
 ة       الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي       

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة غرداية                                                  

 كلية اآلداب و اللغات

 و األدب العربي قسم اللغة

 

 

 

 

 

 مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاستر في اللغة و األدب العربي

 تخصص: أدب عربي حديث و معاصر

 

 تحت إشراف:                          من اعداد :                                                           

 سرقمة عاشور                         خن سامية                                                               •

 طرباقو هاجر  •

 

 املوسم الجامعي:

 م 2020 -2021ه/ 1443-1442

 البعد اإليديولوجي في رواية "باية الماتريوشكا"

  آلمال بن عبد هللا  



        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية         

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة غرداية                                                   

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم اللغة و األدب العربي

 

 

 

 

 شهادة املاستر في اللغة و األدب العربي مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات

 تخصص: أدب عربي حديث و معاصر

 من اعداد :                                                                                     تحت إشراف:

 أ/د. سرقمة عاشور                               خن سامية                                                     •

 طرباقو هاجر  •

 الصفة الجامعة الرتبة االسم و اللقب

 رئيسا  غرداية  دكتور  يحيى حاج محمد 

 مقررا غرداية أ / دكتور  سرقمة عاشور 

 عضوا غرداية دكتورة  رقاب كريمة  

 املوسم الجامعي:

 م2020 -2021ه/ 1443-1442

  البعد اإليديولوجي في رواية "باية الماتريوشكا"
   آلمال بن عبد هللا



 

 

 اإليديولوجي في رواية "باية الماتريوشكا"البعد  

 آلمال بن عبد هللا   
 

La dimension idéologique dans la roman de" Baya la Matriochka" 

d’Amal ben Abdallah  

 

 

 جدول اإلختصارات املستعملة يف الرسالة:  

 املعىن االختصار املعىن االختصار
 مراجعة  مر  حتقيق تح
 دون اتريخ النشر ت.ن()د.  ترمجة  تر
 دون دار النشر ) د.د.ن( طبعة  ط 
 دون مكان النشر ) د.م.ن( عدد ع 
 دون طبعة  ) د.ط( جملد مج



 





 

 

 

 



 

 
 ﴾و قُ ل رَبِِّي ارَحمُهَما َكَما رَبِّيَ اِني َصِغيرَا ﴿أهدي عملي هذا إلى من قال فيهم املولى عز وجل: 

 أمي و أبي حفظهما هللا و رعاهما

 إلى إخوتي و أخواتي

 حمادي، إسالم حفظهم هللاإلى براعم أسرتي: فاطمة، وصال، 

              إلى من أناروا دربي بالعلم و املعرفة من أولى املراحل الدراسية حتى هذه اللحظة أساتذتي 

 و مشايخي الكرام.

 إلى من قاسمتني عناء هذا العمل زميلتي هاجر 

 إلى كل من كان عونا لي خاصة و لكم أحبتي أهدي عملي هذا.

 

 

 

 ثمرة جهدي إلى أمي عائشةأهدي 

 إلى أبي أحمد

 و إلى كل عائلة طرباقو

 خوتي و أختي مريم.إإلى كل 

 إلى التي قاسمتني مجهود عملي هذا زميلتي سامية.

                                                

 

 

 اإلهداء اإلهداء   

 سامية

 هاجر



 

 

 امللخص: 

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على روائية من منطقة غرداية وهي آمال بن عبد هللا، حاولنا يف 
دراستنا هذه تسليط الضوء على الُبعد اإليديولوجي يف رواية ابيةة اااتريوكةكا امةال بةن عبةد هللا 

بحةث اوول جةاء اا، قام هذا البحث علةى مقدمةة و مةدتض تضةفن ممةاهين العنةوان و مبح ة  
ة يف روايةةةةةة حابيةةةةةةححيث تضةةةةةفن اوبعةةةةةاد اإليديولوجيةةةةةة و دراسةةةةةة لدراسةةةةةة ااواقةةةةةج اإليديولوجيةةةةة
و ُتّصةةةةةةث اابحةةةةةةث ال ةةةةةةاس لدراسةةةةةةة البنيةةةةةةة السةةةةةةردية و  بعادهةةةةةةا سوسيونصةةةةةةية لعتبةةةةةةة العنةةةةةةوان، 

اإليديولوجيةةةةة يف الروايةةةةة، و اللةةةةل مةةةةن تةةةةرل حتليةةةةض الشكصةةةةيات و دراسةةةةة الةةةة من و ااكةةةةان و 
 و تتفت الدراسة أبهن النتائج اليت توصلنا إليها. ا المنية و الداللية بعادمه

آمال بن عبد هللا، اإليديولوجيا، ابية اااتريوككا، السوسيونصية، عتبة  الكلمات املفتاحية:
 الشكصيات، ااكان، ال مان.العنوان، 

 
Résumé : 

 

Cette etude vise à indentifier la romanciére de la région Ghardaia qui est : 

Amel ben Abdellah. Nous avons essayé de faire la lumière dans notre étude 

sur la dimension idéologique du roman Baya Matriochka d’Amel ben 

Abdallah.  

Cette recherche était basée sur une introdution qui comprenait les concepts 

du titre et deux points. Le premier est venu étudier des attitudes 

idéologiques dans un roman" Baya",il comprenait les dimensions 

idéologiques et une étude sociologique du seuil de titre . Le deuxieme 

consacré à l’étude d’élèments la structure narratif et dimensions 

idéologique ; en analysant les personnage ; en étudiant le temps , le lieu en 

montrant leurs dimensions et technique . Cette étude a conclue par les plus 

importantes de ses conclusions. 

 

Les mots clés : 

Amel ben Abdellah  , idéologique, Baya Matriochka  , Seuil de titre ,

Personnages, le temps, le lieu.
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و الذي قّدر فهدى و الصرة و السرم على النيب بسن هللا و احلفد هلل الذي تلق فسوى، 
ااصطمى، و على آل بيته الطاهرين و الصحابة و التابع  و من سار على هنجه و اقتمى  ثره 

 :الدين، و بعدإىل يوم 

استطاعت الرواية يف القرن  التاسع عشر  ن ت بت وجودها يف الساحة ال قافية العااية، و     
درة على مواكبة جمرايت  ن تتصدر قائفة اوجناس اودبية بمعض ما تتوفر عليه من مرونة و ق

قنيات متنوعة الواقع، و ميض متواصض إىل التجريب الشكلي، و رفد منج ها السردي آبليات و ت
و موضوعات جديدة، إضافة إىل اسهاماهتا يف إنتاج ااعرفة و بث اوفكار اإليديولوجية 

  السياسية و االجتفاعية. 

عرفت الرواية العربية تطورا كبريًا و انتشارًا واسعا مما مكنها من احترل مكانة ابرزة ب  و قد 
يف اجملتفع و التغيري فيه، حماولة بذلل اوجناس اودبية احلدي ة، نتيجة امتركها مقومات التأثري 

ن غريها معاجلة مشاكله هذا من جانب، و من جانب آتر المتركها القدرة المنية و متيي ها ع
من المنون و بقدرهتا على احتواء مهوم االنسان ماضيا و حاضرا و مستقبر، و استطاع 
الروائي  اجل ائري  مواكبة التطور الذي كهدته الرواية و هذا بمضض خنبة من الكّتاب الذين 

 فوان.حاولوا  ن يقطعوا ابلرواية اجل ائرية ااكتوبة ابللسان العريب  كواطا متقدمة ككر و مض

     و قد محلت الرواية يف طّياهتا مضام  إيديولوجية متعددة منها ما تعلق بوظيمة الذات    
و الدفاع عن ااترين وواقع اجملتفع اجل ائري يف تركيبته االجتفاعية و المكرية...مستحضرا 

لسردي بذلل ااظاهر االجتفاعية اليت تقدم للقارئ وفق رسالة فكرية  دبية تعتفد التشكض ا
 المين.

و على هذا اوساس عنت لنا و طر ت فكرة النظر يف البعد اويديولوجي يف اخلطاب الروائي اا 
حيفله من دالالت فكرية و ايديولوجية و مضام  اجتفاعية و ثقافية تعرب عن هوية اجملتفع 

لبعد ااجل ائري، و انطرقا من اللل كله تبلور العنوان النهائي على الشكض التايل: ح 
 "  األيديولوجي يف رواية ابية املاتريوشكا آلمال بن عبدهللا
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 و اوسباب اليت جعلتنا خنتار هذا ااوضوع للدراسة ك رية  مهها: 

  :األسباب الذاتية 

د سوي يف اجل ائر و الولوج إىل  عفاقه الذي جيسّ وائي النّ الرّ  الرغبة يف استنطاق النثّ  -
 فنيا لتجارب إنسانية واقعية. 

اايول الشكصي للتعرف على اجملتفع ااي ايب من ترل اويديولوجيات ااطروحة يف  -
 الرواية. 

  :األسباب املوضوعية 

فيفا يتعلق ابلرواية اجل ائرية ااعاصرة تاصة  ن هذه الرواية حدي ة العهد و مضفوهنا  -
 قضية اار ة يف اجملتفعات احملافظة.  ميس

اابدع  و الروائي  على ااستوى احملّلي، و الغوص يف حماولة تسليط الضوء على  -
  عفاق ثقافة اجملتفع الصحراوي.

طبيعة ااوضوع إال  نه كشج لنا عن ااعامل اويديولوجية الظاهرة و ااكمية يف ثنااي  -
 النث و كذا الرؤية المكرية اجتاه اجملتفع اجل ائري ااتفسل بعاداته و تقاليده.

