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يرتاد الّدرس السردّي منطقة خصبة يف النقد العريّب احلديث، ومن اجلهود النقديّة اّليت احتفت 
هبذا احلقل ادلعريّف الناقد العراقّي عبد اهلل إبراىيم اّلذي استغرؽ جّل مشروعو النقدّي مواكبة صنعة 

فلفّيات الققايّية، والّسياقات احلاننة لفلّنصوص السرديّة قدديها الّسرد، وزلاولة البحث والّتنقيب عن اخل
وحديقها، بغية إنفاء أبعاٍد أكقر عمقا ومشولّية يركن إليها التحفليل النقدّي. إنّو وعفلى امتداد رحفلتو 
الطويفلة اّليت استغرقت ما يربو عن ربع قرف، يرايقو ىاجس استنطاؽ األصوؿ وادلرجعّيات ادلعريّية 

ؽ اذلياكل اّليت تؤطّر بنية ادلرويّات السرديّة، وادلؤثّرات اخلارجّية اّليت ٕنارس سفلطتها عفلى الشتقا
تبحث ييما وراء السرد،  ناجزةاخلطاب السردّي يف سلتفلف العصور، يانبققت عن ْنربتو النقديّة رؤية 

و اإلشكالّية باألطر وتعىن بالفحص اإلبستيمولوجي لفلنّتاج السردّي العريّب، وٕنعن الّنظر يف عالئق
ادلرجعّية، وادلعطيات السوسيوثقايّية، يف ظروؼ منهجّية تتوّسل بالّنصوص وصواًل إىل احلقائق الرمزيّة، 
ديتزج ييها الوصف بالّتحفليل ادلعّمق، ويرتبط االستنطاؽ بالتأويل تارة، وبالّتفكيك تارة أخرى، يهو 

الّنصوص السرديّة، وتفسًنىا، وزلاورهتا نمن احلقبة يتطفّلع بكّل ما أويت من رجاحة يكر إىل مساءلة 
 الطويفلة اّليت مّرت هبا.   

تبفلورت ىذه التجربة النقديّة، ونسجت خطوطها العريضة بعد سفلسفلة  ،ذلذا ادلسعى تكريساً و   
رسم ادلسًنة -بروح حداثية-وٓناوؿ  من اإلصدارات اّليت تتقاطع يف مراميها، وتشتبك يف مقاصدىا،

م مسار تطّور السرد لفلسرديّة العربّية من ناحية األصوؿ واألنواع والبنيات، أو باألحرى تقيي ادلعّقدة
السردية عبد اهلل إبراىيم من خالؿ كتابو ) العريب من اجلاىفلية إىل العصر احلديث، حيث يبحر

ساءلة ( يف عوامل موغفلة يف الِقدـ دلالحكائي العربي بحث في البنية السردية للموروث :العربية
، وعدـ اعرتاؼ الققاية عفلى ظاىرة إمهاؿ الرتاث السرديّ  السرد القدمي يف أصولو ومرجعياتو، معّرجاً 

أّف ادلؤسسة الدينّية ٓنّولت إىل معيار لفلحكم عفليو، يما وايقها  ادلتعالية بو، إاّل يف حدود نّيقة، معترباً 
اجلاىفلية من تقاليد، وطقوس، وأساطًن، بعد، حيث مت إعداـ كّل ما اّتصل بُأستبقَي، وما خالفها أُستُ 

وأباطيل مفسدة، كما أّف عدـ تبين اإلسالـ لفلكتابة أّدى إىل نياع مقدار معترب من ذلك ادلوروث؛ 
ذلك أّف الكتابة مل ٓنتف يف تصّور عبد اهلل إبراىيم إاّل بادلقّدس السائد. كما زّود ادلكتبة العربّية 
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(، ال ٔنفى أبعاده التوثيقية؛ ون الوسطى في أعين المسلمينعالم القر بكتاب موسوعّي عنوانو: )
ذلك أنّو يعرّب عن رؤية ادلسفلمٌن األوائل لفلعامل الغريّب، حيث اقتطف عبد اهلل إبراىيم صفحات من  
كتابات رّحالة وجغراييٌن شّدوا الّرحاؿ إىل تفلك األقاصي البعيدة، ودّونوا ما شّدىم يف أسفارىم من 

ة ومدىشة بالنسبة ذلم مقارنة مع ما ألفوه يف بفلداهنم من عادات، وتقاليد، وطقوس مواقف تبدو غريب
يت تروي عطش ة، يآداب االرٓناؿ يف تصّور عبد اهلل إبراىيم مكتنزة بالتجارب اإلنسانّية احلّية، الّ دينيّ 

 غوؼ ّنعرية اآلخر/ادلختفلف. القارئ الش

تفكيك الخطاب - ة الحديثةدية العربيالسر مث يعود أدراجو إىل احلانر من خالؿ كتابو )
(، لينخرط يف نقد مصادرات اخلطاب االستعماري، وٓنّيزاتو، االستعماري وإعادة تفسير النشأة

ومقوالتو ادلتعالية، السيما ما تعفّلق ّنونوع نشأة السرديّات احلديقة، مشًنا إىل يكرة الّتعالق األكيد 
منو بأّف البحث يف ادلالبسات الققايّية، وسلتفلف  وعياً  بٌن ادلوروث السردّي التقفليدّي والرواية،

ط الضوء عفلى سلتفلف ادلخانات العسًنة والطويفلة، ا، ومل يسفلّ ا ومونوعي  تفاعالهتا مل يفلق اىتماما جاد  
مط السردّي اجلديد أال وىو الرواية، حيث تتمّيز ىذه األخًنة بقدرهتا يت تّوجت بظهور ىذا النالّ 

ة، إىل درجة ديكن التسفليم ييها ة، والتارخييّ ة، واالجتماعيّ ة، والنفسيّ ات الققاييّ رجعيّ الفائقة عفلى ٕنقيل ادل
حيث  بأّف عصرنا ىو عصر الرواية بامتياز، لتتفّوؽ بذلك عفلى األنواع األدبّية ادلعاصرة ذلا من

رخيّية، عوب، واحلقب التاوتشكيل التصّورات العامة عن الش ة لألمم،قاييّ إسهامها يف صوغ اذلويات الق
ذلذه االعتبارات نّشط عبد اهلل إبراىيم سبل االىتماـ بأصوؿ الّرواية عرب االستعانة ّننهجّية  ونظراً 

 زلكمة أيضت يف هناية ادلطاؼ إىل مالمسة العالقات اخلفّية بٌن النصوص وسياقاهتا الققايّية.

يف  -حية الفنية والوظيفيةمن النا-ىذا، وقد ونع عبد اهلل إبراىيم ظاىرة الّسرد النسوّي العريب 
ة ة، الهوي  األبوي   الثقافة- رد النسوي  الس  سياؽ السرد العريّب احلديث، حيث خّصها ّنؤلف موسـو )

(، بسط ييو ادلقّومات األساسّية اليت مّكنت األنقى من إعادة تشكيل العامل ة، والجسداألنثوي  
لبحث يف مالمح الّسياؽ الققايّف اّلذي حّقق ال يفارقو يف مقارباتو النقديّة ىاجس اىو بالّسرد، و 

االعتبار لفلرواية النسويّة، اّليت اقتحمت عوامل إبداعّية، وأسالت العديد من األقالـ النقديّة الفاحصة.  
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جاالت اّليت خانها الفكر النسوّي مع الفكر األبوّي الذكورّي، يالناقد مل كما رصد سلتفلف الس
، بغية كشف منطفلقات الّسرود ادلتشّنجة، وادلّتقدة، والقّائرة يف آفٍ ينكفئ عن  ٓنفليل وتأويل تفلك 

 الكتابة النسويّة ومالمح الّتجاوز والتفّرد ييها.

( يدعو عبد اهلل ةة والتجربة االستعماري  رد واإلمبراطوري  الس  - ل التاريخي  التخي  ويف كتابو )
منو بأّف ادلصطفلح  "التخّيل التارخيّي"، وعياً  إبراىيم إىل استبداؿ مصطفلح "الرواية التارخيّية" بػمصطفلح
يت تستفلهم التاريخ وتستدعيو استدعاء رمزي ا،  القدمي مل يعد يستوعب طبيعة الكتابة السرديّة اجلديدة الّ 

كما أّف ادلصطفلح اجلديد من شأنو أف يديع بالكتابة التارخيّية إىل ٔنّطي مشكفلة األنواع، ووظائفها، 
ييقًن مونوعًا إشكالي ا يتعفّلق بسرديّات االعرتاؼ،  ة(رد واالعتراف والهوي  الس  )وحدودىا، أما كتابو 

من  وموقع األقفلّيات يف السرد العريّب احلديث، يأدب االعرتاؼ يرتبط باذلوية، إذ ال ديكن بأّي حاؿٍ 
تمقيفلو األحواؿ اجتقاث الكاتب من السياؽ الققايّف واالجتماعّي اّلذي حيتضنو؛ ألّف كتاباتو تقـو ب

 سردي ا.

: و  يف رلاؿ  ة""دراسة السرد في تجربة عبد اهلل إبراهيم النقدي  يندرج ىذا البحث ادلوسـو
ظر يف تاج النقدّي ادلعاصر، وتعاود النولوجّي لفلنتعىن بالفحص اإلبستيم يتنقديّة الّ -الّدراسات ادليتا

، ومن مث التوّغل يف ذا ادلشروع النقديّ أُطُرِِه، ورؤاه، ومناىجو، حيث يتطفّلع ىذا اجلهد إىل التعريف هب
البنية العميقة ذلذا اخلطاب ادلختفلف، متسائفلٌن عن ادلنهج وادلرجعيات، ومناقشٌن سلتفلف القضايا 

. وال يراودنا شّك بأّف أطروحة عبد اهلل النقديّة اليت تتناثر يف صفحات الكتب اليت ذكرناىا آنفاً 
مل يشاركو  أنّو يهم النص يهماً ت لفاعفلية االختالؼ؛ ذلك إبراىيم دّشنت مرحفلة نقدية جديدة أّسس

حوؿ ىذه  واؼ النقديّ ولعّل الطّ  رين والنقاد العرب، ومن ىنا جاء تفّرده.ييو إاّل نفر قفليل من ادلفكّ 
ة ألسس نقديّ  روج األدب إىل آياؽ رحبة ويقاً ند إىل دينامية االختالؼ، يسمح ِنالقيمة اليت تست

 رصينة.

طفلق، مل يكن اقرتابنا من مشغل عبد اهلل إبراىيم النقدّي من قبيل اجملازية، بل اسند من ىذا ادلن
 إىل أسباب ذاتّية وأخرى مونوعّية تتعفّلق بػ:
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الّرغبة يف اخلروج من بوتقة الدراسات السرديّة الّنمطّية، والتعّرؼ عفلى ما وراء السَّرديّات العربّية  -
 من سياقات ثقايّية.

 بعض مالمح تراثنا السردّي اّلذي عكس صورة الفكر يف تفلك العصور الغابرة.التعّرؼ عفلى  -

زلاولة الّنفاذ إىل أسرار ومرجعّيات السرديّات العربية اّليت تعّمقت يف البحث والتنقيب عنها  -
 ُنوث عبد اهلل إبراىيم.

سرديّة ادلدروسة، زلاولة الكشف عن نواحي التنوّع يف مشروع ىذا الناقد من ناحية ادلدّونات ال -
 ومن ناحية اسرتاتيجّيات القراءة وادلساءلة.

رصد مالمح رؤية عبد اهلل إبراىيم لفلكتابة السرديّة العربّية، اّليت يعتقد أهّنا ٔنّطت الظاىرة -
 الشعريّة؛ ألهّنا صلحت يف ٕنقيل العامل.

من  وّظف كقًناً أف البحث استفاد شلا سبقو من دراسات، حيث حاوؿ أف ي ييو ال ريبّ وشلا 
يت آلت إليها، يف سبيل إثراء اإلطار النظرّي والتطبيقّي، ومن بٌن تفلك األُناث كتاب لغزالف النتائج الّ 

ي حاولت ييو الباحقة تقصّ  ذيالّ ، )تعارضات المركز والهامش في الفكر المعاصر(ىامشي عنوانو: 
ة أو ادلهيمنة، زلاولة هتشيم زيّ يت ظهرت ّنحاذاة اخلطابات ادلركة ادلعاصرة، الّ اخلطابات اذلامشيّ 

النقد النسوّي، والتفكيكّية، ة، دعائمها، وإعادة االعتبار لفلهامشي أو العرني كخطاب ما بعد البنيويّ 
ار ما بعد الكولونيالّية، والنقد الققايّف، لتنتقل إىل احلديث عن ْنربة عبد اهلل إبراىيم  ار الزنوجة، وتيوتي

يف مسألة ادلركز واألطراؼ، كما ال ٔنفى استعانتو بإجراءات النقد  الً د توغّ كمفكر، باعتباره أكقر النقا
الققايف يف مراجعتو لفلسرد العريب، وقد أرديت الباحقة ىذه الدراسة ّنقاؿ آخر نشرتو يف رلفلة الكفلمة، 

"قراءة في كتاب  -آليات الت مركز الد يني  في السرد العربي القديمـ، عنوانو: 2013، يونيو74ع
رات عبد اهلل لفلكتاب، وحاولت طرح تصوّ  اً نايي قّدمت ييو عرناً ، لقي والسياقات الثقافية"الت

القدمي، حيث ناقشت آلية  العريبّ  ة أليق تفلقي اخلطاب السرديّ ؤية الدينيّ حوؿ ٓنديد الرّ  إبراىيم
 نوء يف واستبعادىا، وكذا التكييف احلاصل لوظيفة التمقيل السرديّ ة ات السرديّ طمس معظم ادلرويّ 
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ينية عرب الرتميز السردّي، ة ادلهيمنة، كما عّرجت عفلى تفلك الرؤى القائرة عفلى السفلطة الدّ نن الدينيّ السّ 
لتطرح يف األخًن تساؤالت تتعفّلق ُنرية اإلبداع، ونوابط الدين، وكذا حريّة اجملتمع يف الّذود عن قيمو 

     وثوابتو.

راسات )األدب موضوعا للد   :ن كتابوم معترباً  ص إدريس اخلضراوي جزءاً ىذا، وقد خصّ 
كخطاب لغوّي   لفلحديث عن ْنربة عبد اهلل إبراىيم من منطفلق وعيو العميق ِنصوصية النصّ  (ةالثقافي  

مجايّل زلفوؼ بسياؽ ثقايّف كقيف يتحّقق ييو، شلا يقتضي زلاولة استنطاؽ اجملاىيل أو األنساؽ 
أّف رغبة النقد يف التجّدد محفلتو إىل التجديف خارج ادلضمرة اّليت تقوي خفلف الّداللة ادلباشرة، كما 

حدود األدب، وذلك بارتياد ٔنـو القّقاية بشكل عاـ، ويف خضم ىذه ادلغامرة استحدثت اآللة 
النقدية منهجّية جديدة أال وىي النقد الققايّف، اّلذي ىو سفليل الّدراسات الققايّية اّليت تعىن بتفكيك 

سواء، والتبّصر يف عالقتها بالسفلطة  مفلها اخلطابات األدبّية والققايّية عفلى حدّ األنظمة ادلتحّيزة اّليت ٓن
واذليمنة وادلقاومة، ومن بينها خطاب عبد اهلل إبراىيم النقدّي اّلذي يّتكئ يف شّقو النظرّي عفلى يفلسفة 

 د متعاٍؿ.ذي يتحّكم يف البنية الفكرية لكّل سر ادلركز واذلامش، حيث حيفّلل العصاب اإليديولوجي الّ 

-)نقد التمركز وفكر االختالف وغًن بعيد عن ىذا ادلريأ يتناوؿ منًن مهادي من خالؿ كتابو 
 -المطابقة واالختالفأطروحة عبد اهلل إبراىيم ادلوسومة ) (مقاربة في مشروع عبد اهلل إبراهيم

وكذا البحث يف ، يت حاولت اقتحاـ أسوار الذات واآلخر معاً ( الّ ةات الثقافي  حث في نقد المركزي  ب
يت تتخّبط ييها الذات العربّية أال وىي إشكالّية ادلطابقة مع الرتاث العرب اإلشكالية ادلزدوجة الّ 

اإلسالمي من جهة، وإشكالية ادلطابقة مع اآلخر الغريّب اّلذي ديفلك كّل مربّرات التمركز من جهة 
ت وراء سقوط الذات يف ىذه أخرى، ينضاؼ إىل ذلك تفكيك وٓنفليل األسباب والدوايع اّليت كان

األزمة، مكفّلفلة ببدائل واقرتاحات عفلى رأسها االختالؼ كخيار يسعى إىل بفلورة أيق لفلحوار البّناء، 
 وادلغايرة احملمودة.
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ويف السياؽ ذاتو، نشر الباحقاف: منصور زغواين، ونورة بعيو مقاال يف رلفلة إشكاالت يف الفلغة  
، حيث ة في مشروع عبد اهلل إبراهيمات الثقافي  نقد المركزي   ـ، عنوانو:2020، 2، ع9واألدب، مج

تطفّلعا من خالؿ ىذه الّدراسة إىل البحث يف اسرتاتيجّيات تفكيك عبد اهلل إبراىيم لألسس احلضاريّة 
وادلعريّية لفلقّقايتٌن الغربّية واإلسالمّية، وٓنفليل ونقد رؤيتو الفكريّة من خالؿ مدخل الّتمركز حوؿ 

ذي يقـو عفلى إيديولوجيا متعّصبة وعدائّية، تقوؿ بأيضفلّية الذات، يف مقابل دونية ركزيّة"، الّ الذات "ادل
اآلخر، ليتفّتق من خالؿ ىذا التنازع خيار نقدّي يسعى إىل امتصاص شحن الغفلواء، وٓنطيم األصناـ 

 الفكريّة ادلتأّصفلة يف تفلك البؤر ادلتمركزة.    

يت يطرحها عبد اهلل قت يف ٓنفليل القضايا الفكرية والققايية الّ ىذه الدراسات ادلذكورة آنفا أغر 
، واجلدير بالذكر أّف ىذه األُناث سامهت يف ل لفلسرد العريبّ إبراىيم، لكّنها مل تتناولو كناقد وزلفلّ 

يت استقى منها عبد اهلل إبراىيم ات الفكرية الّ إناءة جوانب مهمة يف ُنقنا، السيما ما تعفّلق بادلرجعيّ 
 اللّية.بة البىن السردية وزلموالهتا الدقدية، وآلياتو اإلجرائية يف مقار رؤيتو الن

)السرد ية العربية الحديثة ابقة، عقرنا عفلى أطروحة موسومة: راسات السّ عنا لفلدّ ويف إطار تتبّ       
مقاربة تفكيكية لمقوالت الخطاب السردي وتعد د -هيم"األبنية السردية والداللية" لعبد اهلل إبرا

يف األدب  (ؿ.ـ.د)لصاحبتها أمساء حريزي، مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه المرجعي ات الثقافي ة( 
السنة اجلامعية:  ادلسيفلة،-جامعة زلمد بونياؼ العريب، ٔنّصص: أدب عريب حديث،

حة قضية انتعاش السرديّة العربّية إثر ـ، حيث ناقشت الباحقة من خالؿ ىذه األطرو 2018/2019
خفلخفلتها دلقّومات النقد التقفليدي، حيث غّذتو برؤى جديدة عرب انفتاحها عفلى العفلـو اإلنسانّية 

اهتا، كما تناولت فاعل معها، وكذا إسهامها يف تبديد عتمة النصوص من خالؿ إناءة مرجعيّ والتّ 
ماسك إىل الت الرواية العربية من التٓنوّ  ف الققايف، وكذاوعالقتها بادلوق ،الباحقة بنية الّسرد احلديث

يف نوء  ةات الققاييّ التشّظي، لتنصرؼ يف األخًن إىل التبّصر يف ْنفّليات التمقيل السردّي لفلمرجعيّ 
 يت آلت إليها ُنوث عبد اهلل إبراىيم.األيكار والرؤى الّ 
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ع الّطموح، أطروحة لػ: "أحسن يت تناولت ىذا ادلشرو ة الّ بٌن الدراسات األكاددييّ  ومن    
، وىي ُنث مقّدـ لنيل شهادة دكتوراه المشروع النقدي عند عبد اهلل إبراهيمالصيد"، بعنواف: 

-2017قسنطينة، ادلوسم اجلامعي:-جامعة اإلخوة منتوري العفلـو يف األدب احلديث وادلعاصر،

ادلضامٌن واألىداؼ والنتائج،  تناولت ىذه الدراسة مشروع عبد اهلل إبراىيم من حيثحيث  ـ،2018
وألقت الضوء عفلى أبعاد رؤيتو النقدية لققايتنا العربية، ودلنجزات سردنا العريب قدديو وحديقو، وكذا 
موقع ىذا ادلشروع من تارخينا النقدي، بعد ٓنفليل إبداالتو ومراجعاتو ادلتعفّلقة بدراسة الّسرد، وتفكيك 

 ادلركزيات الققايية الكربى.  

 ، يال منفلك إاّل وبرؤى أصحاهبا أطاريح مل نتمّكن من مطالعتها لالستئناس بنتائجهاوىناؾ 
 : عناوينهااإلشارة إىل 

القدمي واحلديث،  العريبّ  تاج السرديّ ة وتعامل عبد اهلل إبراىيم مع النّ مجيفلة ادلوسوي: السرديّ  -
-2017العاـ اجلامعي:  ،عة الفلبنانية، اجلامكتوراه يف الفلغة العربية وآداهباأطروحة أعّدت لنيل شهادة الد 

 .ـ2018
عند عبد اهلل إبراىيم  ُنث يف اخلطاب النقديّ -ة ادلعاصرةة العربيّ الواج أحالـ: بنية السرديّ  -

ادلوسم  ادلديّة،-جامعة الدكتور حيٍن يارس دكتوراه ؿ.ـ.د، ٔنصص: اخلطاب السردي ادلعاصر،
 .ـ2021-2020 اجلامعي:

األنساؽ، التحّوالت، ادلمارسة، رسالة مقّدمة -ند عبد اهلل إبراىيمزلمد بفلعزوقي: ادلنهج ع -
، ٔنصّ   .ـ2016-2015ادلوسم اجلامعي:  ،2جامعة اجلزائر ص: أدب عريب،لنيل دكتوراه عفلـو

السرد -)التخّيل التارخييعند عبد اهلل إبراىيم يف كتابو:  مسيحة خامرة: التخّيل التارخيي -
ور القالث يف الفلغة واألدب عمارية(، أطروحة مقّدمة لنيل دكتوراه الطّ واإلمرباطورية والتجربة االست

ادلوسم اجلامعي:  ورقفلة، -جامعة قاصدي مرباح ة،راسات الققاييّ والدّ  ص: النقد األديبّ العريب، ٔنصّ 
 ـ. 2020-2021
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يت تنبقق من صفلب ىذه التجربة وهبذا يضعنا ىذا البحث يف مواجهة العديد من اإلشكاالت الّ 
 نقدية، نذكر منها:ال

ما ىي ادلنطفلقات النظرية اليت ارتكز عفليها عبد اهلل إبراىيم يف بفلورة مشروعو الققايف يف رلاؿ  -
 السرد العريب؟

 صدى الّنصوص السرديّة الرتاثّية يف ُنوث عبد اهلل إبراىيم النقديّة؟ ما ىو -
 الرتاث السردّي اخلصب؟ىل ٕنكن عبد اهلل إبراىيم من بفلورة رؤية جديدة تعّمق وعينا هبذا  -
 ما ىي اإلجراءات ادلنهجّية اّليت مّكنت الناقد من ْنديد رؤيتو إىل ادلوروث السردّي العريّب؟ -
 واية؟م يف احلفر والتنقيب عن أصوؿ الر ىل صلح عبد اهلل إبراىي -
 كيف يّسر عبد اهلل إبراىيم نشأة الظاىرة الروائّية يف األدب العريّب احلديث؟ -
دالالت جوىريّة  -الرواية ٓنديداً -اليت منحت ظاىرة السرد النسوي  قات الققايّيةما ىي السيا -

 أدبّية؟ سامهت يف إعطائها أبعاداً 
 يت غّذت ُنقو يف مونوع النسويّة؟وايد الغربّية الّ ما ىي الر  -
النسوّي حسب قراءة عبد  صّ االحتفاء عفلى مستوى الن تهاؾ إىلوكيف ٓنّوؿ اجلسد من االن -

 يم؟اهلل إبراى
الوقت نفسو سلتفلف التمقيالت  يت تقيم يف سجن الغياب، وتربّر يفما ىي ادلرجعّيات الّ  -

 رديّة النسويّة؟الس
رد أو رؤية نقدية تبحث يف كوامن السىل استطاع عبد اهلل إبراىيم أف يؤّسس خلصوصّية  -

 العريّب قدديو وحديقو؟

أنا لفلبحث خطّة  جوانبو، ىيّ من شّت  ولإلجابة عن ىذه التساؤالت وغًنىا، ولإلحاطة بادلونوع
يت تقـو عفلى مدخل، وثالثة أبواب، وخإنة، حيث خّصص يضاء ادلدخل لبسط الروايد الفكرية الّ 

رود تغّذت عفلى يف مقاربة الس يفلسفتو س عفليها خطاب عبد اهلل إبراىيم النقدي؛ ذلك أفّ تأسّ 
 ،ةاإلسالميّ  ييّن إبّاف ازدىار احلضارةالد انفراجات التمركز دراساتو الققايية ادلستفيضة، حيث كشف
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ذي كاف يشغفلو وتصّورات استعالئية كامنة يف الققاية الغربية، يالّ  ،حقيقة يف كشف أوىاـ كّرس جهوداً و 
ات التفكًن ادلغفلق، وادلتمركز عفلى نفسو، وما يتبعو من بة ىو تفكيك ْنفليّ يف رحفلتو الفكرية ادلركّ 

، ادلطفلقة احلقيقةٓنت مركز يّدعي ٔنريب مبدأ التمذىب واالنزواء  كذاىوامش ما بعد كولونيالية، و 
ة خطوطها العريضة من ىذه احلفريات، يكاف ذلك التضايف والتضاير النقديّ  ْنربتووقد أخذت 

 ة.ات الققاييّ بٌن السرد وادلركزيّ  ادلعريف مقصوداً 

 خطاب عبد اهلل إبراىيم اث السردّي العريّب يفؿ، وقد ومسناه بػػػ: "قراءة الرت أما الباب األوّ 
ب نفسو دلخاتفلة تفلك رد القدمي، السيما أنّو ندساءلة رؤية عبد اهلل إبراىيم لفلسه دلناالنقدّي" خّصص

ة، يعين الفصل األّوؿ من ىذا الباب بفحص اآلليات حاؽ هبا يف سياقاهتا الققاييّ الفلالنصوص، و 
اربتو الققايّية لفلّسرد العريّب قدديو وحديقو، السيما يت اعتمدىا عبد اهلل إبراىيم يف نوء مقاإلجرائّية الّ 

ألىم مالزلو، ورغم أّف شلارستو النقديّة  أنّو ٔنّصص يف دراسة ادلشهد السردي العريب، وقّدـ استعراناً 
راسات ا من شرنقة الدما زالت معنية ببنية األشكاؿ، وأنظمة احلكي، إاّل أهّنا بدأت ٔنرج تدرجيي  

 ة لفلنصوص، وكذا آياؽ تفلقيها.ة، وتشتبك مع السياقات الققاييّ ة واجلماليّ البنيويّ 

أما الفصل القاين يقد كاف دلراودة الّسرد القدمي، وإعادة تشكيل أسئفلتو ادلصادرة، والكشف عن 
ة، حيث ناقش ىذا الفصل اإلرىاصات يت أزحيت أو أنمرت نتيجة ٕنركز ادلؤسسة الدينيّ ادلناطق الّ 

ت السرديّة، وطبيعة ادلناخ الققايّف اّلذي ترعرعت يف كنفو، وامتداداهتا يف يت واكبت تشّكل ادلرويّاالّ 
يت خفلص إليها الذاكرة الشفاىّية، حت إذا يرغنا من كل ذلك انتقفلنا إىل عرض ومناقشة أىم الّنتائج الّ 

 عبد اهلل إبراىيم يف ٓنفليفلو لفلبنية السرديّة دلختفلف ادلرويّات العربّية القددية.

مها عبد اهلل يت قدّ ة الّ لقالث يانصرؼ البحث ييو إىل التفّكر يف القراءات النقديّ أما الفصل ا
عالم القرون الوسطى في أعين )إبراىيم لكتابات اجلغراييٌن والّرحالة العرب من خالؿ كتابو 

ذي شغل ييو بالبحث عن ٕنّقالت اآلخر/الكاير يف تفلك الذخائر الزاخرة بادلعطيات الّ  (المسلمين
 مركز اإلسالمّي يف حقبة القروف الوسطى.فكرة التالداعمة ل
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ت إىل تشّكل الرواية يف األدب العريب يت أدّ بينما تتبعنا يف الباب القاين ادلخانات الققايّية الّ 
ؿ من ىذا يت قّدمها عبد اهلل إبراىيم، حيث قفّلبنا الّنظر يف الفصل األوّ احلديث يف نوء البدائل الّ 

ادلقوالت ادلتعالية اّليت رّسخها اخلطاب االستعماري، واّليت مّهدت  ات تفكيكالباب يف اسرتاتيجيّ 
لصياغة تفسًن جديد لنشأة الرواية يف الققاية العربّية احلديقة، يعيد االعتبار لفلموروث السردّي، ويعتربه 

 زّود الرواية بالكقًن من خصائصها األسفلوبّية والبنائّية. احكائي   رصيداً 

يف يصفلو القاين إىل قضايا التخّيل  -بشيء من التفصيل-ب أيضا، عرننا عفلى أنّنا يف ىذا البا
يت تقـو عفلى سردنة التاريخ من يت يطرحها عبد اهلل إبراىيم، عرب تأطًنه لتفلك الّسرود الّ التارخيي الّ 

 يت يفضفلها عبد اهلل إبراىيم يفخالؿ سلاتفلتو، ييما خّصصنا الفصل القالث دلناقشة اإلبداالت ادلعريّية الّ 
يت تشّد مقاربتو ألدب االعرتاؼ، اّلذي يغتين بالتجارب احلياتّية، وحيفل باإلخفاقات، واالنكسارات الّ 

 القارئ، أو ٓنّطم أيق توّقعو.

يت يبّقها عبد وسعينا يف ثالث أبواب ىذا البحث لتحفليل أسس الكتابة النسويّة يف نوء اآلراء الّ 
ّجو اىتماـ ، يتو (ة، والجسدة، الهوية األنثوي  األبوي  الثقافة  – )السرد النسوياهلل إبراىيم يف كتابو 

يت غّذت الكتابة النسوية بدءاً ة الّ ؿ من ىذا الباب دلناقشة األطر ادلعرييّ البحث يف الفصل األوّ 
 بإمكانات االختالؼ عن اخلّط السردّي لفلرجل وسؤاؿ اخلصوصّية، وصوالً  بإشكالّية ادلصطفلح، مروراً 

يف الفصل القاين إىل عرض  إىل زلاوالت التمفّلص من السفلطة األبويّة عرب تقويض دعائمها. مث عّرجنا
رد، وكذا رؤية األنقى لفلّذات والعامل يف األنقويّة اّليت تشّكفلت عرب الس تبّصرات عبد اهلل إبراىيم يف اذلويّة

نوء ما انتخبو من نصوص تطبيقّية. حّت إذا يرغنا من كّل ذلك انصرينا يف ثالث ىذه الفصوؿ إىل 
عفلى أوتار اجلسد األنقوي، من خالؿ ٓنديد مسارات ٓنّولو، وما  مساءلة رؤية عبد اهلل إبراىيم لفلكتابة

يتيحو من إمكانات عفلى مستوى السرد، باإلناية إىل ما يضيفو كتيمة يف اإلبداع النسوي من منظور 
 التحفليل القّقايف اّلذي ارتضاه عبد اهلل إبراىيم.
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ّنعاجلة سلتفلف جزيئات  كفيالً   وإنّنا لنأمل أف يكوف ىذا التبويب اّلذي ٔنًّنناه حملاور البحث
يت اشتغل عفليها عبد اهلل إبراىيم كقًنة ومتنّوعة مل يكن أمامنا من ودلا كانت النصوص الّ  .ادلونوع

 خيار إاّل انتخاب بعض الّنماذج دوف غًنىا.

 ودلعاجلة سلتفلف جوانب ىذه الدراسة ارتأينا االستعانة ّننهجّية تفيد من نقػػػػد النقػػػد، وتستند إىل
إجراءات الوصف والتحفليل؛ ذلك أّف الوصف ىو أحد مظاىر ادلمارسة النقديّة؛ ألنّو يستهدؼ 
عرض أىّم القضايا النقديّة اّليت ناقشها عبد اهلل إبراىيم يف مشروعو، إاّل أّف ىذه اخلطوة غًن كايية 

ادلوصوية الكتشاؼ عفلينا إتباعها ِنطوة ٓناوؿ الّنفاذ إىل جوىر ادلادة النقديّة  لذلك كاف لزاماً 
 االّْناىات وادلناىج ادلتحّكمة يف صياغة ىذا ادلشروع النقدّي.

ىذا، ولقد ىّيأنا لفلبحث مكتبة متنّوعة وثريّة، نعتقد أهّنا قادرة عفلى منحنا القّوة جملاهبة كّل 
ادر يف التساؤالت ادلطروحة سفلفاً، حيث مقفلت كتب عبد اهلل إبراىيم ومقاالتو وموسوعاتو ثَػَبَت ادلص

يت تتقاطع معو من ناحية الرؤى، ىذه الدراسة، باإلناية إىل ذلك حاولنا اإلدلاـ ببعض البحوث الّ 
 ة، نذكر منها: واأليكار، واألدوات اإلجرائيّ 

 ."إبراىيم صحراويلػ: " ،األنواع والوظائف والبنيات- السرد العريب القدمي -

 ."اويإدريس اخلضر ، لػ: "األدب مونوعا لفلدراسات الققايية -

 ".وارد سعيددإلػ: " ادلفاىيم الغربية لفلشرؽ،- االستشراؽ -

 ."أيزابرجر أرثرلػ: "ٕنهيد مبدئي لفلمفاىيم الرئيسية، - النقد الققايف -

 ".آنيا لومبالػ: "ر وما بعد االستعمار األدبية، يف نظرية االستعما -

 ".ساندرا ىاردنج أورمانارياف،" لػ: ،1نقض مركزية ادلركز، ج -

 نقد التمركز األورويب والتمركز األورويب ادلعكوس، لػ: "مسًن أمٌن".- ية لفلققايةضلو نظر  -

  فلقي، لػ: "نادر كاظم".ادلقامات والت -



 مقدمة

 ل

 :ومن الصعوبات اّليت واجهتنا

 راسات واألُناث اّليت تناولت ىذا ادلشروع النقدّي والققايّف.قفّلة الد -

امية األطراؼ يصعب اإلدلاـ هبا،  رلمفلو متاىة مرت غزارة إنتاج الناقد عبد اهلل إبراىيم، يهو يف -
 ات الققايية، والسرد.تتوزّع عفلى رلالٌن كبًنين مها: ادلركزيّ 

ما زلنا  نانرى أنّ لنقوؿ: لقد لقينا يف ىذا البحث ما لقينا من الّنصب، وإف كنا  وىنا نفتح قوساً 
د وقد ال يصيب، لكّنو يفتح باب إىل إُنار جديد، جيته عفلى أعتاب احلقيقة حائرين، نتحّرؽ شوقاً 

  األسئفلة والتكهنات.

إىل   العرياف، ومويور االمتناف زيلعفلينا أف نتقدـ َن من أعظم الفضائل، كاف لزاماً  الشكرودلا كاف 
ة، صح، والنقاش، وتذليل صعاب الوصوؿ إىل ادلراجع النظريّ ا ىذا بالنّ نا يف عمفلنمن ساعد كلّ 

، هتين إىل البحث، ومنحتين ثقتهايت وجّ ورة اخلامسة عالوي، يهي الّ بالذكر األستاذة الدكت وأخصّ 
أّوؿ أمري، حيث مّدتين  وتوّجساً   هتّيباً دلست ميّن  عتين عفلى اخرتاؽ ظفلماء ىذا ادلونوع حٌنشجّ و 

من  بأىّم متوف الّدراسة مْذ كانت يكرة، كما زّودتين َنمفلة من ادلراجع اّليت أناءت يل كقًناً 
يل السبيل إىل تبٌّن مسالك التحفليل، ومازالت يب منصتة ناصحة حت كاف ادلشكالت، ومّهدت 

، يفلها   كّل ما قد يكوف البحث ويق إليو من كشف وبياف.  أعزوالعمل عفلى ما ىو عفليو اليـو

فلهم عفلّي كما أتقدـ بالشكر اجلزيل إىل أساتذيت ادلوّقرين يف جلنة ادلناقشة رئاسًة وأعضاًء لتفضّ 
األطروحة، يهم أىل لسّد خفلفلها، وتقومي معوجها، وهتذيب نتوآهتا، واإلبانة عن بقبوؿ مناقشة ىذه 
 مواطن القصور ييها.

ذي أف أريع جزيل الشكر واالمتناف إىل زوجي النبيل الّ   ختاـ ىذا التقدمي ال يسعين إاّل ويف
 .وْنفليداً  خراج الفين لفلبحث طباعةً أشرؼ عفلى اإل

 2020-12-08 :خنشفلة بتاريخ ر يفحرّ 
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س ق فاػػػس ا ػػػا  مػػػا اؼب ػػػ نبس ا  قب ّػػػراسػػػ ت ا ثّ اد وا بّ جهػػػعد  اػػػب اه إ ػػػاا ال   ؾبػػػ ؿ ا ّ ػػػمثّلػػػ  
متنّاسػػػػػػػٌن  ّػػػػػػػععف حلػػػػػػػّس لػػػػػػػ   مع ػػػػػػػ  اغبػػػػػػػعار واؼب ػػػػػػػ   س  أفػػػػػػػازت  قػػػػػػػ داً ا ّػػػػػػػ   س،س ا عااااّػػػػػػػوا فكا ّػػػػػػػ

س وا قػػػػاا ة ا ثق فاّػػػػ األد اػػػػس  ػػػػعازف  ػػػػٌن ا قػػػػاا ة وفكػػػػايّ  س، فهػػػػع  ػػػػ  ن ميػػػػاوع  قػػػػبيّ اإل  ػػػػتانع عجاّ 
اّ    ساؼبعافاّ  ت  ل صعص ا  اد ّس. و  مفتتح  ذا ا احث س ح وؿ أف   ّلط ا ّع   لى أ ل اؼباجعاّ 

ابيبه و ب ثه؛ ذ ك أ ّه ال يبكا  أّي  ػ ؿ  رؤ س  اب اه إ اا ال   مق ر س ا  اد ا عابّ   لاه س تتأسّ 
ا تنػػػب   دوف م ػػػ   س  ػػػذ  ا كت  ػػػس ا ّػػػ   سس، واآل اػػػ ت اإلجاا اّػػػعػػػ د رؤ تػػػه ا  قب ّػػػمػػػا األ ػػػعاؿ فهػػػل أ 

ا ػ  سب حػه ميػاو اته و س اؼبؤطّاة ؽبذا اػباػ ب، س ما  اث سا ا ت تيّكله ، وحلذا ا اوافب ا فكا ّ ا  قب ّ 
      ا  قب ا عاب   مس.  

 :يديولوجيا التمركزفي نقد إ -1

س   ؾبػػػػػػػػ ؿ األدب س ومعافاّػػػػػػػػإثػػػػػػػػا ما  ع تػػػػػػػػه اؼب تلفػػػػػػػػس  قػػػػػػػػال  ّػػػػػػػػ ر ّ تيػػػػػػػػّا   اػػػػػػػػب اه إ ػػػػػػػػاا ال 
لػػػػه وربلاػػػػس تلػػػػك األفكػػػػ ر، ف ،ؿبػػػػ ورةو  ،وم  ايػػػػس ، سذ ػػػػك دل  ث ػػػػه  ػػػػا م ػػػػ   وا فكػػػػا،  كػػػػاّ  وا  قػػػػب

إسػػػػػه مه    قػػػػػس ا  ػػػػػاد  ت  س حلثػػػػػًنة، تّت ػػػػػل  ػػػػػ  عن  واإل  طػػػػػس، و كػػػػػاّ س وفكا ّػػػػػإسػػػػػه م ت ثق فاّػػػػػ
س ا تكػػػػػػّعف ، إلػػػػػػك  اّ سس ا غا اّػػػػػػاؼباحلل ّػػػػػػ)متناػػػػػػل وفل ػػػػػػا، ففػػػػػػ  حلت  ػػػػػػه و قػػػػػػب اؼباحلل ػػػػػػ ت ا ثق فاػػػػػػس إسػػػػػػه ـ 

،  اػػػػػث اػػػػػّبـ اػػػػػاا ة ا غػػػػػابّ  ااػػػػػدب  اػػػػػب اه إ ػػػػػاا ال مػػػػػا ا فكػػػػػا ا فل ػػػػػف ّ  وا تناحلػػػػػل  ػػػػػعؿ ا ػػػػػذات 
 ػػػػػػػٌّن مػػػػػػػا  بلؽبػػػػػػػ  ، ةا فكػػػػػػػا م ػػػػػػػذ  يػػػػػػػأته إذل تيػػػػػػػّكبلته اؼبع  ػػػػػػػا  ذ ػػػػػػػكس لػػػػػػػ ملس ت ػػػػػػػتع ن ت رىباّػػػػػػػ

، وربػػػػػػػ وؿ أف ت ظػػػػػػػا إذل عنػػػػػػػس اعب  ػػػػػػػن ا  قػػػػػػػبيّ س تُ تكع  ػػػػػػػه،  اؤ ػػػػػػػس  لناّػػػػػػػهن    أسػػػػػػػا ّػػػػػػػ   لَ ظُ ا ػػػػػػػ   
 وتتغ فس  ا جعا ن أ اى.  ذ ك ا فكا  ظاة حللاس ال ذبل ئاس، تقاأ ج  ا

 س ذاهت  إذل  قب وتفكاكس، ا تقس    ُعبَّة اؼب هجاّ ا غا اّ  اؼباحلل ّس  ىت إذا فاغ  اب اه إ اا ال ما  قب
 عرة اآل ا   اؼب ا ؿ س، س اإلسبلماّ )اؼباحلل ّ س وتتاعه   بلؿ ا عصعر ا عساى   حلت  ه اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس

  دل ا قاوف ) :، مث دّ ل  ذا اعبهب دبعسع س   نس معسعمس  بلؿ ا قاوف ا عساى اإلسبلم ّ 
 آ ذاؾ. وال  قسّ  حلّاس  فكاة ا تناحلل اإلسبلم ّ اّ      يا فاه  ا  صعص  ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن
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 ت حبث    قب اؼباحلل ّ )اؼبا  قس واال تبلؼ، س حلت  ه اؼبعسع   اآل ا:  ا  ذ  اؼبعسع س أنباّ 
 اث رحّلل ا تن مه  لى ربلاس  ات واآل ا،س  لذّ واإلسبلماّ ا غا ّاس   ه ا اؤ تٌن اض فااّ ذي  ، سا ثق فاّ 

س   يأ   سا ؽ ثق فاّ  لععر ؿبّنس دبع فٍ  عتقب أ ّه اّ ذي  ،ا غا ّاس وا عا ّاس   ا ثق فتٌنمفهـع ا تناحلل 
مؤحّلبا  لى فكاة س اآل ا، س ا ذات ودو اّ عؿ  أفّلاّ معٌّن،  كّ ه سا  ف م   تحّعؿ إذل رؤ س ذبا ب س تق

ق فاس إذل  ت ا ثّ مه اؼباو ّ تقبّ اّ ذي  نثاس ت تص غ است  دا إذل  عع ما ا تّ اؼباحلل ّ » س مف د   أفّ أس ساّ 
 . 1)«...ا نسو اس ا بّ س    بّ ق   ا ك مس، واآل ا اؼبب ّ  ع ل ا  ّ ات اؼبعتصنس ا ذّ 

و   ع دل ما ق ف ت  ذاهت    ف  و   ا كثًن ما ا ثّ اّ   اؼباحلل ّس  و ذ    تقب ا     ا اؤرة
تباف   ه  ف ه ، فأ غ   ذ ك اّ ذي   عت" عؽب ، ف لق  ؽب  م   صالح  لى ت ناته  ػ"ا بّل 

 ت  ؼباحلل ّ ف ؽب ، قب اؼبع ع  ّ      دوف فب رسس ا  ّ اّ    سما ا قبساّ  ات  ع  ً ف   لى ا ذّ اآل ا، وأ ْ 
ف  فعس مبط ما  ؤر فكا س و اااس ود  اس ؿبتق س وميحع س    تعتا، تتكعّ »   تصّعر  اب اه إ اا ال

ّّ فجع ا اؼباحلل ّ  ، 2)« سا  اود  ا ا ذات واآل ا، ت عقب  عؿ  اكس معاّ  س أف  ت  قـع  لى م   ف
صلس   ؼب   ، وإغب اه   تف ًنات   ناه  اب اه إ اا ال "اال تبلؽ ا  ادي" عبنلس ما اؼبف  ال اؼبتّ 

و  تعا ف أحلثا ربب با  صفه   س، واؼبص حل، وا عجعد. ّاقس، تصاح دبث  س مقعالت ؾبّادة دا نس  لهع ّ 
 ع فاه إف دل اّ ذي   عاؼ اؼبعا ؽ   ان اال غبلؽ  لى ا ذات، ف إل   ف ال ل ا تفعّ تع ّ »  أّّن 

اة تقا     لن دل  عدؼ   آل ا ا.  ذ  ا قّاس اؼبتعتّ  معا  اآل ا ا، وال  عاؼ  ف ه إف  عاؼ
هب  و  آل ا ا، وال  ن  ا غلق    لى ذوات   ازدد   جهبلً حللّ  ما ا تفكاك وا ل ل س، ثق فت  ، وربت ج  ع  ً 

 ت ت تج أسا ب  ت واغبّ رات   أف وباس  ف ه   ماحلل ّ تتي رؾ فاه ا ثق فاّ ذي    تاا  ا ع دل
ه س، إ ّ ناحلل واستاع د اآل ا ا  اس  ت ج ا عفع ّ ا تّ » ؛ ذ ك أفّ  3)«ععب واجملتنع تا عبا   ٌن ا يّ 

                                                           
 .25ـ، ص2012، 1، ط ا  ف- لبراس ت وا  يا،  ًنوتا عا ّاس  اؼبؤس س س، اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد ّ  -1
 ا  ف، - لبراس ت وا  يا،  ًنوتا عا ّاس  س، اؼبؤس س ت ا ثق فاّ حبث    قب اؼباحلل ّ -  اب اه إ اا ال: اؼبا  قس واال تبلؼ -2

 .7د.ط، د.ت، ص
 .97ص ـ.س، احمل ورات ا  اد ّس، -3
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ات قعا   لى ا ذّ ر،     س مقّ  س  ع ل ا تفّعؽ  تاجس ا تّ ف ؼباحلل س    ً   لى  ذا ا تصعّ ،  1)«طـباّ 
مب  ة  لقل ؛ أل ّه  ااح ما جهس  -مهن  حل ف مصبر -س  ب ث األفّلاّ     عظنس،  كاّ ععر وا يّ 

 .ف  س اإلهب بّ وا تّ  ، ا اغبعار وإ غ   اآل ا  ع  ً  ،وا ع ف ،س  ان س ا تاّاؼأ اى إلك  اّ 

ات وتع  اه ،   مق  س  ظاة اال تا س ؽ ا ذّ     تأحلاب تفعّ أس سا    لعن ا تناحلل دوراً » و ذ ك
س وإا     ت يغس  إقب زاهت ، وتعترب   أحلثا أنباّ اّ    ف أل   اؼبتع  اس،  2)«...رباط   آل ااّ    واإلاص  

 ، و ا  كعف   وثق فا  أّّن  ستح وؿ  يىّت ا عس  س هتناش اآل ا اؼب تلف  ق  ب    ما فًن  ، ال لكّ 
     تا ر  م ّ اا ػببمس مص غبهس، أو ا بو اّ ظاة س االستهج ف وا  ّ  هت  إاّل  لى سااو َ اُ  ه  ّعر   طُ 
 ذبعس ما حلسّ اّ    ات اتاط   األس س    ذّ   عبا أ اع عجا ً اؼباحلل ّس   أ ذ مفهـع» اؼبت  ماس؛  ذ ك

ل   أم مه   ب س  نا أفقه  اػب ص، فاصاح ت  ع  ؽب  ودا بل   تيكاله ، وهبذا  غان  ّعر  
 فسا اّ  ا س مبعّ ته ، معافقس  ذ ك ما لس ما ما ألجس ز  دة ف  لاّ ته،  ص حل  ّعر  ، وت ت لؼ ف  لاّ 

 . 3)« أ   هبعس ما ا ع دلاّ ذي 

ته  رب االستع  س  تعل ل سلا  ه، وتأساس مياو اّ    ال ر ن فاه أّف حلس سباحلل   عى ج  باً نّ ػوم
، واب    ن فعبلً  س معجعدةس و  كا ّ ة  لناّ   ال  ما اعّ » اؼب تحاس، فقب و ىّت  ،واؼبنكا ،   ك  ا

س  لس، حلن  اب  عتنب اػبا ؿ واؼبات فال ق   لقعؿ  ألا     ف ه احلتي ف ت وا دا  ت دل تكا  ه هب  أ ّ 
س س وا عاعد ّ جعاّ ا اّ  ات، و ف ْ   تتٌن  لذّ ا نتٌن وا ثّ س ا بّ ـ واغبا ّ ا تقبّ  حقا  مثس  ف ْ فًن فبك س ا تّ 

 . 4)«... اس  آل اا نتٌن حلذ ك     ّ ا بّ 

                                                           
 -س س رسبلف  لاا  س وا  يا، دمي   ا إ اا ال أضبب، استناار س ا ت ر خ م   ٌن  باـ اؼبص حل و عار اغبّ رات، دار ومؤ  -1

 .66، صـ2016 د.ط، سعر س،
ا ا ا  بمي  ل يا وا تعز  ، اعبلا ا،  ،مق ر س   مياوع  اب اه إ اا ال ا  قبيّ - م ًن مه دي:  قب ا تناحلل وفكا اال تبلؼ -2

 .40ـ، ص2013، 1ط
 .37 ف ه، ص -3
 . 44 ف ه، ص -4
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 ، حلن  ناحلل د  ا   كعف ا تّ »ى ما  بلؽب ، فقب  ب بة  تجلّ   ذا، ويبكا أف  أ ذ ا تناحلل ألك الً 
 ّ رة  تناحلل    ات، و كذا تتنّال حلسّ    عؿ ا ذّ   ) عؿ  اؽ م  ، أو سباحللا حللا  اب  كعف  ااا  

اغبّ رات، وأسهن  ا م   لاه  تلك اّ    األس س ت ما أ لّ   عبّ » ذ ك أّف ا تناحلل؛  1)«اػب ص
ا ؽ أّف ذا ا  ّ   ذببر اإلل رة إ اه    نّ ػوم،  2)«  تبمًن  ّ رات أ اى - يكس أو  آ ا-

اإل   ف  لى  ذ  ا ا ااس، ووببث   بم  وجعد ااع  ٌن األ   واآل ا   رب   ا قبـ م ذ ت ر خ ا صّ 
س ا عجعد، س، و أ قاّ ا ع     ألفّلاّ س، وزبتلف ا عق  ب فتيعا "األ  " إزا   ذا تتع رض ا قال ا ثق فاّ 

هن     اوز اة  ٌن األ   واآل ا أساس اؼبتعتّ  ذ  ا عبلذل اآل ا  ظاة ازدرا  واستعبل ، وت ظا إ
ن ف اااة  لب ما ا الباف   ما لس م  اب ذبعله  تناحلل  عؿ ذاته سباحللات  ب بة تت اّ » ت؛ اؼباحلل ّ 

ي األطااؼ س، و غذّ ق ف ت واؽبان س ا ع كا ّ وت ع   ا ثّ    ظهعر جبؿ واس   عؿ األمبلؾ واغببود،
  حلّس  اإلاص  ات واالستحعاذات واأل ك ـ اؼبلتا س، م ت باً     غ ا صاا  ت واال يق ا ت، م عف ً 

 . 3)«وا ثق  ّ  ذ ك إذل اؼبكّعف ا عقبيّ 

 ٌن ا ياؽ وا غاب  ع األ  ف ما  ع ه، فإّف ا تناحلل  لداد  ّبة   بم   ااع ا ثق  ّ وإذا حل ف ا صّ 
س   ا سس ت  ز س. واب حل    ا  تاجس ا اااعاّ س  ذ ك حلتس مق فس ذاهت ، فتتيكّ  ع ب ما ر ل ا ثّ 

س  ب بة ومتا   س، ف  بثا  ذ ك مفهـع ا ع بة س اا ـ حلا   ت إسبلماّ نل قاّ ا تّ  االستعن ر األوروبّ 
   اع ه: فلـع  اب اهإ اا ال    عمئ إ اه ػ، و عّس  ذا م   ا ا ا  ف ّ س  تاجس  عامس ا تّ اّ اإلسبلم

ق ف ت اغبب ث  بام ت س مصّغاة متناحللة  لى ذاهت ، و  ت ر خ  ذ  ا ثّ ...إّف    ؾ ثق ف ت  ا اّ »
اؼبنكا استثن ر ما اة تع  ي  وسط د  وى ولع رات ا ع بة م ذ أوا س ا قاف اؼب   . ودل  كا ما 

ا تنب  بس،  س  قس واؼبذ ااّ س وا عاااّ  ت ا قالاّ وسط ا عصااّ ا عا ّاس    تع اب اجملتنع ت ق  ّ ا اعب ا ثّ 
   عين أّف أو  ع نّ ػوو    بود   ما عا ّاس    ت   تق ال ا ابلداالستعن ر  لى  ذ  ا عصااّ 

                                                           
 .37ص ـ.س،  قب ا تناحلل وفكا اال تبلؼ، -1
 .36، ص ف ه -2
 . 39ف ه، ص  -3
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ا عا ّاس   ق فستعنس ا اـع   ا ثّ اّ     تا عصااّ ا  ا سس واعبغاافا  وا ثق فس تاتّا  واكببرت وف  تلك 
 . 1)« ل  قّاس  ع فه  م اع ً 

س األ   مؤدجل،   تااا فل فس تقعؿ  أفّلاّ  ف  تناحلل ما م ظعر  اب اه إ اا ال طاح ذبا بيّ 
 ا، أو اعب س، أو ا عاؽ، ل  لى  عاب ا فكا، أو ا بّ ته ،  تلاس األ    ذ ك ثعب ا تناّ وأساقاّ 
اّ    سظاة ا ع صا ّ ، ف   ّ س واالمتا ز لى  قبة ا فعااّ  نس ت اذ اآل ا     ً س   ب ذ أ   متّ ّ فتتيكّ 

س، و ع اات   اإل   ف س، واغبّ ر ّ س، وا لغع ّ  ت ا عاااّ  ت ت هل   إ ق د جذوة ا عصااّ ت تاب   ؼباحلل ّ 
ن م  ، ف  تغلّ ا بّ   ِ  َ قِ حُ ػس، و َ ب، وا كاا اّ واغبق، س  ما ا غُ  س حلثًناً ا  ا ايا ّ ع،  تج ّ   ال تبلؼ وا ت عّ 

 أفّس. ااس غبا ةٍ  لى  قبة ا عظنس  ع ا  ّ 

 :مركز الديني  ت  التفكيك  -1-1

اّ ذي  اجمل ؿ ا يععريّ »إذل ذ ك    تصّعر  اب اه إ اا ال " يًن مصالح "ا ع دل اإلسبلم ّ 
زت  فهل ا اثق   ا ا قاآف، و لّ اّ    سوا عق  ب ّ س س واأل بلااّ تداسس فاه م ظعمس ما ا قال ا او اّ 

س، س واعبغاافاّ س وا ثق فاّ  ه ، و ع تااسس  تج وز اال تن  ات ا عاااّ  تّنّ اّ    س  ساؼب لنٌن  اااعس ا اّ 
دة  لتعفا   ٌن ا عاؽ س لاوط ؿببّ اإلسبلـ دل  ّ  أ ّ  ه ال  هنله  وال  تق ط  معه ، ذ ك أفّ و ك ّ 

 ف دوف أف س،  تعاز  ف و لتقا ف و تن سّ ا تن  اف ال تع رض  ا هن    اؼب ظعم ت ا ب  اّ  وا عقابة، فهن 
اه وإ ت جه تلقّ   تلّ    ً مت عّ   ظها إذل ا عجعد إسبلم ً اّ ذي  عم هن  اآل ا، و ذا األما  ذاته    لغ  أيّ 

 ه  كهس ـبتلفس  ا اإلسبلـ  س، ف إلسبلـ ا ف رس ّ س واالجتن  اّ  ت ا ثق فاّ فكًن  ه طاق   ل صع اّ وا تّ 
 ، و كاّ أو األفغ نّ  أو األ ب عس ّ  ل   ا اإلسبلـ اؽب بيّ   اعي  لى م  يباّ  ، واإلسبلـ ا دحل ّ ا عابّ 

رات و هّل اال تبلف ت  ذ  ا تصعّ  س وا ب، فهع  ّلّ س   مّ س و ق  ب ّ اإلسبلـ حلن ظعمس اال رو اّ 

                                                           
: ا ثق فس ا عا اس -1 ، فبلكس ج معس ا احا ا ،حللاس اآلداب ؾبلس ثق ف ت،  ان س     االستاباد،- إ اا ال  اب اه فلـع

  .12-11صص ،  ـ2002، 1ع،ا احا ا
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صلٌن  أ اااهل ا كثًنة، واؼب تنٌن اا    ؿ اؼب لنٌن اؼبتّ س، وذ ك أما ل     فا ه و واػبص  ص ا ث  ع ّ 
  . 1)«س ا ع مسدة، دا س إط ر ا ثق فس اإلسبلماّ س متعبّ  ت ثق فاّ إذل  ع ّ 

 :    أيت م    تقائحب ب يبكا أف  لى  ذا ا تّ  تأسا  ً 

تعاش   حل ف اّ    س وباس إذل تلك اجملتنع ت'' ما ا عجهس ا ثق فاّ مصالح ''ا ع دل اإلسبلم ّ  -
 . ا اإلسبلم ّ وسب رس تع  ال وطقعس ا بّ  ،ساغبّ رة اإلسبلماّ 

 س، م تع  ة ما ا قاآف ا كامي.         ا قال  لى أسس د  اّ  تّ  -

 ع اب. اؼبتّنل  اس  س ا تّ   ل سا تّ  ؛ ألّف ا قاآف ا كامي  عسس   ؼباّ ا قال اإلسبلماّ  -

ما ا ت قه  ،  ب س رب   عا ه حلسّ مت عّع   إط ر  ا كل ّ  س، فهعس ا عاااّ     ض اإلسبلـ ا عصااّ  -
 ظا  ا  ااه وثق فته. صاؼ ا  ّ 

   ذخ ا ت عّع، فك ف وثق  ّ  فاض ما د ه وم هجه   م  خ اجتن   ّ  اإلسبلـ و كذا استا ع
   دةا ثق ف ت، فقب ظهات  ئلسبلـ مبلمح متعبّ  ععب واأل ااؽ، وأ ا   ً  عبد ما ا يّ  ج مع ً  إط راً »

ة استج ب س فاه، و قعّ س وا  ا ساّ س واالجتن  اّ س اعبغاافاّ ـبتلف األزم س واألمك س  تأثًن ما ا ععامس احمللاّ 
 . 2)«ؽب  اإلسبلـ

ّّ نس ذا، و يًن  اب اه إ اا ال إذل ما لس ا فتع  ت اإلسبلماّ  أّدت إذل  يا ا ب عة اّ    س ا 
ما لا.  ؼبعىن جغاا ّ  فبار اإلسبلـ دل تاهتا أ باً »س   اع ه: اإلسبلماّ س، واّت  ع راعس ا ّ ا دة اإلسبلماّ 

 هه   عب د ينّ س  عجّ  ئلسبلـ حلن ظعمس ثق فاّ  ص  لى وف  درجس  اارة ا اعب ا ثق  ّ د وتتقلّ حل    تتنبّ 
هتناش رجس األوذل، وجاى   ستناار س    بّ و بة دار اإلسبلـ حل    ثق فاّ   تف ًن ا ع دل. و ابو     أفّ 

ا تن   طااع ، فان  ا عقابة     ألّنّ س. و كا  ذا ال  قصب م ه طن ه ، إمبّ س واعبغاافاّ  لععامس ا عاااّ 

                                                           
 د.ط،، 1مج اؼبّتحبة،ا عا ّاس   اإلم رات- اب اه إ اا ال:   دل ا قاوف ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن، اجملّن  ا ثق  ، أ ع ظيب -1

 .18ـ، ص2001
 .14-13، ص ص ف ه -2
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س    اة  لحبود س اإلسبلماّ س أّف اؽبع ّ وم  يبكا است بل ه ما  ذ  ا اؤ س ا  قب ّ ،  1)«ا تن   ثق  ّ 
 قابة وا بة تقـع  لى مابأ ا تع اب، فآداب تغّذ ه اّ ذي  وا ثق ف ت، تقّا دبابأ ا تن  ل وا تعّبد

 س.اإلسبلـ وأ بلاه م     إاّل جل  ما ا ثق فس اإلسبلماّ 

ا يععب  تبور   فلكه  حلسّ اّ    اؼباحلل ّس    ا اؤرة -واغب ؿ  ذ -س ف  عقابة اإلسبلماّ 
اعبغاافا  ...» أفّ ا ت رت اال ت  ب إذل د ا اإلسبلـ،  اث  ؤحّلب  اب اه إ اا ال اّ    وا ثق ف ت،

س. "دار اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس س  تلك   ا عسالس األحلثا ف  لاس   ربب ب األطا ا ع مس  لحبود ا امل ّ 
   تبرؾ  ع عح أفّ    عفه، م  أّنّ  ما لااً  حل    اعبغاافا  اب  عا  دوراً   -حلنصالح  -اإلسبلـ"

 ؼبفهـع دار اإلسبلـ    ا تعاًن األحلثا و ع  ً  س حل    مث ر ت  زع و بـ استقاار. فكاةاغببود ا  ا ساّ 
أ ب ما  ه   تصعراهتل. دل   جُ ل اعبغاافاعف هبذ  اغبقاقس، وجعلع   معجّ س. واب سلّ اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس

 . 2)« ته، وربب ب م الق ته   ا  ظا إذل ا ذات واآل ا غاه  ا عا   وفًن ا عا      عغ فا اّ 

 لب أو  قعس تعلع    حلسّ »سبّثس  ذ  األ ًنة  ،  اث"دار اإلسبلـ"س ارتاا   ػ س اإلسبلماّ ف ؼباحلل ّ 
ة وا كلنس فاه   لن لنٌن، وإف حل ف أحلثا سك ف  ذ  ا بار ما سبلـ، وا غلاس وا قعّ أ ك ـ اإل

 لب أو  قعس تعلع   أ ك ـ ا كف ر، وا غلاس وا قعة وا كلنس  حلسّ »أم  دار اغباب فه   ، 3)«ا ك فا ا
ر اغباب   ن  اب اه إ اا ال ، فبا 4)«فاه   لكف ر وإف حل ف أحلثا سك ف  ذ  ا بار ما اؼب لنٌن

  حلل م لل أف   عى  ه إ اه، وما واجن حلسّ حل ف ا ياع   عى إذل  نّ اّ ذي   اؽببؼ...»   
س  ذ ك، وسك ف دار اغباب ة ا ّاور ّ س   بم  تتعافا  ه ا قعّ ماّ إل ّ ع دار اغباب  ل ا دة اإلسبل

لهل تؤ ّ اّ    سس، وحل    ت قصهل ا كف  ة ا يا اّ ل ال  لا عف  لى سجاتهل األوذل ا ابا اّ  عتربوف أّنّ 
ل  عجلوف  ا  لب عؿ   مف و  ت م  اؼب لنٌن  لى ابـ اؼب  واة، و لى مابأ ا عبا س   ؼبثس، ألّنّ 

                                                           
 .19ص ـ.س، أ ٌن اؼب لنٌن،   دل ا قاوف ا عساى   -1
 .27، ص ف ه -2
 مصا،-ا ق  اة س،سبلماّ ، ماحلل ا براس ت وا احعث اإلسبلـ ل اان: سل لس ا عبلا ت ا بو ّاس   اإلف رس  ا أضبب آؿ لع س ا -3

 .11د.ت، ص د.ط، 
 . ف ه  ف ه،  -4
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  بى اؼب لنٌن، و لى  ذا ف ؼبع  بات معهل دل  كا معدف ً  وا يا  ّ   ّ قاال  ج ـ م  اؼب تعى اػبل
 . 1)«اع اإلسبلم ّ  ليّ  طاق ً  هب   ن  ً 

اّ      ما لس ا قاوف ا عساى، و   اؼبا لسا عا ّاس  ساػبا اس ا ثق فاّ   صف  ذا اؼبعاف ا  قبيّ 
س ماحلل ا  لاس، و''دار اغباب''    تا ر   سبثّ اّ    اإلسبلـ''لهبت  بـ تك فؤ ا قعى  ٌن ''دار 

ة ما  ا صبلس ما ا ث   ا ت اؼبتّ دّ  ا تحلاس ا ثق  ّ  ذا س اؼبت طبس  لناحلل،  اكيف ا ثق فس اؽب مياّ 
ة/ ا ّعف، اؼباحلل/ اؽب مش،  ّعر ا  لاس/ فا ب ا  لاس، ...اخل،  دت ل  ذ ك  عرة اااس: ا قعّ 

 لجهس، ال  مت ّلفس سبّثس ماتع ً     ّس، ، ف ؽب مش وباس إذل ثق فس  اؼب ا ؿ اإلسبلم ّ  اآل ا/ا ك فا
ؿ أف تلا ل ثق فس اؼباحلل ا ع ؼبس،   اغ  ا ع عؿ إ اه  و يا اغبقاقس   ؿ ما األ عا يبك ه   أي  

 س فاه .اإلسبلماّ 

ذ ك ا يععر » فه   أّّن س،  اث  صاإلسبلماّ  اؼباحلل ّس  كذا  صس  اب اه إ اا ال إذل ربب ب
م   عجب دا س دار اإلسبلـ  حلسّ   س ا ق  لس  أفّ اؼبهانا   دار اإلسبلـ واؼب ال  ما ا فا اّ  ا عق  بيّ 
م   عجب   رج دار اإلسبلـ   لى ا ع دل. وحلسّ  مال    اغ  أف  ي ّ  مكتنس، فهذ  دار   ّ   ع   ّ 

و  طس. وم  داـ  س، م ق ل إذل ا نٌن:   ّ س اإلسبلماّ  لناحلل ّ  فهع   طس  إطبلؽ. ا ع دل، طاق ً 
، فا اغ   لاهل إ ص  ه إذل دار ا ا طس.   ا ب ا ال تكتنس ا اس  س  عجعد اغب ّ  اؼب لنعف  ل   مل ْ 

اؼبؤما وبنس رس  س إ بلح ا ع دل،  ك   عاب ا تئ ـ مشله   و بة    س م زا عا  لى  بلؿ، وؽبذا فإفّ 
ل  قابة  لى ا ع دل  أصبعه.  احلس س ال يبكا أف تعنّ ا ما    اس وااعاّ س.  كس وااناّ س وأ بلااّ د  اّ 

 هبؼ إذل ا ع بة فاحصس  عع ما ا ت  زع ال   ته ، و ذا  اإليب ف ا ب ينّ  س.  كاّ ا عاا  تفاض ا ث   اّ 
 . 2)«س واإلسبلـس وا اهعد ّ   لته اؼب احاّ 

س، و نبت إذل اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس  لاها م  اّ ذي   ع األس س ا صلن و لاه ف  تناحلل ا ب ينّ 
  س، ألّنّ ا  ل  لى األ ذ    قال اإلسبلماّ   ذ  ا بار  يأ تفكًن د ينّ فف   ه ،ربكانه   األمعر حللّ 

                                                           
 .20 اب اه إ اا ال:   دل ا قاوف ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن، ص -1
 .39س، ص اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد ّ  -2
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  قا  سب رس  ّعر  ، إذ ال يبكا  تلك ا ا ب ينّ سلاس اؼبؤثّ »حلن  أّف  ،، وا صبؽس ا اقٌن، واغب ّ سبثّ 
ص   ال فت ح  لى ا ثق ف ت واغبّ رات اجمل ورة، فاا   سبحّ  جع ا   ا ب ينّ أف تلغ  ا عا ّاس   اؼباحلل ّس

س،  ااود    عؼ ما  اب مّ مٌن  ذ  ا دصب ت ألسس     ا  صعص اؼبدصبس    س ا اع   اّ وتباّ 
س واب حل ف اإلسبلماّ ا عا ّاس   ا ترب ا ب ا اعاـ اغبّ رة»و ذ ك ،  1)«ا عقبيّ ما ج  اه  ا تناحلل ا عابّ 

، ا، واإل بل  ما لأ ه  ع رف  وإ بل   يأف اؼبؤم ٌن  ه، فهع اعب  ن ا او  ّ جب   ا تناحلل  ع ه حلاًناً 
ّنّ   لاه  أفلن اغبّ رات، حلع ه  عكس طنع  ت ا يععب وآم ؽبل اّ    سوا احلالة األس ساّ 

لظعا ا ا اااعاس ا ب ا  ااح ؿب حلن ت وتف ًنات   ؛ ذ ك أفّ  2)«لهل واستاه م هتل ورمعز لومت اّ 
 واؼبات فال قاس مثس: اؼبعت، واػبل ، ووجعد اػب   ...اخل.

ه   اب اه إ اا ال س، واؼبتع  اس،  صفس اؼبث  اّ صبلس ما ا قال ا ب  اّ  وما ا اااع  أف   ثا م رب اغب ّ 
س و ا   مك  اّ   اال ، وؽب  ابرة ا ينعؿ وا بيبعمس وا ثا ت، ألّنّ تت اى ا اعب ا ت رىب ّ » أّّن  اال 

   ف معه ، فاظسّ ؿ، ث  تس، س حل س، دا نس ا صحس، تا ب  ئل   ف أف  تكاّ    تحعّ  س. فه  ال تقاّ زم  اّ 
ا با ل، و ع  بور   فلكه . اا ه و عب      س تصحاح دا ل ؼب  ر ،  ك  يبتثس ؽب .    اؼباحلل اؼبي ّ 

د أف ذباّ  س اإل   ف فنا ا اااع ّ د أنباّ رببّ اّ    س   د اانته. م  دام  ا قال ا ب  اّ وببّ اّ ذي    ه   ع
. فحاثن  تكعف شبس  قاقس مالقس ا صعاب   اغ   يا  ،   عد ه إذل   دل اغب ّ نّ اعا   حل ملس  تّ

س ف  قال ا ب  اّ ،  3)«، و  ر اإل   ف  ا  ً ا ع ف وا ق عة حلعسالتٌن  ذ ك. أ اح  ا قال جع ااً 
س، وتيّكس س اإلسبلماّ تص     اج ا ي صاّ اّ       غ   ت واؼبق  ب، و  س، ت ّح س و اور ّ جع ا ّ 

 هت ، حلن  أّّن  تّاط وتعّجه سلعحل ت األفااد واعبن   ت، و ظااً  ع بهت  واعّ  ته ، وتكعف أس س ً  ع ّ 
 س تلك ا قال   عى اؼب ت اعف إ اه  إذل  يا   وإذا ته   تعّل ا ع دل  أسا .ألنباّ 

                                                           
، ا  ععد ساؼبنلكس ا عا اس -ّجبة ا ثق  ، األدب ا   دي ،  ا  قب  نا زرف وي: كبع تأ اس ؼب هج ا  قب ا ثق  ، ؾبلس  بلم ت -1

 . 250ـ، ص2005، ساتنرب 15، ـ57ج
 .71-70صص م ًن مه دي:  قب ا تناحلل وفكا اال تبلؼ،  -2
 .26-25صص ه إ اا ال:   دل ا قاوف ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن،  اب ا -3
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ٌن، إذ  ؤحّلب  اب ي إذل  يعب  اا  ت  ٌن أ ص ر اؽببى وا ّ  ّ ا ا  ف  ؤدّ   كّا ا تنّ ك هبذا
  لاا ا ع دل    ظب ً  دوراً ...» رظبه اإلسبلـ تلعناّ ذي  س   اجملتن اه إ اا ال أّف ا ث   ا ت ا ّب ّ 

يبكا أف  ا. والفإذل   ؼبٌن، شبس تع رض ث    ودا ل  ٌن اغب  وا ا طس، واػبًن وا يا، واإليب ف وا ك
ا ع دل  ت  اّ ته اب  اغ  س حلبلـ اه وابمه، فإفّ إذل ماحلل ّ    اؼبصحف، واست  داً  ا صااع م حا  ً   ظسّ 

ر ذ ك  لل ا كبلـ مث ، حلن  ااّ    ع ؿب حل ة  لنجتن  ا  ص ّ اؼب يعد إمبّ   لى فاار . اجملتن  األر  ّ 
وا كفا  ما أ س ا ا طس وا ياّ  ظفا، فكس  س.   ّن  س اؼبا ؼ، ال  ب ما ا تص ر و ا يا عس اإلسبلماّ 

 ؤال   واػبًن واإليب ف، وا صااع ؿبكـع    ثا ت وا بيبعمس، وأ س اغب ّ  ل زافعا  ا اغب ّ ألّنّ  ؛ تآحللعف
عؿ دوف ربس س  بود ّن  اّ نّ ػحللنس اه   أرج   األرض، إذ  اس ث س    بة:  ياا  هبل مهنّ ا أ

 . 1)«واألد  ف وا ثق ف تذ ك،     ظا إذل ا تبلؼ ا عق  ب 

 أّدى إذل اا ـاّ ذي  س، استا ع  اب اه إ اا ال أف وبّبد ا باف إذل ا تصّعرات اإلسبلماّ  واست  داً 
ال ما أجس أف وبت ج إذل اال ق  ـ أوّ  ر ا عق  بيّ  لتصعّ  ا ع دل طاق ً » أفّ   عترب،  اث ساإلسبلماّ  اؼباحلل ّس

  اث  ما دار اإلسبلـ فبل  ب أف تكعف تلك   عب، وم داـ اغب ّ  تكعف ا ع بة    اؽببؼ اؼب يعد فان 
دت   سببّ ما ا صحاح أّنّ ...سس واأل بلااّ س واعبغاافاّ س وا ب  اّ اؼبع ن ا ثق فاّ  ا بار    اؼباحلل،  كسّ 

 ته .  تثاا  ماحلل ّ  ف اعبغاا ّ ف ؽ اؼبكعّ      الن ا ع دل ا قبمي، و كا ا تا ر   ماحلل اغب ّ جغاافا  
  . 2)«ذ ك غ حلسّ ظهات اعبغاافا   ت عّ 

ا  اب اه إ اا ال ما  ا فس سبّثبلت بلت ا ث ااس، سبكّ  لى  ذ  اال تا رات ا عجاهس، وا تأمّ      ً 
 ته مار ا ي     ا ا ذات واآل ا   تنب  اع ّ حل ف ا تصعّ »  اثاآل ا/ ا ك فا   ماآة اإلسبلـ، 

ر  ذ ن إذل ا تصعّ  إذل األ ب. و    ظا إذل أفّ  اال اغب ّ   ت اث  م هاّ    س، أي تلك ا اؤرةا ب  اّ  اؼباحلل ّس
 فا اغ  إذاً  "دار اغباب"   ؾ  ودل وبسّ  "اإلسبلـ"دار      ه اب  سّ اه  ع مصبر  ، وأ ّ  ا تا ر أفّ 

س، و   ا ي ملس، و   اؼبالقس ا صعاب. واال اّ : اال دار اإلسبلـ    اغبقاقوا بةٍ  ا ع عؿ إذل  تاجسٍ 
                                                           

 .109 اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد س، ص -1
 .27 اب اه إ اا ال:   دل ا قاوف ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن، ص -2
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س. اال ج سس ا عث اّ  س،  لـل تاهًن   ما ا  ّ اة، مب ّ س، ؿبقّ فه  وث اّ  ؛ ا مث ر استغااب، واستهج فاآل
أو -ف  اقٌن اعب ـز  أّف  قابة اإلسبلـ    اغب ّ ،  1)« ا    مع عع غبكل ا قانس و اس  لع فاآل

غبكل ا قانس، سبلك دبعجاه زبائس فًن اؼب لل،  ، هبعله  معا راً -ا فل فساغبقاقس اؼبالقس ما م ظعر 
َّبلؿ مذ اه.  وت فاه رأ ه، وا قا   

   لغل  ا ّنًن وا فكا اإلسبلم ّ اّ    س ما ا قّ    ا كربىس ا ع بة اإلسبلماّ ودب  أّف اّاّ 
س، و ه ارتفع  را س اإلسبلـ؛ سبلماّ  لفتع  ت اإل ا قاوف ا    فس، فإّف اعبه د   سااس اه حل ف م ّيا ً 

ا فن ت  وؿ  ذا اؼبفهـع ما زاو س أ اى،  أل ّه ما أَجس  ا ا   ت وا قا  ت،  كّا اػبا ب اإل اا ان ّ 
ا أ س اغب    مهنتهل، و كا   اغ   لاهل اال تف ؼ  تعثّ »أف  -وا قعؿ  عاب اه إ اا ال- اؼب تظا

ل ا ت  اض  ك هب ، و يا  ، وذ ك  ع اعبه د. ف عبه د إذف وسالس غب عؿ حللنس اه، وا تن ّ 
   لن ا تفكًن  س ا  ن ً د، وم  داـ     ا ث   ا ت ا ّب ّ ا تعبّ  ، وإ بلؿ ا ع بة ؿبسّ ا عق  بيّ 

فعس اعبه د حلنن رسس    ـ. واغب ؿ  ذ ، فإفّ  ه فعس ؿبكـع   ظ ـ ال عيتّ ف. إ ّ ف عبه د  ا  تعاّ  ا ب ينّ 
س ا يا ر ا ع دل إذل   ؼبٌن: دار ، ساصابـ م  فا اّ وا بةٍ  ذل ربع س ا ايا إذل  قابةٍ هتبؼ إ

   تّ د    ت ما لاة، ف ؼبؤم عف  ع ععف دا ن ً    ه  تجلاّ اإلسبلـ ودار اغباب. ؼب  حل ف ا صااع  عرّب 
 . 2)«س   د سؾ اؼب  فقعف  احلس مكعحلاّ م  ا ك فا ا، و ا هل  تحاّ 

، ودف  ا عبواف، وردع ا اغا ف، رب  ت عى إذل إ بل  حللنس اغب ّ اّ    قبة، اوح اعبه د اؼبتّ  و ظااً 
، ال اعبه د فا ّس و     س، وا ععاطف اػباا  ،  ؤما  أفّ س  كال،  عاب  ا ا غعف  اّ متعقّ   عا  إسبلم ّ 

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ: تع ذل قع ه  يبكا أل ب تعااله، تصب ق ً 

 جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس

 َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف
رة واػبعؼ اغباوب اؼبتكاّ  دل تلدِ »، و  ا عاا   3)

                                                           
 .110 اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد س، ص -1
 .109، ص ف ه -2
 .60األ ف ؿ، اآل س:  -3
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  فعلا   اً ٌن  أّف  اا ة اؼب لنٌن ألعات ا ال ااّ اعّ  أفّ   ً  ما سع  ا فهل وا تا  ب،  صع ما اآل ا إاّل 
ومال  ا قاف ا ث ما، حل     ا ا   األ ًن ما ا قاف ا      اؼبابلديّ  د ماحلل دو تهل. و ٌن هبّ 

ماحلل ما مااحلل اإلسبلـ  أيّ  دة     قعط  يكس دا ل. و لى ا عكس ما ذ ك، فإفّ ا ق ا اا اس مهبّ 
    ً  عع ما اػباا، و ذا  ّاف ساا  أيّ  اً دل  كا،  بلؿ ا فدة  ف ه ، مهّبدس س وا  ا ساّ ا ب  اّ 

، و عاش     ؼبه   و   هبعس جعل  اؼب لل   صاؼ  ا معافس ا ع دل اػب رج ّ اّ     بصبلس األسا
 . 1)«أ اى ا   إذل  عاحٍ س األ ا ال تقتصا  لى  عا   اإليب ف،  س تتعبّ  ظاته إذل دو اّ 

س ملهنس  ليععب اؼب لنس سا  ف م  تيّكس اعة رو اّ اّ    سما اؼبعلـع أّف ا ع بة اإلسبلماّ 
 ذ   ما أجس احمل فظس  لاه ، فحّس ا تيّت  وا فااس ؿبّس ا تبل ل اّ    رفل اعبهعد اغبثاثس ا ،سبلّ 

هه  ا يا عس تعجّ اّ       تا  اؼب لنعف اغبف ظ  لى  ذ  ا ع بة اؼبتن سكسدل»وا تن سك، و
س اّ س دا س دار اإلسبلـ، وظهات مااحلل سا سك  أوا ا ا ع بة ا  ا ساّ نه ، ف ا  ف م  تفكّ وت ظّ 

ن  دار س، وا ّ ، وتص ر   رب  ست ر امتبلؾ ا يا عس اغبقاقاّ    ا تك ر اإلسبلـ اغبقاق ّ تبّ 
أحلثا فب   ع   ، وؽبذا فبار اإلسبلـ حل    ذات ط    ثق  ّ بة  ق  ب     مع ّ  ، وإف ظلّ اإلسبلـ سا سا  

س دا س دار اإلسبلـ، فقب اِ ع اب اُ ، وم  ا لما ت ااعؿ اعبعار حلحقاقس ال ب م ه ، فن داـ ا ت عّ سا س ّ 
ه، اٌن  قال ا يا عس،  اينس ا ع دل حللّ أ با  ا فقه      تا ر ل م يّ اّ ذي  ظامتب، م  حلثًن ما ا تحفّ 

س دا س دار دت ا بوؿ ا  ا ساّ ا  عب أف تعبّ    وا  متأ ّ واا  اغب ؿ  ذا دل  فاض  ف ه إاّل  و كاّ 
 . 2)«اإلسبلـ

، و ؤحلب أّف /ا غابّ س   ا تف  س اإلسبلم ّ جع ا ا ا اس اإلاص  اّ  كيف  اب اه إ اا ال  ا 
 س  آل ا، س  لذات، ورحّلا   عرة ميعّ سهن    إ ت ج  عرة  قاّ أساّا   اإلسبلـ اّ    م ظعمس ا قال

س، وا ل غ... اخل، إذ ئس، فعسل    ابا اّ س أغبق   ه أو  ؼ ساّ اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس ف  ع دل   رج  ا ؽ

                                                           
، 2017،  عفنرب 1، ط ا  ف-   ب ز  دة: اؼب لنعف واغبباثس األورو اس، اؼباحلل ا عاب  ؤلحب ث ودراسس ا  ا س ت،  ًنوت -1

 .25ص
 .22 اب اه إ اا ال:   دل ا قاوف ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن، ص -2
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س ما ا عقابة،   ن ا فهل ا ي   ، ؿ إذل جل  مكنّ   فه اإلسبلـ، وربعّ اّ ذي  ل ا قالسلّ »:  قعؿ
 ا م تقصس، مشس اال تق ص س  آل ا. و  إلصب ؿ فصعر اآل س وإحلاا اّ س   تاحلان  عرة ميعّ تب ّ 

غبقاقس    برجس األس س ا قال ا ي  عس  ب ه، وامتب  اينس اإل   ف   مس تلك ا قال،     ك تيع ه 
 ا  ٌن تصغًن س، تااوح اآل ، فّبل  ا ا ابلدة واعبهس وا ّبلؿ وا  فه وا اع اناّ   وج ب   اآل ا ذ  ا  

ما آسا   اث  فدض أف تكعف  ته حلن   ع األما      اس ألاعاـ أاصى ا ين ؿ ا ياا ّ ش إ    اّ يعّ  
وا صق  اس وحلثًن ما األاعاـ  بلد  أجعج ومأجعج، أو تّ ال مقصعد حلن   ع األما      س ا ل عج 

 . 1)«سا ين  اّ 

جاى تثااته ، دل تكا مقصعدة  ذاهت ، اّ    س  آل او عتقب  اب اه إ اا ال أّف  ذ  ا  ظاة ا بو اّ 
 س  ىت تا ؿ ـبتلف ا ا عع واأل ق ع، حلن  أّف اانس ا ت  محإمّب  ف  ته  ؿب و س تعنال اؼبثس اإلسبلماّ 

 غًن ل ما  ، فلل يب   اؼب لنعف ما ا ربّ س ا تع  ش ا  لن ّ سداتاجاّ فّعل  ا  ّث  لاه  اإلسبلـاّ   
 س اإلسبلـ،  كاّ  ذا  ع ا تف ًن اػب ص دباحلل ّ »اؼبلس م  دامعا   سلل معهل، و   ذا ا  ا ؽ  قعؿ: 

 ،   واانا  ثق فا    و  ا اؼب تلف  ق  ب   اآل ىبصّ  حلاًنا فان ً   ت  ؿب ً  حلثًنةٍ   لهب   أمثلسٍ  ا تااا  ا ت رىب ّ 
   قبب  عض اعبغاافاٌن ، ما ا صحاح أ ّ س ا تق ص فذ ك ما أجس اإلدراج   م ظعمس اغب ّ وإذا حل ف شبّ 

اف، وا ا فّبلف    ظاوف إذل اآل ا  ٌن )حل ؼب ععدي، وا ا  لبوف، وا اكاي، واغب ا ا عزّ واؼبؤرّ 
ا غا ّاس     ا ثق فس ؽ ا عاا ّ س ا تفعّ أ ص ر  ظا ّ  ظا فاه  اّ    ، و كا  اس    اا قس  اص ً   ع فه حل    ً 
استقى م ه   اب اه إ اا ال تف  اس  ذ  اّ    سما اعبل  أّف اؼباجعاّ ،  2)«وآ ا ا و اغس مثس فع ا ع

س ل    عض اآل  ت ا قاآ اّ ا اؤ س اإلاص  اس  آل ا     صعص ا اّ   س واعبغاافاٌن ا عاب،  كّ     ع تأمّ 
س   طااعس ا عبلاس  ٌن م  ىب  ف  ذ  ا قاا ة؛ ألّف ا قال اؼباثعثس   ا قاآف ا كامي  ظات  باّ     عجب

 بستعر اإلؽب  ال يبكا أف  غًّن زاغ  ا اأو امتثس اؼب لل وا ك فا، حلن  أّف ا تف  س م  اآل ا سعا  
 أز اس تلػػػك ا قال.

                                                           
 .108 اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد س، ص -1
 .110 ف ه، ص -2
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تعّلز  عرة اإلسبلـ  ع فه د ا ا ت  مح، اّ    وما اؼبفاب     ذا اؼبق ـ، إ ااد  عض ا  صعص
 وا ّصفح اعبناس:

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ  قعؿ اه تع ذل: -

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث

 َّ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن
(1 . 

 عا ؽبل    تعاّ  ٌن، وأما اؼب لنٌن أف  دحلع ل وم   ب  عف، وأاّل س  لذماّ واب حلفس اإلسبلـ اغبا ّ  -
 . 2) ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ عتقبوّن ،  قع ه تع ذل:اّ    ا عقابة

 يل ىل مل ُّٱٱٱ     أ  ا،  قع ه تع ذل:    ّ وّنى اه تع ذل  ا ؾب د س أ س ا كت ب إاّل -

  يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

  َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
(3 . 

 جح مج حج ُّٱٱ ؽبل ذ   حهل،   اع ه: واب أ  ح اه تع ذل طع ـ أ س ا كت ب، وأ سّ  -

 جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ

 حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل
(4 . 

                                                           
 . 9-8 س: اؼبنتح س، اآل -1
 . 6ا ك فاوف، اآل س:  -2
 . 46ا ع كاعت، اآل س:  -3
 . 5اؼب  بة، اآل س:  -4
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 حئ جئ يي ٱُّٱٱف    ا ب عة إ اه، وم  ايس اؼب   فٌن   غب ىن،   اع ه:وأما اه تع ذل    اّ  -

 جح مج حج مث هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ

َّجسحس مخ جخ مح
(1 . 

 مي خي حي جي ٰه جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ُّٱٱ:ا ؿ تع ذل -

َّ  مش هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ  هي
(2 .    

س  لنصالح ت؛ ألّّن   ذا، و ب ع  اب اه إ اا ال إذل  اورة ا تحّاز ما ا اا  س اإل ب ع عجاّ 
 غط ...» :ر ماا تحاّ  اؼبهلّ ما ه إذ  اى أ ّ وجبت فاه، اّ ذي  دالالت تعرّب  ا روح ا عصا تّخّ 

س   تباوؽب     قس اؼبعافس ا  قب ّ اؼبف  ال، ودالالهت  اؼبعروثس واؼبنلع ة  ثق فس  صا  ، وذ ك  ا  تل إاّل 
س تتب ّ  "دار اإلسبلـ"س ؼبصالح ه ت ا فكا ّ ا ك م س فاه ، ف ؼبعجّ  ا اؽب دفس إذل امتص ص لحا ا غلع 

س متج   س، زبتلف   دب ظعمس  ق  ب ّ مياّ    ؾب ؿ ثق  ّ تلك ا بار، ألّنّ    تاتان رؤ ت   ؼبا  ل   رج
  ت هس     است بلص  عرة نّ ػ  تبف      إذل معاف م ه أحلثا مس   آل ا، إّنّ  ا اؼب ظعمس اػب  ّ 

 س، و صبر أ ك مه س وا عبلا ت اؼبت عّ س  رب ا تج رب ا ت رىباّ  تيكّ  ف ثق  ّ س  ه، ف ؼب ا ؿ مكعّ  قاقاّ 
و كا رفل  ذ  احمل ذ ا، ،  3)«رات اػب  س  ه ا اآل ا  نا لاكس ؿبكنس ومتبلزمس ما تلك ا تصعّ 

س، ووبّلله     ّ ظا س اغبّ ر ّ   اغ  أف  ق رب ا   اب اؼبع  ا تلك اؼبصالح ت وفًن      ع  اؼبياوطاّ 
ػببمس أفك ر وتعّجه ت  ، وإاّل ساق    مأزؽ تاع   تلك اؼبف  الإذل  نقه  ا فكا وسا اه  ا ثق  ّ 

 ّتف  »  عا ه ، أو إ ت ج معافس ربكنه  األ عا  وا افا ت، فتق ال ا ب ا  إذل دار ا   ا فقه اإلسبلم ّ 
تغلن فاه  أ ك ـ ا كفا، وتاغى اّ    م  مق  ب ا يا عس، و ع أف ال   تّعف اؼب لل   األرض

                                                           
 . 125ا  حس، اآل س:  -1
 . 256ا اقاة، اآل س:  -2
اؼباحلل ا ثق   ا عاب، ا بار  عرة اآل ا   اؼب ا ؿ اإلسبلم   بلؿ ا قاوف ا عساى، - اإلسبلماس اؼباحلل ّس  اب اه إ اا ال: -3

 .11، ص ـ2001، 1 ا  ف، ط- ًنوت ،اؼبغاب-ا ااّ  
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فا هبن اؽبجاة م ه  إذل دار اإلسبلـ ألّف ذ ك س، و غلن سلا ف ا ياؾ...دار ا كفاه  اعا ٌن اعب  لاّ 
 . 1)«  عاف ا عال 

اّ ذي   ع اإلسبلم ّ  ا عابّ  ورفل أّف  اب اه إ اا ال  ؤحّلب أّف اؼب ا ؿ اؼباتاط    فّ   ا ثق  ّ 
ذ ك    ا قاآف ا كامي، رفل  س األوذل   حلسّ ربّكل    ا فس  عرة اآل ا، إاّل أ ّه  اّجح أّف اؼباجعاّ 

ا  ظاة  ّح فب  سا  أفّ  تّ »    ثا     اآل  ت ا    فس ا ذحلا  لى م   فّ ب  ذ  ا فكاة،  اث  قعؿ: أ ّ 
يب ح اؼبعىن  ؤللا  ،  لظعا ا و آل ا ا، اّ ذي  س، ف  ب ا  عإذل اآل ا حل    تقـع  لى أسس د  اّ 

د ا  ظا  لوّ اّ ذي  ة،  كافاس م  إذل ا  ص اؼباجع  ذ ك فإف ا احث  ا مبلمح اآل ا  فدض ا ععد
س دب  وبت ج إ اه ما  عر وألك ؿ ورمعز.. وم  داـ ل اؼبت اّ  اعض     ا اإلدراؾ وا ع   أو  اعّ 

 ت  ا ذبلاّ   ن، وتعاًناً تكثاف   لكبلـ ا ا ّ  ا قاآنّ  س ا  صّ را  لع دل و ئل   ف، ويبثّ اإلسبلـ وبنس تصعّ 
 . 2)« لجن  س سً معا ر ّ   لاؤ س، وا  بةً  س مصبراً  يكّ ه س، فإ ّ اؼبقبّ 

ل اؼبع س هت  ما ا ب ا ا قاّ س استنبت اعّ اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس  لى م  سا ،   ت لص أفّ  تأسا  ً 
  ا   تهذ ن اّ    سؿ، واؼب ا  األ اس  لقال اإلسبلماّ  ًن، ف  قاآف ا كامي  ع األ س األوّ  إذل حلسّ 

س مت   اس   ا كن ؿ، ال ربتنس س فاااّ س، زبّ  إلرادة ر   اّ اؼبع مبلت  ّعا ط لا اّ ا  لعؾ، وت ظال 
س، وجعس مالاف  ظنى،  اث   رب ا ع صا ّ  سً أفباّ  سً  ّ ر ّ   يا  اان ً  ا ل ف، ف  بستعر اإلؽب ّ 

 تلعن دوراً د   اإلسبلـ  بّ اّ    سس، وا قال اؼبعا ر ّ ا  عازع ا او اّ  ا تقعى  ع ا فاصس، فبل جـا أفّ 
   ا تأ اف  ٌن ا ايا.   ظب ً 

 :مركز الغربي  تالتفكيك  -1-2

و نا مياوع حلاًن ا الح ـ وتعّبدت طاع ته، 1997 بر س س اّ ذي   اؼباحلل س ا غا اس  حلت  ه )
س ما أ عؽب  اإلفا قاّ   لاه: "اؼبا  قس واال تبلؼ"، ا ـ  اب اه إ اا ال  تفكاك ظ  اة ا تناحلل ا غابّ 

                                                           
 .26ـ، ص2010، 1دار اإلسبلـ ودار اغباب، دار اؼباا اٌن، ط -ملف   ا   ا ا يهاي،  قاقس ا بار ا -1
  .22-21صص  اب اه إ اا ال:   دل ا قاوف ا عساى   أ ٌن اؼب لنٌن،  -2
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 اؼباحلل ّس ؛ ذ ك أفّ ا غابّ  س اآل ا   ا فكا ا فل ف ّ اكيف  ا آ اس سبثّ   إذل ا قاف ا عيا ا، و عالً 
 لى م  سعا  ما  ومعتقباً  س ا غاب ثق فسً تقعؿ  أفّلاّ  افتعل  وزّورت أ عالً  -فان  وب ن-ا غا ّاس  

 ك ا س م  تعاطأت ا  اث  س اؼبغ الة   إ غ   اآل ا، ف  غاب  تناحلل  عؿ ذاته،   مق األمل،
دة اغبّ رات، واست لاؼ ا ثاوات، سفك ا بم  ، وإ    عّغ ا تايًن اؼب اح ّ س، فاغبنبلت االستعن ر ّ 

 ب ع عجا   ع فه  إ-ا غا ّاس   اؼباحلل ّس  ت، إاّل أفّ س وا تنّبف وا داـ اغبا ّ رفل لع رات ا بيبقااطاّ و 
دل  الغ » س ما  عع آ ا، فح ن  اب اه إ اا ال:عد ّ  عا  حل  س ا يععب ا ت  عس ؽب   أثقل -متيّبدة
 ا، فقب أسهن  ا ك ا س    احل ت االستعن ر،  لغه  إ غ   ا غاب اآلاّ     ا ا برجسإ غ   اآل

ست اج ا غا ّاس  اغبّ رة أفّ ا تا ر  ذ ك  لى س  كاّ ف  ا فتح واال تبلؿ وم ح  ا يا اّ وسعّ 
س   ّن  س ا قاف اػب مس ا كيعف ت اعبغاافاّ  ته!! وما اؼبعاوؼ أفّ ته واكبا طه ودو اّ اإل   ف ما وث اّ 

ا، ، واؼبايّ ٌن: اعب بيّ  يا و با س ا   دس  يا حل    تصاحن معه  ثبلثس أل  ص أس ساّ 
ا، وا ت جا  ك  هبن  ا ثاوة، و   س  ك   ايّ  ، وا قسّ فلك    ااا ووبتسّ  وا ت جا. أم  اعب بيّ 

 . 1)«...ت مفتع س  كيف  ذ  اغب  س   سجبّل ا عا ّاس  وا صٌن مث ا ابلدس واؽب ب أما ك  اعب ع اّ 

، وحلذا ا افاس ه  أساعرة أو  قبة ا تفّعؽ األوروبّ رباحّلاّ   ا غا ّاس  وم  ت  م  طنع  ت اؽبان س
قبنه ، س وأَُفس اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس ، تااجع ا تقبـ ا ع اب   ا ع دل    تا ر   طّ  ا ع رمس   تكا  ه

س س واالاتص د ّ س وا  ا ساّ س وا فل فاّ دبظ  ا  ا علناّ  ما      مبعذجه ا ثق  ّ  "ا غاب"ا سبكّ ...»  اث
س، رات اػب  س  ه، سباحلل ذ ك ا  نعذج  عؿ ذاته    احلس ؿبعر ّ م ذ  صا ا  هّس، و فعس صبلس ا تاعّ 

  عاف   ع  ً  اغبب ث  عف ً    ف  ا فكا ا غابّ اّ     هت إلك  اّ   كسّ  "سس ا غا اّ اؼباحلل ّ "ت إذل ظهعر أدّ 
 فا اس  صبلً متّ  رت  ل س ا تناحلل، فاا   مفهعم ً ، وتاعّ وا ب ينّ  وا ثق  ّ  ؽ ا عاا ّ ما أ ب ع عجا  ا تفعّ 

ا انعح  اينس ا ع دل  أصبعه، و برجه  نا رؤ س  وهبذا امتبّ  "ا ععؼبس"ا تناحلل  ف ه ، و ع مفهـع 

                                                           
 .111-110صص  اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد س،  -1
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وم   س اؼبذحلعرة، م  ماا  ة لاط ا داتن وا تف  س وا تن  ل  ٌن م   ع فابّ ا فا اّ س م تنبة ما فا اّ 
 . 1)« اس حلذ ك

 ا  فّبلً -حل    ف  ته  اّ     س،س وا كيفاّ و   ع   ذ  ا فكاة،  يأت اغبنبلت االستعن ر ّ 
ـ األمثس  لى ا تقبّ  افدض ا غاب أ ّه  طّ اّ ذي  إدراج ا علل   اػبطّ  -اؼبص حل وّنن ا ثاوات

و قب  عا  »  اع ه:   ّلزت ا تناحلل ا غابّ اّ     عاض  اب اه إ اا ال  ؤلسا باإلطبلؽ،  اث 
س، و احل ت س، وا تجا س االستعن ر ّ س م ه  االستكي ف ت اعبغاافاّ س و لناّ س وثق فاّ سا ساّ  ظاوؼ

ة مالقس ة ا غاب حلقعّ س   تاحلال اعّ اّ س وا  ا سة االاتص د ّ  ت اغبب ثس، وا قعّ ، واؼب هجاّ ا كيف ا علن ّ 
    ا ع دل حلأفّس دب  هبعس ا غاب  د ّ  ى إذل  عغ ا ع   اإل   نّ أدّ اّ ذي    ا ت ر خ اغبب ث األما

استا ع ا تأثًن   ا فكا ا عاب،  »س ؽبذ  االمتا زات وا فتع  ت ا علناّ  و ظااً ،  2)«معاى  رب ا ت ر خ
مه اؼبفكاوف ما  بلؿ م  ابّ  ى ذ ك وا ح ً لاته وأطاو  ته وذبلّ ما فباّ نه  كثًن حلن  استا ع أف  صِ 

 عايع ه وساس تاااس اغبا ة   ا عسط اّ ذي  ا ع ـّ  ق     ع   ا ثق  ّ ا عاب ما آرا  وأفك ر تعلّ 
 . 3)«ا عابّ 

وو ل س، ، واألفّلاس ا ب  اّ   ألطاو س ا تفّعؽ ا فكايّ تفصالا   م رس  اب اه إ اا ال  قباً 
 ا لص   ّن  س اؼبا ؼ  ة، اؼبب ـع   ؼبعافس وا قعّ   اث فّكك  ذا اؼب هج ا غابّ  ،االستعبل  ا عاا ّ 

س ااتّته  س و ا   معافاّ فكاة أ ب ع عجاّ ...»،  اث  صفه  أ ّه: إذل ربب ب مفهـع  لتناحلل ا غابّ 
س ما س أل باؼ    ّ اؼبع ن ا ع مّ د واال تي ر   ا ع دل، وا  اااة  لى م ظعمس   جس ا غاب  لتنبّ 

   لع دل وا ت ر خ واإل   ف، واب ا تها  إذل أفّ ا غا ّاس    عاف  ا اؤ س  عف ً  أجس  عغ ا ت ر خ اإل   نّ 
 ا، واال تق ص م ه، ى   ه  تاجس  لى ف  س ما اػباعرة، و   تيع ه  عرة اآلدّ سباحلل تتأ حلسّ 

                                                           
ـ، 2004 ،1ط  ا  ف، - لبراس ت وا  يا،  ًنوتا عا ّاس    ت اؼب تع رة، اؼبؤس سواؼباجعاّ  ا عا ّاس  اب اه إ اا ال: ا ثق فس -1

 .6ص
 .106 اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد س، ص -2
 .52م ًن مه دي:  قب ا تناحلل وفكا اال تبلؼ، ص -3
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ن   ع    س اآلف    بلاس ا غاب م  ا ععادل   رج س  ت فاض اانته، حلوإدراجه   معاا  دو اّ 
اّ     لى لاوطه ا ت رىباس  " متناداً متع  ا     ق ً »"ر ا غاب  اصاح ا تناحلل   ا تصعّ ،  1)« ا ؽ ا غاب

دة ال م ته مف  ال ؾباّ ، فص رت ـبتلف مقعّ ل  ٍ     لى حلسّ متع  ا   ه   ر   ق ً  لعرته، أو اس إ ّ 
 ته  تع مس م  احملاط تع مس ا غ  ن م  اؼبغلعب، فا عى دوم ً د و اه دباحلل ّ دبجاّ »، ف ؼباحلل  2)«ست رىباّ 

 . 3)«...إذل   ط  فعذ   لاه وتصب ا أفك ر  إ اه

 اغبكل  لى  تعذّل  متع ؿٍ     ذحل  ٍ س تتنتّ ه و   لن  ذا ا تصعر م ظعمس ماجعاّ وجب ا    ذحلا أ ّ 
 س ذبعس ا تفا ط  ه وا تق ر  و ىّت س اآل ا،  ذ  ا بو اّ وإ ااز دو اّ استحّ ر ...» ،  اتكل  لىاأللا  

لٌن  لى  دة اؼبتحصّ تلا      ّ  اغبا ة   ن اؼبياوع ا غابّ  س، ألفّ س  ّ ر ّ  كت ن لا اّ  إ  دته  نبلً 
غس ا غاب  ترب ا اؼبياوع وا ت ظًن  ه، فها س، ما      اى البااط حلا ر مفكايْ لات ا غا اّ ا فّ  س واؼباّ 

 لى  لَ كَ س، و َ ن ما اػبا ؿ واػباافس واألساعرة وا تأمّ و ع ؾب ز ماحلّ  ا ياؽ سحايّ   اى أفّ  مثبلً 
ؿ  كل  صبر   يأف ا صٌن  ع ))ثا ت أوّ  إفّ     ثا ت وا  كعف وا ذ عؿ ا با ل،  اث ا ياا ّ 

  )) لب وا اس  ذاهت ، إّنّ   ت وفًن س ملتا س اؼبكعّ لته  ع س روم  تاكاّ   . واؽب ب   ـباّ اعبع ا ا صاينّ 
 . 4)«    ً جذا  س  ااً  ا يعؽ واغب ٌن..   ؼب ً 

س، استا ع  اب اه سبلماّ واإلا غا ّاس   اس ف  صس ؼبقّعم ت ا تناحلل   اغبّ رتٌنو عب واف ت متأ ّ 
ا غا ّاس   اؼباحلل ّس أفّ   اث  كنا   ا هن ،  د ا فاؽ اعبع ايّ أف وببّ  -و لى كبع تاحلايب-إ اا ال 

س  ف ه  اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس الباط    فب رسس  قب ذاهت ، فأدرج   ف ه    ا ت ر خ، فان   ا  »
ى ؿ م  ربت ج إ اه  ع ا  ظاة ا ت رىباس  تت اّ أوّ   لف  عاجل ال عتاس، ورفّ  فب رسس ا  قب، و عسّ 

 إ اا ال  ثّنا   ا  نعذج ا غابّ ما ا عا ح أّف  اب اه ،  5)« بل داؼ   آل ا  ا س األ   و عالً 
                                                           

 .107-106صص احمل ورات ا  اد س،  اب اه إ اا ال:  -1
  .52-51صص م ًن مه دي:  قب ا تناحلل وفكا اال تبلؼ،  -2
 .215ـ، ص2008د.ط، ماحلل ا  يا اعب مع ، تع س،  ؿبنعد طالع س: إلك  اس اؼب هج   ا  قب األدب، -3
 .65، صٌن  باـ اؼبص حل و عار اغبّ رات  ا إ اا ال أضبب، استناار س ا ت ر خ م    -4
 .158س، ص اب اه إ اا ال: احمل ورات ا  اد ّ  -5
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، ع س   ا فكا ا غابّ  ا  عازع ا ث  ااجعسس مـ إذل ربا ك ف  لاّ غبظس تأزّ   قب   ذاته، أل ّه  احلا   حلسّ 
ما أجس تعب س   ت فًن اؼبفّكا فاه ، وا اقا اّ  قاا ة اؼب ّلن ت ا ا  اسوت ياط سلاس ا عقس اؼبت   لس 

س  آل ا، وما مث    ا  قبة ا تع رل وا  ظاة ا بو اّ اؼب  ر، حلن  أ ّه ما جهس أ اى  ب ع إذل ا ت لّ 
 عتقب  اب اه إ اا ال اّ ذي    إط ر اال تبلؼ وا تف  س وا تعا س  ٌن اغبّ رات إت  س ساس  لحعار

 . أ ّه ا  ااس األو ب إذل إ ا ؿ  ل س ا تناحلل وتفكاكه 

ف ؿ فاتكعّ   األوّ أمّ ...»؛ ، ووجه استهبلحل ّ ثق فس اؼباحلل   مفهعمه  ا عاس  وجه ف: وجه  لن ّ و 
س س وا فال   اّ س اغبب ثس، وما  ت  ج فلو ا فّ   وا احعث ا اااّ س وا تك ع عجاّ اؼبكتيف ت ا علناّ  ما أ لّ 

ا  فس  لى ا احث وا ت قان  ا ما وطّ ا ال  الغه إاّل ه    اؼباحلل ذات م تعى رفا  جب  وفًن  . وحللّ 
ور ب األمعاؿ ا ا  لس  العغ ف  س ا  اااة  لى ا اااعس وتعظاف ذ   ا    ص حل اإل   ف ومق ومس 

 ـ    ذ  اجمل الت  كاّ رو ه. واب ا اها ا ع دل   ا س ا تقبّ  اُ ح  صَ تفتك  صحته وتُ اّ    اآلف ت
 لى ا صعرة   قـع أس س ً »فإ ّه  ا عجه االستهبلحل ّ ، أّم   1)«..مكتيف ته ال   تفاب م ه  اعبنا .

لنب    ؼباع س وا تها ج وا ع ف   حلثًن ما وا صعت، ونب    مت  وؿ صبا  أرحل ف احملاط رفل سباّ 
ف ا ع ف واعب س   مس وج ب  س تعظّ س ماعّ ل   ػبصعص   م ل بلت تلفل ّ اغب الت، و ع  تج ّ 

 . 2)«سب اؼبا درة ا فاد ّ جّ اؼباأة   ػبصعص، وتبفبغ ا غاا ل، وسب

ما إقب زات ت تح  ا تقب ا، وواا  مفعل  كس م   ع ا غا ّاس   فعلى ا افل فب   ققته اغبّ رة
اس، ا  لس  لتصب ا ثق فس معلّ » جان ومب ش، إال أّن  تصّبر اان  ذبهل  لى ثق ف ت ا يععب، فه  

ه  ال تفعس ااس أف ربقا م تهلكه   .  ك ّ ا فعر واالستهبلؾ اآلن، تب س اؼبتعس   ا  فعس مث تتا ّ 
     لاه و اتلّ     يِ  ا ب اؼباحلل فاسه    ا عقعؿ حل  هبعس ا ع دل  أحلنله ؿباا   ه،  ُ اّ     لق ح األفك ر

و عنس  لى تاساخ اؽبان س   ذ ك ف ال اه ر ا ك مس ساعّاس ف  لاس  قب ا ذات،؛  3)«اآلف  ف ه
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   ما اال عت ؽ ما ستنك ّ اّ    سما ا  ظاة اؼبع ع اّ  ا تن    وا ذو  ف  بالً س، وتعّاب   دبظ  ا ا غا اّ 
 ف.أو  ـ ا ت لّ 

س س،  عاض  اب اه إ اا ال إذل ربلاس ظ  اة ا ععؼبس  ع فه   اّ و  إط ر م  ايته  لقّ    ا ثق فاّ 
س إذل تقبمي  ا فس   ؼباّ  س، ت عىس وا تك ع عجاّ اإل بلماّ  س مبروسس، و ا   ط ر س، أ عيته  ا ثعرةفا اّ 

س ي إذل تعفّ س ما أ اا أ عا ه ؛ ألّّن  تؤدّ س، وتعّب ا ععؼبس ا ثق فاّ  لعجعد   إط ر مابأ ا ينع اّ 
س، و   ذا ا  ا ؽ  قعؿ  اب اه إ اا ال: واإلسبلماّ ا عا ّاس   سلعحل ت د الس إذل   اج اجملتنع ت

س اعبن  س، وسا دة ا ثق ف ت ا ع  اة لس ؽبع ّ مس اغب ماّ ي إذل اكب  ر ا ثق ف ت ا قع ف  ععؼبس تؤدّ ...»
س، فتداج   ت األ لاّ  ت ما مع  اه  اؼبعروثس، وذ ك  قعد إذل اّنا ر اؼباجعاّ د اؽبع ّ ذباّ اّ     لق رات

 ر ح، فا تسّ    مهنّ  هبعس األما ا ثق  ّ اّ ذي  د  لقال، األمال ؿببّ ة  ا سلّ س اؼب ظعرات اؼبعربّ أنباّ 
   ؽ أت فا اس، و ع م   قعد إذل تبا س    ان لاعع مف  ال ؽب  ماجعاّ  واالجتن   ّ  ا تعازف ا ذ ينّ 

س، و ااف  ذ ك   اجملتنع ت ذات ا ا ا ت ا ااا احلاّ وتتفتّ  ا اغبااؾ االجتن   ّ س ـبتلفس، فاتفجّ ثق فاّ 
اؼبق ومس، وىبيى أف    الت اال كف    لى ا ذات، وا اعا   لى اؼبعتقب، وظهعر  ل  ت ا تأ اس

 . 1)«س، أو    وجه م تحبث ما وجع ه س ا غا اّ  لناحلل ّ  تكعف ا ععؼبس تاوهب ً 

س،   هل   إل  س اال وأفك ر ومع ٍف  ت ا تبل اّ    ل ماّاا خبلفاّ  ف  ععؼبس    وجه فابّ 
س  لى اؽبع ّ ت ا ثق فاّ س، و تعّبى  ت وا ثق ف ت احمللاّ وأس  ان اغبا ة    س   ؼباحلل، و ت ّكا  ل صع اّ 

تقـع أورو   وأما ك ، » لالباف ا ت  عس  ه،  س و  حن   داهت  ومعروث هت  وذاحلاهت  إذل اؽب مش،  اث 
ا ربامج  إذل ا ياؽ، و كا م  ربب ب  بود ا ف  بة  -ا تعلال -س )اؼببرسس تصب ا مب ذجه  ا ثق فاّ 

س    اا، أما كاّ  -رجس تصاح فاه  اإل ب ع عجا  األوروإذل د ر ا ع   ا عطينّ   تاعّ عس،  ياط أاّل اؼبتعاّ 
 ، ىببـ ا  نط ثق فا   س، مبعذج ً األوروحلاّ  اؼباحلل ّس ـذة و ب  . وتقبّ و ىت ت تفاب ا ااقس اؼبت فّ 
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تقـع مااحلل ا ثق فس »، وما مث تاّسخ سا سس اؽبان س، حلن   1)«ف، أي تثاا  ا ت لّ االستهبلحل ّ 
 غتصاعف ا تنثاس ، وف  ا ً  ثق فت  ،  اث )   ر س و  بف و اع عرؾ،    تا ر فبثل ْ س   أما كاّ -واألور 

ب ، ما  قلّ    ا غاب حلسّ س. و يجّ   ا ثق فس ا عا اّ  ا ثعريّ   ذا اال تا ر،  إ غ   اعب  ح اغبباث ّ  م   تلّ 
االمتث ؿ واػبّعع  ف أ  ن  حل  عا   اغ   لاهل، ف ؼبغلع ع  2)«،  س ما م ظعر تاع ّ ال حل  فت ح إ   نّ 

   تنعف إ اه  ال سبلك سعى و   االاتبا     غ  ن، فهعاّ    اؼبال   لناحلل اؼبهانا؛ ذ ك أّف ا ثق ف ت
    تج ا  ن ذج ا ااااس و صّبر  .اّ ذي 

ا ال  اب اه إ ا    عع ما االستعن ر اعبب ب،  اث  عتقبس  ع  ا فس ذحلاّ  فنياوع ا ععؼبس ا غابّ 
ا ععؼبس ذب وزت   لى م تعى ا ع دل،  كاّ ا غا ّاس  إل  س ا قال» س أسهن   االستعن ر ّ ا تجا س  أفّ 

هب   صاح األ ذ  تلك ا قال اّ      صبلس ما ا قعا ٌن وا ّعا ط اؼبللمسف صف األسلعب ا تقلابيّ 
أوذل ااس  لغته االتص الت ما أجس إل  س  ذ  ا قال حلنا لس اّ ذي  ف  ا تقبـ ا كاًنإجا ر  ، ووظّ 
 ام  إذل  ص ؿ واإل بلـ تصعغ و   ا يععب  عف ً    لى ا ع دل،  بأت وس  ط االتّ فا ه  ا  ع ا  

 تس، و   اعة ال قس ساص ر إذل تيا   اؼبع  ًن ا بلزمس  تااا  ذ ك، واب  بأس     ا قال ا غا اّ تقاّ 
اّ ذي  س مثس ا بورس وا  ا ساّ د ّ   تيا ع ت مللمس هتبؼ إذل ذ ك    عض اجمل الت االاتص   تااّ فعلا  

س س وااتص د ّ لق رات، وا احث  ا أطا سا ساّ    ت ا ع  اة س، واؼبؤسّ نس ا تج رة ا ع ؼباّ سب رسه م ظّ 
تالعرت  رب اّ    سس األ لاّ س وا قاناّ س، وذ ك سافّ  إذل استاع د حلثًن ما ا تيكابلت ا ثق فاّ   ؼباّ 

س  ا ا دافاّ تكيف س  ػػ "م  ورا  ا ععؼبس" ا قاا ة ا  قب ّ هذ  ، ف 3)«ا عصعر  نا سا ؽ   ص
  إ ت ج األو  ـ، و ا حلس اؼبؤاماات، ف ا سس ا ععؼبس اعبّا رة وظّف  تك ع عجا  ال ا غا ّاس     تاؼبؤسّ 

 وتعااس روح اإل باع وا تج وز. ،س، الست لاؼ ا عقعؿتّ  ى، وفا   مب ذجه   اا قس إحلاا اّ 
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أّجج  أسا ب ا صااع  ٌن ا ياؽ س اؼب تحبثس سداتاجاّ اه إ اا ال أّف  ذ  االتقب  اب  ذا، و ع
س ع ت ا قعماّ س ا ف  لس  ٌن ا تجنّ     ل  ت اغبباثس وا ععؼبس  عض ا ت ـع ا امل ّ  ئا ذوّ »ووا غاب، 
له مف  ال سبثّ  جب باً     ذرت  بلف ً اؼبتعارث فاه ، فإّنّ    ج  ا  ما االكبا س ا تقلابيّ س، وفكّ وا عق  ب ّ 

ة أ اى اؼبف  ال ط ماّ  لى    ب آ ا، و ع أما  يّ  ؽ وا تفكًن   اااة مبعذج ثق  ّ ا تناحلل وا تفعّ 
 ت  ت ا قاوف ا عساى، و  رت تاعث ا اـع  صعرة إلك  اّ ات   طاّ نّ زباّ    سا  ج  اّ -سا ت  اّاّ 

س فب رسس ا اقعس س اال تن  ، و ا ّ ، فصعت اؽب مش ا با ل  يا اّ  1)«س واأل   سس واػبصع اّ اؽبع ّ 
 .معاز ا ا قعى كّ ه ال يبكا أف ىباع   ظس  بـ تك فؤ  س،   ف ٌ س، وتعل ل ا ثق فس احمللاّ ا ب  اّ 

ع    ت عّ   بة ال تقاّ وِ » ب أفّ إذ  ؤحلّ  ،س  ظ  اة ا ععؼبسما اآلث ر ا ّن اّ   اب اه إ اا الووبّذر 
قس، ف  ععؼبس  تعنانه   ت ا ّاّ اؼبغلقس، واؼبا  اس   ػبصع اّ ن ي إذل تفجًن  ل  ت ا تعصّ ستؤدّ 

د   تعاب لاارة ا تفاّ س، إمبّ س األ لاّ  لى م تعى ا ع دل، واستاع د   ا تيكابلت ا ثق فاّ  ا  نعذج ا غابّ 
  اب س واال تن  ، إمبّ اؼبيكبلت اػب  س   ؽبع ّ  ، ال  ؤدي إذل  سّ  ان س مبعذج ثق  ّ  األ نى، ذ ك أفّ 

مف  ال جب بة مغلقس  عؿ  ق   األ س و ف    ي  لى ا عكس إذل ظهعر أ ب ع عجا ت تّخّ ؤدّ  
س ما ا تقلاب ستقعد إذل سل لس ال ّن  اّ  ا غابّ  س ؿب حل ة ا  نعذج ا ع ؼب ّ  نلاّ  س، إذل ذ ك فإفّ اؽبع ّ 

س  ظل رمل ّ   لى أّنّ   ستاثّ اّ    رات، و ع  صابـ     ن ذج اؼبعروثستصااع فاه ا تصعّ اّ ذي  اؼبفتعس
 . 2)«   ود  ا    وثق فا   ااا   س رأظب ؿ ا  س  بلستثن ر األ ب ع عج ّ سبثّ 

    فذ جببارة ود    إذل متع  ا   س  آل ا، فأ يػأت مبعذج ً و لاه، ف  ععؼبس  ّنق  ا  ظاة اإلاص  اّ 
 ف  ياؽ دبقتّى  ذ  ا اؤ س  با    س ما لأف األفا ر، س، و قلّ س، و لغ  ا ععادل فًن ا غا اّ ا يؤوف احمللاّ 

ال ت نح    تعّبد س، وربّكل اّ   ا غا ّاس   ال  بلاس  ه   غبّ رة.  كّا  ذ  ا اوا س اؼبّّ نس  لذات
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، ف الاتبا  اؼبال  س اؼب   ّس ؽبذا اعبنعد ا فكايّ فاّ ي ا  لا  ت ا ا  ا ّ لوات، ما لأّن  أف تغذّ 
 .  1)« ف ه  قـع  لاه  ا  ظ ـ ا ع ؼب ّ اّ      اؼبا دئ م تحاس دوف تغًّن جع ايّ »

 س  لى  ا ب مؤدجل،  تعؽ إذل تيكاس   دل معّ ب  كسّ ما ا عا ح أّف أطاو س ا ععؼبس تتأسّ 
 إفّ ...» ػػػ''اؼبغ  اس''   اع ه:   اب اه إ اا ال ذا ا انعح  تعّذر ربقاقه، إذ  صفه  اؼبق  اس،  كاّ 

س ه   إط ر فا اّ ا مغ  اس، أل ّ ب فاه اؼبف  ال وا قال واأل باؼ  تّنّ  تيكاس   دل تتع ّ     ا ععؼبس ادّ 
ض تلك تقعّ اّ    تقعؿ هب  ا ععؼبس تكنا سل لس ما  اوب ا ت  فا و بـ اال  ج ـاّ    ا تق رب
ؽ تلك   س  فّح  بـ اتّ س ما ااس اجملتنع ت ا تقلاب ّ  لى استًناد مب ذج فا اّ  س، ف غبثّ ا فا اّ 

ربا ض   ا فإفّ آس   تلك اجملتنع ت،  ذا ما ج  ن، وما ج  ن ا  ن ذج م      ا قال األ لاّ 
د اآلم ؿ  ادود فعس  اًنة وفًن ؿب ع س، إذل ذ ك س، هببّ ف م  ا قال ا غا اّ تلك اجملتنع ت  لى ا تكاّ 

د، وا تأحلاب  لى وجعد ا تعجاس  تع اب ا ع دل   ن د عى ا ععؼبس  قعد إذل ظهعر  ل  ت ا تفاّ  فإفّ 
 ا ا  لاس،  عين فتح األف   لى مل ب ما اؼب  ز س وتف ال   ظ ـ وا ب جب ب  كعف م ؤوالً 

 . 2)«...ا صااع

 اب ل    تصّعر    لععؼبس، فإّّن  لكّ أس سا   تعترب فاه تك ع عجا  االتص ؿ مقّعم ً اّ ذي  و  ا عا 
وا  اااة  ، ت االستبلب، وا غلو ا ثق  ّ  لتناحلل،  اث دّ ن  اسداتاجاّ  ؿبّفلاً    مبلً  اه إ اا ال

  ستقـع  تثااته ، فتق اس االتص ؿ اغبب ث، تفكاك   اس ا تناحلل، إمبّ » ععؼبس  ا تياع   ف  لى ا ع دل، 
 ذ   س، وستقـع اجملتنع ت اغبب ثس   ستثن رستعاب تعز   ا ع دل إذل ؾبتنع ت  ب ثس وؾبتنع ت تقلاب ّ 

س س واالاتص د ّ س إذل األم ـ.  ذ  ا تق اس ستقـع  تجب ب ا ا ا ت ا علناّ ر اغباحلس ا علناّ ا تق ا ت دب   اعّ 
   نّ  آ ا ـبتلف ً  تلك ا تق ا ت ستأ ذ م  راً  فّ إس ف    اجملتنع ت ا تقلاب ّ س   ا غاب، أمّ وا  ا ساّ 

 ت  تأ اس ت ا قبيبس ما أفك ر و ق  ب وماو ّ   اجملتنع ت اغبب ثس، إذ ستقـع  إ  دة إ ت ج اؼبعرث 
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 ت بـ  ذ  ا تق ا ت تف جملتنع ت اغبب ثس ...  ا ا فيس   ر  ف اغبباثس ف ه  حلاد فعس ما لا  عرّب 
س  فس ا تق ا ت  لهاوب كبع اؼب   ، ف ؽ جب بة، فان  ت ت بـ اجملتنع ت ا تقلاب ّ آ بل ابلؽ إذل 

، س ا  نس   اجملتن  اإل   نّ جب بة ـبتلفس  ك  تاقى فكاة ا ث   اّ  ا تناحلل ساأ ذ وجع  ً  و كذا فإفّ 
و   م  األسف ث   اس ماتاكس ال تقـع  لى اغبعار واال تبلؼ  ك ه  تقـع  لى ا تف  س وا داتن 

ا غا ّاس   س ظاة ا يعفا اّ وا  ،ؽى  ذا اإل   س    تفعّ ااتّ وما مث . 1)«س!!وا بو اّ  واالستعبل  وا  نعّ 
هت   لى م اح ا ت ر خ  ا أدّ اّ    ستغاان فّ  س األمل وا يععب واألدوار اغبّ ر ّ ...»س اؼبغلق

س  لابلب   اؼببارس واعب مع ت األورو اس، و ذا  كس م  تفعله م   ج األمل اؼب   ج ا براساّ 
 . 2)«اً  ئل ق    لى ا ذات م تف س وؿبعر   ذا س، حلسّ األ اى ا تعلاناّ 

 لتناحلل، ذ ك أّف آ ا ت اؽبان س ربتكا ـبتلف   ع ا يكس اؼبث رلّ  -واغب ؿ  ذ -فن ا  ا ععؼبس 
؛ وتعل ل سا س ت ا تناحلل  عؿ ا ذات سبؼ ضب  س مص حل ا بوؿ ا اأظب  اّ س، هبا قا   ت اإل بلماّ 

س ا ا    ما  بلؿ تعّسعه   لى  عاب اب  لق    جس إذل أ ب ع عجا    ؼباّ »س ذ ك أّف ا اأظب  اّ 
س اه ، فه  ؾ  بلاس جب اّ   ثق فس اؼبتناحللة سبلك معافس ذات تصّعرات ما اس  لى تاساخ تفعّ ف،  3)«ا ع دل

. وم  تعارل اال ك  رات، ال ذبب ثق فس اؽب مش احملااس  ٌن ا تايًن    ععؼبس وفكاة ا تناحلل ا غابّ 
اؼب    اعبناس، رفاس   ا عثعر ، فتتع ذل د عات ا تأ اس الستيااؼ اال س سعى م  اه  مبلذاً واؼب  اّ 

   تنّال   بم  تتع ظل  - و ع ونبا  -   ا اؤس وا فيس، وزبل  لععراً س  اوح مّتقبة، تغاّ  لى ذات مث  اّ 
 األزم ت.

س تعاجه اػبصع اّ اّ      تتعجاه مص  اح ااا ته  عب ا تحبّ   اب اه إ اا ال ذا، واب   وؿ 
ت لع  ا اّ    س ا بمجة تافض االمتث ؿ  عنلاّ ت يأ رفا ت مّ دّ » فاإزا ه س   زما ا ععؼبس، ا ثق فاّ 

س، و قعد م  ر ا ت  زع س وأ بلااّ س و ف اّ س ما  غس ود ا و  اس اجتن  اّ  هت  ا ثق فاّ اجملتنع ت  صع اّ 
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 إذل تع رض  ٌن ا قال ذاهت ، إذ ما ا صعن اال تك ـ إذل مابأ ا تف  س ا داتن  ا ن   كعف األما
اّ    ته  ما  عع ا عبلاسد أنباّ س، وتتحبّ     ااّ س  لنجتنع ت، ألّنّ س وا ثق فاّ ق     اا  س ا يععر ّ متعلّ 

     أّنّ تبّ   ت وهب  ت تابؿ اان ً   تن  إ اه . تتج وز ا ععؼبس  ذ  اػبصع اّ اّ ذي   قانه  اإل   ف
س، س، و ل لس  لنعتقبات ا ب  اّ س احمللاّ  لا اس ا ثق فاّ  فبقعت ً  ،  كّ ه    اغبقاقس سبّثس ا داا ً  1)«س  ؼباّ 

 .، وااتص داً ، وسا سسً ، وفل فسً فكااً   لنقبس ت  ص حل ا تناحلل ا غابّ  وتب ا  ً 

 اب اه له  وما تبا ا ت  ذا االستاع د اؼبا ا،  اوز ظ  اة  اًنة أال و  : "ا ع ف"، إذ وبلّ 
  م ه أف ، مث  داحلل، و تعاّ ف  اط ٍ ر اب ا ع ف  تكعّ »أّف  باً ، مؤحلّ    ع   بلاته     تناحلل إ اا ال

أسا ب ا ع ف  ل  . وإذا  ظا   غب ؿ ا ع دل ما  ذ  ا لاو س قبب أفّ  ب حلسّ س غبظس فا اّ   فجا   أ ّ 
اس  ع األ اا س متعصّ س ومذ ااّ  ت  اااّ اؼبب ـع  أ ب ع عجاّ  ا ع ف ا  ا س ّ  مك ف. و عسّ  س   حلسّ م اثّ 
س  تقا ا مصًن  ، وتعب س أو   ه ، س أ بلااّ ، وم ؤو اّ س ً مقبّ  اعبن   ت سب رسه  ع فه  ق ً  ألفّ 

وال  قف   ب  ب م . و ك   واستع دة  قعاه . وأ ا     أ ذ ط    اال تق ـ وا ثأر فاكعف  يع ً 
،  2)« افئ ؽبان ا ع ف فا اغ  إطف   جذوته، وذ ك أما  عن أو م تحاس   ا عا  اغب  ا

 عصف    ع دل، وا ذي تب ا  صب   ت زبتائ  لف لع رات فّف  س، ال يبكا اّ ذي  ف  ع ف
ذاهت ؛ ذ ك   إ ا ؿ  ل س ا تناحلل    بّ ما األ عاؿ، حلن  أّف ا قّ    لاه ما عف    ؿٍ  ت ع غه  أيّ 

إذل   ً حل ف    ظ  ، ً   و ؤيت شب ر     ظ  ا تناحلل  ك   تحقّ  اه اؼبياوع ا غابّ تالّ اّ ذي  ...ا ثنا» أفّ 
أ ل ه ، وحل    أس  ااه و ت  جه مثًنة اّ     صعن تصب قه، و ابي ت  اّه م  ا قالاّ ذي  اغببّ 

س ؽبذا اؼبياوع، أو  يكّ   ً   وجعد   فعص دبفهـع ))اإل  دة  ، إ  دة ما ال وبقّ ه  تل ّ  بلمشئلاز،.... إ ّ 
 لى  فح ت ا ت ر خ، واؽببؼ  ع االستحعاذ  لى    ا عس  س فه   ا س   رٍ  ه. أمّ     ق ً 
 . 3)«ا ع دل
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 نب  اب اه إ اا ال إذل تعا ته ، اّ       ت ـ  ذ  اعبل اس،   ت تج أف فكاة ا تناحلل ا غابّ 
ن األ نى، كه االستعبل ، وا تعصّ  عب أف سبلّ   لنياوع ا غابّ  وتفكاك أس ه ، ذب ب اؼبلنح ا بمعيّ 

رفع  فاه اّ ذي  ّ رات األ اى         اح اغبّ رة اؼبع  اة، فف  ا عا ا  فّس اغبوا ت كّ 
س حلع اّ   ، وا تربهت  اان ً   س  ا ا ت  مح، وااعؿ اآل ا، وا تع  ش ا  لن ّ لع رات ر ّ ا غا ّاس   اغبّ رة

، وحلذا س، استع       كه عت ا ك   ّ  ت ا ثق فاّ    بة يبكا تعنانه ، دومب  ماا  ة اػبصع اّ 
س ج انس  ا طا   فاض ا  لا ف، س،  اث ارتكا  ؾب زر  يعس، وجاا ل دو اّ اغبنبلت االستبم ر ّ 

م ه    ٌن  لل إ  دة لععب ا ع دل، ز ن ً   ذ  ا ع جهاس  ااود     حلسّ  وا قها، و بر اؼبعارد. إفّ 
   اغ  أف ت عد.اّ      اغبّ رة األ ًنة واؼبالقس أّنّ 

 :ةات الثقافي  مركزي  جدلية السرد وال -2

 صا ومصا،  س   حلسّ تاّبد حلث فس ا  صعص اإل با اّ اّ    س، وتت عّع األابلـتتعّبد ا تج رب ا  قب ّ 
ة اؼب  ط  اؼبعتنس  غاس ا كيف  س،  ع إ  هبن  تلك ا  ا س ت ا  قب ّ اّ ذي   كّا ا ق سل اؼبيدؾ
   لقاه  ا يعايّ س فبل تلاؿ ا كا ع س اإل با اّ  . لداف هب  ا  ص األدبّ اّ    س ا اػب م ت اعبن  اّ 

رحلالة  لتحلاس وا تأو س، و عّس  األدبّ   ذ ما ا  صّ ، ا اثق    ه م   ج و ظا  ت تتّ ؿبًّناً   غلاً  وا  اديّ 
ر  ، س ا ف  لس    يأهت  وتاعّ ل ذبا س  اب اه إ اا ال   ا تا ر ا ّ اود  ع ر ب   لظعا ا ا ثق فاّ م  يباّ 
ة ت   ا ا تاّعر اغب  س   ؾب ؿ ا  قب  نا س ج دّ استا ع ما  بلؿ حلت   ته أف  اّعر آ س  قب ّ   اث

مبط ـبصعص ما  س تاحلا إذلماحلل ّ  م ه  أّف حلسّ  و ا ً  ت،  ت واؼباحلل ّ  ّط حبثّ  تتّ  ف فاه ا  اد ّ 
 س  آل ا. ظاة ا تلا اّ س  لذات، و ث  اؤ س مث  اّ تتياّ اّ     ت اؼبلّورة، واؼبقعالت اؼبفتعلساؼباو ّ 

س س ابيبه  و ب ثه ،    س  قب ّ ذبا س  اب اه إ اا ال   ربلاس اػبا   ت ا  اد ّ  ورفل أ ّ    ل ل أفّ 
  أ ّه  ابي ربفظ ً  ّن  يبّال  ، إاّل  ا  نس  ذاهت  ت تب   ا براسس وا تنحاص وا ت قان   دا له ، حبث ً 

ما ا عاعع   اّد   ات مّّللس،  اد  ػ "ا تجا س "، رب ا ً   و ف صبلس جهعد     قب ا  ّ  لب باً 
يبكا ا تعع س  لاه ،   إل  فس اّ    و عابة اال تن ؿ، وا  ظا إ اه  إثا ذ ك  لى أّّن  ا  تاجس اؼباّجحس
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ستحا ه     أي ؿب و س  تحب ب   س، وأفّ إذل  قا ه اؼبال     فت ح ا تج رب ا ذاتاس  لى آف ؽ ال ّن  اّ 
ميعب »س اغبب ث  ا ذبا ته ا  قب ّس وا فكا ّ  إذ  عتقب أفّ ا تحّار م ه ،  أطا  ّاقس ال سااس إذل

س هبب  ف ه متعّرط    سل لس ما ، فكّس  ب ث   صاؼ إذل و ف ا تج رب ا ذاتاّ   غبذر اؼبعا ّ 
 ع استقاار تلك ا تج رب ال سبلك  اا ا ه ، وذ ك  ا ن    ال  ما افداض   ـ اّ    االّد   ات

س هباي تيكاله   فعس مؤثّاات حلثًنة، وثا هت ، و ذا أما ال أستاا  أف أّد اه، حلعف ا تج رب ا فكا ّ 
و   مفتع س  لى آف ؽ ال ّن  اس، و اس ما ا ّصعاب و   ّن   ت ااعّاس ؽب ؛ ألّّن  ستّا    ف ه ، 

رؤ س -تفدض ا ثّا ت اؼبال ، فكّس ذبا س تغتين س إذا م  اّابت دباجعا ت وتتعّاس ف  لاته  اؼبعافاّ 
 بس تاـو ذبب   غبعار وا تف  س وا تعا س، وال  صّح اغبب ث إاّل  ا م  ر متحّعؿ وأطا   مّ  -وم هج ً 

 . 1)«  ا فكا اإل   نّ   ت ا تحب ث اؼبعا ّ ذاهت   تعاحلن  نلاّ 

س  ا      جس ما وجع   ّبة؛ ألّف ا  قب ّ و   ع   ذا األف ،  عتقب  اب اه إ اا ال أّف ذبا ته 
تفّ   بور   إذل اّ     لى وجه اػبصعص ىبّ    ًنورة ما ا تحّعالت واإل با  ّ  اغبااؾ ا ثق  ّ 

: س، إذ  ادؼ ا  بلً  ت اؼب   لس ا  قب ّ وبكنه  ا تعّبد   زوا   ا اؤ س، واسداتاجاّ اّ    صبلس ما ا قاا ات
س مكتنلس، إمّب  اال تف ت إذل صبلس األفك ر وا ّاؤى واؼبع ع  ت ا س  قب ّ ...ال هبعز اغبب ث  ا ذب»

،  ك ّ    2)«، وجاى اال يغ ؿ  بلؽب  جبنلس ما اّ    ا ّ ادمعٌّن  ا تظن        فكايّ اّ    اؼبتغًّنة
 ػ "ا تجا س" رفل أّّن  م زا     طعر ا تيّكس،   صّا  لى و ف إسه م ته   ربلاس اػبا ب ا  اديّ 

 اؼبع  ا. س ؼب ظعمس ا  قب ا عابّ و عترب   إ  فس  قاقاّ 

،  اث  قعؿ   ربّفظ أ ّ ً  و  سا ؽ آ ا،   عؽ  اب اه إ اا ال مصالح ''مياوع''  كسّ 
اوع،  ياس ا عاعع   ه ميد اآلف   أف أ الح  لى م  أ نس  لاه  أ ّ ين أتادّ  ك ّ ...»أ ب  عاراته: 

 س جلالس. وأظاّ ا   تبب  ف ه ؼبهنّ  ه  بؼ حلاًن  قـع  ه مفكّ  اؼبياوع  ع  ظ ـ فكايّ  احملذور، ألفّ 
س، س، وو فاّ    .  كا ما    اس وااعاّ ن ااس أف   برج   م اقس ا غاور واالدّ  لى اؼبا  أف  تح ّ  أفّ 
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اد، صس  عظافس ا  ّ  ه  عاة لاه ث  تس تتّ  أس س ّ ه  بور  عؿ ؿبعر ع أصب وا فكايّ   نل  ا  قبيّ  فإفّ 
 1)«...سس أو ا ت رىباّ الجتن  اّ س أو اس أو ا ب  اّ وطاا   سبثاله  لنع ع  ت األد اّ 

. 

س، وتاتاط س األحل ديباّ   األوذل  براس ته ا  اد ّ س دبا لتٌن أس ساتٌن، تتعلّ واب مّات ذبا ته ا  قب ّ 
س"، و ذا م   عّ حه    عار س، و ا هن   قاس   ناه : "األزمس اؼب هجاّ  ت ا ثق فاّ ا ث  اس   قب   لناحلل ّ 
، وردّب      ؾب ؿ ا  اد األدبّ أحل ديبا   تعلنٌن  أّ ين أ بدت إ باداً »،  صاّح فاه: صبعه م  مىن سعاب

س"،    أّوؿ أطاو س ج معّاس  ّصص  تكعف أطاو    لبحلتعرا ، و    ع عاف: "ا  اد ّس ا عا اّ 
 تبر س  ذا ا ت ّصص م ذ ذ ك ا عا ، ورل  مله  ؽبذا اؼبع عع. مث م رس   نل  األحل ديب ّ  ك 

أمشس،  آرا  فاه حلثًنة، ومعظل مؤ ف يت حل      ذ ك اعب  ن. و كا دبعازاته ا اث  ا تن ـ فكايّ 
 ف    س. وم  ّن  س ا ت عا  ت وجبتس واالجتن  اّ س وا ب  اّ ف  يغل  دبن رسس  قب ا ظعا ا ا فكا ّ 

 قب ا فكا دبع    ا ّي مس، و قب األدب دبع    ا باا . فلل أ ب أ اؼ أ ا  أ نس    قلٌن ـبتلفٌن:
 . 2)!«أ  ؟. فإّف حل   فًن ا در  لى ا تعّاؼ إذل  ف  ، فكاف  تعّاؼ ا قاّا   لّ ؟

ما    ّن  س ا ت عا ا ت، وجب  اب اه إ اا ال  ف ه يبّ    م  ر ا ـبتلفٌن، فيعا   عع
س ا ا ر س،  اث   دراسس ا  اد، وا تن م ته ا ثق فاّ  ، واال يا ر  ٌن إ باد  األحل ديب ّ ا تأزـّ ا فكايّ 

  ّن  س ا ت عا  ت، حلن  ذحلات ما ااس، » :، ا  بلً وحلافاس ا فااجه  ،  دسس   و ف  ذ  األزمس
 ك د  الغ درجس اّ ذي   ين م ق ل  لى  ف  ، وأمّا  مبة    ذا اإل   س    قل بأت ألعا  أ ّ 

س أـ ال؟  ت ا ثق فاّ  ت واؼباحلل ّ :  س    ؾ  لس  ٌن ا  اد ّ اغبًنة إذل أف احلتيف   رب سؤاؿ  قبيّ 
ا س. و بأت أفكّ س وا فكا ّ أ  دت تاحلال ثق ف  ا ي صاّ اّ    و ذا ا  ؤاؿ ا ترب  ما األسئلس ا كربى

 حلسّ   دل أحلا أ افه ، ودل أ تاه إ اه . و   أفّ اّ    ين م ذ ذ ك ا عا  احلتيف  ا صلس   صلس وأ تقب أ ّ 
ع هت  اؼبكاعتس. ج  تالّ ج  افا هت ، ومؤجّ  هت ، وماوّ س تقـع  لى اإليب ف   اد ـبصعص دا ل  فا اّ ماحلل ّ 

، أي س  لت ر خ ا ايايّ اإلسبلماس، فقعامه  األ ذ    اوا س اإلسبلماّ  اؼباحلل ّس فلع أ ذ    لى سااس اؼبث ؿ
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س، وما مث فهع أحلنله  وأفّله ، و  اغ  تعنانه اإلسبلـ  ع آ ا ا عق  ب ا  ن و ّ  س ا ق  لس  أفّ ا اوا 
  عبه د  لى م تعى ا ع دل، فبل هبعز ا  كث  ع ب اه ما أجس تصحاح م  ر  ين ا ايا   ظس 

 اوا س ا غاب    ا  نس  لى ا تصب  س، قبب أّنّ ا غا اّ  اؼباحلل ّس معتقبات وث اس وإلااحلاس. و ع أ ذ  
 لجنا ، وتعنال ذ ك  لى س  ا أطااؼ ا ع دل   غبنبلت   حاح ً   ت رىبه، وا تا ر   ماتكلاً 

 . 1)«...سس وا تايًن ّ االستعن ر ّ 

ميحعف    غلعا   س   مذ ن  اب اه إ اا ال تعّلز سلا ّن    نط ساديّ ماحلل ّ  واغب  س أّف حلسّ 
اإلحلاا ، طعا اس أو  ا طا    وا تعّصن، تؤما  ه، وتاّوج  ه، وربّث اعبن   ت  لى االلبااط فاه

  عع ما ا تنثاس...»إذل  ؛  اث تتل  ا فته  است  داً  2)«س متحّالةساود ثق فاّ » ت   تقب ا  ف ؼباحلل ّ 
س   لذات س واأل ثاو ع عجاّ س وا فل فاّ س واعبغاافاّ وا ت رىباّ س س واألد اّ ا ب  اّ =س ) ت ا ثق فاّ مه اؼباو ّ تقبّ اّ ذي 

ر    تصعّ س ا با نس، ف  تناحلل  ع  عع ما ا تعلّ س    بو اّ اؼبعتصنس  ع ل ا  ق   ا ك مس، واآل ا اؼبب ّ 
 لى  س  رب ا لما     ً ر  قـع  لى ا تن  ل وا داتن وا تع رل  تيكّ ملدوج  ا ا ذات واآل ا، تصعّ 

 . 3)«س ؼبعاجهس  غعط حلثًنة ت تلعح فاه   ع عح  عرة ا تقا   باّ ا س ومتن ثس ؼباو ّ تاادؼ متع 

س األ   واآل ا،  اث   فذ  اب اه عبب اّ  س تبور   فلك ا تنثاس ا  اديّ فجّس أ ن  ه ا  قب ّ 
س، وا يع رات ا فّف  س، س، وىبدؽ اؼبقعالت ا امل ّ  ذ  ا ث   اّ  إ اا ال إذل  ؤرة ا صااع  ٌن طا ْ 

، و عّب  ذا و اه ا عنا    ؼبع ن اعبب بة  و  ّلط ا ّع   لى اؼبغّان واؼبلتاس، واؼبهّنش، واؼبأزـو
 س.ماحلل ّ  جل  ؤما  ه أ ص ر حلسّ د تل استب  ؤ  ، وا   تؤّسس ػبا ب مؤ اّ   

س جعس م ه  ّص  ذا ا ع دل  لى آف ؽ ال ّن  اّ  -السان  ا  اد ا اوا  ّ -وال لّك أّف ا فت ح ا ّ اد 
حلّاس م ا  اّ ذي   س، وا فل فس، وا ف عف، وا ت ر خ، و ذا ا تف  س اػبصن  عاؼبكتّظ    علـع اإل    اّ 

ف تتكيّ ...»اه إ اا ال: عا ه ، و   ذا ا  ا ؽ  قعؿ  اب  ا تنثاس  رب االّتك    لى مؤّلاات  غع ّس
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 س ـبصع س، فت ّ  حلسّ س أو  اااّ س أو ثق فاّ  عؿ  اكس د  اّ ت تظل اّ        ا اا قس ا ا ر س  ل اود
 آل ا.   لذات، وإثاا  تا ا  ّ   قظس   إثاا  سبجابيّ  تظسّ اّ        ا ا  اد ػببمس تلك اغباكس

تتالعر فاه  أفك ر اّ    غ     أنباس اال ابلؽ ما واا  ا ع دل ا اـع ما أجس حليف األسا بو ذا   عّ 
 اؼباحلل ّس  ع د    ع ه  أما تعظافاّ    س، أو األسا بس ا غا اّ األما      اس  لناحلل ّ ا تناحلل، حلن   ع 

 . 1)«الت ا ق  نس    صا   س   ا ا    ت وا  جاإلسبلماّ 

 ٌن األ   واآل ا   سااس ا ظفا   ؼبآثا  واحملنـع  عكس  ذا ا  اد ا كثاف ا تباف  ا يب ب
واألؾب د،  اس  ذا فح ن،  س ا عنس  لى تعنانه ، و يا    لى  ا ؽ واس ، إذ تفصح ث   اس 

تتناحلل  عؿ اّ    س، فتص غ اغبك  س ما و   تلك ا اؤىاؼباحلل/اؽب مش  ا صبلس ما اؼبعااف ا فكا ّ 
س  ل اد، اآلف ؽ ا امل ّ وبكنه تااسس لّف ؼ  ٌن   اؽ أو د ا أو ثق فس م ، فاكعف اغب  س   اج ً 

 ؽس تقـع  لى فكاة اال تبلماحلل ّ  حلسّ » ب  اب اه إ اا ال أفّ س  لناج ، إذ  ؤحلّ واؼب تع  ت ا عااعاّ 
ع ت آ اس، و عاف  رفا ت ا  نس، فهذ  س ا اؼباحلل  ت، مافعب  يا  تالّ  اػب ص ؼب ضٍ  ا  اديّ 

تععمي  عر ما اؼب   ،  ع ت، أو  تلّ تصا   ذاحلاة تعاف  تلك ا تالّ ودبعاجهس اغب جس إذل تعازف م  
 . 2)« غ   ت    س

س ، وذ ك  رب إ ّ ع األ باث ا ت رىباّ ف  ا  ع ا ت ر خ  عين إ ي   ت ر خ دل  كا  ه وجعد فعل ّ 
اّ     فربحلس مقصعدة، زببـ مص حل اؼبااحلل ا ف  لس، ما  بلؿ سل لس ما اال تبلا ت وا تنع ه ت

إرادة ا قّعة، فاتل قه   نلاس تل اف ا ت ر خ        س زبل هباى دؾبه   ااا   مبروسس؛ ذ ك أفّ 
تعّلز اّ     عاساته  ا تبل ن   عب  ن ا عث  ق   لت ر خ، و عب  ّبة إزا  ت، تدّسخ ا صعرة ا اع  و س

 ث    ّ ت  ا ا رئ، واالسسباحلل ا ذات، أو تعاب ؽب  اال تا ر  ا ن  رب  ا   األزم ت، فهذا االستب  
ا  ا ؽ   ذا   اغب  ا  إمك   ت ا ّصنعد، و  فض   ه فا ر احملا، و  لن   ، ما لأ ه أف  ّخّ 

األمثلس     ؼب   اؼبع  ا أحلثا ما أف ربصى   ؾب ؿ ا تبلؽ ذاحلاات » أفّ   اب اه إ اا ال بؤحلّ  
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  بل ت  ب إذل م ض  ا   حلنع دؿ مع ع  ّ س، وا احث اؼب كعف  أو  ـ حلربى س ود  اّ س و اااّ ت رىباّ 
 ت س     دل ؿبتبـ  صااع اؽبع ّ س، أو ال تلاع لا اّ لت رة م فة جاّ  لتعاًن  ا اعّ   ع ا ا  ل، أو

س اؼبعروثس، واّنا ر          ا عا   ف ه حب الت ا ك  ر  لقال ا تقلاب ّ ع ت واآلم ؿ، ومياّ وا تالّ 
  رفا ت دا نس تا ب است باـ اؼب    است بم  أ ب ع عجا   عتا  ّخّ ا عبلا ت ا قبيبس،  ذا ا احث اؼبت

 . 1)«سً ودو اّ  ، واآل ا  فّ ً ورفعسً  دب   ّف   لى األ   ظبعاً 

تكا  ه  حلأ ب ع عجا  ت عى إذل  ا فس  س  تلّ  ت ا ثق فاّ اؼباحلل ّ  ّح أفّ  لى م  سا ،  تّ  تأسا  ً 
 ه،  اث ت عى األ ظنس س اؼب تلف وتيعّ معل س، تب ّ   لوات رفاع س، وأج بات فًن  اؼب ا ؿ تاع ً 

  هت ، ف  تنثاس ا غابّ معىن أ اس وبفظ  صع اّ  إذل إفااغ ثق فس ا يععب ما حلسّ  اؼبهان س ج  بةً 
تقبيبه   ا يععب ا ياااس  تلّ  ارتآ ، وحلسّ اّ ذي   فكاة ا تغا ب   رج ا  اب ال  قاّ  مثبلً  اال تلارلّ 

، ا  اة  لى سبثاس ذواهت ، فبل ذبب اؼب ظعمس اؼبتع  اس فّ  س    عغ م   ع فه     س  لى ا ت ر خ
   صس ت  ا  ناق ً  ذ  اػبا   ت اؼبتلصّ   هت  اؼبت  ماس، وال ت فكّ  لـل ما تلفاق ت  بمس السداتاجاّ 

 ذا  . إفّ عمي معافس اآل اوسبل   أو  ؿ حلا ع ته ، وما مث تع  اج تلك ا يععب  غاس ت نااه ، 
  األسئلس  اإلف دات ميحع س    غلعا ، تعكس  ي لس   اال تبلؼ، ولح ً  ا عص ب جعس حلسّ 

  واؼبااجع ت ا عناقس، و   ت رل  عع س   امتص ص ا تحّالات أ  ن  وجبت.
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بل ٗنلة كقف عبد اهلل إبراىيم متأمٌ ، نقدان ك  ة إبداعان ة األدبيٌ أغوار العمليٌ يف مستهل سعيو إُف سرب 
كبٌن ، دب كاإلبداع من جهةة بٌن األكعلى رأسها تلك العبلقة الضركريٌ ، ةمن اٞنفاىيم األساسيٌ 

، بوصفو لغة ثانية موازية لئلبداع األدبٌ ، من جهة أخرل -تعبًنه على حدٌ - األدب كاإلبداع النقدمٌ 
، كاإلبداع من البدعة، إبداعان » األدب -كالقوؿ لعبد اهلل إبراىيم-إذ يسمى ، ة كفرادةيٌ عنو أ٨ن ال تقلٌ 

حينما ال ، و ابتكار جديد ال ينهض على مثاؿأم أنٌ ، كالبدعة كل ما ال ينهض على ٧نوذج سابق
، إُف عاَف احملاكاة حاالن و ينزلق نٌ إهبذه اٜنقيقة ف، لنقد لنص أـ منتجان  ب سواء كاف منتجان ييأخذ األد

 ل إِفٌ فاألدب كما ٫نيٌ ، هما ٫نتلفاف أيضايتشاركاف لكنٌ  كاإلبداع النقدمٌ  اإلبداع األدبٌ  كيف ىذا فإفٌ 
و إقامة نٌ إقد فأما النٌ ، خر على حد سواءىو ٕنثيل عاَف كإقامة عبلقة ذات طابع رؤيوم مع الذات كاآل

ية كاألساليب كالدالالت مث إنتاج معرفة من مادة ينصرؼ إُف كصف ككشف األبن حوار مع النصٌ 
ة بٌن شكل من األشكاؿ بالعبلقة االستتباعيٌ  كىنا ال ٬نكن التفكًن بأمٌ ، ىي مادة األدباٌليت  ٔنيلية

 .(1)«عبلقة االستتباع عبلقة التجاكر ١نلٌ  ٓنلٌ  االثنٌن

، للجٌدة يأيت رديفان اٌلذم  ،ال ٫نفى الرباط الوثيق بٌن األدب كاإلبداع، على ما سبق تأسيسان ك 
 كال ٬نكن أف نغفل دكر ىذا األدب يف صياغة الوعي االجتماعيٌ ، كاإلضافة النوعٌية، كالتمٌيز، كالفرادة

فحٌن ، كآالمو أينما ثقف، كآمالو، نات اإلنسافي ٢نتلف مكوٌ تغطٌ ، ةبوصفو أداة تعبًن استثنائيٌ 
، كركح االنتماء، كعبق التاريخ، كأصداء الثقافة، اجملتمع٩نب أف يلتقط فيو صور ، يكتب األديب نصا

، بلغتو اٞنتمٌنعة كيسكب فيو من ذاتيتو بوصفها حلقة مغلقة ال سبيل إُف ْناكزىا. كاإلبداع األدبٌ 
يكتب لتداعبو أنامل  كأخًنان  فهو أٌكالن ، يفرتض كجود قارئ حصيف، اٞنتعالية عن الواقع، اٞنراكغة

كإ٧ٌنا بصنعتو ، فاألدب ال يرتبط فقط بنبض اٜنياة، من الثرثرة كالبلجدكل مز٩نان   كافإاٌل ك ، القرٌاء
اٌليت  كمن األفكار البلفتة ببل ٞنسة فٌنية.، ىش   يف دىاليز نص   غاب اٜنلم اإلنسانٌ  كإاٌل ، أيضان 
السركد ليست  منو بأفٌ  كعيان ، "قيمة "التمثيل السردمٌ  يف مشغلو النقدمٌ  ك هبا عبد اهلل إبراىيميتمسٌ 

 ة.ة كالثقافيٌ االجتماعيٌ  اهتاّنعزؿ عن مرجعيٌ 
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 :التمثيل األدبي   -1

كاٜناؿ -فهو ، يتأسس مفهـو التمثيل األدب يف طركحات عبد اهلل إبراىيم على اإلبداع كاالبتكار
، ة للواقع تعتمد على إعادة تأثيثوأك بتعبًن آخر صياغة رمزيٌ ، استحداث عاَف مفارؽ للواقع -ىذه

لئلبداع إذ  م مفهومان كيف ىذا السياؽ يورد عبد اهلل إبراىي، كفق ما تقتضيو رؤية األديب كٔنر٩نو فنيان 
يقـو على إعادة تركيب لعناصر شائعة كمشرتكة بٌن األدباء. القيمة اٌلذم  االبتكار»يصفو بأنٌو 

األدباء  فكلٌ ، ٢نصوصان  ترتيبان ا من ترتيبها صر نفسها إ٧نٌ اة ال تأيت من العنة للنصوص األدبيٌ األدبيٌ 
ل ىذه العناصر على ٥نو خاص بو. من كجهة ْنمعهم أفكار كموضوعات كلغة لكن كبل منهم يشكٌ 

نقصده لئلبداع حينما ينفرد برتكيب العناصر النصية اٌلذم  باٞنعىن نظرم يصبح الكاتب مبدعان 
 . (1)«كترتيبها بطريقة خاصة بو. كيفيات القوؿ أىم عناصر االبتكار

تنكسر فيها اٌليت  فعبد اهلل إبراىيم ٪نسم أمره يف اٜنكم على النصوص بالنظر إُف الزاكية، كعليو
بتنسيق فيٌن مقصود؛ ذلك أٌف الفرادة تكمن يف تلك التوليفة  نات الواقع داخل النص األدبٌ مكوٌ 

 اٝنطاب النقدمٌ  جـر أفٌ فبل ، ة النصْنمع شتات األفكار يف ٗنهوريٌ اٌليت  كغًن اٞنسبوقة، اٛنديدة
أم بتجلياتو يف ، ال يف ماىياتو، سيعكف يف اٞنقاـ األكؿ على النظر يف كيفٌيات القوؿ كأساليبو

 عبلمات لغويٌة ذات داللة كقصد.

يف تعريف  كلكٌنو، يف اٞنوقف السابق ارتبط مفهـو األدب لدل عبد اهلل إبراىيم بالتمثيل كالرؤيا
، الفريد، الغامض، اٞنمتع، الغرائبٌ ، الساحر، ذلك اإلبداع اٞندىش...» يصفو بأنٌو أكثر مشوالن 

 ةكالطاقة الركحيٌ ، ة( ٟناة )اٛنمعيٌ ل البطانة النفسيٌ كشكٌ  ة ٗنيعان شغل اجملتمعات اإلنسانيٌ اٌلذم  داٞنتجدٌ 
 . (2)«عصر كحٌن يعاد اكتشافها كقراءة سيمائها كفحص مفاىيمها يف كلٌ اٌليت 
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ٓنتاج إُف شيء من اٌليت  يعٌج ببعض اٞنعان اٛنوىريٌةاٌلذم  ،اٞنفهـو الفضفاضيف ضوء ىذا ك 
اٌلذم  إنٌو غًن اٞنتوٌقع، ما احتجب عن األعٌن، حيث ٓنيل الدىشة إُف ما َف يكتشف بعد، التفصيل

يا ٟنا من دىشة ال ، إُف مرافئ الدىشة؟ ٗنيبلن  فما قيمة األدب إذا َف يأخذؾ أخذان ، ٪نًٌن العقوؿ
ة باىضة الدىشة َف تكن على حٌن غرٌة بأفكار أدبيٌ  ٬نكن كصفها عندما يفاجئك القوؿ األدبٌ 

ح أمامك صفحة من فتٌ تكت، فينكشف لك اٞنخبوء، فتقع طواعية يف دكائر السحر األدبٌ ، تنتظرىا
يوٌلد بدكره ، الغرائبٌ ىذا النزكع ، منطق األشياء ىنا ٩نمح اٝنياؿ اٝنبٌلؽ ٢نرتقان ، اٝنوارؽ كالفانتاستيك

فنجد يف ، ما نقرأ األدب ابتغاء اٞنعرفة إنٌنا كثًنان ، ال يضجر منها القرٌاء كال يتربٌموف، ةن كركحيٌ  فنيةن  متعةن 
 يف التعٌرؼ على حياة الناس يف ٢نتلف العصور كاألصقاع. تبلفيفو متعةن 

ٞنا فيو من ، مة من لواـز األدبيعٌد الز اٌلذم  ،ما يتخٌلل ىذه اٞنتعة مسحة من الغموض كثًنان ك 
، أك رىاف جوىرٌم تدكر يف فلكو مكٌونات النصٌ ، كعمق يوحي بوجود حقيقة سامية، كتفكًن، رؤيا

يوحي بانسداد أفق اٌلذم  فالغموض يستهوم أفئدة القرٌاء كالنٌقاد بوصفو ظاىرة فنية ٔنتلف عن اإلهباـ
ص. أٌما الفرادة فهي ذلك اإلحساس اٛنارؼ بتمٌيز اللغة إذ يعٌد قطيعة حاٚنة بٌن اٞنتلقي كالن، القراءة

اٌلذم  ،من األدباء الذين يتمٌيزكف باخرتاعاهتم غًن اٞنسبوقة يف ٠ناؿ التصوير األدبٌ  األدبية لدل نفرو 
 فيكوف األدب ّنختلف ألوانو كتابة متجٌددة تعكس تداعيات الواقع اٞنتجٌدد.، يفيض باالنزياحات

اإلبداع ّنعناه اٞنباشر يتيح أماـ الذات مساحة أرحب للتعبًن ...»اهلل إبراىيم بأٌف  كيقٌر عبد، ىذا
فيما يلـز ،  عنوو ال يفرتض مسافة بينها كبٌن اٝنطاب اٞنعرٌب ألنٌ ، بلهتا كاستبصاراهتاعن فوراهنا كتأمٌ 

كونو ،  الناقد كخطابوة بٌن حاؿ من الصرامة ككضع مسافة إجرائيٌ ، ةبسبب إجراءاتو اٞنوضوعيٌ ، النقد
ين أجد كفيما ٫نصٌ ، كىو أمر ال يشرتط يف التعبًن األدبٌ ، ةمنهجيٌ -ةة ذات رؤية فكريٌ ٣نارسة معرفيٌ 

، صبل بلذة كبًنة بٌن االثنٌنزلت متٌ  فما، رمركرم من اإلبداع إُف النقد قد مت ضمن ىذا التصوٌ 
الغلبة أصبحت  لكنٌ ، إُف اآلخر نا عذبان كتغليب أحد٨نا يف فرتة يزرع حني، كانتقاِف ميسور بينهما

 . (1)«للنقد
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أف يضع استطاع يٌتضح لنا أنٌو ، آنفان  أقٌر عبد اهلل إبراىيماٌلذم  إُف مفهـو اإلبداع ادان استن، إذان 
من  حيث يتمٌيز األدب بوصفو شكبلن ، ة اجملاكرة لوكاٞنمارسة النقديٌ ، بٌن التعبًن األدبٌ  فارقةن  نقاطان 

يعرٌب عن اٌلذم  كخطاهبا، كضآلة اٞنسافة بٌن الذات اٞنبدعة، برحابة األفق أشكاؿ التعبًن اإلنسانٌ 
ا فكري   كٕناسكان ، بستيمولوجيةإ فيما يفرتض النقد بطانةن ، كخواطرىا، كىواجسها، كأفكارىا، عواطفها

 للموضوعٌية. ان توخي
ر كىذا يؤشٌ ، ي ٔنضع ٛنانب الكيف أكثر من الكمٌ ة التلقعمليٌ  د عبد اهلل إبراىيم أفٌ كيؤكٌ ، ىذا
كبالتاِف اٛنـز ، ابة للولوج إُف اىتماـ اٞنتلقيىذا األخًن بوٌ  إذ يعدٌ ، ة اٞنستول اٛنماِف كالفينإُف أ٨نيٌ 

كاليت ٔنضع ٞنعايًن غًن ، لعبة التسويق اٞنقيتة لكنٌ ، شة لؤلعماؿ البلحقة للمبدعة كاٞنتعطٌ ّنتابعتو الدكريٌ 
أكثر قيمة من اٞنشهور و رغم أنٌ ، صل أدهبا إُف النخبةة مغمورة ال ياد قامات أدبيٌ تسهم يف إ٩ن، ةأدبيٌ 

ين أحٌذره من اٟنوس لكنٌ ، ال أِنس الكاتب حٌق الٌشهرة»يث يقوؿ: ح، الفحولالبناء ك  من ناحية
اٌليت  ةكإشباع اٜنالة اإلبداعيٌ ، كأطالبو َنودة األداء فيما يكتب، للعاَف ثابتان  اٞنرضي بذاتو كجعلها مركزان 

كليس الظهور ، بل اٝنلود يف التاريخ، توٌفر لو الٌشهرةاٌليت  فالكفاءة ىي، يريد ٔنٌيلها أك تصويرىا
، كسرعاف ما تنبذ اٞنشاىًن أنفسهم، فبل ترتوم، تلتهم كٌل شيءاٌليت  السريع العابر يف كسائل اإلعبلـ

لثبات أفكارىم كآرائهم ككجهات نظرىم. ، جر عثرة أمامهابعد أف أصبح ىؤالء ح، باحثة عن سواىم
اء متو٨نٌن أهٌنم معاصركف كال يلبث ىؤالء أف ينزلقوا إُف خداع أنفسهم كخداع أنفسهم كخداع القرٌ 

فكم ككم من الكٌتاب الذين ، كينبغي ٓنذير الكٌتاب من الوقوع يف ىذه اٞننطقة اٝنادعة، كأبدان  دائمان 
كعد  سرعاف ما ٙنل ذكرىم ّنجٌرد نفاذ أمواٟنم. ىذا يتناىف ككلٌ  زائفةو  شهرةو  بذلوا اٞناؿ من أجل

 .(1)«حقيقي من كعود الكتابة
فالشهرة ىي أٚنى ىدؼ يطمح ، مشركع ضح أٌف ىوس الشهرة حقٌ يتٌ ، على ما سبق تأسيسان 

دكف شهرة ال ، االنتشاركرافده ٥نو ، كىي بوابتو ٥نو اٛنمهور، أك ناقدان  إليو أٌم كاتب سواء كاف أديبان 
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يطرح نفسو كبإٜناح: ىل ىناؾ عبلقة بٌن شهرة األديب اٌلذم  السؤاؿ للنور. لكنٌ  ْند أعمالو طريقان 
 و؟كنصٌ 

، ث عن عظمة األدبكحٌن نتحدٌ ، دىا عملودىا شهرتو بل ٪ندٌ يف الواقع قيمة الكاتب ال ٓندٌ 
السلطة  ليس ألفٌ  كانوا عظماء فعبلن ،  اٞنفاضلة بينهاتربز أٚناء يصعب علينا ، ةكخلود األعماؿ األدبيٌ 

 راقيان  ىم أدبان فقد خلفوا كراء، كانوا ٠نيدينم  بل ألهنٌ ، أك الصحافة صنعت منهم أٚناء كبًنة، متهمدعٌ 
ٝنلوده  فكانت كتاباتو سببان ، ل اٚنو يف التاريخ بأحرؼ من ذىبفهناؾ من سجٌ ، يشار إليو بفخر

 كره ٞنا يف أعمالو من افتعاؿ كابتذاؿ.كىناؾ من أفل ذ ، كبقائو
، اٛناحظ، أبو العبلء اٞنعرم، امرئ القيس، جلجامش، شكسبًن، الدليل على خلود اٞنتنب إفٌ 

ك١نفوظة يف ، صٌن إُف يومنا ىذااد متخصٌ كنقٌ ، اءكالشنفرل ىو بقاء آثارىم مقركءة من طرؼ قرٌ 
فيكوف ، و يبقي على ذكر صاحبوألنٌ ، ىذا اٝنلود أشرؼ كساـ كلعلٌ ، ةة كاٛنماعيٌ الذاكرة الفرديٌ 

ع نتمتٌ  خالدو  ؿ إُف نص  مث تتحوٌ ، زشهرة تبدأ بشخص متميٌ فال، كحضارتو، فكره، على ذكقو شاىدان 
 كتعجبنا أفكاره كرؤاه.، بو

جهر اٞنبدعوف كلطاٞنا »: قائبلن ، ز عبد اهلل إبراىيم بٌن الشهرة العابرة كاٝنلودكيف ىذا اٞنضمار ٬نيٌ 
كيبحثوف عن ظهور مشرتؾ يف اإلعبلـ ، بشكواىم من الٌنوع األٌكؿ ألهٌنم يربطوف كتاباهتم بأشخاصهم

ة العظيمة.  يستبقيهم يف الذاكرة ك٫نٌلدىم يف اآلداب القوميٌ اٌلذم  كَف ينتبهوا أل٨نٌية النوع الثٌان، معان 
معظمهم يفتقركف للبصًنة العميقة كوهنم بناة ك ، كالسريعة، كثًنكف منهم مشغولوف بالٌشهرة العابرة

كالٌصواب ، فًنيدكف أف يكونوا الناطقٌن بلساف ما يكتبوف، بوف اٜنقائق كليةإهٌنم يقلٌ ، ةآلداهبم القوميٌ 
، عدـ بذؿ اىتماـ كبًن بالكٌتاب أنفسهم أف تكوف كتاباهتم ىي الناطقة عنهم. كٟنذا فمن الٌضركرمٌ 

كالرٌفعة الفٌنية. ، ةعلى شركط اٛنودة األسلوبيٌ  إذا كاف متوفٌران  كىو باؽو ، ئلوففهم زا، ا ّنا يكتبوفإ٧نٌ 
،  بأٗنعو فذلك يؤٌدم إُف اهنيار قيمة القوؿ األدبٌ ، كمن الضركرم أف يتجٌنب الكٌتاب االستسهاؿ

 .(1)«اٜنديثةالعربٌية  كما يبلحظ ذلك يف الثٌقافة
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...ينبغي أف تنبثق من » يف تصور عبد اهلل إبراىيم، كمكانتو، كشهرتو، كبالتاِف قيمة األديب
متأٌدبٌن ، أحيانان ، ألٌف كسائل اإلعبلـ تكٌرس، كال من اٚنو كليس من حضوره الشخصيٌ ، جودة عملو

فًنفع مستواىم إُف مصاؼ كبار الكتٌاب كىم ال ، ال صلة ٟنم بالكتابة اٜنقيقية ٟنم نفوذ كظيفيٌ 
أم األدب ، فسوؼ يهيمن األدب الردمء، اا شرعي  هبذا كاعتربناه حق  كإذا ما أخذنا ، يستحقوف ذلك

أك ، فيما ينبغي أف يستأثر باالىتماـ األدب الرفيع. َف يكن أحد على معرفة هبومًنكس، الرخيص
فيما خبت أٚناء ، رفعتهم إُف مصاؼ الشهرة العظيمةاٌليت  إ٧ٌنا آداهبم ىي، أك امرئ القيس، شكسبًن

 .(1)«حياهتا زائفة ِنبو  

 قاببلن  بان كبعث اٛنماؿ معلٌ ، همت يف الرتكيج لؤلدبأسة الثورة اإلعبلميٌ  الواضح أفٌ  منك 
التنافس بٌن األدباء على الظهور  دت اٛنماىًن ّنصادر العلم كاٞنعرفة. فاشتدٌ كزكٌ ، لبلستهبلؾ الفورمٌ 

، للشهرة أضحى معياران  -كببل منازع-اإلعبلـ  أك اٞنكتوبة؛ ألفٌ ، أك اٞنسموعة، ةيف الوسائل اٞنرئيٌ 
كإُف ، ض إُف التمويو تارةو يتعرٌ فإنٌ ، كبقدر ما ٪نتاج األدب إُف اإلعبلـ، كاٜنضور البلمع، ةالنجوميٌ 

ؿ الصحف إُف مساحات ١نتكرة فتتحوٌ ، يديولوجيا تارة أخرلكملء فراغات السياسة كاإل، زالتحيٌ 
ل اللحظة كبالتاِف فاإلعبلـ ٬نثٌ ، حافة يف مستنقع الدعاية اٞنغرضةكتسقط الص، نةلفائدة أٚناء معيٌ 

 السنٌن. بينما األدب ركح خالدة على مر  ، العابرة

 :النقد الحواري -2

فالنقد ينبين ، ة أسبق يف الوجود من النقداألدب بوصفو ْنربة شعوريٌ  أفٌ ، ا٣نا ال مراء فيو تار٫ني  
، يصوغ األدباٌلذم  فالنقد ىو، بعد الفراغ من إنشاء األدب حيث يبدأ النقد كظيفتو، على األدب

األدب ال ٬نكن  ذلك أفٌ ، بو كاٜنكم عليو باعتباره لصيقان ، كتقديره، كٓنليلو، كتفسًنه، ـ لفهموكيتقدٌ 
فمن خبلؿ ىذا ، ة دكف قلم ناقدل كجود نصوص إبداعيٌ كال ٬نكن أف نتخيٌ ، أف يوضع يف أدراج مغلقة

فوجود أحد٨نا شرط ، أك باألحرل اٞنتكاملة بٌن األدب كالنقد، العبلقة اٞنتداخلةس اٞنوقف نتلمٌ 
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األدب ىو اٞنادة  من الصحيح أفٌ »إذ يصف عبد اهلل إبراىيم ىذه العبلقة يف قولو: ، لوجود اآلخر
كيقرتح ، كاْناىات كأنظمة بالنقد يشتق لؤلدب مسار  أفٌ  كلكن من الصحيح أيضان ، لية للنقداألكٌ 

 العبلقة بينهما ىنا عبلقة تنافذ متبادؿ فكل   كيطرح مشكبلت تشرع األفق لؤلدب. إفٌ ، عاتموضو 
د ففي كعلى الرغم من ىذا فبل ٬نكن أف يلحق النقد يف فضاء الوىم اجملرٌ ، خر ٣نا ٪نتاج إليوم اآليغذٌ 

على األدب كما يعتاش  النقد يعتاش فٌ إكىكذا ف، دة١ندٌ  هناية اٞنطاؼ ينبغي عليو أف يعاًف نصوصان 
كعلى العمـو ٩نب . (1)«كىذه الفكرة تستبدؿ باالستتباع اٜنوار، رات النقد العميقةاألدب على تبصٌ 

على الرغم من ، ال غىن ألحد٨نا عن اآلخر، النظر إُف األدب كالنقد على أهٌنما صنواف متبلزماف
كذائقة ، ةة النقد فتستند إُف أسس علميٌ أما موضوعيٌ ، فذاتية األدب يزكيها اٝنياؿ، اختبلؼ طبيعتهما

 بة يف فهم النصوص. متدرٌ 

تلقي العمل ّنسار  ق أساسان تتعلٌ ، ىذا يقودنا إُف مناقشة ما أثاره عبد اهلل إبراىيم من أفكارك 
إُف التأكيل كالقراءة كالفهم ، العاشقة للمتعة كاٞنطالعة اٟناكية، اٞنباشر تماسٌ يتجاكز الاٌلذم  األدبٌ 
ليصل ، ة مكتنزة باٞنعانيبدأ اٞنسار من كىج ْنربة ٗناليٌ  .ةق نتائجو بشركط موضوعيٌ تتعلٌ اٌلذم  الواعي

كهتدؼ إُف اٞنشاركة يف إنتاج دالالت ١نتملة ، رة ترـك الفهم كالتبصٌ إُف ْنربة فكريٌ  يف اٞننتهى
 .رىا النصٌ ٬نرٌ اٌليت  د مصابيح قراءة القيملتعدٌ نظرا ن 

مسار التلقي قضية تتجاكز الكاتب كالناقد على  يعتقد عبد اهلل إبراىيم أفٌ ، ضوء ىذا األفق كيف
، الفلسفةك ، النثرك ، من الشعر ا كبًنان يف دىاليز الثقافة باعتبارىا نص   ان ا ٓنفر عميقألهنٌ ، حد سواء

لكن بالنسبة لو  ، زينهاكقلب موا، ك٠نادالهتا، بغية تفكيكها، األخبلؽ.... اٍفك ، األعراؼك ، التقاليدك 
إذ يقوؿ: ، ل كتابة ٢نتارة يف سبيل الكشف عن أدبيتهاعميق ٪نلٌ  ص فهي حوار فكرمٌ كناقد متخصٌ 

، كاقرتاح بدائل ٟنا، نةا زحزحة كظائف ثقافة معيٌ إهنٌ ، مسار التلقي قضية أكرب من الكاتب كالناقد»
، صح كاإلرشادة كمباشرة تقـو على النٌ شخصيٌ كال توجد بيين كبٌن الكاتب حوارات ، مامعلٌ  كأنا لستي 

اء رٌ ا على قػي ا أك إ٩نابي  رت سلبي  رائي قد أثٌ آكال أدرم إف كانت ، قة مع ما يكتبوفحوارات معمٌ  ا لدمٌ إ٧نٌ 
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ع ما ٓندثو أفكارم من آثار بتتبٌ  ًن يف مسار تلقيها عندىم. يف الواقع أنا غًن معين  يغفوقع ت، آثارىم
كإبراز قيمتها الفنية ، كنقدىا، ة ٓنليل تلك اآلثارالعناية بكيفيٌ  أشدٌ   معين  لكيٌن ، اءالقرٌ  ب أكاعند الكتٌ 
 .(1)«ةكاٛنماليٌ 

ما يقوداف ألهنٌ  نظران ، ر اإلبراىيميٞنصطلح ''القراءة'' يف التصوٌ  كيأيت مصطلح ''اٜنوار'' رديفان ، ىذا
، ال تبوح ّنراميها للقارئاٌليت  تلك، اٝنطاب كاٞنعان الثاكية طيٌ ، إُف الكشف عن اٞنضمرات النصية

 ة بوصفها حواران يف فهم اٞنمارسة النقديٌ  عان و كاف توسٌ فق إنٌ علينا أف نتٌ »حو يف قولو: ىذا ما يوضٌ  كلعلٌ 
كيأخذ مصطلح )اٜنوار( ىنا داللتو من كونو نقطة تلتقي فيها مقاصد ، ةة كاٞنعرفيٌ مع النصوص األدبيٌ 

ىو نتاج اٌلذم  ّنا يفضي إُف ضرب من التفاعل كاٜنوار، الناقد باٞنقاصد اٞنضمرة للنصوص -القارئ 
ات كىو ما يصطلح عليو اآلف يف األدبيٌ ، منهما صوب اآلخر. كىذا التفاعل ينطلق كلٌ ، قطبٌن
عليها  تنطوماٌليت  سرتاتيجية تعومي اٞنقاصد اٞنضمرة كاٞنتناثرةا)القراءة(. كنقصد هبا:  ػة بالنقديٌ 

سواء كانت ، الناقد. القراءة-ر عليها القارئمة يتوفٌ ة منظٌ استنادا إُف حيثيات منهجيٌ ، النصوص
 .(2)«..ة ّنفهومها اٜنديث.ىي جوىر اٞنمارسة النقديٌ ، ةة أـ استنطاقيٌ ة أـ دالليٌ ة أـ بنائيٌ أسلوبيٌ 

 الستكشاؼ أسرار النصٌ  ٘نلة ما ىو إاٌل ...» من منظور عبد اهلل إبراىيم فالتحليل النقدمٌ 
، ح منها نشطت عركقهاتكلما مي ،  فالنص بئر غزيرة اٞناء، د ّنعرفة أعمق بوكتفكيك عناصره للتزكٌ 

اٌليت  كىو أمر يكشف اإلمكانات غًن احملدكدة من اإل٪ناءات، دت مياىهاكْندٌ ، قت ركافدىاكتدفٌ 
ىكذا يصبح ك . (3)«كاالستنطاؽ د يف إمكانات التحليلة كيفضي إُف تعدٌ تصدر عن النصوص األدبيٌ 

 ع ال يعطيك إاٌل كمتمنٌ ، كائن عصي    يف الواقع ولكنٌ ، ملكا للقارئ منذ ٜنظة خركجو إُف الوجود النصٌ 
كبالتاِف ، ةكشفراتو ال هنائيٌ ، عةتضاريسو متنوٌ ، دةاتو متعدٌ ١نطٌ ، دميدانو معقٌ ، ما افتككت منو ربقد

 بكفاءة عالية. ة تستطيع سرب أغوار النصٌ ة هنائيٌ قراءة تأكيليٌ ر الوصوؿ إُف يصعب إف َف نقل يتعذٌ 
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خذ من  يتٌ اٌلذم  ،ا الْناىات النقد النسقيٌ ٩ند عبد اهلل إبراىيم نفسو كفي  ، رغم صعوبة اٞنسعىك 
لنفسو حينما ٩نعل  فالنقد يكوف ٢نلصان ...»: للبحث كاٞنساءلة إذ يردؼ قائبلن  منطلقان  كياف النصٌ 

يشتقها اٌليت  ق ذاتو حينما يدرج نفسو ضمن آفاؽ التفكًن٪نقٌ  كالنصٌ ، لو موضوعان  األدبٌ  من النصٌ 
 .(1)«ٖنة اختبلؼ يف الوظيفة بٌن االثنٌن، النقد لو

ؿ بػ: ''النقد إذ يفضل تسمية النوع األكٌ ، ز عبد اهلل إبراىيم بٌن نوعٌن من النقد٬نيٌ ، كيف ىذا اٞنقاـ
ز على اإلشهار من و يركٌ ألنٌ ، كيعتمد على الرتكيج اإلعبلميٌ ، على الدعايةو يقـو ''؛ ألنٌ الصحايفٌ 

يصطلح على تسميتو بػ: اٌلذم  فيما يسعى النوع الثان، ة النصٌ دك٧نا التغلغل يف أدبيٌ ، الدرجة األكُف
نما فحي...»إذ يقوؿ: ، كمستويات التصوير الفينٌ ، إُف البحث يف ٗنالية الصياغة ''''النقد التحليليٌ 

ا ينشر من ة السريعة ٞناألكُف ىي التغطية الصحافيٌ ، م عن النقد ٦نلط بٌن ٣نارستٌن ٢نتلفتٌننتكلٌ 
ا كظيفة إشهار غاياهتا لفت هنٌ إة بل كىذه كظيفة ليست نقديٌ ، ة يف ىذا البلد أك ذاؾنصوص سرديٌ 

اٌلذم  كالثانية: ىي النقد التحليليٌ قامة صلة بينها كبٌن اٞنتلقٌن ٟنا. إاالنتباه إُف النصوص اٛنديدة ك 
اهتا كتربطها ّنرجعيٌ ، ةتستنبط خصائص النصوص السرديٌ اٌليت  ةللممارسة النقديٌ  اعتربه اٛنوىر اٜنقيقيٌ 

 .(2)«..ة.ٓنتاج إليو الظواىر األدبيٌ اٌلذم  ىذا ىو النقد، ات إمدادات تلك اٞنرجعيٌ يف شٌت 

فليس ، نان ىيٌ  ص ليس أمران اٞنتخصٌ  ور النقد األدبٌ من منظ االشتغاؿ على النصٌ  يعين أفٌ كىذا 
 ذلك أفٌ  كيبدم رأيو فيو؛، ل لتقومي األدبدٌ كأف يتص، شخص أف يضطلع هبذه اٞنهمة ّنقدكر أمٌ 

ة كباألدكات اإلجرائيٌ ، ةخبًن باٜنساسية اإلبداعيٌ ، ة ٪نتاج إُف ناقد موسوعيٌ ٓنليل النصوص األدبيٌ 
 كاألفكار ،يف التوثيق لؤلقواؿ أمينان ، ةة كالنزاىة يف أحكامو النقديٌ ى اٞنوضوعيٌ يتوخٌ ، اٞنناسبة لتحليلها

 ة على آرائو.يستدعيها يف سياقات يقتضيها التحليل بغية إضفاء اٞنشركعيٌ اٌليت 

ٓنتفي بوصف اٌليت  ةهات النقديٌ التوجٌ  على شديدان  ٓنفظان كيف ىذا السياؽ يبدم عبد اهلل إبراىيم 
 ال أجد أٌف كظيفة ما قد تعٌرضت لسوء فهم عميق يف الثٌقافة»إذ يقوؿ: ، كشرحها فقطالنصوص 
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ٟنا. فيما  كشارحان ، للٌنصوص فقد ظٌل كاصفان ، كما تعرضت لو كظيفة الٌنقد،  القد٬نة كاٜنديثةالعربٌية 
لة سواء بل كتطرح عليها أسئ، كتستنطقها، كتستكشفها، أجده ٣نارسة فكريٌة كٗنالية ٓنٌلل الٌنصوص

كتدرجها يف ساؽ كظائف ، ةُنيث تزحزح كظائفها التقليديٌ ، ةة أـ أدبيٌ ة أـ تار٫نيٌ دينيٌ  أكانت نصوصان 
كإطبلؽ ، كالرتكيج، كليست كظيفتو التلخيص، ة للٌنقدجديدة. كىذه فيما أرل ىي الوظيفة اٜنقيقيٌ 

 .(1)«األحكاـ الٌسريعة
إُف اجرتاح إبداالت كمنظورات  عبد اهلل إبراىيم يدعو من خبلؿ ىذا اٞنوقف النقدمٌ  ال جـر أفٌ 

أغلب الدراسات  ذلك أفٌ  بوصفو كاقعة فنية ذات إيقاع آسر؛ ة مغايرة ٞنقاربة النص األدبٌ ة تأكيليٌ نقديٌ 
اٌليت  ةبٌن الرؤية اٛنماليٌ هتا من سعيها الدؤكب إُف اٞنزاكجة ة كالرصينة تستمد قوٌ ة اٛنادٌ كاد٬نيٌ ة األالنقديٌ 

ة ال تأيت فالكتابة النقديٌ ، ة العميقةذات الشذرات الفلسفيٌ  ةكالرؤية الفكريٌ ، ةتكشف األقنعة الببلغيٌ 
لتمٌد ، ةة اٞنبثوثة يف أعماؽ النصوص األدبيٌ كاإلنسانيٌ ، بل إهٌنا تقتات على القيم الفنية، من بياض

كاألحكاـ ، مالتهكٌ ، التشويو، فّننأل عن التعسٌ ، ةاٜنقائق الرمزيٌ ل يف تلك يتوغٌ ، من الضياء جسران 
 اٞنسبقة.

، ه عبد اهلل إبراىيم إُف أ٨نية ٓنديد آليات كمسارات الدرس النقدمينوٌ ، على ىذا األساس
ة ىي من إحدل كظائف النقد األساسيٌ »: أغفلتها مصابيح القراءة قائبلن اٌليت  إلضاءة اٞنناطق اٞنعتمة

ٓناد السوفييت بطريقة قرأ يف االفقد كاف ماركس يي ، طريقة تلقي األعماؿ األدبية كالفكريةتغيًن 
 بوصفو فيلسوفان  فيما كاف يقرأه العاَف الرأٚناِفٌ ، تستجيب ٞنقتضيات النظرية الشيوعية َنانبها السياسي

٣نا كاف يدكر حوؿ ماركس  النقد قد أعاد النظر بكثًن ا للطبقات كللتاريخ. كاآلف فإفٌ اجتماعي   بلن ك١نلٌ 
كيقرتح ،  مسار تلقي األفكارقد يغًٌن فالنٌ ، كدانيت، كاٞنتنب، ككذا األمر بالنسبة لشكسبًن، قبل قرف

 جديدان  ط ضوءان و يقـو بتقليب صفحات التاريخ كيسلٌ ة ألنٌ كتلك كظيفة مهمٌ ، مسارات جديدة ٟنا
 .(2)«..ط ضوء عليها من قبل.على نقطة َف يسل  
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 ؛ةيٌ كمقوماهتا األساس، ة الناجعةة القرائيٌ سرتاتيجيٌ يشًن عبد اهلل إبراىيم إُف اال، قىذا ألف يف ضوء
، من سبلمة التوصيف نان معيٌ  الرؤية كاٞننهج ٬نكن اعتماد٨نا بوصفهما ركائز ٕننحنا قدران  يعتقد أفٌ  إذ

 بوصفها-ةة قراءة نقديٌ أيٌ  إُف أفٌ ا تنبغي اإلشارة إ٧نٌ ...»: وضركرة ٓنقيق االنسجاـ بينهما يف قول مؤكدان 
، اقديصدر عنها الناٌليت  ٨نا )الرؤية(، تٌنتقـو على ركيزتٌن أساسيٌ  -طة للنصوصة منشٌ فعاليٌ 

يتوخاىا من قراءاتو. كالرؤية ىي: خبلصة الفهم الشامل اٌليت  بعو لتحقيق األىداؼيتٌ اٌلذم  )اٞننهج(ك
يهتدم هبا الناقد كىو يباشر كصف اٌليت  مةات اٞننظٌ سلة العمليٌ أما اٞننهج فهو: سل، ةة اإلبداعيٌ للفعاليٌ 

من آفاؽ تلك الرؤية.  ة كتنشيطها كاستنطاقها. شرط أف يكوف اٞننهج مستخلصان النصوص األدبيٌ 
تصبح قراءة فاقدة ، بدرجة أك بأخرل، ة قراءة ال تأخذ يف االعتبار ىاتٌن الركيزتٌنأيٌ  كيبدك ِف أفٌ 

ة تقتضيها اٞنمارسة النقديٌ اٌليت  ةر على الثوابت األساسيٌ ا َف تتوفٌ ألهنٌ ، األصيل لشرطها النقدمٌ 
صدكرىا عن رؤية ...»الة: من أبرز شركط القراءة الفعٌ  د عبد اهلل إبراىيم أفٌ إذ يؤكٌ  ؛(1)«كالواعية

 .(2)«اؿو كفعٌ  كانتظامها يف منهج كفءو ، خصبة كشاملة

 ٬نرٌ »إذ يقوؿ: ، لديو ر الفعل النقدمٌ إبراىيم إُف مراحل تطوٌ كمن جانب آخر يلفت عبد اهلل 
ة يف األكُف أباشر تلك األعماؿ األدبيٌ ، تو األخًنةعملي النقدم ّنراحل ثبلث قبل أف يكتسب شرعيٌ 

كحينما استكمل الكتابة عن ، يف مقااليت كيظهر ذلك غالبان ، ة فيهاعلى أىم البؤر اٞنركزيٌ  متوقفان 
كىي إعادة كتابة كل ذلك ، تشرتؾ يف قضية كاحدة انتقل للمرحلة الثانيةاٌليت  اٞنوضوعاتسلسلة من 

 كىذا البحث البد أف يكوف مرتبطان ، صةيف إحدل اجملبلت اٞنتخصٌ  بصيغة ُنث دقيق ينشر غالبان 
  للمراجعة كإعادةفبل أبارحو إاٌل ، ةيشغلين لسنوات عدٌ ، كرّنا كاحد، بآخر كآخر يف موضوع قريب

 .(3)«من موسوعة كالكتاب جزءان ، لكتاب ر يف مرحلة ثالثة لتكوف فصوالن كىذه البحوث تتطوٌ ، النظر
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ذلك أٌف  استطاع عبد اهلل إبراىيم تقييم مسار تطور السرد العرب؛، انطبلقا من ىذه الرتاكمات
ل يف ثنايا يتوغٌ اٌلذم  ،اٞنوٌسع النقدمٌ  ىذا االنتقاؿ التدر٩ني اٞندركس ىداه إُف نوع من التفكًن

فهو ال يسرتضي ، ةما يكتب ىاجس اٞنوضوعيٌ  كو يف كلٌ ٪نٌر ، ةدكف أف ٩نهز على بؤرهتا اٞنركزيٌ ، الفكرة
ىادفة من حيث ، ْنده يرسم خواطر فكره بلغة رصينة األلفاظ، تعبًنه على حد   يف كتابتو أحدان 
بل التغيًن كاإلضافة ، عة كالتدقيقمرحلة أقـو باٞنراج كيف كلٌ »إذ يردؼ قائبل: ، فحواىا اٞنعريف

كحت حينما تظهر ، عو ُناجة إُف توسٌ ع فيما أعتقد أنٌ كأتوسٌ ، فأٔنلص من االستطرادات، كاٜنذؼ
يسكنين ىاجس ، خرآأك اختزاؿ ، توسيع موضوع ما و كاف ينبغي عليٌ ة اكتشف بأنٌ نة النهائيٌ دكٌ اٞن

فقد ، كالوفاء ٟنا، رغبة عارمة يف استكماؿ شركط الكتابةكٓندكن ، كالنتائج الشاملة، الكتابة الدقيقة
كمع ، فسصريح مع النٌ  جرب عليو. كالكتابة عندم يف ٠نموعها حوار يوميٌ كَف أي ، ذلك اخرتت كلٌ 

هبا منذ أكثر من ربع قرف فلم  كأنا ماضو ، قافة. ىذه ىي طريقيت يف الكتابة كالتأليفكمع الثٌ ، العاَف
كَف أستجب ال ٞنؤٕنر أك لندكة إف َف ، ما كاف كَف أكتب ٠ناملة ألحد كائنان ، ر ما ندإاٌل ، أضع جهدان 

عن  كاعتذر حينما أجده بعيدان ، درج يف إطار عملي النقدم كالفكرمناٞنوضوع اٞنقرتح ي أجد بأفٌ 
 .(1)«اىتمامي

اىتمامي بالسرد فهو  لسر   إذا كاف ِف أف أقدـ تفسًنان »و يف قولو: شغفو بالسرد فيبثٌ  أما سر  
 لفقد جذبين التخيٌ ، ة كالركايةين منذ الصغر نشأت يف كسط عاَف القصٌ ذلك أنٌ ، تفسًن ألفكارم

كّنوازاة ىذا فشلت يف االقرتاب إُف عاَف الشعر بعد ْنربة ، ةكمارست الكتابة القصصيٌ  ران مبكٌ السردٌم 
ين لكنٌ ، إُف نفسي كقريبان ، إِفٌ  السرد أليفان كمع الزمن كغزارة القراءة أصبح ، العمرعابرة يف مقتبل 

 .(2)«...ؿ كتاب صدر ِفانصرفت إُف دراستو منذ أكٌ 

ضمن مستويات ثبلثة  سردم   نص   إُف التأكيد على ضركرة النظر إُف كلٌ  بالسردكلعو كقد دفعو 
اىتمامو انصب على اٞنستول  رغم أفٌ ، كمستول الداللة، مستول األسلوب، ىي: مستول البنية
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 التمثيليٌ  ليٌ إُف ىذا التشكيل التخيٌ  فقد كنت منجذبان ...»حيث يقوؿ: ، ؿ يف أعمالو األكُفاألكٌ 
 كلٌ   كقادن ىذا االىتماـ إُف أفٌ ، نساؽ ٢نتلفة عن حقيقة ذلك العاَفأيعيد تركيب العاَف كفق اٌلذم 

كلقد ، كمستول داللتو، كمستول أسلوبو، بناء النصٌ ة: مستول لو ثبلثة مستويات أساسيٌ  سردم   نص  
 معظم كتب كُنوثي تعىن بسرديات النصوص فٌ إؿ يف كتابايت األكُف كٟنذا فشغلت باٞنستول األكٌ 

ات كأحداث ة من شخصيٌ أم باألبنية اٝنطابيٌ ، النصية ابرتكيباهت ٓنديدان ، القد٬نة كاٜنديثةالعربٌية 
 .(1)«كمن أساليب سرد كبناء كحكاية كتلقو ، ةة كزمانيٌ ات مكانيٌ كخلفيٌ 

و يسعى يعتمدىا السيما أنٌ اٌليت  ةيكشف عبد اهلل إبراىيم عن اٞنعايًن النقديٌ ، كيف موازاة مع ذلك
إذ ، ة األخرلدكف سواه من األكجو اإلبداعيٌ السردٌم  باجملاؿ شامل ٫نتصٌ  إُف إقامة مشركع نقدمٌ 

ة غايتو استخبلص األنساؽ البنائيٌ ، ةباألنظمة السرديٌ  يعىن»يشتغل عليو: اٌلذم  اٞنشركع د أفٌ يؤكٌ 
صل بضركرة اٟندؼ متٌ  ألفٌ ، ةات اٛنغرافيٌ القدمي كاٜنديث دكف تغليب اٝنصوصيٌ  رد العربٌ ة للسٌ كالدالليٌ 
 .(2)«...كأساليبو كأبنيتو كدالالتو رد العربٌ ة تريد استكشاؼ قواعد السٌ ة كمعرفيٌ منهجيٌ 

خبلصة جهد ...»داهتا الثمانية ىي: اٞنوسوعة ّنجلٌ  يعتقد عبد اهلل إبراىيم أفٌ ، ىذا اإلطاركيف 
ل النوع  كيف يتشكٌ كفيها حاكلت أف أبٌٌن  السرديٌة. ة للظاىرةيقـو على رؤية ثقافيٌ  ٓنليليٌ  نقدمٌ 
أعقاب النوع كينبثق نوع جديد يف ، كيتبلشى، ككيتفكٌ ، لمث يستقيم كيهيمن مث كيف يتحلٌ  األدبٌ 

ة كأبعادىا كظركؼ ظهورىا يف القرف السابع أف أقف على الظاىرة القرآنيٌ  القدمي. كمن الطبيعيٌ 
، ةالشعريٌ اٞنركيٌات  ة كمعاٛناىليٌ اٞنركيٌات  ة معخاضتها الظاىرة الدينيٌ اٌليت  كالصراعات، اٞنيبلدم

ين َف أكن ألنٌ ، سبلـ من اٝنرافةكاٝنرافات كموقف اإل، كاإلسرائيليات، ردكموقف اإلسبلـ من السٌ 
فمشركع عبد اهلل ، كبالتاِف، (3)«انبثق عنواٌلذم  ياؽ الثقايفٌ رد عن السٌ بعزؿ السٌ ، كال أقرٌ ، دقصٌ تأ
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ككذا ، ة للنصوصليشتبك مع السياقات الثقافيٌ ، إبراىيم خرج بسبلسة من شرنقة الدراسات البنيوية
 آفاؽ تلقيها.

