"سوظقس".مشريمأنمػذامم"األودؼلة"مسيمرواؼؿهماظيتمهؿلمسـوانمذكصقؿفاماألدادقة

ماظؽاتبماإلؼرظـدي ماظقوغاغقة، مظؾؿؾقؿة ماظعام ماهلقؽل مصصوهلام،مملمؼؼفمسـد مسدد و
"مLeopold Bloom-بؾوممبلمراحمميازجمبنيمخطواتم"ظقوبوظد،ماٌطابؼةمظػصولماٌؾقؿة

ماظرواؼة مبطل مرجعمبطلمجوؼسمسيماٌلاء، م مصإذا مسوظقسمبطلماألودؼلة؛ مو صإّغهم،
متلؿؼؾؾهم"أوعيم مدخلمبقؿهم،م"Eumee حيؿؿيمبػراذهمطؾطلماألودؼلةمسـدعا مإذا و

مغػلهماّظذيمؼرجعمإديمضصره."مصإغّّهمػوم"سوظقس،مسؾىماظلاسةماظـاغقةمصؾاحا

ماظرتا مإدي ماظرجوع مػذا مثماظقوغاغيإن ماألدباءم، معن مشريه مأو م"جوؼس" مسـد دواء
باسؿؾارػامأدواتمصـقةم،ماظغربقنيمػومسيمحؼقؼةماألعرماعؿطاءمظألدطورةمواظّرعزموماٌؾقؿة

مظؾوظوجمإديماظواضعماألوروبيماٌؿلممسيمسؿوعهمباإلغؽلارمسيماظؼقممموماٌـل.

ماظواضعني مبني ماظؿزاوج مخالل مصؿن ماظرتاثي، مو مايؼقؼي مسؿوعامادؿط، ماظػـّان اع
مأنمؼؽشفمسؾىماظوجهماظؼؾقحمظإلغلان ومبعضمعواضػهمطايربم،مواظّروائيمخصوصا

م.2االدؿعؿارواظؽراػقةموماظعـصرؼةموم

                                                                                                                   
مجاععةموػــرانأدؿاذ،مم*
ؼةمسصرماظـّفضةماظعربقةماألوديمإّبانمحؽمممربؿدمسؾيممبصرمععمبداؼةمظؼدمسرفماظعربمادؿؾفامماظرتاثمععمبدام1

إذمضاممأدباءموصـاغومسصرماظـّفضةمم،مضدمسرصوامذظكمضؾلمػذاماظؿارؼخمبؽـريماظؼرنماظؿادعمسشر؛مشريمأنماألوروبقني
مإديماظرتاثماإلشرؼؼيمم،بػؾورغلا مباالدؿـاد ماظلابعمسشرة مو مسشرة ماظؼرنماظلادسم مصؾلػةماظروعاغيمسيم–و مإرار
 إحقائقة...

مػومذؽلمعنمأذؽالمرصضماآلخرم2 ماألدطورة مو مإديماالدؿعارة معنمم،إنماظّؾفوء مصؽرة ماآلخر حؿىموإنمطانمػذا
 فامذكصمأومصؽةمأومرؾؼة..ؾاٌاضىمحيؿ

 Albin Michel, 1966, p 114.:  Albarès, R.M.,  Métamorphose du roman, Paris ,أغظرم:
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ماٌـظور تؾقثمسنمضقؿؿفاماىؿاظقةممسؾىمبـقةمأدادقةمتؽؿنمسيم،مواظرواؼةمبفذا
مؼ،ماظشاعؾةموماإلغلاغقةمظؾعاملمياظرؤ مسؾؿقا متػلريا ؾقثمسنماظؼاغونمظقسمباسؿؾارػا

،مسيماجملؿؿعمظوصفمعلارماظػردمسيمحبـهمسنمذبؿوعمطؾيمعاماالغغؿاساظعؾؿي،مبلم
أومسنمػوؼةمحيؿلمصورتفامسيمأسؿاقمغػله..مومػذامػومباظػعلمعام،مأومسنمواغسمعا

مضاعتمبهماظرواؼةمسيمدريورتفامومتؽوؼـفا.مممم

ظؽلماظذيمؼؼّضمعضفعمومعامتؾقثمسـهماظرواؼةماظعربقةمعامػومإالمجزءمعنمػذاما
م مسيمأسؿاظه ماظرتاثقةم-اظػـانماألصقلماّظذيمالمؼؼّدم م-عنمخاللماتؽائهمسؾىماظعـاصر

تدصعمإديماٌشارطةم،مايؾولموماظـشراتماظطؾّقةممبؼدرمعامؼضعمأعامماٌؿؾؼيمصورةمضؾؼة
طؿامؼدسومإديمذظكمأصقابم،مبعقدامسنمتؽرارماظـؿاذجماألوظقة،مسيمصـعماظعاملماظروائي

م.3ظـؼدماألدطوريا

 الّرواوة العربية و الرتاث ؟  .2

)واٌـؼف(ماظغربيماٌعاصرمعنماظرتاثممضدماّتلممبـوعمعنممإذامطانمعوضفماظروائي
ماظرادؼؽاظقة م"حداثؿه"، مأدادفا مسؾى ماظيتمبـى ماظعربي، ماٌـؼف( م)و ماظروائي ،مصإّن

مذظك معن ماظعؽس مسؾى مظؾشكصقة، ماياعي مباسؿؾاره ماظرتاث مإدي مغظر اظؼوعقةممضد
ماهلفؿاتماًارجقة مأعام مؼوغقو/جوانمم؛مواظّدؼـقة مغؽلة مبعد ماألعر مػذا متأطد مضد و

م.7691

ماظػؽرم متطؾعات مسؾى مخطرية مو مطـرية مبصؿات ماظـؽلة مهلذه مطاغت مأغه صققح
م مأّن مشري ماظعربقني ماظـؼاصةمماالػؿؿامواألدب مبؾورة مسي مؼشارك مأصقل مطؿـؾع باظرتاث

عّؾقامسؾىم،مػذهماظـؽلةمبؼدرمعامطانمعطؾؾامحضارؼامملمؼؽنموظقد،ماظعربقةماٌعاصرة
،معـذماظوػؾةماألوديمظؾؿصادممايضاريمبنيماظشرقموماظغرب،ماظلاحةماألدبقةماظعربقة

بقدمأّغهمملمؼؽنمميؾكمداسؿفامعنماألدواتمووضوحماظرؤؼاموماىرأةمعامؼصيؿّؽـهمعنمصرضم
ماظرتاث. مسؾى مأربعقـقاتمدقطرته مخالل ماألدبي ماظـؼد مإن ماظؼرنممبل مزيلقـقات و

ماٌاضي ماظرتاثم، مسي ماظرواؼة مجذور مسن مباظؾقث م مؼـؾغي ممّما مأطـر مغػله مذغل ضد

                                                                                                                   
3

ـؼدماألوروبيمبادمماظـؼدماألدطوري،مؼرىمسيماظعؿلماألدبيموماظروائيماظذيمؼلؿؾفمماظعـاصرمسصيرفماواهمسيماظ 
ماظـؿاذجمإم،اظرتاثقة م"غظرؼة متلؿؿد مو ماألدادقة. ماٌعادالتماألدطورؼة مو ماألوظقة مظؾعضماظـؿاذج غؿاجاتمعؿؽررة

وماظيتمم،ردةماألغـروبوظوجقاماٌؼارغةجذورػامعنمعدم،بمصراي"ورثرواألوظقة"ماظيتمحيؿلمظواءػاماظـاضدموماٌػؽرم"مغ
مبؿؾعمأصولماألمناطم ماظؽؿابماّظذيمضام مػذا ماظذػيبم"ىقؿسمصرؼزر. ماظغصن مطؿاب" ماألدادقة طانمعنمعؤظػاتفا

راجعم،مظؾؿزؼدمعنماٌعؾوعاتومتمعؿؾاؼةمعؿؾاسدة..اسيمثؼاصماألوظقةمظألدارريموماظطؼوسمعدسقامأنمػذهماألمناطمتؿؽرر
متزؼػطا م: مطؿؾه ماظـؼدعا متودوروفمسيمغؼد ممتر:مداعيمدوؼدان.م،ن ماظعاعةم،2ط ماظـؼاصقة ماظشؽون مدار ،مبغداد:

 .69-69صم.ص7699
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ماظعربي مضدؼم، ماىدؼد مػذا مأن مإلثؾات ماظّلقشيرم، مإدي ماظعودة مضرورة مسؾى وظإلياح
4وايؽاؼاتمواٌؼاعاتمواظؼصصماظشعيبمالدؿؾفاعفامومادؿققائفا

ممممم. 

ماظـؼدماألدبيمسيمب سؾىماظّرشممعنمهاعؾهمسؾىمغزسةم،معضمأوجفهومايؼقؼةمأّن
اظطرؼقممالدؿؽشافصإّغهمضدمداػممبدورمصعالم،مايداثةماظيتمتـرمبفاماظروائقونماظعرب

ألّغهمداسدم،محؿىموإنمطانمذظكمبداصعمعنمصؽرةمإثؾاتمأّنماىدؼدمضدؼم،مأعامماظرتاث
دؼدمعلارماإلبداعمميؽـهمأنمؼؽونمصّعاالمسيمه،مسؾىماألضلمسيماظؿأطقدمسؾىمأنماظرتاث

ماظروائي..