  و اإلككالية اليت تطرح نمسها يف هذا البحث هي: إشكالية البحث:

و كيج تسهن  ماهي  برز اويديولوجيات اليت اكتفلت عليها رواية حابية اااتريوككاح؟    
 طريقة العرض يف حتقيق اويديولوجيا؟

  و هي كاايت: التساؤالت الفرعيةالرئيسية تنب ق لنا مجلة من و من ترل اإلككالية 

  ميكن  ن تكون الشكصيات حاملة لتلل اوبعاد اويديولوجية يف النث؟  •

هض كان ال مان و ااكان حامل  لتلل اوبعاد و الدالالت اويديولوجية يف الرواية له عرقة  •
 أبوضاع اجملتفع؟  م  نه انعكاس إليديولوجية الرواية؟ 

  ما مدى ارتباط داللة عنوان الرواية مبضفون النّث؟ •
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  تكفن فرضيات هذه الدراسة فيفا يلي:: فرضيات البحث

على اوبعاد اويديولوجية يف الرواية وهنا تنطلق من جمفوعة الشكصيات ميكن  ن تكون دالة  •
 اوفكار و ااواقج اليت يتبناها الشكث.

ولوجي للفجتفع، وهو انعكاس اا حيفله تشكض اويديالال من و ااكان ركي ة  ساسية يف  •
 الكاتب من  فكار. 

 .نتااالعنوان له  مهية اا يتضفنه منت النث الروائي فيفكن  ن يكون عنوان روايتنا دال على  •

مما ال كل فيه  ن لكض حبث هدف و غاية، و هي ختتلج ابتترف طبيعة  أهداف البحث: 
 ااوضوع و تتف ض  هداف هذا ااوضوع فيفا يلي: 

حماولة تناول موضوع جديد يف الساحة اجلامعية و حتقيق  هن كروط االتتيار  ال و هو  •
 ة يف بيئة حمافظة. قضية اار غرداوية تتبىن روائية  كاتبة   اجِلّدة. إضافة إىل اللل التعرف على  ول

و الكشج عن اويديولوجيات ، حماولة التطلع و اكتشاف ااوضوع و ما يدور يف فلكه •
  ااتصارعة يف الرواية.

 حمتوايت البحث: 

د يف ككض تطة ابتد ت     و قد مت االهتداء يف هذا البحث إىل رسن ككض هنائي، ُجسِّ
مبقدمة، مث مدتض متهيدي و مبح   و تامتة ابإلضافة إىل ملحق و قائفة ااصادر و ااراجع، 
حيث تناولنا يف الدتض التفهيدي قراءة امردات العنوان لُيمهن موضوع البحث و ما يراد منه، 

و هذا اابحث  "املواقف األيديولوجية يف رواية "ابية املاتريوشكا"بحث اوول بعنوان: ويليه اا
بدوره احتوى على ثرثة مطالب، فااطلب اوول مت ض يف  ن اودب تطاب حيفض  يديولوجيا، 
فقد حتدثنا ابتتصار كيج  ن اودب تطاب له  بعاده اويديولوجية،  ما ااطلب ال اس حتدثنا 

واية كإيديولوجيا، مت من ترهلا الكشج عن اويديولوجيات ااتصارعة يف الرواية إضافة عن الر 
إىل  يديولوجية الكاتبة، و فيفا خيث ااطلب ال الث فقد تضفن دراسة سوسيونصية لعتبة  

 العنوان، للكشج عن مدى ارتباطه مبضفون النث.
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 عادها األيديولوجية يف رواية " ابية"ابلبنية السردية و أب ما اابحث ال اس ااعنون ح    
فحاولنا من ترل هذا اابحث الكشج عن  هن عناصر البنية السردية اليت انبىن على  ساسها 

       البعد اويديولوجي يف الرواية و قد مت الرتكي  على ثرثة عناصر  ساسية و هي الشكصية 
الذي احتوى على تقنيات  ساسية  و دورها يف حتديد ايديولوجيات الرواية و كذا ال من 

كاالسرتجاع و االستباق وكذا احلركة السردية من حيث االبطاء و التسريع،  ما ااطلب اوتري 
 فقد حتدثنا عن بنية ااكان و مت من ترهلا توضيح  هن اومكنة الواردة يف الرواية. 

اليت توصلنا إليها يف البحث و هناية البحث كانت عبارة عن تامتة مت فيها حوصلة وهن النتائج 
 .و االحق الذي احتوى على ملكث الرواية وكذا غرف الرواية

 منهج البحث: 

اعتفدان يف معاجلة موضوعنا على اانهج البنيوي التكويين الذي ر ينا  نه اونسب ا ض هده     
و اللل من ترل حماولة تمسري البنية اويديولوجية لشكوص الرواية و كذا  ثناء تمسري الدراسة 

اوبعاد ال منية و ااكانية يف الرواية، ابإلضافة إىل اللل فقد اعتفدان على اانهج السوسيونصي 
و داللتها، إال  ن هذا ال يلغي للكشج عن معامل مصطلحاته و اللل  ثناء دراستنا للعنوان 

 دتنا من مناهج  ترى كلفا دعت احلاجة إىل اللل. استما

 دراسات سابقة اليت تناولت هذا ااوضوع وجود و مما ينبغي اإلكارة إليهالدراسات السابقة: 
  :ندكر منها

 براهين سعديي يف رواية ح فتاوى زمن ااوتح إلالبعد اويديولوج •

 البعد االيديولوجي يف نقد الرواية اجل ائرية، حميضة خملوف.  •

 و قد اعتفدان يف دراستنا على عدة مصادر و مراجع اليت ككلت زاد هذا البحث كان  مهها:
الروائي و االيديولوجي حلفيد احلفداس/ كتاب  رواية حابية اااتريوككاح امال بن عبد هللا/ النقد

النث إىل ااناص لعبد احلق بن عابد/ غاستون ابكرر مجاليات عتبات جلريار جينيت/ من 
 .ااكان، و غريها من ااصادر و ااراجع اليت كانت عوان لنا
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سرية اجنازان هلذا البحث و كأي حبث ال خيلو من الصعوابت واجهتنا يف مصعوابت الدراسة: 
 وابت نذكر منها: بعض الصع

  النقد اهلج .  السوسيونصي  و كفا يطلق عليهاانهج  عدم توفر دراسات ك رية حول •

 برز صعوبة واجهتنا عند قرائتنا للرواية هي  ننا وقعنا يف تشتت و حرية يف  مران حول  ي  •
 الشكصية البطلة اليت تروي، هض هي ابية ) اوم(  م ابية ) اجلدة(  م ابية احلميدة )البنت(. 

إال  ننا استطعنا بعون هللا و فضله  ن نتجاوز كض هذه الع رات بغية إتراج البحث يف  هبى     
حلة و يف اوتري ال يسعنا القول إال  ن عفلنا هذا يضض جمرد حماولة حب ية بسيطة، فهو جمرد 

 نقطة يف البحر.

فقنا إلمتام هذا البحث،  ال يسعنا يف هذا ااقام إال  ن نشكر هللا سبحانه و تعاىل الذي  ن و  و 
                       ااساعدة لنا و خنث ابلذكر يد كفا نشكر كض من  سهن يف تقدمي

 عاشور سرقمة.الدكتور 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدخل: قراءة في  
 مفردات العنوان  
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إن  ول ما يلمت اتباه القارئ هو العنوان، لذلل فضلنا  ن نتعفق بعض الشيء يف       
   مصطلحاته، و العنوان بطبيعته مرّكب من عدة كلفات ممتاحية و اليت هي حباجة إىل القراءة 

 و الشرح حىت يُمهن موضوع العنوان و ما يراد منه و  ول كلفة تستوقمنا يف عنوان حب نا هي : 

 ديولوجي ( يو هذه الكلفة مشّتقة من كلفت  ) الُبعد + اال ديولوجي :يالُبعد اال 

و قد ورد مصطلح ح الُبعدح يف لسان العرب البن منظور يف ابب ح الباءح مادة بُعد:  الُبعد : 
 عد: ترف الُقرب : بَةُعَد الرَُّجُض، ابلضَّن . و بَِعَد، ابلَكْسِر بُةْعًدا و بَةْعًدا، فهو بعيٌد و بُعادٌ البُ 
[٠٠٠] 

 و ينِشُد قول الّنابغة : 

  1فَِتْلَل تُةْبِلُغيِن النّْْعَفاَن َ نَّ َلُه                  َفْضرً َعَلى النَّاِس يف اَوْدََن َو يف البةَُّعدِ       

و الُبعد ضد القرب  »: مَّا يف معجن خمتار الِصحاح للرازي يف مادة ) ب. ع. د( يف قوله 
[ و اما  نت ببعيد، و ما  نتن ٠٠٠ه بعيًدا ][ و الُبعد  يضا اهلََرْك و بُعَد و استبعد عد٠٠٠]

 . 2«[ و اوبعاد ضّد اوقارب٠٠٠منا ببعيد، و يستوي فيه الواحد و اجلفع ]

أالَ ُبْعًدا لَِمْدَيَن َكَما   ﴿ومن كواهد استكدام ااصطلح يف القرآن الكرمي قوله تعاىل :
 اهلرك  و االغرتاب .و ااعىن الذي دارت يف فلكه هنا هو  3﴾َبُعَدْت َثُموْد  

 و قال مالل بن الرّيب ااازي :

َعْد وهن  َيْدفُةُنوَنيِن                       و  ْيَن َمَكاُن البُةْعِد ِإاّل َمَكانَِيا          يقولون ال تَةبةْ

 1و الُبعُد و البعاد : الّلْعُن منه  يضا 
                                                           

 .336: ، )د.ت.ن(، ص1دار ااعارف، القاهرة، مصر، ط، لسان العرب ابن منظور:  1
 .23م، ص: 2001، 1دار المكر للطباعة و النشر، لبنان، طخمتار الصحاح، حمفد بن ايب بكر :  2
 68سورة هود ااية :  3
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قد دلت على معاس متعددة هي و من ترل هذه التعاريج فكلفة ح الُبعدح يف هذا ااوضع 
 ترف القرب و ضده و  يضا اللت على اهلرك  و االغرتاب و على اللعن .

و منه جند  يضا  ن الُبعد هو بُعد النظر مبعىن عفق التمكري، و بُعد اهلفة  ي علوها و بُعد 
 يديولوجي و الشقة  ي اتساع ااسافة و المجوة، و بُعد ثقايف بعد حضاري، بُعد فكري، بُعد 

 معىن هذا كله الرؤية  و النظرة.