ة النصوص الركائيٌ  حيث تستند ىذه األخًنة إُف أفٌ ، كجهت إليواٌليت  كيف رده على إحدل التهم
 د أفٌ يؤكٌ ، اهلل إبراىيم دكف سواىا من السركد دة قد حازت على اىتماـ الناقد عبة العراقيٌ كالقصصيٌ 

تاِف كبال، ةر من األطر اٛنغرافيٌ فرض عليو التحرٌ  رد العربٌ ر العميق يف السٌ كالتفكٌ ، عاالْناه ٥نو التوسٌ 
طبيعة عملي ٓنوؿ دكف  كىكذا فإفٌ ...»: إذ يردؼ قائبلن ، ة أخرلة عربيٌ ل يف نصوص سرديٌ التوغٌ 

ب اىتمامي اٞنباشر فلم أستطع أف أْننٌ ، كرغم ىذا، ؾد أك ذااالنصراؼ إُف نصوص تظهر يف ىذا البل
كالثان عن القصة كالركاية ة ؿ عن الركاية العراقيٌ فكتاب األكٌ ، بالنصوص الركائية كالقصصية العراقية

 ة جزءان أصبحت النصوص العراقيٌ  "موسوعة السرد العرب"كمع مركر الزمن كاتساع عملي يف ، العراقية
، ك٣نتنعة، غًن صحيحة امستنداهت ىذه التهمة ال تغضبين ألفٌ  كٟنذا فإفٌ  ...اندرج يف االىتماـ العاـ

اٌلذم  كىو الوحيد، يفرض نفسو عليٌ اٌلذم  ىو الوحيد األدبٌ  النصٌ  ا حينما أقوؿ أفٌ كال أذيع سر  
اٌليت  ةرايت النقديٌ إُف ما ٫نالف تصوٌ  ين أ٤نرٌ كَف أشعر يف يـو ما أنٌ ، انقدي   ٩نعلين أتفاعل معو تفاعبلن 

كال ، اب يغيبوف دائمان كاف أصدقائي الكتٌ ،  فأسعى لتعميقها، باستفزازىا دو كجيٌ  جديدو  نص   يقـو كلٌ 
الناقد اٞندرؾ  ع ُنس  ىذا اٞنوقف يف اٜنقيقة مشبٌ ، (1)« نصوصهمة أتعامل معها إاٌل إبداعيٌ  أجد كثائق

فمنذ ، النظر عن صاحبو ينتزع منك االعرتاؼ بو بغض  اٌلذم  ىو العمل الفينٌ  بأفٌ  ٕناـ اإلدراؾ
عبد اهلل إبراىيم  استطاع، السردمٌ  بات النصٌ نو من متطلٌ كبتمكٌ ، زت بعمقها الفكرمٌ ٕنيٌ اٌليت  انطبلقتو

ة كانت خبلصة جهوده النقديٌ اٌليت   "موسوعة السرد العرب" من خبلؿ االْناه ٥نو التأليف اٞنوسوعيٌ 
فر هبا من ة ٬نكن الظٌ كأىم نتيجة ١نوريٌ ، حيث استغرؽ العمل عليها عشرين سنة، رديف ٠ناؿ السٌ 

، ة فقطظاىرة أدبيٌ  تة كليسظاىرة ثقافيٌ باعتبارىا السرديٌة  خبلؿ ىذه الدراسة نظرتو إُف الظاىرة
خياؿ العرب منذ العصر اٛناىلي إُف هناية القرف مظاىرة قامت بتمثيل لل ...»ا كيعين بذلك أهنٌ 
على  كال تقلٌ ، ةشهدهتا الثقافة العربيٌ اٌليت  ىي إحدل الظواىر، الظاىرة فيما يبدك ِف العشرين. أم أفٌ 
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يف إنتاج  ة. كقد قامت بتمثيل اٞنخياؿ العربٌ كال عن الظاىرة الدينيٌ ، ةاإلطبلؽ ال عن الظاىرة الشعريٌ 
ة خبلؿ اإلسبلميٌ -ةا عن مسار اٛنماعة العربيٌ ت رمزي  كعربٌ ، كإنتاج صور اآلخرين صورة خاصة للذات

كما الشعر كاف لو النصيب يف ٕنثيل الثقافة   -كفن نثرم-رد فالسٌ ، (1)«اريخ الوسيط كالقدميالتٌ 
 ع السركدتتبٌ ... »فاٞنوسوعة ، كإعادة صياغتها، اهتاكترٗنة خصوصيٌ ، كتوثيقها، كتسجيلها، ةالعربيٌ 

كتقف ، انبثقت منهااٌليت  ةة كالشفويٌ كتكشف احملاضن الدينيٌ ، منذ نشأهتا األكُف قبل اإلسبلـالعربٌية 
 منة بداية كالدالليٌ ديٌة السر  ى أبنيتهامث تتقصٌ ، بالتفصيل على أنواعها الكربل القد٬نة منها كاٜنديثة

 .(2)«يف العصر اٜنديثالعربٌية  إُف الركاية ة كصوالن يٌ اٛناىلالسرديٌة اٞنركيٌات 

نسيج »ا ىي ة إ٧نٌ كالفكريٌ ، ةكالنقديٌ ، ةالظواىر اإلبداعيٌ  أفٌ  كيعتقد عبد اهلل إبراىيم جازمان ، ىذا
كال ينبغي اختزاٟنا إُف ثنائيات ة كاألطياؼ اٞنتداخلة موٌحد شديد الرتكيب تظهر لو كجوه عدٌ 

اٌليت  ةة كاٞنعرفيٌ ككذا اٛنوانب الفكريٌ ، ة اٞنودعة يف الفنٌ كبالتاِف الشحنات اإلبداعيٌ ، (3)«ة...متضادٌ 
د لذلك يؤكٌ ، السائد لؤلمم كاٜنضارات أ من اٞنزاج الثقايفٌ ىي يف اٜنقيقة جزء ال يتجزٌ ، م النقدتغذٌ 

من منطلق ، ةغم عنايتو اٞنباشرة باألنظمة السرديٌ ر و َف يقع يف شرؾ النسق اٞنغلق عبد اهلل إبراىيم أنٌ 
 ...»رد بوصفو: إذ ينظر إُف السٌ ، ة اٜناضنة للسركد قد٬نها كحديثهاعدـ إغفالو للسياقات الثقافيٌ 

، ةنات خطابيٌ ا مكوٌ ت فيو على أهنٌ فتجلٌ ، ةنات الثقافة العربيٌ استجاب ٞنكوٌ ، اا ٕنثيلي  إبداعي   مظهران 
رد العرب خلفية كاإلسناد. فالسٌ الشفاىٌية  كِناصة، ةهاهتا اٝنارجيٌ انزاحت إليو بسبب ىيمنة موجٌ 

 فالتمثيل، (4)«كليس عكسها بصورة آلية، ٟنا كىو يقـو بػػ )ٕنثيل( خطابٌ ، هاتتتمرأل فيها اٞنوجٌ 
ة ْنمع بٌن اٜنقيقة كاٝنياؿ يف لكن بكيفيات استقرائيٌ  ينهل من الواقع الثقايفٌ  -كاٜناؿ ىذه-السردٌم 

 .آفو 
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ة ّنعطيات ة جادٌ مقاربة نقديٌ  د كلٌ ينبغي أف تتقيٌ ، لصيق بسياقو اٜناضن النصٌ  ّنا أفٌ ، كبداىةن 
ف و يتعسٌ ة فإنٌ صل بسياؽ النصوص األدبيٌ ال يتٌ  نقدان  ...»: إذ يؤكد عبد اهلل إبراىيم أفٌ ، ذلك السياؽ

ثنا عن استعارة اٞنفاىيم كاٞنقوالت فمن كما دمنا ٓندٌ ، تو اٛناىزة على تلك النصوصيف فرض مقوال
العربٌية  ةأف تنشأ حالة اغرتاب بٌن صنوؼ األدب كالنقد. كإذا نظرنا إُف اٞنمارسات النقديٌ  الطبيعيٌ 

 كاٞننهج االجتماعيٌ ة  ة ترتسم أمامنا يف اٞنناىج اٝنارجيٌ ٕنصورة قا فٌ إظهرت يف القرف األخًن فاٌليت 
، ات التحليل النفسي الفركيدماندفعت إلينا من ١ناضن الفكر اٞناركسي كنظريٌ  كالنفسيٌ  كاالنطباعيٌ 

كاٞنناىج ، كصلتنا بسبب ثورة علـو اللغة يف أكركبا، ة كالنقد اٛنديدة كالبنيويٌ ة كالشكليٌ كاٞنناىج الداخليٌ 
لت يف الغرب بسبب اٜنوار بٌن اٞنناىج ات التلقي تشكٌ نظريٌ ك ، ةكالتأكيليٌ ، ةكالتفكيكيٌ ، ةالسيميولوجيٌ 

 .(1)«اتكندر أف تفاعلنا مع تلك النظريٌ ، ا ٥نن نتلقى فقطىذا كنٌ  كيف كلٌ ، ةة كالداخليٌ اٝنارجيٌ 

أثقل كاىل النقد العرب اٜنديث اٌلذم  ه عبد اهلل إبراىيم إُف اٞنأزؽينوٌ ، كمن جهة أخرل
ة ال تتناسب مع األدب عرب إخضاعو إُف إجراءات منهجيٌ  يف ِف  عنق النصٌ ل ذم يتمثٌ كالٌ ، كاٞنعاصر

اٌليت  اتتطويعو إلثبات صحة الفرضيٌ  بل يتمٌ ، يف ذاتو َف يعد غايةن  -كاٜناؿ ىذه- فالنصٌ ، طبيعتو
كإذا نظرنا إُف كاقع »إذ يقوؿ: ، يطرحها النصٌ اٌليت  يقـو عليها اٞننهج دكف أف يبلمس التحليل القيم

ة بٌن األدب كبٌن النقد ىذه العبلقة اٛنذريٌ  و َف يدرؾ سرٌ ٟنذه النظرة ٤ند أنٌ  طبقان  حاؿ النقد العربٌ 
ما تكوف غريبة عن  كثًنان ،  ة صارمةة مع النصوص إلجراءات نقديٌ فلجأ إُف إقامة عبلقة غًن سويٌ 

التعليقات كالعركض كمن جهة ثانية ا٦نرط يف هتميش األدب من خبلؿ ، ةة األدبيٌ صًنكرة العمليٌ 
ة كشامل يستنبط األنساؽ الداخليٌ  كليٌ   السريعة كالعابرة!!. َف يستأثر األدب العرب بتحليل نقدمٌ 

كما دمنا مشتبكٌن مع نصوص مفردة كتعليقات خاطفة ، إُف اآلف أك شعران  للظاىرة األدبية سردان 
دة. ٥نتاج إُف أف كمفاصلو متجمٌ  دكره عاطبلن  كيظلٌ ، ىةصورة النقد مشوٌ  تكتب أك تستكتب فستظلٌ 
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ة يف الوسط يف أكصاؿ النقد ركح اٞنسؤكلية ْناه األدب لكي يستقيم دكره كيقبل كممارسة ثقافيٌ  نضخٌ 
 .(1)«االجتماعيٌ 

علينا »يف قولو:  د عبد اهلل إبراىيم على ضركرة انسجاـ اٞننهج مع النصٌ و من السداد أف يؤكٌ كلعلٌ 
ة خاصة هبا ات ٟنا ١ناضن ثقافيٌ ٬نكن أف تظهر يف حاؿ تطبيق نظريٌ اٌليت  ةة الكبًن أف نتصور اإلشكاليٌ 

أبسط نتيجة تفرض نفسها ىي عدـ استجابة النصوص  ات ٢نتلفة. إفٌ ة ٟنا مرجعيٌ على نصوص أدبيٌ 
نا أبعد ما نكوف عن كٟنذا يبدك ِف أنٌ ، اتلتلك النظريٌ  ات كإخضاع تلك النصوص عسفان لتلك النظريٌ 

 فلسفيٌ  ة ذات بعد ٓنليليٌ ث عن النقد بوصفو ٣نارسة ثقافيٌ كأنا أٓندٌ ، بٌن النقد كالنصٌ  حقيقيٌ توافق 
ا إ٧نٌ ، فتلك قضية أخرل ال صلة ٟنا بالنقد، كليس االنطباعات العابرة كالتعليقات السريعة على الكتب

ر يف مسار ها ال تؤثٌ لكنٌ ، كاٜنالة األخًنة مزدىرة، لئلنتاج األدبٌ  ٟنا صلة بالتعريف اإلعبلميٌ 

غ ة اٞنستوردة فرٌ فالقياس على اٞنناىج النقديٌ ، (2)«ة الضخمة كٓنديد اْناىاتوالتشكيبلت األدبيٌ 
من خبلؿ ، كأرغمها على قوؿ ما يريده اٞننهج، ة من فحواىا يف الكثًن من التطبيقاتالنصوص األدبيٌ 

 مربمج.  على ٥نو آِفٌ  النصٌ ة كتأليهو يف مقابل إغفاؿ خصوصيٌ ، إضفاء سلطة مطلقة لو

ه رً ة النهل الش  يلفت عبد اهلل إبراىيم إُف إشكاليٌ ، تأـز الرؤية النقدية العربيةكيف إطار حديثو عن 
باٞنشرؽ كاٞنغرب  عي ٝنارطة النقد العربٌ كمن كاقع تتبٌ ...»إذ يقوؿ: ، كغًن الواعي من ثقافة الغًن

 يفهم ذلك على كينبغي أاٌل ، ة يف النقد العرب اٜنديثالغربيٌ رات للمؤثٌ  كبًنان   ىناؾ حضوران  كجدت أفٌ 
 كلكنٌ ، ٓنتاج إُف نوع من اٞنثاقفة كاٜنوار كالتفاعل، كمنها النقد، اآلداب ألفٌ ، توبرمٌ  و أمر سلبٌ أنٌ 

ر فهناؾ تقليد ك١ناكاة للمؤثٌ ، ا ينبغيمٌ ػة أكثر مرات األجنبيٌ غرؼ من اٞنؤثٌ  النقد العربٌ  الظاىر أفٌ 
 نعيش فيو ككفقان اٌلذم  سق الثقايفٌ صل بالنٌ ل من منظور متٌ ا ىو متاح من تفاعل كٕنثٌ مٌ ػاألجنب أكثر م

 .(3)«ٝنصائصو
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، ة الوافدةات النقديٌ يومئ عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ ىذا الرأم إُف ضركرة إعادة النظر يف النظريٌ 
على أف يكوف االنفتاح ، ينبغي االنفتاح عليها بل، كعدـ القدرة على إغفاٟنا، تهامع التنويو إُف ١نوريٌ 

ّنا يتيح حالة ، ظو كٓنفٌ  فها بوعي  على تلقٌ  فهو ٪نثٌ ، ةة الثقافة العربيٌ مع خصوصيٌ  منسجمان ، مشركطان 
ة كالتقليد كيسمح لنا إٌذاؾ بالقضاء على التبعيٌ ، ٩نابٌ اإل كالتفاعل، كاجملادلة، كاحملاكرة، من اٞنشاركة

بعد صناعة متينة ، غوية للنصوص ببصمة غًن مسبوقةكبالتاِف مبلمسة األنسجة اللٌ ، بةكالرتا، األعمى
 ب.كالوعي اٞنعلٌ ، للذات الناقدة تنأل عن التسطيح

ا يرجع إُف الرغبة يف امتبلؾ ناصية ىذه الظاىرة إ٧نٌ » اختبلؼ اٞنناىج النقدية ك٣نا ىو ١نسـو أفٌ 
ليس من ، ذات ٧نط خاص، فيها الئبة كاإلجابة عن أسئلةة الفريدة كاإلحاطة بكنهها اإلبداعيٌ 

، كاٝنياؿ، ع الناقد باٛنرأةكىذا يؤكد على ضركرة ٕنتٌ ، (1)«دة أبدان طبيعتها اٝنضوع إلجابة ما ١ندٌ 
كٓنييها بدؿ ٓنويلها إُف جثث ىامدة ، كتكشف خباياىا، ةتلٌن النصوص األدبيٌ اٌليت  كاليقظة، كالثقافة

 ال حياة فيها.

يدرجها ، ةيشًن عبد اهلل إبراىيم إُف نقطة جوىريٌ ، د العربٌ إطار ٓنليلو ألسباب خفوت النق كيف
ات بػ: عدـ اإلحاطة باٝنلفيٌ  ق أساسان تتعلٌ  ضمن الركائز األساسية اٞنسؤكلة عن تأـز النقد العربٌ 

رات على ٥نو شديد اٞنؤثٌ  نة النقد العربٌ تشتبك يف مدكٌ »إذ يقوؿ: ، ة للمناىج اٞنستعارةالثقافيٌ 
ا يصار إُف تسويقها كما إ٧نٌ ، ل ىذه اٞنؤثراتكيف الغالب ال يكوف ىناؾ حرص على ٕنثٌ ، االختبلط

ال أف يتفاعل ناقد يلزمو أكٌ  طو عليها دكف ىضم سياقاهتا. كأمٌ كالسٌ ، اهتا الثقافيةظهرت يف مرجعيٌ 
 .(2)«..ة.رات اٝنارجيٌ بطريقة إ٩نابية مع اٞنؤثٌ 

اٜنديث من  العربٌ  يدعو من خبلؿ ىذا اٞنوقف إُف إعادة قراءة اٞنشهد النقدمٌ فعبد اهلل إبراىيم 
، تطبيقات مأزكمة إُف متؤدٌ ، مستعارة ل بدائبلن يتوسٌ اٌلذم  لؤلدب خبلؿ مساءلة التناكؿ اٜنداثيٌ 

ة اٞنناىج الغربيٌ  لكلٌ ة ات اٞنعرفيٌ ككذا عدـ الوعي العميق باٝنلفيٌ ، أسفر عنها القصور يف فهم اآلخر
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 ك٣نا ىو مؤسف حقان ، ٜنركة اٞنثاقفة مع الغرب اٞنيادين ْنسيدان  من أشدٌ  النقد األدبٌ  ذلك أفٌ ، الوافدة
كجعلنا نتماىى يف ، للمعرفة كببل منازع كمصدران  و اآلخر قد جعلو منتجان ٪نتلٌ اٌلذم  اٞنوقع أفٌ 

 االستهبلؾ كالتقليد.

 التحليل الثقافي للسرد: -3

، رافقت مرحلة ما بعد اٜنداثة يف األدب كالنقداٌليت  هاتالتوجٌ  من أىمٌ  كاحدان  يعٌد النقد الثقايفٌ  
بغية تشييد بدائل ، ةة اٛنماليٌ ات كالٌنظريٌ ة كالسيميائيٌ ٌدة على ما أقرٌتو البنيويٌ كقد مثٌلت مقوالتو رً 

 كدراستها يف ضوء سياقاهتا اٜناضنة فهمان ، ة اٞنضمرةة جديدة هتتم باكتشاؼ األنساؽ الثقافيٌ منهجيٌ 
عرب استنطاؽ القيم الفنية ، إُف الثقايفٌ  يعرب من اٛنماِفٌ  -كاٜناؿ ىذه- فالنقد الثقايفٌ ، كتفسًنان 

، ةاهتا الواقعيٌ كمن مث إعادة كصلها ّنرجعيٌ ، ره من أنساؽ مهيمنة أك مغٌيبةالستخراج ما ٕنرٌ ، ك٢ناتلتها
ة من بل يكتفي بتحليل ما تشيعو األعماؿ األدبيٌ ، ة يف مشوليتهانسانيٌ فهو ال يقارب الثقافة اإل

 ة كفق معايًن ال تعتين باٛنماِف كالفين.١نموالت ثقافيٌ 

 نذكر منها:اٌليت  اتيف مواجهة العديد من اإلشكاليٌ  ةزئيٌ تضعنا ىذه اٛن، من ىذا اٞننطلقك 

 ىذا التوٌجو اٛنديد؟أسهمت يف بلورة اٌليت  اتما ىي اٞنقوالت كاٞنرجعيٌ  -

 ؟رىا النقد الثقايفٌ يوفٌ اٌليت  ةما ىي البدائل اٞننهجيٌ  -

 ة؟ة كاٛنماليٌ ة اٞنضمرة ٩نهز على القيم الفنيٌ ىل ربط األدب بسياقاتو الثقافيٌ  -

 لتشابو اٞنشارب؟  ة نظران كالدراسات الثقافيٌ  ز بٌن النقد الثقايفٌ كيف ٬نكن أف ٧نيٌ   -

ة غًن اٞنصرٌح هبا إُف نوع من النقد اٞنغاالة يف االىتماـ باٛنوانب الثقافيٌ نا ىل ٬نكن أف ْنرٌ -
 اإليديولوجي؟

 ؟كالنقد الثقايفٌ  كيف ٬نكن أف ننظر إُف العبلقة بٌن النقد األدبٌ   -



 والمقاربة الثقافية للسرد العربياهلل إبراهيم عبد  -------------------------------الفصل األول

 55                               قراءة التراث السردي  العربي في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي :األول البــــــــــــــــــــــــــاب

يف الرؤيا أـ  ىل ٬نكن أف نعترب ذلك انفتاحان ، من عديد اإلجراءات كاٞنناىج يفيد النقد الثقايفٌ  -
 ؟ا حادان منهجي   شططان 

 ؟ق عبد اهلل إبراىيم يف اإلفادة من إجراءات النقد الثقايفٌ مدل كفٌ  إُف أمٌ -

 ة. ة ١ناكلة تبديد عتمة ىذه اإلشكاالت اٞنعرفيٌ ة البحثيٌ كسيكوف دأبنا يف ىذه احملطٌ 

 عند عبد اهلل الغذامي: ة النقد الثقافي  ستراتيجي  ا -3-1

بغية استشعار ، األدبٌ  ة النصٌ يف ٢نتلف العصور قد ُنث يف فلسفة ٗناليٌ  النقد األدبٌ  ال جـر أفٌ 
ة بٌن اٞنتلقي ىذه العبلقة التفاعليٌ ، يزداف هبااٌليت  ةحات الببلغيٌ كالسكوف إُف اٞنوشٌ ، مكمن اٛنماؿ فيو

النقد  أفٌ  هلل الغذاميد عبد اكيف ىذا الصدد يؤكٌ ، ةهمت يف إنعاش الذائقة األدبيٌ أسة كاٜنلي اللفظيٌ 
كجعل ، ة النصٌ كأتبع ذلك بتقييد نصوصيٌ ، بشكل جوىرمٌ ، تعامل مع أسئلة ٗنالية النصٌ » األدبٌ 
كيبدكف كيعيدكف يف شركط ، النقاد ٪نرسوهنا على مدل قركف ظلٌ اٌليت  ة قلعة ١نصنة بالرتسيماتاألدبيٌ 

، ةة متعالية كطبقيٌ سة ثقافيٌ إُف مؤسٌ ة( لت )األدبيٌ كٓنوٌ ، ق فيو تلك الشركطلها كإقصاء ما ال تتحقٌ ٕنثٌ 
م يف االستقباؿ كمت تصنيف الذكؽ كالتحكٌ ، ةسة األدبيٌ حسب شرط اٞنؤسٌ  كاحتكر الشرط اإلبداعيٌ 

حت صار ، ال ٓنصى يف أنواعها كيف عددىا، لذلك إبعاد خطابات كثًنة كجرل تبعان ، كمن مث اإلنتاج
كمت احتكار حقوؽ التعريف ، صاـر ٞنا ىو ٗناِف مع تقنٌن، سايتش أكرب بكثًن من اٞنؤسٌ اٞنهمٌ 

يقاس ّندل  فاٛنماِفٌ ، (1)«ت ١نركسة على مدل الزمنظلٌ اٌليت  ةسة االصطبلحيٌ كالتصنيف للمؤسٌ 
اٌليت  الطريقةاء بو أذكاؽ القرٌ فهي توجٌ ، جا اٞنركز اٞنركٌ على اعتبار أهنٌ ، ةسة الثقافيٌ امتثالو لقوانٌن اٞنؤسٌ 

 رة.ة اٞنسطٌ يفتقد للشركط اإلبداعيٌ ، ا مارقان ىامشي   ينضوم ٓنت لوائها يعترب أدبان كما ال ، ترتضيها

كىذا االمتزاج جعل أمر الفصل ، يف طور النشأة النقد كالببلغة شهدا امتزاجان  أفٌ  كليس خافيان 
، ا بامتيازببلغي   القدمي يف ٠نملو نقدان  ؛ لذا كاف النقد العربٌ عسًنان  بينهما السيما يف مرحلة البدايات
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ا يف فن   ىذا جعل النقد األدبٌ »ك، ةاألدبيٌ يقـو على اقرتاض مقوالت الببلغة يف اٜنكم على النصوص 
للنقد  كلقد كانت الببلغة ىي األصل التكويينٌ ، ةكعن النظريٌ ، كمت فصل النقد عن الفلسفة، الببلغة
الزمن كمع الركاد كمع اٞندارس كمع ضركب التبادؿ ة مع كإف جرل تطوير األدكات النقديٌ ، اعربي   األدبٌ 
كىي البحث عن ، ت ىي الغاية اٞنوركثة من الببلغةالغاية القصول للنقد ظلٌ   أفٌ إاٌل ، اٞنتنوعة اٞنعريفٌ 
لكي  ا كبليغان ٗنالي   أك كشف عوائقها. كيكفي أف يكوف النصٌ ، ة اٛنميل كالوقوؼ على معاٞنهاٗناليٌ 
اٌليت  ةكبالتاِف فالطاقة الببلغيٌ ، (1)«ز الذىينٌ ة كيف ىـر التميٌ م الذائقة اٛنماعيٌ يف سلٌ اٞنوقع األعلى  ٪نتلٌ 
، كما سواه ال يصدؽ عليو القوؿ، ٬نتثل لسنن اٛنماؿ ا٦نبوي   ْنعلو أدبان اٌليت  ىي ر عليها النصٌ يتوفٌ 

كتتجاىلو ، ل النظر فيوتؤجٌ  عت ّنعايًن الببلغةتشبٌ اٌليت  الثقافة العارفة ألفٌ  ؛قةة ضيٌ فيؤكؿ إُف كوٌ 
 ة السائدة.سة األدبيٌ و ال ٬نتثل لقوانٌن اٞنؤسٌ ألنٌ  ؛ةاألقبلـ النقديٌ 

ل إُف توصٌ العربٌية  مة يف الذىنيةة اٞنتحكٌ عبد اهلل الغذامي يف إطار قراءتو لؤلنساؽ الثقافيٌ  كلكنٌ 
يف الكشف عن الكثًن  كليبلن و سيكوف  ألنٌ  كئ على الببلغة؛يتٌ اٌلذم  ذلك النقدالقوؿ بعدـ كفاءة 

ال ٬نكن أف تسلم ، افهذه األخًنة كلو توٌشحت ببلغي  ، ةتتوارل خلف األنظمة اللغويٌ اٌليت  من الثغرات
 دكران  ل النقد األدبٌ لقد أدٌ »إذ يقوؿ: ، ال ٬نكن أف تبديها تقاليد الببلغةاٌليت  أنسجتها من اٟننات

، ل اٛنميل النصوصيٌ كتقبٌ  ؽ اٛنماِفٌ كيف تدريبنا على تذكٌ ، ا يف الوقوؼ على )ٗناليات( النصوصمهم  
أكقع نفسو كأكقعنا يف حالة من العمى ، مع ىذا كعلى الرغم من ىذا أك بسببو، النقد األدبٌ  كلكنٌ 
ة تتنامى ت العيوب النسقيٌ كظلٌ ، ة اٞنختبئة من ٓنت عباءة اٛنماِفٌ التاـ عن العيوب النسقيٌ  الثقايفٌ 
كحت ، الي  ما كعم فينا ذىني  ا يتحكٌ سلوكي   حت صارت ٧نوذجان ، كالببلغيٌ  الشعرمٌ ، اِفٌ لة باٛنممتوسٌ 

 .(2)«...ىي مصادر اٝنلل النسقيٌ  -اببلغي  - ا الراقيةنذجاصارت ٧ن

ال اٌلذم  أك، غًن اٛنماِفٌ  ر يفال يتبصٌ  النقد األدبٌ  د عبد اهلل الغذامي أفٌ كيف ىذا السياؽ يؤكٌ 
، سة ال غًنبل ألغراض ٔندـ اٛنماِف اٞنذعن ألعراؼ اٞنؤسٌ ، ة لذاتوة بالقيم الفنيٌ ائقة األدبيٌ م الذيغذٌ 

                                                           
 .18ص، ـ2004سوريا، د.ط، -أدب؟، دار الفكر، دمشق دعبد اهلل الغذامي، عبد النب اصطيف: نقد ثقايف أـ نق -1
 .8-7صص ـ، 2005، 3اٞنغرب، ط-ألنساؽ الثقافية العربية، اٞنركز الثقايف العرب، الدار البيضاءقراءة يف ا- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقايف -2
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ىذا يقتصر على   أفٌ كإف كاف قد كقف على بعض ما ىو غًن ٗناِف يف النصوص. إاٌل »إذ يقوؿ: 
إمعاف يف  كىذا ىو، كما ىو غًن ذكقي أك غًن ٗناِف فين، ةة كاللغويٌ ة كالعركضيٌ عيوب اٝنطاب الفنيٌ 

 يبحث عن اٛنماؿ حصران  النقد األدبٌ  . كلقد ظلٌ الثقايفٌ  خدمة البليغ اٛنماِف كغفلة عن النسقيٌ 
كَف »: كيضيف قائبلن ، (1)«قد٬نها كحديثها، هاا ىو خلل فين. كال يتجاكز ذلك يف مدارسو كلٌ كعمٌ 

، ؽ اٛنماعي ٞنا ىو ٗنيلعلى أسئلة ما كراء اٛنماؿ كأسئلة العبلقة بٌن التذكٌ  قطٌ  يقف النقد األدبٌ 
 .(2)«ف النسقي لثقافة اٛنماعةكوٌ كعبلقة ذلك باٞن

دعا إُف تغيًن الوظيفة  ...»ذا اٞننطلق أرسى عبد اهلل الغذامي دعائم مشركعو حيثمن ى
النقد "ا قد اقرتح كبذلك يكوف عملي  ، عنها ة بديبلن كاقرتح الوظيفة الثقافيٌ ، ة للنقد األدبالتقليديٌ 
إذ ، (3)«ةة للنصوص األدبيٌ تستأثر بتحليبلتو اٝنصائص اٛنماليٌ اٌلذم  بديبل عن النقد األدبٌ  *"الثقايف

فقد كانت  ل لكشف ىذا اٝنلل الثقايفٌ غًن مؤىٌ  النقد األدبٌ  فٌ أكّنا »يف قولو:  يعلن موتو الرمزمٌ 
ككاف ذلك يف تونس يف ندكة عن ، مكانو كإحبلؿ النقد الثقايفٌ ، دعويت بإعبلف موت النقد األدبٌ 

، (4)(«1998ككررت ذلك يف مقالة يف جريدة اٜنياة )أكتوبر ، 22/9/1997الشعر عقدت يف 
القد٬نة كاٜنديثة قد كّندارسو ، النقد األدب كما نعهده كأنا أرل أفٌ »كيف السياؽ ذاتو يردؼ قائبل: 

  اٞنعريف كالثقايف الضخمأك سن اليأس حت َف يعد بقادر على ٓنقيق متطلبات اٞنتغًٌن ، بلغ حد النضج
 .(5)«..لوف ّنتغًناتو.نا جزء من العاَف متأثركف بو كمنفعّنا أنٌ ، كعربيا، نشهده اآلف عاٞنيااٌلذم 

                                                           
 .19أدب؟، ص دعبد اهلل الغذامي، عبد النب اصطيف: نقد ثقايف أـ نق -1
 .18صنفسو،  -2
، من أبرز االْناىات النقدية اليت New Historicism، أك ما يسمى التار٫نانية اٛنديدة Cultural Analysisالتحليل الثقايف  يعدٌ  -*

ضحت بشكل منهجي يف بداية الثمانينيات يف كتابات عدد ا معاَف ىذا النقد فقد اتٌ . أمٌ Post- Structuralismظهرت يف مرحلة ما بعد البنيوية 
ة حوؿ عصر النهضة دراسات جادٌ بالذم قاـ  ،Stephen Greenblattكاليفورنيا ستيفن جرينببلت  -من النقاد، كالسيما أستاذ جامعة بًنكلي

يوسف ١نمود عليمات: ٗناليات التحليل الثقايف . Invisible Bullets"الرصاصات اٝنفية"كالدراما الشكسبًنية، كٓنديدا يف دراستو ذائعة الصيت 
 .65ـ، ص2006، سبتمرب 35 مجداب، دكلة الكويت، اعتذاريات النابغة الذبيان ٧نوذجا، ٠نلة عاَف الفكر، اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآل-
 .117عبد اهلل إبراىيم: الثقافة العربٌية كاٞنرجعيات اٞنستعارة، ص -3
 .8قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ص- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقايف -4
 .12أدب؟، ص دعبد اهلل الغذامي، عبد النب اصطيف: نقد ثقايف أـ نق -5
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أثبت ، ى قدمييف مقابل زحزحة معطن ، جديدى يقـو على إحبلؿ معطن اٌلذم  يف الواقع ىذا اٞنوقف
تو برمٌ  فالقوؿ بعدـ كفاءة النقد األدبٌ ، ب كاٞنبالغةمن التعصٌ  ٞنا فيو، ةعدـ جدكاه من الناحية اإلجرائيٌ 

اٞنقرتح اٛنديد ال ٬نكن  كما أفٌ ،  َف ْنمع على ذلكالعربٌية  اٞنختربات حكم ال ٬نكن تعميمو؛ ألفٌ 
 .ب كقتان ختباره كىذا يتطلٌ  بعد ااٛنـز بنجاعتو إاٌل 

يف إطار مراجعة  اعتمدىا النقد الثقايفٌ اٌليت  ةسياسة ملء الفراغات اٞنعرفيٌ  كجدير بالذكر أفٌ 
كاٜناؿ ىذه  فالنقد الثقايفٌ ، سايتش أك غًن اٞنؤسٌ إعادة االعتبار لؤلدب اٞنهمٌ ، القدمي اٞننجز النقدمٌ 

و أصبح بل إنٌ ، ةة الرٚنيٌ سة األدبيٌ من منظور اٞنؤسٌ  َف يعد يهتم فقط ّنا يسمى باألدب الرفيع...»
ة كٗنيع ة كاألسطورة كاألمثاؿ الشعبيٌ كاٜنكاية الشعبيٌ ،  ة اٞنغمورةيهتم َنميع أشكاؿ التعبًنات الثقافيٌ 

ة تعبًنات سوقيٌ  اة على أهنٌ سة األدبيٌ كاف ينظر إليها من قبل اٞنؤسٌ اٌليت   ةأ٧ناط التعبًنات األدبيٌ 
سة ا بٌن ما تتعامل معو اٞنؤسٌ طبقي   فصبلن ...» تعبًن الغذامي كىذا ما أحدث على حد  ، (1)«كمبتذلة

ر كجرل إ٨ناؿ ما ىو مؤثٌ ، ا كمعزكالن ٦نبوي   كصار اٛنماِفٌ ، اكبٌن ما ىو مستهلك ٗناىًني  ، ةاألدبيٌ 
ة النقد قلعة أكاد٬نيٌ كىذا ما جعل ، كاٞنتعاِف بالنخبومٌ  كانشغل النقد األدبٌ ، كفاعل يف عمـو الناس

كتركت أسئلة الفعل كالتأثًن كَف  كاٛنماىًنمٌ  منذ أف شغلت عن الشعبٌ ، معزكلة كغًن فاعلة يف الناس
 كمن ىنا فالنقد الثقايفٌ  .(2)«كليست األنساؽ كانت النصوص ىي اٟنمٌ   مذٍ ، تعبأ ُنركة األنساؽ

 كظيفة النقد الثقايفٌ  بيد أفٌ ، اثقافي   نسقان بل بوصفو ، ايتعامل مع األدب اٛنماِف ليس باعتباره نص  
حيث ، شةة حسب ما يذىب إليو عبد اهلل الغذامي ىي استنطاؽ النصوص اٞنقموعة كاٞنهمٌ األساسيٌ 
ؽ للمهمل التطرٌ  ة من ىذا اجملاؿ اٞنهمل. كلكنٌ كلسوؼ تأيت كظيفة النقد الثقايف اٞنعرفيٌ »يقوؿ: 

 نا ندرؾ ضركرة التأسيس اٞننهجيٌ بل إنٌ ، ت الكرمي كاإلنسانٌ د االلتفاش ال يكفي فيو ٠نرٌ كاٞنهمٌ 

                                                           
 .109ص، ـ2016، 1، طاألردف-عبد الر٘نن النواييت: السرد كاألنساؽ الثقافية يف الكتابة الركائية، دار كنوز اٞنعرفة، عماف -1
 .451رؤية جديدة، ص- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقايف -2
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كتأخرنا ، يف أمريكا كفرنسا كغًن٨نا، كف يف ثقافة العصرسبقنا إليو باحثوف جادٌ ، ٞنشركع كهذا كالنظرمٌ 
 .(1)«يف ٠ناؿ النقد الثقايفٌ  كال بد من تدارؾ األمر كالشركع يف الدرس النقدمٌ ، ٥نن فيو

عمدت إُف زحزحة النسق اٌليت  االْناىات التجديدية يف أطركحتو ٪نتفي بكلٌ  فالغذامي، كعليو
فما سبق كاف »، كٕنجيد الطغاة قد كٌُف ، زمن الفحولة منو بأفٌ  كعيان ، كمضمونان  القدمي شكبلن  الشعرمٌ 

، كالقبيح باٟنامشيٌ  يهتمٌ اٌلذم  تباع النقد الثقايفٌ اك ، ي عنوما أجدرنا بالتخلٌ  ا كىو نقد ٗناِفٌ أدبي   نقدان 
قاـ منذ القدمي على اٌلذم  ٗنعها يف نسق كاحد كىو شعرنة اٝنطاب العربٌ اٌليت  ك٫نرج عن األنساؽ

كتفضيل الصمت على اٜنكي. كالتباس اٜنديث ، اخرتاع الفحل كتزييف اٝنطاب كصنع الطواغيت
، تغلغلت يف تراثنا الشعرمٌ اٌليت  هتشيم متواصل لؤلنظمة اٞنتمركزة، فالنقد الثقايف إذان ، (2)«بالرجعي

 لف/ اٞننبوذ/ اٞنقصى بعد أف عزؼفجاء ىذا االىتماـ باٟنامشي/ اٞنخت، كإجهاز على مثلها العليا
 ة.ة كإنسانيٌ عن ١ناكلة فهمو كظاىرة ثقافيٌ  اٞننشغلوف بالشأف األدبٌ 

النقد  اهلل إبراىيم أفٌ  يعتقد عبد، كيف إطار قراءتو للمقاصد اٞنطمورة يف خطاب عبد اهلل الغذامي
إذ ، ٫نفيو اٛنماِفاٌلذم  يعتمد على تفعيل البلمقوؿ للنقد األدبٌ  منازعان  جديدان  بوصفو مقرتحان  الثقايفٌ 

 بٌن سلبية األثر، رر كاٞنتأثٌ االرتباط بٌن اٞنؤثٌ  بوظيفة فكٌ  يريد الغذامي أف يقـو النقد الثقايفٌ »يقوؿ: 
ست تلك قد كرٌ ة للنٌ الوظيفة التقليديٌ  ر بأفٌ كمن خبلؿ ذلك يقرٌ ، ةالعربيٌ ة تركو الشعر كالشخصيٌ اٌلذم 

تقع ما اٌليت  على اخرتاؽ اٜنجب ة ٟنا. َف ْنرؤ أبدان ا شغلت فقط باألبعاد اٛنماليٌ ستها ألهنٌ العبلقة. كرٌ 
، زغًن قادرة على التميي، . بشكل من األشكاؿ كانت عمياءكراء ذلك. كانت ٣نارسة مصابة بالعشوٌ 

ة القابعة خلف تقـو بتنشيط دائم للمضمرات الدالليٌ اٌليت  ةة اٛنذريٌ ا تفتقر إُف الوظيفة النقديٌ ألهنٌ 
 زة كاٛنينٌ ا كامنة ىناؾ متحفٌ لقوؿ إهنٌ اكأميل إُف ، الغبللة اٛنمالية للنصوص. استخدـ كلمة تنشيط

                                                           
 .452ص ـ.س، ،رؤية جديدة- النقد الثقايف -1
 .75ـ، ص2003آذار ، 173ع، األردف-عٌمافكزارة الثقافة، النقدم، ٠نلة أفكار،  إبراىيم خليل: قراءة يف مشركع الغذامي -2
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ختم الرصاص. كاف خائفا على الدكاـ من األعماؿ الفظيعة  اٞنأسور يف قمقم. َف يقرتب النقد إُف
 .(1)«...اٞنأسور سيقـو هبا ذلك اٛنينٌ اٌليت  ةكاٞنخربٌ 

كإذا جئنا إُف »" يف قولو:  عبد اهلل الغذامي سرعاف ما يعدؿ عن قضية "موت النقد األدبٌ  لكنٌ 
أدكات ىذا ، ؿ ما ٧نتحنسنمتحن أكٌ  نافإنٌ ، عن النقد األدبٌ  كمنهجيٌ  كبديل معريفٌ ،  النقد الثقايفٌ 

ة كاٛندكل اٞنعرفيٌ  كستكوف عبلمة االستقبلؿ العلميٌ ، ر عن سلفو األدبر كمطوٌ النقد كمصطلح ١نوٌ 
يل دلتع فهل ىي ١ناكلة، (2)«يف مقابل ما يعجز عنو النقد األدبٌ  قو النقد الثقايفٌ ىي فيما ٪نقٌ 

أ و جزء ال يتجزٌ ش أينما ثقف؛ ألنٌ أـ رد العتبار اٞنهمٌ ، أـ دعوة صر٪نة إُف ببلغة جديدة؟، اٞنسار؟
 ة؟من الثقافة العربيٌ 

فها ىو إبراىيم خليل ، يف اٜنقيقة ال ٬نكن أف نطمئن إُف التناقض اٞنبثوث يف ثنايا ىذا اٞنوقف
حيث ، ةتنفصل عن األنظمة اٞنتعالية يف الثقافية العربيٌ اٌليت  عة ٟنذه الرؤيةيهتدم إُف النهاية اٞنتوقٌ 

 ةنسق الشعريٌ  يدعو فيو للخركج علىاٌلذم  و يف الوقتعلى الغذامي القوؿ بأنٌ  كلقد حقٌ »يقوؿ: 
 ت إُف اختبلؽ الطواغيت يدعو بل ٫نرتع طاغية من نوع آخر جديد كىو النقد الثقايفٌ أدٌ العربٌية اٌليت 

 .(3)«عداىا صدلراؤه ىي الصحيحة كما آة فيريد لو أف ينفرد يف الساحة الثقافيٌ اٌلذم 

 أفٌ  إاٌل ، من الزمن طويبلن  ردحان العربٌية  ةىيمن على مشاغل اٜنياة الثقافيٌ  فرغم أف النقد األدبٌ 
كالدة النقد  مقابل يف ص يف حقيقة مفادىا القوؿ ّنوت النقد األدبٌ فكرة مشركع الغذامي تتلخٌ 

كمن مأخذ -م عبد اهلل الغذاميحديث النهايات ىذا ال ٬نكن أف يصمد عندما يتكلٌ  لكنٌ ، الثقايفٌ 
، ةعن إمكانية التعايش بٌن النقدين كذلك بأف ينهل اٛنديد من القدمي آلياتو اإلجرائيٌ  -غًن مباشر

                                                           
 .121-120صص عبد اهلل إبراىيم: الثقافة العربٌية كاٞنرجعيات اٞنستعارة،  -1
 .450رؤية جديدة، ص- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقايف -2
 .75ص، إبراىيم خليل: قراءة يف مشركع الغذامي النقدم -3
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و إنٌ بل ، ا للنقد األدبٌ لن يكوف إلغاء منهجي   النقد الثقايفٌ  نا نقوؿ إفٌ من ىنا فإنٌ »حيث يقوؿ: 
 .(1)«للنقد األدبٌ  اإلجرائيٌ  ا على اٞننجز اٞننهجيٌ جوىري   سيعتمد اعتمادان 

كبالتاِف عدـ انفتاحو ، ةمن حيث التحديدات اٞننهجيٌ  يف أفق النقد الثقايفٌ  فهل يعين ىذا ضيقان 
 تستنطق األنساؽ كٞناذا، ة كْنيب عن أسئلتها؟ة جديدة ٔنصب الظاىرة الثقافيٌ على رؤل نقديٌ 

 ؟ اعتمدىا النقد الببلغيٌ اٌليت  ة اٞننهجيةالثقافية اٞنضمرة بذات العدٌ 

قدمها عبد اهلل الغذامي للرتاث اٌليت  ما توغلنا يف القراءةىذه األسئلة تطرح نفسها بإٜناح كلٌ 
الغذامي  ذلك أفٌ ، يف تعاطيها مع تراثهاالعربٌية  ٕنارسو الذات حاٚنان  يت تعكس تناقضان كالٌ ، النقدمٌ 

كيقصد ، نة للطغاةا صناعة مقنٌ منو بأهنٌ  القدمي كعيان  ة الفحولة يف النقد العربٌ عمد إُف تقويض مركزيٌ 
عت على عرش تربٌ اٌليت  تلك النخب الكسيحة، من الشعراء نذكر منهم: أبو ٕناـ كاٞنتنب بذلك نفران 

 الفينٌ  على أرفع درجات الرقيٌ  ا حازت؛ ألهنٌ ٪نتذل هبا فكانت نصوصها ٧ناذجان ، آنذاؾالعربٌية  الثقافة
ة يعود أدراجو إُف ذلك النقد مصطلحيٌ رجة هبعبد اهلل الغذامي كعرب  كلكنٌ ، من منظور النقد الببلغيٌ 

و لو اهتامات عديدة ليقرتض منو آلياتو يف إطار انبهاره الشديد برافد من ركافد ما بعد بعد أف كجٌ 
ا كإ٧نٌ ، األدبٌ  كليس القصد ىو إلغاء اٞننجز النقدمٌ »: قائبلن  حإذ يصرٌ ، اٜنداثة أال كىو: النقد الثقايف

النظر  ة من أداة يف قراءة اٛنماِف اٝنالص كتربيره )كتسويقو( بغضٌ اٟندؼ ىو يف ٓنويل األداة النقديٌ 
كىذا يقتضي إجراء ٓنويل يف اٞننظومة ، إُف أداة يف نقد اٝنطاب ككشف أنساقو، ةعن عيوبو النسقيٌ 

 .(2)«ةاٞنصطلحيٌ 

٪ناكؿ أف يتبصر يف جوىر العبلقة بٌن النقد  ٢نتلفان  كيف ىذا اإلطار يورد عبد الر٘ناف النواييت رأيان 
 و جاء لسدٌ عن النقد األدب بل إنٌ  النقد الثقايف َف يكن بديبلن  إفٌ »حيث يقوؿ: ، الثقايف كالنقد األدب

يف الوقوؼ عند حدكد شكل النص أك  لة أساسان ة للنقد األدب كاٞنتمثٌ ة كاٞننهجيٌ بعض الفراغات اٞنعرفيٌ 

                                                           
 . 446رؤية جديدة، ص- بد اهلل الغذامي: النقد الثقايفع -1
 .8قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ص- عبد اهلل الغذامي: النقد الثقايف -2
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ة ال ٬نكن أصبح ينظر إليو باعتباره عبلمة ثقافيٌ ، األدب من منظور النقد الثقايف مضمونو. فالنصٌ 
 .(1)« من خبلؿ موقعها داخل النسق الثقايف اٝناص كاٞنشرتؾفهمها كتفسًنىا كتأكيلها إاٌل 

 ...»ة: يف النقاط اآلتي يقرتحها النقد الثقايفاٌليت  كيلخص عبد اهلل الغذامي األسئلة، ىذا

 سؤاؿ النسق كبديل عن سؤاؿ النص.-1

 اؿ.سؤاؿ اٞنضمر كبديل عن سؤاؿ الدٌ  -2
 سؤاؿ االستهبلؾ اٛنماىًنم كبديل عن سؤاؿ النخبة اٞنبدعة. -3

لنصوص أـ ، سايتاٛنماِف اٞنؤسٌ  كىل ىي للنصٌ ، كيتوج ذلك سؤاؿ عن حركة التأثًن الفعلية
لة لؤلنساؽ الثقافية كىي اٞنشكٌ ، رة فعبلن ها مع ىامشيتها ىي اٞنؤثٌ كلكنٌ ، سةأخرل ال تعرتؼ هبا اٞنؤسٌ 

ىذه »: د الغذامي أفٌ كما يؤكٌ ،  (2)«سة بشخوصها كنصوصهاال تسلم منها حت اٞنؤسٌ اٌليت  العامة
، نا سنشهد ٠ناؿ النقد الثقايففإنٌ . كمن ىنا ايهتم هبا كَف يكن يقف عليه أسئلة َف يكن النقد األدبٌ 

 .(3)«كمغفوؿ عنو فعبلن  و ٠ناؿ منسيٌ كسنبلحظ أنٌ 

يف مساءلة الرتاث  متينان  كأساسان ، قو٬نان  منهجان  خى عبد اهلل الغذامي َف يتو  نعتقد أفٌ ، كبالتاِف
دك٧نا ، إدارة اٜناضرة تنهل من الرتاث ما ٫ندمها يف كانتقائيٌ ، ةبراغماتيٌ ، ةفكانت قراءتو ْنزيئيٌ ، النقدمٌ 

تبحث ، يف حٌن يفرتض أف تكوف القراءة كتابة جديدة لو، ا لتجديد مكانتو كحضوره فيناالوقوؼ ملي  
إطار  ل ينبغي أف ينظر إليو يفالعقل اٞنتسائ كما أفٌ ،  دةكعن رؤل متجدٌ ، ة مغايرةعن آفاؽ معرفيٌ 
 بعيوف ساخطة ال ترل إاٌل ، يفرضها الراىن كال يثقلو ّنناىج كآليات، توأكجداٌليت  ةشركطو التار٫نيٌ 

 اٞنساكئ.

                                                           
 .108عبد الر٘نن النواييت: السرد كاألنساؽ الثقافية يف الكتابة الركائية، ص -1
 .452-451صص رؤية جديدة، - عبد اهلل الغذامي: النقد الثقايف -2
 .452، صنفسو -3
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يدعو عبد اهلل إبراىيم إُف ضركرة موازاة الفعل ، ةة كالفكريٌ كيف رحلتو اٞنرٌكبة من اٞنمارسة النقديٌ 
اٌليت  ة نقدية تستفيد من اآلليات اإلجرائيةس ٝنصوصيٌ فهل استطاع أف يؤسٌ ، النقدم للٌنص اإلبداعي

 ؟يتيحها النقد الثقايفٌ 

 رد عند عبد اهلل إبراهيم:للس   التحليل الثقافي   -3-2

ا ة؛ ذلك أهنٌ ة من صميم اٞنقاربة الثقافيٌ ة الضامرة يف النصوص األدبيٌ إضاءة اٛنوانب الثقافيٌ إٌف 
، مهمٌ  تار٫نيٌ  كشاىده ، أنتجهااٌلذم  ثقايفٌ ة يف كنف سياقها الة دالٌ بوصفو أيقونة ثقافيٌ  تنظر إُف النصٌ 

صار من  أدبٌ  نصٌ  فبل جـر أف االشتغاؿ على اٞنسكوت عنو يف كلٌ ، حافل باٞنعان كسجلٌ 
إعادة قراءة ىذه اٞنفاىيم »يسعى إُف  ل الثقايفٌ فاحمللٌ كعليو ، مسؤكليات اٛنهابذة من النقاد كالدارسٌن

ل كىذا األمر ال يتحصٌ ، أنتجتهااٌليت  ةة كالظركؼ التار٫نيٌ ة يف ضوء السياقات الثقافيٌ كاألنساؽ الثقافيٌ 
تكشف ىذه األنساؽ مثلما تكشف اٌليت  Critique بفعل القراءة الفاحصة للناقد اٞنختلف إاٌل 

فالتحليل الثقايف ، (1)«ة اٞنختلفةدالالهتا النامية يف إطار فكرة األيديولوجيا كصراع القول االجتماعيٌ 
ة مساءلة كاعية بفعل ة كاألنساؽ الثقافيٌ قافيٌ سات الثمساءلة الرتاث كالتاريخ كأعراؼ اٞنؤسٌ »يهدؼ إُف 

كمن مث التأكيد على ، Dissident Criticيو الناقد اٞنختلف يؤدٌ اٌلذم  Critiqueالفحص القرائي 
 .(2)«سات كاالعرتاؼ بعدـ براءة شعاراهتا كخطاباهتاة ٟنذه اٞنؤسٌ ة اإلفرازات أك النتاجات الثقافيٌ شكليٌ 

يوصلنا إُف  ال، معزكؿ عن النقد األدبٌ  القوؿ بنقد ثقايفٌ » فإف -ٞنناصرةالدين  كالقوؿ لعز-ٟنذا 
أمر غًن ، د نفسو باالنغبلؽ على نفسو٩ندٌ  النقد األدبٌ  القوؿ بأفٌ  كما أفٌ  النسبية. حقيقة النصٌ 

فاالرتباط كعليو ، (3)«ة أمر غًن مقبوؿالنقد الثقايف معزكال عن فكرة اٞنقارنة الثقافيٌ  مقبوؿ. كما أفٌ 
ة ز فعل الكشف اٞنتواصل عن خبايا األنظمة اللغويٌ كىذا يعزٌ ، كالنقد الثقايفٌ  بٌن النقد األدبٌ  كثيق
ة يف قولو: العبلقة بينهما تكامليٌ  د عز الدين اٞنناصرة أفٌ إذ يؤكٌ ، كاأليديولوجيا، كالعرب، لة بالقيماحملمٌ 

                                                           
 .30ص، ـ2004، 1لبناف، ط-الشعر اٛناىلي ٧نوذجا، اٞنؤسسة العربٌية للدراسات كالنشر، بًنكت- يوسف عليمات: ٗناليات التحليل الثقايف -1
 .68ص عتذاريات النابغة الذبيان ٧نوذجا،ا- يوسف ١نمود عليمات: ٗناليات التحليل الثقايف -2
األردف، -اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، عمافكداعا أيٌها األدب اٞنقارف!!، ٠نلة أفكار، - رة: النقد الثقايف اٞنقارف... بديبلعز الدين اٞنناص -3
 .118ص، ـ2006، 207ع
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، فاٞنشرتؾ بينهما كثًن، بينهما التمييز غًن اٜنادٌ ة كيفرتض كنصوص أدبيٌ ، ة٥نن أماـ نصوص ثقافيٌ »
نا ٤نمع بينهما يف ىيئة لكنٌ ، كبٌن النقد األدبٌ  ز بٌن النقد الثقايفٌ يٌ ٧نكاٞنختلف كثًن. كبالتاِف: 

، الثقافة نصوص ألفٌ ، ا بٌن نقد الثقافة كالنقد الثقايفٌ تام   كلكن ال ٬نكن أف نفصل فصبلن ، ةتكامليٌ 
 عن النصٌ  األدبٌ  ز النصٌ ٕنيٌ اٌليت  الفارؽ ىو يف آليات كٗناليات معاجم التشكيلكاألدب نصوص. 

كنقد الثقافة  فالنقد األدبٌ ، إذان »ٞنناصرة إُف نتيجة ٩نملها يف قولو: اليخلص عز الدين ، (1)«الثقايفٌ 
و ٬نكن فإنٌ ، اتاٟنويٌ اف من حيث عاٞنيٌ  السرد كالشعر مثبلن  . كّنا أفٌ بل النقد الثقايفٌ يتكامبلف ليشكٌ 

 .(2)«و إحدا٨ناة. كال نستطيع أف ٧نحي ة كثقافيٌ ا من زاكية ٗناليٌ مٓنليله

 كلعلٌ ، نا نعيش بالفعل ''عصر الصورة''كصلنا إُف ما يشبو اليقٌن بأنٌ ، ر التكنولوجيٌ كمع التطوٌ 
ة يف ضوء التحليل اإلرساليٌ كطاقاهتا ، إُف اٜنديث عن ٣نكنات الصورة اٞنرئية أيزابرجر أرثرىذا ما دفع 

إذ يقوؿ: ، ة ككذا أبعادىا الفنيةلؤليقونات البصريٌ  يسمح بالكشف عن احملتول الثقايفٌ اٌلذم  ،الثقايفٌ 
مة لعرضها يف التليفزيوف أك تنتجها التكنولوجيا اٞنتقدٌ اٌليت  "الصورة" كٞنا كاف عصرنا يعتمد على»

 -كال شك-٪نتاج اٌلذم  ،"اٞنقركء النصٌ "ال ، ي"اٞنرئ النصٌ "فهو بذلك عصر ، السينما أك اإلعبلف
كخطاهبا ، ع يف مصطلحاهتاآلية تتسٌ ، ةة كالفلسفيٌ ة كاٛنماليٌ ة ٔنتلف عن اٞنناىج األدبيٌ ة نقديٌ إُف آليٌ 

من االستمتاع  "ثقافة النخبة" حـر يف ظلٌ اٌلذم  ىذا القارئ العادم، للمشاىد كالقارئ العاديٌن
كثورة   ة من االىتماـ هبا فجاء النقد الثقايفٌ ككذلك حرمت ثقافتو الشعبيٌ ، الراقي باإلنتاج الثقايفٌ 

 .(3)«يف ساحة الثقافة اٞنتزايدة األٖنار للمهمشٌن كالعاديٌن ألف ٩ندكا مكانان 

لتكسر مفهـو  جاءتاٌليت  فالنقد الثقايف من أحدث التوجهات النقدية كاٞنعرفية، بناء عليوك 
ذلك ، لينفتح على غًن اٞنعرتؼ بو رٚنيا، اٛنمالية يف النصوص بوصفها إحدل مقوالت النقد األدب

فقد ...»كبالتاِف ، فة النخبةادهتا ثقشيٌ اٌليت  اٞنتوارم خلف تلك اٜنصوف اٞننيعة، اٞنسكوت عنو
                                                           

 .117ص ـ.س، النقد الثقايف اٞنقارف...بديبل، -1
 نفسها.، نفسو -2
، 1مصر، ط-ٕنهيد مبدئي للمفاىيم الرئيسية، تر. كفاء إبراىيم، رمضاف بسطاكيسي، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة- أيزابرجر: النقد الثقايف أرثر -3

 .16ـ، ص2003
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ل يف اٞننهج جديد يتمثٌ  منهجيٌ بغية بناء بديل ، يض الببلغة كالنقد معان قو ت استهدؼ النقد الثقايفٌ 
 كاالجتماعيٌ  كدراستها يف سياقها الثقايفٌ ، ة اٞنضمرةيهتم باستكشاؼ األنساؽ الثقافيٌ اٌلذم  الثقايف

ة جاؾ دريدا التفكيكيٌ ة ّننهجيٌ . كقد تأثر اٞننهج الثقايف كتفسًنان  سايت فهمان كاٞنؤسٌ  كالتار٫نيٌ  كالسياسيٌ 
كتبياف ، إبراز التضاد كاٞنتناقضمن أجل  لكن ليس، كالتشريحيض كالتشتيت قو القائمة على الت
، ة عرب النصوص كاٝنطاباتاستخراج األنساؽ الثقافيٌ أجل  بل من، كتأجيبلن  كىدمان  اٞنختلف إضاءةن 

، كموضعتها يف سياقها اٞنرجعي اٝنارجي، سواء أكانت تلك األنساؽ الثقافية مهيمنة أك مهمشة
كالنقد االستعمارم ، كاٞنادية الثقافية، كالتار٫نية اٛنديدة ،اٛنديدةمتأثرة يف ذلك باٞناركسية 

 .(1)«ا عن كينونة التأنيث يف مواجهة سلطة التذكًنيدافع ثقافي  اٌلذم  كالنقد النسوم، )الكولونياِف(

اٌليت  الكاتبة إُف ٕنرير رحلة االستبعاد كاالزدراء اٞنريرةفتأنيث فعل الكتابة دفع اٞنرأة/، كمن ىنا
، ة منهاة الشرقيٌ يف ٢نتلف اجملتمعات خاصٌ  اء األخذ بوجهة النظر الذكورية كأساس مركزمٌ عاشتها جرٌ 

كما يبدكنو من ، كاٜنرية، كاٞنساكاة، ككذلك ما يدافع عنو اٞنضطهدكف يف العاَف من قيم العدالة
ذا األفق الرحب كالزئبقي يف كيف إطار ى، ل الثقايفٌ احمللٌ  مناىضة لبلستعمار كلها مواضيع خصبة هتمٌ 

إذ يقوؿ: ، أدب ٢نتلف ي باٞنركنة يف التعاطي مع كلٌ يدعو معجب الزىران إُف ضركرة التحلٌ ، آفو 
كيعتربىا آخركف مرحلة انتقاؿ  "ما بعد اٜنداثة"يسميها البعض اٌليت  ةعرفية العامٌ كيف ىذه الوضعية اٞن»
قة سول ة من داخلها ُنيث ال يعود أماـ الطاقات اٝنبٌل النقديٌ ة كاف ال بد أف تنفجر النظريٌ   "ةما بينيٌ "

 ق اٜنر يف االْناهكتاباهتا اٞنزيد من أشكاؿ التدفٌ ل٬نكن أف يضمن اٌلذم  اٝناص اجرتاح أفقها النظرمٌ 
 .(2)«تعنيو أك تبتدعواٌلذم 

النصوص كاٝنطابات  دراسة...»و: إذ يصفو بأنٌ  للنقد الثقايفٌ  كيقرتح ٗنيل ٘نداكم تعريفان ، ىذا
أـ  قوالن ، ةة أـ معنويٌ سواء أكانت ماديٌ ، نةحامل لثقافة معيٌ  أف النصٌ  باعتبار، ةضوء اٞنقاربة الثقافيٌ  يف

                                                           
 .76ـ، ص 2015، 1ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، مكتبة سلمى الثقافية، اٞنغرب، ط -1
ضمن كتاب: حسٌن السماىيجي كآخركف: عبد اهلل الغذامي )أـ إ٤ناز يف سياؽ مشركع متجٌدد،  .نظرية جديدةمعجب الزىران: النقد الثقايف. -2

 .133ص(، ـ2003، 1لبناف، ط-كاٞنمارسة النقدية كالثقافية، اٞنؤسسة العربٌية للدراسات كالنشر، بًنكت
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، ة جاؾ ديريدا٪نصر النقد الثقايف يف نقد األساطًن كاألكىاـ على غرار تفكيكيٌ ، . كمن مثفعليةن  ٣نارسةن 
يطرحها صموئيل اٌليت  ع اٜنضاراتكالوقوؼ ضد فكرة صرا ، كتفكيكان  كنقد األصولية الدينية تقويضان 

ة ة العاٞنيٌ األفكار كالقضايا اٞنستجدة يف الساحة الفكريٌ  كنقد كلٌ ، ة اٛنديدةكتعرية الداركينيٌ ، غتوفتنى
إُف ١ناكلة  يسعى النقد الثقايفٌ »باإلضافة إُف ذلك ، (1)«بصفة خاصةالعربٌية  كالساحة، ةبصفة عامٌ 
ة نفسها أك يف الواقع أك توجيو النظر الكتشاؼ ٗناليات جديدة سواء يف النصوص األدبيٌ ، اكتشاؼ

كتطرحو من أنظمة ٟنا قيمتها يف ، و النظر ٞنا ٓنملو من دالالتيطرح عبلماتو كيوجٌ ، بوصفو نصا أمشل
يتناكؿ: كىو ، مزيج من اٛنماِف كالنسقي...»ىو  كىكذا فالنقد الثقايفٌ ، (2)«سياؽ الفكر اإلنسان

ل اٛنماِف فيو يف اٞنستويات: ٥نلٌ ، األدبٌ  ل النصٌ . فنحن حٌن ٥نلٌ معان  الثقايفٌ  كالنصٌ ، اإلبداعيٌ  النصٌ 
كنقرأ الشفرات ، ل األنساؽ اٞنعلنة كاٞنكبوتةة كغًنىا. كما ٥نلٌ ة كالسيميائيٌ ة كاإليقاعيٌ ة كالببلغيٌ اللسانيٌ 
 . (3)«مع آليات النقد الثقايفٌ  دبٌ ة كالسياؽ. كىكذا يتكامل النقد األكاٞنرجعيٌ 

 كىي:، دىا ليتشحدٌ اٌليت  كْندر اإلشارة يف ىذا السياؽ إُف خصائص النقد الثقايف

اٛنماِف بل ينفتح على  سايت للنصٌ ر النقد الثقايف فعلو ٓنت إطار التصنيف اٞنؤسٌ ال يؤطٌ أ.  ...»
١نسوب يف حساب اٞنؤسسة كإُف ما ىو غًن ٗناِف يف  ٠ناؿ عريض من االىتمامات إُف ما ىو غًن

 .ؤسسةاٞن عرؼ

ة ة التار٫نيٌ ة أخرل مثل تأكيل النصوص كدراسة اٝنلفيٌ يستفيد النقد الثقايف من حقوؿ معرفيٌ ب. 
 سايت.كاٞنوقف الثقايف النقدم كالتحليل اٞنؤسٌ 

بنيوم على أنظمة اٝنطاب كأنظمة اإلفصاح النصوصي كما ىي  ج. يركز النقد الثقايف اٞنابعد
كىي مقولة  "ال شيء خارج النص"كو خاصة يف مقولة دريداو لدل ركالف بارت كجاؾ دريدا كميشيل ف

كمعها مفاتيح التشريح النصوصي كما ، ا ّنثابة الربكتوكوؿ للنقد الثقايف اٞنابعد بنيوميصفها ليتش بأهنٌ 

                                                           
 .83ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، ص -1
 .13ـ، ص2003ديسمرب  26-23، مصر-مصطفى الضبع: أسئلة النقد الثقايف، مؤٕنر أدباء مصر يف األقاليم، اٞننيا -2
 .117ص، عز الدين اٞنناصرة: النقد الثقايف اٞنقارف... بديبل -3
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اٌليت  أىم خاصية ىي استبعاد فكرة االنتقاء كالتعاِف كلعلٌ ، (1)«يشيل فوكوعند بارت كحفريات م
، كغًن ٗناِف على حد سواء، فالتحليل الثقايف يدرس ما ىو ٗناِف، سايت كالشعبتفصل بٌن اٞنؤسٌ 

 يها.كيكشف ٗناليات ٢نبوءة يف النصوص َف يسبق االلتفات إل

ة ينبغي أف ينظر إُف األدب النقد بوصفو ٣نارسة ثقافيٌ كيف ىذا السياؽ يعتقد عبد اهلل إبراىيم أف 
يتم اٌليت  ظ بدكره على تلك األطر اإلجرائيةكىو يتحفٌ ، أنتجتواٌليت  ةيف ضوء السياقات الثقافيٌ 

ى أمر ٓنليل ة تتخطٌ النقد كممارسة ثقافيٌ  إفٌ »حيث يقوؿ: ، ةبطريقة تعسفيٌ  إسقاطها على النصٌ 
 النقد العربٌ  ة. كٟنذا فإفٌ ا ٓنتاج إُف رؤية األدب ضمن السياقات الثقافيٌ إهنٌ ، النصوص باٞنعىن التقين
ا. كمن ناحية ا حقيقي  ثقافي   و ترجيع ألصداء اآلخرين كليس فعبلن مزمنة ألنٌ  اٜنديث يعان أمراضان 

خضم  من تنبثق ات النقدفنظريٌ ، ةة نقديٌ نا نرتقب ظهور نظريٌ ة فأنا شديد اٜنذر من القوؿ بأنٌ فلسفيٌ 
إُف ذلك ، ك٥نن بعيدكف عن ذلك، ةْنيد التعامل مع اٜنريٌ اٌليت  ة يف اجملتمعاتالتفاعبلت اٜنقيقيٌ 
بدؿ االمتثاؿ ألطر ، يقـو بتحليلهااٌليت  إُف ضركرة تعميق كعي الناقد بالنصوص صرت أكثر ميبلن 

 .(2)«ة ثابتةنظريٌ 

، ةة كالثقافيٌ ة يف ضوء سياقاهتا التار٫نيٌ النصوص األدبيٌ إعادة قراءة » ة تسعى إُففالقراءة الثقافيٌ ، إذان 
كال ٬نكن كشفها ، عمضمرة ك٢ناتلة قادرة على اٞنراكغة كالتمنٌ  ن النصوص يف بناىا أنساقان حيث تتضمٌ 

، ة للمجتمعحوؿ طبيعة البىن الثقافيٌ  ر كليٌ  بإ٤ناز تصوٌ إاٌل  أك كشف دالالهتا النامية يف اٞننجز األدبٌ 
سة على فكرة األيديولوجيا كمفهـو احملتمل يف صراع القول كإدراؾ حقيقة ىيمنة تلك األنساؽ اٞنؤسٌ 

 .(3)«ة اٞنختلفةاالجتماعيٌ 

اٌليت  ةهات النقديٌ من أىم التوجٌ ، أنتجواٌلذم  يف ضوء السياؽ الثقايفٌ  كيعترب النظر إُف النصٌ ، ىذا
ات التعامل مع ة يف اسرتاتيجيٌ ات نوعيٌ ؿ على تغًنٌ التحوٌ يشهد ىذا ...»ك، ز مرحلة ما بعد اٜنداثةٕنيٌ 

                                                           
 .85عبد الر٘نن النواييت: السرد كاألنساؽ الثقافية يف الكتابة الركائية، ص -1
 .114احملاكرات السردية، ص عبد اهلل إبراىيم: -2
 .67عتذاريات النابغة الذبيان ٧نوذجا، صا- يوسف ١نمود عليمات: ٗناليات التحليل الثقايف -3
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مات كاٞنسلٌ ، حيث توضع مضمرات النسق الثقايفٌ ، كأ٧ناط إنتاجو كآليات اشتغالو، األدبٌ  النصٌ 
يف ضوء قراءة تعتمد يف منطلقاهتا على ، كالنقد، كاٞنراجعة، موضع اٞنساءلة، ة كاٞنعتقداتاأليديولوجيٌ 

ة يف ١ناكلة معرفيٌ ، كما بعد اٜنداثي، تفيد من نظريات القراءة يف النقد اٜنداثي، ات جديدةاسرتاتيجيٌ 
 غين الرصيد اٞنعريفٌ يي ، كثقايفٌ  إُف نتاج فكرمٌ ، أنتجتواٌليت  بالثقافة لتجاكزىا بتحويل عبلقة النصٌ 

 .(1)«من زاكية أخرل كيعيد اكتشاؼ النصٌ ، للثقافة

ة ؿ عن النظريٌ دليل ٓنوٌ  ...»ىو ّنثابة  النقد الثقايفٌ  أفٌ يرل معجب الزىران ، على ىذا األساس
ال  "الثقافة نصٌ "التسمية ذاهتا يراد ٟنا مقاربة  ة باٞنعىن اٜنصرم إُف اٞنغامرة باْناه الفكر ّنا أفٌ النقديٌ 

خذ من الثقافة بشموليتها يتٌ  نشاط فكرمٌ »ىو:  إذان  فالنقد الثقايفٌ ، (2)«نصوص األفراد فحسب
كانت الثقافة »يف ضوء ذلك ك ، (3)«راهتا كٚناهتا عن مواقف إزاء تطوٌ كيعرٌب ، لبحثو كتفكًنه موضوعان 

نعيش فيو.. اٌلذم  ل بو اجملتمعكنشكٌ ، ننتج هبا ما نفكر فيو كنقولو كنسلكواٌليت  نةىي الكيفية اٞنتعيٌ 
 إاٌل  -بذلك- الكيفية كليست،  كثباتع كاختبلؼ كتغًٌن فالثقافة بالضركرة ٓنفل ّنا ٥نن عليو من تنوٌ 

 .(4)«قة يف إنتاج أ٧ناط التباين كاالختبلؼقوانا اٞنشرتكة كاٞنهيمنة كاٝنبٌل 

 نسبية الثقافة زمانان .1»يضع عبد اهلل غلـو يف حسبانو ما يلي: ، اف مناقشتو ٞنصطلح الثقافةكإبٌ 
 .كمكانان 

 ْناكزىا حدكد الزماف كالواقع إُف اٝنياؿ كاٞناضي كاٜنلم.. 2

                                                           
اجمللس الوطين الثقافة ٥نو كعي نقدم بقراءة ثقافية للنص، ٠نلة عاَف الفكر، - سرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايفاعبد الفتاح أ٘ند يوسف:  -1

 .166-165صص ـ 2007سبتمرب ، 1ع، 36كاآلداب، الكويت، مجكالفنوف 
 .133أـ إ٤ناز يف سياؽ مشركع متجٌدد، ص معجب الزىران: النقد الثقايف..نظرية جديدة -2
 .229ـ، ص2003، 1سوريا، ط-سعيد يقطٌن، فيصل درٌاج: آفاؽ نقد عرب معاصر، دار الفكر، دمشق -3
: الثقافة  -4 ـ، 2002، 1ع جامعة البحرين، ٣نلكة البحرين،كلية اآلداب، ، ٠نلة ثقافات،  ىيمنة نسق االستبداد..العربيةإبراىيم عبد اهلل غلـو
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كما ىو ، كخرايفٌ  يف ٠نتمعاتنا كأسطورمٌ  جعلتها تشمل ما ىو عقبلنٌ اٌليت  لةحكمتها اٞنضلٌ 
 .(1)«أك ٦نبومٌ  كفردمٌ  كما ىو ٗناعيٌ  كخياِفٌ  كاقعيٌ 

يف الواقع  النقد الثقايف قد أعاد إدماج الفعل النقدمٌ  يرل نادر كاظم أفٌ  ،أخرلكمن جهة 
، ةليقـو ّنخاتلة السياقات اٜناضنة للنصوص األدبيٌ ، العاجيٌ  كجعلو يتدحرج بثبات من برجو، الثقايف

ة النقد قد انعزؿ كانسحب من اٜنياة االجتماعيٌ  أيقن فيو اٛنميع بأفٌ اٌلذم  ففي الوقت»إذ يقوؿ: 
اإلبداع الراىن كما يعتمل يف اٜنياة  ىعل بارد كمتعاؿو  ص أكاد٬نيٌ كانزكل يف ٔنصٌ ، ةكاإلبداعيٌ 

ليخرتؽ ىذا اإلٗناع كالصمت كاالنزكاء  ة. يف ىذا الوقت يأيت النقد الثقايفٌ كالثقافيٌ ة االجتماعيٌ 
نا على مشارؼ طرح جديد سيعيد للنقد حيويتو كمسؤكليتو كانشباكو كاالنكفاء. كىو ما يعين أنٌ 

اٝنطاب " كمغامرة يراد ٟنا أف تطاؿ تتحٌدد أ٨نية "النقد الثقايفٌ ...»من ىنا ، (2)«بالعاَف كالواقع
٣نكن. فالنقد يف العقدين األخًنين َف يعد  تواصلي   الثقايف يف ٠نملو كأف تنتشر كتؤثٌر يف أكسع ٠ناؿو 

كال ٠نرد فذلكات ذىنية باىرة فارغة بل ىو فكر كأداة إلنتاج اٞنزيد من ىذا الفكر  ا على نصٌ نص  
 .(3)«ة العامةالقضايا اإلنسانيٌ  يف ٢نتلف فعاالن  ضمن لبعض النقاد اٞنعاصرين حضوران اٌلذم  النقدم

،  دةمتعدٌ ، متجاكزة مرتابطة، مهمة متداخلة...»كبالتاِف فالنقد الثقايف كما يعتقد أرثرأيزابرجر:  
عة كّنقدكر النقد كمفاىيم متنوٌ  نقاد الثقافة يأتوف من ٠ناالت ٢نتلفة كيستخدموف أفكاران  كما أفٌ 

التفكًن الفلسفي كٓنليل الوسائط كالنقد  كالنقد. كأيضان الثقايف أف يشمل نظرية األدب كاٛنماؿ 
كنظرية التحليل النفسي ، ر )نظريات ك٠ناالت علم العبلماتأف يفسٌ  كّنقدكره أيضان ، الشعب الثقايفٌ 

كُنث يف كسائل ، ة..اٍف( كدراسات االتصاؿنثربولوجيٌ ة كاألة كالنظرية االجتماعيٌ كالنظرية اٞناركسيٌ 
 .(4)«ز اجملتمع كالثقافة اٞنعاصرة )كحت غًن اٞنعاصرة(ٕنيٌ اٌليت  عةكالوسائل األخرل اٞنتنوٌ اإلعبلـ. 

                                                           
 .10ص ـ.س، ،..ىيمنة نسق االستبدادالثقافة العربية -1
الغذامي كاٞنمارسة النقدية ضمن كتاب: حسٌن السماىيجي كآخركف: عبد اهلل )نادر كاظم: تعارضات النقد الثقايف أك رحلة النسق اٞنتناسخ،  -2

 .125-124صص ، (كالثقافية
 .148أـ إ٤ناز يف سياؽ مشركع متجٌدد، ص ،معجب الزىران: النقد الثقايف..نظرية جديدة -3
 .31-30صص أيزابرجر: النقد الثقايف،  أرثر -4
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سة نقد اٞنؤسٌ ...»يدعو عبد اهلل إبراىيم إُف توسيع كظيفة النقد ليشمل يف تقديره: ، كمن جهتو
 كتصطنع قيمان ، ٧نطيةن  سبغ على الثقافة صيغان كتي ، لوؾكؽ كالسٌ ض العقل كالذٌ تركٌ اٌليت  اٞننتجة للثقافة

كحجر ، يسهم يف إذابة فاعلية األسئلةاٌلذم  الدعائيٌ  من اإلنتاج الثقايفٌ  كتشيع ضركبان ، ة ىزيلةثقافيٌ 
إُف كشف اٞنسكوت عنو. تلك  يدفعها الفضوؿ اٞنعريفٌ اٌليت  على اٛنريئة كإقامة اٜندٌ ، اٞنزعجة منها

تقيم عبلقات متواطئة مع مؤسسة السلطة اٌليت  ةيٌ سة الثقافة بعينها. ترىن اٞنؤسٌ ىي الدكغمائيٌ 
كمؤسسة اجملتمع النسقي اٞنثقف لسلسلة من القيود كالشركط كالضوابط ال ينفذ من خبلٟنا أحد ٬نكن 

عة كشاملة من ٓنيل على منظومة متنوٌ  كانت دائمان اٌليت   تلك الصفة، فأف تنطبق عليو صفة مثقٌ 
عات اآلخرين كإرادهتم كرغباىم. ما ٥نتاج إليو ىو: ركز يصادر تطلٌ اٞنواقف كاٞننظورات غًن اٞننصاعة ٞن

لو مورس   ٓنرص على تثبيت تلك الوظيفة. النقد الثقايفٌ اٌليت  سةكاٞنؤسٌ ، ة للنقدنقد الوظيفة التقليديٌ 
 .(1)«سة كنقدىار لتلك اٞنؤسٌ ر كاٞندمٌ يبطل مفعوؿ ذلك النشاط اٞنخدٌ ، كما ينبغي لو

بٌن األطراؼ اٜناضرة ، مع األدبٌ  قراءة تبحث يف جدؿ الثقايفٌ ...»فالتحليل الثقايف ، بناء عليو
٪ندث بٌن اٌلذم  ٕنتد لتشمل اٛندؿاٌليت  ،من الثقافة -بواسطة اٞنؤلف- كاٞنستدعاة، األدب يف النصٌ 

من نقطة  ال ينطلق -ىهنا- القارئ ع القارئ أثناء فعل القراءة. كٟنذا فإفٌ ىذه األطراؼ كأفق توقٌ 
فيهتم دائما بتوسيع حقولو ، الصفر. بل ينطلق من نقطة الثقافة كأثر ٢نتزؿ على ٥نو ما يف النصٌ 

، نتاج عقليٌ  بل يهتم بكلٌ ، دكف سواه كال يهتم باْناه نقدمٌ ، ةكتطوير أدكاتو ككسائلو اٞننهجيٌ ، ةاٞنعرفيٌ 
تغافلت عنها ، داخل النصٌ ٬نكن أف يساعده يف الكشف عن عناصر مضمرة ، ى ثقايفأك معطٌ 

ن من تطوير أدكات االشتغاؿ على حت يتمكٌ  -ر العقل النقدمُنكم تطوٌ - ة السابقةاٞنناىج النقديٌ 
 .(2)«باشتقاؽ إمكانات جديدة للفهم كالتأكيل، األدبٌ  النصٌ 

 ة بل فضاء تتفاعل فيو شتليست كسيلة معرفيٌ ...»فالثقافة بناء على أطركحات النقد الثقايف 
ؼ عن  دراسة اٝنطاب الثقايف تتيح إمكانية التعرٌ  كلذلك فإفٌ ، فهي خطاب يفعل كيتفاعل، العناصر

                                                           
 .121عبد اهلل إبراىيم: الثقافة العربٌية كاٞنرجعيات اٞنستعارة، ص -1
 .166سرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايف، صاأ٘ند يوسف: عبد الفتاح  -2
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ة قولبتو إلقصائو كهتميشو. كعلى صعيد النقد ل اآلخر يف البلكعي الشخصي كاٛنمعي ككيفيٌ ة ٔنيٌ كيفيٌ 
كاكب  ا جنس أدبٌ أهنٌ كترل ، ز على الركايةفهي )أم نظرية اٝنطاب ما بعد الكولونياِف( تركٌ  األدبٌ 

السياسة  مث إفٌ ، ةة جغرافيٌ ة تار٫نيٌ لو مرجعيٌ ، تقـو عليو ىذه الركايةاٌلذم  . كالسرداٞنشركع االستعمارمٌ 
 .(1)«ردمن البلكعي يف أثناء ىذا السٌ  بلف جزءان كاالقتصاد متبلزماف كيشكٌ 

 للمصطلح اقرتبنا من الفهم األٞنانٌ ما ض لبلرتياب كلٌ سرعاف ما تتعرٌ  حقيقة النقد الثقايفٌ  لكنٌ 
 كمن مث فإفٌ ، ة مثقفةارتضتها أٞنانيا لنفسها باعتبارىا أمٌ اٌليت  كاٞنثالية، ٬نتزج بتلك الصورة اٞنتعاليةاٌلذم 

أم تبياف جوانب قصورىا كزللها كما إُف - "نقد الثقافة" ال يعين...»من منظور األٞناف  النقد الثقايفٌ 
شيء يف  ينطلق من اٞنفهـو السامي "للثقافة": أم نقد كلٌ اٌلذم  النقد ما يعينبقدر  -ذلك بسبيل

كىكذا "فإذا  (Kulturfeindlichللثقافة" ) كمن مث يعترب "مناىضان ، سم بالوضاعة كاال٥نطاطاٜنياة يتٌ 
لى أم حالة كع، ة الظواىر الركحيٌ [ إاٌل لن يرل ]الناقد الثقايفٌ ، ساد اليأس كالشقاء غًن احملدكد

ة إُف التمييز بٌن اٞنهاـ كتدىور اٞنعايًن". كال يدىشنا إذف أف يشعر أدكرنو باٜناجة اٞناسٌ ، اإلنساف
 .(2)«كاألٞنانٌ  كبٌن بعض األبنية اإلشكالية يف التاريخ الفكرمٌ  اٞنعاصرة للنقد الثقايفٌ 

مصطلح النقد الثقايف يف نظرية األدب اٞنعاصر ّنصطلحات أخرل على القدر  صليتٌ »ك، ىذا
كاٞنادية  كالنقد الثقايفٌ  كالتحليل الثقايفٌ  *ةنفسو من األ٨نية مثل التار٫نانية اٛنديدة كالدراسات الثقافيٌ 

                                                           
اٞنملكة العربٌية السعودية، -النادم األدب الثقايف، جٌدة٪نٍن بن الوليد: مبلحظات حوؿ النقد الثقايف لعبد اهلل الغذامي، ٠نلة عبلمات يف النقد،  -1

 .158-157صـ، ص 2005، مارس 14، ـ 55ج
، 1مصر، ط-مدرسة فرانكفورت، الوجودية، ما بعد البنيوية، تر. ١نمد عنان، اٞنركز القومي للرتٗنة، القاىرة- النقد الثقايفريتشارد ككلٌن: مقوالت  -2

 . 12-11ـ، ص2016
يف عاـ  Briminghamمصطلح الدراسات الثقافية ليس مصطلحا جديدا، حيث شرع مركز الدراسات الثقافية اٞنعاصرة َنامعة برمنجهاـ  إفٌ *

 Media، كاليت تناكلت كسائل اإلعبلـ Workingpapers in Cultural stud-iesيف نشر صحيفة أكراؽ عمل يف الدراسات الثقافية -1971
، كاألدب Ideological matters، كاٞنسائل األيديولوجية Sub culture، كالثقافاتالدنياpopular cultureكالثقافة الشعبية 

Literatureلعبلمات ، كعلم اSemioticsكاٞنسائل اٞنرتبطة باٛننوسة ،gender Related issuesجتماعية، كاٜنركات االSocial 
movements كاٜنياة اليومية ،everey day life ٌأفٌ و يبٌٌن عة، لقد اعترب تأسيس ىذه الصحيفة أمرا مثًنا ك٣نتعا، ألنٌ ، كموضوعات أخرل متنو  

ىذه الصحيفة َف تستمر طويبل. كمع ذلك  ذكف الثقافة الشعبية ككسائل اإلعبلـ مأخذ اٛند، كلكن لسوء اٜنظ أفٌ خالقائمٌن على جامعة برمنجهاـ يتٌ 
، ذلك الذم يغطي تلك اٞندارس اليت تعمل اآلف Umbrella termا ٬نكن أف نسميو مصطلح اٞنظلة مٌ ػمت نوعا مرت تأثًنا كبًنا، حيث قدٌ فقد أثٌ 

 .31أيزابرجر: النقد الثقايف، ص أرثر. كصفتها بالنقد الثقايفمن ٠ناالت عديدة، كاليت 
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ذلك أف الدراسات الثقافية سعت منذ ظهورىا إُف ، (1)«الثقافية ناىيك عن الثقافة نفسها
 Richardفحص العبلقة بٌن الكتابة كاجملتمع يف بىن النصوص. كىو ما دعاه ريتشارد كيلسوف ...»

Wilson"كما اىتمت ىذه الدراسات يف اآلف نفسو باستجواب منظومة القيم "تنصيص التاريخ .
الفكر لت بعد ُنث عميق يف إشكاليات ة. كقد توصٌ يف الثقافة الغربيٌ  ةات السائدكاألعراؼ كاٞنرجعيٌ 

ة على قانوف اٛنذب كاإلقصاء. س يف سًنكرهتا النسقيٌ تتأسٌ ، داٞنعقٌ  ذلك الكلٌ ، الثقافة الغرب إُف أفٌ 
ٞنلكة النشاط العقلي بفعل احتواء تاريخ  عملية الفهم ٟنذا القانوف الضدم تستوجب تفعيبلن  لذا فإفٌ 

ة و كشف ٣نارسات األنساؽ الثقافيٌ لكي يتسىن ل، ل الثقايفالثقافة أك ثقافة التاريخ من قبل احمللٌ 
 .(2)«كنقدىا

 حقل الدراسات الثقافية يغدك مفتوحان ...» فإفٌ ، كانفتاح أفقو، التساع مفهـو الثقافة كنظران 
، م كظيفتو من خبلؿ االستعارة من ٢نتلف فركع اٞنعرفة مثل: علم االجتماع. يؤدٌ رحبان  سعان متٌ 
العلـو ، الفلسفة، نظرية الفنٌ ، النقد األدبٌ ، كاللسانياتات اللغويٌ ، علم النفس، ولوجيابنثر األ

ا ىي مصطلح كإ٧نٌ ، ة ليست نظامان الدراسات الثقافيٌ  ذلك فإفٌ لعلـو االتصاؿ كغًنىا.. ، ةالسياسيٌ 
ة كأطر ف من أكضاع سياسيٌ على مسائل عديدة كتتألٌ  ة مستمرة ك٢نتلفة تنصبٌ ْنميعي حملاكالت عقليٌ 

 .(3)«دةة ٢نتلفة كمتعدٌ نظريٌ 

، ةكالدراسات الثقافيٌ ، يدعو ٗنيل ٘نداكم إُف ضركرة التمييز بٌن النقد الثقايف، عبلكة على ذلك
فيحاكؿ ، ةة كالفنيٌ ة كاٛنماليٌ الذم يتعامل مع النصوص كاٝنطابات األدبيٌ ...» ىو فالنقد الثقايفٌ 

كينتمي ىذا النقد الثقايف إُف ما يسمى بنظرية ، ة اٞنضمرة غًن الواعيةاستكشاؼ أنساقها الثقافيٌ 

                                                           
اٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدة، النادم األدب الثقايف، أ٧نوذجا، ٠نلة عبلمات يف النقد الغذامي- حسن البنا عز الدين: مبلمح النقد الثقايف -1

 .336ـ، ص2001مارس، 39، ع10مج
 .69اعتذاريات النابغة الذبيان ٧نوذجا، ص-تحليل الثقايفيوسف ١نمود عليمات: ٗناليات ال -2
 .90ـ، ص2006، كانوف الثان 207 األردف، ع-، كزارة الثقافة، عماف١نمد عبيد اهلل: النقد الثقايف كالدراسات الثقافية، ٠نلة أفكار -3
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نولوجيا كعلم ثكاإل ركبولوجياثتنتمي الدراسات الثقافية إُف األن، األدب على سبيل التدقيق. يف حٌن
 .(1)«ة األخرلاالجتماع كالفلسفة كاإلعبلـ كغًنىا من اٜنقوؿ اٞنعرفيٌ 

، تنبين على التاريخ، االختصاصاتدة مقاربة متعدٌ ...» كعليو فالنقد الثقايف عبارة عن
نات أك اٝنطاب كسيلة أك أداة لفهم اٞنكوٌ  كْنعل النصٌ ، ةكتستكشف األنساؽ كاألنظمة الثقافيٌ 

ات إنتاج فتهتم بعمليٌ ، ة. أما الدراسات الثقافيٌ كاٛنماِفٌ  كاألدبٌ  ة اٞنضمرة يف البلكعي اللغومٌ الثقافيٌ 
كالكتابة ، كالعرؽ، كأدب اٞنهاجرين، عت لتشمل دراسة التاريخكقد توسٌ ، الثقافة كتوزيعها كاستهبلكها

و من أجل كشف نظرية اٟنيمنة كاإلمتاع... كذلك كلٌ ، كالداللة، كالشذكذ، كالعرؽ، كاٛننس، ةالنسائيٌ 
 .(2)«كأساليبها

تربط النقد الثقايف بالدراسات اٌليت  م يف إضاءة الوشائجيفلح علي أ٘ند الدير ،  ىذا األفقكيف
كاٟندؼ ، ؾ فيوتتحرٌ اٌلذم  مع ىذه الدراسات يف األفق اٞنعريفٌ  يلتقي النقد الثقايفٌ »إذ يقوؿ: ، ةالثقافيٌ 
كي ٪نسن التعامل معها ،  ناتترمي من خبللو إُف ٓنرير اإلنساف من سلطة ىذه اٞندكٌ اٌلذم  اٞنعريف

أسرارىا اٞنضمرة يف شكل كي ال يبقى ٓنت ىيمنة ،  كيديرىا على ٥نو أفضل، بشكل أكثر كعيان 
كّنا  ة النصٌ ّنا كراء أدبيٌ ...يعىن »النقد الثقايف  ؛ ذلك أفٌ (3)«ية بأردية اٜنقيقة كاجملازأنساؽ متخفٌ 

، (4)«ع بأستار الببلغة كاجملازة نسقية تتقنٌ سو من عيوب ثقافيٌ ٓنت ٗنالياتو كيكشف ما يتلبٌ 
 على صحة األطركحة يف النسق الثقايفٌ  ّنقدار ما تدؿٌ  إاٌل  ال تعنيو كثًنان ...»فالنصوص كاٜناؿ ىذه 

، هاهتاكيهيمن على توجٌ ، م بتجلياهتاكيتحكٌ ، ايقف كراء إنتاجهاٌلذم  ـ هبا. ىذا النسقتقدٌ اٌلذم 
 .(5)«كيسوس مصائرىا

                                                           
 .78ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، ص -1
 .79، صنفسو -2
ضمن كتاب: حسٌن السماىيجي كآخركف: عبد اهلل الغذامي )اجملاز الكلي يف "النقد الثقايف" أ٧نوذجا، - علي أ٘ند الديرم: اجملاز كاإلنساف -3

 .238، ص (كاٞنمارسة النقدية كالثقافية
 .124نادر كاظم: تعارضات النقد الثقايف أك رحلة النسق اٞنتناسخ، ص -4
ضمن كتاب: حسٌن السماىيجي كآخركف: عبد اهلل الغذامي )قراءة يف كتاب عبد اهلل الغذامي، - الثقايف بٌن العلم كاٞننهجمنذر عياشي: النقد  -5

 .92، ص(كاٞنمارسة النقدية كالثقافية
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يدرس األدب الفين كاٛنماِف ...»اٌلذم  ىو النقد الثقايفٌ  ضح أفٌ يتٌ ، على ما سبق تأسيسان 
ال ، ىو ربط األدب بسياقو الثقايف غًن اٞنعلن. كمن مث، خرآ ة مضمرة. كبتعبًنظاىرة ثقافيٌ باعتباره 

ة ك٠نازات شكلية ا رموز ٗناليٌ ة كالفنية على أهنٌ يتعامل النقد الثقايف مع النصوص كاٝنطابات اٛنماليٌ 
ة ة التار٫نيٌ يٌ ة مضمرة تعكس ٠نموعة من السياقات الثقافا أنساؽ ثقافيٌ بل على أساس أهنٌ ، موحية

يتعامل النقد ، ة. كمن ىناة كاإلنسانيٌ ة كالقيم اٜنضاريٌ ة كاألخبلقيٌ ة كاالقتصاديٌ ة كاالجتماعيٌ كالسياسيٌ 
ة تضمر ة ثقافيٌ م كظيفة نسقيٌ يؤدٌ  بل ّنثابة نسق ثقايفٌ ، اليس باعتباره نص   مع األدب اٛنماِفٌ  الثقايفٌ 

، ف النقد األدبٌ أليس كشف اٛنماِف كما ىو ش...»كبالتاِف فوظيفة النقد الثقايف ، (1)«أكثر ٣نا تعلن
و آلية لتشريح النصوص كاستخراج اٛنماِف. إنٌ  بل كشف اٞنخبوء كاٞنسترت من ٓنت أقنعة الببلغيٌ 

 .(2)«ااألنساؽ اٞنضمرة كرصد حركته

بٌن ، كاإلحالة، كالتداخل، عن نقاط التقاطع تكشف...»فالنقد الثقايف فعالية نقدية ، كمن ىنا
ة السائدة كفكر اٞنبدع بٌن األنساؽ الثقافيٌ  بوصفو كسيطان  كعن أ٨نية النصٌ ، الثقايف كاٛنماِف من جهة

من جهة ثالثة. من ىنا تأيت القراءة  بٌن الثقافة كالنصٌ  من جهة ثانية. كعن كعي اٞنبدع بوصفو كسيطان 
 ة للنصٌ ة كاٛنماليٌ اٞنرتاكم من العبلقات كاٞنعارؼ الثقافيٌ  عن ىذا الكمٌ  ة بوصفها كشفان الثقافيٌ 
ة كغًن  يعد يشتغل على نقد النصوص األدبيٌ ...َف»من ىذا اٞننظور  فالنقد الثقايفٌ ، (3)«األدبٌ 
 ل ما يسميو الغدامييت تشكٌ ة اٞنضمرة كالٌ و إُف نقد األنساؽ الثقافيٌ اىتمامو توجٌ  بل إفٌ ، األدبية

 يقرتحو عبد الفتاح كيليطو ىواٌلذم  طكالنسق الثقايف يف مفهومو اٞنبسٌ ، (4)«باٞنستهلك الثقايف
الوضعية ، نة من تطورىايف ٜنظة معيٌ ، استيتيقية...( تفرضها، ةأخبلقيٌ ، ةدينيٌ ، ة)اجتماعيٌ  ةمواضع...»

النصوص اٞنفردة كاال٤نازات كىكذا يكوف أفق ، ا اٞنؤلف كٗنهورهيت يقبلها ضمني  كالٌ ، ةاالجتماعيٌ 
من مدل تساؤالهتا. كينتج عن  كيف الوقت نفسو ٪ندٌ ، ٩نعلها ٣نكنةاٌلذم  الثقايف" ة ىو "النصٌ الفرديٌ 

                                                           
 .78ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، ص -1
 .83ية يف الكتابة الركائية، صعبد الر٘نن النواييت: السرد كاألنساؽ الثقاف -2
 .164سرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايف، صاعبد الفتاح أ٘ند يوسف:  -3
 .83ص ـ.س، السرد كاألنساؽ الثقافية يف الكتابة الركائية، -4
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و منفتح على من كتلة كاحدة. إنٌ  أك مصوغان ، أك متوحدان  مغلقان  و ال ٬نكن اعتبار أم نصٌ ذلك أنٌ 
ءا. كليس للنسق يد٠نها يف بنيتو كٕننحو مظهرا ٢نتلطا كمتجزٌ ، كمعرفيات أخرل، نصوص أخرل

كيف اٜناالت ، ق يف نصوص تداعبو أحيانان و يتحقٌ كجود مستقل كثابت. إنٌ ، بطبيعة اٜناؿ، الثقايف
ال تفضي يف الغالب ، بدؿ خلخلتو، السخرية كالباركديا كاالنتهاؾ . غًن أفٌ وي بي س  نى شو كتػي القصول تشوٌ 

 .(1)«متزايد لوتثبيت  سول إُف
 ىناؾ نسقان  ضح أفٌ فيتٌ ، أنساقا متناقضة كمتصارعة يكشف...»النقد الثقايف  كىذا يعين أفٌ 

يسمى اٌلذم  ر ىومآخر. كىذا اٞنض كغًن معلن يقوؿ شيئان  غًن كاعو  مضمران  كنسقان ، يقوؿ شيئان  ظاىران 
فاستخبلص ، . كمن مثكاألدبٌ  كراء النسق اٛنماِفٌ  ى النسق الثقايفٌ ما يتخفٌ ، . كغالبان بالنسق الثقايفٌ 

ال تلقى اٌليت  ةعلى عكس األنساؽ النخبويٌ ، ةة شعبيٌ ة اٞنضمرة ذات قابلية ٗناىًنيٌ األنساؽ الثقافيٌ 
ة يف خدمة القيم اإلنسانيٌ  النقد الثقايفٌ  ة على مستول االستقباؿ كاالتصاؿ. ّنعىن أفٌ ة عامٌ شعبيٌ 

 كعليو فالنقد الثقايفٌ ، (2)«كاف مستواه االجتماعي كالطبقي كالعرقي كاإلثينكخدمة اإلنساف كيفما  
، النقدمٌ  ة اٞنضمرة كفعلها اٞنضاد للوعي كللحسٌ ة غايتها تفكيك األنساؽ الثقافيٌ شاطية نقديٌ ...ن»

ة بة بوساطة أنظمة ثقافيٌ كاٞنتسرٌ ، يف سعيها إُف إعادة إنتاج قيم التمركز كالنسخ كاالحتواء القسرم
 . (3)«م يف غاياهتا كمراميهامتحكٌ 

كغًن ، ة اٞنضمرةيدرس النصوص كاٝنطابات للكشف عن أنساقها الثقافيٌ  النقد الثقايفٌ  كّنا أفٌ 
يدرس ، ة. كمن مثة كالفنيٌ ٬نكن تطبيقو يف ٗنيع اجملاالت األدبيٌ ...» ود ٗنيل ٘نداكم أنٌ اٞنعلنة يؤكٌ 

، كاالغتصاب...(، ةكاللواطيٌ ، كالسحاؽ، كالشذكذ، كاٛننس، النقد الثقايف مواضيع الطابو )اٞنرأة
كما ،  ةشة. كاٞنواضيع اٞنرفوضة كاٞنمنوعة يف األكاسط األكاد٬نيٌ ات اٞنهمٌ كاٟنويٌ ، كعبلقة األنا بالغًن

األدب تقف  َف تعد القراءة الثقافية للنصٌ »كبالتاِف ، (4)«اساتي  على األعراؼ غًن اٞنقبولة مؤسٌ  تنكبٌ 

                                                           
 .8ص، اٞنغرب، د.ط، د.ت-البيضاء السرد كاألنساؽ الثقافية، تر. عبد الكبًن الشرقاكم، دار توبقاؿ، الدار- عبد الفتٌاح كيليطو: اٞنقامات -1
 .89ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، ص -2
 .7، صـ2015-2014، 1لبناف، ط-من النسق الثقايف إُف الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحاب اٜنديثة، بًنكت- عبد الرزٌاؽ اٞنصباحي: النقد الثقايف -3
 .86ص ـ.س، مرحلة ما بعد اٜنداثة،نظريات النقد األدب يف  -4



 والمقاربة الثقافية للسرد العربياهلل إبراهيم عبد  -------------------------------الفصل األول

 76                               قراءة التراث السردي  العربي في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي :األول البــــــــــــــــــــــــــاب

ة ا ْناكزت ذلك الستكشاؼ كاستنباط األنساؽ الثقافيٌ بل إهنٌ ، حدكد تفسًن مضامٌن النصٌ عند 
 . (1)«ةاٞنضمرة خلف البناء اٛنماِف للنصوص األدبيٌ 

ة ال يلغي قراءة القيم اٛنماليٌ ...» ون إليها سلطاف الزغلوؿ أنٌ تفطٌ اٌليت  كمن مبادئ النقد الثقايف
اٌليت  ةو يضيف إليها الوظيفة النسقيٌ لكنٌ ، ة يف النصٌ ة كاالجتماعيٌ كالذاتيٌ ة ة كاألبعاد التار٫نيٌ كالدالليٌ 

ل التدر٩ني إُف أف ا أخذ بالتشكٌ ثقافي   ترتبط يف عبلقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكوف عنصران 
ل ما بٌن اللغة كالذىن يتنقٌ  كظلٌ ، عرب تغلغلو غًن اٞنلحوظ إُف عمق اٝنطاب فاعبلن  أصبح عنصران 

مث لقدرة العناصر النسقية على  الن النشغاؿ النقد باٛنماِف أكٌ ، أفاعيلو دكف رقيب نقدمٌ  رم فاعبلن البش
مة فينا كيف طرائق ت باقية كمتحكٌ نها من الفعل كالتأثًن غًن اٞنرصود فظلٌ ٣نا مكٌ ، الكموف كاالختفاء

 فهو، على فكرة النسق اٞنضمر كىذا ٪نيلنا إُف اعتماد النقد الثقايف بشكل أساسيٌ ، (2)«تفكًننا
 اهتا أنساقان نة ٓنمل يف طيٌ كل ثقافة معيٌ   على أساس أفٌ ، ةنسق مركزم يف إطار اٞنقاربة الثقافيٌ ...»

ليس يف ، ثقافية مضمرة. كبتعبًن آخر فالنسق اٛنماِف كالببلغي يف األدب ٫نفي أنساقان ، مهيمنة
 .(3)«يعتين هبا النقد الثقايفٌ اٌليت  ةذلك الوظيفة النسقيٌ فهناؾ ك، ةة كالشعريٌ األدب سول الوظيفة األدبيٌ 

لؤلنساؽ  يستند يف إنشائو إُف ٓنليل علميٌ ، منطلق منهجي...»فالنقد الثقايف ينطلق من ، إذان 
ليس لسمة أخبلقية من خبلؿ ٚنة أخبلقية أخرل  و ليكوف هبذا اٞنعىن نقدان ة اٜناكمة. كإنٌ االجتماعيٌ 

و يعمل )كىذه ٚنة و نقد عقبلن ألنٌ كلكنٌ ، "فحوِف"كما ٬نكن لبعضهم أف يفهم من كلمة ،  هاضتناق
تسوس اجملتمع اٌليت  ة يف البحث العلمي( على كشف النماذج اٞنسيطرة كاألنساؽ اٞنهيمنةالعقبلنيٌ 

 .(4)«سواء كفئاتو اٞننتجة للخطاب كاٞنستهلكة لو على حدٌ ، كمستوياتو، كٓنكم طبقاتو

يطرحها النقد الثقايف اٌليت  ل معجب الزىران يف إطار ٓنليبلتو اٞنستفيضة لؤلسئلةكيسجٌ ، ىذا
د كاختبلؼ األنساؽ يف أية ثقافة بشرية عريقة يف ق ُنقيقة تعدٌ تتعلٌ ...»أكالىا: ، ٗنلة من اٞنبلحظات

                                                           
 .108عبد الر٘نن النواييت: السرد كاألنساؽ الثقافية يف الكتابة الركائية، ص -1
 . 115ـ، ص2008أيٌاراألردف، -عماف، 235 عسلطاف الزغلوؿ: النقد الثقايف بديبل عن النقد اٛنماِف، ٠نلة أفكار،  -2
 .89مرحلة ما بعد اٜنداثة، صٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف  -3
 .93منذر عياشي: النقد الثقايف بٌن العلم كاٞننهج، ص -4
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م لخطاب اٞنعريف اٛندٌ ة. فهذه اٜنقيقة ال تبيح لاإلسبلميٌ العربٌية  التاريخ كمنتشرة يف اٞنكاف كالثقافة
اٌليت  د كتلك االختبلفات مع التنبيو إُف ذلك التعدٌ إاٌل  "أزِف كأبدم"اختزاؿ الثقافة يف نسق كاحد 

ة. ة موضعيٌ تقتضي تنسيب اٜنكم سواء نتج عن فكر تأكيلي أك عن ٓنليبلت كاستدالالت معرفيٌ 
ل يف ضوء ل كتعلٌ ة ينبغي أف ٓنلٌ يٌ ة ىي ظاىرة تار٫نفهيمنة بعض األنساؽ يف بعض اٞنراحل التار٫نيٌ 

، (1)«ساتو كسلطاتوبل كبصراع أنساقو كخطاباتو كمؤسٌ ، ع كتغًٌن د معىن تار٫نيتو بتنوٌ يتحدٌ اٌلذم  التاريخ
٪نٌدد مرة باختبلفو عن مفاىيم "البنية" ك"النظاـ" ك"اٝنطاب" كمرات ...»كاٜناؿ ىذه  فالنسق الثقايفٌ 

من خبلؿ آثاره ككظائفو إذ تتجلى يف عبارة قد يصوغها الفرد لكٌنها ال تعرٌب عن الفردم كاٛنزئي بقدر 
 .(2)«ة عليو ك٣نثلة لوة" متوٌلدة عن ذلك النسق كدالٌ ما تعرٌب عن اٛنماعي كالكلي ألهٌنا "ٗنلة ثقافيٌ 

٪ندثها العقل اٞنتسائل يف بنية اٌليت  عاتر عبد اهلل إبراىيم ىو تلك التصدٌ كالنقد الثقايف يف تصوٌ 
ككشف ، كالنقد الثقايف القائم على االستنطاؽ كالتحليل»حيث يقوؿ: ، ط كاٞنتمركزاٝنطاب اٞنتسلٌ 

ة اٞنسترتة يف الداخليٌ كتفكيك االلتباسات ، كتعومي اٞنضمرات، كفضح العيوب النسقية، اٞنصادرات
دؿ بكهبما يست، ةأحكاـ القيمة كالنزعات الوعظيٌ  ة يتجاكز ٕنامان ة أك االجتماعيٌ صلب الظواىر الثقافيٌ 

ففي كثًن من األحياف تكمن ، كتغيًن مسار تلقيها، كزحزحة كاملة لثوابتها، خلخلة للنظم اٞنراد نقدىا
نساؽ مطلقة الثبات. أو لى تغيًن زكايا النظر إُف ما نعتقد أنٌ ة يف قدرهتا عة اٞننهجيٌ قيمة اٞنمارسة النقديٌ 

كمن ىذه  (3)«ؿ خطوة يف التخلص منهاة بنا أكٌ ة اٞنستبدٌ كتغيًن عبلقتنا الذىنية بالظواىر النسقيٌ 
ة ة يف اجملتمعات الغربيٌ حالة الصراع بٌن الطبقات االجتماعيٌ ...» د يوسف عليمات أفٌ الشرفة يؤكٌ 

،  ةالتحليل الثقايف يف كالدة عديد من اٞنفاىيم ذات اٞنرجعيات كاألشكاؿ السلطويٌ  تسهم كفق منظور

                                                           
 .150ص، معجب الزىران: النقد الثقايف..نظرية جديدة أـ إ٤ناز يف سياؽ مشركع متجٌدد -1
 .143، صنفسو -2
السماىيجي كآخركف: عبد اهلل الغذامي كاٞنمارسة النقدية  ضمن كتاب: حسٌن)مطارحات يف النظرية كاٞننهج، - عبد اهلل إبراىيم: النقد الثقايف -3

 .63، ص(كالثقافية
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كآليات ، كمفهـو خطاب السلطة، كاألنا كاآلخر، كالفحوِف كاألنثوم، كالصراع بٌن اٞنركزم كاٟنامشي
 .(1)«ة..اٍفالثقافيٌ  كإضمار األنساؽ، القمع السلطوم

، ةكاضح على التمايز الثقايف بٌن الطبقات االجتماعيٌ ز بشكل يركٌ ...»، فالتحليل الثقايف إذان 
  تسًٌن اٌليت  لطةلو من قبل السٌ و ٓنليل لطرائق إنتاج اٝنطاب كآليات تشكٌ كىذا يعين بصورة مباشرة أنٌ 

تعبًن فوكو  تتوؽ فيو ىذه السلطة إُف فكرة اٟنيمنة على حدٌ اٌلذم  التجارب اإلنسانية يف الوقت كلٌ 
M.Foucault»(2) ،بو اٌلذم  رىاتتساكؽ مع ما كصلت إليو الرأٚنالية يف تطوٌ ...»اٌليت  تلك اٟنيمنة

اٌليت  مةبا كأمريكا إُف العاَف أٗنع من خبلؿ كسائل االتصاالت كالتكنولوجيا اٞنتقدٌ ك ل حدكد أكر تتعدٌ 
الثقافة من حيث تتجاكز اٌليت  تلك اٟنيمنة، يكحواس غًن منظورة لتأسيس اٟنيمنة للنظاـ العوٞن  تعدٌ 

اٌليت  ة من حيث كوهنا منظومة اٞنعان كالقيمككذلك تتجاكز األيديولوجيٌ ، ةة االجتماعيٌ ارتباطها بالعمليٌ 
ا تنسل ألهنٌ ، يصعب علينا اكتشافها أك ٓنديدىااٌليت  فاٟنيمنة ىي العملية،  عن مصاٌف طبقة ماتعرٌب 

حسب ما يذىب إليو  (4)«ة بعينهاالدكغمائيٌ ...»إهٌنا ، (3)«شيء من حولنا دكف أف نلحظها يف كلٌ 
 عبد اهلل إبراىيم.

نو من ٓنليل ٬نكٌ اٌلذم  ،الوعي الثقايف للقارئ...» األدب ترتكز على فالقراءة الثقافية للنصٌ 
  عن منطقة النضج يف ٧نوٌ و مرحلة تعرٌب كينظر إُف الوعي على أنٌ ، أبدع فيها النصاٌليت  ةاألنظمة الثقافيٌ 
تستوعبها اٌليت  كالثقافة، جها اٝنطابتاة كنكىو كعي على صعيد األنظمة االجتماعيٌ ، الفكر اإلنسانٌ 

ة اٞننتجات النظريٌ ، كبشكل عاـ، أم ٠نموع اٝنربات كاٞنعارؼ كاالعتقادات كاٞنمارسات، ىذه األنظمة
ر عبد الرزاؽ الثقايف يف تصوٌ فالنقد ، (5)«أفرزىااٌلذم  ة كعبلقتها بالنظاـ االجتماعياإلنسانيٌ 

ل يف ١ناكلة كشف مرماه اٞنتمثٌ ...»ة يف ة أك النصوصيٌ ٫نتلف عن االْناىات النسقيٌ  اٞنصباحي

                                                           
 . 30الشعر اٛناىلي ٧نوذجا، ص- يوسف عليمات: ٗناليات التحليل الثقايف -1
 .30، صنفسو -2
 .15أيزابرجر: النقد الثقايف، ص أرثر -3
 .40عبد اهلل إبراىيم: النقد الثقايف، ص -4
 .165-164صص سرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايف، اعبد الفتاح أ٘ند يوسف:  -5
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كعي  ة لكلٌ ة مضادٌ ثقافيٌ  تتموقع بوصفها أنساقان اٌليت  ة اٞنضمرة يف اٝنطاب األدباألنساؽ الثقافيٌ 
ة ت هتتم باألدبيٌ ظلٌ اٌليت  ةا ىو حاؿ البنيويٌ مثلم ال بتفكيك كإعادة تركيب النسق اللغومٌ ، سليم

 .(1)«ة كعبلقاهتا بغاية البحث فيما يصنع ٗناليتوالداخليٌ  يف أنساؽ النصٌ  بوصفها ُنثان 

  تصبٌ اٌليت  دة االختصاصات٠نموعة من اٞنناىج كاٞنقاربات اٞنتعدٌ ...»فالنقد الثقايف ىو ، كىكذا
ال »ذلك أنو  ؛(2)«اٞنضمرة البلعقلية كاألنظمة اإليديولوجية  كخدمة األنساؽ، ها يف اٜنقل الثقايفكلٌ 

كال ٬نكن أف نقرأ ، ةة غًن جزئيٌ بل يفرتض أف تتبعو قراءة ثقافيٌ ، ا فقط٬نكن أف نقرأ النص األدب ٗنالي  
، ا. كىناؾ طريقة أخرل معكوسةبل يفرتض أف نكمل القراءة بقراءتو ٗنالي  ، ا فقطثقافي  ، النص الثقايفٌ 

ا باكتشاؼ العبلمات كدالالهتا. كىنا مث سيميائي  ، اا كأسلوبي  كالثقايف لساني   كىي: قراءة النص األدبٌ 
ها: الوطين يف بعديٍ  يف النصٌ  كالتبلصٌ  قراءة آليات التناصٌ ، ٬نكن من خبلؿ القراءة السيميائية

ككشف ، األدب ة يف النصٌ كاٛنماليٌ ة ة يف كشف األنساؽ الثقافيٌ كالعاٞني. كىكذا تساىم السيميائيٌ 
 .(3)«الثقايفٌ  ة يف النصٌ ة كالثقافيٌ األنساؽ اٛنماليٌ 

النظريات ...»يكمن يف  معجب الزىرانفاٛنذر اٞنعريف للنقد الثقايف حسب ما يذىب إليو 
بامتياز كما ال ة كىو فكر النقد كالنقديٌ ، يف الفكر اٜنديث كرافدان من.. جزءان لت مثٌ اٌليت  النقدية اٜنديثة

ة يستمد مقوالتو النظريٌ اٌلذم  ٫نفى على أحد من اٞنتابعٌن لو كاٞنشتغلٌن يف ٠نالو. فاٝنطاب النقدمٌ 
ما كاف ٫نرج  كثًنان   -ة البحتةة كالطبيعيٌ حت من العلـو الرياضيٌ  -ةة من ٢نتلف اٜنقوؿ اٞنعرفيٌ كاإلجرائيٌ 

د اٞنفرد ليلتقي مع الفكر الفلسفي اٜنديث يف االشتغاؿ على اٝنطابات احملدٌ  األدبٌ  عن النصٌ 
 .(4)«م هباتغذيها كتتدعٌ اٌليت  كاألنساؽ العامة

                                                           
 .16-15صص عبد الرزٌاؽ اٞنصباحي: النقد الثقايف،  -1
 .85ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، ص -2
 .119ص، عز الدين اٞنناصرة: النقد الثقايف اٞنقارف... بديبل -3
اٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدةالنادم األدب الثقايف، ب الزىران: النقد الثقايف نظرية جديدة أـ مشركع متجٌدد، ٠نلة عبلمات يف النقد، معج -4

 .361ـ، ص2001مارس ، 39، ع10مج
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مثل ، ة عٌدةمعرفيٌ من حقوؿ ك٠ناالت  ؼى رى ة غى فالنقد الثقايف من الناحية النظرية كالتطبيقيٌ ، كبالتاِف
أك  بلن ة ٕنثٌ على ٠نموعة من اٞنناىج النقديٌ  كالنقد. كما انفتح، كاألدب، كالببلغة، الفلسفة...»

ة كالبنيويٌ ، كالنقد النسائيٌ ، ةكالتأكيليٌ ، ةكالتفكيكيٌ ، اتكالسيميائيٌ ، ةمثل: البنيويٌ ، معارضةن 
أك ما  كالنقد الكولونياِف، ة اٛنديدةكالتار٫نانيٌ ، ة اٛنديدةكاٞناركسيٌ ، كٗنالية القراءة، ةركبولوجيٌ ثاألن

ر ا تأثٌ لقد تأثر النقد الثقايف أ٬نٌ ، ةكالنقد اٛننوسي... كبصفة عامٌ ، يسمى أيضا بالنقد االستعمارم
 .(1)«سواء كالنقد ما بعد اٜنداثي على حدٌ  يبالنقد اٜنداث

ال تنفي ، ةسرتاتيجية الطرح الراىن للقراءة الثقافيٌ ا...» كيؤكد عبد الفتاح يوسف أف ،ىذا
بوصفها مرحلة مهمة من مراحل ، بل تفيد منها، القراءة اٞنتعارؼ عليها يف النقد اٜنداثياْناىات 

ّنا ، ة للمعىنؾ ٥نو مستويات الداللة الثقافيٌ كينبغي ْناكزىا بالتحرٌ ، ر مستويات قراءة النصتطوٌ 
تعادة فهذه القراءة تسهم بشكل كبًن يف تشكيل كاس، ةـ الوعي بالظاىرة الثقافيٌ يساعد على تقدٌ 

كيف ىذا اٞنقاـ يرل صبلح رزؽ ، (2)«ةعات أيديولوجيٌ كعينا بالواقع الثقايف كأنساقو اٞنسترتة خلف تقنٌ 
لو اٞنرتقب بعد ٓنوٌ ، ؾ خبلٟناأف يتحرٌ  البد للنقد األدبٌ اٌليت  ةكعي النقاد برحابة اآلفاؽ الثقافيٌ ...» أفٌ 

 ك٘ناستهم لئل٤ناز اٞنرجوٌ ، توظيفها خبلؿ الفعل النقدمٌ ب يتوجٌ اٌليت  ع األدكاتكتنوٌ ، إُف نقد ثقايفٌ 
و َف يعد ارتأل الرصٌن منهم أنٌ اٌلذم  من كرائو أغراىم بإمكاف التضحية ّنقتضيات اٞننهج إُف اٜندٌ 

عن تيارات  بعيدان ، مهما كانت الدكافع اٞننهجيةٌ ، ةة أك فكريٌ للنقد األدب أف ينغلق على بنية أدبيٌ  ٣نكنان 
 .(3)«ا؟؟ا كثقافي  ا كسياسي  كيف داخل الناقد فكري  ، اٜنياة اٞنتدافعة كاٞنتصارعة حوؿ الناقد

ث يف االنفتاح على تلك االْناىات د صبلح رزؽ على ضركرة الرتيٌ كيف السياؽ ذاتو يؤكٌ 
بانتفاء إمكاف ابتعاد  ٕنامان نا نسلم كاٜنقيقة أنٌ »يف قولو: ، و ال مناص من النهل منهاّنا أنٌ ، كاٞنناىج

اٜنرص على ٓنرم اٞننهج  نا نرل أفٌ عن تلك التيارات اٜنيوية اٞنتبلحقة.. لكنٌ  كالناقد ثانيان  اٞنبدع أكالن 
                                                           

 .84ٗنيل ٘نداكم: نظريات النقد األدب يف مرحلة ما بعد اٜنداثة، ص -1
 .166سرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايف، صاعبد الفتاح أ٘ند يوسف:  -2
، 51، ع13مجاٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدةالنادم األدب الثقايف، صبلح رزؽ: إشكالية اٞننهج يف النقد الثقايف، ٠نلة عبلمات يف النقد،  -3

 .65-64صص ـ، 2004مارس 
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ك١ناكلة التزاـ اٞنقرتح من إجراءاتو سوؼ يكوف أداة معينة على إ٤ناز مهمة الناقد على ٥نو ، اٞنناسب
اىا الناقد اٞنعاصر منذ يتحرٌ اٌليت  ٜنفاظ على عملية النقد األدبو سوؼ ييسر لنا افضبل عن أنٌ ، أدؽٌ 

 .(1)«عليو التفريط فيو يعزٌ  كأتيح لو أف يقطع على طريقها شوطان ، أمد طويل

ره يف إطار عبلقتو كتفسٌ ، عةعلى معارؼ ٢نتلفة كمتنوٌ  تفتح النصٌ ...»ة القراءة الثقافيٌ  كٟنذا فإفٌ 
كال تكتفي بتفسًنه يف حدكد نفسو. كذلك عن طريق ، كالعلـو اٞنختلفةة بغًنه من األجناس الثقافيٌ 

 دة تستوعب اٛنماِف كالثقايف بوصفها شرطان ة متعدٌ ٞنعارؼ مشوليٌ ، كمراجعات، كمقاربات، مقارنات
ال ...» فالنقد الثقايفٌ ، (2)«األدب للنصٌ  ا السرتاتيجياهتا يف الكشف عن الرصيد الثقايفٌ أساسي  

معها. كيف  فهو يقيم حواران ، رات كاٞنناىجمع الكثًن من التصوٌ  "القطيعة"نوع من  يكشف عن أمٌ 
كمفهـو ، عند ميشاؿ فوكو "حفريات اٞنعرفة"٪نيل إُف اٌلذم  "اٝنطاب"قلب ىذا اٜنوار يقع مفهـو 

كما  إضافة إُف استفادتو من التاريخ كالتحليل النفسي كالسيميائياتعند أنطونيو غرامشي... "اٟنيمنة"
يف صلب  "القطيعة"ىذا النقد ال يكشف عن أم نوع من  أفٌ  إذان  بعد اٜنداثة...اٍف. من اٛنليٌ 

 .(3)«ةة النقديٌ النظريٌ 

ا تقود إُف كشف ألهنٌ ، عبد اهلل إبراىيم يستأنس باٞنقاربة الثقافية للسرد نستخلص أفٌ ، أخًنا
كبالتاِف ال ، ة تشفًنه للعاَفز بقوٌ فالسرد يتميٌ ، األلسينرىا النظاـ ٬نرٌ اٌليت  ةة كاٝنطابيٌ اٞنضمرات النصيٌ 

لذلك ، لةا قد تكوف مضلٌ ألهنٌ ، عند الداللة اٞنعجمية السطحية ف التشخيص النقدمٌ ٬نكن أف يتوقٌ 
ا يف ١نوري   يلعب دكران اٌلذم  تستمد من السياؽ الثقايفاٌليت  ع يف البحث عن اٞنعان اٝنفيةينبغي التوسٌ 
ف نقده اٜنوارم ّنسحة فاٞنتأمل ٝنطاب عبد اهلل إبراىيم ٩نده يغلٌ ، كتوجيو داللة النصٌ ، إنتاج اٞنعىن

 كالسياقات اٜناضنة للنصوص.، ترـك استنطاؽ األنساؽ الثقافية، ةفلسفيٌ 

 

                                                           
 .65ص ـ.س، ،إشكالية اٞننهج يف النقد الثقايف -1
 .164سرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايف، صااح أ٘ند يوسف: عبد الفت -2
 .159-158صص ٪نٍن بن الوليد: مبلحظات حوؿ النقد الثقايف لعبد اهلل الغذامي،  -3
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ة منهجيٌ  ةكخطٌ  ،ة ثاقبةكتبها العرب برؤل نقديٌ اٌليت   يقرتب عبد اهلل إبراىيم إُف النصوص الرتاثية
بل طرائق التحليل متوسٌ ، قوتؤرٌ اٌليت  ةساعيا من كراء ذلك الفصل يف بعض اٟنواجس الفكريٌ ، مدركسة

١نرتزا يف ، ةاٛنرأة كاٞنوضوعيٌ مات الراسخة بكثًن من كيف الكثًن من األحياف تقويض اٞنسلٌ ، كالتفكيك
د خطابو كهبذا الصنيع يتفرٌ ، أك األحكاـ اٞنسبقة، آراءه النقدية من الوقوع يف شرؾ اال٥نياز كلٌ 

 كاستقراءاتو غًن اٞنسبوقة.، رغم فهمو اٞنغاير، ةبٌن اٝنطابات الفكريٌ  النقدم، كيكتسب مشركعيتو

: كٞنا كاف ١نور النقاش يف ىذه احملطٌ  ُنث يف  -العربٌية  ةالسرديٌ )ة مستوحى من كتابو اٞنوسـو
ا يطرحها يف ىذاٌليت  فقد ارتأينا بسط أىم اإلشٌكاالت (للموركث اٜنكائي العربالسرديٌة  البنية

 : تيةملها يف األسئلة اآليت ٬نكن أف ٤نكالٌ ، اٞنؤلف البكر

ة منظومة شفاىيٌ  يف ظلٌ السردٌم  اٞنوركثض لو تعرٌ اٌلذم  قدار اإل٨ناؿ الثقايف كاألدبما ىو م -
 ؟د فيها القوؿ الشعرمٌ يٌ تس

 القدمي؟السردٌم  إُف اٝنطاب ا متعاليان كيف نظر القرآف الكرمي بوصفو نص  -

 اهلل عليو كسلم يف اٜنكم على اٞنتوف صدر عنها الرسوؿ صلٌ اٌليت  ةما ىي اٞنعايًن الدينيٌ  -
 القد٬نة؟السرديٌة العربٌية 

 رحلة التهميش واالستبعاد: ..التراث السردي   -1

 كرغم أفٌ ، قاؿلو ٨نومها الثٌ ٓنمٌ ، مدفوعة إُف الشعر، ة شاعرةأمٌ العربٌية  ة٣نا ال ريب فيو أٌف األمٌ 
 بأشعار تنمٌ ، ظفر بٌن اٜنٌن كاآلخرنزاؿ ننا ال  أنٌ إاٌل ، كطمست معاٞنو، أكثر شعرىا عفى عليو الزمن

 لقد كرثت األمة»ك، دكا َنواىره اٜنسافكتفرٌ ، سبقوا بو األمماٌلذم  ىذا الفنٌ ة العرب يف عن عبقريٌ 
 كَف تفقد ىذه األمة حرصها على الرتاث الشعرمٌ  الشعرمٌ  حرص األجداد على الرتاث األدبٌ العربٌية 
 .(1)«عصر من عصورىا يف أمٌ 

                                                           
اٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدةالنادم األدب الثقايف، ، يف النقد عبد السبلـ صحراكم: األدب العرب كنظرية األجناس األدبية، ٠نلة عبلمات -1
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يقـو على الٌسرد كاٜنكاية اٌلذم  فإٌف النثر، القدمي ؿ لؤلدب العربٌ كإذا كاف الشعر ىو الوجو األكٌ 
فإُف جانب الشعر ، ةإذ نتحٌفظ على الزعم بأٌف السرد طارئ يف الثقافة العربيٌ ، ىو الوجو اآلخر لو

ة القائمة على تلك اآلثار اإلبداعيٌ »السردٌم  كاٞنقصود بالرتاث، تراكم رصيد معترب من السركد
، الرحلة، التاريخ"بأنواعو اٞنختلفة: السردٌم  كْنلوىا خصائص الرتاث، ٜنكي أك السردامات مقوٌ 

 .(1)«.األدب األخركم..، كليلة كدمنة،  ألف ليلة كليلة، السًنة الشعبية، ؼالتصوٌ 

لكن ىذا ، ع من حيث ٠ناالتوال ٬نكن ْناىلها أٌف الرتاث متعٌدد كمتنوٌ اٌليت  ةكاٜنقيقة النظريٌ 
ا ا كفقهي  علمي   كخطابان  كشعران  سردان »ة بٌن عناصره اٛنزئية التنوع ال ينفي كجود عبلقات عضويٌ 

ة تضمر الوحدة كتبدم ظاىرة كبلميٌ ، بأصنافها اٞنختلفة، ا. فتنشأ من حاصل تلك العبلقاتكفلسفي  
االختبلؼ. كلذا كانت أقرب التصنيفات داللة على آلية اٛندؿ بٌن الوحدة اٞنسترتة كاالختبلؼ 

ة األكرب )الداؿ على الوحدة( بتجلياتو اٛنزئيٌ  زٟنا االقتباس يف مقايسة النصٌ تأخاٌليت  الظاىر تلك
 .(2)(«كالنمطيٌ  كالنوعيٌ  )الرامزة إُف االختبلؼ اٛننسيٌ 

ة ٢نتلفة يف ر منظومة مفاىيمية كلية تسمح بوجود أنظمة جزئيٌ فالرتاث انطبلقا من ىذا التصوٌ 
نظر إُف فرع منها يستوجب  كلٌ ،  مرتاكبة اٜنلقات، سة موصولة األعطاؼمؤسٌ »ذلك أنٌو ، داخلها

، نصيٌ  أك بتعبًن آخر يستلـز أخذ ىذا الفرع ّنا ىو ْنل  ، كمع ١نيطو، يف ذاتو، اإلحاطة بتفاعبلتو
 مكمنها اٞنتعدٌ ، بو عن باقي البنيات ٔنتصٌ اٌلذم  ة: منها البلـزنات بنيويٌ ٓنكم كجوده الذايت مكوٌ 

ة اعتبار اٞننجز النوعي بات من باب البداىة العقليٌ »؛ لذلك (3)«العاـ يصلها ّنجرل الرتاثاٌلذم 
 بضوابط النصٌ  ا ١نكومان نصي   منتجان ، ة(ة كالسرديٌ ة اٞنختلفة )الشعريٌ يف السياقات اٛننسيٌ ، اٝناص
، يف نسيج عاـ عنصران  -من مث -كطرؽ تكوينو. كأضحى ىذا اٞننجز اٝناص، يف بنية أدائو، األكرب

                                                           
، 15، ـ57جاٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدةالنادم األدب الثقايف، ، يف النقد عبد اللطيف الطاىر الزكرم: بناء اٞنفاىيم النقدية، ٠نٌلة عبلمات -1

 .342ـ، ص2005سبتمرب
اٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدةالنادم األدب الثقايف، ، يف النقد النص كالنسق الثقايف، ٠نلة عبلمات- اث السردمشرؼ الدين ماجدكلٌن: الرت  -2

 .587ـ، ص2004، مارس13، ـ51ج
 .586، صنفسو -3
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 كاٜناصل أفٌ ،  بإحكاـ النظر يف أصولو كسياقوفبل تستقيم أسباب األخذ بو إاٌل ، ٞنبدأ ثابت اكْنلي  
 ا ىو تفريع للنصٌ إ٧نٌ ، ة أك غًنىاية كاٟنزليٌ بأ٧ناطو اٛندٌ  أك اٞنقامي أك الشعرمٌ  السًنم أك اٝنربمٌ  النصٌ 
 .(1)«"ثقايفٌ  نصٌ "و يف النهاية إنٌ ، النموذج كتنويع على النصٌ ، األكرب

 ،قاعدة من اٞننتوجات اللفظية»ة على يف ضوء ىذه األبعاد النسقيٌ  كبالتاِف يتبلور اٞنوركث الثقايفٌ 
 د أفٌ يصلة ببعضها بصبلت الرتابط كالتساند كالتكامل. باٞنتٌ ، من النصوص ل فيما بينها كونان تشكٌ اٌليت 

ة التداكؿ يٌ كحده بإكساهبا شرع كفيبلن   َف يكن، اا أك شفاىي  كتواترىا كتابي  ، اكجود ىذه النصوص تار٫ني  
ة بل الفعالية كاالعرتاؼ بقيمتها اٞنعرفيٌ ، ال تقتصر فيو على اٜنضوراٌلذم  يف السياؽ، كاٞنعريفٌ  النقدمٌ 
 .(2)«ةكاٛنماليٌ 

رد يف القاه السٌ اٌلذم  ّنقدار االستبعاد كعدـ االعرتاؼ -مباشر غًنمن مأخذ - كىذا يشي
َف يكن يثوم يف »فالرتاث القدمي كاٜناؿ ىذه ، ى ّنا ىو موزكف مقفٌ ال تعرتؼ إاٌل العربٌية اٌليت  الثقافة

ة ترل إُف كذلك بفعل ىيمنة نظرة معياريٌ ، بل أسباب انفصامو، لفو الذايت )الثابت(آأطوائو عوامل ت
، كالبطوالتكسرد اٟنزؿ ، من مثل القصص اٝنرايف كالعجائب الشطارم-رصيد ضخم من التصانيف

 باعتبارىا ضربان  -كغًنىا، حل اٞنارقةكحديث الزنادقة كالباطنية كالنً ، لٌنكأخبار اٜنمقى كالظرفاء كاٞنغفٌ 
ال يليق َنمهرة اآلخذين بعلـو اٌلذم  ،مكصنفا من التأليف غًن اٛندٌ ، ة اٞنرذكلةمن الفعالية الكبلميٌ 

ناىيك عن إعماؿ الفكر فيها بقصد ، كاالستشهاداستحضارىا على جهة التمثيل ، اللغة كفنوهنا
كالتعريف بنمط برىاهنا. كسيرتتب عن مثل ىذا  "كجوه بياهنا"كسرب  "سر صناعتها"الكشف عن 

/ نافع/ ١نمود/ فصيح... / جادٌ إُف قسمٌن: أكٟنما شرعيٌ  ئ النص الرتاثيٌ التناكؿ منزع فكرم ٩نزٌ 
و ال ينبغي فإنٌ ، ير ىذا التقسيمذعلى ١نا . بناءن (3)...«/ مرذكؿ/ عاميٌ / ىزِف/ ضارٌ هممتٌ كالثان: 

                                                           
 .589ص ـ.س، الرتاث السردم، -1
 .592-591صص ، نفسو -2
 .592-591صص ، نفسو -3
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، ١نيط من النصوص اٞنرتاكمة يف الزمن»و يف جوىره التعاطي مع ىذا الرتاث يف صيغتو التجزيئية؛ ألنٌ 
 .(1)«ةكاٞنسافرة عرب الفضاءات كاألذىاف كالبيئات االجتماعيٌ 

ْنعلها ٢نتلفة عن غًنىا من الثقافات من أبرزىا  زاتٟنا ٣نيٌ  فإفٌ العربٌية  ٌلق األمر بالثقافةكإذا تع
الوافر من الدراسة كالتحليل على مدل قركف  كانت ثقافة شعر بامتياز. فقد كاف للشعر اٜنظٌ »ا أهنٌ 
انتبو اٌليت  ة ك١نصورة اللهم يف بعض اٞنؤلفاتيف كقت ٤ند اإلشارة إُف ما ىو نثرم بقيت جزئيٌ ، ةعدٌ 

كمع ذلك فاٛنوانب ، كاىتموا َنوانب من النثر العرب، دارؾ ىذا النقصأصحاهبا إُف ذلك فحاكلوا ت
يف حٌن أف  ، (2)«لبقيت منحصرة يف غالب األحياف بٌن اٝنطابة كالرتسٌ  امت االىتماـ هباٌليت  ةالنثريٌ 
كمنها -القد٬نةالعربٌية  الثقافة» ة مفادىا أفٌ مة أساسيٌ افرتاض منهجي ينبغي أف ينطلق من مسلٌ  كلٌ 

كاألطراؼ على ، يف بنيتو األصوؿ على الفركع ترتدٌ ، ككجود متفاعل، متكامل كلٌ   -ةالسًن الشعبيٌ 
بقيم ، بالوعي اٛنماعي، باٛنغرافيا، كاألجزاء على األنساؽ. كتنجدؿ يف ماىيتو عناصر التاريخ، اٞنراكز

 .(3)«كالعقدمٌ  كالعلميٌ  التعبًن األدبٌ 

كما  ،  كانت لو اٞنكانة األكُف ككانت لو الصدارة»ضح لنا أٌف الشعر يتٌ ، على ما سبق تأسيسان 
كىو أقدمها على اإلطبلؽ من حيث ، السيماالعربٌية  ةاٞنطلقة على األجناس األدبيٌ كانت لو السيادة 

ة ٠نمل اآلراء النقديٌ  د عبد السبلـ صحراكم أفٌ كيف ىذا السياؽ يؤكٌ ، (4)«الظهور كمن حيث اٞنكانة
تقوؿ اٌليت  اآلراء كما أفٌ ،  قبل الشعر يف تاريخ األدب العربٌ  عدـ كجود أم جنس أدبٌ ْنمع على 

٠نٌرد افرتاض ك١نض اٌدعاء كٔنمٌن ألهٌنا ال تستند على أدلٌة كبراىٌن مؤٌكدة »ا ىي بعكس ذلك إ٧نٌ 
ىو ما  ، شعرا. مث إٌف ما يدحض ذلك االفرتاض أك التخمٌن بوجود جنس أدب قبل الا أك علمي  تار٫ني  

 بعد ظهور مكانتو اٞنمتازة إاٌل  حيث َف يتبٌوأ ىذا القطب األدبٌ ، كاف عليو النثر قبل ظهور اإلسبلـ

                                                           
 .591ص ـ.س، الرتاث السردم، -1
 .21ـ، ص2004، 1اٞنغرب، ط-الثوابت كاٞنتغًنات، شركة اٞندارس، الدار البيضاء- اٝنرب يف السرد العربسعيد جبار:  -2
 .586ص ـ.س، الرتاث السردم، -3
 .537-536صص عبد السبلـ صحراكم: األدب العرب كنظرية األجناس األدبية،  -4
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فكاف ال ، كمقامات للجداؿ، كمواقف للحوار، كذلك ّنا جٌد من أغراض للكبلـ، كبفضلو، اإلسبلـ
 .(1)«مطلق عٌما كاف لو من نفوذ أدب، مناص من أف ينزؿ الشعر للنثر شيئا فشيئا

اٌلذم  فكاف ّنثابة السجلٌ ، سيطر على دكاليب اٜنياة الثقافية قبل ظهور اإلسبلـ، فالشعر إذا
مكنت الغلبة للشعر على اٌليت  من األسباب لعلٌ »ك، ةمفردات اٜنياة يف شبو اٛنزيرة العربيٌ  وتدٌكف في

السيما ك٥نن نعرؼ ، الكتابة كالتدكينالنثر منذ نشأتو األكُف على الركاية كاٜنفظ أكثر من قيامو على 
كخاصة يف -كانت "فآنة عهد التدكين عند العرب..." كأما قبل ذلك ،  كتابة القرآف الكرمي  أفٌ 

، مثل كتابة الصكوؾ، ةة اٟنامٌ فقد كاف التدكين "يقتصر على مقتضيات اٜنياة االجتماعيٌ  -ةاٛناىليٌ 
( كألـز ٟنا )كحديثان  قد٬نان العربٌية  َف يكن شيء ألصق باٜنياة»كبالتاِف ، (2)«كاٞنواثيق كما إليها، كالعهود

أم من كضع اٜنكايات كالقصص كتناقل ما أنتجو السابقوف منها كركايتها مع ، بعد الشعر من السرد
ة ككذا اٞنمارسة األدبيٌ العربٌية  ةة كالثقافيٌ ة كالفكريٌ ة كالدينيٌ أخبارىم. فمثلما كانت اٜنياة االجتماعيٌ 

من الشعر  ( "إفٌ صٌلى اهلل عيو كسٌلمحت قاؿ عنو النب )، كركايةن  كحفظان  قائمة على الشعر: قوالن 
 ( "علم قـو ليس ٟنم علم أصحٌ رضي اهلل عنوكقاؿ عنو اٝنليفة الراشد عمر بن اٝنطاب )، ٜنكمة"

ة األخبار كانت قائمة كذلك على ركاي،  كقاؿ أيضا "الشعر كبلـ فحسنو حسن كقبيحو قبيح"، منو"
)كمنها أخبار الشعراء( كالقصص كحفظها. فقد كانت ٟنم "قصص تركل فيها أخبارىم 

 .(3)«كأيامهم"

أحد أىم » و كافالقد٬نة؛ ألنٌ العربٌية  يف الثقافة مرموقةن  كركاية األخبار مكانةن  أ القصٌ كعليو فقد تبوٌ 
ىذا  كاالجتماعيٌ  أدكات إقامة النسق الفكرمٌ ة لكوهنا أداة من ة كاٜنياة االجتماعيٌ أسس اٜنياة العقليٌ 

 .(4)«إف َف تكن أ٨ٌنها على اإلطبلؽ

                                                           
 .536ص ـ.س، األدب العرب كنظرية األجناس األدبية، -1
 .538-537صص ، نفسو -2
 .96-95ص، ص ـ2008، 1األنواع كالوظائف كالبنيات، منشورات االختبلؼ، اٛنزائر، ط- إبراىيم صحراكم: السرد العرب القدمي -3
 96، صنفسو -4



 الموروث السردي  والسياقات الثقافية  ----------------------------------الفصل الثاني: 

 88                               قراءة التراث السردي  العربي في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي :األول البــــــــــــــــــــــــــاب

 ة بكلٌ فهو مستودع الذاكرة اٛنماعيٌ ، من تراثنا اٞنعريفٌ  قطاع حيومٌ  -كاٜناؿ ىذه -فالسرد 
َف يهتم بالوظيفة  العربٌ  التفكًن النقدمٌ  كضمن ىذا األفق يعتقد عبد اهلل إبراىيم أفٌ ، بلهتامتخيٌ 

حيث ، ل الشعرو ليم يضطلع بتكوين صورة شاملة عن مسار تشكٌ ناىيك عن أنٌ ، ة للسردالتمثيليٌ 
 ية العتيقةبسبب الطريقة اٝنطٌ ، ّنسار الشعر العرب ٢نتزالن  أنتج كعيان  كإذا كاف القارئ العربٌ » يقوؿ:
قامت العربٌية اٌليت  اتمن معرفة السرديٌ ، بصورة عامة، ـرفقد حي ، سارت عليها كتب تاريخ األدباٌليت 

اٌليت  كالتجارب العميقة، عات الكامنة فيوالتطلٌ  ا كلٌ كاختزنت رمزي  ، اإلسبلميٌ -بتمثيل اٞنخياؿ العربٌ 
نتيجة الرتكيز على ، إُف سوء فهم، طواؿ أكثر من ألف كٙنس مئة سنة، ضتلها. كتعرٌ كٔنيٌ ، عرفها
اٌليت  ةالقد٬نة لشركط الفصاحة اٞندرسيٌ السرديٌة اٞنركيٌات  امتثاؿ معظمكعدـ ، من جهة أكُف، الشعر

، د قيمة األدبأصبحت ٓندٌ اٌليت  ةتلك الشركط اٞنعياريٌ ، رةيف العصور اٞنتأخٌ العربٌية  أنتجتها الببلغة
دماء أـ ة سواء أكاف ذلك عند القكبسبب عدـ اعرتاؼ الثقافة اٞنتعاٞنة بقيمتها التمثيليٌ ، من جهة ثانية
ة ا إُف كقائع تار٫نيٌ زلت إمٌ اختي العربٌية  اتكباإلٗناؿ فالسرديٌ  ...، قة يف حدكد ضيٌ إاٌل ، عند احملدثٌن

 .(1)«فسدةة أك إُف أباطيل مي كإخباريٌ 

القدمي السردٌم  استقطب الدرس، جراءاتة من ناحية الرؤل كاإلآللة النقديٌ كمع ٓنٌوؿ ا ،لكن
كدراساهتم ، ةالعرب اٞنعاصر بأُناثهم الفكريٌ  فاكتنز اٝنطاب النقدمٌ ، اىتماـ الباحثٌن العرب

اٌليت  كأبنيتو كركائزه األساسية، كشف ٚناتو»إُف  -حسب عبد اهلل إبراىيم-ترمي اٌليت  ،ةاألكاد٬نيٌ 
٬نكنو من ْناكز ، اعلمي   كنقده نقدان ، يقـو عليها. كذلك من أجل ٔنصيب اٛنوانب الفاعلة فيو

نات مشلت مكوٌ اٌليت  ة اٜنديثةليواكب الثورة اٞنعرفيٌ ، ه إُف الوراء. كيفتح األفق أماموتشدٌ ٌليت ا األسباب
كمظاىر ، ة للعقل العربٌ ها. كفيما استأثرت األنظمة اٞنعرفيٌ كمظاىره كلٌ  اإلنسانٌ  الفكر اإلسبلميٌ 

اىتماـ  و َف يوؿى فإنٌ ، باالىتماـ كالببلغيٌ  كمظاىر التعبًن اللسانٌ ، ةؿ يف الثقافة العربيٌ الثبات كالتحوٌ 
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ل إُف جانب النتاج يشكٌ اٌلذم  "اٞنظهر السردمٌ " كىو أاٌل ، عن تلك شأنان  ال يقلٌ ، ٣ناثل ّنظهر آخر
 .(1)«ةة كاإلبداعيٌ ياهتا الفكريٌ بتجلٌ ، ةللثقافة العربيٌ  اٟنيكل الكليٌ ، كالشعرمٌ  اٞنعريفٌ 

 ةمنو بضركرة اإلمساؾ بالقيم اٜنضاريٌ  كإ٬نانان ، البنياف اٞنرصوصر يف ىذا منو بأ٨نية التبصٌ  كعيان 
مة من عبد اهلل إبراىيم على دراسة ىذا الرتاث يف مرحلة متقدٌ  انكبٌ ، يزخر هبا السرد القدمياٌليت 

:  حياتو بكلٌ  بات شهادة ٞنتطلٌ  أعٌده استكماالن اٌلذم  (ةة العربيٌ السرديٌ )٘ناس من خبلؿ ُنثو اٞنوسـو
كىو العربٌية  من مناحي الثقافة هت عناية البحث إُف منحى ١ندداْنٌ »إذ يقوؿ يف مقدمتو: ، الدكتوراه

هات ف بفعل اٞنوجٌ ة. كتكيٌ اإلسبلميٌ -ةف يف ١نضن الثقافة العربيٌ تكوٌ ، اتعبًني   بوصفو مظهران  "السرد"
بغية استنباط أبنيتو ، ذلك اٞنظهر "ةسرديٌ "حوؿ ، ت تلك العنايةمث تركزٌ ، صاغت أنظمتواٌليت  ةاٝنارجيٌ 
 Narrativity اناهتا سردي  ات ظهور مكوٌ ا بكيفيٌ إ٧نٌ ، ذاهتاالسرديٌة  ال تعين باٞنتوف "ةالسرديٌ "فػػػ، ةالداخليٌ 

، ما استطاع، ب البحثكلقد ْننٌ  السرديٌة. نات السرد ضمن البنيةذهتا مكوٌ أنٌ اٌليت  أم باٞنمارسة
فما كاف يهدؼ إليو ، آخر مستمد من موركث سردمٌ  إُف معيار خارجيٌ  "ةة العربيٌ السرديٌ "إخضاع 

نا .كلكنٌ (2)«لت فيوتشكٌ اٌلذم  نت يف نطاؽ احملضن الثقايفٌ كما تكوٌ ،  ةالعربيٌ السرديٌة  ىو ٓنديد طبيعة
الغربية كمنهج نقدم يسمح بإقامة تصٌور دقيق السرديٌة  ال نعدـ استفادة عبد اهلل إبراىيم من منجزات

 كيزٌكد الدارس بآليات اٞنقاربة كإجراءات التحليل.، العربالسردٌم  كشامل عن اٞنوركث

كاٝنطاب عن ، الكبلسيكيٌ  نعكف على درس أنفسنا حٌن نعكف على النصٌ »نا كاٜناؿ أنٌ 
ؾ كٓنرٌ ، برؤل تتطلٌع إُف استفادة ٔندـ العصر، (3)«ىو يف اآلف ذاتو خطاب عن اٜناضر اٞناضي

، ّننظار العصرالسردٌم  فبل جـر أف ينظر عبد اهلل إبراىيم إُف الرتاث، ةاألصوؿ الرتاثيٌ فاعلية تلك 
مرة على حقيقة  د يف كلٌ سيما أنٌو يؤكٌ ال، تعاقبةلؤلجياؿ اٞن عساه يستخرج من أعماقو ما يكوف زادان 

ا إ٧نٌ ، ةمن أركاف الثقافة العربيٌ  ا ١نضان معرفي   بوصفو ركنان ، َف ينظر إُف السرد العرب»إذ يقوؿ: ، هتميشو
                                                           

، 2، طلبناف-اٞنؤسسة العربٌية للدراسات كالنشر، بًنكتُنث يف البنية السرديٌة للموركث اٜنكائي العرب، - عبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربية -1
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ا ت فيو على أهنٌ فتجلٌ ، نات تلك الثقافةاستجاب ٞنكوٌ ، اا ٕنثيلي  إبداعي   بوصفو مظهران ، نظر إليو
رد فالسٌ ، كاإلسنادالشفاىٌية  ةة كِناصٌ هاهتا اٝنارجيٌ انزاحت إليو بسبب ىيمنة موجٌ ، ةنات خطابيٌ مكوٌ 

، ٟنا خطابٌ « Représentationٕنثيل »كىو يقـو بػػػ ، هاتفيها تلك اٞنوجٌ  خلفية تتمرأل، العربٌ 
 .(1)«ةبصورة آليٌ « Reflection»كليس عكسها 

فقاربوا تلك النصوص ّنناىج ، اد اٞنعاصرين اعتنوا باٞنوركث السردمٌ من النقٌ  معتربان  كرغم أٌف نفران 
-  م يعتقد أٌف تلك "اٞنادة اٝناـ" أٌف عبد اهلل إبراىيإاٌل ، ة متباينةكأيديولوجيٌ ، ةكبقناعات فكريٌ ، ٢نتلفة

، ةكالبنائيٌ ، ةيستخرج ٚناهتا األسلوبيٌ ، عميق فحص نقدمٌ »ة إُف ال تزاؿ ُناجة ماسٌ  -تعبًنه على حدٌ 
يلفت االنتباه إُف ىذه الذخائر اٞنطمورة يف األدب   َنهد ٗناعيٌ كذلك ال يأيت إاٌل ، ةكالدالليٌ 
 .(2)«القدمي

دارس يتناكؿ ىذه  تواجو كلٌ اٌليت  عٌدد ٗنلة من الصعاب، أٌف عبد اهلل إبراىيم من جهتوبيد 
مثل: مصادر الفقو ، اٞنادة الواسعة اٞنتناثرة يف مظاف كثًنة»على رأسها ، اٞننطقة اٝنصبة من الرتاث

 عن فضبلن  كعلم اٜنديث كالتفسًن كعلم الكبلـ كالتاريخ كاألدب ككتب الرتاجم كالطبقات كاألخبار.
ّنظهرىا ، ةالثقافة العربيٌ  إُف أفٌ ، فيما يعود، ة. كيعود ذلكأك الشعريٌ السرديٌة  ناتكاٞندكٌ اٞنركيٌات 

صل فيما تتٌ ، ناهتا اٞنختلفةمكوٌ  ل إُف أفٌ كذلك أدٌ ، ة كاحدةنت كاستقامت يف دائرة دينيٌ تكوٌ ، يالكلٌ 
عها بٌن حقوؿ على الرغم من توزٌ ، كاألنظمة كاألبنيةكأحيانا الركائز ، على صعيد الرؤية كاحملتول، بينها
 .(3)«كاشتقاؽ مادة ُنثو منها، بوجوب فحص األصوؿ، يلـز الباحثاٌلذم  األمر، دةمتعدٌ 

 ة هتميش الشقٌ شكاليٌ هلل إبراىيم مسٌوغات أخرل تناقش إيورد عبد ا، كعلى خلفية ىذه األسباب
ل يف كيعرؼ اٞنعنيوف هبذا اٞنوضوع ليس صعاب التوغٌ »إذ يقوؿ: ، القد٬نةالعربٌية  يف الثقافةالسردٌم 

ذم َف كالٌ ، يرتاكم طواؿ أكثر من ألف عاـ ظلٌ اٌلذم  ،اٞنرتامي األطراؼ، ذلك العاَف شبو اجملهوؿ
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، ةة كدينيٌ ألسباب ثقافيٌ ، ة قليلة من االقرتاب إليوإذ َف ٩نرؤ غًن قلٌ ، يستكشف منو سول جزء صغًن
استقامت يف اٌليت  ةَف يستكمل شركط الفصاحة اٞندرسيٌ  ة إليو بوصفو أدبان النظرة الدكنيٌ متها كيف مقدٌ 

كىي: العبلقات اٞنتشابكة بٌن ، ةا يعرفوف أيضا القضية األكثر خطورة كحساسيٌ إ٧نٌ ، رةالقركف اٞنتأخٌ 
، اتبياء كاإلسرائيليٌ كقصص األن، كاألخبار كالتواريخ، القد٬نة كنشأة علـو الدينالسرديٌة اٞنركيٌات  نشأة

فالعناصر اٞنذكورة بأطرىا ، مستحيبلن  ذلك أمران  من كلٌ السرديٌة اٞنركيٌات  أصبح فيو ٔنليص إُف حدٌ 
فصاغت خصائصها الفنية ، اتلت يف كسطها تلك اٞنركيٌ تشكٌ اٌليت  ة الكلية كانت اٜناضنةالثقافيٌ 
اٌلذم  داخل احملضن الثقايفالسرديٌة اٞنركيٌات  دفعنا إُف معاٛنةاٌلذم  شبو تاـ. كىذا ىو السبب صوغان 

 .(1)«نت فيوتكوٌ 

كاجهتو اٌليت  العقبات مة ُنثو اآلنف الذكر إُف تعداد أىمٌ مقدٌ يف كيعرض عبد اهلل إبراىيم ، ىذا
 كتبويبان  ٓنقيقان ، اشتقاؽ مادة البحث من مظاف َف يعنت هبا إفٌ »يف مرحلة التحرير حيث يقوؿ: 

كرّنا من اٞنفيد ىنا كصف ، تليها مهمة تصنيف اٞنادة ذاهتا، عقبة أكُف يف ىذا اجملاؿل ٬نثٌ ، كفهرسةن 
نات ة ٞنكوٌ دت اٜنقوؿ األساسيٌ . إذ حدٌ "ةة العربيٌ السرديٌ "استخلصت بوساطتها مادة اٌليت  الطريقة

 عن فضبلن ، كجرل حفر كتنقيب يف مصادرىا األصلية مثل علـو الدين كاألدب كالتاريخ، ةالثقافة العربيٌ 
قد تقـو على قراءة تلك ، كذلك دكف كساطة مراجع حديثة، ف منت اٞنادةتؤلٌ السرديٌة اٌليت اٞنركيٌات 

 كىو استنباط البنية، يتوخاه البحثاٌلذم  قد ْنهض اٟندؼ، قراءة ١نكومة بظرؼ خاص، اٞنصادر
، كأعقب ذلك تصنيف اٞنادة، ةعربيٌ لت يف دائرة الثقافة الكما تشكٌ   العربٌ  يف اٞنوركث اٜنكائيٌ السرديٌة 

سواء ما ، كأخضعت بعد ذلك للتحليل، تشكلت فيواٌلذم  على النحو، كأكصلت الثوابت فيما بينها
 .(2)«ذاهتاالسرديٌة  أـ باٞنتوف، هة للسردق منها باألطر العامة اٞنوجٌ تعلٌ 

فقد اعتمد على ، السردمٌ رؤية عبد اهلل إبراىيم للموركث  جٌسداٌلذم  أما عن اٞننهج النقدمٌ 
صت كالوصف تارة أخرل. إذ شخٌ ، يستند إُف االستنطاؽ تارةاٌلذم  "االستقراء الفين"أنواع من »
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ٟنما: أكٌ ، ١نور من ١ناكرىا على مستويٌن ف العمل على كلٌ ككثٌ ، ات يف مادة البحثالثوابت كاٞنتغًنٌ 
ابتغاء ، استنطاؽ األصوؿ مٌ ػكفيما ت صبل بغًنه.كثانيهما: كصفو متٌ ، كصف احملور منفصبل بذاتو

مت يف القسم الثان ، ؿ من البحثيف القسم األكٌ ، ةالسرديٌ اٞنركيٌات  ر بنيةتؤطٌ اٌليت  استخبلص اٟنياكل
غايتو كشف  "Daichronic"االعتماد على نوعٌن من الوصف كاٞنعاينة: األكؿ: تار٫ني تعاقب ، منو

 "Synchronic"ل األنواع القصصية الرئيسة كاٝنرافة كالسًنة كاٞنقامة. كالثان: كصفي تزامين تشكٌ 
بكشف مستويات ، ج التحليلكتوٌ ، لؤلنواع اٞنذكورةالسرديٌة  نات البنيةانصب االىتماـ فيو على مكوٌ 

، على ٥نو ٕنثيلي، ينهمااالتصاؿ قائم ب د أفٌ ّنا يؤكٌ ، هات اٝنارجية كبنية السردالتماثل بٌن بنية اٞنوجٌ 
 .(1)«كمركم كمركم لو بأركانو من راكو السردٌم  كىو: اإلرساؿ، يف أشد الركائز أ٨نية

، كقد حاكؿ عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ ىذه القراءة إعادة إنتاج معرفة جديدة بالرتاث السردمٌ 
، ةاستنطاؽ األصوؿ اٞنعرفيٌ راعى البحث » حيث، اتواألكؿ من الكتاب باكتشاؼ خلفيٌ  الشقٌ  فعين

الظركؼ "سول توفًن ، فبو دك٧نا تعسٌ ا تغيٌ كيرتؾ ٟنا أف تكشف عمٌ  "التقويل"يبتعد عن  استنطاقان 
تنطوم عليها تلك اٌليت  عملية كشف اٞنقاصد كاٞنرامي، بوساطة القراءة، لتسهٌ اٌليت  "ةاٞننهجيٌ 

ّنا ٩نعلها ، ا استنطاقهاإ٧نٌ ، األصوؿ بذاهتاجو إُف كشف تناقضات ال يتٌ ، اٟندؼ أفٌ ، األصوؿ. ذلك
كانت ٕنارس سلطتها يف اٝنطاب اٌليت   هات اٝنارجيةلتتضح طبيعة اٞنوجٌ ، وا تكنٌ تسفر عمٌ 

ة اٞنختلفة فترتاءل اجملاالت اٞنعرفيٌ  مي ظً نٍ يػى اٌلذم  كمن منطلق كعيو العميق بالبعد النسقيٌ ، (2)«السردمٌ 
ة لت إُف ثنائيٌ متثنظرتو إُف السرد القدمي ا فإفٌ ، دموحٌ  ٥نو كليٌ  علىالعربٌية  من خبلٟنا الثقافة

السردية اٞنركيٌات  كعدٌ ، هةبالوقوؼ على األطر اٞنوجٌ ، فيواالتصاؿ ْنلى »االتصاؿ/ االنفصاؿ؛ إذ 
ّنا ينطوم ، وع القصصيبالوقوؼ على اٞنظهر الفين للنٌ ، ل االنفصاؿكٕنثٌ ، ل فيهاا تشكٌ خطابي   مظهران 
اٌليت  ةم البحث باٞنوضوعيٌ يغذٌ ، ةفاالنفصاؿ ضركرة منهجيٌ  السرديٌة. د بنيتومن ثوابت متواترة ٓندٌ عليو 

 عدٌ فيما يي ، أك بالثوابت اٞننزاحة إُف اٝنطاب من خارجو، ر التار٫نيٌ ر مباشرة بعوامل التطوٌ ال تتأثٌ 
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ضمن البنية السرديٌة العربٌية  و يستجيب ألىداؼ البحث يف ٓنديد طبيعةألنٌ ، ةاالتصاؿ ضركرة ثقافيٌ 
ن مكٌ ، لؤلنواعالسرديٌة  ن االنفصاؿ فيو من رصد البىنمكٌ اٌلذم  ففي الوقت، ة العامة. ٟنذاالثقافيٌ 

 .(1)«ةعامٌ السرديٌة  االتصاؿ من كشف خصائص البنية

اٞنوركثة؛ ة بغية تفكيك أنظمة الثقافة كًف عبد اهلل إبراىيم إُف قلب تلك اٝنطابات اٟنامشيٌ ، ىكذا
إُف تقليب العربٌية  حاجة الثقافة»ل يف اإلعبلف عن يعتمده يتمثٌ اٌلذم  اٞنبدأ النقدمٌ  ذلك أفٌ 

ة ة فيها. كتلك ىي األرضيٌ للتناقضات الداخليٌ  كالنقد اٛنادٌ ، كاستئناؼ النظر ِنفاياىا، ناهتامكوٌ 
 ى عرب نقد اٞناضي كنقد اآلخر علال ٬نكن البدء بو إاٌل اٌلذم  ،يقـو عليها رىاف التحديثاٌليت  الصلبة

صلة ا كشف اٞنبلبسات كاٞنصادرات اٞنتٌ إ٧نٌ ، سواء. كفكرة النقد ال يراد هبا التجريح كالتخريب حدٌ 
كٓنرير التوترات الكامنة يف عمق تصوراتنا عن اٞنراحل التأسيسية من ، ة بشكل عاـافيٌ ثقبالظواىر ال

، ى اٝنوؼتتخطٌ اٌليت  ة اٛنريئةاالقرتاب إليو عرب اٞنمارسة النقديٌ كىو مطلب ال ٬نكن ، تار٫ننا كثقافتنا
 .(2)«كمشوؿ كتفحص موضوعاهتا َندٌ 

و كاف كانتقادات الذعة؛ ألنٌ ، ض لو الكتاب من ىجومات شرسةعرٌ ما ت كعلى الرغم من كلٌ 
طريقو شٌق » وأنٌ يعتقد عبد اهلل إبراىيم ، كتبديد األكىاـ، ١ناكلة جريئة كغًن مسبوقة لفضح اٞنضمرات

بوصفو العربٌية  و دخل اٞنكتبةفاحملتفوف بو ىم الكثرة الكاثرة. كليس من الغركر القوؿ: إنٌ ، ة نادرةبقوٌ 
ذين يصيبهم اجتهاد اآلخرين القدمي. كَف يفلح أكلئك الٌ  صة يف السرد العربٌ أحد اٞنراجع اٞنتخصٌ 
كاف ينبغي أف اٌلذم   ا: منع نشره يف اٞنكافمهلٌ ل الزمن ُن يف أمرين سيتكفٌ إاٌل  بالسعار اإليديولوجيٌ 

على الرغم من ، كاٜنيلولة فيما بعد دكف أف تصل طبعتو األكُف إُف ذلك اٞنكاف، ؿ مرةينشر فيو أكٌ 
 .(3)«مركر قرابة عقد على ذلك. كىو ٤ناح جىن الكتاب ٖناره
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عنواف  د أفٌ كيؤكٌ ، يتوخاىااٌليت  ةك عبد اهلل إبراىيم بالغايات العلميٌ يتمسٌ ، كيف السياؽ ذاتو
 "ةة العربيٌ السرديٌ "َف يكن البحث يهدؼ ّنصطلح »: قائبلن ، ةة مضامٌن أيديولوجيٌ الكتاب ينأل عن أيٌ 

ضمن ، كبىن أغراضان ، نتتكوٌ السرديٌة اٌليت اٞنركيٌات  ا ىدؼ إُف الوقوؼ علىإ٧نٌ ، إُف مقصد عرقيٌ 
ب بتوجيو من اٝنصائص يرتتٌ ، ذم كاف التفكًن كالتعبًن فيهاكالٌ ، أنتجتها اللغة العربيةاٌليت  الثقافة

قد ، ةة دينيٌ استندت إُف قوٌ اٌليت الشفاىٌية  أفٌ ، دكمن اٞنؤكٌ ، ة لتلك اللغةة كالدالليٌ ة كالرتكيبيٌ األسلوبيٌ 
 لغة اٝنطابا ذلك أهنٌ ، صل هبا مباشرةة يف ثقافة تتٌ كسيلة اٝنلق كالتعبًن األساسيٌ ، ةجعلت اللغة العربيٌ 

أف ٕنارس ، ةة الدينيٌ بوساطة القوٌ ، ةن اللغة العربيٌ مكٌ اٌلذم  األمر، ةينطوم على تلك القوٌ اٌلذم 
 ا إُفٔنضع آلي  ، ٣نا جعل مظاىر التعبًن فيها، دةتستوطنها أعراؽ متعدٌ ، يف أماكن حضورىا الثقايفٌ 

إبراىيم ٓنٌوؿ إُف معيار قيمة للحكم على فاإلسبلـ يف تصٌور عبد اهلل ، (1)«كٚناهتاالعربٌية  خصائص
 اإلسبلـ للكتابة أٌدل إُف كما أٌف عدـ تبيٌن ،  كما خالفو أيستبعد، فما كافقو أيستبقي، اٞنوركث السردمٌ 

 . ضياع مقدار معترب من اٞنوركث السردمٌ 

 :الشفاهي  السرد القديم وهيمنة النسق  -2

ة؛ لذلك ٬نكن أف ندرجها ضمن ما التقليديٌ العربٌية  ىيمنت أنظمة التواصل الشفاىي على الثقافة
أيٌة معرفة  َف ٕنٌسها مطلقان »اٌليت  كيعين هبا تلك الثقافة، أكنج بػ"الشفاىية األٌكلية".ج يو كالرتيسمٌ 

ز هبا تتميٌ اٌليت  ة"ة الثانويٌ ة" للتقابل مع "الشفاىيٌ ا "أكليٌ "شفاىية أكلية". إهنٌ  بالكتابة أك الطباعة
حيث ٓنافظ شفاىية جديدة على كجودىا ، الثقافات ذات التكنولوجيا العالية يف الوقت اٜناضر

يعتمد اٌليت  ة األخرلكالتلفاز كالوسائل اإللكرتكنيٌ ، كالراديو، التلفوف ؿكاستمرارىا يف كظيفتها من خبل
باٞنعىن الدقيق فتكاد الشفاىٌية  ةكجودىا كأداؤىا لوظيفتها على الكتابة كالطباعة. أما الثقافة األكليٌ 

؛ ذلك أفٌ   .(2)«عن الكتابة كلديها شيء من اٝنربة بتأثًناهتا الثقافات اآلف تعرؼ شيئان  كلٌ   تنعدـ اليـو
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فأنتجت ، ميادين اٜنياة ّنا يف ذلك الفنوف كاآلداب اكتسحت كلٌ الشفاىٌية  كمن اٞنؤٌكد أفٌ 
أداءات ال تعود ٣نكنة يف ، ة عاليةة كإنسانيٌ كذات قيمة فنيٌ ، ة كاٛنماؿة مليئة بالقوٌ أداءات لسانيٌ »

فمن دكف الكتابة ال يستطيع ، ة. كمع ذلكتستحوذ فيها الكتابة على النفس البشريٌ اٌليت  اللحظة
بل ال يستطيع أف ينتج إبداعات أخرل مفعمة باٛنماؿ ، أف ينجز إمكاناتو األكمل الوعي اإلنسانٌ 

اٌليت  ة ٩نمل فيها فحول العبلقةٞننطلق ٫نلص كالرت ج. أكنج إُف نتيجة حتميٌ كمن ىذا ا، (1)«ةكالقوٌ 
الشفاىٌية  ٓنتاج، كهبذا اٞنعىن»حيث يقوؿ: ، ة كجهاف لعملة كاحدةكالكتابيٌ الشفاىٌية  من ْنعل كبلن 

، العلمة...تصبح ضركرة مطلقة من أجل تطور كىذا ىو مصًنىا. كالكتابيٌ ، أف تنتهي إُف إنتاج الكتابة
 .(2)«(بل من أجل شرح اللغة نفسها )ّنا فيها الكبلـ الشفاىيٌ ، كالنقد األدبٌ ، كالفلسفة، بل التاريخ

خلص عبد اهلل ، ة حوؿ القلم كاللوح احملفوظٞنا كرد يف القرآف الكرمي كاألحاديث النبويٌ  عوبعد تتبٌ ك 
ة مستمرة من إنتاج ة كتابيٌ فعاليٌ »ة ليس سول إبراىيم إُف أٌف الوجود من منظور ىذه الرؤية الدينيٌ 

ا كىو إ٧نٌ ، إُف منتهاه، منذ ابتداء الزماف، الكوف كموجوداتو يعيش يف سراب الكتابة اٝنطاب. إفٌ 
 كعليو فاللوح احملفوظ ىو كتاب األقدار أك الكتاب اٞنبٌن، (3)«تدافع حركؼ القلم على اللوح احملفوظ

، و أداة حفظ اهلل هبا مقادير اٝنلق قبل أف ٫نلقهمإنٌ ، قبل أف ٫نلق القلم كجلٌ  خلقو اهلل عزٌ اٌلذم 
رير القلم األعلى يقـو على صالكتابٌية  كىو مستودع ٞنشيئاتو كبالتاِف فالوجود من منظور ىذه الرؤية

اٞنصحف  بٌن دفيتٍ بثوثة كبعد الوقوؼ مليا على حشد معترب من اٞنعطيات اٞن، اللوح احملفوظ يف
٫نلص عبد اهلل إبراىيم إُف ، رينباإلضافة إُف بعض اجتهادات اٞنفسٌ  ككذا اٜنديث النبومٌ ، يفالشر 

د٬نومة  كأفٌ ، ركناىا القلم كاللوح احملفوظ، عبلمة»ينظر إُف الكوف بوصفو ، تفسًن ٞناىية الوجود
ا أكجده كتابي    كونو نتاجان ا من  إ٧نٌ ، و ال يكتسب صًنكرتو من كونو كاقعان الوجود مقرتنة بفعل الكتابة كأنٌ 

 .(4)«إذ ىو ال ٪نيل على غًنه، ل يف حقيقة األمر سول ذاتوال ٬نثٌ اٌلذم  اٝنطاب

                                                           
 .52ص  ـ.س، الشفاىٌية كالكتابة، -1
 نفسها.، نفسو -2
 .33عبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربية، ص -3
 .35، صنفسو -4



 الموروث السردي  والسياقات الثقافية  ----------------------------------الفصل الثاني: 

 96                               قراءة التراث السردي  العربي في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي :األول البــــــــــــــــــــــــــاب

تتعلق أساسا اٌليت  نثر عبد اهلل إبراىيم ٗنلة من األسئلة كالتخمينات، كمن ىذا اٞننطلق
ملها طويلة إُف نتيجة ٩نل بعد مطارحات ليص، على الثقافة عمومان الكتابٌية  بانعكاسات ىذه الرؤية

كقفنا عليها يف الفقرة السالفة أف ترتؾ أثرا ما يف البنية اٌليت  ،للكوفالكتابٌية  َف يقٌيض للرؤية»يف قولو: 
إاٌل على أهٌنا ، غٌلف بالتأكيل. كَف تعامل الكتابةاٌلذم  فقد كانت جزءا من اٛندؿ الكبلميٌ ، الثقافية

كحددت ، أٜنقت بالكبلـ، كٟنذا، إليها أبدا على أهٌنا كياف خاص بوكَف ينظر ، كسيلة لتدكين األلفاظ
كصارت أ٨نيتها تتقٌرر يف ضوء ، بل على غًنىا، كبذلك َف تدؿ على ذاهتا، كظيفتها يف تقييد اٞننطوؽ

كيرجع ذلك إُف القرآف نفسو. إذ إٌف مفهـو "كبلـ اهلل" دٌعم اٌْناه ، ما تقـو بتدكينو من كبلـ شفاىي
 .(1)«كقٌلل من شأف الكتابة، كالٌلفظاٞنعىن 

ت عن ، ة بأيٌة فعالية تذكرَف تستطع أف تضٌخ البىن الثقافيٌ الكتابٌية  تلك الرؤية، إذان  لكنها عرب 
فكانت ، عن ٗنلة من التأكيبلت أسفرتكاليت ، خاضها علماء الكبلـاٌليت  التاكاقع من السج

اٌلذم  فيما مت اإلعبلء من شأف الصوت، ال غًنللصوت  اكاليغرافي    تشكيبلن  -كاٜناؿ ىذه-الكتابة 
يف  من الناحية العمليةالعربٌية كىذا سوٌغ ٟنيمنة اٞنشافهة على بنية الثقافة ، ىو ركح ذلك اٞنكتوب

على مستول  كقتئذو العربٌية  َف تكن فاعلة يف العقلية»الكتابٌية  القرف اٝنامس اٟنجرم؛ ذلك أف الرؤية
اكتسب ٦نبويتو من اختبلؼ نظرتو ، ا٦نبوي   يف نطاؽ ١ندكد ٬نكن أف نعتربه نطاقان  رؤية العاَف إاٌل 

للعاَف يف مرحلة التعايش اٞننطوم الشفاىٌية  مها الرؤيةتدعٌ اٌليت  النظرةعن ، للكتابة كمن تعاملو معها
لتدكين األلفاظ كَف ا كسيلة  على أهنٌ حيث ال ينظر للكتابة إاٌل ، ةكالكتابيٌ الشفاىٌية  على صراع بٌن

دت كحدٌ ، كٟنذا أٜنقت بالكبلـ، ا كياف خاص ٪نيل على معىن خاص بوينظر إليها أبدا على أهنٌ 
 .(2)«بل على غًنىا، كظيفتها يف تقييد اٞننطوؽ كبذلك َف تدؿ على ذاهتا
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يعتقد إذ ، ةسادت فيو تقاليد الشفاىيٌ اٌلذم  يف الوقت، فالكتابة كانت كسيلة ال غاية، من ىنا
نشأ فيو   بل كانت حضنان ، ةيف الثقافة العربيٌ  طارئان  نظامان » عبد اهلل إبراىيم أٌف ىذه األخًنة َف تكن

 كىو أمر ترؾ أثران ، ةة كاألدبيٌ ة كاللغويٌ ة كالتار٫نيٌ يف مظاىرىا الدينيٌ ، نات تلك الثقافةكثًن من مكوٌ 
على ٠نموعات ضخمة من  قاـ أساسان ، ا النثرىذ يف أساليب النثر القدمي كأبنيتو. كمعركؼ أفٌ  كاضحان 

و مع الزمن. بدأ ينتظم يف أنواع ٟنا خصائصها كأنٌ ، األخبار كاٜنكايات اٞنختلفة أغراضا كموضوعات
القد٬نة: اٜنكايات العربٌية  خت يف الثقافةت كترسٌ استقرٌ اٌليت  كأبرز تلك األنواع، ةة كالرتكيبيٌ األسلوبيٌ 

كىذا يعكس أثر الدين على اٜنياة ، لوا السرد الشفهيفاألكائل فضٌ ، (1)«اتكاٞنقامة كالسًن اٝنرافيٌ 
 اتككبلـ اهلل ىو أكثر ْنليٌ ، ةة يف جوىرىا رسالة شفويٌ الرسالة اإلسبلميٌ »ذلك أٌف  ؛كأ٧ناط التفكًن

يف  استقرٌ  كبالتدكين، ١نمد ٘نلو جربيل كأكحى بو للنبٌ  كبلـ اهلل منت شفاىيٌ ،  يف التاريخالشفاىٌية 
. كأصبح كالفكرة ذاهتا انتقلت للحديث النبومٌ ، لعبت الكتابة دكر اٜنافظ للكبلـ الشفومٌ ، اٞنصحف

يف التعبًن كالتفكًن. ال ٬نكن  د على ىيمنة النسق الشفومٌ فيؤكٌ ، ة اٞنشافهةٞنشركعيٌ  اإلسناد داعمان 
 .(2)«ةحالة الشفويٌ ل األكرب للاٞنمثٌ  وألنٌ ، اإلسبلـ جاء لنقض اٞنكتوب القوؿ إفٌ 

٫نلص عبد اهلل ، مالقائم بذات اٞنتكلٌ  تقوؿ بالكبلـ النفسيٌ اٌليت  كباالستناد إُف نظرية األشاعرة
كال ٩نوز ، كالقرآف معىن قدمي كامن يف نفس اهلل، ١ندث اصطبلح بشرمٌ »الكتابة  إبراىيم إُف أفٌ 

 "تقييد األلفاظ بالرسـو اٝنطية"ا تعمل على ما تؤديو الكتابة أهنٌ ، ا رسـو ٓنيل عليوألهنٌ ، إٜناقو هبا
 .(3)«..٪نيل على ملفوظ ىو اٞنعىن اٝنالدكىذا اللفظ ، . الكتابة ٓنيل على لفظ"مادهتا األلفاظ" ألفٌ 

القد٬نة فيجملها عبد اهلل إبراىيم العربٌية  يف الثقافةالشفاىٌية  ست إُف تكريأدٌ اٌليت  أما األسباب
 باللفظ مركران ، ىو معىن يف نفس اهللاٌلذم  ابتداء من الكبلـ اإلٟني، الزمنتدرجت ّنركر » يف قولو:

مع تسويغ أمية ، كجدالن  ٣نارسةن ، إُف تقييد ذلك اللفظ كتابة. كتزامن ذلك كصوالن ، ٪نيل عليواٌلذم 
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 على ىذا األساس يؤكد عبد اهلل إبراىيم أفك .(1)«كإعبلء شأف السمع كاٜنفظ، الكتابة كذـٌ ، الرسوؿ
، "القداسة باجملاكرة"ا أصطلح عليها شخصي  ، سةفمنحت ٚنة شبو مقدٌ ، ةنفحت بقوة دينيٌ »الشفاىٌية 

مت ا عمٌ ألهنٌ ، لة٣نارسة مبجٌ ». كىذا ما جعلها تصبح (2)«س يكتسب صفة القداسةفما جاكر اٞنقدٌ 
على ٠ناالت أخرل ال صلة ٟنا بالدين. كبذلك  فرضتو ركاية اٜنديث النبومٌ اٌلذم  أسلوب اإلسناد

 .(3)«ةالسرديٌ اٞنركيٌات  ا ال ٬نكن ْناكزه يفأساسي   أصبح اإلسناد ركنان 

 حيث إفٌ ، بالدين ةاإلسبلميٌ العربٌية  يف الثقافة فقد تعالق مفهـو القصٌ ، عبلكة على ذلك
 كقصصان  أحداثان  ن القصٌ كيتضمٌ ، ها أحيانا على نفس الشخصٓنيل كلٌ ، رالقاص كالواعظ كاٞنذكٌ »

 .(4)«أك ّنا ذكر عن األنبياء السابقٌن، ق باٞنغازمقد تتعلٌ ، ةتشًن يف معظمها إُف أحداث دينيٌ 

ظهور قسمٌن أساسٌن يف »أٌدت حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم إُف الشفاىٌية  كما أفٌ 
ك٪نيل الثان على منت ، من ركاة الكبلـ ؿ على سلسلة٪نيل األكٌ  نان ا كاف أـ مدكٌ شفاىي  ، أم كبلـ

، ف من عدد غًن ١ندكد من الركاة ينقل فيو البلحق عن السابق ما بلغويتألٌ ، ؿكٞنا كاف األكٌ ، الكبلـ
دكف أف يكوف ٟنم أثر يف ، ل دكرىم يف نقل منت الكبلـيتمثٌ ، أفضى ذلك إُف كجود عدد من الركاة

 ؿبٌن الراكم األكٌ  كيظهر ىؤالء الركاة غالبان ، لو كمركمٌ  كمركمٌ  تستدعي توفر راكو اٌليت  عملية اإلرساؿ
ٗنيع أكلئك الركاة ّنا  ككاضح أفٌ ، يركيهااٌلذم  كبٌن الراكم األخًن، و شهد الواقعةيفرتض فيو أنٌ اٌلذم 

 لال عبلقة مباشرة ٟنم ّنا يرك ، بصورة كاملةالسردٌم  ق اإلرساؿبوساطتو يتحقٌ اٌلذم  فيهم األخًن
 .(5)«ا بينهما إليصاؿ اٞنركمٌ مكوهنم حلقات ترتابط في  سول

 كمرجعان  يؤكد عبد اهلل إبراىيم أف اٜنديث النبوم الشريف كاف موجهان ، كيف ضوء ىذا األفق
تلك  إفٌ »إذ يقوؿ: ، ات القد٬نةظهرت بشكل ملفت يف السرديٌ اٌليت  ٟنذه الصيغة من اإلسناد مباشران 
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 ىي الصورة ذاهتا، ةة كاألدبيٌ نات التار٫نيٌ ات أك اٞندكٌ كاٞنركيٌ ، اٜنديث النبومٌ كانت معركفة يف ،  الصورة
س عبلقة مباشرة كَف تتأسٌ ، ف بٌن الراكم كما يركمة. كظهر بوٍ العربيٌ السرديٌة اٞنركيٌات  ظهرت يفاٌليت 

بوف ٪نتفظوف بو الركاة اٞنتعاق ظلٌ اٌلذم   ذلك األثرإاٌل ، بٌن الراكم كاٞنركم يف السرد العرب عامة
فتبدك العبلقة ، ذين ينتظموف يف رتب الحقة عليوا الركاة الٌ أمٌ ، ؿ ّنا يركمتربط الراكم األكٌ اٌليت  للعبلقة

يتبق  يف الزماف. كَف ىم كثًنان و قد٬نة تنتسب إُف ركاة سبق م يرككف متونان ف ذلك أهنٌ ك كاىنة بينهم كما يرك 
تفرضها البنية الثقافية لزمن الركاية على اٌليت  كاٞنؤثرات، ٟنم سول ترؾ انطباعاهتم الشخصية كمواقفهم

بٌن اإلسناد يف كل من علمي اٜنديث كاألدب كشائج »للشٌك أٌف  فما ال يرتؾ ٠ناالن ، (1)«اٞنركم
ا إُف إ٨نالو فيو كإبطاؿ ذكره و تدر٩ني  ْن  ابل لقد ، أ٨نيتو يف األدب ثانوية  أفٌ كصبلت قوية. إاٌل 

و كسيلة لتحقيق كَف يعد ينظر إليو على أنٌ ، ةمن تقاليد البنية الثقافيٌ  و صار جزءان ها أنٌ ة أ٨نٌ ألسباب عدٌ 
و التثبت يف النقل" ألنٌ »"كيقصد منو ، (2)«تفرض العادة كتقاليد الركاية كجوده اٞنعرفة بل صار مظهران 

 . (3)«تتمثل يف إنشاء خيط كاصل بينو كبٌن مصدر اٝنرب""عملية يقـو هبا الراكم 

السنة النبوية » من أكثر اجملاالت عناية بقضية اإلسناد؛ ذلك أفٌ  كمن البديهي أٌف اٜنديث النبومٌ 
، ف الكرميآالشريفة ىي أحد مصادر التشريع اإلسبلمي كتأيت يف اٞنرتبة الثانية يف ىذا اجملاؿ بعد القر 

فكاف ، ( ىو القدكة اٜنسنةصٌلى اهلل عليو كسٌلمصاحبها ) ينبغي سلوكو ألفٌ اٌلذم  األمثلا الطريق كأهنٌ 
توخي الصحة كالدقة ضركرة ال غىن عنها فيو. كمن ىذه االعتبارات أيضا ضركرة االحتياط من تقويل 

 مبشران  ( بنفسو عن ذلكصٌلى اهلل عليو كسٌلمكقد هنى )، ( ما َف يقلوصٌلى اهلل عيو كسٌلمالرسوؿ )
ة ة تربويٌ ة كأخبلقيٌ ة كعظيٌ قيمة كربل دينيٌ »لو  ؛ فالقصص النبومٌ (4)«من النار بتبٌوء مقعده اٞنخالف
إذ كانت مثلو من ، ة. ال تقل يف مراميها كأغراضها كأىدافها عن القصص القرآنة كأدبيٌ اجتماعيٌ 
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لتبليغ الدعوة ، قدكة كاألسوة اٜنسنة( كىو الصٌلى اهلل عليو كسٌلمٛنأ إليها رسوؿ اهلل )اٌليت  الوسائل
 .(1)«كشرح مبادئها كأسسها

الراكم  /كيؤكد عبد اهلل إبراىيم أف تلكم العبلقة اٞنتماسكة كالضركرية بٌن السند كاٞننت، ىذا
 يف كىذا النسق ال يظهر إاٌل  اٞنركيٌات السرديٌة. ت بالصورة نفسها يفْنلٌ » كاٞنركم يف اٜنديث النبومٌ 

دكف أف ٔنلخل ، دتوت ذلك النسق كقيٌ تبنٌ اٌليت  كقد قاـ التدكين بدكر الوسيلة، ةالشفاىيٌ الثقافات 
القد٬نة اٞنركيٌات  منحتاٌليت  ة ىي. إُف ذلك فالشفاىيٌ العبلقة بٌن ركنيو األساسيٌن: الراكم كاٞنركمٌ 

 .(2)«زةتها اٞنميٌ ىويٌ 

 عبد اهلل إبراىيم ىي احملضن األساسيٌ اعتمدىا اٌليت  ة حسب إجراءات اٜنفر اٞنعريففالشفاىيٌ 
ترعرع يف كنفو السرد القدمي. ىذه النتيجة توٌصل إليها ناقدنا بعدما ندب نفسو للبحث يف اٌلذم 

؛ كعيا منو بأف ىذه اٞننطقة ال تزاؿ ُناجة إُف قراءة كاعية تستلهم رؤل أصوؿ اٞنوركث السردمٌ 
ض لو العمل يف ٠ناؿ الدراسات من قيٌ  لٌ كيدرؾ ك»جديدة يف البحث كاٞنساءلة حيث يقوؿ: 

، ةات السرديٌ ة للمركيٌ ة كالدينيٌ ات الشفويٌ اٛنهل شبو التاـ باٝنلفيٌ ، يف اٛنامعات كسواىا، ةالسرديٌ 
السرديٌة  كاٛنهل بأبنيتها، تنتمي إُف أنواع ٢نتلفةاٌليت  كاٛنهل بالعبلقات اٞنتشابكة بٌن النصوص

يقفز على  تاريخ األدب العربٌ  ككأفٌ ، كعينا بأدبنا ناقص فكأفٌ ، مثيليةكاٛنهل بوظائفها الت، كالداللية
فذلك أمر يتجاكز ، ىذه اٞنوسوعة ستجعلو يسًن على رجلٌن عاء بأفٌ رجل كاحدة. كال ٬نكن االدٌ 

 كوهنا كقفت على األنواع،  ا تريد اٞنسا٨نة يف تنشيط االىتماـ هبذا اٛنانبإ٧نٌ ، كيفوؽ طموحها، قدرهتا
اٌليت  كَف تعن بالنصوص اٞنتفرقة، ضمن السياقات الثقافية اٜناضنة ٟنا، بلهتاكتشكٌ ، ةاألساسيٌ السرديٌة 

فذلك مطمح كبًن َف تتوافر ، قات عنهاٟنا أك تشقٌ   يف كوهنا أصوالن إاٌل  الكربلَف تندرج ضمن األنواع 
 .(3)«عليو
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إُف أهٌنا  -فيما يرل عبد اهلل إبراىيم-ات القد٬نة تعود للمركيٌ الشفاىٌية  فاٝنصائص، كبالتاِف
، صلة بسيادة التفكًن الشفاىيٌ ة يقـو اإلرساؿ كالتلقي فيها على أسس متٌ ط شفاىيٌ اظهرت يف أكس»

بامتياز؛  سرد شفاىيٌ  -كاٜناؿ ىذه-فالسرد القدمي ، (1)«ةكقد استند ذلك التفكًن إُف أصوؿ دينيٌ 
 عرؼ يف كقت الحق لظهوراٌلذم  ،كَف يقم التدكين، سيادة مطلقة للمشافهةنشأ يف ظل »ذلك أنٌو 
بل كانت  طارئان  نظامان الشفاىٌية  كَف تكن،  بتثبيت آخر صورة بلغها اٞنركمٌ إاٌل ، ةالسرديٌ اٞنركيٌات 

فقد ، ةلغويٌ ة كالة كاألدبيٌ ة كالتار٫نيٌ يف مظاىرىا الدينيٌ العربٌية  نشأت فيو كثًن من مكونات الثقافة ١نضنان 
ّنا ٩نعلها تندرج يف ، اخاص   هتها توجيهان كجٌ اٌليت  ةة من األصوؿ الدينيٌ هتا اٞنعرفيٌ قوٌ الشفاىٌية  استمدت

يعتمد  "فن لفظي"فهي ، ةعن جذكر شفاىيٌ السرديٌة اٞنركيٌات  ارسة. كتنحدر٣نرؤية ك ، خدمة الدين
يف  رئيسان  هان موجٌ الشفاىٌية  السبب كانت كٟنذا، يرسلها إُف متلقو ، على األقواؿ الصادرة عن راكو 

 .(2)«ةة كاألسطوريٌ كاٜنكايات اٝنرافيٌ ، على اٞنبلحمالشفاىٌية  ماتإضفاء السٌ 

إذ يعتقد أٌف األكُف ، ةكالسركد الكتابيٌ الشفاىٌية  كيف ىذا السياؽ ٬نٌيز عبد اهلل إبراىيم بٌن السركد
ا كضعت يف اٜنسباف اٝنواص الفنية اٞنميزة إ٧نٌ ، اٜنديث كالثانية إُف العصر، تنتمي إُف اٞناضي البعيد»

الراكم كحكايتو "ف من ا تتألٌ بأهنٌ الشفاىٌية  السرديٌةاٞنركيٌات  صفتإذ اتٌ ، منهما يف كلٌ السرديٌة  للبىن
الراكم كحكايتو كاٞنتلقي "لكل من  "ٕنثيل"ف من ا تتألٌ فإهنٌ ، ةا السركد الكتابيٌ أمٌ ، "كاٞنتلقي الضمين

 .(3)«"الضمين

اٌليت  يؤكد عبد اهلل إبراىيم أٌف الثقافة الشفوية السائدة َف هتٌيء الظركؼ اٞنبلئمة، كمن جهة أخرل
، ال تستطيع ذلك»كىي حسب ما يذىب إليو ، تسمح ُنماية تلك النصوص من الضياع كاالندثار

قصاءات كثًنة. كغالبا ما إك ، نزياحاتض اليتعرٌ اٌلذم  ينة التداكؿ الشفومٌ تلك النصوص رى ألفٌ 
فتظهر من تلك األمشاج نصوص ، تدمج النبذ اٞنتبقية من نصوص متماثلة يف اٞنوضوع كاألسلوب
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تعرؼ فيو. كيظهر الراكم بوصفو اٌلذم  كٔنضع لركح العصر، جديدة تسهل نسبتها إُف ىذا أك ذاؾ
ٕننح الوسيط ، ةدينيٌ ا فيها الّن، كالنصوص القد٬نة، كسيطا بٌن ٗنلة من النصوص كمتلقيها

كيف ، ما يكوف ٠نهوالن  كغالبان -فهو يوصل بٌن قطبٌن: مصدر النصٌ ، ة)النب/الراكم( مكانة مهمٌ 
، أك ٦نبة يف ٠نلس، ةأك طائفة دينيٌ ، اقبلي   كىذا اٞنتلقي يكوف ٗنهوران ، وكمتلقيٌ  -االنصوص الدينية إٟني  

السرديٌة اٞنركيٌات  أكسبتاٌليت  الوسيط كاٞنتلقي ىية التواصل الشفوم بٌن فقوٌ ، ٢نصوصان  أك فردان 
فبل ٬نكن تثبيت ، ا أدرجتها ضمن سياؽ تداكِف شفومألهنٌ ، ككظائفها، كأ٨نيتها، اٛناىلية دالالهتا

لئلسقاطات اٝناصة بالراكم كبيئتو  كتتغًن تبعان ، لؤللسن ة لكوهنا هنبان ات الشفويٌ صورة هنائية للمركيٌ 
 .(1)«رافقة لركايتوكالظركؼ اٞن، كعصره

 فإٌف النظر إُف مفهـو الكتابة ال ٬نكن أف يكوف إاٌل ، ةة فطريٌ ظاىرة طبيعيٌ »الشفاىٌية  كٞنا كانت
بشكل العربٌية  كمن مث ٥نرص ىنا على النظر إُف مفهـو الكتابة يف إطار الثقافة، بوصفو نتاج ثقافة

ا تشرتؾ ركرة أهنٌ ضبال لكن ليس، قد تشرتؾ الثقافات يف كجوده فمفاىيم الكتابة نتاج ثقايفٌ ، أساسيٌ 
كىذه ، الشعر ازدىر يف البادية ألفٌ ،  نادران ف إاٌل تدكٌ » ة َف تكنفاألعماؿ األدبيٌ ، (2)«اتويف كيفيٌ 

ة يف حفظ كالركاية الشفويٌ ، على الذاكرة لذا كاف اعتمادىا األساسيٌ ،  ما ندرإاٌل ، ت فيها األميةتفشٌ 
أف ٪نظى الشعر على حساب النثر  -يف غياب الكتابة كالتدكين- ...كال غرابةكاٞنأثور األدبٌ الشعر 

 ْنعل تداكلو سهبلن اٌليت  لطبيعتو كنظران ، لسهولة نقلو كحفظو كركايتو باٜنفظ كالركاية كاالنتشار نظران 
، ةكمكانتو الشعريٌ فقد كاف لكل شاعر معرتؼ بشاعريتو ، . كأكثر من ىذاكحفظو يف الذاكرة ميسوران 

ة فيتناقلها الناس ج شعره يف األسواؽ كاجملالس األدبيٌ كيركٌ ، فظ شعره كيستظهره كيركم عنو٪نية ك را
 .(3)«ك٪نفظوهنا عن ظهر قلب بفعل ركاجها كتداكٟنا

                                                           
 .13عبد اهلل إبراىيم: احملاكرات السردية، ص -1
 .23-22صص سيد إٚناعيل ضيف اهلل: آليات السرد بٌن الشفاىٌية كالكتابية،  -2
 .539عبد السبلـ صحراكم: األدب العرب كنظرية األجناس األدبية، ص -3
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 ات السرد القدميؿ من الكتاب البحث يف مرجعيٌ اقتضت الضركرة الثقافية يف اٛنزء األكٌ ، كعليو
الشريف كما اقرتف  بدكرىا حسب ما آلت إليو قراءة عبد اهلل إبراىيم إُف اٜنديث النبومٌ  تنحدراٌليت 

ل أم ال ٬نثٌ » ذلك أفٌ  دان بأصوٟنا مؤكٌ السرديٌة اٞنركيٌات  من ربط تلك اا بد  نكال ٩ند ناقد، بو من إسناد
 ىذا الربط الطبيعيٌ ة. كما يؤسف لو أف بعض األكساط قد تلقت ة أك التار٫نيٌ خفض لقيمتها األدبيٌ 

لت ليس يف حشد أدلة ضعيفة على كٕنحٌ ، كاألصوؿ الدينية بنوع من سوء الفهمالسرديٌة اٞنركيٌات  بٌن
ء دة تقـو على تأكيل سيٌ ا يف إساءة قراءة متعمٌ إ٧نٌ ، القد٬نةالعربٌية  يف الثقافة غياب النسق الشفاىيٌ 

من العربٌية  كتصفية حساب مع الثقافة، من جهة ينٌ ذلك الربط يراد بو جرح الفكر الدي يرل أفٌ ، الظنٌ 
يف -فالفضاء الشفاىي ، (1)«ةكالبدائيٌ الشفاىٌية  إُف نوع من الربط اٞنفتعل بٌن استنادان ، جهة أخرل

كهنلت منو الكثًن من ، القد٬نةالسرديٌة اٞنركيٌات  ترعرت يف كنفواٌلذم  ىو احملضن الثقايف -اٜنقيقة
يف بنودىا العريضة ْنربة عبد اهلل إبراىيم النقدية ٓنتفي  السيما أفٌ ، إُف إغفالوفبل سبيل ، مبل١نها

 كاستعراض مبل١نو.، العربالسردٌم  كتفٌعلها يف دراسة اٞنشهد، بالسياقات الثقافية

 :السرد القديم وتمركز الرؤية الدينية -3

متحكمة يف مصًن ، ومعتنقية مؤثرة يف سلوؾ لقد ٓنٌوؿ اإلسبلـ منذ زمن بعيد إُف قوة دينيٌ  
١نٌددة ٞنصائر اٝنلق ٞنا تضمنتو من ، معٌدلة مسار التاريخ صوب األفضل، ارتضتو دينان اٌليت  اٛنماعات

ل القرآف اٞنركز الفاعل يف الثقافة مثٌ » على ىذا األساس، كرؤية ناقدة للحياة كالكوف، معرفة عميقة
كاٝنطاب اٞنتعاِف بنسيجو ، كمنبع األحكاـ، ة للوجودالدينيٌ و مصدر الرؤية ذلك أنٌ ، ةاإلسبلميٌ -ةالعربيٌ 

بل لذلك من كونو مفصٌ ، يكتسب كجوده كأ٨نيتواٌلذم  ،كيليو اٜنديث النبومٌ ، كتركيبو اللغومٌ  الدالِفٌ 
كيهدفاف إُف تأسيس ، ككبل٨نا يصدراف عن رؤية كاحدة، عبلقة حاشية ّننت، فالعبلقة بينهما، اجململ

كاف ،  كما سيأيت ىاستكشفت ما مض، لوجودلكاحد. ككما انطول القرآف على رؤية ثابتة  نظاـ فكرمٌ 
لة )مركزية الوحي( ٣نثٌ  ل ذلك إُف أفٌ كأدٌ ، ينطوم على الرؤية ذاهتا، ة على منتبوصفو حاشيٌ ، اٜنديث

 تلتشتٌ ت مكاف اكحلٌ ، ر الديين للوجودة خاصة هبا: ىي التصوٌ قد استندت إُف قوٌ ، بالقرآف كاٜنديث
                                                           

 .6عبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربية، ص -1
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 ةست مركزيتها الدينيٌ كأسٌ ، كأقصت معطيات الضياع السابقة، مكاف كاف يضرب جذكره يف كلٌ اٌلذم  
، (1)«ال ينطوم على شيء ٠نهوؿ، مفتوحان  كتابان ،  بالنسبة ٟنا، منذ األزؿ كإُف األبد، صار العاَفاٌليت 

فأنذ ، الواقع االجتماعي كالثقايفم بزخالعربٌية  ظهوره يف شبو اٛنزيرةغداة  اإلسبلـكعليو فقد اشتبك 
تعيد إنتاج معطيات اٞناضي حسب » ا تريد أفيعتقد عبد اهلل إبراىيم أهنٌ اٌليت  ٗنلة من الرتتيبات

صياغة ، كمن بٌن ما عملت على صياغتو، دة ٞنا سيظهر الحقان كأف تضع ضوابط ١ندٌ ، رؤيتها
ر ح التصوٌ القرآف قد صحٌ  كمنها أفٌ ، ةالعربيٌ ف نسيج الذاكرة يكوٌ اٌلذم  اٞنوركث الثقايف، جديدة

، ره للعاَفيف ترسيخ تصوٌ  مساعدان  ّنا ٩نعلها عامبلن ، كأكرد أخبار األمم السابقة، اٞنتوارث عن اٞناضي
أـ يف ، سواء يف األحكاـ، تعمل على ضبط ما سيكوف موجودان ، ةكمن مث أرسى قواعد أخبلقيٌ 

كيعيش ال بسبب من ، ةبتلك اٞنركزيٌ  ١نكومان ، شيء كأصبح كلٌ ، ة للمجتمعنات البنية الثقافيٌ مكوٌ 
 .(2)«س ضمن إطارىابل من كونو يتنفٌ ، خصائصو

ة كالتعاِف على النتاجات جاء بو اإلسبلـ خلع لبوس القدسيٌ اٌلذم  كهبذا استطاع النظاـ العقدمٌ 
، ة القائمة آنذاؾالبنية الثقافيٌ إقصاء خطابات »٣نا أٌدل إُف ، ة حسب ما يقرٌه عبد اهلل إبراىيمالبشريٌ 

، امنطقي  ، كأصبحت، ةة الدينيٌ كأعيد توظيفها ٝندمة اٞنركزيٌ ، كتقويض مصادرىا اإلٟنامية، من شعر كنثر
أف ، ا إذا أرادت تلك اٝنطابات ذات اٞنصدر البشرمٌ أمٌ ، ةم األ٨نيٌ خطابات من الدرجة الثالثة يف سلٌ 

مكاف ٟنا يف نظاـ تلك  ر أمٌ فبل ٬نكن تصوٌ ، ة الوحيزيٌ ّنعزؿ عن مرك، س كياهنا الذايتتؤسٌ 
 .(3)«ةاٞنركزيٌ 

ّندل خدمتو  ة السرد عمومان جرل ربط فاعليٌ  ول عبد اهلل إبراىيم إُف أنٌ توصٌ ، كيف احملصلة
ب كاف يعىن باٞنغيٌ اٌلذم  السردٌم  للخطاب فبل مكاف أبدان ، كعليو»إذ يقوؿ: ، بات الدين اٛنديدٞنتطلٌ 

يف منأل ، بصورة عامة، لو يتشكٌ ذلك ألنٌ ، كاٝنرايفٌ  بو القصص الشعبٌ  كأعين، االجتماعيٌ من الوعي 

                                                           
 .239ص ـ.س، ،السرديٌة العربية -1
 .239، صنفسو -2
 .240-239ص ، صنفسو -3
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٠ناميع من الغوغاء ، ر الفقهيحسب التصوٌ ، ذين ىمالٌ ، عىن بأحبلـ العامةيك ، ةعن ىيمنة تلك اٞنركزيٌ 
اف يكتسب أ٨نيتو ال ك،  اقرتف باٝناصةاٌلذم  ،ىذا الشعر كالنثر د أفٌ يؤكٌ اٌلذم  األمر، كالرعاع كالبلو

علـو  بل إفٌ ، حسبفليس ذلك ، ةة الدينيٌ ـ من خدمة للمركزيٌ بل ّنا يقدٌ ، ةمن خصائصو األدبيٌ 
أـ أدكات ، سواء باستعماٟنا كسائل يف الوصف، ف يف ذلكإف َف توظٌ ، ال قيمة ٟنا، اللساف كالتاريخ

العلـو كاآلداب ٗنيعها ال قيمة ٟنا إف َف تندرج يف خدمة العلم  كيعود ىذا إُف أفٌ ، للتحليل كالتفسًن
 .(1)«اإلٟنيٌ 

لقي السركد العجيبة يف سياؽ ت ٌيةصاحبت عملاٌليت  ى ردكد األفعاؿلقد انطول ىذا اٞنوقف علك 
على كجو اٝنصوص ال ينبغي أف يزيغ عن  كالسردمٌ  ،عمومان  فاٝنطاب األدبٌ  ،ةالثقافة اإلسبلميٌ 

، كالضبلؿ، كالفساد، كأم ٢نالفة لتلك الغايات تسقطو يف دائرة الشوب، ةمقاصد الشريعة اإلسبلميٌ 
القاه السرد العجيب يعود إُف اٌلذم  االستهجافف، ةمن اٜنرتقات األسطوريٌ  فيكوف بذلك ضربان 

 لذلك إاٌل  أخضعتو ٞنقاييس صارمة فلم تر فيو تبعان اٌليت  ةة األصوليٌ تعارضو مع معايًن الرؤية الدينيٌ »
١ناكمة أصناؼ السرد  د أفٌ كىو ما يؤكٌ ، عنها ك٢نالفة ٞنطلق اٜنقيقة كْنافيان ، ره العقلرٌ ٞنا يق خرقان 

 .(2)«إُف معيار الصدؽ كالكذبالعربٌية  بشكل عاـ ارهتنت يف سياؽ الثقافة

بأف يستوحي موضوعاتو من أحكاـ القرآف الكرمي  مطالبان  كّنقتضى ىذه النظرة يصبح القاصٌ 
فحينما تصبح العقيدة الدينية »م اٞنركزية الدينية بالدرجة األكُف كىذا يغذٌ ، كالسنة النبوية الشريفة

كىو أمر ، سبقهااٌلذم  كالعقليٌ  ا تقـو باجتثاث اٞنوركث الركحيٌ فإهنٌ ، دعامة للمؤسسة السياسية
ك٤ند لو ْنليات ال ٓنصى يف العصور ، سات القائمة على اإليديولوجيات أيضاينسحب على اٞنؤسٌ 

فيما تكمن  "فوضى"و مرحلة القد٬نة كاٜنديثة. يوصف اٞناضي عند األدياف كاأليديولوجيات بأنٌ 
ة سياسيٌ -ةو مؤسسة دينيٌ ر اإلسبلـ على أنٌ و ظهبلوجية اٛنديدة. ك يو اٜنقيقة اٞنطلقة يف العقيدة أك األيد

                                                           
 .240ص ـ.س،  السرديٌة العربية، -1
-08-31]  بتاريخ:، www.maaber.org القصص الديين كمعيار النظرة الشرعية، متاح على الشبكة:- مصطفى الغرايف: اإلسبلـ كالسرد -2
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ل ما امتلكو ة ٕنثٌ اٛناىليٌ السرديٌة اٞنركيٌات  ككانت، اتما قبلو من العقائد كاألخبلقيٌ  ٛنبٌ  ىسعفقد 
ة( كاحملموؿ )العقائد ات السرديٌ نقض اإلسبلـ اٜنامل )اٞنركيٌ ، العرب من عقائد كثقافات كأساطًن

٣نا يعين أٌف القصص من ، (1)«ما يتناقض معها ىكنف، ة للقصٌ كبذلك اقرتح كظيفة دينيٌ ، القابعة فيها(
النظر إُف  كما أفٌ ،  كالتعريف بالدين اٛنديد، كاإلرشادن فعل الوعظ عال ينفصم  اإلسبلميٌ اٞننظور 

و يتم من زاكية كلكنٌ ، أك ٗناِفٌ  من منظور أدبٌ  انطبلقان  ال يتمٌ »ة قضايا ىذا السرد اٞنثقل باٟنمـو الدينيٌ 
م لو من أجل احتوائو كتوجيهو كجهة ٩نب التصدٌ  القوؿ خطران ة ترل يف ىذا النمط من ة كشرعيٌ فقهيٌ 

 .(2)«ةة كاٞنقاصد الشرعيٌ ىي خدمة الغايات الدينيٌ ، عينها ال يزيغ عنهاب

ة يف تعاطيها سة الدينيٌ بعتها اٞنؤسٌ اتٌ اٌليت  سرتاتيجيةااليلفت عبد اهلل إبراىيم إُف  ،كيف ىذا الصدد
السرديٌة  أخذ على عاتقو ٓنوير مضامٌن تلك األنظمة أٌف اإلسبلـد يؤكٌ  حيث، ةالسرديٌ اٞنركيٌات  مع

عادة إنتاج اٞنأثورات القد٬نة أك إقصائها ّنا يوافق إ»٣نا أٌدل إُف ، ّنا يتماشى كتعاليم الدين اٛنديد
 ر سلبان كيستبعد ما يؤثٌ ، اقتضت رؤيتو للعاَف بأف ينتخب ما ٬نتثل لتلك الرؤيةاٌلذم  الوسط اٛنديد

 و كاف حامبلن ألنٌ ، ؿبطابعها اٞنتحوٌ السردٌم  ة مظاىر التعبًنالدينيٌ -ةفيها. طبعت التناقضات التار٫نيٌ 
فأقصي اٜنامل كما ، أك امتصاصها، فجاءت الرسالة اإلسبلمية الستبعادىا، ة مغايرةٞننظومة قيميٌ 

مطلع اإلسبلـ إُف النفي ضت منذ كالسرد قد تعرٌ  حركة القصٌ »د أٌف ٣نا يؤكٌ ، (3)«أقصي احملموؿ
تطويعو ٞنا يتوافق  ا أعيد تكريس القصٌ ىكعند، ةة الوثنيٌ الرتباطها باٞنعتقدات اٛناىليٌ  نظران ، كاإلقصاء

إُف ما يشبو  لتحٌوؿ القصٌ  ان نظر ، فأصبح اٝنلفاء الراشدكف يراقبوف القصاصٌن اإلسبلميٌ  مع الفكر
 .(4)«الوعظ كاإلرشاد
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يف بعض اٛنوانب  كإضافةن  حذفان العربٌية  نظاـ اٜنياة غًٌن » اإلسبلميٌ  من الواضح أٌف اٞنخياؿف
السرد كالركاية ١نافظٌن على أ٨نيتهما  فقد ظلٌ ، كإعادة تنظيم لبعضها اآلخر أك تعديبلن ، كالسلوكات