ؼعّؾرمذيالماظغقطاغيمـمومػومأحدمأػمماظروائقنيماظعربمحاظقامـمسنمتؾكماٌعادظةم
م م"اظرتاث مايداثة"م–اظصعؾة ماظعربمذيقعا، ماظروائني مػاجس مػو مو بؼوظه:"عنم،

واىفودماظػؽرؼةمايدؼـةم،موعنمخاللمطؿاباتماظـؼادمسـفا،مخاللموربيتماًاصة
مباظؼدؼم)..(ماالحؿؿاءظرتاثماظعربيمربورامهلاموموظقسمبفدفماظؿؼوضعمأوماظيتمتؿكذما

وماّظذيمترجعم،ماألوروبقةومعنمخاللمإحلاديمخبطورةماظؿوجهماظؽاعلمإديمايضارةم
جذورهمإديمايؿؾةماظػرغلقةمأعؽـينمبداؼةمهدؼدماٌـابعمأوماٌصادرماظـيتمميؽنمأنم

ممممممم.5غـريمبفامصنماظؼصماظعربي.."

مإديمعصادرمعؾاذرةمومأخرىمشريمعؾاذرة.مأّعاماألودي،مؼوجزماظغقطاغيمػذهماٌـابعوم
ماظؽربىم ماظعربقة مواٌالحم مصفيمذؽلماٌؼاعة ماظعربيماٌؾاذر ماظؼّص مصقفا اظيتمؼؿقّدد

مذائعا مو مذعؾقا ماّظيتمأصؾحمبعضفا مسـرتة، مدقفمبنمذيمؼزنم،معـلمدرية مدرية و
مدامل مواظزؼر مذاتماهلؿة، ماألعرية مو مشريم، ماٌصادر مأّعا مشريػا. مو ماهلالظي مزؼد أبي

تؾكماّظـيتم،ماٌؾاذرةمصفيمأداظقبماظؼّصماٌؿؿـؾةمسيمحوظقاتماظؿارؼخماظعربيماظؽربى
ماظؽربى متلّفلماألحداثماظؿارخيقة مإديمعلؿوىماظعؿلم، م"اظيتمتصلمسيمدراعقؿفا و

متلّفل ماظيت مايوظقات متؾك مأو مطربى مإبداسقة مبأسؿال متوحي مأو عالعحمماإلبداسي
6.".مايقاةماظعادؼةمظؾـاسمسيمأزعـةمزبؿؾػة

م 

،مبلمؼؿعّداهمإديماٌضؿونمأؼضا،مؼؼؿصرماػؿؿامماظغقطاغيمسؾىماظشؽلمصقلبمومال
ماظقوعيم مسؾىماياضر ماظيتمتصيضػيمسؿؼا مظؾقوادثماٌوحقة مغظره مسي محدود حقثمال

م،ماٌعاشماآلن ماظّدؼـوريمو مابنمطـريمو محوظقاتماظّطربيمو مؼذطر مػـا مطؿامو شريػا..
ماألجـاسماظعؿقؼة مإدي مظؾرتاثمأؼضا متؼّصقه مسي ماظغقطاغي ماػؿدى مأداظقبماظؽؿابةم، و

                                                                                                                   
ظؼدمأضاستمػذهماإلذؽاظقةماظؽـريمعنماظورقمومحادتمباظرواؼةماظعربقةمايدؼـةمسنماظلؾقلماٌوصلمإديمإضاعةمم4

 حوارمعصيكصبمععماظرتاثماظؼصصي.
5

 ،7699م،دوظةمضطر:سددمذفرمغوصؿربم،سيماظدوحةم« حقاظعربيمبنيماظلابقموماظًماثاظرت »م،ذيال ،اظغقطاغي 
 .22 ص

29ٌرجعمغػله،مص6
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مواىربتي ماٌؼرؼزي مو مإؼاس مابن معن مبدءا ماظؿارخيقة ماظّلقرم، ممبؤظػات ماغؿفاء و
مواظؿـفقمموشقفؿامسيماظرتاثماظعربيمسؿوعاموماظرتاثماظّصوسيمخصوصا.م

 ؟ دلاذا الرتاث .3

مذك ممثة ماًّراطممأّنم،ظقس مو ماظغقطاغي مأعـال معن ماظعرب م"ايداثة" روائقي
مسؾىمضضقةماظشؽلمواظؾقثمسنم،موؼودفماظؼعقدمومشريػم ماػؿؿاعفممأؼضا ضدمرّطزوا

مإدالعقا. مأو مصرسوغقا مطان مدواء مسؿوعا، ماظرتاث مسي ماألذؽال مو مؼؽنمماظؼواظب ممل و
بلم،مقنيمسيماظعاملاظروائقونماظعربمعؿؿّقزؼنمسيمذظكمسنمشريػممعنماظؽّؿابموماظروائ

م مماالدؿـفادجاء مظؾضرورة مادؿفابة مباظرتاثمسؿوعا مو مزروفممإظيباألدطورة أعؾؿفا
اظـؼاصةماظعاٌقةمبرعؿفا؛محقثمطّلرمأدباءمأوروباموروائقوػام"اٌرآة"ماظيتمطاغتمتعؽسم

مومبأذالئفامصـعوامعرآةمأخرى..،مايقاةماهلادئة

ما ماظؿفلقد مو ماألدطورة مو مظؾّرعز مطان مػـا ماظػؽرؼةمعن ماظرؤى مبؾورة مسي ٌُفم ما ظدور
مطاصؽا م"صراغز مأعـال معن ماٌرعوضني ماظؽّؿاب معن ماظعدؼد مسـد صريجقـقام" وم"واىؿاظقة

مشريػؿا.. مو مبلقطمسيمطّؿابممووظف" مظو ماٌـاخمتأثريمو معنماظؾدػيمأنمؼؽونمهلذا و
ماظرواؼةماظعربقة.

مسـاصره مو ماظرتاث مادؿدساء مذبّرد موعن معو، مذظك مإدي مدست مايداثةمطؿا جة
مؼصيؿؽنمأنمؼعّؾرمسنمسصيؼدةم،ماظزاحػة وجدماظروائقونم)وماظػـّاغونمسؿوعا(مسيماظرتاثمعا

محضارؼة مـ ماظعربيمسؾىمطؿػه،مغػلقة ٌُؾدع ما مػيم،مريؾفا ماظطفطاوي؛مو مسصر عـذ
حقثمأذؽالماظؼصموايؽيم،مرباوظةمددّماظػفوةمبقـهمومبنيمذظكماظعفدماّظذيماغؼطع

سيمإرارماظؿوجهمماالتلاعـمضدمبدأمسيمماالغؼطاعذهماظػفوةمـمأومػذاموماظروّي..مذظكمألّنمػ
م مايضارة مسبو ماألوروبقةاظعام مػيم، ماظغربقة مايضارة مأّن مسام مذعور مصاحب وضد

ماظؼقاس،ماٌصدر ،موموصلمذظكمسيمبعضماألحقان،مومػيماٌرجعماّظذيمؼصيـلبمإظقه
 مممممممم.م7إديمذعورمباظدوغقةماظـؼاصقة،موبؿعؾريماظغقطاغيمذاته

ماظؿّوجسمعنماظغرب وخاصةم،ماّظذيمسّؾرمسـهمجقلمطاعلمعنماٌؾدسني،وظعّلمػذا
مظؾرتاث مزبؿؾف موسي مسبو مدصع ماظذي مػو م"ؼوغقو" مػزمية مبعد ماظغؾؾةم، مصقه تؽون

م ماظغربممباالغؿؿاءظؾشعور مثؼاصات مبفا ماظيتمبّشرت ماظؽقاغات مزبؿؾفمسن مطقان إدي
ماٌـؿصرة محظقتمعلأماٌؿعفرصة..، مبذظك ماػؿؿاعاتمو معن ماألطرب مبايّقز ماهلوؼة ظة

ماٌـؼػنيموماٌؾدسنيماظعربممسؾىماخؿالفمعشاربفم.

ماظعربيم ماظرتاث مإدي متوجفي مبؼوظه:"إّن ماظؿوجه مػذا مسن ماظغقطاغي مذيال ؼصيعّؾر
طانمغؿقفةمسواعلم،موسؿارةمسربقة،موصنمسربي،ممبػفوعهماظشاعلمعنمتراثمعؽؿوب

                                                                                                                   
29اٌرجعمغػله،مص7
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المؼؿؿـلم،محّقامصقه،مزالماظؿارؼخماظؼدؼممدّقاالمسدؼدة..معـفامغشأتيمسيمحيمسرؼقمعا
تـؾفامزبططاتماٌدنمايدؼـة..مإمنامميؿدممصؼطمباآلثارماٌعؿارؼةمومذوارعمومحاراتممل
م.8ظقؿواجدمسيماظعالضاتماإلغلاغقةمباظـاس.."