 :و معناها  األيديولوجي ما اللمظة ال انية من العنوان و هي    

إالا نظران إىل اوصض اللغوي للكلفة ايدولوجيا، فسنجد  هنا تتكون من  األيديولوجيا لغة :
 ي  ن ااعىن اللغوي و أتيت مبعىن علن. ( logosوتعين، فكرة و ) (  idea ):  ج ئ   و مقطع 

ديولوجيا هو ح علن اوفكارح و هذا ااعىن الذي قصده حدوتراميح عندما  برز هذا ي و احلريف لر
 . 2اامهوم بوضوح إىل مسرح المكر و اتريخ اوفكار

العلن الذي يدرس اوفكار اباعىن الواسع لكلفة  فكار،   »ديولوجيا على  هنا : يفهو يُعرف اال 
 ي جمفض واقعات الوعي من حيث صماهتا و قوانينها و عرقتها ابلعرئن اليت مت لها السيفا 

 .3« صلها

: فقد  األيديولوجيا اصطالحاديولوجيا لغة تعين علن اوفكار . ما يإالن نرحظ  ن لمظة ا
اويديولوجيا تعين جمفوعة من القين و اوترق و اوهداف  »له : عرَّفها عبد هللا العروي بقو 

  4«اليت ينوي حتقيقها من المرد  و اجلفاعة على اادى القريب  و البعيد 

 يديولوجيا مُيكن النتاج المكري للطبقة االجتفاعية ااسيطرة، فاإل »و قد عرَّفها ماركس أبهنا : 

                                                                                                                                                                          
)تح(/ عبد احلفيد هنداوي، دار الكتب  احملكم و احمليط األعظم،  بو احلسن علي ابن إمساعيض ابن سيده اارسي: 1

 .32 ، ص:2العلفية، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت.ن(، ج
 .86 ، )د.ت.ن(، ص:1)د.د.ن(، بريوت، لبنان، ط دراسات ايديولوجية يف احلالة العربية،تركي محد:   2
 . 87نمسه، ص :  3
 . 9، ص :م2012، 8طاارك  ال قايف العريب، دار البيضاء، ااغرب، مفهوم األيديولوجيا، عبد هللا العروي:  4
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ااوَّجهة جلفاعة معينة داتض اجملتفع  و لطبقة  و ح ب  ن تشري إىل الملسمة االجتفاعية 
 1«سياسي ...و غريها

جاءت من اويديولوجيا و مصطلح اويديولوجيا من ااماهين ااعقدة يف جمال :األيديولوجي  •
كلفة  يديولوجيا دتيلة على مجيع اللغات احلّية، تعين لغواي  »الدراسات اإلنسانية حيث تعترب 

لكنها مل حتتمظ اباعىن اللغوي إال استعارها اواان و ضّفنوها  ر،سي علن اوفكايف اصلها فرن
  .2«معنا آتر، مث رجعت إىل المرنسية و  صبحت دتيلة حىت يف لغتها اوصلية 

و اويديولوجيا كأهنا كأن مصطلحات العلوم االجتفاعية تصّدت هلا تعاريج كىّت و مل  »
تستقر على تعريج واحد يضفن هلا معىن حمدد، نظرا لتطور معانيها عرب ِحقب ال من، مما جعض  
كض ِحقبة بملسمتها تذهب مذهبا خمتلما يف التعريج عن سابقاهتا و الحقتها تبعا اا يسودها 

 ما جعض مصطلح اويديولوجيا غامضا و اللل لك رة استكداماهتا ت .و هذامن فلسما
 ااكتلمة، ابإلضافة إىل تداتض المكر االجتفاعي و السياسي و االقتصادي و الملسمي يف

جمال دراسته، ممّا  ّدى إىل اخلروج عن احلدود احملددة للتداول و التماهن و التعاون ب  
  .3«كتاابت الك ريين   مستكدمي ااصطلح و متلقيه يف

و هذا ما جعض الُكّتاب العرب يعج ون عن تعريمها بكيمية مرضية و قد انتشرت لمظة  
ديولوجيا انتشارا واسعا ابلرغن من عدم مطابقتها وي وزن عريب .فنجد حعبد هللا العرويح يف  يا

لعريب و  عطى لنام اال كتابه حممهوم اويديولوجياح قد عرَّهبا متاما و  دتلها يف قوالب الصرف ا
 4ديولوجيا.ي فعولةح بدال من كلفة اح عن اللل، حيث استعفض كلفة ح  دلوجة ح على وزن

                                                           
مكتبة بستان ااعرفة، اإلسكندرية، مصر،  يف األيديولوجيا و احلضارة،املدخل عبد الرمحن تليمة، فضض هللا إمساعيض:  1

 .32: صم، 2006)د.ط(، 
 .9 ص:مفهوم األيديولوجيا، بتصرف، عبد هللا العروي :  2
 .15 ص : املدخل يف األيديولوجيا و احلضارة ،عبد الرمحن تليمة، فضض هللا إمساعيض :  3
 .9: ، صاأليديولوجيامفهوم عبد هللا العروي:   4
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النحو  و قد حّدد حسعيد علوشح اويديولوجية يف معجن ااصطلحات اودبية ااعاصرة على
 : التايل

 .مبجتفع يف حلظة ماااليديولوجيا : هي ُجض اوفكار ح اوحكام و ااعتقداتح  اخلاصة »-1
يديولوجيا : نظام ميتلل منظفة و صرامته اخلاصة يف التف يلية على مستوى الصورة، إلا-2

 اوفكار و ااماهين .
يديولوجيا : ختث مجاعة اجتفاعية ال استفرارية نسبية و نظام قيفي يرتبط مت يلية اإل-3

 . 1«بطبقات اجتفاعية منتجة غري هيفنتها االجتفاعية 
يديولوجيا، تعترب جمفوع القين و اوترق واوهداف انطرقا من مجلة التعاريج العاّمة لإلو  

 اليت ينوي حتقيقها يف اجملتفع .

جمال اودب  و ح الروايةح فإننا جند أبن الُبعد اويديولوجي يف الرواية كفا   ما إالا تصصناها يف 
ُكتاب الرواية غالبا ما يقومون بعرض هذه  »:عربَّ عنه حمحيد احلفداسح بقوله  ن 

اويديولوجيات و ااواجهة بينها من  جض  ن يقولوا ضفنيا كيئا آتر و يكون خمالما لتلل 
 .2«اويديولوجيات 

و انطرقا من هذا اامهوم تصبح اويديولوجيات عنصرا مجاليا تدتض الرواية ابعتبارها مكواًن   
وهبذا تصبح  »يف يد الكاتب إىل وسيلة لصياغة عااه اخلاص  مجالًيا وهنا هي اليت تتحول

         من هنا تتضح ااعاس و3 «اويديولوجيات تلل ااواقج و اوفكار اليت تُعجُّ هبا الرواية 
 .و اوبعاد المكرية للروائي ووجهة نظره اخلاصة اجتاه واقعه يف قالب روائي

                                                           
، 1دار الكتاب اللبناس، بريوت، لبنان، ط معجم املصطلحات األدبية و املعاصرة،ينظر، سعيد علوش :  1

 . 41 ، ص:م1985ه،1405
، اارك  ال قايف ،)من سوسيولوجيا الرواية إىل سوسيولوجيا النص الروائي(النقد الروائي و األيديولوجيامحيد احلفداس،  2

 .93م، ص:1990، 1العريب، بريوت، لبنان، ط
 .35نمسه، ص:  3
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  الرواية :  •

فنجد مما ال ريب فيه  نه مصطلح صعب التحديد فهو جامع و مانع، و ح   لغة :الرواية 
لرواية  صلها يف اللغة العربية من مصدر المعض روىح و هو جراين ا العودة إىل ااعاجن جند  ن 

و ظهوره حتت  ي ككض من اوككال،  و نقله من حال إىل حال  اااء،  و وجوده بغ ارة 
لرواية: ون الناس كانوا يرتوون من مائها ن يطلقون على اا داة ا. من  جض اللل  لميناه  ترى

نه كان ينقض اااء فهو الو عرقة هبذا اااء كفا اطلقوا على الرواية  يضا و ، على البعري:مث
   .1قي اااء هو  يضا الروايةتالشكث الذي يس

روي ابلكسر، ومن الل  يروي راًي، و يقال للنمقة  »:وورد يف لسان العرب البن منظور     
الغ يرة هي تروي الصيب ونه ينام  ول الليض فأراد  ن درهتا جتعض قبض نومه]...[و الرواية ااراد هبا 

اااء، و الرجض ااستقي  يضا رواية]...[ و يقال روي فرن فران كعرًا، إال رواه له مىت حمظه 
                                                                                                  .2«للرواية عنه 

هي سرد قصصي ن ري طويض يصور ككصيات فردة من ترل سلسلة من اصطالحا : 
و ااشاهد، و الرواية ككض  ديب جديد مل تعرفه العصور الكرسيكية و  وفعالااوحداث و 
البواكري اووىل لظهور الطبقة الربجوازية و ما صحبها من حترر المرد ظهور  نشأ مع الوسطى.

  3.من رقبة التبعيات الشكصية

و الرواية من حيث هي جنس  ديب راق، الات بنية كديدة التعقيد مرتاكبة التشكيض تترحن 
سرد  »كفا تعترب الرواية :   4.فيفا بينها و تتظافر لُتشّكض يف هناية ااطاف ككر  دبيا مجير

                                                           
 .22:، صم1998، دار عامل ااعرفة، الكويت، )د.ط( يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد(،عبد ااالل مراتض:  1
 .90، ص: 3،جهة1300، 1ط، )د.د.ن(، سوالق، مصر، لسان العربابن منظور:   2
م، 1988، ااؤسسة العربية للناكرين، اجلفهورية التونسية، )د.ط(، معجم املصطلحات األدبية فتحي:إبراهين  3

 .176ص:
 27ص:  يف نظرية الرواية،عبد ااالل مراتض:  4
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ن ري تيايل طويض عادة جتفع فيه عدة عناصر يف وقت واحد مع اتترفهفا يف اومهية 
  .1«ابتترف نوع الرواية 

 نه من حيث تعريمها  من ترل ااماهين السابقة للرواية اللغوية  و االصطرحية و نستنتج    
اجلراين و االرتواء ااادي )اااء( و  اللغوي جند مدلوالت الرواية مشرتكة و تميد عفلية االنتقال

ومن حيث ممهومها االصطرحي فنجد فيها اتترف     و الروحي) النصوص و اوتبار(
حسب الدارس  و يبقى ااتمق عليه  ن الرواية سرد ن ري يتحدد عن طريق مكوانت و عناصر 

 تشكض هذا العفض الروائي .