سواء من حيث شركطهما ككظيفتهما كطبيعتهما ، طرأ عليهما عميقان  تعديبلن  كمكانتهما فيها رغم أفٌ 
كمن اٛندير بالذكر أٌف ، (1)«أـ من حيث بنية بعض األخبار بعد ظهور اإلسبلـ، كأنواعهما

بل طالت حت األعماؿ ، فحسب بالسرد العربٌ  َف تعنى ، مشلت كظيفة السرداٌليت  ةالتعديبلت اٛنوىريٌ 
تداكؿ ما »د عبد اهلل إبراىيم يف ىذا السياؽ أٌف حيث يؤكٌ ، ةاألدبية اٞنرتٗنة الوافدة من ببلد غًن عربيٌ 

، ده من خصائصو٩نرٌ ، خبلؿ مدة طويلة مثل ىذه، ةة إسبلميٌ كسط بنية ثقافية عربيٌ  ىو أجنبٌ 
كليلة »مثل العربٌية  إُف مرتٗنان  فإذا كاف كتابان ، نقيس عليو، كيكسبو خصائص جديدة. كلنا مثاؿ آخر

، عاصرتواٌليت الشفاىٌية  فكيف باٞنأثورات، ١نافظتو على متنو مدكنان رغم ، قد ٜنق بو ما ٜنق «كدمنة
،  ة ثابتةألغراض أخبلقيٌ  تلك اآلثار مت اإلجهاز عليها ٓنقيقان  فكلٌ ، (2)«ت بعده رىينة اٞنشافهةكظلٌ 

ال يقتصر على كضع شركط » -كالقوؿ لعبد اهلل إبراىيم- مت رصده آنفان اٌلذم  موقف اإلسبلـ كما أفٌ 
غرض هتذيب السلوؾ ب، كيوجب تنفيذىا، بل ىو يقرتح موضوعات القصص، حسبفينبغي إتباعها 

، اديني   ٠نلسان ، ُنسب موقف اإلسبلـ، فيكوف ٠نلس القصص، كالتعبًن عن فركض الدين، االجتماعي
، ة األحكاـ من قرآف كسنةعلى أدلٌ ، موقف الواعظ الديينٌ ، يقف فيو القاصٌ ، ىدفو التوجيو كالوعظ

إُف ، كشؤكف اٞنعامبلت، ا يف بياف أصوؿ العباداتمث ينحو منحى تعليمي  ، كسًن الفاضلٌن كاألكلياء
 .(3)«غًن ذلك ٣نا يندرج يف علـو اٜنديث كالفقو

كذلك من ، ةواملها اٝنطابيٌ حك  -التعبًن إف صحٌ -السرديٌة  كبالتاِف فقد أداف اإلسبلـ كل األكثاف 
تلك الرؤية قد عملت على تغيًن  أفٌ  كالشكٌ ، ة ّنا يوافق رؤيتوإنتاج اٞنأثورات اٛناىليٌ »خبلؿ 

، (4)«ة اٛنديدةّنا يضفي عليها ٚنات البنية الثقافيٌ ، خبلؿ القركف البلحقة ة أيضان اٞنأثورات األجنبيٌ 
                                                           

 .96إبراىيم صحراكم: السرد العرب القدمي، ص -1
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يندرج السردٌم  ضاع من اٞنوركث فمجمل ما توصلت إليو قراءة عبد اهلل إبراىيم يف ىذا اإلطار أف ما
بيد أٌف ، بتمثيلهااٞنركيٌات  قامت تلكاٌليت  كعقائد اٛناىلٌن، ضمن أكاذيب كخزعببلت القصاص

ف فتكيٌ ، كاستجاب لو، أذعن لضغوط الديناٌلذم  اٛنانب» لتمثٌ  -رهفيما يقرٌ -كصلتنا اٌليت  اآلثار
ة اٞنزدكجة من االستبعاد ة. كىذه العمليٌ الدينيٌ نطول على مواقف اندرجت يف خدمة الرسالة امعو بأف 

بوصفها مركيات  ، كطبيعتها، اٛناىليةاٞنركيٌات  لت أمر البحث اٞنوضوعي يف أصوؿكاالستحواذ عطٌ 
أكثر اٞنداخل  كلعلٌ ، بل يف الثقافات الشفوية كافة، ليس فيما ٫نص العصر اٛناىلي، كاملة الصياغة

، ةجو البحث إُف السمات األسلوبيٌ أف يتٌ ، ةاٛناىليٌ السرديٌة يٌات اٞنرك  عملية كفائدة يف فحص طبيعة
، (1)«من تعبًن نثرم آنذاؾ للنثر القرآن كالنبوم باعتبار٨نا صورة ٣نا كاف شائعان ، ةكالدالليٌ ، ةكالرتكيبيٌ 

أك اختلف ليعطي ، مع اٞنؤسسة الوليدة توافق ٕنامان اٌلذم  ذلك» فعلى سبيل اإلٗناؿ ما كصلنا ىو
العصر السابق لئلسبلـ قد امتؤل  فإذا كانت الركاية الرٚنية أفٌ ، لؤلصوؿ الدينية مشركعية دينية

 .(2)«ة للتاريخلتوافق ىذه الركاية الرٚنيٌ اٞنركيٌات  تقفقد اختل، بالتنبؤات الداعمة للظهور اإلسبلمي

 فإفٌ ، اٞنوركث السردمالشفاىي قد أسهم يف ضياع جزء كبًن من السردٌم  كٞنا كاف ٧نط اإلرساؿ
َف يضمن ىو األخًن مشركعية السرد يف تصور عبد اهلل إبراىيم؛ ذلك  ان ظهر متأخر اٌلذم  نظاـ الكتابة

عدـ  بأفٌ  ة اٛنديدة. ينبغي اٜنذر من الظنٌ سة الدينيٌ ما كصلنا مت تدكينو حسب شركط اٞنؤسٌ » أفٌ 
كىي  "أكابد العرب"عليو القلقشندم  ٖنة موركث ىائل اصطلح، كجود كتابة يعين عدـ كجود موركث
لها بلت ٕنثٌ أمة أك ٗناعة عقائد كمتخيٌ  ها اإلسبلـ. لكلٌ جبٌ اٌليت  ٠نموع عقائدىم كخياالهتم كخرافاهتم

فقد كبحها ، كأياـ العرب، كاألخبار، اتكما تسرب من اإلسرائيليٌ ، كهبا تصوغ ىوياهتا، سردياهتا
نات اٞندكٌ  سة اٛنديدة. إفٌ إنتاجها بعد قركف ضمن شركط اٞنؤسٌ كلكن أعيد ، سةاإلسبلـ بوصفو مؤسٌ 
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فها خلٌ اٌليت  نات التفسًنككربيات مدكٌ ، كابن األثًن، كاٞنسعودم، تركها الطربماٌليت  التار٫نية الكربل
 .(1)«ةات اإلسرائيليٌ تعـو فوؽ السرديٌ ، كالطربسي، ابن كثًن

اٟنيمنة  يسًن بأناة يف ظلٌ ، السرد القدمي كاف كجوده ١نتشمان  أفٌ ، ما عٌمق حجم اٝنسارة كلعلٌ 
، ة الشعر كحدهأدبيٌ  -يف غياب الكتابة كالتدكين-الشعر "ركاية"ة ست عمليٌ كرٌ » حيث، ةالشعريٌ 

ُنكم خضوعو لئليقاع ، اٞنوزكف ذلك ألفٌ ".. يرتاجع إُف الوراء قليبلن ، كجعلت اٞننثور من كبلـ العرب
فبقي معظم ما قالتو العرب من ، كأقول على البقاء، كأقدر على السًنكرة، أيسر ركايةكاف ،  ةكالقافيٌ 

الذاكرة البشرية   ألفٌ ضخم. كما ذلك إاٌل ، حتمان ، من حيث ضاع علينا تراث أدب منثور ؛أشعارىا
كيف ىذا ، (2)«د اٞننثور يف موقف من اٞنواقف ٗنلةأعجز من أف تستوعب كتستظهر ما يقاؿ من جيٌ 

طاؿ اٞنوركث اٌلذم  للفضل الرقاشي يقف فيو على مقدار الضياع اٞنضمار يورد عبد اهلل إبراىيم قوالن 
، ةد اٜنقيقة اٞنرٌ ا يؤكٌ إ٧نٌ ، فحسب، ةالسرديٌ اٞنركيٌات  د الرقاشي قدـال يؤكٌ » حيث يقوؿ:، السردمٌ 

اٞنركيٌات  ة. تبلشتالشعريٌ اٞنركيٌات  كباٞنقابل جرل حفظ تسعة أعشار، كىي ضياع تسعة أعشارىا
كمنها قصور ، ةٌن الوثنيٌ الواسع ألسباب منها حوامل لعقائد اٛناىليٌ  يف الفضاء الشفومٌ السرديٌة 

كلذا يركز على ، ةنتاج للشفاىيٌ »كعليو فالشعر ، (3)«ةكمنها سيادة التقاليد الشفويٌ ، ةالوسائل الكتابيٌ 
من قيود االستظهار  ران ة ١نرٌ للكتابيٌ  نتاجان  النثر يعدٌ  ة السمع كي ٪نافظ على بقائو؛ يف حٌن أفٌ حاسٌ 

 .(4)«أك اٜنفظ عن ظهر قلب، الشعرمٌ 

ات النخل ىدر من اٞنوركث نتيجة عمليٌ اٌلذم  من الصعوبة ّنكاف معرفة اٞنقدار اٜنقيقيٌ ، إذان 
يف اٞنرحلة كحت ، ة إباف ىيمنة النظاـ الشفاىيض ٟنا استجابة لشركط دينيٌ تعرٌ اٌليت  كاالستبعاد

 اه من العقائد كاألدياف. كمعلـو بأفٌ كصفٌ ، قاـ التدكين بعملية تنقية للموركث القدمي» حيث، ةالكتابيٌ 
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كاالنتقاص.  كجاء القرآف على ذكر نبذ منها يف سياؽ الذـٌ ، ا أساطًنلٌن كصفت بأهنٌ عقائد األكٌ 
ىو ، دحوؿ معىن ١ندٌ ، رآنحيثما كردت يف سياؽ اٝنطاب الق "أساطًن األكلٌن"ٕنركزت داللة 

كتبت اٌليت   كأٚنارىم، كأباطيلهم، كليس ٟنا حقيقة، ركىاسطٌ اٌليت  كأخبارىم الكاذبة، لٌنأحاديث األكٌ "
، ا أباطيل ينبغي ١نوىاإهنٌ ، . حيثما كرد ذكر ألساطًن األكلٌن ارتسم أفق الذـٌ "لئلطراؼ كالتسلية

كاف البد أف تتوارل األسطورة »كبالتاِف ، (1)«ة انتهتتار٫نيٌ ر ُنقبة ا تذكٌ ألهنٌ ، ص من ضررىاكالتخلٌ 
ليخلص عبد اهلل ، (2)«القدرة تشًن إُف اهلل عاَف الغيب العادؿ كليٌ اٌليت  ،١نلها القصة/ اآلية ليحلٌ 

كحفظ كبلـ اهلل من ، أٌف الكتابة سخرت ٝندمة الدين اٛنديد إبراىيم بعد ىذا الطواؼ اٞنعريفٌ 
مت  وبل إنٌ ، ةسة الثقافيٌ كَف تنخرط يف شؤكف اٞنؤسٌ ، حفلت باٞنقٌدس السائدحيث ، التحريف كاللحن

 تلك الرؤية اٞنتمركزة. مع فقاما ال يتو  إعداـ كلٌ 

 :القديمةالعربي ة  ةات الحكائي  للمروي  السردي ة  تحليل األنظمة -4

، ؿ من الكتاباألكٌ  الشقٌ ناقشها عبد اهلل إبراىيم يف اٌليت  فنا على أىم القضايابعد أف توقٌ 
ركز اىتمامو فيو على ٓنليل ٧ناذج بعينها من اٌلذم  ،الثان سيكوف ١نور انشغالنا يف ىذه اٛنزئية الشقٌ 

كقد ، كاٞنقامة، ةكالسًنة الشعبيٌ ، ةكىي: اٜنكاية اٝنرافيٌ ، يفضل تسميتها بػ "األنواع الكربل"، القصٌ 
، ة السائدة آنذاؾسة األدبيٌ لشركط اٞنؤسٌ  بل األكثر امتثاالن ، شهرةا األكثر ألهنٌ ، أقبل عليها كانتخبها

، ةيف صيغتها العربيٌ السرديٌة  يستفيد من فتوحاتاٌلذم  ؿ أف يقرأىا قراءات الناقد اٜنصيفحاك 
 ة.مها بلمستو اٝناصٌ كيطعٌ 

م أف يتحدث عن ما يلبث عبد اهلل إبراىي، طرأ على السرد العرباٌلذم  ر اٞنرحليٌ عو للتطوٌ كيف تتبٌ 
، ف عند ألف ليلة كليلةفيتوقٌ ، كعبلقتها بتقاليد السرد -رغم االختبلؼ يف أصلها-ة اٜنكاية اٝنرافيٌ 

حت ، ةللحكاية اٝنرافيٌ السرديٌة  ل البنيةمث ٪نلٌ ، ةكإشكاالت اٟنويٌ ، إُف سياؽ التداكؿ الشفومٌ  مشًنان 
، ةبل بنيتها السرديٌ ١نلٌ ، لهاات تشكٌ عن خلفيٌ  بان انتقل إُف السًنة الشعبية منقٌ ، ذلك إذا فرغ من كلٌ 
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تفرغ إُف النظر يف شأف اٞنقامة من حيث ظركؼ  ،ةق بالسًن الشعبيٌ ما يتعلٌ  حت إذا استوىف كلٌ 
 كيف استجابت ىي األخرل طواعية ٞنعطيات السياؽ اٜناضن. مربزان ، لها كنوع سردمٌ تشكٌ 

 :ةالحكاية الخرافي   -4-1

األبطاؿ  كركاية سًن، للكشف عن دىاليز التاريخ القد٬نة القصٌ استخدمت اٜنضارات 
كرغبة ، خالص فلسفيٌ  مقركف ّنزاجو  فعل اٜنكي ككأفٌ ، ة ميتافيزيقيٌ كما يرتبط هبا من عواَف، مغامراهتمك 

لعاَف من كل، كلآلخرين، للظفر بفهم عميق ألنفسنا، كحت اٛنمادات، جا١نة يف اختبار األشياء
-اٞنسركد لو ذلك أفٌ ، يف ىذا ال شكٌ ، متعة كتسلية كتركيح عن النفس» ففي القصٌ ، كعليو، حولنا

اٞندرؾ كينتقل إُف عاَف آخر ما إف ينخرط  ة أك اٜنكاية أك اٝنرب ينقطع عن العاَف اٜنقيقيٌ متلقي القصٌ 
جاعة كالكـر ق منها بالبطوالت كالشما تعلٌ  كرّنا تكوف أكثر القصص إمتاعان ، راهتاة كتطوٌ يف ٚناع القصٌ 

. إضافة إُف الطرائف كالنكت للفخر كاجملد عند اٛناىليٌن مثبلن  كما إُف ذلك ٣نا كاف مبعثان 
 .(2)«فتنتوىي كجو من أكجو  رىا القصٌ يوفٌ اٌليت  اٞنتعة» الواضح أفٌ من كىكذا بات ، (1)«كالفكاىات

يف سالف األزماف تصنع أجواء  صنعة القصٌ  عميقة األثر؛ ذلك أفٌ  -كاٜناؿ ىذه-فاٞنتعة الفنية 
تلك  الوقت الراىن ا٥نسرتلكن يف ، يتحٌرؽ إُف كشف جديداٌلذم  كالشغف، استثنائية من الدىشة

ث عنها يتحدٌ اٌليت  ة الفكريةىافكالر ، ةة ذات الركح االستكشافيٌ ١نلها لذة الكتابة النقديٌ  لتحلٌ ، اللذة
، كف يف طلبها٩ندٌ  "ملوؾ اٝنرافة"كاف اٌليت   اٞنتع كاللذاتلقد انقرضت اآلف »عبد اهلل إبراىيم يف قولو: 

اٞنتع "يثًنىا البحث يف أصوؿ اٞنعرفة كمصادرىا. كفيما كانت اٌليت  "ةاٞنتع العقليٌ "كاستبدلت بنوع من 
على الباحثٌن التقصي  "ةاٞنتع العقليٌ "أكجبت ، س كثًنةفاالستلقاء على طنا، تلـز اٞنلوؾ "التخيلية

كصارت ، كأصبحا متبلزمٌن، فاقرتنت اٞنتعة بالبحث، كالتصنيف كاٞنضاىاة كالتحليل كاالستنتاج
 .(3)«يف االستغراؽ ّنتعهم العقلية ٩نعل الباحثٌن ٬نضوف قدمان ، صعاب البحث سببان 
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عن  ركعة كخياالن  ال يقلٌ  مهمان  ضمن القصص العرب القدمي مثٌلت جانبان »اٝنرافة  من اٞنعلـو أفٌ 
ما( ىي مرة  مثلها مثل األسطورة )إُف حدٌ »ا بل إهنٌ ، (1)«أساطًن اٞنيثولوجيا اٞنصرية كاليونانية القد٬نة

سواء أكرد يف شكل حكائي ، اعتقاد باطل أك رأم يفتقر إُف العقل كاٞننطق كاالستواء أخرل: كلٌ 
 .(2)«قصصي أك يف شكل آخر

للحكاية السرديٌة  عبد اهلل إبراىيم ندب نفسو من خبلؿ ىذا الكتاب للبحث يف البنية كّنا أفٌ 
ة كرّنا اإلنسانيٌ -ةاٝنرافة األكثر شهرة يف تاريخ الثقافة العربيٌ » كاف لزاما عليو الوقوؼ على،  اٝنرافية

ٌن من ذخائر كردت يف ذخًنتٌن أساسيتاٌليت  ر اٝنرافاتتؤطٌ اٌليت  أال كىي خرافة شهرزاد -ةعامٌ 
قد خضع ، ما كرد فيهما من خرافات ذلك أفٌ ، "مائة ليلة كليلة"ك "ألف ليلة كليلة"ك٨نا ، اٝنرافة

ة  الشعبيٌ السرديٌة  تلك البىن» كما أفٌ ، (3)«ةبوصفها ركاية لتلك اٞنتوف اٝنرافيٌ « شهرزاد»مباشرة لػػ 
 .(4)«عةلسن متنوٌ أك ، دةبل ىي نتاج ثقافات متعدٌ ، كانت كما تزاؿ ٠نهولة اٞنؤلف

، ظاىرة االىتماـ باٜنكاية»اٞنثًنة للدىشة كالغرابة يف خرافة ألف ليلة كليلة من أكثر الظواىر ك 
، كمن قبضة العفاريت، أنقذت الكثًنين من سيف اإلعداـاٌليت  ة اٞنهولةبوصفها القوٌ ، كإكبار مكانتها

ة تأثًن النجاة باستخداـ قوٌ من استطاعت ، فليست )شهرزاد( فحسب، كمن طبلسم السحرة
إكبار اٜنكاية  سرٌ  كلعلٌ ، (5)«بل ىذا اجملتمع القاص بأكملو كاف سبلحو الناجع اٜنكاية، اٜنكاية

 بأفٌ ، ت شهرزاد ألختها دنيا زادفقد أسرٌ ، للحياة بوصفها صنوان ، قيمتها»يكمن يف  شهرزاد ِفايف لي
فعلى الرغم ٣نا تتوفر عليو ، (6)«بنات جنسها كعن كلٌ ، باٜنكاية سوؼ تدفع اٞنوت عن نفسها

، كاٞنسخ، كالسحر، نتيجة اإلغراؽ يف اٜنديث عن عاَف اٛنن، ةة كغرائبيٌ ة من عجائبيٌ اٜنكاية اٝنرافيٌ 
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منح اٜنياة »أىم ميزة يف "ألف ليلة كليلة" ك"مائة ليلة كليلة" ىي  عبد اهلل إبراىيم يعتقد أفٌ  إُف أفٌ 
 أفٌ  -ىذه كاٜناؿ- د. فمن اٞنؤكٌ (1)«كبعبارة أخرل مقايضة اٜنكاية باٜنياة، باٜنكايةمقابل االستمتاع 

ل ىذا الربط يف كجود ثيمة يتمثٌ ، صاخبان  يان مدرا كأكدع فيها صراعان ، ا. نسج بنية اللياِفخفي   رابطان »
حكاية سواء  حاضر يف كلٌ ، صراع شهرزاد مع اٞنلك بأفٌ  اء ٥نسٌ اٞنوت كاستمرارىا ٣نا جعلنا كقرٌ 

كتماف )شهرزاد( كأختها )دنيازاد(   ة تأثًنان يٌ مة الدراكزاد ىذه القوٌ ، بعدت أك قربت من اٜنكاية األـ
 ر عبد اهلل إبراىيمكبالتاِف فشهرزاد يف تصوٌ ، (2)«ال يصيبها العقماٌليت  اتمن كراء ىذه اٜنكاي للسرٌ 

ل خفية يف تضاعيف تتسلٌ اٌليت  ا العربةإ٧نٌ ، فيها ليس اٞنتعة فقط ارة فتبثٌ تستثمر فعالية السرد اٛنبٌ »
ل ما ركم لو ف يتقبٌ إما اٌلذم  ُنيث تعمل بعد "ألف ليلة كليلة" على تغيًن قناعات "شهريار"، السرد

اللياِف األلف الباقيات. كىذا النسق من  لو يف كلٌ  لل كل ما سًنك  كيبدأ بتقبٌ إاٌل ، يف الليلة األكُف
فداخل اإلطار العاـ ، السرديةاٞنركيٌات  رد يف معظمؿ األحداث يف السرد العرب القدمي يطٌ تداك 

، لئلصغاء للمركيات يعلن دائما عن كجود ركاة ينتدبوف أنفسهم للركاية كمركم ٟنم يبدكف استعدادان 
كتبادؿ األدكار ، الركاة ٬نكن أف تتغًن كظائفهم فيقوموف ىم باإلصغاء بدؿ اإلرساؿ كما يبلحظ أفٌ 

 .(3)«ةات اإلخباريٌ ة كاٞنركيٌ ا يف اٜنكايات اٝنرافيٌ شائع جد  

 الفعل» ة شديدة التعقيد؛ ذلك أفٌ للحكاية اٝنرافيٌ السرديٌة  د عبد اهلل إبراىيم أف البنيةكيؤكٌ ، ىذا
ة ى شدٌ كتتأتٌ ، ما ظهرت شخصية جديدة يف سياؽ األحداث٫نرؽ كلٌ ، اٜنكاية ف لبٌ يكوٌ اٌلذم 

، كاندراج حكايات دخيلة يف سياؽ اٜنكاية األصلية، د مظاىر اإلٜناؽ كاالستباؽالتعقيد من تعدٌ 
ّنا ٩نعلها ال ٔنضع ، كتوالد مستمر فيها، اٜنكايات د يفيفضي إُف تعدٌ اٌلذم  د الركاةعن تعدٌ  فضبلن 

للحكاية السرديٌة  فالبنية، (4)«زة ٟناجعل ميزة تداخل األحداث ٚنة ٣نيٌ اٌلذم  األمر، لنسق متتابع
كاٜنكاية األـ ّنثابة ، ىو اٜنكاية األـ، جاءت من أصل كاحد، دةحكايات متعدٌ »ة تتكٌوف من الشعبيٌ 
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ة ترل فيها اٜنكايات متوالدة كاحدهتا من كىي طبيعة توليديٌ ، الرحم القادر على التناسل دائمان 
 .(1)«األخرل

استطاع ، لو( ماٞنرك  -اٞنركم-للحكاية اٝنرافية )الراكمالسرديٌة  نات البنيةكبعد الوقوؼ على مكوٌ 
فهي يف ، نات فيما بينهاظم تلك اٞنكوٌ تنٍ اٌليت  عبد اهلل إبراىيم أف يكشف عن جوىر تلك العبلقة

ا توجدىا صيغة مناقلة ٧نٌ إ، اٞنتنامي للحكاية ر العضومٌ يها التطوٌ عبلقة ال ٔنضع ألسباب يغذٌ »تقديره 
تعمل على ، ةكىي صيغة شفاىية ال هتدؼ إُف توفًن أسباب موضوعيٌ ، بٌن الراكم كاٞنركم لواٜنكاية 

كتعرضها بوصفها ، تقع للبطلاٌليت  بل تعمل على تنسيق ٠نموعة من الوقائع، ةتطوير اٜنكاية اٝنرافيٌ 
 ّنا أـ، سواء بتعاقب أحداثها احملكـو بزمن متتاؿو ، ف سلسلة من األحداث. فاٜنكايةمشاىد تؤلٌ 

تفرضو أسباب ، صاـر ال تنتظم يف منطق داخليٌ ، تنطوم عليو من استباؽ كإٜناؽ كتقطيع كتكرار
ا ٩نعلو انفصالو عمٌ ، مفارؽ ٞنركيو ل هبا راكو يتكفٌ اٌليت  ا ٔنضع لطبيعة الركايةإ٧نٌ ، ق بفعل البطلتتعلٌ 

ركايتو  من األحداث. كٟنذا فإفٌ  ر كمتناـو لسياؽ متطوٌ  عرضو لعدـ االىتماـ بإخضاع اٞنركمٌ ، يركم
 .(2)«٫نصب حكايات ثانوية كثًنة ة ١نضنان ا ٩نعل اٜنكاية اٝنرافيٌ مٌ ػم، ٔنرؽ يف مواضع كثًنة

يف السرديٌة  نات البنيةبط بٌن مكوٌ ر تاٌليت  كقد خلص عبد اهلل إبراىيم كىو ٫نترب طبيعة العبلقات
الركاة فيما بينهم كاٜنكايات فيما بينها كاٞنركم ٟنم كجود عبلقات تتابع ٓنكم »ة إُف اٜنكاية اٝنرافيٌ 

 لبٌ "ل يشكٌ اٌلذم  كايات ابتداء من الفعلدت الرٌ ما تعدٌ سع كلٌ ىذه العبلقات تتٌ  كأفٌ ، فيما بينهم
، ع كتداخل اٞنستوياتة بالتنوٌ اٜنكاية اٝنرافيٌ  ىذا مدٌ  ككلٌ ، إُف آخر ركاية تنظمها كصوالن  "اٝنرافة

د عبد كعلى ىذا األساس يؤكٌ ، (3)«٫نصب اٝنرافة ّنزيد من اٜنكايات الثانويةاٌلذم  كالتوالد اٞنستمر
، مأمر ١نتٌ ، ا لوبوصفهما مركي  « داـر»أك « شهريار»كحضور ، كيةاشهرزاد بوصفها ر » اهلل إبراىيم أفٌ 

يكوناف ىم فيو. ففي اٌلذم  د ٪نصل يف مستول دكف اٞنستولا التعدٌ كإ٧نٌ ، ال ٬نكن االستغناء عنو أبدان 
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، يوخ الثبلثة إطار ينتظم حكايات الشٌ ركاية شهرزاد ما ىي إاٌل  يبلحظ أفٌ  "التاجر كالعفريت"خرافة 
د الركاة كبقاء كبٌن تعدٌ ، ل مركم لو آخر ىو العفريت إطار من خبللو يتشكٌ اٞنركم لو ما ىو إاٌل  كأفٌ 

ة يف اٞنظهر ٪نكم بنية بعض اٜنكايات اٝنرافيٌ ىذا »ك، (1)«تتوالد حكايات كثًنة، اٞنركم لو مفردا
 .(2)«"مائة ليلة كليلة"ك "ألف ليلة كليلة"

ف من ركاية تتكوٌ »ا ة حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم أهنٌ ز اٜنكاية اٝنرافيٌ ما ٬نيٌ  كما أفٌ 
ما ظهرت كلٌ ،  ـ يف أجزاء عديدة منور يعرض للخاٌلذم  فالفعل، ف من أفعاؿأكثر ٣نا تتكوٌ ، أفعاؿ

كالقطع يف أحواؿ كثًنة. كىو ما أفضى ، و قابل للخرؽمن الضعف ُنيث يبدك أنٌ ، شخصية جديدة
يقرتف بدكره بالراكم اٞنتماىي ّنركيٌو اٌلذم  ،(3)«كىو تكرار ركاية الفعل كليس الفعل نفسو، إُف التكرار

كال يقرتف بالراكم اٞنفارؽ ، الفعليعزل إليها اٌليت  الشخصية» ألفٌ  ؛حسب ما يقرره عبد اهلل إبراىيم
كلبلستعاضة بركاية ما فعلتو الشخصية ، خبار عن الفعل بأمر اإلإاٌل ، اي  ك ابوصفو ر  و ال يعىنٞنركيو ألنٌ 

بفقرة قصًنة ، غالبان ، كتستعٌن الشخصية، اسردي   مستحيبلن  أمران  كىو ما يعدٌ ، ذاتو، عن إعادة الفعل
ؿ إُف فأخربه َنميع ما جرل لو من األكٌ "ة كىي اٜنكاية اٝنرافيٌ أصبحت عبلمة ثابتة يف ، ةمعربٌ 

كقد ، ٛننس اٞنركم لو كعدده كتتغًن صيغة التعبًن يف حالة التأنيث كاإلفراد كاٛنمع طبقان ، "اآلخر
 .(4)«"قصٌ "أك  "ثحدٌ "أك  "حكى"الفعل  "أخرب"يستبدؿ بالفعل 

ا ة أهنٌ للحكاية اٝنرافيٌ السرديٌة  ل البنيةإبراىيم كىو ٪نلٌ لها عبد اهلل يسجٌ اٌليت  كمن بٌن اٞنبلحظات
يف  ٚناهتا. كلعلٌ  ٚنة ٣نيزة من أخصٌ » فهذا األخًن يعدٌ  ؛عة للراكم اٞنفارؽ ٞنركيومتنوٌ  ـ أشكاالتقدٌ 

ا عرب مكأحيانا حكايات كصلته، ك٨نا يركياف حكايات ركيت ٟنما "فهراس الفيلسويف كشهرزاد"
، ةللحكاية اٝنرافيٌ السرديٌة  ة موقع الراكم اٞنفارؽ ٞنركيو يف البنيةعلى مركزيٌ  ا يدؿٌ م، سلسلة من الركاة

ة اٜنكاية اٝنرافيٌ  ب على ذلك القوؿ إفٌ كيرتتٌ ، مركم لو يبلزمو، لو يظهر مصاحبان ، كشأف ذلك الراكم
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د أ٨نية اٞنركم لو ما يؤكٌ  "داـر"ك "شهريار"يف ٧نوذج  كلعلٌ ، و راك ٞنركم لوييرك اٌلذم   اٞنركمما ىي إاٌل 
، كلوال استعداد٨نا اٞننقطع النظًن لبلستماع إُف حكايات شهرزاد ما كاف، فلوالىا، ةيف اٜنكاية اٝنرافيٌ 

أك ، بنيت عليواٌلذم  بالشكل، ر كجود ذخًنتٌن كبًنتٌن من اٝنرافات٣نكنا تصوٌ ، ةمن الناحية السرديٌ 
 .(1)«كصلت إلينا فيو

فبل ، اتوتفصلو مسافة معتربة عن مركيٌ اٌلذم  ذلك الراكم، الراكم اٞنفارؽ ٞنركيوكإذا عدنا إُف 
حت ينأل عن بنفسو عن مغالطات ، ا ينسبها إُف غًنهألهنٌ ، ةكالدالليٌ السرديٌة  يتدخل يف أنساقها

د عبد اهلل إبراىيم أف كيف ىذا السياؽ يؤكٌ ، لق على نفسهانغتاٌليت  ّنثابة الشرنقة فيكوف النصٌ ، التأكيل
ا تفصلو عنو إ٧نٌ ، ال تربطو ّنا يركم صلة مباشرة، ينحدر عن نظاـ اإلسناد»ىذا النمط من الركاة 

مع ما  "كجدانيا"ْنعلو يتفاعل اٌليت  "الدكافع الذاتية"إُف  كبذلك يفتقر أحيانان ، سلسلة من الركاة
كىو أمر ينسحب على  ، قٞنوت ١نقٌ   دفعان إاٌل  ما كانت لرتكم، شهرزاد كيلـز أف نتذكر ىنا أفٌ ، يركم

ا بتوجيو مباشر من مأزؽ شهرزاد يف ُنثها عن ل سردي  تتشكٌ اٌليت  ة األخرلكثًن من اٜنكايات اٝنرافيٌ 
تبتدع إيقاعا جديدا للحياة من خبلؿ ببلغة السرد ، فشهرزاد الراكية اٞنهددة باإلعداـ، (2)«اٝنبلص

 القصصي.

 :السيرة الشعبية -4-2

ة إُف فضاء أرحب ينتمي إُف عبد اهلل إبراىيم بذات العٌدة اٞننهجيٌ  ينتقل، بعد اٜنكاية اٝنرافية
اٌلذم  يف الوقت، من الزمن طويبلن  عاىن من التهميش ردحان اٌلذم  و األدب الشعبإنٌ ، اٞناضي السحيق

األدب الشعب من ز بو كرغم ما ٕنيٌ ، سايت أك السلطومىيمنت فيو أنواع أخرل من األدب اٞنؤسٌ 
كانت اٌليت   كالتقاليد، كالعادات، ةكاٞنمارسات العقائديٌ ، ةو يكتنز باٜنقائق السياسيٌ  أنٌ إاٌل ، ةتلقائيٌ 

اعتىن عبد اهلل إبراىيم اٌلذم  ةك٣نا ال ريب فيو أف فضاء السًنة الشعبيٌ ، سائدة يف تلك األزمنة الغابرة
، ة مستقاة من الرتاث الشعب القدمييم؛ ألف السًن الشعبيٌ لتلك الق كاف مرتعان السرديٌة   بتحليل بنيتو
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، توكقوٌ ، ككرامتو، كعزتو، تركم شهامة العربٌ اٌليت  ةكاألبعاد الدراميٌ ، اتتزخر بالكثًن من اٛنماليٌ 
 كأصالتو.

فيها  زجد من حيث الرتكيب. إذ تتمامعقٌ  فنٌ »السًٌنة  ال جـر أفٌ السرديٌة  بنيتها فيما ٫نصٌ أما 
يلتهم  اٌلذم  شأهنا شأف اٜنيواف، ةة أك الزمنية كاٞنرحلية. فالركاية الشعبيٌ عناصر ٢نتلفة بسماهتا التار٫نيٌ 

)أك حت اٞنصرية القد٬نة كما يف سًنة العربٌية  تستوعب األسطورة كاٜنكاية كالقصة اٞنأثورة، كل شيء
كل   إُف القركف الوسطى. كلكن ال ينبغي القوؿ إفٌ ة العائدة نات التار٫نيٌ كفقرات من اٞندكٌ ، علي الزيبق(

ا أشبو ما تكوف بل إهنٌ ، أك متنافرة، ىذه العناصر متوفرة يف السًنة بصورة منعزلة عن بعضها البعض
كعناصر ، ةة كمواضيع حكائيٌ بعملية كيماكية ُنيث ٕنتزج األجزاء اٞنركبة مكونة مادة كاحدة: ميثيولوجيٌ 

 .(1)«تكتسب صبغة كاحدة عامة ال تتسم هبا سول السًنة اٌليت اٞنلحمة البطولية

ينمو »حيث ، يندرج ضمن إطار السًنة عمومان أك القصص الشعب ة كبالتاِف فالسًنة الشعبيٌ 
كيرتبط بتواريخ ككقائع كأحداث عن شخص أك قبيلة تغلب عليها ، كيعيش بدافع البلشعور اٛنمعي

 ...جها يف عواَف اٝنرافات كاألساطًنلة الشعبية ٣نا يدر اٞنخيٌ تضفيها عليها اٌليت  اٞنبالغات كاٝنوارؽ
ة بقصصها كحكاياهتا ىي يف معظمها ردكد على كيرل بعض الدارسٌن أف ىذه السًن الشعبيٌ 

و إُف تؤدم كظائف اجتماعية كتربوية تتوجٌ ، ة متقاربة اٞنضموف كاٟندؼة كاجتماعيٌ مشكبلت نفسيٌ 
اٌليت  يف البلكعي اٛنماعي نظرا للتفسًنات كالتربيراتمنغرسة كىي أكثر من قطاع يف اٜنياة العامة 

ة عندما تكوف ملجأ لشعب ة نضاليٌ ة سياسيٌ كطنيٌ  م أدكاران بل تؤدٌ ، مها لسامعها. ليس ذلك فقطتقدٌ 
 .(2)«أك أمة يف مراحل الضعف كالركود أك الوقوع ٓنت نًن احتبلؿ خارجي

بأساليب ، يصف» ىذا الفنٌ  إُف أفٌ ، ةأبرز السًن العربيٌ ك٫نلص عبد اهلل إبراىيم بعد كقوفو على 
٩نعل شخصيتو اٌلذم  األمر، لصاحب السًنة كالعقائدمٌ  ف الفكرمٌ رحلة التكوٌ ، مباشرة أك غًن مباشرة

 عرب منظوره الذايت ٞنا ككل شيء ال يكتسب أ٨نية إاٌل ، يضفي أ٨نية على ما حولواٌلذم  ىي اٞنركز
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ا العناية لو. أمٌ  ر الفكرمٌ يف ٓنديد مسًنة التطوٌ ، رؤيتو تكتسب أ٨نيتها اٝناصة كٟنذا فإفٌ ، ٪نيط بو
 ما لو عبلقة مباشرة إاٌل ، اب السًن الذاتيةفلم يلتفت إليها كتٌ ، اكعاطفي   اكجداني  ، ةباٛنوانب الشخصيٌ 

رة يف تقدمي رغبة اٞنتأخٌ ىي ال، ر أف البواعث الكامنة كراء كتابة السًنيقرٌ اٌلذم  األمر، ف الثقايفبالتكوٌ 
ة يزداد فيها تعىن بوصف رحلة البحث عن اٜنقيقة يف بنية ثقافيٌ ، ال شخصية دقيقة، سًنة اعتبارية

 .(1)«ةة كالفكريٌ الصراع بٌن اٝنيارات العقائديٌ 

صلة كثيقة باٝنواص »ا على فيعتقد عبد اهلل إبراىيم أهنٌ ، ةة للسًنة الشعبيٌ أٌما اٝنصائص النوعيٌ 
كانت اٌليت   ةات التار٫نيٌ ة من مصادر ٢نتلفة: الشخصيٌ الشعبيٌ  دخلت الركايةاٌليت  ،الفريدة لشخصياهتا

ملك اٜنبشة ، كىوالكو )قبلككف يف سًنة الظاىر بيربس(، موجودة بالفعل مثل السلطاف الظاىر بيربس
شبو اٝنرافيٌن أمثاؿ العربٌية  كأبطاؿ األساطًن، مًن اٛناىلي عمرك بن معدم يكرباأل، رعداسيف 

 "خضر"النب ، األكلياء،  باإلسبلـٌنكاٞنؤمن، "الكفار"، زيد اٝنيل. كاٛنن، عركة بن الفارض، عنرتة
 .(2)«ة كافة دكر الساحر اٞنساعديكاد يؤدم يف الركايات الشعبيٌ اٌلذم  ،عليو السبلـ

 ٝنصائصإُف التأكيد على اة الثقافيٌ  عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ قراءتو خلص، باإلضافة إُف ذلك
جعلها اٌلذم  كىذا االنتماء ىو، ات العامةمركيٌ »ا تنتمي إُف لسًن الشعبية؛ ذلك أهنٌ لالشفاىٌية 

أفضى إُف اٌلذم  األمر، بأخبار اٝناصة، إٗناالن ، عىنكانت تي اٌليت   ل يف منأل عن الثقافة اٞنتعاليةتتشكٌ 
 ككجودان  األسبق إبداعان »كمن ىنا فاألدب الشعب ىو ، (3)«ككصفان  تدكينان ، اتعدـ العناية هبذه اٞنركيٌ 

يلجأ إليها اٌليت  رة تراسل الفنوففهو األسبق إُف فك، ةٚنة الفنوف البدائيٌ  يِناصية التأليف اٛنمعي. كى
 ؽككذلك يف تطوير مهارات السرد كاختبل، عن التطٌور يف بنيات النصوص ُنثان ، اليـو األدب الرٚنيٌ 

 .(4)«أذىاف اٞنتلقٌن كنماذج راسخة يفات  الشخصيٌ 
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٫نلص عبد اهلل ، السًنةاٞنركيٌات  هتدؼ إُف البحث يف أصوؿاٌليت  كبعد عرضو ٛنملة من اآلراء
 لتغًٌن  تبعان ، كانت تتغًٌن الشفاىٌية   صورىا»بالنظر إُف ، غامضة األصوؿاٞنركيٌات  تلك إبراىيم إُف أفٌ 

، من الوقائع التداكؿ الشفاىي كاف ٪نذؼ منها كيضيف إليها كثًنان  د أفٌ عصور ركاهتا. كمن اٞنؤكٌ 
 .(1)«عامةالشفاىٌية اٞنركيٌات  كتلك صفة ترافق

السًنة  د أفٌ إذ يؤكٌ ، ةاهتا اٞنعرفيٌ السًنة الشعبية ّنرجعيٌ  ط٪ناكؿ عبد اهلل إبراىيم رب، كيف ىذا السياؽ
ر يصوٌ اٌلذم  كجاء اٞننت الرئيس للسًنة»إذ يقوؿ: ، هات الفاعلة يف تشكيل بنيتهاالنبوية من أىم اٞنوجٌ 

 شامبلن  ل كصفان ٬نثٌ ، ىيكل السًنة بأٗنعو كما أفٌ ،  ةبشكل كحدات شبو قصصيٌ ، غزكات الرسوؿ
بأىم  مركران ، كانتهاء بوفاهتا، ابتداء من ظهورىا، ة يف التاريخة اعتباريٌ لشخصية ذات أ٨نيٌ  بلن كمفصٌ 

ؿ و األكٌ بنية السًنة النبوية كانت اٞنوجٌ  د أفٌ يؤكٌ ، ذماألمر الٌ ، حياهتا قامت هبا طواؿاٌليت  األفعاؿ
 .(2)«ة فيما بعدللسًنة الشعبيٌ السرديٌة  لصياغة البىن

ف من سلسلة تتكوٌ » اد أهنٌ ة فإٌف عبد اهلل إبراىيم يؤكٌ للسًنة الشعبيٌ السرديٌة  كإذا تٌعلق األمر بالبنية
ة كىي تنتظم يف ٧نطٌن: كحدات حكائيٌ ، ل أفعاؿ البطلٕنثٌ اٌليت  اٞنتعاقبة. طويلة من الوحدات اٜنكائية

تكوف الوحدة ، بةة مركٌ ككحدات حكائيٌ ، ناهتأنضع لبناء متتابع يف تشكيل مكوٌ ، بسيطة الرتكيب
، ناهتابة بتداخل مكوٌ سم الوحدات اٞنركٌ كتتٌ ، ة الصغًنةلعدد من الوحدات اٜنكائيٌ  ة فيها إطاران اٜنكائيٌ 

 .(3)«ا ذات بناء متداخلصف بأهنٌ ٣نا جعلها تتٌ ، د أحداثهاكتعقٌ 

كفيها يقـو اٞننشد بقراءة جزء من »ة اإلنشاد يالسًن الشعبية خاص كمن التقاليد الراسخة يف فنٌ 
ة على بعض اآلالت الربابة كاٛنوزة. عة مقاطع موسيقيٌ كقد ترافق القراءة اٞنوقٌ ، أجزاء السًنة يف مكاف ما

، ةىذه التقاليد معركفة على نطاؽ كاسع إُف منتصف القرف العشرين يف كثًن من اٞندف العربيٌ ككانت 
كال -ينشدىااٌليت  ة يف األحداثمستمعيو للمشاركة الوجدانيٌ  -ىنا راكيا الذم يعدٌ -فيها اٞننشد ك٪نثٌ 
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يثًنىا يف اٌليت  ٜنالة االنفعاؿ ؼ ّنا يركم تبعان ا يتصرٌ إ٧نٌ ، يا لديونة خطٌ ات اٞندكٌ ا باٞنركيٌ يلتـز حرفي  
 فيومئ، ببعض قطع السبلح كالسيف -لتعميق اإلحساس بصدؽ الواقعة-، اٞنتلقٌن. كيستعٌن أحيانا

ذين يقوموف برفقتو يف بعض اٞنقاطع بتحويل الركاية إُف مقاطع لتمثيل طاعنا مساعديو الٌ ، بو
 كلٌ ،  يستأنف فيو اٞننشد، ة أشهريستمر عدٌ كاف اإلنشاد » لطوؿ اٞننت السًنم كنظران ، (1)«األحداث

، صوف بركاية سًنة معينةاإلنشاد من حيث انتهى يف الليلة اٞناضية. ككاف اٞننشدكف يتخصٌ ، مساء
. ككانت صناعة اإلنشاد مزدىرة يف  "البوزيدية"ك، "الظاىرية"ك، "اٟنبللية"ك "العناترة"كينسبوف إليها كػػػ 

يشرؼ على ، ٟنا شيخ يرأسها ةنقاب"كاف ٟنا ،  على سبيل اٞنثاؿ، القاىرةكيف ، كثًن من الببلد العربية
تعتمد على ، ةككانت مهنة اإلنشاد كراثيٌ ، "ع على ركاجهاكيشجٌ ، كمصاٌف أفرادىا، مصاٜنها
، القد٬نةالعربٌية  يف الثقافةالشفاىٌية  سهمت بدكرىا يف تكريسأأف ىذه اٞنهنة  فبل شكٌ ، (2)«اٞنشافهة

 .ة الصوتمركزيٌ  -ةباعتبارىا ٣نارسة لفظيٌ -ا غٌذت ألهنٌ 

 :المقامة -3-3

 جنسان  تعدٌ اٌليت  للحديث عن اٞنقامة (ةة العربيٌ السرديٌ )عبد اهلل إبراىيم الفصل من كتابو  ص٫نصٌ 
هنل الكثًن من ، مكتمل من حيث البناء الفين، فهو عرب االنتماء، ال ٫نتلف اثناف يف أصالتو نثريان 

فكانت مضامينو ضاٌجة بالقيم ، ة من طبيعة الصراعات السائدة يف العصر العباسيالنوعيٌ خصائصو 
من  تكتنز ألوانان  -كاٜناؿ ىذه-فهي ، ةككذا اٞنسائل الدينيٌ ، ةيكاٞنغامرات اٞنسلٌ ، ة كالطرائفاإلنسانيٌ 

 ة األٌخاذة.النقد البلذع يف إطار من الصنعة األدبيٌ 

أما اٝنبلؼ اٜناصل بٌن الدارسٌن ، ةة كانت مشرقيٌ قامات األدبيٌ ٣نا ال جداؿ فيو أف نشأة اٞن
و يدكر مهما يكن من شأف االختبلؼ حوؿ منشئ اٞنقامات فإنٌ »ك، ق برائد ىذا الفن القصصيفيتعلٌ 

عاش أصحاهبا بٌن القرنٌن الثالث كالرابع كىم: ، حوؿ ثبلثة أٚناء كبًنة يف تاريخ تراثنا األدب كالفكرم

                                                           
 .158ص ـ.س، العربية، السردية -1
 .نفسها، نفسو -2
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من بٌن األجناس األدبية النثرية الرائجة يف ، فاٞنقامة إذا، (1)«كابن فارس، كابن دريد، بديع الزماف
 رسخ حضوره كجنس أدب راح يتطاكؿاٌلذم  اٛننس األدب» كىي إُف ذلك، األدب العرب القدمي

، (2)«كيثبت أدبيتو إُف جانبو مع اختبلفو من حيث الشكل كاٞنضموف كلية على الشعر، على الشعر
ٛننس الشعر..ذلك أنٌنا ، ٕنٌثل اٛننس األدب "النثرم" اٞنعادؿ يف تاريخ األدب العرب» عليو فاٞنقامةك 

أدبية نثرية يف تاريخ األدب العرب القدمي ٟنا تقاليدىا كأصوٟنا الفنية مثلما كانت عليو  ال ٤ند أجناسان 
 .(3)«كحظيت بو "اٞنقامة"

، و ال معادؿ يذكر للمقامة يف الثقافات األخرلطو أنٌ يليكد عبد الفتاح  يؤكٌ ، كيف ضوء ىذا األفق
ضح فبل يتٌ ، أسباب ظهورىا ليست كاضحة ة" خالصة. لكنٌ عربيٌ »" -بشكل مبدئي -كبالتاِف فهي

رأت النور كثًن من ، حاجة ثقافية قد استجابت. فطواؿ القركف األربعة للهجرة دا إُف أمٌ لنا جيٌ 
كانت يف اٌليت   ةالدينيٌ -ةال أحد ٩نهل الضركرات السياسيٌ ، أك ذلكاألنواع لتلب ىذا الطلب العاـ 

. كمن (4)«حتتبدك اٞنقامة زىرة برية ال يدرل كيف تفتٌ ، األساس من أدب اٜنديث النبوم. كباٞنقارنة
، ها باٞنوضوعات كاٞنفارقاتضخٌ اٌلذم  ،ضنات من معطيات السياؽ الثقايف اٜنىنا فاٞنقامة تغذٌ 

كأكا على  ا أف بديع الزماف اٟنمذان أك غًنه اتٌ فلم يثبت تار٫ني  ، اٛندؿ اٜناصلفعربت عن ذلك 
 ركا ّنضامينها.فتأثٌ ، ة سابقةكتابات قصصيٌ 

ارتضاه بديع الزماف اٟنمذان َف يطرأ عليها اٌلذم  اٞنقامة يف شكلها النهائي لبلنتباه أفٌ كالبلفت 
حاكؿ تالوه أف يلحقوا بو فما  قد»ك، ل٪نتذ فكانت أ٧نوذجان ، أم تغيًن يذكر إُف يومنا ىذا

نائية ٪ناكؿ تقريبها  ككاف يرصد أبعادان ، ث عن مشاعر صادقة ٕنوج يف نفسوو كاف يتحدٌ ألنٌ ، استطاعوا
 كقد خفي ذلك عن مقلديو فظنوا مقامات اٟنمذان ٕنرينان ، ٞنن ال يراىا يف ٠نتمعو اٛنائش اٞنضطرب

أك مغزل ، ةكشت ضركب احملسنات دكف أف هتدؼ إُف غاية نفسيٌ  ا على األسجاع كالتورياتمدرسي  
                                                           

 .25د.ت، ص ،د.طحسن عٌباس: نشأة اٞنقامة يف األدب العرب، دار اٞنعارؼ، مصر،  -1
 .542-541صص عبد السبلـ صحراكم: األدب العرب كنظرية األجناس األدبية،  -2
 .542صنفسو،  -3
 . 5عبد الفتٌاح كيليطو: اٞنقامات، ص -4
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ة حٌن كاف ٩نعل كل كلمة من كلمات اٞنقامة للحيل البهلوانيٌ  ذىا ٠ناالن كفيهم من أنٌ ، اجتماعي
كفيهم ، كيالو من عبث ضائع ال يثمر غًن اٝنواء اٛنديب، أك منقوطة غًن مهملة، مهملة غًن منقوطة

ا فكاف قصارل جهده أف يصطاد من القواميس كل حوشي ليكوف أعلم لغوي   مان ذ اٞنقامة معجمن أنٌ 
لت حٌن ٓنوٌ  مث جاءت الطامة أخًنان ، كأكعى من صاحب العٌن كمؤلف اللساف!، من رؤية بن العجاج

ص حت إذا ث عن بعض مسائل النحو كالصرؼ يف هنج ال يفهمو غًن اٞنتخصٌ ة تتحدٌ لغاز علميٌ أإُف 
 .(1)«...ؿ يف اكتناه ىذه األحاجي كجد النتيجة ال تستحق ما بذؿ من جهدقضى كقتو األطو 

 كذلك طبقان ، كانت اٞنقامات تقرأ بصورة متباينة متعارضة»، ٟنذه االعتبارات اآلنفة الذكر ظران كن
ة تقرأ اٞنقامات بوصفها ة احمليطة ُندث القراءة. فمرٌ ٞنقتضيات أفق االنتظار العاـ كالشركط التار٫نيٌ 

يتنافس اٞنتنافسوف يف ١ناكاتو كالنسج على منوالو كشرحو كٓنقيقو كطبعو كنشره. كمرة ، ا رفيعان ا أدبي  نص  
األدب " على أفٌ  تنصٌ اٌليت  اٞننحدرة من اٞنقولة الشهًنة "األدب العصرم"ثانية تقرأ يف ضوء مقوالت 

ة إُف مستول الكتابة البهلوانيٌ ، بعد ذلك، لتهوم، ةعيب كنقيص فرتمى بكلٌ ، "مرآة العصر كاجملتمع
احتشدت فيها ٠ناميع من األساليب العنيفة كاأللفاظ اٛنوفاء اٜنوشية اٌليت  عةفة اٞنتصنٌ اٞنتكلٌ 

،  عن ركح مبدعهاكتابة كثيفة ال تعرٌب ،  من ىذا اٞننظور، اة. كالسبب كراء ذلك أهنٌ كاألالعيب الببلغيٌ 
العرب الواقعي  و. كمرة ثالثة تقرأ اٞنقامات بوصفها النصٌ ة ركح عصره كطبيعة ٠نتمعل بشفافيٌ كال ٕنثٌ 

ة كاٞنقالة ة كاٞنسرحيٌ يشهد على أصالة األدب العرب كسبقو إُف كتابة القصٌ اٌلذم  األصيل
 .(2)«ةالصحفيٌ 

حافظ على تقاليده اٌلذم  اٛننس األدب النثرم الوحيد» ىيالعربٌية  فاٞنقامة، باإلضافة إُف ذلك
كما حافظ على أدبيتو كقيمتو الفنية منذ ،  كالفٌنية على مدل قريب من عشرة قركف من الزمناألدبية 

كصوال إُف "حافظ إبراىيم" كحت "١نمد البشًن ، "بديع الزماف اٟنمذان" إُف اٞنويلحي
                                                           

، 10، مج23جاٞنملكة العربٌية السعودية، -جٌدةالنادم األدب الثقايف، جذكر،  ١نمد رجب البيومي: من رائد اٞنقامة األدبية؟؟، ٠نلة -1
 .88ـ، ص2006ارسم
لبناف، -ُنث يف أ٧ناط التلقي ٞنقامات اٟنمذان يف النقد العرب اٜنديث، اٞنؤسسة العربٌية للدراسات كالنشر، بًنكت- نادر كاظم: اٞنقامات كالتلقي -2

 .12ـ، ص2003، 1ط
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 ،رفعها إُف مقاـ علي  ىو ١نمد اٞنويلحياٌلذم  لكن ١نمد رجب البيومي يعتقد أف، (1)«اإلبراىيمي"
حيث جعلها الفجر ، مشرفان  مث امتد هبا امتدادان ، فوثب هبا إُف ما يقرب من فن البديع»جاء اٌلذم 

 .(2)«الصادؽ للركاية الفنية اٞنعاصرة كىذا ما حفظ مكانو األدب يف صحف التاريخ

كال أف يزحزحو عن ، ل من شأف الشعرَف يستطع ىذا اٛننس األدب النثرم أف يقلٌ »كمع ذلك 
حت ، العربٌ  ة يف الرتاث األدبٌ الصدارة كلو السيادة بٌن األجناس األدبيٌ  الشعر ٪نتلٌ  فقد ظلٌ عرشو. 

كإُف فرتة طويلة ، كانت يف عصورىا األكُفالعربٌية   األمة نا يف بعض األحياف نلجأ إُف االعتقاد بأفٌ أنٌ 
 . (3)«ة األخرلبة للشعر على حساب األجناس األدبيٌ أمة متعصٌ ، من تار٫نها

ل إليها عبد اهلل إبراىيم توصٌ اٌليت  بعد ىذا الشطط أف نشًن إُف بعض النتائج، قد يكوف الئقان 
سهمت يف أاٌليت  ةرىا اٞنعرفيٌ صكيربطها يف كل حٌن بأكا، ةللمقامة العربيٌ السرديٌة  ل البنية٪نلٌ  كىو

بت فيها  ذكٌ ، ا جديدان سردي   نوعان » بوصفها اٞنقامة ظهرت يف مناخ قصصيٌ  د أفٌ حيث يؤكٌ ، تكوينها
يبلـز اٌلذم  كية اٛنواؿااعتمادىا على الر ، مة ذلككيف مقدٌ ، من كشوفات العصر يف ٠ناؿ السرد كثًنان 
من اٌلذم  ،ف منت اٞنقامةيتكوٌ ، ىااعاشاٌليت  للوقائع، بينهماالشفاىٌية  كبوساطة اٞنناقلة، كرحالةن  بطبلن 

 .(4)«ا متماسكان فني   ١نبوكة حبكان ن حكاية و يتضمٌ ة أنٌ ميزاتو األساسيٌ 

 كتعدٌ ، ٔنضع لنسق التتابع» افيعتقد عبد اهلل إبراىيم أهنٌ ، للمقامةالسرديٌة  البنية أما فيما ٫نصٌ 
فإذا ، مباشران  كيؤثر ىذا اٞنظهر يف بنية اٜنكاية تأثًنان ، ةمن مظاىرىا الفنيٌ  مهيمنان  ؼ مظهران ٜنظة التعرٌ 

كتنتهي ، قة كمتماسكةتكوف بنية اٜنكاية منسٌ ، انتهاء البطل من مهمتوإثر ، ؼجاءت ٜنظة التعرٌ 
 فإفٌ ، قبل شركع البطل ّنهمتو، ؼا إذا جاءت ٜنظة التعرٌ أمٌ ، بنهاية يفرتؽ فيها الراكم عن البطل

                                                           
 .542، صعبد السبلـ صحراكم: األدب كنظرية األجناس األدبية-1
 .١88نمد رجب البيومي: من رائد اٞنقامة األدبية؟؟، ص -2
 .543ص ـ.س، ،األدب كنظرية األجناس األدبية -3
 .204عبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربية، ص -4
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سول ، ال حركة فيو، ؿ فعل البطل إُف مشهد جامدكيتحوٌ ، كتفقد ٕناسكها، مبلمح اٜنكاية تتغًٌن 
 .(1)«ٝنطبة أك موعظة يقـو هبا البطلد كصف ٠نرٌ 

ات السرد ركيٌ ٞنالسرديٌة  يكشف عبد اهلل إبراىيم بعد نظرتو الشاملة إُف البنية، كعلى ٥نو تركيب
كذلك يعود إُف خواص النوع من ، ينتظم يف نسقي التتابع كالتداخل» أٌف ىذا األخًن، العرب القدمي

القراءة يركز عبد اهلل إبراىيم  هففي ىذ، (2)«من جهة أخرل كإُف عبلقة الراكم ببناء األحداث ، جهة
خبلصة لتضافر ثبلثة »كيعتربىا مدخبل مهما لتحليبلتو فهي يف تصٌوره ، إُف مفهـو البنية السردية

 .(3)«نات ىي: الراكم كاٞنركم كاٞنركم لومكوٌ 

 يشرتط فيو أف يكوف اٚنان  أك ٫نرب عنها. كال، يركم اٜنكايةاٌلذم  ذلك الشخص»و أما الراكم فإنٌ 
ف كٟنذا اٞنكوٌ ، يصوغ بوساطتو اٞنركم، أك يستعٌن بضمًن ما، ع بصوتقنٌ تفقد يكتفي بأف ي، نان متعيٌ 

فنقصد بو ، ّنا فيو من أحداث ككقائع كأفعاؿ. أما اٞنركمٌ ، ف اٞنركميكوٌ اٌلذم  و ىوألنٌ ، ةأ٨نية استثنائيٌ 
، لتشكيل ٠نموعة من األحداث تقرتف بأشخاص، لراكمكىو كل ما يصدر عن ا، لةاٜنكاية اٞنتخيٌ 

تتفاعل حولو اٌلذم  كاٞنركز اٜنيوم، اٜنكاية جوىر اٞنركم كتعدٌ ، رىا فضاء من الزماف كاٞنكافكيؤطٌ 
، يتلقى ما يرسلو الراكماٌلذم  فهو، أما اٞنركم لو، نات خاصة بوبوصفها مكوٌ ، نة لوالعناصر اٞنكوٌ 

، ةد كظيفة اٞنركم لو يف البنية السرديٌ دة لو. كتتحدٌ ال ىوية ١ندٌ  أك ضمًنان  نان متعيٌ  اٚناٌ ، كقد يكوف
 .(4)«تنطوم عليهااٌليت  اٞنقاصد حكيرجٌ 

بٌن  يتمٌ اٌلذم  ،يقـو على اإلرساؿ كالتلقياٌلذم السردٌم  كباالستناد إُف مضامٌن التعبًن
، ةعبلقة تراسليٌ » إُف أف العبلقة بينهما ىيتوٌصل عبد اهلل إبراىيم ، كاٞنركم لو/اٞنتلقي، الراكم/اٞنرسل

 على أساس تلك ب نظامو الداخلي إاٌل رد العرب القدمي بوصفو سردا شفاىيا ال ٬نكن أف يرتتٌ فالسٌ 
بٌن "شهرزاد" ك"شهريار" يف "ألف ليلة كليلة" السرديٌة  أشهر األمثلة على ذلك العبلقة كلعلٌ ، العبلقة

                                                           
 .247ص ـ.س، السرديٌة العربية، -1
 .نفسها، نفسو -2
 .7-6صص عبد اهلل إبراىيم: النثر العرب القدمي،  -3
 .7، صنفسو -4
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"كشهريار" ، فػػػ"شهرزاد" تركم لكي ٓنيا، مضموهنا على نسق الرتاسلل ضح عبلقة يتشكٌ كىي كما يتٌ 
فيما ينتظم التلقي يف سياؽ ، ينتظم يف سياؽ تأجيل اٞنوتالسردٌم  فاإلرساؿ، يصغي لكي يتمتع
 .(1)«االستغراؽ يف اٞنتعة

كم لو إُف صو عبد اهلل إبراىيم ٞنعاينة كتوصيف العبلقة بٌن الراكم كاٞنر خصٌ اٌلذم  ك٫نلص التحليل
،  على سبيل التلقيلو إاٌل  كال يرتبط باٞنركمٌ ،  على سبيل اإلرساؿاٞنركم ال يرتبط بالراكم إاٌل » أفٌ 

، اآلخرينالسرديٌة  من مكون البنية ا إُف أمٌ ال ينتسب إبداعي  ، ىو مادة ذلك اإلرساؿاٌلذم  فاٞنركم
ة ة كالسًنة الشعبيٌ نات يف اٜنكاية اٝنرافيٌ اٞنكوٌ كإف كنا ال نعدـ كجود استثناء كقفنا عليو يف دراسة تلك 

 .(2)«لو ؿ إُف مركمٌ أك يتحوٌ ، إذ يقـو البطل بالركاية، كاٞنقامة

، ةعلى البنية السرديٌ  ىكذا استطاع عبد اهلل عبد اهلل إبراىيم أف يتلٌمس تأثًنات الفضاء الشفاىيٌ 
، ةكالسًنة الشعبيٌ ، فالراكم يف اٝنرافة، (3)«نان بيٌ  ظاىران  اتو أمران جعل االنفصاؿ بٌن الراكم كمركيٌ »٣نا 

إُف ٠نموعة من األخبار كالوقائع  ع من علو يتطلٌ » ككذا اٞنقامة حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم
فهو ينهض ّنهمة ، كبذلك، كترتيب فقراهتا، كتنظيم مادهتا، كيعمل على تنسيق أجزائها، ة عنوبالغري

السرديٌة اٞنركيٌات  كقد تبٌن لو من خبلؿ ىذا التحليل أف الراكم يف، (4)«اتتشكيل بنية تلك اٞنركيٌ 
الشفاىٌية  شكالياتوإب، كعمل بتوجيو من ذلك اٞنوركث، ا٥ندر من اٞنوركث اإلخبارم»القد٬نة العربٌية 
ة اٜنكايات اٝنرافيٌ ؛ كإذا كانت (5)«كأبنيتهااٞنركيٌات  ل تلكرا يف تشكٌ ها مؤثٌ كانت موجٌ اٌليت   ةكالدينيٌ 

 فإفٌ ، صل ّنرحلة متقدمة من مراحل تشكيل الوعي اإلنسانتتٌ اٌليت  األخبار القد٬نة»قد استندت إُف 
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اف القرنٌن اٟنجريٌن نت إبٌ تبلورت كدكٌ اٌليت  ؿ أمرىا بتوجيو من سًنة الرسوؿ )ص(نت يف أكٌ السًنة تكوٌ 
 .(1)«ر الشطار كالعيارين كالظرفاءا استلهمت أخباؿ كالثان. أما اٞنقامة فإهنٌ األكٌ 

 ساب بٌن القاصٌ تال توجد عبلقة ان»و يطمئن عبد اهلل إبراىيم إُف اليقٌن بأنٌ ، كعلى ىذا األساس
  على سبيل تتبع أمر اٝنرب أك ٘نلو أك ٗنعو. كيف كلٌ ف إاٌل كيركم كيؤلٌ  كالراكم كاٞنؤلف كبٌن ما يقصٌ 

كليس لو أف يبتدع ، دةة ١ندٌ ل بأداء مهمة إخباريٌ يتكفٌ ، كاٞنؤلف شأنو شأف القاصٌ ، ذلك كاف الراكم
 .(2)«ال ينهض على أصلاٌلذم  م باالبتداع اهتٌ كإاٌل ، جديدان  شيئان 

 ٫نلص البحث من خبلؿ ىذه الوقفة إُف أف رؤية عبد اهلل إبراىيم للموركث، كعلى سبيل اإلٗناؿ
، ةعرب ربطو باألسس النظريٌ ، اْنهت إُف ١ناكلة تأصيلوة( ة العربيٌ من خبلؿ كتاب )السرديٌ السردٌم 

كعلى رأسها تلك األصوؿ ، عرفناهاٌلذم  أسهمت يف ظهوره على النحواٌليت  ةكالسياقات الثقافيٌ 
كبعد معاينتو ، ينحدر إُف اٜنديث النبوم الشريفاٌلذم  كنظاـ اإلسناد، ةق بالشفاىيٌ تتعلٌ اٌليت  الدينية

 مهمان  يعٌده مدخبلن اٌلذم  ا ٢نتلفة من حيث البناء الفينكجد أهنٌ ، ةاألنواع السرديٌ لبنية كل نوع من 
 نوع على حده. لتحديد ىوية كلٌ 

                                                           
 .6عبد اهلل إبراىيم: النثر العرب القدمي، ص -1
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)عاَف القركف الوسطى يف أعٌن اٞنسلمٌن( يستأنف عبد اهلل إبراىيم كشف بعض  يف كتابو
ٞنلمة شتات تلك اٞنواد  ١ناكالن ، يف مستودعهاالسردٌم  احملجوب من كثًن ما ٔنفيو مصادر الرتاث

حقبة  أك كصلتهم أخبارىا يف، زاركىااٌليت  اٞنتناثرة يف كتابات اٛنغرافيٌن كالرٌحالة اٞنسلمٌن عن األقاليم
ة يف إطار نظرة استقرائيٌ ، كتشخيص ظواىرىا، كٓنليل عناصرىا، كذلك عرب تبويبها، القركف الوسطى

إُف أٌف نظرة اٞنسلمٌن إُف اآلخر إ٧ٌنا تقـو على دعائم  مشًنان ، ةٕنٌثل جزء ال يتجزٌأ من رؤيتو النقديٌ 
 ة.لقيم اٞنعياريٌ ل كمنبعان ، للرؤية القرآن فيها مصدران  ٬نٌثل النصٌ ، ة ١نضةدينيٌ 

 في مفهوم الرحلة: -1

ؿ رحلة قاـ هبا اإلنساف ىي رحلة نزكؿ كلعٌل أكٌ ، منذ التاريخ السحيق َف تتوقف رحبلت البشر
كجد على  فاإلنساف ٠نبوؿ على الرتحاؿ مذٍ ، دنا آدـ كزكجتو من فراديس اٛننة إُف سطح األرضسيٌ 

كتتمادل يف فٌك شفرات ىذا الكوف ، بالسفرة تزكي كلعو سطح البسيطة؛ فالركح االستكشافيٌ 
قادتو اٌلذم  فالرحلة بدأت مع اإلنساف القدمي، كأسئلتو احملًٌنة رغم ما يبلقيو من نصب، الفسيح

فتاريخ ، بدافع حاجاتو اٞنتنامية، على األقداـ إُف عواَف ٠نهولة َف تطأىا قدمو قطٌ  ىواجسو سعيان 
ال كقد ناضل أكٌ ، اٝنارجي من حولو ؼ مث السيطرة على العاَفلتعرٌ تاريخ حملاكالتو ا»اإلنساف إ٧ٌنا ىو 

نت القبيلة مث فتكوٌ ، مث أخذ يناضل القول اإلنسانية، ٓنوؿ بينو كبٌن ىذه السيطرةاٌليت  القول اٜنيوانية
 .(1)«جديدة فاقان آكاندفعت من إقليمها إُف األقاليم اجملاكرة تكتشف ، نت األمةتكوٌ 

دة ذم يسافر إُف األماكن البعيالٌ » ة؛ ذلك أفٌ ما تقرتف ُناجات معرفيٌ  يف االرٓناؿ كثًنان  فالرغبة
كاٛنانب خر من اٛنبل أك النهر أك البحر..يريد أف يرل اٛنانب اآليريد أف يعرؼ..يريد أف يفهم..

الرغبة  مزيج من»كلذلك فالرحلة ىي ، (2)«اآلخر من اإلنساف كمن ْناربو من أجل اٜنياة كالتقٌدـ
أف يعرؼ اجملهوؿ مهما كاف  الشجاعة كاٝنوؼ..كلكن اإلنساف يفضل دائمان كالرىبة..من 

أف  الثمن..ككثًنا ما دفع اٞنسافركف أركاحهم من أجل أف يعرفوا..كماتوا كىم يعرفوف أكثر..كال شكٌ 
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ىو أبو القاسم سعد  . فها(1)«رأكه..اٌلذم  تعاستهم الوحيدة ىي أٌف اٞنوت حرمهم من أف يقولوا ما
كالسفر بالنسبة ِف كاٞناء »٩نٌدد كٌل معان اٜنياة يف قولو: اٌلذم  اهلل يصف الرحلة باٞنتنفس اٛنديد

ال ، كاٟنواء. كلو انقضت علٌي سنة دكف أف أتنفس ىواء بلد آخر ألحسست باالختناؽ حت يف كطين
اٟنواء يف حٌد ذاتو يصقل الذاكرة ك٩نٌدد العاطفة  كلكن ألٌف تغيًن، ألنٌو يفتقد نقاكة اٟنواء كعذكبة اٞناء

 .(2)«ىو أساس اٞنعرفة...اٌلذم  كيبعث على الفضوؿ

مرٓنل يف الفضاءات الرحبة؛ ذلك أٌف الٌرحبلت توٌسع  ال شٌك أف شغف تلوين العتمة يراكد كلٌ 
كمعاينة مباشرة ، ٌيةة حرة عرب مشاىدات حإهٌنا ٠ناؿ ٞنمارسة إرادة إنسانيٌ ، كهتٌذب األذكاؽ، اآلفاؽ

لئلنساف. فاالختبلط كاٜنياة مع  ل أكثر اٞندارس تثقيفان تشكٌ »إذ ، ألحواؿ البشر يف ٢نتلف األصقاع
كالتحقيق يف دياناهتم كنظم ، إضافة إُف االجتهاد يف دراسة أخبلقهم كطباعهم، الشعوب اٞنختلفة

على تقييم نظم  -كال شكٌ - كما تساعده،  للمقارنة بان طيٌ  ما تضع أماـ الفرد ٠ناالن  غالبان ، حكمهم
ينشأ عليها اٌليت   من التقاليد كالعاداتل عامة يف إطار معٌٌن كتقاليد بلده كموطنو. كلكوف الفرد يتشكٌ 

، (3)«زف كالتحيٌ كبًن من التعسٌ   ربقد بلن حكمو على الشيء اٞنخالف ٟنا يأيت عادة ١نمٌ  كيألفها فإفٌ 
كأماـ ىذا اٞنعطى ، ة أيضاما تصاحبها اخرتاقات لغويٌ  اٛنديدة كثًنان ة كبالتاِف فالتقاطبات اٞنكانيٌ 

تتحٌفظ على ، يف جوفها رؤل نقدية هتكمٌية يف الكثًن من األحياف، تتشٌكل تصٌورات انفعالية متعٌصبة
 كال تقٌر بسويٌتها.، سلوكات اآلخر

تعٌلق بػ"الرحلة أكال٨نا ي، ٬نٌيز حسٌن ١نمد فهيم بٌن ضربٌن من الرحلة، كيف غضوف ذلك
 معاينان ، بل َنسده من مكاف آلخرمتنقٌ ، على أرض الواقع يقـو الرحالة هبا فعبلن »حيث ، ة"الواقعيٌ 

٬نكن للرحلة أف تكوف خيالية أيضا. ففي الرحلة اٝنيالية يطلق الكاتب ، للمشاىد كاحملسوس ككاصفان 
رحبلت الواقع  كأزمنة متباعدة. كمع أفٌ ، عن كاقعو كعاٞنو إُف أماكن أخرل عناف تفكًنه لينقلو بعيدان 
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يتناكٟنا عادة الباحثوف بالقراءة كالتحقيق اٌليت  كىي، ل يف حقيقة األمر أساس أدب الرحبلتتشكٌ 
سواء من ، الةما يكتبو الرحٌ  ن كلٌ نا نرل إمكانية توسيع ٠ناؿ أدب الرحبلت ليتضمٌ  أنٌ إاٌل ، كالتحليل

 .(1)«مأخذ كأخذ اٝنياؿ منو كلٌ ، ع األفكارؿ مسار منهم يف البقاع أك من ْنوٌ 

ة ٬نتزج فيها الواقع باٝنياؿ؛ فأدب الرحبلت ٬نكن أف يكوف توليفة استثنائيٌ ، ليس ىذا فقط
تسافر إُف ، عرب االستعانة ِنياالت ٠نٌنحة، كجسده يف آف، فكره، فالرٌحالة ٬نكن أف يرٓنل بقلمو

، الكواكب كاجملرات، من قبيل: عاَف اٛننٌ ، ٔنطر على باؿ ة الة أك أسطوريٌ ة خرافيٌ عواَف ميتافيزيقيٌ 
اٌلذم  اصالة ّنخيلة القصٌ يف كل ىذه العواَف يكتب الرحٌ »ك، ١ناكرة الغيبيات...اٍف، اٞندف اٞنسحورة

 .(2)«يسند الواقع باٝنياؿ كاٜنقيقة باألسطورة

دة أٌف اٞنكاف الرحلة مؤكٌ تقرتب اٝنامسة عبلكم من فكرة ، كبرؤية أقرب ما تكوف إُف الفلسفة
يف الزماف إذا كانت ، نقلة»فالرحلة يف تصٌورىا ، أساسي  فيما تفٌضل أف تسميو "الرحلة اٜنقيقية"

كسرعاف ما تصبح بالضركرة رحلة يف اٞنكاف ، ة رحلة يف اٞنكافاٜنقيقيٌ  ةكلكن الرحل، بالفكر أك اٝنياؿ
د ىذه كتتأكٌ ، مكاف زماف فلكلٌ ، خاصان  لضركرة زمانان اٞنكاف اإلنسان ٪نمل معو با كالزماف معا ألفٌ 

ىو مكاف اجملتمع اآلخر أك ، كيف معظم أنواع الرحبلت، اٞنقصود باٞنكاف اٞنقولة إذا تنبهنا إُف أفٌ 
ب بالضركرة معرفة كاجملتمع كالثقافة كائنات زمانية بالضركرة كفهم اٜناضر فيها يتطلٌ ، الثقافة األخرل

 ناظمان  ْنعلها خيطان اٌليت  . تلكم ىي فلسفة الرحلة(3)«...فاهتا ٥نو اٞنستقبل أحيانااٞناضي بل كتشو  
 كاستشرافات اٞنستقبل.، ككىج اٜناضر، لعبق اٞناضي

، بع من فراغنة عند األدباء كالفبلسفة ال تالرحلة اٝنياليٌ »يف ىذا اٞنقاـ أٌف:  ك٣نا ْندر اإلشارة إليو
تعمل اٌليت  عةأك الفيلسوؼ من القراءات اٞنتنوٌ ، ما ٪نصل عليها األديبا تستند إُف مادة غالبا كإ٧نٌ 
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تتقاطع اٌليت  كيف النهاية تسهم ىذه اإلبداالت، (1)«كتغذيتو بالصور كاٞنقارنات وعلى تدعيم خيال
 ة بالدالالت.بواطنو مشعٌ ، على مسرح الذات يف سبيل إ٩ناد تشكيل لغوم فسيفسائيٌ 

، ثنوجرافيةإ مادة ذات قيمة»ة ٓنتوم على أٌف الرحبلت اٝنياليٌ  ال ٫نفى، كمن ناحية أخرل
أك جوانب اٜنياة ، ها ٥نو إعادة تصوير عناصر ثقافة سالفةكاف عمل الدارس ٟنا موجٌ ا  إذ خصوصان 

ز عادة على كصف اٞنشاىد تركٌ » فاإلثنوجرافيا، (2)«ة ألقواـ كبلداف َف تعد قائمة اآلفاالجتماعيٌ 
ذلك ٠نموعة القيم كالتقاليد  متضمنان ، ة معينةة جملتمع ما خبلؿ فرتة زمنيٌ اٜنياة اليوميٌ كاحملسوس لواقع 

ليو إاصطلح على اإلشارة اٌلذم  بككل ما يندرج ٓنت ذلك الكل اٞنركٌ ، كالعادات كاآلداب كالفنوف
ا ٬نكن إ٧نٌ ك ، ليست دراسة آنية لثقافة قائمة فحسب» كّنعىن آخر فاإليثنوجرافيا، (3)«بكلمة )ثقافة(

حيث ، (4)«ؿكمظاىر ثقافة ٠نتمع قاـ كتبدٌ ، أف تكوف أيضا دراسة تركيبية أك ْنميعية ألكضاع اٜنياة
إنٌو ببساطة ، (5)«كخصاؿ أىلها كأسلوب حياهتم، كصف طبائع البلداف»بػ ق موضوعها أساساٌ يتعلٌ 

يسعى اإلثنوجرايف إُف إعادة ». حيث (6)«ةالوصف الدقيق كاٞنرتابط لثقافات اجملتمعات اإلنسانيٌ »
ل ة. كيف ىذه اٜنالة يتحصٌ مادية كانت أـ ركحيٌ ، ةة كالعناصر اٜنضاريٌ تصوير أكجو اٜنياة اليوميٌ 

للمشاىد  عادة ما تتضمن كصفان اٌليت  ،عاهتا اٞنختلفةبتنوٌ ، اإلثنوجرايف على مادتو من خبلؿ الكتابات
 . (7)«بالدراسةادث يف اٞنكاف كالزمن اٞنتصلٌن و كاٜن

كإف ، فاإلنساف كلد راحبلن ، الزمن سعت مع مرٌ مث اتٌ ، قةبدأت ضيٌ »كيف اٜنقيقة كٌل الرحبلت 
كما ،  يف األساطًن األكُف ك٤ند ذلك مبثوثان ، ل رحبلت غًن ١نسوسة يف عاَف اٝنياؿٔنيٌ ، أعجزتو الرحلة
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كيف ىذا ، (1)«ؿ يف مصر كغًن مصركى ره اٞنلوؾ األي كما سطٌ ، يف اٜنركب كالفتوح القد٬نة ٤نده ماثبلن 
ات ة إُف ثبلثة أصناؼ بالنظر إُف اسرتاتيجيٌ اٞنضمار يصنف عبد الرزاؽ اٞنوايف الرحبلت اٜنقيقيٌ 

ف صنٌ  -أك ندرت- ةة كالذاتيٌ فإذا اختفت العناصر األدبيٌ ...»كأساليب الكتابة يف قولو: ، التأليف
ف عملو يصنٌ  اؿ أف يوازف بٌن اٞنوضوع كالذات فإفٌ لرحٌ ة. كإذا حاكؿ او جغرافيا كصفيٌ على أنٌ  النصٌ 

 "أدب رحلة"و ف على أنٌ عملو يصنٌ  ة الذاتية فإفٌ ا إذا طغت العناصر األدبيٌ و أدب جغرايف. أمٌ على أنٌ 
خاصة -د مفهومها بشكل قاطع سًن الرحلة. كىذه اٞنصطلحات الثبلثة َف يتحدٌ  ع خطٌ يتتبٌ 

كعلى حساب ، "األدب اٛنغرايف"ك "ةاٛنغرافيا الوصفيٌ "ككاف عدـ التحديد يف صاٌف ، -األخًنين
 .(2)«"أدب الرحلة"

زمن »ؿ ىو فالزمن األكٌ ، ة الزمن يف نص الرحلةينبغي التنويو إُف قضية ازدكاجيٌ ، كبصرؼ ذلك
كالفعل تقـو بو ، ك٬نتد بامتداد الرحلة بٌن االنطبلؽ كالوصوؿ أك العودة، أم القياـ بالرحلة، الفعل

ف الرحالة بعض لة بأحاسيس كانفعاالت كرؤيات معينة. كخبلؿ الرحلة قد يدكٌ ة ١نمٌ ذات تار٫نيٌ 
ا الزمن . أمٌ نان معيٌ  دكف أف تأخذ ىذه التدكينات نسقان ، صادفها خبلؿ رحلتواٌليت  األفكار أك األحداث

 ف كاتبان ف الرحالة أحداثها أك يكلٌ دكٌ فمن خبلؿ إعادة سرده ي، الثان فهو زمن سرد الرحلة كتدكينها
كىو كعي ، م يف مسار األحداثؿ يتحكٌ مغاير للوعي األكٌ  بتدكينها. كيف زمن السرد ٪نضر كعي ثافو 

كشحنها بدالالت قد ال تكوف حاضرة يف ، يساىم يف انتقائية الوقائع كاألحداثاٌلذم  ٔنطيب الرحلة
 .(3)«الفاعل أثناء الرحلة-الةكعي الرحٌ 

٩نذب القارئ إليو ليجعلو يعيش ، يغرم بقراءتو»مكتنز  خطاب ثر  غينٌ ، خطاب الرحلة إذان 
قات كحيويتها نابعة من التحقٌ ، منها فالقارئ للرحلة يصبح جزءان ، كقائع الرحلة يف ْنلياهتا اٞنختلفة

٬ننحها كل قارئ يف سياؽ اٌليت  قراءة. كالقيمة اٞنضافة ٓنظى هبا الرحلة مع كلٌ اٌليت  اٞنختلفة
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٬نكن أف ندرؾ اٌليت  د دالالهتاكتعدٌ ، د على انفتاح خطاهباليؤكٌ ، سوسيوثقايف خاص ٟنذه الرحلة
تبدك »كبالتاِف ، (1)«ل خطاهبا العاـتشكٌ اٌليت  بعضها من خبلؿ التعالقات بٌن اٝنطابات اٞنختلفة

يضمن اٌلذم  الةالرحٌ -ده صوت الساردحٌ يو ، مركبان  ىجينان  دة األبعاد كخطابان الرحلة صورة متعدٌ 
 .(2)«االنتقاؿ عرب ىذه اٝنطابات اٞنختلفة دكف أف يشعر اٞنتلقي باٞنلل أك النفور

كاالنشغاؿ ّنسح أحداث الرحلة ، د سعيد جبار أف الٌسفر اٞنتواصليؤكٌ ، كيف ضوء ىذا األفق
ما يدكر يف  يستوعب كلٌ  مفتوحان  ا مرنان نص  »فكانت ، زةة متميٌ ات خطابيٌ منحها ْنليٌ ، كمشاىدىا

، خت بذاكرتوترسٌ اٌليت  كاألماكن كالفضاءات، الة كىو يستحضر األحداث كالوقائعالرحٌ -ذاكرة السارد
ة ترتبط بالشوؽ كاٜننٌن ة أك نثريٌ إُف جانب ما جادت بو قر٪نتو أك قر٪نة من رافقو من إبداعات شعريٌ 

الة ٓنصيلها كىو الرحٌ -يسعى السارداٌليت  اٞنعرفة دكف أف نغفل خطاب، إُف األحباب كمكاتبتهم
يف  ليس ُنثان »فأدب الرحلة ، كعليو، (3)«بو فضاء ٪نلٌ  ينتقل بٌن ٠نالس العلماء كاألدباء يف كلٌ 

، كإ٧ٌنا ىو ىذا كذاؾ، أك قصيدة شعر، أك ركاية، جغرافيا..كما أنٌو ليس قصة قصًنة التاريخ كال كصفان 
كمن مث يكتسب خصائصو اٞنتمٌيزة كطعمو العذب..كقدرتو يف الوقت نفسو على تلبية مطالب 

فأدب الرحلة ، (4)«ذين يطمحوف ٞنعاينة الوقائع كسرب غورىا العميقخٌن كاٛنغرافيٌن كاألدباء الٌ اٞنؤرٌ 
ضبلن عن كونو ف، ك٢نزنان للقصص كالظواىر كاألفكار، يشٌكل ثركةن معرفي ةن كبًنةن »على ىذا األساس 

أنفسه تنفعل ّنا ، مادة سرديٌة مشٌوقة ٓنتوم على الطريف كالغريب كاٞندىش ٣نا التقطتو عيوف تتجٌوؿ
 .(5)«ككعي يلم  باألشياء ك٪نل لها كيراقب الظواىرى كيتفك ري هبا، ترل

اٌليت  باألدكاتا ٬نكن مقاربتو ا أدبي  نص  »فالرحلة يف ميزاف النقد األدب تتنٌزؿ بوصفها ، كعليو
ل برسم معاَف ة فيها كخطاب سردم يتكفٌ نات اٛنماليٌ كْنلي بعض اٞنكوٌ ، نقارب هبا النص األدب
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الرحلي حينما يطرحها ناقد  أسئلة النصٌ »؛ ذلك أٌف (1)«فضاءات يتقاطع فيها الواقعي بالتخييلي...
ة يندمج يف ٓنليل البناءات اٝنطابيٌ  اكإ٧نٌ ، بلتأدب ال يتوخى منها التقييمات ك١ناكمة النوايا كالتخيٌ 

اٌليت  ة أك األسئلة اٛنديدةة كالسياسيٌ سواء مع أسئلة اٞنرحلة الثقافيٌ ، ةة كالعموديٌ يف امتداداهتا األفقيٌ 
 ة يف النصٌ ة كاإليديولوجيٌ ٓنتوم على نباىة فريدة من مثل أسئلة الغًنية كاٟنوية كاحملموالت الثقافيٌ 

كما أٌف األجزاء ،  (2)«الوصفي كقدرتو على التعجيب كالتقييم الضمين كالتكييفمث ببلغة ، الرحلي
كمن ىنا تتأٌتى خطورهتا كالسيما حٌن تٌتسم ، دكر شاىد العدؿ»لة يف خطاب الرحلة تؤٌدم اٞنتخيٌ 

ألهٌنا تشٌكل عنصرا من عناصر رد الفعل الدفاعي لدل ، كالتحٌيز، كالٌسطحٌية، ىذه الٌرحبلت بالعفويٌة
 .(3)«بعض الثقافات بإزاء ثقافات غًنىا

م هبا ىذا هت  طاٞنا أاٌليت  همةتخًن رد على ال»كالرحبلت من أىم الفنوف يف األدب العرب؛ ألهٌنا 
مو  كا ما تقدٌ أهمة َف يقر تهمونو ىذه التمن ي مة قصوره يف فن القصة. كمن غًن شكٌ هتكنقصد ، األدب

كعرائس البحر كحجاج اٟنند كأكلة ٜنـو البشر كصناع  ةكتب الرحبلت من قصص عن زنوج إفريقيٌ 
كيرتفع بنا إُف ، ر اٜنقيقة حينادة النار كاإلنساف البدائي كالراقي ٣نا يصوٌ وٛنا كعبى فالصٌن كسكاف هنر ال
شهد على ازدىار ، يعرب عن تراث مهم، فالرحلة نوع سردم عريق، كعليو، (4)«عاَف خياِف حينا آخر

اٌلذم  للعرب اٞنرٓنل شفافان  كصفان  نصوص الٌرحالة حيث قدمت، ككذا ا٥نسارىا، ةاٜنضارة اإلسبلميٌ 
، بصى كعيا منو بأف لذة اٜنياة يف ذلك الن  ، كيصف اٞنمالك كاٞندف، كيقتحم األىواؿ، ٩نوب الفيايف

، كاٞنتعة، ْنمع بٌن االكتشاؼ، ٓنٌوؿ إُف سياسة تنفتح على ثقافة اآلخر -كاٜناؿ ىذه–فالسفر 
 غامرة.كاٞن
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 :اإلسالمي   مالمح الخطاب الرحلي   -2

فكانت ، بأشكاؿ ٢نتلفة، عرؼ العرب الرحلة كغًنىم من األمم يف ٢نتلف مراحل تار٫نهم
اندمج فيها الواقع ، لت عرب الزمنكتراكمات تشكٌ ، كخربات، لتجارب ضخمان  رحبلهتم مستودعان 

دائرة منفتحة »تندرج ضمن العربٌية  فالرحلة، موحيةكرموز ، ازداف بتلوينات جذابةاٌلذم  باٝنياؿ الفين
تلتقي اٌليت  كتكتسب بعض اٞنميزات، ل باستمرارىي بناء يتناسل كيتشكٌ ، على أنواع صغرل ككربل

كعي كامل بطبيعة دكرىم »فاٞنسلموف كانوا على ، (1)«ةات الرحبلت اإلنسانيٌ مع بعض خصوصيٌ 
كأف يعيدكا تنظيم ىذه اجملتمعات كفق عبلقات ، العاَف القدميركا فقد كاف عليهم أف يطوٌ ، التار٫ني

، كلكن خارجها كذلك، ليس يف داخل شبو اٛنزيرة فحسب، د اإلسبلـ أسسها كمبادئهاجديدة حدٌ 
 .(2)«كىكذا انطلق ٪نققها خارج اٜندكد

كانت الرحبلت يف عهد الرسوؿ صل اهلل عليو كسلم ١ندكدة؛ ألٌف اٞنسلمٌن ،  نتيجة لذلك
كمع ذلك فيمكن ، الأكٌ العربٌية  كانوا يف شغل بالرسالة كإرساء قواعدىا كتثبيت أقدامها يف اٛنزيرة...»

على رأسهم جعفر ابن أب طالب ، قاـ هبا نفر من الصحابة إُف اٜنبشةاٌليت  ،اعتبار اٟنجرة األكُف
هبا الرسوؿ )ص( كمعو أبو خرج اٌليت  كىي اٟنجرة الكربل، ككذلك اٟنجرة الثانية، رضي اهلل عنو رحلة

الرحبلت بكافة  لكنٌ ، رحلة أيضا ا تعدٌ فإهنٌ ، بكر من مكة إُف اٞندينة ٘ناية للدين اٛنديد كدعما لو
 .(3)«دت على عهد اٝنلفاء الراشدينأشكاٟنا تعدٌ 

ة يف القرف الرابع عت ٠ناالهتا خاصٌ نشطت الرحلة كتوسٌ »ة كيف مرحلة الفتوحات اإلسبلميٌ 
أك فيما بعد القرف الثالث عشر اٟنجرم )التاسع عشر ، كبشكل َف يسبق لو مثيل فيما قبل، اٟنجرم

كما ،  ة فأصبحت مرتامية األطراؼسعت أرجاء الدكلة اإلسبلميٌ ككانت قد اتٌ ، كَف ال، اٞنيبلدم(
 ذلك بالرغم ٣نا ساد من، فاؽ ما سبقها من حضارات زدىاران اة اإلسبلميٌ العربٌية  ازدىرت اٜنضارة
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اف ة الرحالة اٞنسلمٌن إبٌ ذىنيٌ  كما بدأ من تدىور يف نظاـ اٜنكم. ٟنذا فنحن نرل أفٌ ، ةقبلقل سياسيٌ 
، (1)«ةة كاٜنضاريٌ لت كلو بدرجات متفاكتة يف إطار الشعور بالغلبة السياسيٌ ىذه الفرتة األكُف قد تشكٌ 

٪نوزكا قصب الٌسبق يف ميداف أتيح للمسلمٌن يف العصور الوسطى أف »ة ة اإلسبلميٌ ففي كنف اٞنركزيٌ 
ة. كأفادت أكركبا ٣نا كاف عند اٞنسلمٌن من علم بأجزاء كالدراسات اٛنغرافيٌ ، كاالكتشافات، الٌرحبلت

 .(2)«العاَف اٞنعركفة يف القركف الوسطى

كٕنركز كياف آخر ىو  ة،ك أكصاؿ الدكلة اإلسبلميٌ كتفكٌ ، ةكمع ا٥نسار الفتوحات اإلسبلميٌ 
يف ١ناكالت كشف  رئيسان  دكران »لعبت الرحلة ، ةالوريث األمثل للحضارة كاإلنسانيٌ بوصفو  "الغرب"

 إاٌل  كبًنان   نشاطان العربٌية  العرب ألكركبا يف ثوهبا اٛنديد. كىكذا بدأت فرتة أخرل نشطت فيها الرحلة
يف ربوع حالة القدامى . كعلى عكس ْنواؿ الرٌ مقصدىا كاف خارج ديارىا كحدكد العاَف اإلسبلميٌ  أفٌ 

 .(3)«صوب أكركبا، كبصفة غالبة، بدءا من القرف التاسع عشرالعربٌية  هت الرحلةالشرؽ اْنٌ 

ة اختلفت عن الرحلة يف عصر اٜنضارة يف عصر اٜنضارة اإلسبلميٌ العربٌية  الرحلة كمن اٞنؤكد أفٌ 
ا يف الفرتة ٜنضارة مزدىرة كغالبة. أمٌ  الة العرب أك اٞنسلم ٣نثبلن كاف الرحٌ »ففي الفرتة األكُف ، الغربية

يف نيل اٞنراد من  ية كمغلوبة على أمرىا. ككاف راغبان من حضارة متدنٌ  الثانية فقد أضحى الرحالة جزءان 
لت ّنجتمعو كلزمن تأصٌ اٌليت  ةقد يعينو على إزالة الغمٌ اٌلذم  )األكركب بالذات( األمر "الغًن"ثقافة 
 .(4)«مديد

ة: السعي يف طلب ت إُف ازدىار الرحلة يف عصر اٜنضارة اإلسبلميٌ أدٌ اٌليت  كمن بٌن العوامل
ؽ إُف أدائها  رحلة يتشوٌ ، كال يزاؿ، كاف»فهذا األخًن ، عن اٜنجٌ  فضبلن ، كاالحتكاؾ بالعلماء، العلم

ة صفة تراثيٌ  كافة الناس كليس علماؤىم أك فقهاؤىم فقط. كنتيجة ذلك فقد اكتسبت رحلة اٜنجٌ 
العديد من اٜنكاـ كالسبلطٌن قد أقاموا  الة أنفسهم أفٌ رات الرحٌ ريخ كمذكٌ اكٓنكي لنا كتب الت ة.شعبيٌ 
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ك٘ناية  كعهدكا إُف اٛننود تأمٌن طريق اٜنجٌ ، على الطريق الكثًن من اٞننشآت ٝندمة اٜنجاج
بلـ اٞنرء كال يكتمل إس، ما استطاع إُف ذلك سبيبلن ، مسلم فريضة على كلٌ »إذا  فاٜنجٌ  ؛(1)«سالكيو

 ينفقوف يف سبيلها كلٌ ، ٘ناس كقد أقدـ اٞنسلموف على تلبية ىذه الدعوة الكر٬نة بكلٌ ، دكف اٜنجٌ 
مث يركب ، ؾ القلوب منطلقة إُف البيت اٜنراـبشهور تتحرٌ  كقبل أف ٪نٌن موسم اٜنجٌ ، مرٔنص كغاؿو 

 . (2)«اٜنجيج الدركب الطويلة يف اْناه مكة كاٞندينة

لدل  ىدفان  و كاف أيضان فإنٌ ، ة إُف اٞنشرؽ العربحبلت اٞنغربيٌ ا للرٌ أساسي   باعثان »كإذا كاف اٜنج  
ككصف ، ةنت كتاباهتم أخبار رحبلهتم إُف الديار اٜنجازيٌ كقد تضمٌ ، الة اٞنشارقةالعديد من الرحٌ 

؛ ذلك أٌف اٜنٌج كاف من (3)«ةعبلكة على الناس كحياهتم االجتماعيٌ ، سة كشعائر اٜنجٌ األماكن اٞنقدٌ 
إذ صاحب عودة اٜنٌجاج إُف ببلدىم سرد كثًن من ، زٌكدت اٞنسلمٌن باٞنعلوماتاٌليت  أغىن الينابيع»

رأكىا يف سبيلهم. كدٌكف بعض اٌليت  ككصف اٞنشاىدات، ٚنعوىا يف طريقهماٌليت  القصص كاألخبار
كلتساعدىم على ، بتجارهبم سائر اٞنسلمٌنلينتفع ، اٜنجاج الواسعي الثقافة مشاىداهتم بعد عودهتم

كأسس ، كطبيعة مزاجهم، ةأداء مناسكم. كمن مث زخرت كتبهم بأحواؿ سكاف الببلد اإلسبلميٌ 
 . (4)«كينابيع ثركهتم كرخائهم، اقتصاديٌاهتم

اٌتسع نطاؽ التجارة عند اٞنسلمٌن اٌتساعان َف يبلغو عند شعب آخر قبل  »، كباإلضافة إُف اٜنج  
فانتشرت قوافل التجار اٞنسلمٌن يف القسم األعظم من العاَف اٞنعركؼ يف ذلك ، أمريكاكشف 

كازدىرت على أيديهم الطرؽ التجارية بٌن ُنار ، كخاضت سفنهم عباب البحار كاحمليطات، العهد
الصٌن كآسيا الوسطى كسواحل ُنر البلطيق كاألندلس كشواطئ احمليط األطلسي كالبحر األبيض 

 .(5)«ساحل أفريقيا الشرقي كجزر احمليط اٟنندم كصحارم السودافاٞنتوسط ك 
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ة عز زت بسبلسة طموحات الفتح؛ ذلك أٌف اإلسبلميٌ العربٌية  كمن اٞنهم أف نلفت إُف أٌف الرحلة
،  ع اإلسبلميٌ دكا للتوسٌ ذين سافركا كجاسوا يف الببلد كاجتازكا اٞنسافات ىم الذين مهٌ رجاؿ الرحلة الٌ »

ـ ث عدد من اٞنستشرقٌن بغًن قليل من الدىشة عن تقدٌ حت ليتحدٌ ، طريقو يف يسركي يعرؼ 
د يؤكٌ اٌلذم  األمر، ة عرفها التاريخل أكرب إمرباطوريٌ لتشكٌ  ؛خبلؿ قرف كاحد، ةالفتوحات اإلسبلميٌ 

منهم األدلة كقد كاف ، أسلمتاٌليت  ة للعرب كغًنىم من الشعوب اجملاكرةة كاٛنغرافيٌ ة كالبحريٌ اٝنربة الربيٌ 
كجدكا طوائف  ، ؿ اٟنجرمببلد السند يف أكاخر القرف األكٌ العربٌية  كعندما بلغت اٛنيوش، كاٞنرشدكف

 .(1)«كقد امتد نفوذ العرب حت الصٌن، ةكثًنة من اٟننود تقرأ كتكتب العربيٌ 

اج ة يف أٌف الرحبلت ىيفإنٌ ، كمهما يكن األمر ع التوسٌ دت مسارح عمليات مهٌ »اٌليت  و ال ١ني
تهم اٞنرتامية ة كسائل السفر يف إمرباطوريٌ كيف اٞنقابل..فقد أتاحت الفتوحات اإلسبلميٌ ، اإلسبلميٌ 

كما أقاموا ،  ات على الطرؽ بعد كل مسافةة كأىل اٝنًن ١نطٌ كقد أقاـ الواٌل ، األطراؼ بأماف كسبلـ
إُف الشاـ كإيراف  تونس مثبلن ؾ كىو القادـ من الة يتحرٌ ككاف الرحٌ ، الرباطات كاٞنضايف كاٜنراسات

 .(2)«كقد يلقى الرتحيب أكثر ٣نا يلقاه يف بلده، و ٩نوس خبلؿ كطنو تونسكأنٌ ،  كإُف خراساف

أضحت اٌليت  كاف قد بعث اٜناجة إُف اٞنعرفة بأمور األقواـ كاألقاليم» فالفتح اإلسبلميٌ ، كعليو
كما ، . فإُف جانب جنود الفتح اإلسبلميٌ ركيدان  امتدت ربوعو ركيدان اٌلذم  من العاَف اإلسبلميٌ  جزءان 

 ( دكران الطواؼ كاٜنجٌ ، الة )سواء كاف قصدىم التجارة أك العلملعب الرحٌ ، نقلوه من مشاىد كركايات
 اإلسبلميٌ  جز القوؿ عن ىذه اٜنقبة من التاريخ العربٌ و . كن"الغًن"ا يف كشف النقاب عن ثقافة ىام  

على أرجاء  ككانت مقتصرة أساسان ، ا كانت رحلة برية غالبان لكشف الغًن إهنٌ نشطت فيو الرحلة اٌلذم 
 .(3)«العاَف اإلسبلميٌ 
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بت مت تفعيل دكر الرحلة من جديد؛ ذلك أٌف رغبات التوٌسع اٞنتنامية تطلٌ ، كبعد الفتح اإلسبلميٌ 
، اؿ الربيد كاٝنراجاٞنالية كعمٌ كف ؤ الش كِفٍ ؤ اإلدارة كالعلماء كالفقهاء كمس واِف إرساؿ الرسل كموظفيٍ ت»

فعملوا على اكتشاؼ ، ة اٞنهمةة كاٛنغرافيٌ لذلك كاف البد من أف يواصل رجاؿ الرحلة مهمتهم التار٫نيٌ 
كما يقتضي ذلك من معرفة اٞنسالك اٞنفضية إُف ، كما يتبعها من عمراف، البلداف اٛنديدة ّندهنا كقراىا

 .(1)«ةي أساس علم اٛنغرافيا العربيٌ ككانت تلك الرحبلت ى، اٞندف كاألقاليم

، زكا أسفارىم داخل نطاؽ عاَف اإلسبلـ كاسع األرجاءقد ركٌ »كمن اٞنعلـو أٌف الرٌحالة اٞنسلمٌن 
كلقد كانت الرحلة خارج ، كاٞنمتد من اٞنغرب العرب كاألندلس إُف أقصى الشرؽ يف اٟنند كحت الصٌن

 كليس خافيان ، (2)«...اـكاسع يف أذىاف األفراد أك اٜنكٌ ىذا النطاؽ ١ندكدة كغًن كاردة على نطاؽ 
ر كلوال ذلك لرّنا تعذٌ ، الة أيضا من كـر كضيافة العلماء كاٜنكاـ كالوافدين إليهمما حظي بو الرحٌ »

سنوات يف بعضها  يف ربوع الببلد مقيمان  بلن أف يقطع آالؼ األمياؿ متنقٌ  على الرحالة ابن بطوطة مثبلن 
، رباطة جأش يواصل الرحالة سفره بكلٌ ، ىذه اٞنكابدةكرغم ، (3)«قصًنة ةللبعض اآلخر ٞند ان أك زائر 

 غًن مكرتث ّنا سيلقاه من متاعب. 

 تمث الت اآلخر في نصوص الرحالة المسلمين:  -3

عمد عبد اهلل إبراىيم إُف ، يف كتابو اٞنوسوعي: )عاَف القركف الوسطى يف أعٌن اٞنسلمٌن(
، كذلك من خبلؿ مقاربة تلك االنطباعات، ٬نٌيز تلك اٜنقبةاٌلذم  الرحلي كمساءلة النصٌ استنطاؽ 

على  مشٌددان ، كاليت تؤطٌر نظرة اٞنسلمٌن إُف غًنىم من األمم، كاألحكاـ اٞنتوارية خلف القرائن اللغوية
ة عن رة اختزاليٌ قدمت صو ، كاألحكاـ اٞنسبقة، كالغلوٌ ، ة اٞنسٌيجة باأليديولوجياأٌف الصور النمطيٌ 

 و.كانت ٠نحفة ُنقٌ ،  اآلخر/اٞنختلف
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إظهار »يصبو إليو عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ ىذا اٞنؤلف الضخم ىو اٌلذم  على أٌف اٟندؼ
ة كتاريخ اجملتمعات ة كالبشريٌ ة الطبيعيٌ حرص عليو اٛنميع بٌن معطيات اٛنغرافيٌ اٌلذم  الربط احملكم

غبار  اٜنرص على كشف أثر البيئة يف البشر قد استأثر باىتماـ ال خبلؿ القركف الوسطى. ككاف
زة من أبرز اٞنظاىر اٞنميٌ  ة يعدٌ كالطبائع البشريٌ ، كموضوع الربط بٌن اٝنصائص اٛنغرافية لؤلقاليم...عليو

ة الثمينة أف تكشف الة. ك٪نسن أف نرتؾ ٟنذه النصوص األصليٌ تركها اٛنغرافيوف كالرحٌ اٌليت  للكتابات
كقد رتبت ُنيث ، ق من ثناياىاتتدفٌ اٌليت  ثنوغرافيةمشًنين إُف غزارة اٞنعلومات اإل، ن نفسها مباشرةع

 .(1)«ز األفكار فيوكيعزٌ ، اآلخر نصٌ  ل كلٌ يكمٌ 

ة تعٌرضت ا أٌف الكثًن من ٢نطوطات الرٌحالة اٞندٌكنة يف عصر اٜنضارة اإلسبلميٌ كمن اٞنؤسف حق  
اف عثر عليها فقد حظيت باىتماـ اٞنستشرقٌن األكركبيٌن إبٌ اٌليت  ناتاٞندكٌ  اأمٌ ...»، للضياع كاالندثار

فعملوا على ٓنقيقها كضبطها كطباعتها. كقد جاء اىتمامهم كجزء من ، القرف التاسع عشر خاصة
كألغراض ، ةكذلك منذ اٜنركب الصليبيٌ ، ة خاصةع لدراسة الشرقيات كاٜنضارة اإلسبلميٌ عمل موسٌ 

 فهمان  سوف يف دراسة الرتاث العرب اإلسبلميٌ سواء. كاف اٞنستشرقوف يتلمٌ  ة على حدٌ كسياسيٌ ة معرفيٌ 
 .(2)«ةاإلسبلميٌ العربٌية  مات الثقافةعلى اىتمامات كمقوٌ  . ككقوفان ة التفكًن اإلسبلميٌ ٞننهجيٌ 

كما تنقل لنا ،  ةالة اٞنسلمٌن تزخر بالقصص كاٜنكايات الشعبيٌ كتابات الرحٌ »عن البياف أٌف  كغينٌ 
، ما ذكر من أساطًن أك عجائب الكثًن من األساطًن عبلكة على الغرائب كالطرائف. كالثابت أفٌ 

الة كالقزكيين يرد أصبل إُف كتب الرحٌ ، خٌن مثل اٞنسعودمكمعتقدات شعبية يف كتابات بعض اٞنؤرٌ 
أك صهوات ، اؿ كالبغاؿكانوا ٩نوبوف اآلفاؽ على ظهور اٛنم» فالرٌحالة اٞنسلموف، (3)«كركاياهتم

، لكي يعكفوا على تدكين رحبلهتم، كيهدركف أعمارىم احملدكدة قبل أف يؤكبوا إُف ديارىم، اٝنيوؿ
 .(4)«كيقٌدموا لؤلجياؿ حصائد ْنواٟنم اٞنرتع بالرؤل كاٝنربات
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على  "ةبانوراميٌ الطبللة ـ ما يفٌضل تسميتو حسٌن ١نمد فهيم بػ: "اإلفالرحلة يف ىذه اٜنالة تقدٌ 
كتباين تقاليد ، ع شعوبوكتنوٌ ، كامتداد بقاعو، تفصح عن ترامي أطرافو» ؛ ذلك أهٌناالعاَف اإلسبلميٌ 
ة األماكن كالظواىر حركة يف الطوؿ كالعرض كالعمق..ْنواؿ يف جغرافيٌ » إهٌنا إذان  ؛(1)«األقواـ كعاداهتم

ال ، ككتل اٛنليد العائمة يف احمليطات كالبحار  يبدك أحيانان اٌلذم  ؼ على تكوينهاكاألشياء.. كالتعرٌ 
 .(2)«كتبقى األعشار األخرل مغٌيبة ٓنت اٞناء، يظهر منها سول العشر

ع مادة الرحبلت مدل تنوٌ »بديع يكشف عن:  فالرحلة كمدكنة ذات طابع فسيفسائيٌ ، كعليو 
وصف األقاليم كطبائع من بٌن الرحالة من اىتم ب فنجد أفٌ ، من ناحية اٞنوضوع كالزماف كاٞنكاف

 ة يف األماكنثنيٌ ة كاإلد اٛنماعات الدينيٌ اكمنهم من أسهب يف كصف العادات كالتقاليد ألفر ، سكاهنا
 .(3)«كمنهم من ٗنع بٌن االثنٌن، زارىا أك أقاـ فيهااٌليت 

لآلخر  كالقيميٌ  لئلسبلـ تبلورت رغبة جا١نة يف اكتشاؼ اٞنخزكف الثقايفٌ  يف العصر الذىبٌ 
كالفضوؿ نتيجة ٕنركز الكياف ، حيث ٕنٌيزت حقبة االنتصارات بتضٌخم ركح اٞنبادرة، اٞنختلف

كمن مث فهو ، ل دياره كعشًنتوإذ ال تتعدٌ ، ١ندكدة جدٌ  فمساحة العاَف يف ذىن البدكمٌ »، اإلسبلميٌ 
  أفٌ لآلخر كجود عنده. إاٌل كىكذا فليس ، اال يستطيع االنفصاؿ عنها حت ذىني  اٌليت   بيئتوال يعي إاٌل 

فكاف ال بد من التعامل معو. انبثقت إذا اٜناجة إُف  ، ة قد أكجدت ىذا اآلخرالفتوحات اإلسبلميٌ 
كصف الغًن كاٜنكم على   أفٌ إاٌل ، ةكىنا جاء دكر الرحلة الكبًن يف أداء ىذه اٞنهمٌ ، كشف الغًن

 . (4)«مٌن بثقافة الذاتو ١نك غالبان  اتقاليده كعاداتو قد جاء

استعملت فيها الكتابة بضمًن اٌليت  ةمن أكُف األشكاؿ التعبًنيٌ »فإف الرحلة ىي: ، كعلى العمـو
 الرحبلت ٣نا يستنتج معو أفٌ ، صورة اآلخر، باستمرار، تطرح فيهااٌليت  كمن األشكاؿ، جرٌ نا دكف ٓناأل

. بالتوجٌ العربٌية  فيما ، ةسة كاألماكن الزياريٌ اٞنقدٌ  و ٥نو األراضيقبل القرف الثامن عشر هتتم يف العمـو
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حاضرة لآلخر  لت صوران ة شكٌ زارت أراضي غًن عربيٌ اٌليت  ةة أك السياحيٌ باقي النصوص السفاريٌ 
كترسيخ ، لقرائها "الغًن"دكرىا الكبًن يف تقدمي صورة »لتلعب مدٌكنات الرٌحالة اٞنسلمٌن ، (1)«األجنب

 .(2)«صادقة كانت أـ خاطئة، رات عن الشعوب األخرلكالتصوٌ ، ة٠نموعة من االنطباعات العامٌ 

٬نكن أف يندرجوا ٓنت فئات »ك٣نا ْندر اإلشارة إليو ىا ىنا أٌف الغًن من منظور الرحالة اٞنسلمٌن 
كىناؾ ، "اٞنواِف"كقد أطلق عليهم ، كاٞنسلموف من غًن العرب، فهنالك العرب اٞنسلموف، دةمتعدٌ 

كيدخل يف ىذه ، ةمٌن من أىل الكتاب مثل اليهود كالنصارل خاصٌ أم غًن اٞنسل، ةأيضا أىل الذمٌ 
ة اٞنسلمٌن ة أغلبيٌ يف ذىنيٌ ، ةبصفة عامٌ ، غًن اٞنسلم "الغًن"ل الفئة أيضا الصابئة كاجملوس. كلقد شكٌ 

عادات  "الغًن"إذا كاف لدل ىذا  خصوصان ، األلفاظ إً ردأ الوصف بال يستأىل إاٌل  مذمومان  شيئان 
 .(3)«لفوهأالة ك د عليو الرحٌ كتقاليد ٔنالف ما تعوٌ 

العربٌية  لؤلنا أك باألحرل للهوية بوصفو ٣نثبلن -أف يتحٌوؿ الرٌحالة  -كاٜناؿ ىذه-من الطبيعي 
ؿ األكُف إُف حوٌ تلت، ةة كالغًنيٌ يف الصورة اٞنلتقطة لآلخر كفق ثنائية اٟنويٌ  لإُف أداة تتأمٌ  -ةاإلسبلميٌ 

كاالزدراء من ، كالسخرية، كالتبخيس، معان االستقباح مطلق ٜنكم القيمة يرفد اآلخر بكلٌ معيار 
يقدمها الرٌحالة إثر معرفتو اٌليت  ةفاٞنادة اإلثنوغرافيٌ ، ة ال تقٌر إاٌل ّنا أقرٌه الدين اٛنديدكجهة نظر دينيٌ 

بيد أٌف اٞنقارنة ، ة اٞنختلفةكالسياسيٌ  ةة كالثقافيٌ قاعدة اٞنقارنة بٌن النظم االجتماعيٌ  » باآلخر تقـو على
، يصوغو الرٌحالة لنفسواٌلذم  كٌفة النظاـأم رجحاف  ، ينتجهااٌلذم  تقٌر بالنتيجة رجحاف كٌفة النظاـ

 يصنعهم على حدٌ اٌلذم  أم أهٌنم يصنعوف النظاـ، يصوغو ىو يف أف كاحداٌلذم  كىو النظاـ ذاتو
 .(4)«كوتعبًن فو 

شهدهتا دار اإلسبلـ يف تلك اٌليت  ةة الدينيٌ بل ىو تكريس للمركزيٌ ، الغريبليس ىذا باألمر 
كما أٌف االشتغاؿ على ،  ان ال ٪ناب أحداٌلذم  ،الفاتح، إنٌو رصد أمٌن لصوت األنا اٞنهيمن، اٜنقبة

                                                           
 .6ب العرب، صدشعيب حليفي: الرحلة يف األ -1
 . 8حسٌن ١نمد فهيم: أدب الرحبلت، ص -2
 .177، صنفسو -3
 .7بيًن جودا: الرحلة إُف الشرؽ، ص -4



 جدلية األنا واآلخر في كتابات الرح الة المسلمين -----------------------------الفصل الثالث:

 143                               قراءة التراث السردي  العربي في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي :األول البــــــــــــــــــــــــــاب

ك٧ناذج مأخوذة من ثقافة العصور الوسطى ليس ، ةالعبلقة بٌن األنا كاآلخر انطبلقا من سندات نصيٌ 
كمتنوٌع على ، ال سبيل إُف إحصائو، بل إٌف القضية غاية يف التعقيد؛ ذلك أٌف اآلخر متعٌدد، نان ىيٌ  ران أم

،  إقليمي(، مذىب، كمرٌكب تتداخل فيو دكائر انتماء ٢نتلفة )حضارم، ةقدر اختبلؼ األقاليم اٛنغرافيٌ 
اآلخر من سلوؾ كعبلقات... لة لصورة مكمٌ  تأثيثاتنو من كما يتضمٌ  حضور االجتماعيٌ »كما أٌف 

ع يف إُف التنوٌ ، بدكره، د يقودرغم ما قد تفرزه من تعدٌ ، ينظر إليها الراكم مرتاكبة غًن مفصولة
ا يطرح إُف فيصبح منظور التقدمي قيمي  ، بٌن االنسجاـ كاالختبلؼ، التقد٬نات بٌن القبوؿ كالرفض

لف يشمل اآلخر اٞنغاير بلف كأب دي ضابن ففهو عند  ؛عن جوىر اآلخر كطبيعتو ١نايثةجانبو أسئلة 
٣نن زارىم ابن  -كانكباب اآلخر،  ةقواـ دين غًن اإلسبلـ يبيح ما حظرتو الشرائع اإلسبلميٌ  ألفٌ 

اٌليت  إضافة إُف العديد من اٞنمارسات، كطرائق اختيار اٞنوت مع اٞنيت، على شرب النبيذ...فضبلف
كعلى ىذا ، (1)«ألخبلؽ كالعلم كاٛنهل كالصدؽ كالقيم...ا يف اا كركحي  ر صورة اآلخر مادي  تؤطٌ 

فتقدـ صورة اآلخر من خبلؿ مبلمح ، رحلة صيغة للتقدمي كعرض لآلخر ن كلٌ تتضمٌ »األساس 
كرحبلت  الزيارية-ةيالرحبلت اٜنجٌ  ذلك أفٌ ، ٪نملو الراكماٌلذم  كبعض ٚنات العنصر الثقايف باٞنفهـو

 . (2)«ة يف بناء رؤية الرحلةاٞنثاقفة ْنعل من ىذا العنصر دعامة مركزيٌ 

ة الفريدة اٞنطٌعم بالعجائبيٌ  الرحليٌ  يعتقد عبد اهلل إبراىيم أٌف النصٌ ، كغًن بعيد عن ىذا اٞنرفأ
ة اٛنغرافيٌ نات صاغت اٞندكٌ »إذ يقوؿ: ، سهم يف تثبيت صورة مشٌوىة عن اآلخر يف اٞنخياؿ اٛنمعيٌ أ

ة يف ترسيخ صورة ا مستندات على غاية من األ٨نيٌ كالواقع إهنٌ ، كعي اٞنسلمٌن بعاٞنهم كعاَف غًنىم
ة اٞنباشرة ككتب البلداف كاٞنسالك نات اٛنغرافيٌ اٞندكٌ  ا. كمع أفٌ )األنا( كصورة )اآلخر( لفرتة طويلة جد  

ر معلومات عابرة ٕنرٌ  كأحيانان ، دار اإلسبلـ ـ معلومات ٖنينة عنتقدٌ ، ككتب األقاليم ِناصة، كاٞنمالك
ت خصٌ اٌليت  متها كتب الرحبلتة عن العاٞنٌن قدٌ أكثر اٞنعلومات أ٨نيٌ  فإفٌ ، كسريعة عن دار اٜنرب
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ـ  تقدٌ ، ة مثار نقدّنبلحظات مباشرة ٖنينة. كٟنذا فقد كانت الكتب اٛنغرافيٌ  العاَف القدمي بأٗنعو تقريبان 
 .(1)«عن اآلخر ناقصان  ران س تصوٌ ة تكرٌ ات عجائبيٌ مركيٌ  كتب اٛنغرافيا كالرحبلت

، يضٌخها الدين اإلسبلميٌ اٌليت  ةكالتمٌسك باٞنقٌومات الركحيٌ ، كعلى ترنيمة التربٌـ من اآلخر
نسجت تلك اٞندٌكنات ٓنقيقاهتا اٞنستمدة من نبض الواقع. كاٞنلفت لبلنتباه أٌف عبد اهلل إبراىيم يقرف 

بفكرة التمركز الٌديين؛ فكٌل مركزيٌة مشحونة بركح العربٌية  األنا كاآلخر يف الٌرحبلت قراءتو للعبلقة بٌن
فليس من كحي الصدفة أف ترتسم يف أفق ىذه الركح ذاهتا صورة شوىاء لآلخر تفتقد إُف ، التعاِف

إلسبلـ فكرة دار ا»كلعٌل ىذا ما ٪ناكؿ عبد اهلل إبراىيم رصده يف قولو: ، الٌنقاء كالكماؿ اٞننشود
ف اٞنسلموف عن بعد أف توقٌ ، ةة اإلسبلميٌ ت اٞننظومة العقائديٌ لت بسبب من تثبٌ كمركزىا العراؽ تشكٌ 

ط فيها منظومة قيم متماسكة تقبل كتنشٌ ، ةة تغذيها الثقافة اإلسبلميٌ كقد كانت دار شعوريٌ ، ـالتقدٌ 
يستأثر باالىتماـ ىو صورة اٌلذم  كاألمر، ساآلخر بتوجٌ  ها تنظر إُفكلكنٌ ، تفسًنات متقاربة أحيانان 

ٕنركز ال بد  ة. فعن كلٌ نات اٛنغرافيٌ ة كما ظهرت يف اٞندكٌ ع بالعقيدة اإلسبلميٌ اآلخر خارج اجملاؿ اٞنشبٌ 
 .(2)«ىة لآلخرل صورة مشوٌ دٌ أف تتأ

 كثيقان  يثًن عبد اهلل إبراىيم ىذا اٞنوضوع على اعتبار أنٌو يٌتصل اٌتصاالن ، كيف ضوء ىذه اٞنسلمة
عمد إُف استجبلئها على امتداد اٌليت  تلك الصورة، باٞنركزيٌة اإلسبلمٌية كنظرهتا إُف اآلخر/اٞنختلف

بتها ركٌ اٌليت  ةالصورة اإلكراىيٌ »د أٌف تلكم حيث يؤكٌ ، مؤلفو الضخم عٌمرت كثًنا يف البلشعور اٛنمعي
 .(3)«...رات كثًن من اٛنغرافيٌنمة يف تصوٌ ة القد٬نة لآلخر مازالت فاعلة كمتحكٌ األدبيات اٛنغرافيٌ 

جاء كصف الرحالة اٞنسلمٌن »حيث يقوؿ: ، كإُف اٞنذىب نفسو يذىب حسٌن ١نمد فهيم
ة كالتقبيح ٞنسلك اإلسبلميٌ العربٌية  صل بثقافة الذاتما يتٌ  عا بالتزيٌن لكلٌ مشبٌ ، بصفة عامة، القدامى

ككٌل تلك األحكاـ تعٌززىا حقيقة ٕنركز دار ، (4)«كتقاليد كعادات الغًن )غًن العرب أك اٞنسلم(
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نا االنتماء إُف ثقافة الفاتح كاٜناكم قد جعل يف أغلب ظنٌ  إفٌ »: إذ يردؼ قائبلن ، اإلسبلـ آنذاؾ
، يف إطار مقولة التزيٌن أك التقبيح-لوصف أغلب األشياء معياران  / اٜنضارمٌ / العرقيٌ األساس الديينٌ 

 "الذات"يف ضوء أفضلية ثقافة ، فيها من معتقدات كتقاليد كعاداتّنا ، كيف اٜنكم على السلوكيات
 .(1)«"الغًن"أك  "اآلخر"على ثقافة 

أٌما ، كموٌجهها، كراعيها، ىو صانع الثقافة من كحي ىذا اٞنوقف نستنتج أٌف اٞنركز اإلسبلميٌ 
يفتقد إُف تفويض ،  على ٥نوو ١نتشمٕنثٌلو األطراؼ غًن اٞنسلمة ال تظهر ثقافتو إاٌل اٌلذم  اٟنامش

ا بصورة خر بشكل مطلق كإ٧نٌ ال يوجد اآل»فكٌل ٢نتلف مذمـو كمدحور. باإلضافة إُف ذلك ، اٞنركز
كمن التأثًنات كالقيم ، ل من خبلؿ األنا كالتفاعبلت اٞنمكن حدكثهاتتبدٌ ، نسبية باعتباره ىوية مغايرة

٪نكي اكتشاؼ  رحليٌ  نصٌ  كلٌ   ألفٌ ، هةجٌ ة السائدة كما تفرزه من مهيمنات مو ة كاالجتماعيٌ الثقافيٌ 
بلوف صويف تصطبغ ة قد من رؤية إسبلميٌ  انطبلقان ، لو الة موضوعان يعتمدىا الرحٌ  تيماتعرب ، اآلخرين

د د اآلخر من احملدٌ ُنيث يتحدٌ ، تعدؿ من تشكيل تلك الرؤيةاٌليت  راتأك غًن٨نا من اٞنؤثٌ  أك سياسيٌ 
 .(2)«اآلخر النقيضا اآلخر اٞنشابو أك الديين: إمٌ 

يف عاَف مرتاـو ، كٓنٌفها اٞنخاطر، يكتنفها اجملهوؿاٌليت  قطعت اٞنفاكز الطويلةالعربٌية اٌليت  فالرحلة
ا جٌسدت جدلٌية ٬نكن اعتبارىا مدرسة للتثقيف بامتياز من منطلق أهنٌ ، يبدك للمرٓنل ببل ضفاؼ

ة أنتج بانوراما رائعة يف ارتياد اآلفاؽ البلهنائيٌ ة األنا كاآلخر؛ ذلك أٌف ككذا جدليٌ ، الكتابة كالسلطة
ففي ، كْنليات األنا كاآلخر، فكاف ىذا األخًن مرآة ترتاءل من خبلٟنا ١نموالت اٟنوية، أدب الرحلة

ة صورة اآلخر برباعة إنتاجيٌ ، ىذا الفضاء يٌتحد الوعي بالذات اٞنتمٌسكة ِنيار التمركز كاٟنيمنة
ة لآلخر إُف الدكنيٌ  ةال تستند ىذه النظر »ك، ...إٍفأك البوذمٌ ، ك اجملوسيٌ أ، أك اليهودمٌ ، اٞنسيحيٌ 

ا ترد أيضا كإ٧نٌ ، الدين عند اهلل ىو اإلسبلـ( على غًنه )باعتبار أفٌ  أساس مفاضلة الدين اإلسبلميٌ 
ة يف بنية التفكًن العرب ة ىامٌ ل جزئيٌ تشكٌ  "اٞنفاضلة"ٚنة  ة. كىكذا ٤ند أفٌ ة كحضاريٌ إُف أسباب عرقيٌ 

                                                           
 .175-174صص  ـ.س، أدب الرحبلت، -1
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الة اٞنسلمٌن يت انعكس أثرىا على كتابات الرحٌ كالٌ ، ةة خاصٌ يف عصر اٜنضارة اإلسبلميٌ  اإلسبلميٌ 
 .(1)«القدامى كنظرهتم إُف ثقافة الغًن

َف يعنت عبد اهلل إبراىيم يف قراءتو ٝنطاب الرحلة يف مرحلة العصور الوسطى باٛنوانب الفنية 
شغلو كىو اٌلذم  بيد أفٌ ، أك بآليات الكتابة كفضاءات اٞنتخٌيل، ةإشكالياتو األجناسيٌ أك ب، ةكالببلغيٌ 

تلك ، كاآلخر/الكافر، نات العتيقة ىو طبيعة العبلقة بٌن األنا/اٞنسلميقٌلب صفحات تلك اٞندكٌ 
كتابو الشهًن   كتأيت رحلة ابن جبًن اٞنبثوثة يف، حٌن ترتٌبص هبا أيديولوجيا التمركز يف كلٌ اٌليت  العبلقة

لذلك ، استأثرت باىتماـ ناقدنااٌليت  )تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار( يف طليعة النماذج
 ة.طرحتها ىذه الرحلة من الوجهة الثقافيٌ اٌليت  سنشرع من خبلؿ ىذه اٛنزئية يف عرض بعض القضايا

 :الة بتطل عات فاتحابن جبير..رح   -3-1

بعد ، "ميبلدم 12"الة القرف السادس اٟنجرم كأشهر رحٌ أديب كشاعر كفقيو »*ابن جبًن
و ال يعود بعد أداء لكنٌ ، إُف بيت اهلل اٜنراـ قاـ بثبلث رحبلت كانت ٗنيعها بغرض اٜنجٌ ، اإلدريسي

العربٌية  ؼ بعض الببلدلتعرٌ  قان مشوٌ  هر أف يدفع خطابل يؤثٌ ، الفريضة مباشرة إُف مدينة غرناطة
فيها على مصر كالديار اٜنجازية حيث بقي فيها  مرٌ »ا أنٌو اٞنؤٌكد تار٫ني   ؛ فمن(2)«...ةكاإلسبلميٌ 

عن  كمنها سافر ُنران ، يف طريق عودتو على ببلد العراؽ كالشاـ، بعد أداء الفريضة، جكعرٌ ، بضعة أشهر
 .(3)«ـ سنة ٙنسمائة ككاحد كٖنانوف للهجرةطريق صقلية فوصل ببلده يف اٝنامس عشر من ١نرٌ 

،  كعاٞنة، ةبمؤدٌ ، كرعة، ابن جبًن كاف شخصية تقية ن أف يقرأ من سطور ىذه الرحلة أفٌ كما ٬نك
كبلـ بالدعاء إُف اهلل تعاُف كالتوٌكل عليو جٌل جبللو، ةقوٌم العاطفة الدينيٌ »كما أنٌو  كىذه ، ٫نتم كل ٌ

كعٌمرىا ، ٟنا "بػحرسها اهللفمنها ما يدعو ، هبا مرٌ اٌليت  العاطفة اٞنٌتقدة دفعتو إُف إرساؿ األدعية للمدف
                                                           

 .177حسٌن ١نمد فهيم: أدب الرحبلت، ص -1
و اٜنسٌن ١نمد بن أ٘ند بن جبًن الكنان، األندلسي، الشاطب، البلنسي. كلد يف بلنسية، كٚنع العلـو من أبيو يف شاطبة، كأخذ ىو أب»اٚنو الكامل : *

 .5، د.ط، د.ت، صلبناف-أبو اٜنسٌن ١نمد بن أ٘ند بن جبًن: رحلة ابن جبًن، دار صادر، بًنكت .«القرآف عن أب اٜنسن بن أب العيش 
 .384الرحلة يف الرتاث العرب، ص فؤاد قنديل: أدب -2
 . 19ـ، ص1983، 2لبناف، ط-حسين ١نمود حسٌن: أدب الرحلة عند العرب، دار األندلس، بًنكت -3
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، ك٘ناىا اهلل" كما شابو أك "بأعادىا اهلل" إذا كانت ٣نٌا خرج من يد اٞنسلمٌن إُف أيدم الفر٤نة، اهلل
 وجعلىذا الوازع الديين اٞنتٌن ، (1)«كمنها ما يدعو عليها "بدٌمرىا اهلل" إذا كانت ٓنت سلطاف الفر٤نة

يف  فيو يشغل كثًنان  بلد ٪نلٌ  ففي كلٌ ، عنايتو كاىتمامو كاألكلياء جلٌ يوِف اٞنساجد كقبور الصحابة »
، كيف زيارة قبور الصحابة كالصاٜنٌن كإطالة اٜنديث عنها، ككصف اٞنشهور منها، إحصاء مساجده

كيقف ، د ما فيها من قبور كمشاىد. كيزكر قرب اٜنسٌنعند القرافة فيها كيعدٌ  ففي القاىرة يقف طويبلن 
 .(2)«ض لوصفومن التعرٌ  ج الديينٌ فيعجزه التحرٌ ، لكثرة الطائفٌن حولو كتقديسهم لو وران أمامو مبه

ت كقار العاَف كشيء من تزمٌ »يشٌف عن اٌلذم  ىذا التحرٌج الديين أفٌ  حسٌن كيرل حسين ١نمود
ث من فجعلو يتحدٌ ، كبًن  ها إُف حدٌ إف َف يكن شلٌ ، من فيض األحاسيس لدل األديب دٌ حالفقيو 

الة من كصف للطريق أف يفيض فيو الرحٌ  فحرمنا ما كاف ٣نكنان ، خبلؿ عقل الرجل اٞنتدين كحسب
 .(3)«األىواء اٞنتبايينٍ ، حنالس   كيف البحر: يف مناظره كمشاىده كأناسيو اٞنختلفيٍ  الطويل يف الربٌ 

 اباعتبارى بخس ىذه الرحلة ٗناليتهاػياٌلذم  كإُف اٞنذىب نفسو يذىب فؤاد قنديل حيث يرل أف
، حرص ابن جبًن على أف يصف لنا الوقائع كاألحواؿ من اٝنارج يف أغلب األحياف» ىو اا أدبي  نص  

 حسابو كال يتعٌٌن  ا ال تدخل يفككأهنٌ ، نان ا ىيٌ ها مس  إذ ىو ٬نسٌ ، ما يتناكؿ اٞنشاعر كاألحاسيس كقليبلن 
كىو رجل ، عن خشيتو من الزلل فضبلن ، ذلك نابع من فرط تقواه كطيب خلقو كلعلٌ ، ض ٟناالتعرٌ 

كال ، تهاال يسمح لركحو أف تفيض على سجيٌ ، تالتزمٌ  ا إُف حدٌ بدا يف أحياف كثًنة جاد  اٌلذم  ،الدين
 .(4)«ينقل إلينا ما استشعره عندما رأل ىذا اٞنشهد أك ذاؾ

الة يبلقيها الرحٌ اٌليت  ةدانيٌ جكالو  ةاإلنسانيٌ للتجربة  يفرتض أف تكوف ترٗنانان اٌليت  ةوريٌ شعفالدفقة ال
ىذا فحسب بل إٌف العجائب ليس ، ين كالعقلضها سلطاف الدٌ أينما كٌُف كجهو كانت ١نتشمة يرك  

و هبا نتيجة إغراقو يعلى غرار سابق و َف يعىنألنٌ  كاٝنوارؽ َف يكن ٟنا نصيب كافر يف رحلة ابن جبًن؛
                                                           

 .6أبو اٜنسٌن ١نمد بن أ٘ند بن جبًن: رحلة ابن جبًن، ص -1
 .22-21صص حسين ١نمود حسٌن: أدب الرحلة عند العرب،  -2
 .22-21صص ، نفسو -3
 .390قنديل: أدب الرحلة يف الرتاث العرب، ص فؤاد -4
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، تفرضو طبيعتو كرجل دين كأدباٌلذم  لتوازفسمت أغلب تعبًناتو بااتٌ »حيث ، يف الوصف الصادؽ
كما حدث لو يف ،  مواضع ١نٌددة كنادرة فرضتها شٌدة معاناتو يف كَف ينحرؼ بو قلمو إُف اٞنبالغة إاٌل 

 .(1)«اإلسكندرية كعيذاب

ط من ة يف البحر األبيض اٞنتوسٌ ة االستثنائيٌ كما يلفت نظر عبد اهلل إبراىيم يف ىذه الرحلة البحريٌ 
، ب ٟنابدت ساحرة من كصفو اٝنبٌل اٌليت   على اٜنياة يف صقليةكقوفو اٞنتأنٌ » الشرؽ إُف الغرب ىو

اإلعجاب بأىل ، ر٬نتزج بالتحسٌ اٌلذم  قارئ ٟنذه الرحلة ىو اإلعجاب كلٌ   ويبلحظاٌلذم  كاألمر
م ضنفسو بأف تن فابن جبًن ٬نيٌن ، ر على كوهنا خارج دار اإلسبلـكالتحسٌ ، اٛنزيرة كحياهتم كملكهم

كحيثما استشاره موقف تنشط يف نفسو تلك الرغبة. ، هبا يراه جديران اٌلذم  صقلية ثانية إُف العاَف
ابن  رغم أفٌ ، (2)«كالتمنيات اٝناسرة، يصلح أف يكوف مرثاة لؤلمل الضائع ىذا النصٌ  فٌ إكالواقع ف

 كاف كضعها كإاٌل ، ٟنا ىذا الذيوعع َف يكن ينوم نشر ىذه الرحلة كَف يكن يتوقٌ » جبًن على األرجح
ده بعد العودة على د إطبلع سيٌ رد. كلرّنا كاف تسجيلو ىذه اٞنذكرات جملرٌ يف كتاب متسلسل مطٌ 

فابن ، (3)«سة كانطباعاتو عن أىلها خبلؿ فرتة غيابو عنومشاىداتو يف ببلد اٞنسلمٌن كالديار اٞنقدٌ 
قدر ما كاف ينوم أف يضع شبو تقرير يرفعو إُف  يكن ٫نطر يف بالو أف يكتب أدب رحلة بَف»جبًن 

استغرقتو الرحلة جعل صاحبها يستمرئ التدكين اٌلذم  طوؿ الزمن» أفٌ  بيد، (4)«ده أب عثمافسيٌ 
أصاب ىذه اٌلذم  كالتنسيق، ة الواضحة على ابن جبًنلبة الصبغة األدبيٌ غمث كاف ل، ع فيوكيتوسٌ 

ة ترجيح كيزيد يف كفٌ ، مإُف مصاؼ أدب الرحلة القيٌ ، كعن جدارةف ارتفع بو أاٞنذكرات أك ىذا التقرير 
سة كَف يكتب فيهما كزار الديار اٞنقدٌ  صاحب الرحلة قاـ بعدىا برحلتٌن أخريٌن حجٌ  ىذا الرأم أفٌ 

 .(5)«عن ىاتٌن الرحلتٌن شيئان 
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١نمود حسٌن د حسين تتوفر عليها رحلة ابن جبًن يؤكٌ اٌليت  ةكيف إطار اٜنديث عن القيم األدبيٌ 
ٓنمل  ام لة على قدٌ عباراهتا مفصٌ ، بلغة سهلة بسيطة، شكل يوميات»ى ابن جبًن كتب رحلتو عل أفٌ 

سم عبارتو تتٌ ، بة إُف النفسكطريقتو يف السرد ١نبٌ ، ال ثرثرة فيها كال استطرادات أك تكرار، من معىن
ابة موسيقى جذٌ  على النصٌ  يفيضف، كىو ٩نيد صناعة السجع كسكبو، َنماؿ الرتكيب كحبلكة البياف

 يف إاٌل  طراران اضكال يضطر لو ، فكمعظم السجع يأتيو ببل تكلٌ ، ع على مداكمة اٞنطالعةتشجٌ 
ل ما داخلو كأدٌ ، ف يف عبارة كال يف فكرةتها فلم يتكلٌ ترؾ نفسو على سجيٌ »؛ ذلك أنٌو (1)«القليل

إذ يقوؿ يف عبارة ػ (2)«صر٪نان  من عواطف كأحاسيس إزاء بعض اٜنوادث كاٞنواقف أداء صادقان 
، كقطعنا ىذه الليلة البهماء يف مصادمة أىواؿ: »ءٜنظة تصاعد األمواج يف ليلة ليبل مسجوعة كاصفان 
أخذ من ، ٟنا من أحواؿ! مث أصبحنا يـو السبت ليـو عصيب يا، كمقاساة أحواؿ، كمكابدة أكجاؿ

 اكنكٕنسٌ ، ا للقضاءنكقد استسلم، حيث شاءتكاألمواج كالرياح ترتامى ّنا ، فر نصيبك ىوؿ ليلة بأ
 .(3)«بأسباب الرجاء

كينثر ، ن كبلمو كثًنا من اآليات القرآنية كاألحاديث النبويةيضمٌ » ابن جبًن أيضا أفٌ  كمن اٛنلي  
الرحلة يقع فيها أحيانا على كثًن من  فيو بعض أبيات من الشعر يف مناسبات مبلئمة. كقارئ

 كر قولو:كعلى سبيل الذٌ ، (4)«يصطنعها اصطناعااٌليت  االستعارات كالتعبًنات األدبية
 كقلنا:، الكدر اعنا ىذكْنرٌ ، فاستسلمنا للقدر»

 (5)«يضر  سخط العبد أك   قضياٌلذم  سيكوف

كنفث ، يشي بشيء من نبض الشعورفبل يكاد ، ٫نلو من اٜنركة كاٜنياة» -غالبان -فالوصف لديو 
و فإنٌ  تنطبع األشياء على قلمو كما تنطبع صورىا على عدستها. كاٜنقٌ ،  آلة تصويرفما ىو إاٌل ، اٜنياة
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فقد كصف ، (1)«و مع ذلك يفقد كثًنا من عناصر اٛنماؿ يف الوصف اٜنيكلكنٌ  ك٠نيدماىر يف ىذا 
كغرائب اٞنشاىد كبدائع ، ىد من عجائب البلدافكٌل ما مٌر بو من مدف كما شا» ابن جبًن يف رحلتو

ة ة بوصف النواحي الدينيٌ كعين عناية خاصٌ ، ةة كاألخبلقيٌ ة كاالجتماعيٌ كاألحواؿ السياسيٌ ، اٞنصانع
، ك٠نالس الوعظ كاٞنستشفيات كاٞنارستانات، كاٞنساجد كاٞنشاىد كقبور الصحابة كمناسك اٜنجٌ 

، كما كابده اٞنسافركف من ضيق كذعر، كالعواصف البحريٌةككصف كذلك الكنائس كاٞنعابد كالقبلع 
األىاِف مسلمٌن  كما كاف عليو، كانت دائرة يف الشرؽ بٌن الصليبٌيٌن كاٞنسلمٌناٌليت   كذكر اٜنركب

كمسيحيٌن من عبلقات حسنة يف خبلؿ تلك اٜنركب. ككصفو لكٌل ذلك دقيق مسهب يدٌؿ على 
 . (2)«دٌقة مبلحظتو كسعة علمو

 يف ا ىولو ابن جبًن يف رحلتو إ٧نٌ أىم ٤ناح سجٌ  أفٌ  حسين ١نمود حسٌند ىذا األفق يؤكٌ كضمن 
٠ناؿ اٜنياة االجتماعية فهو ينظر دائما إُف أحواؿ الناس كمستشفياهتم كمدارسهم. كيف ىذا اجملاؿ »

فهو على األغلب ذك خربات يف اٜنياة  كال غرك، ى قدرتو على اٞنبلحظة كملكتو يف النقد كاٜنكمتتجلٌ 
كعلى ، (3)«ج من إصدار األحكاـ أك شبهها يف بعض األحواؿفبل يتحرٌ ، وُنكم عملو كسنٌ ، ناضجة

ج عليها عرٌ » حيث، ةسبيل اٞنثاؿ ال اٜنصر ما أكرده من تصوير دقيق ٞنظاىر حياة اٞنسلمٌن يف صقلي
ة للمسلمٌن ة كالركحيٌ ظاىر اٜنضارة اٞناديٌ ب مثقي ىنالك فرتة يرقب عن كبك ، يف طريق عودتو

 .(4)«فيها

 دقيقان  كصفان » فإنٌو ال يتورٌع عن كصف الكعبة كاٞنسجد اٜنراـ -بامتياز-كّنا أف رحلتو حجٌية 
إذ ىو ، فاتوو أك خريطة ٞنوص ٧نوذجان  يصلح ألف يقيم بو مهندس معمارمٌ  و كصف أصمٌ كلكنٌ  بلن مفصٌ 

خلو من شعور الواصف كأحاسيسو أك من أم تصوير ألحاسيس الناس يف ىذا اٞنوقف ، لؤلسف

                                                           
 .25-24صص حسين ١نمود حسٌن: أدب الرحلة عند العرب،  -1
 .6-5صص أبو اٜنسٌن ١نمد بن أ٘ند بن جبًن: رحلة ابن جبًن،  -2
 .26ص  ـ.س، أدب الرحلة عند العرب، -3
 .29، صنفسو -4



 جدلية األنا واآلخر في كتابات الرح الة المسلمين -----------------------------الفصل الثالث:

 151                               قراءة التراث السردي  العربي في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي :األول البــــــــــــــــــــــــــاب

تعرض للكبلـ عليها يف اٞندينة أك يف اٌليت  اٞنساجد كاألماكن الدينية لٌ ىو كصفو لك العظيم. ككذلك
 .(1)«دمشق أك حلب أك يف غًنىا

، سة يف ببلد العجمببعض اٞنعاَف اٞنقدٌ  إعجابوَف ٫نف ابن جبًن ، اإلسبلميةكعلى غرار العمارة 
.. .»إذ يقوؿ: ، ا من أعجب ما كقعت عليو عينيويصفها بأهنٌ اٌليت  ،يكنطا نذكر منها كنيسة اإل

فأبصرنا من بنياهنا مرأل ، كنساء كقد احتفلوا ٟنا رجاالن ، كىو يـو عيد ٟنم عظيم، أبصرناىا يـو اٞنيبلد
، هاة ذىب كلٌ أعجب مصانع الدنيا اٞنزخرفة جدرىا الداخليٌ  اكيقع القطع بأهنٌ ، يعجز الوصف عنو

لت بأشجار ها بفصوص الذىب ككلٌ عت كلٌ قد رصٌ ، ف ما َف ير مثلو قطٌ كفيها من ألواح الرخاـ اٞنلوٌ 
ع بساطفتخطف األبصار ، بات من الزجاجالفصوص كنظم أعبلىا بالٌشمسيات اٞنذىٌ 

 .(2)«شعاعها...

٣نا ك »كتبت على ىامش ىذه الرحلة ما أكرده سيد نوفل يف قولو: اٌليت   ةكمن اٞنبلحظات النقديٌ 
، اع الطرؽكإطراؤه للحكم الصاٌف ك٘نلتو على قطٌ ، ٬نتاز بو ابن جبًن نقده ألساليب اٜنكم الغاشم

ة كتعيينو كٓنديده لؤلماكن يف دقٌ ، كبعرضو اٞنوجز الوايف ّنختلف الببلد كدعوتو إُف كفالة األمن العاـٌ 
 ٓنوم بعض اٞنعلومات» -كاٜناؿ ىذه-فهذه الرحلة ، (3)«واريخ بالتقو٬نٌن اٟنجرم كاٞنيبلدم...للت

ة من حياة الشرؽ أك أديب يريد أف يدرس ىذه الفرتة اٞنهمٌ  أك جغرايفٌ ، خال يستغين عنها مؤرٌ اٌليت 
٣نا حدا بالكثًنين ة إُف درجة عالية كقد رفع هبا صاحبها ىذا الضرب من الصياغة األدبيٌ ، اإلسبلميٌ 

وف . كقد أفاد منو فائدة كربل اٛنغرافيٌ ىا ذركة من ذرل ما بلغو ٧نط الرحلة يف األدب العربٌ إُف عدٌ 
سمت اتٌ » رحلة ابن جبًن فبل ٫نفى أفٌ ، (4)«ركف عليو ٣نن أعجبوا بعبارتوخوف كالرحالة اٞنتأخٌ كاٞنؤرٌ 

ٞنا ، ٠ناؿ أدب الرحلة، قيمة يف ىذا اجملاؿفكانت أكثر أثار العصور الوسطى ، أنقى بطابع أدبٌ 
دفعت عبد اٌليت  ىي ىذه السمات اٞنذكورة آنفان  كلعلٌ ، «ةكنفحات أدبيٌ ، امتازت بو من إتقاف كجودة
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، ة مبلحظة نادرةو ٬نتاز بقوٌ ما ٬نكن كصفو بو أنٌ  الة أقلٌ حٌ ر » "الرٌحالة الكبًنػ: "اهلل إبراىيم إُف كصفو ب
 .(1)«ابن جبًنعصر ضربو التصٌنع يف اٌلذم  الكبلسيكيٌ  د على تقاليد النثر العربٌ رٌ بليغ يتم كنثر أدبٌ 

 :شيخ الر ح الينابن بطوطة..  -3-2

استأثرت رحلة ابن بطوطة اٞنسٌماة: )ٓنفة النظار غرائب األمصار( باىتماـ الناقد عبد اهلل 
ات شيخ الرٌحالة سرديٌ ، كاإلسبلميٌ  كأمشل كتب الرحبلت يف التاريخ العربٌ  كوهنا أىمٌ ،  إبراىيم

، كيرتطم فيها الصدؽ باٞنبالغات، اٞنسلمٌن استوقفتو ٞنا تضمنتو من أخبار ٕنتزج فيها اٜنقيقة باٝنياؿ
 ة.كتساؽ فيها األساطًن إُف جانب الوقائع اليوميٌ 

ن ذيوع َف يبلغ غًنه ما بلغ م» ذلك أنٌو، يعترب ابن بطوطة من أكثر الرٌحالة اٞنسلمٌن شهرة
كبفضل ثقافتو كعلمو كذاكرتو ، ةتفيض حيويٌ اٌليت  ةبفضل شخصيتو القويٌ ، الصيت يف الشرؽ كالغرب

عن  فضبل ،أمور العيش يف كلٌ  عو إُف األفضل دائمان لو لدقائقها كتطلٌ النابضة كإقبالو على اٜنياة كتأمٌ 
كعدـ اٝنوؼ من ركوب ، االستطبلع ككذا حبٌ ، (2)«د كحب اٞنعرفة كالولع بالسفرلى ة اٛنسم كاٛنى قوٌ 

إُف تغطيتو الشاملة  باإلضافة، كقدرتو اٝنارقة على استيعاهبا، الصعاب يف سبيل اٜنصوؿ على األخبار
 ة اٞنألوفة.ة يف إطار الثقافة اإلسبلميٌ كالصادقة لشؤكف اٜنياة االجتماعيٌ 

أقدـ ابن بطوطة على »، األقداـأك سًنا على ، أك االلتحاؽ بقوافل اٛنماؿ، عن طريق اإلُنار
فة يف ذلك الوقت كقبل ك ة كاٞنعر طاؼ خبلٟنا معظم الببلد اٞنسكونة من الكرة األرضيٌ ، رحلة طويلة
، ٢نر العاَف القدمي من الغرب إُف الشرؽ»حيث ، (3)«عدا بعض البلداف األكركبية  ما، سبعة قركف

، إُف ركسيا جو مشاالن فيتٌ ، الشماؿ من آسيا الصغرلكمن الشماؿ إُف اٛننوب. كتبدأ رحلتو إُف ببلد 
ال تبدك مقنعة بالنسبة لرحالة مسكوف بالرحيل مثلو )عظم اٌليت  ه بصعاهبالكن ببلد )الظلمة( تصدٌ 
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كيدكر حوؿ كنيستها ، ؿ يف اٞندينة العظيمةكيتجوٌ ، جو صوب القسطنطينيةفيتٌ ، اٞنؤنة كقلة اٛندكل(
 .(1)«كسرعاف ما ينعطف إُف أكاسط آسيا مث جنوهبا، ْناه الشماؿ الشرقيٌ با كيقفل راجعان ...اٞنشهورة

صاحبها ما  » أفٌ لكٌن اٞنلفت ىو ، ةة كجغرافيٌ سائح اإلسبلـ بقيمة تار٫نيٌ  *حظيت رحبلت
ح حياتو على العقد الثالث من عمره حت خلف كالديو يف طنجة كراح يطوم الببلد كادت تتفتٌ 

من  فقضى ربيع حياتو كشطران ، ات الزماف كال أىواؿ األخطارَف توىنها مشقٌ ة كاألقطار يف عز٬نة شابٌ 
كح لنادرة يف بين مثل ىذه الرٌ  عن أىلو ككطنو ّنحض إرادتو كاختياره. كإفٌ  مغرتبان ، االن رحٌ  االن خريفو جوٌ 

العصور بضعة آحاد من األفراد ٪نرتفوف الرحلة  فليس من اليسًن أف تلد كلٌ ، البشر على مر العصور
ال ٬ناثلو كثًنكف يف ىذه  فريدان  ىذا الرحالة طرازان  أعمارىم كما احرتفها ابن بطوطة. كلذا ٬نكن أف يعدٌ 

الطواؼ كاالغرتاب. ٣نا يسم رحلة ابن بطوطة بسمة  كحبٌ ، ملكة االرٓناؿ، لة يف نفسوياٞنلكة األص
يف عهده  ينضاؼ إُف ذلك أٌف طبيعة العاَف اإلسبلميٌ ، (2)«الة العربلرحٌ زىا عن باقي رحبلت إنيٌ 

، كشٌدة التقول كالٌصبلح، تٌتسم بالبساطة يف العيش» حيث كانت، ع على األسفار كالرحبلتتشجٌ 
كما يصاحبهما من مظاىر تكفل للمسافر الطمأنينة يف ظٌلها كالتمٌتع ّنمٌيزاهتا. فكاف اٞنسلموف يف 

                                                           
 .521عبد اهلل إبراىيم: عاَف القركف الوسطى يف أعٌن اٞنسلمٌن، ص -1
قاـ ابن بطوطة بثبلث رحبلت، زار يف األكُف ببلد اٞنشرؽ اإلسبلمي ّنا فيها اٟنند كالصٌن، كزار يف الثانية ببلد » :مجمل رحالت ابن بطوطة*

ق معتمدا حج بيت اهلل اٜنراـ، 765األندلس، كيف الثالثة ببلد السوداف الغرب. ككاف قد غادر طنجة مسقط رأسو يف يـو اٝنميس الثان من رجب عاـ 
الثانية كالعشرين من عمره، فمٌر باٛنزائر كتونس كليبيا ككصل مصر حيث ْنٌوؿ يف مدهنا، كذىب إُف الشاـ، كبعد أف طاؼ بلداهنا ذىب كىو ال يتجاكز 

كة كرحل من مإُف اٜنجاز حيث أٌدل فريضة اٜنج، كسافر منها إُف العراؽ كطوؼ فيو كألػٌم ببعض اٞندف يف غرب إيراف مث أٌدل فريضة اٜنج مرة ثانية. 
ـ كالقوقاز كالبلغار إُف اليمن كإُف شرؽ إفريقيا كعاد إُف ظفار كعماف كالبحرين مث إُف مكة ليحٌج للمرة الثالثة كيعود إُف مصر مث الشاـ كإُف جزيرة القر 

بليو كعاد عن طريق كمنها ذىب إُف الصٌن عن طريق اٞن 734كإُف القسطنطينية، كمنها رحل إُف خوارـز كِنارل كأفغانستاف مث دخل اٟنند سنة 
فليبيا فتونس سومطرة كنزؿ يف ظفار كاْنو إُف ببلد العجم فالعراؽ فالشاـ فمصر فاٜنجاز ليحٌج للمرة الرابعة، كليعود بعدىا إُف مراكش عن طريق مصر 

 كمن فاس يزكر مسقط رأسو طنجو مث ق ليحظى برعاية السلطاف أب عناف اٞنريين750فاٛنزائر، ككصل مدينة فاس يف يـو اٛنمعة أكاخر شعباف من عاـ 
الثالثة يف أكاخر يبدأ رحلتو الثانية، كىي رحلة قصًنة زار خبلٟنا ببلد األندلس مث عاد إُف مراكش ليصحب أبا عناف إُف فاس. كيودعو منها ليقـو برحلتو 

ببلد السوداف الغرب كيتوٌغل يف ٠ناىل أفريقيا الوسطى  إُف 753، كيبقى يف مدينة سجلماسة بضعة أشهر، ليبدأ الرحلة يف غرة احملـر سنة 752عاـ 
حسين ١نمود حسٌن: أدب الرحلة . «ق 776ليستظل رعاية السلطاف يف ببلطو بفاس حيث ٬نضي بقية حياتو حت عاـ  754كيعود بعدىا يف عاـ 

 . 36-35صص عند العرب، 
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كيقفوف األكقاؼ ، ة يرٌحبوف بإخواهنم الذاىبٌن إُف األراضي اٞنقٌدسةة اإلسبلميٌ اإلمرباطوريٌ أ٥ناء 
 .(1)«لئلنفاؽ على الغرباء من اٞنسافرين اٞنسلمٌن

ل فيها ابن بطوطة كٌل ما زت ىذه رحلة ابن بطوطة أهٌنا ٕنٌثل كثيقة مهٌمة سجٌ ٚنة ميٌ  أىمٌ  كلعلٌ 
ة ة كالتار٫نيٌ رٌكز على اإلحاطة بالعديد من اٛنوانب االجتماعيٌ حيث ، اكتسبو يف حٌلو كترحالو

 بل عاٞنان ، سواء؛ ذلك أنٌو كاف مثقفان  على حدٌ  كغًن اإلسبلميٌ ، ة للعاَف اإلسبلميٌ كالسياسيٌ ، ةكالثقافيٌ 
إذ يعتربه عبد اهلل ، شيخ الرٌحالة اٞنسلمٌن ببل منازعإنٌو ببساطة ، ؿكرجل اجتماع من الطراز األكٌ 

ينطبق عليو مصطلح اٌلذم  كىو، أكثر قدرة من غًنه على الصرب كاٞنطاكلة يف االرٓناؿ» براىيمإ
َف يرتؾ ابن بطوطة »ك، (2) «...من عمره يف التسيار كبًنان   ان فقد سلخ شطر ، ؽباالة" ٕناـ االنط"الرحٌ 
 كبًنان   رحلتو معرضان كبذلك كانت ، ث عن أىلها كسلطاهنا كعلمائها كقضاهتا كٓندٌ نزؿ هبا إاٌل  بلدان 

، ةة قويٌ ة. ككانت فيو نزعة دينيٌ ة كاالجتماعيٌ نزؿ هبا من الوجهتٌن السياسيٌ اٌليت  ٜنياة األمم كاألقاليم
شٌب بٌن أحضاف »؛ ذلك أنٌو (3)«..فة.فأطاؿ الوقوؼ عند رجاؿ الدين كأمور اإلسبلـ كزكايا اٞنتصوٌ 

كتوٌُف مناصب القضاء بٌن الٌناس. فرتٌّب ١نمد ، ةاإلسبلميٌ ة أسرة عريقة يف االشتغاؿ بالعلـو الشرعيٌ 
كما ،  ة كتفٌقو فيهاحيث درس العلـو الدينيٌ ، كسار على هنج أسرتو، ابن بطوطة كترعرع يف مهد ديينٌ 

تقي ا كرعان ١نبان للعلماء  كجعلت منو رجبلن ، تعٌلم األدب كفنوف الشعر. كقد صقلتو ىذه الرتبية
من طموح كمقدرة على  ثاؿ ٞنا ٕنٌتع بو أبناء األسر الٌدينٌية العليا يف اجملتمع اإلسبلميٌ كخًن م، كاألكلياء

 .(4)«ٌمل اٞنشاؽ كاالرٓناؿ يف طلب العلم كالعرفافٓن

، ة الوسطى...كقد أثارت رحلتو األفكارؿ سائح يكتب عن ٠ناىل إفريقيٌ أكٌ »كيعترب ابن بطوطة 
خٌن الغربيٌن ٩نمعوف اٞنؤرٌ  لكنٌ ، ب كما يقوؿ ابن خلدكفكمكذٌ ؽ كاختلف الناس يف ركاياتو بٌن مصدٌ 
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كاٞنعرفة باألقطار اٞنعمورة ، البلداف أعادىا على علم تقومياٌليت  العظمىدكف الفائدة على صدقو كيؤكٌ 
 .(1)«كنظم اٜنكم اٞنختلفة لذلك الزماف...

ألسفاره من خبلؿ كتابو الشهًن  كلكٌنو خٌلف سردان ، َف يرتؾ ابن بطوطة كراءه أم عمل أدبٌ 
كيذكر أٌف ، ككصفان أمينان لرحبلتو الواسعة، يضٌم بٌن دفتيو سردان فريدان اٌلذم  )رحلة ابن بطوطة(

صاؿ فآنة فكاف ىذا االتٌ » كقصصو اٞنثًنة، السلطاف اٞنغرب أبو عناف فارس اٞنريين أعجب برحبلتو
نتو عن الرتحاؿ غكأ، الة الكبًن فرصة التدكينللرحٌ إذ فسحت ، خًن على ابن بطوطة كاألدب معان 

بفضل ما أفاء عليو ىذا السلطاف من كافر النعم. فبعد أف ٚنع ىذا األخًن سرد ابن بطوطة لعجائب 
، كالفتة أخرل، (2)«دعاه إُف إثبات ذلك، ع حولومٌ يركيها عنده ٞنن ْن، أخباره كمستغرب مشاىداتو

أحد   ىا كاد يستقر بو ببلط فاس حت راح ٬نلي رحلتو أك رحبلتو علالة الكبًن مىذا الرحٌ » أفٌ  ىي
 .(3)«كتاب الديواف )١نمد بن ١نمد بن جزم الكلب( بأمر أب عناف السلطاف

ة  ضاؼ شواىد شعريٌ أبل ، عليو ي يكتف ّنا أملَف» لكٌنو، ماِفكتب ابن جزم تلك األ،  كىكذا
 كَف ٬نل عنها شيئان ، زارىا ابن بطوطةاٌليت  عن بعض اٞندف كما نقل عن ابن جبًن كغًنه فصوالن ،  كثًنة

على الرغم ، التنارحٌ  تدؿ القرائن على أفٌ »ك، (4)«على ٥نو ما نرل يف كصف دمشق كحلب كبغداد
و َف ٬نلك مذكرات لرحلتو عند كأنٌ ، َف يكن ذا ميل إُف الكتابة لسبب أك آلخر، من كلعو بالقصص

سرده  كما ىو األغلب. كمن ىنا فإفٌ   و َف يكتبها أصبلن ضاعت منو أك أنٌ ا أف تكوف فهي إمٌ ، إمبلئها
بدليل تقطع ، متكامل اٛنوانب يف ذىنو هبدؼ إخراجها كتابان  بلن حوادث ىذه الرحلة َف يكن متمثٌ 

ـ مادة ىذا الكتاب إُف و أف يقدٌ ٨نٌ  ا كاف كلٌ صاؿ األحداث فيها باستمرار كإ٧نٌ اٜنكايات كعدـ اتٌ 
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برغم اٛنهد ، ر ذلك على منهج الكتاب كعلى التسلسل كالتكامل فيو تنسيق. كقد أثٌ بلبر احملرٌ 
 .(1)«بذلو الكاتب للربط بٌن ىذه القصص كاألخباراٌلذم  الواضح

طريقة اٞنشاركة يف اإلمبلء كالتدكين جعلت من الصعب االرتفاع بأسلوب الرحلة » كمن ىنا فإفٌ 
كة كعرل التسلسل مفكٌ ، فبدا اختبلط األسلوبٌن كاضحان ، اٞنرتابطد كالتدكين اٞنتكامل إُف النمط اٛنيٌ 

اٌليت  إُف التناسب كالتناسق. فلغة السرد القصصيٌ  الكتاب فجاء مفتقران  ءمرتابطة يف أكثر أجزا كغًن
أك ، ة بسيطة أميل ما تكوف إُف لغة احملادثة العاديةلغة قصصيٌ ، حالة أخباره كحكاياتويعرض فيها الرٌ 

ة ككثًنة. كال كإف اكتنزت بتفاصيل غنيٌ ، "ةباللهجة الشخصيٌ "ى تكوف إُف ما ٬نكن أف يسمٌ  أقرب ما
ما لديو من  و أف يقصٌ ا ٨نٌ كإ٧نٌ ، ةة أك ملكة أدبيٌ و عرض قدرة لغويٌ غرابة يف ذلك إذ َف يكن ٨نٌ 

 فمن الصعب أف ترتفع باألسلوب إُف النمط العاِف كالتنسيق»كعليو ، (2)«حكايات كمشاىدات
كٔنلو عباراهتا من السجع كاٛنناس ، ة السردبالبساطة كانسيابيٌ » زفأسلوب الٌرحلة يتميٌ ، (3)«اٞندركس

 .(4)«بعد ذلك كثًنان   مة كيقلٌ  يف اٞنقدٌ كأشكاؿ البديع كالبياف إاٌل 

 ككذا األساطًن كاٝنرافات، ٓنفل رحلة ابن بطوطة باٜنوادث النادرة كالطريفة، كمن جهة أخرل
ليس ، جاهبا ابن بطوطةاٌليت  تشٌكل بدكرىا إطبللة سخٌية على الرتاث الشعب يف تلك الربوعاٌليت 

شٌدت انتباه صاحبها ْنعلو أكثر اٌليت  حكايات الرحلة كخرافاهتا كموضوعاهتا» ذلك فحسب بل إفٌ 
رافات كحكايا إذ احتلت اٞنسائل اٞنتعٌلقة باٝن، بل كمن كبار معتقديها، ةإُف اٞنعتقدات الشعبيٌ  قربان 

النواحي ، لقد عناه من مشاىداتو»ك، (5)«الكرامات كالغرائب كالدراكيش اٞنكانة األكُف بالنسبة لو
 .(6)«ال مظاىر األمصار كاألقطار، ةة كالفرديٌ ة كاالجتماعيٌ البشريٌ 
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، ث عنهمذين عرفهم كيسعى دائما للتحدٌ خاصة يف ذكر األشخاص الٌ ة لذٌ »كما كاف لو 
هتم اكرام  مفًنك ، ةكا كراحة نفسيٌ و يرل يف ذكرىم ترٌب ككأنٌ ، الدين مساحة كبًنة يف ذاكرتوكيشغل رجاؿ 

 ينضاؼ إُف ذلك، (1)«على زيارة قبورىم كإكرامهم كما كاف حريصان ،  كيطلب الر٘نة ٟنم، كأحاديثهم
دكنو بكتب كيزكٌ ، يقربونو حيثما حلٌ ، كإعزازىم محفاكهت ذين كاف ١نلٌ ذكره للسبلطٌن كاألمراء الٌ »

كما ٓنكي   و مبعوث رٚنيٌ  ليلقى آخر منهم ككأنٌ إاٌل  ع حاكمان فبل نراه يودٌ ، التوصية حيثما رحل
 .(2)«ىمءقاصد عطا، كىو يف غالب األحياف مادح ٟنم، الرحلة

كحت ، يبدك أثر اإلسبلـ يف كثًن من أجزاء الرحلة»إذ ، كتظهر عناية ابن بطوطة بشؤكف الدين
أتى عليها ليبٌن ذلك باإلضافة إُف بعض اٌليت  سرد ابن بطوطة لكثًن من حكاياتو كالكرامات فإفٌ 

 كاستخرت اهلل عزٌ "، "جزاه اهلل أفضل اٛنزاء عن اإلسبلـ كاٞنسلمٌن"الدينية من مثل  وتعبًناتو كدعوات
صبلح كديانة م أىل ين كمدح أىل بعض الببلد بأهنٌ كباإلضافة إُف اىتمامو برجاؿ الدٌ ، "كجلٌ 

كىو  ك١ناكالتو عبثان ، م النساء يف ببلد السودافكاستقباحو تعرٌ ، ١نافظوف على الصبلة كحفظ القرآف
عن ذلك بوصف  . كما عين فضبلن (3)«.. على نسائها.أف يفرض التسرٌت ، قاض يف جزائر )ذيبة اٞنهل(

كٞندينة »اإلسكندرية: يف كصف  -على سبيل اٞنثاؿ-إذ ٤نده يقوؿ ، زارىااٌليت  اٞندف الكربل
كباب ، كباب البحر، كباب رشيد، باب السدرة كإليو يشرع طريق اٞنغرب، اإلسكندريٌة أربعة أبواب

، كٟنا اٞنرسى العظيم الشأف، فيخرج الناس منو إُف زيارة القبور، كليس يفتح إال يـو اٛنمعة، األخضر
 كمرسى الكفار بسرادؽ، كقاليقوط بببلد اٟنندكَف أر يف مراسي الدنيا مثلو إال ما كاف من مرسى كوَف 

 .(4)«كمرسى الزيتوف بببلد الصٌن، بببلد األتراؾ
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على مدل  كبًنان   آخر كشاىدان  مثاالن »أكردىا ابن بطوطة اٌليت  كىكذا ٤ند يف ٠نمل اٞنعلومات
خلقتهم  كبالناس كاألقواـ يف، أقطاره كشعوبو، إسهاـ تلك الرحلة كغًنىا يف التعريف هبذا العاَف

َف يكن السفر البعيد عرب الربارم اٌليت  ةاف تلك اٜنقبة الزمنيٌ كذلك إبٌ  -ىذا التعبًن إف صحٌ -كخلقهم
اٛنديد  اٞنغامرة كحبٌ  مكمن دفعته،  ٞنن استهوهتم الرغبة يف االكتشاؼإاٌل  ران كال ميسٌ ، كالبحار سهبلن 

 .(1)«ك٢نالطة الناس كاألقواـ، كالتغيًن إُف التجواؿ يف البقاع

خ اٛنغرايف كاٞنؤرٌ  هتمٌ اٌليت  ٓنتوم على كثًن من اٞنوضوعات» رحلة ابن بطوطة فإفٌ ، كعلى أيٌة حاؿ
ر. الة كّنا أضافو احملرٌ و الرحٌ ا نقصد بالرحلة ىنا الكتاب ّنا قصٌ ك٥نن إ٧نٌ ، كالعاَف االجتماعي كاألديب

شاىدىا اٌليت  عن أحواؿ بعض اجملتمعات فقد نقل إلينا ابن بطوطة يف رحبلتو الطويلة ىذه كثًنان 
كبعض شعائرىم ، كمبلبسهم كأطعمتهم كأشربتهم، من عادات الناس كتقاليدىم، كعاش فيها

يف  ةالتاريخ كاٛنغرافي مصدرا كبًنا من مصادر علميٍ » كعليو ستظل رحلة ابن بطوطة، (2)«ةينيٌ الدٌ 
ؿ من أجلى أسرار األمم و أكٌ ة. حسبو أنٌ كاالجتماعيٌ ة السيما من الناحيتٌن السياسيٌ ، القركف الوسطى

وه كقد أحلٌ ، ككشف عن الكثًن من ٢نبآهتا. كيكفيو ما جاء لكبار اٞنستشرقٌن من أقواؿ فيو، كأحواٟنا
.(3)«ارمن ٠نهوده اٛنبٌ  -عرفهااٌليت  كقد طافوا باألمكنة- قوا بأنفسهمبعد أف ٓنقٌ ، اٞنرتبة البلئقة بو  

 ل اٞنواطن اإلسبلميٌ ٬نثٌ » ة اٞناتعةفإف ابن بطوطة هبذه الرحلة االستثنائيٌ ، أمرو كمهما يكن من 
الرحلة  بدافع اٞنغامرة كالتجارة أك حبٌ  يف القرف الثامن اٟنجرمٌ  طاؼ أرجاء العاَف اإلسبلميٌ اٌلذم 

ل كسيبقى ٬نثٌ  دة.امها يف أمصار اإلسبلـ اٞنتعدٌ يٌ أ على كحدة الشعور اإلسبلميٌ  د كسيبقى دليبلن اجملرٌ 
ـ من خبلؿ رحلتو ىذه كثًن من فقد قدٌ ، الٌن على مدل الدىورة فريدة من الرجاؿ الرحٌ نوعيٌ 

ة عن مناطق معركفة كمناطق أخرل يف الشرؽ األقصى كيف بعض ٠ناىل ة كاٛنغرافيٌ اٞنعلومات التار٫نيٌ 
 .(4)«...إف َف تكن معدكمة أحيانان ، إفريقيا َف تكن معرفتها كاسعة االنتشار
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  :مرشد الدينيال..ابن فضالن -3-3

تعٌد من اٌليت  عين عبد اهلل إبراىيم بالتبصر يف ثناياىا رحلة ابن فضبلفاٌليت  كمن النماذج األثًنة
فقد أرسلو اٞنقتدر باهلل ضمن بعثو ، قاـ هبا صاحبها يف الزمن الغابراٌليت  طبلئع الرحبلت السفارية

أسلم كأرسل إُف اٝنليفة اٞنقتدر باهلل »اٌلذم  ة إُف ملك صقالبة حوض الفولغا أٞنش بن يلطواررٚنيٌ 
كيصف لو الطريق الصحيح إُف ، فو شرائع اإلسبلـيطلب منو أف يبعث إليو من يفقو يف الدين كيعرٌ 

يساعده يف كما طلب من اٝنليفة أف يبعث إليو من ،  كحكمةن  كحكمان  كقوالن  عمبلن ، رضا اهلل كر٘نتو
ن يدفع عن ببلده األعداء من صككذلك يف بناء ح، اإلسبلميٌ  يتوافر لو الطراز اٞنعمارمٌ ، بناء مسجد

ة إُف ملك الصقالبة برئاسة ة كىندسيٌ كأمر بتشكيل بعثة دينيٌ ، ب اٞنقتدر بالدعوةاٞنلوؾ اجملاكرين فرحٌ 
 .(1)«منومن أبرز رجاؿ الدين يف ز  بوصفو فقيها كرجبلن ، أ٘ند بن فضبلف

، أما عن رحلة ابن فضبلف فيعتربىا عبد اهلل إبراىيم من أكثر الرحبلت شهرة إُف ببلد الشماؿ
و ال يعلم أحد بالضبط . كمع أنٌ كصعبان  جان متعرٌ  ا طريقان نطلق فيها من بغداد ليصل ركسيا شاق  ا» حيث

م إُف زمن ياقوت اٜنمو  معركفان بعد أف كاف ، ض للتخريبعرٌ  النصٌ  ألفٌ ، إُف أين انتهى ابن فضبلف
من  كثًنان   فإفٌ  -كما أشرنا يف البحث التمهيدم ٟنذا الكتاب- يف القرف الثان عشر اٞنيبلدم

ا اجتماعي   كصفو لشرؽ أكركبا كمشاٟنا يعترب تار٫نان  لكنٌ ، و بلغ الببلد اإلسكندنافيةأنٌ  حالتفسًنات ترجٌ 
يف القرف العاشر اٞنيبلدم. ككما  تستوطنها مازاؿ معظمها كثنيان اٌليت  يف كقت كانت فيو األقواـ أصيبلن 

ة ة كالدينيٌ ة كاالجتماعيٌ كتكشف األنساؽ الثقافيٌ ، عةمبلحظات ابن فضبلف ثرية كمتنوٌ  سيتضح فإفٌ 
 .(2)«ة يف ذلك الوقتللشعوب الشماليٌ 

زارىا يف بداية القرف اٌليت  ا لتاريخ الركس كالببلدىام   مصدران »رحلة ابن فضبلف  كبالتاِف تعدٌ 
صها لذلك استحقت عناية أم يف فرتة يفتقر فيها العاَف الغرب اليـو ٞنصادر ٔنصٌ ، العاشر اٞنيبلدم

كتابة   ة يف فنٌ لت نقلة نوعيٌ كشكٌ ، ة نادرةا دٌكنت حقائق تار٫نيٌ قٌن ألهنٌ ة من الباحثٌن كاحملقٌ استثنائيٌ 
                                                           

 .164فؤاد قنديل: أدب الرحلة يف الرتاث العرب، ص -1
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فنقلتها إُف مستول التحليل اإلثنوغرايف لشعوب ، مفاىيم السرد كانت غارقة يفالعربٌية اٌليت   الرحلة
 .(1)«كقبائل َف يكن العاَف يعرؼ عنها شيئان 

الرٌحالة يسعى بشكل دؤكب إُف كسر   فإفٌ ، ال هنائية كٞنا كانت الرحلة سًنكرة أٌخاذة تعانق آفاقان 
ؾ لقد ٓنرٌ »ك، ال متناىي فضاء حرٌ فالرحلة ْنديف يف ، ٓنوؿ دكف الوصوؿ إُف مبتغاهاٌليت  القيود كلٌ 

ا كذلك. ككاف سرده لتفاصيل ىذه اٜنركة حر  ، ف هباة يف إطار اٞنهمة اٞنكلٌ ابن فضبلف حركة حرٌ 
ُنيث أتاح لو حرية  ىذا اإلطار كاف مرنان   أفٌ إاٌل ، ماف كاٞنكافبالزٌ  ١نكومان  بع منهجان و اتٌ صحيح أنٌ 

 .(2)«ال فجوات فيو، قتو رشيق خفيف منسٌ فضبلف ألحداث قصٌ  . سرد ابناٜنركة كالوصف يف آفو 

كإقباؿ ، يف شهرهتا ما تضمنتو )رسالة ابن فضبلف( من حوار كاف سببان ، ينضاؼ إُف ذلك
ألٌف ، بعيد عن النمط اٛنغرايفٌ  ساعد ىذا على تثبيت رحلتو كنمط أدبٌ » الدارسٌن عليها؛ ذلك أنٌو

يف -كىي ، ا قٌدمها ابن فضبلفحواري   لؤلدب. أكثر من ٙنسة عشر موقفان اٜنوار من السمات اٞنميزة 
ٔنٌفف من غلواء ، دائمان  تضيف جديدان ، مؤٌدية لغرضها، قصًنة تضفي اٜنيوية على الرحلة -أغلبها

 .(3)«كالتقاط اٜنقائق من بٌن ثنايا الكبلـ، فتعطي القارئ فرصة اللتقاط األنفاس، السرد اٞنتواصل

كتنثاؿ اٛنمل ، ق فيها العباراتتتدفٌ » إذ، ى القيمة األدبية كالفنية لرسالة ابن فضبلفكليست ٔنف
دة ف لنا صياغة جيٌ كاستطاع ابن فضبلف أف ٫نلٌ ، فيف سهولة كيسر دكف ثرثرة أك حذلقة أك تكلٌ 

 يف نصٌ  كأف يبلور ىذا الكمٌ ، ةة كإنسانيٌ ما حصل عليو كٞنسو من معلومات جغرافيٌ  ك١نكمة لكلٌ 
قٌن ؿ احملقٌ أكٌ » فابن فضبلف ىو، (4)«دت فصوٟنا كحوادثهاأشبو بقصة متماسكة مهما تعدٌ ، مرتابط

 .(5)«كدكف منازع الرحليٌ  ة اٜنكي يف النصٌ ألدبيٌ 

                                                           
 [.28/08/2020بتاريخ: ] ،aljazeera.net متاح على الشبكة:الرحالة ابن فضبلف أثرل تاريخ ركسيا،  -1
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ككصفها الدقيق ٞنبلمح اٜنياة يف  ةليس فقط بفضل معلوماهتا اٛنغرافيٌ » كتتعاظم قيمة ىذه الرسالة
، ة ٟنذه اٞنناطقكاألنثركبولوجيٌ  ةكلكن بفضل السرد التحليلي للسمات اإلثنوجرافيٌ ، ىذا العاَف اٛنديد

كمن ىنا كاف اىتماـ اٞنستشرقٌن ، ٞنعظم شعوب العاَف اإلسبلميٌ  تقريبان  كاف ٠نهوالن اٌلذم   األمر
 إفٌ ىنا ف كمن، (1)«العناية بطبعها كإلقاء الضوء عليها تكتوال، زةكالعلماء الركس هبذه الرسالة اٞنتميٌ 

 (2)«ة اآلخرمن أكائل الرحبلت الباحثة يف ميثيٌ » رحلة ابن فضبلف

نرفده ّنبلحظات مقتضبة على  ال يسعنا إاٌل ، كيف اٝنتاـ كبعد أف كصل ىذا الفصل إُف هنايتو
 سبيل اإلٗناؿ: 

حيث استطاع أف يلقي ، ة غزيرةز ٞنواد تراثيٌ مركٌ  يركن عبد اهلل إبراىيم إُف مقرتب ٓنليلي علميٌ  -
بلت صور اآلخر يف العصور الوسطى كما تراءت كارتسمت يف أعٌن اٞنسلمٌن أضواء كاشفة لتمثٌ 

 ٚنج األفعاؿ.، يكوف ّنوجبها الكافر مذمـو الصفات، ةفكانت يف ٠نملها صورا تبخيسيٌ ، كأذىاهنم

ة اٜنضارة اإلسبلميٌ شهدت على ازدىار اٌليت  القركف الوسطى يعتقد عبد اهلل إبراىيم أفٌ  -
خت رؤل الىوتية ثابتة يف نظرهتا إُف ٢نتلف األعراؼ رسٌ  ،ات كربلأنتجت مقوالت أك مركيٌ 

يف ، ةا بالدكنيٌ ا أك ثقافي  كالنحل فكانت ّنثابة معيار قيمي للحكم على اٞنختلف عقائدي   ،كالعقائد
 مقابل اليقٌن اٞنطلق برفعة الذات.

يف نصوص الرٌحالة اٞنسلمٌن يف العصور  بلن ٣نثٌ  السرد القصصيٌ  ٫نتزؿ ىذا الكتاب اٞنوسوعي -
، اقوف إُف الرحبلت كاألسفاركيكشف عرب حفر عميق كيف كاف اٞنسلموف سبٌ ، الوسطى

 ة.كاالكتشافات كالدراسات اٛنغرافيٌ 

ة اٞنضامٌن الثقافيٌ  مربزان ، الكتاب بٌن دفتيو ٗنهرة فريدة من أعبلـ الرحالة اٞنسلمٌن يضمٌ  -
 هم كترحاٟنم.كصل إليها ىؤالء يف حلٌ اٌليت  ةكاٛنغرافيٌ 
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، والع عليها الرٌحالة اٞنسلموف أينما حلٌ اطٌ اٌليت  ٓنكي اٞنوسوعة أركع الطرائف كاٞنشاىدات -
 ة.ا للحقيقة التار٫نيٌ ثر   مصدران  حيث تعدٌ  ،االرتباط الوثيق بٌن الرحبلت كالتاريخ اإلنسان موضحان 

لة يف أذىاف اٞنسلمٌن بفعل السجاالت ة اٞنتشكٌ التصٌورات الذىنيٌ  إبراىيم أفٌ د عبد اهلل يؤكٌ  -
ت خبلؿ حقبة القركف الوسطى إُف ة أدٌ ككذا اختبلؼ األنساؽ القيميٌ  ،ةكاالحتقانات الطائفيٌ ، ةالدينيٌ 

 تثبيت صور شوىاء عن اآلخر.

اٞنخياؿ   أفٌ ة تبٌٌن ة اإلسبلميٌ ات الثقافرة إُف مركيٌ العودة اٞنتبصٌ  يرل عبد اهلل إبراىيم أفٌ  -
، كلآلخر خارج دار اإلسبلـ، عن رؤية اٞنسلمٌن للعاَفالسردٌم  ا عرب التمثيلعرٌب رمزي   اإلسبلميٌ 

اآلخر /الكافر/ اٞنختلف يتمٌيز  من منطلق أفٌ ، من التحٌيز معتربان  حيث مت ٕنثيلو بطريقة ٔنفي قدران 
 اتو.ظلمظر عقيدة صحيحة ٔنرجو من ينت، بالضبلؿ

دك٧نا ، ة اٞنتناثرة كٓنليلهاحاكؿ عبد اهلل إبراىيم يف ىذا الكتاب ٞنلمة شتات تلك اٞنتوف التار٫نيٌ  -
 إذ اقتصر على إيراد أجزاء معتربة من تلك اٞنتوف متبوعة بتعقيب ٢نتصر.، تعٌمق

ذلك  ؛صرفةة النظرة إُف اآلخر كانت تنهض على دعامات دينيٌ  يشًن عبد اهلل إبراىيم إُف أفٌ  -
الشتقاؽ معايًن  صلبةن  كقاعدةن ، للرؤية كالتشريع مصدران  -كببل منازع-ل س ٬نثٌ اٞنقدٌ  القرآنٌ  النصٌ  أفٌ 

 القيمة.
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 نتائج الباب األو ل:

 ضت عن ىذا الباب يف النقاط اآلتية:ٕنخٌ اٌليت  ك٬نكن رصد النتائج

َف تعرتؼ هبا الثقافة السرديٌة اٌليت  االعتبار للظاىرةكأعاد ، قٌوض عبد اهلل إبراىيم مركزيٌة الشعر -
 فتٌم اختزاٟنا إُف أخبار كأباطيل.،  يف حدكد ضٌيقةاٞنتعالية إاٌل 

، ةالعربيٌ السرديٌة  ة للمركيٌاتات الٌشفويٌة كالٌدينيٌ نٌشط عبد اهلل إبراىيم سبل االىتماـ باٝنلفيٌ  -
مقامة( ضمن ، ةسًنة شعبيٌ ، ةلؤلنواع الكربل )حكاية خرافيٌ  ةكالدالليٌ السرديٌة  من خبلؿ ٓنليلو لؤلبنية

 ة اٜناضنة ٟنا.سياقاهتا الثقافيٌ 

القوؿ بتحٌوؿ اإلسبلـ إُف معيار ٜنكم القيمة؛ ذلك أٌف ، كمن األفكار البلفتة يف ىذا الباب-
تعٌرضت لبلستبعاد ، حاكلت التأسيس لنظرة مغايرةاٌليت  اٝنطابات الشعريٌة كالنثريٌة ككلٌ ، اٞننتج اٛناىلي

فكاف مصًنىا اإلعداـ كاٜنجب كالتجاىل؛ ألهٌنا ، بالنظر إُف مركقها عن اإلطار الدييٌن اٞنسطٌر ٟنا
 تزيغ عن مسار الرسالة السماكيٌة. 

عدـ تبين اٞنركز الدييٌن اٞنهيمن للكتابة أٌدل إُف ضياع مقدار معترب من اٞنوركث السردٌم؛ ذلك  -
  باٞنقٌدس.َف ٪نفل إاٌل -ى ندرتوعل-أٌف فعل التدكين 
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تفكيك اػبطاب -اغبديثة العربٌية  السرديٌةإبراىيم على امتداد صفحات كتاب ) يبحر عبد اهلل
إٔب منطقة من مناطق اؼبنظومة األجنػػاسٌية ُب األدب العريب  الٌنشأة(االستعمارم كإعادة تفسري 

كؼبا كانت معآب ىذه اؼبنطقة غنٌية كزبومها متشٌعبة، جاز لنا أف ، الركايةكىي فبلكػػػة  اغبديث، أال
نصف تلك الٌرحلة بأٌّنا رحلة استكشافٌية منٌظمة كجريئة، ؼبا فيها من جٌدة كرصانة ُب الطٌرح 

يكػػػوف دبوجبػػػو جهػػد اٌلذم  ليل، كذلك لعمرم مسوٌغ من أىٌم مسٌوغات البحث العلمي اعبػػػاد،كالٌتح
يطرحهػػػا الكتػػػاب، سنقتصر على مناقشة أنٌبها، اٌليت  لتشٌعب القضايػػػا ا لػػو. كنظػػػران فػػػذِّ  النٌػػػاقد أمبػػوذجػػػان 

تنكفئ على ربليل أنظمة اٌليت  راسات ما بعد االستعماريٌةالسيما ما تعٌلق بالبراط الٌناقد ُب صبهرة الدٌ 
 اعتمدىا ُب إعادة قراءة الٌسياؽ الثٌقاُبٌ اٌليت  االستبداد كالٌتمركز، حٌّت إذا فرغنا من تفصيل اآلليات

اقرتحو إثر اٌلذم  ات الٌتفسري اعبديداؼبرافق للحملة الفرنسٌية على مصر، انصرفنا إٔب بسط أجبديٌ 
اٌليت  ، سنسٌلط الٌضوء على الوظيفة الٌتمثيلٌية للٌركاية، كأخريان قوالت اػبطاب االستعمارمٌ مراجعتو ؼب

 األديبٌ منو بأٌّنا الٌشكل  يعتربىا عبد اهلل إبراىيم "ديواف العرب" ُب العصر اغبديث دكف منازع، كعيان 
 األقدر على سبثيل عصرنا، كما يبور بو من أحداث كربٌوالت ـبتلفة.

 :استراتيجّيات تفكيك الخطاب االستعماري في مشروع عبد اهلل إبراهيم – 1

 :في تحليل أنظمة الّتمركز-1-1

اعتمدىا عبد اهلل إبراىيم حجب األنساؽ اؼبتحٌكمة ُب إنتاج قيم اٌليت  ة التفكيكزبرتؽ اسرتاتيجيٌ 
انبثقت اٌليت  ة،العربيٌ  الركايةم حبثو ُب قضية نشأة ىذه اػبطوة ستغذٌ  أفٌ  التمركز كاالحتواء، كال شكٌ 

ة على قوؿ ؾبمل بشأّنا، فبل يكاد اؼبتأٌمل للٌسياؽ ُب ظٌل ظركؼ كمبلبسات ٓب تستقر األقبلـ الٌنقديٌ 
عن صراع اؼبذاىب كتعٌدد اآلراء،  الثٌقاُب اؼبرافق لظهورىا ىبلص إٔب ربديد معآب الٌنشأة كالٌتبلور بعيدان 

ما طبع ىذه الفرتة من أحداث »موض كالٌضبابٌية، بالٌنظر إٔب أجواء من الغ -كبشٌدة-لتخٌيم 
 كلعٌل أىٌم مظهر من ىذه اؼبظاىر: االستعمار الغريبٌ العربٌية  اجتماعٌية كسياسٌية داخل األكساط
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، كيفضي بنا ديدف (1)«كالعبلقات اؼبتوتٌرة بني عآب الٌشرؽ كعآب الغرب كاٌليت ذبٌلت ُب أكثر من صعيد
يتمحور ؾباؿ انشغاؽبا حوؿ اٌليت  ما إليو إٔب اغبديث عن الٌدراسات ما بعد الكولونيالٌية،االستعمار ك 

تأثريات الوجود األجنيب االستيطاين على البنية االجتماعٌية لؤلمم اؼبستهدفة، حيث يتكٌفل ىذا الٌنمط 
تربطها اٌليت  ةالقوٌ  دراسة صبيع الثٌقافات/اجملتمعات/البلداف/األمم من حيث عبلقات»من الٌتحليل بػ: 

أخضعت هبا الثقافػػػات الفاربة اٌليت  بسواىا من الثقافػػػات/اجملتمعػػػات/البلداف/األمػػم؛ أم الكيفيػػػة
فت استجابت هبا الثقافات اؼبفتوحة لذلك القسر، أك تكيٌ اٌليت  ةالثقافػػػػػات اؼبفتوحػػػػة ؼبشيئتهػػػا؛ كالكيفيٌ 

 .(2)«عليو بتمعو، أك قاكمتو، أك تغلٌ 

أك  الثقافٌيةة جزء من حقل النظريٌ »و: اػبصب على أنٌ  إزاء ىذا، ينظر إٔب ىذا اغبقل اؼبعرُبٌ 
يعتمد على األنثركبولوجيػػػا، كعلم االجتمػػػػاع، كدراسات اٌلذم  د الفركع،متعدٌ  الثقافٌيةالدراسات 

، كعلم السياسة، كالفلسفة ُب كالتحليل النفسيٌ ، كالتاريخ، األديبٌ اعبنوسػػػة، كالدراسػػات اإلثنية، كالنقد 
من ىذا التوصيف العاـ ىو مبلحظة أف  األىمٌ  اؼبختلفة. بل إفٌ  الثقافٌيةصو النصوص كاؼبمارسات تفحٌ 

د منتدل لسرب الثقافة بتلك الطرؽ نقػػػػاد الثقػػػػافة؛ فهي ليست ؾبرٌ  ذبمع معان  الثقافٌيةالدراسات 
 ما يشعركف أفٌ  ك الثقافة غالبان للنقد، فمنظري  اـ القيمة بل تعزيز اسرتاتيجيٌ اغبيادية اػبالية من أحك

رين األفراد ُب أقساـ بعزؽبا اؼبفكٌ  السبيل أماـ النقد الثقاُبٌ  ة تعمل على سدٌ تقسيمات الفركع األكاديبيٌ 
ة، فاؽ الّنائيٌ ، كنتيجة لذلك تنفتح الدراسات ما بعد الكولونيالية على آ(3)«ات ـبتلفةـبتلفة كمنهجيٌ 

  أفٌ ، إاٌل الثقافٌيةؽ ُب أحايني كثرية على الدراسات ة متباينة، ذبعلها تتفوٌ كتستعري إجراءات منهجيٌ 
 .(4)«بينهما تلك الصلة الوثيقة كاػبصبة ، كينظر إليهما اليـو على أفٌ كلتيهما ترعرعتا معان »

                                                           
 .342ص  ـ،2014، 1اؼبغرب، ط-اؼبنطلقات كاؼبشاريع، تر. تح. إليامني بن تومي، دار األماف، الرباط- فلسفة السرد ؾبموعة مؤلفني:-1
 ـ،2009، 2سوريا، ط-تر. ثائر علي ديب، دار الفرقد، دمشق ،نظريات الرتصبة ما بعد الكولونيالية- كاإلمرباطوريةدكغبلس ركبنسوف: الرتصبة  -2

 .32ص
 .31 -30ص ص ، نفسو -3
 .31، ص نفسو -4
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أكجدىا اٌليت  إٔب إعادة النظر ُب ذخرية اؼبقوالت اؼبفهومي ىذا، كتنصرؼ إحداثيات ىذا اغبدٌ 
أك  ُب النظر إٔب ما كاف يعترب تأكيدان  الن ربوٌ » ة تعدٌ اؼبستعمر/اؼبركز، فهي على ىدل مرتكزاهتا النظريٌ 

ة ُب التحليل، كؿباكلة لبياف أك إظهار ما كاف ُب نظرة اؼبستعًمر إٔب اؼبستعمىر. كىي اسرتاتيجيٌ  يقينان 
ا ؿباكلة إلعادة . كبالتإب، فإّنٌ أنتجها اػبطاب االستعمارمٌ اٌليت  ُب التحليبلت السابقة بان أك مغيٌ  ناقصان 

 ةاألدبيٌ عن غريىا من الدراسات  ـبتلفان  صياغة ىذا اػبطاب كتصحيحو. كىذا ما هبعل منها فرعان 
اؼبتداخلة كاؼبتضمنة ُب  دةا دراسة مثرية للنقاش كاعبدؿ، جملموعة من اؼبشكبلت اجملرٌ اؼبألوفة. إّنٌ 

 .(1)«ة اؼبعاصرةاػبطابات اؼبستجدٌ 

طالتهػػػا التجربػػػػػة اٌليت  للشعػػػوب كالبلػػػداف ةاألدبيٌ تاجػػػات على ىػػػػذا النحػػػو، يبكػػػن النظر إٔب النٌ 
كالثورة، على ػػػػة، فتوارت خلف إبداعاهتا آثار القدـ اؽبمجية، كتفاصيل اؼبناىضة كالرفض االستعمػػػاريٌ 

أدب من ىذه اآلداب من ظبات مشرتكة  صف بو كلٌ ما يتٌ » ة؛ ذلك أفٌ كولونياليٌ -ا آداب ما بعدأّنٌ 
منهما، من حيث كوّنا خرجت بصورهتا اغبالية من التجربة  ة كلٌ مع غريه، خارج نطاؽ خصوصيٌ 

أنتجها اٌليت  ةالنمطيٌ ة، كمن خبلؿ تأكيدىا على االختبلؼ عن تلك االفرتاضات كالصور االستعماريٌ 
 .(2)«ة اؼبسلمات عندهة شرعيٌ اؼبركز اإلمربيإب عنها، كاكتسبت ىذه االفرتاضات كالصور النمطيٌ 

ؽبا ُب ىذا النوع من  ة ذبد ثنائية األنا/اآلخر مرتعان ة كالصراعيٌ كعلى إثر ىذه البطانة القمعيٌ 
لكثري من مراميو، فهو كعلى غرار اؼبنشغلني ينتمي إليها مشركع عبد اهلل إبراىيم ُب ااٌليت  الدراسات

 لة عنيت بتشكيبلت األنا عػػػن اآلخػػػر أك العكس؛ ألفٌ هبذا اؼبطلب يستضيف إبداعات متخيٌ 
ز عن الطرؼ اآلخر ذبد نفسها ػػػات، كُب إطار ؿباكلة التميٌ الذات مػػػن خػػػبلؿ ىذه الصػػور كاؼبركيٌ »

ة صورهتا كاؼبلتبسة لذلك اآلخر، حّت تبقى على صفاء كطهرانيٌ ىة مضطرة إٔب صوغ تلك الصور اؼبشوٌ 
 ة؛ ألفٌ بالسلبيٌ  ما ترتبط صورة تلك اجملتمعات اؼبضطهدة ُب اؼبخياؿ االستعمارمٌ  ، ككثريان (3)«اؼبوىومة

                                                           
، ديسمرب 14، ـ54السعودية، جاؼبملكة العربٌية -النادم األديٌب كالثقاُب، جٌدة ؾبلة عبلمات، ،خالد سليماف: ُب أدب كنقد "ما بعد الكولونيالية" -1

 .91ص ـ،2004
 .90ص  نفسو، -2
 .354، ص ؾبموعة مؤلفني: فلسفة السرد -3
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تشبع  ة لؤلناجديدة كغري مألوفة، تسهم ُب صياغة صورة اختزاليٌ  لها دبعافو اؼبستعمر يفربكها كوبمٌ 
 رغبات اؼبركز.