ؼـؿؼلماظروائيماظعربيمممـالمسيم،مومعنمرحؾةماظؾقثمسنماظؽقانموماهلوؼةموماظؿؿّقز
مإدي ماظصقغةماظغقطاغي مااجاد مظه ماألدواتماظيتمتؽّػل مو ماظودائل مسن ماظؾقث مرحؾة

مػذمأومذظكماظؿارؼخ..،ماٌـادؾةمظؾعقشمسيمسؾقمذظكماظؽقان اظصقغةمـمسؾىممهشريمأّن
مأػؿقؿفامسيمتطّورمعلارماظرواؼةماظعربقةمـمملمتـجصيمعنمإحلاسمبرصضماآلخر.

،ماظؽقانم–بنيماظرتاثممؼؼولماظغقطاغيمحولمرباوظؿهمردمماهلوةماظػاصؾةمبقـهمو
رشؾيتمومرؿوحيمعـذمبدئيماظؽؿابةمسيمم..موعنممّثةمإديماألذؽالموماظؼواظبماظػـقةم:م"

ظقسماظؿوصلمإديمأذؽالم،مإديماظوصولمإديمأذؽالمصـقةمجدؼدةمعنماظؿعؾري،م7696سامم
صـقةمجدؼدةمصؼطمػوماهلدفمسيمحّدمذاته،مظؽـفاماظّرشؾةمسيمإاجادمأصضلمذؽلمممؽنم

مأرؼدمأنمأسّؾرمسـهظؾؿعؾري ومضدم،مذؽلمحيؼقمظيمأطربمضدرمعنمحرؼةماظؿعؾري،ممسّؿا
ماظعربي مظؾرتاث ماظؿؾؼائي متوجفى مخالل معن موجدت مسؾىم، ماظرتاثمحيوي مػذا أّن

 مممم9اظيتممتؽـينمعنمهؼققمػذاماظؼدرمعنمايرؼة.."،مومصؾلػةماظرؤؼا،مسـاصرماظؼص

ماظػن مذبال مسي مظؾقرؼة مو مععروف، مػو مطؿا مع، معظفرأطـر من مأضّؾفا، إثـان:م،
مداخؾي مأحدػؿا مأداظقبمحؽيموضصموم، معن م"اظروائقة" ماظػـقة ماٌادة خاصمبؿـاول
معا مو مذظكمضواظب مإدي مؼصيؽّونم، معن مبؼقة معع مصقه مؼشرتك مسام مخارجي مثاغقفؿا و
وتـّؼلموماسؿؼادم،مأيمحرؼةمتعؾري،معنمحرؼةمسيمتـاولماٌوضوساتمومررضفا،ماجملؿؿع

م"حر مذظكمعن مإدي معا ماٌصطؾقاتو مهلذه م"ايداثي" مباٌػفوم مؼات" واّظيتمػيمسيم،
م10غصوصماظدداتريموماٌواثققماظعربقةمعؽػوظةمظؽلمعوارنمسربي..)؟(

،مسؾىمضوءممػذؼنماٌظفرؼنماّظذؼنمػؿامسصبمادؿققاءماظرتاثمسيماظرواؼةماظعربقة
ماظغربقة مايضارة معواجفة مسي ماظرتاثقة ماظعـاصر مادؿدساء مبل م، ماظؼول مميؽن بأّنمػل

 ضدموصلمإديمشاؼؿهم؟،ماظغقطاغيماظروائي

مإغؿاجا ماظعرب ماظروائقني مأشزر معن مربػوز منقب مبعد ماظغقطاغي مذيال ،مؼعدُّ
المتؽُػلمظهمحرؼةماظؿفرؼبم،موأحرصفممسؾىماظؾقثمسنمتؼـقاتموضواظبمصـقةمجدؼدة
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 22 .ص،ماٌرجعمغػله 
 22 .ص،ماٌرجعمغػلهم9

ظفرؼنمتؿفاوزماٌ،ماظواضعمأّنماظؿلاؤالتماظؽـريةمماٌرتؾطةمحبرؼةماظػـانموماظروائيمعـهمسؾىموجهماًصوص10
ٌُؾدعمواهمظعلؤوم،رشؾاتماظلؾطةموماظلؾطانم،ورؾقعةماظعؿلماإلبداسيمذاتهم،مإديماظؼقمماظلائدةم،اٌذطورؼن قةما

ٌُؾدسنيم،ؼدؼوظوجقاتألاٌذاػبمومام،اىؿاسةماظيتمؼـؿؿيمإظقفا م..مإديمشريمذظكمعنماألعورماظيتمهّدمحرؼةما
،م2رؼة،مارجعمإديمعامطؿؾه:محلنمدؾقؿان،محرؼةماظػـّان.مطظؾؿزؼدمعنماٌعؾوعاتمحولمػذاماٌوضوع،ماظػن/ماي

7699بريوت:مدارماظؿـوؼرمظؾطؾاسةمو
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،مبلمحرؼةماظؿعؾريمسنمآرائهماظلقادقةمواظعؼائدؼةمأؼضا.وضدموجدماظغقطاغي،مصقلب
مأنمؼؽؿبمخارجمغطاقماظرتاثماظعربيا مّظذيمؼـدر مأحداثه، مو مسيم،مبشكوصه ضاظؿه

11تـوؼرماألدواتماظػـقةماظيتمؼؿققفاماظرتاثماظعربيمبؽلمأبعادهموموؾقاته..
مممممم 

مسؾقه مؼؽؿب،مو معا ماظرتاثقة،مراحماظغقطاغيمسيمطّل ماظعـاصر ،مؼصيـّوعمسيمادؿقضار
عـلم،مؿامػوماظشأنمسيمرواؼاتهماألخريةمغلؾقاط،مصؿارةمؼؽونماظرتاثماظصوسيمػوماظغاظب

،مأوماإلرتؽزمسؾىماًوارقموماظعفائؾقة،مرواؼاتم"مطؿابماظؿفؾقاتمبأدػارػاماظـّالثة
عـؾؿامسؿدماظؽاتبمسيمرواؼةم"وضائعم،مدواءمعنمحقثمسؿؾقةمايؽيمأومعنمحقثماظزعن

سيمرواؼةم"ماظزؼينممأومادؿؾفامماظؿارؼخمومررائقماظؽؿابةماظؿارخيقة،محارةماظّزسػراغي"
مبرطاتم"..

 التارخييني: الرتاث تقنية " تضمني" اخلرب و   .4

غؼطةمهّولم،م7612مؽنمرواؼةم"اظزؼينمبرطات"ماظيتمُرؾعتمألولمعرةمسيمدـةملمت
مصقلب ماظغقطاغيماظروائقة موربة معلار م مسي مغوسقةم،مخطرية مبداؼة مطاغتمأؼضا بل

ذظكمألّغفامضدمذيعتمبنيمرقاتفاماألجـاسمظؾرواؼةماظعربقةمععمبداؼةماظلؾعقـقات.مو
،معرورامبأدبماظّرحالت،ماغطالضامعنماظؽؿابةماظؿارخيقةموخصائصفا،ماألدبقةماظعؿقؼة

متضؿقـه مو ماظؿارخيي ماًرب مإسادة مإدي م"ايداثقة"م، ماظرواؼة مصـقة مو مصؽرة مخيدم مبا
مذاتفامباٌػفومماّظذيمؼـاديمبهماظغقطاغي..م

مرواؼ مأّن معن ماظّرشم مسؾى موأحداثمو معواضقع محول متؿؿقور مبرطات" م"اظزؼين ة
ذظكمألّنماظرواؼةماظؿارخيقةمضدمتؿكذمأذؽاالم،مصإّغفامظقلتمبرواؼةمتارخيقة،متارخيقة
معامحياولمبعثمحؼؾةمتارخيقةمسيمدضةموأعاغة،معؿعددة ومعـفامعامؼـطؾقمعنم،معـفا

اظؿارخيقةمصفيمومأؼامطانمغوعماظرواؼةممومحيّوظهمإديمخقالمصرف.،ماظواضعماظؿارخيي
شريمأّنماظؽاتبماظروائيمؼلؿؿؿعمحبرؼةمعطؾؼةمسـدعام،معؼّقدةمباألحداثموماظشكصقات
مظؽؿابؿه معادة ماظؿارؼخ ماجعل ماظؿارخيقةم، ماظّرواؼة مبني مؼصيلؿفان مال مصرق مإذن صفـاك

م. 12واظّرواؼةماظيتمتلؿؿدمعادتفامعنماظؿارؼخ

ة"مأيماٌعارضةماظػـقةمظـصمعنماظوجفةم"اظـّصق،مصإّنمرواؼةم"اظزؼينمبرطات"،مظذا
متارخيي مذؽؾقة، مععارضة معنمخالل مغصقة معوازاة متؼقم مطوغفا معن ممساتفا ،متؿقدد
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عـفامسؾىمم،اظعدؼدمعنماظرواؼاتموماجملؿوساتماظؼصصقةم، 7696 صدرمظؾغقطاغيمعـذمأنمبدأماظؽؿابةمسيمدـة 
مبرطات ماظزغي م: ماٌـال ماظزسػراغي،  (7612) دؾقل محارة م،  (7619) وضائع مخطط طؿابمم، (7697)اظغقطاغي
ماظلػرماألول"م ماظـاغي"،  (7699)اظؿفؾقاتم" ماظلػر ماظـاظث"م،  (7699) طؿابماظؿفؾقاتم" ماظلػر طؿابماظؿفؾقاتم"