 جند ح ابية ح و تعريمها ورد على النحو التايل :و من اامردات  يضا اليت وردت يف العنوان 

: ابية 

و الرمحة   جذر)اسن( ابية هو )بية(: يعترب اسن ابية من  مجض  مساء البنات، يوحي ابجلفال 
اوصض و البعض ااتر يرى  يتقد  نه تركعوقد اتتلمت اوقاويض يف مدلول االسن فالبعض ي

 نه يرجع وصول اسبانية، و يتشابه مغ ى االسن يف اللغت ، حيث  نه يف اللغة الرتكية يعين 
 المتاة اجلفيلة الات اارمح اارئكية اليت تتسن ابوترق احلفيدة و تتعامض مع الناس بكض رفق

لتوت، لذلل عندما يطلق على اون ى ااعىن احلريف لرسن ابللغة االسبانية هو حبة ا و ل  . و
و يف موضع آتر جند  ن اسن ابية يعين السلطانة  و اومرية، . 2فهو يشري إىل مجاهلا ودالهلا

 3 قدمي و يعين اومرية ابللغة اومازيغية.فهذا االسن موجود بك رة يف ااغرب إال  نه 

                                                           
 م، ص:1984، 2)د.د.ن(، )د.م،ن(، ط معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب، وهبة كامض ااهندس: جمدي 1

182. 
  15مقال نشر على موقع ) ااصري( ،مصر، اطلع عليه يوم،  معىن اسم ابية يف علم النفس وصفاتهمسران مسري:  2
 د.19سا:00، 05/2021/
ه، 1441، 1دار ن هة اولباب للنشر و التوزيع، غرداية، اجل ائر، ط رواية ابية ) املاتريوشكا(،آمال بن عبد هللا:   3

 . 31م، ص: 2019
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حبكام اوقالين  ايم احلكن كفا جند  ن اسن ابية يُنسب إىل حابيح و هو لقب ترك تاص 
 1الع فاس.

  ما هذا االسن يف معاجن اللغة العربية فليس له وجود ونه يرجع للغة االسبانية . 

 : املاتريوشكا 

و مجعها )ماتريوكي( هي دمية تعشيش روسية غالبا ما يطلق عليها ببساطة دمى التعشيش  
اخلاصة  حMatbح  الكلفة الروسية و بشكض آتر من  ككال اوم ح Matryoshkaهلا صلةح .

، الذي يتفتع بصوت دافئ و مرضي و قد يكون حماتريوكاحابوم تبدو م ض االسن الروسي 
مشتق من هذا االسن اون وي، و  حاااتريوككاحمتصر ابلكلفة الرتينية ح اومح و يعتقد  ن 

  .2الذي كان كائعا عندما اكتشمت الدمى كعبيتها وول مرة

الألم  و اجلدة  كرب الدمى و الدمى اوصغر اليت مت ض البنات  و  حاااتريوككاححيث مت ض دمية 
س  جيال من النساء اوصغر سًنا من نمس العائلة، و هي تصور النساء الروايت يرتدين اارب

 . 3التقليدية مع منديض و مئ ر

هي و و يف تعريج آتر جند ان دمية حاااتريوككاح هي روسية اوصض ترتبط ابوساطري الشعبية 
 دمية م ترفة توضع بداتلها دمى  قض حجفا، يعتقد بعض الباح    ن حاااتريوككاحعبارة عن 

  4حميدها. و يف داتله صنن صغري مي ضعبارة عن صنن وثين مصنوع ابخلشب  

و يف موضع آتر جند  ن حاااتريوككاح تعرف  يضا ابلبابوككا و هي عبارة عن عروس على 
            ككض مر ة ريمية ترتدي حسرفان و حجابح و أتتد الدمية الشكض البيضاوي ااسّطح

                                                           
1
    http://www.alquds.co.uk  :د.19س:22، 13/05/2021عليه يوم 
 د.25س:00 ، م8/5/2021: اطلع عليه يوم www.ar.ianstravels.comماتريوشكا الروسي:   2
  نمسه. 3
 .31 ص ابية،رواية آمال بن عبد هللا،   4

http://www.alquds.co.uk/
http://www.ar.ianstravels.com/
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و تنقسن إىل ج ئ  علوي و سملي قابل  لرنمصال عن بعضهفا البعض، وحتتوي بداتلها 
  1 ترى بنمس الشكض و لكن  صغر حجفا، تبد  من ثرثة  حجام و ي داد العدد.دمى 

 فيفكن اجياز نبذة عن حياهتا يف ما يلي : آمال بن عبد هللاو فيفا خيث الروائية     

من مواليد السابع من  2:آمال مصطفى كمال بن عبد هللا ة للروائيةلسرية الذاتيا
ابلقبة اجل ائر العاصفة/حرم السيد الدبور نور الدين بن م 1980كهر فيمري ابلقبة عام 

متحصلة على كهادة  طمال،  م وربعة ،  عيسى ابن ااؤرخ الكبري حمفد علي الدبوز
 ورقلةبم 1998بكالوراي علوم طبيعة وحياة اثنوية حمفد العيد آل تليمة حباسي مسعود سنة 

 .ةلجامعة ورق/ كهادة يف اإلعرم اايلو 

 ديبة تح، سنوات علوم كرعية مبدرسة الم 3درست عام  علوم انسانية اباعهد تاص، و 
، صقلت موهبتها ببح ها الدؤوب يف جمال اودب اودبيةعصامية التكوين يف مسريهتا 

ىل يومنا هذا، كاركت يف إ وكغمها الكبري ابلقراءة اليت ادمنت عليها منذ مرحلة الطمولة و
 متحصلة على كهادة تقدير من االحتاد الوطين .الوالئية ت الوطنية والعديد من ااسابقا

 عروحسن ك م1999فيمري  24للشبيبة اجل ائرية بوالية ورقلة يف حمض حأتمين احملروقاتح 

 2018وسنة  "ابارتبة اووىل ح جمال اخلاطرة 2016سنة  فائ ة مبسابقة اإلالاعة للفر ة الكاتبة
على بطاقة كاعرة يف تظاهرة  م2018 حتصلت سنة "ابارتبة ال انية حجمال القصة

 فائ ة يف مسابقة رابطة ،2968يناير

المكر واالبداع للرواية القصرية على مستوى الوطين واليت نظفتها والية واد سوف حتت 
توجت  . وزارة ال قافة وم  2018يف دورهتا الرابعة  حبشري تلجحديب الكبري اكراف او

 ح. حيقار لقفان وكارمنحابارتبة ال ال ة وطنيا عن رواية 

                                                           
اطلع  http://arabic.spulnik/news.com مقال منشور على موقع:القصة احلقيقة لظهور املاتريوشكا، دنيا حمفد:  1

 د.32سا:21م، 2021 /05 /13 عليه يوم :
 د.12سا:13، على الساعة  م02/12/2020بتاريخ  آمال بن عبد هللا،مقابلة: مع الروائية   2

http://arabic.spulnik/news.com
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الدكتور عبد القادر عفيش الدكتور عبد القادر  : وكانت جلنة التحكين تضن كض من
  م2019مارس  9الدكتور عروة كوسة ، كفا كرمت يوم  .ميسوم الدكتورة حميظة طعام

وزارة ال قافة حيث بوركت على  على مستوى والية غرداية حتت إكراف ااكتبة الوالئية و
جمهودايت اجلبارة يف بعث الروح من جديد لل قافة على مستوى واليتنا وتشجيعه لألقرم 

التكرمي جاء ت امنا مع  ،الواعدة المتية تاصة منها اوقرم الناعفة. حبضور مدير ال قافة
العااي للفر ة يف حمض اإلعرن عن المائ ات اباسابقة اليت نظفتها ااكتبة مع مديرية اليوم 
  .ال قافة

 حيث مت اإلعرن عن اومساء المائ ات يف ااسابقة لدورهتا ال انية واليت كانت حتت عنوان:
 ح،حكن  حيقار حكفا ضفت احلملة  يضا ندوة  دبية وهي قراءة يف كتاب  "حامر ة وكتاب

 : رن غرداية وول مرة جلسة  دبية ممتعة جدا مع ضيمات زُ يف

الدكتورة مرمي بن بعيبش من  /رئيسة اجللسة : الدكتورة زينب توجة من جامعة بريكة
والشاعر ااتألق جليض  .الدكتورة مونيا ساكر من جامعة سكيكدة ض/ جامعة جيج

والشاعر  .ب جبامعة غردايةإضافة إىل الدكتور عاكور سرقفة عفيد كلية اادا .دوهلامي
 ين منح للكاتبة لقب اول كاتبة روائية غرداوية ، الدكتور غ يض ابلقاسن كاعر ومم ض اللجنة

 .ام ابية اوصض، وهذا كان كرفا وتكليما نرجو  ن نكون عند حسن ظنهن بن

جريدة   حنشرت هلا عدة نصوص ن رية وتواطر يف جمرت ج ائرية واترى عربية     
جملة مرآة احلياة حو العراقية حجملة مبدعون،ح)يف التسعينات( ح ابنوراما  حوجريدة حكونتاكت

اإلبداع المكري حوموقع  ،(م2018_2017) حاجمللة ال قافية اجل ائريةحالعراقية اللبنانية، ح
 حكلفات ليست كالكلفاتحالتونسية )رئيس التحرير: فتحي جوعو( وجملة  حواوديب