يضع اٌلذم  ة تدخل ُب ؾباؿ التفكري الثقاُبٌ كؼبا أخفقت الشعوب التابعة ُب إهباد فبارسة نقديٌ 
استطاع اػبطاب »الفحص كالتمحيص كاؼبراجعة الشاملة،  مات كاألحكاـ اعباىزة على ؿبكٌ اؼبسلٌ 

ة تنهض ، كييوًجد بدائلى غربيٌ خ مقوالتو كيطمس الكثري من اؼبقوالت اػباصة بالذاتالسائد أف يرسٌ 
ة  تلك اؼبقوالت حبرفيتها، دكف أيٌ تبٌن  نفسو، فتمٌ  على ما ينهض عليو اػبطاب االستعمارمٌ  أساسان 

ُب  خر جهدان شروبة عريضة من اؼبثقفني ٓب تدٌ  ؛ ذلك أفٌ (1)«ؿباكلة لغربلتها ككشف مصادراهتا
مات تلك اؼبسلٌ  النموذج الوافد، رغم ما وبفٌ  ر ُب الوقوؼ ضدٌ التصفيق ؼبقوالت اؼبستعمر، كٓب تفكٌ 

"ييستىدعوف" أك "ييذىكتوف"»من أباطيل كمصادرات، فاؼبستعًمركف 
بوصفهم سلطات، أك مدراء، أك  *

رين، أك أنثركبولوجيني، كيتوقع منهم أف ينظركا إٔب أنفسهم كراشدين عقبلء كإٔب قضاة، أك مبشٌ 
كتػػػػوف" بوصفػػػهم رعػػػايػػػاىػػػػم الكػػػولػػػونيػػػال ػػػركف أك "ييذى يني كأطفػػػػاؿ العقػػػبلنيني؛ ك"يستدعى" اؼبستعمى

"ؿبػػػػػليني"، "نبجا"، كما إٔب ذلك، كيتوقع منهم أف ينظركا إٔب أنفسهم كأطفاؿ ينقصهم العقل كإٔب 
 .(2)«امهم الكولونياليني كراشدين عقبلءحكٌ 

يت ذبعل ة اؼبتعالية، كالٌ الغربيٌ  السرديٌةبرزت »ة كاالنتقاص اؼبقصود، فعلى خلفية ىذه النظرة الدكنيٌ 
ىذا األخري برأسو  ما عداه يأٌب ُب اؽبامش، كإف أطلٌ  شيء ُب ىذه اغبياة، ككلٌ  من الغرب مصدر كلٌ 

شأف  ، فإذا كاف من(3)«ؽفوٌ ة كالتىيرًعى إٔب احتوائو كالسيطرة عليو دبا وبفظ لو/للغرب االستمراريٌ  قليبلن 
جعل اؼبناطق اؼبستعمىرة خلفٌية ؼبسرح ذبرم عليو أفظع أنواع اؼبمارسات  اػبطاب االستعمارمٌ 

                                                           
 .353ص  ـ.س، ،فلسفة السرد -1
بركز الفرد اٌلذم يفكر كيشعر من جسد ينظر إليو على أنو "موضوع"، أك شيء خامل. كعلى سبيل اؼبثاؿ، فإف النظر :  Subjectificationالتذكيت -*

 إٔب امرأة بوصفها "موضوعا جنسيا" يعن معاملتها كجسد ال يفكر كال يشعر أك كشيء يبكن للرجل أف يفعل بو ما يشاء. كلذلك اىتمت اغبركة
 دكغبلسالنساء: أم إعادة بناء اؼبفاىيم كالتصورات اػباصة بالنساء بوصفهن ذكاتا تفكر كتشعر كتعمل على العآب. النسوية بإحداث التذكيت لدل 

 .47-46ركبنسوف: الرتصبة كاإلمرباطورية، ص 
 .48 دكغبلس ركبنسوف: الرتصبة كاإلمرباطورية، ص -2
 .354ص  ؾبموعة مؤلفني: فلسفة السرد، -3
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ترنو إٔب فهم اٌليت  ا للٌدراسات ما بعد الكولونيالٌيةمهمِّ  ل سندان ة، فإٌف ىذه الوقائع ستشكٌ البلأخبلقيٌ 
 زعزعة الكثري منها كدحضها.ٍبٌ  يتمثٌلها التٌابع، كمناٌليت  القديبة الثقافٌيةاؼبسٌلمات 

ُب ؾباؿ األدب  أشاعها اػبطاب االستعمارمٌ اٌليت  كُب سياؽ االشتغاؿ على األفكار كالٌتصٌورات
كالثٌقافة بشكل عاـ، استطاع عبد اهلل إبراىيم القبض على أىم مسٌلمة تطفو على الٌسطح مفادىا 

ربٌية اؼبنشأ كاؼبرجع، فهذه من ربٌيزات ذلك كٌل اآلداب اعبديدة، كاألفكار اغبديثة، إمٌبا ىي غ»أٌف: 
شبو كامل، دبا جعل  ، صوغان التارىبٌيةلت ُب صوغ الٌتصٌورات الٌنظريٌة الٌنقديٌة ك اػبطاب، كقد تدخٌ 
، كتعود ىذه اؼبسٌلمة ُب (1)«، فاغبركة االستعماريٌة كخطاهبا متبلزمافكمقبوالن  شائعان  الٌتسليم بذلك أمران 

رٌسخ فكرة بسيطة ككاضحة، كىي أٌف الٌتحديث اٌلذم  متثاؿ للخطاب االستعمارمٌ بداية اال»نظره إٔب 
 .(2)«رؽإٔب الش ما يٌتصل بو جاء مع اغبضور الغريبٌ  ككلٌ 

رتاءل على أكثػػػر اغبديثة" تالعربٌية  السرديٌةػػة لكتػػػاب "قديػٌ كالن اؼبعرفٌيةأٌف القيمػػػة  كفبٌػػػػا ال مػػراء فيػػو
اعتماده نقد اػبطاب » ُب تتمٌثل أساسان اٌليت  ظريٌة اعبديدةمنطلقاتو الن ظر إٔببالنمن صعيد، 
قافة الغربٌية ُب الٌتحليل يشري إٔب ما بلورتو الث (، كىو مبط ُبDiscours Colonial)االستعمارم 

نطاؽ الغرب ـبتلف اجملاالت من نتاج يعرٌب عن توٌجهات استعماريٌة إزاء مناطق العآب الواقعة خارج 
استعملو ميشاؿ فوكو اٌلذم  على أساس أٌف ذلك اإلنتاج يشكل ُب ؾبملو خطابا متداخبل باؼبعىن

هباهبا كميشيل فوكو كنقاد مدرسة ؾ.  ؼبصطلح خطاب. كمن أؼبع فبثليو إدكارد سعيد كىومي
 .(3)«فرانكفورت

 قاء اغبضارمٌ مراجعة ؾبريات اللىذا الشأف ىو يرفعو عبد اهلل إبراىيم ُب اٌلذم  حدميبدك أٌف الت
كطأة مقوالتو، من خبلؿ درهبي من الغرب ُب العصر اغبديث، بغية التخفيف الترؽ ك كالثقاٌُب بني الش

، بصورة مضٌخمة، كٌلما جػػػرل البحث وبضػػػر اؼبؤثٌػػػر الغريبٌ »ظر ُب زكايا مغمػػػورة، إذ يقػػػوؿ: إعادة الن
                                                           

 .8ص ـ.س، ،فلسفة السرد -1
 .11، ص نفسو -2
اؼبملكة العربٌية -النادم األديٌب الثقاُب، جٌدة ؾبلة الراكم،، كبو رؤية جديدة لنشأة الركاية العربية- السرديٌة العربٌية اغبديثة: إدريس اػبضراكم -3

 .127-126ص ـ، ص 2008، مارس 18السعودية، ع
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 117                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

مسٌلما  منها على كجو اػبصوص، إٔب درجة صار ذلك أمران  ةاألدبيٌ اغبديثػػػة، ك ة العربيٌ  قػػػافةُب نشػػػأة الث
ة استقصت صواب ىذه عنيت هبذا اؼبوضوع، كندر أف سٌبت عملٌية حبث جادٌ اٌليت  راساتبو ُب الد

 ،أخذ هبا أغلب الباحثني، كحقيقة مطلقة، فاعتربكىا من الٌلواـز اغباضنة لؤلدب العريبٌ اٌليت  اؼبسألة
ك الرٌتصبة، أمر القياـ هبذا قافة الغربٌية، دبا ُب ذلسٌية، كالعبلقات اؼبباشرة مع الثكعزكا إٔب اغبملة الفرن

 الثقافٌيةعٌززىا انشغالو بنقد اؼبركزيٌات اٌليت  ظريٌة، كمن اؼبؤٌكد أٌف ىذه الدعامة الن(1)«كر بصورة كاملةالد
للركاية العربٌية؛  اؼبعرفٌيةقرتحو خبصوص األصوؿ ياٌلذم  فسري مرحلة الحقة ركيزة أساسٌية للتستمٌثل ُب

بوصفو شبرة العربٌية  ذلك أٌف الوعي السائد ُب صفوؼ الدارسني ينظر إٔب ظهور الفٌن الركائي ُب الثقافة
الوافدة  ةاألدبيٌ إٔب الٌشرؽ عرب ؿباكاة األمباط  صاحبت اغبضور الغريبٌ اٌليت  حديثٌيةللتحٌوالت الت

منها، ؽبذا يرل الٌناقد ضركرة سبحيص ىذه اؼبسٌلمات كإعادة الٌتفكري ُب درجة الٌتفاعل كاإلفادة 
 قاـ بإضاءة مدل ؿبدكديٌة مثل ىذه»كاآلداب الغربٌية، فالكتاب العربٌية  اغباصل بني اآلداب

خبلؿ ات القديبة على صبهور كاسع من متلقيها مارستو اؼبركيٌ اٌلذم  أثري الواضحاؼبسٌلمات، أماـ الت
 .(2)«ىذه الفرتة

ة الغربٌية، جعل عبد اهلل إبراىيم يبحث عن بدائل موضوعٌية يبدك أٌف ىاجس إبطاؿ سلطة اؼبرجعيٌ 
ي ُب مقوالت على رأسها: العمل على تفعيل اؼبؤثٌرات الرتاثٌية، إذا سٌلمنا بأٌف إشكالٌية الذكباف كالٌتماى

أىٌم »ٌل ما تقٌدمو كشوفاتو، يبكن الٌنظر إليو بوصفو طابق الكٌلي كاالنغماس ُب كاآلخر، كؿباكالت الت
 عائق يقف أماـ الٌذات لتحقيق استقبللٌيتها كسبٌيزىا، كىذا مشكل مكني ال ُب فهم األدب العريبٌ 

اغبديثة ككل، ألٌّنا ظبحت لآلخر أف يتغلغل ُب العربٌية  كتصنيفو، بل ىو حاضر ُب صميم الثٌقافة
عليو، فأكقعها  ال مشركطان  وبملو أك ؿباسبة لو، ما جعلها تنفتح انفتاحان  غربلة ؼبا أعماقها دكف أمٌ 

                                                           
 .11صفلسفة السرد،  ؾبموعة مؤلفني: -1
 .80ص  ـ،2007، 1، طاؼبغرب-دار جذكر، الرباط، دب موضوعا للدراسات الثقافٌيةإدريس اػبضراكم: األ -2
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 172                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

أك علم جديدين قادمني من عند الغرب بالٌضركرة،  فنٌ  ات كربل، من أبرزىا اعتبار كلٌ ىذا ُب مطبٌ 
 .(1)«ات أف تبدع كال أف تأخذ حٌقها من الوجود فيوؽبذه الذككأنٌو ال حٌظ 

الٌتعميم رغم يتحٌفظ على إغراؽ ىذا الٌتوصيف ُب  موقفان  مهادممنري  كُب ىذا الٌسياؽ يورد
أٌف ىذا ال يبنع أف  كعلى الرغم من صٌحة ىذا الوصيف، ُب كثري من مناحيو إاٌل »رجاحتو، إذ يقوؿ: 

ا اقد صفة الزمة لكٌل ما ىو متعٌلق هبذه الٌذات: اجتماعيِّ هبعلو الناٌلذم  عميملبٌفف من كطأة ىذا الت
اٌتصفت باإلبداع من قبل، قد جٌف ينبوع اغبياة فيها اٌليت  اتا، ككأيٌن هبذه الذا كأدبيِّ كاقتصاديِّ  اكثقافيِّ 

فأضحت تعيش عالة على حياة اآلخر، كىذه رؤيػػػة يطبعهػػػا الٌتشػػػػاـؤ كاليأس، ألنٌنػػػا ال نعدـ أف قبد 
اؼبطابقة »، كما داـ األمر كذلك، فإٌف (2)«بعض مظػػػاىر االستقبلليػٌػػة على صعيد عديد اؼبستويات

ا على الٌذات أف تٌتصف بو، بل ىي صفة غبقت هبا بسبب تراكم ظركؼ معٌينة حتميِّ  ىنا ليست أمران 
ىذه الذات إٔب  زبرجركؼ كتغرٌي الوضع قد اؿ لآلخر، فإذا ما انتفت ىذه الظجعلتها رىينة ىذا االمتث

أف تطرح أسئلتها اػباٌصة كما كاف ؽبا أف تطرحها من رحاب االختبلؼ كالٌتميز، كيبكنها إٌذا 
على ىذا يدعو عبد اهلل إبراىيم إٔب االختبلؼ عن اآلخر عرب الٌتخلص من  ، كتأسيسان (3)«قبل

للخركج من  ي اؼبعارؼ الواردة، كفبارسة حق الٌنقد سبيبلن مظاىر اؼبطػػابقة، من خبلؿ تعديػػل مسار تلقٌ 
فما أفادىا أف تقٌلد الغرب، »عن اؼبوارد الرٌتاثٌية،  اإلضافة إٔب االختبلؼ أيضان كطأة التٌبعٌية كاؽبواف، ب

تعاملت هبا معو من خبلؿ نظرهتا اؼبفرطة ُب اٌليت  ، خاٌصة بالطٌريقةآمنػػػان  كما كاف ؽبػػا الرٌتاث ملجأن 
اٌلذم  اغباضرنداء  -النغبلقها عليو- الصبلح، كال تسمع تقديسو، لدرجة أصبحت ال ترل فيو إاٌل 

 .(4)«ربيا فيو، فكانت ُب اغبالتني بعيدة عن كجودىا كزماّنا

ذىب إٔب تأكيد ىيمنة اؼبؤثٌر اٌلذم  كىذا ىو عني ما انتهت إليو أطركحة عبد اهلل إبراىيم،
قديٌة، يغٌذم ذلك ما يفعلو بعض الٌنقاد العرب من قاربات النكاؼب ةاألدبيٌ كتوجيهو للمقاييس  ،الغريبٌ 

                                                           
 .337، ص ؾبموعة مؤلفني: فلسفة السرد -1
 .338، ص نفسو -2
 نفسها.، نفسو -3
 .337 ص نفسو، -4
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 173                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

اٌليت  متثالٌيةذه الٌنزعة االاآلخر، حيث تفصح ى كاؼبسرحٌية كاؼبلحمة إٔب الركايةك  ةاألدبيٌ نسبة األنواع 
 ا على أفٌ نقديِّ  تتواطأ مع موٌجهات مستعارة عن قضٌية شائكة ذبب مناقشتها؛ ألنٌنا نشهد إصباعان 

بنيت على مرجعٌيات اٌليت  ائعة،الشٌن غريٌب، كىو ما يربز قضٌية التحٌيز ُب ىذه التصٌورات ف الركاية»
غربٌية متمركزة حوؿ نفسها، كنشأت ضمن منظومة أك نتاج كعي يرل ُب الغرب اغبقيقة اؼبطلقة، ىذا 

يصادر على اؼبطلوب حباجة إٔب نقد اٌلذم  أشاعو اػبطاب االستعمارٌم، كىذا اػبطاباٌلذم  الوعي
 .(1)«لبلختبلؼ، كإلعادة اؼبساءلة كالٌتفسري ؾ ؾباالن اتو، كيرت كتفكيك، يتيح لو مراجعة مقوالتو كفرضيٌ 

لعريب اؼبتعٌلقة بقضٌية قد اعبد اهلل إبراىيم من فرضٌيات الن، ازٌبذ إٔب ىذا اؼبنحى الٌتفكيكيٌ  استنادان 
منو بأٌف ىذه الطٌركحات ربمل ُب طٌياهتا تأثريات اؽبيمنة  لتحليبلتو كعيان  منطلقان العربٌية  الركايةنشأة 

اٌلذم  قاُبُب ضوء السياؽ الث ةاألدبيٌ يد للٌظواىر االستعماريٌة، فبٌا يستلـز استحداث ربليل جد
عن األحكاـ اؼبتسٌرعة  لقي العريب للركاية الغربٌية اؼبرتصبة، بعيدان نراه يتناكؿ بالٌتفكيك طرائق التأنتجها، ف

جهد كبري كاف قد ذبٌشمو عبد اهلل »عن  -حسب غزالف ىامشي-ىذا ما ينبئ ٌتفسريات اػباطئة، ك كال
. (2)«اغبديث رد العريبٌ حكمت نشأة الساٌليت  اؿ كالٌتلقيإبراىيم ليفحص من جديد عبلقات اإلرس

 ما تٌتصل باؽبدـ كالٌتخريب، بقدر ا على الٌتفكيك إٔب معافو كاؤه إجرائيِّ على أنٌو ال ينبغي أف وبيلنا اتٌ 
،  تشٌكػػل العنصػػر االستػػدالٕبٌ اٌليت  ربليػػل البىن اؼبرتٌسبػػة» كاسرتاتيجيٌػػة حسب جاؾ دريدا بػ:يرتبػػط  

نفٌكر من خبلؽبا. كلقد يكوف ىذا عرب الٌلغة، كعرب الثٌقافة اٌليت  ة الفلسفٌيةكما تشٌكل االستدالليٌ 
 .(3)«ما وبٌدد انتماءنا إٔب ىذا الٌتاريخ الفلسفيٌ الغربٌية، كعرب ؾبموع 

للكشف عن مصادرات  التارىبٌية من الواضح أٌف عبد اهلل إبراىيم يهدؼ إٔب إعادة ترتيب الوقائع
، كاٌليت تستمد شرعيٌتها من الثقافٌيةك  ةاألدبيٌ أشاعتها ربليبلتو للظواىر اٌليت  اػبطاب االستعمارمٌ 

اػببلصة الٌنهائٌية لكٌل »الغرب بوصفو  -دبقتضاىا-اؼبتمركزة حوؿ ذاهتا، حيث يتنٌزؿ  اتومرجعيٌ 

                                                           
 .161ص ـ، 2013، 1دار نيبور، العراؽ، ط، غزالف ىامشي: تعارضات اؼبركز كاؽبامش ُب الفكر اؼبعاصر -1
 .344، ص ؾبموعة مؤلفني: فلسفة السرد -2
 .65ص ـ، 2009، فرباير اؼبغرب-، الرباط39تر. منذر عياشي، ؾبلة نوافذ، ع ،La déconstructionماىو التفكيك : جاؾ دريدا -3
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 174                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، ىذه اؼبسٌلمة ُب نظره حباجة ماٌسة إٔب الٌتفكيك كاؼبراجعة؛ ألٌف القوؿ بثبوت األصوؿ (1)«اغبقائق
دحض ىذه القراءة مفاده اقد ليسوقو النٌ اٌلذم  يشوبو الٌتعميم كاإلقصاء، كاؼبربٌرالعربٌية  الغربٌية للركاية

شأة كمسٌوغاهتا تماثػػل اؼبطلق، ال ُب أسباب النال يشرتط فيها ال الركايةاؼبركيٌات الكربل، كمنها » أفٌ 
طٌور ىي الفٌن النسيٌب األكثر قدرة على التحٌوؿ كالت الركايةساليبها، فكال ُب أصوؽبا، كال ُب أبنيتها أ

 ة.اؼبتخٌيلاألساليب كاؼبضامني كالعوآب  كلٌ منفتحة على   الركاية، ف(2)«كاالختبلؼ

 :ة وأقنعة الّتحديثالحملة الفرنسيّ -1-2

استعاف عبد اهلل إبراىيم ُب رحلة الٌتفكيك كإعادة البناء، دبا يسٌميو رؤية نقديٌة تسعى إٔب: 
اٌلذم  ُب ضوء عبلقتنا هبا، كليس ُب ضوء استقرارىا ُب اػبطاب الغريبٌ  الثقافٌيةإعادة تركيب اغبقائق »

توٌصلت إليها من العمومٌية كالثٌبات حبيث اٌليت  النٌتائج أشاعتو ثقافة متمركزة على نفسها ىبٌيل ؽبا أفٌ 
فالٌناقد توٌسل ، (3)«ُب كٌل زماف كمكاف ةاألدبيٌ ك  الثقافٌيةتكوف صاغبة كصحيحة، لتفسري كٌل الٌظواىر 

تصٌلبت دبركر الٌزمن بسبب ظركؼ اٌليت  ؿباكلة لتحريك الٌثوابت»بوصفها  ،الٌتفكيك كآلٌية إجرائٌية
، ليس فقط من أجل ربريكها كسياقات متنٌوعة نتج عنها انغبلؽ على تلك الٌثوابت، بنيات كمفهومان 

نة القلقة داخلها، كرٌد الظواىر إٔب لكشف الٌلب)أم الٌثوابت( كاػبركج على دائرة االنغبلؽ، كإمبٌا 
وٌغل ؽبا فبٌا يسمح بالت يوافق الٌسياقات اغباضنة واىر فهمان مسارىا الصحيح، حٌّت يبكن فهم ىذه الظ

اإلسبلمٌية، لذلك يقـو عبد اهلل إبراىيم العربٌية  ُب اؼبناطق اؼبعتمة كالغامضة كحٌّت اؼبنغلقة داخل الٌذات
لتارىبو اغبديث، ككعيو  ُب توجيو الفهم العريبٌ  رئيسان  كاف سببان اٌلذم   بتفكيك اػبطاب االستعمارمٌ 

( أكثر فبٌا ربتمل، 1801-1798بأساليب ّنضتو، حيث ضبٌلت ضبلة "نابليوف بونابرت" على مصر )
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 175                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

فجعلت حاملة كناقلة للحضارة الغربٌية إٔب الببلد العربٌية، فقٌيد كٌل حراؾ ثقاٌُب فيما بعد ذلك هبذه 
 .(1)«لة، ما جعلها ضبلة مباركة لدل كثري من الٌناس كحٌّت من اؼبثٌقفني أنفسهماغبم

ينتسب ُب  اغبديثة رٌكج لفكرة مفادىا أٌف كٌل منجز حداثيٌ العربٌية  قافةال مشاحتة أٌف كاقع الث
اذٌبػػهت إٔب كصػػػل البدايػػػات  قديػٌػػةؿبالػػػػة؛ بػػػل إٌف جػػػٌل التحليػػبلت النأصولو إٔب اغبضػػػػارة الغػػربيػٌػػة ال 

ات ال ينبغي مناقشتها، ليتٌم كبديهيات كمسٌلم  الفعلٌية للٌنهػػػضة باآلخػػػػر، حيث سبثٌلها اػبطاب العريبٌ 
العربٌية  الركايةكمعو  الفكر العريبٌ »حديث باغبملة الفرنسٌية، فإذا كاف ا ؼبوعد العرب مع التأريخ رظبيِّ الت

خلف كاالكبسار إبٌاف اغبقب اؼبسٌماة حبقب االكبطاط، فإٌف ضبلة نابليوف اعبمود كالتقد عاشا مرحلة 
 على مصر قد شٌكلت مرحلة جديدة ُب تاريخ الفكر كالثٌقافة العربٌيني، إذ تسٌببت ىذه اغبملة ُب

كر ..على مستول الفعاشتها اجملتمعات العربٌية.اٌليت  ة العظمىجٌ صدمة حضاريٌة كربل أٌدت إٔب الر 
 .(2)«ياسةكاجملتمع كالس

 على الثٌقافة إٔب ربليل مظاىر الٌتأثري الغريبٌ  بيد أٌف عبد اهلل إبراىيم عمد ُب الٌتمهيد االفتتاحيٌ 
ُب القرف الٌتاسع عشر ليكشف عن ؿبدكديٌتو، من خبلؿ مناقشة معطيات اغبملة الفرنسٌية العربٌية 

حيث  إماطة الٌلثاـ عن الوجو اؼبتوارم ؽبا، افٌيةالثقعلى مصر حيث استطاع من خبلؿ ىذه القراءة 
أنقذ  ا عظيمان رمزيِّ  ضٌخم هبا اؼبدافعوف عنها أىدافها حٌّت جعلوا منها عمبلن اٌليت  احتٌج على الطٌريقة

دافع عنو نقاد اٌلذم  رٌسخها اػبطاب االستعمارمٌ اٌليت  مصر فبٌا كاف يتهٌددىا، ككشف اؼبصادرات
ٓب تتمٌكن من الٌتخٌلص من تأثرياتو بل رٌكجت طركحاتو العربٌية  أٌف الثٌقافة كؿبٌللوف عديدكف؛ ذلك

، كاٌليت تصفها مقوالتو بأٌّنا ابع العسكرمٌ ذه اغبملػػػة ذات الطكأيٌدهتا، ُب سبيل اإلعػػػبلء من قيمػػػة ى
ا أٌف رياح بني عصرين متناقضني ُب تػػػاريخ مصر، مؤٌكد حاظبان  كانت فيصبلن اٌليت   ضبلة الٌنهضة

 كلكٌنها كانت ُب طريقها إٔب الٌشرؽ ال ؿبالة، بل إٌف اغبملة ٓب تكن إاٌل عائقان  ،الٌتحديث رغم بطئها
: ارتبطت هبذه اغبملة قائبلن اٌليت  اقد على الٌتصوراتهضة، كُب ىذا الٌسياؽ يعٌقب النحاؿ دكف النٌ 
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 176                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كىي افرتاضات قائمة على سلسلة  كيبدك لنا أف تراكم االفرتاضات القائمة على ىذه الواقعة،»
اٌليت  كريةلدؽبا، كإنباؿ اؼبراجعة ا اعبذرمٌ  التارىبيٌ  متواشجة من الٌرغبات كليس اغبقائق، كغياب الٌنقد

هلة الٌلجوء إٔب النتائج السٌٍب  ،التارىبٌيةمن األحداث  اؼبعرفٌيةالقيم  تستخلص من كقت آلخر
قافة الغربٌية اؼبتمركزة حوؿ ذاهتا، قد تفاعلت ؼبقوالت أشاعتها الث متثإبٌ اال ريعة، كاؽبوس الٌذىنٌ كالس

معا لتضخيم ىذه الواقعة، كإضفاء دكر مبالغ فيو عليها، كربتاج ىذه الواقعة أكثر من غريىا إٔب أف 
 ػا من األحداثػػِّ تارىبي أغبػػق هبػػػا، كإعػػػادة الٌنظػػػر إليهػػػا بوصفهػػػا حدثػػػان اٌلذم  تفرٌغ من اؼبغزل اؼبفتعل

 .(1)«تتػػػواتر عرب العصػػور، كتعرفها كثري من األمم كالثٌقافات. ال يبكن أف يرهتن التٌاريخ ػبطأاٌليت 

احتضن ضبلة نابليوف اٌلذم  كُب ضوء ىذه اؼبعطيات أعاد الٌناقد الٌنظر ُب الٌسياؽ الثٌقاُب
بغة العسكريٌة للحملة، فبٌا ينفي تثبت الصٌليت ا باالحتقانات كاألحداث الدامية بونابرت، فوجده مليئان 

أٌم تفاعل إهبايٌب أك تواصل بٌناء بني مصر كفرنسا، كبذلك تؤكؿ كٌل الوقائع اؼبرافقة للحملة إٔب 
أبعادىا اغبقيقٌية بعدما تعٌرضت ؼببالغات ال ربصى دبا ُب ذلك بناء اؼبطبعة؛ ذلك أٌف اؼبنجزات الغربٌية 

ة متأٌججة، كما أٌف ديث مصر بقدر ما كانت استجابة لرغبات استيطانيٌ ٓب يكن الغرض منها رب
لقصر اغبملة كطابعهػػػا العنيف، فالٌتحديث حسب ما آلت إليو  معظػػػم اؼبشػػػاريع ٓب يتم تدشينهػػػا نظػػران 

 ا.   ق كاقعيِّ ٓب يكتب لو التحقٌ  كانبان  قراءة عبد اهلل إبراىيم ٓب يكن سول مشركعان 

إدريس اػبضراكم ُب ىذا الٌسياؽ إٔب التنويو إٔب حقيقتني جوىريتني ٓب يأخذا بعني كيذىب 
بشكل  أٌف مصر عرفت الوجود الغريبٌ »أٌكؽبما  االعتبار عندما جرل ربط التحديث باغبملة الفرنسٌية،

ا شأف كفرنسا، شأّنر قبل اغبملة، حيث جاء إليها رٌحالة كذٌبار كفنٌانوف من إيطاليا كالربتغاؿ مبكٌ 
حديث كاف استجابة طبيعية غباجات اجملتمع ا اغبقيقة الثٌانية كىي أٌف الترقٌية، أمٌ الكثري من الدكؿ الش

. فدكلة ؿبمد علي كاف يسكنها واجد الفرنسيٌ لة كٓب يكن نتيجة مباشرة للتُب تلك اؼبرح اؼبصرمٌ 
ُب  كؿ األكركبٌية أمبلن الد ة، لذلك أرسلت البعثات إٔبطموح كبري بامتبلؾ أسباب القوة العسكريٌ 

                                                           
، ربيع 10عجامعة البحرين، فبلكة البحرين،ؾبلة ثقافات، كلية اآلداب  ،االستيهاـ الفرنسي دبصر اؼبتخٌيلة- الشرؽ االستشراقي: عبد اهلل إبراىيم -1
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 177                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ربقيق ىذا اؽبدؼ. أٌما ما أقبزتو اغبملة الفرنسٌية ىو أٌّنا أنعشت اؼبشكبلت الطائفٌية ُب مصر 
 .(1)«كأٌججتها

يستخلػػػص عبد اهلل إبراىيم أٌف اغبملػػػػة الفرنسٌية ٓب يكػػػن ؽبػػػػا من أثر  ،هبذه النػػػاحية ربديدان  ارتباطان 
ؼبصر كتبلعبت بطوائفها كأعراقها، كأٌف  سهمت ُب سبزيق النسيج االجتماعيٌ أكر، بقدر ما يذ  إهبػػػػايبٌ 

لسبل  اػبطاب االستعمارٌم تيسريان  ما علق هبا من أؾباد كانت ؿبض أكىاـ كمغالطات رٌكجها
 قاُب الغريبٌ العربٌية، كما أٌف اؼبناخ الث الثقافٌيةخرهبات ُب األكساط حواذ كالٌتمٌلك، فرتبٌعت ىذه التاالست

ة الغربٌية ىنيٌ ليتنٌزؿ نابليوف بونابرت ُب الذ كمانسي،لة سبٌيز هبيمنة كاضحة للفكر الر كاكب اغبماٌلذم 
يرتبط اظبو بالفتح كالتٌنوير أكثر فبٌا يرتبط بقيادة اغبمبلت العسكريٌة، كىو زعم ال  حاؼبان  بوصفو رجبلن 
ضت لو اعبيوش الفرنسٌية من مقاكمة ضارية من قبل األىإب تفضح ما تعرٌ اٌليت  التارىبٌية تؤٌكده الوقائع

كانت اغبملة الفرنسٌية على مصر ذركة سلسلة »اؼبصريني، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم ُب ىذا اؼبضمار: 
منذ اسٌية اؼبوركثة كالدينٌية كالسي الثقافٌيةتفاىم، بسبب تنازع اؼبنظورات من االحتقانات اؼبعرٌبة عن سوء 
من أعماؿ سوء الٌتفاىم بني عاؼبني معتصمني  رؽ، كبوصفها عمبلن العصر الوسيط بني الغرب كالش

ة، كبدت ُب أدبٌيات القرف اغبقيقيٌ  التارىبٌيةبذاهتما، فقد ظهرت ُب أفق ركمانسٌي ؾبٌردة عن خلفياهتا 
ترمز بشكػػػل بليغ إٔب لقاء مثري بني اٌليت  عن صورة البطل الفػػػػاتح ان كمعربٌ  فاتنان  ػػاسع عشر، عمبلن التػ

لبطل ىو "نابليوف بونابرت". فاػبياؿ الٌركمانسٌي أنزؿ تلك  عجائب مصريٌة سرمديٌة، كالقدر الفردمٌ 
مج خامل، لكٌنو عجيب، كالد ُب أفق شرقيٌ  التارىبيٌ  اغبملة منزلة الفعل الفردٌم لبطل يتأٌلق عملو

ة هبا ُب ات خاصٌ ياتو، فيما كرثتو اغبملة من أدبيٌ تقٌصد بني اػبموؿ كالعجائبٌية، كجد أفضل ذبلٌ اؼب
ا ة على أّنٌ أظهر الببلد اؼبصريٌ اٌلذم  قافتني الغربٌية كالعربٌية، كُب مقٌدمتها كتاب "كصف مصر"الث

 .(2)«ل "تركنيكر" إٔب ذلك"يوتوبيا"، كما توصٌ 
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 178                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

خٌصصو ؼبناقشة كمساءلة كاقعة اغبملة الفرنسٌية على اٌلذم  ليلو الثٌقاُبكهبذا ينتهي الٌناقد بعد رب
إٔب تضخيم نتائجها كالٌنظر إليها بوصفها مرحلة  انتهت مسٌلمات اػبطاب االستعمارمٌ اٌليت  مصر،

على ـبتلف  أٌف اغبملة عسكريٌة، ال يبكن أف تثمر أٌم نتائج إهبابٌية انتقالٌية، كبٌوابة للحداثة مؤٌكدان 
عن بطانتها القمعٌية االستدماريٌة، كرغبتها االستغبللٌية، كمن العبث كسوء  األصعدة، فهي ٓب تتخلى 

 يسعى اػبطاب االستعمارمٌ اٌليت  الفهم ربميلها بقيم ّنضويٌة بٌناءة، كمن أجل دحض ىذه اؼبسٌلمة
 زت موقفو خبصوص ىذه اؼبسألة.عزٌ اٌليت  هادات كالوثائقترسيخها، استعاف الناقد جبملة من الشإٔب 

 :ةاالستشراقيّ  حملة نابوليون واليوتوبيا -1-3

ترٌسخ فكرة اؽبيمنة اؼبستمرٌة، اٌليت  يعتمد اػبطاب االستعمارم على مفاىيم القمع كاغبرب
كيكتب ػبطاباتو الٌذيوع ُب اؼبستعمرات التابعة لو بالٌنظر إٔب درجة الٌتفاكت ُب موازين القول، كما أٌف 

تضٌلل األبعاد اغبقيقٌية ؽبا، اٌليت  ـبٌططاتو االستدماريٌة تتغٌلف بغبللة من اؼبقاصد كالغايات البٌناءة
كتكشف ُب مقابل ذلك رؤل تتشٌبع بالقيم اإلنسانٌية كالنهضويٌة، فبٌا يكشف حسب التبٌصر الفوكوم 

ليست »ربدث بني اؼبعرفة كالٌسلطة ُب إطار عبلقات التٌابع باؼبتبوع، فاؼبعرفة اٌليت  واطؤاتلتسلسلة ا
 .(1)«بريئة، لكٌنها ترتبط بعمق مع عملٌيات الٌسلطة

كإف كٌنا سنتجاكز استطرادات كتفاصيل عمل الٌسلطة ُب الٌتصور الفوكوم، لنرٌكز على اؼبشركع 
ا بفلسفة ميشاؿ فوكو، إلهباد تأطٌر نظريِّ اٌلذم  "الٌتأسيسي إلدكارد سعيد من خبلؿ كتابو "االستشراؽ

فبٌا »، ةاألدبيٌ األكاصر اغبقيقٌية كاؼبصطنعة بني إنتاج اؼبعرفة كفبارسة الٌسلطة عرب االستعانة بالٌنماذج 
 ا مبلزمان آيديولوجيِّ  يظهر إٔب أيٌة درجة كانت "اؼبعرفة" حوؿ الٌشرؽ من حيث إنتاجها كنشرىا شيئان 

معرفة الٌشرؽ ال يبكن أف تكوف بريئة أك »أٌف  يؤٌكد، فإدكارد سعيد (2)«ستعماريٌةلطة" االلس"ل
 .(3)«اريخ كالعبلقات االستعماريٌةشر كانوا بالٌضركرة مطٌوقني بالتموضوعٌية ألٌف اٌلذين أنتجوىا ىم ب
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 179                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

أيديولوجٌية بأبعاد ا ترتبط ضمنيِّ اٌليت  يقودنا ىذا إٔب اغبديث عن إنتاج اؼبعارؼ االستشراقٌية
االستشراؽ  »قاُب للغرب، فبٌا ينزع عنها اؼبوضوعٌية كاؼبصداقٌية؛ ذلك أٌف تنبعث من التمركز الث

أٌف  ٔب "الٌشرؽ" من خبلؽبا كتتٌم السيطرة عليو، إاٌل سينظر إاٌليت  سة قٌدمت فيما بعد العدسةكمؤسٌ 
عرفة راسة، كاالعتقاد، كالكتابة. إذا فاؼبدعرفة، كالأنتجت تلك الطٌرؽ من اؼباٌليت  ىذه الٌسيطرة ذاهتا ىي

ك ؛ لذل(1)«يطرة على تلك األراضي ىي مشاريع ذات صلة ببعضهاحوؿ األراضي اؼبستعمرة كالس
منو بأٌف  ة كقول اؽبيمنة كعيان ة بني اؼبعارؼ االستشراقيٌ واشجات اػبفيٌ يبحث مشركع إدكارد سعيد ُب الت

ة الٌسيطرة عليهم. كىكذا يزكؿ اإللغاز عن مكانة من عمليٌ  كانت جزءان   "اؼبعرفة" حوؿ البلأكركبيني»
 .(2)«كما ىو موضوعيٌ  "اؼبعرفة"، كتصبح اػبطوط غامضة بني ما ىو آيديولوجيٌ 

، من شأنو أف ُب شٌقو االستشراقيٌ  كفبٌا ال شٌك فيو أٌف االذباه إٔب ربليل اػبطاب االستعمارمٌ 
سات. إنٌو ، كاؼبهيمن كاؼبهٌمش، كاألفكار كاؼبؤسٌ بني الظٌاىر كاػبفيٌ ع الٌصبلت تتبٌ »ة يتيح إمكانيٌ 
تضبط حياتنا اٌليت  قافة كاؼبؤٌسساتة عمل الٌسلطة من خبلؿ اللغة كاألدب كالثرؤية كيفيٌ بيسمح لنا 

، فموقع اؼبركز يبكن من خبللو إطبلؽ ترنيمات الٌتحديث البلّنائٌية، بعد االشتغاؿ على (3)«اليومٌية
بعثها ُب لبوسات مغايرة زبلع عنها ما رافقها من فبارسات استحواذيٌة، كىذا قصد ٌٍب  تنقيحها كمن

لطة عرب ربطها بالفكر للس ظرمٌ ر  النإنعاش مشاريع التوٌسع كاالستيطاف، فإدكارد سعيد بتوسيعو التصوٌ 
لطة االستعماريٌة، لسل قنٌ يبتعد عن الفهم الضٌيق كالت»استطاع حسب آنيا لومبا أف  االستشراقيٌ 

كريٌة كانت رؽ أم من خبلؿ توليد أبنية فعملت من خبلؿ إنتاج خطاب حوؿ الشكيظهر كيف 
 .(4)«راسات االستشراقٌيةُب خلق الد األديبٌ ك  ظاىرة ُب اإلنتاج الفنٌ 

ة لكتاب "االستشراؽ"، إذ يقوؿ: كالفكريٌ  اؼبعرفٌيةكال يرتٌدد عبد اهلل إبراىيم ُب إبراز القيمة 
من دراسة االستعمار. وباجج سعيد أٌف  جديدان  كتاب االستشراؽ افتتح نوعان   كيبكن القوؿ إفٌ »
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 181                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

حبلت ككتابات أخرل ركبٌية، كاحملاضرات اؼبصٌورة للر األك  ةاألدبيٌ صوص سبثيبلت "الشرؽ" ُب الن
ا ُب خلق الثٌقافة ا، كىو انقساـ كاف مركزيِّ ابعني ؽبنقساـ بني أكركبا ك"اآلخرين" التسانبت ُب خلق ا

؛ ذلك (1)«أخرل األكركبٌية، باإلضافة إٔب احملافظة على اؽبيمنة األكركبٌية كتوسيعها على امتداد أراضو 
 الغربٌيني...حني نظركا إٔب الٌشرؽ فإٌّنم غالبان »قاؿ هبا إدكارد سعيد مفادىا أٌف اٌليت  أٌف فحول النظريٌة

 .(2)«اغبقيقيٌ  كاعبغراُبٌ  رؽ اؼبادمٌ س الشنظركا إٔب شرؽ أرادكه أك زبٌيلوه أك ارتسم ُب أذىاّنم، كلي

إبراىيم بأفكار إدكارد سعيد الرائدة ياؽ إٔب اغتناء أطركحات عبد اهلل كيبكن أف نشري ُب ىذا الس
 "االستشراؽ"، فمن خبلؿ ق دبشركعو الشهرية السيما ما تعلٌ راسات ما بعد الكولونياليٌ ُب ؾباؿ الد

يربط اٌلذم  فيعاهلل إبراىيم أف يبسك باػبيط الر اغبديثة استطاع عبد العربٌية  قافةعو لسياؽ الثتتبٌ 
جرٌاء  التارىبٌيةضت ؽبػػػػا اغبقػػائق تعرٌ اٌليت  ة باؼبطامع االستعمػػػاريٌة، كدرجػػػة الزٌيفالٌتمثيبلت االستشراقيٌ 

نشطت اؼبدٌكنات االستشراقٌية ُب القرنني الثامن »ػػواطػػؤ، كىػػذا عني ما يقػػػٌرره الٌناقد ُب قولػػػو: ىذا الت
ينتظرىا اٌليت  ؤية، صورة توافق الر كؾبتمعان  عشر كالتاسع عشر ُب تقدًن صورة اختزالٌية للٌشرؽ ثقافةن 

 غبويٌةكالصورة الر  ستعمارمٌ مطية عنو، كتفاعل اػبطاب االغربٌيوف، كتستجيب لتصٌوراهتم النال
االستشراقٌية ُب استبعاد األشكاؿ اغبقيقٌية لتلك الثٌقافة كذلك اجملتمع، كذٌمها، كهبا استبدلت أشكاؿ 

ا ورة، كاف قويِّ أبرز تلك الصاٌلذم  ،أخرل توافق تصٌوراهتا. كمن اؼبؤٌكد أٌف اػبطاب االستعمارمٌ 
رؽ، فاالمتثاؿ للقٌوة االستعماريٌة رافقو أكصلتو إٔب الشاٌليت  لأف الوسائشأنو ُب ذلك ش كمؤثٌران  كؿبكمان 

ال اٌليت  عبري األصلٌية كاٌفةتمعات، كجرل استبعاد أشكاؿ التقافات كاجملا ُب كصف الثامتثاؿ ػبطاهب
تنطبق عليها األكصاؼ اعباىزة كاؼبستعارة، فهٌمشت، كصارت خارج مدار االىتماـ؛ نبذت ألٌّنا 

دبا يوافق تلك  ، كجرل عرب الٌزمن إعادة صوغ للوعي اعبماعيٌ ا قبل التحديث الغريبٌ تذٌكر دبرحلة م
ر مفكٌ من البل اؼبفاىيم االستشراقٌية، كٓب تعد األشكاؿ األصلٌية تستأثر باىتماـ يذكر، كصارت جزءان 

فيو، ألٌّنا خارج نطاؽ الوعي، كُب مراحل الحقة أصبحت تلك األشكاؿ معيبة كقاصرة، كثبتت 
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 181                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

من حقب مظلمة، طمست باعتبارىا عورة ربيل  كنٌيتها، كٓب تستأثر بعناية ألٌّنا تعىن دبا صار جزءان د
على تاريخ ينبغي نسيانو، يفجع بو كثريكف إف ىو، دبناسبة ما، شخص فجأة كأعلن عن نفسو، 

بغي أف ، كبو ينغري مرغوب فيو، ينبغي اؽبركب منو بشكل ما، ٓب يعد الئقان  وبدث حضوره ارتباكان 
ستعماريٌة يريد زبٌطي عثراتو تبلورت مبلؿبو ُب اغبقبة االاٌلذم  يستبدؿ تاريخ مغاير. ككاف الفكر الغريبٌ 

 .(1)«يدفع بو إٔب األماـ اؼبستعار مبلذان  درٌج اػبٌطي الغريبٌ ، كيبحث عن مرجعٌية فوجد ُب التالتارىبٌية

صٌور  االستشراقيٌ  سردمٌ ال اؼبتخٌيلل الٌناقد إٔب أٌف على ما ًٌب إيراده، توصٌ  ، تأسيسان فبل عجب إذان 
من  مزهبان  رؽ من منظور يوتويب أثريم يرتبط بالعجائبٌية، يكوف دبوجبو اؼبشركع االستعمارمٌ الش
ك كالٌسيطرة، كرغبات االكتشاؼ كاؼبغامرة، فاغبملة الفرنسٌية ملٌ ذبمع بني غايات التاٌليت  ناقضاتاؼبت

ات اؼبركزيٌة ُب إثبات تعكس ُب حقيقتها رغبة الذ»ة فضفاضة، بيد أٌّنا كظبت بشعارات ثقافيٌ 
، افع اغبقيقيٌ ه، كمن ىنا ًٌب إعادة تفسري التاريخ دبا يطمس الدكجودىا، عن طريق إلغاء اآلخر كتدمري 

. على إثر ذلك، يوٌضح عبد (2)«كيقـو بتعوًن اغبقائق كاستبداؽبا بتفسريات خادعة كشعارات مضٌللة
الستعانة عرب ا التارىبٌيةإرادة القٌوة ترتيب الوقائع  كفق اهلل إبراىيم كيف أعاد اػبطاب االستعمارمٌ 

ة بينو كبني رؽ، دبػػػػا يعٌمق اؽبػػػػوٌ كبػػػػو الش الغريبٌ  اؼبتخٌيلاستشراقٌية ًٌب تكييفها لتوافق ات سرديٌ ب
ة حاظبة قضت غبظة تارىبيٌ »يوف على مصر بوصفها كمانسٌية تنظر إٔب ضبلة نابلمستعمراتػػػػو، فالرؤية الر 

 كيج لتمثيل استشراقيٌ غبكم األىداؼ اغبقيقٌية بالرت رؽ كسكونو، كبالٌتإب طمس ىذا اعلى طبوؿ الش
 .(3)«خاضع لرغبة القٌوة

 ...تتوهبان ٓب تعدٍ » ُب اػبطاب اؼبرٌكج ؽبا -إبراىيم فيما يذىب إليو عبد اهلل-فاغبملة الفرنسٌية 
مٌتصل  ا فعل رمزمٌ ، إمبٌ عبهود من الٌتطٌلعات الغربٌية الٌناشطة آنذاؾ للٌسيطرة على ىذا اجملاؿ اغبيومٌ 

للٌشخصٌية  . كليس مصادفة أف ترٌكب لػ "نابليوف" صورة أٌخاذة، بوصفو أمبوذجان بشخصٌية بطل تارىبيٌ 
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 182                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ر إٔب ؾ ُب فرنسا كأؼبانيا، فػ "ىيجل" نظاريخ الغربٌية اؼبزدىرة آنذاجاءت هبا فلسفة التاٌليت  انسٌيةكمالر 
لتلك الفلسفػػػػة. كىكػػػػذا أسقطػػػػت  اريخ، ألٌف أفعالو تطابق اؼبنظػػػػػور الثٌقػػػػػاُبٌ "نابليوف" باعتباره ركح الت

 تصٌورات خيػػػاليػٌػػػة على اغبملػػػػة كقائدىػػػا، فتداخلت األطيػػػػاؼ، كاستبعدت مصر اغبقيقٌية، كأصبحت
ألمر ئيس فيها "نابليوف"، ككأٌف اأفعاؿ بطولٌية غربٌية، يبٌثل الدكر الر ؾبٌرد خلفٌية ؼبسرح تقع عليو 

موٌجهات استشراقٌية، تدفعها الرغبة كالفضوؿ  سٌبت آنذاؾ بفعلاٌليت  حبلت،استعارة من أدب الر 
قد عرفت ُب أكباء الغرب  كانتاٌليت   مناظر لعوآب "ألف ليلة كليلة" عرؼ اؼبباشر إٔب عآب شرقيٌ للت

ُب رؤيتو للٌشرؽ، كمعلـو أٌف   قبل ذلك الوقت، لكٌنها أسهمت بدرجة كبرية ُب صوغ اؼبخياؿ الغريبٌ 
 .(1)«الة كانوا يهتدكف دبوٌجهات ذلك اؼبخياؿ ُب زياراهتم للٌشرؽ، كُب كصفهم لوحٌ من الر  كثريان 

جبملة من اؼبعاين الرمزيٌة  الثقافٌيةكفق قراءة عبد اهلل إبراىيم  ىكذا، ضبٌلت اغبملة الفرنسٌية
ؼبصر آنذاؾ خلف  ا الوجو اغبقيقيٌ خالص، ليختفي تدرهبيِّ  تسبح ُب أفق ركمانسيٌ اٌليت  كالبطولٌية

ر صوٌ راعٌية بني األنا كاآلخر ضمن التمصادرات غربٌية، غٌذهتا نوازع استشراقٌية، فبل كجود آلثار ص
ه عبد اهلل إبراىيم يؤٌكدبعد ىذا اغبضور اؼبشهود، ىذا ما  للحملة، فما استول حاؿ مصر إاٌل  الغريبٌ 

لتلك اؼبعايري  رؽ، فأنتجتها طبقان للش الغريبٌ  كمانسيٌ ر الر صو أدخلت مصر ُب شبكة الت»ُب قولو: 
لنهوض بعآب للحملة، كطمس كراء رغبة فرد، أرسلو القدر، ل خيلٌية، كهبذا اختزؿ الوجو اغبقيقيٌ الت

ماف مة كمستعادة ؼبصر بعد عقد من الز . ًٌب تركيب صورة متخٌيلة كمضخٌ ساكن من طبولو األبدمٌ 
على مغادرهتا، فػ "كصف مصر" بدأت أجزاؤه تظهر بالفرنسٌية ُب ّناية العقد األٌكؿ من القػػرف التػٌػػاسع 

 كاف موضوعان اٌلذم   ة اؼبكافعشر، كاستمٌرت بعد ذلك ألكثر من عقد آخر، ًٌب خبللو تغيري صور 
مثٌلها اٌليت  لو كرغبة القٌوة مثيل االستشراقيٌ ، فمزجت مكٌونات الصورة بني التالحتبلؿ الفرنسٌيني

ؤية الركمانسٌية للعآب، حوؿ كاقعة اغبملة، فبدت ككأٌّنا . تفاعلت على كبو فريد عناصر الر "نابليوف"
 .(2)«الفرنسٌية ُب خاسبة عصر األنوار حقيقة شعريٌة تتصاعد من تفاصيلها األساطري
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 183                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

عبد اهلل إبراىيم استطاع من خبلؿ تقليبو لواقع اغبملة  حاصل األمر من كل ما مضى، أفٌ 
هت صوب اؼبغاالة ُب تعداد اؼبكاسب اذبٌ اٌليت  ة على مصر الكشف عن مصادرات اؼبستعًمر،الفرنسيٌ 

كوت عن جوىرىا بل طمسو، من استيطانٌية، ًٌب السة ذا طموحات غبملة عسكريٌ  الثقافٌيةاغبضاريٌة ك 
ة ـبصوصة. كالواقع ات استشراقيٌ سرديٌ عرب  خبلؿ استعارة ضبوالت داللٌية تستضيف اػبياؿ الركمانسيٌ 

استقرت ُب اٌليت  غري اؼبسبوقة، هبهز على كٌل اؼبقوالت الثقافٌيةعبد اهلل إبراىيم عرب ىذه اؼبراجعة  أفٌ 
ظر ُب الرتاكمات ز أكثر من ذم قبل على إعادة الن، كوبفٌ طاب االستعمارمٌ أذىاف اؼبمتثلني للخ

 ة.رقيٌ اؼببلمح اؼبشرقة للذات الش بِّ كلٌ يأٌب على ج ل هتديدان ة، كسبثٌ يها إرادة القوٌ تغذٌ اٌليت  اؼبعرفٌية

 :الروايةل وتشكّ  سرديّ ك الموروث التفكّ  -2

ينفذ ىذا اؼببحث إٔب قضية شائكة استوقفت صبهرة من النقاد كالباحثني ُب حقل الدراسات 
عند  األديبٌ ؿ فجر بزغ فيو ىذا اعبنس كاالختبلؼ حوؿ أكٌ العربٌية  الركايةبنشأة  ق ربديدان ، تتعلٌ السرديٌة

ألة اغبسم فيها غاية ، كجعلت مسة توطني ىذا الفنٌ دة عٌمقت إشكاليٌ قراءاهتم اؼبتعدٌ  العرب؛ بيد أفٌ 
القصة كأجادكه منذ جاىليتهم  يتجاذهبا قسماف: "قسم يرل أٌف العرب عرفوا فنٌ » ُب الصعوبة، إذٍ 

ـٌ ىذااألكٔب أرضعتنا لبنو. كال شٌك أٌف القسم األٌكؿ قد اٌليت  كىي الفنٌ  ، كقسم يرل أٌف أكركبا ىي أ
مآثرىم، كال شٌك أيضا أٌف القسم الثاين قد صدر ُب رأيو عن ضباسة كاعتزاز باألجداد كغرية على 

ُب أىلو  كمبعوثان  كدارسان  ّنل منها طالبان اٌليت  صدر ُب رأيو عن ضباسة كاعتزاز بأكركبا كغرية على مآثرىا
للبحث ُب ىذه اإلشكالية يقتضي مغادرة األحكاـ الذاتية  ، لكٌن اؼبسار اؼبوضوعيٌ (1)«من قبلها

 ُب أدبنا اغبديث. الركايةظبحت بظهور اٌليت  ركؼنطاؽ اؼبؤٌشرات كالظلعمل على استبة، كاكاؼبتعصٌ 

 الركايةدة حوؿ قضية أصوؿ جململ اآلراء اؼبتعدٌ  عبد اهلل إبراىيم عرضكُب ىذا السياؽ، ي
كما   قاطعها،تمن معاينة تشابك ىذه اآلراء ك  ُب ّناية اؼبطاؼ نتمكٌ لي ،شأهتا كريادهتانكمصادرىا ك 

يت هبملها كالٌ  ت إٔب ىذه التعارضات كالتناقضات،أدٌ اٌليت  اؼبوضوعٌية اػبوض ُب األسباباستطاع أنٌو 
                                                           

، سبتمرب 14، ـ53اؼبملكة العربٌية السعودية، ج-، النادم األديٌب الثقاُب، جٌدةؾبلة عبلمات، فن الركاية بني الوالدة كالتوطني: عبد الرحيم حامد اهلل -1
 .56ص ـ، 2004
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 كتتقاطع ُب تناقضاهتا ألسباب منها: أفٌ  ىذه اآلراء تتشابك ُب تعارضاهتا، كمن الواضح أفٌ »ُب قولو: 
رات كالتداخبلت التطوٌ  عتبار كلٌ تأخذ باالاٌليت  راتة شاملة من التصوٌ أحكامها ال تستند إٔب أرضيٌ 

د النوع ُب القرف التاسع عشر على كجو التحديد، فهي ذبرٌ العربٌية  شهدهتا الثقافةاٌليت  دةاؼبعقٌ  الثقافٌية
ة نظر سرديٌ كتبالغ ُب ربديد خصائصو كتصنيفها كاشتقاقها من نصوص  من أبعاده الشاملة، الركائيٌ 

د انتزاع يإٔب ذلك فكثري من اآلراء ير  ة.ائيٌ ائي بصورة ّنك ر ا استكملت شركط النوع الإليها على أّنٌ 
 ة ككظيفتها، كيصطنع ؽبا رصيدان يها خبصائصها كمبلؿبها العامٌ يغذٌ اٌلذم  من السياؽ الثقاُب الركاية

 .(1)«من سياؽ آخر مستعاران 

ُب ربليلو لتفاصيل اعبدؿ  على ىذا اؼبوقف، من اعبلٌي أٌف عبد اهلل إبراىيم يعٌوؿ كثريان  تأسيسان 
على  العريبٌ  قاُبٌ كالٌية على اإلحاطة العارفة بالسياؽ الثُب معاعبة ىذه القضٌية اإلش كالقصور اؼبنهجيٌ 

جٌدد كاالنفتاح، بدؿ بالتنوع كالت سردمٌ تٌتسم كنوع اٌليت  كاية ينسجم كاألبعاد اغبقيقٌية للر كبو مشوٕبٌ 
 كاغباؿ-العربٌية  قافةا، فالثفاؽ باإلصباع على اكتماؽبا كنضجها فنيِّ تعانة بنماذج غربٌية ًٌب االتاالس
 قدمٌ تمٌد فبٌا يفد إليها اإلجراء النصٌية اؼبرتصبة فحسب، بل تسال تنفتح على الكينونة الن -ىذه

ة ُب غاي كاية أمران اغبقيقٌية للر  صنيف، فبٌا هبعل مسألة اغبسم ُب اعبذكركمعايري اؼبقاربة كالتحليل كالت
، ينصرؼ العػػريبٌ  سردمٌ متأٌصل ُب الرتاث ال الركايةػػػٌن قاد أٌف فػالصعوبة، فبينما يعتقد نفر من الن

لى األدب دخيل ع ، فهي فٌن غريبٌ عاشها اجملتمع األكركيبٌ اٌليت  حوالت اغبضاريٌةآخركف إٔب ربطها بالت
 العريٌب حسب ىذا اؼبذىب. 

 أحدنبا اعتماد كلٌ »ر اغبسم ُب ىذه اؼبسألة لسببني: حيم حامد اهلل تعذٌ ىذا، كيرجع عبد الر 
تها. كاآلخر يعزل اثٌية كالفكريٌة، لتدعيم أطركحتها كتقوي، كالرت التارىبٌيةجهة على ؾبموعة من اؼبعطيات 

: ؿ فيو. كىكذا نكوف أماـ خيارين اثننيككً دي برز كتي اٌلذم  داكٕب اغبضارمٌ كاجملاؿ الت صٌ إٔب جدلٌية الن
اين: العملة الواحدة. كالث كحضارتو؛ إذ نبا مرتابطاف ترابط كجهيٍ  صٌ استحالة الفصل بني الناألٌكؿ، 

                                                           
، 1اؼبغرب، ط-تفسري النشأة، اؼبركز الثقاُب العريب، الدار البيضاءتفكيك اػبطاب االستعمارم كإعادة ، عبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربٌية اغبديثة -1
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النظر عن  ىو ُب متناكؿ اإلنساف، مطلق اإلنساف، بغضٌ  منتوج إبداعيٌ  أبدع. فكلٌ  تة فيماال مشاح
 .(1)«انتمائو اغبضارمٌ 

ن أف تتٌم ال يبك، الركايةلنشأة  موضوعيٌ لكٌن عبد اهلل إبراىيم يتوٌقع أف أيٌة ؿباكلة إلهباد تفسري 
على أنبٌية سرب العبلقة بني النصوص كاألنواع  يؤٌكدقاُب اغباضن ؽبا، فهو دبنأل عن اإلؼباـ بالسياؽ الث

لن  السرديٌة، كاألنواع الثقافٌية اؼبرجعٌياتبوصفها شبرة لتداخل  الركايةمعاعبة  إفٌ »، إذ يقوؿ: اؼبرجعٌياتك 
كال ُب اؼبقاـ األٌكؿ،  أديبٌ  ظر إليها على أٌّنا نصٌ اإلبداعٌية، كلن وبوؿ دكف النها ىبفض من قيمت

مثيلية االنتهاء إٔب اعتبارىا كثيقة تسجيلٌية تعكس الواقع كتصٌوره يتقٌصد من إبراز كظيفتها الت
 .ةاألدبيٌ ال يقصي القيم  الثقافٌية اؼبرجعٌيات، فاالىتماـ ب(2)«بتفاصيلو

 الركايةتشٌكلت ُب كنفها اٌليت  التارىبٌيةحظة يعود عبد اهلل إبراىيم إٔب الل، من ىذا اؼبنطلق
ُب  الركايةمفاده أٌف ميبلد  حٌوؿ، ليتوٌصل إٔب رأم توفيقيٌ ا يستجيب لعوامل التثقافيِّ  بوصفها منتجان 

صيد كر   سردمٌ نواع، كسبازج اؼبوركث الكالنصوص كحّت األ اؼبرجعٌياتاألدب اغبديث ىو نتاج تفاعل 
تغفل اٌليت  تراسا، فالدمن تغرٌي  ةاألدبيٌ اعبديدة، كما طرأ على األنواع  الثقافٌيةباؼبؤثٌرات  حكائيٌ 

 -حتمان -ىبٌل اٌلذم  بسيطيٌ يغلب عليها حسب ما يذىب إليو الطابع الت الثقافٌيةمراجعة اعبوانب 
ال تأخذ ُب االعتبار قضايا مهٌمة كشائكة، مثل » ، السيما حينماواىرلؤلشياء كالظ بالفهم اؼبوضوعيٌ 
مثل  تغٌذيها. إفٌ اٌليت  الثقافٌيةذلك بالسياقات  رىا كعبلقة كلٌ كسريكرة تطوٌ  ةاألدبيٌ مسألة األجناس 

وف ؽبا تأثري كاضح على مستول العربٌية، يك الركايةهبرم إغفاؽبا ُب دراسة نشأة  ىذه اعبوانب عندما
 كما أكضحت ذلك نظريٌاهتا، ىي ظاىرة معٌقدة كمرٌكبة، تتطٌور بتماسٌ  ركايةالئج كاػببلصات. فتاالن

ة. كباإلضافة إٔب ذلك، إيباف الناقد قاليد اعبمالٌية كاالقرتاحات الفنيٌ مستمر مع منظومة متنٌوعة من الت
 .(3)«ماذج ثابتة كغري متغرٌيةانو لكفاءهتا كما لو أٌف ىذه النفسرييٌة كاطمئنالعريب بالنماذج الت

                                                           
 .569، ص فن الركاية بني الوالدة كالتوطني: عبد الرحيم حامد اهلل -1
 .5ص عبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربٌية اغبديثة،  -2
 .78، ص إدريس اػبضراكم: األدب موضوعا للدراسات الثقافٌية -3
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العربٌية، يضع الناقد ُب حسبانو صبلة من  الركايةبيل استحداث تفسري جديد لفجر كُب س
، كىي ة ُب األدب العريبٌ كائيٌ جل إعادة تفسري نشأة الظاىرة الر من أ»حها ُب قولو: االعتبارات يوضٌ 

ُب العآب،  ظرمٌ الن سردمٌ اىل الرتاث الُب العصر اغبديث، ال يبكن ذبالعربٌية  اتسرديٌ ل ؿبور التشكٌ 
ُب القرف  قاُبٌ ي اغبراؾ الثذلك ال يبكن زبطٌ  ، كاألىم من كلٌ ةاألدبيٌ كال يبكن إغفاؿ قضٌية األنػواع 

شأهتا، ق من مدل تأثريه ُب نحقٌ ة للت، كفحصو بدقٌ اسع عشر، كال هبوز أف يهمل أمر اؼبؤثٌر الغريبٌ الت
ُب  كبريان   عرفت نشاطان اٌليت  عريبة كُب مقٌدمتها قضٌية التاصٌ ة، كاػبالعامٌ  الثقافٌيةدبا ُب ذلك اؼبؤثٌرات 

 .(1)«اسع عشرالقرف الت

؛ العريبٌ  سردمٌ لرتاث الكاية ُب اإٔب استبعاد مسعى إهباد أصوؿ للر كإف كانت جٌل اآلراء تنصرؼ 
ىذا اؼبنحى  فإفٌ طرأت على اجملتمعات األكركبٌية، اٌليت  بٌدالت العميقةومها اؼبعاصر مرتبط بالتألٌف مفه
اٌلذم  العػػػريبٌ  قػػػاُبٌ بت السيػػػاؽ الثيعػكس رؤيػػػة غيٌ »ما تذىػػب إليػو غػزالف ىػامشي  حسب االختزإبٌ 

ـ ىو تقدٌ  كلٌ   يفرتض أفٌ اٌلذم  ز اػبطاب الغريبٌ ة، كاستجابت لتحيٌ العػػربيػػػٌ  الركايةأسػػػهم ُب بلػػػورة 
إسقاط »ة تعمد إٔب خطوة تأرىبيٌ  أمٌ  ىذا فحسب، بل إفٌ ، ليس (2)«بالضركرة من صنع غريبٌ 

، لكٌن (3)«ظ أك إشارة مسبقة، دكف ربفٌ ة، بعناكينها الكربل على اجملاؿ العريبٌ ة الغربيٌ التحديدات الزمنيٌ 
ى كعي عل ، مهيمنان ، دبا ىو مركيٌات جٌسدت األسلوب اغبكائيٌ سردمٌ ىذا ال يعن أف يبقى الرتاث ال

ات اغباضر من منظور النزعة اؼبعاصر، أك كما يتصٌور البعض بأنٌو الٌنموذج األمثل غبٌل إشكاليٌ كائي الر 
ة الطاؿبة إٔب موقف سعيد يقطني ُب ىذا اإلطار أحد أبرز اؼبواقف التوفيقيٌ  قديسٌية اؼبتزٌمتة، كيعدٌ الت

اٌليت  الت الكربلنطاؽ التحوٌ لت ُب تشكٌ العربٌية  الركاية ال مشاحتة أفٌ »ىذا اعبدؿ، إذ يقوؿ:  فضٌ 
 ة...غري أفٌ ة كاعبماليٌ ة، كؾبمل اقبازاهتا الفنيٌ عقب احتكاكو بالثقافة الغربيٌ  عرفها اجملتمع العريبٌ 

                                                           
 .8، ص اهلل إبراىيم: السرديٌة العربٌية اغبديثة عبد -1
 .166، ص غزالف ىامشي: تعارضات اؼبركز كاؽبامش ُب الفكر اؼبعاصر -2
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، كمن خبلؿ العريبٌ  سردمٌ كال الركايات األكلية كانت ربمل بعض بوادر التفاعل مع الرتاث اغبكائيٌ 
 .(1)«من بعض األشكاؿ اغبكائٌية العربٌية... استثمار بعض التقنيات اغبكائٌية اؼبنقولة

، ة حسب ىذا اؼبذىب هبد سبٌثبل لو ُب اإلرىاصات األكٔب ؽبذا الفنٌ اثيٌ فاالحتذاء بالنماذج الرت 
مٌدىا دبعطيات أسلوبٌية أكلٌية، يقف سعيد اٌلذم  سردمٌ ُب مراحل متطٌورة عن الرصيد ال الركايةلتنزاح 

العربٌية  كايةيبٌر زماف، كتتحٌدد تصٌورات للر  أف كاف من الضركرمٌ »يقطني على أىٌم ذبٌلياهتا ُب قولو: 
مر ُب ؼبا كاف عليو األ آخر مغايران  بعدان  اث العريبٌ ىا، قبل أف تٌتخذ العبلقة مع الرت ُب صريكرهتا كتطٌور 

ػػػار ى لنا بوضػػػػوح ُب استثمػػتتجلٌ  العريبٌ  اث اغبكائيٌ إٌف الصور األكلٌية العتماد الرت  الٌركايات األكٔب.
ة ؼبشاىري جػػػػع، كتوظيػػػػف بعػػػض احملٌسنػػػػات الببلغيٌػػػة، كتضمني القصائد الشعريٌ اللغة القػػػػائمة على الس

اث ىنا كاف يتحٌرؾ ة...إٌف الرت ات ببعض األبيات الشعريٌ الشعراء العرب، كإنطاؽ بعض الشخصيٌ 
كاف وباكؿ االٌتصاؿ بالواقع من خبلؿ توظيفو، كٓب اٌلذم   للكاتب، ةاألدبيٌ من اػبلفٌية  باعتباره جزءان 

 العريبٌ  كائيٌ كمػػػا يبكػػػن تلٌمس ذلك مع الر جربػػػة الفنيػٌػػة لديػػػو،  من الت يكن يتعامل معو بصفتو جزءان 
ُب ر شٌكل مرجعٌية للكتابة الركائٌية ُب مباذجها األكٔب، لكنػٌػػو صوٌ فق ىذا الت. فالرتاث، ك (2)«اعبديد

بتوٌجهات الركائي، كىبضع تلٌقي  ماذج اؼبتأٌخرة يوٌظف لتمرير غايات أيديولوجٌية تٌتصل ربديدان الن
ل كاؼبعايري ؤ ب كاختبلؼ مستمر بالٌنظر إٔب الر ة إٔب تقلٌ قديٌ إمكاناتو الداللٌية على مستول القراءة الن

 اؼبتحٌكمة فيها. 

 سردمٌ تفاصيل العبلقة بني اؼبوركث ال أكيد على ضركرة التبٌصر ُبيقودنا ىذا اؼبوقف إٔب الت
 الغريبٌ  النموذج الركائيٌ »قصد إعادة ترتيب أجزاء ىذه القضٌية الشائكة؛ ألٌف  بشكل جذرمٌ  الركايةك 

 اتو على أمبوذج غريبٌ يٌتكئ ُب كضع فرضيٌ اٌلذم  فالتأريخ، (3)«ةة الوحيدة للركاية العربيٌ ليس ىو اؼبرجعيٌ 
                                                           

ـ، ص 1997، يوليوز، غشت، 8-7ع لبناف،-بريكت إشكاالت التخلق كرىانات التحوؿ، ندكة ؾبلة اآلداب،-الركاية العربية سعيد يقطني:  -1
 .73 -72ص

، سبتمرب 15، ـ57اؼبملكة العربٌية السعودية، ج-األديٌب الثقاُب، جٌدة ؾبلة عبلمات، النادم ،من الرتاث إٔب العصر- الركاية العربية: سعيد يقطني -2
 .110ص  ـ،2005

اؼبملكة العربٌية -، الرياضؾبلة اآلداب، كلية اآلداب، جامعة اؼبلك سعود ،ُب النقد الركائي العريب معجب بن سعيد الزىراين: آثار نظرية الركاية الغربية -3
 .73 -72ص ص  ـ،1997، 9السعودية، ـ
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 188                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، من (1)«يصة االختبلؼر حبالة من االتباع كاؽبيمنة، إذ غٌيبت ُب ىذا اؼبنظور خصٌ يذكٌ »دخيل 
انتقل إٔب العرب بفعل تأثري عوامل اؼبثاقفة كالرتصبة كالصحافة  أكركيبٌ  جنس فنٌ » الركاية منطلق أفٌ 

ر على العناصر حسب ىذا اؼبذىب رغم خصوبتو كعمقو كغناه، ال يتوفٌ  سردمٌ ال ، فالرتاث(2)«كغريىا
 ُب مصر إاٌل العربٌية  الركايةة، فلم يكن ظهور الغربيٌ  الركايةت عليها توفرٌ اٌليت  ةة كاؼبعايري الفنيٌ اغبقيقيٌ 

اقة ُب ا السبٌ أساس أّنٌ ة على و كظبينو، كمعانقة اغبضارة األكركبيٌ القدًن غثٌ  نتيجة رفض الرتاث العريبٌ »
رت ؾبمل لت كتطوٌ تشكٌ » حسب ما يذىب إليو سعيد يقطنيالعربٌية  الركاية، ف(3)«اؼبيداف كالرائدة فيو

عقب احتكاكو بالغرب  عرفها اجملتمع العريبٌ اٌليت  الت الكربلة ُب نطاؽ التحوٌ ة كاعبماليٌ إقبازاهتا الفنيٌ 
  .(4) «ةكبالثقافة الغربيٌ 

نا لتجاكر إنٌ »ر يصفو باؼبختلف، ُب قولو: سعيد يقطني ينطلق ُب أطركحتو من تصوٌ  لكنٌ 
. فالسرد بصفتها نوعان  الركاية، ك ز بني "السرد" باعتباره جنسان " مبيٌ  الركايةاألحاديث الرائجة حوؿ "

كفق ىذا  كايةالر د، كتظهر كزبتفي. ك أنواع السرد زبتلف، كتتعدٌ  األمم. لكنٌ  ، كُب تراث كلٌ موجود أبدان 
لو ُب العآب تشكٌ  على شركط استدعت بركزه، كما أفٌ  جديد ظهر ُب الغرب بناءن  سردمٌ ر نوع التصوٌ 
 .(5)«ت إٔب تبلوره كبزكغوفق مع ظركؼ أدٌ اتو  العريبٌ 

 اسرديٌ  بوصفها نوعان  الركايةا ما يشيعو ىذا اؼبوقف األخري من خصوصٌية حضاريٌة على يبدك جليِّ 
استنبػػػػاتو ُب تربة عػػػربٌية ليػػػواكب ما يواجػػهو الواقع ٌٍب  سٌبت استعارتو ُب شكلػػػػو الفٌن اؼبكتمػػل، كمن

اث بكٌمو ة اؼبستعارة كتثمينها، يؤكؿ الرت ماذج الغربيٌ نبهار بالنما بولغ ُب االمن ربٌديػػػػػػات، فكلٌ  العريبٌ 
ؿ مع ىذا اإلقصاء فرص القراءة اإلبداعٌية اؼبنتجة؛ ألٌف فيو، كتتضاء و إٔب دائرة البلمفٌكركضخامت

ركا ُب إقصائو ، بالٌنسبة للباحثني كاؼببدعني، كحّت لو فكٌ ػػػػا، إطبلقان ثانويِّ  عامػػل مع الرٌتاث ليس أمران الت»

                                                           
 .167ص، غزالف ىامشي: تعارضات اؼبركز كاؽبامش ُب الفكر اؼبعاصر -1
 .18 -17 صص  ،الركاية العربٌية اعبديدة كإشكالية اللغة: عبد اجمليد اغبسيب -2
 .565، ص فن الركاية بني الوالدة كالتوطني: عبد الرحيم حامد اهلل -3
 .565، ص نفسو -4
 .108، ص الركاية العربية: سعيد يقطني -5
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 189                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، (1)«اثانيِّ  ؼبعرُبٌ ، كامن أٌكالن سلطتو عليهم من خبلؿ السبق الز  فإٌّنم لن يقدركا على ذلك، ألنٌو يبارس
توحي بالسبق اٌليت  رات النظريٌة الغربٌيةصوٌ بزخم من الت كُب مقابل ذلك يواجو كٌل حبث تأصيليٌ 

لغربٌية السيما فيما يتعٌلق ا السرديٌةما تستنري تلك البحوث بكشوفات  ، فكثريان ؽبذا الفنٌ  نظريمٌ الت
أك القٌصة ُب الرٌتاث ، الركايةعندما كباكؿ البحث عن جذكر اؼبلحمة، أك »واحي اإلجرائٌية، كبالن

مٌيزات ركط كاؼببالشٌٍب  ،يوحي باؼبفهـو أك اؼبصطلح أكالن  ، يكوف كراء البحث ثابت غريبٌ العريبٌ  األديبٌ 
، حيث يتسىن لنا تصنيفو ضمن األديبٌ رىا ُب العمل اخلية، الواجب توفٌ كاؼبقاييس كالقوانني الد

ضت الختبلؼ  ألجناس اؼبذكورة أعبله. ىذا كذبدر اإلشارة إٔب أٌف ىذه األجناس نفسها، قد تعرٌ ا
كؽ الٌنقاد الغربيني، مرٌده إٔب التطٌور التارىبي، كتغرٌي الذكبري ُب ربديد تعريف جامع مانع ؽبا من لدف 

 .(2)«دةكاؼبعيار الفنيني، كتأثٌرنبا باألعماؿ اإلبداعٌية اؼبتعدٌ 

غٌذهتا، كإذا تعٌلق األمر اٌليت  ظريٌةُب ضوء اؼبقوالت الن الركايةٔب على ىذا الفهم، ينظر إ تأسيسان 
متمٌيز لو  كاية كنوع أديبٌ للر  لة تارىبٌية غاب فيها الوعي الفنٌ كليدة مرح»فهي العربٌية  الركايةب

احة غائب عن الستلك اؼبرحلة كاف شبو قد ُب نٌو من الضركرم أف ندرؾ أٌف النخصائصو. كما أ
مات أعماؽبم، احتوهتا أعماؿ األدباء ضمن مقدٌ اٌليت   بعض العبارات كاعبمل، ال قبد منو إاٌل ةاألدبيٌ 

كعبلقتو دبا سبقو من فنوف  العريبٌ  الٌركائيٌ  ىؤالء األدباء اٌلذين كاف عليهم ضبل مسؤكلٌية تأسيس الفنٌ 
يشتغل على بنيتها  األكٔب ٓب يرافقها جهد نظرمٌ ربٌية الع ، فبل شٌك أٌف احملاكالت الركائٌية(3)«قصصٌية

 الركايةات قاد العرب نظريٌ أف يستعري الن -كاغباؿ ىذه-هٌم النصٌية كخصائصها اؼبمٌيزة، لذلك من اؼب
ربٌقق ُب ظٌل »، كتطوير اعبوانب الفنٌية السرديٌةنهم بأٌف االذٌباه إٔب علمنة الدراسة م الغربٌية كعيان 

                                                           
 .568، ص فن الركاية بني الوالدة كالتوطني: عبد الرحيم حامد اهلل -1
 .نفسها، نفسها -2
، مارس 13، ـ51اؼبملكة العربٌية السعودية، ج-، النادم األديٌب الثقاُب، جٌدةؾبلة عبلمات ،الركاية العربيةمشكلة النوع األديٌب ُب : عفاؼ البطاينة -3

 .522 -523ص ص  ـ،2004



 الّسياق الثّقافي وتشّكل الرواية في األدب العربي الحديث  ----------------------الفصل األول 

 191                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

وف الغربٌيوف، من خبلؿ تراكمات ىائلة، أبانت عن طوؿ باعهم كائيٌ سار فيو الر اٌلذم  الطويلؼبشوار ا
 .(1)«ُب اؼبيداف

قٌوض عبد اهلل إبراىيم أىٌم مسلمة رٌكجهػػػا اػبطػػػاب العربٌية  الركايةكُب سيػػػاؽ حبثػػػػو عن أصػػػوؿ 
اغبديث، حيث كضعتو ُب عبلقة  رد العريبٌ الستشكيل رؤية اختزالٌية لتاريخ ، أسفرت عن االستعمػػػارمٌ 

لو طواؿ الٌنصف األٌكؿ من القرف الٌتاسع  اقد أٌم كجود فعليٌ ، حيث ينفي النمباشرة مع اؼبؤثٌر الغريبٌ 
كاية العربٌية، إذ يرصد من لعامة للر يصفو بػ "اؼبرتٌدد" كاكب تبلور اؼببلمح ااٌلذم  عشر، كما أٌف ظهوره
الت السياؽ لتحوٌ  الركايةسار األساليب القديبة، كامتثاؿ الصيغ اعبديدة فبثلة ُب خبلؿ ىذه القراءة اكب

أراد اٌلذم  زات اػبطاب االستعمارمٌ ؿباكلة لكشف ربيٌ »ىذا البحث  الثقاُب آنذاؾ؛ لذلك يعدٌ 
ضوء ُب  اآلراء الداعمة ؽبا، كمساءلة تتمٌ  جديد، كمناقشة لكلٌ  منتج ثقاُبٌ  ة كلٌ الرتكيج لفكرة غربيٌ 

 . (2)«ربليل كتفكيك ىذه اػبطابات كالكشف عن مبلبساهتا

قراءة علمٌية تتجاكز  الركايةعبد اهلل إبراىيم يسعى إٔب إعادة قراءة إشكالٌية نشأة  من الواضح أفٌ 
أحيطت اٌليت  اث أك للوافد الغريب، كىو إذ يفعل ذلك يرـك كشف اؼبصادراتالرؤية التبجيلٌية للرت 

، كيناقش أيضا جهود نقديٌة عربٌية حبثت ُب ما تعٌلق دبقوالت اػبطاب االستعمارمٌ باؼبسألة السيما 
العربٌية   الركايةتفرتض أٌف نشوء اٌليت  قديٌةإعادة الٌنظر ُب اؼبقاربات الن»فهو ال يدعو إٔب ، الركايةأصوؿ 

 الركايةاشر بني ل كذلك إقبازات نقديٌة ربطت بشكل مب، كإمٌبا يسائكاف ؿبٌصلة للٌتأثٌر بالغرب
حليبلت اؼبتأثٌرة الت فعل ضدٌ  ل ردٌ اثٌية، فهو يعترب أٌف ىذه اؼبقاربات تشكٌ الرت  السرديٌةكاؼبكٌونات 

لكٌل شيء. كمثلما  أصبلن العربٌية  باػبطاب الكولونيإب، كىي متأثٌرة دبنزع قومي هبعل من اؼبؤثٌرات
صبة كاالقتباس ث قد تشٌكل عن طريق الرت ريب اغبديراسات فكرة أف يكوف الفكر العضت ىذه الدرف

ساؤؿ عٌما إذا كاف باؼبؤثٌرات الغربٌية دكف التالعربٌية  الركايةتصل اٌليت  رفضت كذلك الفكرة من الغرب،

                                                           
 .566، ص فن الركاية بني الوالدة كالتوطني: عبد الرحيم حامد اهلل -1
 .155، ص غزالف ىامشي: تعارضات اؼبركز كاؽبامش ُب الفكر اؼبعاصر -2
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 191                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كل كاػبطاب على مستويي الشالعربٌية  الركايةحٌققتو اٌلذم  باإلمكاف قبوؿ أف يكوف التطٌور اؼبذىل
 .(1)«العربٌية السرديٌةلغربٌية دكف اعتبار للمدٌكنة ا السرديٌةىو فقط شبرة النفتاحها على األمباط 

لػكتاب  اؼبعرفٌية" يشري إٔب القيمة جابر عصفوركوبسن بنا ُب ىذا الٌسياؽ إيراد موقف تقييمي لػ "
ّنض عليو عبد اهلل إبراىيم ُب  اٌلذم  اؼبنهجيٌ كاغبٌق أٌف اعبهد »، إذ يقوؿ: اغبديثة(العربٌية  السرديٌة)

اٌلذم  زاؿ إضافة ؽبا كزّنا ُب نقضو التفسريكبري، كما كاف كال ي  إٔب حدٌ  كمقنعان  كتابو...كاف أصيبلن 
، فيما يٌتصل بتفسري نشأة باػبطاب االستعمارمٌ  -أك صراحةن  ضمنان -اؼبتأثٌر  قدمٌ أشاعو اػبطاب الن

"  الركايةظٌلت تقرف "فجر اٌليت  رأينا مبوذجو األكضح ُب الكتاباتاٌلذم  فسريتكىو الة، العربيٌ  الركاية
، فػ"عبد اهلل إبراىيم يرل أٌف (2)«باستعارة شكل خارجي، من منظور ال ىبلو من معىن االتٌباع كالٌتبعية

أسهمت اٌليت  صبة ىيالغربٌية اؼبرت  الركايةعاء بأٌف دٌ قوؿ أشاعو االستعمار، إذ اال غريبٌ القوؿ باؼبؤثٌر ال»
خضعت ُب تعريبها إٔب  -رتصبةاؼب الركايةأم -، على اعتبار أٌّنا ليس صحيحان العربٌية  الركايةُب صياغة 

الشائعة، لذا ًٌب اختيار النصوص  السرديٌةأثٌرت ُب تشٌكلها باؼبركيٌات الٌسائدة، كت ةاألدبيٌ ائقة الذ
 .(3)«ائقةحسبما يتماشى مع ىذه الذ

أثري ُب بدأت بالظهور كاالنتشار كالت»األجنبٌية اؼبرتصبة  الركايةكر ُب ىذا اؼبقاـ أٌف كجدير بالذ 
آخر كاف يقف أماـ الكاتب آنذاؾ، كىو منافسة  ربديان  ُب تلك اؼبرحلة، فبٌا يعن أفٌ  القارئ العريبٌ 

كصلو كحٌققو اٌلذم  الٌركايات اؼبرتصبة، أك لنقل الٌرغبة ُب الوصوؿ بالقصص العريب إٔب اؼبستول
الٌتواصل بني الكاتب كالقارئ  » ، كىذا يعن أفٌ (4)«اؼبرتجم من شعبٌية لدل القرٌاء القصص األجنيبٌ 

كاف شبو مفقود لعدـ االنسجاـ بني اؼبنتج )الكاتب( كاؼبستقبل )القارئ(. كقد كجد ىذا الفريق من 
ػػاره بشكػل كاسع، اؼبخرج من ىذه األزمة القرٌاء ُب األدب اؼبرتجم كخاصة عن الفرنسٌية كاٌلذم ًٌب انتشػػ

                                                           
 .84، ص إدريس اػبضراكم: األدب موضوعا للدراسات الثقافٌية -1
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 192                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ؤٌسسات كاألدباء ، خاصة كأٌف القرٌاء أقبلوا على قراءة ىذا األدب بنهم، فبٌا شٌجع اجملبٌلت كاؼبالثقافٌية
وٌجو كبو اآلداب الغربٌية ينهلوف منها كوباكوف كٌل ما تقع عليو أعينهم فبٌا قاد إٔب تبعٌية ما إٔب تبنيو كالت
إذا ما عدنا إٔب »، ك(1)«قديٌة كاألساليب الفنٌيةتتمٌثل ُب الٌتأثٌر باؼبذاىب النا حّت اليـو ك زلنا نشعر هب
كايات الغربٌية. فعندما كتب فرنسيس كٔب، سنجد أٌف مصدر إؽبامها الر األالعربٌية  ةكائيٌ الكتابات الر 

نزع فيو إٔب إيقاظ قومو  إبٌ مرٌاش اغبليب )غابة اغبٌق( كضعو على طراز جحيم دانيت التالياين بقالب خي
 .(2)«العرب من غفلتهم

ما ُب ربديد أسه ينٌ كالد قاُبٌ النسق الث»اهلل إبراىيم ال وبتفي هبذا الطرح، كيعتقد أٌف  لكٌن عبد
ُب ترصباتو أخضع  هطاكم مثبلن كجهة اؼبعرٌبات كالتصرؼ فيها بالتغيري حّت تبلئم ما ىو سائد، فالط

ب آنذاؾ يتقٌمص لكوف اؼبعرٌ  القدًن، كتصٌرؼ ُب األحداث نظران  لتقاليد النثر العريبٌ  األسلوب الفرنسيٌ 
ضاء رغبة اكم، فيضيف كوبذؼ حسب ما ىو شائع آنذاؾ، تأثٌرا باؼبركيٌات القديبة، كىذا إلر دكر الر 

ع النسق صوص بالقيم كاألفكار اؼبنتجة من ىذه البيئة، كيتٌم حذؼ ما تعارض مالقرٌاء...إذ تشٌبع الن
يدفعنا كبشكل ملح العربٌية  الركايةُب موضوع نشأة  ، كالواقع أٌف إلغاء فاعلٌية اؼبؤثٌر الغريبٌ (3)«اؼبهيمن

 يقٌدمو عبد اهلل إبراىيم غبٌل شفرات ىذه القضٌية الشائكة؟اٌلذم  إٔب الٌتساؤؿ عن البديل

غم ُب أٌخاذة مشرقة، تتناقليديٌة صورة مل اؼباضي ُب عيوف اجملتمعات التبيعي أف وبمن الط
عإب، تكشف عن تنٌوعو، كتعٌدد جوانبو، حيث ربرص اجملتمعات على أرجائها معاين الكماؿ كالت

تتعٌرض لتنقية دائمة ُب كعيها كال كعيها، »ورة ُب مستول توٌىجها األٌكؿ، حيث الصعلى اغبفاظ 
دىور كاالكبطاط؛ ألٌف تلك ىو نوع من التانفصاؿ  فتٌتخذ كأصل ال ينبغي االنفصاؿ عنو، كلٌ 

يب تستج األعراؼ منظومة رمزيٌة ؿبكمة من القيم كاآلداب ةبتلك الصورة اللغويٌ اجملتمعات أنشأت 
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ابتعاد عن األصػػػل، كاالنقطاع عنها ىو  ،الثقافٌيةتها ؽبيويٌ  لتخٌيبلهتا كليس كاقعها، كتشكل إطاران 
 .(1)«ويٌةكزبريب لركائز اؽب

اث ال ينبغي ذباىلها، إذ عبد اهلل إبراىيم مسٌوغات كجيهة إلعادة مسائلة الرتٌ كعلى إثر ىذا، هبد 
غم من تعٌدد تسعفنا ُب قصد السبيل كتبنٌي معاؼبو، بالر  ال شٌك أٌف العودة إٔب الرٌتاث العريبٌ »يقوؿ: 

عبري عن القراءات ؽبذا الرٌتاث كتنٌوعها، بل كتعارضها ُب كثري من األحياف؛ إذ إٌف كٌل قراءة ىي ت
موقف، أك إعادة بناء كتركيب جملهودات فكريٌة معرفٌية، قصد تكوين أنساؽ كأنظمة جاىزة كبديلة، 

 فيو أفٌ  . كفبا ال شكٌ (2)«ة حوؿ ىذا اغبمى...ة كالنقديٌ ة كاللغويٌ ة كالفلسفيٌ على اؼبستويات الفكريٌ 
ا ىو ُب اغبقيقة عبارة إمبٌ  ىذا اؼبوركث الثقاُبٌ  باغبكي، لكنٌ  ا جديران ثقافيِّ  زبتزف موركثان قد الذاكرة »

، حيث (3)«ةة كاعبمعيٌ ىذا اؼبوركث ُب ذاكرهتم الفرديٌ  ة كانت قائمة بني حامليٍ عن عبلقات إنسانيٌ 
من العصر اعباىلي، ككانت من أساليب التسلية  ُب األدب العريبٌ  قصصيٌ  عرفت اغبكاية كفنٌ »

 .(4)«ؿ تسلية القـو ُب ؾبالس السمرر كحكايات ىدفها األكٌ آنذاؾ، حيث يقـو الراكم بعرض أخبا

 من اغبكيؿبٌمل دبرياث طويل »كىو  سردمٌ تتوٌسل الرتاث ال -ى ما أقررناكاغباؿ عل- الركايةف
 بكلٌ  عيبٌ ٌية، كاٌلذم جاءه من اؼبوركث الشينٌية ُب اؼبركيٌات الدينٌية كغري الدفاىجاءه من الشاٌلذم 

 القٌصة كانت جزءان »من اؼبفيد ُب ىذا السياؽ اإلشارة إٔب أٌف  ، كما أنٌو(5)«أعرافو كتقاليده كطقوسو
بني  ثريٌة. كلعٌل البعض يقوؿ إٌف ُب ذلك خلطان ، كٓب تكن مقتصرة على الفنوف النعرال يتجزٌأ من الش

، الفنوف الشعريٌة كالنثريٌة، كلكٌن اغبقيقة تبنٌي أٌف ىذه الفنػػػوف كانت تتواصل كترفد بعضها بعضان 
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أفضلٌية ىذا اعبنس عريٌة، كٓب يكن ىناؾ سبييز بني بني الفنوف النثريٌة كالش مشرتكان  كانت عنصران اية  فاغبك
 داـ قوالب شكلٌية ـبتلفة أحدىا شعران عبري عن القصص كاغبكايات. إاٌل من حيث استخأك ذاؾ ُب الت

ـ اؼبنظـو  عر كإذا ما تذٌكرنا أٌف الكبلُب ذلك الوقت ىو الش . كدبا أٌف الفٌن األكثر إجبلالن كاآلخر نثران 
من  عر لنشر قصصهم بدالن من عبوء األدباء إٔب الش ناقل فبل عجب إذان كاف سهل االنتشار كالت

 .(1)«د لسردىاالبحث عن نوع جيٌ 

القدًن  رد العريبٌ للس اؼبعرفٌيةباألصوؿ  لواضح أٌف ما توٌصل إليو الٌناقد من نتائج تتعٌلق أساسان من ا
همت ُب إهباد تفسري يقصي اؼبؤثٌر ة"، مٌثل دعامة نظريٌة مهٌمة أسبيٌ العر  السرديٌةُب حبثو اؼبوسـو بػ: "

للبحث ُب قضٌية تفٌكك أساليبو كأبنيتو، ة ، كيوٌجو عناية خاصٌ العريبٌ  سردمٌ ، كوبتفي بالرتاث الالغريبٌ 
كاؼبكٌونػػػػات  اشئة بكثري فبٌا ربتاج إليو، كزٌكدىػػػػا بالعنػػػاصرات النسرديٌ رصيد غٌذل ال»ربٌوؽبا إٔب ٍبٌ  كمن

بوصفها  الركايةيستوعب  . ىكػػػػذا، غدا البحث عن ربليل مشوٕبٌ (2)«تلزمهػػػا...اٌليت  عبريككسػػػػػائل الت
ا لدل عبد اهلل إبراىيم، جرٌه إٔب االستعانة جبملة من ا أساسيِّ معرفيِّ  ة ىاجسان ثقافيٌ -ةأدبيٌ  ظاىرة

مسعى مشركعو  تارة أخرل؛ ألفٌ  تارة، كعلى السياؽ الثقاُبٌ  تنفتح على النصٌ اٌليت  ةاػبيارات اؼبنهجيٌ 
غت دبنأل عن التبٌصر صياٌليت  ينصرؼ إٔب إحداث رٌجة معرفية تستهدؼ إعادة الٌنظر ُب اؼبسٌلمات

العبور إٔب ٌٍب  اغبديث، كمن ُب األدب العريبٌ  الركايةرافقت بداية تشٌكل اٌليت  التارىبٌيةالدقيق باللحظة 
-ػػػةإٔب ربليل شػػامل لظػػػاىرة أدبيٌ  يطمح ُب حبث»بلور، إذ يقوؿ: ديد لظركؼ الٌنشأة كالتفهم ج

ػػػػػائعة، كقطع الٌصلة بني ػة، البٌد من تفكيك اؼبقوالت الشاغبديثػػػالعربٌية  ػػػػاتسرديٌ ثقافيٌػػػػة كبرية، مثل ال
 تائجؼبعطيات القائمة، للوصوؿ إٔب النُب ضوء ا قاُبٌ كنتائجهػػػػا، كإعادة تركيب السياؽ الث فرضٌياهتػػػا

للكشػػػف  ميدانػػػػان  تدفع هبا تلك اؼبعطيات نفسها. كلكٌل ىذا جعلنا من القػػػػرف التٌػػػػاسع عشراٌليت 
واىر ببعضها، كمناقشة ، كحاكلنا ربط الظالسرديٌة ةاألدبيٌ اىػػػػرة تتٌبع الظ حليػػل، فيمػػا ىبػػػػػصٌ كالت
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 195                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 السرديٌةكٌنا قد خٌصصنا ؽبا كتابنا السابػق "اٌليت   االّنيارات األسلوبٌية كالبنائٌية للمركيٌات اؼبوركثة
 .(1)«العربٌية"

البحث ُب مبلبسات  -اىيمحسب ما آلت إليو قراءة عبد اهلل إبر -حكم اؼبتعٌذر ، يصبح ُب إذان 
فبا يدرٌه ىذا األخري من معطيات  اغباضن، انطبلقان  ياؽ الثقاُبٌ عن اإلؼباـ بالس بعيدان  الركايةنشأة 

ما يلٌف العملٌية  ي ُب حبثو عن كلٌ موضوعٌية، يبكن أف تكوف مداخل أك مؤٌشرات تسعف اؼبتلقٌ 
للمنتج  اؼبعرفٌيةاػبلفٌية  -ال ؿبالة-بداعٌية من ظركؼ نفسٌية كثقافٌية كإبداعٌية كتارىبٌية، تشٌكل اإل
ودنا إٔب استحضار قافة بشكل عاـ. كىذا ما يقبني النٌص كالث فاعل اعبدٕبٌ بالنظر إٔب الت صيٌ الن

العربٌية  السرديٌةانبثقت »توٌصل إليو من إضاءات ُب قولو:  يلٌخص مااٌلذم  قدمٌ جوىر موقفو الن
صوص كاألنواع كالن اؼبرجعٌياتت احملتدمة بني فاعبلثقافٌية من خضم الت-ظاىرة أدبٌيةاغبديثة بوصفها 

كمؤثٌرات  قليدمٌ الت سردمٌ قامت بني الرصيد الاٌليت  انتهت إليها حركة التمازجاٌليت  مرة، فهي الثٌ ةاألدبيٌ 
قليديٌة، كُب مقٌدمة ذلك: ضعف اغبدكد الت ةاألدبيٌ ألنواع عصف بااٌلذم  ثقافٌية جديدة، كاغبراؾ

تػػػة، كتفٌكػػػك ابصيٌػػػة الثصوص، كغيػاب اؽبويٌػػػات النني األجناس كاألنواع، كتداخل النالفاصلة ب
ة ص القػػػارٌ كػػػانت تدعم اػبصػػػائاٌليت   اؼبطلقػػػة، الثقافٌيةديٌػػػػة، كاكبسار دكر القيم قليالت السرديٌةاألنظمػػػة 

للٌنصوص كاألنػػػواع كاألجنػػػاس، كتعٌزز من ثبات موضوعاهتا كأغراضها كأبنيتها كأساليبها، كربوؿ دكف 
موركثة  ات ثقافٌية كأجناسٌية. كباإلصباؿ فقد كقع انفصاؿ متدرٌج بني مرجعيٌ كالبنيومٌ  تفاعلها األسلويبٌ 

سبٌية سق مستحدث من القيم كاغبقائق النفقدت كفاءهتا كأىليتها، كظواىر إبداعٌية جديدة مٌتصلة بن
 .(2)«كاغباجات كاألفكار كالعبلقات

نتيجة حتمية ترتبط  ةاألدبيٌ كغري بعيد عن ىذا اؼبوقف، يعترب عبد اهلل إبراىيم أف تأزـٌ األنواع 
يتبلور نوع يرث من جهة  »، السرديٌةتأٌزمت فيها اؼبركيٌات اٌليت  حظةظركؼ تارىبٌية كثقافٌية، ففي اللب

ل األكثر شكٌ ات التمن خصائص تلك اؼبركيٌات، كيقـو من جهة ثانية بتكوين خصائصو. عمليٌ  كثريان 
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، كهبذا (1)«تائجُب التصٌورات القائمة خبصوص الربط اؼبباشر بني األسباب كالن ربدث ارتباكان  بطأن 
تتفٌتق من ّناياتو اٌلذم  حٌوؿ البطيءا لنوع جديد، بيد أٌف ىذا التفعليِّ  اؼبتحٌلل رصيدان رد يكوف الس
تبحث اٌليت  حسب عبد اهلل إبراىيم من لدف الدراساتديدة كغري مسبوقة، ال يبكن رصده بدايات ج

النصوص من بني  ابط اػبفيٌ ألمر يقتضي منهجٌية حبث تدرؾ الرت ا» ؛ ألفٌ ةاألدبيٌ ُب تاريخ األنواع 
دبا ُب ذلك عملٌية  الثقافٌيةبينهما كالسياقات  صوص كمرجعٌياهتا من جهة أخرل، كأخريان جهة، كبني الن

 .(2)«غاية ُب األنبٌية تلعب دكران اٌليت  لقيالتأكيل كالت

 كاضحان  مبوذجان » ر عبد اهلل إبراىيمتقٌدـ ُب تصوٌ العربٌية  السرديٌةفيو أٌف اؼبركيٌات  كفبٌا ال شكٌ 
تفٌككت فتغرٌيت، إذ تكٌونت من عناصر متعٌددة كٌيفت حسب حاجات الٌتلقي، لذلك اٌليت  لؤلنواع

استعارت خصائص متمازجة من ـبتلف األنواع، فبٌا جعلها زبتلف من مكاف آلخر كمن زماف آلخر، 
كاالجتماعٌية، فحكمت عليها  ُب بلورهتا من خبلؿ قيمها الدينٌية الثقافٌيةبعد أف تدٌخلت البنية 

، كإذ (3)«على إنتاج ىذه اؼبتغرٌيات تفاىي ساعدإلضافة، كما أٌف خصائص العصر الشغيري أك ابالت
من منظور -حبثو  كـباضػػػاتػػػو العسرية، فػػػإفٌ  على تفاعبلت السياؽ الثقاُبٌ  يعٌوؿ عبد اهلل إبراىيم كثريان 

ػػة، كيستنطقها من أجل بلورة ، فيتػػػابع الظواىر حبريٌػقليدمٌ ػػل التيتحػػػٌرر من عملٌية التحلي» -منهجيٌ 
اتو مستمٌدة من سياؽ ثقافة القرف الٌتاسع أٌف فرضيٌ  تكمن فيها، كال يتجاىل البحث أبدان اٌليت  تائجالن

 سردمٌ اؼبوركثة، كفيها بدأ يتكٌوف النوع ال السرديٌةلمركيٌات ت عملٌية تفٌكك بطيء لعشر ففيها سبٌ 
 . (4)«اعبديد...

دبوجبػػػو سليػػػلػػػة الرتاث  الركايةتكػػػوف اٌلذم  ٌتفسري اعبديدىػػػذا، كيتمٌسػػك عبد اهلل إبػػػراىيم هبػػذا ال
كالغربٌية من العربٌية  يشي بالٌتعالق كالتقارب بني الركايتني رفيعػػان  ، السيمػػا بعدمػػا كجد خيطػػان سردمٌ ال

ش /اؼبهمٌ ذتا من األدب الشعيبٌ ، حيث يذىب إٔب أٌف كبل من الركايتني ازبٌ اؼبرجعٌياتحيث األصوؿ ك 
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 197                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ن اؼبزيج مالعربٌية  الركايةتنبثق »لبلورة خصائصهما الفنٌية، فهو ال يستغرب أف  مرجعٌية ؽبما، كمنطلقان 
 الركايةسٌية، فيتوافر على شركط الفصاحة اؼبدر اٌلذم  ثر، كليس من النالسرديٌةاؼبتحٌلل للمركيٌات 

تطٌور عن حكايات كتبت  ا مهجنان أدبيِّ  األكركبٌية ،على سبيل اؼبثاؿ، تعترب ُب إحدل تفسرياهتا نوعان 
، غري أٌف (1)«صوص اؼبقٌدسةاقتصرت على كتابة النصوص العلمٌية كالناٌليت  ينيةبالعامٌية، كليس بالبلت

يكن إاٌل لتشييد نوع جديد، ٓب  صلبان  تعاظم أمره فيما بعد، كأضحى منطلقان اٌلذم  ىذا اؽبامش
استدعاء بعض خصائص ، فالتارىبٌيةتعرٌب عن كحي اللحظة اٌليت  استجابة لسريكرة من التحٌوالت

ه عبد اهلل إبراىيم يؤٌكدكاإلفادة منها ال يبخس القيم الفنٌية كاعبمالٌية للركاية، كىذا ما  السرديٌةاؼبركيٌات 
انفصاؽبا ميزة  ؽبا، كال يعدٌ  انتقاصان  السرديٌةؿ أمرىا باؼبركيٌات ُب أكٌ  الركاية صاؿكال يعترب اتٌ »ُب قولو: 

ُب اآلداب القومٌية يؤٌدم باستمرار إٔب ربٌوالت أجناسٌية كأسلوبٌية  كاألسلويبٌ  ؽبا، فاغبراؾ البنيومٌ 
 .(2)«كداللٌية، فيعاد تقوًن اآلداب ُب ضوء ىذه التحٌوالت الكربل

بني جيل  ـبتلفان  هبعلو متقٌلبان اٌلذم  حوؿ، األمرالتصٌور، ىبضع للصريكرة كالتفاألدب، كفق ىذا 
اقد اؼبتخٌصص كشف كيفٌية ظهور األنواع فيو أٌف النبش ُب اؼبضمر يتيح للن كجيل، كفبٌا ال شكٌ 

 جدير بالبحث كاؼبتابعة، السيما الركايةاىيم خبصوص نشأة كاكبسارىا، كما أٌف ما يطرحو عبد اهلل إبر 
عن مصادرات اػبطاب  شأة بعيدان للن كأنٌو يبحث من خبلؿ اسرتاتيجٌية الٌتفكيك عن تفسري موضوعيٌ 

 ُب األدب العريبٌ  الركايةكاكب ظهور اٌلذم  قاُبٌ ، عرب االطمئناف إٔب مساءلة السياؽ الثاالستعمارمٌ 
كاف من »قوؿ: ، يسردمٌ أٌّنا خرجت من عباءة اؼبوركث الُب أكثر من سياؽ  يؤٌكداغبديث، إذ 

قليديٌة، كهبا استبدلت يبة، كتراجعت قيمة اؼبنظورات التنتيجة ذلك أف اكبسرت صيغ الٌتعبري القد
إحدل الصيغ  الركايةلسلة طويلة كمعٌقدة من كسائل التفكري كالتعبري كالرتاسل، كلقد كانت س

وؿ : عآب ُب طريقو لؤلفة الفاصلة بني عاؼبنيمزيٌ تشٌكلت على اغبدكد الر اٌليت  ربلاألسلوبٌية الك
كٌوف. كسرعاف ما دٌشنت شرعٌيتها الفنٌية، حينما أبرزت قدرة كالتحٌلل، كعآب ُب طريقو للظهور كالت
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 198                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ىائلة للٌتفاعل مع ىذا العآب اعبديد دبكٌوناتو كعبلقاتو كقيمو، فاقرتنت بو من جهة، كوّنا إحدل 
 .(1)«سبٌخضاتو، كمن جهة كوّنا عبلمة معرٌبة عنو

على أنٌو مرحلة ربولٌية ُب تاريخ  الركايةكُب ىذا الٌسياؽ، ينظر عبد اهلل إبراىيم إٔب حدث ظهور 
الٌتحوؿ عن الٌنسق »حٌوؿ بدؿ القطيعة على كبو مقصود، إنٌو مصطلح الت ، موظٌفان األدب العريبٌ 

ظيفة الٌسرد، ، كبداية تأسيس نسق جديد، لقد جرل ربٌوؿ بطيء كغري منظور أحيانا ُب ك الٌتقليدمٌ 
ب اغبديث عن قطيعة، فالٌتفكك ففي الٌسركد يصع ناتو، كاغبقٌ كُب أساليبو، كُب تركيب عناصره كمكوٌ 

ل البطيء لؤلنواع اعبديدة ىو فعل متزامن كمتداخل، شكٌ القديبة، كالت السرديٌةللمركيٌات  اخليٌ الد
 .(2)«دة كال بداية كاضحةليس لو ّناية ؿبدٌ 

تجاىل اغبراؾ ة، كفق قراءة ال تاىرة الركائيٌ عبد اهلل إبراىيم تفسري نشأة الظمن ىذا اؼبنطلق، يعيد 
بدأ اٌلذم  اعبديد األديبٌ شهده القرف الٌتاسع عشر، كتضع ُب حسباّنا إرىاصات اؼبناخ اٌلذم  قاُبٌ الث

، كفارس كفرح أنطوف ،كشبلي الشميل ،يتبلور من خبلؿ أظباء المعة أمثاؿ رفاعة الطهطاكم
يتبٌصر ُب ذلك اٌلذم  ياؽ يعٌقب إدريس اػبضراكم على ىذا اؼبقرتحالشدياؽ...إْب، كُب مثل ىذا الس

وع من ىذا الن ...إٌف عمبلن »حديثٌية، إذ يقوؿ: غري اؼبنظور بني اؼبوارد الرتاثٌية كاؼبستجدات الت ماسٌ الت
مع غريىا من  ةاألدبيٌ واىر تعرفها الظاٌليت  فاعلينطلق من كعي مرٌكب بأمباط الت ال يبكن إاٌل أف

جبدؿ  اسع عشر سبٌيزت ُب تاريخ األدب العريبٌ كأٌف فرتة القرف الت أشكاؿ الٌتعبري األخرل، خصوصان 
جارب ر هبا التتزخاٌليت  اث كاالقرتاحات الفنٌية اغبديثةاليد اعبمالٌية اؼبستمٌدة من الرت قبني الت حادٌ 

تبلور خبلؿ ىذه الفرتة، لكٌن اٌلذم  األديبٌ كىذا ما قاد إٔب تأكيبلت متعٌددة لئلنتاج اؼبتأثٌرة بالغرب. 
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 199                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كىي تتعٌرؼ على الغرب منذ أف دخل العربٌية  قافةحدث للثاٌلذم  لى التأثٌر اؼبذىلع يؤٌكدمعظمها 
 .(1)«نابليوف إٔب مصر

 تلك اآلكنة اغبديث، يشيد عبد اهلل إبراىيم دبا ضٌج ُب ة ػبارطة السرد العريبٌ كُب كقفة استقرائيٌ 
ُب  السرديٌة، بل راح يعترب اؼبدٌكنة ، كال يقف بو اغباؿ عند ىذا اغبدٌ أليف الركائيٌ من زخم ُب ؾباؿ الت
عن االنتماء اؼبزدكج ألسلوبني كرؤيتني كنسقني  ة األكثر تعبريان مزيٌ ...الوثيقة الر »القرف الٌتاسع عشر 

ذلك، كتنفصل ُب الوقت نفسو عنها؛ تٌتصل  ُب كلٌ  السرديٌةتٌتصل باؼبدٌكنات كاؼبركيٌات ؛ فهي ثقافيني
عبرييٌة، كتنفصل لتخيلٌية، كموضوعاهتا كصيغها التة، كاستوحت عواؼبها اهبا ألٌّنا كرثت مكٌوناهتا العامٌ 

لة كالثنائٌية الضديٌة للقيم قفاؼب السرديٌةعنها ألٌّنا انشقت بوضوح عن القوالب األسلوبٌية كاألبنٌية 
أٌف ذلك  ، كبدأت ببطء تشٌكل خصوصٌياهتا ُب كٌل ذلك، كليس خافيان سردمٌ الشائعة ُب اؼبوركث ال

 .(2)«طويبلن  استغرؽ زمنان 

ينصرؼ إٔب استضافة ثنائية  خريج الٌنقدمٌ كاف مدار األمر من منظور ىذا التإذا  
ناحية اؼبضامني  رد القدًن منكالس الركايةنا إٔب مبلحظة التعالق بني تقوداٌليت  صاؿ/االنفصاؿ،االت

عبػػػر صيػػاغػػة  ػراثيٌ عن النمػػػوذج التٌ  الركايةيلٌية، لكٌن سرعاف ما تزيػػغ اقات التخيكاؼبوضوعات كالط
مػػػن اػبصوصيٌػػػػػة، فبمقتضى ىذه القراءة يتنٌزؿ  معتبػػػران  قوالػػب جػػديػػػدة، كأبنيػػػة مستحدثػػػة تػػػوفٌػػر قػػػدران 
عادة تشكيل مكٌونات إل خصبان  مٌزؽ من جهة، كؾباالن القرف التاسع عشر بوصفو فضاء للتفٌكك كالت

ثره ُب تلك فارقة ؼبآؿ األدب شعره كن اقد نقاطان من جهة أخرل. ىذا، كيضع الن سردمٌ اؼبوركث ال
 فبتثبلن  عر بقي كفيان من جديد على كبو ـبتلف، فإٌف الشأعيد تشكيلو  ٍبٌ  ثر سبٌزؽالفرتة، فإذا كاف الن

 منتصف القرف العشرين، كيرجع الناقد ىذا التباين ُب اؼبآلني إٔب أفٌ  قليديٌة العليا إٔبللنماذج الت
خبلؿ قركف طويلة،  السرديٌةطٌورهتا اؼبركيٌات اٌليت  ئقةااؼبسار األكثر أنبٌية ُب النثر كاف يرتبط بالذ»
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 211                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ة ال زبفى، فيما كاف الشعر رصده كال تقدير أنبٌيتو، بل أنبل كنٌبش كاختزؿ بدكنيٌ  لكٌنو مسار ٓب يتمٌ 
 .(1)«خبةف حاضرين كنموذج يبٌثل ثقافة النثر اؼبتكلٌ كالن

رد طرأت على الساٌليت  اتغريٌ د اهلل إبراىيم معاينة سلسلة التُب ضوء ىذا األفق، استطاع عب
اؼبنتج ؽبذه التحٌوالت، على اعتبار أنٌو يبٌثل ُب تصٌوره مرحلة  قاُبٌ ؿ مراجعة السياؽ الث، من خبلعريبٌ ال
من  ظر إليو ُب شٌقو االختبلُب بوصفو ضربان ، كيبكن الناثيٌ تقالٌية كليس قطيعة حاظبة مع النسق الرت ان

كائي استبداؿ القوالب اغبكائٌية للر العدكؿ ُب اؼبستول اعبمإب كالفن، حيث يتأٌتى أضرب االنزياح ك 
ػػػق عبد اهلل قليػػديػٌػػة، كيلػػػحناء على رصيػػػد اؼبعػػػاين كالدالالت التاعباىزة بأخرل جديدة، دكف االستغ

تعػػبٌػػػر عػػن جػػػػوىػػػػػػره، فهػػو بطيء، متزامن، كمتداخل، كُب ىذا اإلطار  حػٌوؿ أكصافػػان إبراىيم هبذا الت
القديبة كتشٌكل األنواع اعبديدة تتٌم ُب زمن كاحد  السرديٌةتفٌكك اؼبركيٌات »مشي أٌف الف ىاتلحظ غز 

كمتداخل، فهذه األنواع القديبة تتوقٌػػػف عػػػن التطػػػٌور إذا حكػػػمت دبعياريػٌػػة ثابتػػػػة، كاستخلصت منها 
د عليها تنعكس ُب ظهور مرٌ التكالت ، فبٌا يسهم ُب بركز ؿبامن اؼبركؽ اػبركج عنها ضربان يعٌد قواعد 

تكوف خصائصها أك ىويتها  أنواع جديدة، ربمل خصائص اؼبركيٌات القديبة كُب الوقت ذاتو رباكؿ أف
ن مساره التطٌورم توٌقفو عٌٍب  ، كمنسردمٌ ك اؼبوركث ال، بيد أٌف قضية تفكٌ (2)«ياؽ العاـكفق الس

حينما تدٌعم بتصٌورات »إاٌل  -من منظور عبد اهلل إبراىيم-هاية، ال يبكن أف ربدث كتأٌزمو ُب الن
، كدبركر فنٌية مطلقػػػػة كمعػػػايري ثابتة، فيصبػػح اػبركج عليهػػػا إشبػػػان  نقديٌة مدرسٌية تستخلص منها قيمان 

 .(3)«رد كاالحتجاج...مٌ ذكر الترفض لػػػػو، كىناؾ تنثر بالوقت تتخػػػػٌمر داخل النٌػػػوع نفسو مظػػػػاىر 

قليديٌة، الت السرديٌةبلت خيٌ ة ُب أسلوب التعاطي مع التة كالعامٌ قافة الرظبيٌ من الث ىذا، كزبتلف كلٌ 
خركج  فبينما تتعٌلق األكٔب دبعايري أسلوبٌية كموضوعات منٌمطة تستجيب لتلك األساليب، كتعترب كلٌ 

سبة هبا التعقيد بالنلبلكبطاط كالتدىور، فإٌف القضٌية يشو  موذج األمثل، كسبهيدان عن الن عنها خركجان 
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 211                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

واطؤ، كؽبذا فإٌف  صياغة أفكار مناقضة ألفكار النخبة، كربكم عليها بالتانية فهي تلجأ إٔبللثقافة الث
هبمع بني البطولة اٌلذم  خريج الفريدتطٌلعات ثوريٌة مناىضة ألدب النخبة، ُب نوع من الت أدهبا وبمل

 خبة يدفعها إٔب االحتفاء بنموذج قيمي يكتسب طابعان لى مبوذج النمٌرد عة كاؼبغامرة، لكٌن التكالغرائبيٌ 
 ة.ات اؼبتضادٌ نائيٌ بالث ا، ؿبٌمبلن زبٌيليِّ 

بد اهلل إبراىيم ة ُب تصٌور عهل من القيم الرتاثيٌ ة ُب النكيبكن تلخيص توٌجو كل من الٌنخبة كالعامٌ 
 :على النحو اآلٌب

 ةالشعبيٌ الثقافة العامة/ ة/النخبةالرظبيٌ الثقافة 

 االىتماـ باألساليب.-

 .سردمٌ ال تعىن باستدعاء اؼباضي عرب التمثيل ال-

 صل مبوذجها بذائقة ما.يتٌ -

 .صل بالذائقةة تتٌ ـباكفها التخيليٌ -

 .متعاؿو  االكبباس ُب مبوذجو -

 االىتماـ باؼبوضوعات.-

 استدعاء اؼباضي ُب بناء زبيبلهتا.-

 ة.صل مبوذجها بذاكرة صبعيٌ يتٌ -

 صل بالذاكرة.ـباكفها التخيلية تتٌ -

كالتغيري ، ض لبلنكسارالذاكرة مستباحة تتعرٌ -
 ات التفكري  الشفاىي.بفعل آليٌ 

ائدة ُب كل عصر، رغم كتريهتا الس ةاألدبيٌ ل ثورة على األعراؼ سبثٌ  -كاغباؿ ىذه-ماذج فالن
، (1)«لقطب الرٌتاث القطب اؼبضادٌ » يبٌثل ُب تصٌورهاٌلذم  باالبتكاراقد يسٌميو الن البطيئة، كىذا ما

ال يتمٌلص  -سبوح-يٌتصف بالفرادة كاألصالة كاعبٌدة، لكٌنو  عمل يٌتخذ من االبتكار منطلقان  كأمٌ 
ربكمو القواعد،  سلوكان »هاية يظٌل ناث؛ ألٌف االبتكار ُب اليشيعها الرت اٌليت  بشكل مطلق من النماذج

يوٌفرىا الرتاث، غري أٌف بوسعو اٌليت  بالنماذج ،بأخرل عمل اػبياؿ ال يأٌب من فراغ، فهو بطريقة أكألٌف 
كػػػرار الت بني قطيبٍ  حبػػػق   ماذج. كيظٌل نطػػػاؽ اغبلػػوؿ كاسعػػػان الدخوؿ ُب عبلقة متغرٌية مع ىذه الن
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 212                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ويػػػو اؼبنظٌػػم، فاغبكايات الشعبٌية كاألساطري شدرجات التجبميػػع  ليػػػل كاالكبػػػراؼ احملسػػػػوب، مػػػػركران الذ
قليديٌة الت السرديٌةف نرتؾ كراءنا ىذه اؼبركيٌات كرار كلكن ما إكاؼبركيٌات الرتاثٌية تقف قريبة من قطب الت

، وبوصل عبد اهلل كالٌنخبومٌ  عيبٌ لش، كغري بعيد عن جدؿ ا(1)«حّت ينتصر االكبراؼ على القانوف
اج ثقافات كىذا اغباؿ موجود ُب الكثري من اجملتمعات، إذ رباكؿ األقلٌيات إنت»رأيو ُب قولو: إبراىيم 

 .(2)«ائدةة السقافة الٌرظبيٌ ق اؼبهيمن كال سبتثل ؼبعايري الثسمغايرة متمٌردة عن الن

ُب  -قراءة عبد اهلل إبراىيم إٔب ما استقٌرت إليو استنادان -كُب ىذا الٌسياؽ، ال ترتٌدد غزالف ىامشي 
االحتفاء باألساليب »، فهي تعتقد أٌف /اؽبامشيٌ عيبٌ للركاية ارتبط بالش أكيد على أٌف اؼبهاد اغبقيقيٌ الت

كما أٌف ىذه األساليب ىي ،  الركايةو ما أسهم ُب الٌتحضري لظهور اؽبامشٌية كاؼبواضيع اؼبستبعدة ى
تقٌبلها كٌل جديد، إضافة إٔب الذكؽ العاـ كحاجات ل نظران  حافةبت كاستخدمت ُب الصىذٌ اٌليت  ذاهتا

لشركط النسق  مطلقان  امتثاالن  امتثلت السرديٌة، أٌف اؼبركيات ، كما يعضد ما ًب إقراره سلفان (3)«يلقٌ الت
وافق تتدٌخل ُب كٌل مادة جديدة لت»، بل إٌف ىذه الشركط لقي اغبرٌ ، كمقتضيات التفومٌ الش
، كتتبٌدؿ السرديٌةكؽبذا تتضٌخم متوف اؼبركيٌات صٌورات الكربل للعامة حوؿ نفسها كذاكرهتا، الت

، أٌف األدب الشعيب، ، كإذا سٌلمنا، جدالن (4)«ترل فيو...اٌلذم  ياؽكتتعٌرض للتحريف، حبسب الس
ألحواؿ من ا العاـ، كاستجاب لنبض الشعب، ال يبكن بأٌم حاؿ اؼبتخٌيلؤية، قد صاغ كفق ىذه الر 

 قافة العاؼبة. يشيعو أنصار الثاٌلذم  إقصاء دكر األدب النخبوم

ة على ا يغٌذم تطٌلعات العامٌ أدبيِّ  فيما يرٌجحو عبد اهلل إبراىيم، ٓب تكن إال ربٌوالن ، الركايةبيد أٌف 
ما انفك يتبلشى كيضمحل ليظهر ُب لبوس جديد، كُب ىذا الٌسياؽ ذبد اٌلذم  عيبٌ غرار األدب الش

اٌليت  ةالشفويٌ  السرديٌةات عن اؼبركيٌ  الركايةربٌولت »يعٌزز ما أكردناه، إذ تقوؿ:  غزالف ىامشي تفسريان 
ع. حيث ة من تصنٌ عاهتا كؼبا ساد اػبطابات الرظبيٌ عند العامة، بسبب استجابتها لتطلٌ  القت ركاجان 
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 213                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

آنذاؾ ُب فٌن اؼبقامة، كبدأ اػبركج نسبيا ة اؼبتمثلة ماذج الٌرظبيٌ على الن كاضحان  ات سبٌردان لت اؼبركيٌ شكٌ 
قافة ، خبلفا ؼبا تقـو بو الثعيبٌ ، فالش(1)«عن اؼبعياريٌة خاصة مع ظهور حديث عيسى بن ىشاـ

اختػػػراؽ  ة، ؿبرتفػػػػان ما ًب تسطريه من نظم إبداعيٌ  ، متجاكزان ة، يبٌثل رٌدة على كٌل ما ىو معيارمٌ الٌرظبيٌ 
 منػػػاقضػػان  تريػػػد أف تفػػػرض كجػػػودان »عن نػػػػواميسهػػػػا اؼبفركضة، فالعػػػامة  نزاحان كم ،قوانينهػػػػا اعباىزة

خبػػػة، باصطناع ؾباؿ مغاير سواء من ناحية اؼبوضوع أـ األسلوب، حيث ربتفي جبملة لوجػػػود الن
ألمر هبعل من قواعد انتهاكٌية إضافة إٔب اعتمادىا على صبلة قيم مستدعاة من اؼباضي. إٌف ىذا ا

 ياؽغيري، حسب السإٔب التحريف كالتة ُب حني يتعٌرض مبوذج العامٌ  خبة متعاليان مبوذج اػباصة أك الن
 .(2)«تركل فيو فتضٌخم أحداث كزبتفي أخرلاٌلذم 

ما يفرتض أنٌو  النظر ُب كلٌ د اهلل إبراىيم انطلق من تصٌور نظرم يعي دكعلى اعبملة، فإٌف عب
يسهم ُب إضاءة  ةاألدبيٌ الفعلي للظواىر  منو بأٌف اإلؼباـ بالسياؽ الثقاُبٌ  مستعار كؾبتلب، كعيان 

كالنصوص، فقراءتو  اؼبرجعيٌاتة ضركرية بني جوانبها، ليخلص ُب األخري إٔب إهباد عبلقة تفاعليٌ 
 القدًن.  الشعيبٌ  سردمٌ ال مستمٌدة من القصٌ ة، فهي بأكاصرىا الرتاثيٌ العربٌية  الركايةتنصرؼ إٔب ربط 

 :سرديّ والتمثيل ال الرواية -3

ر مػػػن يسػػػعى إٔب تأكيػػػدىػػػا ُب أكثػػػاٌليت  للتمثيػػػل يعػػػٌزز الفكػػػرة يقتػػػرح عبػػػد اهلل إبراىيم مفهومػػػان 
، ك (3)«لؤلحداث كالوقػػػػػػائع، كاألفكار... سردمٌ العػػػػرض ال»حبث قػػػاـ بػػػػو، فالتمثيل ُب تصٌوره ىو 

على كفق أنساؽ مٌتصلة بشركط  اؼبرجعٌياتصوص بإعادة إنتاج تقـو هبا الناٌليت  كيفٌيةال»ىو أيضا 
 ، كُب تعريف أكثر إصباالن (4)«غبقيقة اؼبرجع صٌية كليس امتثاالن كمقتضيات اػبصائص الن األديبٌ وع الن

              ، (5)«فسٌية ُب عصر ماٌملة باؼبعاين االجتماعٌية كالنؾبموعة أنساؽ ثقافٌية ؿب»ينظر إٔب اؼبرجع بوصفو 
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 214                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

م ال يقرتب من ، يبدك أٌف مفهـو الٌتمثيل عند عبد اهلل إبراىيمن ىنا، كانطبلقا من ىذا األفق اؼبعرُبٌ 
ا يرتبط بإعادة صياغة فيػػػره، كإمبٌ ػػل الػػػواقع حبذامثيل ال ينصػػػرؼ إٔب تشكيػفكرة احملاكاة/التقليد، فالت

 كفق منطق ال ىبلو من النقد كاؼبراجعة، مع ؿباكلة سبٌثل ما يشيعو النسق الثقاُبٌ  ،افحواه صباليِّ 
 ره من أيديولوجيات.، كما يبرٌ كاالجتماعي من معافو 

ة، طرح ا للحداثة البعديٌ س فعليِّ أسٌ اٌلذم  (الكلمات كاألشياءكما أٌف ميشاؿ فوكو ُب كتابو )
كانت اللغة ُب »قاـ بشرحها سوسري كبريس، إذ يقوؿ: اٌليت  مثيل عوض نظريٌة العبلمة،فكرة الت

افة بشكل مطلق لؤلشياء ألٌّنا تشبههم. ؿ حني كىبها اهلل نفسو شارة أكيدة كشفٌ شكلها األكٌ 
ة ُب نظرة ة ُب جسم األسد، كاؼبلوكيٌ فاألظباء كضعت على ما كانت تشري إليو، كما كتبت القوٌ 

 دة قتأثري الكواكب مطبوع على جبهة البشر، بفضل التشابو. إٌف ىذه الشفافيٌ  الصقر، ككما أفٌ 
للبشر. كاللغات ٓب ينفصل بعضها عن البعض اآلخر، كٓب تصبح غري متبلئمة  حٌطمت ُب بابل عقابان 

، (1)«اللغة دؿ ُب كجو األكٌ  كاف السبباٌلذم   ال ىذا التشابو باألشياء دبقدار ما أزيل أكٌ مع بعضها إاٌل 
ل األشياء، لكن ُب العصر اغبديث سرعاف ما تزعزعت كانت الكلمات سبثٌ   ففي العصر الكبلسيكيٌ 

العبلمة ٓب تعد ربيل على اؼبرجع اؼبباشر، كإمٌبػػا صػػػػػػارت ربيل على »العبلقة بينهما، حيث إٌف 
وبيل على تعبري آخر كىكذا، كىذا ما دفع فوكػػػػو ألف األفكػػػػػار اؼبٌتصلة بػػػػػو، كما صار كل تعبري 

ا ربيل على معناه، يء كإمبٌ الكلمات ال ربيل على الش يدرس عبلقػػػػة الكلمػػػػات باألشيػػػػاء، فوجد أفٌ 
، فتنشأ بذلك عبلقات جديدة بني الكلمات، (2)«باػبطاب كىذا ما جعل الٌلغة تصبح أكثر التصاقان 

ق عآب مفارؽ للواقع من رحم الكلمات ال كجود لو خارج ىية بالواقع، ليتخلٌ ُب مقابل عبلقات كا
 اللغة.

يشي بالتقارب بني رؤية كل من فوكو كعبد اهلل إبراىيم  كُب ىذا السياؽ يورد منري مهادم موقفان 
و فوكو كال كبتاج إٔب كبري عناء، لنعرؼ التشابو الكبري بني معىن الٌتمثيل كما طرح»للتمثيل، إذ يقوؿ: 
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 215                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كالتمثيل كما عرٌفو عبد اهلل إبراىيم، كىذا معناه أٌف ىذا األخري يستثمر الطرح الفوكوم ُب داللة 
العربٌية  ةقديٌ كالن ةاألدبيٌ ة بكثرة ُب الساحة ا، كمطركحة جدِّ الٌتمثيل ككظيفتو، ليناقش قضية ىامٌ 

تشغل الٌذات كاآلخر اٌليت  ؼبختلف القضايا اؽبامة كالغربٌية، كىي قضٌية قياـ الٌسرد بتمثيل ثقاُبٌ 
ره، بالنظر إٔب إسهاب عبد اهلل إبراىيم ُب اغبديث عن ىذا االستقراء هبد ما يربٌ  ، كالواقع أفٌ (1)«معا

كقد كاف ؼبفهـو »اؼبختلفة، كفبا يقٌرره ُب ىذا السياؽ قولو:  الثقافٌيةفكرة سبثيل السرد للسياقات 
 على كفق موقف مبطيٌ  اؼبرجعٌياتؤل ُب إعادة صوغ األنبٌية ُب كشف توٌرط الر بالغ  مثيل دكرالت

أفضى إٔب سلسلة من اٌلذم  ثابت، وبيل على تصٌور جامد ذم طبيعة جوىرانٌية مغلقة. األمر
كذبلياتو  يبكن اعتبارىا كثائق رمزيٌة دالٌة على العبلقة بني اؼبرجع الفكرمٌ اٌليت  ات التمثيلعمليٌ 

 .(2)«ةاػبطابيٌ 

ة تتمٌثل ُب العبلقة بني الٌداؿ مثيل تٌتصل بقضٌية لسانٌية ىامٌ الناقد أٌف قضٌية الت يؤٌكدىذا، ك 
بالٌتصػػػٌور البػػػورسي  -فيما يبدك-اختلف البػػػػاحثوف ُب ربديدىػػػػا، لكٌنو يستعني اٌليت  كاؼبدلوؿ،
 صٌ فاعليتو ُب تبسيط فكرة التمثيل على مستول الن يؤٌكديعيد االعتبػػػار للمػػػرجع، ك اٌلذم  للعػػػػػبلمة

على كفق درجات متعاقبة ُب إوباءاهتا، فكٌلما  اؼبرجعيٌاتتقـو تلك الٌنصوص بتمثيل »حيث  سردمٌ ال
وبيلنا إٔب  ، كىذا(3)«إلنتاج عبلمة أخرل ضمن نسق آخر أنتجت عبلمة، أصبحت بدكرىا حافزان 

فيما -مثيل ا عن كظيفة التجػػػػػػة للداللػػػػة  باؼبفهػػػػـو البورسي، أمٌ السريكرة اؼبنت فكرة السيميوز بوصفو
اؼبختلفة سواء كانت اجتماعٌية  الثقافٌية اؼبرجعٌياتفهي تتعٌلق بإعادة تشكيل  -يتصٌور عبد اهلل إبراىيم

الوقائع كاألحداث، »دبا يتيح عملٌية ذباكز  سردمٌ ال صٌ دينٌية أـ سياسٌية على مستول النأـ أخبلقٌية أـ 

                                                           
 .349ص  ـ.س، ،فلسفة السرد -1
، أبريل 28ؾبلة البحرين الثقافٌية، ىيئة البحرين للثقافة كاآلثار، فبلكة البحرين، ع ،إدكارد سعيد كتوظيف اؼبفهـو-د اهلل إبراىيم: التمثيل كالسرد عب -2

 .104ص  ـ،2001
 .60صعبد اهلل إبراىيم: السرديٌة العربٌية اغبديثة،  -3
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صوص تتضافر من أجل خلق عوآب نصٌية دالالهتا العامة، كالعبلمات الدالة ُب تلك الن إٔب سبثيل
 .(1)«ة...مثيل...العوآب اؼبرجعيٌ عملية التمتخٌيلة تناظر عرب 

اٌليت  الكيفٌية» ( بوصفو:représentationمثيل )، ينظر عبد اهلل إبراىيم إٔب التكُب تعريف آخر
مثيل" ُب صياغة كعي أثر ذلك "الت -كىذا ىو اؼبهمٌ -ٍبٌ  ( بتمثيل الواقعDiscoursيقـو هبا اػبطاب )

ر الفوكوم،  ُب ىذا القوؿ أيضا توظيفو للتصوٌ  ، كليس خافيان (2)«كملتبس ذباه تلك الوقائع اختزإبٌ 
تشكيل من »فهي  ابق،للعوآب النصٌية يستعني بالطرح الس ران كعلى إثر ىذا الرأم يقٌدـ تصوٌ 

ة يشٌكلها سرديٌ ليست كائنات  يثريىا اؼبرجع عند اؼببدع، كىياٌليت  األحاسيس االنفعالٌية اإلدراكٌية
ىبلقها اٌليت  ؼبفارقة للواقعكوبيل ُب سياؽ حديثو عن العوآب ا ،(3)«على غرار األشياء الواقعٌية... صٌ الن

لي يرتبط خيٌ للسرد الت الٌلذاف يقٌدمػػػػػاف تصٌوران  كغتارم إٔب أطركحة كل من دكلوز سردمٌ التمثيل ال
عبد  ، فاؼببدع فيما وبسب، كاؼبتلقي ثانيان الن من اؼببدع أكٌ  يثريىا اؼبرجػػػػع ُب كػػػػلٌ اٌليت  باعبوانب االنفعػػػػالٌية

كذكرل، إمٌبا تأثرياهتما فيو، فاؼببدع ىو مربز اؼبؤثٌرات االنفعالٌية  ال ينقل خربان »اهلل إبراىيم 
من  كـبرتعها...كذلك بإدراجها ُب عبلقة مع اؼبؤثٌرات اإلدراكٌية، كىو يشرؾ اؼبتلقي فيها، فيصري جزءان 

 .(4)«تركيبها

عبد ػػػػػا ُب تصٌور ػػا تشاركيِّ اعليػِّ تف طػػػػابعػػػػان  الثقافٌيةرد كمرجعيٌػػػػػاتو سمن ىنػػػا، تكتسب العبلقة بني ال
ربمل ُب طيٌاهتا  قاُبٌ تعقيد، إاٌل أٌّنا ُب عمقها الث مثيلٌية رغم ما وبٌفها مناهلل إبراىيم، فالعملٌية الت

ة وعيٌ تصوغ اػبصائص الناٌليت  كحدىا ىي اؼبرجعيٌات»معاين الٌتأثري كالتأثٌر بني الطرفني، فليست 
قبوؽبا، ك  نةة معيٌ أنواع أدبيٌ ، كتسهم ُب إشاعة اؼبرجعيٌاتُب  ص تؤثٌر أيضان صو للنصوص، فتقاليد الن

ة شاملة تسهل أمر الرتاسل بينهما دبا وبافظ على صاليٌ ، كسط منظومة اتٌ ردان ىذا التفاعل مطٌ  كيظلٌ 

                                                           
 .60ص  ـ.س، السرديٌة العربٌية اغبديثة، -1
 .105، ص عبد اهلل إبراىيم: التمثيل كالسرد -2
 .62ص  ـ.س، العربٌية اغبديثة، السرديٌة -3
 .61ص نفسو،  -4
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بني  ، كرغم تأكيده على التواشج اغبتميٌ (1)«كالنصوص اؼبرجعٌياتمن  سبايز األبنية اؼبتناظرة لكلٌ 
فهي ال  بصعوبة سرب أغوار ىذه العبلقة، كضبطها بشكل منطقيٌ  و يقرٌ  أنٌ إاٌل  اؼبرجعٌياتالنصوص ك 

ة على درجة كبرية من الرتكيب كالتعقيد، فهي العوآب النصيٌ  ؼببدأ احملاكاة كاالنعكاس، ذلك أفٌ »زبضع 
ة لتلك م كظيفة تفسرييٌ ا تؤدٌ صل هبا ألّنٌ ة كتنفصل عنها ُب الوقت نفسو تتٌ صل بالعوآب الواقعيٌ تتٌ 

اٌليت  الثقافٌيةتتوافق مع السنن  سردمٌ العوآب حينما تضع ربت األنظار مباذج مناظرة عرب الصوغ ال
ل نفسها من عناصر زبيلية ـبصوصة ا تشكٌ يعتمد عليها اؼبتلقي ُب إدراكو كفهمو، كتنفصل عنها ألّنٌ 

 .(2)«ثننيال يفرتض اؼبشاهبة بني اال تقـو بتمثيل رمزمٌ 

إٔب اغبديث عن فكرة التمثيل، فقد  عبد اهلل إبراىيم ٓب يكن سٌباقان  كفبا ذبدر اإلشارة إليو أفٌ 
خاض فيها صبع من النقاد كالباحثني نذكر منهم: إدكارد سعيد، حيث ينظر إٔب االستشراؽ بوصفو 

نة عنو، آراء معيٌ  دكاعتما ث عنو،ة للتعامل مع الشرؽ، كالتعامل معو معناه التحدٌ سة اعبماعيٌ اؼبؤسٌ »
ا غربيِّ  ككصفو كتدريسو للطبلب، كتسوية األكضاع فيو، كالسيطرة عليو...بصفة االستشراؽ أسلوبان 

ة فاحصة يضع عبد اهلل ، كُب كقفة استقرائيٌ (3)«ط عليوللهيمنة على الشرؽ كإعادة بنائو، كالتسلٌ 
 ا كىذا األمر" للشرؽ خطابيِّ "التمثيل الرغبومٌ » ا، إذ يصفها بأّنٌ إبراىيم فلسفة االستشراؽ على احملكٌ 

العامة أفضى إٔب  الثقافٌيةراتو كبنيتو تدفعو رغبة ُب إنتاج شرؽ يطابق مواصفات الغريب كتصوٌ اٌلذم 
التمثيل، أك  ة سلطة، فإفٌ القوٌ »، كؼبا كانت (4)«تركيب شرؽ موافق للرغبة أكثر فبا ىو مطابق غبقيقتو

ػػة، ربكمهػػػا ػػة كثقافيػٌ ، كىػػػذه السلطػػػة مستمػػػدة مػػن مستويػػػات، حبثيػػٌ إعادة اإلنتاج سلطة أخرل أيضان 
 .(5)«ؽ الثقاُبٌ عن التفوٌ  (، فضبلن )العنصرمٌ  ؽ اعبنسيٌ ػػػػة، كاإلحساس بالتفوٌ النزعػػػة االستعبلئيٌ 

                                                           
 .51ص  ـ.س، السرديٌة العربٌية اغبديثة، -1
 .63ص نفسو،  -2
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ة غريبة عن ذلك مات ذىنيٌ عن كاقعو، ككفق مسلٌ  إعادة بناء الشرؽ بعيدان  »، ىو فالتمثيل إذان 
ة، لؤلمم الشرقيٌ  كالنفسيٌ  ة، مستبعػػػػدة الواقػػػع التػػػارىبيٌ موقع اغبقيقة الواقعيٌ  الواقع، يراد ؽبا أف ربتلٌ 

 -بذلك- رظبتها ريشة قلمو، معيدان ، ك لة اإلنساف الغريبٌ ػة، ابتكرهتا ـبيٌ ػػػػاه بصػػػورة خياليػػٌ كمستبدلػػػػة إيٌ 
ا أسطرة ة، بتعبري آخر، إّنٌ ترضي غركره كإحساسو بالفوقيٌ اٌليت  قةيترتيب الوقائع كاألحداث بالطر 

تغطيتها للشرؽ ال  ألفٌ  ة غري موثوقة اؼبصادر؛، فاؼبعرفة االستشراقيٌ (1)«للشرؽ من قبل الذىن الغريبٌ 
ة تستحق التقدير، بل ىو تقييم ال يعرض حقيقة موضوعيٌ » -كاغباؿ ىذه-ة، فالتمثيلسم باؼبوضوعيٌ تتٌ 

، من الثقافٌيةة ك الشرؽ أدىن مستول، من الناحية العرقيٌ  بأفٌ  ينسجم مع القناعات اؼبسبقة للغريبٌ 
 كومان و هبب أف يكوف ؿبل ذاتو، كبالتإب؛ فإنٌ الشرؽ غري قادر على أف وبكم ذاتو، أك يبثٌ  الغرب. إفٌ 

 ؿ، كردبا الوحيػػػد،(، ىي اؼبصدر األكٌ ة. كاللغة )كليس الواقع اؼبوضوعيٌ من ذات عليا ىي الذات الغربيٌ 
ا نظاـ من الرموز يستخدـ كسائل كثرية للتعبري، كاإلشارة، كتبادؿ أخرج تلك التمثيبلت؛ ألّنٌ اٌلذم 

 ة ال تعرٌب  إنشاءات لغويٌ ة ما ىي إاٌل النصوص االستشراقيٌ  الرسائل كاؼبعلومات، كالتمثيل، كلذلك فإفٌ 
ة، ؼبوضوعها األساس، الشرؽ، كلذلك تكمن قيمتها ُب األسلوب، كالتعبريات اجملازيٌ  عن حضور كاقعيٌ 

 .(2)«تعبري إدكارد سعيد ة، على حدٌ كاالجتماعيٌ  التارىبٌية، كالظركؼ السرديٌةة، كالوسائل كاؼبوضوعيٌ 

اؼبخياؿ الغريب يتبع أسلوب  إٔب اإلقرار مع إدكارد سعيد بأفٌ  ر سيضفي بناال ريب أٌف ىذا التصوٌ 
ؿباكاة صور كرؤل مسبقة » عن مقصود، يعرٌب  التمثيل ُب تعاطيو مع الشرؽ، لكن على كبو اختزإبٌ 

ل التمثيل ا، بتعبري آخر، ال يبثٌ موضوعيِّ  ة الغربية، كليس من كظيفة التمثيل أف يعكس كاقعان ُب الذىنيٌ 
ة، ل، يشبع الرغبة الغربيٌ للشرؽ، بقدر ما ىو إقصاء لو، كإلغاء، كإنتاج لشرؽ متخيٌ  استحضاران 

ا )إسقاطيا(، كمفركض ىو شرؽ ـبلوؽ ذىنيِّ  يتعامل معو الغريبٌ اٌلذم  ، فالشرؽالتارىبٌيةكاؼبقموعات 
ة تكوف قارٌ فة تكاد تعبري عن حقيقة مزيٌ  -ُب النهاية-ة ، فاؼبعارؼ االستشراقيٌ (3)«على كاقع خارجيٌ 

 إٔب تفسري دكغمائيٌ  يؤٌدم ،رة، كذبديف خارج الوقائع كاألحداث، بل مصادرات مدبٌ ُب الفكر الغريبٌ 
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ة تلك اؼبضامني الفكريٌ  مقصود يعٌمق اؽبٌوة بني الشرؽ كالغرب، كوبافظ على بقاء القول اؼبتمركزة؛ ألفٌ 
 .آخر للوجود االستعمارمٌ  يان تتواطأ مع طموحات اؽبيمنة كاالستبعاد، فبل تعدك أف تكوف ذبلٌ  الثقافٌيةك 

، حيث -منها السرديٌةالسيما -ر، وبضر التمثيل ُب اآلداب اغبديثة كغري بعيد عن ىذا التصوٌ 
ا جعلو تنبن عليو النصوص، ىذا ماٌلذم  يضيء األساس اؼبرجعيٌ اٌلذم  أصبح دبثابة اؼبصباح السحرم

أصبحت األحداث قائمة على مبدأ االحتماؿ »إٔب السياؽ اغباضن، حيث  للعبور من النصٌ  جسران 
اٌليت  "؛ الركايةاغبديثة " ةاألدبيٌ كليس اليقني كتداخلت العبلقات بني الشخوص، كبني األنواع 

ة ُب عبلقتها األصعدة، خاصٌ ا على ـبتلف جدِّ  ران كمؤثٌ  فاعبلن  ق حضوران استطاعت ُب فرتة كجيزة أف ربقٌ 
ا تعيد نشأت فيها، كما أّنٌ اٌليت  الثقافٌيةبالتمثيل الثقاُب، فهي سبلك قدرة سبثيلية كبرية للسياقات 

من  فنٌ »على ىذه اغباؿ  الركاية، ف(1)«ا ُب الزمن اغبديثىامِّ  صياغة تلك السياقات فبا يعطيها دكران 
ا يكن مذىب كتابتها، لعواؼبها فنوف التمثيل القائم ُب الغالب األغلب على احملاكاة، كالركايات أيِّ 

اهتا، عبلقات بالبشر الكائنني خارج ا تكن خصوصيٌ اؼبمثلة صبلت بعآب البشر، كلشخصياهتا أيِّ 
 .(2)«اللغة

ة، لكٌنو اعتىن ُب الغربيٌ  الركايةنشأة  ا ؼبوضوعتفصيليِّ  كُب ىذا السياؽ، قٌدـ عبد اهلل إبراىيم عرضان 
ذلك باؼبوازاة  ة، كلٌ ثقافيٌ -ةظاىرة أدبيٌ  الركايةتذىب إٔب اعتبار اٌليت  ّناية اؼبطاؼ دبختلف التفسريات

على مستول  الثقافٌيةك  ةاألدبيٌ على التكامل بني اعبوانب  يؤٌكداقرتحو للركاية، حيث اٌلذم  رمع التصوٌ 
، الثقافٌيةة عة األبعاد ال يبكن ذبريدىا من كظيفتها التمثيليٌ ظاىرة متنوٌ »حسبو  الركاية، فالركائيٌ  النصٌ 

ترتبط هبذا النوع اٌليت  ةة اغبيويٌ خاصيٌ  ، كما أفٌ (3)«السرديٌةكال يبكن ُب الوقت نفسو استبعاد صبالياهتا 
ا سرديٌ  نوعان » - الركايةأم -ع كحرية، فبا جعلها فر عليو التمثيل من تنوٌ ره إٔب ما يتوٌ ترجع ُب تصوٌ 

ة كالواقػػػع ات حقيقيٌ يات احمليطة بو، سواء أكانت مرجعيٌ ة مع اؼبغذٌ ّنائيٌ ا يتبادؿ استشفافات ال حيِّ 
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ػة، كعلى ىذا قامت ػػػػة كاالجتماعيػػٌ ػػة كاألخبلقيٌ ػػػة كالعقائديػٌ ػػػػة كاألنظمػػػة الفكريػٌ كاألحداث، أـ ثقافيٌ 
ػػة، كذلك على سبيل ػػة كالعػػػوآب النصيػٌ ة بني العػػػوآب اػبارجيٌ ػػة كالتواصليػػػٌ رىاناهتا على العبلقات التفاعليػٌ 

 صلما يتٌ  لو القدرة على إعادة النظر ُب كلٌ  دان متجدٌ  جعلها نوعان اٌلذم  األمر سردمٌ التمثيل ال
 .(1)«يستعني هبااٌليت  بالوسائل

على العربٌية  الثقافة ، فإفٌ (2)«اا كخارجيِّ داخليِّ  جامعة للمسلك البشرمٌ »الثقافة  منا بأفٌ كإذا سلٌ 
كبري، ىػػػو الشعػػػر كالنثر، كقواعػػػد السلػػػػوؾ،   نػػػصٌ »ظػػػر إليهػػػا على أٌّنػػػا كجو اػبصوص، يبكن الن

د كذلك التفاعبلت ذبسٌ  الثقافٌيةك  ةاألدبيٌ اؼبمارسات »، كبالٌتإب فإٌف (3)«التقاليػػػػد كاألعراؼ
قافػػػة. كعلى ىػػػذا األساس، ودع زبتبئ فيػػػو مستجػػػدات الثمست -كاغباؿ ىذه-، فهي (4)«الثقافٌية

ة، ة كأخرل خارجيٌ ة" عمػػػل مكتوب على غبلفػػػو ركايػػػة، ىي عبارة عن خصائص داخليٌ فػ"ركائيٌ »
 دة بني النصٌ ل نتيجة تفاعبلت معقٌ ا عبلقة تتشكٌ بسيطة كال ثابتة، ألّنٌ  كالعبلقة بينهما ليست

ة ا لنمط من الكتابة الركائيٌ ا كصباليِّ ا كإعبلميِّ تنحاز نقديِّ  الثقافٌية. فإذا كانت اللحظة كسياقو الثقاُبٌ 
 شركط اللحظة دة بقدرهتا على أف تغرٌي على حساب مبط آخر، ففي اؼبقابل ىناؾ نصوص متفرٌ 

من خبلؿ ما  ، فتتسٌيد بذلك اؼبشهد الثقاُبٌ (5)«جديد س لوعي قرائيٌ ها لتؤسٌ اؼبنتجة ُب ظلٌ  لثقافٌيةا
اٌليت  ل ُب اؼبكامن، فتتوغٌ كاالجتماعيٌ  كاغبياٌبٌ  ة تفتح زكايا الرؤية على اإلنساينٌ تثريه من قضايا إشكاليٌ 

 مع ؿباذيرىا. ؤ على التماسٌ ال يبكن ألحد مقاربتها، أك التجرٌ 

الرائجة من حيوية زبرج الذكؽ العاـ من ركوده،  ةاألدبيٌ بناء على ىذا، ال ىبفى ما تضفيو األنواع 
 من جدؿ كصراع، يرتاكح بني الرتحيب كاالستهجاف، فهي الثقافٌيةة إنتاج اللحظة رغم ما يرافق عمليٌ 

على تنصيب ىذا الشكل من الكتابة موقع  عيٌ على أساسها التواطؤ اجملتم يتمٌ اٌليت  د اؼبعايريربدٌ »اٌليت 
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الشكل اؼبهيمن ُب مقابل تنصيب الشكل اآلخر من الكتابة موقع الشكل اؼبقاـك كالساعي 
ر التحٌوالت يفسٌ »اٌلذم  وبكمها الرتاسل، فهو العبلقة بني األدب كالسياؽ الثقاُبٌ  ، لكنٌ (1)«للهيمنة
 سان كاف مؤسٌ اٌلذم   دة؛ حيث العقد التقليدمٌ على مستويػػػات متعدٌ العربٌية  الركايةتشهدىا اٌليت  اؼبختلفة

، ظبتو قلب معادلة التمثيل كاضحان  بني الكاتب كالقارئ، يعرؼ ُب مباذج مغايرة كجديدة انفراطان 
ل ُب حكايتو كيعيد كصل ما انقطع فيها كاإلسهاـ ُب عرب ربويل السارد إٔب مسركد لو يتأمٌ  سردمٌ ال

، كُب ىذا السياؽ يشري عبد الرحيم حامد اهلل إٔب ضركرة التبٌصر ُب رؤية (2)«بياضاهتاملء ثقوهبا أك 
 يغيب عن أذىاننا، كلو غبظة، ذلك الناظم اؼبعرُب لذا هبب أاٌل »األديب للعآب من حولو، إذ يقوؿ: 

اتو ، للواقع كمعطيخصوصان  ، كالركائيٌ د رؤية األديب عمومان ربت جناحيو تتحدٌ اٌلذم  كالفلسفي
كاحػػػد، كأمػػػاـ  الٌدالة. من ىذا اؼبنطلق، سنكوف أمػػػاـ مبدعني ال مبػػدع كاحػػػد، كأمػػاـ نصػػوص ال نصٌ 

الفطن، ىو من يبتلك ىذه الرؤية، كينتبو جيدا إٔب ما  قػػػارئني ال قػػػارئ كاحػػػػد، كالكاتب العريبٌ 
 دبثابة العني الثٌاقبة ا األفق أف يكوف الركائيٌ ع ُب ضوء ىذ، كنتوقٌ (3)«لةسيرتتب عنها من خواًب ؿبصٌ 

ة بٌناءة، تسهم ُب تبديد العتمة من خبلؿ مساءلة تتجو صوب ترميم معطيات الواقع بطريقة نقديٌ اٌليت 
 القضايا الكربل.  

د إذا ما قارناىا ة كالتجدٌ ر عبد اهلل إبراىيم على قدر معترب من اغبيويٌ ُب تصوٌ  الركايةر ىذا، كتتوفٌ 
تني اػباصيتني يتعٌلق بقدرهتا على سبثيل اهب الركايةد يقرتحو الناقد لتفرٌ اٌلذم  ا التفسريبالٌسرد القدًن، أمٌ 

ة قدرة ُب العآب أكثر نظم التمثيل اللغويٌ »ا، إذ يعتربىا تنشأ ُب كنفهاٌليت  ةكاالجتماعيٌ  الثقافٌيةالعوآب 
كإدراجها ُب السياقات  الثقافٌيةة ك الواقعيٌ  اؼبرجعٌياتاغبديث من حيث إمكاناهتا ُب إعادة تشكيل 

ها ة، كلكنٌ يٌ ا نظرية العوآب اغبقيقلة توىم اؼبتلقي بأّنٌ ة كمن حيث إمكاناهتا ُب خلق عوآب متخيٌ النصيٌ 
ة دكف أف تتخلى ُب الوقت نفسو عن بتمزيقها كإعادة تركيبها دبا يوافق حاجاهتا الفنيٌ  تقـو دائمان 
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، رد الركائيٌ ىذه الفعالية اؼبؤطٌرة ؼبسار الس، كىذا ما وبٌفز أكثر على قراءة (1)«ة...مثيليٌ كظيفتها الت
اٌليت  ىذه اػبواص اؼبرنة اؼبتابع، كما أفٌ  ة الرؤل كاألفكار على اؼبستول النقدمٌ كيكشف عن حيويٌ 

توحة، عرب مساءلتو رات اغباضر كّناياتو اؼبفذبعلها قادرة على االستجابة لتطوٌ ، الركايةترتبط ب
لو، قصد إعادة التفكري ُب معطياتو كتفسريه، فمن خبلؿ ىذا التحليل الثقاُب خلص كمبلمستو كتأكي

، فهي فيما يذىب إليو "ظاىرة ثقافية"، الثقافٌية اؼبرجعٌياتشبرة لتداخل  الركاية عبد اهلل إبراىيم إٔب أفٌ 
لن ىبفض من قيمتها »بوصفها كينونة لغوية، كة بيد أف ىذا الوصف ال هبهز على مبلؿبها اعبماليٌ 

ؿ، كال يقصد من إبراز كظيفتها ُب اؼبقاـ األكٌ  يبٌ دأ ا نصٌ ة، كلن وبوؿ دكف النظر إليها على أّنٌ اإلبداعيٌ 
 .(2)«ره بتفاصيلو...ة، تعكس الواقع كتصوٌ ة االنتهاء إٔب اعتبارىا كثيقة تسجيليٌ التمثيليٌ 

على إمكانات التمثيل كؾبريات  عبد اهلل إبراىيم يعٌوؿ كثريان  الرأم، يبدك أفٌ  ىذا على تأسيسان 
 اؼبعرفٌيةالسياؽ، ُب ؿباكلة ذباكز األفق البنيوم للسرد، أك باألحرل توسيعو لينفتح على األسئلة 

ات ال يقصي سرديٌ ر لل، كذلك ُب إطار اىتمامو بصياغة تصوٌ الركايةتتنامى ُب اٌليت  الثقافٌية اؼبرجعٌياتك 
، كرصد ة للنظاـ اللغومٌ ، يتجاكز القراءة السطحيٌ و يعيد تكييفها ُب أفق ثقاُبٌ ة، كلكنٌ األبعاد البنيويٌ 

ة احملٌددة لديناميٌ  الثقافٌية اؼبرجعٌياتكبنياهتا، إٔب عملية التأكيل، كذلك بالبحث ُب  السرديٌةاألساليب 
ر عبد اهلل ات تشفري العآب، فالٌسرد ُب تصوٌ تيجيٌ ا، كاسرت سردمٌ السرد، كاستنطاؽ سياسات التمثيل ال

ة ارة ُب نسج كإعادة تكييف األحداث الواقعيٌ كسيلة جبٌ » ، بل ىولغومٌ  د ذبلو خطايبٌ إبراىيم ليس ؾبرٌ 
، كالتعبري عن الرؤل كاؼبواقف الثقافٌية اؼبرجعٌيات، كسبثيل الركائيٌ  ة كتوزيعها ُب ثنايا النصٌ اؼبتخٌيلك 

، ألسباب عن النسق التقليدمٌ  الركايةلت كظيفة السرد، فانفصمت . كنتيجة ؽبذا ربوٌ (3)«ةالرمزيٌ 
قت من األساس ، فقد تشقٌ رىينة التوثيق التقليدمٌ  الركايةكٓب تعد »يعٌددىا عبد اهلل إبراىيم ُب قولو: 

ُب منظػػور الركائيني  ؿ جذرمٌ رىا، كذلك يعود إٔب ربوٌ كتطوٌ  الركايةكاكبت نشأة اٌليت  ةالتجربة التقليديٌ 
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 ةة تضع نفسها ُب تعارض مع القيم الفنيٌ يشكلػػػونو ُب نصوصهػػػم، كنشوء حساسيٌ اٌلذم  للعػػػػآب الفنٌ 
ة ة كاإلوبائيٌ ة كالتمثيليٌ إٔب جانب كظائفها التخيليٌ  الركايةللركاية. أصبحت  أفرزىا اؼبسار التقليدمٌ اٌليت 

وبتاج إٔب تنشيط  ا خامبلن العآب كالتاريخ كاإلنساف. ٓب تعد نصِّ )أداة حبث( هبا يبكن استكشاؼ 
العاـ، فأصبح  ر الثقاُبٌ ة حينما كضعت نفسها ُب خضم التوتٌ دائم، لقد انطوت على قدرة خاصٌ 

كُب ىذا  .(1)«لنفسها ا ُب كثري من مباذجها قد أصبحت ىي موضوعان العآب بأصبعو موضوعها، بل إّنٌ 
اٌليت  ةالكيفيٌ » ىو السرديٌةني ُب الدراسات ري جدؿ اؼبختصٌ ما يث اؼبقاـ يعتقد عبد اهلل إبراىيم أفٌ 

من خبلؽبا تنبثق  اٌليت  الرؤل كاؼبنظوراتٍبٌ  ، كطرائق تركيبها، كأساليب السرد،السرديٌةل هبا اؼبادة تتشكٌ 
ات من خبلؿ درجات ة للنصوص على مرجعيٌ اإلحاالت التمثيليٌ  ، كأخريان عناصر البناء الفنٌ  كلٌ 

 .(2)«دة من مستويات التأكيلمتعدٌ 

الغتناء  ة للنصوص، نظران ينصرؼ إٔب مساءلة اإلحاالت التمثيليٌ  -كاغباؿ ىذه-فاعبانب التأكيلي 
ة ـو برتكيب اؼبادٌ يق»إليو عبد اهلل إبراىيم؛ ذلك أنٌو ة فيما يذىب باعبوانب التمثيليٌ  السرد الركائيٌ 

ة، دبا هبعلها تندرج ُب عبلقة مزدكجة كالوقائعيٌ  الثقافٌية اؼبرجعٌياتالتخيلية، كينٌظم العبلقة بينها كبني 
األحداث ألٌّنا استثمرت كثريا من مكوناهتا كخباصة  اؼبرجعٌياتمع مرجعياهتا، فهي مٌتصلة بتلك 

اؼبادة  ألفٌ  ؛ُب الوقت نفسو منفصلة عنها ة كالفضاءات، لكٌنهامنيٌ كالشخصيات كاػبلفيات الز 
ة يرٌكب كيعيد ، فالسرد ُب كظيفتو التمثيليٌ سردمٌ ل الة فرضتها أنظمة التخيٌ ة ذات طبيعة خطابيٌ اغبكائيٌ 

اٌليت  ةليجعل منها اؼبادة اغبكائيٌ  تركيب كىبلق كيعيد زبليق سلسلة متداخلة من عناصر البناء الفنٌ 
ة ؼبكونات اغبكاية كانفتاحها على فضاءات ثقافيٌ  د الداخليٌ فالتعدٌ  ى ُب تضاعيف السرد،تتجلٌ 

 الثقافٌيةرات دم منشبك باؼبؤثٌ ة شبو مغلقة إٔب خطاب تعدٌ نة نصيٌ من كوّنا مدكٌ  الركايةة ينقل كسبلليٌ 
ة ؾبتمعيٌ ة الت بنيويٌ استجابة لتحوٌ » ، ال تعدك كوّناُب لبوسها اغبداثيٌ العربٌية  الركاية، ف(3)«اغباضنة لو
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للواقع، بل ىي ُب أحسن اغباالت،  أك استنساخان  ق تطابقان ا ال ربقٌ  أّنٌ ة، إاٌل ة كثقافيٌ ة كقيميٌ كحواضريٌ 
 .(1)«تستوحيو من خبلؿ صوغ زبيلياٌلذم  للعآب ، فنٌ سبثيل أديبٌ 

ة للحساسيٌ ة ُب ىذا اؼبضمار يصدر عن رؤية مشوليٌ  أف خطاب عبد اهلل إبراىيم النقدمٌ  من اعبليٌ 
: ب منري مهادم قائبلن /اللغة مع اؼبرجع/الواقع، كُب ىذا السياؽ يعقٌ ة، يتناغم ُب إطارىا النصٌ اإلبداعيٌ 

و ليس مسلمة ينبن على أساس وبتاج إٔب مراجعة فاحصة ألنٌ  -رغم فعاليتو-كلكن مثل ىذا الطرح »
ة الغربيٌ  الركاية. فكعبلقتها باجملتمع العريبٌ العربٌية  الركايةق بطبيعة ُب منأل عن اؼبناقشة، كىو أساس يتعلٌ 

 كاعيان  فت من لدنو توظيفان ا كظٌ ، كما تزاؿ، كما أّنٌ مباشران  ارتباطان  الثقافٌيةارتبطت بالظركؼ كالسياقات 
ة مع اآلخر/الشرؽ، كعكسها لطموحاتو دبقاصده، كذلك من خبلؿ سبثيلها للعبلقة الرغبويٌ 

ا ٓب تستطع أف تواصل مثل ذلك ة...فإّنٌ العربيٌ  الركايةا ا عن كاقعو كأحبلمو، أمٌ ة كتعبريىاالستعماريٌ 
ُب السلطة  بلن ، كحّت العريب متمثٌ ت بو من سقوط ُب أيدم اؼبستعمر الغريبٌ الدكر بسبب ما مرٌ 

 .(2)«دة ألحبلـ الشعبة كاأليديولوجيا القاىرة كاؼبقيٌ السياسيٌ 

ة رىا عبد اهلل إبراىيم، ليلتفت ىذه اؼبرٌ قضية التمثيل كما يتصوٌ ىذا، كيواصل منري مهادم مناقشة 
بواسطة  تصوغ الوعي العريب كامبلن العربٌية  الركاية القوؿ بأفٌ  إفٌ »إٔب ما تشيعو من تعميم، ُب قولو: 

نسبة  ل صورتو كصورة غريه، فيو نوع من اؼببالغة، خباصة حينما نعلم أفٌ كظيفة التمثيل، كذبعلو يشكٌ 
ة كغري عة، موضوعيٌ قليل، كىذا راجع ألسباب كثرية كمتنوٌ  -كربليبلن  نقدان - الركايةاؼبشتغلني ب

، كدكر النشر/الطباعة قليلة، كعلى األغلب ية كثريان ة متدنٌ ة كاالقتصاديٌ ة، فالظركؼ االجتماعيٌ موضوعيٌ 
اؼبنافسة القوية للفنوف  لة، ضف إٔب ذلك انتشار األمية ُب أكساط عديدة، دكف أف ننسىغري مؤىٌ 

 الركايةعن مدل أثر  ىذا لنسأؿ مثبلن  ة...كفوؽ كلٌ األخرل كاؼبوسيقى كالسينما كالفنوف التشكيليٌ 
 .(3)«القديبة؟... السرديٌةات كاف للمركيٌ اٌلذم   باؼبقارنة مع األثر الكبري
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ك عبد اهلل إبراىيم بفكرة التمثيل كغري بعيد عن ىذا السياؽ، يشري منري مهادم إٔب أٌف سبسٌ 
كيظهر لنا بأٌف الناقد استطاع أف »سهم ُب ربط جهوده ُب دراسة السرد بفكرة التمركز، إذ يقوؿ: أ

ىامة، خاصة  يتمثل جيدا ذلك اؼببدأ: "التمثيل"، كما استطاع أف يصل من خبللو إٔب نتائج جدٌ 
لنا  ا ُب عبلقة السرد بظاىرة التمركز، حيث وبقٌ فيما يتعٌلق بالٌسرد العريب القدًن كاغبديث، كأيض

ّنض عليها التمركز، ُب سبيل تأصيل ذاتو اٌليت  "فكرة التمثيل" تعترب من بني أىم الركائز القوؿ إفٌ 
من اؼبمكن أف اٌلذم  فو، دكف أف ننسى الدكر اإلهبايب كالكبريتو ُب مقابل بوىيمية اآلخر كزبلٌ كمركزيٌ 

خاصة عند تعٌرض الٌذات لئلقصاء كالتهميش من طرؼ اآلخر اؼبتفٌوؽ، أك تعٌرض يقـو بو ىذا اؼببدأ، 
مع ما يسمى اليـو  -كما زاؿ حاصبلن -ؽ مثلما حصل جزء منها لئلقصاء من طرؼ جزئها اؼبتفوٌ 

زبتلج ُب صدر اٌليت  "بالثقافة الشعبية" ُب مقابل "الثقافة العاؼبة"، ُب عكس اآلماؿ كالطموحات
 .(1)«جزء من الٌذات ىو أصبلن اٌلذم  اؼبهٌمشالطٌرؼ 

يبثٌلها كيعٌززىا كبؤرة فاعلة اٌلذم  تضطلع بنمط ـبصوص من الٌسرد -كاغباؿ ىذه-فكٌل مركزية 
كمهيمنة، ُب مقابل هتميش اآلخر، كمن ىنا فارتباط التمثيل بالتمركز وبٌد فضاءاتو كيضٌيقها، مػٌما 

عندما »ة الشاملة للركاية؛ ذلك أٌف الٌسرد رة الوظيفة التمثيليٌ هبعلنا نتحٌفظ مع منري مهادم على فك
ؽبذه الببلد أك تلك،  الثقافٌيةيرتبط بالتمركز وبيد عن الدكر اؼبنوط بو، كىو سبثيل ـبتلف األنساؽ 

ة ترفع فيها الذات إٔب مصاؼ الطهر كالنقاء، كينزؿ باآلخر إٔب كبالتإب فهو ينقل صبلة ركايات رمزيٌ 
ات صار تعاملنا مع اؼبركيٌ  الثقافٌيةُب الساحة  راتب كالصفات، كبسبب غياب الفكر النقدمٌ اؼب أحطٌ 

 .(2)«ة...اؼبتخٌيلبت اغبياة لصاّب الركايات فقط، كغابت اغبياة عن التفكري، بل غيٌ 
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يارنا ُب ىذه احملطة على  الناقد عبد اهلل إبراىيم ُب ؾباؿ الٌسرد، يقع اختعنا عبهود كُب إطار تتبٌ 
اٌلذم  ،"ةة كالتجربة االستعماريٌ رد كاإلمرباطوريٌ فضفاض: "الس ، بعنواف فرعيٌ كتابو: )التخٌيل التارىبي(

كلعٌل اؼبلفت أنٌو  ،التارىبٌية الركايةب تتعٌلق أساسان اٌليت  ةيقرتح فيو صبلة من األفكار كالتصٌورات النظريٌ 
، يكوف دبوجبو مصطلح "التخٌيل التارىبي" أكفأ ُب التعبري عن ان مصطلحيٌ  حاكؿ أف يبارس إحبلالن 

 مع التاريخ. ائيٌ أبرمو الرك اٌلذم  ربٌوالت ىذا النمط من الكتابة ُب ضوء اؼبيثاؽ اعبديد

 :المتخّيلالسرد والتاريخ -1

، عن طريق اؼبشافهة أك مكتوبان  ، سواء كاف متداكالن األديبٌ احتفت اغبضارت اؼبختلفة باإلبداع 
ؼبا يقٌدمو من صور مكتنزة تعرٌب عن مراحل تطٌور تلك األمم كاجملتمعات على اختبلؼ لغاهتا.  نظران 

من أسػػػاطري كقص شعيب،  الرتاثيٌ  صيد اغبكائيٌ من عباءة الر  الركايةديث خرجت كُب العصر اغب
ساف الكربل كببل منػػػػازع، مستأنفة رحلة البحث ُب دىاليز عبلقة اإلن ةاألدبيٌ س لتتصػػػػٌدر األجنػػػا

ة اػبالصة، بل  نوعا من الرتؼ الفن أك اؼبتعة اعبماليٌ  إذان  الركايةٓب تكن »بالكوف كاألشياء من حولو، ك
ُب ربريك األذىاف، كشحنها بالقيم  نشطان  يؤٌدم دكران  -على تباين مستواه-ا كانت كما زالت فنِّ 

، (1)«من ىذه األفكار كتلك القيم . كالتطٌلع كبو الغد انطبلقان كاألفكار ذباه اؼباضي كالواقع معان 
من خبلؿ  -ُب كٌل مرٌة-يرربل دبركنة عرب األزمنة كالفضاءات اؼبفتوحة، ليمٌرر -كاغباؿ ىذه- كائيٌ فالر 

ما يوحي بو اؼباضي، كما يضٌخو اغباضر، كما يبكن أف نرتقٌبو  تقنيات ـبصوصة، كأدكات فٌنية مبتكرة
 ُب اآلفاؽ.

كأت على التاريخ، فاستضافتو، ا اتٌ ا كعربيِّ كغن عن البياف أٌف التجارب الٌركائية الرائدة عاؼبيِّ 
ؽبا ُب بداية أمرىا، حّت إذا تعاظمت ىواجسها، كتضٌخمت رىاناهتا، حينئذ ترٌسخت  كازٌبذتو موردان 

ما يتيحو الفٌن للركائي أكرب مػٌما يتيحو االّنماؾ ُب الوثائق للمؤرٌخ. بدأ الٌركائٌيوف »قناعة مفادىا أٌف: 
بطريقة فٌنية متاحة  يوظٌفوف حرٌية اإلبداع لتوسيع بنيات التاريخ كإشباعها اجتماعيا، كتتٌبع األحداث
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خوص كافرتض حديثا على مكنونات الش ضوئوكائي ع كعصٌية على اؼبؤرٌخ. فسٌلط الر للمبد 
هما من السوسيولوجيا كافع اغباظبػػػة كراء خياراهتػػػا، مستلخلهػػػا، كاجتهػػػد ُب فهػػم الدألحاسيسهػػػا كدكا

الثٌقة، كاعبرأة على تعميم اؼبشرتؾ اإلنساين  فس كمن العلـو اإلنسانية اؼبعاصرة ما يبنحوكمن علم الن
رباكؿ ُب ضوء ىذا  الركاية، ف(1)«ركائيا، مع االلتزاـ بالٌتمايزات كما دٌلت عليها أخبار التاريخ...

 األفق التقاط ما ىو جوىرم ُب عبلقة اإلنساف بالتاريخ كفق منظور فٌن خاص.

 من جهة أخرل؛ الثقافٌيةك  التارىبٌيةجهة، كاؼبنظومة  ة كمرٌكبة بني اإلنساف من، شبٌة عبلقة جدليٌ إذان 
التاريخ يصنع اإلنساف على كبو ما. ىذه العبلقة  صانع التاريخ من ناحية، كما أفٌ »فاإلنساف ىو 

لتاريخ اإلنسانية نفسو، إذ  موازيان  التارىبٌيةجعلت تاريخ اؼبعرفة اٌليت  ة بني اإلنساف كالتاريخ ىياعبدليٌ 
إٌف كل تطٌور جرل على اإلنساف طواؿ كجوده ُب ىذا الكوف كاف مصحوبا بتطٌور فباثل ُب اؼبعرفة 

ربكم حياتو اٌليت  ، كألٌف الٌرغبة الطبيعية ُب اإلنساف ؼبعرفة أصوؿ األشياء كالٌظواىر كالعبلقاتالتارىبٌية
ي، فإٌف "قراءتو" ؽبذا اؼباضي اختلفت من عصر إٔب آخر االجتماعية قد دفعتو إٔب البحث ُب اؼباض

، فهو متجٌدد ُب كل عصر بالنظر إٔب تنوٌع آليات اؼبقاربة، (2)«اؼبعرفٌيةبسبب تطٌور أدكات اإلنساف 
 هتدؼ إٔب إنتاج معرفة ذبٌدد كعينا بو.اٌليت  كاسرتاتيجيات اؼبساءلة

لكن مناط اىتمامنا ُب مفتتح ىذا الفصل سينصرؼ إٔب مناقشة قضية اؼباضي اؼبسركد أك التاريخ 
اٌليت  د الفضاءاتة، فرغم تعدٌ كاػبياؿ ُب اؼبتوف الركائيٌ  بتهويبات الفنٌ  وبضر لصيقان اٌلذم  اؼبتخٌيل

كالباحثني ٓب وبسموا ُب  كالتاريخ، إاٌل أٌف النقاد الركايةة بني سنحت دبناقشة ىذه العبلقة اإلشكاليٌ 
، إهباد مفهـو ناجز للركاية رباصر مساعيهم، فلم يكن ىٌينان اٌليت  ىذه اؼبسألة بالنظر إٔب درجة اإلرباؾ

، أك تصٌور ؿبٌدد ؼبػػا هبب أف تكػػػوف عليػػػػو؛ ذلك أٌف ؿباكلة التحديد ٓب تسلم من زخم التارىبٌية
، قػػػاد كالبػػػاحثني ُب ؾبػػػاؿ التوثيػػػق التارىبيٌ حمهػػػا بعض الناء، فبينمػػػا يقاالختبلفات كتضارب اآلر 
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أٌف ىذا التباين ُب تعريفات الٌنقاد يرجع إٔب  ، كال شكٌ ينأل هبا آخركف إٔب رحاب التخييل الفنٌ 
يتأٌسس على خطابني اٌلذم ، الركايةراهتم كرؤاىم إزاء دراسة ىذا النوع من تباين كاختبلؼ تصوٌ »

 .(1)«كالتاريخ الركايةنبا:  نيسرديٌ 

إعادة بناء »ا يهدؼ إٔب سرديٌ  بوصفها عمبلن  التارىبٌية الركايةعلى ىذا األساس، يبكن النظر إٔب 
، ففي (2)«حقبة من اؼباضي بطريقة زبييلية حيث تتداخل شخصٌيات تارىبية مع شخصيات متخٌيلة

بب قبد كٌل يقة إبداعية كزبييلية. كؽبذا السلكٌنها مقٌدمة بطر  التارىبٌيةقبد حضورا للمادة » الركايةىذه 
فبٌيزين بينهما من  التارىبٌية الركايةك  رد التارىبيها يلجأكف إٔب  اؼبقارنة بني السذين حاكلوا البحث فيالٌ 

التحٌقق يبكن اٌليت  رد التارىبي مٌياال إٔب اغبقيقة كسرد األحداثاغبقيقة كاػبياؿ. فكٌلما كاف السجهة 
، كىذا (3)«سردمٌ ألصق بالتخييل كباإلبداع ال التارىبٌية الركايةا أم مطابقتها للوقائع، كانت من كاقعٌيته

اٌلذم  ترتبط بالعػػػػصراٌليت  يعن أٌف الركائي سيسخر جهوده لئلؼبػػػاـ بكػػػامػػل الظػػػركؼ كاؼبػػػبلبسػػػػػػات
زج اإليهاـ باغبقيقة، سيكوف أقرب إٔب قناعات اؼبتلقي، كأكثر إثارة تضيئػػػو ركايتػػػو؛ ألنٌػػػو حني يبػػػ

 .الثقافٌيةمع اىتماماتو، أك ىويتو  غبماسو، السيما إذا كاف الٌتاريخ اؼبسركد متقاطعان 

 ُب الوقت األديبٌ تظٌل من صنع اؼبخياؿ  التارىبٌية الركاية»كفبا ذبدر اإلشارة إليو ُب ىذا اؼبقاـ، أٌف 
ىنػػػا، منتجػػػا ربويليػػػا، أما التػػػاريخ  الركايةيكوف فيها التاريخ مادهتا اػباـ، كبتعبري آخػػػر: تعػػػٌد اٌلذم 

كائي ينقػػل األحػػػداث اغبقيقة، كالتوثيق ؽبا، فإٌف الر ، فإذا كاف اؼبؤرٌخ يهتم بنقل (4)«فيعٌد منتجا أٌكليػػػا
رد، كيعمل خيالػػػو فيهػػػا، فيعرضهػػػا من كجهػػة نظر إبداعية، ؾبازية، تأكيلية، إٔب مسرح الس التارىبٌية

، كإعادة إنتاجها، كفهم اؼبلغز منهػػا، كاإلحالػػػة إٔب اؼبطموس أك التارىبٌيةهتدؼ إٔب ترميم اؼبعطيات 
ٓب تدٌكنو أقبلـ اٌلذم  اؼبسكػػػوت عنو فيمػػػا يفرتضػػػو مػػػن كػػػواليس، فهو يشتغل على منطقة احملتمل

منطقة كسطى بني التاريخ كاألدب، يؤٌلف بينهما أف  » ُب التارىبٌية الركايةاؼبؤٌرخني، فتتشٌكل بذلك 
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 221                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

التاريخ خطاب نفعي يسػػػػعى إٔب الكشػػػف عػػػػن القوانني  ، إال أفٌ سردمٌ كبل منهما خطاب 
على كجو اػبصوص، خطاب صبإب تقٌدـ  الركاية، ك اؼبتحٌكمػػػػة ُب تتػػػابع الوقػػػػائع، ُب حني أف األدب

تنهض على أساس مادة تارىبية، لكٌنها »؛ ذلك أٌّنا (1)«ةة على الوظيفة اؼبرجعيٌ فيو الوظيفة اإلنشائيٌ 
تقٌدـ كفق قواعد اػبطاب الٌركائي )القائم على البعد التخييلي مهما كاف كاقعيا أك حقيقيا( كىذا 

تو، بقدر ما ؛ ألٌّنا ال تنقل التاريخ حبرفيٌ (2)«ـبتلفة عن اػبطاب التارىبيهبعلها اٌلذم  التخييل ىو
ليس غايػػػػة ُب حػػػٌد ذاتػػػو، ألٌف توظيفػػػو على مستػػػول  تصٌور رؤية الفنٌاف لو، فالتاريخ بالنسبة للركائيٌ 

فيكوف ذريعة لتربير اؼبواقف،  ػػػة ُب الكثيػػػر من األحيػػػاف،الٌسرد يأٌب استجػػػابة ألغػػػراض أيديولوجيٌ 
 كتعزيز األحكاـ.

تثبت بوسائل فٌنية بأٌف »ب عليها أف إٔب اإليهاـ باغبقيقة، فيرتتٌ  التارىبٌية الركايةمع ذلك، تسعى 
كجدت بكذا ككذا طريقة بالضبط، كما ظٌبي عند سكوت بشكل  التارىبٌيةالظٌركؼ كالٌشخوص 

مصطنع جدا "صحة أك أصالة الٌلوف احملٌلي" ىو ُب اغبقيقة الفعلية ىذا اإلثبات أك العرض للواقع 
ُب تشابكها كتعٌقدىا كُب تفاعلها  التارىبٌيةالتارىبي، إنٌو تصوير األساس اغبي الواسع لؤلحداث 

إٔب  الركايةيشٌد اٌلذم  ، من ىذا اؼبنطلق يبكن أف نتلٌمس اػبيط(3)«فراد الفاعلنياؼبتعٌدد الوجوه مع األ
، الركايةتتأٌسس عليها اٌليت  التارىبٌيةالتاريخ؛ ذلك أٌف ىذه العبلقة اػباصة ترتاءل من خبلؿ البنية 

هتدؼ إٔب تصوير جزء من  التارىبٌية الركايةعليها تفاصيل الفضاء، كاألحداث، كالٌشخوص، ف كتدؿٌ 
ض تلك اؼبواد ما تتعرٌ  تارىبنا فنيا بناء على معطيات التاريخ، لكن من غري التقٌيد أك االلتزاـ هبا، فكثريان 

 ألغراض فٌنية تتٌصل برؤية الركائي للحاضر كقراءتو للماضي. إٔب التغيري باإلضافة أك باغبذؼ تبعان 

ارتبط فعل الكتابة اٌلذم  ُب األدب العريب ىو جرجي زيداف، التارىبٌية الركايةال مشاحتة أٌف رائد 
بالتفكري ُب طريقة مثلى سبٌكنو من االضطبلع بتعريف النشء  لديو هباجس تربوم، جعلو مشغوالن 
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 221                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، ىي الغاية من كراء قصصو التارىبيٌ »"، ليعلن أٌف التعليمٌية الركايةتاريخ أمتهم، ُب إطار ما ظبي بػ"
اٌليت  خبلؿ أسلوب شائق كجٌذاب حٌّت يتغٌلب على جفاؼ اؼبادة كجهامة اؼبعلوماتتعليم التاريخ من 

ُب كتابات  سردمٌ ال اؼبتخٌيلني كقائع التاريخ، ك ، أٌف فكرة اؼبناكبة ب، كليس خافيان (1)«يقٌدمها للقرٌاء
، )التخٌيل التارىبي(حها عبد اهلل إبراىيم ُب كتابو: يقرت اٌليت  جرجي زيداف ال تنسجم مع الرؤية اعبديدة

ناهتا كعناصرىا، نٌصية غري مؤتلفة ُب مكوٌ  ىويٌةتوفيق أٌدل إٔب تلفيق أسفر عن  -فيما وبسب-بل إنٌو 
عند جورجي زيداف كانت ُب البدء إطارا ناظما ؼبادة مستعارة  التارىبٌية الركايةكاضح أٌف »إذ يقوؿ: 

ة سرديٌ ة، كذلك انقساـ بني إطار متخٌيل كمنت تارىبي، أك ىو مزاكجة كاإلخباريٌ  التارىبٌيةمن اؼبدٌكنات 
ة ال يستقيم أمرىا بكتابة منسجمة ُب بينهما تقـو على مبدأ التناكب، فيكوف ذلك تلفيقا لثنائيٌ 

 .(2)«ىويتها النوعية

 راتيعتمده ُب جٌل مشركعو، قبده يتحٌفظ على اؼبفاىيم كالتصوٌ اٌلذم  كُب سياؽ مسعى اؼبراجعة
 الركايةعرفتها اٌليت  ة، من منطلق أٌّنا ٓب تعد تعرٌب عن التحٌوالتكاكبت البدايات التأسيسيٌ اٌليت 

" كما أشار إليها التارىبٌية الركايةٓب يبق باإلمكاف قبوؿ التصٌورات األكٔب لوظيفة "»، ُب قولو: التارىبٌية
زيداف كأضرابو من اؼبؤٌسسني ؽبذا الٌنمط من الكتابة، ككما جاراه ُب ذلك الكثري من النقاد، فقد 

 ،التارىبٌية السرديٌةاستنفدت طاقتها الوصفية بعد أف جرل ربويػػػل جػػػػذرم ُب طبيعػػػػة تلك الكتػػػػابة 
 تكػػػػن معركفة آنػػػذاؾ، فرتاجعت القيمة النقدية للتصوراتاستحػػػدثت ؽبػػػا كظائػػػف جديػػػػدة ٓب اٌليت 
عاصرت ظهورىا ُب األدب العريب اغبديث، كأصبحت غري قادرة على الوفاء بتحليل موضوعها، اٌليت 

، كيلـز إعادة طرح السرديٌةرافق نشأهتا، فمكاّنا تاريخ األنواع اٌلذم  كآف ؽبا أف تكوف جزءا من اعبدؿ
الزمت ىذا اٌليت  تو اعبديدة ضمن مصطلح "التخٌيل التارىبي"، للتخٌلص من العثراتاؼبفهـو بتحٌوال

 .(3)«الضرب من الكتابة مٌدة طويلة
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 222                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، يقرتح عبد اهلل التارىبٌيةال تواكب مستجدات الكتابة اٌليت  كمن منطلق ىذه الثغرات النظرية
ُب التعبري عن رىاناهتا، كمساراهتا يفرتض أنٌو األنسب اٌلذم  "ل التارىبيٌ إبراىيم مصطلح "التخيٌ 

ًٌب اٌلذم  "التارىبٌية الركايةؿ "اعبديدة، فهو يشٌكك من خبلؿ ىذا اإلحبلؿ ُب كفاءة اؼبصطلح األكٌ 
مصطلح  " ؿبلٌ التارىبيٌ  مصطلح "التخٌيل آف األكاف لكي وبلٌ »اعتماده فرتة طويلة من الزمن ُب قولو: 

ي مشكلة األنواع إٔب زبطٌ  التارىبٌية السرديٌةسوؼ يدفع بالكتابة  "، فهذا اإلحبلؿالتارىبٌية الركاية"
ة سرديٌ  ىويٌةكالتاريخ، كيعيد دؾبها ُب  الركايةإنٌو يفٌكك ثنائية ٌٍب  ، كحدكدىا ككظائفها،ةاألدبيٌ 

و سوؼ وبٌيد أمر البحث ُب مقدار خضوع التخٌيبلت منهما، كما أنٌ  جديدة، فبل يرىن نفسو ألمٌ 
، فينفتح على كتابة ال ربتمل كقائع التاريخ، كال تعرٌفها، إمٌبا التارىبٌية اؼبرجعٌياتؼببدأ مطابقة  السرديٌة

ة بينهما، فضبل عن تبحث ُب طيٌاهتا عن العرب اؼبتناظرة بني اؼباضي كاغباضر، كعن التماثبلت الرمزيٌ 
 عات الكربل، فتجعل منها أطػػػران ة كالتطلٌ استيحاء التأٌمبلت كاؼبصائر كالتوتٌرات كاالّنيارات القيميٌ 

"، تنقل الكتابة يقرتحها "التخٌيل التارىبيٌ اٌليت  دالالهتػػػا، فكٌل اؼبسارات الكربلك ناظمػػػة ألحػػػداثها 
ة، إٔب زبـو رحبة للكتابة اؼبفتوحة على اؼباضي من موقع جرل تقييد حدكده النوعيٌ  السرديٌة
 .(1)«كاغباضر

تفرض اٌليت  ةا من القيود التقليديٌ تتخٌفف تدرهبيِّ  -ُب ضوء ىذا األفق-اعبديدة  التارىبٌية الركايةف
عليها الوالء اؼبطلق ؼبعطيات التاريخ، دكف تزييف أك ربريف، فبا أكقعها ُب إشكاؿ أجناسي ال سبيل 

متثاؿ، بالتاريخ، أك باألحرل ترشيد درجة اال الركايةإٔب فٌضو إاٌل من خبلؿ إعادة الٌنظر ُب عبلقة 
عربة بنٌاءة يبكن أف تسهم ُب فاؼباضي ال يتواجد على مستول الٌسرد إاٌل من خبلؿ معىن عميق، أك 

ُب مقابل تسامي رىانات الٌسرد، فبل  التارىبٌيةة هوض باغباضر، كبذلك تتضاءؿ أصداء اؼبرجعيٌ الن
 ة إال نفسها.ة للركايٌ مرجعيٌ 

ة يعزؼ ى ىذا اؼبصطلح، بعد أف شحنو بطاقات دالليٌ عل يبدك أٌف عبد اهلل إبراىيم يعٌوؿ كثريان 
يسهم بو ُب اٌلذم  دبوجبها عن التوثيق إٔب الرتميز من منظور براغماٌب ال يستدعي التاريخ إاٌل بالقدر
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 223                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

احتضن ىذا النوع اٌلذم  إضاءة اغباضر، فبل ؾباؿ للعشوائية كاالعتباطية السيما كأٌف السياؽ الثقاُب
كاالنتماء، كالٌرغبة ُب استعادة  ويٌةاهلل إبراىيم ضٌج بأزمات خانقة تتصل باؽبمن الكتابة حسب عبد 

األؾباد بالنظػػػر إٔب ما يشيعػػػو اؼباضي مػػػن مباذج مشرقػػػة، فالتخيل التارىبي ينصرؼ إٔب إعادة تشكيل 
 ا، لكٌن اؼبوٌجو ُب كٌل ىذا ىو اغباضر بقضاياه اؼبتشٌعبة.ا كصباليِّ سرديِّ التاريخ 

استقى منها عبد اهلل اٌليت  اؼبعرفٌيةا يتعٌلق باؼبرجعية نقديِّ  كوبسن بنا ُب ىذا اؼبقاـ أف نورد سؤاالن 
غٌذت ىذا اإلحبلؿ؟، كفبا ذبدر اإلشارة إليو اٌليت  إبراىيم ىذا اؼبصطلح؟، أك باألحرل البطانة الفكرية

: إذ يقوؿ -ُب تقديرنا-ىو صاحب السبق ُب إثارة ىذا السؤاؿ اعبوىرم  يدر علي سبلمةأٌف ح
ذين يسطوف على ثقافة الغري. ُب كلئك الٌ أبراىيم عاب على إاألستاذ  فٌ أكالبلفت ُب اؼبوضوع، ىو »

كل عماد الكثري من اؼبفاىيم الغربية، كاليت أصبحت تشٌ  ،ىو نفسو ،استعاف/ككظف فيواٌلذم  الوقت
األستاذ  ، قبد أفٌ ٔب مصطلح التخٌيل التارىبيٌ إتينا أذا إ. فمثبل ةاألدبيٌ ك  السرديٌةك  قافٌيةالثمؤلفاتو 

براىيم قد أشار ُب أكثر من مناسبة سواء كانت حواران أك لقاءن ُب أكثر من صحيفة عراقية كعربية، إ
، كقد تناقلت التارىبٌية الركايةعن مصطلح  بديبلن  ىذا اؼبصطلح ليحلٌ  "اقرتح"ك "اجرتح"و نٌ أإٔب 

براىيم كال من قبل إككاالت األنباء العراقية كاػبليجية كالعربية ىذا اػبرب، دكف اإلشارة من قبل األستاذ 
ة ػػػذا اؼبصطلح، حّت يتسىن للمتلقي الكرًن معرفػػػة ؽبػػتلك الوكاالت كالصحف إٔب اؼبرجعية األصلي

ُب  "التباس"رىينة موضع  "االقتباس"ت قضية  االقتباس منها. فظلٌ ًباٌليت  ة،ػػػػ/الغربياؼبعرفٌيةهة ػػػاعب
التخٌيل "فغدا بذلك مصطلح   "الصطبلحيااالستبداؿ "تناقلت خرب اٌليت  معظم ككاالت األنباء

تدشينو كذكره  ىذا اؼبصطلح ًبٌ  براىيم، على الرغم من أفٌ إحد ابتكارات األستاذ عبد اهلل أ "التارىبي
 ُب شبانينيات القرف اؼباضي ُب كتاب:

C. O. Brink:English classicalscholarship, HistoricalReflections on Bentley, Porson and 

Housman, first publishedin 1986 by James Clarke&Co, Ltd, Cambridge, p2»
(1) . 

                                                           
 إشارات موجزة كدقيقة عن أسبقيات عربية كأجنبية،- بتكره؟اتارىبي أـ حسني سرمك حسن: ىل سطا د. عبد اهلل إبراىيم على مصطلح التخٌيل ال -1

 .[17/05/2017]، بتاريخ: www.azzaman.com  متاح على الشبكة:

http://www.azzaman.com/
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على ما أكردناه، يلفت حيدر علي سبلمة ُب مستهٌل ىذا اؼبوقف إٔب مفارقة كثريا ما  تأسيسان 
تصادفنا ككبن نطالع مشركع عبد اهلل إبراىيم ُب شقيو النظرم كالتطبيقي تتمٌثل ُب انفتاحو على 

 ٌياتاؼبرجعك العربٌية  الثقافة)مناىج غربية، كإجراءات مستعارة، فرغم أنٌو حاكرىا طويبل ُب كتابو: 
غري مشركط على ثقافة اآلخر،  تكٌرس انفتاحان العربٌية  اعبهود النقدية ، على اعتبار أٌف جلٌ (اؼبستعارة

ال ينبغي أف اٌلذم  فإنٌنا ال نراه قد سلم من تبعاهتا. كلكنٌنا نتحٌفظ على توظيف مصطلح "الٌسطو"
يوٌظف ُب سياقات معرفية كأكاديبية، كإف كاف البد من التعبري عن أم حالة تلقي للوافد الثقاُب، فإٌف 

 مصطلح "االستعارة" يبدك أكثر هتذيبا من كجهة نظرنا. 

كعلى غرار حيدر علي سبلمة، انطلق حسني سرمك حسن من موٌجهات سؤاؿ اؼبرجعية، 
إف ىذا اؼبصطلح يعود ليس إٔب »، إذ يقوؿ: التخٌيل التارىبيٌ  ليبحث من جديد ُب أصل مصطلح

شبانينات القرف العشرين بل قبل ذلك خبمسني عامان ! كأكؿ من ابتكره ىو الفيلسوؼ كعآب التاريخ 
كاؼبتوَب عاـ ، 1889اؼبولود عاـ   RobinGeorge Collingwood الربيطاين ركبن جورج كولنغوكد

 historical imagination من ابتكر ىذا اؼبصطلح: التخٌيل التارىبيؿ .كولنغوكد ىو أكٌ 1943
Theكىو: 1935ضبل العنواف نفسو كصدر عن جامعة أككسفورد ُب عاـ اٌلذم  كذلك ُب كتابو 

The historical imagination 1935, Oxford: ClarendonPress 

حبثو العلمية، كإٔب شرحو، كتوضيح  نيالتأكيد على ىذا اؼبصطلح طواؿ سنٌٍب عاد كولنغوكد إٔب 
عت بعد كفاتو كأيصدرت ُب كتابني نبا: فكرة التاريخ، ، أسسو، كإغناء ؿبتواه، ُب ؿباضرات كثرية صبي

 كمقاالت ُب فلسفة التاريخ:
 -The idea of history 1946, Oxford: ClarendonPress. 

-2 Essays in the philosophy of history 1965, Austin: University ofTexas 

Press. 
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أعيد إصداره اٌلذم  The Idea of Historyكمن اؼبهم جدا اإلشارة إٔب أف كتابو: فكرة التاريخ 
 The historicalوبتوم على فصل كامل عنوانو التخٌيل التارىبي  ؟1994ُب لندف ُب عاـ 

imagination (1)«ىو الفصل الثاين. 

إبراىيم  عبد اهللعلى ىذه اؼبعطيات، خلص حسني سرمك حسن إٔب نتيجة مفادىا أٌف  بناءن 
، كعدـ بد اهلل لضمري األنا هبذه الصورةكباستخداـ ع»، ُب قولو: دك على جهد الفيلسوؼ كولنغو سطا 

 The Historicalالتارىبيإحالتو إٔب أم مصدر أك مرجع سابق، يصبح مصطلح التخٌيل 

Imagination حّت لو كصياغة -ا ليس من ابتكار الفيلسوؼ كاؼبؤرٌخ ركبن جورج كولنغوكد كما رأين
كال مصطلح اشتغلت عليو عقوؿ عشرات الفبلسفة كاؼبؤٌرخني كالنٌقاد كالركائيني  -كسك لفظيني !!

 .(2)«براىيم، كملكان خاصان لوإعرب مئة سنة، بل من ابتكار د. عبد اهلل 

يوغل ُب التعميم، كالشمولية، كااللتباس،  -هبذه الصيغة-التارىبي" كلكٌن مصطلح "التخٌيل 
ة" من تركيبة ىذا اؼبصطلح، فهو كاغباؿ ىذه ينفتح على آفاؽ كعدـ التحديد إثر إسقاط كلمة "ركايٌ 

ق فقط بالٌسرد، بل تتجاكزه إٔب الفنوف الدرامية عامة، لتندرج ُب إطاره أنواع أدبية كفٌنية ـبتلفة ال تتعلٌ 
، بالنظر إٔب اؼبادة ْب...إالتارىبٌية، األفبلـ التارىبٌية، الشعر التارىبي، اؼبسرحية التارىبٌيةن قبيل: القٌصة م

"،  الركاية" وبيل إٔب جنس أديب بعينو ىو "التارىبٌية الركايةاؼببثوثة ُب تلك اؼبتوف، فمصطلح " التارىبٌية
، كينبئ بأزمة أجناسية حادة، ذبعل ةاألدبيٌ األنواع  فيما يتمٌرد مصطلح "التخٌيل التارىبي" عن نظريٌة

، فػ"التخٌيل التارىبي" ُب اعتقادنا ىو اػبصيصة سردمٌ ىذا الكائن ال ىويٌةيٌتجو صوب  السؤاؿ النقدمٌ 
 ا.سرديِّ تنضاؼ إٔب التاريخ بعد إعادة تشكيلو اٌليت  اعبوىرية

على خيار  ، كيتحٌفط كثريان التارىبٌية الركايةكُب ىذا اإلطار، يتمٌسك سعيد يقطني دبصطلح 
لو تاريخ ُب  سردمٌ مفهـو نوعي التصالو بتحقق  التارىبٌية الركايةأرل بدءا أف »اإلحبلؿ ُب قولو: 

اإلقباز الركائي العريب كالغريب. كال يبكن ألم كاف أف يدعي أنٌو سيلغيو من التاريخ، كوبل ؿبٌلو مفهوما 
                                                           

 .متاح على الشبكة، بتكره؟اىل سطا د. عبد اهلل إبراىيم على مصطلح التخٌيل التارىبي أـ  -1
 .نفسو  -2
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الواقعية"، مصطلح غري دقيق، كعلينا أف  الركايةعلى غراره أٌف "  آخر. لنفرض من سيأٌب كيقوؿ لنا
نعٌوضها بالتخييل الواقعي، إٌف ىذا االقرتاح يقضي باستبداؿ مفهـو نوعي بآخر. فهل ىذا االستبداؿ 

؟، كىل ىو تفكري من داخل نظرية األنواع السرديٌةأك اإلحبلؿ يدخل ُب نطاؽ تطوير األنواع 
 الركاية، يشري سعيد يقطني ُب ىذا اؼبوقف إٔب عراقة مصطلح "(1)«رجها؟، أك من خاالسرديٌة
، فبل ةاألدبيٌ " كاتصالو بثقافتني، كما أنٌو ال يغفػػل قبػػل كػػل شيء ارتبػػػاطو الوثيػػق بنظرية األنواع التارىبٌية

وبيلنا مصطلح "التخيل اٌلذم  شٌك أٌّنا كىبتو مشركعية الطٌرح، كمنهجية اؼبقاربة النقدية، ُب الوقت
التارىبي" إٔب إشكالية خطرية يبكن أف تطاؿ األنواع الٌركائية األخرل، فهذا اؼبصطلح يبكن استعارتو 
دبركنة للتعبري عن اؼبنحى التخييلي ُب كل نوع ركائي، فتخرج بذلك األنواع من إطار نظرم احتضنها 

 أجناسي كما سبق كأقررنا. ، لتدخل ُب كضع الطويبلن 

 ضوء ىذا األفق، يبكن أف نسٌجل ما ىبٌيم على ىذا اؼبصطلح من ضبابية، كما يلوح ُب أفقو كُب
، فبعد أف راىن ىذا اإلحبلؿ بأنٌو ةاألدبيٌ من دعوة مبطٌنة تستهدؼ خلخلة أركاف نظرية األجناس 

كحدكدىا ككظائفها، من منطلق أٌف  ةاألدبيٌ إٔب زبطي إشكالية األنواع  التارىبٌيةسيدفع بالكتابة 
ميزهتا ُب آخر مراحل نضجها، فإنٌو اٌليت  " ٓب يعد يعرٌب عن اؼببلمح التجريبيةالتارىبٌية الركايةمصطلح "

، حّت إنٌو ٓب يفٌكر ُب االستعانة دبصطلح ةاألدبيٌ من مأخذ مباشر يدعو إٔب اػبركج عن نظرية األنواع 
اعبديدة"، فقراءتنا ؽبذا اؼبوقف النقدم تتفق إٔب حد كبري مع  التارىبٌية ةالركايأال كىو " -نراه مناسبا-

يأٌب »قوؿ: يما يذىب إليو سعيد يقطني ُب تعقيبو على ما أكرده عبد اهلل إبراىيم من رىانات، إذ 
كحدكدىا  ةاألدبيٌ مربر اعبواب للذىاب إٔب أٌف ىذا اإلحبلؿ سيدفع اذباه زبطي مشكلة األنواع 

. إنٌو يقوؿ بإحبلؿ "نوع جديد" ؿبل "نوع قدًن"، كمعىن ذلك استلزاما أنٌو يفٌكر داخل ككظائفها
، لكٌن مقصوده يتعٌدل نظريٌة األنواع كحدكدىا ككظائفها؟، السرديٌة، كاألنواع ةاألدبيٌ نظريٌة األجناس 

عت طرائق سبثيلها كإف تنوٌ - التارىبٌية الركاية، ف(2)«أم أنٌو دعوة إٔب إلغائها، كىنا مكمن تناقض كاضح

                                                           
 .[10/05/2017]، بتاريخ: www.alquds.co.ukسعيد يقطني: التخٌيل التارىبي، متاح على الشبكة:  -1
 نفسو. -2

http://www.alquds.co.uk/
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 السرديٌةا ىبضع للتطور على غرار األنواع سرديِّ  ا إال بوصفها نوعان ال يبكن ربليلها نقديِّ  -للتاريخ
ة جديدة سرديٌ ؽبذا اإلحبلؿ، السيما كأف استحداث تقنيات  األخرل، كال قبد ُب اغبقيقة مسوغان 

ا، كالقوؿ لسعيد يقطني، إٔب " وبيلنا تلقائيِّ ارىبٌيةالت الركايةىبضع لفلسفة الٌسرد، كما أٌف مصطلح "
بصفتها "زبييبل" أك "زبٌيبل". إٌف ىذا اإلحبلؿ ال  الركايةالتاريخ باعتباره "علما"، إٔب »اػبركج من 

 .  (1) «يقٌدـ شيئا جديدا

التارىبي"، فهو لتخٌيل لػ "ا كمع ىذا اإلحبلؿ اؼبصطلحي، يدٌشن عبد اهلل إبراىيم مفهوما جديدان 
اؼبتشكلة بواسطة السرد، كقد انقطعت عن كظيفتها التوثيقية كالوصفية،  التارىبٌيةاؼبادة » ُب تصٌوره

كأصبحت تؤدم كظيفة صبالية كرمزية، فالتخيل التارىبي ال وبيل على حقائق اؼباضي، كال يقٌررىا، كال 
كىو من نتاج العبلقة اؼبتفاعلة بني الٌسرد يرٌكج ؽبا، إمبا يستوحيها بوصفها ركائز مفٌسرة ألحداثو، 

اؼبعٌزز باػبياؿ، كالتاريخ اؼبدٌعم بالوقائع، لكٌنو تركيب ثالث ـبتلف عنهما. كقد ظهر على خلفية 
ا يِّ د، كالرغبة ُب التأصيل، كالشركد كبو اؼباضي، باعتباره مكافئا سر ويٌةأزمات ثقافية ؽبا عبلقة باؽب

 ويٌةت النظر، فوصوؿ األمم إٔب مفرتؽ طرؽ ُب مصائرىا يدفع اؽبغباضر كثيف تتضارب فيو كجها
تقوؿ بالصفاء الكامل،  ىويٌةإٔب اؼبقدمة، كيصبح االتكاء على اؼباضي ذريعة إلنتاج  السرديٌة-التارىبٌية

 دبقدار ا. إف كجود اؼباضي ُب قلب اغباضر يكوف مهمن التارىبٌيةكاؼبسار اؼبتفرد بني األمم كاعبماعات 
 .(2)«لو إٔب عربة للتأٌمل، كذبربة داعمة للمعرفةربوٌ 

يعانق الكماؿ؛ ذلك أٌف الركائي  ّنضويان  بناء على ىذا، يكتسب اؼباضي إثر سردنتو بعدان 
يستدعيو بوصفو اػببلص األكحد من تقٌلبات اغباضر، لكٌن توظيفو يتٌم كفق مبدأ االنتقاء؛ فاؼباضي 
متنوٌع كاغباضر، كفيو من اؼبتناقضات ما يصرؼ عنو مبالغات الرؤية اؼبتزٌمتة كاؼبثالية، فبل ينبغي أف 

ة لػػػو، ألٌّنا ترٌجح خيار التبجيل كاالحتفاء أكثر القػػػراءة التقديسيٌ ب -أم حػػػػاؿ من األحػػػواؿب-نسلٌػػػم 
ال تفرتض الكتابة عن التاريخ بالضركرة » من النقد اؼبوضوعي، كُب ىذا اؼبقاـ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم:

                                                           
 .متاح على الشبكةالتخٌيل التارىبي،  -1
 .5عبد اهلل إبراىيم: التخيل التارىبي، ص -2
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ٌليت ا اؼبهٌمة التارىبٌيةسبجيد اؼباضي ككضعو ُب علبة اؼبقٌدس، كلكن العمل عليو من أجل فهم اؼبفاصل 
يبكن للٌركاية االستناد إليها. فالتمحيص ؼبعرفة النواة اغباظبة ُب كٌل التغرٌيات البلحقة، ليس بالضركرة 
عمبل مغرضا أك معاديا للخطابات اؼبتسٌيدة. كعندما تتم الٌسيطرة على كٌل اػبيوط اؼبتشابكة، تصنع 

 . (1)«مساراهتا اغبيويٌة الركاية

اٌليت  إبراىيم بلغة كاصفة أٌخاذة رباكؿ أف سبسك هبذه الكينونة اعبديدة،ىذا، كيستعني عبد اهلل 
، فهي ال تغادر تقنيات السرد، كال تعرض لوقائع التاريخ األديبٌ تقع ُب منطقة ما بني التاريخ كاػبياؿ 

عن ثنائية  ا، كُب إطار ربديد معآب ىذه اغبساسية الفنية، يستغن عبد اهلل إبراىيم ُب ربليبلتو رمزيِّ إاٌل 
 اقرتنت هبذه الكتابة ُب أكؿ عهدىا، ألفٌ "التخٌيل التارىبي" ُب تصٌوره ىو الصيغةاٌليت  السرد/التاريخ

نني، كأّنت جدؿ الثنائيات اؼبرتتٌبة عليها، كردٌبا يقرتب ىذا التوصيف إٔب اؼبعادلة دؾبت بني اؼبكوٌ اٌليت 
ذبمع ُب طرفها األٌكؿ بني مكٌونني ـبتلفني، كنتيجة ؽبذا التفاعل يظهر ُب الطٌرؼ اٌليت  الكيميائية

" ُب منطقة التخـو يتنٌزؿ "التخٌيل التارىبيٌ »الثٌاين مكٌوف ثالث ىبتلف عن األٌكلني، إذ يقوؿ: 
ٌونت الفاصلة/الواصلة بني التارىبي كاػبيإب، فينشأ ُب منطقة حرة ذابت مكوناهتا بعضها ُب بعض، كك

على أٌّنا منشطرة بني صيغتني   التارىبٌيةتشكيبل جديدا متنوٌع العناصر. كلطاؼبا نظر إٔب التخٌيبلت 
، فامتثلت التارىبٌيةكبريتني من صيغ التعبري: اؼبوضوعية كالذاتية، فهي نصوص أعيد حبك موادىا 

اقات ؾبازية، فابتكار اندرجت ُب سيٌٍب  ، كانفصلت عن سياقاهتا اغبقيقية،األديبٌ لشركط اػبطاب 
 استنباط مركز ناظم لؤلحداث ة. كما اغببكة إاٌل سرديٌ وبيلها إٔب مادة اٌلذم  ىو التارىبٌيةحبكة للمادة 

 .(2)«ؿبٌدد اؼبعآب سردمٌ اؼبتناثرة ُب إطار 

قائمػػػػػة على  خطاب مفارقة سػػػػاخرة، كباركديػػػػا»إٔب  كنتيجة لذلك يتحٌوؿ التخٌيل التارىبيٌ 
التهجني كاألسلبػػػػػة، كمستنسخات تناصية، يراد هبا اغبوار كالتفاعل من خبلؿ جدلية اؽبدـ كالبناء، 

                                                           
 .11ص ـ.س، التخيل التارىبي، -1
 .6نفسو، ص -2
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 229                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، فبل (1)«كاالنتقاؿ بني اؼباضي كاغباضر، بغية بناء اغباضر اؼبعاصر، كتشييد اؼبستقبل اؼبنشود اؼبمكن
التطٌلعػػات كاألحػػػبلـ بػػواقػػػع أفضػػل، تتػصػػاّب فيػػو القػول  ػػػػة، تغٌذيهػػاافرتاضيٌ  السرديٌةريب أٌف العوآب 

ُب اػبياؿ، يسٌخر   ان للواقع، مغرق ان مفارق اؼبتػػصػػػارعة، كزبتفي الثنػػائيػػػات الضٌديػػػػة، فالركائي يصوغ عاؼبان 
تشتغل على » يليذات البعد التخي الركايةكٌل اإلمكانيات دبا فيها اؼباضي لتشييد عوآب يرتضيها، ف

ة ة كاالجتماعيٌ التاريخ، باعتباره قناعا رمزيا زبييليا، بغية التعبري عن اغباضر، كرصد تناقضاتو السياسيٌ 
 .(2)«الثقافٌيةة ك كاالقتصاديٌ 

ر التارىبي يأٌب استجابة للرغبة ُب حسم ذباكزه التطوٌ اٌلذم  فاستدعاء اؼباضي دبوركثو الثقاُب
هبعلها  كاقعان  التارىبٌيةنزاعػػات اغبػػػاضر، أك ؿباكمتو، أك تفسريه، كقد ينفخ الركائي ُب ركح اللحظة 

ضمن متخٌيل يعطي  التارىبٌيةتدرج الوقائع »فيما يقٌرره عبد اهلل إبراىيم  الركايةأكثر حيويٌة، فهذه 
ليست مهمة إاٌل من حيث ىي تعبري عن حقيقة متحرٌكة ُب الٌتاريخ، اٌليت  ة،اإليهاـ باغبقيقة اؼبوضوعيٌ 

عاؼبها  الركايةإلقاء القبض عليها ُب كامل توٌىجها. كمن صلب ىذه الٌلحظة تنجز  الركايةتستطيع 
لضوء على الٌلحظات األكثر حساسية كشخصٌياهتا كمصائر شخصٌياهتا اؼبتضاربة، كرباكؿ إلقاء ا

من ىذه الزاكية  الركاية، فتكوف (3)«يعجػػػز التاريػػخ عػػػن الدخػػػوؿ ُب عمقهااٌليت  كاألكثر إنسانيػػة،
اؼبسكوت عنو، عرب  قراءة ُب فجوات اؼباضي، كجوانبو اؼبظلمة، من خبلؿ مناقشة اؼبلف اإلنساينٌ 

تفعيلها ُب ٌٍب  ب كانكساراهتم، كاإلحبار ُب كآماؽبم كآالمهم، كمنالتجٌوؿ بني انتصارات األمم كالٌشعو 
 ترميم تصٌدعات اغباضر.