(7699) ... 
 راجعمذظكمسـد:م12

Luckacs, G., Le Roman Historique, Paris, éd. Payot, 1977, p. 276. 
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أيمأّغهم،م13صفؿالماظغقطاغيمحياطيمضولمابنمإؼاسماظؿارخيي،مظغوؼةمظؾـّصماظؿارخيي
بلمؼـؿؼلمبـصهماًاصم،مالمؼؾفأمإديمادؿكداممربؿوىمتارخييمؼصوشهمسيمظغةمسصره

ومضدمساشماظغقطاغيمابنمإؼاسمععاؼشةمظصقؼةمحؿىم،مارخيقةماظلاظػةإديمايؼؾةماظؿ
مصقؿامؼؽؿبمومصقؿامؼؼولم.. 14أّغه"ممتؼّؿصمذكصقؿهم"

ايؼؾةممومتؿقددماألبعادماظرتاثقةمسيمردممايدثماظروائيمسيمػذهماظرواؼةمسيماخؿقار
ريمعـذمأيمأنماظروؼةمتؿضؿنمأحداثاموضعتمسيمسفدماظلؾطانماظغو،ماظؿارخيقةماٌـادؾة

وماحؿاللم،مممحؿىمػزميةمعصرمسيمععرطةمعرجمدابق7971ماٌواصقمظلـة،مػـم672سام
مػـ.622اظعـؿاغقنيمهلامسيمسامم

اظيتمؼرؼدمصاحؾفاماإلغطالقمعنمصؽرةمأّنم،مشريمأّنمعامؼصيؾػتماظـظرمسيمػذهماظرواؼة
صطؾحمسنمررؼقمادؿكداممتؼـقةماٌعارضةماظػـقةمباٌم-اٌاضيمميؽـهمأنمؼشرحماياضرم

مراثيـاظؿ مباٌػفـ"اظؿ، ماٌعاصرـضؿني" موم ماألجـؾقة، ماظّؾغة مسي مؼؼابؾه ماّظذي
Transtextualitéمأعاممغصمروائيمم15م مواظصغرية،مأغـا ماظؽؾرية دبؿصمبفذام،مأحداثه

ماًربماظؿارخييماٌدّون مظقسمإسادة مػو ماظروائيم مؼفم معا مظؽن م؛ مدونمشريه ،ماظعصر
مال ماظّزػور مطؾدائع مطؿاب مسي مإؼاسدواء مبن مظؾرحاظةم، ماظّرحالت مأدب أو

ماإلؼطاظي"صلؽوغيتمجاغيت" مػيمععاصرةم، م)سؾىماألضل محاضرة بلمخيؿصممبرحؾة
مظؾروائي( ماظيتم، ماظعاعة ماظػؽرة مو ماظروائي ماظلرد محقث معن مأػؿقؿفا متؽؿلب و

مو)درادؿفا( ماظؿارخيقةماظيتمذفدتممتّؾػفا..أيمأنمايؼؾةماٌرادمإزفارػا ػيماظػرتة
ماظعلؽرؼةموايضارؼة..م7691مػزميةمؼوغقو

م مخالل معن ماظؽشفمسـه مؼصيراد ماّظذي مصاظؿوازي مباظؿاظي مػومماالرتدادو ماٌاضي إدي
ما مألاجؿعمبنيماٌعطقاتمامظذياظؿشابه مو ميؼؾؿنيمماالجؿؿاسقةؼدؼوظوجقة ماظـؼاصقة و

ماٌؿاظقكمأوم مسصر مغفاؼة مإدي ماحملؿوىم)اٌعاصرؼن( مو مباٌضؿون زبؾػؿني..أيماظعودة
،ماالجؿؿاسقةظػرتةماظؿارخيقةماظـرؼةمباظوضائعموماألحداثموماإلمياءاتماظلقادقةموتؾكما

ععماظرتطقزمسؾىمأزعةمايرؼةمومدقطرةمغظمم،مظؾؿزجمبنيمػؿومماٌاضيموػؿومماياضر
ماإلرػاب.. مو مجفةماظؼفر معن ماٌؾاذرة مسي ماظوضوع ماظؼصمم،دون مبراثن مسي ماظوضوع أو

ماظذيمغشأمضؿنمثؼاصةمخاصة.،ماظعربي

                                                                                                                   
اٌعروصةمبـ"بدائعمم،ينمبرطاتم"ػومحوظقاتماٌؤرخماٌصريمابنمإؼاساظـّصمعوضوعماٌعارضةمسيمرواؼةم"ماظزؼ13

اظزػورممسيموضائعماظدػورم"...
14

اظؼاػرة:ماهلقؽةمم،م2مسددم2معجم،مصصولم،مراجعمعامطؿؾؿهمدقزامضادممسيم:م"اٌػارضةمسيماظؼصماظعربيماٌعاصر" 
 .797-729صمصمم.7692مم،ماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب

اظؾاحثماظػرغليم"جريارمجقـقتم"مسيمدؾلؾةمم–حلبمدقزامضادممم–دؿكدعهمألولمعرةمػومعصطؾحمأجـيبما15
مسيمدـة مباظؼاػرة مأظؼاػا ماحملاضراتمطان مؼؿؿـلمسيمذبؿوسةم7616عن ماظؿضؿنيمبأّغه مسّرفم"جقـقت" مضد و

اظعالضاتماظيتمتربطمغصامععقـامبؽوطؾةمعنماظـّصوصماألخرى
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محولم مواػقة محفج متؼدؼم مسي ماظـؾقل ماألدؾوب معلؿكدعا ماظروائي ماظـص ؼؼول
أػلمعصرمملمحيدثممومػوموجهمعنمأوجهماٌػارضةموماظلكرؼةم:"ؼا،معواضقعمػاعشقة

ماظػواغقسمعنمضؾل. مسنمسوراتماًؾق.متعؾقق مبغضماظـظر ماظؽرؼم مردوظـا مأعرغا مظؼد
خؾقم،مظقالمعظؾؿامومغفارامعضقؽا،مخؾقماهللمظقالمومغفارا،ماظػواغقسمتؽشفمسوراتـا

م16اهللمبه؟م"ماظؾقلمدؿارامومظؾادا،مصفلمغزؼحماظلؿار؟مػلمغؽشفماظغطاءماّظذيمأعدغا

ومعنمأجلمتـؿقةم،مومغصوصمأخرىمسدؼدة،مومضدمتعّؿدماظروائيمسيماظـصماظلابق
اظيتمهػلمبفاماظؽؿابةم،مايدثمومتطوؼرهممادؿكدامماظـداءاتموماظؿؼارؼرموماظردائل

مارخيقةماظعربقةمعـلمطؿاباتمابنمإؼاسموماٌؼرؼزيمومشريػؿا.اظؿ

مايدثم"اظؽؾري" مػذا مردم مسي ماظرتاثقة ماألبعاد معن مو مؼوغقو، مػزمية مػو ،ماّظذي
ومذظكم،مؼطرحماظغقطاغيمسدةمضضاؼامعرتؾطةمباظوضعماظعام،مواىوماظلائدمشداةمذظك

ماظوضوعمسيماهل ماظيتمتشرحمطقفممّت مايدثم،مزميةعنمخاللماألحداثماىزئقة ػذا
طقفمتلـّىمأنمتؼعماظؾالدمسيمذظكماظظالم؟مومذظكماًوفم،مأومبؿعؾريمآخر،ماظؽؾري

ماظذيمطانمؼصيكّقممسؾىمعدؼـةماظؼاػرة..

م معن متوزقفمصؼراتمعنممأجلو مإدي ماظغقطاغي متودل مؼؼول، مٌا معصداضقة إسطاء
ومذظكمعنممومػومغصمتراثيمتارخييمأؼضامظؽـهمأجـيبم؛م-طؿاباتماظّرحاظةماإلؼطاظي

مأجلمإضػاءماظطابعماحملاؼدمسيمردممايدث.