 . حwomen magazine جملة اار ةحالبريوتية، إدارة الدكتور حمفود بكو و

من إعداد وتقدمي الدكتور الشاعر  1000وهي اان مشاركة يف تظاهرة : اابدعون العرب    
 .وعضو مشارك يف فريق هواجس عربية الدويلح  براء الشاميح
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وجملة ال قافة اجل ائرية .   جرت عدة صحج معها حوارات، من بينها جريدة اومة بقلن 
 .وجريدة الوسط، العراقية اللبنانية حمرآة احلياةحاإللكرتونية واجمللة الورقية االلكرتونية :

مسؤولة عن مشروع  ،عضو يف مجعية تتكمض مبرضى السرطان سابقا :امن بني نشاطاهت 
ومشاريع  ،براين الصالون اوديب اخلاص ابار ة لتشجيع القراءة يف الوسط النسوي ببلدية

 ز.ثقافية قيد اإلجنا

 ،كأول تطوة  حقصث حتت الظضحقصصية مع جمفوعة كاتبات : جمفوعة  :من اصداراهتا  
و ح منة ومحح /حعلى  عتاب تشرين ح جمفوعة قصصية ون رية حتت عنوان: :كتاهبا االول

واليت توجت يف مسابقة الرواية القصرية  حلقفان وكارمنح /ح  حيةةقارح روايةةة م  2017سنة
رواية /  حتت إكراف اوديب بشري تلج 2018 الوطنية يف رابطة حالمكر واالبداعح سنة

 م. 2019 سنةح (اااتريوككا)ابية ح

مرحظة: سرية متواضعة نعفض على توسيع  رواية وجمفوعة قصصية : األعمال قيد اإلجناز
 .للتفي  وصنع اسن حروفه من الهب إبالن هللاترباتنا وصقض موهبتنا ونسعى 

 ن تكون اار ة كاتبة وكاتبة جريئة تتبىن قضية اار ة يف بيئة حمافظة هذا ليس ابومر السهض  
وحيتاج لقوة وثقة وم ابرة وإميان ابلنمس والرسالة احملفولة  وال  ،وليس طريقا حمموفا ابلورود

ة اليت ساندتنا طوال مشواران واساتذتنا الذين وقبض كض كيء، ودعن معنوي يتف ض يف اوسر 
 . مل يبكلوا علينا ابلنصيحة والتوجيه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: 

 "باية الماتريوشكا" رواية   المواقف اإليديولوجية في

 أوال: األدب خطاب يحمل إيديولجيا

ثانيا: الرواية كإيديولوجيا ) اإليديولوجيات المتصارغة في الرواية         
 و إيديولوجية الكاتبة (

 ثالثا : دراسة سوسيونصية لعتبة العنوان  
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 األدب خطاب حيمل أيديولوجيا أوال :

إن اخلطاب امتداد للبعد االجتفاعي و لكض مؤسسة تطاهبا اخلاص هبا و هلا حقوهلا     
اخلطابية ااكتلمة عن سواها، و يظهر اخلطاب من ترل النث الذي هو عبارة عن امتداد 

لغوي الذي حييض للكطاب حمققا له لغويته، و يف النصوص تتعد اخلطاابت  و ختتلج  و 
نث حمددا مبوضوع مع  بينفا اخلطاب هو جتريد جلفع من النصوص تتعارض، و يكون نوع ال
 و يكون متواترا و مبهًفا.

  اللغة عند الشكرني  الروس تُقدم على  هنا بناء مستقض له  نساقه و دالالته »طااا كانت  
من و قوانينه و ضوابطه ااكتمية بنمسها و اليت ميكن  ن تُدَرس دراسة علفية دقيقة، مستميدين 
اولسنية إال استفدوا مصطلحاهتن منها لقياس البُةىَن اودبية مبقاييس البُةىَن اللغوية،  و جند 
 1«االسلوبية مقتصرة على اوسلوب و اللغة و  مهلت التناغفات الكامنة وراء  سلوب اابدع
ومنه كان العفض المين يدرس ككر و مضفوان لكن بصورة كحيحة على الغور  ك ر يف 

 ن يف التعبري اوديب، يعترب الدليض اللغوي حمفر بشحنات  »ه، و يرى حابتت  ح : مقتضيات
، ولقد 2« يديولوجية ال تعكس الصراع االجتفاعي السائد و إمنا جتسده و تدتض يف سياقه 

حيفض  يديولوجية ابلضرورة فر ميكن القول بنهاية اويديولوجيا إال إالا   »جاء اخلطاب اوديب 
كان من اافكن تصور هناية اإلنسان معها، و كض ممارساته االجتفاعية يف اللغة و اخلطاب، 

لذلل فإن  ي تصور لألدب مهفا ابلغ االبتعاد عن اإليديولوجيا،  و  على إنكاره هلا و 
 ديولوجي واضح، و عليه فر ميكنيسواء  راد  م مل يُرد على بعد ا مناهضته اماهيفها، ينطوي

يديولوجيا مبماهيفها  ن خيلو  ي نث  ديب من بُعد  يديولوجيا، و فنون االدب متشّبعة ابإل
 .3«االجتفاعية و اوترقية و السياسية 

                                                           
، م1987، 1ط حمفد برادة، منتدايت مكتبة العرب، القاهرة، مصر، /، تراخلطاب الروائي: يُنظر، ميكائيض ابتت   1

 .14 :ص
 .33 :، صالنقد الروائي و اإليديولوجيا :يُنظر، محيد احلفداس  2
، مدكرة لنيض كهادة اااجستري، منشورة، جامعة الرواية اجلزائريةالُبعد اإليديولوجي يف نقد يُنظر، حميظة خملوف:  3

  .36ص: ،2009اجل ائر، وهران،
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ن هناك فصض ملًحا على  سلوبية اجلنس اوديب حىت ال يكو  »و هبذا الصدد جاء ح ابتت ح   
ب  اللغة و ب  اجلنس التعبريي الذي هو ج ء من الذاكرة اجلفاعية ، ليُتيح لنا متابعة مصائر 

    1«اخلطاب

ليتسىنَّ لنا تذوق مجالية تعبري اخلطاب اوديب بعةد اعفةال المكةر يف تتبةع مسةارات العبةارات إال   
ال يسةةتفد إىل احلةةس و الةةذوق و  اللغةةة أتا االكتمةةاء مبعجةةن واحةةد و تةةرفض الكةةرم الةةذي » ن 

اجلفةةةال و هةةةي ُمشةةةحنة بةةةدالالت و أتويةةةرت، ولةةةذلل فةةةإن اخلطةةةاب اللغةةةوي هةةةو سةةةاق فكةةةري 
، و اخلطةةةةةةاب اوديب حُيقةةةةةةق 2«متجةةةةةةانس مةةةةةةع الطبيعةةةةةةة اإليديولوجيةةةةةةة يتقصةةةةةةى  عفةةةةةةاق الةةةةةةنث 

انطرقةا  منظومةة فكريةة تعكةس بنيةة النظةام االجتفةاعي فينظةر إىل اودلوجةا »اإليديولوجيا كوهنا 
 . 3«من البنية الباطنية للفجتفع اإلنساس الذي يتفي  بنتاج وسائض استفراريته 

و للكطاب اوديب الدور اومسى يف جتسد اإليديولوجيا و حقنها بصورة عفلية سلسة فيجلتون  
كون احلقض اجلفايل وسيطا ايديولوجيا فاعر بصورة متفي ة يعود إىل عدة  سباب و  »يرى  ن 

 :  منها

 ن احلقض اجلفايل تصويري و مباكر و فوري و مقتصد يعفض على اوعفاق الغري ية و العاطمية 
و لكنه يلعب  يضا على السطوح المعلية لإلدراك ظافرا نمسه مع مادة التجربة التلقائية و مع 

يعيا جدور اللغة و إمياائهتا، و بسبب هذه الطاقات اليت ميتلكها فإنه قادرا على جعض نمسه طب
و تقدمي نمسه بوصج بريء  يديولوجيا بطرق ال تتوفر بسهولة للحقول السياسية و التشريعية 

  4«لأليديولوجيا 

ابعتبارها جمفوعة االنعكاسات و  »و يتن استنطاق اويديولوجيا يف اخلطاابت اودبية   •
يبته بواسطة  االنكسارات داتض ااخ البشري بواقع االجتفاعي و الطبيعي الذي يعرب عنه و

                                                           
 . 15ص:  اخلطاب الروائي،يُنظر، ميكائيض ابتت :  1
 35:، صالبعد األيديولوجي يف نقد الرواية اجلزائريةحميظة خملوف:  2
 .129: ، صمفهوم األيديولوجياعبد هللا العروي:   3
 )د.ط(،  فكري صاحل، ااؤسسة العربية للدراسات و النشر، عفان، /، ترالنقد و اإليديولوجيااجييلتون:  تريي 4

 .15، ص: م1992
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الكلفة و الرسن و اخلط  و بشكض سيفيائي آتر و من مث عندما نقول  يديولوجيا: فإن اللل 
يعين داتض إكارة  و كلفة  و عرمة  و تط بياس  و رم ...، وهذا عنصر جيب  ن يستحضره 

 1«الروائي العريب و انقده سواء عند الصوغ ااتكلف  يف الرواية  و عند حتليض كرمهن 
             حُتدد ادلوجة  فكار و  عفال اوفراد  » فااليديولوجيا  ابلنث اخلطايب اوديب كميلة أبن

فتب  لنا صورة عامة    و إن كانت صعبة حتديد   2«و اجلفاعات بكيمية تمية ال واعية 
قناع ومهي مضفونه اجملتفع وظيمته اإلجناز مرجعه ااصلحة جماله ااناظرة،  »اوبعاد بدقة إال هي 

و يكون نسبيا و هو  يضا رؤاي كونية مرجعها التاريخ من ترل ال قافة االجتفاعية و هي 
عروة على هذا ااعرفة آنية حتاول تناول احلق من ترل تظاهرات الكون و اجلدليات ااستفرة 