من خبلؿ مقارنتو باؼبسار  د عبد اهلل إبراىيم رؤيتو ؼبسار السرد التارىبيٌ كُب ىذا السياؽ وبدٌ 
ال يبكػػنػػو إاٌل أف  الركاية، بينمػػػا مسػػػار فمسػػػار التػػػاريػػػخ خػػػطيٌ »اػبٌطي التطٌورم للٌتاريخ ُب قولػػػو: 

سرعاف ما تفقد صفتها اٌليت  يكػػوف عمػػوديػػػا كأحيانػػػا متعٌرجػػا، متوٌغبل باستمرار ُب دىاليز اؼبسٌلمات
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 231                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

العاديٌة، لتصبح عاؼبا معٌقدا كمرتبكا كمهزكزا. ال يتعٌلق األمر ىنا دبعارضة التاريخ أك ؿباكاتو مبتورا أك  
كلكٌن العمل األساسٌي يتطٌلب الٌدخوؿ ُب عمليٌػػة ربويليٌػػػة ، الركايةامبل، فليس ىذا من كظائف ك

يبنع عنها أم استقبلؿ اٌلذم  اين،ص األٌكؿ ُب بنيػػػة النص الثمرٌكبة تتفٌكػػك فيهػػا عنػػػاصر النػػ
 يستجيب إلحداثيات العمل الركائي، فيكوف مفتوحان  جديدان  ، فالتاريخ اؼبسركد يٌتخذ منعرجان (1)«ذاٌب

من الٌتاريخ كىج الذٌكرل، كعمق  على فضاءات الّنائية، تفرضها طقوس الٌسرد، فلطاؼبا استقى الفنٌ 
 ة، فإٌف الٌسرد يبعث ُب التاريخ اغبياة.الفكرة، فإذا كاف التاريخ يهب للٌسرد مادٌ 

خاصا يتقاطع خبللو مبطاف من أمباط اػبطاب، نبا:  اسرديٌ تشٌكل خطابا » التارىبٌية الركايةف
ة كالبلمتناىية اؼبتخٌيلاػبطاب التارىبي )الذاكرة اغبقيقية كاؼبتناىية لئلنساف(، كاػبطاب الركائي )الذاكرة 

، فيجتمعاف اؼبتخٌيلضمن  لئلنساف(، إذ يتساكؽ خبلؽبا اؼبتناىي مع البلمتناىي، كيندرج اغبقيقيٌ 
ربتضن بني دفتيها زمنني ـبتلفني تؤٌلف بينهما اٌليت  ،(2)«التارىبٌية الركايةرعي ىو ليصريا إٔب جنس ف

ىذا الٌتباين بني "اؼباضي)التاريخ(" ك"اغباضر)الواقع(" أساسي للتمييز بني »، بيد أٌف السرديٌةالرؤل 
ة الٌزمانني ألنٌو دبوجبو يبكننا إقامة اؼبسافة التامة بني كاقعني ـبتلفني على مستول اؼبادة اغبكائيٌ 

اين ؿ الثٌ يستنطق األٌكؿ اؼباضي، كيساء»، حيث الركاية، كيتعٌلق األمر بالتاريخ ك (3)«كاػبطاب معا
 .(4)«اغباضر، كينتهياف معا إٔب عربة كحكاية

ة األدب، إاٌل أٌف ة الٌتاريخ كصباليٌ ىو التوليفة اؼبدركسة بني كاقعيٌ  -كاغباؿ ىذه-فالٌسرد التارىبيٌ 
هبهز على الثنائية القائلة باختبلفهما الكلي، » فيما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيمىذا التقاطع كالٌتداخل 

كقٌوة الٌسرد ذبداف اؼبعىن اؼبشرتؾ ؽبما ُب "إعادة تصوير الٌزماف"، أم بػ"اإلحالة اؼبتقاطعة"  ة الٌتاريخفقوٌ 
يٌتحداف ُب  »، باإلضافة إٔب ذلك، فإٌّنما (5)«للتاريخ كالٌسرد، فكثريا ما يتبادالف األدكار كالوظائف

                                                           
 .12ص ـ.س، التارىبي، التخيل -1
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 231                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ركائيني من اؽبول على كثري من عناصر الكتابة كشركطها، ككثريا من آفاهتا كعوائقها؛ فما يعرض لل
 التارىبٌيةحساب اغبقائق يبسرحونو ركائيا بشخوص تارىبية ككقائع حقيقية بعد ذبريدىا من مقٌوماهتا 

، كيبررىا كفق قصدية معٌينة ال (1)«األكٔب، كملئها دبقٌومات ركائية تقٌدمها بشكل يعكس رغبػػة الٌركائي
، تفتح الباب على تنامي اؼبتخٌيلرىا يوفٌ  جديدةن  عادان إثر ذلك أب يزيغ عنها، فيٌتخذ اغبدث التارىبيٌ 

اٌليت  التارىبٌيةاؽباجس ىذه اؼبرٌة ليس اغبقيقة  ال يكتمل، ألفٌ اٌلذم  األسئلة، كالفهم القلق، كالتأكيل
 ا. سرديِّ يشيعها استدعاء اؼباضي اٌليت  ةلت إٔب كىم، بل القيم الوظيفيٌ ربوٌ 

اؼبشػػػحوف هبمػػػـو اإلنسػػػاف اؼبعػػػاصر، يندفػػػع إٔب إعػػػادة التفكري فيمػػػا أمكػػػن ، يبػػػػدك أٌف الركائي إذان 
 من ص ؽبذا االنكسار، إٔب حالةمن ـبػػػػارج، عرب تفعيل اؼبوارد الرتاثية، فيتحٌوؿ من موقف اؼبشخٌ 

إهباد بدائل يستعيض ي اإلحساس بالقدرة على ذباكز األزمات، كالعمل على النقد البٌناء كفاعلية تنمٌ 
، فكاف أف التفت إٔب التاريخ، كبعث اغبياة ُب مفاصلو لبرهتا السنني. فإذا اٌليت  هبا عن راىنو اؼبكلـو

ة، فإٌف الركائي يعرٌب عن ب عن اغبقيقة، كتنشد الوثوقيٌ كانت جهود عآب التاريخ تتوخى الواقعية، كتنقٌ 
وبتاج حتما إٔب كفاءة  سردمٌ ال اؼبتخٌيلن الٌتاريخ مع مزج الواقع اؼبستمد م»ل، كما أٌف تاريخ متخيٌ 

على صعيد الفهم كالبناء كالوعي كاؼبوىبة الفنٌية، ُب الٌسبيل كبو الوصوؿ إٔب نقطة لقاء عملية كمنتجة 
، كُب السرديٌةة قليديٌ ة التمتحٌلية بالٌشركط الفنٌية كالبنائيٌ  التارىبٌية الركايةبني التارىبي كالٌركائي تكوف فيها 

الوقت نفسو تكوف قد كٌيفت التاريخ كأخضعتو لسلطتها من دكف تزييف أك ربوير أك اختطاؼ 
على توظيفها كاستثمار إمكاناهتا كتقدًن أطركحتها، كبكٌل ما ة الركاياشتغلت اٌليت  التارىبٌيةللحقيقة 

 .(2)«ةة كفنيٌ ة من أمانة تارىبيٌ تنطوم عليو العمليٌ 

ا ىي ؿباكلة إدماج ُب ة، إمبٌ ة كاؼبنهجيٌ فكرة ربرير اغبقيقة من قيود الصرامة العلميٌ  ىذا، كاغباؿ إفٌ 
ثانية  ىويٌةيكشف بني الفينة كاألخرل عن »كفق نواميس جديدة؛ ذلك أٌف التاريخ  سردمٌ الفعل ال

ه كاستحياء ُب التاريخ ال تفصح عن نفسها إاٌل على كر  ويٌةة. كإذا كانت ىذه اؽبتوازم طبيعتو الوقائعيٌ 
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 232                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

فإٌّنا من ناحية ثانية ستدٌؿ على حاجة اغبكاية  -ؼبا كاف النٌاس يريدكف التاريخ خالصا لوجو اغبقيقة-
، (1)«إٔب أف تستقٌل ىي األخرل بنفسها كأف تطلب كضعا اعتباريا يظهرىا خالصة من التاريخ...

يتوخاه اٌلذم  ي ؽبا، ىو اؽبدؼمبدأ اؼبطابقة بني األحداث اؼبدٌكنة كالواقع الفعل فمن الواضح أفٌ 
ػة، كنتيجة لذلك يرٌجح عبد اهلل إبراىيم ػػة كصباليػٌ ، أٌما الركائي فينصرؼ إٔب غايػػات فنيػٌ البحث التارىبيٌ 

تصبح اؼبشاهبة احملتملة ُب األفعاؿ اؼبركية ىي اؼبشرتؾ الوظيفي بني السرد »خيار اؼبشاهبة ُب قولو: 
. يظهر الثاين حينما يرسم حضورا سردمٌ لتارىبي فباثبل للتاريخ شبو الكالتاريخ، فيكوف السرد شبو ا

ة اؼبتخٌيلة حية"، كيظهر األٌكؿ حينما تكوف األحداث سرديٌ شاحبا لؤلحداث، بواسطة "إضافات 
، كببل مواربة، ، كليس خافيان (2)«اؼبركية كقائع ماضية، فريتسم كجو من كجوه التشابو بني الٌسرد كالتاريخ

يشيعو ىذا التصنيف من إرباؾ يصل إٔب درجة اإلهباـ، بعدما أقررنا مع عبد اهلل إبراىيم بأٌف ما 
 ذبمع بني تراكمات التاريخ كسحر السرد.اٌليت  ة" ىو تلك التوليفة اإلبداعيٌ "التخٌيل التارىبيٌ 

 نوعني  كُب منحى تصنيفي آخر، كباالستناد إٔب صيغة اؼبشاهبة/اؼبطابقة، يبٌيز سعيد يقطني بني
 كبريين على حد تعبريه:

 ة. ة: تتصل بػ "صدفة" كاقعيٌ البلتارىبيٌ  الركاية-1

 (3): تتصل بػ "قصد" زبييلي. التارىبٌية الركاية-2

لقػػد اعتربنػػػا ىذا التمييز يقػػػـو »ىذا، كيفٌصل سعيد يقطني مسوغات ىذا التقسيم ُب قولػػػو: 
على "مفػػػارقػػػة"، كي ال نقوؿ مغالطة، كجعلنا كبل من الٌصدفة كالقصد بني مزدكجتني، ككأٌف الٌركائي 
يريد أف يقوؿ لنا إنٌو ال يرمي إٔب تقدًن الواقع أك سبثيلو. كيبدك ذلك ُب كونو يوٌجو مبدأ "اؼبشاهبة" بني 

ال يتحٌمل فيها الٌنص الٌركائي أم مسؤكلية. أٌما ُب ما يٌتصل بعبلقة اٌليت  "الٌصدفة"كالواقع كبو  الركاية
بالتاريخ فيتجٌلى من خبلؿ اإلغباح الٌضمن، باعتماد مبدأ "اؼبطابقة"، اؼببن على "قصد"  الركاية
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 233                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

نا نعتقد أٌف ، كلكنٌ (1)«الكاتب ُب تقدًن "الواقع" التارىبي كما ىو حٌّت كإف ًٌب ذلك بطريقة زبييلية
الٌركائي ُب اغبالتني يشتغل على إعادة تشكيل الواقع أك التاريخ؛ ألٌف كبل منهما ينصهر ُب منطق 

كالتاريخ  اؼبتخٌيل لسلطة نفسها، فكل من الواقع السرد، فتتشكل ذبربة ركائية ال يبكن أف زبضع إاٌل 
 .كالٌتاريخ اغبقيقيٌ  ،، ال يبكن أف يتطابقا مع الواقع الفعليٌ اؼبتخٌيل

غري مألوفة، بعد أف خالطتها رغبات  من ىنا، تكتسب األشياء كالوقائع ُب فبلكة السرد قيمان 
يعػػػانقهػػا اٌليت  تسعى دائما إٔب بلوغ أقصى فبكنات اغبياة اػبرٌية، إف ٓب نقل اؼبثػػالية،اٌليت  الركائي

ركائي يتعامل مع اؼبادة بشكل ـبتلف بناء على ربديد ال»الركائي كيتفػػػاعل معها القػػػػارئ؛ ذلك أٌف 
موافق ؼبػػػا نتبنٌػػػاه بصدد اغبقبة الٌزمػػػانية، كال يتعٌلق األمر فقط بالكاتب، فحٌّت القارئ وبٌس اإلحساس 

يعيش فيو أكثر بعدا اٌلذم  كالعصر الركايةنفسو حني يرل اؼبسافة الٌزمانية اجملٌسدة بني زماف القصة ُب 
ايزا. فكٌلما كانت اغبقبة الٌزمانية مفارقة، أتاح لو ذلك إمكانية أبعد ُب معايشة اؼبصائر اؼبقٌدمة كسب

كمعانقة الوقائع احملكية بطريقة ال زبلو من عمق كمعرفة كمطابقة مع التاريخ. ُب بعض األفبلـ يكفي 
ء التاريخ: الديكور، أف نشاىد ملصق الفيلم، أك الٌصورة األكٔب منو، لنتأٌكد من أنٌنا ُب فضا

 .(2)«اؼببلبس...كيبكن قوؿ الشيء نفسو عن الفانتازيا أك ركايات اػبياؿ العلمي

كالواقع أٌف القارئ اؼبستهلك ناىيك عن اؼبتخٌصص ال وبتاج إٔب عناء كبري ُب سبييز الواقعي عن 
اٌليت  التزييف أك التشويوالتارىبي؛ ألٌف اؼبؤٌشرات كثرية كمتنٌوعة، لكٌن قد يستعصي عليو تقدير درجة 

ٓب تسلم »اؼبستدعاة بشخصياهتا كفضاءاهتا كدردشاهتا كحواراهتا اؼبفرتضة، إذ  التارىبٌيةتطاؿ األحداث 
ابتليت هبا ُب ميداف التاريخ نفسو. اٌليت  عند االستعماؿ الركائي ؽبا من آفات الٌذاتية التارىبٌيةاؼبادة 

كتوجيهها كبو أىداؼ  التارىبٌيةقادرا على صرؼ األحداث كيظهر الٌركائي مثل اؼبؤرٌخ سباما، 
د رؤية الكاتب صاحب اػبطاب ؛ ذلك أٌف أم ركاية ال يبكن أف زبلو من أيديولوجيا ربدٌ (3)«خاصة
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 234                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

فبل ريب أٌف الركائي يبكن أف  التارىبٌية الركايةالسياسي كاالجتماعي كالدين...إْب، كإذا تعٌلق األمر ب
أخرل، كُب  مباذج ة، كقد يثبت عدـ كفاءةينتصر لنفسو أك ؼبذىبو عرب ما يستدعيو من مباذج تارىبيٌ 

 ة.  يتفاعل مع قضاياه بطريقة نقديٌ اٌلذم  ىذا يصوغ رؤيتو للعآب خضم كلٌ 

ي بني اؼبػػػاضي كاغبػػػاضر ُب ىذا النٌػػػوع من ىذا اؼبنطلػػق يبكػػػن أف نتبنٌي مدل أنبية الٌلقػػػاء التػػػواصل
بني التاريخ دبرجعٌياتو اؼبتنٌوعة ذات الكثافة العالية كتفاصيلو  الثقافٌيةالعبلقة »من الكتػػابة؛ ذلك أٌف 

 سردمٌ عامة كال األديبٌ الكثرية اؼبرتبطة باغبادثة كالٌشخصية كالفضاء كاؼبوقف كالٌرؤية كغريىا، كاػبياؿ 
اتو كآلياتو كنظم بنائو كأسلوبياتو اؼبختلفة، ىي عبلقة كثيقة كأساسية يو خاص بتقنمنو على كب

تستند  الركايةكجوىرية ال يبكن نفيها أك التقليل من قيمة حضورىا على أٌم مستول من اؼبستويات، ف
، كائيٌ كاحدة من أىم مستويات العمل الر  تعدٌ اٌليت  اؼببلئمة ؽبا اؼبرجعٌياتإٔب التاريخ لتمٌوف بالكثري من 

ُب اغبياة كاألشياء كاألفكار كالقيم، كتكشف عن قيمة  كائيٌ يث تكشف عن عمق امتداد الفعل الر ح
 .(1)«ةة للركايٌ ة كصباليٌ ة كثقافيٌ ة كإنسانيٌ حضاريٌ 

الطٌرؼ  أف نغضٌ  -بأٌم حاؿ من األحواؿ-كمػٌما ذبدر اإلشارة إليو ُب ىذا الصدد أنٌنا ال يبكن 
فهي كآلية تسهم ُب إقناع القارئ بتارىبية اؼبسركد، ، الركايةاؼبوظفة ُب  التارىبٌية اؼبرجعٌيات عن دكر

مادية كيبكن التحٌقق منها على كجو اإلصباؿ، كما ال يبكن التأٌكد منو يظٌل داخبل ُب نطاؽ »فهي 
"الواقعي" فاؼبرجعية كىي تزاكج بني اؼبادم ال نعرؼ كٌل تفاصيلو. أٌما ُب اٌلذم  الٌزماف )التاريخ(

يبكن أف اٌلذم  يبكن التثٌبت منو من خبلؿ بعض اؼبؤٌشػػػرات الٌدالػػة عليػػو، كالتخيلياٌلذم  اؼبلموس
يثري االلتباس لدل القارئ  فيتوٌلد لديو اإلحساس لديو بأف ما يقرأ ال عبلقة لو بالتاريخ، كأٌف اإلطار 

؛ ألٌف (2)«أك عبلمات على صلة اغبدث دبا كقع أك فبكن أك ؿبتمل الوقوع اؼبوٌظف ىو فقط ذريعة
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 235                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

انتهاء القٌصة ُب التاريخ يبٌكن الٌركائي من التعامل معها كفق منطق ـبالف ؼبا يتحٌتم عليو التصٌرؼ »
 .(1)«بو ُب حاؿ شعوره بأٌف ما يركيو ال يزاؿ فبتدا ُب الٌزماف اغبديث

اإليقاظ »ة الفكرة كالبلجدكل، ألٌف شغلها الشاغل ىو تنأل عن عبثيٌ  التارىبٌية الركايةكعليو، ف
ذين برزكا ُب تلك األحداث كما يهم ىو أف نعيش مرٌة أخرل الٌدكافع االجتماعية الٌشعرم للناس الٌ 

نٌو أٌدت هبم إٔب أف يفٌكركا كيشعركا كيتصرٌفوا كما فعلوا ذلك سباما ُب الواقع التارىبي. كإاٌليت  كاإلنسانية
كاضحا سباما، كىو أنٌو للكشف عن دكافع ٍبٌ  يبدك أكال متناقضا، كمناٌلذم  األديبٌ لقانوف ُب التصوير 

الٌسلوؾ االجتماعية كاإلنسانية ىذه، تكوف األحداث غري اؼبهٌمة ظاىريا، أم العبلقات الصغرل )من 
ُب ىذه اغبالة  ، فالركائيٌ (2)«لاؼبهٌمة الكرب  اػبارج(، أكثر مبلءمة من سلسلة أحداث التاريخ العاؼبيٌ 

استعارة التاريخ للتعبري عن »بػ:  -أساسا-يرتبط اٌلذم  سردمٌ يوجو مسار اغبكي من خبلؿ الرتىني ال
 .(3)«الواقع الرٌاىن اؼبفضي إٔب جدلٌية النص كالواقع...

الٌطموح ل ُب مواجهة العديد من األسئلة ذات فاغباضر دبا يضخو من أزمات، يضع اؼبتأمٌ 
ع أف تستخدـ لتحقيق ىذا اؼبسعى، حّت يتوقٌ اٌليت  ة،، فتحتشد ُب أفقها النماذج الرتاثيٌ النهضومٌ 

ق ُب التاريخ يقرأ ببساطة ما اؼبتعمٌ  تستأنف األمة مسريهتا كبو االنتماء الفاعل إٔب حركة التاريخ؛ ألفٌ 
خني عن قصد أك عن غري تو أقبلـ اؼبؤرٌ ذباكز اٌلذم  وبدث ُب اغباضر، كإف كاف الركائي سينري البلمقوؿ

ينهل منها خيالو كمصدر لئلؽباـ؛ ذلك أٌف اؼبؤرٌخ اٌليت  على تلك اعبزئيات قصد، فالرىاف ينصبٌ 
يقوؿ قوال سلطويا "نافعا" كال يتقٌصى "الٌصحيح"، يهٌمش تاريخ اؼبستضعفني كيوغل ُب التهميش »

تاريخ ؿبكي" ـبرتع، دكف أف يقارنو بػ"التاريخ الكوين إٔب زبـو التزكير كإعداـ اغبقيقة، كيكتفي بػ"
 خلقت تارىبا قائدا، قوامو الرٌكود أك اغبركة البائرة. كؽبذااٌليت  اؼبنتصر" أك أف يتوٌقف أماـ األسباب

الركائي العريب بتصحيح ما جاء بو اؼبؤرٌخ كبذكر ما امتنع عن قولو، مؤٌكدا أٌف الكتابة الٌركائية يقـو 
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 236                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ػػػاريخ" الوحيد، أك كتابة موضوعية تسائل ما جرل، دكف حذؼ أك إضافة، كىذه الكتابة "علم الت
تطٌور اٌلذم  اؼبوضوعية، ُب فضاء كتايب مشغوؿ بالتوٌىم كاالخرتاع، تربٌر االحتفاؿ باإلبداع الركائي،

 .(1)«ُب شرط مقٌيد يهمش اؼبوضوعية كاإلبداع معا

ة كىبضع القارئ إلرادة اغبقيقة، ال يبكن أف ا، يتوخى اؼبوضوعيٌ براغماتيِّ  كلػٌما كاف التاريخ خطابان 
 ما ينصبٌ  كباكم اؼبؤرٌخ بالٌنظر إٔب تفاصيل ٓب ىبض فيها، ردبا لشٌح اؼبعطيات اؼبتعٌلقة هبا، فكثريان 

ة، كما أٌف ارسباء الركائي ُب مناطق مظلمة من اىتمامو على األحداث الكربل كاغباالت االنتقاليٌ 
ربافظ على »ضمن الٌنسق التارىبي ة الركاية، فرصانة العلميٌ الىبضع لفرضية اػبياؿ أكثر من  التاريخ

حامبل ة الركايتبدك فيها اٌليت  إٔب الٌدرجة سردمٌ الوضع التارىبي للحادثة كالشخصيات كالفضاء ال
كرؤيتو كمنهجو  يسعى الٌركائي إٔب ذبنيدىا لصاّب فكرتواٌليت  للتاريخ كمستلهما عميقا لفلسفتو، تلك

، كالعمل على تركيض معطيات سردمٌ ُب الٌذىاب إٔب التاريخ كاستدعائو كاستحضاره إٔب الرٌاىن ال
 .(2)«ثوقيتهاك ك  التارىبٌية من دكف أف ىبٌل ذلك بصدقية الواقعة الركايةالتاريخ كي تتبلءـ مع معطيات 

سواء، فإذا كانت  كالقارئ على حدٌ  يبثل مصدر إؽباـ للكاتب التارىبٌيةفبل ريب أٌف غىن اؼبوارد 
تقٌدـ للقارئ فسحة لبلررباؿ عرب األزمنة كاألمكنة الستكشاؼ فضاءات رحبة  التارىبٌية الركاية

استغبلؿ التاريخ من إمكانيات لتمرير  كمدىشة، فإّنا سبٌثل للركائي فرصة للهركب من الواقع، ؼبا يتيحو
الرسائل كاإلسقاطات كفق أسلوب إوبائي، باإلضافة إٔب ذلك يبدك أف ىامش اإلبداع فيها أكسع 

تركن إٔب استلهاـ التاريخ، كالقوؿ لعبد السبلـ أقلموف: اٌليت  الركايةأف تلك  كأكرب، فليس خافيان 
ت على االستفادة فبا يتيحو ؽبا بناؤىا كتركيبها ُب ؾباراة كاعية باغبدكد البلمتناىية لبلستثمار، كعمل»

التاريخ دكف اػبضوع لقانوف اعبامد أك السقوط ُب ؾبٌرد تكرار أحداثو كاستنساخ كقائعو، بل إٌف الفرتة 
تفصلو عن اٌليت  بعد أف أكقفتو إمكانية اؼبقارنة على اؽبٌوة الٌسحيقة يعيشها اجملتمع العريبٌ اٌليت  العصيبة

تنخرط ُب اؽبٌم التارىبي، كُب ؿباكلة استكشاؼ عناصر الٌسلب الكثرية،  الركايةلعآب اؼبتقٌدـ، جعلت ا
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 237                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 ربوؿ، على الٌدكاـ، دكف كقوؼ العآب العريب على رجليو. كىذا كجو بارز للحداثة الفكريٌةاٌليت  تلك
عند األعتاب كسبٌجد صناعة  ذبٌلى هبا النص الٌركائي، ُب مقابل أجناس متآكلة ال تزاؿ تتمٌسحاٌليت 

 .(1)«القهر كالتخٌلف

فبالنظر إٔب اتساع مساحات التاريخ، ينفتح الركائي على عديد اإلمكانات، كيصطنع لنفسو 
 التارىبٌية الركايةف ينطلق منها،اٌليت  كاؼبسبقات اؼبرجعيٌاتللكتابة ترتبط بثقافتو، كتتأسس على  حدكدان 

كفقا للجدلية الٌناشئة بينها كبني التاريخ، تتشٌكل من بنية معٌقدة سبزج بني األيديولوجيا كالفن، ألٌف »
التاريخ حني يصبح مادة للركاية يصري بعثا للماضي: يوٌثق عبلقتنا بو، كيربط اؼباضي باغباضر ُب رؤية 

، كال شٌك أٌف التاريخ حني يصبح فٌنية شاملة، فيها من الفٌن ركعة اػبياؿ، كمن التاريخ صدؽ اغبقيقة
مادة للركاية يصري ضربا آخر من ضركب اؼبعرفة اإلنسانية، لو طبيعتو اؼبتمٌيزة كمكٌوناتو اػباصة، كمن 

؛ ألٌف الٌركائي ال (2)«...عن حقيقة التاريخ، كإمبا نفٌتش عن صدؽ الفنالتارىبٌية الركايةىنا ال نسأؿ ُب 
يستشعر ُب كٌل مرٌة األبعاد اٌلذم  ل يؤنسنو حّت يقرٌبو أكثر إٔب القارئيستحضر الٌتاريخ ُب مثاليتو، ب

 اؼبستدعاة، فيعتقد أٌّنا تشبهو ُب بعض مبلؿبها. التارىبٌية اإلنسانية للٌشخصية

كؼبا كاف اغبكم على ركاية بأٌّنا تارىبية يرتبط دبدل ىيمنة عنصر التاريخ فيها، كطغيانو على 
ُب طرائق توظيفو على مستول الٌسرد؛ ذلك أٌف بعض  ىناؾ تفاكت نسيبٌ  العناصر األخرل، فإفٌ 

 التارىبٌية تستخدـ التاريخ استخداما رمزيا ال يؤٌىلها للخوض ُب األحداث كالشخصٌيات»الركايات 
خوضا تفصيليا ككقائعيا حادا، كشبٌة ركايات تفعل العكس بناء على طبيعة منهج العمل اؼبعٌد أساسا 

كالتاريخ، كلكٌل ركاية من ىذه الٌركايات رؤيتها كأسلوهبا ُب إنتاج العمل  الركايةالعبلقة بني لتفعيل ىذه 
الٌركائي، كغالبا ما تكوف الٌركايات ذات الطٌابع السياسي اإليديولوجي الفكرم اؼبشتغل ثقافيا أقرب 

تبدك اٌلذم  لى النحو، ع-أحداثا كشخصٌيات كفضاء-ليس إٔب ركح التاريخ، بل إٔب تارىبيتو الٌصروبة 
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 238                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

رغم سبثٌلها  الركاية، كلكن ال يعتٌد هبا كتاريخ، ألٌف (1)«للتاٌريخ سردمٌ فيو ككأٌّنا إعادة إنتاج  الركاية
يسقط عنها ظبة اٌلذم  ا، إال أٌّنا ربتفظ بعنصر التخييل الفنًٌب اختبارىا تارىبيِّ اٌليت  لبعض الوقائع

إٔب عمق األحداث، كينفذ إٔب مزاج الشخصيات كعبلقاهتا،  اؼبوضوعية كاغبياد، فالركائي يتسٌلل
 فيتخٌيل ما نشأ بينها من حوار، كيتوٌقع ردكد أفعاؿ ٓب يأت التاريخ على ذكرىا.

إعادة ٌٍب  ، كمنالتارىبٌيةكمن اؼبفيد أف نشري ُب ىذا السياؽ إٔب أٌف مسألة اختبار اؼبعلومة 
ينتسب إٔب ىذا النوع من الكتابة ينبغي اٌلذم  اطر، فالركائيٌ ة كؿبفوفة باؼبخا مهمة شاقٌ سرديٌ تشكيلها 
ق من مطابقة الوقائع اؼبستلهمة للتاريخ الفعلي من خبلؿ االستعانة جبملة من الوثائق أف يتحقٌ 

سيغطيو، أك اٌلذم  هبمع شتاهتا، كيعيد صياغتها فنيا، مهما كانت مساحة اغبدثاٌليت  كالشهادات
يتكٌفل بإعادة تصويرىا كبؤرة صراع، ففي اٌليت  تفاصيل حياهتا، أك اؼبعركة سيبحث ُباٌليت  الشخصية

تنقيبو عن الوثائق ال ىبتلف عن رجل التاريخ، لكن دبجرد االنتهاء من مرحلة التوثيق، يدخل إٔب 
سرعاف ما يستنري اٌلذم  جوىر العمل الركائي، لتستفزٌه تلك التفاصيل الصغرية، فيحتفي بالبلمقوؿ

يشتغل على البلكعي كالبلؿبسوس من األحداث، »ح السرد، كينهل من خياؿ الركائي؛ ألنٌو دبصابي
كالفضاء التارىبي كغريىا من مكٌونات الفعل  التارىبٌيةكالٌشخصية  التارىبٌيةدبعىن أنٌو يأخذ اغبادثة 

ستلزمو ذلك التارىبي كيسعى إٔب سردنتها، أم نقلها من حاضنة التاريخ إٔب حاضنة الفٌن بكٌل ما ي
إٔب  التارىبٌيةمن إعادة إنتاج ُب اغبادثة كالٌشخصية كالفضاء الٌداللة كالٌرمز، حبيث تنتقل ىذه اؼبكٌونات 

ة ال مدٌكنة تارىبية، كينتهي العمل سرديٌ يتفاعل القارئ فيو مع مدٌكنة اٌلذم  مكونات ركائية على الٌنحو
 نعدـ أف يبتزج التاريخ على مستول السرد خبطاب ، كال(2)«ُب ذلك إٔب فن ال إٔب كتابة ُب التاريخ

يوتوبية حاؼبة، تعفو عن  مؤدِب يكشف عن أبعاد ذاتية، يكتسب التاريخ اؼبسركد دبوجبها قيمان 
يرتسم ُب أفقها خبلص اإلنسانية قاطبة، كُب ىذا الٌسياؽ يقوؿ اٌليت  خطاياه، كتتشٌبث دبمكناتو
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 239                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ٓب يكتبو اؼبؤٌرخوف متطٌلعة إٔب تاريخ سوم اٌلذم  التاريخ اؼبعاصرالعربٌية  الركايةكتبت »فيصل درٌاج: 
 .(1)«قراءة ؾبتمعية الركايةؿبتمل، كحاؼبة دبدف تعطي 

عثرنا عليها ُب تضاعيف اٌليت  أف نثٌمن اإلضاءات -كعلى كبو تلخيصي-ُب احملٌصلة، يبكننا 
 التارىبٌية الركايةمٌيزت اٌليت  اعبديدة خطاب عبد اهلل إبراىيم النقدم السيما ما تعٌلق برصده للمبلمح

غري مسبوقة، ففي سياؽ مساعي التجريب  ُب مراحلها اؼبتقٌدمة، حيث ازبذت عبلقتها بالتاريخ أبعادان 
استنارت بثقافة  التارىبٌيةاغبثيثة، زبٌلص اؼبنت الٌركائي من االستدعاء االمتثإب للتاريخ؛ ذلك أٌف اؼبعلومة 

اعبديػػػدة  التارىبٌية الركايةكن إٔب منطق الٌسرد كما يقرتحػػػو مػػن ترميم للبياضػػػات، فػػػالٌركائي، فأصبحت تر 
راىنت على إدراج التػػاريخ كفػػاعل ككسيػػط ّنضػػػوم، كاستطاعت أف تشٌيد عوآب يوتوبية بطريقة 

على  الركايةتٌم الرتكيز ُب ىذه زبييلية، بغيػػػة إعػػػادة تشكيػػل تاريخ ىبضع دبركنة لتقاليد الٌسرد؛ لذلك ي
الكفاءة الفنية للمسركد، أكثر من مصداقية الوقائع، فكٌل من يٌتخذ من ىذه الركايات مرجعا للتوثيق 

يستلهم اٌلذم  التارىبي سيقع ُب مغالطة كربل، يبكن أف نتفاداىا إذا كضعنا تلك اؼبتوف ُب دائرة الفن
 اءة كاعية.        قر  د مع كلٌ تتجدٌ  التاريخ لتمرير معافو 

 في مفهوم اإلمبراطورية: -2

شٌكل مفهـو اإلمرباطوريٌة كما إليو من تفريعات دعامة نظريٌة استند إليها عبد اهلل إبراىيم ُب 
ا جٌسد فكرة "التخٌيل سرديِّ  سبٌثل ُب تصٌوره مبوذجان اٌليت  ربليلو لبعض أعماؿ أمني معلوؼ الركائية،

استطاعت أف تلتقط سبٌثبلت الفضاء اإلمرباطورم  الثقافٌيةطرحها، كما أٌف ىذه الرؤية اٌليت  التارىبي"
ُب تلك اؼبدٌكنة، كقبل االنتقاؿ إٔب مناقشة ما اختربه عبد اهلل إبراىيم ُب تلك اؼبتوف، سنتناكؿ ُب ىذه 

بد اهلل إبراىيم من اؼبرحلة ما يبٌيز اغبكم اإلمرباطورم عٌما سواه من أنظمة ُب ضوء ما رظبو الناقد ع
أكردىا كل اٌليت  إٔب كضعها؛ ألنٌو ٓب ىبرج عن الصياغة النظرية حدكد، يبدك جليا أنٌو ٓب يكن سٌباقان 
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 241                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

تتوٌفر ُب كل نسق اٌليت  باػباصيات كالدعائم من مايكل ىادرت كأنطونيو نيغرم، كاليت تتعٌلق أساسان 
 .   إمرباطورمٌ 

يتمٌيز أساسا بغياب اغبدكد إذ ال يعرؼ اغبكم » -على مذىبهما-فمفهـو اإلمرباطوريٌة 
. كبالتإب فإٌف مفهـو اإلمرباطورية يفرتض أٌكؿ ما يفرتض كجود  اإلمرباطورم أمٌ  معىن للقيود أك التخـو

، عمليا، باحتضاف الكٌلية اؼبكانية، أك يبارس، فعبل، حكم العآب اؼبتحٌضر كٌلو...كيقٌدـ  نظاـ يقـو
مفهـو اإلمرباطورية نفسو، ثانيا، ال بوصفو نظاما تارىبيا ناصبا عن الغزك كاالجتياح، بل باعتباره نظاما 
يتمٌكن، عمليا، من إيقاؼ التاريخ كصوال إٔب تثبيت أحػػػػواؿ األمػػور إٔب األبػػػػد...كيعمل حكم الٌنظاـ 

اعي كصوال إٔب عمق قاع العآب اإلمرباطورم، ثالثا، على تشغيل سائر مفاتيح الٌسلم االجتم
االجتماعي. ال تكتفي اإلمرباطورية بإدارة إقليم معني، ككتلة سٌكانية ؿبٌددة، بل كتبادر أيضا إٔب إهباد 

تشغلو بالذات...يبقى اؼبفهـو اإلمرباطورم، رابعا كأخريا، رغم أٌف فبارسة اإلمرباطورية اٌلذم  العآب
ماء، مكٌرسا باستمرار لصاّب الٌسبلـ، لصاّب سبلـ دائم كشامل غارقة على الٌدكاـ ُب حبر من الدٌ 

 .(1)«خارج إطار التاريخ

 من ىذا األفق، يبكن أف نلٌخص دعائم اإلمرباطورية ُب النقاط اآلتية:  انطبلقان 

يٌتصف بو اٌلذم  اإلمرباطوريػػػة عابرة للحدكد، إذ ال يبكن التغاضي حباؿ عن الطابع التوٌسعي -
مرباطورم، فهو كما تبنٌي ال يرضى حبدكد سياسية صارمة؛ ألنٌو يرتبٌع على مساحات جغرافية الٌنظاـ اإل
 شاسعة. 

 ُب الزماف، ال يقنع بفكرة النهاية.  اغبكم اإلمرباطورم مطلق، فبتدٌ -

اإلمرباطورية مبط من أمباط اؽبيمنة، هتدؼ إٔب إخضاع اجملتمعات اإلنسانية بأسرىا للسيطرة  -
 ة ُب توسيع نفوذىا.عليها، رغب
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 241                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

تسػػعى اإلمػػرباطػػػوريػػة إٔب إرسػػػاء سبلـ دائػػم، لكن خلػػف أبراجهػػا الشػػػاىقة تطػػل على العػػآب -
 ؼبشيئة اإلمرباطور. ما تلجأ اإلمرباطوريات إٔب استخداـ القٌوة ربقيقان  بوجػػو آخػػر مستبػػد، فكثريان 

ُب أقاليم كاسعة، كشعوب ـبتلفة، فإٌف نظاـ اغبكم فيها كؼبا كاف طموح اإلمرباطوريٌة التحكم 
احتضاف اجملاؿ العاؼبي كٌلو ُب إطار زبومها »يتأسس على المركزية السلطة؛ ذلك أٌّنا تسعى إٔب 

اؼبفتوحة اؼبٌتسعة، تتؤٌب اإلمرباطورية إدارة اؽبويات اؽبجينة، كاؼبنظومات الرتاتبية اؼبرنة، كاؼببادالت 
نوعا من الٌسلطة العابرة »، فتكوف بذلك (1)«شبكات طبقات متباينة من اغبكم كالقيادة اؼبتعٌددة عرب

تواجػػو اإلمرباطػػوريػػة ترتبػػط بكيػػفيػػة اٌليت  ، كلعٌل أكرب التحٌديػػػات(2)«للحدكد العرقية كالٌلغوية كاعبغرافية
طوعػػا أـ غصبػػا؛ لذلك نتوٌقع أف يتحٌوؿ االختبلؼ تنػػتمي إليػػهػػا اٌليت  تسيري شػػؤكف اؽبويٌػػات اؼبرٌكبػػة

القومي كالعرقي كالدين كاللغوم إٔب مدعاة للصراع كالتناحر عندما ال يستوعب الٌنسق اإلمرباطورم 
متطٌلبات تلك القوميات، فيتعٌذر عليو الوفاء بوعوده، كُب ظٌل ىذا االنفبلت تتحٌوؿ اؼبطالب إٔب 

 بلبات.ثورات، كالٌثورات إٔب انق

أساس قٌوة اإلمرباطوريات »من ىنا فالعبلقة بني اإلمرباطوريات كرعاياىا ملتبسة كمعقدة؛ ألٌف 
اؼبعمرة معقدة أيضا. فالفرتات القصرية من االحتبلؿ األجنيب يبكن أف تعتمد على القٌوة العسكرية 

طويل العمر، كاالستعداد الستعماؿ القسوة كاإلرىاب، لكن ىي كحدىا ال تضمن حكما أجنبيا 
على أيدم أعداد قليلة نسبيا من  -كما ىو اغباؿ دائما تقريبا-كالسيما عندما يبارس ذلك اغبكم 

يتنٌزؿ اٌليت  يات ارتبطت باالستعمار اؼببٌطن بالنوايا اغبسنةر ، ناىيك أٌف جٌل اإلمرباطو (3)«األجانب
 للنهضػػة، ىبرج األمم التابعة من دبوجبها كل كجود استيطاين بوصفػػػو ؾبلبػػة للحضػػارة، كعامػػبل

مدخولة »الظلمات إٔب النور، لكػػٌن ىػػذه الدعػػول ال يبكػػن أف تصمػػد أمػػاـ حيثيػػات الواقػػع؛ ألٌّنا 
كمشكوؾ ُب صٌحتها، إف ٓب تكن زائفة بالكٌلية. فمن القرف الثالث حٌّت القرف الٌسابع عشر ُب زماننا،  
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 242                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

تاجا للغزك العسكرم من قبل قبائل ؿباربة من األطراؼ اػبارجية كانت أغلب اإلمرباطوريات ن
غزهتا، كاليت غالبا ما كانت اٌليت  للحضارات اآلسياكية كالبحر متوسطٌية ٓب يسبق ؽبا أف أتت إٔب الببلد

أكثر منها رقيا، بأكثر من بأس سيوفها، أك ىي إذا أرادت البقاء طويبل، فربغبة ُب استخداـ البىن 
كاػبربات اؼبوجودة لدل من ىزمتهم ىي كقهرهتم. العرب كحدىم، الذين ضبلوا معهم لغتهم التحتية 

اؼبكتوبة كدينهم اعبديد، ىم الذين جاؤكا بشيء جديد. أما األكركبيوف الذين استعمركا األمريكيتني 
حّت القرف التاسع كأفريقيا كاؽبادم فقد كانوا ُب الواقع متفٌوقني تقنيا على اجملتمعات احمللية، رغم أنٌو 

، كإذا استثنينا الفتوحات (1)«عشر ٓب يكونوا متفٌوقني على اجملتمعات اإلسبلمية منها كاآلسياكية
 عرفها الٌتاريخ اإلنسايناٌليت  كانت تتوٌسع كفق موٌجهات دينية، فإٌف جٌل اإلمرباطورياتاٌليت   اإلسبلمية

 .(2)«غبرببنيت أساسا، كاإلمرباطورية الربيطانية، بالعنف كا»

ٓب يكن ُب متناكؿ قٌوة صبيع »، فإنٌو كإف كانت اإلمرباطورية تٌواقة لتحقيق السبلـ العاؼبيٌ 
عرفها التاريخ حٌّت اآلف، كما أنٌو حتما فوؽ صبيع القول العظمى ُب العصور اٌليت  اإلمرباطوريات

قلما »؛ ذلك أٌّنا أخطأت طريقها إليو عندما أحاطتو بغطاء دموم، فاإلمرباطوريٌات (3)«اغبديثة
توٌقفت عن القياـ بعملٌيات عسكرية على أراضيها، كما أٌّنا كانت ببل ريب تقـو بذلك على 

ٓب يكن ؽبا ُب الغالب تأثري سيئ على اٌليت  حدكدىا طيلة الوقت. كمثل ىذه العملٌيات فحسب ىي
ا اتو بذكر أفولو، لتضمحل تدرهبيِّ ، لكٌن كل كياف إمرباطورم صاعد وبمل ُب طيٌ (4)«اؼبدنيني اؼبواطنني

 ػػس لنسػػػق إمرباطورم جديػػد.رىاناتو الكربل، إاٌل أٌف اآلفػػاؽ تنبئ مع كػػل ّناية، ببػػدايػػة تؤسٌ 

اإلمرباطورية العثمانية...(، ة )اإلمرباطورية الركمانية، فعلى الٌرغم من تفكك اإلمرباطوريات التقليديٌ 
ٓب يقع استبعاد اؼبفهـو القدًن بصورة ّنائية، فما زالت بقايا اؼباضي »أنٌو  يؤٌكدإاٌل أٌف عبد اهلل إبراىيم 

تتصاعد ُب التصٌورات اؼبخياليػػة اؼبعاصػػرة، كردبػػا يكػػوف اؼبفهػػـو القػػدًن قػػػد جػػرل تكييفػػو، بتػػأثري مػػن 
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كاالتصػػاالت العابػػرة للحػػدكد، فأعيد إنتاج العآب مرٌة أخرل بوصفو فضاء مفتوحا كما كاف من العوؼبػػة 
كانت قائمة ُب التارىبني القدًن كالوسيط. كىذا تكييف اٌليت   قبل، كلكن بشركط كمعارؼ أخرل غري

لٌسيادة، كوبتمل أف اقتضتو شركط التطٌور البشرم، كىو هبمع بني اؼبفهومني القدًن كاغبديث للٌسلطة كا
يفضي إٔب ظهور مبوذج سياسي كاقتصادم كثقاُب كاسع دببلمح إمرباطورية جديدة، تطلق فيو حرية 
األشخاص ُب العمل كاؼبعتقد كالرٌأم كاالنتقاؿ كالعيش، فيعاد إنتاج اؼبفهـو القدًن لئلمرباطورية دبا 

 .(1)«يوافق شركط العصر اغبديث

ىواجس اإلمرباطوريٌة، كتتضٌخم أىدافها، كىذا التغيري اعبذرم  كمع كٌل ميبلد جديد، تتصاعد
مؤلفا من سلسلة من اػبيوط القومٌية » جديدان  ينسحب أيضا على أنظمة اغبكم، فرتتدم الٌسيادة ثوبان 

اٌلذم  كفوؽ القومٌية اؼبوٌحدة ُب سياؽ منطق اغبكم الواحد، كىذا الٌثوب العاؼبي اعبديد للسيادة ىو
تتؤٌب االضطبلع اٌليت  الٌذات الٌسياسية»، بوصفها: (2)«ػػو اسم "اإلمرباطوريػػة" اعبديدةنطلػػق عليػ

، كقد جرل استحداث (3)«ربكم العآباٌليت  دبهٌمة تنظيم ىذه اؼببادالت العاؼبية، ىي السلطة الٌسيادية
كتفعيل مفهـو اإلمرباطورية إثر سقوط مقٌوماتو التقليدية ُب سياؽ برزت فيو "العوؼبػػة" باعتبػػارىا 

ظػػػاىػػرة تارىبيػػػة كونيػػػة جديػػدة، كلكػػن البػػد من االعرتاؼ بأٌّنػػا قػػد تأدعبػػت، كتشٌكلت ظباهتا »
، إٌّنا ؿباكلة لتنميط العآب على منواؿ مبوذج كاحد (4)«فة الغربيةاعبنينية ُب رحم ثقافة معٌينة ىي الثقا

، كاالجتماعيػػة، الثقافٌيةتتم فيهػػػا عمليٌػػة تغيري األمبػػاط كالٌنظم االقتصاديػػة، ك »ُب صبيع اجملاالت، حيث 
ار تدكيل الٌنظاـ كؾبموعػػة القيػػم، كالعادات السائدة، إزالة الفوارؽ الدينية كالقومية كالوطنٌية ُب إط

الرٌأظبإب اغبديث، كفق الرؤية األمريكية اؼبهيمنة، كاليت تزعم أّنا سٌيدة الكوف، كحامية الٌنظاـ العاؼبي 
 .(5)«اعبديد
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غ األمر بالبعض إٔب كصفها ىذا، كسبٌثل العوؼبة مرحلة متطٌورة للهيمنة الرأظبالية الغربية، حيث بل
الواليات اؼبٌتحدة األمريكية ألمركة العآب، كفرض النظاـ الٌدكٕب ـبطط إمربيإب كضعت أسسو » بأٌّنا

، كليس (1)!«اعبديد، فتحٌولت الظاىرة الكونية اعبديدة ُب تطٌور اجملتمع البشرم إٔب خطٌة دبٌرت بليل
أٌف العوؼبة تكٌرست بفضل اإلبداع العلمي كالتطٌور التقن كالتكنولوجي، كثورة االتصاالت؛ ذلك  خافيان 

جػػاءت نتيجة طبيعية للٌثورة اإللكرتكنية، كما رافقها من تطٌور سريع، كمذىل لتقنيات االتصاؿ »ا أّنٌ 
كالربؾبٌيات، كال تتناقض ىذه اغبقيقة اؼبوضوعية مع ؿباكلة القول الٌدكلية الكربل اإلفادة من ىذا 

 .(2)«دةالتطٌور لتؤدعبو، كتقٌدـ العوؼبة باعتبارىا أيديولوجية الليربالية اعبدي

 ؾباالت اغبياة، كلعٌل أخطر ما ُب ىذا التوٌسع أنٌو كىكذا، امتد سلطاف العوؼبة ليشمل شٌّت 
نوايا الٌذكباف ُب ثقافة كاحدة ذبهز على اػبصوصيات القومية، كترٌسخ ُب  الثقافٌيةيستبطن من الناحية 

معوال بليغ األثر ُب ىدـ »سبٌثل اٌليت  " نواميس ثقافة كاحدة ىي ثقافة اؼبسيطر،الثقافٌيةإطار "العوؼبة 
أسوار الثقافات الوطنية، كدمج خصوصٌياهتا ُب ثقافة كونية ال يضريىا االعرتاؼ بالتنوٌع، كلكٌنو تنوٌع 
ضمن كحدة العوؼبة، كما تأثري برامج كسائل االٌتصاؿ اغبديثة، كخباٌصة ما سبطره األقمار الٌصناعية من 

لٌشبكة العنكبوتية: اإلنرتنيت من سرعة االٌتصاؿ بالنص كالٌصورة عبميع سٌكاف برامج مرئية، كما توٌفره ا
 .(3)«اؼبعمورة؛ إال برىانا ساطعا على أٌف ثقافة العوؼبة قد أصبحت حقيقة معيشة

كفبا ال ريب فيوٌ أٌف ىذا الٌنسق العاؼبي اعبديد يقـو على مبدأ اعبربية؛ ذلك أف االلبراط فيو 
سبلك رؤكس األمواؿ الضخمة، اٌليت  ر اؼبركز اإلمربيإب فبٌثبل ُب الدكؿ الرأظباليةمن كجهة نظ إلزاميٌ 

، كلكٌنو ٓب »كتتحكم ُب اقتصاد السوؽ، لكن رغم أٌف  مبط اإلنتاج الرأظبإب ىو الٌنمط الٌسائد اليـو
الٌصحراء يتحٌوؿ إٔب مبط عاؼبي، فهناؾ مناطق جغرافية شاسعة، كخباصة ُب األقاليم اإلفريقية جنوب 

تدحرجت من العآب الثٌالث إٔب العآب الرٌابع، كبقيت مصدرا للمواد اػباـ، كسوقا لئلنتاج الرأظبإب، أٌما 
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جلبت أيضا زيادة رىيبة ُب التفاكت »، فالعوؼبة (1)«اإلنتاج فيها فبقي أسري أمباط اجملتمعات التقليدية
 .(2)«الصعيدين الداخلي كالدكٕباالقتصادم كاالجتماعي قد تؤدم إٔب انفجار على 

لعدـ تكافئ موازين القول بني الشرؽ كالغرب سيسقط خيار العوؼبة ال ؿبالة؛ ذلك أنٌو من  كنظران 
الرجوع إٔب العآب اإلمربيإب القدًن ُب ظل ىذه الظركؼ، ناىيك عن توقع »غري اؼبتوٌقع كاغباؿ ىذه 

ُب التاريخ، تفرضها دكلة كاحدة ىي الواليات اؼبٌتحدة،  ىيمنة إمربيالية عاؼبية مستمرة، ليس ؽبا سابقة
بصرؼ النظر عن مبلغ قوهتا العسكرية، فقد انتهى عصر اإلمرباطوريات، كسوؼ يتعنٌي علينا إهباد 

، كالواقػػع أٌف ىذا الٌنظػػاـ العػػاؼبي (3)«سبل أخرل لتنظيم العآب اؼبتعوٓب ُب القرف اغبادم كالعشرين
صبلة من األسس، لعٌل أنٌبها على اإلطػػػبلؽ السػػػعي إٔب تأسيػػس نظػػػاـ القػػطب  اعبديد يقـو على

الوصػػوؿ إٔب عػػآب ال يعرتؼ بالتعٌدديػػػة كاالختػػبلؼ، بقدر ما يشيع فكرة إقصاء ٌٍب  الواحػػد، كمػػػن
عن التوٌسع البلمتناىي  أيٌة نظريٌة»، السيما كأٌف اآلخر، لكٌن ىذه الٌرىانات ال يبكن أف تعٌمر طويبلن 

تعد من قبيل اؼبقامرة؛ فهي مستحيلة ُب عآب الواقع. كما أنٌو بقدر ما تبدك النظريٌة متوافقة مع الواقع 
الوجودم لبلقتصاد الرٌأظبإب العاؼبي كنظاـ عاؼبي، فإٌّنا ال تبدم توافقا مع كاقع الٌدكؿ كل على حدة. 

ل. ككبن اآلف نعيش بدايات االضمحبلؿ الٌنسيب الطويل فحٌّت أقول الٌدكؿ كأغناىا تنهض كتضمح
 .(4)«ٓب تصبح القٌوة اؼبهيمنة ُب الٌنظاـ العاؼبي إاٌل مؤٌخرااٌليت  اؼبدل للواليات اؼبتحدة

، ىٌينان  على ما تقٌدـ، يبكن القوؿ بأٌف اغبفر ُب تاريخ اإلمرباطوريات كأفوؽبا ليس أمران  تأسيسان 
فاإلمرباطوريٌات القديبة كاغبديثة ال تغادرىا طموحات التوسع كاؽبيمنة، لكٌن مساراهتا ؿبكومة 
بنهايات، كىذا فيما كبسب ليس مقصد ىذا التحليل، إذ اؼبهم ىو الوقوؼ على ذبليات الفضاء 

ألمني معلوؼ كفق ما استقٌرت إليو قراءة عبد اهلل إبراىيم، ىذا ما  السرديٌةاإلمرباطورم ُب اؼبدٌكنة 
 سيشكل ديدنا للبحث ُب احملطٌة اؼبوالية. 
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 وانفتاح الفضاء اإلمبراطوري: التخّيل التاريخيّ  -3

تتصل باؼبفهـو  أفكاران  السرديٌةال يستدعي عبد اهلل إبراىيم ُب ربليلو لتجربة أمني معلوؼ 
، فاإلمرباطورية إذ تبسط سردمٌ ال اؼبتخٌيلترتبط ب رية فحسب، بل يستخلص قيمان السياسي لئلمرباطو 

سلطاّنا على أعراؽ ـبتلفة، كتنصهر ربت لوائها كل الثقافات، فإٌّنا ربمل ُب تضاعيفها مؤٌشرات 
، ويٌةاؽبتتخٌطى اإلمرباطورية األعراؼ احملٌددة ؼبفهـو »اّنيارىا، كُب ىذا الٌسياؽ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: 

إٌّنا سبنح الشرعية ؼبمارسة اؽبيمنة لسلطاهتا حيثما امتٌد ٍبٌ  كتطلق عناف اغبركة لشخصياهتا عرب الٌتاريخ،
تعيد هبا توطني مفاىيم اغبياة كٌلها، معتقدة أٌّنا تعرض  السرديٌةنفوذىا، فتبتكر صبلة من اؼبركيٌات 

ا، فهي بذلك تتجاىل شركط الواقع، كال خبلصا ّنائيا للمشكبلت الدينية كالدنيوية عند شعوهب
تعرتؼ هبا، كتسقط ُب التجريد اؼبطلق، فتنحسر فاعليتها دبركر الٌزمن كتتفٌكك؛ إذ تكٌف عن الوفاء 
حباجات الٌشعوب دبقابل اإلفراط بالوعود الكربل، كيفضي ذلك إٔب اّنيار اإلمرباطورية بسبب 

أس، أك اإلصبلح، أك الٌطمع، أك الٌرغبة ُب التخٌلص من النزاعات اؼبنبثقة من عمقها، إٌما بدكاعي الي
اإلطار اإلمرباطورم، فتتأٌدل عن ذلك غمامة من اغبرية، كرغبة ُب العودة إٔب ىويٌات ما قبل 

 .(1)«اإلمرباطورية، كالبحث عن شرعيات جديدة

ال اٌلذم  ُب إطار الٌنسق اإلمرباطورم، ويٌةإٔب إشكالٌية انشطار اؽب -إذان -يشري ىذا اؼبوقف 
تستوقفو قضايا االنتماء، فرغم تغلغل العادات كالتقاليد كاألعراؼ ُب أعماؽ الفرد، إاٌل أٌف ىذه اؼبعاين 
سرعاف ما تتشظى ربت كطأة الٌنسق اؼبهيمن، ليقع استبداؽبا دبقػػوالت كربل ربمػػل ُب تبلفيفهػػا 

مع الواقػػػع، فرتاىا تيغرؽ ُب اؼبثالٌية، فتتشٌكل  بذلك كتل  غبػػوار كاعو حلػػوال ٓب زبضػػع صيػػاغتها 
مناىضة من داخل اإلمرباطورية، فيكوف مصريىا السقوط الذريع؛ لعدـ كفاءهتا ُب إدارة شؤكف 

 القومٌيات. 
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ا ُب عآب تتخٌلق ُب ثنايا السرد، تصٌور اغبياة كقد أعيد تشكيلهاٌليت  ةاؼبتخٌيلبيد أٌف اإلمرباطورية 
مرتامي األطراؼ. لكٌن ىذا التوٌسع ٓب ينل من حركة الشخصٌيات كاختبلجاهتا؛ ذلك أٌف اخرتاقها 

توٌفر اإلمرباطورية »باغبركة، كُب ىذا الٌسياؽ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم:  للفضاء اإلمرباطورم هبعلو نابضان 
ػػات اػبػػصبػػة، تػػأخػػذ األفػػعػػاؿ فيػػو مفتػػوح على التنٌوع سردمٌ للشخصيات حرية اغبركة، فهي فضػػاء 

تستبطػػن فكػػرة، كردبا معتقػػدا، فحيثما سبتٌد زبـو اإلمرباطورية سبتٌد أحبلـ اٌليت  ظبػػة اؼبػػغػػامػػرة
الٌشخصيات كطموحاهتا كؾباؿ حركتها، فأبطاؿ اؼببلحم كالسري الٌشعبية كاغبكايات اػبرافٌية كمركيٌات 

ُب اآلداب القديبة كالوسيطة، يتمتعوف حبركة ال تعرؼ حدكدا جغرافية، بل إٌّنم ينتهكوف  الفركسٌية
. كتفجر تلك الثقافٌيةأحيانا زبـو اإلمرباطورية نفسها، كىي ُب الغالب زبـو قيمية ؽبا صلة باؼبعاين 

حي نافع، أك معتقد ا منذكرة لدكر إصبلاغبركة اغبرٌة الطاقة اؼبكبوتة عند الشخصية، فبل كابح ؽبا ألّنٌ 
 .(1)«خبلصي عاـ، أك اكتساب ذبربة بفعل يرتقي إٔب درجة اؼبغامرة

تنضاؼ إٔب اٌليت  من الواضح أٌف عبد اهلل إبراىيم وباكؿ أف وبٌدد من خبلؿ ىذا اؼبوقف القيم
ػػواؼ ترافق التطاٌليت  ة، لعٌل أنٌبها على اإلطبلؽ فكرة اؼبغامرةاؼبتخٌيلالشخصٌية ُب اإلمرباطورية 

ػا، فالٌشخصيٌػػػات كثريا مػػػا تنػػػػدب اعتبػػػػاطيػػِّ  البلؿبػػدكد للٌشخصيػػات، بيد أٌف ىػػػذا اؼبػػػػركر ٓب يكػػن يومػػػان 
مندؾبة » يمنفسهػػػا للٌدفػػاع عػػن فكػػرة أك التبػػشري دبعتػػقػػد؛ ألٌف الشخصٌية فيما وبسب عبد اهلل إبراى

كحاملة لقيم اإلمرباطورية، كإذا ما حدث كتعثٌرت، فإمٌبا لتنهض مرة ثانية من كبوهتا ُب اجملاؿ العاـ، 
ؼبواصلة مسعاىا من أجل ربسني حاؿ العآب، كشركط العيش فيو، كىو مسعى يتخٌطى االلتفات إٔب 

 تنتمي الشخصية إليو، كاؼبغامرة نفسهااٌلذم  الشأف اػباص؛ إذ إٌف فكرة البطولة مرتبطة باجملموع
تكتسب شرعٌيتها من كوّنا فعبل فرديا، يفضي إٔب ترقية اعبماعات اؼبتعايشة ضمن اإلطار 

 .(2)«اإلمرباطورم
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كمن اؼبلفت أٌف فكرة اؼبغامرة ترتبط بالبطل بوصفو شخصٌية مركزيٌة، تستضيء هبا شخصٌيات 
مدفوع بالقيم، أٌما البطل ، ، ملهمٌ ثانويٌة؛ ألنٌو يتمٌيز بقدرات خارقة، كذكاء حاد، فهو كائن استثنائيٌ 

قيما خاصة ـبتلفة عن قيم اعبماعة، لكٌنو ال يضع »ُب اإلمرباطورية فيتوٌقع عبد اهلل إبراىيم أف وبمل 
نفسو ُب تعارض معها، إمبا يسعى إٔب ترقيتها من أجل اغبفاظ على اإلمرباطورية كتغذيتها بأفكار 

، من حيث إٌّنا تكشف التجربة السرديٌةة داللتها أخرل. كتأخذ حركتو الواسعة ُب أرجاء اإلمرباطوري
لئلمرباطورية كطبيعتها، كاألدكار الفاعلة لؤلباطرة كاؼبلوؾ كالٌنخب اؼبنخرطة ُب خدمتهم،  التارىبٌية

كرىانات القٌوة كالضعف ُب فبارسة الٌسلطة، ككل ذلك من أجل إضفاء معىن عميق على مغامرة 
ربملهػػا الشخصيػػة، كىي اٌليت  ى أٌف كػػٌل ذلػك ال ىبفي القيم األصليػػةالشخصيػػة ُب فضػػاء مفتػػوح. عل

ترربل ُب عآب مفتوح، يقرتح عليها، كٌلما مضت مرتٌحلة ُب أرجائو، أف تنذر نفسها للمجاىرة دبعتقد 
استقٌرت ُب ذىنو، فيقطع ألجل اٌليت  يسري على ىدل القيم -إذان -، فالبطل(1)«أك فكرة إصبلحية

 ربقيقها دركبا طويلة، كىبوض ذبارب مثرية كجريئة، كغري مأمونة العواقب.

ا ؽبا، سرديِّ  كإذا تعٌلق األمر بالتجربة الركائية ألمني معلوؼ، فقد كضع عبد اهلل إبراىيم ميثاقان 
ا أٌكؽبا ىوس االررباؿ عند شخصٌياتو األساسٌية عرب العآب، كثانيه»ة توزٌع على ثبلثة مسارات أساسيٌ ي

االنتماء الثقاٌُب اؼبرف للشخصٌيات الكربل ُب ركاياتو، كثالثها التحٌوؿ الدائم ُب الػهيويٌات، فبل اكبباس 
 .(2)«مغلقة ىويٌةُب 

ؽبا ُب شخصٌية الراكم "أمني  بيد أٌف ىذه اؼبسارات من منظور عبد اهلل إبراىيم ذبد مستقران 
 مررببل، كٓب يتوار خلف إيباف زائف، إمٌبا أعلن عن شٌكو، كجاىر بدنيويٌتو،»معلوؼ"؛ ذلك أنٌو كاف 

زائفة؛ ألٌّنا نتاج أساطري دائمة التغيري. كيبكن بأسلوب استعادٌم أف  ويٌةانتهى إٔب فكرة أٌف اؽبٌٍب 
ا عن أفق صنعو أسبلفو، فلطاؼبا ترٌحلوا حبثاٌلذم  نستنتج بأٌف كٌل ذلك اكبدر إليو من اؼبرياث األسرمٌ 

                                                           
 .18ص ـ.س، التخيل التارىبي، -1
 .22نفسو، ص -2



 في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي قضايا التخيل التاريخي  ----------------------الثانيالفصل 

 249                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 أكسع للحياة، أك طمعا دبعىن أخصب ؽبا، كردبا كاف ذلك لطموح بثورة تقيهم صركؼ الٌدىر ُب عآب
 .(1)«متقٌلب غادر، أك أّنم ىاجركا استجابة لنزكع االررباؿ إٔب مكاف جديد

جامعة كمرنة  ىويٌةأٌما على مستول الٌسرد، فريٌجح عبد اهلل إبراىيم أف يكوف ىاجس البحث عن 
لدل أمني معلوؼ؛ ألٌف حركة الٌشخصٌيات تتنامى كٌلما  التارىبٌيةسببا كجيها لبلنصراؼ إٔب الكتابة 

كاحدة يعرقل ىذا االنطبلؽ اؼبتوٌثب، كُب ىذا  ىويٌةانفتحت رىانات السرد، كما أٌف االكبباس ُب 
ضاء السرد ُب مدٌكنة أمني معلوؼ، اإلطار استطاع عبد اهلل إبراىيم أف يبسك بالعنصر اؼبهيمن على ف

كضمن ىذا النزكع »يلقي بظبللو على ما عداه من العناصر، إذ يقوؿ: اٌلذم  أال كىو: الرتحاؿ
ألمني معلوؼ؛ ؼبا فيها من مشوؿ ُب األحداث، كتوٌسع ُب  السرديٌةاؼبسكوف بالرتحاؿ، تندرج اؼبدٌكنة 

ربملها الشخصيات الكربل ُب الفضاء اإلمرباطورم،  اٌليت حركة الشخصيات، كامتثاؿ للمعايري القيمٌية
كىي دبجملها سري شبو تارىبية لشخصيات معركفة، جعلت من الٌسرد كسيلة الستعادة أفكارىا 

. كلعٌل تلك اؼبدٌكنة دبعظمها تندرج ُب إطار التارىبٌيةكمواقفها، دكف أف تنقطع كليا عن حقيقتها 
 الثقافٌيةلركائي من العآب كالقيم الٌدينية الٌسائدة كالظواىر "التخيل التارىبي"، لتفصح عن موقف ا

كالسياسية، فمن كراء شخصيػػات التػػاريخ ترتسػػم رؤية ناقدة للتدىور األخبلقي كالقيمي كالسياسي، 
فكلما تقٌدـ الٌزمن خٌيم الفساد، فبل بٌد من عصر إمرباطورم تشٌع فيو األفعاؿ الكربل للشخصيات، 

 .(2)«ا اإلنساين الكاملكتأخذ معناى

كُب سياؽ لقاءاتو النقدية اؼبمنهجة مع النصوص، كقع اختيار عبد اهلل إبراىيم التدشين على 
يل التارىبي عند فكرة الرتحاؿ كمبلمح التخ -فيما أقرٌه- صبعت بني دفتيهااٌليت  ركاية "بدايات"

ُب أصوؿ عائلتو الكبرية، كتتٌبع مصائر أفرادىا منذ منتصف القرف  اسرديٌ قٌدـ حبثا » معلوؼ؛ ذلك أنٌو
ينتمي اٌليت  الٌتاسع عشر حّت ثبلثينيات القرف العشرين. ٓب يكتب معلوؼ تارىبا رظبيا موثٌقا للسبللة

إليها، إمٌبا جعل التاريخ شاىدا على تقاطع اؼبصائر كاألفكار كاؼبناُب. ككصف بتفصيل شائق 
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ىجرات بعضهم إٔب األمريكيتني، كاختفاء ٌٍب  ية كالدنيوية ألجداده ُب جبل لبناف،الصراعات الدين
عن طموح فبزكج بالتحٌسر، يرمي إٔب إضاءة  -منذ البداية-معلوفا أفصح  ، كلعلٌ (1)«آثارىم ىناؾ...

ر عجبا ألٌنن ٓب أكٌرس قبل اليـو أكثر من فقرات قليلة للحديث عن مسا»تاريخ العائلة، ُب قولو: 
 .(2)« كلكٌن ىذا الصمت ُب اغبقيقة جزء من إرثي أيضا... !أىلي

اٌليت  "ا كاضحا لفكرة "التخٌيل التارىبيٌ سرديٌ لكٌن عبد اهلل إبراىيم كجد ُب ركاية "بدايات" ربٌققا 
اعتربت ىذا النص "حبثا ُب األصوؿ"، على اعتبار ما  الثقافٌيةراىن عليها من قبل، فرغم أٌف رؤيتو 

 -على أنبيتها- كاختبارىا، إاٌل أٌف ىذه اػبطوة التارىبٌيةذبٌشمو أمني معلوؼ من عناء ُب صبع اؼبادة 
إخضاعها لسلطاف الٌسرد، فانصب اىتمامو ٍبٌ  جعلتو كركائي يفٌكر ُب إعادة تشكيل تلك اؼبادة، كمن

، كيبعث فيها اغبياة عرب البوح كاغبوار كاالنفعاالت، ذلك أنٌو، كالقوؿ لعبد اهلل على الفراغات يبٌيضها
؛ إذ انفصل عن كونو تارىبا صرفا، التارىبٌيةة خاصة ُب معاعبة اؼبادة سرديٌ ابتكر صيغة »إبراىيم، 

بني األطر ذبمع اٌليت  كرباشى أف يكوف زبٌيبل ؿبضا، فبذلك اقرتح الطٌريقة اؼبناسبة للتخٌيل التارىبي
 . (3)«مٌرت هبااٌليت  العامة للتاريخ كابتكار اؼبواقف، كاستنتاج رؤل الشخصٌيات من خضم الٌصعاب

لكٌن ىذه الٌتقنيات اؼببتكرة سرعاف ما ارتسم ُب أفقها اؽبدؼ النهائي لفعل الكتابة لدل معلوؼ 
سرة كبرية تناىبتها اؼبعتقدات إعادة تركيب اؼبأثور الشامل أل»حسب قراءة عبد اهلل إبراىيم، أال كىو 

جعل االبن اٌلذم  الٌطموحات كاألىواء كىوس األسفار خارج ببلدىا. ككاف موت األب ىو اغبافز
ينصرؼ إٔب البحث ُب أصولو، كبدؿ أف ينصٌب االىتماـ على األب الغائب كحده، انصرفت عناية 

خ األسرة. ككانت عودة مظٌفرة  االبن إٔب جيل األجداد لكشف ملحمة االررباؿ كالتحٌوؿ ُب تاري
، ففي بػػػػدايػػػػة "بػػػػدايػػػات" وبيػػػلنػػػا (4)«كشفت مصائر األشخػػػاص اؼبؤٌسسني لذلك التػػػاريخ األسػػػػرم

مٌركا اٌليت  أمني معػػلػػػوؼ إٔب رغبتػػو العػػػارمػػػػة ُب استكشػػػػاؼ ماضي األجػػػداد، كاستعراض بعض اؼبواقف
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ال شك أنن أعربت، منذ رحيل كالدم، عن رغبيت دبعرفة اؼبزيد عن تلك الفصوؿ من »هبا، إذ يقوؿ: 
ماضي أسرٌب؛ كال شك أٌنن طرحت على بعض األقارب، سبعة أك شبانية أسئلة إضافية حوؿ جدم 

رد أف يتعٌلق أك أسبلُب اآلخرين، بانتظاـ لدل انصراُب إٔب أحباثي اغبقيقية. كما لو أٌنن أستعيد، دبج
 .(1)«األمر بأصوٕب، شيئا من تلك السكينة الوراثية كمهابة الصمت العقيمة

من   سبتد إٔب سبللتو، إال أنٌو يبدم تربمان اٌليت  كرغم أٌف أمني معلوؼ حاكؿ اغبفر عميقا ُب اعبذكر
د ػػم قغري »كلمة "جذكر" عندما يضعها ُب عبلقػػػة تشػػػابو ؿبرٌية مع جذكر األشجار ُب قولو: 

صورهتا.  كأقلو، "جذكر"... تلك ليست مفرداٌب، فأنا ال أحب كلمة "ذكرػػػاعب"ن ػػدث عػػػيتح
ا، ػػذ كالدهتػػرة أسرية، منجػبقي الشات، تي ػمػفاعبذكر تتوارل ُب الرتبة، تتلول ُب الوحل، تنمو ُب الظل

، ٓب يسفر ىذا اغبفر الثقاُب ُب جذكر العائلة عن ، إذان (2)«"وتني!رَّرًت، سبػلو رب"اء ابتزاز: قكتغذيها ل
غٌذهتا فكرة الرتحاؿ، اٌليت  جعلو يرٌجح فلسفة البلانتماءما تفعيل نوازع االنتماء لدل معلوؼ، بقدر 

-ألٌف ذخرية اؼبأثورات اؼبرتبطة بعشريتو كشفت عن سفرىم الدائم ُب الزماف كاؼبكاف، فبا جعلو يبضي 
ترضخ األشجار ألٌّنا »ُب تصوير فكرة االررباؿ كما يرتضيها ُب قولو:  -قعلى غرار اؼبشهد الساب

 .، كمّت غصنا ُب الرتبة، فلنتعفن. إننا نتنفس النور كنطمح بالسماءحباجة إٔب جذكرىا بعكس البشر
ول الدركب. ػػػكال يصعد نسغ األرض عرب أقدامنا إٔب رأسنا، كأقدامنا إمبا تصلح للسري. ال هتمنا س

نىي  ر إٔب الغىن، أك إٔب فقر آخر، من العبودية إٔب اغبرية أك إٔب اؼبوت العنيف. ػػن الفقػػا مػػػتسريِّ
 .(3)«تتخلى عنا. فننفقي، كما كلدنا، على حافة طريق ٓب لبرتىا أصبلن ٍبٌ  ا، ربملنا، تقذفنا،ػػػتعدن

، استطػػػاع عبد اهلل إبراىيم أف يكشف التنػػػاغم بني اؼبػػػاضي على ىذه التخرهبػػػات تأسيسػػػػان 
كقد شرٌع معلوؼ األفق أماـ شخصياتو لبللبراط ُب »احملكػػػـو باالرربػػػاؿ، كالسرد اؼبعرب عنو، ُب قولو: 

حركة كاسعة، تشمل أرجاء اإلمرباطوريات القديبة كالٌدكؿ اغبديثة، فبل وبد حركة تلك الشخصيات 
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كال تتعثٌر دبعتقد دين، إمبا تتبع مصائرىا، كتنتمي إٔب رؤاىا الكونية العابرة للحدكد، فالعآب عائق، 
مساحة مفتوحة ألفعاؽبا، كالبشر موضوع دائم ألفكارىا، كىي ترربل دبزيج من الٌدكافع، ذبمع فيها بني 

، كُب ىذا اؼبوقف (1)«للتواصل الٌرغبة ُب االكتشاؼ، كاألمل ُب التغيري، كاالبتهاج باؼبعرفة، كاالستعداد
 !مّت تعٌلق األمر بأىلي، البد من القياـ بذلك»كاضح مع ما يذىب إليو أمني معلوؼ ُب قولو:  سباسٌ 

 فأنا أنتمي إٔب عشرية ترربل منذ األزؿ ُب صحراء حبجم الكوف. مواطننا كاحات نفارقها مّت جفٌ 
تواريخ أك سفن. كل مػػا يصل بيننػػا، كراء  الينبوع، كبيوتنا خياـ من حجارة، كجنسياتنا مسألة

اسم دبثابة كطػػن؟ »: يضيف قائبلن ٌٍب  ،(2)«األجياؿ، ككراء البحار، ككراء بابل اللغات، رنني اسم
 .(3)!«كإخبلص أزٕب دبثابة إيباف !أجل، تلك ىي اغباؿ

تتضٌمن التصديق بوجود كؼبا كانت اؼبعتقدات الدينية بالنسبة ؼبعتنقيها سلطة ال ينبغي الزيغ عنها، 
مٌيزت الوجود الفعلي لعائلة اٌليت  قول غيبيػػة/ميتافيزيفية تسيطر على الكوف، فإٌف فكرة االررباؿ

ٓب تكن معتقداهتم الدينية »معلوؼ غرٌيت نظرهتم للٌدين، كُب ىذا السياؽ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: 
مذىبٌية، كما الح ُب األفق ملمح لعصبٌية ثابتة كّنائية، فقد شهدت الٌسبللة ربٌوالت كارتدادات 

ناظمة يندرج فيها أحد من أفراد عائلة معلوؼ ُب مدٌكنتو  ويٌةعرقية. إٔب ذلك ٓب يرتسم إطار ؽب
، فهم يتبادلوف اؼبواقع، كيغادركف األكطاف إٔب اؼبناُب، فبها يستبدلوف ببلدا أعادكا توطني السرديٌة

حيث يكتسبوف أظباء أجنبية، كينتموف إٔب عقائد مغايرة.  أنفسهم فيها، فيجعلوف منها أكطاّنم
، كلعٌل ىذا ما يرمي إليو أمني (4)«كيبذركف سبلالت جديدة ال تعرؼ أصوؽبا األكٔب ُب جباؿ لبناف

أك ردٌبا بانتماءات، ال يتصاّب -مػػا شعرت ُب حيػػاٌب قػػػط بانتمػػػاء دين حقيقي »معلوؼ ُب قولو: 
كاغبق يقاؿ إنٌو ليس لدٌم، ُب  -ٓب أحس يوما بانتساب كامل إٔب أٌمة من األممأحدىا مع اآلخر؛ ك 

ىذه اغبالة أيضا، سول أٌمة كاحدة. كباؼبقابل، أسباىى بسهولة مع مغامرة أسرٌب الكبرية، ربت كل 
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السماكات. مع اؼبغامرة، ككذلك األساطري. على غرار اإلغريق، ىوييت تستند إٔب أسطورة من أساطري 
 .(1)«، أعلم أٌّنا زائفة كلكٌن أجٌلها ككأٌّنا زبتزف اغبقيقة-يثولوجيااؼب

 كبعد "بدايات"، انصرؼ عبد اهلل إبراىيم إٔب مساءلة ركاية "اغبركب الصليبية كما رآىا العرب"،
انقساـ "دار اإلسبلـ" بني ملوؾ كأمراء »كصفت حسب ما انتهى إليو ىذا التحليل الثقاُب اٌليت 

األعداء من غربيني كمغوؿ من جهة، كؾبتمعات كبرية رافضة لذلك، ككاف التناقض  متواطئني مع
يتفاقم فيما بينها كلما أمعن اغبكاـ ُب التواطؤ مع األعداء، كاستجابوا لشركطهم، كربالفوا معهم، 

بٌية كقد استدعى ذلك التواطؤ حركات دينية تقويبية تريد إعادة األؾباد القديبة، يقودىا زعماء ؽبم جاذ
شعبية كدينية، مثل نور الدين زنكي كصبلح الدين األيويب كالظاىر بيربس، فكانوا يستعيدكف األراضي 
احملتٌلة، كيقضوف على اؼبمالك األجنبية، كسرعاف ما تنتهي أدكارىم بوفاهتم، فريثهم ملوؾ كأمراء 

حسب ما  لكربل، لكٌن تلك الشخصيات ا(2)«ضعفاء يبضوف ُب تعميق حالة االّنيارات العامة
ربمل ُب أعماقها توترا بني قيم ؾبيدة مندثرة، كأخرل نفعية طارئة، كال »يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم: 

غرابة إذ ينتخب الركائيوف شخصياهتم من بني األعبلـ اؼبشهورين، ليكونوا شهودا على سبثيل ىذا 
 .(3)«التنازع اؼبرير بني نسقني ثقافيني

آلت إليها دار اإلسبلـ اٌليت  إٔب تصوير حالة التقهقر الثقافٌيةكإثر ىذا الصراع، تنتهي ىذه الرؤية 
انشطرت األمة بني ماض جليل »كٌقعها رجاؿ عظاـ، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: اٌليت  رغم البطوالت

جانب من ارتسم ُب اؼبخياؿ العاـ بوصفو عصرا بطوليا، كحاضر ىش رىن اعبميع أسرل لدل األ
صليبيني كمغوؿ، كدبٌد ىذا االنقساـ العميق إٔب مداه اعبغراُب من خراساف إٔب األندلس، ارتسم األفق 
العاـ للمشكلة بصورة أكضح، فقد توارل الوجود العريب بالتدريج، كظهرت إمارات متنازعة، 

رت حبمبلت دينية كأصبحت دار اإلسبلـ ميدانا لغزك أجنيب متواصل من طرؼ اؼبمالك الغربية، استم
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كبو قرنني، كترافق ذلك مع غزكات مغولية من الٌشرؽ، كإسبانية من الغرب، فانتهى األمر باحتبلؿ 
 .(1)«بغداد، كأخريا غرناطةٍبٌ  القدس

كفبا ذبدر اإلشارة إليو ُب ىذا اؼبقاـ أٌف عبد اهلل إبراىيم يسقط كلمة "ركاية" كلما عمد إٔب 
تتضمن مبلمح التخيل التارىبي، كذبسد انعكاسات الفضاء  تبان كصف تلك النصوص، كيعتربىا ك

كبني اإلطػػػارين اؼبقتػػػرحني ُب "اغبركب الٌصليبية  »اإلمرباطورم على الشخصيػػػػات، حيث يردؼ قائػػػبل: 
ألمني معلوؼ ُب عآب كاسع، ىبٌيم  السرديٌةكما رآىا العرب" ك"بدايات"، ارتسمت مقٌومات الكتابة 

يريدىا من كراء تطواؼ الشخصيات، دكمبا كلل، ُب أرجاء اإلمرباطوريات. اٌليت  لى اؼبقاصدبظبللو ع
كلكن حيثما تعٌلق األمر بالعصور القديبة كالوسيطة، فقد كاف احملٌدد العاـ غبركة الٌشخصيات ىو نظاـ 

الٌسلم"، كٓب ىبتلف أعاد توزيع العآب إٔب "دار حرب" ك"دار اٌلذم  القيم اؼبرتبط بالعقيدة الٌدينية،
 .(2)«الىوت األدياف الٌسماكية حوؿ معىن ذلك التقسيم، على الٌرغم من أنٌو اقرتح لو أظباء كثرية

، ليقع اختياره ىذه اؼبرة التارىبٌية السرديٌةىذا، كيواصل عبد اهلل إبراىيم ربليلو لتجربة أمني معلوؼ 
دٌشن لفكرة النزكع اإلمرباطورم ُب تلك اٌلذم  على ركاية "ليوف اإلفريقي"، رغم أنٌو يعتربىا النص

حٌددت مسار اٌليت  التارىبٌيةاؼبدكنة، حيث إنٌو استطاع ُب مستهل قراءتو الوقوؼ على اػبلفية 
بالطٌػػرد التعٌسفي للمسلػػػمني من األنػػػدلس بعػػػد ، كاٌليت تتعٌلق أساسا الركايةاألحداث ُب ىذه 

اـ السػػرد انصب على مصري عػػػائلػػػة الوزٌاف، كتفاصيل نفيها إٔب الشماؿ سقوطػػػهػػا، بيد أٌف اىتمػػػ
انقطعت صلة عائلة الوزٌاف دبملكة »اإلفريقي، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم كاصفا ىذا االجتثاث اؼبرير: 

عرفوىا، كعهدكا طبيعة اغبياة فيها، كأعيد ربطها دبملكة أخرل غريبة عليهم، كانتقلت من قارة إٔب 
رل، فغادرت فضاء ثقافيا كسياسيا أغلق دكّنا، كفتح أمامها فضاء ؾبهوال ال تعرؼ عنو شيئا، أخ

نتجت عن اررباؽبا من مكاف إٔب اٌليت  فبدأت رحلة تشٌرد كغربة، كهبب عليها أف تتكٌيف مع اؼبتغرٌيات
ػوف عليهػػا البحث آخر. كحينما يقع ربٌوؿ كبري إٔب ىذه الٌدرجة من األنبية ُب مصري العائلة، فسيكػػ
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جديػػػدة، كعبلقػػػات جديدة، ككطن جديد، فيؤٌدم ذلك إٔب تفكك األكاصر القديبة،  ىويٌةعن 
كظهور خيػػارات فرديػػػة ٓب تكػػػن معػػػركفة من قبػػل، كال ؿبالة سيخبو قبم اآلباء، كينبثق قبم األبناء. 

سن" ُب دكر جديد ـبتلف عن دكر كذلك ما حصل ألسرة الوزٌاف، كأٌدل إٔب بركز شخصية "اغب
 .(1)«أسبلفو

ارتكبت حبق السكاف األصليني، قطعت صلتهم اٌليت  من الواضح أٌف سياسة التهجري القسرم
جديدة  كاالنتمػػػاء، كفتحت أمػػامهػػم آفػػاقػػان  هويٌةباؼبكاف كمستودع ثقاُب، كمعىن حضارم، كعنوانا لل

، تغذيها ال ؿبالة سلسلة  ال سبيل إٔب تفػػاديهػػا؛ ذلك أٌف ما يصطحب ىذا االقتبلع من معاناة كمآسو
ا إٔب متاىات التشٌرد كالضياع، ا لو تاريخ عريق، كذبرٌه جرِّ بشريِّ  تبعثر كيانان اٌليت  من التواطؤات

مح كطنهم السليب ال تغادرىم أينما مبل فاؼبهٌجركف هبدكف صعوبات ُب التأقلم مع كاقع اؼبنفى؛ ألفٌ 
على غرار سابقتها ضٌجت بفكرة االررباؿ حسب ما أشاعو ىذا التحليل الثقاُب، كُب  الركايةحٌلوا. ف

قرنت ركاية "ليوف اإلفريقي" التشٌرد بفقداف اؼبكاف، كجعلت من »ىذا السياؽ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: 
البحث عن فردكس مفقود ُب دار اإلسبلـ أك ُب دار اغبرب، االررباؿ الٌدائم نزكعا ال يرتوم ُب 

ازٌبذ صورة إبعاد غري مصرٌح بػػػو، اّنػػػار الٌتمػػاسك اؼبػػوركث للعػػػائلػػة، كقد اٌلذم  فباػبػػركج من األندلس
آب القػػدًن؛ ظٌل اغبسن الوزٌاف يتحػػػاشى االستقرار ُب مكػػاف معنٌي، فطػػػاؼ أجػػزاء كبرية من قارٌات العػػػ

ألنٌو فقد مكانا ضبيميا، كمستقرٌا احتضن األسرة كالٌذاكرة؛ فارربالو الٌدائم ُب الٌسرد يوازم إحساسا 
 .(2)«مضمرا بفقداف األندلس

يلجأ إليو كل أبنائو، لكٌن اؼبهٌجرين من اٌلذم  ىو احملضن اغبقيقي -كاغباؿ ىذه-فالوطن 
ظٌل الوزٌاف/ليوف يطوؼ »نيهم عن كطنهم ُب شيء، حيث األندلس سيلوذكف خبيارات مفركضة ال تغ

دار اإلسبلـ دكمبا صعاب تصٌده، عن ربقيق أىدافو، إٔب أف اختطف، كسيق إٔب دار اغبرب، كسرعاف 
ما عٌمد تابعا نصرانيا للبابا، فتبلشى االختبلؼ الفاصل بني الٌدارين. كإف كانت أسرتو قد غادرت 
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غبرب، فلم يكػػن ذلك ليثنيو عن البقػػاء ُب حاضرهتػػا "ركمػػا" بعد أف غرناطة لتعذر كجودىا ُب دار ا
ربػػٌوؿ إٔب النصػػرانية، كالبرط ُب خدمػػة البػػابػػا، كتبلشى الٌنزكع ُب أعماقو للعودة إٔب الٌدار األكٔب، بل 

غزت ركما تريد ٌليت ا إنٌو ٓب يغادر إٔب تونس ُب ّناية اؼبطاؼ إال ىربا من العصابات السوداء اعبرمانية،
سعى إٔب إصبلح الكنيسة بالعودة إٔب مبدأ اإليباف اٌلذم  االنتقاـ من البابويٌة الفاسدة كما يراىا لوثر،

 .(1)«الٌتقوم األصلي للمسيحية قبل أف يستأثر هبا بابوات ركما

على اآلخر، كقبوؿ فكرة  ا، اقرتف بانفتاح الشخصية احملوريةسرديِّ  كما أٌف االررباؿ بوصفو حافزان 
مضى ُب ترحالو انكشف أمامو » ، فالوزٌاف/ليوف كٌلماالثقافٌيةاالختبلؼ معو من منظور ىذه الرؤية 

تقـو عليها اغبركب كاؼبنازعات، فلقد اٌليت  تنوٌع العآب، كاختبلؼ العقائد، بل كىشاشة الفرضيٌات
على خلفٌية صراع مذىيب. كبني ىاتني نفيت عائلتو من غرناطة على خلفية دينٌية، كغادر ركما 

، كلعٌل (2)«اؼبرحلتني، طٌوؼ ُب دار اإلسبلـ باظبو األٌكؿ، كباف لو التنوٌع الثقاُب كالٌدين حيثما كصل
ختنت، أنا حسن بن ؿبمد »مٌيز ىذه الٌشخصية اؼبزدكجة: اٌلذم  ىذا اؼبقطع وبيل إٔب اؼبركر اؼبرف

يد مزٌين كعٌمدت بيد أحد البابوات، كأدعى اليـو "اإلفريقي"، ليوف دكميديتشي، ب-الوزٌاف، يوحنٌا
كلكٌن لست من إفريقية كال من أكركبة، كال من ببلد العرب. كأعرؼ أيضا بالغرناطي، كالفاسٌي 
كالزٌياٌٌب، كلكٌنن ٓب أصدر عن أٌم بلد، كال عن أٌم مدينة، كال عن أٌم قبيلة فأنا ابن السبيل، كطن 

 .(3)«اٌب ىي أقٌل الرحبلت توٌقعاىو القافلة كحي

دفعت عبد اهلل إبراىيم إٔب ؿباكلة اٌليت  كلعل ىذه االعرتافات اؼبرصوفة ُب ىذا اؼبقطع، ىي
كاحدة، فحٌد بذلك فكرة  ىويٌةرفض الوزٌاف/ليوف أف وببس ُب »ىذا اؼبرربل ُب قولو:  ىويٌةاستبياف 

اؼ من القارٌات الثبلث فرصة للغوص ُب ثقافات االنكفاء داخل معتقد، ككفر لو مسعاه ُب عبور أطر 
البحر اؼبتوٌسط أف يعرؼ الٌشعوب احمليطة بو، كقد  عصره، فانتهى كسيطا بينها، كمٌكنو ارربالو حوؿ
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قػػػاده فضػػولػػػو  ا لتضع ُب قلب األحػػػداث شخصػػػان سرديِّ ، فأعيد صوغها التارىبٌيةاستثمرت اؼباٌدة 
الثٌقػػػاُب للتػػوٌرط ُب أشػػٌد األحػػداث حسػػاسية بني اإلمرباطوريػػػات ُب عصػػره، فخرج منها مشٌبعا بتجربة 
منحتو رؤية أكثر مشوال للعآب، فبٌا لو كاف حبس نفسو ُب مكاف كاحد كمعتقد كاحد كلغة كاحدة 

 .(1)«كاسم كاحد

 أف يتعٌذر اغبسم فيو، ألٌف التقاطات ىذا التحليل الثقػػػػاُب استطػػػاعت ويٌةمن الواضح أٌف سؤاؿ اؽب
، ىويٌةاقتحمتهػػػا الشخصيػػة، حّت إذا تونٌبت أٌّنا انػػدؾبت ُب اٌليت  تضيء الفضػػػاءات اؼبفتػػوحػػػة

أخرل، إنٌو اررباؿ يبدأ من اؼبكاف، لكٌنو يعػػػطي معىن  ىويٌةكجدت نفسها مكرىة على الدخوؿ ُب 
للوجػػود، فالشخصٌية تكتسب كجودىا من خبلؿ االنتماء إٔب كل اؽبويات، كمعانقة صبيع اؼبعتقدات، 

يهتز جذريا عندما ىبضع ؼبزاج الشخصية  ويٌةكفبارسة التواصل دبختلف اللغات، فمفهـو اؽب
بات إٔب الديناميكية، كمن الوحدة إٔب التعٌدد، كما يعرٌب عنو ىذا كطموحاهتا، فينتقل بذلك من الثٌ 

لقد عرؼ معصمام على التوإب دغدغات اغبرير كإىانات الصوؼ، ذىب األمراء كأغبلؿ »اؼبقطع: 
العبيد، كأزاحت أصابعي آالؼ اغبجب، كلٌونت شفتام حبمرة اػبجل آالؼ العذارل، كشاىدت 

 .(2)«وريٌاتعينام احتضار مدف كفناء إمرباط

عرفها مسار ىذه الشخصية اؼبرربلة جعلتها ُب حكم البلمنتمي اٌليت  فاالنتصارات كاالنكسارات
تراىا اٌليت  إٔب أيٌة ثقافة، أك لغة، أك عقيػػدة، كلردبا هبزؿ اؼبقطع اؼبوإب ىذه اإلشكالية اغبادة،

لٌية كالرببرية كالعربيٌة كالبلتينية كالرتكية كالقشتاالعربٌية  كلسوؼ تسمع ُب فمي»الشخصية امتيازا: 
كالعامٌية كاإليطالية ألٌف صبيع الٌلغات ككل الٌصلػػوات ملك يدم، كلكٌنن ال أنتمي إٔب أٌم منها. فأنا 

 .(3)«هلل كللرتاب، كإليهما راجع ُب كقت قريب
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ىذه اؼبرة ركاية "ظبرقند"، ُب ص كُب لقاء آخر، ينصرؼ عبد اهلل إبراىيم إٔب مساءلة نقدية تتفحٌ 
كلكن يبدك من »أطٌرت مسار الٌسرد ُب قولو: اٌليت  التارىبٌيةكبنربة فبزكجة باالستغراب وبيلنا إٔب اػبلفية 

ؼبخطوط "رباعيات اػبٌياـ" يتقٌصى أمرىا طواؿ تسعة قركف، فتكوف  سردمٌ الغريب أف يكتب تاريخ 
ة غببكة تنتظم حوؿ رباعٌياتو، كما ظهر ذلك ُب ركاية ذبربة عمر اػبٌياـ الشعريٌة كاغبياتية خلفي

رافقت عملية إنتاج ـبطوط الرباعيات، اٌليت  اىتمت بتخٌيل الظٌركؼ كاؼببلبساتاٌليت  ،(1)«ظبرقند
ُب أعماؽ احمليط »كمراحل تطٌوره، كىجرتو من الشرؽ إٔب الغرب، يقوؿ أمني معلوؼ ُب ىذا اإلطار: 

 .(2)«سأركيهاٌليت ا األطلسي كتاب. كقٌصتو ىي

أف تتقصى ذبليات الفضاء  الثقافٌيةكعلى غرار النماذج السابقة، استطاعت ىذه الرؤية 
كجد اػبٌياـ نفسو ُب خضم صراع إمرباطورم، ككسط شبكة »حيث ؛ الركايةاإلمرباطورم ُب ىذه 

ال ّناية ؽبا، بني خصـو تشرٌبوا بالٌدـ على خلفيات مذىبية اٌليت  معٌقدة من الوشايات كاالغتياالت
كعرقية مثل حسن الصٌباح كنظاـ اؼبلك كملكشاه كتركني خاتوف كجهاف، فأمواج الٌصراع تتبلطم 

 ٓب يساند أم طرؼ من األطراؼ الركاية، لكٌن اػبٌياـ بوصفو شخصٌية ؿبوريٌة ُب ىذه (3)«حولو
ال يفتػػأ يتأٌمػػل كػػل مسػػاء صفحػػة الٌسمػػاء » -كالقوؿ لعبد اهلل إبراىيم- واؼبتنازعة بل التـز اغبياد، فه

عليها سوؼ يدٌكف رباعياتو لكٌنو عصٌي عن اٌليت  من مرصػػده الفلكي، فكأمٌبا أصبحت ـبطوطتو
االكبياز إٔب طرؼ، فلم يقرتب من فلسفة القتل كٓب يأخذ هبا، كظٌل عنيدا كؿبايدا، كٓب ينكث بوعده 
لنفسو كلغريه ُب أف وبافظ على استقامة الٌشاعر كالعآب، كذلك أمر يرتقي إٔب درجة احملاؿ ُب 

 .(4)«ةعريٌ قد صرؼ اىتمامو إٔب رباعياتو الشصراعات الٌسبلطني كالواٌلة ُب القركف الوسطى، ف

حكمت مصري اٌليت  كُب ضوء ىذا التحليل الثقاُب، كشف عبد اهلل إبراىيم عن عبلقة التوازم
كشف الٌتبلـز بينهما مثلما كشف االفرتاؽ. ظهر   سردمٌ ُب إطار »اػبٌياـ، كمصري رباعياتو، إذ يقوؿ: 
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 259                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كظهر ، الركايةأعاد الٌسرد تشكيلها لتكوف قواـ األحداث ُب اٌليت  ةاؼبتخٌيل التارىبٌيةالتبلـز ُب اؼبادة 
اـ كرباعٌياتو، فإذا كاف قد دفن ُب أكاسط آسيا، تتٌبعت ما آؿ إليو مصري اػبيٌ اٌليت  االفرتاؽ ُب اغببكة

فقد غاص ـبطوط رباعٌياتو ُب أعإب احمليط األطلسي. كلكن على خلفية فقدانو جرل كشف حاؿ 
اإلمرباطورية الفارسية ُب ّناية القرف التٌاسع عشر كمطلع القرف العشرين، فاؼبخطوط الضائع جٌر خلفو 

ا كانت الرٌباعيات قد تكٌونت ُب دار اإلسبلـ فقد ابتلعتها دار ، كإذالتارىبٌيةسيبل من األحداث 
ظهر فيها. انصب اىتماـ ركاية "ظبػػػرقنػػػػد" على اٌليت  اغبرب، كوبيل اؼبخطوط اؼبفقود على ضياع الٌدار

كردٌبػػا كنتم تعػػرفػػوف خػػاسبتػهػػا، »، كعػػن ىػػػذه الٌسرية يقػػػوؿ أمني معلػػػوؼ: (1)«سيػػػرة شػػػػاعػػػر ككتػػػػاب
فالصحف قد ذكرهتا ُب حينو، كسٌجلتها بعض اؼبؤلٌفات مٌذاؾ؛ عندما غرقت الباخرة "تيتانيك" ُب 

ـ ُب عرض مياه "األرض اعبديدة" كاف أعظم 1912الليلة الرابعة عشرة من شهر نيساف )أبريل( 
ات" عمر اػبٌياـ، كىو حكيم فارسي، كشاعر الضحايا كأعجبها كتابا ىو نسخة فريدة من "رباعي

 .(2)«كفلكي

ا مع ـبطوط استثنائيِّ  كيستأنف معلوؼ سرد قصة الغرؽ على كبو تراجيدم حآب، يستشرؼ لقاءان 
، كٓب تعد »أحاطتو حصوف من ذىب، إذ يقوؿ:  كمٌذاؾ زاد تسربل العآب بالٌدـ  كالظٌل يوما إثر يـو

ف أبتعد عن الناس كيبل أصغي إٔب غري صوت الذكرل، كلكي اغبياة تبسم ٕب قط. ككاف علٌي أ
أداعب أمبل ساذجا، رؤيا ملحة: غدا سيعثر عليو، كإف كانت صندكقتو اؼبصنوعة من الٌذىب ربميو 
فسوؼ يربز من الظٌلمات البحريٌة كقد اغتىن قدره دبغامرة جديدة. كلسوؼ تستطيع بعض األصابع 

تابع عيوف مأسورة من ىامش إٔب ىامش كقائع مغامرتو فتكتشف مبلمستو، كفتحو كاإليغاؿ فيو؛ كت
قة أماـ تقف غري مصدٌ ٌٍب  الشاعر كأبياتو األكٔب، كسكراتو األكٔب، كـباكفو األكٔب. كفرقة اغبٌشاشني،

 .(3)«مٌردرسم بلوف الٌرمل كالز 
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مٌكنو من كشف ، كما أٌف اشتغاؿ عبد اهلل إبراىيم على ركاية "حدائق النور" ألمني معلوؼ
ظهر األنبياء حاؼبني بػ"يوتوبيات" دنيوية، كانتهوا »عبلقة مثرية بني اإلمرباطورية كفكرة النبٌوة، إذ يقوؿ: 

ـبٌلفني كراءىم إمرباطوريات أسهموا ُب تشكيلها بأنفسهم، أك أٌّنا قامت على تعاليمهم األخبلقية 
يات الكربل إاٌل كقد اٌدعت بأٌّنا تسعى لرتسيخ بعد موهتم. كمهما أٌجلنا الٌنظر فلن قبد اإلمرباطور 

، كُب (1)«نزكع أخبلقي جديد قوامو العدالة كاؼبساكاة، كقد أبيح كل شيء من أجل ربقيق ذلك اغبلم
ة، ؼبا يشيعو ضوء ىذا اؼبوقف النقدم، تنضاؼ إٔب اإلمرباطورية أبعاد مثالية إثر اتصاؽبا بفكرة النبوٌ 

ة، كما يقرتحونو من فتوحات جديدة ذات منحى يوتويب، تعيد ترتيب كاقع األنبياء من تطٌلعات حلميٌ 
من  فاضلة تزخر بأسباب السعادة كالٌدعة لكلٌ  ات التابعة ؽبم مدنان الفوضى، فتصبح اإلمرباطوريٌ 

 ارتضى العيش ربت لوائها.

ع، فكاف اغبلم رفي أخبلقيٌ  ذين يتمتعوف حبسٌ كلطاؼبا راكدت فكرة اليوتوبيا الكثري من األدباء الٌ 
حلما خصبا يستمد بريقو  -كال يزاؿ-دبدينة فاضلة ينعم فيها الناس باغبرية كالعدالة كاغبياة الكريبة 

بناء عآب » ياؿ...إْب؛ ذلك أٌف اليوتوبيا ىيمن تداعيات الواقع كتناقضاتو، كاؼبكر، كالظلم، كاالحت
ال وبققو على اإلطبلؽ...أٌما األمل فهو تعبري  دقاٌلذم  مثإب ُب اػبياؿ، ككاف األمل يرتبط باػبياؿ

عن تطٌلعات اعبنس البشرم إٔب حياة أفضل ُب اؼبستقبل، يسودىا اإلخاء كاؼبساكاة كتقـو على أساس 
ق ىذه التطٌلعات ُب مكاف ما وبقٌ اٌلذم  من العدؿ ُب ظٌل فبلكة للحرية، كأٌما اليوتوبيا فهي الٌنظاـ

 .(2)«على ىذه األرض

فالفكر اليوتويب مشحوف بالتربٌـ كالضجر من الواقع الفعلي، مع تدٌفق األماين كالتطٌلعات كعليو، 
تكوف اغبالة الذىنية يوتوبية حينما تتعارض مع حالة »ُب شكل  زبٌيبلت فريدة من نوعها، حيث 

ػبربة كالفكر ث فيو. كيٌتضح ىذا التنافر دائما ُب كوف ىذه اغبالة الٌذىنية، ُب اربداٌلذم  األمر الواقع
كاؼبمارسة، متوٌجهة كبو أشياء غري موجودة ُب الوضع الواقعي. كعلى كل حاؿ، ال هبوز لنا أف لبلع 
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حالة مع الوضع اؼبباشر كمتسامية عليو )كىي هبذا اؼبعىن  متعارضة اليوتوبية على كٌل حالة ذىنيةالصفة 
فقط لتلك التوٌجهات اؼبتسامية على األمر  نا سنمنح الصفة اليوتوبيةنٌ ذىنية "تبتعد عن الواقع"(. إ

جزئيا أك   الواقع كاليت سبيل، حني تتحٌوؿ إٔب سلوؾ، إٔب ربطيم نظاـ األشياء السائد حينذاؾ ربطيمان 
تتسامى على الوضع االجتماعي ألٌّنا ىي أيضا توٌجو » اليوتوبيات ، فضبل عن ذلك، فإفٌ (1)«كليا

 .(2)«كما ىو متحٌقق ُب ذلك الٌزمنالسلوؾ كبو عناصر ال وبتويها الوضع  

بوؿ ريكور إغراقها ُب اغبلم على حساب اقرتاح اغبلوؿ  يؤٌكدكُب سياؽ نقده لفلسفة اليوتوبيا، 
ككأٌّنا تقٌدـ  أٌما بالنسبة لليوتوبيا فإٌف ؽبا ظبعة سٌيئة أيضا. تبدك»اعبذرية ألزمات الواقع، إذ يقوؿ: 

نوعا من اغبلم االجتماعي دكف أف تكرتث باػبطوات الواقعية الضركرية األكٔب للتحٌرؾ باذباه ؾبتمع 
جديد. كغالبا ما تعامل الرؤية اليوتوبية كنوع من اؼبوقف الفصامي ذباه اجملتمع، فهي ُب الوقت ذاتو 

نػػػوع من االحتمػػػاء ضٌد أم إثبػػػات طريقة للهرب من منطق الفعل عرب تشكيلة خارج التػػػاريخ، ك 
، فاألديب كإف أغػػػوتو لٌذة اغبلم، فإنٌػػػو سرعاف ما يصحػػو من غفوتػػػو، (3)«للٌصحة عرب الفعل اؼبلمػػوس

مباشر مع كاقع البد من تغيريه أك التعايش معو، فهاجس البحث اؼبوضوعي  ليدخل ُب عبلقة سبػػاسٌ 
 .ىبٌفف من كطأة األزمات كلو بشكل تدرهبيٌ  عن مقرتحات حلوؿ من شأنو أف

ال يبكن فٌك االرتباط بني اليوتوبيا كاإلمرباطورية ُب التارىبني »عبد اهلل إبراىيم أنٌو:  يؤٌكدىذا، ك 
تعرض خبلصا باسم التمٌدف اٌليت  القدًن كالوسيط، كقبد ذبٌليات متوارية لو ُب اإلمرباطوريات اغبديثة

ال زبتلف كثريا ُب عمقها عٌما سلف. كما من اٌليت  اؼبركيٌات الٌدينية كاغبداثة، على خلفية من
إمرباطورية إاٌل كدٌشنت لنفسها بوعد يوتويب، فبل غرابة أف يكوف األنبياء جزءا من الٌصراعات 
اإلمرباطورية، فهم يلهموّنا بفرضٌيات الٌصراع، كيوقدكف شرارة اغبٌق ُب نظمها، كيضفوف الٌشرعية على 
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س على كعود كشعارات أك لنقل أحبلـ؛ كلذلك ، كىذا أمر كاضح، فاإلمرباطوريات تتأسٌ (1)«اأفعاؽب
ىي أحد أحبلـ الفيلسوؼ اليوناين أفبلطوف، اٌليت  فهي تتعالق مع فكرة اليوتوبيا "اؼبدينة الفاضلة"

بات كفاءهتا، عرب سٌن القوانني كإث فهؤالء القادة كالزعماء وباكلوف إقامة يوتوبيا كما يتصٌوركّنا،
تتيح للبشرية الوصوؿ إٔب أبعد اٌليت  كاعتبارىا الصيغة األنسب للوجود، كأٌّنا تقٌدـ اإلمكانية الوحيدة

 آفاؽ التحٌضر كاؼبدنٌية. 

، ُب قولو: ة حبتةة دينيٌ تصوغ تلك اليوتوبيا ىي مرجعيٌ اٌليت  كيتصٌور عبد اهلل إبراىيم أٌف اؼبرجعية
اٌليت  ل مرجعٌية لليوتوبياة دكف أف تٌدعي أٌّنا تستلهم موركثا نبويا يشكٌ كندر أف ظهرت إمرباطوريٌ »

ة، كتصبح حقيقة نيا أك اآلخرة، كلكن حينما يستقيم أمر اإلمرباطوريٌ تقوؿ هبا، سواء كاف مكاّنا الد
اٌليت  دنيوية صلبة، فبل يشرتط فيها اؼبضٌي ُب تبٌن دعواىا الٌصروبة، إمٌبا تقـو بتعديلها حسب األحواؿ

سبٌر هبا؛ فالٌنزكع الٌدنيوم يلتهم الٌنزكع الدين، كيصبح ىذا غطاء رمزيا شٌفافا يسوٌغ األخطاء 
، فضاء اإلمرباطوريٌ ُب كُب ضوء ىذا اعبدؿ بني الكائن كاؼبمكن، يتشٌكل ، (2)«فحسب ة خياؿ متعاؿو

من الظركؼ القاىرة، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم:  -ةبصورة أساسيٌ -وبمل ُب طٌياتو سبل خبلص البشرية 
ا ترٌكج فاإلمرباطورية سبثيل لزمن دكرم يقوؿ بالوعد األخري كالٌنهاية الٌسعيدة، كُب صميمها إمبٌ ...»

ركاية دنيوية لوعود دينية ما تلبث أف سبنح اإلمرباطورية شرعيتها ُب اغبكم، كيصبح األباطرة كائنات 
عى ىبي، تتلقى أكامرىا من قول خفٌية على سبيل اإلوباء كالٌرمز، فتسمتعالية على شرطها التار 

طوريات إٔب ربط نفسها دبصادر ظباكية، كتزٌيف توارىبها دبا يقطع صلتها الٌسبلالت اغباكمة ُب اإلمربا
 .(3)«باألرض، كيربطها بالٌسماء

فاتك" كىو مؤسس أك نيب كُب ركاية "حدائق النور"، رٌكز أمني معلوؼ على سرد سرية "ماين بن 
ترؾ »ظهرت ُب العراؽ قبيل ظهور اإلسبلـ، كُب ىذا اؼبقاـ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: اٌليت  الديانة اؼبانوية
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عرفت اٌليت  التاريخ القدًن مدٌكنة ضخمة من األخبار اؼبركية حوؿ "ماين بن فاتك" نيب الٌديانة العراقية،
اٌليت  مرباطور الفارسي شاىبور )سابور(، كإليو نسبت "اؼبانويٌة"ُب القرف الثالث اؼبيبلدم ُب عهد اإل

عرفت أيضا باسم "اؼبنٌانية". كقد تضاربت األقاكيل حوؽبا، كتباينت األحكاـ عليها، كُب عمـو الثٌقافة 
اإلسبلمية اعترب ماين زنديقا، كنسب إٔب فارس مشموال بأصحاب الٌديانات الثنويٌة، مع أنٌو من بابل، 

يسٌمى "البابلٌي"، لكٌن اغبضور الفارسي ُب ببلد الرٌافدين بعد أفوؿ الٌدكؿ القويٌة فيها، جعلها ككاف 
 .(1)«تدرج ضمن فارس باؼبعىن السياسي

، ىو صاحب رسالة ا" أك مدٌعو للنبٌوة كفق تعاليم الدين اإلسبلميٌ ك"ماين بن فاتك" بوصفو "نبيِّ 
العآب انبثق من » ، كما تقوؿ "اؼبانويٌة" بأٌف:م الرفيعةكتصٌورات لبعض القي للبشرية، تقدـ دركسان 

أصلني أزليني نبا الٌنور كالٌظبلـ، كاقتبست عناصرىا من موارد كثرية، منها الصابئية كاؼبسيحٌية كالبوذيٌة 
 الزراديشتٌية، كزبٌللتها فكرة االفتداء، ككانت تدعو إٔب التقٌشف، ككبح الٌرغبات اغبسٌية كربرًن الٌزكاج،

كانت سبتٌد من مشاؿ اؽبند إٔب األناضوؿ، كمن أرمينيا اٌليت   كالقت قبوال كاسعا ُب اإلمرباطورية الفارسية
كاحدة، كتبلشت أنبية اؼبانويٌة  ويٌةإٔب العراؽ، لكٌنها تراجعت حينما توٌحدت اؼبذاىب اؼبسيحية هب

ا ؾبموع من البدع بعد ظهور اإلسبلـ كميسخت معتقدا ضاال، كجرل الٌنظر إليها على أّنٌ 
 .(2)«...كالٌضبلالت

كاعبماؿ، فشٌكلت حياتو  لكن حكاية "ماين بن فاتك" انتقلت من الدين إٔب رحاب الفنٌ 
مستفيض توٌصل عبد اهلل  ركاية "حدائق النور"، كبعد ربليل ثقاُبٌ  اؼبوضوع الرئيس ُب ةكذباربو الركحيٌ 

دنيوية، فمٌثل ماين  بني نوازع دينية كأخرل الٌسرد تنازعان رسم » إبراىيم إٔب خبلصة مكثٌفة يقوؿ فيها:
وازع األكٔب، كمٌثل أباطرة الفرس كبطانتهم الثانية، ككضعت األخبلقيات الٌسامية ُب مواجهة كأتباعو الن

إٔب  السرديٌةاألخبلقيات اؼبنحطٌة، كبٌث الٌتعارض بينهما طواؿ صفحات الكتاب، فانشطرت اؼبادة 
عاليم الٌنيب، كجزء معرٌب عن رغبات خصومو، كٓب وبسم أمر الظٌفر ألم منهما، فحياة جزء معرٌب عن ت
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مكافأة لوعد إؽبي، على أٌف حياة ماين تبلشت  األنبياء ؿبكومة بالٌتضحية، فبل يعٌد ذلك خسرانا إمٌبا
يم  بني يدم خصومو على أرض اإلمرباطورية، لكٌنو انتصر عليهم حينما جعل من ظبائها مضمارا لق

كربل بذؿ حياتو من أجلها، فكٌلما شحنت الٌنفوس بغلواء الٌشر ظهر ىو ليطفئ خطرىا، ما جعل 
 .(1)«تعاليمو تبلـز تاريخ اإلمرباطورية الفارسية إٔب أف نسخها معتقد آخر لو إمرباطوريتو

مصطلح  ربفٌ اٌليت  كيبكن أف لبلص بعد عرض ـبتلف ىذه اآلراء، إٔب التأكيد على الضبابية
يغرؽ ُب التعميم، لكننا نثٌمن  -كهبذه الصياغة-اقرتحو عبد اهلل إبراىيم؛ ألنٌو اٌلذم  "التخيل التارىبي"

يشيعها حضور التاريخ ُب النص الركائي، فالركائي عليو أف يبلك اٌليت  كاغبضارية الثقافٌيةاألبعاد الفنٌية ك 
كاختبارىا من جهة،  التارىبٌيةن اإلحاطة باغبقائق كعيا مزدكجا باؼباضي كاغباضر معا؛ ألنٌو يبٌكنو م

اٌلذم  االنتقاءاستدعاء التاريخ يعتمد على  استثمارىا ُب بناء اغباضر من جهة أخرل، رغم أفٌ ٍبٌ  كمن
 يستهدؼ كقائع بعينها، كىبضع إلرادة الكاتب كأيديولوجيتو. 
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 266                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 ُب الثقافة الغربية، فشٌكلت مدكنة ضخمة ؽبا تقاليدىا كرموزىا، أما عرفت السرية الذاتية انتعاشان 
 ،قي يعاين من التهميشيواجو معضبلت صبٌة، إذ ب األديبٌ ُب ثقافتنا العربية، فبل يزاؿ ىذا النوع 

ة، تتعٌلق دبا يتوٌفر عليو من ة كعرفيٌ العتبارات اجتماعيٌ  نظران  كالتهٌيب من مناقشتو ل،كالريبة، كعدـ التقبٌ 
 جرأة عابرة للحدكد اؼبسموح هبا، كمنتهكة للطابوىات كاؼبناطق اؼبظلمة، ؿباكلة اإلطاحة بكل األكىاـ

لػ"عبد اهلل إبراىيم  (ويٌةالٌسرد  كاالعرتاؼ اؽب) كتاب. كلعٌل ما يبنح  احتفظ هبا الرأم العاـ طويبلن اٌليت 
دتو أٌف مؤلفو دأب على ربليل بعض كتب السرية الذاتية العربية، ككشف عن أنساقها اؼبضمرة، فرا

 ة ـبتلفة.من اؼبفاىيم اؼبستٌلة من حقوؿ معرفيٌ  ُب قراءتو طقمان  مستخدمان 

السرية الذاتية، بتتعلق اٌليت  اؼبفيد ُب مفتتح ىذا الفصل أف نشري إٔب بعض اؼبفاىيم النظريةمن ك 
 يطرحها الناقد ُب ىذا الكتاب. اٌليت  الشركع ُب مناقشة بعض القضاياقبل 

 :حدود المصطلح والمفهوم ..السيرة الذاتية -1

سجل تارىبي لشخص ما منذ الطفولة كحّت كتابتها، » رية كما يتصٌورىا سلطاف القحطاينالس
أقرب الٌناس إليو، كالوالدين  كؾباؽبا ـبزكف الذاكرة اؼبباشر، بعد سن اإلدراؾ، أٌما ما قبلو فنقل من

كاألسرة، كتتعٌلق بأدٌؽ التفاصيل ُب حياتو، كبصرؼ الٌنظر عن الصدؽ فيما يكتب من عدمو، فإٌّنا 
أف يسقط منها مرحلة  -بأم حاؿ من األحواؿ-سجل تارىبي يعطي فكرة كاملة عنو؛ كال يبكن 

ة صاغبة ألف تكوف سرية على حساب أخرل؛ كُب حياة كل شخص سرية ذاتية، لكن ليس كل سري 
مكتوبة، كردٌبا تكوف سرية عادية ليس فيها ما يثري اؼبتلقي كيثريو، فالسرية اغبقيقٌية تعتمد على ما ُب 

 .(1)«حياة اإلنساف من أحداث كمواقف تلفت الٌنظر، كيستفيد منها اؼبتلقي ُب حياتو العامة كاػباصة

 ا يأٌب:يشيع ىذا التعريف صبلة من األفكار نوجزىا فيم

 يعتمد على تراكم األحداث كالتفاصيل.اٌلذم  ترتبط السرية بالتاريخ الشخصي -

                                                           
، 17، مج65اؼبملكة العربٌية السعودية، ج -النادم األديٌب الثقاُب، جٌدةؾبلة عبلمات، ، بني السرية كالركايةسلطاف سعد القحطاين: التماٌس  -1
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 يسمح فعل التذٌكر بإعادة سرد ما انصـر من حياة صاحب الٌسرية. -

غبيػىوىات انقضت، رغم ما وبٌف ىذا الٌسرد االسرتجاعي من  تشٌكل السرية ُب عمومها ترصبانان  -
 اغبقيقة، كإمكانات اػبياؿ.حبدكد  ربٌفظات تتعٌلق أساسان 

تدٌكف الٌسرية بالنظر إٔب عنصر اإلثارة كالتشويق، ذلك أنٌو من اؼبتوٌقع أف يغطي ىذا اؼبسح -
تنسج على  عظيمة، كمواقف كإقبازات غرٌيت ؾبرل التاريخ، تصلح أف تكوف عربان  التارىبي أحداثان 

 منواؽبا األجياؿ البلحقة.

قصة تارىبية ال تشٌذ »للسرية، إذ يصفها بأٌّنا  شرؼ تعريفان  كمن جهة أخرل، يورد عبد العزيز
ا عٌما يػيقىيَّد التٌاريخ من حقائق تعتمد على الوثائق كاؼبدٌكنات كاألسانيد القاطعة البعيدة عن  أبدن
 الكذب كاالفرتاء، إاٌل أٌّنا قٌصة تتعلَّق حبياة إنساف فػىٍرد ترؾ من األثر ُب اغبياة ما جذب إليو التاريخ،

كأكقفو على بابو. كىي أحفل من الٌتاريخ العاـ بالعواطف الزٌاخرة اعبىيَّاشة كاألحاسيس الٌنابضة؛ ألٌّنا 
تعرض من سرية الفرد عبوانب حياتو اؼبختلفة حّت تتجٌلى مقٌومات شخصيتو، كتربز معآب حياتو، 

، من اعبلٌي أٌف ىذا التعريف (1)«لتفصح عن سٌر نبوغو كتفٌرده؛ إذ ال ربفل السِّريى إال بكٌل نابغة فريد
بني الٌسرية كالتاريخ؛ ذلك أٌّنا تنهل منو مادهتا، كتستقي منو  ركرمٌ الض ماسٌ على الت يعٌوؿ كثريان 

مصداقيتها، لكن رغم ذلك ال ينبغي أف نسٌلم برباءة السركد كنقاءىا من الزٌيف، ألٌف اغبقيقة ُب كتب 
 إيديولوجية، ربٌورىا دبا ىبدـ غاياهتا كمقاصدىا.     التاريخ نسبٌية، تتحٌكم فيها اعتبارات 

، تتعٌلق بالرٌبط د إٔب إضفاء أبعاد أكثر عمقان ياؽ نفسو، يذىب عادؿ الدرغامي زايكُب الس
شهادة فريدة لئلنساف خبلؿ الٌزمن، » منت السرية، فهي كما يتصٌورىا اؼبقصود بني اؼباضي كاغباضر ُب

ألصحاهبا، حبيواهتم اآلنٌية، إٌّنا ليست اغبياة نفسها، كلكٌنها تقدًن ماكر كىي تربط اغبيػىوىات القديبة 
عبق اؼباضي،  ى متأنٌية إٔب الوراء، لتشتمٌ ؛ فكٌلما تقٌدـ بنا الٌزمن تشتاؽ الذاكرة للرجوع خبطن (2)«للحياة

                                                           
 .5 -4ت، ص ص .ط، د.عبد العزيز شرؼ: أدب السرية الذاتية ُب األدب العريب، اؼبؤسسة اؼبصرية العاؼبية للنشر، لوقبماف، د -1
اؼبملكة العربٌية السعودية، -السرية الذاتٌية مبوذجا، ؾبلة عبلمات، النادم األديٌب الثقاُب، جٌدة- امي زايد: إشكالٌية الٌنوع كالتجنيسعادؿ الدرغ -2
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ا بني اؼباضي ة فسيحة جدِّ ة. كإذا تعٌلق األمر بالٌسرية فإٌف األبعاد الزمانيٌ كتستحضر غبظات اسثنائيٌ 
جديدة، تفتح باب االستشراؼ،  كاغباضر، كعندما ذبتمع على مستول اؼبنت السريم تكتسب أبعادان 

تصٌورىا السرية زبضع لعنصر االنتقاء كالفرز، فليس كٌل اٌليت  كاالنفتاح على اؼبستقبل. رغم أٌف اغبياة
وبتاؿ على الوقائع، كال  -كما ًٌب كصفو آنفا-ما مٌر يستحق التسجيل؛ ذلك أٌف ىذا العرض "اؼباكر" 

أقرب إٔب التأثري الدرامي من  »؛ لذلك كانت الٌسرية األديبٌ يصطفي إال ما ىو مثري، كجدير بالصوغ 
يشي بكافة كٌل ألواف التاريخ األ خرل، ككانت أكثر إثارة للقارئ من كل كتابة تارىبٌية غريىا، حيث ذبى

كحىدىث، كإٍف   التارىبٌية تثور ُب أعماؽ البشر، كاليت تتجٌرد منها الواقعةاٌليت  االنفعاالت كالعواطف
 .  (1)«كانت من عمل اإلنساف ذاتو

، فإٌف حضور البعد الذاٌب ُب الٌسرية لتارىبٌيةاة ُب الكتابة كإذا ذباكزنا اػبوض ُب إشكالية اؼبوضوعيٌ 
، رغم أٌّنا تنطلق من شهادات ككثائق مستوحاة من الٌتاريخ ةاألدبيٌ هبعلها أقرب إٔب الصياغة 

-الٌسرية بني يدم القػػػارئ اؼبتخٌصص، سيبحث كراء سطػػػوره  للفرد. كعندمػػػا يقػػػع نصٌ  الشخصيٌ 
ا للقارئ، اٌتسعت فبكنات ، كمستفزِّ ، كـبتاالن متمٌنعػػػان  فكٌلمػػا كػػاف النػػػصٌ عػػػن البلمقػػػوؿ،  -حتمػػػان 

 للملل، كابتغاءن  الٌداللة؛ ذلك أٌف إثارة القارئ تكمن ُب قٌوة ىندسة األحداث كالوقائع كرببيكها، درءان 
 للمتعة. 

ية كاػبياؿ التارىب اغبقيقة بني ا متأرجحان نصِّ  للٌسرية تكوف دبوجبو ىذا، كيقرتح إلياس فركوح تعريفان 
السريةي تسجيله كتوثيقه يكتنفي مصداقيتىها الشىكُّ كربيطي بأحداثها الريبةي. كىي ُب »، إذ يقوؿ: األديبٌ 

ىجينةن يٍصعيبي علينا ضبطها داخل حدكد تػيٍلزًمها باظبها  ان كرهتا نأٍت عن أصلها، فباتت نصوصسري 
على ىذا  ، بناءن (2)«من نصوصها ال يتحٌلى بذلك كفريان  ان ػا، قبدي عددٍف قبلنا بأدبٌيتهػػكما يدؿُّ عليو، فإ

حبدكد اغبقيقة؟، كدرجة  يت تتعٌلق أساسان ، كالٌ السريمٌ  يطرحها النصٌ اٌليت  التخريج، تٌتسع اإلشكاليات
                                                           

 .4عبد العزيز شرؼ: أدب السرية الذاتية ُب األدب العريب، ص  -1
)ضمن كتاب: السرد العريب أكراؽ ـبتارة من ملتقى السرد العريب  السرد كتباين القراءة،سباثل - إلياس فركوح: السرية الذاتية -2

ـ(، 2011، ربر: ؿبمد عبيد اهلل، منشورات رابطة الكتاب األردنيني، 3/5/07/2010كملتقى السرد العريب الثاين  8/10/11/2008األكؿ
 .243ص
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أم إطار يبكن أف نصٌنفها إذا رٌجحنا بأٌّنا تفتقد إٔب  تتوٌفر عليها السرية؟، كضمنة اٌليت األدبيٌ 
أفضينا هبا آنفا، أكثر حٌدة كأبعث على القلق العلمي، حينما ننتقل اٌليت  ؟، ىذا كتغدك األسئلةةاألدبيٌ 

إٔب ركاية السرية الذاتية، فبٌا هبعل مسألة اغبسم ُب ىذه القضايا ٌٍب  من السرية إٔب السرية الذاتية، كمن
ديٌة غاية ُب الصعوبة. كلكٌن مراـ البحث ُب ىذا اؼببحث التمهيدم اإلحاطة ببعض القضايا النق

 الركايةتطرحها اٌليت  ةة كالنقديٌ اإلشكاليات األجناسيٌ ٌٍب  تتعٌلق بالسرية الذاتية أٌكال،اٌليت  النظرية
 ىي تصوغ سريهتا. كعي الذات الٌساردة بنفسها كبالعآب من حوؽبا ك  ، كأخريان السريذاتية ثانيان 

للسرية الذاتية، فهي  تعريفان  (األديبٌ السرية الذاتية..اؼبيثاؽ كالتاريخ )يقرتح فيلب لوجوف ُب كتابو: 
يقـو بو شخص كاقعٌي عن كجوده اػباص، كذلك عندما يرٌكز على  نثرمٌ  حكي استعادمٌ »ُب تصٌوره: 

، يصفها أضبد علي بعيد عن ىذا التصٌور، كغري (1)«حياتو الفرديٌة كعلى تاريخ شخصيتو بصفة خاٌصة
، استعػػػادم، يقػػػـو بػػػو كػػػاتب كاقعي، كيركػػػز فيو على سردمٌ فعػػػل لغػػػوم، نثػػرم، » آؿ مريع بأٌّنا

انب جو  اغبق كالصدؽ، شامبلن  ان بشكل مباشر أك غري مباشر، متوخي شخصيتو كحيػػاتو اػباصػػة،
بني مرحلتني يقع بينهما أغلب حياتو، كُب الغالب يكوف  ان زمنيان فبتد ان شخصيتو اؼبختلفة، متتبعنا خط

 .(2)«الكتابة ُب النهايةداية ككقتا يسبق أك يزامن مرحلة طرفاه مرحلة الطفولة ُب الب

كل كتابة ذاتٌية للحياة كما عيشت من لدف صاحبها. فليس اؼبهم »كمن ثػٌمة تعترب السرية الذاتٌية 
ُب مادة السرية الذاتية العآب ُب حد ذاتو، كإمٌبا أسلوب الٌذات ُب العيش داخل العآب. كال تكتب 

نبغي ، كي(3)«السرية الذاتٌية إاٌل من أجل ذلك. كإذا ما حدث أف ركعي فيها غري ىذا تفقد ميزهتا
اتٌية )اؼبذكرات، كاليوميات، ؼ األشكاؿ األخرل من الكتابة الذاتٌية، خببلالٌسري الذ التأكيد على أفٌ 

ز كصبهور معنٌي كفبيٌ  -كإٔب األماـ-تكتب دائما ُب اغباضر، ناظرة إٔب اػبلف »كالرسائل،...إْب( 
اغبقيقة  راكم الٌسرية الٌذاتٌية نتيجة قٌصتو. كنرل ىذا عمليا ُب ان بشكل ما ُب الٌذىن. كيعرؼ دائم

                                                           
 .22ـ، ص 1994، 1، طلبناف-ديٌب، تر. عمر حلي، اؼبركز الثقاُب العريب، بريكتاؼبيثاؽ كالتاريخ األ- فيليب لوجوف: السرية الذاتية-1
، كتاب اجمللة العربية، الرياض- أضبد علي آؿ مريع: السرية الذاتية-2  .86ص ق، 1432ط، .، داؼبملكة العربية السعودية-مقاربة اغبد كاؼبفهـو
 . 20 صـ، 2006ط، .مقاربة جديدة، أفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، د-البلتينعبد الرحيم جرياف: ُب النظرية السرديٌة ركاية اغبي -3
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ات الٌسرية الٌذاتٌية تضفي معاين على أحداث ٓب سبتلكها كما كاف من سرديٌ البسيطة، بالغة األنبٌية، بأٌف 
ييستدعىى كاقع أحداث اؼباضي بثراء »؛ ففي غبظات التذٌكر (1)«اؼبمكن أف سبتلكها كقت حدكثها

 .(2)«كعمق، ككاف اؼبستحيل معرفتها كتقييمها حني مٌرت بنا "أصبل"

اعتمػػاد كػاتبػهػا على التػذٌكػػر ُب استػرجػػػاع األحداث »كزبتػلف الٌسرية الٌذاتيٌػة عن التٌػاريػخ ُب  
ٓب  ان األحداث، أك تصٌور لئلنساف أمور  إلعػػادة صيػاغتػهػػا، كمن طبيعة الٌذاكرة أٌّنا تسقط بعض

 ؿ حٌّت يستطيع أف يصوغ األحداثاتٌية من اللجوء إٔب اػبياالٌسرية الذربدث، ككذلك ال بٌد لكاتب 
ؽبا،  نصر اػبياؿ إليو، يػيعىدُّ تشويهان للحقائق كتزكيران اريخ فإٌف دخوؿ عتذٌكرىا ُب بناء فٌن، أٌما التاٌليت 

كليس للٌذاكرة أٌم دكر ُب صياغتو، فهو ال يعتمد إاٌل على الوثائق كاؼبدٌكنات. كبذلك تكوف عملٌية  
ة يبزج فيها اؼببدع بني للحقائق، أٌما كتابة الٌسرية الٌذاتٌية، فإٌّنا عملٌية إبداعيٌ  كتابة التٌاريخ ؾبٌرد توثيق

ال نستطيع أف نعٌد كٌل عمل »، كىذا يعضد ما أكرده عبد الرحيم جرياف ُب قولو: (3)«اغبقيقة كاػبياؿ
اغباالت، حني ، كاإلمتاع القصصي سرية ذاتٌية، فالٌتاريخ نفسو ُب بعض التارىبيٌ  هبمع بني التحٌرم

يصوغو مؤرٌخ أديب قبد فيو عنصر اإلمتاع القصصي، كما أفَّ مادة الٌسرية الٌذاتٌية ال زبتلف عن ماٌدة 
اؼبذٌكرات أك اليومٌيات، بل على العكس، فمن اؼبستحٌب أف يكوف لصاحب الٌسرية الٌذاتٌية مذٌكرات 

 .(4)«مٌرت بو قديبان  اٌليت أك يومٌيات تعينو عند كتابة سريتو على تذٌكر األحداث

كالكتابة  التارىبٌيةمن على شرفة ىذا التصٌور، ترتاءل لنا ىشاشة اغبدكد الفاصلة بني الكتابة 
بالٌنظر  ةاألدبيٌ تٌتخذ من السرية الذاتية دعامة أساسية ُب تأثيث النص، فالتاريخ قد يٌتسم بة اٌليت األدبيٌ 

 ل من التاريػػخ لكٌنهػا تطٌعمػػو بالتخييلاغبقػػائق، كالسرية الذاتيػػػة تتغذٌ تنظػػم اٌليت  إٔب التلوينات اعبمالية
يثريىا ىذا الٌدمج اؼبقصود بني  اٌليت ال ىبػػدش اغبقيقػػة كال يزيٌفها، فكٌلما تعاظمت اإلشكالياتاٌلذم 

                                                           
-دراسات ُب السرية الذاتية كالذات كالثقافة، تر. عبد اؼبقصود عبد الكرًن، اؼبركز القومي للرتصبة، القاىرة- جينز برككميار، دكناؿ كربو: السرد كاؽبويٌة-1

 .141ـ، ص 2015، 1، طمصر
 .138 -137نفسو، ص ص -2
 .18ـ، ص 2002، 1، طلبناف-هتاين عبد الفتاح شاكر: السرية الذاتية ُب األدب العريب، اؼبؤسسة العربٌية للٌدراسات كالنشر، بريكت-3
 .14نفسو، ص -4
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 271                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

الذاتٌية، يكوف الٌرىاف ُب . فإذا سٌلمنا بأدبية الٌسرية كحاظبان  كجيهان  ةاألدبيٌ الواقع كاػبياؿ، يكوف سؤاؿ 
ات األخرل، كىذا يثري إشكاليٌ  السرديٌةتربطها بالفنوف النثرية/اٌليت  ر ُب العبلقةاؼبرحلة الثانية التبصٌ 

من كوّنا  ةاألدبيٌ ال تكتسي السرية الذاتٌية صبغتها »جديدة، هبملها عبد الرحيم جرياف ُب قولو: 
ؿباذاهتا حقل األدب، أك الٌتقاطع معو. كحني يراد معاعبة  تنتمي إٔب جنس اإلبداع اغبٌق، كإمٌبا من

تشاركها فعل الٌسرد تطرح قضايا شائكة هبب التفكري فيها جبٌدية ة اٌليت األدبيٌ العبلقة بينها كبني األنواع 
، أك اؼبزج بني الركايةقبل اغبسم فيها بنوع من اليقني غري اغبذر. كمن ضمن ىذه القضايا ؿباكاة 

اػبيإب، أك تغليب عنصر التشويق على حساب بناء ؾبرل اغبياة ُب تطٌلبات تكٌوّنا الواقعي ك 
 . (1)«اػباص

، الواقع، ةاألدبيٌ من الواضح أف ىذه القضايا اؼبكثٌفة، تنظر إٔب السرية الذاتية كفق أبعاد ثبلث: 
الركائي كتابة سريتو الذاتية ، السيما إذا قٌرر الركايةكالتلقي، بيد أٌف البعد األٌكؿ هبعلها لصيقة جبنس 

تعتمد » السري ذاتية"؛ إذ الركايةُب قالب ركائي، اصطلح على تسميتو بػ "ركاية السرية الذاتية"، أك "
شبو كٌلي على كاقعة سري ذاتية كاقعٌية، تكتسب صفتها  ان كائٌية ُب سياقها اغبكائي اعتماداغبادثة الر 

يدفع صاحبها إٔب كضع كلمة اٌلذم  على النحو سردمٌ ال تخٌيلاؼبة بدخوؽبا ُب فضاء اؼبتخٌيل-الركائية
"ركاية" على غبلؼ الكتاب ُب إشارة أجناسٌية ملزمة للقارئ كموٌجهة لسياستو القرائٌية النوعٌية. كغالبا 

يباثل البناء السري ذاٌب، خاصة ُب التسلسل اغبدثي السري  سردمٌ السري ذاتٌية لبناء  الركايةما زبضع 
، لذا فإٌف اؼبتخٌيلقتو باألزمنة كاألمكنة، كالشخصيات الٌداعمة ؼبوقف الذات عرب جسر ذاٌب كعبل

اية كالسرية ركاية السرية الذاتٌية تنوٌع ما أمكنها ذلك ُب توظيف الطاقات التقنية بآلياهتا اؼبتعٌددة للرك 
 .(2)«الذاتٌية معان 

لكٌنها نوعية إذا أخذنا ُب اغبسباف تعإب من منطلق ىذه الرؤية، نكوف أماـ كينونة لغويٌة ىجينة، 
، كُب السرد على كجو اػبصوص؛ دعوات التجديد، كاػبركج على النماذج/األصناـ ُب األدب عمومان 

                                                           
 .25صعبد الرحيم جرياف: ُب النظرية السرديٌة،  -1
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 272                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

لتحتضن اعبديػػد العربٌية  الركايةالٌسائدة كفتح أبواب  ةاألدبيٌ الدكافع إٔب التجاكز كرفض القوالب »ألٌف 
السريذاتٌية، ملتبسة بأخٌص فبٌيزات  الركاية، كامنة ُب صميم بنية ةيٌ األدبُب اؼبفاىيم كاألشكػػػاؿ 
كالسرية الذاتٌية  الركايةالسريذاتٌية دبا تقـو عليو من حوار أجناسٌي بني  الركايةمشركعها الفٌن، ذلك أٌف 

كاؼبرجع، ىي ُب جوىرىا سعي إٔب التػػبلعػػب بالسجػػبٌلت ككػػسر الثػػػوابػػت  اؼبتخٌيلكمن نوساف بني 
على ما تقٌدـ، أف تكوف  ، تأسيسان ، فليس غريبػػان (1)«كاخرتاؽ النػػػواميس األجنػػػاسيٌػػػة ةاألدبيٌ  اؼبرجعٌياتك 

اين عبد الفتاح شاكر إٔب ركاية السرية الذاتية متحٌولة البنية، متجٌددة األركاف، كلعٌل ىذا ما دفع هت
نا حني نشرتط كجود بناء فٌن للسرٌية الذاتٌية، ال كمن اعبدير بالذٌكر أنٌ »إثارة ىذه االنشغاؿ ُب قوؽبا: 

اٌليت  نتوٌقع أف يكوف ؽبا بناء أك شكل فٌن كاحد ال يبكن ذباكزه، بل كباكؿ أف نلمس اػبطوط العريضة
 .(2)«ةذبمع بني ـبتلف أشكاؿ الٌسرية الٌذاتي

تظل مسألة التجنيس من مهاـ النقاد كالدارسني ُب ّناية » كعلى ىذا، كمهما يكن من أمرو 
اؼبرٌكبة. كحّت ال يقع الناقد فيما يشبو  السرديٌةاألمر، كالسيما عندما يتعٌرضوف إٔب مثل ىذه اػبطابات 

كاجهها الٌنقاد العرب عند تلقيهم للمحاكالت الرائدة ُب القٌص العريب، هبد نفسو أماـ اٌليت  اغبرية
اذباىني: إٌما اؼبركنة ُب ربديد شكل ىذه النصوص، فيعٌدىا نصوصا تتوزٌع بني جنسني نبا: ركاية 

كتابة السرية الذاتٌية كالسرية الذاتٌية: كذلك انطبلقا من أٌف ىذه النصوص، ٓب ربقق انقطاعنا عن  
االىتماـ هبػػذا ». ليس ذلك فحسػػب، بػػل إٌف (3)«، بل انبثقت ُب خضم ذبربة اإلبداع الركائيٌ الركاية

سة األخػػػرل، كىذا جعل حدكد اعبنس حديث العػػهد، كٓب يػػػرؽ إٔب مستػػػول العناية باألجناس اؼبؤسٌ 
السرية الذاتٌية كمعاعبتها غري كاضحة، فهي ُب طور التكوين، كتٌتصل هبذه اعبزئية اػباصة بتأٌخر 

-، فالٌنقػػاد كالبػػػاحثوف ةاألدبيٌ االىتماـ هبذا اعبنس، جزئية أخرل ترتبػػط جبزئيٌػػة الرتاتب بني األجنػػاس 
، (4)«اؼبؤٌسسة، كيهملوف األجناس الوليدة البنية التارىبٌيةٔب األجناس ينطلقوف إ -غالبنا ألسباب عديدة
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 273                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ٓب ربظ بنصيب كافر من اعبهود النقدية الفاحصة، فهي ٓب تشذ  -كاغباؿ ىذه-فركاية السرية الذاتية 
 ما يكوف مصريىا االستبعاد بدؿ االحتفاء. غالبان اٌليت  اؼبستحدثة ةاألدبيٌ عن غريىا من األجناس 

ار ؿباكلة إهباد تصٌور نظرم يركن إليو التحليل النقدم، يعٌدىا عدناف علي ؿبمد الشرًن كُب إط
 الركايةركاية السرية الذاتٌية ذبمع بني نوع/جنس »يعن أٌف  -من منظوره- ، كاؼبرٌكبا مرٌكبان أدبيِّ  جنسان 

من جهة، كعنصر تقن ىو العنصر السري ذاٌب من جهة أخرل، كشبة فرؽ كاضح بني جنس السرية 
، األديبٌ الذاتية كالعنصر السري ذاٌب، فالسرية الذاتٌية استوت جنسا أدبيا بعد أف تكوَّف شكلها 

أما العنصر ، ايةالرك ال يتجاكز عمر اٌلذم  األديبٌ كاستقرت تقاليدىا الفنٌية احملٌددة، كأضحى ؽبا عمرىا 
كالتقنيات الفنية حدكد مرنة  ةاألدبيٌ السري ذاٌب، فهو، ىنا، صيغة أدبٌية أك تقنية فنٌية ؽبا ككل الصيغ 

كلو، كمن ىنا يأت ربديد العنصر/الصيغة   األديبٌ كتقاليد غري ؿبٌددة، كزمن فبتد ليشمل تاريخ الفن 
يتبعو، فينتج لدينا مصطلحات مثل: القصيدة السري يلحق بو أك اٌلذم  األديبٌ السري ذاتٌية كفقا للنوع 

 .(1)«السري الذاتٌية الركايةذاتية، كالقصة السري ذاتية، ك 

كقد عن ، الركايةكفبا ذبدر اإلشارة إليو ُب ىذا السياؽ أٌف السرية الذاتية ال تزاؿ مشدكدة إٔب 
ارتباط العمل األكؿ »مرجعينو إٔب أىل النظر من الباحثني كالدارسني دبحاكلة تفسري ىذا األمر، 

باالتكاء على السرية الذاتية كمرجعية، إضافة إٔب أنٌو ينتج عن رىبة الكشف  الركايةللمبدع ُب ؾباؿ 
لو مركنة بوصفو  الركايةعن استخداـ السرية الذاتية بوصفها كثيقة ؽبا بعد كاقعي، ُب حني أٌف جنس 

بالسرية الذاتية من خبلؿ عدة ترابطات أنٌبها "الصياغة"،  تتماسٌ  الركاية، كما أٌف (2)«عمبل متخيبل
من مواقف السرية ُب صلب ركايتو، أك  السرد الفن، عندما يوٌظف موقفان  يلبسها الركائي رداء»حيث 

عرٌفناىا من قبل اٌليت  يصوغ كاتب السرية سريتو ُب أسلوب قصصي، كبالتإب تكوف السرية الذاتية
، كالقوؿ لسلطاف سعد القحطاين، أف (3)«من الٌسرد القصصي كليست ركاية جزءان  ل يشكٌ »، فبل جـر

                                                           
 .123 -122ص ة، ص العربيعدناف علي ؿبمد الشرًن: اػبطاب السردٌم ُب الركاية  -1
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 274                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 الركاية، باجتزاء جزء من السرية يوٌظف من صلب الركايةمن ركافد  ان كالسرية رافد الركايةبني  التماسٌ 
، فيما يتعٌلق بالزمن، أك التارىبٌيةعلى ىيئة لقطات ذىنية، بعيدة عن التصوير الفوتوغراُب، مثل الٌلقطة 

اعبغرافية، فيما يتعٌلق باؼبكاف، أك الٌرمز األسطورم العارض ضمن الٌسياؽ الٌركائي، أما أف توٌظف 
الٌسرية بكاملها لتكوف ركاية فهذا ىو اؼبستحيل، ألٌف الٌسرية ليست موضوعا صغريا يبكن أف ترفد بو 

دكده كمقوماتو، ال يبكن أف يكوف ركاية، كما أٌف لكٌنها موضوع لو ح -كما ذكرت قبل قليل- الركاية
 .(1)«ال يبكن أف تكوف سرية، مهما يكن األمر الركاية

، ةاألدبيٌ ىذا، كيعٌقب سلطاف سعد القحطاين على الذين يقولوف بغياب اغبدكد بني األجناس 
كيفقدكف   كالذين يركف ُب دمج ىذه الفنوف ُب بعضها يقضوف عليها من حيث ال يعلموف،»: قائبلن 

كػػل فػػن ميزاتػػو كقػػوتو، بػػل يسمػػوف األشيػػاء بغري أظبػػائهػػا، كُب ىػػذه اغبػػاالت تضيع الفنػػوف ُب 
بعضهػػا كتفقد ذكقهػػا كاستقبلليتهػػا، كترابطها، بدال من أف يقوم من أكاصرىا كيشد عضدىا، ُب 

نها اإلبداع، فيضيع بالتإب اؼببدع ُب ىذا موىبة ُب كاحدة م بية سبكن كل من أعطيتكوين منظومة أد
 .(2)«احمليط اؼبتبلطم األمواج، كال إبداع بعد ذلك

السريذاتية ٓب تظفػػر بدراسػػػات  الركايةميهوب أٌف  ؿبمد آيت يؤٌكدكغري بعيد عن ىذا السياؽ 
، ىو أىل ألف تعاِب الركايةجنسا فرعٌيا داخل »أكاديبية جاٌدة، كٓب يتم االعرتاؼ هبا بوصفها 

كتؤٌكؿ دالالتو كمضامينو ُب إطار نظريٌة إنشائٌية حظيت هبا  السرديٌةإشكاالتو البنائٌية كربٌدد خصائصو 
الرتبويٌة  الركايةك  التارىبٌية الركايةالسريذاتٌية انتشارا كرسوخا ك الركايةأنواع ركائٌية أخرل ال تقل عنها 

،  (3)«اؽبزلية الركايةكركاية اؼبغامرات بل كحّت  (Roman à thèse)حة األطرك  الركايةالشعريٌة ك  الركايةك 
كما أٌف ىناؾ تباينا لدل الٌنقاد ُب استخداـ مصطلح "ركاية السرية الذاتٌية" أك مصطلح "السرية 

تباين مشركع، ألٌف التباين ُب اؼبنظور النقدم بني ناقد كآخر ُب مقاربػػػة أم خطػػػاب »الذاتٌية "، كىو 

                                                           
 .218 ص ـ.س، ،التماٌس بني السرية كالركاية -1
 .220 -219صنفسو، ص  -2
 .42ؿبمد آيت ميهوب: الركاية السريذاتية ُب األدب العريب اؼبعاصر، ص  -3



 أدب االعتراف في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي  --------------------------الثالثالفصل 

 275                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

يبقى مركب/مهٌجن سػػػواء أكػػاف ركايػػة أـ سرية ذاتيٌػػػة أـ ركايػػػة سرية ذاتيػػػة أـ سرية ركائيػػػػة،  سردمٌ 
 .(1)«ا كيسري كفق منهجية كاضحة كؿبٌددةفبكنا كمتاحا ما داـ مبػىٌررا كمنطقي

يث ًٌب السريذاتية ُب كرطة التهجني كالتداخل األجناسي، ح الركايةعلى ىذا النحو، كقعت 
كالسرية الذاتية ُب خطاب كاحد، فهذه التوليفة األجناسية زعزعت مقولة اعبنس  الركايةالتجديل بني 

إٔب ؿباكلة التفكري ُب إهباد مفهـو  ا. لكٌن ىذا ينبغي أف يكوف دافعان بوصفو مؤسسة معرتؼ هبا نقديِّ 
 نقاط التفاعل كالتأثريات اؼبتبادلة يعيد بناء التصٌورات اعبديدة، كيلتفت إٔب األديبٌ بديل كمرف للجنس 

السريذاتٌية كغموضها  الركايةانقلبت خبلسٌية »لسوسيوثقاُب؛ لذلك كالواقع ا ةاألدبيٌ بني األنواع 
 السريذاتٌية الركايةاألجناسٌي من عامل إعاقة كباعث على التشكيك إٔب مصدر قٌوة كسبٌيز، منو تستمد 

عملو  أالسريذاتٌية ىو منذ مبتد الركايةاعبرأة على رفض الٌسائد اؼبعلـو كارتياد اغبادث اجملهوؿ. فكاتب 
ناكػػػر لبللتػػزاـ باغبػػػدكد اؼبوضوعػػػة، مؤمن بػػأٌف للحقيقػػػة ُب األدب كجوىػػا ال ربصى، ساعو إٔب الٌلهو 

أف يظهر، ؿبٌب للعبث بالنٌقاد كاؼبدافعني عن  بقارئو فيظهر حني ينتظر أف ىبتفي كىبتفي حني ينتظر
إٔب السرية الذاتٌية فاؼبقالة كأدب الرحلة  سردمٌ ال اؼبتخٌيلفيلٌم ُب نٌصو الركائٌي  ةاألدبيٌ صفاء األجناس 

 .(2)«كالركبرتاج الصحفيٌ 

ا ُب تناكؿ السرية الذاتٌية سواء ُب أساسيِّ  من الواضح أٌف التحٌوؿ ُب طبيعة الفرد كاف منطلقان 
ليس ىناؾ معىن كاحد للحياة، كإمٌبا ىناؾ فقط اؼبعىن »األدب العريب، أك ُب األدب الغريب؛ ذلك أنٌو 

الذاٌب للحياة، فكاتب السرية الذاتٌية يقدـ كعيو الٌذاٌب باغبياة، بعيدا عن اآلخرين، دبحاكلة صبع 
ليسػػت ؾبٌرد استعادة للماضي كما جرل، ألٌف »السرية الذاتٌية  ، بيد أفٌ (3)«اػبيوط ُب تاريخ حياتو

ذلك لػػن يقػػود إاٌل إٔب اغبديػػث عػػن عآب انقضى إٔب األبػػػد، بل ؿباكلة للبحث عن الٌذات من خبلؿ 
تارىبها. كردبا كاف اعبانب اؼبهم ُب السرية الذاتٌية ىو االنسجاـ اؼبنطقي كالعقبلنٌية، كما يقوؿ  

                                                           
 .122ص ة، العربيعدناف علي ؿبمد الشرًن: اػبطاب السردٌم ُب الركاية  -1
 .494ؿبمد آيت ميهوب: الركاية السريذاتية ُب األدب العريب اؼبعاصر، ص -2
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يقود السرد، فإٌف الوعي اٌلذم  كرؼ. كلذلك فالسرد فيها ىو الوعي، كدبا أٌف كعي الٌسارد ىوكوسد
جاء مرتبطا »كاألمر على ما أقررنا، أٌف كجود السرية الذاتية  ،، فليس غريبان (1)«يوٌجو اغبياةاٌلذم  ىو

وعي الذاٌب يشري إٔب بوجود كعي ذاٌب منفتح على كعي ثقاُب كمتقاطع مع غبظة زمنية معنٌية، كىذا ال
 .(2)«قيمة الفرد بالٌنسبة للمجتمع، كيشري إٔب تنوٌع ُب اؼبعتقد كُب الٌرصد عبزئيات اغبياة

 ان متقاطع ان تقدـ كجودان أك كعيان ذاتي»من ىذا التصٌور أٌف السرية الذاتية  كفبا ال ىبفى علينا انطبلقان 
مع الزماف كاؼبكاف، كىذا هبعل كجودىا مرتبطا كؿبددا، التاريخ العاـ كالتاريخ الفردم، كيقدـ ىذا 

 تنبع من القاموس اإلنساين،»، فالسرية الذاتية إذنا (3)«الشكل اعبدٕب كاغبميمي من خبلؿ السرد
كالٌتأمُّل، كاالستبطاف،  وبوم ُب معظم لغات البشر كلمات تعرٌب عن الوحدة، كالعيٍزلة، كاالنطواء،اٌلذم 

كالتفكري العقلي، كالضمري، كالوعي الفىٍردم ...إْب، كمهما كاف من أمر انشغاؿ اإلنساف بالعآب 
كاآلخرين، فإنٌو ال بٌد من أف ذبيء عليو غبظة هبد نفسو فيها ُب )حوار مع نفسو(. كإذا كيٌنا نقوؿ إٌف 

لك حياة )باطنية( ربوؿ بينو كبني االستغراؽ ُب اإلنساف )شخص( كليس ؾبٌرد )فرد(؛ فذلك ألنٌو يب
كتابة الٌسرية الٌذاتٌية تتٌم حينما يكوف ُب مقدكر  » ، كعلى ىذا األساس فإفٌ (4)«اجملموع إٔب أقصى حد

أك بالبيئة اػبارجٌية، لكي هبمع شتات نفسو أك يتمٌلك زمامها،  -إٔب حني- كاتبها قطع صلتو
يٌتخذ شارىة )الٌسرية الٌذاتٌية( بني فنوف اٌلذم  األديبٌ يػىليمُّ شىعىثىها ُب النَّص  ان يلتمس غبىيىواتو العديدة مركز 

 .(5)«القوؿ اؼبختلفة

أكثر استيعابا كنضجا ككعيا بالذات من سائر األنواع  فنٌ »كعلى اعبملة، فإٌف السرية الذاتية 
السابقة، كأٌّنا كلها دبا فيها السرية الذاتية أجزاء داخل فرع كبري من فركع األدب يعىن بالشخصيات 
اإلنسانٌية كيهتم بالبحث عن الػ)أنا( أك )الذات( ليفهمها، أك ليثرم ساحتها، كيثرم اإلنساف دبختلف 

                                                           
 .13 صـ، 1999ط، .عبد القادر الشاكم: الكتابة كالوجود السرية الذاتية ُب اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، د -1
 .165 صعادؿ الدرغامي زايد: إشكالية الٌنوع كالتجنيس،  -2
 .172 صنفسو،  -3
 .7األدب العريب، ص عبد العزيز شرؼ: أدب السرية الذاتية ُب  -4
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و الناس إٔب قيمتها كما قدمتو من تضحيات كما أقبزتو من أعماؿ، أك أك ينبٌ التجارب كالعواطف، 
)األنا( متحٌولة متغرٌية تبعا »؛ ذلك أٌف (1)«ان ُب اغبياة، أك ليفعل ذلك كلو مع لرياقب حركتها كسبٌوجاهتا

قافةن، أك ، أك ث، أك فكران ان ، أك نفسان ربيط بو: جسدتطرأ على الفرد، أك اٌليت  للمتغرٌيات اؼبختلفة
، أك معيشة...إْب، كالسرية الذاتٌية بوعي كاتبها كتوخيو/ؿباكلتو الصدؽ، تكشف عن ان اجتماع

 .(2)«سبفصبلت مهٌمة ُب ىذا اعبانب أك ذاؾ

خذىا الراكم من الشخصية، ُب السرية الذاتية، توٌلد يتٌ اٌليت  اؼبسافة»ليس ىذا فحسب، بل إٌف 
ربدثت عنو جدلية ىيغل. كأٌكؿ نتائج ىذا االنعكاس كعي الراكم اٌلذم  ما يشبو االنعكاس الذاٌب

حقيقة الشخصية  ان كفيما يعي الراكم حقيقتو يعي أيضغبقيقتو كلدكره كغبصرية انتمائو إٔب اغباضر. 
كمنفصبلف ُب  ويٌةاؼبركم عنها كذات منفصلة عنو كمٌتحدة فيو ُب آف كاحد. فهما مٌتحداف ُب اؽب

. كىذا الوعي اؼبزدكج يسمح للراكم دبقاربة الشخصية اؼبركم عنها كموجود رديٌةالسالٌزمن كالوظيفة 
مستقل عنو، كيتيح لو إبداء رأيو ُب أفعاؽبا، كقد يشٌجعو على شيء من الٌنقد. كقد يبلغ ىذا الٌنقد 

تتنوٌع  »؛ لذلك (3)«وبجب األسرار، كحدكد التعرية التامة أك شبو التامةاٌلذم  حدكد إزاحة الٌستار
حبسب طبيعة الكاتب السريذاٌب من جهة  -كمقولةن كنصِّا ان رؤية كمنهجان كأسلوب-كتب السرية الذاتٌية 

كضعو الثقاُب كالفكرم كاالجتماعي كاالقتصادم كاغبضارم كخربتو ُب صناعة السرد كصوغ نيظيم 
تها الذاتٌية كاؼبوضوعٌية ينوم سردىا من جهة قيماٌليت  تعبريه كتشكيلو، كحبسب الٌذخرية السريذاتٌية

 للكاتب كؾبتمعو كتارىبو كحياتو كقيمو كأفكاره، فضبل على صلة ذلك كلو بطبيعة الوسط القرائي
اٌلذم  سيتلٌقى ىذه السرية كيتفاعل معها، كينهل من ذبربتها، كيستمتع بقراءهتا، على النحواٌلذم 

 .(4)«حجم تأثريىا كتداكؽبا كانتشارىا يكوف ؽبا شأف على مستويات عديدة تربٌر كجودىا كتوٌسع من
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 :من السيرة الذاتية إلى أدب االعتـــــــــراف -2

سبٌثل الكتابة السريذاتية استدعاء لتفاصيل كذبارب تتعلق بالذات الساردة بأمانة كدكف ربوير، لكٌن 
خاص  سردمٌ نوع » ، فهيالسرديٌةىذا االستدعاء يبتزج دبسحة صبالية تستجيب ؼبقتضيات الكتابة 

كحيوم من أنواع السرد السريم، كقد يكوف ىو الٌنوع األكثر أنبٌية كتأثريا كخطورة كقربا ؼبنطقة القراءة، 
التقانٌية ذات الكيفية  اؼبتعارؼ عليها لكٌنو ال يتمٌثل رؤياهتا السرديٌةيفيد من كل معطيات الكتابة 

تشتغل عليها كتستمٌد رؤيتها منها، اٌليت  ة كالوقائعٌيةالتخييلية سباما، كذلك بسبب الطبيعة الذاتٌية الواقعيٌ 
اغبكائية على حوادث كحكايات كلقطات صوريٌة من حياة كؿبيط  كالسيما حني ترتكز ُب مرجعياهتا

، عرب ميثاؽ قرائي يعرتؼ فيو الكاتب بأٌف ما يركيو ان زبٌصو حصر اٌليت  كخربة كذبربة الكاتب ُب اغبياة
 كما كقعت ُب اغبياة كالواقع كالطبيعة، ككما يشاء ىو أف يركيها على النحوىو قصة الكاتب ذاهتا  

 سردمٌ ىبتار زاكية الرؤية، كمسار اغبدث، كقيمة اغبكاية اؼبركية اؼبنتخبة، كأسلوبٌية التعبري الاٌلذم 
 .(1)«السريذاٌب كلغة خطابو، كطريقة بنائو الفٌن ضمن سياؽ صبإب معني

لسرية الذاتية إال ُب مرحلة تصري فيها اغبياة مكتسبة صبغة ذبربة ؽبا من ال تكتب ا»كعلى العمـو 
درجات االكتماؿ ما يسمح بتحويلها إٔب ملك مشاع ينقلها من ؾباؿ السٌر إٔب العلن، أك من 
التمٌلك اغبميمٌي إٔب التمٌلك العاـ. كردٌبا كاف لزمن اغباجة إٔب كتابة اغبياة اػباٌصة أثر بالغ ُب تشكيل 

تؤٌسس شكل البوح اٌليت  كتابة على كبو حاسم. كهبب أف نفهم من ىذا أٌف تأثري التوٌجهات العامةال
هبب أف تتموضع اٌليت  كاإلفصاح عن اغبميمٌية اؼبهيمنة ُب زمن الكتابة يبٌد السرية الذاتٌية باغبدكد

ا غبظة ّنايتو، كلردٌبا كاف ذاٌب فقط، كإمبٌ -يرسم غبظة بداية نشوء الٌنص السريداخلها. كىذا التأثري ال 
سبٌكن اٌليت  ؽبذه الٌلحظة الثانية أكرب األثر ُب تكوين اؼببلمح اغباظبة للكتابة، أك قل إٌف النهاية ىي

 .(2)«السرية الذاتٌية من تلٌمس عناصر ابتدائها
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إٔب  كلعٌل البلفت ُب كٌل ما تطرحو السرية الذاتية من قضايا متشعبة، أٌف بعض كٌتاهبا يلجأكف
تناكؿ ما كتبوه باغبذؼ كالزيادة كالتعديل كسعي بعضهم اآلخر إٔب جعل سريىم الذاتية ُب أزكاج »

كثنائيات ككأف كبل الفريقني يقرٌاف على ىذا النحو بأٌف حياة الفرد موضوع ال يبكن أف يستغرقو القوؿ 
ٓب يكتفوا  جٌل مؤلفيها كأف وبيط بو الوصف، على أٌف أكثر ما يسرتعي الٌنظر ُب ىذه اؼبدٌكنة أفٌ 

كإمٌبا سلكوا ُب ذلك مسلكا ربليليا فخاضوا ُب قضايا تتعٌلق بالتذٌكر  ان باىت ان بتدكين حيواهتم تدكين
عجز »، فبل جـر أٌف (1)«كالنسياف كالٌصدؽ كالكذب ُب السرية الذاتية فبلمسوا بذلك زبـو التنظري

باغبقيقة. كاختبارىا اغبوادث اؼبهٌمة كحدىا يزٌيف السرية عن تقدًن حياة كاملة يتعارض مع التزامها 
تصٌورىا مصىٌفاة كبالغة الفعالية. كهبعل صاحبها شخصٌية جاٌدة اٌليت  حقيقتها أيضنا ألنٌو هبعل اغبياة

كمهٌمة، خبلفا للواقع. ىذا ىو مأزؽ الٌسرية، كلكٌنو أيضا مأزؽ كتب الٌتاريخ كٌلها كمأزؽ كٌل أشكاؿ 
 .(2)«الٌسرد اغبقيقيٌ 

مادة كذخرية زبضع من الراكم لعملية غربلة كانتخاب كسبييز بني ما يصلح »فالسرية، كاغباؿ ىذه 
اعتمده الراكم ُب صوغ اٌلذم  على طبيعة اؼبنهج الكتايب ان ـ السريذاٌب كما ال يصلح، اعتمادلبلستخدا

، فواقع األمر أفٌ السرية (3)«النموذج كتشييد عمارتو على كفق رؤيات معينة كخصائص ؿبدكدة..
كاػبياؿ كالواقع، لكٌن اػبياؿ فيها ال يشٌوه اغبقيقة، بل ىو  كتاريخ، أم يتجاكر فيها الفنٌ  فنٌ »الذاتٌية 

الفجوات بني نسيج  تسػػدٌ اٌليت  ربسن كتطيب كال تفسد، أك دبنزلة اػبيوطاٌليت  دبنزلة النكهة أك الرائحة
ءه أكافى كاتب سوا»، كُب شٌّت األحواؿ (4)«العمل من أكلو إٔب آخره ػظميناٌلذم  اغبقيقػػػة اؼبمتػػد

كثيقة تارىبٌية، كلكٌننا نتوٌخى فيها الٌصدؽ  ، فنحن ال نعٌد الٌسرية الذاتٌيةان أـ كاذب ان الٌسرية الذاتٌية صادق
ع عاطف، كالصداقة بني القارئ كالكاتب، كلكي يستطيعٌدىا كسيلة إلقامة جسور من التٌ ألنٌنا ن
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 281                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

يوجب » ؛ ألٌف اؼبيثاؽ السريذاٌب(1)«الكاتب أف يكسب ثقة القارئ ال بٌد أف يلتزـى الٌصدؽ كالٌصراحة
جـز كاتب السرية الذاتٌية بصدقو كبعزمو على قوؿ اغبقيقة، كإف كاف ىذا األمر من اؼبتعذر ربقيقو، 

انصراؼ الكتاب »، يعٌزز ذلك (2)«ُب ىذا اؼبيثاؽ ركاية السرية الذاتٌية تتضٌمن خلبلن كُب اؼبقابل فإٌف 
عن إقباز سرية ذاتية صرفة إٔب كتابة السرية ُب إطار ركائي ال يكشف عن التماثل بني السارد 

ليس سلوكا عفويا يفرضو انفتاح النصوص على بعضها ُب سياؽ  -ُب الواقع-و...إٌف ذلك كنصٌ 
ربت إغباح ضركرات فنية كاجتماعية ، كلكٌنو سلوؾ مقصود يلجأ إليو اؼببدع ةاألدبيٌ تداخل األجناس 

 .(3)«معينة

ا ُب السرية الذاتيػػػٌة، كاؼبشػػدكد إٔب بوصفو عنصرا مهيمن معاينة الٌنسق االزدكاجي»كاغبقيقة أٌف 
تػػوٌجو إبػػداعي، كتوٌجو كاقعي حياٌب معيش، ال يؤثٌر على قيمة الٌسرية الذاتٌية، شريطة كجود تغرٌي 

، كمن (4)«الذاتٌية ويٌةعلى أنٌو صدؽ فن، نبٌو األساسي، اإلمساؾ باؽب جوىرم ُب فهمنا للٌصدؽ،
ما يرتبط بالذاكرة »توقف عندىا الباحثػػوف، لتربير صعوبة ربقيق الصدؽ الواقعي اٌليت  األسباب
ما يرتبط بطبيعة »، كمنها (5)«ة، فهناؾ فاصل زمن بني زمن اؼبركر بالتجربة، كزمن الكتابةاإلنسانيٌ 

ي، فاإلنساف ال يستطيع أف يقدـ اؼباضي ُب شكل آين على ىيئتو السابقة، ألٌف غبظة الكتابة اؼباض
تفرز كعيا مغايرا عن الوعي القدًن غبظة اؼبركر باغبدث، كبالنسبة لكاتب السيػػػرة الذاتيٌػػة، فإنٌػػو ليس 

 -اأيض-ػػهة نظػػر اغبػػاضر، كيبكن كج من السهولػػػة تصويػػػر اؼباضي كمػػػا كػػاف، كإمٌبػػػا يبكػػػن تقػػدًن
ٓب تكن متوفرة غبظة اؼبركر اٌليت  تقدًن احملاكلة لفهمو أك اإلحساس بو، أك الوصوؿ إٔب اؼبعاين،

                                                           
 .12هتاين عبد الفتاح شاكر: السرية الذاتية ُب األدب العريب، ص  -1
 .126ص ة، السردٌم ُب الركاية العربي عدناف علي ؿبمد الشرًن: اػبطاب -2
 .586ص عبد اهلل بن عبد الرضبن اغبيدرم: ركاية السرية الذاتية،  -3
 .175 صزايد: إشكالٌية الٌنوع كالتجنيس،  عادؿ الدرغامي -4
 نفسو، نفسها. -5
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 281                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

وباكلو  اٌلذم  كىم، كطلب للمستحيل، ألٌف الصدؽ»، فالصدؽ/اغبقيقة، من ىذا اؼبنظور (1)«بالتجربة
 .(2)«اليسركاتب السرية الذاتية ليس بالسهولة أك 

مصطلحاف استخدما ُب الدراسات » من اعبدير بالذكر ُب ىذا السياؽ أٌف الصدؽ أك اغبقيقية
اغبديثة، بعد تبلور اغبدكد بني السرية الذاتية كالسرية، ألٌف تأسيس السرية الذاتية بفعل اؼبنتج الكتايب، 

ُب مقابل اػبياؿ، ؼبناقشة  جعل الذات تتصٌدر اؼبشهد، كيتوارل التاريخ. كنبا مصطلحاف استخدما
ذلك العنصر الفٌعاؿ اؼبرتبط بازدكاج اغبقيػػقػػة كاػبيػػاؿ ُب نسػق كتػايب كاحػد، كذبػلي ذلػك  ُب 
الكػػتػابػات اغبديثػة نسػبيػا، بعػد تأسيػس اؼبشهػد اإلبػداعي، عبنس ًب ربديد أركانو، بعيدا عن اعبزئية 

ل ُب اتٌية، يتمثٌ اؼبعضلة األساسية ُب الٌسرية الذ، لكٌن ما ىبلق (3)«يخذبعلو مرتبطا بالتار اٌليت  السابقة،
 ، كىذه االنعكاسات ىياتٌية يسرد عن نفسو، أك يعكس حياتو ُب إطار لغومٌ ٌسرية الذكاتب ال»أٌف 

الذاتية مشدكدة، بل منفتحة إٔب التاريخ كإٔب اغبقيقة  ويٌةتسبب اؼبشاكل، كذبعل الذات أك اؽباٌليت 
تذكر كلما طرح البعد القيمي اٌليت  كتعترب مسألة األخبلؽ من القضايا»، ىذا، (4)«الصدؽ كإٔب

قاش العاـ حوؿ ىذا اعبانب ُب اغبقيقة كما يتعٌلق هبا من ابة السرية الذاتٌية. كينحصر النخبصوص كت
اػببلؼ، ُب ىذا اجملاؿ، على األنا بوصفها مادة السرد، كعلى من يتكٌلم  صدؽ ككذب. كينصبٌ 
 .(5)«بوصفو ناقل ىذه اؼبادة

بيد أٌف النقاش حوؿ اغبقيقة أك درجة الٌصدؽ كربطو باؼبيثاؽ اؼبوجود بني الكاتب كالقارئ غري 
أك القارئ، بقدر  ىذا اؼبيثاؽ نفسو ليس نتاج الكاتب»مقنع من كجهة نظر عبد الرحيم جرياف؛ ألٌف 

ما ىو نتاج اجملتمع النصي ُب عصر ما، كصياغة ىذا اجملتمع ؼبعايري الصدؽ كاغبقيقة، كموضعة 
. كما أٌف تعوًن الٌصدؽ كربويلو إٔب خاصٌية مبلزمة للكتابة غري كارد فعاليتهما داخل مستويات النصٌ 

                                                           
 .175 ص ـ.س، إشكالٌية الٌنوع كالتجنيس، -1
 نفسو، نفسها. -2
 نفسو، نفسها. -3

 .172نفسو، ص  4-
 .23 -22صعبد الرحيم جرياف: ُب النظرية السرديٌة، ص  5-
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الذاٌب، بقدر ما يعد ىدفا مبنيا -ا للنٌص السريعلى اإلطبلؽ، ألٌف الصدؽ ال يعترب معطى ّنائيِّ 
حولو. كلعل كجود ربويل الٌصدؽ إٔب صريكرة مرتبطة بالقراءة ىو ما  التارىبيٌ  يتأٌسس ُب ضوء اعبداؿ

اؼبسألة ترتبط » لذلك يعتقد عبد الرحيم جرياف أفٌ ؛ (1)«الذاٌب فرص االستمرار -يوٌفر للنٌص السريم
نٌمط فعل الكتابة ُب زمن ما. فالٌتجديف بني اغبرٌية الفردانٌية ياٌلذم  ُب مظهرىا العاـ بالتوٌسط الرمزم

اؼبتمثٌلة ُب فعل الكتابة كالضركرة اآليلة إليها من التوٌجهات كاؼببادئ اؼبنٌظمة للكتابة ىو ما يتحٌكم ُب 
، كما أٌف البعد القيمي للسرية (2)«الصياغة النهائٌية للسرية الذاتٌية، كلكٌل أنواع الكتابة على اختبلفها

تسم فعل كتابتها على كبو عاـ. كيستمد ىذا اٌليت  خاصٌية اإلظهار»الذاتٌية يكتسي أنبٌيتو من 
ىبص بو العصر كاجملتمع قيما معٌينة نتيجة عوامل تارىبٌية وبٌوؽبا اٌلذم  اإلظهار ؿبتواه من اإلعبلء

قبيل االعرتاؼ كاغبنني كاؼبباىاة. فالسرية الذاتٌية توٌظف اجملتمع النصي إٔب أفعاؿ كتابية فردانٌية من 
 .(3)«م الكتابة كيبٌدىا بالتمٌيز البلـزىذه األفعاؿ ُب أفق التعبري القيمي عن الٌذات، كالذم يغذٌ 

ب إٔب حاضنة ثقافية بعينها، سرية الذاتية ترٌسخ انتماء الكاتال ىذا، كيفرتض عبد اهلل إبراىيم أفٌ 
 ىويٌةسواء أكانت  ،ويٌةيقرتف أدب االعرتاؼ باؽب»يعٌززىا سرده، إذ يقوؿ: اٌليت  التمثيلية للوظيفة نظران 

يشتبك هبا؛ ذلك أٌف اٌليت  الثقافٌيةة ك فردية أـ صباعية، فبل يبكن انتزاع الكاتب من اغباضنة االجتماعيٌ 
 على ُب السرد، كاالعرتاؼ هبا، إاٌل  ويٌةة سبثيلها، كبياف موقعو فيها، فبل يطرح موضوع اؽبأدبو يقـو دبهمٌ 

، ة، كتبادؿ اؼبواقع فيما بينهما؛ فالكاتب منبثق من سياؽ ثقاُبٌ ة كاعبماعيٌ خلفٌية من األسئلة الشخصيٌ 
، من الواضح أٌف (4)«السرديٌةنتو ة ُب ؾبتمعو درجة من اغبضور ُب مدكٌ ات اؼبثارة كافٌ كذبد اإلشكاليٌ 

ة لؤلدب كأدب االعرتاؼ؛ فالوظيفة االعرتافيٌ  ويٌةضركرية/لزكمية بني اؽبعبد اهلل إبراىيم يقيم عبلقة 
وبتضن الذات  اٌلذم  بالسياؽ الثقاُب -بأكاصر ال يبكن نكراّنا-تعٌزز فكرة االنتماء عندما ترتبط 

                                                           

 .24ص ـ.س، ُب النظرية السرديٌة،1- 
 نفسو، نفسها. 2-
 .22 صنفسو،  3-
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كيانا كفكرا كموقفا، فالكاتب ال يبكن أف ينفصل عن معطيات ثقافية كحضارية معاشة ليعرٌب عن 
 عنو تفاصيلها.كقائع تغيب 

يأٌب االعرتاؼ منقطعا عن الٌسياؽ اغباضن »أف  -ُب تصٌور عبد اهلل إبراىيم- ليس من اؼبفيدف
لو، كإاٌل أصبح فضيحة، فالقارئ يبحث عن ذركة، كيهٌمو أف يتعٌلق حبادثة مثرية، أٌما الكاتب 

ة ىويٌتو، كحينما يعيد فمشغوؿ بسياؽ كامل من التحٌوالت الفكريٌة كاعبسديٌة، كىو ما يشٌكل صريكر 
فمن الطبيعٌي أف يدرج األحداث ُب سياؽ منظور خاص لنفسو  سردمٌ تركيب تاريخ حياتو بالتمثيل ال

يعيش فيو، كمن اػبطأ انتقاء غبظة عابرة كتركيز االىتماـ عليها ُب منأل عن اٌلذم  كجملتمعو كللعآب
فكرة االعرتاؼ، كالرتكيج لغاية معٌينة السياؽ اغباضن ؽبا، فذلك انتهاؾ مقصود يهدؼ إٔب زبريب 

يقـو بذلك. كال بٌد من األخذ ُب اغبسباف كيفية استعادة أحداث اٌلذم  توافق أيديولوجيا القارئ
حياة األديب مليئة »؛ ذلك أٌف (1)«السرديٌةاؼباضي كاؼبوقف منها، ككيفٌية إدراجها ُب الكتابة 

، يبقى ىذا األنني سبلحو، كإف ٓب ييغفر لو، خاصة ُب شكٌ الت كاألسرار األكثر إيبلمان، كببل بالتحوٌ 
عاؼبنا، فمعظم القراء ىبتلسوف اؼبفردات اؼبخالفة لو، كال يفصل حينها بني أعمالو اإلبداعية كقلمو 

م لن يقربوا لو أم عمل، كما حدث مع أدباء اآلخر، إف كتب فكران أك رأيان ٓب يعجبهم، يقينان أّنٌ 
ركا االنتقاـ بعدـ رة، كيقرٌ م، كبكم  من اؼبشاعر الصافية، ليعتربىا العامة متهوٌ فتحوا جركحهم برغبته

ا عدسة خاصة االطبلع عليو، كيصبح أدب االعرتاؼ أشبو بثأر، بعد أف يفتح ذاكرتو السرية، ككأّنٌ 
، فبل مراء ُب أٌف (2)«ك مقاطع من حياتو اجملركحة، كيكشف ما كاف هبا من اقرتاؼللفرجة، كىو يفكٌ 

ٔب اغبميمي ُب حياة إوف "أدب االعرتاؼ" كهبدكف فيو اللحظة اعبميلة فيتسللوف عشاؽ القراءة وببٌ »
 .(3)«دباءاأل

                                                           
 .7ص ـ.س، السرد، كاالعرتاؼ، كاؽبويٌة، -1
 .[12/04/2017] ، بتاريخ:www.alarabiya.netرًن الكمإب: أدب االعرتاؼ، متاح على الشبكة:  -2
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ال مشاحتة ُب أٌف األديب بصري بانتصاراتو كانكساراتو، لكٌنو ُب الكثري من األحياف هبد نفسو 
نزؼ حربا، رباصره اؽبواجس أينما حٌل، فيجد نفسو متوٌرطا ُب إفشاء أسرار كاف عليو كتماّنا بقلم ي

ا، مضطرا إٔب العبث جبراح ٓب يكتب ؽبا أف تشفى، فيٌتسع ؾباؿ الكتابة ليشمل مناطق ؿبٌرمة اجتماعيِّ 
اىيم إٔب ، كلعٌل ىذا ما دفع عبد اهلل إبر ة ُب ؾبتمعات ؿبافظة أك تٌدعي احملافظةالعتبارات أخبلقيٌ  نظران 

يتنٌزؿ أدب االعرتاؼ خارج السياؽ الرظبٌي لؤلدب كللمجتمع اغباضن »إغباقو بأدب اؽبامش ُب قولو: 
ـٌ، كُب كثري من العربٌية  لو، فلم تزؿ الثقافة تتربٌـ منو، كما زالت ىذه الفكرة عصٌية على الفهم العا

 ان تارك ان فردي لو بأف فٌضل اختياران  رغدر دبجتمعو، كتنكٌ اٌلذم  األحياف يوصم اؼبعرتؼ بأنٌو الشخص
اعبماعة ُب كضع خامل خارج منطقة اىتمامو، أك إنٌو فضح البطانة اػبفٌية اؼبسكوت عنها، فبل يقع 

 ، فهذا األدب نشأ مرتبطا بفكرة معارضة نواميس الثقافة السائدة نظران (1)«استيعاب كامل العرتافاتو
كاتب ال يتورٌع عن تعرية حجب اآلثاـ، كاجملتمع ال يكٌف ؼبا يطرحو من مضامني ربفل بالفضائح، فال

ل تراثا مهما شكٌ »اٌلذم  أدب االعرتاؼ، عن استهجانو كاهتامو بوصفو خائنا كمتمٌردا على األعراؼ
اب كالكاتبات العرب على الرغم من ُب األدب الغريب ٓب يستطع حّت اآلف أف وبظى باىتماـ الكتٌ 

الغربية من تأثري  الركاية. كعلى خبلؼ ما سبارسو تشهدىا الكتابة الركائية عربيان اٌليت  الفورة الكبرية
، كعليو (2)«، فإف أدب االعرتاؼ ظل خارج دائرة التأثري عليهاراىنان العربٌية  كاضح على الكتابة الركائية

 فأدب االعرتاؼ ٓب ييعرتؼ بو ُب ؾبتمعات ما زالت مرتٌددة.

شبة أقبلـ كثرية نأت عن خوض غمار ىذه اؼبغامرة، ألسباب اجتماعية كثقافية معركفة، لعٌل 
سطوة العرؼ االجتماعي كاألخبلقي. الكاتب/ة الغريب ال يواجو ىذا التحدم بسبب مناخ »أنبها: 

لكسر  اغبرية كمنظومة القيم األخبلقية السائدة ُب ؾبتمعو. الكاتب/ة العريب تلزمو شجاعة استثنائية
ىذا التابو كالدخوؿ ُب ىذه اؼبنطقة احملرمة. الكثري من الركائيني/ات العرب عبأكا إٔب التخفي كراء 
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، كىذا (1)«تنطوم على نوع من االعرتافاتاٌليت  شخصيات أعماؽبم لكتابة جزء من سريهتم الذاتية
د نعثر على عمل ركائي معاصر ال ُب ّناية اؼبطاؼ، فبل نكا ، لكٌنو يبقى اعرتافان مقٌنعان  هبٌسد اعرتافان 

ة، اغبضور الشكلي للمؤسسة الدينيٌ  يؤٌكديشتغل على الثالوث احملرـٌ )الدين، السياسة، اعبنس(، كىذا 
حيث ثٌبطت حرية الفن دكرىا الرقايب، ُب ؾبتمع تقليدم/منغلق/متشٌدد/رجعي...كما يصفو كتاب 

فضاء اؼبكاشفات فبقيت ُب حيز اؼبراكغة العربٌية   تبلمس غالبية السريٓب»إباحيوف، رغم ذلك 
ال بلمحات قليلة، كٓب تصل مرحلة االعرتاؼ إيضاح، كٓب تتجاكز السائد اؼبألوؼ كالتلميح ال اإل

؛ ذلك أٌف (2)«كركبا بسبب ظركؼ موضوعيةأك عليها، كما فعل كٌتاب أكبسط صورة الذات دبا ؽبا 
الثقافة الغربية، بصورة تطغى معها مبلمح اعبرأة ُب اغبديث بداعي منتشر بقوة ُب ىذا الصنف اإل»

حوؿ الذات بشكل أكثر مكاشفة، كىو ما يزكد القارئ جبرعة أدبية فريدة كمتمايزة، زبتلف سبامان عن 
غالبا ما تعتمد على رصد حياة كاملة، كمع ىذا ال يكوف اؼببدع مطالبان فيها اٌليت  فن السري الذاتية

، كالذم يبدك، طبقان «أدب االعرتاؼ»حياتو الصادمة، على العكس من  بالكشف عن جوانب
 .(3)«نقاذ كالعفو اجملتمعيألدباء كثر، قابعان ُب خانة االعتقاؿ بانتظار قاطرة اإل

تتوٌفر عليها؛ اٌليت  فالسرية الذاتية يبكن أف نلحقها بأدب االعرتاؼ بالنظر إٔب درجة اؼبكاشفة
د كتعٌمقها...تتطٌلب الٌسرية تضخيم عملٌية الفحص الٌذاٌٌب للفر »عمل على ذلك أٌف حقيقة االعرتاؼ ت

إٔب شكلها اغبديث، أف يقٌدـ اؼبرء ماضيو،  اتٌية، بدكرىا، من أصوؽبا األكجستية األكثر تأثريان الذ
يبكن تثمينو كتقييمو كتقديره ُب ضوء مبوذج معيارم للحياة. كىكذا يتطٌلب بناء  كيفهمو بوصفو شيئان 

الٌذات ُب الٌسرية الذاتٌية تباينا ذاتيا؛ إٌّنا )قراءة ثانية( للخربة توٌجهها حاجة اؼبرء إٔب أف يواجو نفسو 
 نفهم هبا حيػىوىاتنايت الٌ  "بصدؽ" كيعرتؼ باؼبناطق اؼبضطربة ُب تارىبو. كىي، على ىذا الٌنحو، الطٌريقة

فإٌف كعي الكاتب حبالتو الوجدانية، ٌٍب  ، كمن(4)«نتصٌورىااٌليت  انقضت لنواجو اغبىيىوات احملتملةاٌليت 
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دبواجهة  ال يبكن ألحد أف يلجها هبعلو أماـ رىاف صعب، يتعٌلقاٌليت  كخرباتو اغبياتية، كاؼبناطق اؼبعتمة
ؼبواجهة اعرتافا، كيكوف اجملتمع قاضيا، أٌما إذا قٌرر الكاتب نفسو كمصارحتها، كسرد عيوبو، فتكوف ا

نكراف اغبقيقة رغم معرفتو هبا، كأىب أف يعرض ذاتو ككأّنا كتاب مفتوح، فهذا سيحجب عن القارئ 
قد تكوف حاظبة، لكٌنو قد يدرأ عن األديب أحكاما ظاؼبة، كقراءات مغلوطة ال اٌليت  بعض اغبلقات

، دبعىن ما، ىييربٌر كجوده بأنو يتغ» عمومان  األديبٌ عية ألخطائو، لكٌن اإلبداع تبحث عن مربٌرات موضو 
بني تصور/سرب ما للحقيقة كتصور/سرب ما للحياة. كىو ما يعن من جهة  ربجيم فجوة صعبة السدٌ 

أف كل أدب ىو دبستول ما أدب اعرتاؼ كمن جهة ثانية أف االعرتاؼ بأدب االعرتاؼ ال يصدر عن 
األخري كاعرتاؼ، كما ُب التحقيقات القضائية البوليسية، كلكن عن ذبسده كأدب كتكثًُّفو   خضسب

من  ةاألدبيٌ ، فاالعرتاؼ يتم رببيكو على مستول النص دبا تقتضيو الصياغة (1)«كقيمة أدبية إبداعية
لقارئ انزياحات كحيل كرموز تشتغل على اؼبسكوت عنو من خفايا الذات كاجملتمع، فيكوف دبقدكر ا

اؼبقٌنعة قد زبٌفف من جرأة األديب، كتدفعو  ةاألدبيٌ يبٌررىا الكاتب، رغم أٌف اللغة اٌليت  استنباط اغبقائق
، لكن، كمهما  »إٔب اؼبراكغة بدؿ اإلفصاح، كُب ىذا السياؽ تقوؿ رًن الكمإب:  االعرتاؼ فنه راؽو

، إف سقطت دمعة ىذا الكاتب كىو كاف إقراره ىذا إبداعيان كمقنعان، لكنو باؼبقابل، عصيب كباىظ
ُب . يبضي بذاتو، يا ؽبا من دمعة تعيسة حينها، ألّنا من ًقبل البعض دمعة موثقة بالتعب كالضعف

للركاية، يتم ىذا االعرتاؼ للركائي، كبدعوة كقبوؿ دكف ضغط من الطرفني، كآخر  السرديٌةاؼبلتقيات 
ملتقى، كاف ُب مؤسسة سلطاف بن علي العويس العريقة، كالشاىد أف االعرتافات للركاة، أخذت 
أشكاالن متنوعة، بني شهادة تبدك عاقلة، كأخرل متحدية أك عاطفية، إٔب شهادات أقرب إلفراغ 

ىيمنت، ليصبح القلم قراران. كانت الشهادات قليلة التمرد، كاغبارس الداخلي  شحنات من ظركؼ
على الكلمات كاف كاضحان، كليس كما كاف كتابنا الكبلسيكيوف، أكلئك الذين دعتهم الظركؼ 

 .(2)«القاسية للمضي بأقبلمهم من أجل انتصار فكرة مظلومة، عاركتها التقاليد طويبلن 
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تو ربت كطأة القيود، يستحضر مع كل حرؼ يكتبو رد فعل القراء، ىبٌط سري اٌلذم  فالركائي
دعوتو للجلوس أماـ الناس إللقاء شهادتو، ألنو ُب اغبقيقة ال يقرأ »فأصعب موقف قد يبٌر بو ىو 

أكدت اٌليت  ىذه الشهادة، بقدر ما يسكب نفسو أمامهم، كاشفان كشفان أدبيان شفيفان عن سريتو تلك
لك اعبلسة شبيهة دبغامرة حزينة على مسرح مضياؼ كصبيل، يدعى ملتقى السرد، بو ركائيان، لتبدك ت

اتكأ عليها أك اٌليت  فيستبني الناس من خبلؿ ىذا االعرتاؼ، مبلغ عمقو أك بساطتو، ذباربو الواسعة
تسرعو، تراثو القوم كثقافتو أك ؾبرد مغامرة ىبوضها...حّت ينكشف عاؼبو لآلخر، خاصة مع 

فالركائي يصٌور  ،(1)«بو ليصبح ساردان  داثو كتعسره كتعب ركحو، كشقائو ككل ما مرٌ اسرتسالو ألح
مواقف ساذجة، ك  ،كمآثر ،ذبربتو كإنساف، كيعرض صفحة ركحو أماـ القارئ، دبا فيها من مفاخر
الكتابة »مفيد قبم أٌف:  يؤٌكدلكٌن ىذه االعرتافات ال تزاؿ مرتٌددة ُب أدبنا العريب، ففي ىذا اؼبقاـ 

ما زالت مفقودة. شهادة الكاتب/ة اٌليت  نواجو فيها أنفسنا كنواجو القارئ ىي الكتابةاٌليت  العارية
، كغري بعيد (2)«على نفسو كعلى زمن عريب حافل باألسرار كالتحوالت ىي ما يفتقده ىذا األدب

اعرتافات حقيقي ُب اإلبداع كبن حباجة بالفعل إٔب أدب »عن ىذا الرأم يردؼ ضياء الكعيب قائبل: 
ة مع يٌ من حقيقتها كمن غبظة اؼبكاشفة اغبقيق ان كتابة ال زبتزؿ كال تتقنع ىركب  العريٌب اؼبعاصر،

 .(3)«!الذات

كفبا ذبدر اإلشارة إليو أٌف أدب االعرتاؼ ُب نسختو الغربية ٓب يسلم من االستهجاف ُب بداية 
سخر سيغموند فركيد من فكرة كتابة سريتو، كاعتربىا أمره، شأنو شأف أم جديد ُب أم ثقافة، فقد 

ظاىريا..حياٌب مٌرت هبدكء كبشكل ىادئ كيبكن تغطية أحداثها بتواريخ »من السخافة قائبل:  ضربان 
؛ فمن ناحية، قليبلن  كؼبن عرفوين بشكل أفضل؟ كانت األمور أكثر تعقيدان  -ان يقليلة، كلكن داخل

االعرتاؼ اؼبعرٌب كالكامل كاألمني عن اغبياة، يتطٌلب الكثري من التهٌور الطائش للبوح الفضائحي عن 
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، كىذا أمر، عن اآلخرين من األسرة كاألصدقاء كاألعداء، كمعظمهم ال يزاؿ حيان  شخصي فضبلن 
كتب الٌسرية الذاتٌية ال هباٌلذم  ببساطة، خارج اؼبسألة بالٌنسبة إٕب. كمن ناحية أخرل، الٌشيء عل كل ٌ

، (1)!!!«قيمة ؽبا عندم، على أيٌة حاؿ، ىو الكذب كالزٌيف كاػبداع كليس عندم رغبة ُب القياـ هبذا
يتعٌذر ربصيلو؛ ألنٌو يقتضي مواجهة الذات اٌلذم  من اعبلي أٌف فركيد يراىن على االعرتاؼ الصادؽ

سرية الذاتية ُب التاريخ اغبديث مثل الكشف غري خصائص كتب ال»هبفواهتا كسخافاهتا؛ ذلك أٌف 
ال مفٌر منو، اٌلذم  البٌلئق كاؼبنحط ػبفايا الٌنفس كعن اػبيانات غري اؼبستساغة، كفبارسة الكذب

سٌيء الٌصيت كدبثابة  «اغبديث»ُب معظم تارىبو  (Genre) األديبٌ كؼبسات اػبداع، جعلت ىذا الٌنوع 
كالٌشعر.. إْب( أم كأنٌو ضيف ـبمور كشبل  الركايةاألخرل )الفلسفة كالٌتاريخ ك  ةاألدبيٌ عار على األنواع 

ُب حفل زفاؼ ألنٌو وبرج باستمرار أقرانو من الٌضيوؼ اآلخرين اؼبهٌذبني كاعباٌدين؛ فرغبة كاتب الٌسرية 
 .(2) «ُب اغبصوؿ على االنتباه كاالىتماـ تغويو بفضح أسرار األسرة، كإحراج أصدقاء قدامى

من  تب كثريكي »ىذا، كيضع عبد اهلل إبراىيم شركطا للكتابة ُب إطار أدب االعرتاؼ، إذ يقوؿ: 
الكتب لتكوف مدٌكنات اعرتاؼ، كقليل منها سبٌسك باؽبدؼ االعتبارٌم للكتابة، كىي أف ما يكتب 
كما يرغب ُب استعادتو، ينبغي أف يكشف خريطة التحٌوالت االجتماعٌية كالفكريٌة كالشخصٌية، كبياف 

ينبغي أف يبنح الكاتب أخريا ٌٍب  عبلقة الكاتب بكل ذلك تأثٌرا كتأثريا، كإاٌل أصبحت الكتابة خداعا،
يراه مناسبنا. إٌف لبلعرتاؼ قيمة تفوؽ كثريا اٌلذم  الفرصة كاؼبناسبة كاغبٌق ُب تقدًن اعرتافو ُب الوقت

قيمة الصمت أك التزكير، كال بد أف يبنح اؼبعرتفوف فرصتهم لقوؿ ما يريدكف قولو. كذبٌنب اػبداع 
، (3)«، كائنة ما كانت، يفوؽ أمر تعريفها االبتدائيٌ ويٌةكاصطناع التواريخ اؼبزيٌفة، فإعادة التعريف باؽب

فالكاتب اؼبعرتؼ ىبضع لسلسلة من التحٌوالت عرب الزمن، لذلك فهو مطالب ببياف تفاعلو مع 
سم بالصراحة البد أف يتٌ »السياؽ الثقاُب بصدؽ، كُب أم كقت، فأدب االعرتاؼ كفق ىذه الرؤية 
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كاعبرأة كاللغة اغبميمية السلسة، كالصور السريعة..إْب، فكلما كاف أكثر كشفان كرفضان كسبردان حاز على 
إعجابنا كالقدرة على إدىاشنا كجذبنا للقراءة، ُب ال كعي بعض اؼبثقفني ردبا يثري اغبسد كيليب ال 

امع كالديكتاتور شعوريان حاجات البعض اآلخر إٔب اإلحساس باالستشهاد ذباه ذلك الوحش الق
كاؼبسمى باجملتمع اؼبتخلف. ُب جلساهتم اػباصة كبعض الكتابات اؼبنشورة يرل البعض االعرتاؼ كفق 

اقرتاب من »-أم االعرتاؼ-، فهو (1)«ىذا اؼبفهـو ضركرة لصدمة اجملتمع كإفاقتو من سباتو الطويل
يهتم باآلخرين، بساطة مفارقة ألم  اغبقيقة، تعبري عن الداخل، كليس تفسريان كتربيران، نقد للذات ال

تنظري، قلق كؿباسبة للنفس بشجاعة ترفض الراحة كالسكوف كالثبات، إعادة قراءة للمستقر كالراسخ 
ُب الذىن كليست حبثان عن اإلمتاعي كاؼبدىش كاػببلب، مناقشة للعقل كتثويره عرب تنويره، ال دغدغة 

ع أك الصداـ معو، إجابة صادقة لسؤاؿ ؼباذا فشلنا؟  للحواس، تشريح ألخطاء اؼبثقف قبل نقد اجملتم
كبديل ؼبئات اإلجابات عن سؤاؿ ؼباذا أفشلنا؟ االعرتاؼ مسؤكلية الفاعل، أما اؼبفعوؿ بو فسيبقى 

، فهذا (2)«أسري إحساسو بالظلم كشعوره باالستشهاد، سجني بكائياتو كذرائعو حّت يتجاكزه التاريخ
غبقيقة غري أنٌو ال يبلمسها، إنٌو تعبري صادؽ عن العآب الداخلي، ال يكاد يٌتحد با -إذا-االعرتاؼ 

يتجاكز ذكر األخطاء كال يربٌرىا، إنٌو دبثابة كقفة رصينة للتبٌصر ُب خفايا الذات ككواليسها، دكمبا ربوير 
 أك ملء غبلقات مفقودة.