ماألؼام مػذه ماٌصرؼة ماظّدؼار مأحوال ماظّرحاظة:"تضطرب مظلان مسؾى مؼؼول وجهم،
مسرصؿهمسيمرحالتي،ماظؼاػرةمشرؼبمسين ،مأحادؼثماظـّاسمتغّقرت،ماظلابؼةمظقسمعا

مهلفاتفا مو ماظؾالد مأسرفمظغة ماظؾؽاء، مسؾى مؼوذك معرؼضا ماٌدؼـة مأرىموجه عرأةما،
مم17عذسورةمدبشىماشؿصابفامآخرماظّؾقل.."م

حقثمؼؼوممباإلضاصةم،مإديمأبعدمايدود،موؼواصلماظغقطاغيمسيمتؼـقةماظؿضؿنيمػذه
ومالدقؿامعنمحقثماظؿؼلقممومإدراجم،مطابؼةمبنيماظـصماظروائيموماظـّصماظرتاثياٌمإدي
اظرواؼةمبزعنماظـّصممغوعمآخرمعنماٌطابؼةموػومعطابؼةمزعنمإدي،مغلاقماظؼولماظؿارخيقةأ

مرؾؼام متلري ماظرواؼة مطاغت مإن مو مإؼاسم؛ مابن محوظقات مؼـؾعثمعن ماظذي اظؿارخيي
مظؿلؾللمزعينمععؽوس م، مسيمدـة م622صؿؾدأ مإديمدـة متعود مثم صقؿأرجحم،مػـم672ػـ

مؼؿقولماظؿارؼخ ماٌلؿؼؾل.و مو ماياضر مبـقاتمزعـقةم،ماظـصمبنيماٌاضيمو اّظذيمػو
م.ماإلغلانمسـدماظغقطاغيمإديمتارؼخ،مسـدمابنمإؼاس

مو مزعانمايرية ماظقؼنيمؼؼولماظـصماظروائي:م"..ػذا ماظّشكمومصـاء تغقبم،مدقادة
المسرضمهلاموالم،مآخرمآهمظوػجمسيمبقداءمالمأولمهلامومال،متطغىمرشؾة،ماظؿػاصقل
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عامػفرهمعامطلاهم،مرمبامعامسرفمعامشابمسـه،مؼؾؾىمجلؿه،مؼـقلمذعره،مرول
مم18اظّلقاب.."

ماٌـؼفماٌوظعمباظرتاثماظعربي،مندمأّنمذيالماظغقطاغيمومػؽذا ضدم،ماظروائيمو
ماٌؿاظقك مسصر مشاؼة مإدي مبرطات" م"اظزؼين مرواؼة مسي ماغؿؼل موربؿهم، مغؼل مأجل عن

،مؼؿضؿنمععرصةماياضر،مإديمعلؿوىمآخر،ماظروائقةمعنمعلؿوىماظشفادةمسؾىماظعصر
ماٌاضى مسي ماظؿّوشل مررؼق مسن ماظؽ، مرأي مسي مػو مظؾقاضرماّظذي ماظشرسي ماألب م اتب

موتـاضضاته مذظك، مسي معلؿعؿال متارخيقة"، م"وثائؼقةـ متراثقة محؼقؼةمظغة مإدي ،مظؾوظوج
ومعدىمارتؾاطمػذام،معؤداػامأّغهمميؽنمععرصةماياضرمباظرجوعمإديماٌاضىمومتـاضضاته
ماٌاضيمسيمأمناطماظلؾوكموماظؿػؽريموشريمذظكممّمامؼشّؽلمايقاة..مم

 الّروائي أم  " تكنيك الّلحية ادلستعارة " ؟صنعة الشكل  .5 

مشريػا مسي مو معصر مسي ماظعربي ماظروائي مىأ مظؼد ماظػؽرؼةم، مرؤؼؿه مصقاشة مأجل عن
ماظػـقة مو مواظلقادقة ماظصوسيم، مو ماظؿارخيي ماظــر معن ماٌلؿؿد ماظلردي ماظؿـوؼع إدي

معنماظػنماظروائي،موشريػؿا؛مصؽانمبذظكمؼؤدسمسنمضصد ؼؿودلمم،ممنوذجامجدؼدا
معنمإنازاتمسيمعقدانم،منمخالظهمهؼققمذؽلمصنمعلؿقدثع مدؾؼه زبؿؾفمسّؿا

ماظؽؿابةماظروائقةماظعربقة.

مأضراغه مو ماظغقطاغي ماظيتمراح ماظروائقة مصاٌغاعرة مورؼؿفا، مخيوضون مسؾىم، تّدل
مشاعضم ماظؽّؿابمبشعور مخاصةمباالغؿلابإحلاسمػؤالء مإديموربة مضوتفام، تلؿؿد

تؿقحمهلممايرؼةمسيمعؼاربةماٌواضقعموماٌضاعنيماظيتم،مسقةوعؼّوعاتفامعنمخاصقةمإبدا
مورؾقعةمسالضؿفممباظعامل..،متؿقّؽممسيمرؤاػم

وظعّلموربةماظغقطاغيماّظذيمؼصيشّؽلموحدهمتقارامضائؿامبذاتهمسيمم"اٌغاعرةماظروائقةم
م مػذا مسؾى مدظقل م"خري مؼضعهمم19..االواهاظعربقة ماظذي ماظروائي ماظـلق مػذا مأّن شري

مإزاءمتلاؤالتمحولمبـقةمجـسماظّرواؼةمغػلفا،ماغيمأعاعـااظغقط ومعدىم،مضدمؼضعـا
سؾىممػامأوماضرتابفامعنماألمنوذجماظروائيماظلابقمأيماظغربي؛مألنمتطّورماظرواؼةدبؿعاا

ماظعاٌي ماظصعقد مروائقة، مثورة مضرورة مسؾى مؼؤطد متؼودػام، معا مطّؿابمبؼدر مؼؼودػا ال
ثرةمسيمبـاءماظرواؼةمباسؿؾارػامجـلامعلؿؼال؛مذظكمأنمذيؾةمعنماٌعطقاتماٌوضوسقةماٌؤ

م متؼولمعارثمروبريم–اظرواؼة مغفائيماألداظقبماظؼدميةمم-طؿا مدعّرتمبشؽل اظيتم"
ماظؽالدقؽقة ماألجـاس مسي مسي ماٌؿؿـؾة ماظؿعؾريم، مأذؽال مذبؿل مسؾى ماآلن تلؿقوذ
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ماألخرى متربؼ، محول مدؤال معوضع متؽون مأن مدون ماألمناط مطل مظصايفا رموتلؿغل
ممم20ذظك.."

مو"اظؼوظقة"مالم ماظؿفاربماظػـقة ماألغلاقمو ماظرواؼةمسؾىمذيقعماألذؽالمو صاغػؿاح
بلمؼػؿحمأعامماٌؿؾؼيمذباالتمأودعمالدؿقعابم،مؼصيؤرخمٌقالدمجدؼدمظؾرواؼةمصقلب
ماظؿفربةماإلغلاغقةمسيممشوظقؿفا.م

تعدومأنمتؽونمالم،معنمػـامصإّنماظؼضاؼاموماألدؽؾةماٌؿعّؾؼةمبؾـقةماىـسماظروائي
مإذمأّغهم"الموجودماآلنمألّيمودارةمبنيماظعؿلماًاصم"اظػرؼد"،مذبردمضضاؼامذؽؾقة

ذظكمأّنمعنمعفامم،مومبنيماألدبمسيمسؿوعقؿه.مصاظـوعمأوماظؿـقفةماظـفائقةمالموجودمهلا
ماألدبماٌعاصر متطّور موجودم، محول مادؿػفام مغؼطة مإبداسي مسؿل مطل معن ماجعل أن

ماألدبمغػله مأعـالمموػوم 21". ماظروائققنيمعن مأعام مصلققا ماجملال مصؿح ماّظذي األعر
اظغقطاغيمظإلدؿػادةممباموصؾتمإظقهم"اظػـقات"ماظروائقةماظغربقةمومادؿكالصممناذجم

معنماظػنماظؼصصيماظعربيماٌوروث.

مظؾغقطاغي م"طؿابماظّؿفؾقات" معؿؾّؼي مإّن معؿعددم، مبعامل ماألودي ماٌفؾة معـذ ؼصطدم
عؿداخلماألزعـةمحؿىمأّغهمؼصعبمسؾىماٌؿؾؼيماٌـؿظممسيم،معؿـّوعماألذؽال،ماألصوات

ماظروائيماظؽالدقؽيمادؿلاشؿفا ماظطرح متؿؾُّع مأداظقبم، معن مهؿؾه مذظكمبلؾبمعا و
مشريماٌعروصة؛م مو ماٌعروصة ماظرتاثموأغلاضه مسؿاضة معن مجذورػا متلؿؿد مضوظقة مو ظغوؼة

ماظعرب ماظـؼاصة مغؿاج ماألغلاق مطاغتمػذه مسيمدواء مأو ماظذػؾقة مسيمسصورػا ماإلدالعقة قة
م.مرخيقةموماظصوصقةااظؽؿابةماظؿ

ماظغقطاغي مصفذا معنم، مبؼؾس محبت موضد م:"أعا ماٌؿصوصة مبصوت مصوته خيؿؾط
إذمجاءماإلذنمسـدمػذاماظؿؼققد،م،مصإغيمسؾىمذػاماٌؽاذػةمحبؾلمعامأخػقه،معؽؿؿي

مدأطون معن مظي موبقَّن مظيمدالالتمأمسائي مصّلر معن مصلؾقاغه مدؿؿمم، محقز مأّي مسي و
اظـؼصموماألصول.مظنمُأدرايمأبدامعامُأعرتمبػّضهموماظؿصرؼحم،ماظؾدءموماظؿؿام،ماظؽقـوغة
مبه مأوم، مشواصلمصؤاديمعنمصرؼحماظعؾارة متـّؾه حؿىماظّرضائقماظيتمدؿصيرجفمضؾيبمأو