   3«وازنة بن النظرية ااعرفية و الكائن  و هي النظرية اجلدلية و إايه، فتحاول اا

إال هي الات طابع تومهي عاج ة  مام  سئلة  »و مبا  ن اويديولوجيا هرمية الشكض و البناء  •
، و هنا يربز دور اخلطاب 4«الواقع تلقاء نمسها و غري قادرة  يضا على معرفة حدودها المعلية 

وجودها و  بعادها تاصة من ترل اوعفال و النصوص اودبية اامعفة اوديب الذي يربر هلا 
ابحلوارية اكتلج اويديولوجيات ااتقاربة و اوترى ااتعارضة، و تاصة يف اوعفال الروائية 

اللل لكون اويديولوجيا اامردة حبيسة حدودها  »اليت تكون  رحب نمسا و  وسع أتوير، 
شكض نسقا، ون النسق كرط ضروري للتناقض و يُقصد حسب ماكريي ال تسطيع  ن تُ 

ابلنسق اإلنتاج االديب ابعتباره بنية تركيبية متفي ة ابلتناقض، و ال ميكن  ن حيصض هذا التناقض 
إال داتض نسق، و نظرا ون اويديولوجيا مكتمية على الاهتا و منسجفة مع نمسها فهي غري 

 5«بداعي قادرة وحدها على تشكيض نسق من الناتج اإل

 ممصولة اللل  ن تعبريية اللغة ال تتحقق و هي »فهي حباجة إىل  صوات خمتلمة ابلنث الواحد 

                                                           
 .22:، صاخلطاب الروائيميكائض ابتت :  1
 .11، ص: مفهوم األيديولوجياعبد هللا العروي :  2
 .12، ص: نمسهيُنظر،  3
 .30، ص: و االيديولوجيا النقد الروائييُنظر، محيد احلفداس،   4
 .30يُنظر، نمسه ، ص:   5
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، اومر الذي 1«عن تعداد اوصوات و الرؤايت و ااواقع و عن الطابع احلواري جملفوع النث 
يقر بوجود عفلييت التأثري و التأثر ااعتفد  ساسا على مبد  التعارض و يمسر كذلل بطريقة ما 

التعالق اللغوي ب  تطاب و تطاب آتر، متيحا لنا استنباط  يديولوجيا معينة تُمعِّلها 
ج عن فاحلوارية إىل جانب وظيمتها التواصلية، فهي تكش »العرقات االجتفاعية البشرية 

مواقج و  فكار الشُّكوص و قد تتعدى اجملال االجتفاعي، إىل جمال التعايل و صوغ  سئلة 
 . 2«الكينونة و  سئلة الذات يف رحلتها حنو الغري

ليست جمرد نسق من اوفكار و لكنها مت ض قوة هذا النسق فهي  »و ممّا سبق ميكننا القول      
اف و التقاليد و حىت اودب  و المن إن هي كفا تسري يف مستوايت اللغة و جمفوعة اوعر 

يقول ح غرامشيح اورض اليت يتحرك عليها اإلنسان و يكتسب وعيه وحيدد موقعه وميارس 
 3 «نضاله 

ليكون اخلطاب اوديب حامر لإليديولوجيا من ترل اللغة و الطروحات المكرية الدارجة 
ت ابعتبارها عناصر واقعية، تدتض النث فمي اجلانب اجلفايل تدتض اويديولوجيا »ضفنها 

به لين  مبا مسّاه  ما جاء ، و هو 4«الروائي كفكنوانت للفحتوى  ي كعناصر للبنية المنية 
و اليت هي ج ئية وهنا تقوم ابتتيار ما تعكسه، مبعىن  هنا ال تعكس احلقيقة الكلية  »ابارآة 

ديولوجية الكاتب ابعتباره انه حُياول  ن يصوغ بض يُعاد بنائها و طفس  ي 5«ااوجودة يف الواقع 
 يف عفله عدة ايديولوجيات خمتلمة بشكض متوازن و موضوع .

فوجود  »ديب جاهدا استيعاب اويديولوجيات بشكٍض متوازن ومنه حياول اخلطاب او-
      ايديولوجيات عدة ابلرواية الواحدة ُيشكض تناقضات و اتترفات من ترل صراع اوبطال
 و اوصوات ااتعددة ابلعفض إمنا هي تقضي إىل عدة أتويرت، فاإليديولوجيا تقتحن النث
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 .1«ابعتبارها من مكوانهتا اوولية، ويتن االتترف يف التأويض على حسب كض قارئ  

هو كالُوريقة اليت حتفض الوجه و  »:و من ترل ما سبق ميكننا القول  ن اخلطاب اوديب -
لباطن، فكفا يستحيض المصض ب  الورقة و قماها، يستحيض المصض ب  ظاهر القما الظاهر و ا

اخلطاب و ابطنه، وإالا كان اخلطاب يف ظاهره يتضفن بُعدا  يديولوجيا فإنه ف ابطنه يتضفن 
 . 2«بُعدا معرفيا و العكس ابلعكس 

هو  » كفا يلحظ ح ابتت ح  ن اوساس الذي تقوم عليه الرواية كفا سبق و  كران لذلل-
احلوارية ب   مناط الوعي ااتعارضة إال  ن وعي الذات عند البطض يُهيفن على جمفوعة عامل 
اوكياء يف الرواية ال ميكنه  ن حياور وعيا آتر، كفا  ن حقض رؤيته ال مُيكن  ن يُوضع إال 

اية ، فكض طرف يف الرو 3«جبانب حقض آتر للرواية و إيديولوجيته إال جبانب  يديولوجية  ترى
 رؤيته اخلاصة للعامل و ابلتايل ايديولوجيته ااكتلمة عن غريه يومؤها الصراع ب  الشكوص .

اودب بشكض عام ال ميكن  ن يقوم إال على  ساس التناقض ب     »و لنا  ن نعترب  ن 
و قد ورد  ن اودب عبارة عن حطاب حيفض إيديولوجيا  و إيديولوجيات  4 «اويديولوجيات

 بر كل .

النصوص ااتعددة مهفا كانت  ككاهلا، جيب  ن  »و الستجرء الداللة اويديولوجية من  -
و الذي هو عبارة عن تشاكض للعديد من  5«نبحث فيها إالن عن النسق اانظن للكطاب 

فصوت االنسان و المرد يف النث يتعالق مع الشيمرة الداللية، يف ح   ن صوت  »الشيمرات 
يمرة ال قافية، و صوت احلقيقة يتعالق مع الشيمرة التأويلية، و صوت الرم  العلن يتصض مع الش

 مع الرم ية...و هكذا يتحول النسيج النصي إىل كبكة من العرقات الرهنائية و اامتوحة 
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    1«ابستفرار على اجلديد عند كض قراءة 

و يتن تضافر النصوص اودبية من بعد تشكُّض يمضي بوحدة لغوية جرت عليها اوعراف 
فاللغة الواحدة العامة هي منظومة معايري لغوية، لكن هذه ااعايري ليست وجواب جمرًدا، »اللغوية 

تمكري بض إهنا القوى اليت تُبدع حياة اللغة و تتجاوز النوع الكرمي يف اللغة، و تُةَوحد و مُترك  ال
الكلفي اويديولوجي و ختلق داتض اللغة القومية ااتنوعة يف  مناط كرمها النواة اللغوية الصلبة 

     2«و التاب ة للغة اودبية ااعرتف هبا رمسيا

و منه نلحظ  ن اللغة بشكض ما ُتسِهن يف اعطاء بُعد  يديولوجي، من ترل فل كيمراهتا   
ديد  بعاد خمتلمة لإليديولوجيات الواردة يف اخلطاابت من ابتترف أتويرهتا من جهة و حت

جهة  ترى، كفا و ُتدلض لنا ِحوارية اوصوات عن جتسُّدات  يديولوجية مستقاة من الواقع 
 داتض اخلطاب اوديب.

 اثنيا : الرواية كإيديولوجيا 

يج ال و هو عبارة طااا ترددت بساحة النقد اوديب و هي ح  ن اوديب ابن بيئته ح ك    
      يستقي  فكاره و تصوراته من جمتفعه يف بداايت تكوين مثرته المنية، فهو ابلضرورة يُعايش 

         و يَتعايش مع ايديولوجيات متفاثلة و  ترى خمتلمة و متعارضة فتنعكس يف  دبه م ر 
ود الضائعة ااتحذلقة و تكون يف اللغة اجلافة لرجض  عفال يف  اادينة و ثرثرة البلهاء و اجله »

للعلفاء و اوسلوب النبيض و اللغة اات متة للفوعظة اوترقية، و  تريا طريقة كرم ككث 
و الذي ُيشكض صراعا ابلعفض المين اوديب و مبا  ننا نتناول  3 «حمدد اجتفاعيا و ابالفوس 

وبطال فإننا نستقي اليت تمتح اجملال  مام التعارض اويديولوجي ب  الُشكوص و ا الرواية
 تصنيج ايديولوجيات االبطال من جهة و حناول جبهد استنتاج ايديولوجية ااؤلج الذي يضع

 ون موقج الكاتب يتأسس بطريقة غري مباكرة من ترل »إليديولوجيات ب   يدينا  الرواية

                                                           
 .79 ص:مناهج حتليل اخلطاب السردي، يُنظر، عفر عيرن :   1
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 1«نية الصراع العقائدي، و الصراع المكري اللذين يُقّيفهفا ب  اوبطال ب

عندما ينتهي الصراع  »إال  ن البحث الدؤوب عن  يديولوجية الكاتب حييلنا إىل  نه 
، و يتن اللل بصعوبة كفحاولة لتحديد 2«اويديولوجي يف الرواية تبد  معامل الرواية ابلظهور 

إال  »فكر الكاتب ااندس ب  هذه اويديولوجيات، بض و هو االمر الذي يتوجب احلذر 
لضرورة ايديولوجيته اخلاصة ضفن احدى اويديولوجيات ااعروضة يف الكاتب ال يضفن اب

، فكان 3«النث، فقد تبقى ايديولوجيته تمية  ي تتحرك بسريّة ب  اويديولوجيات ااعروضة 
ل اما تقصي الروابط اانطقية و القرائن اإلكارية اليت توصض إىل معرفة اانطلق اويديولوجي الذي 