معيش يٌتسم بقدر من تنطلق من ربويل ما لو صبغة كثافة إٔب »-كاغباؿ ىذه-فالٌسرية الذاتٌية 
يتطٌلبها اإلفصاح كالبوح كاالعرتاؼ. كيضاؼ إٔب ذلك أٌف الشٌك كعدـ اليقني ال اٌليت  الشفافٌية

نقل من خبللو ياٌلذم  يناسباف البٌتة نقل اؼبنصـر ُب السرية الذاتٌية، ألٌف ذلك يضٌر خباصٌية اؼبوقع
كطبيعة اؼبسافة اؼبكٌونة لو. قد يطاؿ الشٌك بعض العناصر من اغبياة، لكٌن ذلك هبب أف يفهم ُب 
إطار عدـ إدراكها الفورم اؼبصاحب لوقوعها، كأف يشٌك الكاتب ُب أصلو من جهة أحد أبويو، أك 

لشٌك عنصرا بنائيا يٌتخذ ىذا الشٌك ىيئة إحساس غامض غري قابل للفهم. لكن ال يبكن اعتبار ا
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، فالسرية تركن إٔب تعوًن اغبقائق كتعرية األسرار، (1)«حاظبا ُب تأسيس اؼبوقع اػباص بالسرية الذاتية
يدخل اغبرية على الٌنفس، فتصبح متأرجحة اٌلذم  تبعث على الرتٌدد،اٌليت  كتنأل عن اختبار الشكوؾ

دٌكامة ال قرار ؽبا، كاحتماالت ال سبيل إٔب  بني التصديق كالتكذيب، كقد يؤكؿ هبا ىذا االرتياب إٔب
عند اإلنساف، إاٌل أنٌو قد ينقلب إٔب شٌك ىوسي، ال  ذباىلها، فرغم أٌف الشٌك أسلوب تفكري طبيعيٌ 

 ؛ ألنٌو سيؤثٌر على ؾبرل األحداث. ينبغي أف يستوقف صاحب السرية كثريان 

حسب عبد اهلل -ب العاؼبي جوىره باإلضافة إٔب توخي اغبقيقة، يقتبس أدب االعرتاؼ ُب األد
ُب سرب اعبوانب  -كاغباؿ ىذه-من اغبالة النفسية اؼبتخٌفية للشخصيات، فهو يغرؽ  -إبراىيم

يطرأ على الشخصيات اٌلذم  الشهوانية، كالرغبات اعبنسية، كيهتم باؼبتفٌرد ال اؼبشرتؾ، فريصد التحٌوؿ
ال يزاؿ ؿبتشما ال يتجاكز القضايا اؼبشرتكة إٔب  )عقيدة، مشاعر، أفكار(، أما ُب الوطن العريب، فهو

كقد أفضى ذلك إٔب ظهور أدب يهرب »ه عبد اهلل إبراىيم ُب قولو: يؤٌكداغبميميات، كلعٌل ىذا ما 
من كشف البطانة الذاتٌية اغبميمٌية، كيلوذ بالقضايا اؼبشرتكة بني اعبميع، فثٌمة إحجاـ عن الرتكيز على 

ات، حيث تقبع اؼبادة األكثر أنبٌية ُب أدب االعرتاؼ، كقد ّنلت اآلداب البعد اعبوايٌن للشخصيٌ 
العاؼبٌية من ىذه اؼبنطقة شبو احملٌرمة، كبٌينت موقع الكاتب ُب ؾبتمعو كىويٌتو كرؤيتو للعآب.  السرديٌة

و  يزؿ أدب االعرتاؼ ُب األدب العريب اغبديث يتلقى إما بوصفو صبلة أسرار، أك على إنٌ ٓبكمع ذلك 
مدٌكنة فضائح، فسوء الٌظن يرتٌبص بالكٌتاب كالقرٌاء على حٌد سواء، كال غرابة أف قبد ندرة فيو، ال 
ـٌ؛ إذ يعٌمق اػبوؼ الضمٌن من  يقبل البوح باعبوانب الشخصية، كال باآلراء اؼبخالفة لئلصباع العا

اتو تزييفا ، كىذا يطمر ُب طيٌ ني رغبة ُب الٌصمت لدل الكاتب، فيتجنب ذكر الوقائع غري اؼبقبولةاؼبتلقٌ 
ـٌ، كهبعل من خداع الذٌ  ات كاآلخرين سلوكا مقبوال كشائعا، فتتوارل للتاريخ الشخصٌي كللتاريخ العا

يستبطن اؼبناطق اٌلذم  الوقائع اؼبهٌمة، أك يقع زبطٌيها، ككٌل ىذا يتعارض مع كظيفة أدب االعرتاؼ
 .(2)«ذلكاجملتمعات بعد ٍبٌ  اػبفٌية من حياة األشخاص،
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على مظهرىم االجتماعي  على ظبعتهم، كحرصان  ىبفيها ىؤالء الكٌتاب خوفان  -إذان -فاألسرار 
كىجهم الفٌن، إاٌل ما تسٌرب منها دبحض  النطفاء تقرأ أعماؽبم بنهم، كربٌسبان اٌليت  أماـ صباىريىم

الٌصدفة، كىناؾ أسرار ٓب يتم التعٌرؼ عليها حّت اآلف؛ ذلك أٌف الفضائح كالسيما اعبنسٌية منها من 
تطارد الكٌتاب كاؼبشاىري؛ لذلك ال يٌدخركف جهدا ُب ؿباكلة طمر تلك اآلثاـ، اٌليت  أكرب األشباح

اكلة الفرار من مواقف ؿبرجة، فيعدؿ عن ذكرىا أك اإلشارة فالٌشعور باػبوؼ يدفع الكاتب إٔب ؿب
تنجم عنها، فتتسع بذلك مساحة البياضات لدل القارئ، اٌليت  إليها خشية االنطباعات السٌيئة

يبقى اعرتاؼ األديب »فتكوف السرية الذاتية بذلك فقرات منتقاة من التاريخ الشخصي ال غري، كعليو 
ألنو وبتاج إٔب الكثري من الشجاعة كاغبرية ليعرم دكاخلو، كما وبتاج  ـبتلفان عن أم اعرتاؼ آخر،

طاقة عالية، ليصبح مناضبلن كؾباىدان، يربز ُب تلك اللحظات ذبربتو اؼبتناقضة، كإف كانت متفردة، 
أماـ الناس، فهو ال هبلس ليتحايل على حقيقتو كإبراز ببلغتو أك حيسن خلقو، ليبدك كمسطرة دقيقة 

نسمعها اٌليت  فهذا ليس باعرتاؼ أديب، ألنو يشبو غريه من االعرتافات النموذجية الكاذبةكمثالية، 
كجبة أدبية بنكهة ذاتية صرفة قوامها »، فأدب االعرتاؼ من ىذه الشرفة (1)«على مرأل التاريخ

يسوقها اؼببدع حوؿ أدؽ التفاصيل ُب حياتو، كاليت غالبا ما تبدك « اؼبصارحة»ك« اؼبكاشفة»
السري »، كالذم يبثل لونان من «أدب االعرتاؼ»ذاؾ ىو التوصيف الشائق لصنف «. بيةسل»

 .(2)«إذ تعمر بو موائد األدب كاإلبداع ُب الغرب«. الذاتية

ىذا، كيرتبط أدب االعرتاؼ ُب نسختو الغربية بالرغبة ُب التطٌهر، فيكوف دبثابة مواجهة كربل 
لآلخرين، إذ يراىن على االعرتاؼ باآلثاـ كتعريتها، كما أنٌو يقع ُب منطقة برزخية، كال ينزؿ عند رغبة 

-ع أدب االعرتاؼ يض»اعبماىري، بل يكسر أفق توٌقعهم، كُب ىذا السياؽ يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: 
تستفيد من التجارب الذاتٌية اٌليت  الركايةكمثالو األكثر كضوحا السرية الذاتٌية كالسرية الركائٌية ك 

ـٌ؛ ألٌف االعرتاؼ بذاتو يقع ُب اؼبنطقة الكاتب أماـ اؼبسؤكلية اؼبباشرة لصنٌ  -للمؤٌلف اع الرأم العا

                                                           
 .متاح على الشبكةرًن الكمإب: أدب االعرتاؼ،  -1
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اؼبتوتٌرة بن رغبة اعبمهور ُب براءة اؼبشاىري، كرغبة ىؤالء ُب التطٌهر فبٌا غبق هبم من أخطاء اقرتفوىا عن 
قصد أك غري قصد خبلؿ حياهتم. كوبوؿ الٌتنازع بني الٌصورة اػبارجٌية كالداخلٌية للكاتب دكف االتفاؽ 

عن  صروبان  يعرض الكاتب اعرتافان  يصاب خبيبة أمل حينما األديبٌ على حٌل مرضو للطرفني، فاعبمهور 
زبٌرب ُب  -ككثري منها من نسج اػبياؿ-حياتو، كأفكاره، كمعتقداتو؛ ألٌف الصٌورة الٌنمطٌية للكاتب 

بعض أجزائها كىذا تعبري عن رغبة يبديها متلٌقوف ينتظركف نقاء مطلقا دكف أف يفٌكركا ُب نقائهم 
انزلقوا إليها ُب كقت اٌليت  عدـ التنٌكر لؤلخطاء اػباص، كُب مقابل ذلك وبرص بعض الكٌتاب على

مضى، سواء كانت شخصية أـ أيديولوجية، فهم يريدكف تنقية صورىم اعبٌوانٌية حٌّت لو اقتضى ذلك 
بتلميع الصور اؼبشٌوىة، بل ىاجسو  ، فالكاتب ليس مشغوالن (1)«البوح باألسرار اػباصة كباألخطاء
سطَّرت اعرتافات جاف جاؾ ركسو »و قبل مواجهة اعبماىري، إذ األكحد تنقية سريرتو كمواجهة ذات

كأكسكار كايلد كأندريو جيد كغريىم ؿبوران أساسيان ُب أدب االعرتاؼ ُب نسختو الغربية، بينما يواجو 
جاءت من بعض اؼببدعني على اٌليت  ىذا اللوف على اؼبستول العريب مصريان قاسبان يكتنف إطبللتو

الرغم من أنبيتو ُب إتاحة الفرصة أماـ بعض الكيتَّاب ُب فبارسة التطهر أك التخلص استحياء. كعلى 
، ىذا يعن أٌف ذبربة "أدب االعرتاؼ" ٓب يعرتؼ هبا بعد ُب (2)«من أعباء شكلت ذبربتهم اغبياتية

ؾبتمعات ال تزاؿ تتوٌجس من مواجهة اآلخرين بأخطاء الذات، بيد أٌف االعرتاؼ باػبطأ من شيم 
، فهو قد تستغرؽ كقتا طويبلن اٌليت  نببلء كاألقوياء، ألنٌو يتطٌلب شجاعة كبرية للخركج من ىذه اغبالةال

اػبطوة األكٔب للتغيري كالتجاكز، كالتصاّب مع اؼباضي األسود؛ ألٌف ارتكاب األخطاء سلوؾ طبيعي 
 ة الثقة هبا.كلكن ىذا ال يعن التعٌسف كتطبيق أحكاـ قاسية على الذات، كنكراّنا، كزعزع

يعاب على اؼبرء الوقوع ُب اػبطأ، إمٌبا يعاب عليو نكرانو لو، أك » -كالقوؿ لعبد اهلل إبراىيم-فبل 
عدـ زبطٌيو، فينبغي عدـ اػبوؼ من اقرتاؼ الكاتب للخطأ، كلكن وبسب عليو تقٌبلو كالتعايش معو، 

ػباص بالكاتب من درجة إٔب فاالنزالؽ إٔب اػبطأ أمر تصعب السيطرة عليو بسبب ربٌوؿ الوعي ا
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بنفسو كعاؼبو، عي األصيل'' بػ''الو  ''لوكاش''أخرل، كبني مرحلة كأخرل، كصوال إٔب ما يصطلح عليو 
. كبعبارة أخرل يتعامل اعبمهور مع شخص جاىز، فيما يتعامل كذلك يتأٌخر كثريا، كقد ال يأٌب أبدان 

متحٌولة، كحالة االعرتاؼ بالنسبة إليو جزء من عملٌية التحٌوؿ، لكٌنها  ىويٌةالكاتب مع ذاتو بوصفها 
، كىذا ما يدفع الكثري من األدباء إٔب العزكؼ عن (1)«زبدش الصورة الرمزيٌة لو ُب اؼبخياؿ العاـٌ 

ؿبالة، كما أٌف صيتو  االعرتاؼ أك تأجيلو، ألٌف الصورة اؼبثالية للكاتب ُب ذىن القارئ ستهتٌز ال
 ف عرضة لؤلفوؿ كاالندثار بعد أف كٌلفتو الشهرة الكثري. سيكو 

لكن ىناؾ نفر من األدباء يتربٌـ كثريا من ثقل تلك األخطاء، فبل يقول على كتماّنا، ألنٌو يرل 
تؤٌرؽ الذات، كذبدر اإلشارة ىا ىنا إٔب أٌف اٌليت  للشحنات اؼبكظومة كتفريغان  ُب االعرتاؼ تنفيسان 

أساسها دينية على مذىب التطهري )من اعرتؼ بذنبو غفر اهلل لو(...لكٌن اعرتافات االعرتافات ُب »
الرىباف كالتائبني ال تعترب سرية ذاتية، ألٌّنا ٓب تتطٌرؽ غبياة صاحبها منذ الطٌفولة إٔب حني كتابتها ُب 

اؼ زمن متأٌخر من حياة صاحب الٌسرية، يبدأ من زمن الكهولة فما فوؽ، بل تبدأ من زمن اقرت 
، لكٌن االعرتاؼ كفق ىذا اؼبذىب يندرج ضمن مطلب (2)«الٌذنب كما يليو من تداعيات كمربٌرات

من العبادة كالطقوس الدينية، كيرتٌتب عنو ُب النهاية نوع من النقاء  ان إؽبي حبت، إذ يبارس باعتباره جزء
ا أدبية ألٌف سياقو غري أديب، كالنزاىة كالرباءة إثر التخلص من الذنوب، فاالعرتاؼ ىا ىنا ال وبمل قيم

، حٌّت تتسىن مقاربتو دبا أتيح من ينظم ىذا االعرتاؼ ينبغي أف يكوف أدبيا خالصان اٌلذم  فاإلطار
 األخرل. ةاألدبيٌ اؼبناىج كاإلجراءات؛ ألنٌو مبثوث ُب ثنايا جنس أديب لو ظبات سبٌيزه عن األجناس 

من إوباء كمراكغة ككثافة  ةاألدبيٌ توٌفر عليها اللغة تاٌليت  لكٌن اؼبفارقة تكمن ُب أٌف اإلمكانات
كتلميح كلغز كتصوير فٌن، ال تتناسب مع ما يقتضيو االعرتاؼ من كشف كإضاءة كتصريح كتسطيح، 

ذبعل اٌليت  كما أٌف تقنية الٌلغز»: كُب ىذا السياؽ يعرض عبد الرحيم جرياف ؽبذه اإلشكالية قائبلن 
القارئ يبن افرتاضاتو اػباصة، كاليت ذبعلو يتطٌلع إٔب انتهاء اغبكي بغاية ربصيل اؼبعرفة بصدد ما ظٌل 
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، ال تعٌد مبلئمة للسرية الذاتٌية على اإلطبلؽ، ألٌف ىذه األخرية تتضٌمن يشٌكل طيلة الٌسرد التباسان 
ف، بفعل خاصٌية اإلظهار، عن غري داخل بنيتها ما يناقض تقنية الٌلغز، إذ يكوف من مهامها الكش

اؼبعركؼ ُب اغبياة، كربويلو من طبيعتو اػباصة غري اؼبعلنة إٔب صبغة علنية تٌتسم بالٌصفاء 
تتعٌلق  -فيما وبسب عبد الرحيم جرياف-تقٌدمها السرية الذاتية اٌليت  ، لكن البدائل(1)«كالوضوح

كنظٌن أٌف اإلثارة تنصرؼ ُب »ؼبلل، إذ يردؼ قائبل: أساسا باإلثارة كاعبدكل لشٌد انتباه القارئ، كدرء ا
السرية الذاتٌية إٔب اعتماد ما ىو استثنائي، أك غري مألوؼ، أك ـبالف للعرؼ ؼبا ىو طبيعي كمعتاد ُب 
اغبياة العادية حّت يبكن إغراء القارئ دبواصلة القراءة. كتظل اعبدكل ماثلة ُب ربويل مادة اغبياة إٔب 

عبرياّنا، كقد تكوف ىذه اؼبعطيات ذات  كاف مسرحان اٌلذم   معطيات خبصوص العصرذريعة قصد بناء 
ضبولة تارىبية، أك معلومات بصدد أمباط السلوؾ اؼبمٌيزة للعصر، كذلك حّت يبكن ربويل السرية الذاتية 

 .(2)«إٔب مصدر ىاـ يبٌكن القرٌاء من االطبلع على معرفة نوعٌية قابلة لبلستعماؿ

تسرٌبت إٔب األدب من األفبلـ كالدراما كالربامج التلفزيونية، ما ىي إال انزياح اٌليت  ةفخاصية اإلثار 
عن العادم كاؼبعيارم إٔب حيث اغبيوية، كالٌدىشة، كفتنة الغواية، كالتقاط البلمع كاؼبثري، رغم أٌف السرد 

حقائق. كما أٌف  ذاٌب يكشف اؼبتوارم من األحداث، كيتطٌلع على ما كراء حياة الشخصية من-السري
خاصية اعبدكل ربيل إٔب بعد براغماٌب يتعٌلق بتمثيل السياؽ الثقاُب كاالجتماعي كالتارىبي )ركح 

اقرتفت فيو تلك اآلثاـ. كمن اعبدير بالذكر ُب ىذا السياؽ، أٌف ثقافة االعرتاؼ بالٌذنب اٌلذم  العصر(
زؿ التواضع كتأديب النفس كهتذيبها، كدبا أٌف ُب اإلسبلـ عرب التوبة كاالستغفار كالتضرٌع منزلة من منا

اإلسبلـ دين الوسطٌية ُب األمور كٌلها )عقيدة، عبادات، أخبلؽ، مبادئ(، فينبغي أف ال تزيغ 
االعرتافات اؼبكتوبة عن ىذا اؼبطلب، حّت ال تكوف كسيلة إلشاعة الفاحشة كالضبلؿ، يقوؿ أضبد 

نعتدؿ ُب نظرتنا لبلعرتاؼ؛ فنشذبو دبا ىبدـ غايتو  كينبغي لنا كبن اؼبسلمني أف»علي آؿ مريع: 
اإلنسانية كال ىبدش اغبياء، أك يبس ما علم ُب ديننا بالضركرة، كنقبل منو ما ال يدعو إٔب فحش أك 
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منكر كيرٌكج ؽبما، كمن أفضل الٌنماذج اغبٌية ُب ىذا اؼبضمار، ما نقع عليو من اعرتافات شفيفة ُب  
تابعني، كُب كتب الصوفية مثل اعرتافات الغزإب ُب )اؼبنقذ من الضبلؿ(، كتب الرتاجم للصحابة كال

، ك)صيد اػباطر( البن اعبوزم، ككتايب الفقيو الزاىد الشيخ  كما قبده ُب )طوؽ اغبمامة( البن حـز
 .(1)«علي الطنطاكم: )من حديث النفس( ك)الذكريات رضبهم اهلل صبيعا

 لبلعرتاؼ قد أثٌرت على تلقي أدب االعرتاؼ ُب الوطن العريبال شٌك أٌف ىذه النظرة اؼبتحٌفظة 
ؿبٌط » -فيما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم-، فظٌل ىذا األدب -كاإلسبلمي على كجو اػبصوص-

ة، فريل ُب جرأة كالواقعيٌ  السرديٌةشبهة كموضوع ارتياب؛ ألٌف اعبمهور ٓب يتمٌرس ُب قبوؿ اغبقائق 
لوكا غري مقبوؿ، كإفراطا ُب فضح اجملهوؿ، فاالعرتاؼ ؿباط بكثري من الكاتب على كشف اؼبستور س

ضركب اغبذر ُب ؾبتمعات تقليدية تتخيل أّنا ببل أخطاء، فتبالغ ُب ذكر نعم اهلل عليها، ككأّنا 
كاظبت اٌليت  ىبات خٌصت هبا دكف سواىا، كتتحاشى ذكر عيوهبا، كتتوىم أٌّنا تطهرت من اآلثاـ

سرتضائية ااب إٔب اختبلؽ تواريخ عات أخرل، فتدفع اؼبخاكؼ كثريا من الكتٌ على اقرتافها ؾبتم
ة ُب ذبارهبم، كإظهار اؼبسكوت ة لذكاهتم، متجنبني كشف اؼبناطق السريٌ جملتمعاهتم، كابتكار صور نقيٌ 

بذلك ا ينبغي عليهم قولو أك زيٌفوا فيو، كردٌبا أنكركا كقوعو، يريدكف عليو ُب ؾبتمعاهتم، فصمتوا عمٌ 
باحة كتدمري إ»، كبالتإب فكل اعرتاؼ ىو ُب اغبقيقة (2)«اغبفاظ على الصور الشٌفافة ؽبم كجملتمعاهتم

ارس ُب العآب  مارسة سران. كل شيء يبي
ي
ؽبذا الفضاء اؼبغلق، ؽبذه اغبرمة، كىو انتهاؾ غبقل اغبرية اؼب

فضوؿ أقول كاف السر أشد العريب بنوع من االبتعاد عن عيوف اآلخرين كفضوؽبم. كلما كاف ال
 سباسكان، ككلما كاف السر أشد سباسكان يصري الفضوؿ أشد كطأة كىكذا دكاليك ُب معادلة مغلقة. إفٌ 

أديبان يكتب عن ذبارب جسده الصبيانية أك عن أكٔب عاداتو السرية بل يكتب معرتفا حبماقاتو كضعفو 
نسانية ؼبثل ىذه الكتابة يكولوجية كاإلالبشرم سيؤكؿ أسوأ تأكيل رغم الضركرات اؼبنطقية كالسا

ة. على األديب العريب فقط أف ييشهر قوتو كنقاط تفوقو كليس مواطن انكساره. إننا أبناء االعرتافيٌ 
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 296                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

يغذيها اٌليت  يبدك كاضحا أٌف سطوة العرؼ )عادات، تقاليد، قيم( ،(1)«ثقافة االنتصارات اؼبزعومة
تسرٌي اٌليت  على األفراد، فهي دبثابة القوانني النافذة السلوكات قسران ، تفرض االلتزاـ ببعض الدين أحيانان 

، ككل من يقرر التمٌرد على تلك النظم ال شٌك أنٌو كخارجيان  شؤكف اجملتمعات، كتنٌظم أحواؽبا داخليان 
مة يشار إليو بالبناف، كإذا تعٌلق األمر باالعرتاؼ فبل مشاحتة  ُب أنٌو هبهز على رزنا سيكوف منبوذان 

القيم اؼبسطٌرة، كيزعزع أركاّنا فيصبح كل شيء مشاع، كيدخل اجملتمع ُب دكامة ال قرار ؽبا من 
 االنفبلت األخبلقي، فيكوف خيار التسرٌت على اؽبفوات كاغبماقات أفضل من إذاعتها ُب ىذه اغبالة.

صياتو، كيطمر األسرار، فإنٌو سيتقٌنع باللغة، كىبتبئ خلف شخ كإذا ما قرر الركائي إفشاء كلٌ 
مقدرة عالية على اؼبباعدة » مواقفو ُب البنية العميقة للنص، فبل يتسٌلل إليها إاٌل ناقد خبري، فللركاية إذان 

بني النٌص كشخصٌية اؼبؤٌلف كضباية حياتو اػباصة كمواقفو الدينٌية كالسياسٌية من التعٌرم كاالفتضاح، 
، كليس الركايةني الركائٌي كبطلو كبني حياتو كأحداث كقد يصل ىذا التباعد إٔب حٌد التنافر التاـ ب

على ذلك. فلطاؼبا انقلب  فريدان  )بلزاؾ( الربجوازٌم ُب الواقع، الساخر من البورجوازيٌة ُب ركاياتو مثاالن 
و على شخصٌيتو االجتماعٌية ليبتدع شخصٌيات بعيدة عنو كماؿ إٔب رؤل للعآب غريبة الركائٌي ُب نصٌ 

عٌما عرؼ عنو ُب الواقع، كما باألمر الٌنادر أف تشهد عبلقة الكاتب بنظم اجملتمع كمواضعاتو 
أبدعوا . فكثري من الكتٌاب اؼبتديٌنني، اؼبطمئٌنني إٔب معتقداهتم، الركايةجذريٌا ُب  كطابوىاتو ربٌوالن 

شخصٌيات قلقة تنزع إٔب التصادـ مع الٌدين، ككثري مػٌمن كانوا ُب كفاؽ مع النظاـ السياسٌي، سبٌردت 
 .(2)«عليهم شخصٌياهتم كازٌبذت من السلطة غري ما ازبذكا من مواقف...

، ال تصمد إذا انتقلنا إٔب السرية الركايةُب  ةاألدبيٌ توٌفرىا اللغة اٌليت  لكٌن ىذه اغبصوف اؼبنيعة
، الركايةتوٌفرىا اٌليت  من اغبماية هبد كاتب السرية الذاتٌية نفسو ؿبركمان »الذاتية، فعلى نقيض الركائي، 

على أف يعٌرم نفسو أك يصمت. فبغٌض الٌنظر عن صدؽ كاتب السرية الذاتٌية أك كذبو، فإٌف  ؾبربان 
ٌل ما يركيو عن نفسو دليبل إٔب شخصٌيتو ككثيقة يبكن أف وباسب التزامو باؼبيثاؽ السريذاٌب هبعل ك
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فمهما تكن شٌدة »، الركاية ، أما فيما ىبصٌ (1)«عليها كيساءؿ عنها كقد تغرٌي نظرة معاصريو إليو
الرقابة كمهما تكن قراءة السلطة أك اجملتمع عدائٌية سطحٌية ُب ربطها بني النٌص الركائٌي كصاحبو، يظٌل 

على أف يضمن مسافة فاصلة بني النٌص كالواقع التارىبٌي كبني  الركائٌي مع ذلك، قادران  اؼبتخٌيل
الشخصٌية الركائٌية كخالقها الكاتب، كإذا ما حوسب الكاتب فإمٌبا وباسب ألنٌو خلق تلك الشخصٌية 

عليو من نظم سياسٌية من آراء دينٌية أك سبٌرد مثلها على ما سبٌردت  الركايةال ألنٌو اعتقد ما اعتقدت ُب 
، كلعٌل ىذه (2)«أك اجرتح ما اجرتحت ىي من آثاـ أخبلقٌية كعاش ما عاشت من ذبارب جنسٌية

، الركايةميهوب إٔب بسط اغبديث عن جنس ثالث هبمع بني ألغاز  ة دفعت ؿبمد آيتاإلشكاليٌ 
قناع » الركايةلقناع ُب ىذه السريذاتية، فا الركايةكشفافية السرية الذاتية ُب توليفة ارتأل أف يسميها 

شفيف كٌشاؼ يفضح أكثر فبٌا يسرت كيربز أكثر فبٌا ىبفي، فاغبدكد تبدك ضبابٌية زاٌلقة بني القناع كنزع 
كهبذا ينخرط الركائي ُب لعبة ، (3)«القناع كبني اؽبركب كاؼبواجهة كالتخٌفي كالتجٌلي كالتسرٌت كالبوح

اسم مستعار، فعرب فلسفة التخفي ىذه يتم تضليل القارئ حّت  ؿببوكة، كأف يتنٌكر عرب االختباء كراء
ال يسرم دبصابيح قراءتو إٔب كاقع الشخصية السميك، كإٌف مسحة من االرتياب لتتسٌرب عرب السطور 

تقبع خلف ظاىر السلوكات، فهذا الظهور احملتشم يهٌيئ للكاتب فرصة ػبداع اٌليت  لتطمر األسباب
فضاء مناسبا للحديث عن »السريذاتية من ىذا اؼبنظور توٌفر  الركايةو، لكٌن القارئ، كرباشي انطباعات

الٌذات ُب حقيقتها كجوىرىا، بآثامها كآالمها كعقدىا دكمبا خشية من االفتضاح كالتعٌرم. فقد ضبل 
، لكٌن ىذا السرد (4)«الراكم عن اؼبؤٌلف كزر كٌل ما أتى البطل من "كبائر" كاجرتح من آثاـ

يطمس معآب شخصية الكاتب، كيرٌسخ ما يريد سبريره على ألسنة شخصيات تولد اٌلذم  االستعارم
كاتب السرية الذاتٌية سواء »من رحم اللغة، كىبرتعها خيالو اإلبداعي، ميدىاف ال ؿبالة؛ ذلك أٌف 

شيء  اعرتؼ باغبقيقة أك تسرٌت، ال يسلم ُب كلتا اغبالتني من انتقاد النٌاس. فإذا اختار أف يقوؿ كلٌ 
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ما إزاء أقاربو، موقع االهٌتاـ كاؼبساءلة كغالبا ما ينظر إليو اعبنس، فإنٌو كاقع ال ؿبالة، السيفيما يهٌم 
على أنٌو مثاؿ أخبلقٌي أعلى هتاكل كسقط. كإذا اختار أف يقوؿ حقيقة آرائو السياسٌية كمواقفو من 

اه، ىذا إف ظبح للكتاب أف يرل النظاـ اغباكم، فإنٌو سيجلب لنفسو غضب الٌسلطة كؿباصرهتا إيٌ 
. أٌما إذا اختار الكاتب أف يتجٌنب ''احملٌرمات'' فيربز خضوعو للٌسلطة الدينٌية كالسياسٌية الٌنور أصبلن 

ل، فستبدك ؽبم حياة ، فإٌف أغلب القرٌاء سيصابوف خبيبة أمكاألخبلقٌية، كىو ما قد يكوف حقيقة فعبلن 
هبدكا فيها من التمٌرد كالتحٌدم كالفوضى ما يؤٌىلها لتكوف موضوع  ة ال بطولة فيها، كلناؼبؤٌلف عادي

يكشف اٌلذم  ، فالكتابة السريية عندما تندرج ضمن األدب اإلباحي(1)«سرية ذاتٌية يقبل عليها القرٌاء
ا من التحٌرر اعبنسي، كينغمس ُب تصوير العبلقات كاؼبشاىد اغبميمة، يبٌثل من منظور اجملتمعات كم

ة، كإذا جاىر الكاتب دبواقفو السياسية سة الدينيٌ على اؼبؤسٌ  ة، كخركجان للقيم األخبلقيٌ  هتديدان  احملافظة
على النظاـ السائد، كمع ذلك فإٌف ىذه اؼبادة الدظبة ستمٌثل فسحة إلثارة القارئ  فإنٌو يعترب متمٌردان 

ال متعة  كإاٌل كاف السرد رتيبان  كتأجيج مشاعره، ككسر أفق توٌقعاتو، كردٌبا بعثرتو ُب كثري من األحياف،
 فيو.

إعطاء »من الواضح أٌف كظيفة االعرتاؼ ستهيمن على فضاء السرية الذاتية حيث تؤدم إٔب 
الكاتب حريٌة أكرب ُب اختيار شخصٌياتو كعددىم كطريقة نىػٍمذىجىتهم؛ كُب تصوير اغبالة الٌنفسٌية 

يفضي دبكنونات حياتو ُب سريتو »كما أّنا تتيح لو أف ،  (2)«كالفكريٌة، كقت كتابة الٌسرية الذاتية
 .(3)«الٌذاتيَّة

ة فكاف مصريىا ة كعرفيٌ بيد أٌف ذبارب االعرتاؼ ُب الوطن العريب اصطدمت باعتبارات دينيٌ 
 ما ىبتار الكاتب العريبٌ  الرفض القاطع، كاّنالت عليها االهٌتامات كاألحكاـ اؼبتعٌسفة؛ لذلك كثريان 

تلجأ »للحفاظ على ظبعتو كصبهوره، كليس ىذا بغريب، ففي علم النفس التحليلي  سبيل الكتماف

                                                           
 .503ص  ـ.س، الركاية السريذاتية ُب األدب العريب اؼبعاصر، -1
 .65عبد العزيز شرؼ: أدب السرية الذاتية ُب األدب العريب، ص  -2
 .7نفسو، ص  -3
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 299                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

تشكل مصدر شعور باألٓب كالتوتر. الكاتب/ة اٌليت  الشخصية غالبا إٔب حذؼ اؼبواقف كاألشياء
العريب ُب ابتعاده عن أدب االعرتاؼ ىبضع نفسو ؽبذه اآللية النفسية، ألنو ال يريد االعرتاؼ باعبانب 

 .(1)«اؼبخفي من سريتو اػباصة أماـ نفسو كالقارئ معا

دباء ال تزاؿ بعيدة عن اىتمامات العديد من األ»، فكتابة السرية الذاتية، كاغباؿ ىذه، إذان 
ف أدب أدباء اؼبعاصرين. كُب حني يرل بعضهم ال القبلئل من الركاد كاألإالعرب، فلم يقبل عليها 

وف كاتبو جديران بتاريخ نفسو، يرل آخركف االكتفاء بلمحات من ف يكأٔب شجاعة ك إاالعرتاؼ وبتاج 
تظل تفضل العربٌية  ف "األنا"أٔب اعرتافات كاملة، ذلك إمن دكف االنزالؽ  ةاألدبيٌ عماؽبم أسريىم ُب 

قوؿ ضياء الكعيب: ت، كُب ىذا اؼبقاـ (2)«االختباء خلف ضمائر اعبماعة أك خلف ضمري ؾبهوؿ
على اختبلؼ مناحي سرد الذات كمرجعياهتا اؼبختلفة، العربٌية  من السري الذاتيةقرأتي كمِّا كبرينا »

 سردمٌ كجود شغف عميق كحقيقي لدٌم لتتبع ىذا النوع ال اكقراءٌب ؽبذا الكم الكبري كاف منطلقه
اغبديثة كاؼبعاصرة رغم اغبديث عن أنواع من الكتابة العربٌية  ا على الثقافةيِّ اغبديث كالطارئ نسب

 "االعتبار" ككتاب "كسريتو شرقنا كغربنا التعريف بابن خىلدكف"سريية ُب مصنفات عربية قديبة أنبها ال
 ما لفت انتباىي فعبلن ىو كجود ذلك التحرُّز الكبري ُب الكتابة السريية. كغرينبامنقذ ألسامة بن 

اغبديثة ُب اغبديث عن اؼبناطق اإلشكالية من حياة السارد، كيعربَّ عن ىذا التحرُّز بآلية العربٌية 
ففي ، (3)«االنتقاء كاإلقصاء لسرية الذات الساردة، كمن يقـو هبذا اإلقصاء ىو الكاتب نفسو!!!

شح ُب نعاين كبن، ال»قطعت فيو الثقافة الغربية شوطا كبريا ُب ؾباؿ أدب االعرتاؼ اٌلذم  الوقت
مواده كموضوعاتو، ما وبرمنا من مساؽ إبداعي يبيزه كنوع كاقع كوف صاحبو يقدـ إٔب صبهوره كقرائو، 

كقصص عنو كعن حياتو كأسراره، كىي فبا ال هبرؤ أف يتحدث فيها مع غريه. ذاؾ  تصبلة حكايا

                                                           
 .متاح على الشبكةقبم: أدب االعرتاؼ،  مفيد -1
 .متاح على الشبكة فرح جرب: اعبنس ُب السرية الذاتية العربية..أدب االعرتاؼ كمصدر للمعرفة، -2
 .متاح على الشبكة، !سرتاتيجيات اؼبسكوت عنو ُب الثقافة العربٌية اؼبعاصرةاضياء الكعيٌب:  -3



أدب االعتراف في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي  --------------------------الثالثالفصل 

311  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

هبا، كمواطن الضعف اإلنساين كاػبلل الناتج عن  مرٌ اٌليت  ضافة إٔب عرضو اؼبواقف أك اؼبراحل اؼبختلفةإ
 .(1)«كذل

السريذاتية كفكرة االعرتاؼ،  الركايةمن كل ما سبق، ذلك االرتباط الوثيق بني  ءيبكن أف نستقرل
إٔب البوح بكل الذنوب كاػبطايا،  ما كتابة سريتو الشخصية، سيكوف مضطران  فالركائي إذا قٌرر يومان 

األجناسية لكتابتو، فالسرية الذاتية اجملردة من تقنيات  ويٌةكإماطة كل األقنعة، مع احملافظة على اؽب
 السرد، تتعذر مقاربتها ألّنا ال تنتمي إٔب أم جنس أديب.

3- تيمة المنفى واألوطان المتخّيلة:

ذك طبيعة معٌقدة؛ إنٌو » ، فهوأك كرىان  للشعوب طوعان يرتبط اؼبنفى باالررباؿ أك اؽبجرة اعبماعية 
مفركض كمرغوب، هبرم السعي إليو كتفضيل اإلقامة فيو، ككذلك ذٌمو بوصفو حالة من اإلبعاد 

ىذه مفارقة حقا، فاؼبنفى وبمل ُب طياتو ، (2)«يدفع اؼبرء إليها أك هبرب على عناقهااٌليت  كاالغرتاب
ترعرع ُب كنفها، كمن اٌليت  قسرم لشخص ما من كطنو، كاجتثاثو من عائلتومعىن اعبربية؛ ألنٌو اقتبلع 

احتضنتو منذ الصغر، حيث يضطر إٔب ؿباكلة التأقلم مع ثقافة أخرل قد تكوف معادية اٌليت  ثقافتو
سيعاين  لثقافتو، ألٌف اؼبنفى ىو إزاحة إلرادة الذات من جهة، كاختيار للنجاة من جهة أخرل، فاؼبنفيٌ 

قد وبٌصلها؛ ذلك أٌف كل منفى بالنسبة لوطنو األـ جحيم ال اٌليت  نات الغربة، رغم االمتيازاتمن لع
إبعاد عن اؼبوطن، كنبذ، كنزع لؤللفة. كاؼبنفى » فاؼبنفىيطاؽ، فالٌنجاة ال تعن اغبياة دبفهومها العميق، 

و ُب الوطن الػميبػٍعىد، "منزلة بني منزلتني" زمكاف مؤقت يقع بني زمكانني، أحدنبا ماض صيغت مبلؿب
كاآلخر كشيك اغبدكث ُب اؼبستقبل القريب )=اؼبوت(. كىكذا، يكوف اؼبنفى ىو )الربزخ(، أك ىو 

 .متاح على الشبكة اجتماعية رباصره عربيا، أمينة عادؿ: أدب االعرتاؼ..قيود -1
، 1طلبناف، -فخرم صاّب، مفهـو أدب اؼبنفى: )ضمن كتاب: الكتابة كاؼبنفى، ربر: عبد اهلل إبراىيم، اؼبؤسسة العربٌية للدراسات، بريكت -2
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131  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ذلك االستثناء بني اغبياة كاؼبوت، إنٌو اغبياة البينٌية لكثري من البشر كالفٌنانني كالكٌتاب ُب ؾبتمعاتنا 
 .(1)«اؼبعاصرة

لبلنتماء، يرتجم عبلقة ضبيمة بني األنا كاحمليط الثقاُب، فإٌف اؼبنفى بقعة  فإذا كاف الوطن رديفان 
ات ة كتدخل ُب عبلقات مفركضة مع ىويٌ كاالجتماعيٌ  الثقافٌيةـبتارة تنقطع فيها صلة الذات بأكاصرىا 
منذ -اإلشارة  كردبا يكوف نافعان ال مناص منو إال إليو، اٌلذم  أخرل، ُب نوع من االستنبات كاإلكراه

دفع فيصل دراج إٔب التميز اٌلذم  بني مصطلحي اللجوء كاؼبنفى، األمر يإٔب التداخل اؼبفهوم -البداية
...فاألٌكؿ انتقاؿ قسرم من موقع إٔب آخر، يفرض على البلجئ مغادرة مكاف »بينهما ُب قولو: 

كجوىو اؼبختلفة،  عاش فيو، كاكتسب عادات متوارثة، ؽبا شكل السلطة كالقانوف. يتعنٌي اللجوء، ُب
باؼبكاف كالذاكرة، راضيا، أحيانا، دبكاف بديل، كرافضا، ُب أحياف أخرل، كل بديل ؿبتمل، ألٌف 

. كعلى خبلؼ ذلك فإٌف اؼبنفى متحٌرر من داللة اؼبكاف، فهو حالة ىويٌةاؼبكاف األٌكؿ ذاكرة ك 
تضع اؼبنفيَّ بني البشر، دكف  معرفية، إف صٌح القوؿ،-كجدانية، قبل اؼبكاف كبعده، بل حالة كجدانية

كعليو فاللجوء ىو مغادرة الوطن، كاالحتماء ُب بلد آخر خوفا من االضطهاد ، (2)«أف يكوف معهم
أك الٌسجن أك التنكيل، أما اؼبنفى فهو معىن فلسفي عميق ال يرتبط باؼبكاف بشكل مطلق، كإمٌبا يرتبط 

الذات، كاالنتماء إٔب رقعة جغرافية ؿبٌددة ال ينسجم  أكثر باألفكار كاآلراء كالتوٌجهات، فالتقوقع على
تعيش معو، ىو اؼبنفى اغبقيقي.اٌليت  فيها اؼبرء كجدانيا مع اعبماعة

ا يتآلف فيو الٌلجوء مع اؼبنفى، إذ يقوؿ: نقديِّ  كُب ىذا السياؽ يورد عبد اهلل إبراىيم موقفان 
مكانا غريبا فحسب، إمٌبا ىو مكاف يتعٌذر فيو  من عدـ االنتماء، فاؼبنفىى ليس يكٌرس اؼبنفى شعوراٌ »

فبارسة االنتماء؛ ألنٌو طارئ كـبٌرب، كمفتقر إٔب العمق اغبميم، بل إنٌو يضمر قٌوة طاردة ُب العبلقات 
القائمة فيو بالٌنسبة للمنفي، كىبٌيم عليو بركد األسى كضحالة اؼبشاركة. كلطاؼبا كقع تعارض، بل 

ريٌحل/ارربل إليو، كندر أف تكٌللت ؿباكالت اؼبنفٌيني بالنجاح ُب إعادة اٌلذم  افانفصاـ بني اؼبنفٌي كاؼبك

.24 -23ـ، ص 2006، 1، طلبناف-أزمنة، بريكت، دار 1967ؿبمد الشٌحات: سرديٌات اؼبنفى الركاية العربٌية بعد عاـ -1
 .231فيصل درٌاج: الكتابة الذاتية كاؼبنفى، )ضمن كتاب: الكتابة كاؼبنفى، ربر: عبد اهلل إبراىيم(، ص -2
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312  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، ككبن ال نتفق معو ُب ىذا الٌدمج، إذ نتصٌور (1)«تشكيل ذكاهتم حسب مقتضيات اؼبنفى كشركطو
، يرربل طوعان اٌلذم  ا، بل ينطوم على درجة من اغبرية كاالختيار، فشٌتاف بنيأٌف اللجوء ليس قسريِّ 

؛ ألٌّنما سيضطراف إٔب االنفتاح كؿباكلة ا، رغم أٌف الشحنات الوجدانية ذاهتا تقريبان كالذم ييرٌحل إجباريِّ 
ا، فتنشطر الذات بني عآب لفظها، كعآب رباكؿ أف ا كلغويِّ ا كثقافيِّ التكٌيف مع اآلخر/اؼبختلف عقائديِّ 

 ذبد ؽبا مكاف فيو.

نفى دبصطلح آخر لو أبعاد فلسفية عميقة أال كىو: كمن جهة أخرل يربط فيصل درٌاج مفهـو اؼب
غربة كاغرتاب، كىو اغرتاب قبل أف يكوف غربة، ألٌف اؼبنفى ال يتحٌدد »ره االغرتاب، فاؼبنفى كما يتصوٌ 

ا ُب كطنو، كأف باؼبكاف، بل بأثر اؼبكاف على ركح اإلنساف كعقلو. كؽبذا يبكن أف يكوف اإلنساف منفيِّ 
ُب مكاف بعيد عن الوطن، كاؼبنفى حالة شعوريٌة كجدانٌية ثقافٌية، مرجعها نظر اإلنساف  يكوف طليقان 
، لدل شائكان  غامضان  ال ألغاز فيو، لدل األركاح اؼبطمئنة، كملتبسان  قد يبدك شفافان اٌلذم  إٔب الوجود،

تو، إٔب أف تعيد اغبياة مع الوجود ذا ا، مصاغبان أركاح ال تقبل باليقني اؼبيسور، كقد يولد اإلنساف راضيِّ 
صوغ مساره، كذبربه على قراءة بدايتو كّنايتو بشكل ـبتلف، منتهيا إٔب كعي أسياف ـبذكؿ، يٌتهم 

ُب كطنو أك خارجو  ، حالة نفسية معٌقدة، إذ يعيش اؼبنفيٌ فاالغرتاب إذان ، (2)«اعبميع كال يٌتهم أحدان 
بني الذات كاآلخر. ة، تعكس غياب التفاعل اإلهبايبٌ عزلة مرٌ 

ال يكوف اؼبنفى ُب اؼبكاف كحده، اؼبنفى »: كغري بعيد عن ىذا اؼبذىب، يصرٌح أدكنيس قائبلن 
ُب مسقط الرأس منو ُب أم مكاف  قائم كذلك داخل الذات، ُب اللغة ذاهتا، كقد يكوف أشد ىوالن 

 كيلدت فيو، كالثقافةاٌلذم  الوطن خر، أقوؿ إذنا، كلدت منفيِّا. فمنفام األٌكؿ، اغبقيقٌي اؼبتواصل، ىوآ
ربيت عليها، كسوؼ أقٌص عليكم حكاية منفام داخل مواطنييت. دكف تسرٌت كراء قضٌية، دكف اٌليت 

ـٌ، كدكف أم نزكعو  دعاكل رسولية أك رسالية، دكف حجب للفردٌم اػباٌص باٍسم اعبمعي العا
أكوف كمثل كثريين يتكٌلموف على قضايا  إيديولوجي وبىًٍرؼ كيبٌوه كيرائي، سأقٌصها كما عشتها، لن

.15 -14ص ص السرد، كاالعرتاؼ، كاؽبويٌة، :ىيمابر إعبد اهلل  -1
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313  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

فيهم. اٌلذم  يتخٌيلوّنا أك يتمٌنوّنا، كعلى بشر ال يعرفوّنم، فيما يتجاىلوف األساسٌي اغبٌي: اإلنساف
، فالوطن يتحٌوؿ إٔب منفى عندما ال يستوعب تطٌلعات(1)«اؾ إاٌل حجابناذىكذا ال يكوف الكبلـ آن

إٔب نوع من التأليف الفلسفي، يشٌيد فيو مدنا فاضلة )يوتوبيا(،  الذات، كال وبتويها، فيلجأ األديب
كيتخٌيل اغبياة ُب ؾبتمع مثإب ال كجود لو، تسود فيو اغبرية كالعدالة كالسكينة، فمبلذه ىنا ىو حلمو 

 ُب قالب ساخر. ويصوغاٌلذم  اعبميل

؛ ألنٌو عآب لغوم لكن ىذا العآب اؼبنشود، يتحٌوؿ إٔب منفى آخر ُب تصٌور كاسين األعرج
قا باألشواؽ كالفقداف، كمؤثَّثا » ،خالص ...اؼبنفى كلمة صغرية زبٌبئ كرائها إرثا بشريا ثقيبل كمرٌا، ـبرتى

بالٌسعادات الصغرية غري اؼبرئية. كؽبذا فكٌلما ظبعت كلمة منفى، ينتابن إحساس غريب بالبياض، 
يكتب هبا  اٌليت  ة لفناف منفاه األكؿ ىو عتاده كلغتوكىذا السؤاؿ اؼبرتبك كاؽبش: ما معىن اؼبنفى بالنسب

كما يقوؿ ركالف بارت؟ أىو ُب اؼبنفى من حيث ىو كاتب؟ اللغة تصنع عاؼبا موازيا يعٌج بتفاصيل 
 .(2)«كبس بانتماءاهتا لنا كلكٌنها ال تنتمي ُب ّناية اؼبطاؼ إاٌل إٔب اللغة كنظامها الصاـراٌليت  اغبياة

طب اليومي إذا امتزجت بلساف آخر، فإٌّنا ربيل إٔب كجو من كجوه اؼبنفى ُب كما أٌف لغة التخا
...كعندما أتكٌلم لغة أخرل، داخل لغيت نفسها، فإنن أكوف ُب حالة من حاالت »مذىب أدكنيس: 

 األـ، خركج من الرحم إٔب العآب. كأٌف أمي-اؼبنفى: منفى اللغة، أك اؼبنفى ُب اللغة. اؼبنفى داخل اللغة
تنفين من أحشائها. ال ملجأ ٕب حّت ُب اللغة. تائو فيها. مشٌرد اٌليت  أخرجتن إٔب العآب ىيٌليت ا

فيها. كأنن أنا نفسي، أنفي نفسي. كمنفام ىنا يتحٌرؾ باستمرار: ال أتوٌقف عن نفي نفسي، لكي 
وصوؿى ىناأعرؼ كيف أحظى هبا، أك لكي أحسنى الوصوؿ إليها. كلن أصل. غبسن اغبٌظ. ألٌف ال

 .(3)«نوعه من االندراج ُب ركود اؼباٌدة

 .81)ضمن كتاب: الكتابة كاؼبنفى، ربر: عبد اهلل إبراىيم(، ص  أدكنيس: مكاف آخر ُب ما كراء الوطن كاؼبنفى،-1
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314  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ة كُب سياؽ آخر، يتحٌوؿ اؼبنفى عند أدكنيس إٔب فلسفة تكٌبل حريتو الفكرية اؼبرصوفة باألسئل
اٌلذم  يت. ىود ٕب ىويٌ ينظر إٔب لوف بشرٌب كأظباء أجدادم ليحدٌ اٌلذم  اؼبنفى ىو اؼبكاف» كاألفكار،

ل كمرجع األسئلة. إف كنت ال أملك يرسم ٕب نطاؽ اغبركة كدرجة اغبقوؽ كنسبة اؼبواطنة كمسافة التأمٌ 
ة فكرم كاملة، أك كنت ال أملك تقرير مصريم كتوسيع كجودم الفكرم، إف كنت ال أقدر أف حريٌ 

ة ببل حدكد كال كوابح ة الكيانيٌ أطرح أسئليت ببل مواربة كأعلن ربفظاٌب ببل تقية كأناقش القضايا اعبوىريٌ 
ىو اإلطار  ة من أم مستول كانت، فإٌما أف أسبرد كإٌما أف أقبل اؼبنفى. فاؼبنفى الفعليٌ مات فكريٌ كؿبرٌ 

، باؼبقابل، أف أقوؿ حبرية وبٌد من شكوكي كتساؤالٌب حوؿ الكوف كاؼبصري. كبديهيٌ اٌلذم  الثقاُبٌ 
اإلنساف عن ذاتو كحريتو الفكرية. ىو اغبجاب على  غربة ُب الرأم كالتفكري. اؼبنفى ىو أكالن اؼبختلف 

، فاغبرية أك (1)«العقل كرباط األسئلة كسبويو القلق كاغبرية كقبوؿ اإلذعاف كالتسليم بدؿ التعبري كاؼبساءلة
، أك فكر متَّقد باعتناؽ كتلقي تسمح ألٌم مثقف كاعو  -إف جاز ىذا التعبري-ة ة الفكريٌ الديبقراطيٌ 

تها كال دكف قيود، كأم فضاء يًئد تلك التصٌورات، كيسحق إرادة الذات، كيكبت حريٌ كإذاعة األفكار 
ماديا، إنٌو شيء معنوٌم،   ليس شيئان »، وبرـت آراءىا اؼبستقلة، يعترب منفى بالنسبة ألدكنيس، فاؼبنفى إذان 

فق كٌل أركاف األرض عنده سواء، ضاحكة، تناسبو كل األحبلـ، على أف يكوف ُب ركن مظلم، كأ
.(2)«فسيح

من الصعوبة دبكاف إهباد مفهـو ناجز للمنفى، ألٌف بناء اؼبفاىيم كربديدىا ىبتلف باختبلؼ 
مشارب كثقافات كخربات اؼبفكرين كاألدباء كاؼبنظرين من جهة، كمن جهة أخرل يتسٌيج ىذا اؼبعىن 

كاالغرتاب، كاالقتبلع، النزكح، كالٌشتات، »تشمل عمليات: اٌليت  دةبسلسلة من الظركؼ اؼبعقٌ 
عن اغبرية أك الرغبة ُب ربسني األكضاع اؼبعيشٌية؛  كالتشريد، كالنفي، كالرحيل الطوعي، أك اؽبجرة، حبثان 

فبينما كاف االررباؿ فرديا من العصور السابقة، أك أنٌو يتضٌمن صباعات صغرية، صار اآلف ىناؾ 
بعض ؾبتمعات الٌشتات ىذه أجربت ال على ترؾ ؾبتمعات شتات كاملة تبتعد عن أكطاّنا األصلٌية، ك 
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315  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

من اجملتمعات  مزاحان  أكطاّنا فقط بل على التخٌلي عن لغتها األـ، كثقافاهتا األصلية لتصبح جزءان 
ذين يعيشوف ُب كالثٌقافات اعبديدة، مثل األفارقة الذين يعيشوف ُب فرنسا، كاؽبنود كالباكستانيني الٌ 

 .(1)«بريطانيا

كائن منبوذ دائما »ىكذا تضفي ذبربة اؼبنفى بظبلؽبا الثقيلة على اإلنساف اؼبنفي، من حيث ىو 
ؼ عبد اهلل ، كيعرٌ (2)«وبيا ُب زماف كمكاف غريبني عنو، كإٔب جوار بشر آخرين يلفظونو كال يألفهم

ٌكؿ، كعدـ ازباذ القرار اإلنساف اؼبنشطر بني حاؿ من اغبنني اؽبوسٌي إٔب اؼبكاف األ» إبراىيم اؼبنفي بأنٌو
ذين فارقوا أكطاّنم، قاء ال يدركو إاٌل اؼبنفٌيوف الٌ بالشٌ  مفرطان  بالعودة إليو، كينتج ىذا الوضع إحساسان 

كمكثوا طويبل مبعدين عنو، فاقتلعوا عن جذكرىم األصلية، كأخفقوا ُب مٌد جذكرىم ُب األمكنة 
إذ  الرتاجيدٌم ؼبصائرىم الشخصٌية؛ اؼبريع باغبسٌ البديلة، فخٌيم عليهم كجوه االغرتاب كالشعور 

عىًطبىت أعماقيهم جرٌاء ذلك التمٌزؽ كالتصدٌع، كقد دفع اغبنني إٔب اؼبكاف األٌكؿ رغبة عارمة الستدعاء 
لى سبيل الذكريات اؼبمزكجة بالتخٌيبلت، فاؼبنفٌي كقد افتقد بوصلتو اؼبوجِّهة، يستعيد مكاننا ع

 .(3)«عن توازف مفقود لوجوده، فيلوذ بالوىم حبثان  لذاتو، كؿبوران  ان كز االفرتاض ليجعل منو مر 
يعيشها اؼبنفي، بعد أف أخفق ُب تشكيل اٌليت  ةل األزمة الركحيٌ من خبلؿ ىذا اؼبوقف تتبدٌ 

ة، كتعٌمق معاناة معادلة األنا كاآلخر، فلعنة اؼبنفى ذبثم على صدره، كتضرب أعمق العبلقات اإلنسانيٌ 
 ذلك اإلنساف اؼبطارد؛ ألنٌو ذبرٌأ على اغبلم بواقع أفضل. كلعٌل ىذه الصورة اؼبونودرامية اؼبوجعة ىي

حّت ٓب يعد يبلك سول شرفة، كذبٌرد من كٌل  ؿبٌطمان  ىاكم رجبلن »يرظبها فيكتور ىوجو ُب قولو: اٌليت 
ٓب يبق بالقرب منو سول العدالة، كأنكره  شيء حّت ٓب يعد لو سول ضمريه، كانعزؿ عن الدنيا حّت

الٌناس حٌّت ٓب يبق معو سول اغبقيقة، كألقي بو ُب الظٌلمات حٌّت ٓب يبق لو سول الٌشمس. ذلك ىو 
 .(4)«رجل اؼبنفى

 .23فخرم صاّب: مفهـو أدب اؼبنفى، ص -1
 .9ؿبمد الشٌحات: سرديٌات اؼبنفى، ص -2
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316  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

اٌلذم  يبٌثل االنتماء إٔب الوطن، كاغباضراٌلذم  ينصهر فيها أفق اؼباضياٌليت  ىذه اغبالة الطارئة
بني خيار عودة ؿبفوؼ  كالضياع، ينبثق عنها رؤية جديدة للذات كالعآب، فيعيش اؼبنفيٌ يبٌثل البلانتماء 

ما تبوء بالفشل، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم ُب  باؼبخاطر، كؿباكلة اندماج كتكٌيف مع اجملتمع اعبديد كثريان 
االلبراط الكامل ُب اجملتمع اعبديد، كال يتمكن من قطع الصلة  يستطيع اؼبنفيٌ  ال»ىذا السياؽ: 
الحقتو أطيافها ُب  كلد فيو، فيتوٌىم صلة مضطربة كانتماء مهٌجنا، كىبتلق ببلدان اٌلذم  باجملتمع القدًن

اؼبنفى، فما إف يرربل اؼبرء أك ييرحَّل عن مكانو األٌكؿ حّت تتساقط كثافة اغبياة اليومية كتنحسر 
ى، كربٌل ؿبٌلها ذكريات شٌفافة تدفع بو إٔب نسياف الوقائع اؼبريرة، كدبضٌي السنوات يبدأ اؼبنفٌي كتتبلش

ُب زبٌيل ببلد على سبيل االستعادة كالتعويض، كىي أمكنة تتخٌلق ُب ذاكرتو كتجربة شٌفافة كأثرييٌة، 
ذلك ىو اغبنني يغٌذيها شوؽ إٔب أماكن حقيقٌية تبلشت إاٌل كومضات بعيدة ُب عتمة حالكة. 

 .(1)«بداللتو الفكريٌة كالعاطفٌية
ة كاحدة ضٌد  ، فإنٌو يبارس اسرتاتيجيٌ أـ اختياريان  كيرل عبد اهلل إبراىيم أٌف اؼبنفى سواء أكاف قسريان 

االنغبلؽ على من يكوف فيو، ككضعو ربت طائلة انتظار دائم، فانتهى »كل من ينتسب إليو، كىي 
ىبتلف عٌما كاف يتوٌقع منو، ؼبن  غامضان  صبوا إليو، فقد أصبح اؼبنفى اختياران  األمر باؼبنفيني إٔب غري ما

أراده أك أيجرب عليو، فتمٌخض عن كل ذلك شعور مرٌكب من اآلماؿ كاإلخفاقات، كمن اإلقداـ 
كالرتٌدد، كمن االندماج كالعزلة، كمن االطمئناف كاػبوؼ، كمن النبذ كاالشتياؽ، فكاف أف تبلشت 

اجتذبت اؼبنفٌيني للعيش ُب عآب آمن ىبلو من ـباكؼ األكطاف؛ إذ نشأت غريىا ُب اٌليت  ربٌاقةالفكرة ال
 اؼبكاف اعبديد، كسواء تعايش اؼبرء مع ىذه أك تلك، فإف إحساسو اؼبريع بفقداف مكانو أكرثو شكان 

 .(2)«بأنو خارج الدائرة اغبميمة لبلنتماء البشرم
، كمصري ؾبهوؿ، كانتماء  اؼبنفيٌ  ىويٌةتتشٌكل كُب ظٌل ىذه األزمات اؼبتبلحقة،  من ماضو مكلـو

مؤٌجلة كىجينة تنتمي إٔب عاؼبني كال تنتمي إليهما ُب آف كاحد؛ ألٌف األنا تنفصم  ىويٌةمتأرجح، إٌّنا 
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 317                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 د يصفها عبد اهلل إبراىيم بأٌّناُب منفاىا بني آماؽبا ككاقعها اعبديد، ىذه اغبالة من الشتات اغبا
كلد فيو لسبب ما، كأخفق ُب مٌد اٌلذم  أخبلقٌي'' دائم فاؼبنفٌي ىو مٍن اقتيلع من اؼبكاف''شقاء »

أصبح فيو، فحياتو متوتٌرة كمصريه ملتبس، كىو يتآكل باستمرار، اٌلذم  جسور االندماج مع اؼبكاف
على ذات فبزٌقة،  كال يلبث أف ينطفئ باؼبعىن اؼبباشر، ليتوٌىج مرة أخرل باؼبعىن الرمزٌم. فاؼبنفٌي ينطوم

 . (1)«ال سبيل إٔب إعادة تشكيلها ُب كينونة منسجمة مع نفسها أك مع العآب
على ىذا األساس، مٌثل جسر العبور إٔب جغرافية أخرل حبثا عن كطن جديد ذبربة مضاعفة من 

من التعقيد على قدر ىائل » غرتب، يصفها كماؿ أبو ديب بأٌّنااؼبرارة، ؽبا أثرىا البالغ على نفسية اؼب
كذات غياىب كتبلفيف تشحن ؿباكلة اكتناىها الركح كالٌذىن دبا ال وبصى من الصور كالنماذج 
كاألفكار كاؼبشاعر، كيستحيل على اؼبنفٌي أف يعاينها دكف أف ترشح ذبربتو الشخصية إٔب ىذه الصور 

أٌف معاناهتم ُب  شكٌ  فبلكإذا تعلق األمر باألدباء، ، (2)«تشٌكلت ُب منابع أخرلاٌليت  كاالنفعاالت
 اؼبنفى ستمتزج بقدر معترب من اػبربات كاؼبعارؼ؛ لذلك يتوٌقع عبد اهلل إبراىيم أف يقٌدـ أدب اؼبنفى

ىبوضها اؼبنفٌي، اٌليت  ؽبذه اغباالت اؼبتضاربة من الرؤل كاؼبصائر كالتجارب ا عميقان سرديِّ سبثيبل »
تتعٌرض الررباالتو بني األمكنة كاألزمنة كالثقافات اٌليت  السرديٌةكخباصة حينما يلجأ إٔب الكتابة 

يعيد اٌليت  الكيفيةٌٍب  كاللغات كالتقاليد كاجملتمعات، كالبحث عن موقع لو بينها، ككشف موقفو منها،
 .(3)«فيها بناء مسار حياتو ضمن رؤيتو بوصفو منفيا يقف على حافة كٌل اغباالت، كال ينخرط فيها

 اغبديثة منالعربٌية  أضبد يوسف أٌف ىذا الٌضرب من األدب قد انبثق ُب الثقافة يؤٌكدىذا، ك 
...جٌو اؽبزائم اؼبتتالية كاإلحباطات اؼبتبلحقة ُب القرف العشرين، كلعٌل أبرزىا ىزائم العرب أماـ »

، (4)«الٌشاملة كاإلسبلمية كإخفاقات التنميةالعربٌية  تقوده إسرائيل ُب اؼبنطقتنياٌلذم  اؼبشركع الصهيوين
ظاىرة ثقافية يتنامى »كُب ىذا الصدد، يورد عبد اهلل إبراىيم تعريفا ألدب اؼبنفى، إذ يصفو بأنٌو 
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318  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

لبها اعبوىرم،  السرديٌةخضعت للتجربة االستعمارية، كتشكل الكتابة اٌليت  حضورىا ُب آداب األمم
من االشتياؽ كاغبنني كالقلق، كمسكونة بفكرة إعادة كشف موقع الفرد ُب  كىي تطفح برغبات ىوسية

، كُب موضع آخر، يرل عبد اهلل إبراىيم أٌف أدب اؼبنفى: (1)«كطنو كُب منفاه على حد سواء
استلهملوا ذبارهبم، كجعلوا منها اٌلذم  ...سجٌل متٌنوع أسهم فيو عدد كبري من الكتٌاب اؼبنفٌيني»

إلحساسهم  اؼبتخٌيلافرتاضية أفضوا حبنينهم إليها، كرغبوا ُب أف تكوف اؼبكافئ خلفيات لعوآب 
 .(2)«بالفقداف كالغياب

عبلمات ؿبٌفزة » كبذلك شٌكلت أساليب القمع كاالستبداد كاالستبعاد كاؼبشاعر اؼبتضاربة للمنفيٌ 
على كتابة اؼبنفى، فهي تتيح فضاء للتفكري كالتأمل كالنقد داخل الٌذات الكاتبة. ليس فقط ألٌّنا 
فبارسات أدبٌية عنيفة تتدرٌج ُب منطق رٌد الفعل، كإمٌبا تؤٌسس لوضع يسمح بقراءة الٌذات كرؤيتها على 

ديد، كيبن عبلقات مغايرة مع ذاتو كمع كبو قد ال تتيحو اؼبرآة. فاألديب اؼبنفي يستكشف ذاتو من ج
ىي  السرديٌة، كمن اؼبعلـو أٌف تلك اؼبدٌكنة الٌضخمة من الكتابة الشعرية ك (3)«اآلخرين كمع العآب

نتاج ذبارب أدباء ككٌتاب منفٌيني، ضاقت هبم األكطاف، كذبٌرعوا ألواف اؽبزيبة ُب نفوسهم، كأصناؼ »
يصعب نسيانو. حّت إٌّنم باتوا ال  ٌي، كناؿ منهم اإلحباط مناالن القهر االجتماعٌي كاالضطهاد السياس

يثقوف ُب قدرة شعريات اغبرؼ كصباليات تعبريه على اسرتجاع ما ضاع منهم، كالعودة إٔب الوطن 
.(4)«فاحتفظوا بطفولتو كاستبدلوه بوطن اغبلم ككطن اللغة

الت عديدة خبلؿ الربع األخري من يرل عبد اهلل إبراىيم أٌف مفهـو أدب اؼبنفى قد تعٌرض لتحوٌ 
جعل منو داال على أدب الغربة كاؽبجرة اٌلذم  غادر معناه اللغوم،»أنٌو  يؤٌكدالقرف العشرين، إذ 

كاالقتبلع كالنفي كالتشٌرد، فأصبح ذبربة ؾبازيٌة تدؿ على الٌنظر بعيوف جديدة إٔب العآب كذبارب البشر 
اؼبغلقة، كطرح مفاىيم  ويٌةكالرؤية غري اؼبتحٌيزة كاالبتعاد عن مفهـو اؽبكتفاعل الثقافات كمفهـو اغبرٌيٌة 
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319  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ىو كليد اٌلذم  فالتفاعل الثقاُب، (1)«مثل األصل كالقومية كاآلداب الوطنٌية على بساط البحث ؾبٌددا
االنفتاح على اآلخر طٌعم ذبربة اؼبنفى دبعافو جديدة غري مسبوقة، خٌففت من كطأة اؼبنفى، ككٌسعت 

 فاؽ الرؤل كاؼبنظورات.آ

ليس جنسا أدبيا بقدر ما ىو أدب يبلزمو حدث ىاـ أال »يبدك مفيدا التنويو إٔب أٌف أدب اؼبنفى 
كىو النفي، فهو موازو ألدب الٌسجوف أك أدب اؼبقاكمة أك أدب الرحلة، إْب. كيغطي أدب اؼبنفى كل 

اؼبعركفة من شعر كركاية كقصة قصرية كملحمة كمسرحية، كأحيانا يتجاكز اؼبتعارؼ  ةاألدبيٌ األجناس 
الرفيعة ليقٌدـ يوميات أك شهادات أك سرية. فأدبيات اؼبنفى ال تقتصر على  ةاألدبيٌ عليو من األجناس 

د شفوٌم يقـو هبا اؼبنفٌيوف كاؼبنفيات من حكي كسر اٌليت  اؼببدع كإمٌبا تتضافر مع كٌل أشكاؿ التعبري
، كما السري الذاتية (2)«كتذٌكر كأفبلـ تسجيلٌية كرسـو تشكيلٌية ذبعل من الٌنفي عبلمة فارقة ُب حياهتم

ألدب اؼبنفى، كمعلـو أف أدب  السرديٌةقلب اؼبدكنة »ُب -كالقوؿ لعبد اهلل إبراىيم-للمنفيني تقع 
الذاٌب، كىو يبحث عن معىن لتطوره عرب يفرضو الوعي اٌلذم  السرية يظهر ُب إطار التعبري الشخصي

...ركاية كتبها كاتب منفٌي بالفعل، أك قد عاىن فعل الٌنفي ُب »، أما "ركاية اؼبنفى" فهي (3)«الزمن
 السرديٌةفرتة من حياتو، كىي ركاية سبٌثل تيمة الٌنفي فيها تيمة مركزيٌة تنهض عليها العملٌية 

.(4)«بأسرىا...

لكن تبقى ذبربة النفي ُب كل ىذه األنواع تيمة مركزية هتيمن على الكتابة اإلبداعية، دبفرداهتا 
اؼبتعٌددة من: نبذ، كطرد، كإقصاء، كإبعاد...اْب. كهبذا دخل أدب اؼبنفى دائرة اؼبسائلة النقدية؛ من 

دب اؼبغرتب كأدب يؤٌلف ظاىرة إنسانٌية عاؼبٌية تنضاؼ إٔب إشكاالت أدب اؼبهجر كاأل»حيث إنٌو 
اػبارج، كالسٌيما بعد أف ىجر اؼبثٌقفوف كاألدباء كالفنانوف أكطاّنم ىجرة قسرية أك طوعٌية، كجعلوا من 

أفسد نظامو طغياف البشر. فكاف أف اٌلذم  اؼبنفى مصدرا لتأمبلهتم كنضاؽبم من أجل إصبلح العآب
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311  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ٓب تكن متاحة ؽبم ُب أكطاّنم األصلية، انتقلت كتاباهتم للبحث عن اؼبمكنات كالضركرات ُب عوآب 
أك صارت ُب متناكؽبم ألّنم كضعوا مسافات قريبة كبعيدة ُب آف كاحد لتأمل النفس البشرية ُب 

فتشٌكلت بذلك أكطاف متخٌيلة بديلة تسود ، (1)«حاالت اإلحساس بوطن القسوة كالشعور باإلحباط
 غبظات التأٌمل العميق، كااللتقاطات -كاغباؿ ىذه-فيها قيم اغبق كاػبري كاؼبساكاة، ليحتضن اؼبنفى 

 سبسك ببعض األطياؼ اؽباربة، كاؼبثل العليا.اٌليت 

عبد اهلل إبراىيم أٌف "كتابة اؼبنفى" ىي األنسب  يؤٌكدكنظرا لتداخل مفهومي اؼبنفى كاؼبهجر، 
األكاف لتنشيط  كقد آف»يعيشها الكاتب ُب منفاه، إذ يقوؿ: اٌليت  للتعبري عن الرؤل كالتصٌدعات

جدؿ ثقاُب ينتهي بإحبلؿ عبارة ''كتابة الػػػمنػٍفىى'' ؿبل عبارة ''كتابة اؼبهجر'' ألٌف الثانية زبلو من 
جرل كصفو من قبل، فيما األكٔب مشٌبعة بو، فهو يرتٌشح منها حيثما درست مستوياتو اٌلذم  احملموؿ

تلف عن ''أدب اؼبهجر'' اختبلفا كاضحا، كوف الداللٌية، ككقع تأكيلو، كعليو فػ ''أدب اؼبنػٍفىى'' ىب
األخري حبس نفسو ُب الداللة اعبغرافية، فيما انفتح األكؿ على سائر القضايا اؼبٌتصلة دبوقع اؼبنفٌي ُب 

، لكنٌنا ال نتصٌور أٌف ىذا (2)«غادرهاٌلذم  أصبح فيو دكف أف تغييب عنو قضايا العآباٌلذم  العآب
للمنفى طرائق تعبري »زيح التداخل اغباصل بني الكتابتني؛ ذلك أٌف سي -رغم رجاحتو-اإلحبلؿ 

تشتمل على متطلبات اغبداثة اٌليت  كأسلوب كتابة تتقاطع مع )أدب اؼبهجر( ُب موضوعاتو كقضاياه
كصريكرهتا مثل اغبرية كالتطٌلع إٔب التقٌدـ كإشراؾ اؼبرأة ُب بناء اجملتمع، كتسلك سبيبل مغايرا لو عبلقة 

كاالجتماعٌية كاالقتصاديٌة قد يتجاكز مظاىر اغبداثة إٔب ما  الثقافٌيةة براىن التحٌوالت السياسٌية ك مباشر 
أحبلـ اؼبنفٌيني كىي تنشد حق  تكبدهتااٌليت  بعدىا، على الٌرغم من تعٌدد اؽبزائم ككثرة اػبسائر

االختبلؼ كضركرات اغبوار كاحرتاـ التعٌدد كالتنوٌع، كهبمعهم قاسم مشرتؾ يتمٌثل ُب اغبنني إٔب 
.(3)«األكطاف، كىو حنني مشوب بالقلق كاالشتياؽ
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311  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كٌلما توغلنا ُب تبلفيفها، لتحكي   مهما قيل، ال يبكن تبسيط قضية اؼبنفى؛ ألٌّنا تزداد تعقيدان 
ساة اػبركج من الوطن، كؿباكلة االندماج ُب كطن بديل، كفبا ال مراء فيو أٌف اللغة األـ هتٌجر أيضا مأ

، كليس فقط االنساف، فنجد الذات الركائية تصوغ كعيها بلغة أخرل، فتعيش بذلك منفنى مزدكجان 
جنبيا، كتطرح ركاياهتم أكلئك الكٌتاب العرب اٌلذين وبملوف كعيا عربيا كلسانا أ ىويٌةازدكاج »يعرٌب عن 

مثل ىذا االزدكاج بني كعي الثٌقافة ككعي الٌلغة. كيتجٌسد ىذا الوجو من كجوه اؼبنفى ُب أغلب إنتاج  
كٌتاب اؼبغرب العريب ككاتباتو مػٌمن يبارسوف )أك يبارسن( الكتابة بالفرنسٌية...كال ينفصل ىذا اإلنتاج 

اتو عن سنوات من اؼبٌد )أك الغزك( االستعمارم الفرنسي الٌركائي الٌضخم لكٌتاب اؼبغرب العريب ككاتب
ؽبذه اؼبنطقة من العآب العريب، رغم سبٌرد الكثري من مبدعي ىذه اؼبنطقة اآلف، كظهور كتابات تناىض 

إٔب اآلف على األقل(. كىي كتابات سبتاح من كعي اآلداب ما بعد  الثقافٌيةمثل ىذه اؽبيمنة )
فريقيا أك اؽبند الغربية أك ُب جنوب آسيا، مػٌمن يشاركوّنم التوٌجو اؼبناىض الكولونيالٌية، سواء ُب أ

، كبذلك مثٌلت تلك األعماؿ بيانا صروبا ضد اؽبيمنة االستعمارية، ألٌّنا تعاِب قضايا (1)«نفسو
 كإشكاليات كمؤامرات االستعمار، كما وبرٌكو من ذباذبات بإيقاعات ثورية ربررية.

عبد اهلل إبراىيم إٔب العبلقة اعبدلية بني كعي اللغة ككعي الثقافة ُب ىذا  كُب ىذا السياؽ يشري
كأفضت التجربة االستعماريٌة إٔب بركز ظاىرة ثقافٌية ٓب تكن معركفة ُب »النمط من الكتابة، قائبل: 

التاريخ من قبل إاٌل ُب نطاؽ ضٌيق، ىي تبٌن لغة اؼبستعمر كسيلة للتعبري عن مشكبلت اجملتمعات 
اؼبستعمىرة، فأصبح اؼبستعًمر غري مسيطر على تلك اجملتمعات، فحسب، إمٌبا جرل استعارة لغتو 

بطانة الداخلٌية ؼبشاعرىا كأحاسيسها كطموحاهتا كمشكبلهتا كتارىبها، بل كأعيد إنتاج للتعبري عن ال
موركث تلك اجملتمعات بلغة اؼبستعًمر، فوصف كحيٌلل هبا كقػيٌيم، فظهر بٍوف بني اؼبخياؿ اعبماعٌي 

أك الوطنٌية، ، كبني كسيلة التعبري عنهما، فقد اكبسرت الٌلغات القومٌية التارىبٌيةاألصلٌي، كالٌذاكرة 
كتوارل استعماؽبا، فهيجرت كنيسيت كاستعريت لغات جديدة أصبحت كسيلة التواصل كالتعبري ُب كثري 
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312  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

، على ىذا األساس، زعزعت التجربة االستعمارية ليس (1)«من قارٌات العآب طواؿ العهد االستعمارمٌ 
اط ُب ثقافتها عرب ما يبكن  تسميتو فقط البنية التحتية للمستعمرات التابعة ؽبا، بل دفعتها إٔب االلبر 

لؤلمن  بػػ"الغزك الثقاُب" فكاف تبن  لغة اؼبستعمر ُب التعبري عن توجسات الشعوب اؼبستعمرة هتديدان 
الفكرم كاللغوم، كذلك عرب ـباطبة اآلخر /الغريب/ اؼبستعًمر بلغتو، كاالسرتساؿ ُب اغبديث عن 

ُب بلداف اؼبغرب العريب على كجو اػبصوص، العربٌية  للغةمأساة الوطن بلغة احملتل الغاشم، فأزمة ا
 بدأت مع الوجود االستعمارم كاستمرت إٔب ما بعد االستقبلؿ.

ا أٌف ىيمنة لغة اؼبستعمر ُب آداب ما بعد االستعمار ، يبدك جليِّ إٔب ما ًب تقريره آنفان  استنادان 
تنتسب ىذه الكتابة »اىيم ُب قوؿ: منفى من نوع آخر، يوضحو عبد اهلل إبر  -كببل منازع-ستشكل 

كضع كثرينا من كٌتاب اؼبستعمرات السابقة ُب مواجهة مأزؽ خطري، إذاٌلذم  إٔب )اؼبنفى الثقاٌُب(
استعاركا اللغة االستعماريٌة للكتابة عن ؾبتمعاهتم، فغابت الرؤية النقديٌة لدل بعضهم، حينما ركزكا 

إليها اؼبستعمركف باستعبلء، فكأٌّنم بذلك يسرتضوّنم بلغتهم،  نظراٌليت  االىتماـ على الوقائع الغريبة
أك يستجيبوف لتوٌقعاهتم، ككٌلما بالغ الكٌتاب ُب اٌدعاء التمٌسك باؼبوضوعات احملٌلية فإمٌبا لعرض 
األخطاء، ككصف العيوب، ككأٌف الكتابة سجل انثركبولوجٌي للعادات كالتقاليد كاألساطري، دٌبج برؤية 

سبيط اللثاـ عن األسرار كاػببايا، فتقـو على ربٌيزات ثقافٌية مضمرة، كبذلك امتثلوا غبكم ركمانسٌية 
، (2)«لفتها للذكؽ الغريبٌ االقيمة الغريٌب ُب أٌف تقدير قيمة األشياء، يتأٌتى من مقدار إذعاّنا أك ـب

 تثبل فكران فبب العريب عقوبة ـبتارة بعناية كدكف إكراه، إذ يكوف الكات -كاغباؿ ىذه-فاؼبنفى الثقاُب 
كرؤية لنواميس الكتابة الغربية، كىناؾ نفر من الكتاب العرب يكتب بلغة أجنبية عن قضايا كطنية 
جبرأة اؼبغامر، كقلم اؼبناضل، كبصرية الناقد ُب إطار ما يسمى باألدب ما بعد الكولونيإب، لكٌن اللغة 

 األـ ترٌحل بل تستبعد ُب كلتا التجربتني.
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أدب االعتراف في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي  --------------------------الثالثالفصل 

313  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

-عقاب فضيع، كنبذ مستمر، كعدـ شعور باأللفة كاالنسجاـ، فإٌف أدب اؼبنفى  النفيٌ  كدبا أفٌ 
سيوثٌق ؽبذه العبلقة األزلية بني فكرة اؼبنفى كمظاىر الذعر، كىاجس البحث عن  -كبأم اللغات ًصيغى 

مزيج من كيتمٌيز أدب اؼبنفى بأنٌو »ضائعة، كلعٌل ىذا ما يعرب عنو عبد اهلل إبراىيم ُب قولو:  ىويٌة
ُب الوقت نفسو ٌٍب  االغرتاب كالٌنفور اؼبرٌكب، لكونو نتاجا لوىم االنتماء اؼبزدكج إٔب ىويٌتني أك أكثر،

الواحدة  ويٌةعدـ االنتماء ألم من ذلك، بل إنٌو أدب يستند ُب رؤيتو الكلية، إٔب فكرة زبريب اؽب
، كىبفي ُب طٌياتو إشكالٌية التارىبٌيةافٌية ك كاعبغر  الثقافٌيةكاؼبطلقة، كبصفتو تلك فهو أدب عابر للحدكد 

خبلفٌية، ألنٌو يتشٌكل عرب رؤية نافذة كمنظور حاد يتعأب على الٌتسطيح، كيتضمن قسوة عالية من 
اقتلع منها كاعبماعة اغباضنة لو، لكنو أدب اٌليت  التشريح اؼبباشر ألكضاع اؼبنفي، كلكل من اعبماعة

عصب، كىو يتخٌطى اؼبوضوعات اعباىزة كالٌنمطية، كيعرض شخصيات ينأل بنفسو عن الكراىٌية كالت
منهمكة ُب قطيعة مع اعبماعة التقليديٌة، كُب الوقت نفسو ينبض برؤية ذات ارتدادات متواصلة كبو 

.(1)«مناطق ؾبهولة داخل النفس اإلنسانٌية

طبيعة ال تتغٌذل من ينابيع ؛ ألٌف اإلبداع ، كينقلب اؼبنفى قدران يغدك االغرتاب مرٌكبان » كبذلك
االغرتابية، من ينابيع اغبرية. كاعبدؿ  ويٌةالضائعة، من ينابيع اؽب ويٌةالدنيوية، كلكن من ينابيع اؽب ويٌةاؽب

احملاؿ إذا ٓب يقطع عليهما  ىويٌةولني بالفقد ال بد أف يستعيد ببني ىذين القطبني االغرتابيني اجمل
، يقوؿ(2)«اري األبدية اػبالد. كما أف االغرتاب قوت يومو اػبالد.االنتحار الطريق، ألٌف اإلبداع جى 

كنت أظٌن أف اؼبنفى ؾبرد كذبة قبمِّل هبا النصوص. ٓب أكن أعرؼ » كاسين األعرج ُب ىذا السياؽ:
: أٓب الكتابة عن ةاألدبيٌ نشرتو ُب حياٌب اٌلذم  . كأف النص األٌكؿجٌديان  أف لعبة الكتابة ستصبح فعبلن 

أحزاف اؼبنفى، سيضعن أماـ اختبار صعب كنت أظنو ؾبرد لغة أك لعبة لفظية حاسبن عليها 
.(3)«بليغان  األصدقاء كقتها بأين أربدث عن شيء ال أعرفو. ٓب يكن اؼبنفى كذبة، كاف جرحان 
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أدب االعتراف في خطاب عبد اهلل إبراهيم النقدي  --------------------------الثالثالفصل 

314  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 من اعبلي أٌف كل حديث عن اؼبنفى سواء أكاف ؾبازيا أك حقيقيا يبتزج بنزعة من األٓب، كاإلرباؾ،
يستحضره ُب كل اٌلذم  يبثل اؼباضي، كاؼبنفى /اغباضراٌلذم  كاػبذالف، كاالنشطار بني عاؼبني، الوطن

، فيتحٌوؿ "ما هبب أف يكوفُب إطار " األديبٌ مشهد يصادؼ اؼبنفٌي ُب غربتو، أك يؤثٌثو ُب خيالو 
 -فيما وبسب عبد اهلل إبراىيم-تزداف باؼبوٌشحات الفنية؛ فقضية زبٌيل األكطاف  الوطن إٔب يوتوبيا

اٌليت  السرديٌةالبؤرة اؼبركزيٌة ألدب اؼبنفى، فثٌمة تزاحم بني األكطاف كاؼبناُب ُب التخٌيبلت »تشٌكل 
 .(1)«يكتبها اؼبنفيوف

 Aout ofسعيد "خارج اؼبكاف إدكارد  -األمريكي-مثٌلت السرية الذاتية للناقد اؼبفكر الفلسطين
placeاٌليت  " مدٌكنة أساسية اشتغل عليها الٌناقد عبد اهلل إبراىيم؛ ألٌّنا تستضيف كل األفكار النظرية

طرحها خبصوص السرية الذاتية، كأدب االعرتاؼ، كتيمة اؼبنفى، فاؼبنفى ظل حاضرا بقٌوة ُب كتابات 
الذات، كسبزٌقاهتا عرب األزمنة. ىويٌةإدكارد سعيد بوصفو مسألة كجودية تتعٌلق بتحديد 

ارد ىذا، كيفتتح عبد اهلل إبراىيم قراءتو ؽبذه السرية الذاتية بإضاءة شاملة ؼبختلف جهود إدك 
ككثريا ما نظر إٔب إدكارد سعيد على أنٌو ناقد »، يلخصها ُب قولو: الثقافٌيةكالفكرية ك  ةاألدبيٌ سعيد 

راديكإب ترؾ تراثا فكريا ُب أكثر من عشرين كتابا توٌزعت بني الدراسات النقديٌة، كنقد االستشراؽ، 
ومها، إٔب ذلك أسهم ُب كتصحيح صورة اإلسبلـ، كالتعريف بالقضٌية الفلسطينٌية، كمواجهة خص

تصحيح كثري من اؼبفاىيم الشائعة، فقد فضح مصادرات االستشراؽ إٔب درجة يعزل فيها إليو 
كىو ، الركايةالتسبب ُب اّنيار االستشراؽ التقليدم، كما ربط بني صعود اغبركة االستعماريٌة كنشأة 

 اؼبرجعٌيات( إذ كشف توٌرط الٌرؤل ُب إعادة صوغ األديبٌ من أىم الٌنقاد اؼبعاصرين لػػ )نظريٌة التمثيل 
أفضى إٔب اٌلذم  على كفق موقف مبطي ثابت وبيل على تصٌور جامد ذم طبيعة جوىريٌة، األمر

يبكن اعتبارىا كثائق رمزيٌة دالٌة على العبلقة بني اؼبرجع الفكرم اٌليت  سلسلة من عملٌيات التمثيل
.(2)«كذبلياتو اػبطابٌية
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315  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

خارج اؼبكاف؛ ألٌف ذبربة اؼبنفى حاظبة بالنسبة إليو، فقد  ىويٌة -بالفعل-رد سعيدهبٌسد إدكا
حجز سعيد خلف جدراف عالية أخذت هبا أسرة متوسطة اغباؿ تنتمي إٔب أقلٌية شامٌية مهاجرة، ٓب »

تتوافر ؽبا ظركؼ االندماج باجملتمع اؼبصرٌم، كظٌلت عبلقتها مضطربة بكٌل من السكاف األصلٌيني 
كاإلدارة االستعماريٌة...كقد شٌكل الٌشاميوف ُب مصر عاؼبا خاصا غٌلفو حٌس باالغرتاب، كالعزكؼ عن 

جعلتهم ُب منتصف الطريق بني األجانب اٌليت  االندماج كالشعور بدرجة من التعإب، بسبب اؽبجنة
كٌنو كجود منشبك الغربيني كاألىإب، فذاكرة تلك األقلٌية استمدت كجودىا من األصوؿ الشامٌية، كل

، بعد (1)«باؼبصاّب الغربٌية، كىذا الوضع غري اؼبستقر جعلها أسرية نوع من االنكفاء اغبذر على الذات
أف اضطرت إٔب مغادرة الوطن، كأجربت على العيش ُب اؼبنفى.

يسرد إدكارد سعيد ُب سريتو حكايتو كحكاية أسرتو اؼبرربلة عرب األمكنة كاؽبويات كاللغات، 
ارتسم كل »ها أينما حٌلت إحساس عاـر بالفقداف، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم ُب ىذا السياؽ: هبتاح

ذبٌنبت االندماج االجتماعي باعتبارىا ليست مصريٌة، إمٌبا ربمل اٌليت  ذلك بوضوح ُب عائلة سعيد
ارم، حيث يلقن أخذت بالتعليم االستعماٌليت  اعبنسٌية األمريكٌية، كتتلقى تعليمها ُب اؼبدارس األجنبٌية

الطلبة معلومات عن األؾباد الربيطانية ُب منأل عن االىتماـ بالبيئة احمللٌية، فزاد كل ذلك من انقساـ 
سعيد على نفسو، ففي أعماقو كاف يشعر بأنٌو عريب بصورة أك بأخرل، لكٌن نظاـ العبلقات كاؼبصاّب 

.(2)«كردٌبا التنٌكر لو ُب العائلة كاؼبدرسة كاجملتمع، حاؿ دكف االعرتاؼ بذلك، بل

الفلسطينية كاألمريكية، تتضارب ُب أعماقو حقيقتاف؛  ويٌةوبمل اؽباٌلذم  إدكارد سعيد اؼبثقف
...فبإزاء اؼبصريني كاف يلقَّن بالرفعة، كبإزاء » األكٔب انتماؤه العريب، كالثانية نظرة اإلقبليز الدكنية لو،

لو بالٌدكنٌية، فثٌمة خط أضبر ينبغي عدـ االقرتاب إليو، كباّنيار موقع األقلٌيات ُب  ىاإلقبليز كاف يوح
ا قد جرِّد من مقٌومات القٌوة1952مصر، كتقويض اإلدارة االستعماريٌة بثورة  اٌليت  ، ظهر ككأٌف سعيدن

.38 -37ص ص ـ.س، السرد، كاالعرتاؼ، كاؽبويٌة، -1
 .38ص ،نفسو -2
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 316                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

ٓب تصٌحح ُب »، حيث إٌف الثورة (1)«اكتسبها من مكانة أسرتو كأقلٌيتو الٌشامية كتعليمو االستعمارمٌ 
داخلو الشعور اؼبرتبك بالٌدكنية أماـ اإلقبليز، فذلك من مغٌذيات الٌسلوؾ اليومٌي كالتلقني اؼبدرسي 

ت إٔب نزكح ثافو إٔب ت عائلتو امتيازاهتا كافة، فاضطر اؼبغذم لؤلخبلقٌيات االستعماريٌة، إمبٌا أفقد
طني إٔب مصر. كبوصولو إٔب أمريكا كجد نفسو يرث أمريكا، كىو غري الٌنزكح األٌكؿ من فلس

كاللغة كالرؤية كاالنتماء  ويٌةترىب عليها كتعٌلمها، فثٌمة حرية كاملة ُب ربديد اؽباٌليت  اؼبتناقضات كاٌفة
كاؼبكاف كاؼبرجعٌية كاؼبوقع. كدبركر الٌزمن انشطر سعيد إٔب شخصية جٌوانٌية ىٌشة، كأخرل خارجٌية 

 ل كداع األىل كاألصدقاء، كاإلحساس باغبنني إٔب الوطن، كالٌسفر الدائم، اػبلفية، فقد مثٌ (2)«صلبة
سهمت ُب تشكيل ىويٌتو اؼبضطربة، أانبنت عليها ذكريات الشباب عند إدكارد سعيد، كاليت اٌليت 

 ككعيو بذاتو، كنظرتو إٔب اآلخرين. 

كىكذا ازٌبذ إدكارد سعيد من اؼبرض )سرطاف الدـ( ذريعة لرتصبة ذبارب الٌنزكح اؼبتواصل من 
جهة، كىشاشة صلتو بلغتو األـ من جهة أخرل، إذ وبٌلل عبد اهلل إبراىيم ىذا االنشطار ُب شخصية 

 ...كُب صبيع ذلك ظهر سعيد منقسما على نفسو بني قوة مسترتة كضعف»إدكارد سعيد ُب قولو: 
 -كىو ما يقع االحتفاء بو عادة ُب الٌسري الذاتية -معلن، فبل ىو قادر على اإلفصاح عن قٌوتو اعبٌوانية

كىو ما هبرم غالبا طمسو ُب الكتابة  -هبتاح أعماقواٌلذم  كال ىو متمكن من سرت الوىن العميق
ٌية الصارمة، كٓب تتح لو فكل قٌوة طبيعٌية ُب داخلو كبحها ضغط خارجي فرضتو الرتبية العائل -السريية

فرص التفٌتح كاؼبشاركة، إمٌبا االنكفاء على الذات كتكبيل الرغبات. كدبركر الٌزمن فإٌف كل ضعف 
تسببت بو تلك الرتبية استبدؿ بقٌوة خارجٌية أمكن ربويرىا لتحٌرر سعيد اؼبثٌقف من ىشاشتو الداخلٌية 

صلبة كحاٌدة كعنيفة كسجالٌية ُب موقفها  اؼبرتبكة، كذبعل منو شخصٌية ثقافٌية أك أكاديبٌية
 .(3)«كأفكارىا...
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317  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

باإلضافة إٔب كٌل ذلك، كشفت قراءة عبد اهلل إبراىيم لػػػػ "خارج اؼبكاف" عن عبلقة إدكارد سعيد 
ٓب يٌدخر جهدا ُب تصوير » اؼبعقدة باؼبكاف، إذ يقع ُب منطقة برزخية بني االنتماء كعدمو؛ فهو

نة، كتوسيع داللتها ليجعل منها فضاءات ثقافٌية، مصورا نفسو عالقا بينها، كمن عبلقتو الواىنة باألمك
خبلؿ ذلك ينزلق إٔب اؼبنطقة اعبوىرية ُب أية سرية ذاتية كىي تكوين الذات ُب كسط أسرم 
كاجتماعي قلق ضمن حقبة تارىبية متقٌلبة جعلت اؼبصريين العائلي كاالجتماعي ُب كضع متأرجح بني 

مثٌلو غياب الداعمني األساسيني اٌلذم  ف غري ؿبدد اؼببلمح، كفقداف الوطن، كالتفٌككاؼبنفى كمكا
فرضت الٌشركع بكتابة السرية، كحٌددت اٌليت  ذبربة اؼبرض بالٌسرطاف، كىيٌٍب  لو، كنبا األب كاألـ،

.(1)«شركطها...

لعآب مفقود أك سجٌل » ككل ذلك جعل من كتاب "خارج اؼبكاف" كما يقوؿ مؤلفو، عبارة عن
منسٌي، منذ عدة سنوات تلٌقيت تشخيصا طبيا بدا ميبػٍرىمنا فشعرت بأنبٌية أف أخٌلف سرية ذاتٌية عن

حياٌب ُب العآب العريٌب، حيث كلدت كأمضيت سنواٌب التكوينية، كما ُب الواليات اؼبٌتحدة حيث 
أستذكرىا ىنا ٓب تعد موجودة، ٌليت ا اٍرتىدت اؼبدرسة كالكلية كاعبامعة العديد من األمكنة كاألشخاص

ها، كغالبا بأدٌؽ تفاصيلها بل رار الكتشاُب إٔب أٌم مدل استنبطعلى الٌرغم من أيٌن أندىش باستم
...انعكس » كما يصفو عبد اهلل إبراىيم كىذا اؼبوقع "اؼبنزلق خارج اؼبكاف"، (2)«بتشخيصاهتا اؼبرٌكعة
السرية بكاملها، إٔب ذلك فقد كتب النص ُب ظل مرض عضاؿ ال يشوب اٌلذم  أثره مباشرة ُب التوتر

حددت اإلطار اػبارجي اٌليت  سبيل إٔب كقف زحفو، فقد ربط سعيد كتابو دبرضو. كىذه ىي التفاصيل
 .(3)«كاؼبباشر لكيفية تأليف الكتاب بوصفو معادال لتآكل ذاٌب متواصل

اؼبكاف، ىي تلك اؼبتعلقة باللغة، فإدكارد سعيد تنضاؼ إٔب إشكالية اٌليت  اؼبهمة اؼبعقدة بيد أفٌ 
عاشها ُب كطنو األصلي كُب اؼبناُب باللغة اإلقبليزية، فالشرخ العميق ُب حياتو ىو اٌليت  ترجم ذباربو

 .26ص ـ.س، السرد، كاالعرتاؼ، كاؽبويٌة، -1
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318  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

لذا ساكرين شعور »)اللغة األـ( كاللغة اإلقبليزية )لغة الكتابة(، إذ يقوؿ: العربٌية  ذلك الفصل بني اللغة
عندما أقدمتي على تأليف ىذا الكتاب عن حياٌب اؼببكرة كقد عشتها ُب معظمها  عظيم باالرتياب

ىو إعادة بناء  ُب القدس كالقاىرة كضهور الشوير. إذ أدركت أنن مقدـ على عمل متناقض جذريان 
عآب ُب مصطلحات عآب آخر. كاف ٕب أف أستخدـ اللغة اإلقبليزية، كلكن كاف علي أف أستذكر 

، كاف من العبث إنكار التغاير كالتباعد الكاملني بني ىذين  عنها بالعربية. طبعان التجارب كأعرٌب 
 .(1)«العاؼبني...

ربط اعبسور بني اؼباضي  -دكما-لكن اؽباجس الكامن خلف كتابة ىذه السرية الذاتية كاف 
أف أجسر  غري أٌف الدافع الرئيسٌي لكتابة ىذه اؼبذٌكرات ىو طبعا حاجيت إٔب»اغباضر، إذ يقوؿ: ك 

اؼبسافة، ُب الٌزماف كاؼبكاف، بني حياٌب اليـو كحياٌب باألمس. أرغب فقط ُب تسجيل ذلك دبا ىو 
كاقع بديهٌي دكف أف أعاعبو أك أناقشو، عبلكة على أٌف انكبايب على مهٌمة إعادة تركيب زمن قدًن 

، كرغم غبظات الضعف(2)«ةكذبربة قديبة قد استدعى شيئا من البيعاد كمن الٌسخرية ُب اؼبوقف كالٌنرب 
لعبت ذاكرٌب »كاؽبواف، إٔب أٌف ىذه السرية الذاتية كاف قوامها االشتغاؿ الفعاؿ للذاكرة، إذ يقوؿ: 

ُب سبكين من اؼبقاكمة خبلؿ فرتات اؼبرض كالعبلج كالقلق اؼبوًىنة. ففي كل يـو تقريبا،  حاظبان  دكران 
يدم مع ىذه  اؼبخطوطة سبٌدين بتماسك كانضباط كأيضا فيما أنا أؤلف نصوصا أخرل، كانت مواع

 فبتعني كمتطلِّبني معا. كمع أٌف كتاباٌب األخرل كتدريسي أبعدتن كثريا عن العوآب كالتجارب اؼبختلفة
ينطوم عليها ىذا الكتاب، فاألكيد أٌف الذاكرة تشتغل بطريقة أفضل كحبريٌة أكرب عندما ال اٌليت 

شاطات اؼبعٌدة أصبل لتشغيلها فبل شٌك ُب أٌف كتاباٌب السياسٌية عن تفرض عليها األساليب أك الن
، اؼبتخٌيلالوضع الفلسطين، كدراساٌب عن العبلقة بني السياسة كاعبماليات، كخصوصا األكبرا كالنثر 
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 319                                                     السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

كافتتاين دبوضوع كتاب أكتبو عن األسلوب اؼبتأخر )بدءنا ببتهوفن كأدكرنو( قد غٌذت ىذه اؼبذٌكرات 
 .(1)«خفٌيةبركافد 

كمع كل ىذا الشتات، تتعاظم إشكاليات ىذه الكتابة، فإٔب جانب مغادرة اؼبكاف، كىجراف 
مغرتبة، زئبقية، متحٌولة، ...اْب، زبفق ُب بناء عبلقة فٌعالة مع اؼبكاف اعبديد،  ىويٌةاللغة األـ، تتولد 

بصورة  ويٌةكالثٌقاُب تنزلق اؽب كُب ضوء ىذا االنزالؽ الٌلغوم»إذ يصفها عبد اهلل إبراىيم ُب قولو: 
، كُب السياؽ ذاتو، (2)«متواصلة، فبل تكتمل كال ترسخ كال تٌتضح معاؼبها كال تعرؼ الثٌبات الٌنهائيٌ 

إف ىوييت ذاهتا تتكٌوف من تيارات كحركات ال من عناصر ثابتة »يعرٌب عنو إدكارد سعيد قائبل: 
، فإدكارد سعيد اؼبثقف غرؼ من كل اؼبناىج، كانفتح على كل الثقافات كتبلقحت ُب (3)«جامدة

كالقوؿ لعبد -ذىنو صبيع األفكار، إاٌل أٌف حلم العودة إٔب الوطن ظٌل يراكده ُب حٌلو كترحالو، رغم أنٌو 
لو ال سبور فيها ...ٓب يترـب من كونو أمريكيا، كلكن من الصعب أف يعثر اؼبرء على كتابة » -اهلل إبراىيم

 .(4)«فكرة االقتبلع، كال سبوج دبشاعر االغرتاب، كال يتعأب فيها القلق، كال تضطرب فيها الشكوؾ

الفلسطينية اؼبتأٌصلة ُب أعماقو، أصيب إدكارد خبيبة أمل  ويٌةفبعد ؿباكالت حثيثة الستعادة اؽب
 ٓبٌلق خارج السرب كينشئ  عواخانقة، بعد أف ربٌوؿ إٔب رجل طوباكم، يرتاد أفق األمنيات، كوب

مثالية بعيدة عن الواقع، لينتقل بعد ذلك من االنتماء إٔب البلانتماء  بشكل مطلق، لكن استهبلكو 
لقيمة "البلانتماء" دفعو إٔب التحٌرر من القيم الدينية كالعادات كالتقاليد؛ ألٌّنا ُب تصٌوره ؾبرد أغبلؿ، 

العربية، كلكٌن عريب ال يتبلءـ تارىبو سباما مع تقٌدمو ُب ...اخرتت أف أستعيد ىوييت »إذ يقوؿ: 
العمر. كمن منظارم اعبديد بوصفي عربيا باالختيار، أعدت قراءة حياٌب اؼببٌكرة دبا ىي حياة من 
البحث عن االنعتاؽ كالتحرر من القوالب اعبامدة للعائلة كالٌدين كالقومٌية كالٌلغة أيضا، قراءة تعيد إٌٕب 

كذاٌب األمريكٌية. ككٌلما أكغلت ُب العربٌية  غب فيو من تكٌيف أفضل كأكثر تناغما بني ذاٌبما كنت أر 
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321  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

 ويٌةكبذلك يظل سؤاؿ اؽب، (1)«ذلك اعبهد ازددت اقتناعا بأيٌن إمٌبا أسعى إٔب ربقيق فكرة طوباكية
)من أنا؟( كجيها ؼبواجهة ربديات زبص صورة اآلخر.

رؽ كالغرب ربكمها تراكمات التاريخ، كىي تراكمات متخمة كمن اؼبعلـو أٌف العبلقة بني الش
بالتوتر، كاالحتقاف، كالعنف، كإدكارد سعيد بوصفو منفيا ٓب يسلم من تبعات ىذا العداء الدائم، 

العربٌية  نشب بني اللغتنياٌلذم  ككجد نفسو ُب فسيفساء لغوية يصعب فهمها، أك التحٌكم ُب الصراع
الررباؿ، كقد أٌدل ىذا االشتباؾ ُب ّناية اؼبطاؼ إٔب تغٌلب لغة اؼبنفى على كاإلقبليزية ُب ضوء ىذا ا

اللغة األـ، ليدخل إدكارد سعيد ُب لعبة التذٌكر كالنسياف، إنٌو يستحضر كل اؼبعلومات اؼبتعٌلقة 
بفضاءات الوطن كالشخصيات، لكٌنو أثناء فعل الكتابة يلوذ بالنسياف أك يؤجل الذكرل حّت تلتئم 

اؼبثخنة باعبراح، فالنسياف يسعفو ُب التقاط تلك الذكريات قبل أف تفصح عن نفسها بالكلمات،  ذاتو 
كما أٌف تأجيل اغبديث عن اػبيبات اؼبرتبطة باؼباضي، دفع الكاتب إٔب التنكر للغة األـ، كاستبداؽبا 

كأما ُب حاليت أنا، فالفارؽ بني اإلنكليزية كالعربية يٌتخذ »بلغة جديدة تناسب قواعد اللعبة، إذ يقوؿ: 
تنتمي إليو عائليت اٌلذم  شكل توتر حاد غري ؿبسـو بني عاؼبني ـبتلفني كلينا بل متعادينٍي: العآب

من جهة، كعآب تربييت الكولونيإٌب كأذكاقي  -كىي كلها عربٌية-كتارىبي كبيئيت كذاٌب األكلية اغبميمة 
 ان ٓب يػيٍعفن ىذا النزاعي منو يوم من جهة أخرل. ان بككات ان تسبة كؾبمل حياٌب اؼبهنية معلِّماؼبك كحساسياٌب

، كٓب أحظى بلحظًة راحةو كاحدةو من ضغط كاحدة من ىاتني اللغتني على األخرل، كال نًعٍمتان كاحد
ذا فالكتابة مرةن بشعور من التناغم بني ماىييت على صعيد أٌكؿ كصريكرٌب على صعيد آخر. كىك

عندم فعلي استذكار، كىي، إٔب ذلك، فعل نسياف، أك ىي عملية استبداؿ اللغة القديبة باللغة
 .(2)«اعبديدة

مارسها إدكارد سعيد ٓب تكن ىٌينة، بل احتوت على درجة معتربة اٌليت  لكن لعبة التذكر كالنسياف
ككاتب ىو إحساسي بأيٌن أحاكؿ دائما كاألكثر إثارة بالنسبة إٌٕب  »من التعقيد، يوٌضحها ُب قولو: 
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321  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

عشتها ال ُب بيئة نائية فحسب كإمٌبا أيضا ُب لغة ـبتلفة ذلك أٌف كبل مٌنا يعيش اٌليت  ترصبة الٌتجارب
حياتو ُب لغة معٌينة، كمن ىنا فإٌف الكل ىبترب ذباربو كيستوعبها كيستعيدىا ُب تلك الٌلغة بالٌذات. 

ذلك االنفصاـ بني اللغة العربية، لغيت األـ، كبني اللغة االنكليزية، كاالنفصاـ الكبري ُب حياٌب ىو 
اٌليت  هبا تعٌلمت كعرٌبت تاليا دبا أنا باحث كمعٌلم. لذا كانت ؿباكليت سرد التجارباٌليت  كىي اللغة

هبا اٌليت  عشتها ُب اللغة األكٔب بواسطة اللغة األخرل، مهٌمة معٌقدة، ناىيك عن الطٌرائق اؼبختلفة
اف من حقل إٔب آخر، كىكذا صىعيبى علٌي الٌتعبري ُب اإلنكليزيٌة عن الفركقات زبتلط علٌي الٌلغتاف كتعربي

تستخدمها العربية، للتمييز مثبل، بني العٌم/ػػػػة، اػباؿ/ػػػػة، كلكٌن اٌليت  اللفظٌية )كالوشائج العينٌية(
،كبذلك (1)«لعبتو ُب حياٌب اؼببٌكرةاٌلذم  ٌدكراضطررت إٔب ؿباكلة الٌتعبري عن تلك الٌتبلكين ألنبية ال

 ال ينضب.اٌلذم  مثٌلت ذبارب اؼبنفى بالٌنسبة لسعيد ينبوع الكتابة

كأخريا، ضٌجت السرية الذاتية إلدكارد سعيد "خارج اؼبكاف" بعديد القضايا كاإلشكاليات، حيث 
اكتسبها اؼبنفى ُب مدٌكنة اٌليت  اؼبختلفةاستطاع عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ ربليلو الثقاُب الظفر باألبعاد 

ظٌل يراكده أينما حٌل، اٌلذم  ذلك اغبلم اعبميل اؼبتخٌيلسعيد، فكاف ؾبازيا؛ بالنظر إٔب الوطن 
اختارىا لرتصبة ذباربو ُب كطنو األصلي، اٌليت  كحقيقيا؛ ألنٌو عاش مررببل، كلغويا؛ على اعتبار أٌف اللغة

االقبليزية، كبذلك صبعت السرية الذاتية إلدكارد سعيد ُب طيٌاهتا بني تأمبلت كُب منفاه كانت اللغة 
اؼبنفى كلوعة االغرتاب.

.22 -21ص ص  ـ.س، خارج اؼبكاف، -1
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322  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

نتائج الباب الثاني:

كيبكن أف نوجز أىم النتائج اؼبتوٌصل إليها ُب الٌنقاط اآلتية:

إطار ذبشمو عبد اهلل إبراىيم، ُب اٌلذم  إٌف مسعى تفكيك مسٌلمات اػبطاب االستعمارم-
سيما ما تعٌلق بواقعة اغبملة الفرنسية على مصر، هبعلنا  اغبديثة، الالعربٌية  إعادة ترتيب كاقع الثقافة

رصدت كيفية تلقي خطاب اؼبستعمر، اٌليت  نضع أطركحة النٌاقد ضمن الدراسات ما بعد الكولونيالية
للحقائق، كطمس للهويات  كألقت الضوء على طرائق اإلخضاع كاإلقصاء، كما ترٌتب عنها من تشويو

.الثقافٌية

أفاد عبد اهلل إبراىيم من إجراءاتو، ينسجم كاألىداؼ العامة اٌلذم  إٌف التحليل الثقاُب -
تغذيها باؼبضامني اٌليت  الثقافٌية اؼبرجعٌياتؼبشركعو، كاليت ال ترل بدا ُب الرٌبط بني النصوص ك 

تنحسر إمكاناهتا. ك كالٌدالالت، لكن الوظيفة التمثيلية عندما ترتبط بفكرة التمركز يضيق أفقها، 

يكشف ىذا التحليل عن الٌتماسك كالتناغم ُب مشركع عبد اهلل إبراىيم، فهو يوٌظف جهوده  -
اغباضنة  الثقافٌيةاءة السياقات توظيفا مقصودا كمدركسا، كيستثمرىا ُب إض الثقافٌيةُب نقد اؼبركزيات 

للٌسركد. 

كما يتصٌورىا عبد اهلل إبراىيم من معني تراثي شعيب، كىذا ما جعلو  الركايةتنهل أطركحة نشأة  -
يغفل دكر اؼبؤثرات الغربية، فبا يكشف أنبية التفكيك كاسرتاتيجية منهجية،  -ُب لفتة جريئة-
عيدا عن هتٌكم اؼبصادرات، كزخم اؼبقوالت.سهمت ُب تشييد إمكانيات جديدة للٌنشأة بأ

هبد نفسو مقتلعا من أرضو، ككاقفا على اٌلذم  عاِب عبد اهلل إبراىيم إشكالية الكاتب اؼبنفي -
غادرىا، كطاؼبا أنٌو ال اٌليت  زبـو ثقافات أخرل، فيعيش ُب غربتو حالة اشتياؽ دائمة لتلك األرض

بديبل، لكٌنو ُب النهاية ليس سول كطنا متخٌيبل، ال يوجد إال  يستطيع العودة إليها، فإنٌو سيخلق كطنا
ُب ذىنو.
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323  السرد الحديث .. رحلة الكشف والتحديد البــــــــــــــــــــــــــاب الثانـــــــــــي:

"التخيل التارىبي" كما يتصٌوره عبد اهلل إبراىيم مبدأ التفاعل بني اؼباضي كاغباضر،  يكٌرس -
فالركائي يستحضر التاريخ بشكل انتقائي، يستهدؼ القيم اؼبضيئة كالنماذج اؼبشرقة، بغية اؼبسانبة ُب 

اتب.بناء اغباضر، لكٌن أخطر ما ُب ىذا االنتقاء أنٌو ىبدـ بالدرجة األكٔب أيديولوجيا الك
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اء كتابو اقد عبد اهلل إبراىيم، فجالنقسطا وافرا من اىتماـ  ردالسيف ؾباؿ  ّيةنتاج حواء العرب شغل
، ليػػػػضيء اعبػػػػوانب اؼبعتمة يف (، اعبػػسداألنثويّة يّة، اؽبػػػػو يّةػػقافػػػػػة األبػػػػػو الثسػػػػػوي، الن ردالس): اؼبوسـو

ا، وتزخر هناوعنفو  األنوثةبسحر  تبوح اّليتاعمة، النصوص الن، وىباتل ىذه ّيةالعػػػػػػرب يّةسو النالكتػػػابة 
عات وهتا، ووجع القيود وجربوهتا، وتطلّ لعة، وتأرجح اؼبصائر وقساالطبفسيفساء اعبماؿ، وعذوبة 

صها من ىواجس عبًن عنها للظفر بلحظات ىاربة يبكن أف زبلّ التات، و الذب االندماجر، ووىج حرّ الت
وستكوف  الختبلؼ واالستحقاؽ،فضاءات اهميش واإلقصاء، وتأخذىا أخذا أمينا إذل أرحب الت

سويّة من جدؿ.لبسط ما يطرحو مصطلح الكتابة النفاربة ىذا الفصل فضاء 

  :سويّة وإشكالّية المصطلحالنالكتابة  -1

القضايػػا  من الرل تعػػدّ الدضبط اؼبصطلح وتعيٌن حدوده وؾباؿ اشتغالو  ّيةقض أفّ  ال شكّ 
، يّةقدالنات يار التد تعدّ » قػػد، فهي ترتبط أساسا بػالنيطرحهػػا راىن  اّليتالبػػارزة  ّيةاإلشكال

ات يف صياغة رؤيتها ومفاىيمها وأدواهتا ولذلك يار التتستند إليها ىذه  اّليتواالجتهادات واؼبرجعيات 
، واالختبلؼ يف اؼبفاىيم ؤيةالر  ّيةعلى ضباب سوي وحده، وال تدؿّ النقد الن ىذه القضايا ال زبصّ  فإفّ 

اراهتػػا بتيػػّ  يّةقدالنىذه اؼبناىج  فقط، بل ىي تطاؿ كلّ  يّةسو الن يّةقدالنداخل حقل اؼبمارسة 
ه اآلخر/الغرب من معػػارؼ ويزيدىا لبسػػا ما يػػدرّ  ّيةق ىػذه اإلشكػػالمػػا يعمّ  ، ولعػػلّ (1)«اؼبختلفة

اؼبقاببلت للمفهـو الواحد.د دـ ىذا الوافد بتعدّ طونظريػػات، حيث يص

، إغراقو يف يّةسو النيرتبط بالكتابة  اّلذي خم اؼبصطلحيّ الز ا، من على شرفة ىذا وال يعزب عنّ 
 صّ الن، يّةسو الن، الكتابة األنثويّةسائي، الكتابة النسوي، األدب ناليات من قبيل: األدب اؼبسمّ 

الالت، الدمفعمة ب يّةباعتباره كينونة لغو  للنصّ  ّيةس اعبوانب الفنإخل، على حساب تلمّ  ...اؼبؤّنث
نقاشات عقيمة يتمحور أغلبها أو »، بل ذباوزه إذل يةسمالتّية واألمر دل يقتصر على اػبوض يف إشكال

)الكتابة  يةذبعل عبلمات االستفهاـ تطرح على ىذا تسم اّليتكورة، الذ /األنوثة ّيةها حوؿ ثنائجلّ 

ـ، 2005، سبتمرب15، ـ57ج،اؼبملكة العربية السعودية-سوي، إشكالّية اؼبصطلح، ؾبلة عبلمات، النادي الثقايف، جدةالنمفيد قبم: األدب  -1
 .164ص
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، وما يتبع ذلك من إقصاء مييز اعبنسيّ التهبذه الكتػػػابة يف خانة  يعتربىا البعض زجاً  اّليت( ّيةسائالن
 ّيةبغة االجتماعالصمييز يصطبغ بالتؼبسًنة اؼبرأة، بعد أف كاف ىذا  والفكريّ  قايفّ الثاعبانب  جديد يهمّ 

.(1)«ّيةياسالسّ و 

أبرزىا ينصرؼ إذل  إشكاليات، لعلّ ة عدّ  سويّ النفبل ريب، أف يثًن االشتغاؿ على األدب 
زه ضمن األدب العاـ حيث تتعاذل ؾبموعة شكيك يف قدرة اؼبصطلح نفسو، على رسم معادل سبيّ الت»

 -واغباؿ ىذه-، فهو (2)«جلالر من األصوات لدحض وجود "أدب نسوي" يبكن سبييزه عن أدب 
للمرأة، وقد كشف ذلك  ّيةاعبنسان يّةو ارتبط دبفهـو اؽب أنّوتكتبو اؼبرأة، أي  اّلذياألدب »يشًن إذل 

ترافق مع استخداـ اؼبصطلح، وكاف من  اّلذيغياهبما،  -إف دل نقل-ظري واؼبنهجيالنعن الفقر 
الكثًن من الكاتبات   إفّ عاطي معو حّت التاستقباؿ اؼبصطلح، و  ّيةبيعي أف يؤثر ذلك على عملالط

يكتبو  اّلذيتكتبو اؼبرأة يف مقابل األدب  اّلذييضع األدب  أنّواب العرب فهموا منو والكتّ 
.(3)«جاؿالر 

طح كلما جرى السّ تطفو على  اّليتمييز اعبنسي التغاضي عن مسألة الت، ال يبكن حباؿ إذاً 
حاصل بٌن ذكر وأنثى وال أحد يبكن أف يدعي »سوي، فهي أمر الناغبديث عن حيثيات اإلبداع 

حليل التفكًن و التعكس ذلك، بيولوجيا ىناؾ فرؽ وىذا أمر بديهي، والفرؽ أيضا حاصل يف طرؽ 
وأدب  ّيةسائالنظر بٌن ذكر وأنثى، فكيف نثور على تسميات من قبيل الكتابة النووجهات 

ذكورة/أنوثة  ّيةثنائ فإفّ حاؿ،  يّة، وعلى أ(4)«جل واؼبرأةالر د اؼبرأة...ونقوؿ بأف الكتابة ىي ذاهتا عن
مفهـو "األدب »مبثوثة يف تبلفيف أي سجاؿ نقدي يرنو إذل فتح مغاليق ىذا الفيض، ولئن بدا 

.(5)«ىناؾ ما يوحي بو، ويشًن إليو فإفّ جارل" غًن مستعمل وال متداوؿ الر 

 .111، د.ط، د.ت، صاؼبغرب-باطالر قافّية، دار األماف، الثمقاربة لؤلّنساؽ -النسائي ولغة االختبلؼ فاطمة كدو: اػبطاب  -1
.5ـ، ص2016، 1، طاألردف-افخصّية، دار كنوز اؼبعرفة، عمّ الشمن حبكة اغبدث إذل حبكة -النسوي العريب حيم وىايب: الّسرد الر عبد  -2
 .160سوي، صالنمفيد قبم: األدب  -3
 .112سائي ولغة االختبلؼ، صالنفاطمة كدو: اػبطاب  -4
 .279سعيد يقطٌن: قضايا الرواية العربّية اعبديدة، ص -5
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ع اؼبفهومي دل يسلم من غلواء األيديولوجيا، فهو مشبّ ىذا اغبد  ياؽ أفّ السّ كر يف ىذا الذ وجدير ب
اؼببسوطة  يّةور الثوح الر ة خفيف من حدّ التجل واؼبرأة، وإف عمد بعضهم إذل الر راع األزرل بٌن الصبآثار 

أكيد على ارتباط ىذا اؼبصطلح بتجربة التيف ثناياه، وعلى غرار ىذا اؼبوقف تذىب فاطمة كدو إذل 
"نسائي" ال ترمي إذل  ّيةتسم يتبٌن لنا أفّ »مييز، يف قوؽبا: التبعيدا عن اعتبارات  -أوال وأخًنا-اؼبرأة 

جل، بل ربيل على عبلقتها الوطيدة بواقع الر مييز بشكل مسبق، بٌن كتابة اؼبرأة وكتابة التخصيص و الت
.(1)«اؼبرأة وذبربتها وأحاسيسها ونظرهتا اػباصة إذل الوجود واآلخر

فس من ىواجس، وؿباولة النا وقر يف وح، وإفصاح عمّ الر وؼبا كانت الكتابة استكناه لدىاليز 
جل معا، ولكن حٌن كاف الر فعل تشرتؾ فيو اؼبرأة و »حاؼبة ومفارقة للواقع، فهي  ّيةلتشييد عوادل زبييل

عامل مع الكتابة من الت فإفّ جل، الر مفارقا لوضع  ّيةشريعات العربالتساتًن و الدوضع اؼبرأة يف القوانٌن و 
 ياّلذتعيشو و  اّلذيالفضاء  ّيةعبلقتها بالكتابة مرتبطة بنوع ألفّ  ؛طرؼ اؼبرأة أخذ مظاىر عديدة

ات الذلها للوعي أكثر با على تضييق رؤيتها أو إطبلؽ خياؽبا كبو تأسيس عوادل جديدة تؤىّ يعمل إمّ 
.(2)«والعادل

ذاهتا عند  »سليم بانفتاح أفق الكتابة على اعبنسٌن، فهي الت ومهما يكن من أمر، فبل يسعنا إاّل 
صيد الر و  ؤيةالر ، لكن على مستوى شحنة اؼبعاناة و يّةكليهما على مستوى استعماؿ اغبروؼ األجبد

كوري الذ اػبطاب » ؛ ذلك أفّ (3)«اؼبعطيات هميش زبتلف كلّ التاإلقصاء و  ضاالت ضدّ النقيل من الث
شخصيتها داخل اجملتمع، قد أضاؼ ؽبذا االستبلب االجتماعي  ّيةفاعلاؼبرأة وسلبها  أشيّ  اّلذي

.(4)«ّيةوفن ّيةاستبلبا آخر ذا مبلمح أدب

، 23ج، اؼبملكة العربية السعودية-جدةالثقايف، ادي األديب الناوي، الر سمّية، ؾبلة التسائي وإشكالّية الننورة اعبرموين: األدب الّسردي  -1
 .43ـ، ص2010سبتمرب

 .55ـ، ص2004، 1، طاؼبغرب-ار البيضاءالدسائي العريب مقاربة يف اؼبفهـو واػبطاب، اؼبدارس، النزىور كراـ: الّسرد  -2
 .113سائي ولغة االختبلؼ، صالنفاطمة كدو: اػبطاب  -3
ـ، 2015، 1اؼبغرب، ط-ة أمبوذجا، منشورات دفاتر االختبلؼ، مكناسسائيالنالرواية -ة للجسد األنثوي الثقافيمثبلت التور إدريس: النعبد  -4
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حاؿ من  ن يعتربوف الكتابة ملكا مشاعا، ال يبكن بأيّ اّلذيىا على بعض الباحثٌن ردّ ويف 
يف مقابل  األنثىقسيم اعبنسي، تلتفت فاطمة كدو إذل تاريخ إقصاء التاألحواؿ إخضاعو إلجراءات 

صنيف يف الفكر اؼبعاصر، إذ التعاطي مع ىذا دت للتّ مهّ  اّليتكر، بوصفها اعبذور األوذل الذ سبركز 
الكتابة ىي شيء واحد ال يقبل القسمة بٌن ذكر وأنثى،  ارسٌن أفّ الدد بعض الباحثٌن و أكّ »تقوؿ: 

جل واؼبرأة، فاصطفى الر م األدوار بٌن فرضها اجملتمع حٌن قسّ  اّليتفريق تلك القسمة الوينسى ىذا 
كافة اجملاالت لتكتسح  ىذه القسمة التاألطراؼ واؽبامش، وقد ط ةيوأعطى للثان يّةاؼبركز لؤلّوؿ 

.(1)«قايف والفكري والفلسفي والعلميالث

بالبحث عن رىانات تأسيس سبركز جديد، بعد  ّيةسائالنوتستبعد زىور كراـ أف تنشغل الكتابة 
وازف التاعدة الوصوؿ إذل حالة من الصكوري، فأظبى ما تطمح إليو ىذه القرائح الذ مركز التزحزحة 

اؼبرأة تدخػػل  سائي فليس معنػػاه أفّ النحٌن نتحدث عن اإلبداع »جل واؼبرأة، يف قوؽبا: الر ساين بٌن نإلا
هميش التائدة يف أسلوب السّ قافة الثجػػل من أجل إلغػػػاء موقعو، أو تستثمر منطق الر يف صراع مع 

.(2)«ساينإلنظر يف البلتوازف االنعوة إذل إعادة الدا هبدؼ غييب، وإمبّ التو 

تكتبو اؼبرأة  اّلذيقابل بٌن األدب التسوي من منظور النفهم مصطلح األدب  فت أفّ البّل  لكنّ 
وجدف فيو »ن ألهنّ جل، دفع العديد من الكاتبات إذل رفضو، واإلعراض عنو؛ الر يكتبو  اّلذيواألدب 

لكاتبو أو كاتبتو، من أجل ترسيخ وضع اؼبرأة  ّيةاعبنسان يّةؿباولة لتقسيم األدب على أساس اؽبو 
اغبديث عن أدب نسوي ىو  اندماجها يف اجملتمع، إذ رأت بعض الكاتبات أفّ  ّيةالقائم، وإعاقة عمل

أنوثتها من أجل ترويج كلماهتا  هبعل اؼبرأة تستخدـ سبلح وألنّ األدب،  ّيةطرح خاطئ، ومفتعل لقض
 ّيةنويعات األدبالت، فقد كاف منتظرا ،كما أحملنا من قبل، أف تشيع ىذه (3)«ايف ؾبتمع مكبوت تارىبيّ 

البد منها،  يّةمرحلة تطور  -أوال وأخًنا-ها ، ولكنّ ّيةصراع ّيةمعاف تتصل بنوازع أيديولوج ّيةواعبمال

 .111سائي ولغة االختبلؼ، صالنفاطمة كدو: اػبطاب  -1
 .185سائي العريب، صالنزىور كراـ: الّسرد  -2
.77ـ، ص 2011، 1، طمصر-ار اؼبصريّة اللبنانّية، القاىرةالدة يف الرواية العربّية، قافيّ الثة شهبل العجيلي: اػبصوصي -3



قافيةالثالتمثالت النسوية وسياقاتها  ------------------------------------الفصل األول 

342: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

ال خارج ل أوّ داهتا تتشكّ ؿبدّ  ها تشرتؾ ؾبتمعة يف أفّ اجملتمع. ولكنّ الت يعرفها ىذا تأٌب استجابة لتحوّ »
عامة  ّيةباعتبارىا جزءا من مشروع ّيةسة األدبتها داخل اؼبؤسّ خذ مشروعيّ األدب وتلحق بو لتتّ 

 .(1)«منشودة

اؼبسكوت عنو يف ىذه الكتابة، من الوقوؼ  لةمساءدراسة تتوخى  ال فكاؾ أليّ  أنّو واغبقيقة
كبو تأسيس قيمة  ةيواالعتداد هبا عبلمة نضج وبدا األنوثةاإلقرار ب» ، فبل ريب أفّ األنوثةبلت على سبثّ 

أوؿ خطوة يف طريق  يّةوروح االعتداد باؽبو  ّيةعلى غرار الفحولة، ىذه اإلهباب ّيةصبال ّية، وخصوصّيةفن
ي إذل يؤدّ  بشيوع وعي ثقايفّ  األمر إاّل  ، وال يتمّ شأف نسويّ  مة واؼبنتقصة أليّ ىنيات اؼبقزّ الذتغيًن 

كمكسب وقيمة إلعادة قراءة اغبياة واألدب من منظور االختبلؼ   األنوثة ّيةعامل مع خصوصالت
اقة العمل على إهباد نقاط فارقة بٌن الكتابتٌن، الشة من قبيل اجملازفة، واؼبهمّ  أنّو، بيد (2)«زميّ التو 

طابق؛ التإذل درجة  ّيةداخل اػبصائص والقيم الفنما يعيق ىذا اؼببتغى حسب سعيد يقطٌن ىو ت ولعلّ 
، يبكن أف نعثر لو على ّيةسائالنيف الكتابة  ّيةخاص أنّوما يبكن أف نزعم »، والقوؿ لسعيد يقطٌن، ألفّ 

.(3)«" والعكسّيةجالالر نظًن يف "الكتابة 

يكتنف مصطلح ومفهـو الكتابة  اّلذيبس قدي ؽبذا اللّ النفسًن الت ور إدريس أفّ النويعتقد عبد 
ثى والكتابة" وصيغة ألن نتيجة للخلط اؼبنهجي اغباصل بٌن صيغتٌن: صيغة "اما ىو إاّل » ّيةسائالن

ص اؼبرأة يف وثة، وتلخّ ألنلدى اؼبرأة وىي ا ّيةيغة األوذل تركز على أىم خاصالص"اؼبرأة والكتابة"، ف
ا بيعي، أمّ الطكورة يف بعدنبا الذ و  األنوثةح اؼبقتصر على ر الطائرة تتجاوز الدوال ذبعل  ّيةصفتها اعبنس

القائمة على  ّيةخصالشا تعترب يف اؼبرأة اعبنس والكياف و فإهنّ "اؼبرأة والكتابة"  ّيةانالثيغة سبة للصّ النب
.(4)«جل يف اغبياة واجملتمعالر لة عبنس قايف، باعتبارىا مكمّ الثالبناء 
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سوي، سبيبل النؼبخاتلة األدب  ّيةإذل مناىج موضوع ىذا، ويقرتح سعيد يقطٌن االحتكاـ
سائي النسائي أو األدب الن ردالسّ ولكن تأصيل »جربة، إذ يقػػوؿ: التػػػاظم ؽبػػذه النلئلمساؾ باػبيط 

ػػػػػو، رىٌن يلفّ  اّلذيعموما...أو استئصالو باألحػػػرى، لتجػػػػػاوز االضطراب أو الغمػػػػوض اؼبفهػػومي 
 يّة، ومبلؿبو من داخل نظر يّةد أىم خصائصو البنيو ػػوعي، وتتجسّ الندبدى قدرتنػػػػػا على ربديػػد بعػػػده 

 بعيدا عن أيّ  ّيةجربة اإلبداعالتاألدب، وليس من خارجها. وعلى أي ربديد أف ينصت إذل ىذه 
مبلؿبها، والكشف عن  ؾ بأىمّ ع، أو مصادرة مسبقة، وذلك هبدؼ الوصوؿ إذل اإلمساتعاطف متسرّ 

.(1)«زاهتافبيّ  أدؽّ 

 عن ر الوصوؿ إذل ربديد ناجز يعرّب ىكذا، نشهد من منظور ىذا األفق، شبو إصباع على تعذّ 
اٌب ؽبا، ووبسن الذاعبديدة، فكل ناقد أغفل جانبا من اعبوانب حبسب فهمو  ّيةفحوى ىذه اغبساس

تطلق على كتابة  اّليتيف ىذا اؼبقاـ أف نشًن إذل ؿباوالت بعض الباحثٌن، نذكر منهم زىرة اعببلصي، 
فبارسة وطريقة تعبًن وكتابة ومن ىذا اؼبنظور قد »"، وتنظر إليو بوصفو: اؼبؤّنثص النى "اؼبرأة مسمّ 

وىذه ليست قاعدة، فعندما هبتمع  -فاضلةدبعىن االختبلؼ ال دبعىن اؼب-تتاح للمرأة فرصة االمتياز 
.(2)«جربة اؼبعيشةالتيما" مع ألناقة الكامنة "االط، تتضافر اغبقيقيّ  اؼبؤّنثن و اؼبتضمّ  اؼبؤّنثص الن

ن دعوة لبلشتغاؿ يف ؾباؿ " يتضمّ اؼبؤّنثص النمصطلح " ومن جهة أخرى تعترب اعببلصي أفّ 
أو  ّيةأيقونة حقيق ساء، لتشمل أيّ النى جنس فتتعدّ  -رىايف تصوّ - اؼبؤّنثسع دائرة أرحب، حيث تتّ 

ال يقف عند حد األوحد، أي كصفة  اؼبؤّنثحقل  إفّ »ث، يف قوؽبا: يبكن أف تنتسب للمؤنّ  يّةؾباز 
 اّلذي اغبقيقيّ  اؼبؤّنثت، فإذل جانب ة سجبّل حقل شاسع يبتلك عدّ  اؼبؤّنثساء، فالنزة عبنس فبيّ 

 ّيةفظي واجملازي، إضافة إذل ما يبتلكو من قابلاللّ  اؼبؤّنثساء، ىناؾ النوبيل مباشرة إذل جنس 
يبكن أف  اّليت ّيةائبلهن، وإذ ربتفي اعببلصي بالفضاءات ال(3)«مز والعبلمةالر االشتغاؿ يف مستويي 

 .293سعيد يقطٌن: قضايا الرواية العربّية اعبديدة، ص -1
.27ـ، ص2000ص اؼبؤّنث، دار سراس، تونس، د.ط، النزىرة اعببلصي:  -2
  .13نفسو، ص -3



قافيةالثالتمثالت النسوية وسياقاتها  ------------------------------------الفصل األول 

344: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

 اّليتليس دبنأى عن احملموالت  أنّوب دة، أشياء، حيوانات...إخل، فهي تقرّ : أظباء ؾبرّ اؼبؤّنثيستوعبها 
 يّةيرزح ربت وطأة إيديولوجيا جنساو » -حسبها- اؼبؤّنثباإلقصاءات، ف تفد بغزارة من ماض يعجّ 
 .(1)«كامل  ؿبملة بأعباء موروث ثقايفّ 

"، فهي اؼبؤّنثص النما تكتبو اؼبرأة ربت عنواف " ةيوإذ تستشعر الباحثة صعوبة اقرتاحها لتسم
 إفّ »ساء، إذ تقوؿ: النمعزوال عن عادل  اؼبؤّنثعوبة يكمن يف عدـ إدراؾ الصجوىر  ربيلنا إذل أفّ 

حفت دبصطلح  اّليت" قد ال يعين أننا سلمنا من الوقوع يف اؼبزالق اؼبؤّنثص الناقرتاح مصطلح "
مظاىر  إذل اإلصباع على اإلقرار بعجزه وقصوره، وذلك لسبب بسيط وىو أفّ  التسائي" و الن"األدب 

ل واردة أيضا، ويعزى ذلك إذل صعوبة سبثّ  ّيةسائالنوالكتابة  اؼبؤّنثص النباس، بٌن لتشابك واالالت
يبدو أقرب للبيولوجي بينما يبقى مصطلح نسائي رىٌن  اؼبؤّنث ساء، رغم أفّ النمنفصبل عن  اؼبؤّنث
.(2)«ص جبنس كاتبو، أي من اػبارجالنخصيص، وتعيٌن مبدأ ارتباط التصفة 

نوعا »ره: تغدو يف تصوّ  اّليت"، ّيةسائالناألطروحة  ةيسعيد يقطٌن مصطلح "رواومن جهتو، يقرتح 
لهػػا ، وتشكّ ّيةومػػبلؿبهػػػػا اػبػػطاب ّيةوعالنيبكننػػا الكشف عػػن خصوصيتهػػػػا  اّليت، ّيةوائالر واع ألنمن ا
ؽبذا اؼبقرتح  ّية، ويضع فرض(3)«ّيةالعرب ّيةوائالر واع ألنمػػاف، وعبلقتها اؼبختلفة بباقي االز رىػػػا يف وتطػػوّ 
ي اػباص ردالسّ زة واؼبيثاؽ " ذات اؼببلمح اؼبتميّ ّيةسائالن روايةالي "يبكننا أف نسمّ »حها يف قولو: يوضّ 

طبلؽ من اؼبرأة نال"، ونضع من بٌن أسسها اّيةسائالناألطروحة  ةيجسيدات اؼبختلفة: "رواالتهبا، و 
عاطي معها التق فيها ىذا األساس، فيمكن ال يتحقّ  اّليت روايةالا أمّ باعتبارىا ذاتا وموضوعا للكتابة. 

جاؿ يبكن أف قبد فيها الر يكتبها  اّليتوايات الر العديد من  ألفّ "، ّيةسائالناألطروحة  روايةخارج "
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 اّليتة أو " خاصّ يّةمن برجيتلوغار وىي تنافح عن "كتابة أنثو  زت عليها كلّ ركّ  اّليتات" "اػبصوصيّ 
.(1)«وقفت عليها سعاد اؼبانع

شكيك الت ارسٌن إذل حدّ الد، ذىب بعض ّيةسائالن روايةيع للظكار الفإلنقد البلذع واالنويف ؾباؿ 
كتبها رجاؿ وأعاروىا لنساء، »ا روايات أهنّ ساء، زعما منهم بالنصوص إذل جنس النيف نسبة تلك 

: "ألف ليلػػة ّية، يف تنػػاس تػػاـ لتلك األعجػػوبػػة األدبردالسّ و  الّلغةن اؼبرأة الكػػػػبلـ و جل يلقّ الر  وكأفّ 
، وعليو أضحى من (2)«يف شكل شيق ردالسّ جل الر تأنيث القػػوؿ، وتلقٌن  ّيةوليلػػة"، حيث تربز قض

قد أنقضت جنسها »أليف، فإذا كانت شهرزاد التها يف اإلبداع و غًن اجملدي أف نبخس اؼبرأة حقّ 
اؼبرأة اؼببدعة تستطيع أف تنقذ جنسها من الوأد  فإفّ من اؼبوت اؼبرتقب من قبل شهريار،  األنثوي

اؼبواصفات إذل صورة  يّةقافة معا، وعرب إخراج اؼبرأة من صورة تعددالثو  الّلغةاؼبعنوي عرب الفعل يف 
.(3)«ات القائمة بذاهتا وفعلهاالذ

فريق بٌن "كتابة التاقد عبد اهلل إبراىيم بضرورة النسوي يطالب النويف مستهل قراءتو للسرد 
للعادل  األنثويّة ؤيةالر  ّيةدبنأى عن فرض تتمّ »األوذل  ر أفّ "؛ حيث يتصوّ يّةسو النساء" و"الكتابة الن

ا جاؿ يف اؼبوضوعات والقضايا العامة، أمّ الر ب منها دوف قصد، وقد سباثل كتابة  ما يتسرّ وللذات إاّل 
ات وللعادل، ٍب نقد يف معاينتها للذّ  ؤيةالر عبًن عن حاؿ اؼبرأة، استنادا إذل تلك التد فتتقصّ  ّيةانالث
ذلك يف  كلّ   ا يف الكتابة، حبيث يتمّ نا جوىريّ ائدة، وأخًنا اعتبار جسد اؼبرأة مكوّ السّ  يّةقافة األبو الث

من  يّةمفاىيم أنثو راتو ومقوالتو، ويسعى إذل بلورة اتو وتصوّ سوي، ويستفيد من فرضيّ النإطار الفكر 
قدي، النل يف ىذا اؼبوقف اؼبتأمّ  ، ولعلّ (4)«ظاـ األبوي بفضح عجزهالن، وتفكيك ردالسّ خبلؿ 

تنزع  اّلذيات والعادل، فهي دبثابة الفيصل اغباسم للذّ  األنثويّة ؤيةالر  ّيةاقد بفرضالنك يكشف عن سبسّ 
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اتو سوي وفرضيّ النإذل تناوؿ موضوع اؼبرأة يف ضوء رؤيتها، ويف إطار الفكر  يّةسو الندبوجبو الكتابة 
، فيما تبتعد "كتابة يّةردالسّ من داخل الكتابة  عاتو، سعيا إذل بلورة مفهـو أنثويّ راتو وتطلّ وتصوّ 

جاؿ يف الر ات والعادل، ما هبعلها أقرب إذل كتابة للذّ  يّةثو ألنا ةيؤ الر عن جوىر  -حبسبو-ساء" الن
موضوعاهتا. 

تنتجو اؼبرأة بشكل » اّلذيسائي" ىو الن"اإلبداع  وغًن بعيد عن ىذا الفهم، تعتقد زىور كراـ أفّ 
من خبلؿ موقف يصوغ اؼبفاىيم بشكل يبدو  ّيةسائالنومظاىرىا  األنثويّةتها يشخص حساسيّ 

تركيبة اإلبداع ويعمل على  جديدا، تنتج عنو معرفة جديدة باألشياء. وىذا اؼبنظور يبكن أف يفعل يف
ث عن مواضيع ال يعين كل كتابة تنجزىا اؼبرأة، وتتحدّ » -حديدالتحسب ىذا -، فهو (1)«تطويره

 صوص من إبداع نساء دوف أف يعين كلّ النتوجد مظاىرىا يف بعض  ّيةإجرائ ّيةآل و يعدّ اؼبرأة، ولكنّ  هتمّ 
كاتبتها امرأة بل البد   د أفّ جملرّ  يّةتكوف نسو ال » -رصوّ التوفق ىذا - روايةال، ف(2)«ساءالننصوص 

اؼبرأة باؼبعىن  ّيةبطرح قض ّيةأو كل  ّيةبصورة جزئ ّيةأف تكوف معن يّةسو النربمل صفة  اّليت روايةلل
ص النساء داخل النجاؿ أو الر ات من اعبنسوي أو اعبندري، وليس كتصنيف طبيعي لوجود شخصيّ 

.(3)«وائيالر 

للذات والعػػادل يف  األنثى رؤيةتستبطػػن  اّليت ّيةػػوعالنواػبصػػائػػص  ّيةالقيػػم اعبمػػال ّيةوعلى خلف
ياؽ تورد السّ ثا، ويف ىذا جل نصا مؤنّ الر أف يكتب  ّيةبعض الباحثٌن إمكان حجّ سوي، ير الناإلبداع 

ثا؟ جل نصا مؤنّ الر يطرح نفسو ىل يكتب  اّلذيؤاؿ السّ و »رح، إذ تقوؿ: الطليلى بلخًن تسويغا ؽبذا 
وترصبة  يّةثو ألناات الذص عراء، حاولوا تقمّ الشليل على ذلك أف كثًنا من األدباء و الدأكيد و التب

ليست  ّيةكتبت من طرؼ نساء، فالقض  اؼبؤّنثنبضاهتا بصدؽ، ىناؾ نصوص ؿبايدة ال ربمل صفة 
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ص النل يف االقرتاب من تتمثّ  ةىي ذبزئة فعل الكتابة، بل اؼبهمّ  ةيالبحث عن جنس الكاتب، وال الغا
 .(1)«مع إلوباءاتوالسّ وإرىاؼ 

ار تيالرشقت هبا ىذه الكتابة من منطلق إحبارىا ضد  اّليتفض واالحتجاج الر وإذل جانب أشكاؿ 
ضج الن، قبل مرحلة يّةائد، ال يستبعد عبد اهلل إبراىيم أف تعاين ىذه الكتابة من إرىاصات البداالسّ 

، ّيةبعالتقليد واحملاكاة بل و التبيعي أف سبر ىذه الكتابة بصعاب الطومن »واالكتماؿ الفين، يف قولو: 
 يّةابعة من أالن أف كتابات اؼبرأة تشبو الكتابات الرتز بذاهتا، وؽبذا ترى إيلٌن شو قبل أف تستقل وتتميّ 

قاليد ائدة للتّ السّ "ؿباكاة األشكاؿ  طور اؼبتعاقب:التبثبلث مراحل من  ثقافة أخرى تابعة، فهي سبرّ 
ات" أي "البحث عن الذاؼبهيمنة"، "واالعرتاض على ىذه اؼبعايًن والقيم"، "واكتشاؼ  ّيةاألدب
.(2)"«يّةاؽبو 

مفهومي  ، يرى مفيد قبم أف كل مرحلة تدفع حبدّ رتالحددهتا شو  اّليتومن منطلق ىذه اؼبراحل 
ىناؾ ثبلثة مفاىيم هبب ربديد معناىا  فإفّ وكما ىو واضح »اؼبصطلح، حيث يقوؿ:  ّيةق إشكاليعمّ 

سوي" الن" و"اؼبؤّنثالرل إذ إف ىناؾ "الدداخل بٌن حدود وؾباؿ اشتغاؽبا التبس، أو إلزالة اللّ 
رل الالدضبط اؼبصطلح، وربديد معناه  ّيةلة يف إشكالاألوذل اؼبتمثّ  ّيةثوي" وؽبذا تظهر اإلشكالألنو"ا

.(3)«وصياغتو

ىذه اؼبصطلحات فحسب، بل ىو قائم بٌن مصطلح "نسوي" وبٌن  بس ال وبفّ اللّ  بيد أفّ 
يف قوؽبا:  ّيةاللالدمصطلح آخر من عائلتو: "نسائي"، حيث عمدت نورة اعبرموين إذل حصر أبعادنبا 

ص تستحق أف يشاد هبا على مستوى اإلبداع وىو األمر الناؼبنبثقة من ثنايا  ّيةاإلبداع ؤيةالر عمق  إفّ »
ا سبييزا بٌن ما ىو "نسائي" مكتوب من قبل اؼبرأة، وما ىو نسوي أي "وعي فكري يستدعي منّ  اّلذي

ينحػػػػو كبػػو مػػا ىػػو إهبػػايب وخػػبلؽ،  أنّوسػػائي، كمػػا النمن  سوي أمشػػل وأعػػمّ الن فإفّ ومعريف". وعليػػو 
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اؼبرأة  رؤية ّيةأو العكػػس، حسب مدى عمق وشفاف ّيةن أبعػػادا إهبػػابسػػائي قػػد يتضمّ النيف حٌن أف 
 .(1)«الكاتبة وكذا طبيعة نظرهتا ونقدىا لواقعها االجتماعي

سوي الغريب، يسهب عبد اهلل إبراىيم يف تقدًن الناستجبلء طروحات رائدات الفكر  ةيوبغ
 ّيةإشكػػال ، وىيلٌن سيكسو، ويف إطػػار ؿباولػػة فضّ الرترؤاىن، من أمثاؿ لوسي إيغاري، وإيلٌن شو 

من  أنّواقد رأيا لػهذه األخًنة، تعتقد فيو النػػحديد اؼبػػفهومي، يستعرض التبط اؼبػػصطلحي، و الض
 وان، وإذ يبدي عبد اهلل إبراىيم اطمئنيّةل مفاىيم ذكور بتوسّ  األنثويّة عوبة دبكاف تعريف الكتابةالص

ال هبوز استعارة مفاىيم جاىزة من تراث أبوي مهيمن لتعريف  »ب عليو بقولو: رح، فهو يعقّ الطؽبذا 
ل يف مناطق دل يعرتؼ هبا الفكر األبوي، فذلك سوؼ هبعلها كتابة شاذة عن كتابة ناشئة تتوغّ 

راسخة، فيها من شروط اؼبروؽ أكثر فبا فيها من شروط االمتثاؿ ولن تكوف جديرة  ةيّ قاعدة معيار 
. (2)«عابثة يّةا سبثيبلت نزو ألهنّ قدير التب

أدوات تعريف الكتابة » ر ىذا اإلمكاف، يعود إذل أفّ يقرتحو لتعذّ  اّلذيقدي النفسًن الت غًن أفّ 
ا للمماثلة أو تو إمّ ا خضع برمّ االختبلؼ إمبّ ق فيو مفاىيم قد أخذت من حقل دل تتعمّ  األنثويّة

كور فبل حاجة ؽبا، أو الذ ا سباثل كتابة ألهنّ يف اغبالة األوذل فضلة زائدة  يّةثو ألناضاد، فتكوف الكتابة الت
ترتقي هبا إذل مستوى الكتابة  اّليت يّةروط اؼبعيار الشر على نقيضا ؽبا فبل تتوفّ  ّيةانالثا تكوف يف اغبالة أهنّ 

 يّةكور الذ ا حائزة على صفات أقل فبا يف الكتابة فسواء سباثلت أو تضادت فسوؼ تكوف إمّ  ّيةاغبقيق
.(3)«مهيمن ر مستعار من نظاـ فكريّ بتصوّ  األنثويّةر تعريف الكتابة روط، فيتعذّ الشأو فاقدة لتلك 

ا، ا لغويّ سوي يكتسب وجودا فعليا باعتباره نصّ الناإلبداع  ما ينبغي إبرازه يف ىذا اؼبقاـ أفّ  ولعلّ 
ال يبلك تصنيفا مسبقا، أو »بلور، فهو التدة دل يكتب لو وجوده يف عادل األفكار واؼبفاىيم اجملرّ  لكنّ 
 بواسطة ث إاّل  يف فبارسة فعل الكتابة وال يكتسب صفة مؤنّ ال يوجد إاّل  وألنّ دة ؿبدّ  يّةنات نظر مكوّ 
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ات، لرصد د اآلليّ ت متعدّ مؤقّ  حليل. وقد وبتاج إذل قانوف افرتاضيّ التيسائلها  اّليتكامنة، طاقاتو ال
ص عندما النث يسري يف ص احملايد، ىناؾ مؤنّ الناؼبختلف فيو، فهو ـبتلف يف عدولو عن منزلة 

موقف العدوؿ عن منطقة »فهو  اؼبؤّنثترتبط أساسا باؼبذكر، أما  اّليت، (1)«ينحرؼ عن منطقة اغبياد
ما يف  أنيث تابع وملحق، بل كلّ التذكًن، و الت، األصل ىو يّةخبو الن ّيةاغبياد، واألمر بعيد عن تراتب

، بقدر ما ّيةأو أيديولوج ّيةال ربتاج إؿ قراءة بيولوج ّيةفن ّيةوخصوص ّيةىو عبلمة صبال اؼبؤّنث األمر أفّ 
تو الكشف عن "عبلماتو" وخصوصيّ »تها يف ، تنشغل حساسيّ (2)«حبس فين ّيةربتاج إذل قراءة أدب

.   (3)«ّيةوالفن يّةعبًن التاػبطاب، أو يف ببلغتو أو أدواتو  ّيةسواء يف بن

 اّليت يّةقدالناؼبناىج »، ترتبط بػ: ّيةسائالنمصطلح الكتابة  ّيةإشكال ور إدريس أفّ النويعتقد عبد 
مع ما تنتجو اؼبرأة من إبداع أديب، وعدـ استطاعة بعض ىذه قدي النعاطي التيف  آلفتستعمل غبد ا

كوري، فنحن ال كبتاج إذل فصل أو الذ ل اؼبرأة وإنتاج قراءات عميقة يف اؼبنطق اؼبناىج الغوص يف متخيّ 
ذبزئة فعل الكتابة إذل ذكوري وأنثوي، بل كبتاج فقط إذل اؼبنهج األديب اؼبعتمد على االختبلؼ 

تكشف عن كوامنو  ّيةسائي، واإلصغاء إذل صوتو وقراءتو قراءة موضوعالنص لناقصد ولوج  اعبنسيّ 
، وؽبذا يبقى اؼبصطلح يف حاجة إذل إغناء وتقييم شاملٌن بسبب طبيعة ّيةوالفن ّيةاتو اإلبداعوخصوصيّ 

 يرتكز على هتميش اؼبرأة وما ّيةجوىر ىذه العقل ، من حيث أفّ ّيةالبطريرك ّيةاستثماره من طرؼ العقل
سوي واؼبوافقة عليو النع شقة اػببلؼ خاصة حوؿ ربديد مصطلح ، وفبا يوسّ (4)«ينتج عنها من إبداع

، فبا جعل اؼبرأة ّيةا كتابة سًنة ذاتأهنّ كتابة تكتبها اؼبرأة باعتبار   قاد دأبوا على تصنيف كلّ الن» أفّ 
، وىذا ّيةب الكتابة، ذبارب شخصذبار  اقد والقارئ كبلنبا باعتبار أفّ النالكاتبة مدانة مسبقا فيتعامل 

.(5)«قاليدالتيتعارض مع األعراؼ و 
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ل أرضا خصبة لرتاكم األسئلة، يبثّ  ّيةاع القوؿ من كل ما مضى، أف ما زبطو أنامل حواء العربوصِب 
دل يتم اغبسم فيها، وقد رأينا من خبلؿ ما صاغو عبد اهلل  اّليتاؼبصطلح واؼبفهـو  ّيةرىا إشكالتتصدّ 

ق باحملموؿ " يتعلّ يّةسو النتصنيف أي كتابة يف خانة "الكتابة  إبراىيم من موقف حوؿ ىذه اؼبسألة، أفّ 
صنيف ال يرتبط التثى من وعي أصيل بذاهتا وبعاؼبها، فمناط ىذا ألنر عليو ار ما تتوفّ يبرّ  اّلذيؤيوي الر 

يف سردىا، وسبررىا  األنثىها تبثّ  اّليت يّةعور الشو  يّةجربة الفكر التجبنس الكاتب، بل ينصرؼ إذل رصيد 
"، وقد يّةسو جػػػل يف سبثيل قضايػػا اؼبرأة فتنتسب كتػػابتو "للنّ الر عرب شخوصها، من ىذا اؼبنطلق قد يربع 

ات الذ صنيف، ولكن نعتقد جازمٌن أفّ التى عن ىػػذا ػػات، فتنأتعزؼ اؼبرأة عن تنػاوؿ ىذه اعبزئيػّ 
ق بنقدىا فاصيل، السيما ما تعلّ التقد تغيب عنو بعض  اّلذيجل الر خبًنة بعواؼبها أكثر من  األنثويّة

جل سيكوف أمينا يف صياغة كواليس إقصائو ؽبا. الر  ر أفّ سنناقشو يف حينو، فبل نتصوّ  اّلذي يّةلؤلبو 

:واالختالف يّةسو النالكتابة  -2

، وربوؿ دوف ربديد واضح يكشف عمق األنثويّةمفهـو الكتابة  باسات كثًنة ربفّ الت
ا الثم عبد اهلل إبراىيم خيارا ث، يدعّ يّةكور الذ ضاد مع الكتابة التاهتا، فبٌن خيار اؼبماثلة أو خصوصيّ 

، يّةكور الذ ىذه الكتابة ال ينبغي أف تدخل يف عبلقة تضاد مع الكتابة  دا أفّ يقوؿ باالختبلؼ، مؤكّ 
ما جرى إنبالو عن قصد أو عن غًن قصد يف  ا رديفا كاشفا لكلّ ال تطرح نفسها نقيضا إمبّ » فهي

ا إهنّ  ى، وبعبارة أخر (1)«كتابة اختبلؼ وليست كتابة تضاد  األنثويّة، فتكوف الكتابة يّةقافة األبو الث
.(2)«غبضور ـبتلف عرب نص ـبتلفإثبات »

تنهل من فضاء وبكمو االختبلؼ، فتشتغل من خبلؿ نصها على  األنثويّةات الذ ومعىن ىذا، أفّ 
سق النمرحلة »تتزحزح من  ّيةة، وبتدشينها ؽبذه اإلمكانإعادة ترتيب عبلقتها بالعادل وفق رؤيتها اػباصّ 

خب، الصسق اؼبسيطػػػر صراعػػػػا غًن مصحػػوب بالنػػا الغائب إذل مرحلة أكثر استقػػبلال، يصػػارع فيه
ويلػػة الطجربة التػػػا يستعمػػل الكتػػابة باالختػػبلؼ، وذلك نتيجػػة خذ الكتابػػػة اؼبضادة وسيلػػػة، وإمبّ وال يتّ 

 .5سوي، صالنعبد اهلل إبراىيم: الّسرد  -1
.82قافّية يف الرواية العربّية، صالثشهبل العجيلي: اػبصوصّية  -2



قافيةالثالتمثالت النسوية وسياقاتها  ------------------------------------الفصل األول 

351: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

توجو  يّةنقد رؤية» -واغباؿ ىذه-سائي الن، فيغدو اإلبداع (1)«اختمرت، فأشبرت خربة ووعيػػػا اّليت
.(2)«زميّ التد شروطها، انطبلقا من سؤاؿ االختبلؼ و القراءة، وربدّ 

جاؿ، عندما الر ساء وذبارب النمايز بٌن ذبارب التس ىذا كوري كرّ الذ اجملتمع  عن البياف أفّ  وغينّ 
ىبتلفن  د ؽبا اؼبسموح واؼبمنوع، فهنّ ر ذبارهبا، وحدّ أطّ طبقة ـبتلفة، »يف  -ساءالنأي - جعلهنّ 
قا د فروقات وليس تفوّ ا ىو ؾبرّ اختبلفهن بيولوجيّ  ا، ويبكن القوؿ أفّ ا لذلك اختلفن اجتماعيّ بيولوجيّ 
ساء، وىذا ما أرادتو القوى النجاؿ على ؽ للرّ ا االختبلؼ االجتماعي فهو تفوّ ، أمّ ّيةأو دون

، ومن ىنا صاغت اؼبرأة كتاباهتا بشكل مغاير، باعتبارىا (3)«اه، معلنة ذلك، أو مضمرة إيّ ّيةاالجتماع
من جهة، ونظرا  (4)«ّيةخصالشاهتا تها، ـبتلفة عن نفسها ذاهتا بتغًنّ جل يف كليّ الر ـبتلفة عن »

، فسعت جاىدة إذل إظهار ذاهتا من ةيمن جهة ثان ّيةقصائاإل يّةع بالقيم األبو لتواجدىا يف ؾبتمع مشبّ 
. اخبلؿ مراودهتا فنيّ 

، واالعرتاؼ دبظاىر ّيةسائالن ّيةسليم بالكينونة اإلبداعالت ع زىور كراـ أفّ ، تتوقّ ّيةاستشراف رؤيةويف 
اإلبداع بشكل عاـ، كما يضيف إذل اؼبعرفة  يّةر نظر يطوّ »أف  وأنوالفرادة فيها، من ش ّيةاػبصوص

عن الفضاءات  ة، ٍبّ اػباصّ . فحٌن تكتب اؼبرأة عن فضاءاهتا اإلنسافي وعي ؾباالت أوسع لتقصّ 
تيب، الر ر اإلبداع من إيقاعو ا ربرّ أهنّ العامة برؤيتها وبأسلوب ىبتلف عن اؼبتعارؼ عليو، فمعىن ىذا 

ا أهنّ اؼبتعامل هبا أشكاال ـبتلفة وطرقا جديدة، كما  الّلغةاؼبعرفة حٌن تعطي لنفس  يّةوتفعل يف نظر 
: بأفّ  ّيةحيم عطالر ، وال نبالغ إذا سلمنا مع عبد (5)«قدالنق سؤاؿ اإلبداع ومن خبللو سؤاؿ تعمّ 

 .  (6)«ريق إذل الوحدة واالئتبلؼالطاآلخر يف أف يكوف ـبتلفا ىو  االعرتاؼ حبقّ »

  .73ص ـ.س، قافّية يف الرواية العربّية،الثاػبصوصّية  -1
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 .77، صنفسو -3
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ر اؼبرأة لكوهنا شكل ربرّ »إذل  األنثىخطاب  ّيةق خصوصوبقّ  اّلذيقاد ىذا االختبلؼ النويعزو 
اسػػخة، الر ػػقاليػػد الت، فهي تػػػرـو تقويػػض (1)...«ّيةا زبرؽ قوالب جاىزة بكل تلقائفإهنّ حٌن تكتب 

وإعػػادة تشػػكيل نص ـبتلف، زبلقو خلقا بعد خلق على غًن مثاؿ، فيكوف خطاهبا اكتشافا ؼبناطق 
 إحبػػار ىػػذه الػػكتابة ضػػدّ  ما ينبغي إقػػراره أفّ  مغمورة، أزوبت أو أضمرت بفعل القهر واإللػػػغاء. ولعػػػلّ 

جربة، التوفق منطق ـبالف ؼبعيار سابق فيو أدل »مػػن خػػبلؿ انصهػػارىا داخػػػل أفػػق جػػديد، و اريالت
 .(2)«اىن واحملتملالر اذبة عن االصطداـ بٌن النذبربة الكتابة، ويف ىذا األدل متعة اؼبعرفة 

لػػػصوهتا، حبثػػػا عػػن  قيػػػل، وال تسمػػع إاّل  ترديػػد ما األنثى، ترفػػػض ةيؤ الر ومػػن خبلؿ ىػػذه 
كوري، وفضح الذ مركز التحجب  ةيد حقيقة رغبة جاؿبة يف تعر اؼبستحيػػل واؼبػػمكن، وىو ما هبسّ 

سحاب كبو الغرفة، وفبارسة النا ساء بعد عرض ذبربتهن وانكسار رؤاىنّ النزبتار »تو؛ لذلك سلطويّ 
، (3)«فصح عن وعي اؼبرأة باالختبلؼجل، ىذا ما يالر قاطعات مع التاغبياة منها، بعيدا عن منطقة 

 األنثى/قػػػافة؛ إذ يبين اؼببدعالثيف  ّيةمطالنورة الصتفارؽ فيها الكتػػػابة  اّليتاؼبساحة »يقبع يف  اّلذي
، فهػػػو عػػػادل اإلبداع اػبػػػػاص، وعادل اؼبرأة اػباص، فهو عادل غًن مبطي ّيةعػػاؼبػػا مضػػػاعف اػبصوص

ػػوت، فبػػػا الص، وتغًنت نبػػرة ؤيةالر ص بشكل مغاير، إذ اختػػلفت النسبة لعادل اؼبرأة اؼبعتاد. ويسرد النب
يشػػكػػل صػػدمة اؼبعػػرفة لػػدى اؼبتػػلقي، فيتػورط بورطة اؼبتلػػقي اؼبختػػلف، ووبتػػاج إذل استعمػػاؿ أدوات 

 .(4)«لقي بطريقة جديدة أو ذبديد األداة نفسهاالت

ػػغاضي عػػن مسػػألػػة االخػػتػػبلؼ يف صيػػغ اػبطػػاب الت، ال يبػػػكن بػػأي حػػاؿ من األحػػواؿ إذاً 
فصاؿ عن القوالب نّ االجاوز والعبور تأسيسا ػبطاب قوامو التاؼبفػػارؽ، حيث تصبح فكرة  األنثوي

اؼبرآة  -واغباؿ ىذه-صبح ش ي، فاػبطاب اؼبهمّ يّةكور الذ  يّةاعباىزة، وإزاحة وىم اؽبيمنة، وفضح اؼبركز 
ىذا اؽبامش وفق  عارل، كما أفّ التال طاؼبا أغلق عليها بدعوى  اّليتجل ذباوزاتو الر يرى فيها اآلخر/ اّليت
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فوجوده را لوجوده، ل عرب خطابو مربّ اىا، ال يصبح يف حكم العدـ، بل يشكّ يتبنّ  اّليتقويض التفلسفة 
على العكس إمكاف  أنّوليس عيبا أو نقصا، » -رصوّ التوفق ىذا -مرىوف بثورتو، فاالختبلؼ 

 .(1)«ةوقوّ 

فريق من خبلؿ تعميم مسألة التر زىرة اعببلصي من الوقوع يف شرؾ ومن جهتها، ربذّ 
جل. الر ر ينتجو تنتجو اؼبرأة على عبلقة مقابلة مع نص مذكّ  اّلذي اؼبؤّنثص النفيحيل »االختبلؼ؛ 
قياد النبا اؼبؤّنثشكيل اؼبهيكل، ويكتفي التكاء واؽبندسة وامتبلؾ مهارات ر معادال للذّ فيكوف اؼبذكّ 
ق ، فتتعمّ (2)«بيعي، والبلذبانس، ورفض اؽبيكلة...الطفق الد"، والبلوعي، و ّيةلقائالت" يّةخلف عبقر 

.ّيةل إضافة نوعؿ االختبلؼ إذل ىجـو عنيف، بدؿ أف يبثّ ، ويتحوّ يّةدالضنائيات الثبذلك 

يشتغل ضمنها ىذا  اّليتص القوانٌن حيم وىايب إذل ضرورة تفحّ الر ياؽ يدعو عبد السّ ويف ىذا 
اػبطاب اؼبفارؽ، وترصد وجوىو اؼبختلفة، يف حدود ما يتيحو عرب فجواتو، ومناطق الغياب فيػػػو، 

، إذ يقػػوؿ: يّةسو النجػػػارب الت ربضػػػر يف جػػػلّ  ّيةفػػر دبعػػػايًن مشول، للظّ ّيةبوصفهػػػا مداخػػػل أساس
تبػػػين فكػػػرة االختػػػبلؼ، ووجود أدب ـبتلف للمرأة، يفرض علينا ذباوز ربليل األعماؿ  والػػػواقع أفّ »

ل يف آخر اؼبطاؼ، دة، تشكّ اظم بٌن أعماؿ متعدّ الناؼبفردة، إذل ربليل أوسع يبسك بذلك اػبيط 
ث عن تيار أديب ما، نكشف عن ا نتحدّ نا عندمزة، وىذا أمر بديهي، فكما أنّ متميّ  ّيةظاىرة أدب

دة، فكذلك ؿبدّ  ّيةوافق بٌن أعماؿ ـبتلفة ظهرت يف حقبة زمنالتخصائصو انطبلقا من رصد أوجو 
.(3)«سبة للقوؿ بوجود أدب نسويالناألمر ب

حوؿ  -انظريّ -تطوؼ  اّليتعرضو من آراء حوؿ مسألة االختبلؼ،  ما ًبّ  حاصل األمر من كلّ و 
ضاد التصل بعة ؽبذا اؼبفهـو من معاف تتّ ا يبكن أف تشيعو القراءة اؼبتسرّ يبتعد عمّ  اّلذيز، ميّ الترىانات 

سج على منواؿ معاكس، النكوري لزحزحتو يف األخًن، و الذ موذج النطبلؽ من النا قابل، ومن ٍبّ التو 

.98فكيك، صالتعبد اغبليم عطّية: جاؾ دريدا و  -1
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، ال ينسجم يّةقدنالػػة مػػن األقبلـ ده عبد اهلل إبراىيػػم، وتدعمو ثلّ يؤيّ  اّلذيلكن مسعى االختبلؼ 
، بل يرتبط نظريا األنثىا/ألنسبركز ا جل، ومن ٍبّ الر عػػات االختػػبلؼ مػػن أجػػل إلغػػاء اآلخػػر/وتطلّ 

ارتسمت اؼبرأة يف فضاءاهتا، والبحث عن آفاؽ جديدة ومبتدعة عرب  اّليت ّيةمطالنور الصباػبروج عن 
 يّةب تفعيل إجراءات نقدظري يتطلّ النىذا اؼبعطى  ر أفّ نتصوّ  نااقات احملمومة للحرؼ، لكنّ الطذبنيد 

.    يّةسو النرود السّ داهتا، ومستويات اؼبروؽ يف رحاب االختبلؼ وؿبدّ  ةيتكشف عن بن

:ّيةوسؤال الخصوص األنثىلغة  -3

 اريخ، حيثالتالالت، دبهمة سبثيل حاؿ اؼبرأة عرب الدفا با مكثّ بوصفها نظاما رمزيّ  الّلغةهنضت 
سويات الناقدات النع ، وتتوقّ ّيةونالد، و ّيةلبالسّ ورة فأثقلتها بالصبظبلؽبا على ىذه  يّةقافة األبو الثألقت 

خذ ل ذبارب اؼبرأة، ومن ىنا كاف ؽبذه الكتابة أف تتّ برسم معادل صورة جديدة سبثّ  الّلغةل أف تتكفّ 
ل، وتشتغل على اؼبتخيّ  ّيةرىا حساسمنحى غًن متعارؼ عليو فتنفتح على فضاءات جديدة توفّ 

ش من انوي واؼبهمّ الثطاقات مغايرة دل يكن يلتفت إذل أنبيتها، فكاف أف اشتغلت على اؼبهمل و 
.يّةردالسّ تقديبو يف ساحة اؼبنت عن طريق االستعانة باغبيل  خبلؿ زبصيبو وإثرائو، ومن ٍبّ 

اؼبعتمة،  ّيةكشف الغطاء عن اؼبناطق اػبف»يف  يّةسو النهمت الكتابة سأطلق، ومن ىذا اؼبن
ىاليز اؼبسكوت عنها، الدللوقائع واألشياء وأظهرت للواجهة تلك  يّةر السّ ونبشت يف تلك األخاديد 

 إذل اؽبامش باعتباره جاؿ إاّل الر طوح" ال يرمز يف فكر السّ »"، فما كاف من قبيل (1)«والبلمفكر فيها
اؼبرأة يأٌب يف إبداعاهتا "مركزا" يدور و عند يعيش فيو ووبيا، لكنّ  اّلذيمكانا غًن مركزي يف الفضاء 

 اّلذيعاطي مع ىذا الواقع التىبتلف » معادلة اإلبداع، ا تنقلب اؼبوازين، وتتغًّن ، فلمّ (2)«حولو الكوف
وين، واؼبعقد واؼبركب، واؼبضمر واػبفي، واؼبقصي الدغًن والبسيط و الصيصبح فيو اعبزئي واؽبامشي و 

ل منها اإلبداع عند يتشكّ  اّليتلو، ىو اؼبركز، وىو البؤرة جل وكما يتخيّ الر ره والغامض...إخل  كما يتصوّ 

ـ، 2008، مارس 18اؼبملكة العربية السعودية، ع-قايف، جدةالثادي األديب الناوي، الر األخضر بن الّسايح: نص اؼبرأة وعنفواف الكتابة، ؾبلة  -1
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أـ على مستوى األحاسيس  يّةاؼبرأة، سواء على مستوى األمكنة أـ على مستوى األعماؿ اليدو 
.(1)«يّةواألشياء اؼبعنو 

فيو، إذ ال يستوياف من  والبلمفكر شياؽ تورد شهبل العجيلي نقاطا فارقة بٌن اؼبهمّ السّ ويف ىذا 
 ّيةاإلبداع ّيةمفكر فيو، وىو ليس بعيدا عن العمل: »-رىايف تصوّ -ش اؼبهمّ  ألفّ ؛ ّيةاؼبفهوم ّيةاحالن

ابو" يف اؼبنت، لذا الت" يل منالنرباوؿ دائما  اّليتمقصى عنها، إذ يبتلك نتاجاتو،  وألنّ قافة، اؼبنتجة للثّ 
: أنّومفكر فيو على ، بينما تنظر إذل البّل (2)«غبظة يّةينفجر يف أفهو ما يراقب بوصفو جيبا للخطر قد 

، وأكثر ّيةا أكثر أنبأهنّ ارسوف والباحثوف واؼببدعوف، إذل قضايا أخرى، العتقادىم الدما انصرؼ عنو »
ال يهم وال  اّلذيانوي، الثمفكر فيو ىو ذلك البّل  قافة، وأفّ الثجذبا للمتلقي، بوصفها اؼبنت يف 

دل يدخل اؽبامش  أنّو قافػػة، إاّل الثل خطرا، بوصفو غادر اؼبنت باذباه اؽبامش يف ال يشكّ هبذب، و 
.(3)«ويستقر فيو

ر ة أشواط من أجل افتكاؾ ما تيسّ اؼبرأة ناضلت لعدّ  وفبا ذبدر اإلشارة إليو يف ىذا اؼبوضع، أفّ 
أيضا من نصيب الفحوؿ، وىنا رباوؿ  الّلغةاإلبداع والفكر و  يف ؾبتمع ذكوري يؤمن بأفّ  يّةمن حر 

جل الر سيطر »بعد أف  الّلغةوبيطها ويضيق عليها، فتأٌب إذل  اّلذيجل الر ص من جلباب ملّ التاؼبرأة 
عبًني ودل تكن اؼبرأة يف التر ما ىو حقيقي وما ىو ؾبازي يف اػبطاب وقرّ  يّةغو اإلمكانات اللّ  على كلّ 

 ّيةجػػل وينسػػجو حسػػب دواعيػػو البيػػػػانالر ذىين يكتبو  كوين سوى ؾباز رمزي أو ـبياؿالتىذا 
ا فإهنّ ، ّيةل مهارات نوعػػغوي، بتوسّ ػػحت اؼبػػػػرأة خيػػار الولػػوج إذل الوجػػود اللّ ، وإذا مػػػػا رجّ (4)«ّيةواغبيػػات

ق يف فضاءات رحبة، يلهب اؼبشاعر، ويطرؽ أبواب مت، ووبلّ الصر جدار تسافر بصوت حاد يكسّ 
يبكن أف  اّلذيور الد»ق أساسا بػ: تتعلّ  يّةالعقوؿ اؼبوصدة، ليتغلغل يف كيانات اؼبتلقي، بأسئلة جوىر 

 .113ص ـ.س، سائي ولغة االختبلؼ،الناػبطاب  -1
 .139قافّية، صالثشهبل العجيلي: اػبصوصّية  -2
 .نفسو، نفسها -3
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 يّةتصنعو لنفسها يف لغة ليست من صنعها، وليست من إنتاجها، وليست اؼبرأة فيها سوى مادة لغو 
 .(1)«موحياهتاجل أبعادىا ومراميها و الر ر قرّ 

ؿباولة »داعمة إذل  يّةرىا من حركات نسو ما يؤطّ  هت اؼبرأة يف ظلّ ىاف، اذبّ الر ونظرا لثقل ىذا 
ائدة، السّ نظيم واالعتقاد التأشكاؿ  غة، لتنفذ من خبلؽبا، إذل خلخلة كلّ سة للّ اؼبؤسّ  ّيةتقويض البن

بهة واؼبساءلة. وقد اعتمدت الشك و الشفكر نسقي، وتضعو موضع  ث خروقا يف جدراف كلّ ولتحدّ 
ؿ منهما يف يف مسعاىا ىذا على أطروحات كل من "دريدا" و"الكاف"، فاستلهمت عمل األوّ 

اسخة، وتعمل معموؽبا يف ىدـ اؼببدأ الر نائيات الثتعصف ب اّليتفكيك" من حيث ىو اؼبمارسة الت"
سوي؛ ورأت فيو أسلوبا ناجعا يستجيب ؼبا تتوخاه من النقد النتقـو عليو. وىو ما سبثلتو حركة  اّلذي

ات وآخرىا، عرب إيقاع الذة الفصل اغبػػػاد بٌن اهتا، لتجاوز ىوّ ضاد، وكسر ثنائيّ التىدـ منظومة 
 يّةربفظ امتبلء الفكر األبوي، وتصوف خطابو القائم على مركز  اّليت، الّلغةخريب يف التشويش و الت

.(2)«يّةكور الذ الكلمة 

أىم »من  يّةياسة اللغو السّ اؼبهيمنة، فكانت  يّةكور الذ يف اؼبنظومة  الّلغةومن ىنا برزت صدارة 
د فيو وتنغرس، يتاح ؽبا أف تتمدّ  اّلذيتنبين فيها القوة وترتكز، بل لعلها اؼبرتكز األىم،  اّليتاألشكاؿ 

ننها وردبا كانت معظم سة وضبايتها وصيانة سلطة ربرص على إدارة ىذه اؼبؤسّ السّ ومن ىنا كانت 
، وتنحل يف نسيجها، وتعمل من داخلها. وىذا ما الّلغةة تنبثق يف األشكاؿ األخرى ؼبمارسة القوّ 

، ويشكّ سويغ البّل التيبنحها  الفعػػل  ّيةئ ؽبػػا إمكػػانسػػاف، يهيّ اللّ  ّيةة يف بنرسوخ القػػوّ  ألفّ ل ضامنا ؽبا، ـز
بيعػػة الطن يف على كبو أمشػػل. فهي، بأثػػر ىػػذا االستقػػػرار، ترتد إذل كوهنػػػا حدثػػػا أوال. لػػػو سبػػكّ 

، مػػن خبلؿ ما تفرضػػو على اعبمػػاعة مػػن خضػػوع ؽبػػػػا، وامتثاؿ الّلغةة يف ى القػػوّ واألصػػل. وتتبدّ 
.(3)«لقواعدىا

 .27اؼبؤّنث، صص النزىرة اعببلصي:  -1
.16-15ـ، ص ص2006، 1الكتابة الّسالبة من اؼبتابعة إذل اغبوار، دار اغبوار، سوريّة، ط وفيق سليطٌن: -2
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كوري سبركز إبداعيا، عندما أثبت الذ الكياف  أكيد على أفّ التبغي ـ، ينوتأسيسا على ما تقدّ 
فت كمعوؿ لتكريس العنف ، لتتواطأ ىذه األخًنة مع اؼبركز، بعدما وظّ الّلغةسيادتو على  ّيةمشروع

ضوخ ؽبا الر ا من بد   األنثوي، حبيث ال هبد الّلغةربوزىا  اّليتة اإلخضاع قوّ »ى يف يتجلّ  اّلذياألبوي، 
ظاـ اؼبهيمن الن عليو، حبكم ىذا اإلرغاـ، أف يواجو واالستجابة لشروطها وطرائقها، فكاف يتعٌّن 

أف يبوضع نفسو يف ذباويف  األنثويباستخداـ لغتو نفسها. ومن منطلق ىذا االشرتاط، كاف على 
أي من ها ويسيطر عليها، وأف يعمل من ىناؾ، وبتلّ  اّليت الّلغةكوري، أو يف ذباويف الذ اػبطاب 

حقبل  الّلغةدة، دبا يبكن أف ىبلقو فيها من صدوع وفجوات. وهبذا تغدو د بنيتها اؼبشيّ داخلها، ليهدّ 
رىا ؿبتواىا يف اؼبمكن من قنواهتا، لتطهّ  يف فراغاهتا، وتضخّ  األنوثةراع، تنسرب للمواجهة ومساحة للصّ 

.(1)«أنيثالتوالوعي على كبو مغاير، وبمل معو وعدا ب الّلغةيهدؼ إذل إعادة بناء  اّلذيمن العنف 

، الّلغةمراـ ىذه الكتابة ينصرؼ إذل بلورة مبوذج مفارؽ عرب وسيط  واب إذا قلنا أفّ الصفبل قبايف 
اؼبرأة  ّيةتؤكد فاعل اّليتحيث ىبتفي ما ىو عميق وجوىري، وتثار سلسلة من األسئلة اؼبصادرة 

الوضع  ـ مبطا من الوعي. باإلضافة إذل أفّ  عن شحنة خاصة بل تقدّ هبعل لغتها تعرّب »وحضورىا، فبا 
ر لغة ل أحد مظاىر عادل اؼبرأة قد ينعكس على تفكًنىا وردود أفعاؽبا ويفجّ يشكّ  اّلذي فسيّ الن

. (2)«خاصة هبا...

فلسفة  بلفوسيلة إلع»ترصبانا ألفكارىا، ودليبل ؽبا يف مسعاىا، و الّلغةذت اؼبرأة من ، ازبّ إذاً 
ده بوضع آليات وع الواحد وتفرّ النال ترتؾ ؾباال ؽبيمنة  اّليت، واؼبشاركة اؼبتفاعلة، يّةعددالتاالختبلؼ و 

فبا ، ويتيح موقع الفاعل/اؼبنتج للكاتبة إمكانات ال حصر ؽبا، (3)«ّيةاإلنسان، وكذا القيم الّلغةوأسس 
كيب الفين، انسجاما مع شكل رؤيتها لؤلشياء باعتبارىا فبارسة الرت واألسلوب و  الّلغةهبعلها تفعل يف »
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س عاؼبا حكائيا ىبضع يف نسيجو لرتكيب أسلويب مستمد من شكل از. هبذا، فهي تؤسّ إلقبلفعل ا
.(1)«تعامل اؼبرأة مع القضايا

، وما ربتويو من انفعاالت، وما ّيةخصالشؤى الر عبًن عن الت ّيةالكتابة اإلبداع ةيوما دامت غا
ا تعمل فإهنّ ر من القوالب اعباىزة، تكتب بشكل متحرّ »اؼبرأة حٌن  فإفّ ره من وعي كائن وفبكن، سبرّ 

وائي، كما تدفع باغبوار كبو الر ياؽ الكبلمي للخطاب السّ على طرح إمكانيات جديدة يف تطوير 
، بدؿ أف تبقى (2)«مبنيا على وجود وجهات نظر أصحاهباق وذلك حٌن يصبح تبادؿ الكبلـ حقّ الت

ىاجػػس  األنثويل يف ىػػذا الفيػػػض ما يطالع اؼبتأمّ  أوؿّ  موذج األبوي، ولعلّ النحبيسة سلطة  األنثى
كسسوارات ة، بتقشًن إكػػورة الفػػظّ الذ اؼبخادعػػة، وفضػػح أوىػػاـ  يّةػػدرهبي عن اؽبػػػػػو التالكشػػػف »
.(3)«بيعي يف نص اغبياةالطالكائن  ، لتأويناألنوثة، وإبراز بعض سجايا ّيةكلالشجولة الر 

، وتتمادى يف الفضح، ّيةقويضالتوح الر خ ترسّ  اّليت، يّةحرر الت ؤيةالر ىكذا، ومن على شرفة ىذه 
، عرب ذبنيػػػد افض لفكرة االكبباس يف مبوذج فحورل متعارلالر  األنثويك  برىانات الوعي وتتمسّ 

ات الكاتبة إذل خلق رموزىا اعبديدة داخل بياف الذكأف تعمد »نة الالت اؼببطّ الد، و يّةغػػػػو اقات اللّ الط
خلي عن نقلو أو ؿباكاتو أو التزياح عن الواقع إذل نالوىو ا ف أساسيّ يستند إذل مكوّ  اّلذيص الن

ط إرىابو أساسا على يتسلّ  ّلذياػػػائد للواقع اللعبة، ذلك السّ صور التالقطيعة مع  فبلبعبارة أخرى إع
منها الغائب،  قراءة يطلّ »، فتكوف الكتابة يف أظبى معانيها (4)«دىاة ويقيّ اؼبؤنّثات الكاتبة الذ

ق جسػػػػدا على: احملتمػػػل، واؼبمكن، ر فيػػػو، واؽبامػػشي، واؼبنػػػفي، ومػػػا دل يتخػػػلّ دل يفػػػكّ  واؼبمتنػػػع، ومػػػا
.(5)«ائر من غًن انتهاءالصابتداء، و والكائن من غًن 
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ػػػعبًن عن الػػػػػواقع الت فإفّ د خروجا عػػػن اؼبألػػػوؼ يف أبسػػػط مفاىيمػػػها، وؼبا كانت اغبداثة ذبسّ 
، وىو عينو ما ّيةتغتين باؼبػػػػبلمح اغبداث األنثى، هبعل ذبارب ةيّ عات اغبلمطلّ التع بز باػبيػػػاؿ، واؼبقنّ اؼبػػػعزّ 
ذاتو،  ا يف حدّ ؿ بوصفو مبوذجا حداثيّ يتنزّ  نسائيّ  نص أديبّ  كلّ   اه نورة اعبرموين، حيث تعتقد أفّ تتبنّ 
ائدة ؾبانا، السّ ن من ذباوز الواقع، واإليباء إذل واقع حلم؛ يسعى باستمرار إذل ؿباربة األفكار سبكّ »إذا 

خييلي التعبًن التا، بل ىبلق بطرائق إدراكا للواقع، ال يعكسو عكسا آليّ -يف مفهـو اغبداثة-ما داـ الفنّ 
أو   إذا كاف موقفاا...إاّل سائي إذف، لن يكوف نسويّ الني ردالسّ ص النؽبذا الواقع، ف يّةموازاة رمز 

نات وغًنىا من اؼبكوّ  الّلغةنفسو: موقفا من العادل، وتشكيبل ؽبذا اؼبوقف من خبلؿ  فآلتشكيبل يف ا
ة بنصيبها من "الكذب اعبميل" ببل قيد أو اؼبؤنّثات الكاتبة البد أف يعرتؼ للذّ » ، ومن ٍبّ (1)«ّيةالفن

ا ىو ما ، فالكذب ىنا ال يعين الكذب اؼبتعارؼ عليو، وإمبّ (2)«شرط، أي أف تعامل كذات كاتبة
ريق الطها معا على سبرير معاين معينة، أو فتح ينسجو اػبياؿ من حكايات ووقائع وشخوص قادرة كلّ 

أخرى. يّةالقارئ كي يرى العادل من زاو  أماـ

واؿ ومدلوالهتا، الدزياح العنيد بزحزحة العبلقة بٌن نالانطبلقا من ىذا األفق، يسمح ىذا ا
وفق رؤيتها اػباصة، كيف ال  األنثى، وتصوغو الّلغةل عادل مفارؽ للواقع الفعلي، يولد من رحم فيتشكّ 
يسعى  اّلذي" اؼبؤّنثص على خرؽ "قناعات اغبكي" لكي تنظر "للنّ  ا تصرّ ألهنّ العارفة اؼبراوغة »وىي 

روط الشالفتكاؾ شرعيتو يف "الفوضى" ودمج العبلقات وفق نظاـ جديد غًن خاضع للقيود و 
 ّيةقاء مسعى االختبلؼ/اؼبغايرة خباصالتص ىو الناؼبلفت يف ىذا  ، بيد أفّ (3)«اجملحفة...