دأصرحمإاّلمإذام،مدأصضى،مومعامالأسرفمطـفه،مشاعضماإلذارةمأومثـاؼاميظةمعارضة
متـؾق مهمخبالفمذظكورد مشريمعؼقم، ماظغرؼبمسابر مشرؼبمو مإاّل مأغا معا ماظؽونم، ػذا

مدارمػفرتيمؼامصشيقيب أوصقتمعّدتيمم،معؼاعيمملمؼعدمبهمعـذمأعدمدققق،معـػايمو
م .22صأغامسؿقق.."
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 Robert, Marthe, Roman des origines et origines du roman, Paris, éd. Grasset, 1972, p 14. 
21 Blanchot, Maurice dans : les genres du discours, Tzevtan – Todorov, Paris, éd du seuil, 
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22

 .1. ص، 7699 ،مدارماٌلؿؼؾلماظعربيم،اظؼاػرة،ماظلػرماظـاظث،مطؿابماظؿفؾقاتم،ذيالماظغقطاغي 



 ...هاجس العودة إىل الرتاث عند روائيي

 17 

عنمبنيماظعـاصرماألدادقةم،مومععمأّنمجوماٌؿصوصةمومظغؿفممومعؼاعاتفممومرؤاػم
الم،مإاّلمأّنماظغقطاغيمسيمطؿابماظؿفؾقات،ماٌعاصرةماظيتماتؽأتمسؾقفاماظرواؼةماظعربقة

مصوصقة مذكصقات مأو محاالت مأو معواضف مبادؿقضار مؼؽؿػي ماظؿفربةم، مؼـؼل بل
ظؽـفامظؿعودمعنمأجلمأنمتؿعاعلمععماظعاملم،موم"صضاءاتفا" بصقاشاتفا،ماظصوصقةمطاعؾة

ؼؿممعنم،معامروائقا"ايؼقؼيمسيماظصؿقم؛مومأّنماظعاملماٌؿكّقلماٌردوممبدضةمؼعّدمم"إؼفا
خالظهمررحماظؼضاؼاماٌصريؼةماظيتمطانمميّرمبفاماجملؿؿعماٌصريمسيمصرتةماظلؾعقـقاتم

ومػيماظؼضاؼامغػلفاماظيتم،معنماظؼرنماٌاضيمعـلم"ايرؼة"ماظعروبةموماظؿؼدممومشريػا
م.مطاغتمتشغلمبالماٌـؼػنيماظعربمبشؽلمسام

ماألغلاقماظؼوظقة مػومحياطيم ماٌؿصوصةممو واظغقطاغيمو مبفا ماظيتماذؿفر م اظؽؿابقة
مسربي مبن ماظدؼن م"ربي مرأدفم م"وسؾى مغػلهم، ماظعـوان محيؿل مطؿابا مظـا مترك اّظذي

ماظغقطاغي مظرواؼة مؼرصضماآلخر ال، م، ماظغربقة مظؾقضارة مطاغتمرؾقعةمم–اٌؿـّل وإن
دمومغشوءمأصؽارماظؿؿّردمسؾىمايضارةماظلائدةمضدمداػممإديمحّدمبعق،ماظؿطؾعاتماظعربقة

بؽلمعامحيؿلماظواضعم،معامؼرصضمواضعهمومحؼقؼؿه بؼدرم–سيمغشأةممصؽرمرصضماآلخرم
مومايؼقؼةمعنمععـىمدؾيب.

اّظذيمتلممطؿابؿهم،مصػيم"دػرماظؼؾب"معنمطؿابماظؿفؾقاتمحمليماظدؼنمبنمسربي
ؼؼولم،مإحدىمّدؿاتماظؽؿابةماظصوصقةمساعة( باظلردماظؼائممسؾىماظطرحماًقاظي)وػو

خرجتمعنمبالدماألغدظسمأرؼدمبقتماٌؼدسمومضدماّتكذتم،مالماظلاظكاظراوؼة:"..ض
مجوادا ماإلدالم معفادا، ماجملاػدة مو مزادا، ماظؿوّطل مو ماظطرؼق، مدواء مسؾى ،مودرتصي

أحبثمسنمأػلماظوجودموماظؿقؼققمرجاءمأنمأتربزمسيمصدرمذظكماظطرؼق.مضالماظلاظك:م
رباغيماظصػات،مؼوعىءم،متصؿىمروحاغيماظذا،موؼـؾوعمأرؼن،مصؾؼقتمباىدولماٌعني

ضؾتمعنمأؼنم،مضالموجودمظقسمظهماغصرام،مصؼؾتمعاموراءكمؼاسصام.مإظّيمباإلظؿػات
ضالم،مضؾتمظهمعاماّظذيمدساكمإديماًروج،موضحماظراطبمضالمعنمسـدمرأسماياجب

،مومضالمأغامداعمإديماظوجود،مضؾتمظهمأغامراظبمعػؼود،ماّظذيمدساكمإديمرابماظوظوج
مت مصأؼن مظه مرؼدضؾت ماٌشرضني، مإدي مأردؾت مظؽـّي مأرؼد مال محقث مضال معطؾعم، إدي

ماظؼؿرؼن ماظؼدعني، معوضع مإدي ماظـّعؾني، مظؼقتمخبؾع معن مآعرا مأرواحم، مػذه ضؾتمظه
ممم23وأغامعامأبصرتمإالماآلواغيمسيمحؼقؼةماظؼرآنموماظّلؾعماٌـاغي.."،ماٌعاغي

وصقة،مأنمغعؼدمعؼارغةمظقلتماظغاؼةمعنماإلدؿشفادمبفذاماألمنوذجمعنماظؽؿابةماظّص
بؼدرمعامؼؽؿنماظؼصدمعنموراءمذظكمػوماظوظوجمإديم،مبنيماظـّصماظرتاثيموماظـّصماظروائي

ماظصوصقة ماظؼول مسيمأغلاق مرعوزه ماظصوسيمو ماىّو ماظغؾطاغيمسؾىم، اّظذيمداسدمذيال
،مالؼعدومأنمؼؽونمذظكمعطقة،مومعنماظوػؾةماألودي،م"ععارضة"مػذاماظـوعمصـقا.مشريمأّغه

                                                                                                                   
عطؾعةمدائرةمم،حقدرمآبادماظّدطنم،طؿابماألدرمإديمعؼامماألدرى،مطؿابماظؿفؾقاتم،ربيماظّدؼن،مبنمسربيم23

 .9 .ص،مم 7629،مػـ 7991، اٌعارفماظعـؿاغقة
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ماظروائقةا مو ماإلغلاغقة مسنموربؿه مظؾّؿعؾريمأوال ماظروائي مدؿكدعفا مأنم، اظيتمهاول
ماظؿفربةماظصوصقةمسيماظؽؿابة،موماظؿأطقدمثاغقامتلّفلماظعالضاتماإلغلاغقة. م-سؾىمأّن

مجزءمأداديمعنماألدبماظعربيمسيمسؿوعه..م-وإنمطاغتمعلؿغؾؼةمسؾىمساعةماظـاس

ظنمتؽؿؿلمإاّلم،مبماظعربيدإنمدرادةماأل،ميؼؼولماظغقطاغيمسنمذظك:"..مسيمرأؼ
ومإنماظؾقثمسنمأصولماظؼصةماظعربقةم،ماظصوسي،مبؿوّجهمجدؼدمإديمػذامظرتاثماظروحي

،مأوماظرواؼةماظعربقةماجبمأالمؼؼؿصرمسؾىمدرادةماٌؼاعةمموماٌـاعةموماظلريموماٌالحم
ماجبمأنمؼشؿلماظرتاثماظصوسي مإّغؿا مضصصماظؽراعات، باخؿصارممصاظؽراعة،مخاصة

م24.".ماٌؽانموماظزعان،مإديمواوزماظواضع،مظوفأاًروجمإديماظالع،مػيمخرقماظعادة

ماظرتاثمممم م مإزاء م"اٌـؼفماظعربي" ماظغقطاغي م موتؾؿقح متصرؼح معن ماظرشم مسؾى و
ماظعربي مالحؼه، مو مدابؼه ماظرتاث، مإدي مىوءه مدصع مصؼد ماسؿؾارم، مإى ماظـؼاد بعض

ماظـّوعماظّدؼينماظؿفرؼبماظروائيماظؼائممسؾىمرباو مػذا ذبردمضـاعمالم،ماظػؾلػيم–رة
سـدعامؼؽونماٌؼاممػومرؤؼةم،مدواءمظؾلاردمأومظؾؽاتب،مؼؾؾثمأنمؼصيظفرماظوجهمايؼقؼي
ماظلقادقة مو ماظػؽرؼة ماظػـان ماإلغلاغقة، ماظعالضات مسي ماٌؿفلدة مذظكم، مارتؾاط وعدى
محبقاةماظػردماظروحقةموماٌادؼة.