الكاتب يعرف دائفا ماالا يمعض و كن يكلمه اللل، إنه  »ة ابلنث  ون اقتحفها الكاتب عنو 
يعرف  ن عليه إجياد حلول لقضية قد تكون ااعطيات اووىل فيها غامضة، إال  ن ااشاكض بعد 

 4«اللل حُتّض على الصمحة احملفلة بذكرى ال قافة اليت تصدر عنها  ال هو صدى التناص

الكاتب يسعى جاهدا إىل ااوازنة ب  االيديولوجيات اليت و نلحظ اللل على الرغن من  ن    
فتكون حوارية الشكصيات كأهنا موجودة يف حقض اتتبار اعرفة صربتها و قوهتا يف  »يطرحها 

إال ال يُبّسط كاتب الرواية ايديولوجيته » 5«مواجهة اوسئلة اليت تُوجه إليها من طرف القارئ
ُيربز يف رؤيته و يُكافح عنها من ترل اللغة ااتكصصة ل، وإمنا ذبشكض تقريري و مبت

ابإليديولوجيات و ُرؤى العامل اللل  نه و هو يهن يف جتسيد وعيه اجلفاعي يستعفض التعدد 
   6«اويديولوجي يف الواقع كفادة مجالية يقيس هبا مصداقية رؤيته و قدرته على احلوار و االقناع
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اويديولوجيات يف فنه اك ر فتصور الشكصيات و إمياهنا  و كلفا توسعت ثقافة اوديب ك رت 
البد من استعفال مواد )مماهين( و البد من إقامة عرقة  »مبعتقداهتا أبك ر إقناع و ابلتايل 

معينة ب  تلل ااواد حىت يصبح بناء يشد بعضه بعضا ) ابالستدالل  و احملاكفة العقلية( سواء 
البناء، فربد من اتتيار  كياء و امهال  ترى، البد من ابراز تعلق االمر اباواد  و بطريقة 

فاخلطاب  جوانب و السكوت عن جوانب و البد من تقدمي وأتتري و البد من تضكين  و برت
فنجد  1«من هذه ال اوية إالا كان يعرب عن فكرة صاحبه فهو يعكس  يضا قدرته على البناء 

اجتفاعية تعيش يف فضاء المرك ي يقوم على »اابدع يسند للشكصيات ايديولوجيات كوهنا 
تعدد اوساليب و تشعب اوصوات و تنوع الرؤية، و ليس فضاء مرك ي كمضاء االحفة حيث 

فعلى الروائي است فاره و تقدمي وجهة نظره  2«اللغة الوحيدة ااهيفنة و الرؤية الواحدة ااتسلطة 
 للقارئ ابلصورة اليت جتعلها تؤدي مهفتها لدى القارئ و وظيمتها اتبار و اقناع ااتلقي .  

و سنحاول جاهدين بعدما  وضحنا حول زئبقية ادراك  يديولوجية ااؤلج،  ن نستجلي هذه -
ات و الذي يف معظفه كان ينصر اوترية و اللل بعد اكتشاف الصراع القائن ب  الشكصي

البطرت ابية، و تبد  الرواية مبحاولة ابية اجلّدة اخلروج من صفتها الذي كّونه فيها اجملتفع 
فاتسفت ابلدود عن حقها، و جاءت ابية )اوم( لتحقق بعًضا من افكارها ااتفحورة يف فكرة 

ن اار ة، لتدنوا ابية )البنت( بذلل اك ر التقدم و احلرية يف  ي حماولة اقناع اجملتفع مبشروعية تعلي
 فتحقق االنتصار و تصض إىل مبتغاها.

م  جاءت الروائية بنربة تماؤلية فتفهد ااتلقي بعد وضعه حمض االرتياب فيفا كان اومر سيتغري 
 كتُب عن  حرم ُ ّجلت  و رمبا ماتت يف رحن جمتفعي قبض  »بقى على ما هو عليه : يس

 ا مل نقج على حاهلا االول الذي هو موت حلفها إمنا استحضرت نربة اومض ، فهن3«الوالدة 

 فلن ترضخ لليأس، فحفلت القارئ على  ن ينتهي بتصورات و أتويرت اا هو قادم .
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كذلل جند  ن الروائية تطرح  فكار فلسمية حول الكون على لسان ابية فتحاول تصوير عقض -
و ما يدور فيها، لذا استل مت إقرار نظرة جديدة للفجتفع  يمكر و متفي  له نظرة علفية للحياة

الذي كانت تعيش فيه و إبراز دور امر ة ال ُتؤمن اباستحض و أبن تضوعها كف ض بديهية 
 »حدوث الظواهر الطبيعية و جند اللل يرتتب من ترل طرحها بعض اوسئلة على نمسها 

د لل قفر هذه الليلة...و اخلسوف ظاهرة لقد ابتلع احلوت قفرك كفا تقول اوسطورة. ففا عا
طبيعية فلكية حتدث عندما تتوسط اورض ب  الشفس و القفر...و هض مثة نور يلوح من بعيد 

  1«؟ ..إخل 

و تظهر  يديولوجية  ترى توضح لنا المكرة السائدة يف اجملتفع الذي كانت تعيش فيه هي  -
ا و ليس بتصليحها و ترميفها و يظهر اللل يف معاجلة ااشكض لدى المرد بقطع ااشكلة و برته

فشعري قد ُقّث حىت ينتهي انتشار القفض فيه، كن بكت يومها من مقث عفيت »قوهلا 
 و هذا ما يُوضح اويديولوجية ااطروحة يف اا ال الذي تقدم . 2«الظامل

و جاءت نظرة الروائية إىل سلبية تمكري بعض النفاالج االجتفاعية لتحطين  حرم ااترين  -
كلنا  »استنادا إىل الُعرف من ترل كرم اجلد و الذي كانت ككصيته معارضة للبطلة ابية 

 .3«نتكلى عن  حرمنا  و نضيع فيها 

هذه النظرة تمضي  4«تري كيعت حلفي هذه الليلة إىل م واه او »جاء يف قول ابية :  - 
 حب ن ك يج متف ض يف صدمة و  مض ضائع، فهي استعفلت لمظة حم وىح  ي نظرة إىل اهلرك

                      ي  ن  ول حمطن حللفها هي  سرهتا 5«و  ان صمر الدموع  »مباكرة، و بعدها  حلقت قوهلا 

  .اليت تكبح  حرم المرد 
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  دل على االستفرار الذي عرّبت عنه بطريقة تت ري امشئ از ااتلقيو  وردت الروائية تعابري ت -

       كفا جاء قوهلا :  ،لتقنعه بضرورة تغيري  فكار اجملتفع و عقائده ااعيقة لطفوحات اوفراد
    1«هكذا  صبحت ابية ابنة ابية حميدة ابية و هكذا قد ورثت االسن و جمفوعة الكتب  »

الذي يمضله اجملتفع يف جعض اوفراد مناالج عن بعضها فالتسفية تنتقض و هو يرسن لنا المكر 
من جيض إىل جيض و من ككث اتر بغية ااطابقة ب  ااسفى و ااسفى عليه و رفض ابية 

حلياة و واقع البايت  الريت سبقنها، و هذا ما يذكران يف رواية ح لن  عيش يف جلباب  يبح 
ذكران ابية يف ككصية نظرية اليت ُوفقت اباللتحاق إىل لألديب إحسان عبد القدوس، فت

اجلامعة، دون  تواهتا بعد  ن تاضت جتربة قادهتا إىل هذا التحرر و اثبات الاهتا حيت حتررت 
 من سلطة اوب ااانع هلا من حتقيق حلفها، فانتصرت بنيض مرادها .

عن  هلي الهنن ال يمهفوهنا، و  ُ تمي  مورا ك رية »وقد  وردت الروائية فكرة صراع اوجيال  -
 علن  هنن لن يتعاطموا معها...فكض كيء جيب  ن يكون على اتتيارهن و الوقهن اخلاص، سواء 

، و بطرح فكرهتا هذه تكون قد مّهدت لنا ابستحضار 2« كان لباسا  و طعاما  و نظام حياة 
ابلذهنية التقليدية من رواية ح ابن الصبحح لعبد احلفيد بن هدوقة و توضحيه لمكرة التفسل 

ترل ككصية الشيخ ح عروة ح و صراعه مع ابنته دليلة اليت تقج يف مواجهة  فكاره لتحرر 
 من منطية حياة العامة .

و لقد عربت الروائية عن فكرة حماولة سيطرة اجملتفع على اوفراد و تسيري تعالين الدين  -
   ، ففن ترل نظرهتن القاصرة للفر ة اإلسرمي حسب ما يتفاكى مع افكارهن و معتقداهتن

و سلبها لبعض حقوقها ااشروعة، تتكون بعض الذهنيات الظااة للفر ة فبدال من  ن يعطوها 
حقها يُطبقون عليها تعالين ال متد بصلة إىل تعالين الدين اإلسرمي، و يظهر اللل من ترل 

  ستذكار ابية احلديث النبويسلبها حقها يف تقرير مصريها يف ال واج و يتجلى اللل يف ا
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 1«ل هللا فكيج إالهنا، قال:  ن تسكتال تُنكح الِبكر حىت ُتستأالن، قالوا اي رسو  »: الشريج 
و مبا  ن العرف يقتضي من اار ة السكوت و عدم اجلال و كوهنا  دَن مرتبة من الرجض 

دينهن احلنيج الذي كّرم  ابعتقادهن يؤتد احلديث بظاهره الواقع و بنظرهتن القاصرة لمهن تعالين
 اار ة و  عطى هلا حقوقها .

و كذا إيرادها على لسان اوم اليت كانت متتلل قناعات و  فكار رّسكها اجملتفع فيها و اليت  
                              2«انقصات عقض و دين  »:ال ختتلج عنهن يف معىن احلديث النبوي الشريج 

فكان اووىل حتقيق اإلسرم احلق مبا يسفح مبواكبة احلضارة تدمة للفجتفع، وهذا ما جاء يف 
 رواية ح مري كان يل ح للروائي صبغ هللا إبراهين .