 يّةشعر »ل ، فهي سبثّ األنثويّةالكتابة  ّيةىػػػػو خصوص الثبط ػبيار ثالر س ىذا يغ، إذ يؤسّ الز زياح/نالا
اؼبهيمنة من جهة، وىي  ّيةقافالثىي لغة اؼبؤسسة  اّليت، يّةكور الذ ائدة السّ  الّلغةا تتغاير مع ألهنّ اؼبغاير 
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نص اؼبرأة ناذبة  يّةاعتاد على أف تكوف شعر  اّلذيعات لدى اؼبتلقي، وقّ التا زبالف أفق ألهنّ زيغ،  يّةشعر 
 .(1)«الّلغةب الّلغةمن عبلقة 

يف سياؽ سرود اؼبتعة،  يّةسو النرود السّ اقد عبد اهلل إبراىيم النوغًن بعيد عن ىذا الفهم، يدرج 
يقرأ  أنّوف لديو إحساسا بهبا، فتخلّ ا زبرّ تزعزع معتقدات اؼبتلقي، وردبّ  اّليتصوص النتلك »وىي 

يعيش فيو، فهي تضمر نقدا لو،  اّلذيبلت موروثة عن العادل نصوصا ال تنسجم وما عهده من زبيّ 
تواطأ  اّليتاؼببهمة  ّيةات اعبماعمغايرة للحريّ  يّةات فردما بو، وبكل ذلك تستبدؿ رغبة يف حريّ وتربّ 

ا من اػبروج عن األعراؼ ال تعرؼ الوالء، وفيه يّةعليها اآلخروف. إذل ذلك تقـو بتمثيل ذبارب نسو 
ا تريد ألهنّ سجاـ اجملتمعي؛ نالمة، وربدث قلقا يف اؾ يف مناطق شبو ؿبرّ أكثر من االمتثاؿ ؽبا، فتتحرّ 

يف كفاءتو وجدواه، وىي دبجموعها زبتلف عن الكتابة الباعثة  أف تقطع صلتها باؼبوروث حينما تشكّ 
ائدة. براعة السّ بع رغباتو، وتتوافق مع األعراؼ عات اؼبتلقي، وتشتستجيب لتوقّ  اّليتعلى االرتياح 

 .(2)«ف من اسرتخاءفيما ترتؾ من أسئلة ال ما زبلّ  يّةسو النرود السّ 

ا مشحونة ألهنّ معتقداتو؛  ب  ع اؼبتلقي، وج  ل ىذه الكتابة اؼبارقة بكسر أفق توقّ من ىنا، تتكفّ و 
اؼبتواضع عليها، فبتثلة لنزواهتا،  يّةاألبو  ظمةألنّ ائدة، واالسّ دة على األعراؼ جاوز، متمرّ التبرغبات 

ض جل على سبثيل ذبارهبا. وإذا كانت تقػػػػوّ الر ، وال تثق يف قدرة اآلخر/ّيةتعانق ؿبظورات اجتماع
مركز، وىذا ما التهميش اؼبقصود إذل رحاب التؾ من نظاـ آخر، فهي تتحرّ  ّيةس لػػشرعنظامػػػا لتؤسّ 

زحزحة اؽبيمنة »ع إذل ال تكتفي بتمثيل ذات اؼبرأة فحسب، بل تتطلّ  يتالّ  األنثويّةج لو الكتابة تروّ 
عف؛ إذ الضة/جل/اؼبرأة، العقل/العاطفة، القوّ الر ائدة: السّ نائيات اؼبتضادة الثاؼبتغلغلة يف  يّةكور الذ 

رؼ الط ّية، وزبفض أنبّيةنائالثؿ من تلك رؼ األوّ الطائدة قيمة أعلى على السّ قافة الثتضفي 
 .(3)«اينالث
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يبؤل الفراغات  اّلذيات الكاتبة بضرورة إبداع اؼبختلف يف كل أنواعو، اؼبختلف الذمنطلق وعي و 
 ّيةذبريب األدوات الفن»هت صوب ؤى اؼبشروعة، اذبّ س للرّ تة، ويؤسّ ت االعتقادات اؼبتزمّ اؼبظلمة، ويفتّ 

ا ألهنّ بالواقع  يّةستعار العبلقة االص" على أساس تلك الن ّيةؿ ؽبا توظيف حساسيتها يف "نصزبوّ  اّليت
 اّليتباين التص"، بواسطة مسافة النتضع يف االعتبار اؼبسافة بٌن اؼبستعار واؼبستعار لو "الواقع" و"

مع اجملالٌن،  ّيةاتالذعرب تفاعليتها  وعيّ النات الكاتبة عطاؤىا ق للذّ يتحقّ  يّةؽبا العبلقة االستعار زبوّ 
 ّيةال ينفي يف ذات الوقت العبلقة اعبدل اّلذيحريف التحيث يوضع يف االعتبار مسألة االختبلؼ و 

؛ (1)«طةا عبلقة خارج اؼبواصفات اؼبنجزة أو اؼبنمّ ألهنّ ص وعادل الواقع، الناؼبستمرة بٌن العاؼبٌن: عادل 
عبًن عنو، أو التفهم الواقع و  فإفّ تعيش وجودىا يف جدؿ مع الواقع، ذباذبو وهباذهبا، » الّلغة ذلك أفّ 
عليو، بل على ربويلو  الّلغةراؼ بو، أو ولوجو واالستحواذ عليو، لدليل على سيطرة كبالتزويره وا

 اّليتقة بّل ىذه اإلمكانات اؼبفتوحة، والقوى اػب ، غًن أفّ (2)«وإعادة إبداعو تركيبا، وصياغة، وإنشاء
ىي األخرى  ، ال سبرّ اؼبؤّنثة على تو كسمة دالّ عويل عليها الكتساب ديناميكيّ التص إذل النيبيل »

عسف أف ندعي التجين و التسيكوف من باب  بدوف تشذيب وهتذيب وتشكيل وفق قواعد الفن. إذاً 
.(3)«اؼبرأة الكاتبة قد قلبت معادلة الكتابة وصارت سبلك مفاىيم صرفة خاصة هبا أفّ 

سوي إذ يسعى إذل إبراز قدرة اؼبرأة على سرب الن ردالسّ » كر يف مثل ىذا اؼبوضع أفّ الذ وجدير ب
 ال يبكن للحسّ  اّليتقيقة الدفاصيل التيثبت قدرهتا على وصف  وفإنّ أغوار العادل من خبلؿ اغبواس، 

؛ ذلك (4)...«يّةمز الر أف يبلغها. وىكذا تستطيع اؼبرأة أف تكشف ما وراء األشياء، ودالالهتا  العاديّ 
قاط إشارات العادل اػبارجي، وصهره الت، أكثر قدرة على سوي مرىفات اغبسّ الن ردالسّ بطبلت » أفّ 

 .120ص اؼبؤّنث، صالنزىرة اعببلصي:  -1
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مع السّ ما يتوفرف عليو من حس مشرتؾ يصهر صبيع اغبواس:  ، يغذيهاّيةيف أعماقهن لتوليد صور خيال
 .(1)«وؽ، قصد تكوين إدراؾ خاص بالكوفالذمس و م والبصر واللّ الشو 

ر منطلق الكتابة، وهبا يتغًن العادل ويؤثّ »ا ألهنّ ؛ ّيةوىذا ما يقودنا إذل مناقشة موضوع اػبصوص
ساء إذل تغيًن العػػػادل وإعادة تشكيلو، تنامى دور الكتػػػابة لديهن النعت ما تطلّ اػباص يف العاـ، فكلّ 

، ومن منرب آخر (2)«داوؿ العاـالتللدخوؿ إذل اؼبشرتؾ العاـ، قصد أنسنة خصوصيتو وصبها يف ؾبرى 
 ّيةخصوص» عن قايف والفكري، فهي تعرّب الثياؽ السّ الكتابة من منطلق تعالقها ب ّيةد خصوصتتحدّ 

 وات اغباملة عبرح تارىبيّ الذيبارس حضوره على بعض  اّلذي اؽبمّ  ّيةكًن ما، وخصوصواقع ما، وتف
تعين أخًنا شروط اغبياة، إذ تصًن الكتابة وشكلها جسرا نعرب منو كقراء  ّية، واػبصوصوسؤاؿ وجوديّ 
. (3)«فكًن يف ىذه الكتابةالتإلدراؾ طبيعة 

تو ودوره، عندما يلتحم يكتسب أنبيّ  ّيةسؤاؿ اػبصوص فإفّ سوي، النق األمر باإلبداع وإذا تعلّ 
 ّيةمسألة اػبصوص» ات لذاهتا وللكوف من حوؽبا؛ ذلك أفّ الذ ةيترتبط برؤ  اّليتهبواجس الكتابة، 

، ناىيك عما (4)«ج العاـأثًن فيو، إذ هبا يتوىّ التهتدؼ إذل تغيًن العادل أو  اّليتتلخص منطق الكتابة 
حرر؛ التتشًن إذل نوازع  ّيةوشعارات ّيةوحقوق ّيةساء من تضمينات نضالالنيشهده فعل الكتابة لدى 

 غطاىا الكبت واػبفاء، خاصة وأفّ  اّليتصورات واألحبلـ التجربة واؼبعاناة و التالوعي و »صل بػ: وتتّ 
منظومة القيم واؼبوروث دبا فيها  ل يف رسم خريطة مفاىيم جديدة زبرتؽ هباتتدخّ  ّيةسائالنالكتابة 

.(5)«اؼبصطلحات واؼبفاىيم

البحث يف »ى ـباتلة نص اؼبرأة، ينبغي أف ينصرؼ نبها إذل أي دراسة تتوخّ  فإفّ حاؿ،  يّةوعلى أ
ور، ويف شكل إنتاج الص، ويف تركيبة اعبملة، ويف اؼبشاىد و الّلغةتفعل يف  اّليت ّيةسائالن ّيةاػبصوص
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لة لئلبداع، العناصر اؼبشكّ -إذل جانب عناصر أخرى-أف هبعلنا نعي وانك بإمكذل فإفّ اؼبفاىيم 
مقاربة »ىػػذه الكتػػػػػابػػة ربيػػػػػل على  ألفّ ؛ (1)«س اؼبتخيػػليؤسّ  اّلذيمن الز من  -إذل حد ما-ونقرتب 

جػػل، وعن عبلقتها هبذا العادل اؼبشرتؾ، بينما قبد أف الر حقيقػػة مػػػا تكتبو اؼبرأة عن عػػػادل يسيطػػػر فيو 
مبلؿبو  ّيةجل عن عادل اؼبرأة قد استهلك الكثًن من اغبرب حت ربددت بصفة شبو هنائالر ما يكتبو 

اؼبنجزة سلفا حوؿ اؼبرأة باعتبارىا  ّيةقافالث، نظرا للحضور القوي للذاكرة يّةكور الذ  ّيةصالن ّيةسقالن
 .(2)«موضوعا

، ارتكزت يّةسو الن يّةردالسّ جربة التيف  ّيةحت مسألة اػبصوصرجّ  اّليت يّةقدالنأغلب األقبلـ  ولعلّ 
افضة لسلطة الر وعي نسوي عند اؼبرأة الكاتبة »ترتبط دبا اختمر من  اّليتعلى صبلة من القناعات 

، فبل (3)«وثتها اػببلقةجل موقعا مهيمنا، يف مقابل هتميش دور اؼبرأة وأنالر يبنح  اّلذيقليدي التاجملتمع 
ؽ ا يف اغبضور اإلبداعي اػببّل اهندة بروحها ورغبتها وكيخيل اؼبتجدّ التطاقة  سبدّ »ىذه األخًنة  ىبفى أفّ 

يف موقفهم منها  ّيةظر من الباحثٌن اؼبناصرين ؼبسألة اػبصوصالن، وال يكاد ىبتلف أىل (4)«أينما وجد
العامة، وفصلها عن مشروع  ّيةجربة اإلبداعالتال تدخل يف إطار اؼبناداة بعزؿ اؼبرأة عن »باعتبارىا 

حوؿ إذل التحدودا ربميها من  ّيةم هبعلوف للخصوصفإهنّ ارل التجل واؼبرأة، وبالر يشمل  اّلذيحرر الت
، (5)«قة...ضيّ  ّيةاجملازفة يف إعادة اؼبرأة إذل فيزيولوج عرب اإلنساينعامل سليب يقصي اؼبرأة من اإلبداع 

ىذا األدب، من خبلؿ  ّيةنفي خصوص»هوا إذل ن اذبّ اّلذي، وىو عينو ما تبناه اؼبعارضوف (5)«قة...ضيّ 
 .(6)«جلالر خبلؿ إغباقو بأدب 

يقـو الكشف »فض، حيث الر أكيد و التترتاوح بٌن  ّيةترنيمة اػبصوص فإفّ  ،ومهما يكن من أمر
كوت عن االخرتاؽ، وال السّ قايف على الثمت الص، يف حٌن يعمل ّيةاػبصوص فبلقايف على إعالث
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جل، بل تعمد إذل إزاحتها بفرض الر ط لغة على تسلّ  يّةسو الن ّيةقافالث ّيةتسكت نصوص اػبصوص
لدى اؼبرأة يف   األنوثةتنساب »وليفة الت، وربقيقا ؽبذه (1)«الّلغةىذه  ّيةلغتها، والكشف عن خصوص

ىي نصوص الكتابة  اّليت ّيةى يف نصوصها اإلبداعأنوثتها جوىرا يتبدّ  كل ما تكتب، لذلك تعدّ 
 .(3)«كوريالذ مصطنعة لدى العنصر  ّيةخاصة عرض»ؿ بوصفها ا تتنزّ أهنّ ، غًن (2)«األنثويّة

وكشف اؼبختبئ وغًن ، األنثويّةات الذاخل ىي كشف اؼبستور يف الد يّةتعر » وغين عن البياف أفّ 
جل يف  الر ز كينونة اؼبرأة عن سبيّ  اّليت األنثويّة ّيةأكيد كشف لتلك اػبصوصالتاؼبنظور يف كينونتها، وىو ب

مركز، التاقات الكػػػامنة، وتبديد ألوىػػػاـ ، فالكتابة عند اؼبرأة ىي تفجًن للطّ (4)«يّةكور الذ كل حاالتو 
عصر »ور بعد خروجها من النعات وجدت طريقها إذل طلّ التىذه  مت، ولعلّ الصوربطيم غبواجز 

، فقد كانت تعيش يف اغبرًن حياة يّةق والكتابة واغبر حقّ التغييب إذل عصر البوح و التالكبت واإلقصاء و 
فور، السّ و  يّة متعة لو، يبعدىا عن ضياء العلم واغبر جل ال يراىا إاّل الر ترظبها صور الغانيات واعبواري، و 

إذا هبا  ، ٍبّ اإلنسافحق من حقوؽ  ها أىبل أليّ كثيف من اعبهل واعبمود، فبل يظنّ فيحيطها بسياج  
.(5)«عوة لتحريرىاالدتواجو 

:سويالن ردالسّ في  يّةكور الذ  يّةتفكيك المركز  -4

م يطعّ  اّلذيقايف الثحليل التسوي استجابة لطموحات اؼبساءلة و الن ردالسّ يأٌب حبثو يف موضوع 
وحديثها، فنجده ال يتواىن  قديبها يّةردالسّ صوص النيتبناىا يف ـبتلف لقاءاتو مع  اّليتروح اؼبمارسة 

سوي ظاىرة الن ردالسّ ، فّيةقافالثصوص بأواصرىا النبش عن اؼبضمر، وربط النعن كشف اؼبستور، و 
منحتو داللة ؿبػػػػػددة يف األدب  اّليت ّيةقافالثكشف اغباضنة »يستدعي البحث يف طياهتػػػػا  ّيةثقاف

وائي، استنادا إذل حضور أحد اؼبكونات الر وع الن، فبثلة بيّةردالسّ العريب اغبديث، فقد صيػػػػغت ىويتو 
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للعادل، ٍب  يّةأنثو  رؤية، واقرتاح يّةكور الذ  يّةقافة األبو الثأو اندماجها معا فيو، وىي: نقد  ّيةبلثة اآلتالث
دبا صارت  يّةسو الن روايةال، فتشابكت تلك اؼبكونات من أجل بلورة مفهـو ثوياألناالحتفاء باعبسد 

 .(1)«تعرؼ هبا

نات أكيد على تضافر ىذه اؼبكوّ التراسة صوب الداقد بوصلتو يف ىذه النو ومن ىذا اؼبنطلق، يوجّ 
اؼبتمركزة،  يّةقافة األبو قد البلذع للثّ الند و مرّ التاؼبارقة ربمل شعارات  األنثويّةقافة الث بلث؛ ذلك أفّ الث

ات وللعادل، للذّ  يّةأنثو  رؤيةات، وعجز اآلخر عن سبثيلها، هباجس تشكيل الذوتتداخل رغبة إثبات 
، ويعيػػد صيػػاغة عبلقتها األنثويّةات الذمن خبلؿ ؿباولة تأسيس خطاب جديد يتعالق مع رغبات 

وج إذل عػػػػوادل اؼبرأة، ولتػػحقيق ىذا اؼبسعى سػػق الفحػػورل قصػػوره يف الولالنبالكوف، بعد أف أثبت 
اإلمعاف يف  -ببساطة- نّوإ، ردالسّ ، فتتفنن يف جودة زبرهبو عرب األنثويتستفيد من إغراءات اعبسػػد 

مصػػػػدرا ثريا لبػػػػبلغة االختػػػػػبلؼ، ولذكاء اؼبرأة وإبداعها » تكريس اعبسد بوصفو معادال للوجػػػود، و
على مناقشة تفاصيل  ّيةكيز يف ىذه اعبزئالرت  سيتمّ  أنّو ، إاّل (2)«اؼبرأة معها ثقتها بذاهتابصورة تسرتد 

.يّةقافة األبو الثف األوؿ: نقد اؼبكوّ 

خاصة يف اإلبداع العريب اؼبعاصر، ويف ظل ثقافة  يّةنكهة سرد األنثويّةالكتابة  وفبا الشك فيو أفّ 
ال  من، برزت اؼبرأة نداً الز يادة ردحا من الر طوة و السّ دور  احتلّ  اّلذيجل الر يسيطر على نواميسها 

يستهاف بو يف صبيع اجملاالت فكاف ىاجسها األعمق االشتغاؿ على زحزحة ىذه اؽبيمنة بقوانينها 
عن  ّيةر واؼبنطلق، لتعكس مرافعة صبالاغطة بعد ولوجها إذل بوتقة اإلبداع األديب بلهفة اؼبتحرّ الض
حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم  األنثويّة؛ فالكتابة الّلغةتلب يف ميداف مشروعة وحق مس ّيةقض

ساء، بل تتعدى ذلك النعبنس  ّيةال تستهدؼ تكريسا حيا وحقيقيا للبحث يف اػبصوصيات البيولوج
، يّةقافة األبو الثك يف معطيات الش»اؼبرأة يف اجملتمع األبوي من خبلؿ  ز ضدّ حيّ التإذل كشف أسباب 
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قة عن الثسحب  ٍبّ  يّةتها األبدج لصبلحيّ اريخ، فروّ التالزمها عرب  اّلذياقص النظر بالوعي النوإعادة 
واقرتاح عبلقات شراكة  ّيةمات القابعة يف ثناياىا، وإبطاؿ مبدأ اؽبيمنة القابع يف مفاصلها األساساؼبسلّ 

باعتبػػػػارنبا  األنوثةكػػػػورة و الذ مػػػن  على قاعدة من الوعي األصيػػػل بكػػػل ّيةبعالتتقـو مقاـ عبلقات 
سبثيبل ؼبا جرى كبتو واستلهاما ؼبا جرى  األنثويّةشريػػػػػكٌن، وليس نقيضٌن، فتكوف الكتابة 

.(1)«استبعاده

ورة على الثمرد و التتشحنو بنوازع  ّيةسوي على بطانة فلسفالنسبق، يرتكز القلم  ماى وتأسيسا عل
غبة يف الر ارل التمركز اغبضارة، وبكوري ىو الذ موذج النفلسفة تنتقد أف يكوف » اإهنّ ، يّةكور الذ  ّيةالعقل
، (2)«خوؿ على اػبط من قبل اؼبرأة لتكوف مسانبة يف بناء ىذه اغبضارة، وليس طرفا ىامشياالد

ا اهنلتفرض كي ّيةواالستهبلك ّيةئشيّ التوخرجت عن دائرة  يّةكور الذ اؽبيمنة  التأز » يّةسو الن روايةالف
.(3)«قاطها واىتمامهاالت يّةووجودىا ككائن مستقل دبنظورىا ورؤيتها وزاو 

 يّةػػػا تكػػػريس اؼبركز تتغيّ  اّليتزة ػػػظرة اؼبتػػػحيّ النىػػػذه  يّةسو النعوة، ناىضت الفلسفػػػة الدوحبسب ىذه 
 ةيعليو من بنما تنطوي »نها بالقداسة، فسعت إذل تقويضها، من خبلؿ دحض ، وربصّ يّةكور الذ 

 ّيةاإلنسانولة إذل الدمن األسرة إذل  ّيةسادت لتعين األعلى واألدىن، امتدت يف اغبضارة الغرب ّيةتراتب
استبعادا  يّةكور الذ  يّةوكاف استبعاد اؼبركز  ّيةواالمربيال يّةصبعاء فكانت أعلى صورىا يف االستعمار 

.(4)«ّية...ربريرا للشعوب من اؽبيمنة الغربيّةعنصر وال ّيةواالمربيال يّةولبلستعمار  ّيةالغرب يّةللمركز 

ضوء عػػبلقتو »يف  األنثىد خطػػاب ، يتحػػدّ ّيةبقيمهػػػػا اإلقصػػائ ّيةػػراتبالتوتثمينػػا ؼبسعى إلغػػاء 
تستهدؼ إزاحة اؼبركز اؼبهيمن  اّليتات عملو خذه حياؽبا، وبآليّ يتّ  اّلذيبالفكػر األبػوي، وباؼبوقع 

اتب، ويعيد الرت م اجتماعيا وثقافيا وتارىبيا. وليس ذلك سعيا إذل إقامة بديل مركزي مضاد، يقلب سلّ 
و يتوخى توسيع آفاؽ الفكري ا ىو توجّ توزيع القيمة، أو يعمل عكسيا على مركزهتا من جديد، وإمبّ 
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اؼبساحات اؼبعتمػػػة، من "البلمفكر فيو" ومن اؼبقصى ارة نإلي صدّ التواؼبعريف واغبضػػاري، عرب 
ائد السّ بيعي و"األمثل" يف صيغة العقل الط أنّور على ل، واؼبصوّ موذج اؼبتشكّ النواؼبستبعد عرب مواجهة 

.(1)«واأليديولوجيا اؼبهيمنة

لم الظىياكل اؽبيمنة وأشكاؿ  فضح ومقاومة كلّ »على  يّةسو النوإذل جانب ىذا، عملت 
ش واؼبقهور ، وإعادة االعتبار لآلخر اؼبهمّ يّةماذج واؼبمارسات االستبدادالنوالقهر، والقمع وتفكيك 
ر واالرتقاء اؼبتناغم، طوّ التمن  ّيةاالختبلؼ والبحث عن عمل يّةوجوىر  يّةوالعمل على صياغة اؽبو 
.(2)«ي إذل األكثر توازنا وعدالتقلب ما ىو مألوؼ وتؤدّ 

عاشتو اؼبرأة  اّلذيهميش األزرل التمرارة ذبربة اإلقصاء و  د أفّ ياؽ يبكننا أف نؤكّ السّ وضمن ىذا 
 يّةوجود ّيةوتنشغل بقض يّةقليدالتؤى واألفكار الر تتجاوز  يّةسرد ّيةس عرب الكتابة ػبصوصجعلها تؤسّ 

شكبل  ّيةاألدب يّةو بة، كانت تلك اؽبوح اؼبتوثّ الر ويف زمن ينضح ب ،ّيةراكة والفاعلالشو  يّةتطرح أسئلة اؽبو 
ثى، فإذا كانت ؤلنّ ل ّيةقافالثو  ّيةز الكينونة اإلبداعيعزّ  اّلذي اإلنساينواجد التمن أشكاؿ اغبضور و 

قة للمرأة، من ، والقوى اػببّل يّةقد مارست تفريغا تعسفيا للمحموالت اؼبعنو  يّةكور الذ  ّيةقافالثسة اؼبؤسّ 
اؼبرأة الكاتبة اشتغلت من خبلؿ ذاهتا على كل » فإفّ أف العاـ، الشخبلؿ إبطاؿ فاعليتها يف صناعة 

غييب واؼبسكوت عنو دبا يف ذلك األحاسيس واؼبشاعر، واألمكنة التهميش و التمالو عبلقة ب
والفضاءات حبثا عن معاين جديدة، وأخرى قديبة تنفض عنها غبار األزمنة لتعيد صياغتها وفق معايًن 

.(3)«تريدىا اّليتالكتابة 

، وتطمح من األنثويّةات الذرحلة قهر مريرة كابدهتا  -واغباؿ ىذه- األنثويّةتسبطن الكتابة 
اؼبرأة،  ّيةم لقضالضإذل ربقيق أكرب قدر من االحتواء واالستيعاب و  يّةخبلؿ نبس عميق، ورشاقة سرد

ات الذسبثيل  ا الكاشفة عن تفاصيل القمع األبوي، غًن أفّ ريّ الثتاج اؼبركزي، و نإلبوصفها عنصر ا
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ات والعادل من الذيستدعي حسب عبد اهلل إبراىيم وعيا عميقا ب  يّةسو النوالعادل وفق ىذه اإلبداعات 
، ويكسبها تفكًنىا القدرة على سبييز ما ّيةنها ىذا الوعي من ذباوز وضعيتها  اؼبتدنحوؽبا، إذ يبكّ 

يصنعو ىذا الكائن بوجوديو »ساف نئلقايف لالثاريخ التهبعلها تابعة ومقلدة، بل ومستبعدة، ف
 .(1)«من بتعاقباهتما وإبداالهتماالز ناف ن يلوّ اّلذي" األنوثةكورة و الذ اؼبتجاورين "

فكًن، واحملتكر للحقيقة اؼبطلقة، عرب تفعيل الت ّيةس لشرعظاـ األبوي ىو اؼبؤسّ الن لكن، دبا أفّ 
هميش، ليعلو وينفرد، ويصادر إمكانات التيضاعف أفعاؿ  اّلذيآليات إنتاج خطاهبا اػباص »
شطرت الوجود إذل  اّليتىي  ّيةىذه البن فإفّ خصيب واالختبلؼ، ليتطابق مع نفسو ويتجوىر، الت

، من األنوثةكورة و الذ خت نظرهتا إذل ين متناقضٌن، وشطرت الكائن إذل نصفٌن متفارقٌن، ورسّ حدّ 
كػػورة الذ ما متقابلتاف على كبػػو ضػػدي، ربػػوز معػػو أهنّ مايز، بل التحيث نبا ماىيتاف متمايزتاف كل 

فعاؿ نالات ا، على احملػػػور اآلخػػػر، خباصيّ األنوثةوالعقػػل واإلهبػػػػػاب، وتنفػػرد  ّيةػات الفػػاعلخػػاصيػّ 
اتيب، الرت ا اهنبني يّةأنشأت اؼبنظومة األبو  ،عارض الكليالتلب. وعلى أساس من ىذا السّ بيعة و الطو 

ومهما يكن من أمر  ،(2)«ه وتقـو عليوتتواّل  اّلذيامل الشأت رموزه يف نسيج خطاب اغبقيقة وعبّ 
غ استبعاد خطاهبا عندما أحالو قايف اؼبهيمن صياغة وتوجيو اؼبوقف من اؼبرأة، وسوّ الثسق الن فقد توذّل 

كر، الذ و يبثلّ  ذيالّ سق اؼبسيطر، وىو ىنا نسق الفحولة النابع يف مقابل حضور التسق الننتاج »إذل 
.(3)«سق اؼبسيطرالنقافة حضور ذاٌب مستقل، فهو ال وبضر إال حبضور الثابع يف التوليس للنسق 

قو و لتقصيو، وتطوّ لتحجبو، وذببّ  األنثويكورة، فتعلو اعبانب الذ ح ترجّ »يطرة ىذه، السّ ويف عبلقة 
كورة تنوب عن الذ  فإفّ اٌب. وهبذا، الذ من خبلؿ مساحتها اػباصة ووجودىا ل ظهوره، إاّل لتعطّ 

 مت والغياب، فبا يعين أفّ الصمور و الضتدفع هبا إذل  اّلذي سبثيلها، يف الوقت ، وتتوذّل األنوثة
ال قياـ لو إال بغًنه، فهي ال تستطيع اغبضور  اّلذيػػػاقص، الن ضربػػػا من الوجود ...ال ربوز إاّل األنوثة

ـ،  2003، 1لبناف، ط-شر، بًنوتالنقافّية، اؼبؤسسة العربّية للدراسات و الثقديّة النحسٌن الّسماىيجي وآخروف: عبد اهلل الغذامي واؼبمارسة  -1
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ين والغيب واألسطورة، الدتستعًن جوانب من  اّليتكورة، ومن خبلؿ مقوالهتا، الذ  على مسرح إاّل 
فها وتتداخل معها، أو تأخذ منها وربيل عليها، يف حركة مزدوجة تضمن ؽبا مزيدا من اغبسم تكيّ 

 .(1)«سوخالر و 

ياؽ السّ تتكوف عرب تراكمات  اّليتساؽ اؼبضمرة ألنّ مكتنزة با ّيةوؼبا كاف اػبطاب األديب حادثة ثقاف
يف حاؿ » أنّوع شهبل العجيلي ارىبي، وتتلقاىا ذائقة اعبمهور/اؼبتلقي، تتوقّ التقايف واالجتماعي و الث

، ويستبدؿ هبا ّيةابعالتيطرة و السّ ، ستلغى رتبة ّيةقافالثساؽ ألنّ ابع يف تغيًن خريطة االتسق النقباح 
 لدينا نسق حاضر، ونسق غائب يبكنو اغبضور يف أي سقاف فيصًنالنمج واالشرتاؾ، ليتجاور الد

سػػق الن، أمػػا إذا زاغ (2)«قافػػةالث ّيةق فكرة ديبػػقراطوقت يقدـ فيو مشروعا ثقافيا، وبذلك تتحقّ 
تغيًن األدوار فقط، فسيصبح مسيطرا يتبعو نسق »ػػابع/خػػطاب اؼبػػرأة على ىػػذا اؼبطلػػب، واكتػػفػى بػ الت

 .(3)«ّيةكما ىي من دوف ربقق للديبقراط  ّيةقافالثآخر، وتبقى اػبريطة 

، رسّ  ، فاشتغلت اؼبرأة من ّيةونالدها للمرأة ربفّ  ّيةصورة مبط يّةكور الذ قافة الثخت وعلى العمـو
ا اغبقيقي اهنمك»، فإذا ما أخذت اؼبرأة ّيةد مبدأ الفاعلخبلؿ خطاهبا األديب على إعادة بناء صورة تؤكّ 

، ّيةتفرض أذنا صاغ اّليتعبًن عن وجهة نظرىا التموقعها ىذا يسمح ؽبا ب فإفّ يف الفعل اغبضاري لؤلمة 
، ىذا (4)«ويستمع إذل صوهتا...جل يعي سلوؾ اؼبرأة الر وانطبلقا من ىذا اؼبوقع اعبديد للمرأة، بدأ 

اكرة الذمت واندمج يف عادل الكتابة مفجرا تلك اؼبناطق اؼبطمورة يف الصر زمن كسّ » اّلذيوت الص
 .(5)«خاصة... رؤيةؼبا وبملو من 
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ب، ن زىور كراـ مسعى إعادة االعتبار لصوت اؼبرأة اؼبقموع، واؼبغيّ ياؽ، تثمّ السّ ويف ىذا 
، بإخراجو من سجن (1)«تاريخ ثقايف ذكوري باألساس» وألنّ أريخ األديب؛ الت ّيةواؼبػػستبعد مػػن عػػمل

جريئة يف زمن  يّةفكر -ّيةخطوة علم»ا أهنّ ، وتصفها بّيةنمالتهوض و النالغياب، وإقحامو يف عمليات 
استحضار صوت اؼبرأة يف إطار موضوعي ال يلغي  ّيةلقي العريب، ولكن األكثر جرأة وموضوعالت

باعتبارىا جنسا أدبيا، فهي شكل  روايةال ألفّ جل( من أجػػل إثبػػػات صػػػػػوت اؼبرأة، الر صوت اآلخر)
إذا كانت ىػػػػػذا  روايةالكمػػػػا أف   ّيةس منطق مرحلة تارىبتؤسّ  اّليتوات الذتعبًني عن العبلقة بٌن 

على اؼبستقبػػػل، واؼبؤىل أكثر الحتضاف أصوات عديدة، فكذلك ىو شكل منفتح كل اؼبنػػػػفتح...الش
.(2)«صوص واللغات الناكرة اؼبمتلئة بالذعلى 

افض ألي الر »ائر، واؼبشحوف بالغضب، الثبصوت اؼبرأة  ّيةالعرب يّةسو الن روايةالوىكذا، صدحت 
أشكاؿ اغبيف اؼبمارس عليها، صوت اؼبرأة  ائدة يف سبيل خلخلة كلّ السّ ات تواطؤ مع األيديولوجيّ 

ويض يف ظل الرت من جراء اػبوؼ و -اريخالتعلى مدى -متالصو يتنامى تدرهبيا بعد أف لفّ  اّلذي
جل واؼبرأة يف الغالب األعم، نظرا لكوف ىذه األخًنة تواجو الر غًن متكافئة بٌن  ّيةشروط اجتماع

لتارىبها اإلبداعي، عراقيل بقدر ما ترتجم سلطة  العديد من العراقيل وىي رباوؿ رسم خطوط بارزة
بقدر ما تضعها وجها لوجو أماـ حجم  يّةكتاتور الد  يّةكور الذ ائدة وىيمنة األيديولوجيا السّ قافة الث
.(3)«تواجهها اّليتيات حدّ الت

 قايف من خبلؿ إعطائها دوراالثبعد ىذا ال غرابة أف ربتفي زىور كراـ بالبراط اؼبرأة يف الفعل 
من  يّةر واجهة ربرّ »أكرب، ومساحة أوسع للتعبًن عن آرائها وأفكارىا، وتنظر إذل إبداعها بوصفو 

سو كرّ »، نظرا ؼبا (4)«ّيةاكرة العربالذصيغة من صيغ اغبوار مع ؿبموالت  أنّوائدة...كما السّ صورات الت

، www.alarab.co.ukK، متاح على الشبكة: 10398 عىل كتابة األنثى ىامش نسوي، العرب،-عدي: اؼبرأة العربّية واإلبداع إبراىيم السّ  -1
  [.   14/01/2016بتاريخ: ]

 .50سائي العريب، صالنزىور كراـ: الّسرد  -2
 .41سائي، صالننورة اعبرموين: األدب الّسردي  -3
 .167ص ـ.س، سائي العريب،النالّسرد  -4
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م بلساف اؼبرأة للفحولة تتكلّ نقيص من شأف اؼبرأة وتغييبها وراء حجب كثيفة مطلقا العناف التاث يف الرت 
 .(1)«موزالر لتها إذل سلعة قابلة لبلستهبلؾ أو رمزا من بل حوّ 

وقعات، التقت إبداعاهتا والقت رواجا يفوؽ ، خاضت اؼبرأة غمار الكتابة فتدفّ ما سبقوبناء على 
ومػػػػػاداـ عادل الػػػػكتابة ىػػػو عػػػػػادل »، الّلغة ّيةجل ناصالر ائدة بعد أف امتلك السّ  ّيةوالعادات االجتماع

ولوجها إذل الكتابة يعترب  فإفّ فظ الفحل ال ترضى بغًن اللّ  اّليت ّيةقافة العربالثذكوري بامتياز، يف عرؼ 
ما أسئلتهػػا اغبػػارقػػة »ىيػػب، وتضػػػػع الر ػػمت الصض مسلمة ، لتقوّ (2)«جل...الر اقتحاما لعادل اآلخر/

سػػاٌب، مستحضرة ثنائيات ذات دالالت ػػسق اؼبؤسّ النقػػايف تقػػاليد وأعػػػراؼ/مواضعات، و الثسػػق الن بٌن
معطاة ومن خبلؿ استحضار  ّيةمتباينة ولدت من رحم معاناة بنات جنسها، على امتداد رقعة جغراف

.(3)«سويالن ردالسّ راع يف الصأطراؼ 

الفاحػػػصػػة  يّةقػػدالنومن ىذا اؼبنظور، انكفػػػأت اؼبػػػػػرأة على ذاهتا تسائػػلهػػػػػا، ربت أقنػػعػػػػػة القػػراءة 
تفكيك ىذه اؼبنظومة القائمة تارىبيا واؼبهيمنة يف ـبتلف » ّيةاؼبػػوروثػػة؛ بغ ّيةػػػػػػػػػػقػػافالثللمحمػػوالت 

حليل أكثر ما التا تسعى للتفكيك و فإهنّ لة ضورىا ذاتا قارئة متأمّ لوكات واػبطابات، ومن خبلؿ حالسّ 
ديدف ىذه القراءة ىو  ، واألكيد أفّ (4)«القراءة ّيةمرحلة الحقة لعمل يعدّ  اّلذيهتدؼ إذل البناء 

فهػػػػػػا، وظلمها، وأساليب قمعها للمرأة، وتعسّ  يّةقافة األبػػػػػو الثتأكيدىا على ضرورة كشػػػف مصػػػادرات 
القاىرة. يّةفض القاطع للطقوس األبو الر ا تشي باالعرتاض اؼبتواصل و هنّ إ

ظرة إذل الندت تطورا حاظبا يف جسّ  يّةنسو  يّةالعريب اغبديث بنصوص سرد ردالسّ سبوج خارطة 
 ردالسّ /اغبضور/االستحقاؽ يف ّيةإذل الفاعل يّةقافة األبو الثهميش/االستبعاد/اإلقصاء يف التاؼبرأة من 

وائي جاء الر الفن » ات، وتعتقد رشيدة بنمسعود أفّ الذر وإثبات حرّ التيبتثل لرغبات  اّلذيسوي الن

 .39األخضر بن الّسايح: نص اؼبرأة وعنفواف الكتابة، ص -1
 .26سوي العريب، صالنحيم وىايب: الّسرد الر عبد  -2
 .145سائي ولغة االختبلؼ، صالنفاطمة كدو: اػبطاب  -3
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قد بالبوح، من خبلؿ الن، ليمتزج (1)«سائي، نظرا لطبيعتو اؼبرتبطة باغبكي...النر اؼبكبوت ليفجّ 
ىذا  يّةسو النوايات والقصص الر ست جل...ومن ىنا كرّ الر يبارسو اآلخر/ اّلذيقايف الثتصوير الوأد »

 .(2)«مزيالر الوأد 

ليس  اّلذيارىبي التؾباال رحبا الحتضاف جرحها »من الواضح أف اؼبرأة وجدت يف الكتابة و 
وتفعل يف  ،نشئةالتط لعلـو تربمج األدوار وزبطّ  اّليتائدة و السّ قافة الثا نشأ عن طريق ا، وإمبّ طبيعيّ 

اؼبرأة ومعاناهتػػػػا  ّيةقض»على عاتقها  ّيةسػػائالن روايةال، فحملت (3)«كويين للفردالتو  ،اؼبسار االجتماعي
لم الظسانبت يف ترسيخ  اّليتومواطن اػبلل  ،رت الواقعونػػظرهتػػػػػا إذل الػػوجود من خػػبلؿ ذاهتػػػػػػػػػػا، وصوّ 

دؽ الصسمت كتابتها ب، فاتّ ّيةفسالنو  ّيةوآالمػػػػػػػها وحاالهتا العاطف ت عن آماؽبػػػػاالبلحق هبا، وعربّ 
 .(4)«ّيةإذل جانب ربقيق اؼبتعة الفن ،صائح واستخبلص العربالناؼبرأة، وتقدًن  ّيةزاـ وطرح قضلتواال

كػػػورة الذ بٌن  يّةػػػدالض ّيةسػػػوي امتثػػػل للثنائالن ردالسّ ػػػػد عبد اهلل إبراىيػػػم أف ومن جهة أخػػػرى، يؤكّ 
ػػػعػػارض باعتبػػػػػاره طبػػػػاعا ثابتػػػػة ال هبػػػػػػػوز تغيػػػيػػػرىا فاتػػػصػػػػػفػػػػت التجػػػػرى سبثيػػػل ىذا »؛ حػػػػيث األنوثةو 

 ّيةؤلنػّ رامة، والعقالصجل بالقوة والعنف، و الر اؼبفرطة، وسبيز  ّيةقػػػػػػة، والليونة، واللطف، واغبساسالر اؼبػػػػرأة ب
ػػػا ترغب يف ألهنّ  ّية. ظهرت اؼبرأة سلبيّةقافة األبو الثمرتبطة ب يّةفعرضت ىذه الفوارؽ على ىشاشة سرد

تو، وعقلو س نبو، وقوّ جل فكرّ الر ماسك االجتماعي، أما التد ، فبػػا ىدّ يّةإشبػػػػاع حاجػػػاهتا اعبسد
كورة الذ إغراء بتخريب حاؿ قائمة، فيما ظهرت  وثةاألنىو مركزه، بدت  اّلذيماسك التللحفاظ على 

 .(5)«يارأهنّ مانعة لكل 

ع عبد اهلل إبراىيم أف تقف ىذه الكتابة يف مواجهة صعاب كثًنة، فبٌن خيار اؼبماثلة أو ويتوقّ 
سلبت  اّليتائدة، ويف ظل سلسلة من اإلقصاءات اؼبتواصلة السّ  ّيةقافالثذوذ على اؼبؤسسة الشاؼبروؽ/

                                                           
 .14ـ، ص2006،  1، طاؼبغرب-ار البيضاءالدوزيع اؼبدارس، التشر و النسائي، شركة الن: صبالّية الّسرد رشيدة بنمسعود -1
  .106سوي العريب، صالنحيم وىايب: الّسرد الر عبد  -2
  .41سائي العريب، صالنزىور كراـ: الّسرد  -3
  .89ـ، ص2010، مارس22، جاؼبملكة العربية السعودية-قايف، جّدةالثادي األديب الناوي، الر سائّية العربّية، الننورة اعبرموين: تطور متخيل الرواية  -4
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ة عسًنة ووظيفة ، يقرتح ىذا األخًن أف تضطلع ىذه الكتابة دبهمّ ّيةها يف اإلبداع والفاعلحقّ  اؼبرأة
ك حوؿ قصورىا يف الشمن خبلؿ إثارة  يّةقافة األبو الثتغيًن مسار تلقي »ق أساسا بػ: تتعلّ  يّةجوىر 

أبعدت طرفا رئيسا من اؼبشاركة يف عمليات  ّيةجرؤ عليها باعتبارىا ثقافة إقصائالتسبثيل عادل اؼبرأة، و 
عن دخوؽبا، وىذا يعين  يّةقافة األبو الثعجزت  اّليتوغل يف اجملاىل التقايف، ٍب ينبغي عليها الثمثيل الت

 يّةكور الذ ، فتكوف الكتابة عنها كشفا جديدا ال يراد منو نقض الكتابة األنثويّةسبثيل اػبصوصيات 
.(2)«ّيةساننئلليست مرادفا ل يّةكور الذ » ؛ ذلك أفّ (1)«أداء وظيفة شاملة ا فضح عجزىا عنبذاهتا، إمبّ 

 مبدأ يدعو إذل تبيّن  أنّو ، إاّل ّيةوالعرب ّيةالغرب يّةسو النورغم اطبلعو على شعارات ومطالب اغبركات 
وال يستقيم ذلك »متوازنة ومتفاعلة، حيث يقوؿ:  ّيةيف سبيل تشييد أسس أدب ،ّيةبعالتراكة بدؿ الش
مشاركة وليست  رؤيةللعادل بوصفها  األنثويّة ؤيةالر للعادل، وقبوؿ  يّةكور الذ  ؤيةالر ي ىيمنة  بتخطّ إاّل 

اؼبرأة وحضورىا،  ّيةراكة هبايف حالة االستبعاد واإلقصاء، فرتتسم فاعلالشمبدأ  ، والواقع أفّ (3)«تابعة
ا ألهنّ ؛ ؤيةالر إذل االحتفاء هبذه  كوري، وىذا ما يؤديالذ يتػػجاور مع اغبػػضور  اّلذيىذا اغبػػضور 

دبكاف  ّيةبات اؼبتلقي، فمن األنبراء، وتستجيب ؼبتطلّ الثقايف مزيدا من اغبراؾ و الثتضيف إذل اؼبشهد 
، وبعيدا عن مسألة يوانفاألدب دبختلف أراكات، والعمل على تفعيلها؛ ذلك أّف الشتعميم ىذه 

اخل، سواء فيما ال نريد البوح بو، وكبن الدقادر على إمتاعنػػػا، وعلى تنويرنا من » فاضل اعبنسيالت
 .(4)«عو...نعيو، أو فيما يفاجئنا ال شعوريا، أو فيما نتوقّ 

ست كرّ كوريّة  الذ اؼبركزيّة  أفّ  ىو ومهما يكن من أمر، فإّف الذي ينبغي إقراره يف ختاـ ىذا الفصل
 يّةعبقر  جل إذل تسييج حريتها، وفرض كتابتو ككتلةالر اريخ، حيث سعى التصورة قاسبة للمرأة عرب 

كتابة اؼبرأة. ويف العصر اغبديث، تنامت   -بأي حاؿ من األحواؿ- مطلقة يستحيل أف تضاىيها
 .104سوي، صالنعبد اهلل إبراىيم: الّسرد  -1
، 15، مج59جاؼبملكة العربية السعودية، -جّدة ،يف النقد سويّة، ؾبلة عبلماتالنعبد اللطيف األرناؤوط: أنثويّة العلم من منظور الفلسفة  -2

 .356ـ، ص2006مارس
 .6ص ـ.س، سوي،النالّسرد  -3
ة والنشر واإلعبلف، سلطنة عماف، إبراىيم ؿبمود: لعبة الذّكورة واألنوثة يف روايات غالّية ؼ.ت. آؿ سعيد، ؾبلة نزوى، مؤسسة عماف للصحاف -4
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كوري، الذ ػػػػمركز تالحػػػػجب  يّةري تعػػر حرّ التاؼبرأة، فحاولت من خبلؿ خطاهبا  ّيةاؼبكانة االجتماع
، اشتغلت حساسيتها  ّيةاإلقصائ يّةع بالقيم األبو وفضػػح سلطػػػويتو، وإثر تواجدىا يف ؾبتمع مشبّ 

كمبدعة على تفجًن اؼبكبوت واؼبخفي، فكاف خطاهبا اكتشافا ؼبناطق مغمورة، أزوبت أو أضمرت 
ق يف حفريات عمّ التاألديب، وقدرهتا على  اؼبرأة يف اإلبػػداع ّيةػػد فاعلبفعل القهر واالستبعاد. فبا يؤكّ 

وغل يف معطياتو، الت، وذباوز اغبدود اؼبسموح هبا، و يّةقليدالتاػبطاب األبوي من خبلؿ كسر اغبواجز 
فبا  ،تكتبو اؼبرأة اّلذيلؤلدب  ّيةاإلنسانجاؿ إذل القيمة الر ظر يف فرضياتو، ولفت انتباه النوإعادة 

 ع يف اؼبنظورات.  وتنوّ ؤى، الر يؤدي إذل حدوث مزج يف 
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رات اآلخر/الذكر، وليس وفق تعيش وفق تصوّ  -السيما يف اجملتمعات الشرقية-ال تزاؿ اؼبرأة 
تصورىا عن ذاهتا، وكأهنا ال تعيش حياهتا بل اغبياة اليت أريدت ؽبا، ويف الوقت الذي كانت تتوجس 

ىذا اإلرث األبوي، انبثق ىاجس تشكيل اؽبوية األنثوية ضمن سياؽ حر، يثًن  فتحاوؿ التخلص من
تساؤالت عديدة حوؿ وضع األنثى ووجودىا اؼبرتبط بوجود اآلخر/الذكر؛ ذلك أف ضروب التقييد 

نت االيت غبقت باؼبرأة دل سبنعها من ؿباولة االنعتاؽ، وإعادة النظر يف العديد من القضايا اليت ردبا ك
من اؼبسلمات بالنسبة إليها، مظهرة ىشاشتها، ومن ٍب إعادة صياغة كينونتها وفق منظور أنثوي تبدو 

تلجأ إذل التحايل  -واغباؿ ىذه-عرب فعل الكتابة نظرا للفضاءات اؼبفتوحة اليت سبنحها الرواية، فهي
حث من خبلؿ مرد...إخل، ويف ضوء ىذا األفق، سينصرؼ الببشت الوسائل عرب األحبلـ واػبياؿ والت

بلت اؽبوية األنثوية يف السرد النسوي من منظور عبد اهلل إبراىيم.مناقشة سبثّ  ىذا الفصل إذل

 :للذات والعالم األنثويّة ؤيةالر  -1

من منظور يفتحها على  يّةسو الن يّةردالسّ نة اشتغالو على اؼبدوّ  ح عبد اهلل إبراىيم إذل أفّ يلمّ 
 ؤيةالر استخبلص ات والعادل، ومن ٍب ّ الذسوي بالنيقتضي البحث يف ظاىرة الوعي قايف، الثياؽ السّ 

معلنا أو -ترفع اعرتاضا جوىريا »ا أهنّ اقد النر يف تصوّ  ؤيةالر تنبثق عنو، وما يبيز ىذه  اّليت األنثويّة
نوع التويفتقر إذل  ،صاغت الوعي االجتماعي العاـ صوغا أحاديا اّليت يّةكور الذ  ؤيةالر ضد  -مضمرا

دفعت  اّليتمركز وآلياتو التإذل هتشيم أنظمة  ؤيةالر ، وعلى غرار ىذا االعرتاض تسعى ىذه (1)«عددالتو 
جل إذل األماـ، وطمست وجود اؼبرأة، لذلك عمدت عرب مداد أنوثتها إذل تشكيل عادل زبييلي الر ب
ها دل تقرتح بدائل، يار، لكنّ هنالا يفضي إذل االرتباؾ، ٍبّ  اّلذيـ أزّ التإذل  يّةض فيو األبو تتعرّ » ردالسّ ب

، وبٌن يّةيراوح بٌن رغبة يف اؽبروب من سلطة األب بوصفو كاحبا لرغباهتا اعبسد األنثىموقع  فظلّ 
وازف يف حياة اؼبرأة، ومع ذلك التق مقاومتها، وبٌن االستجابة ؽبا إثر بدائل ال تفضي إذل نتيجة ربقّ 
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اعمة الد يّةقليدالتحت بضرورة خلخلة القيم ك ذلك العادل، وصرّ الكتابة بوادر تفكّ فقد رظبت تلك 
 .(1)«لو

خطوات  ، يرى عبد اهلل إبراىيم أفّ يّةستها األبو كرّ   اّليتىكذا، وانطبلقا من ىذه القيم اؼبغلقة و 
ا أهنّ ، رغم األنثىعات تنتظرىا تطلّ  اّليتقلة النق ا دل ربقّ ألهنّ ، ّيةا غًن كافأهنّ  إاّل  -رغم جرأهتا-اؼبرأة 

يطفو على  يّةسو الناسخة. وليس بعيدا عن رىانات الكتابة الر عائم الداشتغلت على زحزحة بعض 
اؽباجس » حيم وىايب أفّ الر كوري، إذ يعتقد عبد الذ موذج النطح خيار اػبروج اؼبطلق على سلطة السّ 

وضعها فيو  اّلذيا يتمحور أساسا حوؿ رغبة اؼبرأة احملمومة يف كسر القالب اؼبركزي يف روايات اؼبرأة إمبّ 
سوي على فضاء الن، وؼبا ىيمن العنصر (2)«جل، أعين صورة اؼبرأة، األـ، اػبادمة، العذراء، اؼبومسالر 

ست رؤيا خاصة اىتمت بقضايا اؼبرأة، وكرّ »، حيث األنثى، استجابت مضامٌن اغبكي لنداء ردالسّ 
وأد صوهتا  اّلذيكوري، الذ د موقف اؼبرأة من الوجود، ومن اجملتمع للكاتبات من خبلؿ بطبلهتن، ذبسّ 

.(3)«لقروف طويلة

يعكس رغبة ملحة يف »ت مصابيح القراءة، فبا يف سردىا أينما حلّ  األنثىوهبذا يصدح صوت 
، يغدو مرآة ّيةخصالشاالىتماـ با/اؼبرأة مقابل اآلخر، حيث يتم ربويل اغببكة إذل ألنإعبلء صوت ا

جديدة  رؤية عن " واضحة، تعرّب يّةنا ىنا إزاء "نزعة نسو كور...إنّ الذ الهتا يف ؾبتمع ر فيها اؼبرأة ربوّ تصوّ 
وت عورة، ووضعو يف نطاؽ اغبراـ، حبيث الصللمرأة، ورباوؿ فرض صوهتا يف ؾبتمع كثًنا ما اعترب ىذا 

.(4)«جاؿالر لو فيو إال أصوات ال هبوز لو أف يسمع يف عادل ال تع

القابعة خلف  ّيةاؼبرجع» ، يرى عبد اهلل إبراىيم أفّ ّيةقافالثويف إطار ربطو للنصوص بأواصرىا 
يف ؾبتمعات شبو  يّةواعبسد ّية، ومشكبلهتا االجتماعّيةىي حاؿ اؼبرأة العرب يّةسو الن يّةردالسّ مثيبلت الت
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وال يبكن يف » :وتذىب شهبل العجيلي ىذا اؼبذىب يف قوؽبا، (1)«األنثىمغلقة ال تريد االعرتاؼ ب
سوي عمومػػا، النص النص عن سياقو؛ إذ يرتبط الن، عزؿ يّةسو الن ّيةقافالث ّيةالكبلـ على اػبصوص

 ّيةاالجتماع-ّيةقافالثبٌن اؼبرأة وبنيتها  ّيةارىبالتالعبلقة  ألفّ خاصػػا؛  ارتباطػػاً  ّيةقافالث-ّيةببنيتو االجتماع
  .(2)«ذاهتا... ّيةجل بتلك البنالر سبة لعبلقة النب ّيةىي عبلقة خاصة، واستثنائ

ياسي السّ ربرير اؼبرأة االجتماعي و »إذل  يّةسو الن روايةال، ينصرؼ ىاجس ، أيديولوجياً إذاً 
ربوؿ بٌن اؼبرأة وبٌن  اّليتسبة ؽبا رأس القوى اؼبعوقة النبع ىو بالطكر بالذ واعبسدي، و 

،(3)«كرالذ جل/الر تأخذ شكل حرب ضد  ّيةالعرب يّةسو الن روايةمة الغالبة للالسّ  فإفّ حريتها...ولذلك 
 يّةسو الننات اؼبدوّ  راعي، ليشمػػل كلّ الصحاؿ من األحواؿ، تعميم ىػػذا احملموؿ  وال يبكن، بأيّ 

ترتبػػػػط باإلقصػػػػػػػاء،  اّليتجػػػػػػل الر نظػػرة اؼبػػرأة إذل ذاهتػػا ترتاوح بٌن االمتثػػاؿ لقػػػػػراءات  لة، ذلك أفّ اؼبتخيّ 
ثوي، ففي حاالت أقل، والقوؿ لنزيو أبو نضاؿ، ألنر، وسبثيلها عرب ـبياؽبا احػػرّ التوبٌن تثمٌن رغبػػػػات 

ر، بل وتستكٌن ؽبذا الواقع اؼبستلب. ويف حاالت كالذ تتماىى اؼبرأة يف نظرهتا إذل ذاهتا مع نظرة »
راع إذل الص خبوض تصار إاّل نالق احرر ال يبكن أف ربقّ التأرقى ترى الكاتبة/اؼبرأة أف معركتها باذباه 

. (4)«قايفالثارىبي واالجتماعي و التف خلّ التأشكاؿ  كلّ   جل ضدّ الر جانب 

 يّةمناقشة اؼبرأة للهو : »ح أفّ عندما ترجّ  ياؽ تذىب زىور كراـ إذل أبعد من ذلك،السّ ويف ىذا 
 -رؼ اآلخرالط، هبعلها تدفع باغبوار وفق مبدأ االختبلؼ باذباه توليد أسئلة جديدة لدى ّيةجالالر 
راع الصلص ذبربة اؼبرأة من رواسب تتخّ  ع شهبل العجيلي أفّ ومن جهتها تتوقّ  .(5)«جل...الر 

"، فتنصرؼ إذل ّية تسميها "مرحلة اػبصوصواالكتماؿ الفيّن ضج الناأليديولوجي يف مرحلة متقدمة من 
ناقض بٌن التزييف، ويثبت مصداقيتها يف عدـ التإبراز رؤيتها باكبياز لغتها، فبا ينأى بتجربتها عن »
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يف إطار  ؤيةالر و  الّلغة؛ حيث تتناغم يف ىذه اؼبرحلة (1)«، ويبدي اختبلفهػػا يف الوقت ذاتوؤيةالر و  الّلغة
، كما يبدو، تعبأ دبهاترات تأصيل ّيةيف مرحلػػة اػبصوص يّةسو الندل تعػػػد الكتابػػة »االختػػبلؼ، إذ 

ا  ألهنّ ـبتلفة  الّلغةت عن ذلك، وآمنت باالختبلؼ. فتكوف ، لقد زبلّ اؼبؤّنثر أو ىا إذل اؼبذكّ ، بردّ الّلغة
.(2)«ـبتلفة، ومن ورائها وعي ـبتلف قد نتج عن ذبربة ـبتلفة رؤيةكتبت ب

صياغتها وفق إيقاع  تنزع اؼبرأة إذل ؿباورة ذاهتا ومسائلتها، ومن ٍبّ  ّيةمرحلة اػبصوص يف أنّوعلى 
موقعها، وترى العادل من »غًن مسبوؽ، فتبتكر ترنيمات جديدة وملفتة يف آف، فنراىا تكتب عن 

دة، كما العادل من مواقع متعدّ  رؤيةف نفسها عناء استعارة مواقع اآلخرين، و موقعها، من دوف أف تكلّ 
ا تكتب من غًن أف أهنّ دة، ؤيات اؼبتعدّ الر د رؤيػػات، وحوار بٌن وائي عادة، من تعدّ الر ص النيفرتض يف 
كوري، والقمع اجملتمعي، ويبكن الذ ذبربتها واسعة مع االستبداد  سيما أفّ ها ديبقراطيا، واليكوف نصّ 
.(3)«لغة مستبدة يّةسو الن ّيةكتابة مستبدة، ولغة نص اػبصوص  يّةسو النالكتابة  القوؿ: إفّ 

فحينما » وذلك حٌن تقوؿ:، ؤيةالر و  الّلغةروري بٌن الضد شهبل العجيلي االرتباط ىذا، وتؤكّ 
رة، وإف  مذكّ  الّلغةتكوف  يّةذكور  ؤيةالر ثة، وحينما تكوف مؤنّ  الّلغةتكوف  يّةأنثو  رؤيةتكوف الكتابة ب

ها لن جل بالعادل وأشيائو، وقد تنجح أو تفشل، ولكنّ الر ا تستعًن عبلقة أهنّ كانت كاتبتها أنثى؛ إذ 
  عنإذ ينبغي أف تعرّب  ؛(4)«يّةسو الن ّيةقافالث ّيةولن تكوف الكتابة مبوذجا للخصوص، األنثىتكوف لغة 

ات، ويف عبلقتها الذذاهتا من خبلؿ  رؤيةؿ يف دور اؼبرأة، ودرجة حضورىا ومسانبتها يف انتقاؿ وربوّ »
ضمن شرط ا تقرأ وضعها أهنّ ال تنطلق من معرفة مسبقة ومفاىيم جاىزة، »ا أهنّ ؛ ذلك (5)«باجملتمع

.(6)«ات والعادل من حوؽباالذعاـ. فزمن اػبروج من اؼبوضوع إذل الفاعلة هبعلها تتلقى معرفة جديدة ب

.(6)«حوؽبا
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اؼبرأة الكاتبة ستكوف أكثر قدرة على تصوير عادل اؼبرأة وحواريها » فإفّ وبناء على ما سبق، 
خاصة حوؿ  رؤيةنا لنقدي متضمّ  خطاب»إذل ردالسّ ، فيؤوؿ (1)...«ّيةارىبالتومعاناهتا  ّيةاخلالد

نفسها. وهبذا  يّةقدالني بالواقع...ال قبد ؽبا نظًن يف الكتابات ردالسّ خييل التلقي، وعبلقة التاإلبداع و 
 يّةسو النالكتابة ف وعليو، (2)«ارا صباليا ومضمونا وخطابا نقديّ سوي تصوّ الن ردالسّ ؤيا يف الر تكتمل 

 : ىناؾ نساء كثًنات كتنب بقلم  ألفّ /الكاتبة بذاهتا ووجودىا، اؼبرأةتوافر وعي »اؼبختلفة تستلـز
ن، وبذلك كاف نساء اسرتجل نّ هنّ إ، الّلغةضيفات أنيقات على صالوف  تو، وكنّ جل، وبلغتو وبعقليّ الر 

.(3)«الّلغةز قيم الفحولة يف ذ عزّ إا، دورا عكسي   دورىنّ 

وفق  هبعلها تدفع باغبوار»عرب سردىا  ّيةجالالر  يّةمساءلة اؼبرأة للهو  د أفّ زىور كراـ تؤكّ  بيد أفّ 
، وهبذا تكتسب الكتابة (4)«جل...الر -رؼ اآلخرالطأسئلة جديدة لدى مبدأ االختبلؼ باذباه توليد 

جل سؤاال، من منطق الوعي الر صياغة »ظر إذل قدرهتا على النمشروعيتها وحضورىا ب يّةسو النالكتابة 
لواقع العبلقة )رجل/مرأة( وليس بدافع فبارسة إجراء انفعارل يعتمد منطق الغضب يف  دةروط احملدّ الشب

را وذبريب األفكار يساىم فتاح على فضاءات أكثر ربرّ نالا» وفبا ال ريب فيو أفّ  .(5)«معاينة العبلقة
دات، ليست استطرا»اؼبطاؼ  يّة، فالكتابة يف هنا(6)«فعارلناليف ربرير كتابة اؼبرأة من البعد ا

ـ ألورل م تقدّ ة تظلّ عات، وشكاوى، ورغبات، وأحزاف، واستيهامات، وىي بالقطع ليست مدونّ وتوجّ 
يكاد  يّةسو النذلك، وىذا الوعي بالكتابة  ع عن كلّ ب لعادل اؼبرأة يرتفّ ا ىي صوغ خطايب مركّ األمر، إمبّ 

واحدة يتناوب عليها كاتبات   يّةنا بإزاء مدونة سردماثل، وكأنّ التكرار و التيكوف غائبا، وؽبذا يتعاظم 
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 األنوثةاألصيلة ؼبفهـو  ؤيةالر ليمة، فكيف بالسّ من دل يتوفرف على شروط الكتابة  كثًنات منهنّ 
. (1)«!!وللعادل اغباضن ؽبا

:سويالن ردالسّ في  األنثويّة يّةالهو  تأرجح -2

لقي العلمي الت، و ّيةرات اػبارجليست أمرا ثابتا، بل ترتبط باؼبؤثّ  يّةاؽبو  أفّ  ّيةأثبتت اجملادالت العلم
 "للطبيعة".. اريخ، ال ىو متعاؿ وال سرمدي وال منتم  التحدث من أحداث »ا هنّ إقافات، الثلؤلفكار و 

حديد، التعلى ىذا  ، وتأسيساً (2)«معينة ّيةبل ىو شيء ذبري صناعتو وإعادة إنتاجو يف شروط تارىب
فهي:  زه عن غًنه، ومن ٍبّ سبيّ  اّليت يّةيء اؼبطلقة اؼبشتملة على صفاتو اعبوىر الشعن حقيقة  يّة اؽبو تعرّب 

ينتمي  اّليت ّيةيبكن للفرد عن طريقها أف يعرؼ نفسو يف عبلقتو باعبماعة االجتماع اّليتفرة الش»
، ومن ىذا (3)«اعبماعة...ؼ عليو اآلخروف باعتباره منتميا إذل تلك عن طريقها يتعرّ  اّليتإليها، و 

عور العميق الوجودي الش»د ربدّ  يّةاؽبو  تماء؛ ذلك أفّ نالعور اعبمعي ذاتو يستمد الفرد إحساسو باالش
، (4)«تماء الفرد غايتو وأمل حياتونالعور العميق اػباص بانتمائو. ويبنح االشساف، و نّ ئلاألساسي ل

يف حد ذاتو،  يّةذا الفصل إذل مناقشة موضوع اؽبو نا ال نرمي يف ىكر يف ىذا اؼبوضع، أنّ الذ وجدير ب
ؤاؿ يف بعض السّ اؼبعرفة، بقدر ما نبحث عن سبظهرات ىذا  يّةبوصفو مفهوما فلسفيا متداوال يف نظر 

 األنثويّة ؤيةالر و  يّةبلت اؽبو اقد عبد اهلل إبراىيم ؼبناقشة سبثّ النانتخبها  اّليت يّةسو الن يّةردالسّ صوص الن
سليم بقدرة الت ، وًبّ يّةقدالنراسات الدإذل  يّةسوي، بعد أف انزلق مفهـو اؽبو الن ردالسّ ات والعادل يف للذّ 

ياع الضود عنها إذا أصاهبا الذوتفردىا و  يّةاؽبو  ّيةعبًن عن خصوصالتي وقباعتو يف  ردالسّ اػبطاب 
واالستبلب. 

قاش واؼبساءلة، وجرى سبثيلها عرب فعل الن طرحت على ؿبكّ  األنثويّة يّةمسألة اؽبو  والواقع أفّ 
ل بصياغة كينونة اؼبرأة من وجهة نظر تكفّ  اّلذيمركز األبوي، التالكتابة، على ىامش تفكيك مظاىر 
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احف على الز يف اػبطاب اؼبهيمن،  يّةرفة وبضر مفهػـو اؽبو الشة، ومن ىذه الصخ يّةذكور 
اريخ، فهو أحادي وثػػػابت ومصػمت، وال التات منجاة من متغًنّ »من حيث ىو  األنثويّةاػبصوصيات 

اإلقػػػرار بػػوجود ىذه اآلثار  ألفّ ػػػواءات االختػػػبلؼ، التمػػػايز و التمػكػػاف فيػػو لثػغرات الفػػرؽ وعػػػػقػػد 
حوؿ التلحظات اريخ ومػػنسػػػػػػوج حبػػػػػػػركػػػة الػفصل والػػػػوصل، وبالتمػػػػػقػػػروف بػػػ أنّوفيػػػػػو، يػػػعػػين 

را بل من قبل، وتصوّ شيئا منجزا ومتشكّ » يّةكوري، تغدو اؽبو الذ عارل الت، وبفعل اؽبيمنة و (1)«قطاعنالوا
 .(2)«باتو...مغلقا ومكتمبل، ال سبيل إذل تعديلو وربريك عناصره ومركّ 

إليها يف ظل  آلت اّليت ّيةاؼبتدن ّيةمن الوضع األنثويّةات الذـ أكيد على تربّ التومن نافلة القوؿ 
قايف العاـ، فكاف من إفرازاتو أف الثؤاؿ السّ لقي، وامتبلكو نواميس التجل على طقوس الر استحواذ 

شة، وغياب موقع اؼبشوّ  يّةحبكم عامل اؽبو  إشكالياً  موضوعاً »"، جعلت من اؼبرأة يّةدت "أزمة ىو تولّ 
جل سؤاال، وتغيب بذلك الر قابل، يغيب تها. ويف اؼبد من خبللو اؼبرأة شروط قدراهتا وفعاليّ قار ربدّ 

.(3)«يف إطار منطق القبوؿ تارىبياً -سلفا-دةتو احملدّ راسات حولو العتبار ىويّ الد

 يّةيف صياغة ىو  أسهمتاؼبهيمنة، قد  يّةكور الذ لطة السّ القيم اؼبنشقة عن  وفبا ال ريب فيو أفّ 
واألجيػاؿ واغبضارات،   ّيةػػػارىبالترىا حسب اغبػػقب يبلورىػا ويطوّ »للرجل؛ وؽبذا فهو  ّيةدة وإهبابؿبدّ 

خ نها من خبلؿ سبظهػػػرات يعكسها اإلبػػػداع بشت ؾبػػاالتو، يؤرّ سها نظريػػػا وإبػػداعيا، بل يقنّ يكػػرّ كما 
رات اؼبرأة وفق تصوّ  يّةت صياغة ىو ، لكن باؼبقابل سبّ (4)«ؽبػػا حػٌن يكتبػػها لػكي تستمر يف اؽبيمنة

عف، ونقص العقل الض، و ّيةونالدتقرهنا ب اّليترطت يف سلسلة من اغبجج اؼبفتعلة البفائدة، السّ افة قالث
 يّةا ال ترغب يف ترسيخ ىو ألهنّ ترفض تدوينها »ـ من ىذه اؼببلمح، بل واإلبداع؛ لذلك فهي تتربّ 
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خ سلوكا فبل معطى ترسّ تابعة، قد وبدث ذلك يف حاؿ عدـ الوعي هبا، أو االقتناع هبا باعتبارىا واقعا 
. (1)«تهابل تدافع عن استمراريّ  يّةعديدة ذبرت نفس اؽبو  ّيةسبيل إذل تغيًنه كما قبدىا يف نصوص إبداع

 زىا روح اؼبغامرة، مدفوعة بطموح فيّن ومن ىنا، تبدو اؼبرأة أكثر ولعا دبساءلة جوىر ىويتها، ربفّ 
جل، من خبلؿ طرح بعض الر اآلخر/ ات دبنأى عن مصادراتعريض يهدؼ إذل صوغ جديد للذّ 

، تساىم يّةوفكر  ّيةثقاف يّةات اكتساب ىو عبلقة اؼبرأة بالكتابة وآليّ »ق أساسا بػ: تتعلّ  اّليتاإلشكاليات 
ػػػاكن واؼبهادف سياسيػػػا السّ غيًن: تغيًن اعبامد و التهبا ومن خبلؽبا يف "فعل الكتابة" من أجل 

آلخر بكتابػػة ـبتلفة غًن مهادنة، تنحو كبو اؼبشاركة يف ربليل الواقع ا ّيةواجتماعيػػػا وفكريػػػا، وتوع
.(2)«وقراءتو

بة، اؼبغيّ  األنثويّةات جديدة تتطابق مع اػبصوصيّ  يّةاالشتغاؿ على بعث ىو  مر اؽبٌّن باأل، ليس إذاً 
ومكتملة، تقتضي قبل   ّيةنوع يّةأنثو  يّةإعادة صياغة ىو  ألفّ كوري؛ الذ واؼبسكوت عنها يف اػبطاب 

، ّيةاقتحاـ عادل الكتابة األدب ارتبطت بصوت اؼبرأة اؼبقموع، ومن ٍبّ  اّليتي اغببسة شيء زبطّ  كلّ 
تها من موضوع إذل فاعل، من تابعة إذل منتجة. وىو  سؤاؿ ىويّ تغًّن »أف  -واغباؿ ىذه-فحقيق هبا 

عوة إذل اإلصغاء إذل الدس أسئلة جديدة للقراءة من حيث ؿ يفعل يف أسئلة الكتابة، كما يؤسّ ربوّ 
فضاء للتصريح »ؿ الكتابة إذل ، وىكذا نشهد من منظور ىذا األفق، ربوّ (3)«اتالذ-خطاب اؼبرأة

.(4)«لط...السّ خلف أشكاؿ من  ةياؼبفتقدة واقعيا، واؼبتوار  يّةباؽبو 

هور الظتزامنت مع  وعي اؼبرأة بكينونتها، دت تعاظمجسّ  اّليتالبواكًن األوذل  عن البياف أفّ  وغينّ 
ات، واإلغراؽ يف الذؤاؿ عن جوىر السّ رب من الضتناولت ىذا  اّليت يّةسو الناؼبلفت للحركات 

رت اؼبرأة ، بدأ حٌن قرّ ّيةثقاف يّةؿ اكتساب ؽبو أوّ » ح فاطمة كدو أفّ ياؽ ترجّ السّ تفاصيلها، ويف ىذا 
على  ّيةواألخرى الغرب ّية"أنا"...وتشرتؾ يف ىذا األمر اؼبرأة العرببعد نضاالت طويلة امتبلؾ ضمًن 
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 اإلنساف يّةها منسجمة، ىو حد سواء، حيث يعكساف معا ومن خبلؿ رؤى ـبتلفة ومتباينة، لكنّ 
.(1)«اؼبقهور

 اّليتورة الثات، وانكساراهتا، وىواجسها، ونوازع الذتاج األديب بإضاءة معادل إلنل اومن ىنا يتكفّ 
يف غمرة البراطها يف ذبربة  يّةرسم غبياة وتصوير ؽبو »اشتعلت جذوهتا، كيف ال وىو يف أظبى معانيو 

العادل فبعدما كانت اؼبرأة "موضوع أدب" و"موضوع فلسفة"، طيلة قروف أصبحت منتجة ؽبذا 
ؽبا الكاتب  رظبها اّليتاألدب، منخرطة فيو وحاملة إليو رؤيتها وأيضا تصويباهتا وتقويباهتا للصورة 

، يف سبيل (2)«أرىقها قرونا... اّلذيذباوزت أدب الغزؿ  ّيةجل. لقد البرطت اؼبرأة إذف يف لعبة أدبالر 
. اإرغاماهتمن سلطة اؼبتوارث بكل  األنثىربرير 

، وآمنت برحابتها وانفتاحها، روايةالوتصديقا ؽبذا اؼبسعى، استجابت اؼببدعة إذل سلطة إغراء 
ات وجودىا الفردي، ونبـو واقعها االجتماعي يف شت أبعاده، وذلك قدرهتا على طرح إشكاليّ  ومن ٍبّ 

ا نبّ »تة، لتكوف ىذه األخًنة تها اؼبشتّ السرتداد ىويّ  ا عرب فعل الكتابة نشداناً اهنقصد إعادة تشكيل كي
نة، فهي حاملة لعبلماهتا كضرورة مكتوبة بطريقة ـبتلفة يف اؼبدوّ  ردالسّ حاضرا يف مستويات الوصف و 

نة جربة اؼبوصوفة اؼبتضمّ الت امرأة، فة كما ال يبكن أف تكتبها إاّل اؼبؤنّث يّةا اؽبو أهنّ ص. النجدا داخل 
أخرى  ّيةد من ناح، كما تؤكّ ّيةة من ناحاؼبؤنّثات وعكوفها على ىويتها الذد قلق ص تؤكّ النداخل 

.(3)«ائدةالسّ  ّيةصياغ يف القوالب اغبكائنالعلى رفضها ا

قايف، فهي تطرح حسب ما الثوجودىا يف الواقع  األنثويّة يّةحوالت تنسج اؽبو التويف خضم ىذه 
 ّيةقافػػػة االجتماعالثضػػوخ لتعاليم الر ؿ اؼبػػرأة مػػن مستػػػوى القبػػوؿ و أزمة ربػػوّ »تذىب إليو زىور كراـ 

شة من خبلؿ انعكاساهتا على اؼبرأة...فاؼبرأة حبكم اؼبشوّ  يّةائػػػدة إذل مستوى القلق. ربضر اؽبو السّ 
قافة معها باعتبارىا موضوعا منظورا إليو، الثائدة، وبفعل تعامل السّ قافة الثوضعها خارج تشكيل نسق 
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تها يف القراءة تنطلق من مرجعيّ  ، بل إفّ ّيةبعالتر إال على ذاهتا، وىي ؿبققة ضمن شروط ا ال تتوفّ فإهنّ 
.(1)«ذاهتا يّةتاريخ ىو 

زىور كراـ  فإفّ وإعادة إنتاج اؼبعرفة،  ،وإذا كانت القراءة باؼبفهـو اؼبعاصر ترتبط باالكتشاؼ
؛  اؼبشروع  ابعػػة. إفّ التات اؼبغيبػػة واؼبهػمشة و الذينسػػجم مع واقػػع »رىا يف تصوّ  وألنّ تستعًن ىذا اؼبفهـو

 داوؿ، ولكنّ التؤاؿ و ما تزاؿ مطروحة للسّ  اّليتات الذاؼببدعة ليس إعادة كتابة -تنػػطلق منػػو اؼبػػرأة اّلذي
يسمح ؽبا دبمارسة  اّلذيبيعي الط-قراءهتا يف أفق البحث عن إمكانيات عودهتا إذل وضعها البشري

 -صورالتحسب ىذا -وهبذا تغدو القراءة  ،(2)«فكًن واالختيار والقرار بدوف وسيط أو شرطالت
ا قراءة عارفة هتدؼ إذل استنطاؽ أهنّ ات والعادل، الذضرورة ملحة يتبلور من خبلؽبا وعي جديد ب

يرافق اؼبرأة يف ؾبمل  اّلذيؤاؿ السّ طبيعة » اػبطابات اؼبهيمنة، والكشف عن مفارقاهتا؛ ذلك أفّ 
ػػوثيق. التػػدوين/التىاف على فعػػػل الر جو كبو فبارسة فعل القراءة أكثػػر من اػبطابات، هبعل منظورىا يتّ 

عامل مع ىذا الفقداف، من منطلق كوهنا دل التس لديها شروط فشعورىا بفقداف ذاهتا تارىبيا، يؤسّ 
 يّةمستقلة، وذاتا جوىر  يّةات وعبهاز اؼبفاىيم، وؽبذا فهي ال سبلك ىو الذل عنصرا صانعا لتاريخ تشكّ 

.(3)«ارىبيالتقو يف أفق تكريسو ربت رغبة االقتناع ف ىذا االمتبلؾ وتوثّ ا تدوّ هنبلذبع

لت إذل تسلّ  اّليتاسخة الر مات يف مواجهة ترسانة من اؼبسلّ  األنثىومن ىذا اؼبنطلق تقف كتابة 
خوؿ يف الدفكًن يف مراجعتػػها، و التتها، وأصبح مػػن قبيػػػل اجملػػازفة البلوعي اعبمعي، فامتلكت شػػرعيّ 

برؾبتها  اّليتشة اؼبشوّ  يّةتاريخ اؽبو » معػػػها، ناىيك عن تفنيدىا، ودحضها؛ ذلك أفّ حوار موضػػػوعي 
 ّيةفلسف- يّة، وفكر ّية، ونفسيّةقافة اؼبهيمنة، واستثمرت من أجلها وسائل، ووسائط أسطور الث

د بل تعي يّةتستهلك نفس اؽبو  -نفسها-نٌن حت صارت اؼبرأة السّ خت عرب ، ترسّ ّيةاجتماع-ّيةوأخبلق
اريخ ال يبكن اغبسم يف انفراج أزمتو بسهولة أو بازباذ موقف التطبيعي، ىذا -إنتاجها كمعطى أبدي
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إذا كاف فعل الكتابة تكمن مشروعيتو يف تشخيص  واضح، والعمل على تشخيصو عرب الكتابة، ولكنّ 
ا هبذا أهنّ ، وكنثويّةاأل ّيةىنالذاؼبشوشة كانعكاس على  يّةالكاتبة تطرح اؽبو -اؼبرأة فإفّ الوعي القارئ 
.(1)«ائد...السّ اريخ واؼبنطق الترباكم اجملتمع و 

ىويتو  ػػرح اؼبتػػجاوز، ويصفو باؼبثًن، رغم أفّ الطويف مثػػػل ىػػػذا اؼبقاـ وبػػػتفي عبػػد اهلل إبراىيم هبػػذا 
 ردالسّ وإثارة من  يّةسوي أكثر حيو الن ردالسّ  فإفّ ويف العمـو »شكل قائبل: التتو يف طور وخصوصيّ 

، وأرجح أف هبري تقويبا ّيةجاؿ، ولكن تنقص بعضو اؼبهارات واػبربات الكتابالر يكتبو  اّلذيتيب الر 
ربتاج إذل مزيد من االشتغاؿ على فكرىا  -ربديدا- ّيةالكاتبة العرب ألفّ ؛ (2)«منالز لذاتو دبرور 

زا، ومن خبللو كيانا أدبيا جديدا ومتميّ  وثقافتها ووعيها، لينصهر ذلك يف بوتقتها اػباصة، فتشكل بو
ع إذل كػػشػػػػػػف متػػواصػػل يف جػػػػػػػو مػػػن وصروبا يف طرح ذاتو وإشػػكاليػػاهتػػا، بكتابػػة سافػػػرة تتػطػلّ 

اعدة الص ويّةاألنثات، فاألقبلـ الذػػػديػػػػػػد مػػػع الشػحػػػػػاـ ػلتواالختػػػبلؼ مػػػػػػػع اآلخػػػر، واال يّةعػػػددالت
 شابو واؼبماثلة. التقليد و التكرار و التثقيف والوعي بعيدا عن التمن  ح بقدر عاؿ  ينبغي أف تتسلّ 

سوي، يرى النتعرتي اإلرىاصات األوذل إلوباءات القلم  اّليتمن ىنا، وعرب اإلحساس بالفجاجة 
للمرأة يف عاؼبنا  ّيةمطالنورة الصتسهم يف زحزحة  ّيةق نقلة نوعجربة دل ربقّ التىذه  عبد اهلل إبراىيم أفّ 

سوي يف خطواتو األوذل، ودل يذىب إذل كشف الن ردالسّ ما زاؿ »العريب، إذ يقوؿ يف إحدى ؿباوراتو: 
، وقدـ سبثيبل سرديا ـبتزال عنهػػػػا، ووبتػػػاج تغيًن ّيةا شغل باؼبظاىر اػبارجللمرأة، إمبّ  ّيةاغبقيق يّةاؽبو 
، وغًن بعيد عن (3)«دريجالتق بإذل تغيًن يف أوضػػػػاع اؼبرأة نفسهػػػػا، وىو أمر بدأ يتحقّ  يّةردالسّ ورة الص

حاؿ من  بأيّ -ل، وال يبكن شكّ التيف طور  التسوي العريب ماز الن ردالسّ ذبربة  ح أفّ ىذا الفهم، يرجّ 
اػبطاب ر ىذا دات وأىداؼ تؤطّ اغبديث عن تأسيس فعلي ألصوؿ وقواعد وؿبدّ  -األحواؿ

.(4)«، وآفاقو مفتوحة على رىانات كبًنةاألنثويّةيف صوغ ىويتو  آلفمشغوؿ ا» أنّور اؼبختلف، ويتصوّ 
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صوص النآلفاؽ  ّيةاالستشراف ّيةقييمالت ؤيةالر ياؽ ذاتو، ال تبتعد زىرة اعببلصي عن ىذه السّ ويف 
لرىاناهتا الكربى يف  ّيةع أف تكوف وفها تتوقّ جربة، ولكنّ التم بنضج ىذه ، فهي ال تسلّ يّةسو الن ّيةاإلبداع

ات القارئة واؼبقروءة الذعات " باػبصوص عرب تطلّ اؼبؤّنثص النلقد تبلور "»مة، إذ تقوؿ: مراحل متقدّ 
 ةيواالر ر باإلسهاـ يف إخصاب يبشّ  وفإنّ كفاء على ذاتو، نالويف حركة الكتابة ذاهتا، ولئن بدا يف طور ا

وعيا »تقتضي  -على ثقلها-ة ىذه اؼبهمّ  ، غًن أفّ (1)«هتا أيضايف فرادهتا وجدّ  ّيةوعالنبعطاءاتو 
 ّيةواجتماع ّيةؿ خطاهبا إذل خطابات سياسرا من قبل اؼبرأة اؼببدعة، حت ال يتحوّ إبداعيا متطوّ 

مرىف ووعي  بو من حسّ ، وما تتطلّ ّيةات الكتابة اإلبداعوشعارات مبتذلة، تبتعد عن خصوصيّ 
.(2)«لةالكتابة وعواؼبها اؼبتخيّ  باتدبتطلّ 

يف تضاعيفػػو شعور دفٌن  ، واندسّ ردالسّ اؼبػػنشودة على فضػػػػاء  يّةوىكذا، طفػحت ىػػواجس اؽبو 
سق الفحورل اؼبوىم باكتمالو، واؼبنتشي النشكيك يف جدوى الت ّيةحٌن، على خلف ينتفػػض يف كػػػلّ 

، استطػػاع عبػػد اهلل إبػػراىيم أف يّةسو الن يّةردالسّ صػػوص للنّ ػػع اٌب، وبعد استقػػراء مػػوسّ الذباكتفائو 
ؿ ببطء يف عادل يتحوّ  يّةسوي موضوع اؽبو الن ردالسّ عاجل »يف قولػػو:  األنثويّة يّةػػبلت اؽبػػو ػػص سبثّ يلخّ 

بحت وتر يف عبلقة اؼبرأة بنفسها وبعاؼبها، فأصالتفيكوف عدائيا ال يريد اإلقرار بذلك، فبانت مبلمح 
 اّليتر اؼبشاعر الغزيرة تقدّ  ّيةجاؿ كفاءة إنسانالر تعيش منفصلة نفسيا وذىنيا عن عاؼبها، إذ دل ذبد يف 

ر عليو تلوذ بو من عادل تعذّ  اّلذيق منها، فتعثر عليهم، يف بعض األحياف، يف اجملتمع الغريب، تتدفّ 
رقي، وأصبحػػوا الشجػػاؿ يف اجملتمع للرّ  ّيةاخلالدتهػػا، فقد جػػرى زبريب األعمػػاؽ قبوؿ أنوثتها وحريّ 

صػػوص إذل ربقيػػق ذلك مػػن خبلؿ النبذاهتػػا، وذىبت بعػػض  األنوثةعػػاجزين عػػن تقديػػر قيمػػة 
يين، إذ تريد اؼبرأة شريكا الدي أسوار اؼبعتقد ، وزبطّ ّيةمع اغباضنة االجتماع ّيةإحداث قطيعة كل

. (3)«ـبتلفا
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اؼبهيمنة، والكياف  يّةكور الذ لطة السّ لنا من خبلؿ ىذه القراءة، ىشاشة العبلقات بٌن تبٌّن وت
 سبثيبل ، ليس إاّل األنثىينسجو خياؿ  اّلذيي ردالسّ العادل  ، وواقع اغباؿ أفّ يّةور الثابع برؤيتو الت األنثوي

ات، واستيعاب الذد عنها من خلل يف قراءة جل واؼبرأة، وما يتولّ الر غبالة عدـ تكافؤ الفرص بٌن 
االشتغاؿ على تكرير واقع اإلقصاء صباليا، لن يضع حدا غبالة اختزاؿ اؼبنجز  اآلخر، ويبدو أفّ 

رغبة يف  ّيةقافالثو  ّيةينالددىا على اؼبؤسسات سبرّ  األنثىجل، لذلك تعلن الر قايف، واحتكاره لصاحل الث
د كيف يفرض سبرّ »سوي الن ردالسّ ر وتبعا ؽبذه اؽبواجس يصوّ عتاؽ؛ نالر واحرّ التربقيق قدر من 

-األسرة-جلالر البطبلت على واقعهن رغبتهن يف كبت كينونتهن اػباصة البعيدة عن سلطة اآلخر )
.(1)«وقدرة على الفعل يّةلن، أو باألحرى ينشطرف إذل ذوات أخرى، أكثر حر اجملتمع...(، أف يتحوّ 

جل/اآلخر على الر  ةيحيم وىايب ىيمنة موضوع رفض وصاالر د عبد ياؽ، يؤكّ السّ ويف ضوء ىذا 
 واج فقط، بل تظلّ الز ب يّةمنو...وال ترتبط ىذه الوصا مصًنا ؿبتوما ال مفرّ »سوي بوصفها الن ردالسّ 

سوي عن رغبتهن يف الن ردالسّ ت بطبلت جة ومطلقة... وؽبذا كثًنا ما عربّ مفروضة على اؼبرأة متزوّ 
أوذل ذبليات  ، ولعلّ (2)«ربوؿ دوف ربقيق ىويتهن، وفرض كينونتهن اّليت يّةالوصاخلص من ىذه الت

ر، واقتحاـ عادل اآلخر عن طريق منازعتو سلطة تأنيث القلم اؼبذكّ »لت يف فض، سبثّ الر ىذا 
.(3)«الكتابة

: قافيالثحليل التواستراتيجيات  األنثويّة يّةالهو  -3

 نحو كتابة مارقة:-3-1

جاوز يف كتابة اؼبرأة، حيث جسد التمرد واؼبروؽ و التاستطاع عبد اهلل إبراىيم رصد بعض مظاىر 
، دبا يف ذلك اؼبؤسسة يّةلطات األبو السّ سات و خطاهبا رغبتها يف إحداث قطيعة حاظبة مع صبيع اؼبؤسّ 

عاهتا قيلة على تطلّ الثيلقي بظبللو  اّلذيعتاؽ من واقعها الن، يف سبيل ربقيق رغبتها يف اّيةينالد
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اقد الن، ويػػػسػػوؽ األنثويّة يّة"مداـ بوفاري" منطػػلقا للبحث يف مػػػػوضوع اؽبػػو  روايةػػلت ، وقد مثّ يّةحرر الت
ات الذبٌن  ّيةقافالثرظبت اؼبػػفارقة » روايةالىػػذه  ػػدشيين، حيث يذىب إذل أفّ الترا ؽبػػذا االختيار مػػربّ 

اقد فيما النيتبناىا  اّليتظر الن، ويبكن أف يقودنا ىذا االختيار إذل وجهة (1)«والػػعػػادل اػبػػارجي األنثويّة
ذلك دل   أفّ ىو األديب الفرنسي غوستاؼ فلوبًن، إاّل  روايةالكاتب   ، فرغم أفّ األنثويّةىبص الكتابة 

 ردالسّ على فضاء  األنثويّة ؤيةالر استطاعت أف تكشف ىيمنة  ّيةيبنعو من االشتغاؿ عليها بقراءة ثقاف
 كاتبها رجل.  رغم أفّ 

كانت سبضي يف تضخيم رىانات   اّليتجات موّ الت"مداـ بوفاري" سلسلة من  روايةأشاعت 
يبارس سلطة  اّلذيين الدحرر واؽبروب من سطوة التات عرب عتاؽ واؽبدـ من أجل بناء جديد للذّ النا

واء، لتسعى جاىدة من خبلؿ فعل الكتابة السّ  جل على حدّ الر فات اؼبرأة و قابة على تصرّ الر ؿ لو زبوّ 
سوي، فكاف أف حدثت النسم بضيق األفق من منظور الوعي تتّ  اّليت ّيةينالد يّةسبزيق دعائم اؼبركز  إذل

 اّليتحرر من سلطة الكنيسة الت روايةالرت بطلة عندما قرّ  -اقدالنعلى حد تعبًن -" ّية"مفارقة ثقاف
فإذا كانت الكنيسة قد  ردالسّ ين بالدفتضارب يف أعماقها الوعظ باػبياؿ، و » يّةقيدت رغباهتا الفرد

.(2)«يين الكنسيالدشاط الندت على أرادت أف تنمي فيها نشاطا دينيا فقد سبرّ 

سلػػػػطة فػػػصاؿ عن الكنيسة بوصفها النر واحرّ التات راىنت عػػػلى الذىػػػذه  أفّ  إذاً  من الواضح
اؼبنشودة بعد  يّةديد هباجس اغبر الشمسك التمرد إذل الت، ويبكن أف نرجع أسباب ىذا يّةاعتبػػػػار  ّيةدين

وإكراىاهتا. ويف رحلة  ّيةينالدمن ربقيق ذاهتا بعيدا عن رىاب اؼبؤسسة  األنثىن القطيعة، لتتمكّ 
 ّيةينالدشريعات واألحكاـ التؿ للمرأة ربدي ، فبا ىبوّ يّةغبات الفردالر مرد تتمركز األىواء و التجاوز و الت

جديدة تطفح باأليديولوجيات  يّة، ومن ٍب تأسيس امرباطور األنثويّةات الذمػػػػركز حػػػوؿ التػػػن خيػػػار لتثمّ 
ش بل وهبهز على القيم قويض اؼبتواصل يبركز الفردي، ويهمّ التـبتلفة، ىذا  يّةائرة وفق ترانيم لغو الث

اؼبتواضع عليها. ّيةاعبماع
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ا اغبػػػػػادل اهنصتت طويػػبل لوجدفأنبلت واؼبيوالت، خيّ التومن ىنا، استجابت البطلة لسلسلة من 
عة الدانػػػة، حيث لت عشقا ساخنا وزواجا ترحل فيػػو إذل بػػػبلد ذات أظبػػاء رنّ فتخيّ »قد واؼبتّ 

دت عندما باءت ذبربة ما انقشعت وتبدّ  ىذه اآلماؿ سرعاف ، لكنّ (1)«ػػػػذة...واالسرتخػػػػاء واللّ 
د ىيجانا وسخطا عارمٌن يف وجٌن، فبا ولّ الز فاىم بٌن التزواجها بالفشل، بعد أف نسفت جسور 

فسيٌن النو والقلق الّتيارت ودخلت يف متاىة فاهنعاهتا، ر توقّ جربة كسّ التاؼبرأة، فمآؿ ىذه  ّيةنفس
فكاف أف نشطت رغباهتا يف تعويض ذلك خارج  ّيةوجالز طموح يف ـبيلة "إيبا" للحياة  فكبح كلّ »

.(2)«ّيةوجالز إطار العبلقة 

 ّيةوجالز غبػػػة يف إشبػػػػاع رغباهتػػػػا خارج اؼبؤسسػػػة الر ت "إيبا" من خػػبلؿ فعػػػػل اػبيانػػػة أو وهبذا، غذّ 
 اّلذيقايف الثفسًن الت غًن أفّ  ائدة،السّ قاليد التدا صارخا على األعراؼ و مروقػػػػا مضػػػػاعفا، وأعلنت سبرّ 

عارض بٌن الت»ق أساسا بػ متينة يتعلّ  ّيةريع يف بناء عبلقة زوجالذيقرتحو عبد اهلل إبراىيم ؽبذا اإلخفاؽ 
 اّلذيوج الز ، لقي استبعادا من طرؼ األنثويّةعات واؼبواقف طلّ التتضخم  ؛ ذلك أفّ (3)«رؤيتٌن للحياة
تشكيبل فرديا مستقبل، بل رآىا تابعا وؽبذا أغفل شأف » باعتبارىاوجة الز ات األخرى/الذدل يستوعب 

 ّية يف اغبياة قوامو اإلخبلص امتثاال للتقاليد االجتماعفاينالت م أفّ ات، وتوىّ الذاؼبنطقة القلقة يف تلك 
لفكرة   دل تذعن» اّليتلتها "إيبا" عارمة مثّ  يّةتراسيم ثورة أنثو  ردالسّ ، بينما الحت يف أفق (4)«والدينية

يناسب رؤيتها للحياة،  اّلذيهة للسلوؾ الفردي كوهنا جزءا من نظاـ أخبلقي سائد وأعراؼ موجّ 
إذل  انتهى  اّلذيا مضت يف مسارىا اػباص أهنّ  عثر بتجارهبا ومغامراهتا، إاّل التا كانت دائمة أهنّ ومع 

.(5)«العامةي مع القيم ذبد نفسها يف تعارض كلّ  اّليت ّيةاإلشكال ّيةخصالشمصًن 
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جت عاهتا، حيث توّ لكن سرعاف ما أغلقت "إيبا" على ذاهتا شرنقة اغبزف، ؾبهضة أحبلمها وتطلّ 
خيانة،  كلّ »ا ستقضي على أهنّ ل إليها تحار، وخيّ النوخيمة ومؤؼبة، أال وىي: ا ةيكوص بنهاالنأفعاؿ 

فسًن الت غًن أفّ  ،(1)«تكره أحدا...هبا. دل تعد كانت تعذّ   اّليتال حصر ؽبا، و  اّليتهوات الشواػبيبة، و 
للجسد تتأرجح بٌن إمكانيتٌن، إذ يبكن  ّيةاتالذ ّيةصفالتارتضاه عبد اهلل إبراىيم ؽبذه  اّلذيقايف الث
ا عقاب عات، وردبّ طلّ التغبات و للرّ  يّةالفرد ّيةيار الفرضاهنشعور باإلخفاؽ، و » اأهنّ على  اظر إليهالن

لوؾ السّ وافق بٌن نظامٌن يف التؾبمل أفعاؽبا ربيل على غياب  رمزي للجنوح األخبلقي، لكنّ 
.(2)«االجتماعي

ق األمر لطات، ويتعلّ السّ  اقمة على كلّ الن"إيبا" وضعت حدا غبياهتا  أويل أفّ التوما يعضد ىذا 
ف، حرر من ؾبتمع ذكوري متعسّ التاغبة يف الر اؼبرأة اؼببدعة  رؤيةمن خبلؿ  األنثويّةات الذبتقدًن 

فبلت من النلتختار بعد ىذا اؽبروب، ىروبا مريرا من ذاهتا، بعد أف ضاقت هبا ذرعا، فلم يسفر ىذا ا
ن وعي اؼبرأة بذاهتا وعاؼبها، بل انتهى هبا اؼبطاؼ إذل تثمّ  ّيةنتائج إهباب يّةعن أ ّيةقبضة القيم االجتماع

حظات اللّ  ا أشدّ هنّ إ» مرد عليها،الترت يوما ما يف رفض تلك القيم و فكّ  اّليتات نفسها الذرفض ىذه 
تصل درجة ال تطاؽ من األدل واغبًنة واؼبعاناة. آنذاؾ يصبح  اّليت ّيةوائالر  ّيةخصالشيف تاريخ  يّةمأساو 

يف  ّيةخصالشسبيل  تعرتضاف تٌنعاب واؼبشاؽ اللّ الصأسوأ أسلوب ؼبواجهة  أنّو اؼبوت خبلصا، ولو
يعكس خصاما طاحنا بٌن  اّلذيا إذل ىذا اؼبستوى من البلتوازف بلهنأفق ربقيق مطاؿبها، ويوص

.(3)«وح...الر اعبسد و 

حسب ما ذىب  األنثويّة يّةرا باؽبو ومع ىذا، يعكس مبوذج "مداـ بوفاري" إفصاحا مباشرا ومبكّ 
يف سن مبكرة، ومن  (4)«نزوع عاطفي جارؼ للمتع»إليو عبد اهلل إبراىيم حيث  كشفت "إيبا" عن 

 .269ـ، ص1993 ،1مصر، ط-ؿبمد مندور، دار شرقيات، القاىرة. غوستاؼ فلوبًن: مداـ بوفاري، تر -1
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لميح يف التصريح و التوتأرجحها بٌن  األنثويّةىذا اؼبنطلق استطاع أف يصدر حكما بتواري اؽبويات 
عدـ تبلور تلك »ق أساسا بػواري يتعلّ التليقرتح تفسًنا ؽبذا  ّيةالعرب يّةسو النوايات الر الكثًن من 

ة إذل اػبصوصيات لنوع من اغبياء واالحتشاـ، مع اإلشار  ّيةسائالن ّيةخصالشالكينونة، وامتثاؿ 
دل تنضج بعد فهي ما  األنثويّة يّةاؽبو  لعلّ »رح يف قوؽبا: الط، وتشاطره أظباء معيكل ىذا (1)«األنثويّة

 ّيةتتمتع خبصوص اّليتطريقها يف سبيل إعادة بناء ذاهتا وانتزاع حريتها وتشكيل ىويتها  تزاؿ تشقّ 
ػػرح اؼبتػػجاوز، الط، ويف مثػػػل ىػػػذا اؼبقاـ وبػػػتفي عبػػد اهلل إبراىيم هبػػذا (2)«جلالر  ّيةمغايرة ػبصوص

سوي الن ردالسّ  فإفّ ويف العمـو »شكل قائبل: التىويتو وخصوصيتو يف طور  ويصفو باؼبثًن، رغم أفّ 
واػبربات جاؿ، ولكن تنقص بعضو اؼبهارات الر يكتبو  اّلذيتيب الر  ردالسّ وإثارة من  يّةأكثر حيو 

ربتاج إذل مزيد  -ربديدا- ّيةالكاتبة العرب ألفّ ؛ (3)«منالز ، وأرجح أف هبري تقويبا لذاتو دبرور ّيةالكتاب
ل بو ومن خبللو  من االشتغاؿ على فكرىا وثقافتها ووعيها، لينصهر ذلك يف بوتقتها اػباصة، وتشكّ 

ع إذل كشػػػف وإشػػكاليػػاهتػػا، بكتابػػة سافػػػرة تتػػطلّ كيانا أدبيا جديدا ومتميزا، وصروبا يف طرح ذاتو 
ات، فاألقبلـ الذديد مع الشحاـ لتواالختػػػبلؼ مػػػػع اآلخػػػر، واال يّةعددالتمتػػواصل يف جػػػو مػػػن 

شابو التقليد و التكرار و التثقيف والوعي بعيدا عن التح بقدر عاؿ من اعدة ينبغي أف تتسلّ الص األنثويّة
 ماثلة. واؼب

ائدة:السّ فضح نسق القيم -2- 

نيا" أماـ الدارين من خبلؿ ؾبموعتها البكر "اغبياة على حافة الشرشيدة  ّيةونسالتة تضعنا القاصّ 
يستحوذ على قدر  اّلذيخذىا القارئ منطلقا للولوج إذل عاؼبها القصصي الالت، يتّ الدعتبة تفيض ب

ة، ويقرتب عبد اهلل إبراىيم من اؼبنت بعنواف فضفاض: معترب من الفرادة عل امتداد طبس عشر قصّ 
نيا".الدعلى حافة  األنثىاقبة: الث"العٌن 
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، فاستطاع أف ّيةارين جملموعتها القصصالشارتضتو  اّلذيالعنواف  ّيةوقد ناقش عبد اهلل إبراىيم أنب
القراءة، فرتاه يغتين من زخم  ّيةو عملتوجّ  ّيةيشيعها بوصفو عتبة نص اّليتالالت الديقبض على بعض 

نيا الدة ع كياف اؼبرأة يف ؾبتمع رجورل ال يرتضي ؽبا غًن اؽبامش موئبل فحافّ تنبثق عن تصدّ  اّليتاؼبعاين 
ا ىي اؼبكاف اؽبامشي ال هبرؤ أحد على الوصوؿ إليها واكتشافها، إمبّ  اّليتليست اؼبنطقة اجملهولة »

نيا" يقع على حافتها، وىامشها ال قيمة لو، ودل الدبعد بالقوة عن "مكاف م نّوإتعيش فيو اؼبرأة،  اّلذي
فيو خنق تطلعات اؼبرأة وإلغاء قيمتها. ىناؾ  يتمّ  اّلذيوىو اؼبكاف  ،نيا"الديدرج كجزء من عادل "

لو، ىو عادل اؼبرأة سواء كانت عاملة أو مثقفة أو زوجة أو أـ أو ابنة. ويف ضوء ذلك  ّيةمكاف ال أنب
داللة العنواف تنتشر بظبلؽبا الكثيفة، طوؿ صفحات الكتاب، وترتؾ بصمات ال  نلحظ أفّ 

ؽ إذل معانقة اؼبطلق واستشراؼ العادل اآلخر، ليست مكانا فحسب بل توْ »نيا الدة ، وحافّ (1)«سبحى
راع من أجل البقاء، أليست الصقها خصيات يؤرّ الش وىل زبلو قصة من اغبديث عن اؼبوت؟ كلّ 

الكتابة وتنويعات اغبرؼ  عن البياف أفّ  ، وغينّ (2)«عمقها مواجهة للموت ورفضا للفناءالكتابة يف 
أف  ةياستطاعت عن طريق اغبكا اّليتأسوة ب األنثويضاؿ النشكل من أشكاؿ ىذا »بعث جديد، و

اغبياة على  ةيارين ىي شهرزاد تصوغ حكاالشرشيدة  ل موهتا. إفّ جل وتؤجّ الر ض فرتوّ  ،تفعل فعلها
.(3)«نياالدحافة 

خاضت القاصة ذبربة الكتابة، فوجدت نفسها مشغولة بإعادة تأثيث الكوف وفق رؤيتها اػباصة، 
د شيئػػا أكتػػب ألبػػدّ »زبرهبهػػػا يف نػػػص مفػػارؽ. حيث تػػصف ىواجسهػػا ككػػاتبة يف قوؽبػػا:  ومن ٍبّ 

اخل الدأة من  معبّ ألينّ لبلمعقوؿ فيو، وأزرعها بأسئليت، و مػػن دىشػػيت أماـ العادل، وألمسك بلحظات ا
إليو أوطاف كثًنة...يف  تلآ اّلذيومآسيو، وحزينة للخراب  اإلنسافواـ بعذابات الدومسكونة على 
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أصبحت سبيبل  آلفر واسبة رل إذل أداة للمقاومة ووسيلة للتحرّ النلت الكتابة بنٌن األخًنة ربوّ السّ 
 .(1)«للوجود

، يف رحلة من اؼبغامرة ذباوزت يّةفس البشر النارين أف تنفذ إذل أعماؽ الشحاولت رشيدة  وقد
ز، ينغمس يف كشف د ومركّ ساء، يف عرض تصويري متعدّ النما تستبطنو ضمائر   عن كلّ لتعرّب  ،ذاهتا

قة والكثافة، الدسمت تغطيتها ب. فاتّ ال تنضبأسرار عادل واسع مليء دبتاىات ومشاريع وحقائق 
ا فإهنّ لتلتقط واقعا يوميا ينبض باألدل واؼبصاعب، تتناغم فيو حكايات اؼبرأة وإف اختلفت مشارهبا 

االختزاؿ  يّةكوري وتروي دبرارة حكاالذ تلتقي يف بؤرة واحدة ترسم الواقع اؼبتأـز للمرأة يف اجملتمع 
ز ذاهتا لتعرب عن نبـو اؼبرأة فتاة قدرة صاحبتها على ذباو »هميش، فميزة ىذه القصص تكمن يف التو 

جارل، فجاءت القصص ملحمة تصوغ الر غل أو اجملتمع الشأو زوجة يف ؿبيطها العائلي ويف جحيم 
حسب -األنثويّة ؤيةالر ، فكاف رىاف (2)«عوبات....الصالعوائق و  حرر وإثبات الوجود رغم كلّ التإرادة 

 ّيةػػػا قيم عػػػرجاء خػػػادعة تنػػازعهنّ إائػػدة، السّ فضح نسق القيم »-ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم
جل، الر سجاـ بٌن اؼبرأة و النراكة واالشعي نفيػػػو، وتعمل على سبزيق األلفة و ، تػػثبت ما تػػػدّ ّيةوتراتب

.(3)«وبذلك تستبدؿ سلوكا قائما على العنف واإلقصاء واؼبراوغة...

فاع الدعاطف و التعت بٌن توزّ  اّليتصت أفكار الكاتبة تقمّ  يّةسو النات خصيّ الش يبدو أفّ و 
تدافع عن قضايا اؼبرأة بشكل عاـ،  ّيةأو ناشطة حقوق ةينا أماـ ؿبامفكًن يف مآالت اؼبرأة، وكأنّ التو 

 ؤيةالر  ر عبد اهلل إبراىيم أفّ ر واغبياة الكريبة، ويتصوّ حرّ التها يف وتربز دورىا يف اجملتمع وتطالب حبقّ 
ال تريد أف تقيم تعارضا بٌن عاؼبٌن وال هتتم بإعبلء شأف جسد اؼبرأة بوصفو » روايةاليف ىذه  يّةردالسّ 

ككائن إنساين، جرى   األنثىبلعب بالت ّيةوء على قضالضجل، بل تزيد تركيز الر مكافئا سرديا لػ)عقل(
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عارل التو  وخفض قيمتو، يّةاستبعاده كفاعل، وإدراجو كمنفعل وذلك من خبلؿ العبث هبويتو البشر 
 .(1)«لوجوده ّيةل البطانة اغبقيقتشكّ  اّليت يّةوالفكر  ّيةبكة الوجدانالشعلى 

خصيات الشنت يف رسم مبلمح اؼبرأة، حيث تفنّ  ّيةاكبياز القاصة عاطفيا وفنيا لقض وليس خافيا
، وبذوىا سعي دؤوب يف إبراز دور اؼبػػػرأة، واؼبػػػضي يف اهتا داخل إطار القصّ وطريقة تفكًنىا وربرّك

ب الكياف تغيّ  اّليتامة اؽبدّ  ّيةجعالر مشروعهػػػا، وإضػػاءة مػػا خفػػي مػػن عاؼبهػػا، يف ؾبتمع مليء باألفكار 
ػػػلطة السّ نواميػػػس  ألفّ الوجداين والفكري للمرأة، وتطمس رؤيتها يف اغبياة على غناىا وعمقها؛ 

، فنراىا تفصح عن رغبة جاؿبة يف إثبات ّيةبعالتس مبدأ راكة بقدر ما تكرّ الشال تؤمن ب يّةكور الذ 
، ومن ٍب اػبروج بتجربة ّيةالوجود، واالقتناع بامتبلؾ القدرة على خوض معرتؾ اغبياة بكل تنافس

إيباف »يكمن يف  اإلشكاؿ األكرب ارين أفّ الش، وتتصور يّةلطة األبو السّ جديدة تزيد من حصانتها ضد 
ضن للظلم . نساء كثًنات فبن برؾبت حياهتن مسبقا، ويتعرّ يّةاؼبرأة حبقها يف اغبياة والكرامة واغبر 

لن بصرب وجلد عليهن أف يتحمّ  ، وأفّ ذلك أمر طبيعيّ  رف أفّ والعنف واالعتداء اليومي مازلن يتصوّ 
إذل اآلخرة بعد أف رفضتهن  حياهتنّ لن ن يؤجّ أهنّ تعدىن باعبنة، يعين  ّيةىذا اؼبصًن لدواع دين

.(2)«اغبياة

امرأة واحدة تتبادؿ اغبضور يف   ردالسّ اكتسبت القصص يف ؾبملها طابعا أنثويا، فرتاءت يف منت 
ا ىي وجو واحد دة للمرأة، إمبّ الوجوه اؼبتعدّ » ، غًن أفّ ّيةنسائ ّيةكل القصص، وزبتزف ذبارب حيات

اريخ والواقع. فما يريده التر إذل اػبطأ اعبسيم اؼباثل يف دبواقف ـبتلفة، ليؤشّ  ولكنّ  ،نص ر يف كلّ يتكرّ 
اخل، فبل الدعاهتا وآماؽبا ذباه ، وينبغي عليها أف تعيد تصويب تطلّ ّيةجل ىو أف تكوف اؼبرأة امتثالالر 

ياع، الضر سبب كور، وىذا يفسّ الذ ثى كما تراىا وتريدىا ثقافة ؤلنل يّةيراد ؽبا أف تتخطى اغببسة األبد
أة إذل أرباع يبلـز اؼبرأة يف كل نصوص الكتاب، فهي ؾبزّ  اّلذيد واألدل واغبسرة واػبوؼ دّ الرت و 
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 الدوأنصاؼ نساء يظهرف وىبتفٌن كنجـو شبو منطفئة يف ظبلـ اؼبشهد الكبًن. شبة امرأة واحدة تتو 
 .   (1)«جلللرّ فرد األعمى الت: فضح ال غًنين وظيفة واحدة عنها نساء شاحبات، يؤدّ 

تفاصيل  جل أىمّ الر ر البحث يف موضوع اؼبرأة وعبلقتها اؼبرتبكة بوعلى ىذا األساس، يتصدّ 
ئيسة نساء، ورد الر خصيات الشيف ىذه اجملموعة، فبل تكاد زبلو منو قصة على اإلطبلؽ فكل  ردالسّ 

كر/اؼبركز، فتلتف على الذ رـب من التتوحي باالمشئزاز و  اّليتغمة الننتهن. وتتكرر ذات السّ اغبديث على 
ق اعبراح ر اؼبخاوؼ، وتتعمّ يف عادل متشابك، فتتكرّ  األنثويّةات الذبؤرة تلك القصص تفاصيل ضياع 

ىة اؼبشوّ  ّيةقصي للعبلقات االجتماعالتصد و الر القاصة انتهجت طريق  قصة، ومن اؼببلحظ أفّ  مع كلّ 
موحات الطتنسجم و  ةيهاالنها يف ، لكنّ ّيةفاصيل الواقعالتت األحداث بجل واؼبرأة، فاكتظّ الر بٌن 

ارين ىو مرآة عاكسة ؼبا بداخلها من انشغاالت الشاؼببتغاة اؼبطمورة داخل األمنيات، فما كتبتو رشيدة 
 ّيةنسائها، فبدت مسكونة هبواجس اؼبرأة العرب ةنألسوأسئلة شائكة، نقلتها بصراحة أمينة على 

ونبومها.

الفعل،  ةيجل ناحالر طلعات، بينما يهيمن الت ّيةمن ناح ردالسّ على فضاء  األنثويّة ؤيةالر هتيمن 
تطلعاتو إذل  عنصر جرى تواطؤ تاـ على برته ٍب استبعاده، وربويل كلّ »فهو اغباضر الغائب، أما اؼبرأة 

ديث كر يف ثنايا الكتاب وىو األقل حضورا العنصر اؼبهيمن فيو، ولذا يصعب اغبالذ آماؿ حبيسة، ف
.(2)«جل وآماؿ اؼبرأةالر جاؿ اؼبهيمن بٌن أفعاؿ السّ صوص تفضح الن ألفّ عن صراع بٌن االثنٌن؛ 

مصائر متأرجحة وهوس جنسي: -3-3

جاؿ يف اؼبنفى بعد اقتبلعهم القسري من الر "أصل اؽبوى" غبزامة حبايب مصائر  روايةتقصت 
تات بعد حكم الشفلسطٌن إذل لعنات الغربة و تماء، فمن نالوا يّةمنحتهم شرؼ اؽبو  اّليتم اهنأوط

شرد على أرصفة اؼبنفى، لتقتحم الت ؾبحف يقضي باإلقامة خارج حدود الوطن اغباضن، ومن ٍبّ 
عسفي إذل الترد الطص باإلكراه، و فر اؼبنغّ السّ ، و ّيةنحالتلب و السّ عوادل قاسبة تطفح جبربوت  روايةال
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لة، وإرادة مسلوبة، حبثا عن اندماج ، وحريات مكبّ ّيةبلش، وسلطة متّيةمتشظ يّةاجملهوؿ، يف ظل ىو 
يسمونو وطنا، أو باألحرى وطنا  اّلذيأقلم مع ىذا الترمزي خارج حدود الوطن، يرتطم بصعوبة 

دماج مع حلم العودة إذل الوطن نالبديبل، فخلف أسوار اؼبنفى تلتبس اؼبصائر، ويبتزج ىاجس ا
يف الصالوف الذي يرتطموف بتفاصيلو »تات: الشإذ تستهل الرواية بصورة درامية تصف ىذا  األصلي.

يق الضشديدة االزدحاـ أينما وّلوا أجسامهم وأبصارىم، كانوا. استوطنوا الكنبات مؤلوا فضاء الغرفة 
ها بسحب دخاف سجائرىم، اليت أثقلتها أمزجتهم، استسلمت قناة "اعبزيرة" للصمت، وإف كاف صمت

متحفزا، ينطوي على غدر مقبل جدا، صورىا فقط تتحرؾ، متنقلة بٌن عبلماهتا الذىبية، اّليت تغوص 
 .(1)«اشة األزرؽ وخرائب متجددة ؼبدينة عربيةالشيف حبر 

ائع، بعد الضيقة واؼبظلمة، ولياليها اؼبثقلة باغبنٌن إذل الوطن الضة اؼبنفى يف أزقّ  روايةاللت توغّ 
ىؤالء اؼبنفيٌن  تماء إذل منفى أوصد أبوابو يف وجو كل من الذ بو. غًن أفّ نالر اوتعذّ توارل الكوابيس 

 فس يف فبارسة اعبنس، أو ماالندل يتوانوا يف البحث عن توازف مفقود ارتبط بالوالء اؼبطلق لرغبات 
ىذا البديل  ، لكنّ روايةاليعتربه أصل كل ىوى يف  اّلذييطلق عليو عبد اهلل إبراىيم "اؽبوى اعبسدي" 

فاالستغراؽ يف اعبنس دل وبل »جاؿ؛ الر و على مآالت الّتيم سرعاف ما أثبت عدـ جدواه بعد أف خيّ 
.(2)«م على حياهتم فقد انفرط العقد اعبامع غبياهتميّ زب اّليتدوف رسم اؼبصائر القاسبة ؽبم، والعتمة 

ـبتلفة درءا للملل،  ّيةزامات وظيفالتجاؿ يف الر تات اؼبتواصل ينخرط الشويف خضم ىذا 
ال يرتػػػػوي، فػػػػهن  اّلذيبػػػػق الشضػػػروب »سػػػاء فقػػػد بػػػرعػػػن يف النبػػػات اغبيػػػاة، أمػػػا واستجابة ؼبتػػػػػػطلّ 

 حق عاـ، لكنهنّ  على رجاؿ جرى سلبهم كلّ  يّةيطرة اعبسدالسّ ػػػػز اػبػػػػاص، يبارسن سيػػػدات اغبػػػيّ 
ثوي ويرتاجع ألنحر االسّ ، فيتبلشى بذلك (3)«لن وينطفئن وقد تداخلت أجياؽبنّ سرعاف ما يرتىّ 

ىل. الرت اب، بعد ظهور طبلئع لة يف اعبسد اؼبغري واعبذّ ماتو فبثّ مفعولو، بزواؿ أىم مقوّ 
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قاط صورة قاسبة للرجاؿ يف فضاء الت ّيةقافالثاستطاع عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ ىذه القراءة 
حة تنبثق يف سياؽ عبلقات عابرة، ال ؿببطوف ويائسوف وصبيعهم منقادوف لرغبات مسطّ »، فهم ردالسّ 

"أصل اؽبوى"، حيث ال  ، فذلك ىوم عليها الكآبة واعبوع اعبنسيّ ا زبيّ يدعمها حب وال شراكة، إمبّ 
اىر الظح الشجاؿ و الر ائمة وإحباط الدطفاء نالمكافئة غبالة ا يّةاعبسد شواتالنشروط خارج اؼبتعة؛ ف

.(1)«ّيةاعبنس ساء وخرباهتنّ النيف مشاعرىم يقابلو غزارة يف رغبات 

تفصح عن مشاعر  اّليتللمنفي، و  ّيةواؼبزاج ّيةقايف عن اغبالة الوجدانالثحليل التيكشف ىذا و 
يبكن اعتبارىا ، والفشل، والكبت، وخيبة األمل، ومؤؼبة تدور يف فلك اليأس، واإلحباط، والقلق ّيةسلب

-فػ"فراس عّياش" تماء، نالوا يّةللمصائر اجملهولة بعد اإلخفاؽ يف إشباع ىواجس اؽبو  ّيةحتمنتيجة 
دل وبب األردف، واألردف كذلك دل رببو، أو دل رباوؿ. يف األردف كاف عليو أف يتذكر أنّو أرين » -مثبل

قالبػػػا ومتقلبػػػا، من أصل فلسطيين، وكاف عليو يف الوقت نفسو أف يكوف مواطنا أردنيا كامبل، قلبا و 
ظبي: "أخي اؼبواطن"، و"عزيزي اؼبواطن" الذي حاصره باغبب الر منسجمػػػا مع اػبطػػػػاب العػػػػاطفي 

الكويت كاف ال يستطيع أف ينسى للحظة أو عبزء من  واإلرشاد والتعليمات اغبيوية يف كل شارع...يف
غبظة أنّو فلسطيين، وىو أمر كاف يثقلو، ال ألنّو كاف يريد أف ينسى ذلك بل ألنّو دل يكن حباجة ألف 

كبوي"، النيتذكر...كانت فلسطينيتو حاضرة معو بقّوة، رغما عنو، وبددىا ليس شعوره أو اإلرث "
.(2)«جوء، اّليت تضّيق الدائرة على ىويتووإمّبا قوانٌن اغبياة يف اللّ 

دة، من خبلؿ اؼبيل متمرّ  ّيةكبو تكوين شخص جو اؼبنفيّ قاىرة وحاظبة، يتّ  ّيةويف غياب قيمة أخبلق
أف  شأنوزاـ عاطفي، فاعبنس بوصفو متعة ال فكاؾ منها، من الت إذل إقامة عبلقات عابرة، دوف أيّ 

تنضاؼ إذل سلسلة  ّيةلتفرز ىذه اػبروقات أزمة أخبلقاسة، واغبسّ  ةيوبسم كل األمور اؼبستعص
 يّةع، وذبارب فكر تاريخ شخصي متقطّ  ّيةخلف» ات يف منفاىا علىالذتكابدىا  اّليتاألزمات اؼبريرة 

غابت بسبب غياب األسرة اؼبتماسكة،  اّليت ّيةاألخبلق يّةمتذبذبة، وفقداف واضح للسو  يّةوجسد
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خصيات باحثة عن فرص ضئيلة للحياة وذبارب الشاسك، فتهيم اريخ اؼبتمالتو  ،والوطن اغباضن
.(1)«اؼببهمة فيأٌب تغيًن مصائرىا نتيجة لغياب اؽبدؼ يّةر بو ىو رغباهتا اعبسدعارضة وأوؿ ما تتعثّ 

:س أنثويواقع مأزوم وتوجّ  -3-4

" دبحاولة استنطػػاؽ بعض بتوؿ اػبضًني "غايب ةيلروا ّيةحليلالتيفتتح عبد اهلل إبراىيم قراءتو 
و يف منت ؿ وىلة باالسم العلم "غايب"، ولكنّ يوحي أوّ  روايةالفعنواف »إيبػػػاءات العنواف، يف قولو: 

اب بػ "أيب غائب"، قبإل العقيم، أو من عجز عن اعن الغياب، فقد درج أف يكىّن  ةيص يظهر كناالن
فكرة الغياب وإغباقهػػػا باألب، فيستدؿ االبن الغائب هبري استحضاره من خبلؿ استعارة  فكأفّ 

كور ينظر إذل العقم على الذ م فيو ثقافة صريح باغبقيقة، ويف ؾبتمع تتحكّ التعند تعذر  يّةباألبػػػوة اجملػػػاز 
هبدؼ  ةيل الكنانقص وجودي واعتباري، فمن ال عقب لو ال ديبومة لو وال قوة وال سند. وتتدخّ  أنّو
شيء ال سبيل إليو، يف نوع من االحتياؿ اؼبكشوؼ على ما تقتضيو مزي عن فقداف الر عويض الت
.(2)«نقصها بالببلغة ربرص على سدّ  اّليت يّةكور الذ قافة الث

امتيازات األبوة حاضرة ؾبازيا رغم غياهبا واقعيا،  حليل أفّ التىكذا، يتبدى من خبلؿ ىذا و 
تعمل على  اّليت يّةاللة االستعار الداالستعانة بجل عرب الر إغباقو ب فالعقم بوصفو نقصا بيولوجيا، يتمّ 

عرب  ّيةلبالسّ قافة اؼبهيمنة درءا للمحموالت الثوجود ابن يف سياؽ ؾبازي تصنعو  ّيةاإليهاـ بإمكان
مات ره من مسلّ ظاـ األبوي ال يرضى بغًن ما سطّ الن كر، وكأفّ تعيد االعتبار للذّ  يّةتفعيل طاقات لغو 

ص، فتحيل إذل بنيتو النق بفحوى أخرى يضيف العنواف حقيقة تتعلّ تعانق الكماؿ، ومن جهة 
يبومػػة الدػػػد تؤكّ  اّليتمظاىر اغبياة  لتكشف غياب كلّ  يّةردالسّ تتناوب اؼبشاىد »، حيث ّيةاللالد

اعبميلة، ل إيقػػاع اغبيػػاة وغػػابت األشيػػاء ...وقد تعطّ روايةال، فػػبل إقبػػاب طواؿ أحػػداث يّةواالستمػػرار 
.(3)«، وبكل ذلك استبدؿ نظاـ متواصل من اػبداع واػبوؼّيةمات اجملتمعارت اؼبقوّ اهنو 
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وىي  ّيةلتسجل تاريخ طبقة اجتماع يّةردالسّ تات اؼبتواصل، انسابت اؼبشاىد الشويف خضم ىذا 
، اختبلجات قاىرة بقيت كظيمة، تنهشها سياط اعبوع ّيةتضمحل ربت وطأة القسوة اؽبمج

، فبػػا أدى إذل تفكػػك مهػػوؿ يف مسػػاحة  كػػل ّيةواغبرماف، وقد تكالبت عليها ويبلت اغبروب اؼبتوال
طريق مسدود فػػبل أمل، إذ ليس شبة مػػا »، لينتهي كػػل شيء إذل ّيةاإلنسانو  ّيةالعبلقػػات االجتماع

ىت جسديا أو خصيات شوّ الش ة، وكلّ أخػػرى ـبتلفػػ يّةيبكن إنقػػاذه، والبد أف يبػػدأ اعبميع من بػػدا
ب على اكتشاؼ اغبقائق األوذل، للتدرّ  يّةدبشهد تعليم األجبد روايةالأخبلقيا، فبل غرابة أف تنتهي 

حباجة إذل تاريخ  أنّوجديدة، وك ةيارتكس يف وسط اػبراب، وإلصبلحو البد من بدا ةيواالر فمجتمع 
.(1)«م اغبرؼجديد يبدأ بتعلّ 

ينكمش كمدا،  اإلنسافاؼبشهد على ضوضاء مرعبة، جعلت  ، يطلّ ّيةالعاصمة العراقففي قلب 
اػبػػوؼ  استبطنػػو اّلذيصػػػػػورة اجملتمػػع اؼبػػذعػػػػور واؼبستسػػلػػم » ردالسّ وىباؼ من طيفػػو، لرتتسػػم يف أفػػق 

يف وعيػػو ويف ال وعيػػو، فاالستسبلـ للخوؼ واالمتثاؿ لشروط اغباجة، حوال ؾبتمعا كامبل إذل كائنات 
، وعند ىذا اغبد من (2)«ر بتغيًن أحواؽبامشغولة بإشباع حاجاهتا اؼبتكاثرة دوف أف تفكّ  ّيةامتثال

ص يدفع بفكرة الن: »، مفادىا أفّ روايةلحليل يظفر عبد اهلل إبراىيم بقراءة ربيط باؼبغزى اإلصبارل لالت
س اؼبوت واليأس واػبوؼ وتوارت حالة األماف واالكتفاء، غياب اغبياة واألمل واؼبستقبل، بعد أف تكرّ 

.(3)«صل "بزمن اػبًن"...وأصبحت ذكرى تتّ 

س، بصوت يستصرخ أؼبا، وعٌن فاحصة، وقلب متوجّ  األنثىلت مثّ  روايةالوعلى مدى صفحات 
، حيث رصدت الترخ و الشحظات لكاشفة ل  رؤيةو   -حسب ما انتهت إليو قراءة عبد اهلل إبراىيم-أـز
للمجتمع العراقي خبلؿ  يّةواالقتصاد ّيةاالجتماع ّيةتركتو اغبروب واغبصار يف البن اّلذيليب السّ األثر »

اعباىزة  ّيةيولوجالعقدين األخًنين من القرف العشرين، وىو سبثيل نأى بنفسو عن تبين اؼبواقف األيد
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ضرب ؾبتمعا  اّلذياين إذل سبثيل اػبراب اعبوّ  األنثويّة ؤيةالر ألسباب تلك األحداث، إذ سعت 
كائز الر يار نظاـ القيم، وانغبلؽ األفق أماـ اعبميع بسبب أحداث أصابت اهن بأكملو، ٍبّ 

.(1)«ّيةاالجتماع

من الز تزخر دبقارنات بٌن  اّليتوداء السّ راما الداقد يف ربليل ىذه النع يتوسّ  ّيةويف قراءة تفصيل
"غايب" دبتابعة مصائر ؾبموعة من  ةيعنيت روا»من اؼبثقل باغبصار واغبروب، إذ يقوؿ: الز اعبميل، و 

 يّةعاشت يف عمارة وسط العاصمة بغداد، وعنيت فضبل عن ذلك باألزمة االقتصاد ّيةاألسر العراق
يار اهنت إذل ، وأدّ 2003-1991والغزو األمريكي للعراؽ  ّيةانالثج استغرقت الفرتة بٌن حرب اػبلي اّليت
ره من ظواىر ياء، وكل ما يبكن تصوّ الر بقة الوسطى، وأشاعت مفاىيم اػبداع والغدر واػبوؼ و الط
واٌب تضاعف ساء اللّ النفرضها حصار خارجي واستبداد داخلي على ؾبتمػػع كامػػل، وخباصة  ّيةسلب

أثًنات التب ةيتلك األحداث، والعنا خصيات تكافح من أجل حياهتا يف مهبّ الش. وفيها تركت قهرىنّ 
ضرب  اّلذييار الكلي هنالفيما بينها لتجسيد حالة ا يّةردالسّ احملتملة عليها، وتضافرت اؼبشاىد 

 ات، وليس منخصيّ للشّ  لوؾ اليوميّ السّ ذلك ب ى كلّ ، وذبلّ روايةالجرى سبثيلو يف  اّلذياجملتمع العراقي 
يرمز  اّليت روايةاليف  يّةردالسّ واة النت يار. وبتفتّ هناليرسم معادل ذلك ا مها راو  يقدّ  ّيةوجهة نظر خارج

 من أجل اف العمارة إاّل واصل بٌن سكّ التك اجملتمع اغباضن ؽبا، فقد غاب اف العمارة، تفكّ إليها بسكّ 
.(2)«االجتماعي احمليط واصل فيما بينهم وبٌنالتيقة أو اؼبراقبة، كما غاب الضاؼبنفعة 

 ردالسّ راع عرب الصيقرتحو عبد اهلل إبراىيم يرتبط أساسا بتمثيل واقع  اّلذيقايف الثفسًن الت غًن أفّ 
يارات هنالفبلت األمين، واناليها اغبصار، واػبراب، وايغذّ  اّليتيقة الضدوف ربسينات، نظرا لآلفاؽ 

رسم سياجا مغلقا جملتمع جرى  روايةالنص  على أفّ  وال يبكن تأويل ذلك إاّل »، حيث يقوؿ: ّيةفسالن
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ا، فتضاعف اهنغلق سبل اغبياة أمامو بسبب اغبصار، فبدأ يتآكل داخل حلقة ال سبيل إذل كسر جدر 
.(1)«اػبوؼ يف داخلها، واستبد الوىن بأىلها، وشاع اػبوؼ فيما بينهم

:األنثىوتشظي  ردالسّ  -3-5

أخرى لبتوؿ اػبضًني: "كم  رواية، يتناوؿ عبد اهلل إبراىيم األنثويّة يّةويف سياؽ حبثو عن اؽبو 
 يّةردالسّ  ؤيةالر على مستوى  يّةق فيها من أصداء أنثو جبلء ما ربقّ تماء قريبة!!"، يف ؿباولة اسالسّ بدت 

لدى اؼبرأة منذ  األنوثةل مظاىر تشكّ  ّيةكيف»ي ل إليو بتقصّ عنيت حسب ما توصّ  اّليتاؼبهيمنة، 
، وعرب استقراء نقدي عميق، استطاع أف (2)«بلثٌن من عمرىا...الثطفولتها األوذل إذل أف بلغت 

 األنثىعدـ االعرتاؼ الكامل ب» لميح إذل نظرة االزدراء، ومن ٍبّ التيقبض على ربويبات تدور يف فلك 
.(3)«كورالذ يف ثقافة سبوج بأىواء 

، يف مقابل غياب فاعليتها، ردالسّ على فضاء  األنثىىذا وذاؾ، ىيمنة  البلفت يف كلّ  بيد أفّ 
د عبد اهلل كر، إذ يؤكّ الذ ليحكي رحلة االمتثاؿ واػبضوع اؼبطلق لسلطة  روايةالسع  أفق حيث يتّ 

، لكنها بقيت منجذبة إذل اآلخرين بشكل سليب، روايةالأت مركز األحداث يف اؼبرأة تبوّ » إبراىيم أفّ 
روا مسار حياهتا، ورظبوا اجملاؿ العاـ ن صاغوا مصًنىا، وقرّ اّلذي، فاآلخروف ىم يّةمز الر وأسًنة لسلطتهم 

أكثر من تركيزه على  األنثويّةات الذتفتيت  ردالسّ ذلك، فقد بٌن  ؽبا، وأسهموا بدرجة كبًنة يف كلّ 
بوصفها تابعا  األنثىتكوينها، وحرص على تنضيد اؼبشاىد ضمن إطار أفصح فيو عن موقف 

غًن موجودة وعديبة  ّيةخصالشدة بإرادهتم ورغباهتم، إذل درجة بدت فيها االختيارات لآلخرين، ومقيّ 
ات كربى تاريخ بلد شهد تغًنّ  ّيةلفعلى خ يّةاألسر  ّيةقافالثزاعات الن، يف عادل سردي كاف يبور بّيةاألنب

.(4)«يف تارىبو اغبديث
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  يّةفاألبو »يف قولو:  األنثىعلى  يّةلطة األبو السّ فتها خلّ  اّليت ّيةلبالسّ اقد اآلثار النىذا، وهبمل 
خت عدـ قدرة على مواصلة طريق الكماؿ، وباختفائها أصبح العجز قص، ورسّ النست إحساسا بكرّ 

ماهتا، فبل زت مقوّ وعزّ  ّيةبعالتعبلقة  ّيةوأخبلق يّةبوصفها أيديولوجيا تربو  يّةاألبو عت أمرا قائما. شجّ 
، وؽبذا يّةسبة إليها ىو االمتثاؿ لؤلبو النحيح بالصبوا استقبلليتهم بأسلوب سليم، و تتيح لؤلفراد كي يرتّ 

ينبغي عليهم مواجهة ا أيضا، حيث اهنا عند فقدة فقط، إمبّ يشعر األفراد بضعفهم ليس يف ظل األبوّ 
 .(1)«ةمصًنىم يف غياب كامل للسند االعتباري لؤلبوّ 

، فقد طرح رواية يبحث عنو عبد اهلل إبراىيم يف كلّ  اّلذيىاف الر ىو  األنثويّة يّةوؼبا كاف سؤاؿ اؽبو 
على قاء بينهما، وأيضا اللّ  ّيةرؽ والغرب، وإمكانالشقايف بٌن الثهجٌن الت ّيةخلف»على  -ىذه اؼبرة-

بة دفعت باألحداث كبو اؼبركّ  ّيةانزلق إذل حالة حرب ففوضى، وىذه اػبلف اّلذيالعراؽ  ّيةخلف
انبثق من مسار » ؤاؿالسّ ىذا  ؛ ذلك أفّ (2)«ي للنصردالسّ دريج يف العادل الترت بتقرّ  اّليتهايات الن
 فأصبح مفتاحا لكلّ ر وتعاظم وتضخم، تطوّ  بٌن األب واألـ وؾبتمعيهما، ٍبّ  ّيةقافالثناقضات الت

مانينيات من القرف الثاألحداث البلحقة، وخباصة بعد اندالع اغبرب بٌن العراؽ وإيراف يف أوائل 
.(3)«العشرين

ي البطلة، فبينما اختفى الدرة بٌن و حليل ترتبط بالعبلقة اؼبتوتّ التذبربة استهدفها ىذا  أىمّ  ولعلّ 
 ّيةا ألفتو من طقوس حياتعمّ  يّةليز قبإلهتا االد، دل تتنازؿ و ّيةرقالشىا العراقي خلف عاداتو وتقاليده الدو 

ب أملها، وأتى على ما نسجتو من أساطًن عها، وخيّ رؽ أفق توقّ الشيف لندف، السيما بعدما كسر 
واج. وحلمت باػببلص من ذلك الز عانت من غربتها يف موطنها قبل »ا أهنّ ساحرة حولو؛ ذلك 

ا أهنّ رت ىناؾ، وعادت إذل موطنها، اكتشفت أحبلمها تبخّ  ج، ولكنّ وا الز رؽ بعد الشفر إذل السّ ب
.(4)«ليست من ىنا أو ىناؾ!

 .112ص ـ.س، سوي،النالّسرد  -1
  .113نفسو، ص -2
 .نفسو، نفسها -3
 .[19/12/2016]بتاريخ:  .www.betoolkhedairi.comبكة: الشمقاربة عصريّة، متاح على - !!أضبد موسى اػبطيب: كم بدت الّسماء قريبة -4



ؤية األنوثّية وتشكل عالم مفارقالر  ------------------------------------الفصل الثاني 

434: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

ؤى الر إذل طػػػػريق مسػػػػدود نتيجػػػة تبػػػػاين  ّيةوجالز العػػبلقػػػة  آلتقػػايف الثويف ظػػل ىػػذا االختػػبلؼ 
واج بٌن اثنٌن من الز د مصًن ىذا ربدّ »طلعػػػات، وتفصيبل ؽبذه الفكرة يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: التو 

ؤى اؼبتبػػاينػػة للشػػريكٌن، الر ب يّةباس تارىبي خاص بالفكػػرة االستعمػػار التـبتلفة شاهبا  يّةخلفيات حضار 
 ّيةقافالثبكة من اؼبفاىيم الشػػة يف اؼبػػواقػػف والعبلقػػات والعػػػػواطف واالختيػػػػارات، وىذه وىي رؤى منبثّ 

اريخ، ومن اؼبستحيل اجتثاثها استجابة التواؼبعايشة و  ّيةاتالذ ةيبالرت خت عرب واآلخر، ترسّ  اتالذعن 
عب استبداؽبا دبحموؿ ـبتلف. وبدؿ أف يقع الصلرغبة شريك أو امتثاال لسياؽ اجتماعي، ومن 

االثنٌن، انبثق تنازع راكة بٌن الشسجػػاـ و نالػػم يفػػضي إذل نػػوع من القبػػوؿ واتفػػاعل وسبػػازج وتفهّ 
.(1)«واختصاـ بينهما حاؼبا وصبل إذل العراؽ...

، حيث ّيةوجالز سة يار اؼبؤسّ اهناقد ربليلو ألسباب النقايف، يواصل الثىذا االختبلؼ  ّيةوعلى خلف
واطؤ التمبعث ىذا »عامة، إذ يقوؿ:  ّيةلتشمل أبعادا ثقاف ّيةخصالشا تتجاوز االعتبارات أهنّ يعتقد 

جامعة،  يّةمشرتكة، أو اإلخفاؽ يف خلق ىو  يّةتماء ؽبو نالسجاـ وعدـ انالناقض وعدـ االتالعجز و ىو 
، فاحملموالت ّيةا بينها بوصفها رموزا ثقاف، إمبّ يّةخصيات بوصفها عبلمات سردالشليس بٌن 
ة راكالشدوف ظهور فكرة  التواألب، ح خصيات واقصد بذلك األـّ اؼبتنازعة للشّ  ّيةاأليديولوج

 ، إذل درجة غضّ ّيةانألنوا ّيةناقض يف فضاء منزرل مشحوف بالكراىالتوتقاسم األدوار؛ لذا اندلع 
.(2)«ذلك اء كلّ رؼ فيها عن اػبيانة، فارتسم إحساس باػبزي اؼبضمر من جرّ الط

ؽبا، لت أوزارىا، فدخلت يف دوامة ال قرار كانت شبرة ىذه العبلقة اؽبجينة ربمّ   اّليتالبطلة  غًن أفّ 
واصل اإلهبايب بينهما كشريكٌن، التر وعاشت بٌن خيارين متعارضٌن سباما، فكانت شاىدة على تعذّ 

ين الدما مرآة تنعكس عليها رغبة الو أهنّ حًنة الفتاة وىي عالقة بٌن ثقافتٌن، وك ردالسّ أبرز »حيث 
تعميق حًنهتا وتشتيت رؤيتها؛ إذ دل ها تعمل فعلها يف اؼبتعػػػارضة، فبل تنفػػػذ إذل داخلهػػا مبػػاشرة، لكنّ 

ضت قطاع عنها، لكن رؤيتها للعادل تعرّ نالدماج الكامل يف بيئتها اػباصة، ودل تستطع انالن من اتتمكّ 
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ت عبلقتها باألشياء ظلّ  فإفّ فيع، الر قص الر ا أصبحت عضوا ناشطا يف فريق أهنّ شويش، ومع للتّ 
.(1)«واىنة

منهما عبثا نفي األخرى، ٍب  طفلة بٌن ثقافتٌن، رباوؿ كلّ اغرتبت وىي »البطلة  والبلفت أفّ 
مع أمها اؼبريضة إذل لندف، حيث  ست غربتها وىي كبًنة بعد وفاة أبيها، وسفرىا من ٍبّ تكرّ 

ل ضياعا تاما لقاطنيها، مها كانت سبثّ علمها ونظامها وتقدّ  استحكمت حلقات الغربة، فلندف بكلّ 
، لكن سرعاف ما دخلت (2)«بيلةالنيف غياب قيم اغبياة  مة، لكنّ متضخّ  يّةكوف يف حر ن يتحّر اّلذي

قايف ربمل الثىذه العبلقة احملكومة باالختبلؼ  الفتاة يف عبلقة ـبتلطة انتهت بإجهاض اعبنٌن، فكأفّ 
قافات وتتحػػػاور بعيدا الثمشرقة تتفاعل فيها  ةير هناعبد اهلل إبراىيم تصوّ  اهتا بذور أفوؽبا، لكنّ يف طيّ 

نػػة مػػػػػن مصػػػػػدرين عػػػػػػراقي، مػػػػن الفتػػػػاة اؼبهػػػػجّ  فكػػلّ »، إذ يقػػػوؿ: ّيةاالعتبػػػارات األيديولوج عػػػن كػػػلّ 
 ّية، كاف متاحا ؽبما أف يبضيا يف عبلقة إنسانّيةن من أب فرنسي وأـ إفريقواقبليزي، و"آرنو" اؼبهجّ 

ما خطوة يف ؾباؿ غلقة، فتجربتهما ـبتلفة عن ذبربة أبويهما، إذ تقدّ م ّيةباس يف دائرة ثقافكبالى اتتخطّ 
من أبويهما، ومع  ّيةعيشهما اؼبشرتؾ أكثر مقبول ّية، وإمكانّيةينالدو  ّيةقافالثو  ّيةة العرقالطهجٌن واؼبخالت

الفرنسي  خلص من اعبنٌن، ٍب اتضح فيما بعد أفّ التخيار اإلجهاض إذل رغبة يف  روايةالذلك عزت 
.(3)«"آرنو" كاف متزوجا

 ّيةرؽ والغرب، وتدرس إمكانالشتتناوؿ العبلقة اؼبلتبسة بٌن  روايةالىذه  غم من أفّ الر وعلى 
تقاـ اعبنسي، إذ نالزبلصت من ىواجس ا روايةالىذه   أفّ دماج من عدمو يف اجملتمع اعبديد، إاّل نالا

رؽ الش ّيةاؼبهتمة بثنائ ّيةالعرب وايةالر ستها كرّ   اّليتدل سبتثل...لقواعد اؼبعادلة »ا: أهنّ د عبد اهلل إبراىيم يؤكّ 
جاؿ الر ربملها، و  اّليتاؼبسبقة  ّيةقافالثخًنة الذخصيات تقيم عبلقاهتا يف ضوء الشوالغرب، فقد كانت 

بة جر التاء ىم اؼبرربلوف إذل ديار الغرب يطلبوف ثأرا جنسيا من حيف غبق بببلدىم جرّ 

 .117ص ـ.س، سوي،النالّسرد  -1
.متاح على الشبكةمقاربة عصريّة،  -!!أضبد موسى اػبطيب: كم بدت الّسماء قريبة -2
 .120ص ـ.س، سوي،النالّسرد  -3



ؤية األنوثّية وتشكل عالم مفارقالر  ------------------------------------الفصل الثاني 

436: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

يتناوؿ جبرأة اؼبشهد اعبنسي، كرجع صدى  اّلذيزوع الن، ويبكن أف نضرب مثبل ؽبذا (1)«يّةاالستعمار 
تٌن متضادتٌن "اؼبوسم" بٌن صفحاهتا أيديولوجيّ  روايةتطرح »ياؽ السّ عسف االستعماري، ففي ىذا للتّ 

 روايةالىذه  . بل إفّ األنوثةجولة و الر  ّيةا ثنائإهنّ عف: الضة و مراكز القوّ  الفتتصارعاف فيما بينما وتتباد
رؽ رجبل ومن الغرب أنثى أو الشرؽ لتجعل من الشبٌن الغرب و  يّةتقـو بتجنيس العبلقات اغبضار 

 .(2)«بينهما إناث، حيث يصبح الكذب واعبنس ىو احملكّ 

إذل  ؿ سردياماؿ" منحى غًن مسبوؽ، فيتحوّ الش"موسم اؽبجرة إذل   روايةخذ اعبنس يف ىذا، ويتّ 
 مشروع انتقاـ. اعبنس ىو عامل ىدـ للوجود وإفناء، بدال من أف يكوف عامل بناء وبقاء؛ بل إفّ »

ػػرؽ والغرب الشػػراع األزرل بٌن الصأقصى درجػػػات العنػػف يف ىػػػذا  أنّواعبنس ىنا ىو معادؿ للمػػػوت، 
.(3)«يّةاغبضػػار  ّيةالعرب روايةاليف 

نتيجة  ّيةت خببلفات شخصماء قريبة!!" فهي وإف غصّ السّ "كم بدت  روايةق األمر بوإذا تعلّ 
تقاـ، وىذا ما وبوصلو عبد الندبنأى عن فكرة ا يّةردالسّ دت عواؼبها قايف واغبضاري، فقد شيّ الثباين الت

أخفقت يف  اّليتػػرؽ، وىػػي الشجربػػة يف التخػػاضت  اّليتىي  ّيةاؼبرأة الغرب»...اهلل إبراىيم يف قولو: 
أف تربىن  روايةالتقاـ، إمبا أرادت النرقي، ودل يلح ؿبموؿ ثأري يشي بفكرة االشواصػػل مػػع التإقامػػة 

واصل العاطفي واالجتماعي، وحت العبلقة بٌن األـ التعلى عجز األشخاص اؼبختلفٌن ثقافيا عن 
يطرة على السّ رؼ عن الط د غضّ رعي، فقالشا خيانة باؼبعىن أهنّ و"ديفيد" دل ينظر إليها األب على 

رؽ، نبا زوجتو الشبٌن اقبليزيٌن يف أرض  يّةوجسد ّيةنة وجرى قبوؿ عبلقة تواصل ثقافعبلقة متعفّ 
بسبب سوء تفاىم ثقايف  يّةوجٌن، إذ تنشأ العبلقة اؼبواز الز واصل بٌن الت وعشيقها بعد أف انبتّ 

.(4)«شخصي
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 :تضخم رهان الكتابة -3-6

ع عبد اهلل إبراىيم مسار البطلة مليكة، فاستطاع أف ينفذ دة" لػ "مليكة مقدـ"، تتبّ "اؼبتمرّ  روايةيف 
مػاىي التكشف عػػن   اّلذيفسي، النحليػل التإذل دىاليز شخصيتها، من خػػبلؿ االستعانػػة بنوع مػػن 

ات الذوربقيق ر حرّ التغبة يف الر ، فمن منطلق ّيةرجسالنات عرب رصد مبلمح الذكفاء على ناليف ا
ر تأطًنىا يف سياؽ تعذّ  اّليت األنثويّة يّةالبرطت البطلة يف سلسلة من األسئلة اغبائرة حياؿ معىن اؽبو 

صهػػػار، ويف نػػػوع من االقتصػػػاص من نالمركز وتذويبػػو إذل حػػدود االتأبوي، تتضاءؿ يف أفقو آماؿ ؿبو 
راحات  ج مصدر كلّ  األنثىترى فيها  اّليتياهتػػػا، و صورىػػػا وذبلّ  اؼبتقادمػػة يف شّت  يّةكور الذ اؼبنظومػػة 

حاؿ من  بأيّ -قيتها اؼبنشودة ال تتحقّ حرّ  وعطبها الوجودي، رأت البطلة أفّ  األنثويا اهنكي
لة، حسب ما يذىب إليو عبد اهلل يف قارات الكتابة وعواؼبها اؼبتخيّ  ّية عرب رحلة استكشافإاّل -األحواؿ

شبح األبوة طاردىا حيثما وصلت،  األب، لكنّ  ةييف البدء عاشت مليكة حبما»ولو: إبراىيم يف ق
...كانت تريػػػد أف األنثويّة يّةسبة ؽبػػػا ماكبة للهو النق بالكتابة، فالكتابة بيتها تتحقّ حرّ  تهت إذل أفّ انف

.(1)«غ حملاورة نفسها وماضيها عرب الكتابة...، أف تتفرّ يّةتذىب إذل أقػػاصي اغبر 

س ػبيػػػػػار فػػردي متٌن، ينطلق مػػػػن تقويض واقع يبوج باإلقصاءات، إذل الكتابة ستؤسّ  يبػػػدو أفّ و 
ؿ ورة واؼبفارقة، فتتحوّ الثيف ترتيب أجزائو، بألواف من  األنثىن تشييد عػػػػػادل مفارؽ على أنقاضػػػػػػو، تتفنّ 

ق بذلك ات وما ترنو إليو، فيتحقّ الذد لقاء ضبيميا واستثنائيا بٌن تلك الفسحة إذل واقع مشتهى، هبسّ 
يشعرىا  -ببساطة- وألنّ ر يف مغادرتو؛ وجودىا عرب اؽبروب اؼبتواصل إذل عادل اػبياؿ واغبلم، ال تفكّ 

حاـ االستثنائي بتخرهبات القلم وانزياحاتو، لتق كينونة تعانق اؼبمكن عرب االتماء والوجود، فتتخلّ نالبا
فر إذل صبيع األزمنة السّ ا بقدرتو على اهند عبد اهلل إبراىيم ولع البطلة بإيقاع اغبرؼ وإيبذ يؤكّ إ

جػػل، ووضعتو يف مواجهة الر وضعت مليكػػة الكتػابة يف مواجػػهة »والفضاءات بكل مرونة، يف قولو: 
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لج "مليكة" إليو ت اّلذيفسي النالكتابة ىي اؼبكافئ  ضح أفّ تصرت للكتابة...وسيتّ انفالكتابة، 
 .(1)«خصي على ببلدىا...الشب على القلق للتغلّ 

 ؤيةالر ديد بالكتابة، استطاع عبد اهلل إبراىيم أف يستخلص جوىر الشوعلى إثر ىذا االحتفاء 
شديدة  ّيةنرجس»عربت يف تصوره عن  اّليت، روايةاليف ىذه  ردالسّ خلف أسوار  يّةاؼبتوار  يّةردالسّ 
واب، فحينما وجدت يف "جاف لويس" الصجعلت من نفسها معيارا هنائيا للخطأ و "مليكة" ػيق، فػالض

رت ىي خلص منو، فقد اشرتكا وعاشا يف بيت واحد، وحٌن قرّ التد يف طرده و منافسا للكتابة دل ترتدّ 
لة "إذا من فضلك، نفذ من مغادر، فأردفت ىي متعجّ  أف يفرتقا، اقرتح ىو أف يغادر إف كاف ال بدّ 

خ وجودىا يف فرنسا رسّ  اّلذيجل الر أريد أف تغادر حاال" وهبذه اعبملة تبلشى دور  آلفرا، اقرارؾ فو 
.(2)«منذ وصوؽبا، وطاؼ هبا البحار، وانتهى إليها كأنثى وشريكة

أكيد على ضيق أفق التترسيخو سلفا، يذىب عبد اهلل إبراىيم إذل  ىكذا، وتأسيسا على ما ًبّ 
 يّةلطة العسكر السّ راع بٌن اإلسبلميٌن و الصواقع  ّيةن من تغطواكبسارىا، فهي دل تتمكّ  يّةردالسّ  ؤيةالر 

سعادة البطلة تكمن يف الكتابة اؼبقرونة باغبلم،  ألفّ اغباكمة يف زمن نشبت على جنباتو أتوف احملن؛ 
كشف فمن بٌن العديد من االختيارات، ربتفي بوىج اغبرؼ، وتتخلى طوعا عن زوجها ووطنها، لتت

ة اغبلم، الكتابة، ولذّ  ةيا بطريقة مبالغ فيها، فبانغماسهػا يف غواألنّ عارل، وتضخم االت، و ّيةرجسالنشرفة 
 ةية/واىلت عبلقات ىشّ فاعل، فتشكّ التواصل و التواالحتفاء باؼبستعصي على القبض، تضاءلت فرص 

وج، ومع العادل من حوؽبا.  الز مع اآلخر/

:وتداعيات الحرب األنثى -3-7

صبح عن مناخ اغبرب  يّةاغبكايا" و"دنيا" لعلو  "مرًن يف رواييت األنثويّة يّةردالسّ  ؤيةالر دل تبتعد 
 ّيةثقافة اجتماع»يف  يّةكور الذ وتأثًناتو، حيث عرضت حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم للهيمنة 

ياهتا األكثر بتمثيل إحدى ذبلّ  ؤيةالر ، وتقـو تلك ّيةمة، تشهد حراكا بطيئا يف ركائزىا األساسمتأزّ 
.139-138ص ص ـ.س، سوي،النالّسرد  -1
 .140نفسو، ص -2



ؤية األنوثّية وتشكل عالم مفارقالر  ------------------------------------الفصل الثاني 

439: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

اهتا، وأدب اغبرب بصورتو اؼبباشرة يكاد وتداعيّ  ّيةبناناللّ  ّيةز االىتماـ على اغبرب األىلخطورة...ويرتكّ 
ياؽ السّ ، ويبكن أف يستدعي ىذا (1)«طوا يف ؾبرياهتان البرطوا فيها، وتورّ اّلذيجاؿ الر يكوف من أدب 

يبتزج فيها  اّليترات يكتبها عساكر ؿبرتفوف سواء كنوع من اػبواطر أو اؼبذكّ  اّليت روايةالنويو إذل الت
م من احتقانات.   أهنّ الواقع باػبياؿ، وقد يكتبها أدباء مواكبة منهم لواقع اغباؿ، وتأثرا دبا هبرى يف أوط

ل اغبرب دل تشكّ  على أفّ  أكيدالتاقد، ينصرؼ إذل النتبناه  اّلذيقايف الثحليل التمنحى  غًن أفّ 
بتصوير واقع اؼبسخ  ّيةوائالر ىاجسا للكتابة بوصفها حدثا واقعيا إنسانيا، لو إفرازاتو، بقدر ما انشغلت 

صبػػػح عػػن اغبػػرب بوصفهػػػا حدثػػػا،  يّةدل تكتب علو »نعثر على تفصيلػػػو يف قولػػػو:  اّلذياؼبضاعف، 
جاؿ ٍب كيف قاموا دبسخ اؼبرأة الر مسخت اغبرب فيها  اّليت ّية: الكيفّيةنبػػػا ىػػػػو أكثر أا كتبت عػمّ إمبّ 

ال رجاؿ شوىتهم أو سلسلة حكايات شبة مسخ مضاعف، ىناؾ أوّ  يّةحكا بعد ذلك، فخلف كلّ 
ساف من ئلنل ما يبتّ  وا فيما بينهم، فقدوا كلّ فاناغبرب وىزموا فيها، بعد أف أدمنوا القتل والعنف، وت

خيلي يف التالعادل  يف تصويػره وإبػػرازه، لكنّ  األنثويّة يّةردالسّ  ؤيةالر مسػػخ فضيع تربع  قيم، وىػػذا
، ّيةرعفاقدة للشّ  ّيةوايتٌن يبدأ بعد ىذه اؼبرحلة، فهؤالء العائدوف من اغبروب، وىي حروب أىلالر 

ونزاعات بٌن ميليشيات متحاربة، ىبوضوف حروبا مريرة مع نسائهم فإذا كانوا ىزموا يف ميداف 
ىتها، اغبرب األوذل مسخت أعماقهم وشوّ  ألفّ ، و يّةكور الذ ؽبم أف يظفروا يف ميداف  فإفّ االقتتاؿ، 

ا حرب ألهنّ أكثر مرارة؛  ّيةانالثع أف تكوف اغبرب ، فمن اؼبتوقّ ّيةفسالنو  يّةت قدراهتم اعبسدوشلّ 
عاء مغامرة جديدة جل بعجزه نتيجة خوض اؼبغامرة األوذل يفضي بو إذل ادّ الر عقيمة، فعدـ اعرتاؼ 

. (2)...«اإلنساينّ ا اهن، وزبريب كياألنثىتقـو على قهر مضاعف عبسد 

، واؼبرآة البديلة الر ىدفا لسلطة  األنثىىكذا، تصبح و  ومدى  ،نفسوؼ على يتعرّ  اّليتجل اؼبهزـو
كػػوري الذ حق االستيػػبلء  ّيةػػأكيد على فرضالتجػػل يف الر اعتمػػده  اّلذيسويػػغ التتو من خبلؽبا، وىو قوّ 

أثخنتها  اّليتاالستيبلء، فاعبراح  ّيةملك عرب فاعلالتغبة يف الر ، من خبلؿ تكريس األنثويعلى اعبسد 
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فػراحت تػعيػػد إنتػاج وىػػػػم انتصػػػػػار على جسػػد أنثػػوي كػػػورة اؼبتػػػمػركزة، الذ اغبرب، أطفأت جذوة 
عبًن عن مأزؽ ذكوري، الت، إثر ّيةوح العدوانالر م مػػكرا وقسػػوة، فتتضخّ  ػػػػع، وربػػت شػػروط أشػػدّ طيػّ 

ة تكفًنا عن خسائر صبّ  األنثويكو للجسد جل يف سبلّ الر تات، حيث يرى الشوحالة من االضطراب و 
كوري اؼبرىق، عرب الذ ينبغي تطويعو بطريقة أو بأخرى ػبدمة اعبسد  األنثوياغبرب، فاعبسد يف ميداف 

ت مّ ػن اّليت ّيةبدت الكاتبة جريئة جدا يف رسم بعض العبلقات اعبنس»العنف والقهر اؼبتواصل، حيث 
 .(1)«خصيات...الشتستعر يف صميم  اّليت ّيةعن بعد داخلي وعن اغبالة اعبحيم

تنطوي عليو وىي  اّلذين ؿبتوى جديد غًن اؼبرأة اؼبستحوذ على جسدىا ستتضمّ  يّةغًن أف ىو 
ؿ اعبنس من عبلقة ا مستودع للشهوة والفتنة واإلغراء، فيتحوّ أهنّ تنعم باالستقرار، وينظر إليها على 

  ّيةملغضبيمة وخاصة بٌن رجل وامرأة يف غبظة عري، إذل أداة استبعاد وقمع، ترمي هبا إذل فراش اؼبتعة 
كوري اؼبشحوف الذ اىا من الوعي بذاهتا، وبالعادل من حوؽبا. ىذا االستيبلء دة إيّ كينونتها، وؾبرّ 

قة مغايرة للمرأة عرب أفعاؿ ملفّ  يّةأف يسبغ ىو  شأنومن  فسي، واإلرىاؽ اعبسديّ النكسار نالبا
من مصدر لئلغراء إذل بؤرة لتعميق القهر األبوي،  األنثويؿ اعبسد نيع يتحوّ الصوصادمة، وهبذا 

باهتا، ر يف متطلّ ، بل استبعدىا، ودل يفكّ األنثويّةات الذجل يف اإلصغاء إذل أعماؽ الر بعدما أخفق 
يبارسها دوما  اّليتقو، وسيادتو اؼبطلقة ماهتا كأنثى، يف مقابل إبراز تفوّ عندما أمعن يف زبريب أىم مقوّ 

، وتدور يف ّيةجاؿ عبثالر تصبح حروب »فحينما  عارل،التو  ّيةانألنّ فحورل ال ىبلو من ااؼبرأة دبنطق  ضدّ 
 كورة جزءا من رىاف الوجود، فليس من اؼبهمّ الذ فيصًن رىاف  األنثويب إذل اجملاؿ حلقة مفرغة، تتسرّ 

ث بفكرة حرب، ويؤوؿ جسد اؼبرأة ميدانا ؽبا، فتصل أصداؤىا عرب اغبوارات شبّ التا ربقيق نصر، إمبّ 
 .(2)«ال تنتهي بٌن نساء حائرات وراغبات ومسحوقات اّليت

هوات الشسبتزج فيها  اّليت روايةالبلت اؼبشهد اعبنسي يف ىذه ل سبثّ ربلّ  اّليت يّةقدالنوزبتلف اآلراء 
لكثًن من  يّةحالة نقد» أنّو، وإذا كانت يبىن العيد تنظر إذل اعبنس على ّيةفسالنكسارات نالوالغرائز با
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يتبدى من وجهة نظر شهبل العجيلي بوصفو  وفإنّ ، (1)«تصيب اؼبرأة وتصيب اجملتمع ككل اّليتالببليا 
األفراد ، وقيمها، وبٌن فبارسات ّيةقافالثسة ات لذاهتا باغبقيقة، ومواجهة بٌن سلطة اؼبؤسّ الذمواجهة »

سالة من الر تنتقل فيو  اّلذياحمليط رؼ اؼبواٌب للمواجهة، أو الظل ىذا ا ا اغبرب  فتشكّ . أمّ ّيةالواقع
فيها سطوة القوانٌن، فيستثمر اؼببدع  ، زبفّ ّيةواستثنائ ّيةا مرحلة انتقالأهنّ اؼببدع إذل اؼبتلقي، ذلك 

 .(2)«ـ مباحا، وفعل الكبلـ عليو مباحافرصتو ليحكي اغبقيقة كما يراىا، ويصبح فعل اعبنس احملرّ 

، ردالسّ لة عرب خصيات اؼبتشكّ الشومن جهة أخرى، استطاع عبد اهلل إبراىيم أف يضيء مبلمح 
ا تعرض نبذا من ذبارب وأحداث وتواريخ بشخصيات متماسكة، إمبّ  يّةردالسّ  ؤيةالر وال تعىن »يف قولو: 

رثرة واستعادة ذبارب الثمشغولة باغبديث واغبوار و  ّيةسائالنووقائع، فبا آؿ إليو أمرىا، فشخصياهتا 
 ّيةخصالشمنتظمة عن نفسها وعن عاؼبها، و  ية، وىي عاجزة عن بناء حكاّيةؿببطة وهبيم ّيةجنس

ي، مشغولة دبا تكتبو أو دبا سوؼ تكتبو، ردالسّ وصاحبة اؼبنظور  ةياو الر وايتٌن وىي الر ئيسة يف الر 
ل ميم، وال يبكن زبيّ الصؽ، وال يرذبى منو أي أمل، فقد ضربتو تداعيات اغبرب يف ي فبزّ ردالسّ والعادل 

.(3)«ناتوقت اغبروب مكوّ عادل متماسك من عناصر متناثرة، فرّ 

عن  يّةردالسّ  ؤيةالر خصيات بٌن جواكبها أوزار اغبرب وتداعياهتا، فأفصحت الشومن ىنا، ضبلت 
مطي إذل الن ردالسّ جديدة تنقل القارئ من  ّيةفاستحدثت بن، د فنيا عرب سرد متشظ  ـ ذبسّ وضع متأزّ 

فاصيل على كبو غًن الت، حيث تنساب روايةلل يّةقليدالت ّيةمن خبلؿ تقويض البن ،سرد غًن مألوؼ
ق لتصعيد أمين خطًن يشهده الوطن، ينضاؼ إذل ذلك ىاجس آخر يتعلّ  ّيةمتماسك، كنتيجة حتم

موذج عرب سرد مفارؽ.النعتاؽ من سلطة نالغبة يف االر ب

 ؛ ذلك أفّ وايةالر دتو شيّ  اّلذيخيلي التاقد أف يربط بٌن تداعيات اغبرب والعادل الناستطاع  وهبذا
حسب ما يذىب إليو عبد  يّةردالسّ  ّيةأحدثتو اغبرب، انعكس على البن اّلذيـ الواقع االجتماعي اؼبتأزّ 
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يف مقابل عادل سردي غًن متماسك، إذ يردؼ قائبل:  متهالكاهلل إبراىيم، فنحن بإزاء واقع 
، (1)«عاؼبا ىشا وفبزقا ومنهارا، فبل يبكن سبثيلو بسرد متماسك... األنثويّة يّةردالسّ  ؤيةالر فضحت »
ق  يتدفّ »يف "مرًن اغبكايا"  ردالسّ ، ف(2)« عرب اإلمعاف بتدمًنه بواسطة الكتابةال سبيل إذل فهمو إاّل »و

وقد ابتكر ترتيب زمنو وفقا  ،سوى رغبة الكبلـ عند من طفح بو، فراح يفضفض ا ببل تواعدكأمبّ 
 ولبّ  ردالسّ ىو جوىر  اّلذيواصل التق رغبتها يف وضرورة ما وبفظ ؽبا حرارهتا ووبقّ  ،يّةفو الشلعفويتو 

.(3)«أساسا ّيةفبارستو الكبلم

يف  يّةردالسّ  ّيةي البناقػػد خبصوص تشظّ النيتبنػػاه  اّلذيقػػايف الثفسًن الت فإفّ ومهمػػا يكن من أمر، 
، إذ ّيةقافالثص ومرجعياتو النواشج اغبتمي بٌن التتؤكد على  اّليت يّةقدالن، ينسجم ورؤيتو روايةالىذه 

يعيش فيو. ومن  اّلذيالكاتب، وموقفو من العادل  ّيةفقد أصبحت الكتابة جزءا من قض»يقوؿ: 
الجتماعي اغباضن للكتابة تظهر كتابة متماسكة، وظهرت الكتابة ياؽ االسّ دبقدار سباسك  أنّواؼبفهـو 
يف سياقات رافقت األزمات الكربى ومنها اغبروب، فقد عاصرت ىػػػذه الكتػػػابػػة أو أعقبت  ّيةاؼبتشظ

متمػػاسك، فالكاتب  أنّواغبػػروب يف معظػػم مباذجهػػا اؼبعروفة. ومػػن العبث تصػػوير عػػادل منهػػار على 
اعم لو الدياؽ السّ فصاؿ عن نال، ويكاد يكوف من اؼبستحيل عليو اّيةيتفاعل مع اؼبرجعيات االجتماع

.(4)«وألدبو

وجعات الت ردالسّ وقد أظهر »، ىبتم عبد اهلل إبراىيم ربليلو بقولو: ؤيةالر وانسجاما مع منطق ىذه 
 ّيةالت اػبفحوّ التتابع  أـز واػبداع، ٍبّ التضروب القهر و  وكلّ  ،لل االجتماعيالشو  ّيةفسالنيارات هنالوا

يار اؼبظهر اؼبرئي اهنى عند خيلي، وتأتّ التر معو خداعا عميقا يف سائر العادل جاؿ، فجّ الر ات يف أخبلقيّ 
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واٌب بدأ كثًن ساء اللّ النتصار على أجساد نالذلك يستقيم بتعميق وىم ا جل، فتوىم أفّ الر لسلطة 
.(1)«ل األوىاـ، وتبادؿ األدوارمن زبيّ  ّيةيستجنب لذلك الوىم، يف حلقة مفرغة وال هنائ منهنّ 

 :وانفتاح األفق األنثويالمنفى  -3-8

ماذج النفبدوح" ضمن  ّية"احملبوبات" لػ "عال روايةابقة، تندرج السّ  يّةردالسّ جارب التوعلى غرار 
للعادل، ويهيمن على  األنثويّة ؤيةالر تعكس  -رهيف تصوّ -ا ألهنّ اقد عبد اهلل إبراىيم، الناصطفاىا  اّليت

ساء اؼبنفيات النتقـو على ؾبموع متبلـز من أخبار »، فهي يّةسو الن يّةفضائها موضوع  اؽبو 
 روايةصل حاضر يتّ »، إذ (2)«ولذف بسواىا... ّيةن األصلهنّ اوأوضاعهن، وقد أجربف على ترؾ أوط

اكرة فيحضر عرب اللحظات الذا اؼباضي اؼبنغرس يف احملبوبات باؼبهجر: فرنسا، أمريكا، كندا، أمّ 
.(3)«يبومة اؼبتواشجة على رغم تباعد األمكنة واألحداثالداؼبستعادة من خبلؿ تداخل األزمنة ذات 

يف ىذه  األنثىت كوري، استثمر الذ ط سلّ التات اؽبيمنة و غبة اعباؿبة يف زحزحة آليّ الر  ّيةوعلى خلف
خلي اؼبطػػلق التخفي واالحتجاب، يف نوع من اؼبراوغة واػبداع، تأكيػدا لفكرة التأدوات  كلّ   روايةال

احملبوبات »جل ودعمػػو، حيث يذىب عبد اهلل إبراىيم إذل تأكيد ىذا اؼبسعى يف قولو: الر  ةيعن وصػػا
 ّيةبتجارب مؤؼبة، وحصدف إخفاقات نفسجاؿ بعد أف مررف الر نسوة متضامنات كدف يستغنٌن عن 

ػػات ، واليػػوميّ يّةذكر التسائػػل الر ػػاشػػػة واألحػػزاف اؼبتبػػػادلػػة و ، وىن يتواصلن عرب األحاسيس اعبيّ يّةوجسد
بيػػػػذ واؼبػػوسيقى، ويكافحن بعيدا عن ىيمنة األزواج واآلباء النبػػػخ واحتسػػػػػػاء الطوإيبػػػاءات اغبػػػزف و 

إلخواف، ويبكثن وحيدات يتبادلن مواقعهن ومواطنهن وعواطفهن، وصبيعهن مشدودات إذل أنوثة وا
ناعمة تواجو كبحا عاما وهتميشا مقصودا، فيلجأف إذل تواصل داخلي متٌن فيما بينهن، يستعضن بو 

.(4)«شيء عن تواصل مبهم مع رجاؿ ينتهي األمر معهم إذل االستئثار بكلّ 
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ثوي اغبضور يف قلب اغبياة ؤلنّ مسك هبذه البدائل اؼبذكورة آنفا، يوفر لالتاإلصرار على  ولعلّ 
، فيستحيل طاقة وسلطة وفيضا شعوريا تقـو عليو أركاف ، وقهر نفسيّ بعدما غبق بو من قمع فكريّ 

ابع، فأعلنت عن مروؽ التالعبلقة اغبميمة بٌن البطلة سهيلة وؿببوباهتا، بعد أف ضاقت ذرعا دبوقع 
عبًني ألحاسيسهػػا وذبربتهػػا، التأفكار تيسا اؼبعػػادؿ »ا وجدت يف أهنّ ذكر عبد اهلل إبراىيم سافر، وي

غبة الر عارض القائم بٌن التابػػػع، واستثًنت بالتدة دبواجهػػة آدـ حػػواء اؼبتمرّ  ّيةفتمػػاىت مػػع شخص
مايز التلوؾ اعبماعي الكابح ؽبا، وقادىا ذلك السّ و  ّيةاألصل يّةزعة الفردالنىا، أي بٌن صدّ  ّيةوكيف
اػبروج من الفردوس إذل اختبلؼ أكرب بٌن رؤيتٌن للحياة:  ةيكر يف حكاالذ و  األنثىرل بٌن موقعي األوّ 
اريخ حينما خرب آدـ التواالستئثار انبثقت فكرة اآلخر يف  ّيةانألنابع، وبسبب االت رؤيةدة و اؼبتمرّ  رؤية

.(1)«راكة...الشمبدأ 

استقر إليو عبد اهلل إبراىيم، استطاع أف يظفر بقيمة  اّلذيي ردالسّ حليل التبيد أف البلفت أف 
عسف األبوي، من خبلؿ "ىضػم األذى"، وىو مبػػدأ التصاحل مع االضطهاد و التتوحي ب ّيةأخبلق

 ف، وعيا منهن بأفّ فح والغفراالصجاؿ بالر استثنػػػائي تواضػػع عليو احملبوبػػات، البلٌب كن يقابلن إساءة 
 مصدره رجاؿ ثبت قصورىم عن إدراؾ اغبقائق الكربى للحياة، وما كاف يثًن سخطهنّ »لم الظىذا 

األذى، فبل سبكث سوى  يتحملنّ  ا يقرتفوف من أخطاء ال معىن ؽبا، فكنّ جاؿ عمّ الر ب ىو رأفتهنّ 
.(2)«من...الز سياف دبرور الندوب اعبارحة يف األعماؽ، حيث يطمرىا الن

، حيث يكشف روايةالمن يف ىذه الز  ّيةحليل، يتناوؿ عبد اهلل إبراىيم بنالتويف مستوى آخر من 
تتخطى  ّيةلقيم إنسان يّةسو النات خصيّ الشضايف بٌن اؼباضي واغباضر من جهة، وعن امتثاؿ التعن 

كريات الذ سياف، تأٌب النكرى و الذ تناظرا بٌن  ردالسّ ـ قدّ »من جهة أخرى، إذ يقوؿ:  ّيةمكانالز األطر 
ابط، وتبادؿ الرت سياف من اغباضر حيث النشرد والقهر واغبزف، ويأٌب التمن اؼباضي البعيد، حيث 

، فهن صباعة متشابكة ردالسّ ساء مساحة النمن مؤلت الز ـ ما تقدّ ضامن. وكلّ التو  ةيعاالر العواطف و 
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 يّةؽبو  شيء، ينتمٌن كلهنّ  ن نوع عابر لكلّ هنّ إ. ّيةأو جغراف ّيةأو عرق ّيةفواصل ثقاف اؼبصائر ال تفصلهنّ 
.(1)«اضة...عبًن عن مشاعر فيّ التقادرات على  جامعة، ويعرضن اؼبساندة بعضهن لبعض، وىنّ  يّةأنثو 

 اّليت ّيةائهنبلحليل أف تكشف عن اإلمكانات الالتاستطاعت حسب ىذا  روايةالىذه  يبدو أفّ 
بكل -ىانات اػباسرة، ليسهم ىذا الفضاء الر ثى، بعد سلسلة من ؤلنرىا اؼبنفى ليبكن أف يوفّ 

إذل جانب األـ وابنها، »يف قولو:  ؿبمد برادةده ؛ حسب ما يؤكّ األنثويّة يّةيف تأطًن اؽبو  -ربفيزاتو
ىناؾ احملبوبات، صديقات سهيلة البلئي تعرفت عليهن يف فرنسا: نرجس، وجد، كارولٌن، سارة، 

 تستظلّ  داقة بينهنّ الصأواصر   أفّ ينتمٌن إذل أوطاف ـبتلفة، إاّل  تيسا...وىنّ ش، رباب، بلنأظباء، ب
وتعويض اإلخفاؽ اإليديولوجي  ،اؼبسؤولة يّةغبة اؼبشرتكة يف فبارسة اغبر الر وب ،قايفالثدبناخ باريس 

واحدة من تلك احملبوبات،  عوب، ورفض اغبرب واؽبيمنة...وراء كلّ الشو  اإلنساففاع عن حقوؽ الدب
داقة، بتعبًناهتا اؼبختلفة، الصتغدو  ات، ومن ٍبّ الذروط اعبائرة وذبديد الشزىا على ؾباوزة قصة ربفّ 

قيقة الر عبًنات التصبيلة تتجلى يف اإلشارات اؼبرىفة و  يّةا تفيض بأنثو ألهنّ  روايةاليف ىذه  ّيةظبة أساس
واغبرص على ذبميل اغبياة  ،ّيةهالشقص، وربضًن األكبلت الر من خبلؿ تبادؿ اؽبدايا وحب الغناء و 

داقػػة بٌن سهيلة وؿببوباهتػػا ىػػو بديػػػل عػن اغبيػاة اؼبكػروىة، اؼبػػوصومة الصػػػز حيّ  ...كأفّ ّيةاليوم
ؾباال الستيبلد قيم »، وهبذا يغدو اؼبنفى (2)«باغبرمػػاف وذكريػػات العنف واغبػػػرب، ومصادرة الوطن

ض خسراف القضايا وؽ إذل ابتداع ما يعوّ التبة و شابك واؽبجانة اؼبخصّ التزىا مغايرة ضمن شروط يبيّ 
.(3)«الكبًنة

ىذا  فإفّ عات موءودة، يشيعها اؼبنفى بوصفو بديبل عن تطلّ  اّليتويف سياؽ القبض على اؼبعاين 
أي الر  يّةيعرتؼ بقيمة الفرد وحقوقو ويتيح اغبوار وحر »الفضاء حسب ما يذىب إليو ؿبمد برادة: 

نزحت من دوف موارد ثابتة وواجهت الوحدة وقلق  اّليتسهيلة الفنانة، اؼبثقفة  فإفّ ختيار، ومن ٍب واال

  .135ص  ـ.س، سوي،النالّسرد  -1
.متاح على الشبكةداقة، الصؿبمد برادة: عودة إذل رواية "احملبوبات" عالّية فبدوح بٌن فضاء اؼبنفى وقوة  -2
 .نفسو -3



ؤية األنوثّية وتشكل عالم مفارقالر  ------------------------------------الفصل الثاني 

416: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

ر ؽبا يسّ  اّلذيداقة  الصد نفسها وتلتقي حريتها داخل فضاء الكهولة، استطاعت مع وذلك أف ذبدّ 
اؼبنفى، من دوف أقنعة وال  ا تواجو وجودىا يفهنّ إ»، ويردؼ قائبل: (1)«أفقا جملاوزة اغباضر احملصور

أفعاؽبا تغدو ؿبايثة لذاهتا، ال  ألفّ  ؛ّيةياتو اغبقيقويستعيد وجودىا ذبلّ  ،عارل اؼبوروثالتفيتبلشى رتوش 
 .(2)«ات الواحدة...الذوات داخل الذد واكتشاؼ تعدّ  ،بلورالتعن  تكفّ 

د ، وما تولّ يّةاالستبداد يّةكور الذ لطات السّ ىكذا، ويف ختاـ ىذا الفصل، يبكن القوؿ بأف نسق 
فعليا  يّةأنثو  يّةت مسألة البحث عن إعادة تشكيل ىو غذّ  اّليتلت اعبذور العميقة عنها من خلل، مثّ 

- ّيةعنها، فكانت الكتابة األدب ّيةائدة بصياغة  مفاىيم اختزالالسّ قافة الثلت ورمزيا، بعد أف تكفّ 
اؼبنشودة، ؼبا تشيعو من بدائل تنسجم  يّةل اؽبو فضاء جريئا لتمثّ  -منها على وجو اػبصوص يّةردالسّ 

عرب  ّيةينالدسات دبا يف ذلك اؼبؤسسة د على صبيع اؼبؤسّ مرّ الت بلفر، فتتعلق حينا بإعحرّ التمع مساعي 
مع الواقع ابو، واالحتفاء باؼبدنس، وترتبط حينا آخر بإحداث قطيعة حاظبة التاإلغراؽ يف كسر 

ن من ؼبلمة مبلمح ال ائرة، دل تتمكّ الثىذه األصداء  خييل، غًن أفّ التماىي يف اغبلم، وتكثيف التو 
ال  األنثويّة يّة عنها، فاؽبو ، وتعرّب األنثويّةات الذتنتسب إذل مصادرات اؼباضي، بقدر ما تلتحم مع 

ىاف يقتضي اغبفر الر ىذا  ألفّ ضج، وال يبكن اعبـز باكتماؽبا؛ النشكل و التطريقها كبو  تزاؿ تشقّ 
اسخة. الر عميقا يف اؼبسلمات 
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 جلّ  غًن أفّ سوي ينهض دبهمة سبثيل عادل اؼبرأة جسديا وثقافيا ونفسيا، الن ردالسّ ال ريب أّف 
ة، وتنشغل بتفاصيلو وصبالياتو يف سياؽ الصخ يّةأنثو  يّةبوصفو ىو  األنثوياإلبداعات ربتفي باعبسد 

ض لو من استبعاد، وطمس، اؼبرأة، وما تتعرّ  يّةصل أساسا حبر تتّ  اّليتل، ومفعم باإلوباءات لغوي متخيّ 
تأٌب استنئنافا  يّةسو الن روايةالمناقشتنا لتيمة اعبسد يف  . غًن أفّ يّةقافة األبو الثوهتميش يف عادل تسوده 

رود السّ  ح عبد اهلل إبراىيم حضورىا يف جلّ رجّ  اّليتبلثة الثع اؼبكونات تتبّ  اّليت ّيةللغايات اؼبنهج
موضوعا للبحث واؼبساءلة يف  يّةما يطرحو من سجاالت نظر  بكلّ  األنثوي، فيكوف اعبسد يّةسو الن

، أو يّةربليل ىو ما انتهى إليو عبد اهلل إبراىيم من خبلصات نظر  منطلقنا يف كلّ  ىذه احملطة، لكن
لنماذج ـبتارة.   يّةقراءات نقد

ها:ساؤالت، أنبّ التىذا، وسنحاوؿ على امتداد ىذا الفصل الوقوؼ على ضفاؼ العديد من 

 سوي؟الن ردالسّ على مستوى  األنثوييتيحها توظيف اعبسد  اّليتىي اإلمكانات  ما-
ب عن اؼبغاالة يف االحتفاء بو، ف؟ وماذا يرتتّ يشيعها ىذا اؼبكوّ  اّليت ّيةاللالدىي احملموالت  ما-

 للمرأة؟ ّيةالعبلئق يّةيعمل على إقصاء اؽبو  أنّوالسيما و 
جسد مغر ؟ أنّوكورة على اعتبار الذ يغذي رغبات  أنّوة، أـ الصخ يّةر أيديولوجيا أنثو ىل يبرّ -
ابوىات؟التسيخرتقها يف ؾبتمعات ؿبافظة تعتربه من احملظورات بل من  اّليتماذا عن القيم -
مسارات تحول الجسد األنثوي -1

اقرتحو عبد اهلل إبراىيم   اّلذيضح من خبلؿ ىذا العنواف اعبسد"، يتّ  يّةسوي ومركز الن ردالسّ "
، إذ يّةسو الن يّةردالسّ نة بالغة يف اؼبدوّ  ّيةفر عليو أيقونة اعبسد من أنبكمػػدخل لقػػراءتو، ما تتوّ 

ف بوصفو عنوانا يشغلو ىذا اؼبكوّ  اّلذير إذل اؼبوقع األثًني وصيف بشكل مبكّ التيستجيب ىذا 
ال الفتا يف شهد ربوّ  اّلذيقايف الثياؽ السّ مستجدات  ّية، حيث رافقت زبرهباتو الفناألنثويّة يّةللهو 

تزايد االىتماـ : »د عبد اهلل إبراىيم أفّ ، إذ يؤكّ ّيةواإلبداع ّيةاإلنسان ّيةاحالناؼبرأة من  ّيةعاطي مع قضالت
جعلت من اؼبرأة  اّليتاغبديثة،  يّةسو النسوي انبثق من خضم االىتمامات اؼبتزايدة باغبركات النباألدب 
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أفرز مطالبات   اّلذيد ، واغبراؾ االجتماعي اؼبتجدّ يّةقليدالت يّةكور الذ قافة الثموضوعا للمنازعة بٌن 
ومكانتها ودورىا كفاعل اجتماعي وثقايف، فكاف اعبسد جزءا من اؼبنظومة اؼبرتابطة  ،كثًنة حبقوقها

.(1)«اؼبرأة ّيةلقض

صيد الر يأٌب رجعا طبيعيا على  ّيةوائالر سائي يف الكتابة النوجو التىذا  وال ىبفى على أحد أفّ 
قد تصل أحيانا إذل درجة  اّليت-اؼبغاالة يف توظيفو  بيد أفّ ، األنثويارتبط باعبسد  اّلذيقيل الثىين الذ

للمرأة ال تراوح  ّيةعة تسهم يف صياغة صورة اختزالتنقلب إذل مآالت غًن متوقّ  -اإلعبلء اؽبوسي
ز ىذا الفهم للجسد، ويف ىذا اؼبقاـ وبسن بنا أف نورد قوال لعبد اهلل إبراىيم يعزّ  ّيةاالمتيازات اإلغرائ

ما فتئت اؼبرأة ترافع على قصورىا  ،ةيإذل رىانات بال ذة، ويرتدّ يرسبي يف أحضاف اللّ  ذيالّ اعبسدي 
، فمن يّةردالسّ  ّيةخيلالتمثيبلت التاعبسد يف  ّيةولكن مهما كانت أنب»وعدـ جدواىا، إذ يقوؿ: 

، والقيم ّيةػػارىبالتبكة اؼبتداخلة من اػبلفيػػات الشاػبطأ اختزاؿ اؼبرأة إذل جسد فحسب، ٍب استبعاد 
ال يصلح  األنثوياعبسد  ىذا ال يعين أفّ  صلة باؼبرأة وعاؼبها. على أفّ اؼبتّ  ّيةوالعقل يّةعور الشو  ّيةفسالن

يا ل حبد ذاتو ربدّ موضوعا لؤلدب، أو ملهما للتعبًن األديب، فاستكشاؼ ىذه القارة شبو اجملهولة يشكّ 
صار إذل تسويق أيديولوجيا مقتصرة على توصيف اعبسد من  يا القصد أاّل ، إمبّ ّيةىانات األدبالر أماـ 

.(2)«أشرنا إليها... اّليتبكة الشخبلؿ عزلو عن 

 اّليتنويعات التيكتنف  اّلذيبس رح، استطاع عبد اهلل إبراىيم الكشف عن اللّ الطويف ضوء ىذا 
ت كينونة شتّ  اّليتفبلت من القيود نالس وعيا بضرورة اسوي، فهو يكرّ الن ردالسّ يشيعها اعبسد يف 

 ،ّيةمطالنصورات التبعيدا عن  ّية بإطبلؽ قدراهتا اإلبداعد إاّل ؽبذا االشتباؾ اؼبعقّ  اؼبرأة، فليس من حلّ 
 يّةمثيبلت اعبسدالتسهمت يف إذكائو عرب أما غبق بصورهتا كإنساف من تشويو، وىو ما  بعد كلّ 

ؼببالغة يف االحتفاء جبسدىا ضمن مقاييس قي، ويبلغ األمر مداه يف حاؿ االر للوصوؿ واالستمرار و 
تعود خبطوات متسارعة إذل  -واغباؿ ىذه-، ويف إطار منطق يضمر شغفا صباليا صرفا، فهي ّيةمرض
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و بتوقيعها ىذه اؼبرة، فبل مناص إذا من ترشيد استدعاء اعبسد س الختزاؿ جديد، ولكنّ الوراء لتؤسّ 
االستغراؽ يف عادل اعبسد بعيػػدا » ا لو؛ ذلك أفّ ا ذكي  ثوي، وليس اختصار ألنبوصفو جزءا من الكياف ا
، ّيةقػػافالثو  يّةوالوجود ّيةعد االجتمػػاعالصبقضػػايػػا اؼبرأة والػػواقع على ـبتلف  عػػن ارتبػػاطػػو الوثيػػق واغبيّ 

 اإلنساينا اهنفتاح على ذاهتا وكينبلحرر منو لالتهبعل وعي اؼبرأة جبسدىا ناقصا، وىبتزؽبا فيما حاولت 
تعيش فيو، وتتداخل معو دوف أف يعين ذلك ذباىل انشغاؽبا بو أو  اّلذيامل وسط ؿبيطها العاـ الش

 .(1)«عليو بوصفو تابعا ومنفعبل ليس إاّل  يّةكور الذ قافة الثفرضتها  اّليتاالحتفاء بو وربريره من قيوده 

سوي، الن ردالسّ يستأثر هبا اعبسد يف  اّليتالبالغة  ّيةرا ثقافيا لؤلنبىذا، ويورد عبد اهلل إبراىيم مربّ 
ا أهنّ ده ذلك من إحساس عند اؼبرأة من نظرة اجملتمع إذل اعبسد عموما، وما ولّ »صل يف تقديره بػيتّ 

ػػا أهنّ بب اػبػػاص بشعور اؼبرأة من السّ  فإفّ مرغوبة على مستوى اعبسػػد وليس مػػن شيء غػػًنه، وىكػػذا 
د إذل ؾبرّ  األنوثةمطلقػػة ومتفػػردة، يؤدي إذل ىيمنة فكرة واحدة، وىي اختزاؿ  ّيةز خبصوصتتميّ 

ثى، ؤلنّ ق أساسا باالختزاؿ اؼبتواصل لىذا اؼبوقف ينطوي على مفارقة تتعلّ  أفّ  ، من اعبليّ (2)«جسد
ؿ عليو ككاتبة يف بناء ستعوّ  اّلذيل بؤرة جذب وإغراء فيما مضى، ىو ذاتو مثّ  اّلذيفجسدىا 

بجيل ينهل شرعيتو من التأف ىذا  جديدة، وسبركزه دوف سواه، فبل شكّ  يّةنصها، فرتفده بأشكاؿ تعبًن 
دل  األنثىقانوف اختزاؿ  فإفّ مثيل اعبسدي، التت صيغ ضاد بدؿ االختبلؼ، فلئن تغًنّ التفضاءات 

وثة.   ؤلناؼبفهـو االختزارل لخ سوي ترسّ الن ردالسّ سبثيبلت اعبسد يف  حنا بأفّ يتزحزح، وال نبالغ إذا رجّ 

قد الن فإفّ امة، هوات اؽبدّ الشثوي، واعتربتو مرتع ألنقد احتقرت اعبسد ا يّةقافة األبو الثوإذا كانت 
فتح صفحة جديدة معو، بغرض رد االعتبار إليو  -حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم- سويالن

لؤلدب  ّيةمثيلالتراكة من جهة، والكشف عن اسرتاتيجيات الوظيفة الشمن منطلق تثمٌن مبدأ 
وتبدو الوظيفة اؼبزدوجة ؽبذا »...ىانٌن قائبل: الر يعقب على ىذين  أنّوسوي من جهة أخرى، بيد الن
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جل على  الر وازف اؼبفقود بٌن اؼبرأة و التإعادة  ّيةا تتعارض مع شروطها، فهي تريد من ناحأهنّ قد، وكالن
جل وثقافتو إذل األماـ، وطمست دور الر دفعت ب اّليتمركز وآلياتو التم أنظمة ، وبذلك هتشّ عدالص كلّ 

يقـو بتمثيل  اّلذيدة للمرأة ولؤلدب ات اؼبتفرّ تسعى إذل تأكيد اػبصوصيّ  ّيةثان ّيةاؼبرأة، وىي من ناح
خارجيا مرتبطا دبنظورىا صل برؤيتها لذاهتا أـ كاف عاؼبا عاؼبها وجسدىا، سواء أكاف عاؼبا داخليا يتّ 

 ، فكلّ ّية، ولكن من جهتنا، ووفق مبدأ االختبلؼ ال نرى أي تعارض يف ىذه االزدواج(1)«للعادل
ور الفاعل للمرأة يف ـبتلف الدهتدؼ إذل إثبات  يّةسو النل اآلخر وال يلغيو، فالفلسفة منهما يكمّ 

 عن تعديل لسًنورة ولوجيا بقدر ما تعرّب ياهتا عصابا أيدظرة ال ربمل يف طيّ النىذه  اؼبيادين، ولعلّ 
كامل بٌن الترىاف ربقيق  جاؿ، كما أفّ الر ليست حكرا على  -عهاعلى تنوّ - ّيةالبشر، فالقيم اإلهباب

سوي وحده، يف حٌن يبدو البحث عن النقد النات جل واؼبرأة يبدو مطلبا عاما، ليس من أولويّ الر 
ىاجسا نقديا صرفا. سويالنزة لؤلدب اؼبميّ  ّيةوعالناػبصائص 

سوي، حيث يأٌب رىاف إثبات النقد النيستحضر عبد اهلل إبراىيم مساعي  ويف ضوء ىذا األفق
استمدت » ّيةتلك اػبصوص  أفّ سطرىا، وقد بٌّن  اّليتسوي يف طليعة األىداؼ الناألدب  ّيةخصوص

ا ألهنّ قايف ؽبا، ومن طبيعة جسدىا؛ الثنميط الت للمرأة، ومن اإلنساينوع الن ّيةتها من خصوصشرعيّ 
مع العادل من جهة، ومع ذاهتا من جهة أخرى، وىي عبلقات دبقدار  ّيةونفس ّيةتنتظم يف عبلقات ثقاف

ىة؛ أصبحت مشوّ  يّةكور الذ قافة الثمارستها  اّليتا بفعل اإلكراىات فإهنّ ، ّيةما كانت يف األصل طبيع
صار جسدىا موضوعا لتنازع ديين واجتماعي واقتصادي ف ىامشي، و اؼبرأة اختزلت إذل مكوّ  ألفّ 

اؼببدعة وىي رباوؿ الكتابة على إيقػػاع جسدىػػا دومبػػا انفتػػاح على  فيو أفّ  ، وفبا ال شكّ (2)«وثقايف
، ومػػػػوقفهػػا إزاء العػػػػادل مػػن حػوؽبػػا، سيحيلها من منظور ىذه اإلنساينوجػػودىػػا  جػػوانب أخػػرى زبصّ 

ذة وال شيء غًنىا. يقة إذل سالف عهدىا، أين كاف جسدىا موطنا للّ الضة الكوّ 
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اػباصة باؼبرأة، يدعو عبد اهلل إبراىيم إذل تفعيل مبدأ  يّةقدالنصوص النعو آلفاؽ ومن خبلؿ تتبّ 
 الّلغةابض بٌن الر ناغم التذلك  أف يراىنمركز، فبل نستبعد التاء نزعات إلهنراكة واغبوار سبيبل الش

 يّةتضاىي مركز  يّةجديدة ذات صبغة أنثو  يّةعلى تشييد مركز  يّةسو الن روايةاليف  األنثويواعبسد 
قػػافػػػػة نٌن األسػػاسيٌن للثّ عػػػػارض يف اؼبػػكوّ التىػػذا  وال يبكػػن فػػكّ »يقوؿ عبػػد اهلل إبراىيػػم: كورة، الذ 

بينهما على اؼبستوى  يّةدالض ّيةنائالثف آخر يتجاوز جػػل، وتشكيل مكوّ الر ، ونبػػػػا اؼبػػرأة و ّيةاإلنسان
 إذا أفرغت سائي، إاّل النات اؼبطلقة لؤلدب غبة اؼبضادة يف تأكيد اػبصوصيّ الر قايف، و الثالبيولوجي و 

سوي تثبيتها النقد الناىات رباوؿ بعض اذبّ  اّليت األنثويحوؿ اعبسد  ّيةشحن الغلواء األيديولوج
حليل اللساين التكورة، ٍب اإلفادة من معطيات الذ مركز حوؿ التيل أسباب وتأصيلها وتأكيدىا وربل

ظمة ألنّ هتدؼ إذل ربليل ا يّةنقد رؤيةسوي، استنادا إذل النأويلي ؼبعاعبة األدب التيميائي و السّ و 
اؼبخاصمة قد إذل ميداف آخر يقـو على الن ّيةألدب اؼبرأة، وعدـ نقل قض ّيةاللالدو  ّيةوالبنائ ّيةاألسلوب

للمرأة،  ّيةظرة اإلقصائالنترتاجع  ألفمبلئمة  ّيةجل، ٍب توفًن أرضالر واؼبنازعة واؼبساجلة بٌن اؼبرأة و 
مائر طبقا غباجات الضغليب، ويتوازف فيها استعماؿ التراكة بدؿ الشوإشاعة لغة تتحاور فيها مفاىيم 

.(1)«اإلكراه واؼبصادرة واالختزاؿياقات، وليس استنادا إذل السّ عبًن، وحسب اؼبواقف و الت

نائيات الثجيا، وتضمحل لو ينتهي عصر األيديو  يّةظر النىكذا، وتأسيسا على ىذه اؼبقرتحات 
ص بوصفو حدثا صباليا ينطوي على النصوب  يّةقدالنجو األقبلـ ، وتتناغم االختبلفات، وتتّ يّةدالض

طلعات التىذه البدائل تقرتب إذل  ورغم أفّ الالت، بعيدا عن رقابة اؼبركز ومصادراتو، الدفيض من 
استبعادا جذريا وقع للمرأة وجودا » يرى أفّ  اّلذيسوي النقد النا تلتحم ومساعي أهنّ  ، إاّل ّيةاغبلم

 اّليتللمجتمع  يّةاألبو  ّيةودورا وقيمة منذ وقت طويل، وذلك يعود إذل تضافر ثبلثة أسباب، وىي: البن
ساف إذل ئلنل ّيةى اغبقيقة البيولوجيتخطّ  اّلذينميط اعبنسي التيطرة، و السّ فاضل و التاتب و الرت تقـو على 

 اّليتكػػػورة الذ  يّةوع، وأخًنا مركز الندا أساسيا لقيمة قايف لو، فيصبح اعبنس ؿبدّ الثوعي الننميط الت
، ّيةواجتمػػاع ّيةوثقػػاف ّيةفػػاضػػل بٌن اعبنسٌن، واستنػػدت يف دعػػػػواىػػا إذل قيػػم دينالتقػػامػػػت على مبػػػدأ 

.216ص ـ.س، ،سويالنالّسرد  -1



فعالّية حضور الجسد في اإلبداع النسوي --------------------------------الفصل الثالث 

423: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

. وبناء (1)«ّيةقافة والقيم االجتماعالثا إذل بيعػة، وإمبّ الطال يعػود إذل  األنوثةكػورة على الذ فتفضيل 
ػػا أهنّ باؼبػػرأة، فينػػظر إليهػػا على  ّيةفػػاضل واؼبيػػز، تلحػػق أوصػػاؼ سلبالتبقيػػم  يعجّ  عليو، ويف جػػػوّ 

، وأسًنة حواسها وليس عقلها، وتقودىا العواطف وليس األفكار، وىي كائن خطر ّيةوشهػػوان يّةنزو »
 .(2)«جل ورقابتوالر  ةيال يؤسبن، فتحتاج إذل وصا

إذل استحضار  األنثويّةمركز األبوي، يف مقابل اكتظاظ اؽبواجس التم بؤر ويقودنا تضخّ وعليو، 
سوي النمن أبرز اؼبفاىيم وأكثرىا شيوعا يف اػبطاب  يعدّ  اّلذي ّية/اعبنوسة/اعبنوسّيةمفهـو اعبنسػػان

عطافات الكربى يف تلوين نالل أحد اػػا تشكّ أهنّ ، بقدر ما ّيةبؤرة توتر اجتمػػاع» ػػلاؼبعاصر، حيث يبثّ 
،  ّيةعامة، وتلك اػباصة دبجتمع دوف آخر، وحت داخل كل ؾبتمع خصوص ّيةاإلنسانقافة الث مفهـو

فاوت القائم بٌن من الت، بصيغتها ىذه، تضفي على اؼبفردة طابعا من sexyalité ّيةاعبنسان حيث إفّ 
ؼبعىن  ّيةرات االجتماعصوّ التاألفكار و » ، ويف تعريف أكثر ربديدا تعين اعبنوسة(3)«لهم ذكورة وأنوثةسبثّ 
، من (4)«اإلنسافرورة للجنس البيولوجي لدى الضارل ليست نتاجا مباشرا بالتوىي ب األنوثةجولة و الر 

بٌن اعبنسٌن، دومبا اعتبار  ّيةواالجتماع ّيةقافالثىذا اؼبفهـو يرتبط أساسا دبناقشة الفروقات  فإفّ ىنا 
جل وصيا على اؼبرأة، الر بت نصّ  اّليتقافة اؼبهيمنة ىي الثجنس، ف زة لكلّ اؼبميّ  ّيةللخصائص البيولوج

. ّيةعارل والفوقالتم يف مصًنىا وفق نظرة حكّ التومنحتو زماـ 

مة أعلنت يف مراحل متقدّ  اّليت يّةسو النصوص النصور، إذا انتقلنا إذل رحاب التنا سنغادر ىذا لكنّ 
عامل مع التاسرتاتيجة جديدة يف »خذ ىذه الكتابة عن مقاطعة ىذا اػبيار بإلغائو وإبطاؿ مفعولو، لتتّ 

جل، وعدـ الر ذمر من سلطة التبذلك  صوص تضجّ النجاىل، إذ دل تعد التفكرة اعبنوسة أساسها 
تطػػرح معػػظػػم  يّةسو النصػػوص النللمػػرأة، بػػل صػػارت  ّيةجػػل الفػػوقالر اؼبساواة بٌن اعبنسٌن، ونظرة 

، بتدخػػػل رؤيوي نسوي، جػػل، ووبصػػػل ذلك، من غًن شكّ الر تطرحهػػا نصػػػػوص اآلخػػػػر/ اّليتالقضػػايػػا 
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ى ، وقد ذبلّ (1)«رح اؼبباشرالطت عن صوص زبلّ الن ، ولكنّ ّيةقػػافالثتػػو خصػػوصيّ ص على النوبػػػافػػظ بػػػو 
، واالحتفاء هبا، أي إهباد بدائل للجنوسة األنوثةاإلفصاح عن »إغفاؿ فكرة اعبنوسة أيضا عرب 

، أو األنوثةسم دبفارقة للضرب على وترىا، يف حٌن كانت معظم الكاتبات يف غًن ىذه اؼبرحلة تتّ 
.(2)«عبًن عنها ببذؿ اعبسد، مع تعنيفو غالباالتب

فعي يف تعامل الن، استطاع عبد اهلل إبراىيم أف يكشف عن البعد الرباغماٌب/ةيوبعد وقفات متأنّ 
حديق دبعاؼبو التتركيز االىتماـ على مناطق اإلثارة فيو، و  ، حيث يتمّ األنثويسق األبوي مع اعبسد الن

قافة اؼبهيمنة يف سجن الغياب، بيد أف الثظر عن جوانب أخرى أغلقت عليها الناعبذابة، بصرؼ 
 رىا، ونتيجة لذلك تظلّ يوفّ  اّليتشوة النظر إذل مقدار اؼبتعة و الناستطاع أف يطفو ب األنثوياعبسد 

- عرب جسدىا الفاتن امتثاال لرغبات اؼبركز، فاؼبرأة خاضعة ومستبعدة كفاعل، ال ربضر إاّل  األنثى
، ليقع هتميشها ككائن خلق للنسياف يّةقافة األبو الثيف  ةياغبػػاش»دفعت إذل  -وؿ لعبد اهلل إبراىيموالق

 بوصفها وسيلة للمتعة، وأخذ وجودىا معىن واحدا ىو: جسدىا مادة ات اغبياة اؼبهملة إاّل يف طيّ 
ذىين وتدرج تفاصيلو  ـب على كل جوانبو، يفحص باستيهاا جسد يبكن أف يقلّ هنّ إاللذة وموضوعها. 

من أجل استثارة رجولة خاملة، تعاين اإلخفاؽ  ّيةغوي، ويعاد إنتاجو كمادة دعائبق اللّ الشيف سياؽ 
ال وبصل  ،كوري، وبإزاء ىذا االختبلؿ وتلك اؼبصادرةالذ عاء كسار يف عاؼبها، فتبالغ يف االدّ نالوا

ذىنيا على االستباحة واالغتصاب  يقـو ،ومصطنع توافق ىشّ  وألنّ توافق طبيعي بٌن األجساد؛ 
.(3)«ّيةانألنّ وا

ما سع كلّ فريغ يتّ إذل وعاء للتّ  األنثويتقريره سلفا، أف يؤوؿ اعبسد  فليس غريبا، من منظور ما ًبّ 
رات تنظر إليو بوصفو مستودعا و من تصوّ مت رىاناهتم، رغم ما وبفّ وتضخّ  ،كورالذ تعاظمت رغبات 

بلت ذبعل مو، إذ قبد أنفسنا أماـ نصوص وسبثّ السّ هر و الطعادل القداسة و ذيلة، بعيدا عن الر نس و للدّ 
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فعالّية حضور الجسد في اإلبداع النسوي --------------------------------الفصل الثالث 

425: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

 اّليترات ؛ فهي ال سبلك غًن اإلذعاف للمربّ يّةبسبب عدـ طهارهتا أو فتنتها اعبسد ّيةاؼبرأة يف حالة دون
تقوؿ حبجبو ؼبا يف  اّليت ّيةينالدكور للمحافظة على ذلك الوضع، فنراىا تستجيب للطقوس الذ غها يسوّ 

راط يف سلسلة من لباليين يسمح عبسدىا باالداغبجب من وقار، لكن عدـ االمتثاؿ ؽبذا اؼبطلب 
قافة الثحسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم من منظور  األنثويمة، فاعبسد اػبروقات العابثة واحملرّ 
مرآة تنطبع »اؿ أو اؼبروؽ، حيث أصبح ظر إذل مقدار االمتثالننس بالدهارة و الطاؼبهيمنة يتأرجح بٌن 

قاء، حيثما يكوف يف قبضة النهارة و الطة و عي العفّ را يدّ على سطحها ىذه اؼبؤثرات، فظهر متخفّ 
 ا ـببأً ت سرعاف ما يستجيب للذة العرض والفرجة، بوصفو سر  و يف غياهبا اؼبؤقّ قاليد احملافظة، لكنّ الت

قلبات اؼبستمرة يف التعن نفسو، فينفلت عابثا ومستمتعا. وىذه  بلفوبتاج للظهور والكشف واإلع
 لو، اإلنساينقت مبدأ االحرتاـ عنو، ومنحو والبخل بو، مزّ  اإلعبلفحجب اعبسد وكشفو، يف طمره و 

 .(1)«ـز ومكرّ معزّ  أنّوو مربمج اجتماعيا ليظهر على ومهاف، لكنّ  فهو جسد مذؿّ 

حليل أف ينفذ إذل تأويل موضوعي التنائيات، استطاع ىذا الثن براع اؼببطّ الصىكذا، ووسط ىذا و 
اؼبلفت  صت وجود اؼبرأة يف جسدىا اؼبثًن، لكنّ ػبّ  اّليتق أساسا بذخًنة األفكار و لبس يتعلّ الطال ىب

 يّةق باؽبو جديف يف آفاؽ أوسع تتعلّ التسًناىن على  يّةردالسّ نة حواء يف مدوّ  األنثوياعبسد  أفّ 
د عبد اهلل إبراىيم يف إبػػراز األبعػػػاد ، فبل يتػػػردّ ّيةهػػػوانالشو  ّيةعن االمتيازات اإلغرائوالوجود، بعيدا 

، إذ األنثويّةسوي، وعلى رأسها سبثيلو للكينونة الن ردالسّ يكتسبهػػػا استدعػػػاء اعبسد يف  اّليتاعبديدة 
األكرب  للمتعة، وأصبح اؽبمّ كريس طويبل لثقافة اعتربت اؼبرأة جسدا، وآلة الت لقد ًبّ »يقوؿ: 

، ّيةاعبنس يّةو ع  و اؼبتػْ لتقافة عرب تفريغ مفهـو اعبسد من دالالثللمرأة/الكاتبة أف تعمل على تقويض ىذه 
، ويصًن اعبسد يف ىذه اغبالة األنثويّةات وبناء نسق معريف ينهض فيو ىذا اعبسد باعتباره مرادفا للذّ 

.(2)«كوري عن جسد اؼبرأة اؼبرتبط باؼبتعةالذ تقويض ونقض اؼبفهـو  ات، ويتمّ للذّ  يّةىو 
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 426: السرد النسوي ورهانات الحضور                                                                  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

ربكم نظرة  اّليتما يزاؿ من بٌن اإلطارات »كوري الذ قايف الثاجملتمع اغبامل للموروث  بيد أفّ 
، جعلت اؼبرأة ّيةظرة تعترب استمرارا لذاكرة صباعالنجل للمرأة ونظرتو عبسدىا، من حيث كوف ىذه الر 

دل يستطع أف هبعلها فاعلة،  اّلذيغم من اغبضور القوي عبسدىا الر عبوديتها واستبلهبا بسبشي كبو 
؛ لذلك وبناء على ىذه (1)«قايف واالجتماعيالثعتاؽ من قبضة اؼبوروث نالوتتمكن بواسطتو من ا

اإلكراىات كاف لزاما على الكاتبة أف تستعيد ما سلب من تارىبها، من خبلؿ ربوير وظيفة جسدىا، 
س اؼبقدّ  ّيةكاف مصدر شقاء لبنات حواء بسبب وقوعو يف جدل  وألنّ تعيد لو حقو االعتباري؛ »كي ل

بتغييبو وإقصائو  األنثىوقع على جسد  اّلذيالقهر ويل من الطاريخ التاريخ، وذلك التس عرب واؼبدنّ 
رؼ يف قطرات الشا باػبتاف أو االحتجاب، ووضع مًناث شرؼ العائلة على عاتق اؼبرأة، واختصار إمّ 

سبة النحادة، فصار اعبسد ب ّيةساء يف صراع وأزمات نفسالن، كل ذلك وضع األنثىدـ تساؿ من 
غييب ماديا حبجب التسا هبب إخفاؤه وتغييبو حت من كتاباهتا، فلم يكن للمرأة عبئا عليها، ومدنّ 

 .(2)«غييب أيضا عن الكتابة واإلبداعالتذلك اعبسد، بل كاف 

عة ثوي لتيمة اعبسد استبعػادا للقػػراءات اؼبشبّ ألنناوؿ االتنا سنشهد وفق فإنّ كذلك، وما داـ األمر  
ط، عرب إدارة اسرتاتيجيات اغبجب؛ ذلك سلّ التو  يّةقابة والوصاالر د مراميها يف تتحدّ  اّليتجل، الر بنظرة 

 عنها، على أساس أفّ  أنابتها اؼبرأة للتعبًن»سوي الن ردالسّ يف  األنثويالكتابة وفق نواميس اعبسد  أفّ 
جات زة لئلمساؾ بالواقع وتفسًنه، نظرا ؼبا ينتاب اؼبرأة من سبوّ اعبسد أداة كشف وربليل متميّ 

الالت واؼبعاين منتجا للدّ  األنثويا عنها بالفرح واألدل، فأصبح اعبسد وإيقاعات يكوف اعبسد معربّ 
عبًن التواصل و التساؽ ألنّ بل ومشكّ  اعة، باعتباره ىندسة لتنظيم الفضاء االجتماعيالسّ على مدار 

على  يّةمز الر فاعبلت التىذه  ؛ ذلك أفّ (3)«ّيةبلت االجتماعمثّ التاجملتمعي، وحاكيا لغة اغبياة و 
اعبسد ومن خبلؿ دوائره، وؽبذا ينظر لؤلعضاء والوظائف  ّيةق دبعتتحقّ »قايف الثاؼبستوى االجتماعي و 
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427: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

زىا عن بعضها، ويف أحياف كثًنة بلت وقيم سبيّ كمصدر دالرل ؼبا تنتجو اجملتمعات من سبثّ   يّةاعبسد
.(1)«مايز داخل اجملتمع الواحدالتتضع يدىا على 

 ّيةحالة ثقاف»من االمتثاؿ إذل رغبات اعبنس اآلخر، إذل األنثويؿ اعبسد يتحوّ  من ىذا اؼبنطلق
ها يف اجملتمع، وسبنحها اؼبعىن يف اذباه اؼبوضوعات اػبرساء، لتتنتج القيم وربافظ على دال ّيةواجتماع

ل يف ده حيث يبدو اؼبتخيّ ، وذبمّ ّيةال واع ّيةثوي فضاءات اجتماعألنفالكتابة تضفي على اعبسد ا
أداة لبناء »، فيغدو من على شرفة ىذا الفهم (2)«أغلب األحياف دبثابة صدى للواقع وليس زعزعة لو

للجسد البشري نفسو  ّيةحامل لقيم اجملتمع اؼبرتبطة باؼبكونات الفيزيولوج أنّواجتماعي وثقايف ما، كما 
، أما (3)«خاصة، نظرا ؼبسانبتو يف ربوؿ اجملتمع يّةفهو حقل رامز للمجتمع، ومنتج للسلطة من زاو 

ج درّ التبلت اعبسد زبضع حسب عبد اهلل إبراىيم لعامل سبثّ  فإفّ وي، سالني ردالسّ ص النعلى مستوى 
شغاؿ حباجات اعبسد، وما يقتضيو نالا»ياؽ، فتنتقل فيما يذىب إليو من السّ مواكبة ؼبا يستدعيو 

بلتو، إذل مراقبتو حبذر ودبتابعة مبوه صريح باستيهاماتو وزبيّ التذلك من استطرادات وتفصيبلت، إذل 
تهاؾ نالاؼبرأة، وا يّةصلة حبر عامل معو كمركز ينطوي على إوباءات متّ التواػبوؼ عليو، وصوال إذل 

. (4)«يّةكور الذ قافة الثع بتتعرض إليو يف عادل مشبّ  ذيالّ قايف الث

د بالقهر األبوي، من خبلؿ ، تندّ ّيةىجوم ّيةوقد حضر اعبسد يف كتابات اؼبرأة بوصفو اسرتاتيج
على جسد اؼبرأة، ويفضح اختزاؿ اؼبرأة يف جسد، أو حت ىدـ فكرة  تتمّ  اّليتكشف اؼبمارسات »

ا يريده من ا يشعر بو، وعمّ  عمّ جل؛ ليعرّب اؼبمنوحة للرّ  يّةتكبيل جسد اؼبرأة وتأثيمو يف مقابل تلك اغبر 
اعبسد  ، غًن أفّ (5)«صبا على اعبسد واغبواسئيس منالر جسد اؼبرأة، وظهرت روايات كاف خطاهبا 

عرب فعل  ّيةوجالز سة ، دبا يف ذلك اؼبؤسّ يّةلطات األبو السّ  ده على كلّ سرعاف ما أعلن عن سبرّ  األنثوي
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فعالّية حضور الجسد في اإلبداع النسوي --------------------------------الفصل الثالث 

428: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

عنيف والغصب اعبسديٌن بعنف رمزي مضاد تنتقم من خبللو التعلى ىذا  تردّ »اػبيانة، فاؼبرأة إذا 
ء جسدىا، وذلك عرب تشيّ  اّليت ّيةقافالثو  ّيةظم العرفالنوج ومن الز واج، ومن الز سة لنفسها من مؤسّ 

.(1)«وج مستملحة بذلك طعم اػبيانة...الز ري لرجل آخر غًن السّ نا أو العشق الز فبارسة 

إطار صراعو »، ففي األنثويناضل من أجلها اعبسد  اّليتمن الغايات  ، يعدّ فشرط اؼبروؽ، إذاً 
مين دبصادرة رغباتو واشتهاءاتو الز سبارس عليو عنفها اؼبادي و  اّليت ّيةوسيوثقافالسّ اآلبد مع اإلكراىات 

بناء على  نّوإز هبا. يتميّ  اّليتئها لو إمكانياتو وقدراتو يبتكر لنفسو أساليب أخرى هتيّ  ّيةوردع قواه الباطن
 اّليتالقيود  رباصره وقادر على فكّ  اّليت، قادر على خلق فجوات يف اؼبتاريس ّيةتو االستيهامخصوصيّ 

زة ذبعلو ة فبيّ غبة(. فللجسد قوّ الر اـ المتبلؾ اؼبوضوع )موضوع التكل غًن الشولو ب ّيةاتالذل نزواتو تكبّ 
ريق احملكمة حولو؛ ويتأقلم مع اإلكراىات احمليطة بو عن طريق االستنجاد باؼبفكرة الطلنفسو من  يشقّ 

.(2)«ّيةاالستيهام ّيةلخيّ التي ظباتو دة ىي ما يقوّ . ىذه العضويات اجملرّ ةيّ رة الباطنلة واؼبصوّ واؼبخيّ 

د على حضورىا تؤكّ  اّليت ّيةفاعالدوسيلة اؼبرأة »ؿ كتابة اعبسد بوصفها ، تتنزّ وركحا على ما تقدـ
ل بقايا ا تتمثّ ص األديب دبنظار اعبسد، إمبّ النيف اجملتمع. فاؼبرأة حٌن تكتب جبسدىا أو تكتب 

تبعػػا  األنثوي، فاعبسد (3)«أغػػرقت فيػػها اؼبػػرأة حٌن امتلكت الكتػػابػػة اّليت ّيةومانسالر حفريات الكتابة 
ؿباولة مركزتو  ، غًن أفّ األنثويّةات الذربقيق  ، ومن ٍبّ ّيةؿ من اإلثػػارة إذل الفاعلر يتحػػوّ صوّ التؽبػػذا 

ضاد، ويزحزح قيم التق صيغ أف يعمّ  شأنونات أخرى، من إذل مكوّ تباه نالعويل على طاقاتو، دوف االتو 
ل مسعاىا يف إضاءة ات يف اكتشاؼ ذاهتا، ويعطّ الذسيكشف عن قصور  أنّواالختبلؼ، كما 

استثمرت...عادل اؼبرأة » سائيالنوائي الر كثًنا من نصوص األدب   وفبا ذبدر اإلشارة إليو أفّ عاؼبها، 
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فعالّية حضور الجسد في اإلبداع النسوي --------------------------------الفصل الثالث 

429: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

ي دبهمة تركيب ذلك العػػادل فنيػػا، ماكبا جسد اؼبرأة ردالسّ مثيل التدبكوناتو الكثًنة واؼبتداخلة، وهنض 
.(1)«خاصة يّةأنثو  يّةمكانة بارزة بوصفو ىو 

ات الذكسب ت  »الكتابة وفق شروط اعبسد  ، ىو أفّ ؤيةالر مدار األمر كلو، من منطلق ىذه  إفّ 
. ىكذا تتأرجح ّيةتنقاد مرغمة للسائد االجتماعي واألعراؼ اجملتمع اّليت يّةتها، تلك اؽبو ىويّ  يّةسو الن
البة السّ صات إذل رغبات اعبسد نإلات بٌن اإلحساس اؼبؤدل ؼبا ىو سائد واالعرتاؼ بو كواقع وبٌن االذ

عبًن عن التعرب قدرة اؼبرأة على كشف اؼبسكوت عنو من خبلؿ الكتابة، وتعمد إذل ؿباولة 
مساحة واسعة يف  عند اؼبرأة ما جعلو وبتلّ  ّيةاتالذ يّةمساويا للهو »وهبذا يصبح اعبسد ، (2)«اتالذ
رباوؿ ربريره  اّلذيتها ووجودىا، سوي اؼبشغوؿ هبمـو اؼبرأة وحبثها عن ذاهتا ودفاعها عن حريّ الن ردالسّ 

ملحقا باؼبنت  ظلّ  اّلذيإليو، للخروج من اؽبامش  ّيةونالدظرة النكوري و الذ من االستبداد 
اخل بات اؼبلجأ األخًن الدص على النانفتاح » ا أفّ ، فمن منطلق ىذا اؼبوقع، يبدو جلي  (3)«كوريالذ 

الوحيد يف العبور من اعبسد  تسكن جسدىا، ويف وضع شبو مغلق، ليغدو بعد ذلك اؼبمرّ  اّليتللمرأة 
.(4)«ات إذل العادلالذات، ومن الذإذل 

واعبسد، ال يبكن بأي حاؿ من  يّةبٌن اؽبو  ّيةاالعتباطي للعبلقة اعبدلىذا، وتفاديا للتناوؿ 
؛ ّيةكتابتو بلغة فن  يف قراءة جسدىا، ومن ٍبّ  األنثىيكتسبها وعي  اّليتالبالغة  ّيةاألحواؿ أف نغفل األنب

رح الطبٌن اؼبرأة والكتابة يف أشكاؽبا اؼبختلفة، كما يسهم يف  ّيةخلق عبلقة إبداع»يسهم يف  أنّوذلك 
، وفبا يسجلو مفيد قبم يف (5)«األنثويّةيف اتصاؽبا مع مسألة اعبسد واغبقيقة  يّةاإلشكارل ؼبسألة اؽبو 

اكتشاؼ اؼبرأة عبسدىا بوصفو قيمة  يّةبدأ مع بدا األنثويّة يّةز باؽبو الوعي اؼبركّ : »ىذا اؼبستوى أفّ 
، وأساس كينونتها األنثويّةتها تها لو باعتباره عنواف ىويّ تمد منها غناىا، وهبب اسرتداد حريتو وملكيّ تس
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من مفاىيم ذبعل من اؼبرأة كائنا ضعيفا  يّةقافة األبو الثسو ووجودىا، على خبلؼ ما كانت تكرّ 
وؾباىيلو اؼبسكونة باإلثارة ؼ اؼبرأة إذل عادل جسدىا وخباياه الغريب أف تتعرّ  جل. لكنّ الر وملحقا ب

قادىا  اّلذيجل، الر من خبلؿ العبلقة مع  يّةسو الن روايةالى عند العديد من بطبلت ذة، كما ذبلّ واللّ 
جديدة ووعي جديد  رؤيةاؼبسكونة باإلثارة، ما كشف عن  ّيةإذل كشف أغواره وأسراره وجغرافيتو اغبس

اؼبوسومة لو يف ؾبتمع أبوي اختزؿ  ّيةواالجتماع ّيةوجبو بعدما ظل زمنا طويبل مناطا بالوظائف البيول
.(1)«ّيةوالبيولوج ّيةهوانالش ّيةاؼبرأة يف صورة جسدىا ووظيفتو اعبنس

ذبعل من اعبسد ؿبورا تتمركز حولو العبلقات اػباصة » يّةسو النرود السّ  جلّ  من الواضح أفّ 
حوؿ موضوع اعبسد،  ّيةقافالثي يعيد تركيب اؼبهيمنات ردالسّ مثيل التباألحداث واألفعاؿ والوقائع، ف

مثيل يعرض ولكن بشكل ضمين وخفي، التفبا ال يتعارض مع طبيعتها الفاعلة يف اجملتمع، وذلك 
اهتا، ق للمرأة خصوصيّ وبقّ  اّلذيدة ثقافيا، و متجدّ  يّةأنثو  يّةوتر القائمٌن بٌن اعبسد بوصفو ىو التزاع و الن

وبٌن استعمػػاالتػػو وانتهػػاكػػاتو باعتبػػاره موضوعػػا للػػذة  ،فها كائنا متعاليادىا بوصولكن ليس تفرّ 
ديد الشحامو الت، فاعبسد بناء على (2)«يػػػات اعبسد يف األدبق مشكػػلة ذبلّ ذلك يعمّ  غبػػة. وكػػلّ الر و 

استوعبت أسئلة  يّةرمز  ّيةعبلمة زبييل»ظر إليو بوصفو الناؼبنشودة، يبكن  األنثويّة يّةدبوضوع اؽبو 
ل اعبسد، كما تصفو بامتياز، ويتشكّ  ّيةى ىذا بشكل هبعل منو ظاىرة ثقافتها، ويتجلّ برمّ  اإلنساف

 من خبلؿ فعلو اإلغرائي لو اؼبنت، عبارة جسد آدمي حسي، ال تبدو وظيفتو إاّل وكما يتمثّ  ّيةوائالر  الّلغة
لدور جنسي مادي أو استلهامي، حيث يبدو مرتعا  أدائو( أو من خبلؿ ّيةيصبح ميزة ثقاف اّلذي)
.(3)«فجارنبلجة، واؼبهيأة لغبات اؼبكبوتة واؼبتهيّ الر هوة مليئا بالشب

وإثر تفعيلو يف فعل الكتابة لتشييد  ،األنثوياعبسد  وفبا ال مراء فيو، من منطلق ىذا األفق أفّ 
وائي بتصوير اعبسد بوصفو الر ال يكتفي اؼبنت »، إذ ّيةائهنال، ينفتح على آفاؽ األنثويّة يّةمعادل اؽبو 
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من خبلؿ ذلك، هبعلو خطابا سيميائيا بامتياز؛ يتعاذل عن  نّوإواؼبتعة فحسب، بل  ةيمادة دظبة للغوا
 ّيةاللالدو  يّةمز الر هوة من خبلؿ إبراز شقها اؼبقزز واؼبنفر، أو من خبلؿ إظهار أسناد اعبسد الشمنطق 

 اّليت ّيةهوانالشللداللة  يّةالغريز  ّيةسامي عن اػبطالتثروبولوجي كنوع من ألنّ عده اتلتحم بو يف ب اّليت
قاطيع اؼبثًنة للفتنة متقاطعة مع التضة على اؼبتعة و احملرّ  يّةضاريس اعبسدالت، وىنا تربز (1)«ئوتشيّ 

 أخرى تقبض عليها القراءة الفاحصة.  ّيةزبرهبات وأبعاد ثقاف

:األنثويوإمكانات الجسد  ردالسّ  -2

شكيل اللغوي، فهو سيل التزة واؼبهيمنة داخل احملفّ  يّةردالسّ ورة الص يّةسو الن روايةالل اعبسد يف يبثّ 
 ردالسّ يزداف هبا  ّيةال ىببو، فمن خبللو تقبض اؼبرأة على غبظات صبال اّلذيالكتابة اؼبدرار، ووىجها 

اؼبستعرة، غًن  وانتو أحصنة البياف، وتبارؾ نًن دبعيّ  سدىا بأنواع الوشي اللفظي، فتمتطيا جبعد أف يتزيّ 
 اّليتصػػورا مدىشة، وتتػداعى اعبمل  ردالسّ ىبرتقها، ففي حضرة اعبسد ينحت  اّليتمكرتثة باألسوار 

جديدة، ويعاد  لقي صوب مناح  التجو جاتو، فتكتسب األلفػػػاظ دالالت غًن مسبوقػػػة، ويتّ تعانق سبوّ 
ال ينفصم عن ىذا اؼبعطى، بل يبعث بوصفو  ردالسّ ترتيب عادل األشياء وفق أجبديات اعبسد، ف

ه عبد يعدّ  اّلذيو ىذا األخًن، كثيف اعبمارل اغباصل يبثّ التمكافئا لغويا ؼبزاج اعبسد، فبل شك أف 
، ويف سياؽ ىذا اؼبوقف ّيةعربال يّةسو الن روايةاليف مضامٌن  ّيةكائز األساسالر اهلل إبراىيم إحدى 

وسبجيده واالحتفاء  األنثويتقريظ اعبسد »سوي تقـو على: النق باألدب تتعلّ  ّيةقدي، يورد فرضالن
عب ربديد إطار ناظم لصور الصتو أو منتقصة ؽبا. ومن ثقافة قامعة غبريّ  التو يف ظلّ بو، أو كشف ربوّ 
من  واإلىانةتهاؾ نالواالحتفاء من طرؼ وضروب امجيد الت، فبٌن ضروب روايةالاعبسد يف تلك 

 األنثويجعلت اعبسد  اّليتعة، ور اؼبتنوّ الصطرؼ آخر، اندرجت سلسلة طويلة ومتداخلة من 
.(2)«دةات متعدّ موضوعا خصبا وقع سبثيلو سرديا بكيفيّ 
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ال يضاىى، ما أساسيا بوصفو مقوّ  األنثويؿ دبوجبها اعبسد يتنزّ  اّليت ّيةوعلى غرار ىذه الفرض
يف مقدار استحضاره وتشكيلو لغويا، إذ يردؼ  يّةسو النرود السّ د عبد اهلل إبراىيم على تفاوت يؤكّ 

سوي العريب، واختلفت درجة االىتماـ الن ردالسّ يف  ّيةأحد احملاور األساس األنثويل اعبسد مثّ »قائبل: 
حينما نظرت إليو بتعاؿ وذبريد، وايات سوى اىتماـ عابر الر بو بٌن نص وآخر، وفيما دل تولو بعض 

غبة، الر مكت يف رسم تفاصيلو واستيهاماتو، فكاف مثارا لئلعجاب واغبفاوة و اهناحتفت بو أخرى و 
انشغل باعبسد، دوف أف يدمج ذلك يف  اّلذيالكثيف  ردالسّ وىي حفاوة قادت إذل ظهور نوع من 

ـ باعبسد على حساب البناء العاـ يف كثًن من األحياف باالىتما ردالسّ ؛ إذ قاـ ةيسياؽ اغبكا
ىو سرد   ردالسّ وع من النص، وىذا النب ألصقتا أهنّ ، حبيث تبدو األجزاء اػباصة بذلك وكةيللحكا

، قبل أف يّةما مسار اغبكا بتفصيبلت اعبسد، ويهمل إذل حدّ  ةياو الر اوي/الر كثيف، يشتغل فيو 
.(1)«صالنيعود/تعود إذل سياؽ 

 األنثويعاطي مع اعبسد التقدي باذباىٌن أساسٌن يف النيبكن أف نظفر من خبلؿ ىذا اؼبوقف 
ال تنصت إذل اإليقاع اعبسدي، وال  اّليت يّةجريدالتظرة النؿ بسوي: يرتبط األوّ الن ردالسّ على مستوى 

، ّيةظرة االحتفائالناين بالثتلقي لو باال، فبل تستدعيو بوصفو بؤرة يدور يف فلكها اغبكي، بينما يرتبط 
ليب السّ ، فبا يعكس األثر يّةتقـو على تبجيل ومركزة تيمة اعبسد على حساب اؼبسار العاـ للحكا اّليت

ح موقفا وسطا، ينشغل باعبسد دوف أف يضيع مسار نا يبكن أف نرجّ اعبسد، لكنّ  يّةغًن الوظيفي ؼبركز 
.ةيغًن ؾبد يّةاغبكي باستطردات جسد

قسيم، عندما يقرتب إذل جوىر العبلقة )جسد/كتابة(، وما التىذا، ويبتعد مفيد قبم عن ىذا 
ي، ردالسّ ص النمن خبلؿ  األنثوياعبسد » حاـ الواقع باػبياؿ؛ ذلك أفّ التيرافقها من تناغم إثر 

ينوب عن اؼبرأة، ويكتب عاؼبها بصدؽ، ذلك من حيث  اّلذيصي النهبعلنا مقرتبٌن من اعبسد 
د أسػاسػػا مػػع تتحدّ  اّليتعبلقة اغبميمة اغباصلة بٌن اعبسد اؼبكتوب وموضػػوع الكتػػابػػة، تلك العبلقػػة ال
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يغدو من العناصر  -واغباؿ ىذه- األنثوي، فاعبسد (1)«وصػف الواقػػع وىػػو يتجلى يف عػػػػادل اػبيػػػػاؿ
و رىا سباسّ يبرّ  اّليت ّيةائهنبلظر إذل األبعاد الالن، بيّةسو الن روايةلل ّيةخييلالتتستنًن هبا العوادل  اّليتاؼبكتنزة 

أثيم، وىو التد سافرا ومعروضا للمبلحظة واؼبراقبة و ع بتنامي العبلمات، يتأوّ مشبّ »مع واقع اؼبرأة، فهو 
 ، فهو من خبلؿّيةواؼبألوفة يف حياتنا اليوم يّةعرضو على مدركاتنا، فبزوجا باألشياء العاد موضوع يتمّ 

د زوايا رؤيتو، د قراءاتو بتعدّ تتعدّ  االحتماالت اؼبمكنة للتأويل. ومن ٍبّ  العمل الفين مفتوح على كلّ 
 اّلذييء الشدىا، الالت حبجم تعدّ الدة ربمل من فبٌن اعبسد الفاتن واعبسد اآلٍب تكمن أجساد عدّ 

 ّيةمطالنورة الصة، تعكس بناء مسبق ّيةفعل إدراؾ اعبسد ينبين أساسا على عمل هبعلنا مقتنعٌن بأفّ 
- األنثوي، فاعبسد (2)«خة يف اؼبخياؿ العاـ، كما تعكس عبلقة الفرد جبسده والعادل احمليط بواؼبرتسّ 

 يّةقايف قيمو ومعانيو، وتغتين مقاربتو باؼبنطلقات الفكر الثياؽ السّ ينهل من معطيات  -رصوّ التوفق ىذا 
 ينتسب إليها كل ناقد. اّليت

ايح األخضر ربديد فعل الكتابة عند اؼبرأة يف ضوء السّ وغًن بعيد عن ىذا اؼبنحى حاوؿ ابن 
ص بٌن اعبسد يشخّ  اّلذياستجابة لنداء اغبضور »ال تعدو كوهنا  -حبسبو-الت اعبسد، فهي ربوّ 

إذل  لة رفع اعبسد من اغبسّ اؼبفضّ  ّيةموذجالناغل وصورتو الشيبقى شغلو  اّلذيوظلو عرب نص اؼبرأة 
فصاؿ بٌن اعبسد نالصاؿ واوار، وقد يبقى االتّ ألنتقاؿ بو من عادل األسرار إذل عادل انالجريد واالت
 ّيةآل»ها، بناء على ، فاؼبرأة تكتب نصّ (3)«ال تنضب اّليت يّةتها اغبرار ومضخّ  روايةالات قطب الذو 

اعبسد، حٌن يدخل عادل الكتابة، ينفلت من معناه  االشتغاؿ العضوي للجسد، وإسقاطاتو، ولكنّ 
ياؽ وتفرضها القرائن اؼبصاحبة اؼبنفتحة السّ مضاعفة، يفرضها  ّيةاؼبعجمي اؼبنغلق، إذل دالالت احتمال

ل من كوف األشياء، كما تتحوؿ أعضاء اعبسد إذل  مثّ التق االستبطاف و على قنوات ؿبايثة للجسد، ربقّ 
 .(4)«ماءالنوتشحنو باػبصب و  ردالسّ تغين  اّليتبة اؼبتشعّ  ّيةالللداالت حوّ التكائنات حبلى ب
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تسمح بتشييد دعائم متينة  اّليتالالت الداؼبعاين و  ع عن ضخّ ال يتورّ  األنثويوؼبا كاف اعبسد 
تفرغ ما وبملو »ا بطريقة أو بأخرى فإهنّ ، ّيةو من زبرهبات صبالاؼبرأة وعرب ما زبطّ  فإفّ أويل، التللقراءة و 

 ّيةص صورة حالند عرب حيح لتتجسّ الصىذا اعبسد ظاىرا وباطنا، فكتابة اؼبرأة ىي كتابة احملو باؼبعىن 
من  ّيةاإلنسان ّيةخصالش ةيبعد يدؿ على بن» -عموما-اعبسد البشري  ؛ ذلك أفّ (1)«نابضة باغبياة

خبلؿ ما تقـو بو من أفعاؿ، أو من خبلؿ ما تظهره أو تضمره من رغبات، وال يبكن فصل اعبسد 
ص النبنػػاء  ّيةوائي يعترب اعبسػػد ؿبػػورا رئيسيػػػا يف عملالر ما بنياف متكامل. ويف العمل ألهنّ وح، الر عن 

رىػػا الت، ويتتبع مراحػػل تطوّ ن ربػػوّ ما يػػطرأ على شخػػوص العمػػل مػػ  عػػن كػػلّ يعرّب  وألنّ وائي؛ الر 
ل اعبسد ؿ اغبياة، وديبومة اغبركة، كما يبثّ ربوّ »ل ، فاعبسد من منظػػور ىذا األفق يبثّ (2)«ىػػا...ومبوّ 

، وما يبحث عنو اؼبتلقي لتبقى سلطة يّةص من مفردات لغو النغبة، بٌن ما يرسلو الر شجوف  األنثوي
ربسنها  اّليتو. ىذه اؼبسافة وفق تلك اؼبسافة بٌن اعبسد وظلّ  أويل والكشف قائمةالتغبة يف الر 

.(3)«بامتياز ّيةسائالنالكتابة 

جسيم، بوصفو كائنػػا حسيػػا الت ّيةىا بفػػاعليبدّ : »أنّو ّيةسػػائالنومػن امتيػػازات اعبسػػد يف الكتػابة 
اعبسد إذل اإلحساس باألشياء، ؿ بعد ذلك من ؽ طعم األشياء من خبللو، ليتحوّ مرئيا موجودا، تتذوّ 

اكرة، باعتباره الذعنصر ؿبفز إلثارة األحداث، وتشغيل  ّيةسائالنفيها. فاعبسد يف الكتابة  االندماجو 
تكتب جبسدىا قبل أف تنقل »رفة الش، فاؼبرأة من على ىذه (4)«تثبت الكينونة والوجود اّليت ّيةاؼبرجع

جسدىا على الورؽ حيث يعكس اعبسد براعة رظبها وبراعة اختيارىا قبل اؼبباشرة برسم منت سردىا 
ؿ فعل الكتابة من منطلق ، فيتحوّ (5)«اريخالتوائي وما وبملو من تساؤالت وإحاالت إذل الواقع و الر 

ص حركة النمن اعبسد وإليو، وحركة  قراءة تطلّ » إذل يّةتعرب عنها العبلمات اللغو  اّليتىذه اؽبواجس 
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 اّليت ّيةاخلالدعن طريق اغبركة  ردالسّ اللة، دبقتضاه ينساب ص بتفجًن ىائل للدّ الن يبدّ  اّلذياعبسد 
.(1)«ؿبصورة يف ىذا اعبسد أو يف جزء منو ؤيةالر وبدثها اعبسد، حبيث تغدو تداعيات 

زة باإلغراء واإلثارة، بأبعاده اؼبطرّ  األنثويال يكاد ىبرج الفضاء اللغوي للمرأة عن مدارات اعبسد 
لداللة  ّيةقافالث ّيةماىي، فاؼبرجعالتص وفضاء اؼبكاف إذل درجة النتتداخل مع فضاء » جغرافيتو بل إفّ 

ياؽ السّ  اللة، كما أفّ الداؼبعىن اؼبكتنزة فيو، تثريو خبصوبة اجملاز، ومضاعفة  اعبسد ربتوي سبفصبلت
استعانتها بإمكانات  يّةسو النذة يف الكتابة ، فمن دعائم اللّ (2)«ّيةص ورؤيتو الكلالنلو إذل نسيج سيحوّ 
نات مع ىذا اؼبطلب اؼبكوّ  قد، فهي تومئ من غًن تصريح، فتتواطأ جلّ ينتجها اػبياؿ اؼبتّ  اّليتاجملاز 

 يّةردالسّ خيوطو إذل صبيع العوادل  فضاء عنكبوتيا، سبتدّ »ل يبثّ  اّلذياعبمارل دبا يف ذلك اعبسد، 
صي، النىو استبطاف للفضاء  األنثويص، واستبطاف اعبسد الن ّيةاعبسد ىي جغراف ّيةاألخرى، فجغراف

.(3)«ل ػبصائصووسبثّ 

مػػػػن اعبسػػػػد  ّيةامتػػدادات نػػوران»سوي بػػوصفهػػا الن ردالسّ يتيحهػػا  اّليتواؿ الدؿ كػػوكبػػػة ىػػذا، وتتنػػزّ 
ر جسور العبور للنص، يؤطّ  اعبسد سبثيل حيّ  ات، ومن اعبسد إذل العادل اػبارجي، ذلك أفّ الذإذل 
داللة  فو كطاقة أكثرتوظّ  اّليتز بسحر اؼببلحقة عند اؼبرأة اؼببدعة اخل واػبارج، كما يتميّ الدبٌن 

)اعبسد( بدالالهتا اؼبنفتحة  ّيةوترميزا. فحلم اؼبرأة اؼببدعة ـببوء يف جسدىا، من ىنا، نلمس موضوع
، فحالو أشبو ما ّيةحريضالت، فاؼبرأة تصغي مليا إذل تراسيل جسدىا، وتستجيب لقيمو (4)«صالنعلى 

ن يدخل معهم يف تفاعل، ّلذيارسم سبثيبلت البشر »، تستطيع اؼبرأة من خبللو ّيةتكوف باللوحة الفن
ل داال ثقافيا هبب يشكّ  ّيةمن رموز وعبلمات أيقون ّيةخصالشوكذا أحبلمهم وكل ما وبملو جسد 

تستدعي استقراء لفضاءاتو،  اّليت؛ نظرا لكثافة لغتو، (5)«يّةمز الر و  ّيةقافالثالوقوؼ عنده وربليل أبعاده 
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، فيو خرؽ ّيةمشحػػوف بطاقة توتػػر عػػال»سػػائي النص النوحبثا عن ضبولة رموزه، وإشعاع إشاراتو، ف
، وصواعقو مزلزلة وانينفث برك اّلذيموز اؼبستمدة من اعبسد. ىذا اعبسد الر وذباوز وانزياح لكثًن من 

موز ما وبتوي عادل الر الالت و الدربمل من العبلمات و  يّةعلى الورؽ. تسفر بعد اؽبدوء، صببل سرد
أويل، اتو عتبات حاظبة  للتّ ، وإذا كاف اعبسد صبهرة عبلمات وبمل يف طيّ (1)«اسع اجملهوؿالشاؼبرأة 

غ ما وبملو ىذا اعبسد ظاىرا وباطنا، فكتابة اؼبرأة ىي كتابة حٌن تكتب جبسدىا  فهي تفرّ »اؼبرأة  فإفّ 
شكيل ومتعة االبتهاج، وإرادة اغبضور، نلمس من خبلؽبا التذة احملو، وكتابة )احملو( كتابة مصاحبة للّ 

 .(2)«صوت اؼبرأة يقوؿ: "أنا ىنا..أنا موجودة..."