ماظرواؼةمظؾرتاثماظصوسيمطإرارمسامماظّردودم-ومعنمبنيماظؽؿابات ،محولمادؿكدام
،ماّظذيمصدرمسنمغاضدمظهمضقؿؿهمسيماظلاحةماظـؼدؼةماظعربقة،مذظكماظّردماظعـقفمغوسامعا

مسؾىم مصّذة موربة مأعام مإذن م"..سبن مصدوره: مطؿابماظؿفؾقاتمصور مسن مضال حقـؿا
ماظوضائع مإالمسؾىماحؿؿا،معلؿوىماألحداثمو مأنمغؿؾؼاػا مأنموظقسمبودعـا ظنيم:مإعا

والمميؽنمأنمؼؽونمػذامذأنم،متؽونمغوباتمومعواجدمظدروؼشمواصلمأومعؾؿاثماظعؼل
مأنمتؽونمضـاساممومطالػؿامؼوذكمأنمؼؿطابقمععماآلخر..،ماظروائيمومالماٌؤظف ومإعا

وميقةمادؿعارػامظؾظفورمبفام،متراثقامصوصقامؼلؿكدعهماظػـّانممظقؤديمعنمخالظهمدوره
ماألحداث. معلرح ماظغرابةم25."سؾى معؽؿن مأّن ماظؼولمإاّل مػذا مسي مػذاممال، مسي ؼـقصر

ماٌزسومماالصرتاض مواحد، مغص مسؾى مؼؿأدس معا مبؼدر م"طؿابم، مرواؼة م معن وحقد
ذبردمعؼاممواحدمم–حلبماظـاضدمذاتهمم–همسيمحؼقؼؿهم،ماظّؿفؾقات"مبأدػارهماظـالثة

طاعالمميؿدمسؾىممتشّؽلمإذامعاماجؿؿعتمساٌا،معنمذيؾةمعؼاعاتمومرؤىمومعواضفم)؟(
ماظصػقات معؽات معـفا، م"روائقة" مصـّقات مسؾى مصاحؾه مصقه مؼعؿؿد اظؿضؿنيم،

                                                                                                                   
24

 .29 .صم،ماظرتاثماظعربيمبنيماظّلابقموماظاّلحقمم،ذيال ،اظغقطاغي  
مدـة،2سددم،مدارماظشؤونماظـؼاصقةماظعاعةم،بغداد،ماألضالمم،م"متؽـقكماظّؾققةماٌلؿعارةم"،مصالح،مصضل25

20م.ص،7691
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واإلدؿقضارمومايؾولموماظؼراءةماظؿارخيقةمٌرحؾةمعنمأػممعراحلمتارؼخمعصرماظـؼاسيم
م26.مواظّلقادي

ومظقسمسـدم،مإّنمادؿكدامماظطرائقماظؿعؾريؼةماٌوروثةمسيماظرواؼةماٌصرؼةماٌعاصرة
،مجعلمعنماظعؿلماألدبيمعوضعمتلاؤلمحولمعصريماظرواؼةمذاتفا،ميموحدهاظغقطاغ

تـفارماألسرافم،مودطماظؿفرؼبماظذيمؼوحيمأّغهمسـدعامتفؿّزمأسؿدةمغظامماالجؿؿاسي
ماالجؿؿاسي ماظـظام مؼـفار مأن مضؾل ماظػـقة ماظػـقةم، مبؿفاربفم ماألصراد ماٌؾدسون مؼؼوم و

مأدؾوب مأو مذؽل مأو مرداظة مسن محبـا ماىدؼدة مضقمممو، مسن ماظؾقث مؼعين معا ػو
27جدؼدة..

م 

باسؿؿادهمسؾىماظشؽلماظروائيم،مصإنماظػنماظروائيمسـدماظغقطاغي،مومبـاءمسؾىمذظك
متضّؿـهماظرتاثماظعربيمعنمأغلاقمضوظقةمومطؿابقة ضدمرصدمدالظؿنيم،ماٌػؿوحمسؾىمعا

األسراضماظيتمتصقبمذبؿؿعامؼؾقثمسنمأجزاءمضائعةمعنم-سؾىماألضلمعنماظدالالت
اإلحلاسمباًقؾةمعنماياضرموعامم:ماتهمسيمأطواممعنماظؿفاربماإلغلاغقةمواإلبداسقةذ

ثممعاممميـّؾهمػذاماياضرمسيموجدانماإلغلانماظعربيمعنمػقؿـةمثؼاصقةمومسؾؿقةمأجـقؾة.
م ماظؼقم مسي ماغفقار مذظكمعن مسن مسيماجملؿؿعماالجؿؿاسقةؼـفر مإديم، اّظذيمأّدىمبدوره

األعرماّظذيمأدفممسيمريىماظؾقثمسنم،ميموماظػينمبشؽلمساماغفقارمسيماٌضؿونماظروائ
ماظلاعي..،مأذؽالمومعضاعنيمروائقةمتؾقثمسنمضقؿفامسيمساملماظصوصقةماظزاخر

عـذماظوػؾةماألوديم،مضؾلماظغقطاغيماظّرجلماٌـؼف،معنمػـامدعىماظغقطاغيماظروائي
ائممسؾىمهطقممسبومهؼققمذؽلمصـّيمورؼيبمض،ماظيتمبدأمصقفاموربؿهماإلبداسقة

ماظروائقة ماظؽؿابة مسي ماظؿؼؾقدي ماظشؽل مبـقة مهلذهم، ماألعـل ماإلرار ماظصوسي ماىو صؽان
ماٌغؿرةماظروائقة.

ؼعؿؿدمسؾىماصطالحاتمومذكصقاتم،مومألنمطؿابماظؿفؾقاتمىؿالماظغقطاغي
مأجوائفم، مو م"اظػؿوحاتمماٌؿصوصة معـل مطؿاباته مو مسربي مبن ماظدؼن مأعـالمربي عن

 صإّغهمضدمارتؾطمارتؾاراموثقؼامباظـصوصماظصوصقةم؛مصؽان،مؿابماظؿفؾقات"اٌؽقة"موم"ط

أػممعظفرمعنمعظاػرماظؿفرؼبم)اظؿشؽقؾي(مسيمسؿؾهماظروائيمػوماحملاطاةمواظؿؼؾقدمأومم
مأوم"اظؿـاص".مIntertextualitéعامؼصيطؾقمسؾقهممباٌصطؾحماألجـيبم

                                                                                                                   
26

ػومعامم،مسؾىمررفمؼلريؼؼولماظدطؿورمصالحمصضلمععّؾالمحؽؿهماٌذطورمباٌنت:م"..مومحلؾـامأنمغؼفمعـفام 
متؼـقؿهمومم،مغصيشرمسيمسددم"اظؽرعل"مومسـواغهم"عنمعؼامماالشرتاب ألغهممنوذجمعؽؿؿلمسيمدالالتممسؾىمغففهمو

."م)؟(.ماغظر:متؽـقكماظّؾققةم.مصفومأذؾهمبعقـةماظّدمماظيتمؼصيغينمهؾقؾفامسنمادؿـزافمذيقعماظشراؼنيم،مأدؾوبه
 .96 .ص،ماٌلؿعارة

ملمعنراجعمذظكمسـدمط27

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

 .72.ص، 7692، 2سدد، 2عجممصصول،م،م"مصنماًربمسيمتراثـاماظؼصصي"،مربؿدمذؽريمسقاد -2
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م ماظـصي" م"اظؿفاور مهلذه ماظؿـاصأوتؾعا مو م، ماٌـقى مػو ماسؿؿدهمو ماظذي اظؽؿابي
أومسؾىمغلقمواحدمسيم،مجاءمساٌه)متضارؼلقا(مالمميشيمسؾىموتريةمواحدة،ماظغقطاغي

ؼؾدوم،ماألعرماظذيمأدىمبـاضدمآخرمإديماظؼولمبأنم"طؿابماظؿفؾقات"،مبـقةماًطاب
مإديمزبزونمذاطراتيموثؼاسي"و مؼلؿـد مو م" مسيماألصلم"علّودة حيػلمسيماظعؿقم،مطأّغه

ممفٌواضباظؽـريمعنما مماالغطؾاساتو ماظلارد م ماٌشاػدماًاصةماظيتمساذفا بطالمم–و
)ؼعؿد(معنمخاللمصعلماظؽؿابةممومسؿدم)ؼلرتجعفا(مودّوغفامثممادرتجعفام–وذكصقةم

مم28إديماظؿصرفمصقفامومتشذؼؾفامسنمررؼقمايذفموماإلالفمأحقاغا.."