إذل إيقاع  األنثىيكارٌب "أنا أفكر، إذا أنا موجود" يبكن أف تطمئن الدإذا، على منواؿ الكوجيتو 
دة"، فاؼبرأة تلج عاؼبها ىذه اؼبقولة، فتصوغ على غرارىا شعارىا: "أنا أكتب جبسدي، إذا أنا موجو 

تو حا حبسيّ ها ؾبنّ جسد بيولوجي ؿبسوس، وجسد لغوي، فتحمل نصّ »الكتايب بتوقيع جسدين: 
 اّليتىذا اعبسد وؾبازاتو  يّةاؼبرأة وبيولوجيتها، كما نلمس رمز  يّةوذبريده فقد نلمس مفردات جسد

، ىذا اؼبذاؽ االستثنائي يبتزج فيو اغبسي باجملرد يف فضاء لغوي (3)«صالنترتكها األلفاظ اؼبشعة يف 
قطيع الفيزيولوجي عبسدىا وتنيبو يف التتستعمل »أنثوي، فاؼبرأة وعرب تلوينات اغبرؼ استطاعت أف 

ص، نظرا للعبلقػػة اػبػػاصػػة النالكتابة عن نفسها، حيث ناب جسد اؼبرأة  وانكتب عنها داخل 
بٌن جسدىػػا ومػػوضػػوع الكتػػابػػة، بعدما كانت حاضرة  ات واؼبػػرأة الكاتبػػة ومػػاالذؼبػػرأة لػػة بٌن اواؼبتشكّ 

ل بوصفو وإخراجو إذل جل فقط ويتكفّ الر منذ والدة األسطورة كجسد يكتب عنو  يّةمز الر يف األشكاؿ 
. (4)«عادل اؼبوجودات

ادل األشياء، لكن برصيد معترب من حاؿ يف عالرت يف سرد حواء يبلك قدرة على  األنثويفاعبسد 
القابض على خياؿ القارئ وفكره، » -وببل منازع- ل مصابيحا للقراءة، ليبقى اعبسدسبثّ  اّليتاألقنعة 
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لو اجملازات سبثّ  اّلذير الكائن ائدة، نظرا للتوتّ السّ تعمل على تفجًن أشياء اعبسد ىي  اّليت الّلغةوتبقى 
 ّيةاللالدبكات الشل يفعّ  اّلذيصات إذل اعبسد إلنربسن ا ّيةسائالن روايةالور واإلوباءات. فالصو 

ق اؼببثوثة، ربقّ  ّيةد باؼبعاين اإلضافح، مزوّ ، حبيث تصعد بالكائن اغبسي إذل كائن علوي ؾبنّ يّةواللغو 
من  ّيةيفرتض وجود خصوص»ىذا اؼبيثاؽ اعبسدي  ، بيد أفّ (1)«هة للمعىنموجّ  ّيةللنص سلطة دالل
 الّلغةجل الكاتب واؼبرأة الكاتبة يف الر سائي حيث يلتقي النص األديب النداخل  الّلغةحيث اؼبوضوع و 

 يّة، فكتابة اؼبرأة ىي يف هنا(2)«ات ببعدىا اؼبيثولوجيالذاؼبرتبطة ب الّلغة، وقد ال يلتقياف يف يّةعبًن الت
 اّلذيىي لبوس اؼبرأة وفضاؤىا  الّلغةمع ذاهتا ومع العادل احمليط هبا، كما تبقى  األنثىأسئلة »اؼبطاؼ 

 يّةور التغوي اؼبتقن آلليات ـببوء يف نسقها اللّ  األنثى، حيث نصيب اؼبؤّنثال ىبرج عن مدار اعبسد 
ح ؽبا أيضا تسم اّليتافذة النها حجرة مغلقة، لكنّ  الّلغة عبًن عن اغبقيقة، ذلك أفّ التواؼبواربة عند 

 .(3)«اػبروج من العتمةب

ا، وتنطق بلساف اهنل عنفو ؿ اؼبرأة إذل لبوسات سبثّ مت إذل باحة البياف، تتحوّ الصفمن دىاليز 
 األنثوياسخة، ويشتغل على تنشيط طاقات اعبسد الر مات حاؽبا عرب سرد ـبصوص، ال يعبأ باؼبسلّ 

غوي، فقد أصبح دبقدور سق اللّ النداخل  األنثى يّةظر إليو بوصفو ربققا صباليا ؽبو النوتفعيلها، و 
دة، من خبلؿ لغتو اػباصة، وانفعاالتو اؼبتفرّ  األنثوييلج بوابة اعبسد »أف  -واغباؿ ىذه-اؼبتلقي

. (4)«ز دوف وساطاتوصوتو اؼبتميّ 

:بين الحجب واإلغراء األنثويالجسد  -3

جريد إذل مظاىر أخرى كاللباس أو التى ويف ىذه احملطة سنتناوؿ اعبسد بوصفو داال ثقافيا يتعدّ 
 ّيةثروبولوجألنّ وا ّيةقافالثراسات الدال تقتصر وظيفتو على إخفاء اعبسد، بل تتناولو  اّلذي ،يالز 

 ّيةفراد خبصوصنالتسعى إذل ا يّةؾبموعة بشر  ، فكلّ ّيةقافالثعبًنات التىامة يف  ّيةعبلمة سيميائ»بوصفو 
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واغبفاظ عليها عرب تغذيتها  ّيةإذل اغبرص على ىذه اػبصوص ةجادّ  باس وتسعىمعينة على مستوى اللّ 
على  وال أدؿّ  يّةياقات اغبضار السّ ما وتطويرىا تبعا ؼبا سبليو  يّةجملموعة بشر  ّيةقافالثباستمرار باؼبنتجات 

ركات واؼبهتمٌن الشبٌن  ّيةنافسالتعوب أكثر فبا تلحظو من الشباس رمزا ثقافيا مهما يف حياة اللّ  أفّ 
واالجتهاد يف اإلتياف باعبديد على مستوى اؼبوضة  ّيةويج ؼبنتجاهتم اللباسالرت واإلشهاريٌن حوؿ 

قايف، الثباس ترفا فكريا بل ىو شكل من أشكاؿ اغبراؾ اغبديث عن اللّ  ، من ىنا ال يعدّ (1)«يكورالدو 
ي ثقافة وتعبًنا الز قايف ىبتلف من ؾبتمع إذل آخر، فعرب األزماف كاف الثمط النىذا  فيو أفّ  وفبا ال شكّ 

 ات واجملتمع واؼبيوالت واألفكار.الذعن 

يسرت جسد اؼبرأة،  اّلذياغبجاب من أشهر أمباط اللباس  فإفّ ، ّيةقافة اإلسبلمالثق األمر بوإذا تعلّ 
حديث  . غًن أفّ ّيةالفرؽ اإلسبلموائف و الطمن أحد الفروض الواجبة عليها يف شرائع معظم  إذ يعدّ 

عري، إذ يقوؿ: التاغبجب/ ّيةعبد اهلل إبراىيم عن اغبجاب جاء يف معرض مناقشتو لكواليس ثنائ
فكًن اؼبضمر، دبا ينبغي أف يباح التاتو ضربا من ىبفي ىذا اغبديث عن اغبجب واإلباحة يف طيّ »

غبة يف كشفو. فتربز ىنا ظاىرة الر ت ما بولغ يف حجبو ازدادكلّ   اّلذيويستمتع بو، أي باعبسد 
تعيش فيها اؼبرأة، فتدرج  اّليت يّةقليدالتصل بثقافة اجملتمعات تتّ  ّية"اغبجاب" بوصفو ظاىرة اجتماع

ين، وتنبغي الدأمر اغبجاب منصوص عليو يف  دبوجبو األخذ بأفّ  ؿ: يتمّ ب، األوّ ثبلث أسباب للتحجّ 
دبوجبو ارتداء اغبجاب مراعاة لنسق اجتماعي  اجتماعي يتمّ  اين:الث. و ّيةينالدمراعاة تلك األحكاـ 

لوؾ السّ صل ب: يتّ الثالثساء فيما يرتدين. و النضاغط تصعب ـبالفتو، فتجاري اؼبرأة سواىا من 
قاب على كبو النو - ، فاغبجابّيةاإلنسانخصي للمرأة يف ؾبتمع تقليدي شبو مغلق يف عبلقاتو الش

، وىذا أقرب إذل ما يّةالفرد يّةويو يف ؾبتمعات ربوؿ دوف فبارسة اغبر مالتنكر و وسيلة للتّ -أكثر دقة
 يّةمت"، فارتداء اغبجاب يبكن أف يكوف فبارسة "اغبر الصيصطلح عليو عادل االجتماع بػ"االحتجاج ب

.(2)«يّةقليدالتساء يف اجملتمعات الننكر" عند بعض التب

.59-58ص ص ـ.س، وائي العريب،الر اؼبتخيل  -1
 .221سوي، صالنعبد اهلل إبراىيم: الّسرد  -2



فعالّية حضور الجسد في اإلبداع النسوي --------------------------------الفصل الثالث 

439: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

يستحضر مثبل شائعا كثًنا ما نردده يف  أنّوىن عند مطالعة ىذا اؼبوقف الذؿ ما يتبادر إذل فأوّ 
، ويسرت مواطن اإلغراء فيها األنثىجسد  يلفّ  اّلذيحياتنا: "كل ؿبجوب...مرغوب"، فاغبجاب 

جاؿ يف ىتك أسواره الر ج رغبات ، يزيد تأجّ ّيةريعة اإلسبلمالشللفتنة، واتقاء للفاحشة من منظور  درءاً 
رت سبػػل االستمتػػاع بو يف حدود أطّ  اّليت ّيةينالد إبراىيم، يف تناس تاـ للضوابط حسب عبد اهلل

ر شيوع اغبجاب، تربّ  اّليتجت األسباب ين، تدرّ الدظر إذل درجة االمتثاؿ لسلطة الناغببلؿ واؼبباح. وب
ر دينيا تضاعف ، فإذا كاف اؼبربّ ّيةخصالشين والقناعات الدبٌن  ّيةد العبلقة اػبفسبب تتحدّ  ومع كلّ 

نا فإنّ حجب اجتماعيا أو شخصيا التغ ، أما إذا كاف مسوّ يّةغبات الفردالر مقدار االمتثاؿ، وتبلشت 
 ين إاّل الدىانػػات، فيزيغ اغبجاب عن الر م غًنه من ، يف مقابل تضخّ ّيةينالدسنشهد تغييبا لؤلحكػػػاـ 

مة.    أو نزوات ؿبرّ  ّيةظاىريا، ويستجيب لتقاليد وضع

 ين، كما أفّ الدقاليد أكثر من استجابتو لنداء التفاغبجاب من منظور ىذه القراءة يذعن لسلطة 
حسب ما يذىب إليو عبد اهلل إبراىيم  يّةقافة األبو الث قوس واألحكاـ؛ ذلك أفّ الطيو ذات عري تغذّ الت
غبجاب على تعيد...إنتاج صورة اؼبرأة تبعا غباجاهتا وتصوراهتا، ويف بعض اجملتمعات يفرض ا»

غبات ، ويف أخرى يبالغ يف كشف اعبسد استجابة للرّ يّةكور الذ قافة الثجسدىا استجابة لرغبة 
ب بعيػػدا عػػن الفرائػػض حػػجّ التر ظػػاىػػرة  سببا واحدا يفسّ ح عبد اهلل إبراىيم إاّل ، فبل يرجّ (1)«نفسها

ع مة لكي يتمتّ مصمّ  يّةكور الذ قافة الثلرغبػػػػػاهتم، فجػػاؿ أو استجػػابة الر اػبػػوؼ من »، أال وىػػو: ّيةينالد
ؿ إذل صبلة كور، وتتحوّ الذ ب ثقافة ساء فخارج ؾباؿ اىتمامها، وحينما تتصلّ النا جاؿ، أمّ الر بامتيازاهتا 

.(2)«نكر لعبور ىذه اغبواجزالتوادع القاىرة، تلجأ اؼبرأة إذل الر من 

اخرتاع ذكوري موضوعو اؼبرأة، وال »اغبجاب  ّيةقض أفّ د عبد اهلل إبراىيم ياؽ ذاتو يؤكّ السّ ويف 
م نفسهػػا أقصت اؼبػػرأة وحجبت جسدىػػػا، جعلتهػػػا من جهػػة أخػػرى تتوىّ  اّليت يّةقػػافة األبو الث ىبفى أفّ 

ؿبجوب مرغوب، فباثل للمبدأ  جسدا مثًنا فحسب، وصارت تسعى إذل إبرازه، فمبدأ كلّ 
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قػػػػافػػػػة الثػػلب، وعلى ىػػػػذا تكػػػػوف الطالعػػػػرض زاد  مػػػػا قػػػػلّ كلّ   أنّوالقػػائػػل باالقتصػػادي االستهػػبلكي 
، ودل يقتصر ّيةرا خاصػػػػػػا للمػػػػػػرأة، وجعلت من جسدىا سلعة استهبلكقػػػػد احتكػػرت تصػػػػػػوّ  يّةكػػور الذ 

ا أسهمت لب، إمبّ الطوالكشف والعرض و االحتجاب  ّيةاألمر على جعلو سلعة يتبلعب هبا عرب ثنائ
ب ىذا تسرّ  الوحيد. وكلّ  يّةبرىاف اغبر  أنّواعبسد على  ّيةحركات ربرير اؼبرأة باإلعبلء اؽبوسي من قض

صل وصيف اؼبتّ التاعبديد يف ىذا اؼبوقف،  ، يبدو أفّ (1)«يّةردالسّ بلت خيّ التبصورة أو بأخرى إذل 
ػػائدة، ويذىب إذل تشييء وجود اؼبرأة، السّ قػػافة الثم مسػػاعي يدعّ  اّلذيباعبػػانب االقتصادي 

وبمػػل  اّليتعات وقّ التمرتبط بفضاء »لب، فوجوده الطع يبتثل لقانوف العرض و واختصارىا يف جسد طيّ 
ترى،  اّليتقػػايف اؼبسبػػق، وإذ ىػػو ىبضع للسكػػوف، ينتظػػر اؼبعىن من العٌن الثعليهػػا كقػػراءة للنسق 

أنواع  وبملو ويبعده عن اعبسد احملسوس، وتستعمل اؼبرأة كلّ  اّلذيسق، اؼبعىن النيأتيو من  اّلذياؼبعىن 
 .(2)«يّةكور الذ قافة الثرات اغبجب إلخفاء اؼبعطى الوظيفي احملسوس من اعبسد لتبلئم تصوّ 

وايات الر ترتاكم بشكل ملفت يف  اّليتحجب: "العباءة" التاؼبرتبطة ب ّيةباسومن العبلمات اللّ 
سة يف اؼبخياؿ تكاد تكوف عبلمة مقدّ »ا أهنّ حديد نظرا ألنبيتها البالغة؛ ذلك التعلى وجو  ّيةاؼبشرق

وبرص بشكل هباوز منطق العقل أحيانا؛ على أف تلبسها اؼبرأة يف كافة  اّلذيرقي الشجل عيب للرّ الش
ت عنها فهي من زبلّ  رؼ والكرامة واغبصانة، وكلّ شالس للسرت و األمكنة واألزمنة؛ فهي رمز مقدّ 

تستمد  يّةربكمو خلفيات تقليد اّلذيرقي الشجل الر تائم لدى الشأنواع  عاىرة، داعرة مستحقة لكلّ 
قيدا »سبة للمرأة الن، وعلى ىذا األساس تغدو العباءة ب(3)«يينالدأويل اػبطي للنص التقوهتا من 

 يّةيطاف ومغر بوصفها معادلة للشّ  األنثىاؼبفروضة على  يّةواإلقامة اعبرب ينضاؼ إذل قاموس اؼبصادرة 
ارل، فهي الت(. وبيّةة )خطيئة حواء، األـ األوذل للبشر جل بارتكاب الفاحشة وـبرجة لو من اعبنّ للرّ 
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د عليها بوصفها ستارا وبجب عنها مرّ التما سبلك، إذل رفض العباءة باعتبارىا رمزا، و  تسعى، بكلّ 
 .(1)«اةاغبي

ًن ىبرجن إذل السّ بلـ أو يف الظكثًنات فبن يفعلن الفاحشة يف » أفّ قبد تأسيسا على ىذا الفهم 
ما يقع عليو اػبناؽ اغبصار، وكلّ  أقدر على فكّ  األنثويمتمنطقات بالعباءة. فاعبسد  العراء وىنّ 

لت اغبياة العامة، تشكّ  الط وىبما فسح لو اجملاؿ كي يشارؾ ويعرّب ل أكثر الرتكاب اػبطيئة، وكلّ يؤىّ 
سبة النات ىذا بالذجل والقيم و الر تقامي من ناللوؾ االسّ و  ّيةاؽببلوس اإلغرائ لديو مناعة الوقوؼ ضدّ 

تكنز اعبسد  اّليتيقة الضالغرب اإلسبلمي، فغالبا ما سبيل إذل األلبسة  روايةا اؼبرأة يف ، أمّ ّيةرقالشللمرأة 
.(2)«رتات البلصقةالسّ وتربز مفاتنو وتضاريسو بشكل أكثر فداحة مثل اعبينز و 

تستمد شرعيتها  يّةكور الذ قافة الث ألفّ -ين الدجو صوب إغفاؿ سلطة تتّ  يّةقدالنالقراءات  يبدو أفّ 
دع الر ر من خبلؿ إضفاء طابع حرّ التيف مقابل االحتفاء هبواجس  -ين يف اجملتمعات احملافظةالدمن 

ػػرائع الشر تعلػػن عػػن قطيعتهػػا اغبػػاظبة مػػع حػػرّ التدعػػػػوات  ألفّ واغبصػػػػػار على اغبجػػػػػاب كفػػػػرض؛ 
ـ وسبريره عرب جو إذل استباحة احملرّ تتّ  اّليتروبة اؼبارقة الش، فاغبجاب يكتسب بعدا سبويهيا لدى يّةمػػاو السّ 
داع دبا قد تراه العٌن، فاالمتثاؿ لباليغة دعوة إذل عدـ االصنكر بسواد العباءة، فتكوف وفق ىذه الت

ىػػذه االستخدامػػات زبػػلع عػػن العبػػاءة  مػػػػة، ومػػن الػػواضح أفّ يػػضمػػر استجػػابػػة لرغبػػات اعبسػػد احملػػرّ 
بتخرهبات مائعة  سة. لكػػن ىنػػػاؾ مبػػػاذج أخرى تعجّ دنّ عهػػا لتحقيق مػػػآرب مرداء القػػداسػػػػػة، وتطػػوّ 

فتاح غًن اؼبشروط على نالين إصبػػػاال وتفصيػػبل، وتعلن سفورا ملفتا نتيجة االدربيػػد عن مطػػالب 
يف سردىا تنسج على  ّية، فاؼبرأة العربّيةال يعرتؼ باػبصوص اّلذيماىي اؼبطلق التاآلخر/الغرب، و 
.  ّيةينالدعاليم التاخر مع السّ عاطي التابو، و التيف إطار مسعى كسر  ّيةغربمنواؿ نظًنهتا ال

 ّية، ويبكػػن أف تتخذ العبػػاءة بعدا روحيػػا وفكريػػا وبرص على تغليفهػػا بشيء من القدسوباؼبقابل
ة والوقػػػار يف بعض اجملتمعات احملافظة، لكػػن سرعػػػاف ما تتنػػاغم فرتاىػػا ال تغادرىػػا، فتكوف معيارا للعفّ 
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ارتداء » ر وظيفتها؛ ذلك أفّ ع دبػػا يكسر عتمتهػػا، ووبوّ عند بعضهػػن، وترصّ  األنثىمع إغػػراءات جسد 
يف اجملتمع اػبليجي والعراقي واإليراين فحسب، فتلك وظيفة  األنثىوسيلة لسرت  ّيةالعباءة اػبليج

ا صارت العباءة مصدرا من مصادر توليد أكيد ليست الوظيفػػة الوحيدة، إمبّ التها ب، لكنّ يّةلعباءة اعبوىر ا
ات اعبسم مة، مثبل، إذل خلق تناسق وانسجاـ توافقي بٌن طيّ عندىا تلجأ اؼبصمّ  يّةاعبماليات اعبسد

مستخدمات العباءة إذل ، ليس ىذا فحسب، بل كثًنا ما تلجأ (1)«ومفاصل شكل العباءة األنثوي
براقة إذل بعض أطراؼ العباءة لغرض احتواء سواد العباءة من  يّةوفسفور  ّيةبلت معدنإضافة مكمّ »

 .(2)«مضافة يّةإلظهار جسد يّةجهة، وؿباولة أنثو 

 ّيةالعرب روايةالالعبػػاءة يف  يّةالفػػاحصة لرمز  يّةقدالنيبكػػن أف تظفػػر القػػراءة ، على ىذا األساس
افر على السّ ر، واػبروج حرّ التصل أساسا بدعوات تتّ  اّليت يّةمز الر ، واؼبعاين ّيةاللالدجبػػملػػة مػػن اؼبنػػافػػذ 

 من خبلؿ عباءهتا، ال تظهر إاّل  اّليتتلميحا إذل اؼبرأة »اؼبنصوص عليو دينيا، فتكوف يف أحايٌن كثًنة 
عض اجملتمعات احملافظة من ضيق وحصار، إذ ربيط تعانيو اؼبرأة يف ب اّلذيمن الوضع البئيس  يّةوسخر 

عري الت، ف(3)«هبا العبػػاءات حقيقة وؾبازا لتسجن اعبسد وتقرب أسراره خلف اغبجب واألستار
ائدة يف السّ د وعصياف على منظومة القيم سبرّ »ىو يف اغبقيقة  ّيةوائالر  ّيةسبة للشخصالنفور بالسّ و 

.(4)«تعيش فيو اّلذياجملتمع 

من ىذا اؼبنظور، ويتعامل معو وفق ىذه  األنثويبيعي وسط نسق ثقايف يرى اعبسد الطومن 
اغبجب واإلظهار، اؼبنع  ّيةغيب باعبسد استنادا إذل ثنائالرت تظهر حاجة ماسة إذل »القاعدة أف 

اعبسد م العبلقة بٌن مانح تنظّ  ّيةة اسرتاتيجمثار رغبة وحبث، فثمّ  لب، لكي يظلّ الط واإلباحة، وحبّ 
شبة رغبة باستكشاؼ غموض  فإفّ اخرتاؽ اغبواجز المتبلؾ جسد اؼبرأة،  ومستعملو، ودبقدار ما يتمّ 
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سع دائرة العبلقات ، فتتّ (1)«غبة وتأخذ بعدا حسيا ؾبرداالر ىو جسدىا، وىنا تتفاقم  اّلذياآلخر 
ابع الط باإلنساينف اعبسد غلّ »، فلطاؼبا ّيةينالدسة من منطلق اػبروج على اؼبؤسّ  روايةالاغبميمة يف 

غبظة يغيب فيها  يّةذيلة يف أالر ض للوقوع يف ، فهو شهواين غريزي معرّ ّيةاألخبلقي يف الفلسفة اإلسبلم
 . بل إفّ ّيةقافالثهبعل منو جسدا إغوائيا غافبل عن القيم  اّلذييين، األمر الد أو الوازع اإلنساينالعقل 

هوة، فاعبسد ىو الشهارة زبليصا لو من الطلئليباف كما  دوا على ضرورة خضوع اعبسدالفقهاء أكّ 
. (2)«ط يف إطبلؽ العناف لوحوّ الت، لذا البد من ّيةمصدر األخطاء واؼبنزلقات األخبلق

ياسة( يف عهد ليس ببعيد، ال يتم السّ -اعبنس-ينالدبلثة )الثابوىات التـ أو الوث احملرّ الثوؼبا كاف 
صريح التع عن الكشف و تتمنّ  اّليت ّيةميز واألقنعة الببلغالرت لميح و الت عرب إاّل  يّةردالسّ تناوؽبا يف الكتابة 

 اّليتواىر الظابو يف األدب يأٌب يف طليعة التموضوع كسر  فإفّ ـ يف نظر اجملتمع، باحملظور أو احملرّ 
ساؤؿ التالعريب اغبديث واؼبعاصر، ودبنطق إباحي صادـ، يدفعنا إذل  ردالسّ رت بشكل ملفت يف تكرّ 

عات شروبة عريضة من اؼبتلقٌن ابو، ىل تستجيب لتطلّ التقة بيمات اؼبتعلّ الثعن جدوى توظيف 
عاليم التحبتة؟، ىل ذبهز على منظومة القيم و  يّةذبار  اا تغذي أغراضأهنّ تابة، أـ الر تأكيدا ؼبسعى كسر 

ىذه اإلمكانيػػػات واردة السيما  كلّ ر إعادة االعتبار للجسد اؼبقموع؟،وؽ العاـ يف إطاالذقاليد و التو 
نطاؽ اػبػػوؼ، واقتحمت  ّيةكسرت الكػػػاتبة العرب»اؼبعاصرة، حيث  يّةسو النرود السّ ق األمر بإذا تعلّ 

خذ تتّ  اّليتابو يف جرأة تصل يف بعض األحياف أف تكوف مقصودة لذاهتا، وكثرت الكتابات التمناطق 
.(3)«من اعبسد موضوعا ؽبا

سوي، وإفشاء أسراره، وملء الن ردالسّ يف  األنثوياعبرأة يف استهداؼ اعبسد  وىذا يعين أفّ 
استأنس القػػػارئ دبخاتلتهػػػا قلبت اؼبوازين جذريػػػا، فحضر الغػػائب، وصدح  اّليتمساحات البياض 

، فتحوّ الص ذات بعد أف كانت »لت الكاتبة عرب ىذا اؼبرتكز إذل ػػػامت عػػػاليػػا بعػػد نبس مكتػػـو
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تاج معىن مغاير، نإلتتخذه وسيلة وداال  ربتفي باعبسد، ّيةصوص اإلبداعالنموضوعا، فنجد كثًنا من 
 يّةردالسّ عبًن، ومعطى ينتج دالالتو، وردبا تكوف الكتابة التفيصبح اعبسد وثقافتو وسيلة من وسائل 

يبكن للمرأة أف تعيد إنتاج  ردالسّ لى سبكٌن اؼبرأة من ذلك، فمن خبلؿ ىي اؼبنطقة األكثر قدرة ع
؛ (1)«اريخالتلت عرب شكّ  اّليت يّةكور الذ  ؤيةالر ـبتلفة عن تلك  رؤية يّةاألحداث كيفما تشاء من زاو 

تنوب  اّليتعرب تسريده، أعمق من تلك اآلداب والفنوف  األنثويع هبا اعبسد يتمتّ  اّليت يّةاغبر » ذلك أفّ 
، وتطالب بتحريره من سجن اجملتمع ّيةعبًن عن نفسو، وىو ىبرتؽ احملظورات األخبلقالتعن اعبسد يف 

 .(2)«وتضع لو معجما لغويا ونفسيا واجتماعيا لئلفصاح عن ىويتو وكينونتو

مثلى تنجلي  ّيةتقن»بالكتابة، بوصفو  األنثويعرب ىذا اؼبيثاؽ اعبديد عبلقة اعبسد  تحددتعليو و 
سوي ينضح بروح النص الن؛ ف(3)«يّةواعبسد ّيةوتطفو معها مكبوتات الوعي العقل ،فيها ذات الكاتبة

 وانينفث برك» اّلذي األنثويق باعبسد تتعلّ  اّليتموز اؼبألوفة الر ـز زياح غب  نالوتر واالتجاوز واػبرؽ و الت
موز الر الالت و الدربمل من العبلمات و  يّةوصواعقو وزلزالو على الورؽ فور الكتابة فتخرج صببل سرد

أة يستطيع القارئ اغباذؽ ؼبلمتو ات صغًنة ؾبزّ يء الكثًن. وقد يتبلشى ىذا اعبسد عرب الكتابة ذرّ الش
، عرب فبارسة أفعالو ببل رتوش خلف أبواب األعراؼ (4)«ماد شهابا مشتعبلالر وإخراجو من ربت 

بدت عليها بعض اؼببدعات يف اآلونة األخًنة  اّليتاعبرأة » ـ؛ ذلك أفّ اؼبوصدة، ومن خبلؿ ربدي احملرّ 
احة السّ هور على الظمن استكناه بعض اؼبناطق احملظورة واؼبسكوت عنها إبداعيا قد بدأت تدرهبيا يف 

 يّةد ردود فعل قو ر، بدأت مبلؿبو تظهر يف األفق وربدّ وفرض صيغة جديدة ونسق ذبرييب جريء متحرّ 
 .(5)«لأويالتلقي و التعند 
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غم من عهدىا القريب بالكتابة، أف تقطع أشواطا الر على  ّيةمن ىنا، استطاعت الكاتبة العربو 
تكتب عن نفسها، عن »، فاؼبرأة ىنا ّيةاإلباح يّةمعتربة قادت منتجها الكتايب خبطى سريعة كبو ىاو 

العاىرة، أو عاىرة ص دور ا، اؼبضاجعة ولوهنا، ىي امرأة تتقمّ اهنلقائها باآلخر، عن شبقها وحرم
، جػػاءت  ّيةص دور الكاتبة، فتستنطق اعبسد وتكشف عن مفرداتو، يف لغة خاصة ىي لغة حقيقتتقمّ 

 عنها أماـ يعرّب  اّلذيص البصمة( الن) نّوإكمػػا ىي دوف رتوش أو هبرج، زبرجهػػا اؼبرأة للعيػػاف، 
وع من النىذا  ىن ذلك أفّ بدت بعض الكاتبات سافرة ومكشوفة...وليس مع»، حيث (1)«القارئ

الكتابة قد أصبح ىدفا يف ذاتو، أو مطلبا صباعيا لػػدى الكػػاتبػػات، بل نرى ذبارب أكثر نضجا 
عري حسب ما تذىب الت، ف(2)« عن ذواتنا، دوف الوقوع يف دائرة اعبسػػد ومفرداتػػو اػببيئةزاما تعرّب التو 

ساء، النر فكري، بل صار طريقة مستهلكة يف كتابة مدىشا، أو دليل ربرّ »إليو شهبل العجيلي دل يعد 
جل يف مقاربة جسد اؼبرأة، وؿباكاتو يف ذلك، كما دل يعد الر دل يعد أكثر من رد فعل على قدرة  وألنّ 

يف  ّيةقافالثصاؽ باعبذور لتر على اؼبستوى العاـ للكتابة، نتيجة االابو مدىشا ودليل ربرّ التاخرتاؽ 
أخرى يف الكتػػابػػة تقػػـو  ّيةالواحد درسها، لذا اعتمدت الكاتبات اسرتاتيج وجو ؿباولة ثقافة القطب

، (3)«زاـ هبػػػا، والكتػػابػػة ربػت سقفػػهػػا مػػع اغبػػوار واؼبسػػاءلػػة اؼبستمريػػنلتػػوابت واالالثعلى مقػػاربػػة 
إذل  ّيةسلب ّيةقيمة ثقاف»من  يّةسو الن يّةردالسّ جربة التمة من يف مراحل متقدّ  األنثويؿ اعبسد ليتحوّ 

.(4)«ّيةإهباب ّيةقيمة ثقاف

زبتلف من حيث  يّةسو النصوص النسليم بو، ما دامت التىذا اؼبوقف ال يبكن  غًن أفّ 
تنػػظر إليػػو بعػػض  اّلذي، ففي الوقػػت يّةقدالنا اآلراء شأهنمثيل اعبسدي، وتتضارب بالتاسرتاتيجيات 

تفصح عن بذاءة وتسطيح وعدـ  ّية، تعتربه أخرى مراىقة إبداعّيةصبال ّيةاألقبلـ بوصفػػو ضرورة بنائ
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، ال يعرب يف بعض ّيةالغرب يّةسو النمثيبلت التاكرتاث علين وؽباث متواصل قد ال نعثر لو على مثيل يف 
ات، يف بػػرج الذغبلؽ على نالعيش عادل انفس ؾبهدة، وعقوؿ ذات خواء ضحل، ت»مباذجو إال عن 

 ّيةرجسالنق عن نوع من ػػور، أغلقتو على نفسهػػا بإحكػػػاـ، فلػػم تػػر غًنه، حت تفتّ النال تػػرى منػػو 
.(1)«ة غًن ذلكاس، متونبّ ذوذ، فأخرجتو غثاء للنّ الشو 

: األنثويللجسد  ّيةقافالثعبد اهلل إبراهيم وكشوفات القراءة  -4

"امرأتاف  رواية، يتناوؿ عبد اهلل إبراىيم ّيةالعرب يّةسو الن روايةالبلت اعبسد يف مثّ يف إطار متابعتو لتّ 
عن مشكلة  روايةالعداوي"، حيث استطاع أف يكشف يف مستهل قراءتو ؽبذه السّ يف امرأة" لػ "نواؿ 

وعيها بأف جسدىا منقسم إذل جسدين أحدنبػػا ملك األعػػراؼ »تكمن يف  اّليتشاىٌن"  ّيةالبطلة "هب
عي السّ ل يف يتمثّ  روايةال، دبػػا فيهػػا األسػػرة واجملتمع، واآلخر ملك ؽبا، وفعلها طواؿ ّيةقػػافالثقػػاليد التو 
ه، جعلو قاـ بو اآلخروف ضدّ  اّلذيمزي الر تهاؾ نالاآلخرين لو إذل دائرة ا ّيةتقاؿ بو من دائرة ملكنبلل

عن  روايةالعداوي تعلن من خبلؿ ىذه السّ نواؿ  ، من الواضح أفّ (2)«بلاؼبطاؼ جسدا معطّ  يّةيف هنا
جل الر ر إلمتاع د جسد يسخّ قافة اؼبهيمنة يف ؾبرّ الثزبتزؽبا  اّليترفضها لنموذج اؼبرأة اػبانعة اؼبستسلمة 

معرفة »ق أساسا بػ: سبة ؽبا من منظور عبد اهلل إبراىيم يتعلّ النب األنوثةوإشباع غرائزه ونزواتو، فجوىر 
.(3)«ـمعرفتو إذل فعل ؿبرّ  ّيةؿ عملـ اعبسد، وربوّ ربرّ  يّةاألسر  ّيةبالرت  تضاريس اعبسد ووظائفو، لكنّ 

عػػن  عنها عبد اهلل إبراىيم من خػػبلؿ العنػػواف، دل تسفػػر عرّب  اّليتاعبسد  ّيةازدواج لكن يبدو أفّ 
شخصيتٌن شائهتٌن وناقصتٌن، فصارت "امرأتاف يف »البطلة انشطرت إذل:  ؛ ذلك أفّ ّيةنتائػػج إهباب

ما يريده اآلخروف ؽبا طبقا  ّيةانالث، و ّيةاألصل األنثويّةامرأة"، األوذل ما تريده ىي طبقا لشروط ىويتها 
 ّية"هب فإفّ والء اؼبطلق للنظاـ األبوي، . ويف إطار ىيمنة قيم ال(4)«اؼبكتسبة ّيةلشروط ىويتها االجتماع
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ب بتشروبها، باعتبارىا عاطلة الط ّيةيقـو طبلب كل اّليتكانت تنظر بربود إذل األجساد »شاىٌن" 
.(1)«وفاقدة لوظائفها على كبو يناظر حالة جسدىا اؼبشدودة إذل عادل غريب عنو

قايف الثحليل الت  أفّ للوىلة األوذل، إاّل  ّيةعبثت تبدو واعبسد اؼبيّ  اؼبقارنة بٌن اعبسد اغبيّ  ورغم أفّ 
قافة الثلتو عطّ  األنثويعطيل أو عدـ اعبدوى، فاعبسد التق أساسا دبستوى غا رمزيا ؽبا، يتعلّ هبد مسوّ 

شريح يف اؼبستشفى، ليخلص عبد التد على منضدة ل اؼبوت اعبسد اؽبامد اؼبمدّ ، يف حٌن عطّ يّةاألبو 
 موضوعا لبحث اآلخريػػن، فبل قيمػػة ؽبمػػا إال اعبسدين ما نبا إاّل : »فادىا أفّ اهلل إبراىيم إذل نتيجة م

يف كػػوف اآلخػػرين يسعػػوف لتحليلهمػػا ووصفهمػػا، دوف تقدير كينونتهما، واالعرتاؼ هبويتهما اػباصة. 
يف  األنثوي بت اغبسّ تكمن القيمة يف موضوع البحث وليس يف قيمة اؼببحوث. ىذه اؼبماثلة خرّ 

و ليس حاقها جبنسها، فكانت تراه غريبػػا عنهػػا، فهو وعاء حامل ؽبا، لكنّ التلت " وعطّ ّيةأعماؽ "هب
.(2)«يّةسو النتها بل ؽبويّ تكوينا مشكّ 

تسردىا اؼبرأة حوؿ  اّليتط اعبسد يف اغبكايات مزي، من اؼبتوقع أف يتورّ الر ويف غياىب ىذا اؼبوت 
ر، يقوؿ عبد حرّ التده، ويبعث من جديد مع تعارل صيحات تشيّ  اّلذيذاهتا، حبيث ذبعلو مركزا للعادل 

ا يقصد هبا امتبلؾ بلشي، إمبّ التا رغبة يف الفناء و أهنّ على  يّة تفهم ىذه األثًن ينبغي أاّل »اهلل إبراىيم: 
ق يف ر اعبسد من قيوده وبلّ دة ؽبا، فحينما يتحرّ اؼبقيّ لسلة السّ ك تو، حبيث تتفكّ اعبسد، وحيازة حريّ 

د بالعادل حيث وحّ التعن حاؿ من نشوة  ةيوباف كناالذ" وتريد، فّية، كما كانت ربلم "هبيّةأثًن اغبر 
ات حينما يتخطى الذسجاـ مع نالق افرضت عليو، وذلك وبقّ  اّليتا من القيود كافة يصبح اعبسد حر  

زبريػػب  ىذلك، فقػػػد جػػر  " بذاهتا كاف دوف كلّ ّيةوعي "هب لى نفسو. ولكنّ قساـ عنالة ااعبسد ىوّ 
دة، يصعب ؿ إذل أمنيػػػات ؾبػػػرّ ى عػػن ذلك عػػجز فػػعلي، ربوّ فػػولػػػة، وتػػأتّ الطعػػبلقتهػػػا جبسػػدىا منػػػذ 

اعبسد أو على كبو أدؽ ربرير مفاتن  يّةز على حر يركّ  اّلذيوازي مع ىذا احملتوى الت، وب(3)«ربقيقها
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 يّةنيع ضرب من اغبر الصال ينازعها فيها أحد، ويف ىذا  ّيةشخص ّيةملكؼبرأة، حبيث يصبح جسدىا ا
تستمد شرعيتها  ّيةعاطي معو وفق أبعاد أخبلقالت يتمّ  األنثوي، فاعبسد ّيةتقرتب إذل اإلباح اّليتاؼبطلقة 

ي والفضاءات الفاضحة فهي عرّ الترة سلفا، أما تو ؿبدودة ومؤطّ فحريّ ين يف اجملتمعات احملافظة، الدمن 
 يّةغبر  موضوعياً  مكافئاً  ّيةينالدو  ّيةوالعرق ّيةقافالثات ال تراعي اػبصوصيّ  اّليتسبة للشروبة اؼبارقة النب

 اإلبداع. يّةر غبالكلمة، وكل ما سوى ذلك يصبح تضييقا 

من  األنثوينكر لرغبات اعبسد التعرب  ّيةاغبقيق األنثويّة يّةىاجس البحث عن اؽبو  يبدو أفّ و 
، جعل البطلة تصل إذل انسداد األفق وتعيش حالة من يّةو السّ خبلؿ ؿباولة اػبروج على الفطرة 

" سلسلة من ردود ّيةعاشت "هب»ريع حسب ما انتهى إليو عبد اهلل إبراىيم يف قولو: الذتات الش
رفض تامة لكل  ّيةبيعي من جسدىا، وجعلتها تندرج يف وضعالطقادت إذل هتدًن اعبانب  اّليتاألفعاؿ 

على  ات ًبّ الذشيء إذل درجة قامت فيها بتأويل رغباهتا عل كبو غًن صحيح، فالبحث عن تأكيد 
ىانٌن معا، فلم تفلح يف تأكيد ذاهتا وعاشت الر وإذ خسرت  ،ّيةخص للشّ اإلنساينحساب البعد 

استحسنتو البطلة للخروج من ىذا اؼبأزؽ الوجودي ال ىبلو  اّلذيالبديل  ، بيد أفّ (1)«ياعاطلة جسد
هت عكسيا إذل ، اذبّ يّةقافة األبو الثلتو ا ؼبا أخفقت يف بعث اغبياة عبسد عطّ أهنّ ناقض؛ ذلك التمن 

صها اؼبكتسبة، واإلعراض الكلي عن أنوثتها وجاذبيتها، عرب تقمّ  ّيةاالجتماع يّةمقاطعة ىذه اؽبو 
جل، بل الر شبو بلبوس اآلخر/التجل يف حركاتو وسكناتو من خبلؿ ظاىرة االسرتجاؿ أو الر  ّيةلشخص

هر ىو سبتمرب، وكانت تضػػع الشابع، وكػػاف الر كاف اليـو ىو »إهّنا تتفوؽ عليو يف نوع من التحّدي، 
خاميػػػة، وقدمها اليسرى فوؽ األرض، وقفة ال تليق على اإلطبلؽ كوهنا الر  على الطاولػػػة قدمهػػػا اليمىن

امنة عشرة، ودل تكن مبلبس الفتيات الثامرأة )دل تكن امرأة بعد يف نظر اجملتمع( كانت ال تزاؿ فتاة يف 
"اعبيب" يلتّف حوؿ  يف ذلك الػػوقت تسمػػػح ؽبن بػػػأف يقفػػن ىذه الوقفػػة، كن يرتٌن شيئا اظبو

الفخذين بشدة ويضيق عند الركبتٌن، فإذا بالّساقٌن ملتصقتٌن دائما. أثناء اعبلوس وأثناء الوقوؼ، بل 
وأثناء السًن، دل تكن الّساقاف تنفصبلف أبدا يف حركة اػبطوات اؼبألوفة لآلدميٌن، وإمبا ىي حركة 
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ساقاىا ملتصقتٌن وركبتاىا ملتحمتٌن كأمّبا  دورية غريبة، تنتقل هبا قدما الفتاة فوؽ األرض وتظلّ 
 .(1)«تضغط بٌن فخذيها على شيء زبشى سقوطو

وللتعويض عن »ياؽ يبدي عبد اهلل إبراىيم اعرتاضا واضحا على ىذا اػبيار يف قولو: السّ ويف ىذا 
ص من خلّ الت جاؿ يف مشيهم ومبلبسهم وتصرفهم، فكأفّ الر ىذا كانت تسرتجل، وتقـو دبحاكاة 

ماىي معها، وىذا ىدؼ يتعارض مع اؼببادئ التق باالمتثاؿ ؽبا وؿباكاهتا و كور يتحقّ الذ اآلثار ثقافة 
نفسها هبويتها اػباصة، ينبغي أف  األنثى، فلكي تكوف يّةكور الذ قافة الثد على تلك للتمرّ  ّيةاألساس

، وعليو فبل ّيةاإلنسان يّةاؽبو راف طبيعة تكوف ـبتلفة وليست شبيهة، فاالختبلؼ واؼبشاهبة أمراف يقرّ 
قو ميز وبقّ التكر، فالذ م مشاهبة ثى تتوىّ ألنّ جاؿ، وال كينونة الر المرأة تريد تأكيد ذاهتا دبماثلة  يّةىو 

ات وإثرائها، وليس الذ، وليس يف ربريفها، ووبصل ذلك بإغناء ّيةباع األصلالطاالختبلؼ واالتصاؿ ب
 .(2)«باختزاؽبا إذل مثيل

ػػد عبد اهلل إبراىيم انفصاما صارخػػا يف فسي، يؤكّ النحليل التإذل ضرب من  تقرتبويف قراءة 
ها أيضا تريد كر، لكنّ الذ دبحاكاة  األنثىتريد طمس » البطلػػة، فهي حسب ما يذىب إليو ّيةشخص

تها مقرونة بانفصاؿ جسدىا عن ذلك العادل، ىا كبو األسفل، فحريّ أف تستقل جبسدىا عن عادل يشدّ 
دبقدار ما  اّليترة اؼبدمّ  ّيةوىكذا تتصادـ اؼبتناقضات يف وعيها وسلوكها فبل تستطيع ذباوز ىذه اإلشكال

من  األنوثةعن  فبل، فظهر اإلعّيةىا إذل الوراء يف حركة متأرجحة بندولا تشدّ فإهنّ تدفع هبا إذل األماـ، 
سبلخ العنيف عن فطرهتا نالفعرب ىذا ا، (3)«داللة يّةشعار مفرغ من أ أنّوخبلؿ االحتفاء باعبسد وك

تكوينا »ره عبد اهلل إبراىيم: " حسب ما يقرّ ّيةت "هبعسفي لرغباهتا كأنثى، ظلّ الت، والكظم ّيةاإلنسان
ا انتمت يف وقت واحد إذل ألهنّ ، فهي امرأتاف يف إىاب امرأة واحدة؛ يّةشائها مزدوج الوجود واؽبو 

 األنثويّة يّةكت اؽبو ، وىكذا تفكّ (4)«ة الفاصلة بينهمال إذل ردـ اؽبوّ رؤيتٌن ثقافيتٌن وإذل عاؼبٌن ال سبي
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عاهتا، ل تطلّ ات وكبّ الذق أوىاـ ري عمّ شبث باالسرتجاؿ كبديل ربرّ التيف زضبة رىانات فاشلة، ف
 من ىذا اؼبنظور إذل تصعيد عبثي لواقع دل تفلح يف ذباوزه. األنثوياعبسد  يّةقلبت حر انف

، ليقع يّةسو الن يّةردالسّ صوص الناعبسدي دائما، يواصل عبد اهلل إبراىيم لقاءاتو بوضمن اؼببحث 
خ قيمة االحتفاء ترسّ  اّليت"آماؿ ـبتار"  ّيةونسالت ّية"لبب اغبياة" لػلروائ روايةة على اختياره ىذه اؼبرّ 

فالبطلة "سوسن ، ّيةواضعات االجتماعالتقاليد و التر من سلطة باعبسد يف إطار منطق منطلق ومتحرّ 
على  ّيةمغايرة، عرضت قرائنها األساس يّةمت مراىنة سردقدّ »عبد اهلل" حسب عبد اهلل إبراىيم: 

راط فيها إذل اؼبدى األعمق، فبل سبيل عبسد لبالة ينبغي االصخ يّةكوف اغبياة متعة جسد  ّيةفرض
 ّيةقافالثروط الشا ينبغي أف ينتمي إذل نفسو بعيدا عن ل رغبتو بذرائع خارجة عنو، إمبّ يعطّ  سويّ 
راهتا، فاعبسد يف مبدأ تكوينو يقع خػػارج تريد تشكيل رغباتو على وفق مفاىيمها وتصوّ  اّليت ّيةوالقيم

، بيعػػةالطينتمي إذل  نّوإ، ّيةودين ّيةرات اجتماعد وظائفػػو بنػػاء عػػلى تصػػوّ ربػػدّ  اّليت ّيةقافالثاألطػػر 
ػػروط الشة، فبلبد أف ينخػػرط فيها دبنػػأى عن تلك الصعبًن عن ىويتو، وىي اؼبتعة اػبػػػالتوحينما يرـو 

اؼبستعػػارة من خػػارج عػػاؼبػػو، فمعىن اعبسد مشتق من ذاتو وطبيعتو، وىويتو تنبثق من قدرتو على 
غبة يف الر اؿ اعبسدي، و إذل االشتع األنثىنزوع »ص يفصح عن الن، ف(1)«اتو اػباصةاالحتفاء بلذّ 

يػػا مػػع ذاتػػو وواقػػعػػػػو، وقػػد غػػلػب صهػػػػار ربت وطػػأة اعبػػسػػػػد، متشػػظّ نالحاـ، تسرد الكاتبة غبظػػة التاال
عرب اكتشاؼ اآلخر  األنثويّةات الذىو اكتشاؼ  ردالسّ صػػهػػػػار واالحػػػػرتاؽ، فنالػػص تعػػػػابًن االنعلى 
.(2)«راؼبذكّ 

ن يف عرضو جل جبسدىا فصارت تتفنّ الر اؼبرأة قد اكتشفت اىتماـ  يبدو أفّ  سبق، ما على اً بناء
ذة وإثارة الغرائز وأسر القلوب، فتكوف خطاياه استجابة ى بذلك قيم اللّ وىو يف أهبى حللو، لتتفشّ 

 األنثوينفيو من مشهد اغبياة، فاعبسد قيمتػػو، وال يلغيو أو ير لرغباتو مػػن منظػػور ثقافػػة ووعي يقػػػدّ 
فة ها فبتعة ومثًنة يف آف، تطرح من خبلؽبا أفكارىا اؼبكثّ مة وعابرة، لكنّ ؿبرّ  ّيةينخرط يف ذبارب جنس
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 اّلذيد على عادل القيود تتمرّ » أف ائدة، فهذه اؼبرأة ال سبلك إاّل السّ ما من منظومة القيم تضمر تربّ  اّليت
وىذا  دىا سوى جسدىا لتمارس حريتها من خبللو.. بو عن سبرّ جل، فبل ذبد ما تعرّب الر فرضو ؾبتمع 

كورة يفرض أقسى قيوده وؿبرماتو على جسد اؼبرأة أوال، بل الذ عادل  ألفّ مشروع إنساين ومنطقي؛ 
وت وخنق حت األفكار الصعلى صوهتا نفسو باعتباره عورة..فيعمل على ربجيب اعبسد وتكميم 

.(1)«واألحبلـ وإدخاؽبا يف قائمة العيب واؼبمنوعات

 البطلة وعت أفّ  فيكوف اعبسد وفق معيار االحتفاء أداة إبداع ووجود ولذة، فمن الواضح أفّ 
ائد وانتهاكو، وذبسيد االختبلؼ السّ س واؼبركزي، وتقويض  بانتهاؾ اؼبقدّ ق إاّل شرط وجودىا لن يتحقّ 

قة قدسيتو من نت طقوس عشقو ؿبقّ خاصة بو، وقنّ  ّيةس واؽبامشي، فرظبت احتفالاؼبدنّ عرب سبجيد 
جريئة دل يعد خطيئة أو  يّةعري وما جاوره من أفعاؿ جسدالتأف  خبلؿ اإلغراؽ يف اؼبتعة، فبل شكّ 

وائي دخوال جارفا، ويبقى الر إذل عاؼبها  األنثىتدخل »وعطاء، حيث  يّةؿ إذل حر عيبا بقدر ما ربوّ 
وطاقتو  ردالسّ  يّةحيث نلمس حيو  ّيةاللالدو  ّيةل نواتو اغبكائيبثّ  اّلذيأسيس التيف موقع  اؼبؤّنثاعبسد 

. (2)«الةالفعّ 

هتدؼ  اّليت يّةجارب اعبسدالتت بعا للمتعة، فاكتظّ لت فضاء متنوّ مثّ  -على إهبازىا- روايةالف
، وينبغي االستغراؽ فيها، يّةاغبياة متعة جسد القائلة: إفّ  ّيةتأكيد الفرض»حسب عبد اهلل إبراىيم إذل 

 عنو بشروحات قدمتها "سوسن"، واستأثرت ا عرّب وحدىا، إمبّ  ّيةودل يتم ذلك من خبلؿ الوقائع اغبكائ
فكرة اؼبتعة، ونشرىا وتأكيدىا يف باىتماـ واضح من قبلها، إذل درجة أدت فيها دورا كبًنا يف تنشيط 

ل وجهة نظر "سوسن" فيما ىبص مثّ  اّلذيعبًن التص من أولو إذل آخره. وىو نوع من النتضاعيف 
ص وبتشد النىو االحتفاء باعبسد، و  ردالسّ ؿبور  ألفّ ى اعبسد وأسراره ومتعو، ىو يفيض ويتبدّ 

ين عن ذلك االحتفاء. ونبا يقرتناف رين اؼبعربّ اؼبؤشّ ذة" بوصفهما حوؿ "اؼبتعة" و"اللّ  ّيةائهنالبإشارات 
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 يّةضاريس الغامضة، ولكن اؼبرتعة باغبيو الت اففذاف يستكشباف اللّ اف اؼبدبّ ما اجملسّ هنّ إدائما بػ"اغبياة". 
.   (1)«األنثويللجسد 

ذة، وبدث ىذا حليل بقيمة تصطدـ باعبسد اؽبائج فتثبط شعور اللّ التلكن سرعاف ما يظفر ىذا 
ات يف نوع الذمنع، فينعكس سلبا على الترؼ اآلخر رغباتو بالطحسب عبد اهلل إبراىيم عندما يقابل 

راغبة يف وقت ال  األنثويّة ّيةخصالشات تكوف يف بعض اؼبرّ »من العتاب والعنف، إذ يردؼ قائبل: 
لكل متعة، ال ترغب فيما ىم  يّةتراىا ضرور  اّليتروط الشا بسبب غياب أهنّ يرغب فيو اآلخروف، أو 

م يف ص، ويتحكّ النعارض ينبثق يف ثنايا التعبة إحساس آخر بالصوبكم ىذه اؼبعادلة  اّلذييرغبوف، و 
بيعة ظهور وشغف ورغبة، الطقافة، فالثبيعة و الطبٌن  ّيةخصالشعارض يف وعي الت نّوإ، ّيةاللالداذباىاتو 

، وينتمي إذل ّيةتو األصلبوضعيّ  األنثويبيعة يتباىى اعبسد الطوطمس وإقصاء، يف  قافة زبف  الثو 
 نّوإومطبوخ.  يّةقافة، فهو ملتبس وفبهور بالعبودالثا يف ئ، أمّ متعتو، فهو باستعارة من "شرتاوس" نيّ 

فو على وفق مقاصدىا تكيّ  ن دوره، ٍبّ د وظائفو، وتقنّ ربدّ  ّيةظمة ثقافألنّ د ملحق أو ذيل ثانوي ؾبرّ 
.(2)«قافة أصبح مفعوالالثبيعة كاف اعبسد فاعبل ويف الطيف وحاجاهتا. 

سػػػػاهتػػا ستعػػمػػل قػػافػػة دبختػػلف مؤسّ الث ألفّ قػػافػػة يف ىػػذا اؼبستػػوى؛ الثبيػػعػػة/الط ّية، ربضر ثنائإذاً 
ميوالتو، وتأطًن عرب ترشيد  ّيةإذل اؼبفعول ّيةػػجة، وتقتلعو من الفاعلعلى كبػػح رغبػػات اعبسػػد اؼبتأجّ 

االخرتاؽ  ّيةمن خبلؿ عمل األنثوي، لكن الوعي ّيةسلوكاتو، حت ال يسقط يف الفوضى والعشوائ
، بلينذة اػباملة، وتغييب اؼبنطق العقيف حبث مستمر عن اؼبغاير عرب تنشيط بؤر اللّ  قويض، يظلّ التو 

. يّةوالفكر  ّيةقافالثساؽ ألنّ نها اتثمّ  اّليتنة احملدودة واؼبقنّ  يّةال يعرتؼ باغبر  اّلذيموذج اؼبارؽ النوإحبلؿ 
ق الكامل غبريتها  حقّ التالكاملة تساوي  ّيةواعبنس يّةفبارسة اؼبتع اعبسد» كت بوىم مفاده أفّ فتمسّ 

 اإلنسايندبعناه  يّةات يربطن بوعي أو ببل وعي بٌن مفهـو اغبر ساء العربيّ النالكثًنات من  ّيةكفتاة شرق

.229سوي، صالنعبد اهلل إبراىيم: الّسرد  -1
 .231-230، ص صنفسو -2



فعالّية حضور الجسد في اإلبداع النسوي --------------------------------الفصل الثالث 

453: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

على اؼبستوى الفلسفي  ةيّ ومثل ىذا اػبلط يوقع بإشكاليات جد دبعناه اعبنسي.. يّةومفهـو اغبر 
.(1)«يّةرات اؼبرأة عن معىن اغبر سبة لتصوّ النواؼبفاىيمي ب

جبملة من  األنثويىذا، ويظفر عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ قراءتو لظاىرة االحتفاء باعبسد 
رؼ الطؿ بيعة...إخل، حيث يتنزّ الطقافة/الثجل/اؼبرأة، الفكرة/اؼبتعة، الر من قبيل:  ّيةنائيات الوظيفالث

 اّلذيسوي الناين فيصبح قطبا فاعبل من منظور الوعي الثبوصفو منفعبل، ويتمركز  ّيةثنائ ؿ من كلّ األوّ 
ت اعبسد س وتفعل وفق إحداثياة تكرّ الصاػب األنثويّة يّةقػػايف األبػػوي، فاؽبو الثسق النيأىب االمتثاؿ إذل 

ة حادّ  يّة، وتعيش أزمة ىو ّيةكوص هبعل اؼبرأة تقرتب من اغبيوانالنىذا اإلغراؽ يف  د، لكنّ اؼبتمرّ 
مكت اؼبرأة جبسدىا أ فردت كائنا حسيا منفلتا اهنما فكلّ »حسب ما يقرره عبد اهلل إبراىيم يف قولو: 

رط االجتماعي لوجودىا، كما رأينا مع "سوسن بن عبد الش، فتفقد بذلك ّيةذة البهيمباحثا عن اللّ 
 األنثويّةها خسرت ىويتها ت عنو، كسبت وجودىا االجتماعي، لكنّ ما عزفت عن ذلك وزبلّ اهلل". وكلّ 

ـ عبلقتها ، فتؤزّ يّةاؼبرأة ىو  ّيةنائالثنكر لطبيعتو. وتتنازع ىذه التجسدىا و  ّيةمن خبلؿ تعطيل فاعل
تمػػاء إذل العػػػادل نالي قػػػادرة على أف تنتمي إذل ذاهتػػػا، وال ىي قػػػادرة على ابنفسها وبعاؼبها، فبل ى

البلمنتمي واؼبنبوذ عرفيا،  -واغباؿ ىذه-تها وتعيش اغرتابا وجوديا، فهي ؽ ىويّ ، فتتمزّ (2)«اػبػػارجي
ست رىاناهتا، تكدّ سبة المرأة النب يّةموطن اػبلل يف تقديرنا يكمن يف ضيق أفق مفهـو اغبر  بيد أفّ 

فلم ذبد غًن اعبسد حاضنا ؽبا نتيجة قصور وعيها، وعدـ اكتماؿ ذبربتها. 

اقد عبد اهلل إبراىيم، الناستوقفت  اّليتماذج النماف" ضمن السّ " لػ "غادة 75"بًنوت  روايةتقع 
يكتسب  نة، إذىذا االختيار يرتبط أساسا هبيمنة االشتغاؿ اعبسدي على ىذه اؼبدوّ  أفّ  وال شكّ 

قاليد التر و اؼبتحرّ  األنثويبٌن اعبسد  ّيةالعبلقة اإلشكال زا وموضوعا للحكي، بيد أفّ أنبيتو بوصفو ؿبفّ 
ع وقد توزّ »جربة أيضا، ويف ىذا اؼبقػػاـ يقوؿ عبد اهلل إبػػراىيم: التاغطة ال تفارؽ ىذه الض ّيةاالجتماع

ك هبا، تو ويتمسّ جهة كاف يطلب حريّ ه كل منهما إليو، فمن اعبسد بٌن قطبٌن متناقضٌن يشدّ 
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تسقط عليو قيودا رادعة  ّيةواجتماع ّية، ومن جهة أخرى كاف يبتثل ألطر ثقافاإلنساينباعتبارىا شرطو 
الكبًنة ىذه اؼبنازعة دبزيد من تعميق رغبات  يّةردالسّ نة ربوؿ دوف ذلك، وقد عرضت تلك اؼبدوّ 

ذة، ٍب فضح الكوابح تو، وتعبًنا عن شغفو باللّ لواـز حيويّ ، حيث تكوف اؼبتعة الزما من األنثوياعبسد 
غبات، وشبة توتر واختصاـ، وسوء تفاىم الر مزي العائق لتلك الر لت دور الكابح مثّ  اّليت ّيةاالجتماع

، ويف ضوء ىذا (1)«ى ركائزىا يوما بعد يـوبٌن اؼبرأة والعادل احمليط هبا، فبل مصاغبة بٌن تناقضات تتقوّ 
يسعى المتبلؾ اؼبرأة فيحاوؿ  اّلذيكوري الذ يف اجملتمع  اإلنسافماف مأساة السّ تناولت غادة »األفق 

كما لو كانت ملكو ولو اغبق يف   ّيةعامل معها بازدواجالتىبشى أنوثتها، فيلجأ إذل  وألنّ اضطهادىا 
 .(2)«هاصرؼ هبا كما يشاء ويف ىذا حرماف ؽبا من اإلحساس بإنسانيتالت

ع جل، حبيث تتوسّ الر بٌن اؼبرأة و  يّةغم من ؿباولة الكاتبة إعادة صياغة العبلقة اعبسدالر وعلى 
البطلة ياظبينة  فإفّ وجود اؼبرأة ككياف،  شغاؿ بعنصر اؼبتعة عناصر أخرى زبصّ ناللتشمل إذل جانب ا

 ،عفالضترمز إذل  اّليتتستغرؽ يف أنوثتها »ـ وال خطوة يف اذباه ىذا اؼبطلب، بل أخذت دل تتقدّ 
ؿ إذل سلطة ىذا اؼبوقف يتحوّ  فإفّ  ،جل عن تطور يف وعيهاالر  موقفها من جسد وبدؿ من أف يعرّب 

مفهـو  فإفّ ارل التمعو أسًنة رغبتها واشتهائها لو، وب عليها بشكل تظلّ  تفرض حضورىا القويّ  ّيةطاغ
 اّليتينضاؼ إذل صبلة العوامل  أنّونقل  بدؿ يف العبلقة يبقى دوف مضموف حقيقي، إف دلالتو  يّةاغبر 
فينخرط اعبسد األنثوي يف سلسلة  ،(3)«وضعفها أمامها األنثىد ىزيبة ، وتؤكّ يّةكور الذ لطة السّ ز تعزّ 

من العبلقات العابرة اّليت ال ذبد مربّرا ؽبا سوى اؼبتعة وال شيء غًنىا، فتتفّوؽ بذلك األىواء على 
ينية، وأعرضت عن األعراؼ عندما تنكرت لرصيدىا الداؼبثل العليا، فالبطلة تربّمت من اؼبؤّسسة 

ورؽ عاريا  الز انطلق مثلها يركض على سطح و »...القيمي، كما يعرّب عن ذلك ىذا اؼبقطع: 
كسمكة...وأحّست بأهنما يعيشاف أسطورة اػبلق األوذل واليخت الصغًن صدفة لؤلؤية اللوف، 
والسماء الشاسعة دل تكن قط أكثر صفاء...وثلوج أعوامها السبعة والعشرين تذوب..الثلوج اليت 
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انت تعمل مدرسة...إهنا ال تستطيع أف ىطلت فوقها طيلة عشرة أعواـ من قبعات الراىبات حٌن ك
تصدؽ كيف تركت جسدىا يتحرؾ طيلة ىذه األعواـ دوف أف تكتشفو..كانت ؽبا مغامرات سريعة 
وعابرة. وكاف جسدىا يتجنب التجربة..كيف ضبلت جسدىا طيلة ىذه السنٌن كعبء، كجثة،  

 .(1)«عادل من الّلذاتكمجرد أداة للتنقل وضبل الطباشًن..جسدىا الثمٌن تكتشفو ألوؿ مرة ك

ها مع خصيات إثر سباسّ الشومع انغماس األجساد يف متعها، وؽباثها وراء رغباهتا تبعثرت مصائر 
من الثحوؿ  ّيةمعادل الفكرة األخبلق»حسب عبد اهلل إبراىيم:  ردالسّ ادعة، فبلحت يف أفق الر القيم 
ينبغي دفعو من أجل ذلك، فكاف العقاب مكافئػػا للمتعػػة، واؼبػػوت مصًنا للشخصيػػات البػػاحثة  اّلذي

رأس "ياظبينة" يف مشهد بالغ القسوة،  اعبسد مػػأوى لآلثػػػاـ، وسجػػػل للعقػػاب، فيحزّ  عنهػػا، وكػػأفّ 
الة عليو، فيضعها عند لداوحة ب "فرح" بصعوبة بالغة من "مستشفى اجملانٌن" حامبل معو اللّ ويهرّ 

ده، حينما دخل اؼبدينة: "يا من تدخل إذل ىنا، زبل مدخل "بًنوت"، وبذلك يربىن على ما كاف يردّ 
- ّيةاؼبنظومة األخبلق ، يبدو أفّ (2)«عن كل أمل". وىي عبارة "دانيت" اؼبنقػػوشػة على بوابػػة "اعبحيم"

تصل نًناف نشوتو إذل أبعد مدى، غًن  اّلذيد ت حساباهتا مع ىذا اعبسصفّ  -ّيةينالدأو باألحرى 
 مادي يف العبلقات اغبميمة غًن اؼبؤطرة.التزبرتقها من خبلؿ  اّليتمكرتثة بالقيم 

ذوذ، الشواؼبآالت القاسبة )اعبنوف،  يّةهايات اؼبأساو النىذا، ويتوقع عبد اهلل إبراىيم ىذه 
دا سافرا على القيم اؼبتواضع عليها يف غمرة تلك األجساد احملمومة أعلنت سبرّ  ألفّ العهر...إخل(؛ 

يف منطػػقة معتمة، وكػػل  يّةػذة تػػوضع األجسػػاد البشر ق األمػػر باللػّ حينما يتعلّ »حامها، إذ يقوؿ: الت
 ّيةمطالنقافة الث ألفّ ينبغي أف يكافػػأ بعقػػاب، كأف يكوف القتل أو اػببل؛  ّيةقػػافالثنن السّ خروج على 

وىي تسقط عليو نظامها القيمي، فلكي يكوف جسدا سليما فيجب عليو أف يكوف  تصادر اعبسد،
منو بالقتل. فقد سكن  تو يف مثيلو، أو يقتصّ ؿ شاذا هبد لذّ  جرت معاقبتو، كأف يتحوّ ا، وإاّل امتثالي  

ذورة ، وما إف اقرتبت إذل اؼبنطقة احملّيةل طواؿ ألف سنة عن فبارسة اؼبتعة اغبقيق"ياظبينة" شبق معطّ 
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 جل أو ذاؾ، ٍب يقع االقتصاص منها، فبل يعربّ الر إذل عاىرة يستمتع جبسدىا ىذا  ردالسّ ؽبا حت حوّ 
 ويكوف مصًنه القتل فيما أصبح "فرح" شريكا يف اللذة ؼبثيل وجد فيو عن حاجتو إاّل  األنثوياعبسد 

.(1)«وسيلة ؼبتعتو

قاد، واستولدت ردود فعل ـبتلفة النأحبلـ مستغامبي اىتماـ صبهور واسع من  ّيةاستقطبت ثبلث
ا يف ىذا اؼبستوى سيتناوؿ تعقيبات عبد اهلل إبراىيم يف إطار مناقشتو النوالفتة، لكن مناط انشغ

دت بٌن ذبارب حب تردّ »عرضت حسب ما يذىب إليو:  اّليتجربة التبلت اعبسد يف ىذه لتمثّ 
مباشرة،  يّةاهتا إذل عبلقات جسد، ودل تنزلق شخصيّ ّيةإلقداـ واعبرأة من جهة ثاناػبوؼ من جهة، وا

 ، فكأفّ (2)«ة عنوغبة اؼبعربّ الر  الكتابة عن اغبب ؿبلّ  لة، فتحلّ غبة اؼبؤجّ الر ف عند حالة ا كانت تتوقّ إمبّ 
خػػػوؿ الدتفضح من خبلؿ فعل الكتابة رغبات اؼبرأة اؼبسترتة، حيث استطػػاعت جبرأة نػػػادرة  ّيةوائالر 

نػػائيػػػات، استطاع عبد اهلل الثب تعػػػجّ  ّيةويف لفتة ربليل ػػػائكػػػة،الشإذل اؼبنػػػاطػػق احملظػػػورة يف غػػػابة اجملتمع 
 عرب تصوير اغبب، فإذا كاف اعبسد ال وبضر إاّل احر بٌن اعبسد و السّ ناغم التإبراىيم أف يكشف عن 

جريد واغبلم التموضوع اغبب هبنح أكثر إذل  فإفّ ماذج، الناعبريئة يف الكثًن من  ّيةاؼبشاىد اعبنس
 اّليت يّةغو اقات اللّ افر للجسد، وأطلق العناف للطّ السّ ناوؿ التؿ نٌن عدّ اؼبزج بٌن اؼبكوّ  ، ولعلّ ّيةواؼبثال
دل تبالغ الكاتبة يف وصف »ق، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: حقّ التتأىب  ّيةزئبق ّيةة زبييللذّ ق يف رضبها تتخلّ 

اؼبمتنع، -اغبالر الغائب، و -ها دل هتمل ذلك اعبسد، فهو اغباضراعبسد كشفا وعرضا ورغبة، لكنّ 
واعبسد هور واالحتجاب، فاغبب الظواؼبوجود على حافة اؼبنح واإلرجاء. ينتظر يف اؼبنطقة القلقة بٌن 

ت فيها ، ولكن ال توجد صفحة واحدة خصّ يّةردالسّ نة ة ىبرتقاف صفحات ىذه اؼبدوّ حاضراف بقوّ 
 ألفّ جل؛ الر ر العبلقة بٌن اؼبرأة و اعبسد بوصف حسي مكشوؼ. وليس شبة مشهد جنسي مباشر يصوّ 
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 ثا لن يقع، فيظلّ ب حدق أبدا، وىو هبعل اؼبتلقي يرتقّ ل ال يتحقّ عبًن عن اشتهاء متخيّ التشغل ب ردالسّ 
.(1)«بشيء وال ينالو يف حاؿ انتظار دائمة، يلتذّ 

فكيك السيما فيما الت ّيةد إفادة عبد اهلل إبراىيم من اسرتتيجتؤكّ  اّليتنائيات الثباإلضافة إذل ىذه 
كاملي اػباص بٌن اعبسد والكتابة التىذه القراءة تكشف عن البعد  فإفّ ذة اؼبؤجلة، ق بفكرة اللّ يتعلّ 
، ّيةج اغبرؼ أضحى بديبل استثنائيا عن األفعاؿ اعبنسحديد، فتوىّ التذاكرة اعبسد على وجو  روايةيف 

ظهر فعل الكتابة يف "ذاكرة اعبسد" بديبل عن فعل اعبسد، فحينما ىبفق »يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: 
 ردالسّ عن نفسو، تصبح الكتابة ىي االختيار ؼبمارسة اغبياة. وال وبيل عادل  عبًن اغبسيّ التاعبسد يف 

يقف عند حدود  اّلذيعري الششاء نإلا يستعٌن باخصيات، إمبّ الشصل بأفعاؿ على وقائع ؽبا بعد يتّ 
ب ا لآلخر. وفيما تكتيدراج معو يف عبلقة متكافئة، فالكتابة سبارس قتبل رمز نالغين بػ "اآلخر" دوف االت

ق ىدفا أساسيا ىو "قتل األبطاؿ" يف سياف" لكي ربقّ الن"أحبلـ/حياة" روايتها "منعطف 
ا ىو نوع من قتل "اآلخر" "ذاكرة اعبسد"، إمبّ  رواية" وىو يكتب الدما يقـو بو "خ فإفّ حياهتا...

ؿ اؼبرأة إذل موضوع فين يف سبة لو، وحينما ىبفق فيو وبوّ النب روايةوتثبيت صورتو. فاغبب ىو مشروع 
د بوضوح حينا، وبإوباء حينا آخر مزي لآلخر يرتدّ الر ، فالقتل روايةلوحة أو موضوع قصصي يف 

.(2)«بسبب غياب الفعل اعبسػػدي

ض عػػن شغػػف حقيقي ال يبكػػن ػل لتعػػوّ ىكػػذا، سبػػايلت اغبروؼ على إيقػػاع جسػػد متخيػّ 
 اّليتا الكتابة القاتلة هنّ إهت إذل معانقة اآلخر وأسره بل قتلو رمزيا، اؼبراوغة اذبّ  يّةعر الش الّلغةإشبػػاعو، ف

 يّة عرب تلميحػػػات لغو ، يف عػػبلقػػة ال تلتحػػم باآلخػػر إاّل ّيةو غبللة صبالك بسراب خادع تلفّ تتمسّ 
ي إذل س بعدـ اعبدوى يؤدّ اإلخفاؽ يف إقػػامة عػػبلقػػة ضبيمػػة نػػاجحػػة، واإلحسا منتقػػػاة، ذلك أفّ 

، شعر، رسم، رقص(، فيكوف روايةد فضاءاتو ) مثارل تتعدّ ؿباولة البحث عنها يف عادل فيّن 
غياب  ألفّ و يبعث اغبياة عندما ينخرط يف لعبػة الفن؛ ، لكنّ ّيةجل خارج اغبسابات الواقعالر اآلخر/
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458: السرد النسوي ورهانات الحضور  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

ضها ظهور استيهامات كثًنة، عوّ » إذل -حسب عبد اهلل إبراىيم-ى أدّ  ّيةالفعل ّيةالعبلقات اعبنس
أضفاىا  اّليتهم التكوؾ و الشو  ّيةصف بالعنف والعدواناتّ  وألنّ  ؛أخذ مظهرا سلبيا اّلذيشاء نالا

" على اآلخرين، وخباصة "أحبلـ/حياة" حينما فشل يف إقامة تواصل طبيعي فيما بينهما، الد"خ
. (1)«ّيةطاؼبا حلم هبا إذل رغبة ذىن اّليتغبة إذل مفهـو افرتاضي، فتختزؿ العبلقة الر ؿ لديو مفهـو فتحوّ 

عرب االستعانة بالوشي  يّةغو اقات اللّ الطعويل على تفجًن التوائي الر بيعي يف العرؼ الطمن 
ؿ إذل ها تتحوّ ، لكنّ  (2)«ّيةوتقن يّةال زبرج عن كوهنا لعبة لغو » ّيةبلثالث، فّيةفظي، واالستمالة اعبمالاللّ 

"أحبلـ  ّيةتصلح ثبلث»بل: ر عبد اهلل إبراىيم، إذ يقوؿ مفصّ عري اإلغوائي يف تصوّ الشرد مبوذج للسّ 
عري"؛ إذ الش ردالسّ م إغواء جسديا بػ"يتوىّ  اّلذيسوي الن ردالسّ ا عن مستغامبي" أف تكوف مثاال معربّ 

فت ىت عليها وطمستها وحرّ من دالالهتا، وموّ  يّةردالسّ معظم األفعاؿ  يّةعر الشيغ الصأفرغت 
 اّلذيىي اعبسد اؼبمتع  الّلغة مسهبة، فكأفّ  ّيةوظائفها، وبأفعاؿ اعبسد استبدلت اشتياقات إنشائ

ص، وأدرجت فيو  النطفت على  يّةلتو ؾبازات شعر ذة، فجاءت نسيجا زبلّ ينبغي أف يكوف موضوعا للّ 
ا نقشت عليو بعد استكماؿ الكتابة. فهذه استعادة تقاليد الغزؿ العذري عند أهنّ ، وكّيةكزينة خارج

ها ال غبات فيو مقموعة إذل األبد، فتحتفي باغبنٌن لكنّ الر العرب حيث اغبب يلـز العذاب، وحيث 
غبة، وتلعب دبهارة على بعث رغبة اعبسد ضمن إطار من اغبب اؼبفرغ من الفعل الر ق ربقّ 

رة بٌن اعبسد والكتابة يف د عبد اهلل إبراىيم جوىر العبلقة اؼبتوتّ ياؽ يؤكّ السّ  ، ويف ىذا(3)«اعبسدي
لو وتظلّ  األنثويتغمر اعبسد »الكتابة كفعل  ألفّ ؛ ّيةخذ أبعادا درامتتّ  اّليتروايات أحبلـ مستغامبي 

د لرغبة ؿبتدمة فيو، ال ذبد تعبًنا عن نفسها وتزوبو إذل اػبلف يف نوع من اغبجب االستيهامي اؼبولّ 
.(4)«ي االفرتاضيردالسّ أبدا يف العادل 
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 459: السرد النسوي ورهانات الحضور                                                                  البــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

"اػبباء" لػ "مًناؿ  رواية، اذبو عبد اهلل إبراىيم إذل سرب العبلقة جسد/سرد يف ّيةبلثالثبعد 
 ّيةبتغطل تكفّ  ردالسّ  ألفّ قايف؛ الثوازي" حسب ما انتهى إليو ربليلو التزىا "حاوي"، حيث ميّ الط

"اػبباء" تصلح أف  رواية لعلّ » ق عزلتها، يقوؿ:يف خباء مظلم يقرب رغباهتا ويعمّ  يّةأوضاع أجساد أنثو 
ل ومضاؼ جزء معطّ  أنّوحينما يكوف "فضلة"، أي  األنثويتكوف مثاال عن اؼبعىن اؼبقصود باعبسد 

سة يف "خباء" ال يفتح سوى مرتٌن، واحدة يف الفجر قبل طلوع أخرى مكدّ  يّةإذل أجساد أنثو 
ا ألهنّ ن وراء بوابة "اػبباء"، تلك األجساد ينبغي عليها أف تتعفّ  مس، وأخرى بعد غروهبا، وكأفّ الش

ور يكشف النمس، فالشؼء، وال ضوء الدة تعيش حياة منقوصة يف ما يبكن اخرتاقو، فبل تعرؼ لذّ 
يعيد صوغو، ويعرضو أماـ اآلخرين، أما العتمة فتبعده عن العيوف وربجبو اعبسد، ويبنحو ىويتو، و 

 وألنّ ، ّيةاإلنسانل فاعليتو اخلي، وتتعطّ الدلة بينو وبٌن العادل اػبارجي، فينفتح على عاؼبو الصوتقطع 
مة خاضعة إلرجاء دائم، وقد تدرب على اػبوؼ وتآلف مع العجز، فأصبح أصبح موضوعا لرغبة ؿبرّ 

 . (1)«اىناىشا وو 

تتواىن يف البحث دل  اّليتسبة للبطلة "فاطمة" النزا بمن الواضح أف ىذا الفضاء اؼبغلق، كاف ؿبفّ 
قاىرة، فكانت  يّةترزح ربت وطأة سلطة أبو  اّليتعن فضاءات أرحب للتصريح برغباهتا اؼبكبوتة، 

غبات الر دل يفلح يف ترميم  ردالسّ ىذا  منشودة، لكنّ  ّيةدت من خبللو عوادل افرتاضالكتابة مبلذا شيّ 
 األنوثةغمره فوراف  اّلذيذلك دل يشغلها عن جسدىا  كلّ   على أفّ »اؼبقموعة، يقوؿ عبد اهلل إبراىيم: 
زة ينبغي عليها أف تعرتؼ بو، وأف يعرتؼ بو عادل "اػبباء"  فبيّ  يّةأنثو  يّةباأللغاز اعبديدة، فقد أصبح ىو 

آخر ما انتهت إليو، ىو  . فكأفّ ردالسّ ت مرحلة البلوغ و وحلّ  فولة والوصف،الطت مرحلة كلو؛ إذ ولّ 
ح الشعويض عن التدل تستطع  ّيةخيلالتالعوادل  ، ورغم أفّ (2)«غبة واؼبتعة ال يبكن ذباوزنباالر  أفّ 

ـ أبويا، واؼبستهجن عرفيا استجابة لرغبات جو إذل الفعل اعبسدي احملرّ البطلة دل تتّ   أفّ العاطفي، إاّل 
 دل ينجح إاّل »يسكنها حسب عبد اهلل إبراىيم:  اّلذيمرد الت توارت خلف األحداث، ذلك أفّ لطاؼبا 
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ائدة يف السّ  يّةفرضها نظاـ ؿبكم من القيم األبو  اّليتيف إلقاء ضوء خافت على اؼبمارسة اؼبزدوجة 
بذلك ج ، وفيما انفردت "فاطمة" عن سواىا من نساء "اػبباء" باإلحساس اؼبتدرّ روايةالؾبتمع 

ساكنا،  ساء األخريات ظلّ النعادل  فإفّ ، ردالسّ تقاؿ من الوصف إذل نالاالستبداد، وحاولت مغالبتو با
ه جوىره، كمعادؿ ع أوصالو، ويتشوّ تو ينبغي أف تتقطّ يريد أف يعرتؼ اآلخروف هبويّ  اّلذياعبسد  فكأفّ 

.(1)«يريد استعادتو اّلذيوازف اؼبفقود التأخبلقي لتحقيق 

ليمي" عن الد"من يرث الفردوس" لػ "لطيفة  روايةكر، دل ربد الذ الفة السّ ماذج النوعلى غرار 
 األنثوياعبسد  د عبد اهلل إبراىيم أفّ ارمة، حيث يؤكّ الص يّةر من األقفاؿ األبو ضجّ التر و حرّ التمطلب 

برتتيب األحداث ليجعل من اعبسد  ردالسّ مفقودة...قاـ  يّةأصبح رمزا غبر » صالنعلى مستوى ىذا 
اظمة النات العشق، وكشفت اغببكة عبلمة على قهر اجتماعي عاـ؛ إذ دفنت رغبات اعبسد يف طيّ 

 اّليت ّيةالعبلقات العاطف ، حت إفّ (2)«حباجة للتعبًن عن نفسو وألنّ لؤلحداث قمعا ثقافيا للجسد 
، يّةغبات الفردالر  من قاليد كانت أعتالتسلطة  ألفّ شغلت حباجات اعبسد دل يكتب ؽبا االستمرار، 

بل باستمرار، ودل تستطع مؤجّ  عبًن عنو ظلّ الت ئيس، لكنّ الر  روايةالل موضوع اغبب ؿبور شكّ : »حيث
ت مطاردة يف كل مكاف. يف من أجلو ظلّ  اّلذية الفاصلة بينها لتحقيق اؽبدؼ خصيات عبور اؽبوّ الش

مبوذج للمكاف اآلمن،   أنّوا تونبّ  اّلذيو"سحباف" إذل "حصن اؼبسهج"  ؿ لوصوؿ "مزينة"اليـو األوّ 
كريات الذ حلما بو، وشغلت  اّلذيكادت عبلقتهما تنفصم وتنهار، وأخفق تواصلهما اعبسدي 

د جسديهما باػبوؼ، فاؼ من عمق اغباضر الكثيف فقيّ الشوقتهما، فقد حضر اؼباضي  القديبة كلّ 
.(3)«غباتالر  ات ؿبلّ كريالذ ت عواطفهما، فحلّ  وشلّ 

ل الفعل يخ" وجها آخر لتعطّ الشزىرة" لػ "حناف  يّة"حكا روايةلت ذبربة "زىرة" يف وقد مثّ 
استطاع عبد اهلل إبراىيم أف  ّيةقافالث، ففي ىذه القراءة يّةاء فوبيا القيم األبو اغبميمي لؤلجساد جرّ 
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فها وسط أسري مشروخ أخبلقيا واجتماعيا على جسد ناشئ، إذ يقوؿ: ىبلّ  اّليت ّيةلبالسّ يرصد اآلثار 
ؽ بٌن عاشتها "زىرة" يف وسط أسري متمزّ  اّليتاؼبغلوطة  يّةبو الرت جا متواصبل للنشأة تدرّ  روايةالرظبت »
، فيمارس يّة، وأب مسكوف هباجس ذكورة ىتلر ّيةوجالز ابطة الر على ىامش  يّةؽبا عبلقات جسد أـّ 

 اّلذيمتواصلػػػػة، األمػػر  ّيةوأخػػبلق ّيةرتو بأسلوب نازي، وؾبتمع يغطس يف انتهاكات نفسعنفو على أس
د طبيعػػػػة نشػػػػأة األخػػويػػن "زىػػرة" و"أضبػػد" يف سيػػاؽ اجتمػػػاعي غًن طبيػػعي، فينتهياف إذل شذوذ حػػدّ 

نت تكوّ  اّلذيه اإلطار اؼبشوّ دت رىا، حدّ عرب تراكم األحداث وتوتّ  روايةالسلوكي وجسدي، ف
، ودل تستطع أف الفوتر واػبذالتدة حكمها خصيات فيو، فقد عرفت "زىرة" عبلقات متعدّ الش

ال يعدو أف يكوف ونبا دفعت  روايةال يّةزبيلتو يف هنا اّلذي، حت اػبداع يّةهاالنتكتشف أنوثتها إذل 
أثقلت كاىل البطلة؛  اّليت يّةواعبسد ّيةفسالنحليل إذل إضاءة اعبراحات الت، وقد انتهى (1)«شبنو الباىظ

تركت بصماهتا يف جسد "زىرة" إذل درجة »البرطت فيها  اّليتمة واحملرّ  ّيةلبالسّ جارب الت ذلك أفّ 
شيء فيها، حينما انتهك جسدىا   ا جرباء ربفر جلدىا دائما، فيما اعبرب غبق كلّ أهنّ ظهرت وك

لنفسها  ّية، تعيش ضروبا من الكراىكائنا شائها ال ينتمي إذل جسد معٌّن   كثًنا، وأصبحت
أريد أف أكوف لنفسي، أف » بعد أف صرحت برغبتها اعباؿبة يف امتبلؾ جسدىا يف قوؽبا: ،(2)«وغًنىا

رضي زوجي  يكوف جسدي رل، حت اؼبسافة األرضية والفضائية من حورل هبب أف تكوف ملكي. وإذا
س ضمن ىذه اؼبسافة. "مسافيت" ال أطيق أنفاسو، ال أطيق أف يبتعد عن جسدي ال أريده أف يتنفّ 

.(3)«حت وجوه

صبح" يعثر عبد اهلل إبراىيم على قيمة تنضاؼ إذل سحر اعبسد  يّة"اظبو الغراـ" لػ "علو  روايةويف 
ووىػػجػػو مرىػػوف  وانمػػن، فعنػػفػػو الز بعػػامػػل  -أوال وأخيػػرا-فتضعػػف مفعػػولػػو تػػدرهبيػػا ترتبػػط  األنثوي

أ اعبسد مكانة تبوّ »اىد يف ىذا ما أورده عبد اهلل إبراىيم يف قولو: الشة، و بػػاب والفتػػوّ الشدبػػرحػػلة 
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بو اجتذاب االىتماـ،  ردالسّ كن عرضا طارئا حاوؿ صبح" فلم ي يّة"اظبو الغراـ" لػ"علو  روايةرئيسة يف 
اس صبيعا يف النا مشل ، ودل يقتصر على امرأة واحدة إمبّ ردالسّ نات ا كاف جوىرا استقطب سائر مكوّ إمبّ 

ماؾ كامل جبسدىا، اهنت عن "قببل" عربّ  ّيةشخص اصطنعتو الكاتبة، لكنّ  اّلذيل العادل اؼبتخيّ 
ا يطوي من أسرار كالبكارة، والبلوغ ى فيو باحثة عمّ فجعلت منو موضوعا الىتمامها، وراحت تتملّ 

ى، ها بو حينما راح يتطوّ تبست عبلقالت، وتصاغبت معو يف البدء حينما كاف طريا وشهيا، ٍب ّيةواعباذب
ت رغبات جديدة توافق أحاسيس ل، وىي يف اػبمسٌن، فسعت إذل تغيًن موقفها منو؛ إذ حلّ ويرتىّ 

ما تقدـ هبا العمر رغبات قديبة رافقت شباهبا، ومن ذلك فبارسة اغبب، واالرتواء، فكلّ  ناضجة ؿبلّ 
حيح يف الصغبة ذبد سبيلها الر تلك  ا كانت تدرؾ بأفّ أهنّ ، على ّيةغبة اعبنسالر ت عندىا معاين تغًنّ 

ؼ مسارىا، وربيلها إذل معىن جديد ذة، وربرّ ب اللّ يخوخة تعطالشأ للتعبًن الكامل عنها، فجسد مهيّ 
.(1)«للعجز بدؿ أف يعرتؼ بو ّيةيعطي شرع

ة، ويف فو من لذّ قو من متعة، وما ىبلّ يرتبط وجوده دبقدار ما وبقّ  -واغباؿ ىذه- األنثويفاعبسد 
مة من العمر زبتنق ىذه اؼبعاين يف بوتقة العجز فينطفئ وىجها شيئا فشيئا، يقوؿ عبد مراحل متقدّ 

ر اعبسد وىو اؼبتعة حينما تعثّ  غف ؿبلّ الش حلّ »حوؿ: التاهلل إبراىيم يف سياؽ حديثو عن بدائل ىذا 
غين دبتع التى ، وجر ّيةىين بديبل عن اؼبتعة اغبققالذدريج، فأصبح اؽبياـ التب ّيةيفقد شروط ىويتو اعبنس

الت راط فيها. ودل تعرتؼ "قببل" هبذه اؼبرحلة من مراحل ربوّ لبالبدؿ ا ردالسّ لة وقع استعادهتا بمتخيّ 
 يّةها دافعت عن أنوثة سو سوي العريب، لكنّ الن ردالسّ مة يف اعبسد اعرتافا كامبل، فتلك منطقة شبو ؿبرّ 

عشيقها "ىاين" رغبة فيها، كانت تستعيد ثقتها هبويتها  ما وجدحظة األخًنة من حياهتا، فكلّ إذل اللّ 
.(2)«وبتاؿ على ميثاؽ اعبسد مع العادل ومع نفسو اّلذي، وىذا نوع من العناد يّةاعبسد

"، يرى األنثويللجسد  الدباب اػبالشاردة بوىم ما يسميو بػ "السّ  األنثىك ويف تعقيبو على سبسّ 
ر زائف يندرج يف إطار يؤدي وظائفو بالكفاءة نفسها دائما، فذلك تصوّ  أنّومن اػبطأ القوؿ ب: »أنّو
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جسده قػػادر على ضبػػل صػػاحبو إذل اؼبتعة الكاملة يف صبيع  م اؼبرء بأفّ "الىوت اعبسد" حيث يتوىّ 
ائم لوظائف الدعديل التكػػار، وينطوي على اػبداع القائم على نإلاحتياؿ يستند إذل ا نّوإاألزماف، 

ف باستمرار يف عبلقتو بالعادل، وال بأس من ذلك فتلك صًنورة ، واختبلؽ أسباب ذبعلو يتكيّ اعبسد
"قبػػبل" اقرتبت إذل إدراؾ  ذلك. ولعػػلّ  االحتجاج ينبثق من عدـ االعرتاؼ بكػػلّ  اعبسد، وىويتو، لكنّ 

فة، فجعلت من املة صوت اؼبؤلّ ، حوايةالر ػػلت  حينمػػا تدخّ هػػا دل تػػقػػر هبػػػا إاّل ىػػذه اغبقيقػػة لكنّ 
إليو حاؽبا من تراجع ثابت يف وظائفها  آلتاختفائها يف ظرؼ اغبرب مكافئا لعدـ االعرتاؼ دبا 

.(1)«يّةاعبسد

عرب فعل  ّيةوجالز ت أواصر العبلقة ين، ودكّ الدت أسوار ا زبطّ اهنالبطلة "قببل" يف ذروة عنفو  لكنّ 
؛  دل » ره عبد اهلل إبراىيمىذا األخًن حسب ما يقرّ  ألفّ اػبيانة، يف سبيل إطفاء رغبات جسد ؿبمـو

 مع عشيق من دين آخر، ، ودل يرتو إاّل ّيةوجالز خارج إطار العبلقة  يّة يف إطار عبلقة مواز هبد بغيتو إاّل 
ا يف عشيقها اؼبسيحي "ىاين"، اؼبسلم، إمبّ وىذا ىو الغراـ بعينو؛ إذ دل ذبد "قببل" بغيتها يف زوجها 

يػػهػػا تهػػا فصػػار أمػػر زبطّ فػػقػػدت كفاءهتػػػػا وجاذبيّ  اّليت ّيةوجالز العبلقة  ّيةفاؼ على شرعلتفجرى اال
يػن، فاألجساد ال ذبد بغيتها يف مؤسسات الدالزمػػا، وكبػػحت القػػدرة على اختيػػار شريػػك ـبتػػلف يف 

ا تريد "قببل" خوض ذبارب غف، وال يف شركاء مستنسخٌن دينيا ومذىبيا، إمبّ الشة من خاملة ومفرغ
، فلطاؼبا جرت ؿباوالت تنميطها خبلؿ طفولتها وشباهبا ّيةينالدو  ّيةمغايرة تتجاوز هبا األطر االجتماع

ا ىو ـبتلف، لو، فًنيد أف يرتوي دب يّةاعبسد ال ىو  ائفة، لكنّ الطضمن إطار اؼبعتقد و  ّيةلتكوف امتثال
كوهنا جرت داخل إطار   روايةالعبور يقتضي اؼبغايرة، وقد فشلت العبلقات األخرى كافة يف  فكلّ 

ا قامت على مبدأ خرؽ ألهنّ  ؛منالز ما خبل عبلقة "قببل" و"ىاين" فقد صمدت مع  ّيةينالداعبماعة 
 رت هبا إاّل ، وما تعثّ ّيةينالدباؼبفهـو األخبلقي، وما اعرتفت باغبدود  ّيةـ، ودل تكن شرعطبقة احملرّ 

.(2)«ا دل تعرتؼ هباألهنّ بذاهتا  ّيةخصالشارتقت  اّليتعاب الصبوصفها من 
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ر وحانيات، وهبعلو يتنكّ الر يصل أحيانا إذل تأليهو يفصلو عن  اّلذيىياـ اعبسد  من الواضح أفّ و 
ابتغػػاء  ّيةواألعراؼ، فبا يػػوقعػػو يف العبثقافة، واألطر، الث، فهو موجود خارج ّيةينالدللتقاليد  واألحكاـ 

جعلت من ذاهتا مركز »مزعػػػومة؛ فالبطلة "قببل" حسب ما خلص إليو عبد اهلل إبراىيم:  يّةأنثو  يّةؽبػػو 
، ّيةذاهتا االجتماع يّةإذل مكاف آمن غبما ّيةوجالز لت اؼبؤسسة استقطاب للعادل احمليط هبا، وحوّ 

، وىبفي ىذا االختيار إزراء صحيحا بالعبلقة األنثويّةعشيقها إذل مصدر إشباع لذاهتا  التوأح
. ّيةينالدو  ّيةريك اؼبماثل دينيا، فاألجساد تكتشف ذواهتا دبنأى عن األلفة االجتماعالش، وبّيةوجالز 

اـ نغمة ، فالغر ساء اؼبشغوالت بأجسادىنّ النعبلقتها جبسدىا انبثقت يف ؿبيط أنثوي من  على أفّ 
ا ذاب لآلخر اؼبختلف، إمبّ قبالد إيقاع جسدىا، وىو ال ينقطع عن ا، وربدّ األنثىتسري يف أعماؽ 

.(1)«ق بو، فقد جعلت "قببل" من ىاين موضوع اقبذابيتحقّ 
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نتائج الباب الثالث:

من كل ما مضى يف ىذا الباب، أف ىذه القراءة كانت ؿباولة للولوج إذل  خبلصة القوؿ
ـ ربليبل ثقافيا قدّ  اّلذيقدي النيف خطاب عبد اهلل إبراىيم  يّةسو النرود السّ اسرتاتيجيات تلقي 

، حيث أبدى  ّيةيكتنزىا سرد حواء العرب اّليت ّيةصالنجديدا، اشتغل فيو على استنطاؽ اؼبضمرات 
، وشحن ّيةقافالثقايف وتفعيلها للكشف عن احملموالت الثقد النيف اإلفادة من آليات  ّيةكفاءة عال

دىا بعد صمت مرير، فكاف شغلو صيحات سبرّ  التتع اّليتالقابعة يف تلك الكتابة  ّيةالغلواء األيديولوج
ا/اآلخر ألنا ّيةثنائ ألفّ ؛ ّيةوصراع ّيةاهتا أبعادا درامزبتزؿ يف طيّ  اّليتاغل البحث عن مناطق الغياب الش

ىذه  ، لكنّ ّيةحصيلالتنائيات الثوتسحب إذل طرفها صبلة من  ،نص ربضر بشكل متواتر يف كلّ 
لت إذل خطاب نقدي جريء للثقافة قايف، فكتابة اؼبرأة ربوّ الثالقراءة أفصحت عن تواطؤ اعبمارل مع 

.يّةحرر التعاتو وتطلّ  يّةور الثزبرهباتو نزعاتو  ر يف جلّ اؼبهيمنة، يبرّ  يّةاألبو 

، األنثويّة يّة، اؽبو يّةقافة األبو الثنات )د من خبللو ثبلثة مكوّ را نظريا حدّ قدـ عبد اهلل إبراىيم تصوّ 
ها، حت وبسن تصنيفها ضمن ىذه اػبانة، أو على جلّ  يّةكتابة نسو   اعبسد( ينبغي أف تتوفر عليها كلّ 

ص يف تصوير القهر األبوي وما النمكوف يستدعي اآلخر من مأخذ غًن  مباشر، فإذا أمعن  كلّ   لكنّ 
مرد على القيم التو  ،ةالصخ يّةالبديل اؼبضمر سيكوف ؾبازا ؿباولة لتحقيق ىواجس وجود فإفّ إليو، 

 بديبل إاّل  سوي ليسالن ردالسّ أثبت عبد اهلل إبراىيم سبركزه يف  اّلذي األنثوياعبسد  اسخة، حت إفّ الر 
، ّيةودين ّيةعانق ؿبظورات اجتماع وألنّ ، يّةأنثو  يّةتبجيلو دل يسفر عن تبلور ىو  وجوديا باليا؛ ذلك أفّ 

دل  األنثويّة يّة، فاؽبو األنثويّة، وأثبتت عدـ كفاءة البدائل يّةقافة األبو الثدت سبركز فهذه القراءة أكّ 
.ّيةؼبرأة العربشكل على كبو يستجيب لطموحات االتيكتب ؽبا بعد 

 اّليت يّةبلت اعبسدمثّ التاستطاع عبد اهلل إبراىيم من خبلؿ عينات ـبتارة أف يظفر جبملة من 
فاؼ لتواال ّيةعلى سبيل اؼبثاؿ باالزدواج األنثويصوص، فاتسم اعبسد النظر إذل ثراء النتنوعت ب

عداوي"، واذبهت السّ "امرأتاف يف امرأة" لػ "نواؿ  روايةزائفة يف " يّةحوؿ مسعى االسرتجاؿ تثمينا غبر 
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لػػ "غادة  75بًنوت  روايةدت رىاناتو يف "آماؿ ـبتار" إذل االحتفاء بو يف روايتها "لبب اغبياة"، وتعدّ 
ا اقتصرت على ألهنّ عامل مع نتائج ىذه القراءة على كبو مشورل؛ التماف"...إخل، لكن ال يبكننا السّ 

يات مغايرة، لكن ما وبسب االشتغاؿ على نصوص أخرى سيحيلنا إذل ذبلّ  ريب أفّ مباذج بعينها، فبل 
د اؼبعاين جاىزة، فمدّ  يّةعو ػبدمة معايًن أو مفاىيم نظر ص، ودل يطوّ النانطلق من  أنّولعبد اهلل إبراىيم 

فسًن يف الكثًن من اؼبواضع.  التذباوز الوصف إذل االستنباط والكشف و و  ،الالتالدو 

 ّيةس اؼبسكوت عنو يف جغرافقايف، فهي تتحسّ الثىذه القراءة يف احتفائها بالبعد  ّيةى لنا أنبوتتبدّ 
رة بٌن تقديبو للمتلقي، فكاف ىاجسو األوحد الكشف عن العبلقة اؼبتوتّ  األنثىرباوؿ  اّلذياػبطاب 

س اعبوانب اؼبضمرة كاف على حساب تلمّ  ّيةقافالثساؽ ألنّ ، لكن حبثو عن ااألنثىو  يّةلطة األبو السّ 
ا للنصوص، باستثنػػاء إشػػارات طفيفة دل يكػػن استدعاؤىػػا مقصودا لذاتو، وإمبّ  ّيةوالبنائ ّيةواعبمال ّيةالفن

يف كل ذلك يطعمها بثمرة جهوده يف نقد  ّيةتو اؼبعرفمرجعيّ  قػػايف، لكنّ الثحليل التاستجػػابة ؼبقتضيػػات 
 اّلذياث واغبداثة الرت اؼبركز/اؽبامش، ومفهـو االختبلؼ عن  ّيةق منها بثنائاؼبركزيات، السيما ما تعلّ 

 وألنّ ؛ يّةسو النق األمر بالكتابة ، يستحضره وظيفيا إذا تعلّ ّيةقافالثيطرحو بديبل عن اؼبطابقة يف دراساتو 
ـ احتماالت صوص يقدّ الن، وعلى مستوى يّةكور الذ ضاد مع الكتابة التبدؿ م مسعى االختبلؼ يدعّ 

نص قراءة عميقة وغًن مسبوقة.  ـ مع كلّ يقدّ  وألنّ  ؛اؼبعىن استنادا ؼببدأ اؼبغايرة



 خامتــة



خاتمة

   

خاتمة: 

يت مجعتنا مع ، وال  قة والشاقة يف آن  بداية هناية، وخطواتنا قد انتهت يف ىذه الرحلة الشي   لكل  
ة رد العريب برؤى غري مسبوقة، واسرتاتيجيات قرائي  ذي اقرتب من الس  الناقد وادلفكر عبد اهلل إبراىيم، ال  

فرادهتا من  تكتسبا  أن  ىذه التجربة فاحصة، وإن اختلفت النصوص، وتنو عت طرق ادلساءلة، إل  
قراءة. ها مع كل  تقتحمايت ها، والعوامل غري ادلأىولة ال  تيت طرحاألسئلة اجلديدة ال  

:  تيةقاط اآلج يف الن  وميكن أن جنمل صفوة ما وصلنا إليو من نتائ

"ادلركزيات الثقافية" فانفتح ـرد عندما جعلو لصيقا بر عبد اهلل إبراىيم مفهومها جديدا للس  طو   -
يت ترمسها ة، ورلمل ادلتخيالت ال  ة والتارخيي  ات الديني  ىذا ادلفهوم على دللت جديدة مشلت ادلروي  

ة.ة جلهوده النقدي  لث البؤرة ادلركزي  مث   "ةالثقافي  ات "السرد وادلركزي  اجملتمعات لنفسها، فمرحلة 

الشارح للنصوص،  أو جتاوز عبد اهلل إبراىيم يف جتربتو النقدية كل ضروب النقد الواصف -
منو  جبرأة واضحة، وروح مغامرة هتدف إىل كشوفات جديدة وعياً  أويالً وت ليتغلغل يف صلبها حتليالً 

."تكشف بعدالظاىرة السردية "قارة مل تس بأن  

يف دراساتو النقدية، ربط عبد اهلل إبراىيم الظاىرة السردية بادلخيال التارخيي، والثقايف،  -
ت ذلك السياق.بعد آخر يف ضوء معطيا ق خلقاً تخل  ره تواحلضاري لؤلمم، فهي يف تصو  

جململ الوقائع  ارمزي   ل دتثيالً ألن و ميث   "؛ديوان العرب"ىو  السرد يعتقد عبد اهلل إبراىيم أن   -
ر رؤى يت دتر  الكربى للمجتمعات العربية من العصر اجلاىلي إىل اليوم، على عكس الظاىرة الشعرية ال  

فردية ل غري.

ة ادلعرتف ذلا ذي ىو نتاج الصناعة الغربي  ال   كولونيايلقو ض عبد اهلل إبراىيم اخلطاب ال -
 لة، حيث قدم حتليالً ة النظر يف مقولتو ادلضل  هو الستدماري من خالل إعادة، وفضح توج  بالعقالني  

ا مهم   رصيداً  الرتاث السردي العريب يعد   حقيقة مفادىا أن   يثبت لنشأة السردية العربية احلديثة، مغايراً 
هنلت منو الرواية أىم مالزلها.



خاتمة

   

 بالنظر إىل السياق الثقايف   ة، قرأ عبد اهلل إبراىيم الرتاث السردي  يف إطار زلاولتو التأصيلي   -
ة التابعة ذلا.ة والثقافي  ادلنظومات الديني   ة، فحلل  ذي أنتج سلتلف األنواع السردي  ال  

هناية  ل يفليتوص  ة هتميش واستبعاد النثر يف الثقافة العربية، ناقش عبد اهلل إبراىيم إشكالي   -
ديني ة، فاإلسالم سة البتمركز ادلؤس   ق أساساً يت تتعل  يوثقافية، وال  وسادلطاف إىل مجلة من األسباب الس

تلك  طو عة، ليس ذلك فحسب بل يت ل تتوافق مع رؤيتو الديني  رود ال  جهز على الس  أ -يف تص وره-
يت قامت عليها العقيدة مبا ينسجم مع تلك الرؤية، فادلفاىيم الديني ة ال   تشكيلهاات وأعاد ادلروي  

ة ىي من التغلغل والنتشار حبيث يصعب جتاىلها، بيد أن  أىم إجناز حق قو عبد اهلل إبراىيم اإلسالمي  
ىو زلاولة حتريك تلك ادلسل مات الراسخة، وكذا استنطاق ادلسكوت عنو. 

نفق فيو عبد اهلل إبراىيم سنوات كاملة من عمره ذي أإذا قلنا بأن ىذا ادلشروع ال   ل نبالغ -
لفة للسرد العريب من منظور ثقايف،  و قدم قراءة سلت، وفرادتو تكمن يف أن   الفكر والنقدفتح معريفالنظري 

سوى زلاولة جريئة تزعم أن و ميكن الولوج داخل أنظمة  -يف الواقع-كما أن  نقده للمركزيات مل يكن 
يت ىيمنت على الثقافة لتفكيك األوىام األيديولوجية، وأطيافها ادلزعومة، وتبديد فاعلية ادلقولت ال  

نواميس الفكر لعقود طويلة من الزمن.  

دخل عبد اهلل إبراىيم إىل السرد العريب من باب وسيع، حيث استطاع مراودة الكثري من  -
ف غامض مغل   نص   عليها كل  يت ينطوي ة الفنية واجلمالية ال  النماذج، غري غافل على اخلصوصي  

مقولعن  بالصمت، باحثاً  مرة السياق  يف كل   خلف تلك القضبان السميكة، مقتحماً ي ، ادلتخف  الال 
من الوقوع يف مهاوي  زلرتزاً  ،أو ذاك ق عنو ىذا النص  ذي تفت  عاب ال  د الش  ب ادلتعد  احلضاري  الصاخ

يت ل تنهض على حج ة.التعميم والتهومي واجملازفة ال  

ة عاليم يف صياغة مقولت متبة، تسهيديولوجيا متعص  إ عبد اهلل إبراىيمة يف مذىب ادلركزي   -
ة لآلخر.ط واذليمنة، والنظرة الدوني  ي فكرة التسل  تغذ  



خاتمة

   

 ومن خالل عبد اهلل إبراىيم، حيث استطاع ا حامساً منهجي   لت خياراً رد مث  ة للس  ادلقاربة الثقافي   -
رصني، ثابت اخلطوات، دقيق  تبديد عتمة تلك النصوص، واستنطاقها، ومن مث ختريج خطاب نقدي  

ما تقرتب لغتو النقدي ة يف شعري تها وانسيابي تها  بالوجاىة واإلحكام، وكثرياً  سم إبدالتوادلصطلحات، تت  
إىل لغة اإلبداع ال ذي يقاربو.

أن  عبد اهلل إبراىيميف حقبة القرون الوسطى استطاع  العريب   إثر مساءلتو للخطاب الرحلي   -
 أن   داً الكافر، مؤك  ادلتمركز باآلخر/ يت أحلقها ادلخيال اإلسالمي  ة ال  ورة التبخيسي  يلتقط تلك الص

 مبا تراه إل   ات متمركزة على ذاهتا، ل تقر  خها اإلسالم أوجدت سردي  يت رس  ة ال  منظومة القيم األخالقي  
ا.حق  

األنظمة الثقافي ة جابو عبد اهلل إبراىيم من خالل جتربتو كمفكر وناقد عد ة عوامل داخل  -
والسردي ة، فلم تغب عن بالو إشكالي ة ادلصطلح، ليتبني  لو إثر فحصو للمنظومة ادلصطلحي ة مدى 
ارتباط ادلصطلح بالتحو لت ال يت تطرأ على طبيعة الكتابة السردي ة، فنراه يقوم بإحالل مصطلحات من 

منو باألبعاد اجلديدة ال يت يضفيها كل   عياً قبيل: التخي ل التارخيي، أدب العرتاف، أدب الرحتال،...و 
مصطلح، لكن  استبعاد ادلصطلح القدمي لعدم جدواه، وإدراج ادلصطلح اجلديد لكفاءتو، يعرب  عن 
وجهة نظر فردي ة ل غري، يف حني ينبغي أن خيضع إحالل ادلصطلحات الوظيفي ة لسلسلة من 

م.التواضعات ال يت تتم  ضمن السياق ادلعريف  العا

عبد اهلل إبراىيم ناقد رؤيوي ، إشكايل ، اىتماماتو ادلعرفي ة متعد دة األطياف، جتربتو سجل  -
ا تدفع الفكر إىل مكث ف باألفكار واآلراء الفلسفي   ة، لكن  ىواجسو رلدية وزلب بة إىل النفس؛ ألهن 

ائدة، وتقليب ادلسل مات الر اسخة.مراجعة ادلواضعات الس

ة جتمع بني التفكيك والتأويل، جعلت األعمال األدبي ة منهجي   إبراىيم ظروفاً وف ر عبد اهلل  -
  عي ة مستمد  من رحم النصوص ذاهتا.تكشف عن أمهيتها، حّت  إن  اختياره للعناوين الفر 
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1:عبد اهلل إبراهيمالسيرة الذاتية للناقد 

مفكرررررررررأستاذ ررررررررراستأاررررررررر ذ س رررررررررذم  سمررررررررر س   رررررررررأ  س
م خّصرررررردساس  اا اررررررذقس  ملررررررأ   ستا رررررراس دلأ   ررررررذقس

س02  ذبررررررذ ستارررررررأسأ ثررررررأسمرررررر سسس02أصررررررااس،س  ث ذفيرررررر 
،سحبثرررررررذ سحمكميرررررررذ سزلكمرررررررذ ساس   رررررررذقس  ررررررر قس   أبيررررررر 

تشرررررررذا س،س ث ذفيررررررر س   ذمررررررر ت   رررررررأ قسمررررررر س  حبرررررررذ س 
استرررررررري ياستدأ ررررررررأس   ا رررررررراسمرررررررر س  ك رررررررر ست دلكفررررررررذقس

 س1991  ث ذفيرررررر ست  فكأ رررررر ست دليارررررريحمذقس   كميرررررر آلساررررررذيس ا رررررر س  ررررررا  يا  ساس     س   أبيرررررر سحمررررررذ س
،ست  كيبيرررررر ،سحممررررررذسأارررررر ذ   س كاا اررررررذقس جل بيرررررر ست    ا رررررر ساس  ذم ررررررذقس   أ  يرررررر آلس ذم رررررر سب ررررررا   مرررررر 

 آلسمثسم ملررررر ذ س ررررررذا يس طررررررأس   ذدليرررررر ساس  فرررررر يسمرررررر س0222 س  ذ رررررر سحمررررررذ س1991ت   طأ ررررر سم رررررر سحمررررررذ س
يسبذبرررررررر ستهرررررررر،س آلست  مررررررررذسبذ يررررررررذ سلبررررررررري  س  ذفيررررررررذ سبذ ررررررررا ي  س جلمررررررررري ساس  اتبرررررررر 0222-0212

.(Cambridge History of Arabic Literature) مرذا ساس دليايحم س   ذدلي 

المؤلفات

س   أبي  آل1 س دلأ     سبريتق، س   أيب، س  ث ذا س دلأ   س0تطس1997، س كاا اذق، س   أبي  ،س دلؤامل 
. 0212،سبريتق،س  ا اس   أبي س ك كي ،س2ط،س0222،سبريتق

بريتقس،س  ا اس   أبي س ك كي ،س0ط،س0221،سبريتق،س   أيبس دلأ  س  ث ذا،س دلأ    س إلا مي  آل0
0212. 

 دلؤامل س،س0تط،س0221،سأبيسظيب،س  معس  ث ذا،سحمذملس   أت س  ياطىساسأحمنيس دلملكمني آل2
.0227،سبريتق،س   أبي س كاا اذقست   رأ

س[آل0202-10-27]س:ب ذا خ،سar.wikipedia.orgس:م ذحسحمكىس  ربك س-1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ست دلأ  يذقس دلمل  ذاي آل0 س   أبي  س  ث ذف  سبريتق، س  ث ذاس   أيب، س دلأ   س1999،  دلؤامل سس0تط،
 .0212،سبريتق،س  ا اس   أبي س ك كي ،س2تط،س0220،سبريتق،س   أبي س كاا اذقست   رأ

،س  أ ذض،س  اس  يمذم س0تط0222،س  اس  ك ذ س  ا ا،سبريتق،س   ك  ست  مليذ ذقس  ث ذفي  آل5
 .0225،س    اأ،سم ريا قس  ل  ف2تط،س0221

س   أبي  آل6 س  ملأ    سبريتق، س  ث ذاس   أيب، س دلأ   س1990، س0تط، س كاا اذق، س   أبي  ،س دلؤامل 
آل0222،سبريتق

 .0222،س دلأ  س  ث ذاس   أيب،سبريتق،س  ملأ   س   أبي س حلا ث  آل7

 آل1992،س دلأ  س  ث ذاس   أيب،سبريتق،س دل خّيذس  ملأ   آل8

 .1996،س0طس،س1992،س دلأ  س  ث ذاس   أيب،سبريتق،سم أف س  لأ آل9

 .1992،س اس  بيضذء  ا،س   فكيك:س جلصييست دل ي ق آل12

 .1999،س  اس  ك ذ س  ا اس دل حاي،سبريتق،سدكيذس   صيصس جل بي  آل11

 .0220،س  كسس  يطينس كث ذف ،س  اتب ،س   ثأس   أيبس   امي آل10

 .0225،س دلؤامل س   أبي س كاا اذق،سبريتق،س دلطذب  ست  ل  ف آل12

 .0227،س  ذ س  أ ذض،سس  أت   س   أبي :س جلب ي س  ملأ   ست  ا  ي  آل10

س) آل15 س   أيب س  ملأ  سبريتقس9ميايحم  س( سرلكا ق س كاا اذق، س   أبي  س دلؤامل  ،س0225،
0210. 

.0210،س دلؤامل س   أبي س كاا اذقست   رأ،سبريتق،س حملذتا قس  ملأ    آل16

.0211،س دلؤامل س   أبي س كاا اذقست   رأ،سبريتق،س   خّيذس   ذاخي  آل17

 .0211،ست   رأ دلؤامل س   أبي س كاا اذقس،سبريتق،س  ملأ س   ملي  آل18
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 .0211،س دلؤامل س   أبي س كاا اذقست   رأ،سبريتق،س  ملأ ست ذلي  ست  حم  ف آل19

 .0210،س  اس  ا رذاس   أيب،سبريتق،س  ملأ ست   مج  آل02

  تحرير ومشاركة في كتب منشورة

 .1996،س0طس،س1992،س دلأ  س  ث ذاس   أيب،سبريتق،سم أف س  لأ آل1

 .1999،س  ك ذ س  ا اس دل حايس  ا،سبريتق،سدكيذس   صيصس جل بي  آل0

 .0226،س  كسس  يطينس كث ذف ست  ف ي ست     ،س  اتب ،س  أت   ست   ذا خ آل2

 .0210،س دلؤامل س   أبي س كاا اذقست   رأ،سبريتق،س  ذب س دل فى آل0

 . 0220،س  اس  يمذم ،س  أ ذض،س     م س   ذ ا آل5

 .0221،سبي   ذليئ س  كب ذاي س ك كي س   س،سبريتق،س   بي ست   يم آل6

 آل0225س.  اتب ،س  كسس  يطينس كث ذف ،سأصي قس طأ  ساس   ص س   صريي آل7

 .1998،س   ذهأي،س  كسس جلحمكىس كث ذف ،سز  سجني سزلمي  آل8

.0226  كي تس،س  كسس  يطينس كث ذف ست  ف ي ست     ،س  أت   س   أبي ستممك ذقس  ملأ  آل9
   Arabic Literature in the Post-Classical Period. Cambridge university 

press,uk.2006. 

ة المنشورة في المجالت المحّكمة البحوث العلمي

 آل1997ع/،س   ذهأي،سرلك سفصيي،س   ذهأي،سطهسبملني:ستفكيكسمباأس دل ذ مل  آل1

سم جذتاي آل0 سحمي مل سم ا لك ، سحمي مل س ب سفض  س، ساسابك  ست  لأ سبنيس جلاذ     بذاذقس  ث ذفي 
 آل02/0221 ذم  س طأسع،سي س إلاملذايذقرلك س ك،س  رمذي

آل0/0221ع،س ذم  س  بحأ  ،سرلك س   كي س إلاملذاي ،س دلأ    س إلا مي  آل2
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 آل1990   ذهأيسلأ ا،سرلك سفصيي،سب سب س  ظذ :سارييس  تي س ب سطفيذ آل0

 آل10/1992ع،سرلك س جل   ،سب ا  ،س    اس   أيبس حلا  ستإشكذ ي س  ا  ذءست    ي  آل5

س    آل6 س   أبي إشكذ ي  س  ث ذف  ستهي   سزلمي  سجني  سز   سحا  : س   ذهأي، سفكأ  ، س ضذ ذ ،سرلك 
آل09/1999ع

 آل26/0222ع،س اي،سرلك سحم مذق،س  ب ا:س ا ا ساس خلصذادس   يحمي  آل7

 آل07/1998ع،سرلك سحم مذق،س  أت   س   أبي ست  ملأ س  كثيا آل8

 آل20/1999ع،سرلك سحم مذق،س   ك  ست  مليذ ذقس  ث ذفي  آل9

 آل0221/س129عس،س  اتب ،سرلك س   بي ،سملي  ء:سم  جسغذمضستميات سإغأ   إفأ  يذس   آل12

س   أ ا آل11 س جل   سا س  رمذي سأهذ سصياي س  ا اي، سرلك  س      ، سحمبا س دلكك س  اي ،س  أ ذض،
 .هر1002س-0220،س08/  مل  س2ع

س إلا   آل10 س  ا سا س  ملأت   سز ا ستأيب س إلاك اا  س  ف ح ستطي فسأيب س   أبذء: ستذج رلك س،
 . 0212س-ه1020،س1ع،س05مج،س  أ ذض،س دلككسا ي  ذم  س

س  صحأ ء آل12 ست  ادذي، ست إلم  طيا  ، سأ ا، سرلك  س   ذهأي، سا س  مري ي  س  ذم   ،س22ع،
0212.

 .0210،س20ع،س   ذهأي،س  ذم  س جلمري ي ،سرلك سأ ا،س ذلي  س دلكي  ست   جيعس   يا يت آل10

س  ملأ    آل15 س دلأت ذق سا س  ا لك  س   كّ   س  ، س إلاملذاي رلك  س كي  س  بحأ  ، س ذم   ،س2ع،
0222. 

س   بي ،سصيايس  لأساس جل  س   أ اس   أيبس   امي آل16 س   طأ  س ك بي س،سرلك  س  يط ي    كج  
.0220،س105ع،س  اتب ،ست  ث ذف ست   كي 
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سحمرأ آل17 س   ذاع س   أ  سا ست  ا    س  ملأ  س   أبي : س  أت    سايميذايذق، سرلك  ستهأ  ، ،س ذم  
.0225،س1ع

س إلا مي  آل18 س دلأت ذق سا س  ملأ   س  يايط سأ ذ دي ،  UNIVERSALرلك 
ACADEMY, ENGLAND AND WALES 0222،س11ع.

ستتفككس دليات س  ملأ   آل19 س   أبي  س  أت    س إلاملذاي ، س   كي  سرلك  س  بحأ  ، س ذم   ،س10ع،
0226. 

ست   طبيق آل02 ست دل هج س   ظأ   سا سمطذابذق س  ث ذا: س    ا سفصيي، سرلك  سأي   ذه، ،س62ع،
0220.

-19ع،س  ا اس  بيضذء،سرلك سحم مذق،س  ملرييس  أت اي :سإشكذ ي س   يعست   هجنيس  ملأ   آل01
.0222،س02

 .0226،س18ع،س ذم  س  بحأ  ،سرلك س  ذفذق،س  أت   ست    ي س  ملأ   آل00

س دل خيك  آل02 سمبصأ س  فأامل  س  ا يهذ  س  ا رأ   : س  رأ  س  ذفذق، سرلك  س  بحأ  ، ،س ذم  
 .0220،س12ع

ست جلاي   آل00 سجتكيذقس  ملا س   أبي : س   ملذاي  س  أت    سحم مذق، سرلك  س  بيضذء، س  ا ا ،س17ع،
0220. 

س   ك   آل05 س  ملأ   : ست  تصذي، س جل يب، ست   فذحمذ س  ذفذق، سرلك  س  بحأ  ، س ذم   ،س10ع،
0225.

 .0225،س02ع،س  ا اس  بيضذء،سرلك سحم مذق،س  أت   س   أبي ست دلأ  يذقس  ث ذفي  آل06

.0222،س5ع،س ذم  س  بحأ  ،سرلك س  ذفذق،س  ث ذاسبنيسأااطيست ب ساشاس  مليذ  آل07
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 البحوث الثقافية العامة

 آل2/1992ع،سرلك سآفذ سحمأبي ،سب ا  ،سإشكذ ي س خلطذ ست   د آل1

 آل05/1990ع،سرلك س جل   س دل ذصأ،سب ا  ،س  ملأ ست دليات س   امي آل0

 آل9/1992ع،س رلك سآفذ سحمأبي،سب ا  ،س دلأ    س   أبي ست  ا رأ   آل2

 آل12/1990ع،سرلك سآفذ سحمأبي ،سب ا  ،سبأجسبذبذ:سحب ساستفكيكس دلأت ذق آل0

 آل00/1990ع،سرلك س جل   س دل ذصأ،سب ا  ،سبئأس  ا   :س ايس إلحيذءست إلبذ   آل5

 آل9/1990ع،سرلك س جل   ،سب ا  ،س  ملأ ست دل ذه  آل6

 آل00/1192ع،س ذصأرلك س جل   س دل،سب ا  ،س    ي ست  ا   ساس دل خّيذس  ملأ   آل7

 آل122/1991ع،سرلك سأفكذا،سحمّمذ ،ستيظياس دليات س  بذبك ساس   ص س   أبي س   صريي آل8

 آل1/1990ع،سرلك س     س  ر يب،سب ا  ،س  ب ي س  ملأ   س كملرييس  ر بي س   أبي  آل9

 آل10/1991ع،سرلك سآفذ سحمأبي ،سب ا  ،سا ذا س   ظأ  س  رفذهي  آل12

آل122/992ع،سرلك س  فكأس دل ذصأ،سبريتق،سىلستهمس دل هج    اس   أيبسم ستهمس  أؤ  سإ آل11

 آل122/1991ع،سرلك سأفكذا،سحمّمذ ،س  ب ي س  ا  ي ست  ا  طذ س  ا يل آل10

 آل0/1992ع،سرلك سآفذ سحمأبي ،سب ا  ،س    ذظأس  ملأ  :سب ي س  أت   ست  فيكم آل12

 آل8/1992ع،سرلك س جل   ،س  ب ي س  ملأ   ساسات   س)سأاتسم  س  يي س(سب ا   آل10

 آل08/1997ع،سرلك س حليذيس  ث ذفي ،ستياس،س  ملأ ست    ذاضس  ا يل آل15

 آل6/1996ع،سرلك سا تى،سحُممذ ،س جلصييس  رفذهي س كفكملف س   أبي  آل16

 آل10/1997ع،سرلك سا تى،سحُممذ ،س  ل  فس  فكملف  آل17
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س   أيب آل18 س   مي ج ستمطذب   س حلا   س   أيب س    ا سطأ بكس، س   أيب، س  كذت  ،سرلك 
آل29/1995ع

 آل22/1998-21ع،سرلك س  ذبذقسم ذصأي،سبريتق،سأ   ذقساس  فكأس   أيبم آل19

 آل07/1998ع،سرلك سحم مذق،س ّاي،س  ملأ س  كثياساس  أت   س   أبي  آل02

 آل20/1999ع،سرلك سحم مذق،س ا ،س   مثيذس  ملأ  ساسات  ذقس  كيين آل01

 آل2/1999ع،سرلك س  ملأي،س  اتب ،س ذلي  ،س    ا،سميامس ذلجأيسإىلس  رمذي:س  ملأ  آل00

 آل10/19ع،سرلك سا تى،سحُممذ ،س  ملرييس  أت اي  آل02

 آل125/1999ع،سرلك سأفكذا،سحممذ ،سب ذءس  ملأ ساس  أت   س جلا اي س دل ذصأي آل00

عس،سرلك س ضذ ذسفكأ  ،س   ذهأي،سإشكذ ي س   حا  :سز  سجني سزلمي ستهي  س  ث ذف س   أبي  آل05
 آل09/99

آل1/1999ع، فكملف ست   صأرلك س ،س   ذهأي،س دلأ    س   أبي :سم ظياسا ا  آل06

 آل10/0220ع،سحم مذقساس    ا،س  أت   ست دلي اس  ث ذا آل07

آل00/0222عس،س  بحأ  س  ث ذفي ،س حلا   ست   معس    كيا  آل08

 المؤتمرات والندوات المتخصصة

 آل1997،ستياس،س   ريت  ،سمؤمتأس ب ساشيقس ك  اس جل يب آل1

 آل1996 جلا  /س،سحمّمذ ،س دلؤمتأس  فكملف س  ثذ   آل0

 آل1997تياس/،س ذبس،سدلؤمتأس  ثذ  س كأت   س   أبي   آل2

 آل1996 يبيذ/س،سطأ بكس،سااتيس  اا اذقس  ملأ    آل0

 آل1995 يبيذس،سطأ بكس،سااتيس دل ذهجس    ا  س حلا ث ستتطبي ذهتذ آل5
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 آل1998 جلا  /س،س ذم  س  ريمي ،سمؤمتأس    اس جل يبس  ملذبع آل6

 آل0222 / جلا ،س ذم  س  ريمي ،سمؤمتأس    اس جل يبس  ثذم  آل7

 آل1998 جلا  /،سحممذ ،س دلك  ىس  ثذينس كفذا   سجبذا يسشيمذ  آل8

 آل0220،سمذ ي،س   ذهأي،س دلؤمتأس  اتيلسبييس ب ساشا آل9

س      آل12 س كي  س جل يبس حلا  ساس   أ  " س" جتذهذقس    ا سااتي س دليصذ، س ذم   ،س   أ  ،
1989. 

.1988س،   أ  ،س ذم  س  بصأي،سااتيس" جل  ست  ملي مذ"س كي س      آل11

 .1992،سب ا  ،س  ذم  س دلمل  صأ  ،س دلؤمتأس   كم س ككي س   بي  آل10

 .1990،سب ا  ،س حلك  س  اا اي س دلصذبب سدلهأ ذ سبذبذس  ث ذا آل12

.1990،س جلا  ،س حلك  س  اا اي س دلصذبب سدلؤمتأس  ك ذ س  ثذم سحمرأ آل10

 .1992،س جلا  ،س حلك  س  اا اي س دلصذبب سدلهأ ذ س أشس  ث ذا آل15

 .1990،س جلا  ،س  اتيس  فكملفي س   أبي س جلتىل  آل16

 .1995،س جلا  ،س حلك  س  اا اي س دلصذبب س كمؤمتأس  فكملف س  أ بع آل17

 .1996،سطأ بكس"س يبيذ،سااتيس"  أت   س   أبي ست دل خيذ آل18

 .1996،سااتيس"زلماسبملنيسهيكذست هي س    ي أ"س   ذهأي آل19

 .1997،س يبيذ،سااتيس"   يدل ست ذليم  "سطأ بكس آل02

 .1997،ستياس،سااتيس"   جأ  ست  أت   س   أبي "س ذبس آل01

 .1997،س يبيذ،سااتيس"أائك س   دس جل يب"سمصأ ت  آل00

 .1997،س جلا  ،سحممذ ،سااتيس  م ي س  فكملفي س جلا اي  آل02
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 آل    1،ستياس،س   ريت  ،سمؤمتأس" ب ساشيقس ك  اس جل يب" آل00

 .1997،س مرق،س   اتيس دلصذبب س كمؤمتأس   رأ  س كك ذ س   أ  آل05

 .1998،س يبيذ،سااتيس"  ملأ ست  ا   ساسات  ذقسإبأ هيمس  كيين"سب  ذز  آل06

 .1998،ستياس،سااتيس"  أت   س   ملذاي س   أبي "سايا  آل07

 .1998،سأابا،سمؤمتأس" ا  تيجيذقس   كّ  ساس    اس جل يبس حلا  س" ذم  س  ريمي  آل08

 آل0222،س جلا  ،س ذم  س  ريمي ،سمؤمتأس    اس جل يبس  ثذم  آل09

 آل0221،سااتيس"    اس  ث ذا"س  بحأ   آل22

 .0221 دل أ س،سااتيس"صيايس  لأساس دل خّيذس جلاا مل "سشفرذت  آل21

س حلضذا ق آل20 سبي ا سمأ   س  ث ذفي " س دلأ   ذق ستت ذزحمذق س دل ذصأ س"   ذمل سمؤمتأ ،سطهأ  ،
0220.

 .0220،س يب،س   اتيس دلصذبب سدلهأ ذ س إلمذا قس  ث ذا آل22

 .0220،س  كي ت،ستممك ذقس  ملأ "سمهأ ذ س   أ  ااتيس"  أت   س   أبي س آل20

 آل0225،سااتي"سمك سحمذصم س كث ذف س إلا مي "سمك س دلكّأم  آل25

 .0225،س    اأ،س ذم  س جلغي ط،س دلك  ىس  اتيلسبييس خلطذ س  أت ا  آل26

 .0226،سبذا س،سااتيس"  أت   س   أبي :س  ملكط ست خليذي"سم ظم س  يياملكي آل27

 .0226،سايا  ،س  أ  ،سبي ااتيسلصيصي س  أت   س   أس آل28

.0227،سايا  ،سااتيس"  أت   س   أبي سبنيس حملكي ست   ذدلي "سمهأ ذ س بك س  ث ذا آل29

 .0227،سااتيس"اأ  ذقس  كذتب س   أبي "س    اأ آل02

 .0228،سااتيس"  ث ذف ست دلا   "س مرق آل01
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 .0228،سايا  ،س   اتيس دلصذبب سدلهأ ذ س بك س  ث ذاس  أ بع آل00

 .0228،س جلا  ،س   صرييساس  ي تس  أ ه "سحممذ مؤمتأس"   ص س آل02

 .0229،سااتيس" إلبا عس   أيبس دل ذصأ"س  كي ت آل00

 .0229،سمك  ىس"  أت   ساسشبهس    أيس   أبي "س اي آل05

س   أبي ساس   هاس   ثمذينست     ذقس   أبي "س ذم  سمأمأي آل06 ،سااتيس" دلؤمتأس  اتيلس كج أ في 
.0229،سإاط بيي

 .0229،س  فكملطي ي "س مرقسااتيس"  أت    آل07

 .0212،سبريتق،سااتيس"بريتقساس  أت   س   أبي "س  ذم  س  كب ذاي  آل08

 .0211،س  ا اس  بيضذء،س   اتيس دلصذبب س ف ذ يذقسم أضس  ك ذ  آل09

 .0212،س دلمكك س   أبي س  مل ي   ،سااتيس"متثي قس  لأساس  أت   س   أبي "س  بذب  آل52

 .0211،س    اأ،س س   أيبس إلا م "س ذم  سممل  ذًلااتيس"إشكذ ي س  ملاساس خلطذ آل51

سبيتس حلكم  آل50 س  ي ي " ستأائك  سمجذ يذقس  ك ذب  ستمفكأ : سمباحمذ س دلمل ا  س"زلمي  ،سااتي
آل0211،ستياس

 .0210،س    اأ،سااتيس"     س   أيبستم ذهجس   أ ءيس حلا ث "س ذم  سممل  ذًل آل52

 آل0210،س    اأ،سبيحمأ أ جسما   سبأج،س دلك  ىس  اتيلس  أ بعسحمرأس كأت    آل50

.0212،س خلأطي ،سااتيس"  أت   ست     "س دلصذبب س ف ذ يذقس ذا يس  طي سصذحل آل55

 .0212،سااتيس" خلكيجس   أيب:ساصاس أ سم س   هض س  ث ذفي "س  كي ت آل56

 .0212،سأبيسظيب،س دلرذا  ساس  ف ذ يذقس  ث ذفي سدل أضس  ك ذ  آل57
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 رية العامةالمؤتمرات والندوات الثقافية والفك

 آل1990،سحممذ ،سمؤمتأس  ك ذ س   أ  آل1

 آل1997،س مرق،سمؤمتأس  ك ذ س   أ  آل0

 آل1996،س   ذهأي،سمؤمتأسزلماسبملنيسهيكذ آل2

 آل1998،ستياس،سايا ،سمك  ىس  أت   س   ملذاي س   أبي  آل0

 آل1995،سحمّمذ ،س   اتيس  فكملفي س  ثذ ث  آل5

 آل1999،سااتيسحمأ ا:س أ ءيسم ذ أيسحمّمذ  آل6

 آل1992 جلا  /،سحممذ ،س ذ س أش   اتيس جل بي سدلهأس آل7

 آل1998،س يبيذ،سب  ذز ،س   اتيس خلذص سبي  سإبأ هيمس  كيين آل8

  سآل1999،سطأ بكس،سااتيس  أت   س   أبي ست ضذ ذس   صأ آل9

 آل0221،س  بحأ  ،س  اتيس خلذص سبذ  ذ اسحمباس هللس     م  آل12

 آل0221شفرذت /س دل أ س،سصيايس  لأساس دل خّيذس جلاا مل  آل11

 ومؤتمرات ثقافية، دوات علميةي نالمشاركة ف

س      آل1 س كي  س   أ  " سا س حلا   س جل يب س    ا س" جتذهذق سااتي س دليصذ، س ذم   ،س   أ  ،
1989. 

.1988،س   أ  ،س ذم  س  بصأي،سااتيس" جل  ست  ملي مذ"س كي س      آل0

 .1992،سب ا  ،س  ذم  س دلمل  صأ  ،س دلؤمتأس   كم س ككي س   بي  آل2

 .1990،سب ا  ،س دلصذبب سدلهأ ذ سبذبذس  ث ذا حلك  س  اا اي س آل0

.1990،س جلا  ،س حلك  س  اا اي س دلصذبب سدلؤمتأس  ك ذ س  ثذم سحمرأ آل5
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 .1992،س جلا  ،س حلك  س  اا اي س دلصذبب سدلهأ ذ س أشس  ث ذا آل6

 .1990،س جلا  ،س   اتيس  فكملفي س   أبي س جلتىل آل7

 .1995،س جلا  ،س  أ بع حلك  س  اا اي س دلصذبب س كمؤمتأس  فكملف س آل8

 .1996،سطأ بكس"س يبيذ،سااتيس"  أت   س   أبي ست دل خيذ آل9

 .1996،سااتيس"زلماسبملنيسهيكذست هي س    ي أ"س   ذهأي آل12

 .1997،س يبيذ،سااتيس"   يدل ست ذليم  "سطأ بكس آل11

 .1997،ستياس،سااتيس"   جأ  ست  أت   س   أبي "س ذبس آل10

 .1997،سبيذ ي،سااتيس"أائك س   دس جل يب"سمصأ ت  آل12

 .1997،س جلا  ،سحممذ ،سااتيس  م ي س  فكملفي س جلا اي  آل10

 .1997،ستياس،س   ريت  ،سمؤمتأس" ب ساشيقس ك  اس جل يب" آل15

 .1997،س مرق،س   اتيس دلصذبب س كمؤمتأس   رأ  س كك ذ س   أ  آل16

 .1998،س يبيذ،سااتيس"  ملأ ست  ا   ساسات  ذقسإبأ هيمس  كيين"سب  ذز  آل17

 .1998،ستياس،س   ملذاي س   أبي "سايا ااتيس"  أت   س آل18

.1998،سأابا،سمؤمتأس" ا  تيجيذقس   كّ  ساس    اس جل يبس حلا  س" ذم  س  ريمي  آل19

 آل0222،س جلا  ،س ذم  س  ريمي ،سمؤمتأس    اس جل يبس  ثذم  آل02

 آل0221،سااتيس"    اس  ث ذا"س  بحأ   آل01

 .0221 أ س دل،سااتيس"صيايس  لأساس دل خّيذس جلاا مل "سشفرذت  آل00

 .0220،س   ذهأي،س دلؤمتأس  اتيلسبييس ب ساشا آل02
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س حلضذا ق آل00 سبي ا سمأ   س  ث ذفي " س دلأ   ذق ستت ذزحمذق س دل ذصأ س"   ذمل سمؤمتأ ،سطهأ  ،
0220.

 .0220،س يب،س   اتيس دلصذبب سدلهأ ذ س إلمذا قس  ث ذا آل05

 .0220،س  كي ت،سااتيس"  أت   س   أبي ستممك ذقس  ملأ "سمهأ ذ س   أ   آل06

 آل0225،سااتي"سمك سحمذصم س كث ذف س إلا مي "سمك س دلكّأم  آل07

 .0225،س    اأ،س ذم  س جلغي ط،س دلك  ىس  اتيلسبييس خلطذ س  أت ا  آل08

 .0226،سبذا س،سااتيس"  أت   س   أبي :س  ملكط ست خليذي"سم ظم س  يياملكي آل09

 .0226،سايا  ،س  أ  ،سااتيسلصيصي س  أت   س   أبي  آل22

 .0227،سايا  ،سي سبنيس حملكي ست   ذدلي "سمهأ ذ س بك س  ث ذاااتيس"  أت   س   أب آل21

 .0227،سااتيس"اأ  ذقس  كذتب س   أبي "س    اأ آل20

 .0228،سااتيس"  ث ذف ست دلا   "س مرق آل22

 .0228،سايا  ،س   اتيس دلصذبب سدلهأ ذ س بك س  ث ذاس  أ بع آل20

 .0228،س جلا  ،سمؤمتأس"   ص س   صرييساس  ي تس  أ ه "سحممذ  آل25

 .0229،سااتيس" إلبا عس   أيبس دل ذصأ"س  كي ت آل26

 .0229،سمك  ىس"  أت   ساسشبهس    أيس   أبي "س اي آل27

س   أبي ساس   هاس   ثمذينست     ذقس   أبي "س ذم  سمأمأي آل28 ،سااتيس" دلؤمتأس  اتيلس كج أ في 
.0229،سإاط بيي

 .0229،سااتيس"  أت   س  فكملطي ي "س مرق آل29

.0212،سبريتق،س   س   أبي "س  ذم  س  كب ذاي ااتيس"بريتقساس  أتس آل02
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 .0211،س  ا اس  بيضذء،س   اتيس دلصذبب س ف ذ يذقسم أضس  ك ذ  آل01

 .0212،س دلمكك س   أبي س  مل ي   ،سااتيس"متثي قس  لأساس  أت   س   أبي "س  بذب  آل00

 .02211،س    اأ،سااتيس"إشكذ ي س  ملاساس خلطذ س   أيبس إلا م "س ذم  سممل  ذًل آل02

سبيتس حلكم  آل00 س  ي ي " ستأائك  سمجذ يذقس  ك ذب  ستمفكأ : سمباحمذ س دلمل ا  س"زلمي  ،سااتي
آل0211،ستياس

 .0210،س    اأ،سااتيس"     س   أيبستم ذهجس   أ ءيس حلا ث "س ذم  سممل  ذًل آل05

 آل0210،س    اأ،سما   سبأجسبيحمأ أ ج،س دلك  ىس  اتيلس  أ بعسحمرأس كأت    آل06

.0212،س خلأطي ،س   "س دلصذبب س ف ذ يذقس ذا يس  طي سصذحلااتيس"  أت   ست   آل07

 .0212،سااتيس" خلكيجس   أيب:ساصاس أ سم س   هض س  ث ذفي "س  كي ت آل08

 .0212،سأبيسظيب،س دلرذا  ساس  ف ذ يذقس  ث ذفي سدل أضس  ك ذ  آل09

إلشراف على ندوات ثقافية وعلميةا

 .1990،س ا  ب،سااتيس"  ملأ   س جل بي "س  ذم  س دلمل  صأ   آل1

 .1990،س يبيذ،سااتيس"  ث ذف س   أبي ست دل ذهجس حلا ث "س ذم  س  ملذبعسم س بأ ذ آل0

 .1995،س يبيذ،سااتيس" جل  ذسس جل بي "سطأ بكس آل2

 .1996،س يبيذ،سااتيس" جل  ست   ب ي "سطأ بكس آل0

 .1997،سااتي"س  ملأ   ستتطبي ذهتذساس جل  س   أيبس حلا  "سطأ بكس آل5

 .0225،س  اتب ،سذا خ"ستز ايس  ث ذف ااتيس"  أت   ست    آل6

 .0226،س  اتب ،سااتيس"  أت   ست دلمل  بذ"ستز ايس  ث ذف  آل7

 .0227،س  اتب ،سااتيس"   حي قس   م ي ست ا ي س  ث ذف ست   يم"ستز ايس  ث ذف  آل8
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 .0227،س  اتب ،سااتيس" جل  ست دل فى"ستز ايس  ث ذف  آل9

 .0228،س  اتب ،سااتيس"  ا رأ  "ستز ايس  ث ذف  آل12

 .0229،س  اتب ،سااتيس"  ك  ست ذلي  "ستز ايس  ث ذف  آل11

.0212،س  اتب ،سااتيس"صيايسأمري ذساس  ث ذف س   أبي س حلا ث "ستز ايس  ث ذف  آل10

 التخصص األكاديمي

 "1991،س ذم  سب ا  ،س كي س     ،سس   يا  ساس جل  س   أيبس"  ملأ  ذق. 

"   1987،س ذم  سب ا  ،س      كي س،سسمذ مل ريساس جل  س   أيبس"  أت.

 1981،س ذم  سب ا  ،س كي س   بي ،سسبكذ يا يسساس  ك  س   أبي ستآ  هبذ.

 الجوائز التكريمية وشهادات التقدير

  آل  1997،س ذا يسشيمذ س ك كي س إلاملذاي 

  آل 1998،ستياس،سشهذ يست ا أسم سااتيس  أت   س   ملذاي س   أبي 

    0212أبأ ذس،س  اتايس  ملذب  ،س ا   ذا يس  ريخسز  اس كاا اذقس .  

 اسرلذيس  اا اذقس،س0210  ذ س«س  ك  س   أبي ست جل  » ذا يس دلككسفيصذس   ذدلي ساسب ذس
 .    ا  

 المناصب الوظيفية

 آل1992-1990ب ا  س،س  ذم  س دلمل  صأ  ،سأا ذ س جل  س   أيبست    ا 

 آل1999-1992،س يبيذ،سزت اي،سأ ذ ذم  س  ملذبعسم سأب،سأا ذ س جل  س   أيبست    ا

 آل0220س-1999،سأا ذ س جل  س   أيبس   اميس ذم  س طأ 

 0212-0222 طأس،سلبريس  ذا)م ملقس ذا يس طأس   ذدلي (ستز ايس  ث ذف.
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آل0212  اتب س،س  ا ي  س جلمري ،سلبريس  ذا

األداء التدريسي والخبرة العلمية

. س1992ب ا  س،س  ذم  س دلمل  صأ  ،ساا اذقس   كيذتاا سساظأ  س  ملأ ستتطبي ذهتذس طكب س   آل1

. 1992،سب ا  ،س  ذم  س دلمل  صأ  ،ستااسس دل ذهجس    ا  س حلا ث س طكب س  اا اذقس   كيذ آل0

 . 1999-1998،س يبيذ،ستاا سساظأ  س جل  ذسس جل بي )ساظأ  س جل  (س ذم  س  فذتح آل2

س دلمل  صأ  آل0 س  ذم   سا ست    ا س   أيب س جل   س يبيذستاا س سا سأبأ ذ سم  س  ملذبع ست ذم    
. 1999س-1990

س آل5 سأبأ ذ سم  س  ملذبع ست ذم   س دلمل  صأ   س  ذم   سا س حلا   س جل يب س    ا -1990تاا س
1999 .

س آل6 س طأ س إلاملذايذقس ذم   س كي  سا س   امي) جل  س   بذا ( -1999تاا سس جل  س   أيب
0220 .

م ست جلمي ست جل  س   بذا ست جلاا مل ستاا سسم أا قسم فأ  سمثذس جل  س  ذهك ست إلا  آل7
ت ذم  س طأس،ست   ثأس   أيبس حلا  ساس  ذم  س دلمل  صأ  ست ذم  س  ملذبعسم سأبأ ذ،ست جل  س دل ذا 

. 0220-1990ل يس
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 :قائمة المصادر والمراجع

 .(ورش عن نافعاإلمام رواية )القرآن الكريم  -أوال

 :المصادر -ثانيا

 الكتب: -أ

ادلؤسسة العربية ستعماريّة، السرد، كاإلمرباطوريّة، كالتجربة اال -عبد اهلل إبراىيم: التخيل التارخيي .1
.ـ2011، 1ط لبناف،-نشر، بَتكتللدراسات كال

 ـ.2005، 2طمنشورات االختالؼ، اجلزائر، : التلقي كالسياقات الثقافية، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2

ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  ة كادلرجعيات ادلستعارة،: الثقافة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
 ـ.2004 ،1ط، لبناف-بَتكت

ادلؤسسة العربية  نثوية، كاجلسد،الثقافة األبوية، اذلوية األ -: السرد النسومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
 ـ.2011، 1ط ،لبناف-للدراسات كالنشر، بَتكت

، لبناف-ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت: السرد، كاالعًتاؼ، كاذلويّة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .5
 ـ.2011، 1ط

تفكيك اخلطاب االستعمارم كإعادة تفسَت النشأة،  -حلديثة: السردية العربية اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6
 .ـ2003، 1ط ادلغرب،-ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء

ادلركز حبث يف البنية السردية للموركث احلكائي العريب، - : السردية العربيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .7
 .ـ1992 ،1طيف العريب، ادلغرب، الثقا

، 1ط، لبناف-ادلؤسسة العربية للنشر كالتوزيع، بَتكت: احملاكرات السردية، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .8
.ـ2012
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صورة اآلخر يف ادلخياؿ اإلسالمي خالؿ القركف الوسطى، - ة اإلسالمية: ادلركزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .9
 .ـ2001، 1طادلغرب، -ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء

ية ادلؤسسة العربحبث يف نقد ادلركزيات الثقافية، - : ادلطابقة كاالختالؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .10
 .ت.د، ط.دلبناف، -للدراسات كالنشر، بَتكت

اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف ة، حبث يف البنية السرديّ - : النثر العريب القدميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .11
 ـ.2002، 1ط قطر،-كالًتاث، الدكحة

اإلمارات  -اجملمع الثقايف، أبو ظيب: عامل القركف الوسطى يف أعُت ادلسلمُت، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12
 ـ.2001 ،ط.د ،1مجحدة، العربية ادلتّ 

نقدية يف السرد كالشعر،  قراءات- حتليل النصوص األدبية :صاحل ىويدم ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .13
ـ.1998، 1طلبناف، -حدة، بَتكتدار الكتاب اجلديد ادلتّ 

 المقاالت: -ب

، رللة البحرينإدكارد سع- : التمثيل كالسردعبد اهلل ابراىيم .1  الثقافية، يد كتوظيف ادلفهـو
 ـ.2001أفريل  ،28ع البحرين،

النادم األديب  ،يف النقد : الركاية العربية يف القرف التاسع عشر، رللة عالماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2
 .ـ2003سبتمرب ،13، ـ49ج ، السعوديةادلملكة العربية -الثقايف، جّدة

 رللة عالمات، سالالت كثقافات،- د ادلرجعيات الثقافية: الركاية العربية كتعدّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
 ـ2004، 23عادلغرب، -مكناس يصدرىا سعيد بنكراد،

يصدرىا سعيد  جتلّيات اجلسد كاألنوثة، رللة عالمات،- : الركاية النسائية العربيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
.ـ2002، 17عادلغرب،  -مكناس بنكراد،
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حبث يف تقنيات السرد - : السرد كالتمثيل السردم يف الركاية العربية ادلعاصرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .5
 .ـ2001حزيراف ، 16عادلغرب،-مكناس يصدرىا سعيد بنكراد، ،، رللة عالماتككظائفو

 البحرين،جامعة ، ؿ، كالتفاعل األديب، رللة ثقافاتتصاالتلقي، كاال- : السرديةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6
 ـ.2005 ،14ع البحرين،

كلية  االستيهاـ الفرنسي مبصر ادلتخيلة، رللة ثقافات،- : الشرؽ االستشراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .7
 ـ.2004ربيع  ،10ع ،البحرين جامعة البحرين، اآلداب،

اذلوية الثقافية الدنيوية، رللة يتفّكركف، - : من الىوت اللغة إىل علمانية األسلوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .8
 ـ.2015 ،7ع ،ادلغرب-الرباط، مؤسسة مؤمنوف بال حدكد للدراسات كاألحباث

أجرل احلوار إياد الدليمي كأبو ) ةاإلسالـ من السرد كالثقافات الشفويّ  : موقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .9
مارس ، 22ج،السعوديةلكة العربية مادل-جّدةالنادم األديب الثقايف، ، رللة الراكم، (طالب شبوب

ـ. 2010

:المراجع -ثالثا

نثركبولوجية، مقاربة سردية أ- اجلسد، اذلوية، اآلخر- احلجرم: ادلتخيل الركائي العريب إبراىيم .1
سورية، الشركة اجلزائرية -الناية للدراسات كالنشر كالتوزيع، زلاكاة للدراسات كالنشر كالتوزيع، دمشق

ـ.2013 ،1طاجلزائر، -كالية اجلزائر-السورية للنشر كالتوزيع، سيدم ازلمد

ؼ، األنواع كالوظائف كالبنيات، منشورات االختال- ىيم صحراكم: السرد العريب القدميإبرا .2
ـ.2008، 1اجلزائر، ط

.ت.د، ط.د، لبناف-دار صادر، بَتكت، أبو احلسُت زلمد بن أمحد بن جبَت: رحلة ابن جبَت .3

، ط.دأبو القاسم سعد اهلل: جتارب يف األدب كالرحلة، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  .4
.ت.د
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 ،مصر-ار األثريّة، القاىرةأبو عبد اهلل زلمد بن سعيد رسالف: العودلة كادلصاحل األمريكية، الد .5
ـ.2011 ،1ط

.ـ     ،ط.دأمحد العدكم: ابن بطوطة يف العامل اإلسالمي، دار ادلعارؼ، مصر،  .6

، كتاب اجمللة العربية، الرياض مقاربة احلدّ - محد علي آؿ مريع: السَتة الذاتيةأ .7 -كادلفهـو
ق.1432، ط.د ،السعودية

قراءة يف حركية السرد األنثوم كجتربة ادلعٌت، - ةاألخضر بن السايح: سرد اجلسد كغواية اللغ .8
ـ.2011، 1األردف، ط-عامل الكتب احلديث، إربد

، 1، طادلغرب-إدريس اخلضراكم: األدب موضوعا للدراسات الثقافية، دار جذكر، الرباط .9
ـ.2007

 ،13ط ،1جأنيس منصور: أعجب الرحالت يف التاريخ، سلسلة جدراف ادلعرفة، مصر،  .10
ـ.2006

ين عبد الفتاح شاكر: السَتة الذاتية يف األدب العريب، ادلؤسسة العربية للّدراسات كالنشر، هتا .11
 ـ.2002، 1، طلبناف-بَتكت

أشكاؿ الركاية التارخيية يف األدب العريب احلديث كادلعاصر، -مجيل محداكم: الركاية التارخيية  .12
 ـ.2014، ط.دمنشورات ادلعارؼ األدبية، ادلغرب، 

: نظريات النقد األديب يف مرحلة ما بعد احلداثة، مكتبة سلمى الثقافية، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .13
ـ.2015، 1ط ادلغرب،

 ـ.1979، 3لبناف، ط-تارخيو كأعالمو، دار الثقافة، بَتكت-جورج غريب: أدب الرحلة  .14

ـ.2002 ،1، طمصر-دلعاصر، دار الشركؽ، القاىرةاحلبيب اجلنحاين: العودلة كالفكر العريب ا .15
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استمرارية التاريخ ما بُت صداـ ادلصاحل كحوار احلضارات، دار كمؤسسة  :حسن إبراىيم أمحد .16
.ـ2016 ،ط.د سورية،-رسالف للطباعة كالنشر، دمشق

 .ت.د، ط.دحسن عّباس: نشأة ادلقامة يف األدب العريب، دار ادلعارؼ، مصر،  .17

 . ـ1983، 2لبناف، ط-: أدب الرحلة عند العرب، دار األندلس، بَتكتحسٍت زلمود حسُت .18

حسُت السماىيجي كآخركف: عبد اهلل الغذامي كادلمارسة النقدية الثقافية، ادلؤسسة العربية  .19
.ـ2003، 1، طلبناف-للدراسات كالنشر، بَتكت

 ـ.1989، يونيوط.دحسُت زلمد فهيم: أدب الرحالت، عامل ادلعرفة، الكويت،  .20

دراسة تطبيقية، دار العلم كاإلمياف،  - حلمي زلمد القاعود: الركاية التارخيية يف أدبنا احلديث .21
 ـ.2010، 2ط ،مصر-كفر الشيخ

-ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، بَتكت خالد زيادة: ادلسلموف كاحلداثة األكركبية، .22
 .2017نوفمرب ، 1ط ،لبناف

اجلزائر، -الرحالت، منشورات جامعة منتورم، قسنطينة اخلامسة عالكم: العجائبية يف أدب .23
 ـ.2005/2006، ط.د

قراءات سيميائية يف الركاية اخلليجية، دار التنوير، - رسوؿ زلمد رسوؿ: األنوثة الساردة .24
ـ.2013، 1ط ،لبناف-بَتكت

 ـ.2014، 1، سوريا، طالّناية منشورات ،السرد الركائي اجلسد ادلتخيل يف: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .25

 ـ.1997 ،ط.د رشاد عبد اهلل الشامي: إشكالية اذلوية يف إسرائيل، عامل ادلعرفة، الكويت، .26

 ،ادلغرب-رشيدة بنمسعود: مجالية السرد النسائي، شركة النشر كالتوزيع ادلدارس، الدار البيضاء .27
ـ.2006، 1ط



قائمة المصادر والمراجع

744

دلسلموف يف العصور الوسطى، مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، زكي زلمد حسن: الرحالة ا .28
ـ.2012، ط.د مصر،

.ـ2000 ،ط.دزىرة اجلالصي: النص ادلؤنث، دار سراس، تونس،  .29

مقاربة يف ادلفهـو كاخلطاب، شركة النشر كالتوزيع ادلدارس، - زىور كراـ: السرد النسائي العريب .30
ـ.2004، 1ط ،ادلغرب-الدار البيضاء

-الثوابت كادلتغَتات، شركة ادلدارس، الدار البيضاء- ار: اخلرب يف السرد العريبجبّ سعيد  .31
 ـ. 2004، 1ط ادلغرب،

حبث يف بعض األنساؽ الداللية يف السرد العريب، - : من السردية إىل التخييليةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .32
ـ.2012، 1ط دلغرب،ا-دار األماف، الرباط

، 1سوريا، ط-فيصل درّاج: آفاؽ نقد عريب معاصر، دار الفكر، دمشق سعيد يقطُت، .33
.ـ2003

-الوجود كاحلدكد، رؤية للنشر كالتوزيع، القاىرة- : قضايا الّركاية العربية اجلديدةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .34
ـ.2010، 1، طمصر

نقد التمركز األكركيب كالتمركز األكركيب ادلعكوس، مركز اإلمناء - مسَت أمُت: ضلو نظرية للثقافة .35
 ـ.1989، 1ط العريب، مصر،

دراسة يف السَتة اذلاللية - سيد إمساعيل ضيف اهلل: آليات السرد بُت الشفاىية كالكتابية .36
ـ.2008 ،ط.د مصر،-ةالقاىر  ،اذليئة ادلصرية العامة لقصور الثقافة كمراعي القتل،

اذلوية كسلطة ادلثقف يف عصر ما بعد احلداثة، مَتيت للنشر، - شريف يونس: سؤاؿ اذلوية .37
 ـ.1999، 1ط ،مصر-القاىرة



قائمة المصادر والمراجع

744

التجّنس، آليات الكتابة، خطاب ادلتخّيل، دار - ب العريبدشعيب حليفي: الرحلة يف األ .38
ـ.2003، 2ادلغرب، ط-القركيُت، الدار البيضاء

، مصر-ي: اخلصوصية الثقافية يف الركاية العربية، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرةشهال العجيل .39
ـ. 2011 ،1ط

.ـ1956، 4، طمصر-شوقي ضيف: الرحالت، دار ادلعارؼ، القاىرة .40

.ـ2009، 1قراءة نقدية، دار األكائل للنشر كالتوزيع، سوريا، ط -صالح اجلابرم: االستشراؽ .41

 ـ.2010، 1، طلبناف-ا كالتفكيك، دار الفارايب، بَتكتعبد احلليم عطية: جاؾ دريد .42

-افعبد الرمحن النواييت: السرد كاألنساؽ الثقافية يف الكتابة الركائية، دار كنوز ادلعرفة، عمّ  .43
ـ.2016 ،1، طاألردف

مقاربة جديدة، أفريقيا الشرؽ، -عبد الرحيم جَتاف: يف النظرية السردية ركاية احلي الالتيٍت  .44
ـ.2006، ط.د ادلغرب،

من حبكة احلدث إىل حبكة الشخصية، دار كنوز - عبد الرحيم كىايب: السرد النسوم العريب .45
ـ.2016، 1ط ،األردف-افادلعرفة، عمّ 

من النسق الثقايف إىل الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحاب - عبد الرزّاؽ ادلصباحي: النقد الثقايف .46
ـ.2015-2014، 1ط لبناف،-احلديثة، بَتكت

سلطاف احلكاية كحكاية السلطاف، دار الكتاب اجلديد - ّسالـ أقلموف: الركاية كالتاريخعبد ال .47
ـ.2010، 1، طلبناف-ادلتحدة، بَتكت

دراسة يف السرد النسائي، مركز - عبد العاطي كيواف: أدب اجلسد بُت الفن كاإلسفاؼ .48
ـ.2003 ،1، طمصر-احلضارة العربية، القاىرة



قائمة المصادر والمراجع

747

الذاتية يف األدب العريب، ادلؤسسة ادلصرية العادلية للنشر،  عبد العزيز شرؼ: أدب السَتة .49
 .ت.د، ط.د مصر،-اجليزة لوصلماف،

أفريقيا الشرؽ، ادلغرب،  ،السَتة الذاتية يف ادلغرب-الكتابة كالوجود  عبد القادر الشاكم: .50
ـ.1999، ط.د

 .ـ1996، 1، طلبناف-عبد اهلل الغذامي: ادلرأة كاللغة، ادلركز الثقايف العريب، بَتكت .51

قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، ادلركز الثقايف العريب، - : النقد الثقايفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .52
 ـ.2005 ،3ادلغرب، ط-الدار البيضاء

 سوريا،-أديب؟، دار الفكر، دمشق دايف أـ نقعبد النيب اصطيف: نقد ثق ،عبد اهلل الغذامي .53
 ـ.2004، ط.د

 -عبد اجمليد احلسيب: الركاية العربية اجلديدة كإشكالية اللغة، عامل الكتب احلديث، إربد .54
 ـ.2014 ،1األردف، ط

الركاية النسائية أمنوذجا، منشورات - الت الثقافية للجسد األنثومعبد النور إدريس: التمثّ  .55
 ـ.2015 ،1ادلغرب، ط-مكناس دفاتر االختالؼ،

الت اجلسد األنثوم متثّ -: النقد األديب النسائي كالنوع االجتماعي )اجلندر( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .56
 ـ.2011 ،د.ط ادلغرب،-مكناسيف الكتابة النسائية، سلسلة دفاتر االختالؼ، 

نثوم يف القصة الت السوسيولوجية للجسد األالتمثّ - النقد اجلندرم :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .57
 ـ.2013، 1ادلغرب، ط-النسائية، دفاتر االختالؼ، مكناس

عدناف علي زلمد الّشرمي: اخلطاب الّسردم يف الّركاية العربية، عامل الكتب احلديث، األردف،  .58
ـ.2015 ،1ط



قائمة المصادر والمراجع

744

منظور جديل تفكيكي، دار رلدالكم للنشر، - عز الدين ادلناصرة: النقد الثقايف ادلقارف .59
ـ.2005 ،1األردف، ط-عّماف

-عطيات أبو السعود: األمل كاليوتوبيا يف فلسفة إرنستبلوخ، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية .60
ـ.1997 ،1، طمصر

ـ.2005، ط.د لبناف،-كتبَت  عماد الدين خليل: من أدب الرحالت، دار ابن كثَت، .61

غزالف ىامشي: تعارضات ادلركز كاذلامش يف الفكر ادلعاصر، دار نيبور للطباعة كالنشر كالتوزيع،  .62
ـ.2013 ،1ط العراؽ،

سالـ، مركز الدراسات كالبحوث فارس بن أمحد آؿ شويل الزىراين: العالقات الدكلية يف اإل .63
.ت.د ط،.سالمية، داإل

مقاربة لألنساؽ الثقافية، دار األماف، - ائي كلغة االختالؼفاطمة كدك: اخلطاب النس .64
ت..ط، د.، دادلغرب-الرباط

 ،2مصر، ط-فؤاد قنديل: أدب الرحلة يف الًتاث العريب، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاىرة .65
ـ.2002

ايف العريب، الدار نظرية الركاية كالّركاية العربية، ادلركز الثّق- فيصل درّاج: الّركاية كتأكيل التاريخ .66
ـ.2004 ،1ط ،ادلغرب-البيضاء

ليلى زلمد بلخَت: خطاب ادلؤنث يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة، مؤسسة حسُت راس اجلبل،  .67
ـ.2016ط، .، داجلزائر-قسنطينة

براىيم، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، إعبد اهلل  .حتر ،الكتابة كادلنفىرلموعة مؤلفُت:  .68
 ـ2012، 1ط ،لبناف-بَتكت



قائمة المصادر والمراجع

744

، لبناف-، دار أزمنة، بَتكت1967زلمد الشّحات: سرديات ادلنفى الركاية العربية بعد عاـ  .69
ـ.2006 ،1ط

-افزلمد آيت ميهوب: الركاية السَتذاتية يف األدب العريب ادلعاصر، دار كنوز ادلعرفة، عمّ  .70
.ـ2016 ،1األردف، ط

حتفة النظّار يف غرائب - زلمد بن عبد اهلل بن بطوطة، ابن جزم الكليب: رحلة ابن بطوطة .71
ـ.2020 ،ط.د ىنداكم، مصر، ، مؤسسة1األمصار كعجائب األسفار، ج

سلطة التاريخ كلعبة ادلتخيل، قراءات يف الرؤية اإلبداعية - زلمد صابر عبيد: الذات الساردة .72
ـ.2013، ط.دنول، سوريّة، لسلطاف بن زلمد القامسي، دار ني

 ،1اإلمارات العربية ادلتحدة، ط-لسويدم، أبو ظيبزلمد علي باشا: الرحلة الّشامية، دار ا .73
.ـ2002

 .ـ2007 ،ط.دزلمود طرشونة: ألسنة الّسرد، الدار العربية للكتاب، تونس،  .74

 ،1، طغربادل-عًتاؼ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباطزلمود عبد الغٍت: تأنيث اال .75
.ـ2014

، 1دار اإلسالـ كدار احلرب، دار ادلرابطُت، ط- ي بن حسن الشهرم، حقيقة الدارينملف .76
.ـ2010 البلد

الفن الركائي يف ثالثية أحالـ مستغامني، منشورات - مٌت الشرايف تيم: اجلسد يف مرايا الذاكرة .77
.ـ2015، 1لبناف، ط-ضفاؼ، بَتكت

ابن  مقاربة يف مشركع عبد اهلل إبراىيم النقدم،- االختالؼمنَت مهادم: نقد التمركز كفكر  .78
.ـ2013 ،1الندمي للنشر كالتوزيع، اجلزائر، ط

.ـ2003 ،1، طمصر-مهدم بندؽ: تفكيك الثقافة العربية، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة .79



قائمة المصادر والمراجع

744

عريب حبث يف أمناط التلقي دلقامات اذلمذاين يف النقد ال- نادر كاظم: ادلقامات كالتلقي .80
.ـ2003 ،1لبناف، ط-احلديث، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت

ناصر عبد الرزاؽ ادلوايف: الرحلة يف األب العريب )حىت هناية القرف الرابع اذلجرم(، دار النشر  .81
. ـ1995، 1طمصر،  مكتبة الوفاء،، للجامعات ادلصرية

دلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، اة ادلعاصرة، صلم عبد اهلل كاظم: ضلن كاآلخر يف الركاية العربي .82
.ـ2013 ،1ط ،لبناف-بَتكت

.ـ2004 ،1ط ،لبناف-د األنثى، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكتنزيو أبو نضاؿ: مترّ  .83

.ـ2001 ،2طلبناف، -شركة ادلطبوعات، بَتكت نعمة اهلل إبراىيم: السَت الشعبية العربية، .84

السرد النسوم بُت النظرية كالتطبيق، رؤية للنشر كالتوزيع، - طاب ادلفارؽىويدا صاحل: نقد اخل .85
.ـ2014 ،1ط مصر،-القاىرة

.ـ2006 ،1ط كفيق سليطُت: الكتابة السالبة من ادلتابعة إىل احلوار، دار احلوار، سورية، .86

ة الشعر اجلاىلي منوذجا، ادلؤسسة العربي- يوسف زلمود عليمات: مجاليات التحليل الثقايف .87
.ـ2004 ،1ط لبناف،-للدراسات كالنشر، بَتكت

 :المراجع المترجمة -رابعا

زلمد عناين، رؤية للنشر كالتوزيع، تر.  إدكارد سعيد: االستشراؽ، ادلفاىيم الغربية للشرؽ، .88
 ـ.2006 ،1ط القاىرة،

 ،لبناف-فواز طرابلسي، دار اآلداب، بَتكتتر.  رات،: خارج ادلكاف، مذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .89
.ـ2000 ،1ط

رمضاف  كفاء إبراىيم،تر.  متهيد مبدئي للمفاىيم الرئيسية،- أرثر أيزابرجر: النقد الثقايف .90
ـ.2003 ،1ط مصر،-بسطاكيسي، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة



قائمة المصادر والمراجع

744

 ـ.2004، 1ط لبناف،-أمُت معلوؼ: بدايات، تر. هنلة بيضوف، دار الفارايب، بَتكت .91

 لبناف، د.ط، د.ت.-عفيف دمشقية، دار الفارايب، بَتكت: مسرقند، تر. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .92

، 1، طلبناف-ايب، بَتكت: ليوف اإلفريقي، تر. عفيف دمشقية، دار الفار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .93
ـ.1990

 .رؤية إمجالية لألنوثة من زاكية التحليل النفسي، تر- آين آنزيو: ادلرأة األنثى بعيدا عن صفاهتا .94
ـ.1992 ،1ط لبناف،-طالؿ حرب، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت

، دار  .ترآنيا لومبا: يف نظرية االستعمار كما بعد االستعمار األدبية،  .95 زلمد عبد الغٍت غنـو
.ـ2007 ،1ط احلوار، سورية،

اجمللس  ميٌت طريف اخلويل، عامل ادلعرفة،تر. أكرمانارياف، ساندرا ىاردنج: نقض مركزية ادلركز،  .96
ـ.2012ديسمرب ،1جالكويت،   ،الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب

: العودلة كالدميقراطية كاإلرىاب، تر .97 ـر محداف، نزىت طيب، الدار العربية أك .إيريك ىوبزباـك
.ـ2009 ،1ط لبناف،-بَتكت للعلـو ناشركف،

فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد  .بوؿ ريكور: زلاضرات يف األيديولوجيا كاليوتوبيا، تر .98
ـ.2002 ،1ط ،لبناف-بَتكت ادلّتحدة،

مية يف القرف التاسع رحلة األدباء الفرنسيُت إىل البالد اإلسال- بيَت جودا: الرحلة إىل الشرؽ .99
 ،1ط سوريا،-مي عبد الكرمي، علي بدر، األىايل للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشقتر.  عشر،
ـ.2000

صاحل جواد الكاظم، دار الّشؤكف الثّقافية العامة، تر.  جورج لوكاتش: الركاية التارخيية، .100
ـ.1986 ،2ط ،العراؽ



قائمة المصادر والمراجع

744

تر.  اسات يف السَتة الذاتية كالذات كالثقافة،در - جينز برككميار، دكناؿ كربو: السرد كاذلوية .101
ـ.2015 ،1ط ،مصر-عبد ادلقصود عبد الكرمي، ادلركز القومي للًتمجة، القاىرة

محد تر.  هناية الركاية كبداية السَتة كقضايا أخرل مًتمجة،دانياؿ مندليسوف كآخركف:  .102
ـ.2011 ،1طلبناف، -العيسى، الدار العربية للعلـو ناشركف، بَتكت

ثائر علي تر.  نظريات الًتمجة ما بعد الكولونيالية،- مرباطوريةدكغالس ركبنسوف: الًتمجة كاإل .103
ـ.2009، 2ط ،سوريا-ديب، دار الفرقد، دمشق

دلركز القومي اصربم زلمد حسن، تر.  ديفيد ر.أكلسوف، نانسىتوارانس: الكتابية كالشفاىية، .104
.ـ2010 ،1ط ،مصر-للًتمجة، القاىرة

تر.  مدرسة فرانكفورت، الوجودية، ما بعد البنيوية،-: مقوالت النقد الثقايف ريتشارد ككلُت .105
ـ.2016، 1طمصر، -ادلركز القومي للًتمجة، القاىرةزلمد عناين، 

دار عبد الكبَت الشرقاكم، تر.  السرد كاألنساؽ الثقافية،- عبد الفّتاح كيليطو: ادلقامات .106
.ت.د ،ط.دادلغرب، -توبقاؿ، الدار البيضاء

 ،1ط، مصر-دار شرقيات، القاىرةزلمد مندكر، تر.  غوستاؼ فلوبَت: مداـ بوفارم، .107
ـ.1993

أمحد رضا زلمد رضا، اذليئة ادلصرية العامة تر.  فكتور ىوجو: رسائل كأحاديث من ادلنفى، .108
ـ.1986، ط.د للكتاب، مصر،

ركز الثقايف العريب، ادل عمر حلي،تر.  ادليثاؽ كالتاريخ األديب،- فيليب لوجوف: السَتة الذاتية .109
 ـ.1994، 1ط ،لبناف-بَتكت

زلمد رجا عبد تر.  مقدمة يف سوسيولوجيا ادلعرفة،- كارؿ ماهنامي: األيديولوجيا كاليوتوبيا .110
ـ.1980أكتوبر ،1طالكويت،  الرمحن الديريٍت، شركة ادلكتبات الكويتية،



قائمة المصادر والمراجع

744

ادلصريّة العامة للكتاب، عبد الوّىاب عّلوب، اذليئة تر.  مايك فيذرستوف: ثقافة العودلة، .111
.ت.د، ط.دمصر، 

فاضل جتكر، مكتبة تر.  مايكل ىادرت، أنطونيو نيغرم: إمرباطورية العودلة اجلديدة، .112
ـ.2002 ،1ط، السعودية-العبيكاف، الرياض

ادلنطلقات كادلشاريع، تر، تح: إليامُت بن تومي، دار - رلموعة مؤلفُت: فلسفة السرد .113
ـ.2014 ،1ط ادلغرب،-األماف، الرباط

مطاع صفيدم كآخركف، مركز اإلمناء القومي، لبناف، تر.  ميشيل فوكو: الكلمات كاألشياء، .114
.ت.د ،ط.د

 ،حسن البنا عز الدين، سلسلة عامل ادلعرفة، الكويتتر.  كالًت ج. أكنج: الشفاىية كالكتابة، .115
.1978، يناير ط.د

   :وثائق وملفات -خامسا

رد، أعماؿ الندكة الرئيسية دلهرجاف القرين الثقايف احلادم عشر، الركاية العربية... شلكنات الس .1
ـ.2006، يونيو 1ـ، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، ط2004ديسمرب  11-13

كملتقى السرد العريب  10/11/2008 -8السرد العريب أكراؽ سلتارة من ملتقى السرد العريب األكؿ  .2
ـ.2011ر: زلمد عبيد اهلل، منشورات رابطة الكتاب األردنيُت، ، حت07/2010 -5 -3الثاين 

 26-23د.ط،  مصر،-مصطفى الضبع: أسئلة النقد الثقايف، مؤمتر أدباء مصر يف األقاليم، ادلنيا .3
.ـ2003ديسمرب 

  :المجالت والدوريّات -سادسا

لبناف(: -)تصدرىا دار اآلداب، بَتكت اآلداب* 

ـ.1997 غشت ، يوليوز،8-7ع .1



قائمة المصادر والمراجع

744

(:السعوديةادلملكة العربية -الرياضجامعة ادللك سعود، )تصدرىا كلية اآلداب،  اآلداب* 

 ـ.1997 س ،9مج .2

اذلامشية(:ردنية األ)شهرية تصدرىا كزارة الثقافة ادلملكة  أفكار* 

 ـ.2003آذار  ،173ع .3

 ـ. 2008، أيّار235ع .4

 ـ.2006، 207ع .5

.ـ2006،  كانوف الثاين 207ع .6

(:ىيئة البحرين للثقافة كاآلثار، شللكة البحرين) البحرين الثقافية*

.ـ2001، أفريل 28ع .7

:(شللكة البحرين ،جامعة البحرين ،كلية اآلداب )فصلية تصدرىا ثقافات* 

 .ـ2002 س  ،1ع .8

(:السعوديةادلملكة العربية -ةجدّ  ،النادم األديب الثقايف)فصلية علمية يصدرىا  جذكر* 

ـ.2006، مارس10، مج23ج .9

(:لبناف-بَتكت مركز جيل البحث العلمي،)شهرية يصدرىا  للدراسات األدبية كالفكريةجيل * 

 ـ.2016مارس  ،17ع .10

(:السعوديةادلملكة العربية -ةجدّ  ،النادم األديب الثقايف)يصدرىا  الراكم* 

 ـ.2010، مارس22ج .11

ـ.2008ارس م، 18ع .12



قائمة المصادر والمراجع

744

 ـ.2010، سبتمرب23ج .13

(: للثقافة كالفنوف كاآلداب، دكلة الكويتاجمللس الوطٍت)فصلية يصدرىا  عامل الفكر* 

ـ.2007، سبتمرب36، مج1ع .14

 ـ.2006، سبتمرب 35مج .15

)شهرية ثقافية تصدرىا كزارة اإلعالـ الكويتية، الكويت(: العريب* 

 ـ.2000، مارس 496ع .16

(:السعوديةادلملكة العربية -ةجدّ  ،النادم األديب الثقايف)شهرية يصدرىا  يف النقد عالمات* 

ـ.2001 مارس، 39ع ،10مج .17

ـ. 2002يونيو ، 44ع ،11مج .18

 ـ.2003سبتمرب  ،13، ـ49ج .19

 ـ.2004مارس  ،13، ـ51ج .20

 ـ.2004، سبتمرب 14، ـ53ج .21

 ـ.2004، ديسمرب14، ـ54ج .22

ـ.2005، مارس 14، ـ 55ج  .23

 ـ.2005، سبتمرب15، ـ57ج  .24

 ـ.2006، مارس15، ـ59ج  .25

 .ـ2008مايو  ،17، ـ65ج   .26



قائمة المصادر والمراجع

744

ادلغرب(: -كراد، مكناسسعيد بن عالمات )ثقافية يصدرىا *

.(2002إبريل/نيساف  30) ـ، 2002، مج 17ع .27

ردف(: األ-جامعة فيالدلفيا، عّمافرىا فصلية، تصد ) فيالدلفيا الثقافية* 

 ـ. 2011 ، س8ع .28

سلطنة - ، مسقطللصحافة كالنشر كاإلعالف مؤسسة عماف)فصلية ثقافية تصدرىا  نزكل* 
(:عماف

ـ.2012، أكتوبر72ع .29

 .ـ2009يل أبر  ،58ع .30

(:السعوديةادلملكة العربية -ةجدّ  ،النادم األديب الثقايف)فصلية ثقافية يصدرىا  نوافذ*  

ـ.2009فرباير  ،39ع .31

(: مصر)شهرية تصدرىا دار اذلالؿ،  اذلالؿ* 

ـ1975يوليو  ،7ع .32

 :المواقع اإللكترونية -اسابع

 ،10398 ع األنثى ىامش نسوم، العرب،ىل كتابة - السعدم: ادلرأة العربية كاإلبداعإبراىيم  .1
.www.alarab.co.ukKمتاح على الشبكة:

مقاربة عصرية، متاح على الشبكة: - ى اخلطيب: كم بدت السماء قريبة!!أمحد موس .2
www.betoolkhedairi.com.

مقاربة حتليلية يف -خضر بن السايح:  تيمة اجلسد كإنتاج ادلعٌت.. متعة النص كلذة التأليف األ .3
. www.arrafid.aeالركاية النسائية، متاح على الشبكة:

http://www.alarab.co.ukk/
http://www.betoolkhedairi.com/
http://www.betoolkhedairi.com/


قائمة المصادر والمراجع

747

 :: لذة السرد النسائي كعوامل اإلثارة كاإلغراء، متاح على الشبكةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
www.nizwa.com.

  :أمساء معيكل: اذلوية األنثوية يف مواجهة الثقافة الذكورية، متاح على الشبكة .5
www.alriyadh.com.

  :آالء عثماف: أدب االعًتاؼ العريب بُت البوح كالقبوؿ اجملتمعي، متاح على الشبكة .6
www.albayan.ae.

  :يا، متاح على الشبكةقيود اجتماعية حتاصره عربأمينة عادؿ: أدب االعًتاؼ.. .7
www.albayan.ae.

متاح على الشبكة:  من القص كالسرد، اإلسالميبشرل ناصر: ادلوقف  .8
alawan.Orgwww..

بتكره؟، اصطلح التخّيل التارخيي أـ حسُت سرمك حسن: ىل سطا د. عبد اهلل إبراىيم على م .9
.www.azzaman.comبكة: متاح على الشة، ة كأجنبيّ إشارات موجزة كدقيقة عن أسبقيات عربيّ 

النساء العربيات يؤّجلن حياهتّن إىل اآلخرة، متاح على - خلود الفالح: رشيدة الّشارين .10
..ukwww.alarab.coالشبكة: 

..aljazeera.netwwwكة: متاح على الشبالة ابن فضالف أثرل تاريخ ركسيا، الرحّ  .11

 اجلسد أيقونة تغيَت، متاح على الشبكة:- رشيد عوبدة: اجلسد شرارة حراؾ .12
www.maaber.org .

.www.alarabiya.net متاح على الشبكة: رمي الكمايل: أدب االعًتاؼ، .13

.uds.co.ukwww.alq متاح على الشبكة: سعيد يقطُت: التخّيل التارخيي، .14

http://www.azzaman.com/
http://www.alarab.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/


قائمة المصادر والمراجع

744

  متاح على الشبكة: سالـ زلمد: السَتة الشعبية، مقاربة يف ادلصطلح، كالبنية كاللغة، .15
ayyamsyria.netwww..

سيد ضيف اهلل: البحث عن خصوصية سرديّة يف سرد الشؤكف احمللية، مؤمتر أدباء مصر:  .16
ـ، متاح على الشبكة: 2008، 23أسئلة السرد اجلديد، الدكرة 

odabaamasr.blogspot.comwww..

  متاح على الشبكة: الغائب يف الثقافة العربية،- شاكر لعييب: أدب االعًتاؼ .17
www.perso.ch.

متاح على الشبكة:  سًتاتيجيات ادلسكوت عنو يف الثقافة العربّية ادلعاصرة!،اضياء الكعيّب:  .18
alkhaleej.com-akhbarwww..

متاح على الشبكة:  ظاـ اإلسالـ السردم،من القصة القرآنية إىل ن :طارؽ حجي .19
ida2at.comwww..

الشبكة:  ىالعربيات بُت ادلغايرة كالتشابو، متاح عل طامي السمَتم: الركائيات .20
alriyadh.comwww..

.www.alriyadh.comعبد اهلل إبراىيم: إدكارد سعيد..الرسالة األخَتة،  .21

الشبكة:  ىعبده كازف: أحالـ مستغامني على مشرحة النقد األكادميي، متاح عل .22
www.alhayat.com.

الشبكة:  ى: عبده كازف يكتب عن علوية صبح كمرمي احلكايا، متاح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .23
aljsad.orgwww..

 ىمتاح عل س يف السَتة الذاتية العربية..أدب االعًتاؼ كمصدر للمعرفة،فرح جرب: اجلن .24
..alantologia.comwwwالشبكة: 

http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/


قائمة المصادر والمراجع

744

قاسم احملبشي: يف مفهـو اجلنوسة كالدراسات النسوية، متاح على الشبكة:  .25
www.alsharq.net.sa.

.www.alkhaleej.ae عًتاؼ، متاح على الشبكة:زلمد إمساعيل زاىر: أسئلة أدب اال .26

 زلمد البدكم: شهرزاد تصوغ حكاية احلياة على حافة الدنيا، متاح على الشبكة: .27
www.mohamed bedoui.com.

اح كسسوارات الرجولة، متإر الوعي األنثوم يقشّ - د العباس: اإلقامة يف جسر اآلخرزلم .28
.www.alriyadh.com على الشبكة:

زلمد برادة: عودة إىل ركاية "احملبوبات" عالية شلدكح بُت فضاء ادلنفى كقوة الصداقة، احلياة،  .29
..daharchives.alhayat.comwwwمتاح على الشبكة: ،15354ع

مؤمتر أدباء مصر: أسئلة السرد  ،َت كالتطبيقنيات السرد بُت التنظزلمد عبد ادلطلب: تق .30
..odabaamasr.blogspot.comwww، متاح على الشبكة: ـ2008، 23اجلديد، الدكرة 

 متاح على الشبكة: مصطفى الغرايف: اإلسالـ كالسرد، القصص الديٍت كمعيار النظرة الشرعية، .31
maaber.orgwww..

.alarab.co.uk/articleww.w، متاح على الشبكة: مفيد صلم: أدب االعًتاؼ .32

.www.startimes.com: ادلرأة يف مرايا الذات كاآلخر، متاح على الشبكة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.33

غادة السماف..دمشق مرفئي األخَت، متاح على الشبكة:  ىنادة احلصرم: .34
thawra.sywww..

..aljsad.orgwwwى الشبكة: ميٌت العيد: ميٌت العيد تكتب عن مرمي احلكايا، متاح عل .35

http://www.alsharq.net.sa/
http://www.alsharq.net.sa/
http://www.alkhaleej.ae/
http://www.alriyadh.com/


 ملخصات



ملخص البحث باللغة العربية: 

    رصــد الــبــحــث قــراءة عــبــد ال إبــراهــيــم لــلــنــتــاج الــســردي الــعــربــي قــدميــه وحــديــثــه, وطــرح 
إشـكـاالت تـنـبـثـق مـن صـلـب هـذا املـشـروع الـنـقـدي, الّـذي بـدأ يـخـرج مـن شـرنـقـة الـدراسـات 
الـبـنـيـويـة واجلـمـالـيـة, لـيـشـتـبـك بـالـسـيـاقـات الـثـقـافـيـة احلـاضـنـة لـلـسّـرود, وكـذا آفـاق تـلـقـيـهـا مـن 
خـالل كـتـابـاتـه الـتـي جتـمـع بـي الـنـقـد الـسـردي املـوسّـع, والـتـحـلـيـل الـفـكـري اجلـريء لـلـمـنـظـومـات 

الدينية, واالجتماعية, والثقافية. 

    تـأسـسـت هـذه املـقـاربـة عـلـى خـطّـة قـوامـهـا مـدخـل وثـالثـة أبـواب وخـامتـة, حـيـث خـصـص 
فـضـاء املـدخـل لـبـسـط اخلـلـفـيّـات املـعـرفـيـة الـتـي غـذّت دراسـتـه لـلـمـشـهـد الـسـردي الـعـربـي, أمّـا 
الـبـاب األول فـكـان ملـسـاءلـة وعـيـه بـاملـوروث احلـكـائـي, فـيـمـا عـنـي الـبـاب الـثـانـي بـتـتـبـع اخملـاضـات 
الـعـسـيـرة الـتـي أدّت إلـى ظـهـور الـروايـة ف األدب الـعـربـي احلـديـث, وقـضـايـا الـتـخـيّـل الـتـاريـخـي, 
ومـخـتـلـف اإلبـداالت املـعـرفـيـة الـتـي يـقـتـرحـهـا عـبـد ال إبـراهـيـم ف مـقـاربـتـه ألدب االعـتـراف, وف 
ثـالـث أبـواب هـذا الـبـحـث حـلـلـنـا املـقـوّمـات األسـاسـيـة لـلـكـتـابـة الـنـسـويـة ف ضـوء اآلراء الـتـي يـبـثـها 
عـبـد ال إبـراهـيـم. لـنـخـلـص ف خـتـام هـذا الـبـحـث إلـى جـمـلـة مـن الـنـتـائـج لـعـلّ أهـمـهـا متـيّـز هـذه 
الـتـجـربـة الـنـقـديـة بـعـمـقـهـا الـفـكـري, وتـرابـط املـادة املـكـونـة لـهـا, حـيـث تـتـسـم رؤيـتـه لـلـتـجـارب 
الـفـكـريـة واألدبـيـة بـروح حـداثـيـة انـفـتـاحـيـة, اسـتـطـاع مـن خـاللـهـا  أن يـؤسـس خلـصـوصـيـة نـقـديـة 

تستفيد من إجراءات النقد الثقاف, وتبحث ف مكامن السرد.
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Summary of the thesis in English:

  This thesis followed Abdullah Ibrahim's reading of the Arabic 
narrative product, both ancient and modern, and posed some of the 
issues that emerged from the core of this critical project, which began 
to venture outside the realm of the structural and aesthetic studies, to 
engage with the cultural contexts encompassing the narratives, as well 
as the perspectives of their reception through his writings which 
combine a deep critique and a daring analysis of religious, social and 
cultural systems.

    This study is follows a plan composed of an introduction devoted to 
the exposition of the cognitive backgrounds that nourished Abdullah 
Ibrahim's study of the Arab narrative scene, three chapters and a 
conclusion. The first chapter questioned Abdullah Ibrahim's awareness 
of the narrative heritage, while the second chapter aimed to retrace the 
difficult paths that led to the emergence of the novel in modern Arabic 
literature, the challenges of the historical imagination, and the various 
epistemological changes that Abdullah Ibrahim proposes in his 
approach to the literature of confession. In the third chapter of this 
research, we analyse the basic components of female writing in the 
light of  Abdullah Ibrahim's opinions. The conclusion, at the end of this 
research, presented a set of results, of which perhaps the most 
important is the distinguished intellectual depth of this critical 
experience, and the interdependence of its constituent material, as 
Abdullah Ibrahim's vision of intellectual and literary experiences is 
characterised by an open modernist spirit, through which he was able 
to establish a critical specificity that benefits from the procedures of 
cultural criticism, and searches for places of narration.
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Résumé de la thèse en Français:

    Cette thèse a suivi la lecture d'Abdullah Ibrahim du produit narratif 
arabe, à la fois ancien et moderne, et a posé des problèmes qui ont 
émergé du cœur de ce projet critique, qui a commencé à s’aventurer 
en dehors du domaine des études structurelles et esthétiques, pour 
s'engager avec les contextes culturels englobant les récits, ainsi que 
les perspectives de leur réception à travers ses écrits qui combinent 
une critique approfondie et une analyse audacieuse des systèmes 
religieux, sociaux et culturels.

  Cette étude repose sur un plan composé d'une introduction 
consacrée à l’exposition des arrière-plans cognitifs qui ont nourri 
l’étude d’Abdullah Ibrahim de la scène narrative arabe, de trois 
chapitres et d'une conclusion. Le premier chapitre a questionné la 
conscience d’Abdullah Ibrahim du patrimoine narratif, tandis que le 
deuxième chapitre avait pour but de retracer les chemins difficiles qui 
ont conduit à l'émergence du roman dans la littérature arabe moderne, 
les enjeux de l'imaginaire historique, et les divers changements 
épistémologiques qu'Abdullah Ibrahim propose dans son approche de 
la littérature de la confession. Dans le troisième chapitre de cette 
recherche, nous avons analyser les composantes de base de l’écriture 
féminine à la lumière des opinions diffusées par Abdullah Ibrahim. La 
conclusion, au terme de cette recherche, a présenté un ensemble de 
résultats, dont peut-être le plus important est la profondeur 
intel lectuelle dist inguée de cette expérience crit ique, et 
l'interdépendance de sa matière constitutive, car la vision d’Abdullah 
Ibrahim des expériences intellectuelles et littéraires se caractérise par 
un esprit moderniste ouvert, à travers lequel il a pu établir une 
spécificité critique qui bénéficie des procédures de la critique 
culturelle, et recherche les lieux de la narration. 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