،مفماظـصوصومإذمؼؾدومعنمطالممػذاماظـاضدمأنم"طؿابماظؿفؾقات"مػومحضورمعؽـ
هم)ومسيمصعلماظؽؿابةمـؿـؼـومسيمحؼقـإاّلمأّنمعامؼؾدوم"علودة"مػ،مومػومربقمصقؿامؼؼول

ماظؽؿابة مسي ماظصوسي مظؾـّـلق متؾـّي مذاتفا( ماظروائقة ماىؿلم، مخالل معن مؼلاػم اظّذي
ماٌؿؼطعة ماٌلرتدؾة، ماظرتاثقة، ماظّؿـؼلمواظّؿصرفمسيماٌادة مو مايرطة عـلم،مسيمحرؼة

اظّؿفؾيماظذيمدصعهمإديمسدممحفبمايؼقؼة:م"..صعؽػتمومدّوغتمظعّؾيمضوظهمسيمػذام
تلرتتموم،مومأحقاغامرعزت،مأحقاغاموّضقتمومأحقاغامصّصؾتصي،مآتيممّمامرأؼتمبؼؾس

مأصصقت معا مأعؿؾؽتمبقاغي، مأن مظؽـينمبعد ماظؽؿابة، معن مطدتمأغؿفي مظيم، خطر
ممضدرتيمسؾىمدققمومسخاررمأنمأصرغمؼديمعنمػذاماألعرماىؾلمخوصامعنمضّؾةماظّؿقؼ

صارمم–ؼؽنممذؿؿهمومذرؼؿهمومصارمطأغهممل،مومعّزضتمطلمعامدّوغت،مصعزعت،ماظّؿدضقق
29غلقامعـلقا.."

مم 

ومعنمخاللماظعـوانماألصؾيمظؾرواؼةم"اظؿفؾقات"موماظػرسيم"األدػار"مؼدركماٌرءم
ؽانمصؿؽونمرحؾؿهمسربماٌ،ماظؾطل-أغهمأعامموؾقاتمصوصقةمتأخذمبعؼلمومجلمماظلارد

وػيمبذظكم)أيماظرحؾةمواظرواؼةمععا(متـطويمسؾىمعوضفم"أغطوظوجي"معنم،موماظزعان
دبػىمسـهممومال،مالمؼعوضهمذيء،مؼؾقرماظلاردماظؾطلمسيماظزعنماظصوسيماٌطؾق،ماظزعن
مخػقة مواضقة، مأعاعه ماألذقاء مو ماألعور مإن مبل م)أوممظؽـه، مدػره معن مؼرجع سـدعا

ومعامسؾىماٌؿؾؼيم،مؿامؼظفرمسيماٌؼطعماظلابقط،مأدػاره(مؼعؽفمسؾىمتدوؼنمعامطؿب
ومػوممضدمدؽتمسـه..مبلمسيمععرصةمعا،مؼصّرحمبهأنمظقسمصقؿامؼرؼدم،ماالجؿفادإالم

ذظكمألغفمم)أيماٌؿصّوصة(مالمؼؿؽؾؿونم،مغؾقمصفؿهمسيماظؿفربةماظصوصقةمأؼضاؿمّمامؼل
م،اظظاػرمبؾلانمسؿومماًؾقمومالمخيوضونمصقؿامخيوضمصقهماظـاسمعنمعلائلمسؾم

وإمنامؼؿؽؾؿونمبؾغةماظرعزموماإلذارة.مومسيمذظكمإذارةمواضقةمسؾىمأنمظغةمساعةماظـاسم
ـّونمسيمظزدمسؾىمذظكمأنماٌؿصّوصةمؼ،مالمترضىمإديماٌعاغيماظيتمؼرؼدونماظؿعؾريمسـفا

مذظكمسؾىمعنمػممظقلوامأػالمظه.

                                                                                                                   
 ،7699معارسم،2سدد ،9عجصصولمممسيم،مصـعةماظشؽلماظروائيمسيم"مطؿابماظّؿفؾقاتم"م،ماظؾشريم،ضؿريم28
 .720ص.

9.ص،م7699دارماٌلؿؼؾلماظعربي،م،اظؼاػرةم،طؿابماظّؿفؾقات:ماظلػرماألولمم،ذيالماظغقطاغي،29
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اظصوصقةممترّددماظـصحمبوجهمخاصمسيماظـّفيمسنمعطاظعةمطؿب،موسيمعؼابلمذظك
الم،مٌاماذؿفرمبهمعنمشؿوضمأداظقؾهموادؿغالقمععاغقه،موطؿبمابنمسربيمباظؿقدؼد

بلمم–وإنمحدثمذظكمأحقاغامم-تزػقدامظؾـاسمسيمضراءتفامأومإغؽارامسؾقهمصقؿامؼؽؿؾه
مم30حرصامسؾىمأالمؼلاءمصفممعؼصوده.

عقلممالمتـقصرمسي،مومسؾىمذظكمصإنمالدقضارماىّوماظصوسيمسـدماظغقطاغيمدالالت
بلمؼأتيم،ماظؽاتبمومضـاسؿهمباظرتاثماظعربيموماظصوسيمسؾىموجهماًصوصمصقلب

ذظكمسيمصددماظؾقثمسنمعصادرمظؾؼصّماظعربيموتؼـقاتم"طؿابقة"متراثقةمشريمعلؿغؾةم
مؼبماظروائيماظعربي.رسيماظؿف

اٌؿودؾةمإديم،مومػومعظفرمعنمأػممخصائصماظؽؿابةمسـدماٌؿصّوصة،مصاظّؿفؾيمعـال
محؼائق ماظغقطاغي، مسـد مطؾرية مبدرجة مؼصيلفم مآخر، مغوع معن محؼائق موّؾي مسي الم،

مأنمتظفرمإالممبؼابؾؿهمبه؛ مإديمأنمتعؿؿدممميؽـفا مباظرواؼةمػـا ومػوماألعرماّظذيمحدا
م)اإلرذاد( مصقفا مؼؿقّؽم مضوظقة مغربة مواظؿؾؼني..مسؾى ماهلداؼة مو ماظوسظ مضولممو عـل

ماماظراوؼة: مسي ماظـظر مو ماظؿأعل مأرؾت ٌّا ميول".. ماظـواغي، مو مواظّدػر ماظعصر مو ٌام،
وأنمأسقشم،متغّقرتماألحوالماحملدضةمبي..مسؼدتماظعزممسؾىمأنمأرىمعامملمؼرهمبشر

مملمخيطرمسؾىمضؾبمإغلان مأتـفّؾى،معا ومضعتمغصققةم،مأنمأتـفّؾىموأتـفّؾىمثم
هماإنماظـائممؼرىمعامؼر،مأذغيمسـدعامضالم:موّلموموّلمذقكيمابنمإؼاسمطقؾؼةمسي

مم31اظقؼظان.."

معواضػهمومعواجده مو ماظصوسيمبأدػاره مؼصيػرتضمأالمؼؤخذماإلرار ماظعؿل،مو ،مسيمػذا
ماٌقؿاصقزؼؼيّغسؾىمأ مذظكمألنماظعاملماظصوسيمعـػصلم،مهمرباوظةمٌعرصةماٌاورائيمأو و

ماظعادؼة ماإلغلاغقة ماظؿفربة مسن ماحمللودات، مسامل مسن ماألدطورة مسامل مطاغػصال
ؼعينممظؽنمػذامال،مدطوريمبشؽلمجوػريمسنماظؿارخييمعـال()أواغػصالماظعـصرماأل

موماألدطورةمػيماظواضع..،مأالمؼؽونماظواضعممسيمبعضماألحقانمػوماألدطورة

مسؾىمطلمحال مسؾىمبعضمأسؿالممال، ماظلرؼعة م ماإلرالظة مػذه معنمخالل ميؽــا
ماظروائقة ماظغقطاغي مػواجسماظؽّؿابماظروائقنيماظعرب، مسن مدضقؼة مغعطيمصورة ،مأن

معنمجفة ماظروائقة ماظؽؿابة ماظرتاثمبشؽلمسام،ماواه ماواه ماظعربيمعـهمسؾىمم،و و
بلماٌـؼفم،مصاظروائيماظعربيموجهماًصوص.مذظكمألنماٌوضوعمأطربممّمامضدمغؿصوره.

،مؼؽادانمؼؽوغانمعؿـاضضني،مواضعنيمأعاممثؼاصؿنيمأومحضارتنيمأو،ماظعربيمبشؽلمسام
مسؾقه ماإلبم،و ماظّصعاب مطل مؿلرشم ماظؿارخيقة مو معـفا مإاجادمم-ؿوظوجقة ايضارؼة

ماًقطماّظذيمميؽنمأنمؼربطمبقـفا..

                                                                                                                   
30

ماٌلأظة  مسػقػيمسي،مظؾؿزؼدمعنماٌعؾوعاتمحولمػذه مطؿؾهمسالء دارمم،اظؼاػرة،معنمصصوصمايَؽمم،راجعمعا
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مػذا مسؾى متأدقلا مو ماظروائقة، ماظغقطاغي مأسؿال مجاءت م"اظزؼينم، مسي مخباصة و
واسقةمحبرطةماٌدمواىزرماظيتممالمتزالم،مطؿابةمعؿؼـة،مبرطات"موم"طؿابماظؿفؾقات"

ومعامرباوظؿهمسيماظواضعمإالمرباوظةمخؾقممربقة.تؿقّؽمممسيمضضاؼاماظؽؿابةماظروائقةماظع
،مظقسمصؼطمعنمرؾقعةماٌادةماظرتاثقةماٌلؿؾفؿة،متأتيمترطقؾاتهماٌعؼدة،متؽوؼنمروائي

مبلمعنماظوسيمايادمبضرورةماظرتاثمعنمأجلمادؿقداثمصنمروائيمعؿؿّقزمأؼضا.ممم