و تتحدد فكرة الروائية من ترل  يديولوجية ككصياهتا أبنه ليس كلفا تتعلفه اون ى من -
اوتد به و إمنا أتتد ما ينمعها و ترتك ما يضرها، فاالحرتام واجب لكن التطبيق  اجملتفع جيب

إالن ليس  »:و االنقياد ليس ابومر احملفود العواقب دوما، و نستنتج اللل من ترل قوهلا 
هناك من حض آتر  جنع إال الكرم بوضوح و إظهار البدائة اليت ختتمي وراء الكلفات اانقفة 

و هذا كتقدير لذاهتا و  3«ا يراد هبا ال، بدال من قول : ح معليه مَحَّاْلِديل ح بقول ال، عندم
 معرفة حدود نمسها مع ااترين .

 اثلثا: دراسة سوسيونصية للعنوان ) عتبة العنوان(

 املنهج السوسيونصي :  -1

تعدد ااصطلحات حول هذا اانهج و لكن اامهوم واحد و هو الدراسة السوسيولسانية   
مل تظهر إال من  –كاجتاه نقدي واضح ااعامل   –طاب الروائي، فسوسيولوجيا النث للك

 ح الذي كان من ترمذة غلودمان، إال  ن ااؤسس  zima pierreترل دراسات حبيري زميا 
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 1.احلقيقي هلذا االجتاه هو حميكائيض ابتت ح حبكن تقدم  عفاله و سبقها يف ال من 

سوسيولوجيا النث الروائي لتحليض اوعفال الروائية من الداتض، : تسعى السوسيونصية  •
 ي حتليض ااستوى الرتكييب، و الكشج من ترله فقط عن العرقات االجتفاعية، بغية 

الكشج عن التفاثض ااوجود ب  ما هو موجود يف الواقع، و ما هو موجود يف البنية 
 2اللسانية ااتحققة يف النث الروائي.

 و  -جتفةةةةةةاع الةةةةةةنث  و علةةةةةةن اجتفةةةةةةاع الشةةةةةةكض اوديب كفةةةةةةا ظهةةةةةةر عنةةةةةةد ابتتةةةةةة علةةةةةةن اف  
سوسةةيولوجيا الةةنث كلهةةا مصةةطلحات الجتةةاه نقةةدي واحةةد يهةةدف إىل دراسةةة الةةنث الروائةةي  
كبنيةةةةةة لغويةةةةةة مةةةةةن تةةةةةرل مسةةةةةتوايته الرتكيبيةةةةةة و ااعجفيةةةةةة و الدالليةةةةةة بغيةةةةةة الكشةةةةةج عةةةةةن 

داتةةةةةةض الةةةةةةنث، فهةةةةةةو ال يكتمةةةةةةي  الصةةةةةةراعات االجتفاعيةةةةةةة و اللهجةةةةةةات اجلفاعيةةةةةةة الكامنةةةةةةة
ابالسةةةةتمادة مةةةةن اانةةةةاهج اللوكاتشةةةةية )لوكةةةةاتش( و الغلودمانيةةةةة ) غلودمةةةةان( بةةةةض هةةةةو حيةةةةاور 
اا اوجة بينهفا و ب  ااناهج السيفيائية و البنيويةة التمكيكيةة و هةذا مةا سيسةاهن يف انمتةاح 

 .اانهج االجتفاعي على ااناهج النصية

هةةو العلةةن الةةذي يهةةتن مبسةةألة معرفةةة كيةةج تتجسةةد القضةةااي مفهوووم علووم إجتمووا: الوونص:   •
االجتفاعيةةةةة يف ااسةةةةتوايت الدالليةةةةة و السةةةةردية للةةةةنث، و لةةةةيس الةةةةنث اوديب فحسةةةةب بةةةةض 
يتجةةةاوز االهتفةةةام إىل البةةةىن اللغويةةةة )اخلطابيةةةة( للنصةةةوص النظريةةةة و اويديولوجيةةةة و غريهةةةا، 

حتديد عرقة اخلطةاب بة  النظريةة  فعلن اجتفاع النث بوصمه علن اجتفاع نقدي يسعى إىل
و التكييةةةةض، و هةةةةو يف الوقةةةةت نمسةةةةه نقةةةةد للكطةةةةاب الةةةةذي    و اويديولوجيةةةةة وبةةةة  النظريةةةةة

جمةةةرد منهجيةةةة يف حتليةةةض  اهتفاماتةةةه و مشةةةاغله اجملةةةال اوديب، كفةةةا  نةةةه يتجةةةاوز كونةةةه تتعةةةدى
  3تقنية الات مردود فكري إىل كونه نقدا للفجتفع.النصوص او  
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و اجتاهاهتا تعددت تعريمات علن االجتفاع بتعدد المروع و اادارس  االجتما: :علم  •
و اانهجية، و ميكن تعريج علن االجتفاع أبنه العلن الذي يهتن بدراسة ااواضيع العلفية 
 ااتية :

 دراسة مكوانت اجملتفع و ال قافة . -
لعرقات االجتفاعية، دراسة الوحدات اوساسية للحياة االجتفاعية م ض ) اوفعال و ا -

 الشكصية االجتفاعية اجلفاعات، التنظيفات، اجملتفعات احمللية (.
دراسة النظن االجتفاعية اوساسية م ض ) النظام اوسري، النظام االقتصادي، النظام  -

 الديين، النظام الرتبوي، النظام الرتفيهي(.
التوافق، اافاثلة، الصراع،  دراسة العفليات االجتفاعية م ض ) التدرج الطبقي، التعاون، -

التنشئة االجتفاعية، االتصال، الضبط االجتفاعي، االحنراف االجتفاعي، التغيري 
 1.االجتفاعي(

  النص: •

تعددت ااراء  و تباينت حول النث و نظرية النث و حسب تقدمي ممهوم النث من وجهة    
يقط : إال استلهن يف حتديده اللل يف ما قدمه السعيد نظر علن اجتفاع النث، قد وجدان 

للنث آراء كرستيما و بيري زميا و هيلداي و غريهن، و تلث إىل  ن النث: ح بنية داللية 
تنتجها الات )فردية  و مجاعية( ضفن بنية نصية منتجة و يف إطار بنيات ثقافية اجتفاعية 

    2حمددة.

 عتبة العنوان: -2

لقد احتض العنوان مكانة ممي ة يف اوعفال اإلبداعية اودبية و الدراسات النقدية ااعاصرة     
ابعتباره عتبة هلا عرقات مجالية ووظيمة مع النث اوقعه االسرتاتيجي يف كونه مدتر  ساسيا 
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حتديد  لقراءة العفض اوديب، و تبعا هلذه اومهية اليت حضي هبا العنوان وجب الوقوف عنده و
 ممهومه اللغوي و االصطرحي، و قبض التطرق إىل العنوان ارأتينا الوقوف حول ممهوم العتبة.

 ة: العتب -1

 الَعتةََّبُة:»جاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة حعتبح ما يلي: لغة :تعريف العتبة -أ  

  الَعَتُب: الّدرَُج. و َعَتُب الدَّرَُج: َمَرقيها إالاالباب اليت ُتوطأُ و اجلفع َعَتٌب و َعَتباٌت، و  َ ْسُكمَّةُ  
كانت من تشٍب، و كضُّ ِمْرقَاٍة منها َعتَةَبٌة و َعَتُب اجلبال َمرَاِقيَها، و تقول: َعّتَب يل ِعتبٌة يف 

ْر و هذا ااوضع، إال  ََرْدَت  ن تَةْرَقى إىل َمْوِضٍع َتْصَعُد فيه، و َعَتُب العود: ما عليه  طراف اَوْواتَ 
ُة، يقال: ما يف هذا اَوْمِر َرَتٌب وال َعَتُب،  ي ِكدٌَّة. والَعَتُب ما  مّقدِّمٌة . و صض الَعَتْب: الِشدَّ
َوٌة، و ما يف َمودَّته  دتض يف اومر من المساد، ويقال: ما يف طاعة فرن َعَتٌب،  ي التواءُ و نَةبةْ

 .1«َعَتٌب، إالا كانت تالصة ال َيُشوبُةَها َفَسادٌ 

من هنا اجلدر حعتبح يمضي إىل معاس متقاربة حلقض داليل واحد وهو: الُعلو، االرتماع وعتبة و 
 البيت واوساس والركي ة اليت تقوم عليها. 

  اصطالحا: -ب

يقج الباحث يف احلقض ااعريف للعتبات  مام عدة ترمجات للفصطلح وعدة مماهين فقد ترمجه  
حمفد بنيس مبصطلح حالنث ااوازيح  ما خمتار حسين يرتمجه بحالتوازي النصيح و قد ترمجه 

 .2سعيد يقط  بحااناصح

ة، الوضوح، حتفض معاس عدة منها: معىن ااشاهب paraااناص كلفة مركبة من مقطع  » 
تعين النث ويعين يف  صله النسيج وتسلسض  texteالتوازي، االرتماع والقوة، التحاالي،  ما 

 .1«اوفكار وتوازي الكلفات، ومن هنا كان يعرف ابلنث ااوازي
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نرحظ  ن العتبات  صبحت نقطة ارتكاز يستند عليه الباح ون والنقاد يف أتويلهن     
 النهاية ال نلج بيتا قبض ختطي عتباته. للنصوص و حتليلها، فنحن يف 

 العنوان:  -2 

 تندرج كلفة حعنوانح يف قواميس اللغة العربية ضفن ابب عنن .جاءلغة: تعريف العنوان -أ 

عنان السفاء ما عن اللل منها إال نظرت إليها، »يف لسان العرب البن منظور )ع.ن.ن(:  
الكاتب يعنه عنا. و عننته، كعنونة، و عنونته وعننت الكاتب  ي عرضته، و صرفته إليه و عن 

و علونته مبعىن واحد. مشتق من ااعىن و قال اللحياس: عننت الكاتب، تعنينا و عينته تعينه،إالا 
من انحيته و اصله عنان، ويقال للرجض الذي يعرض و ال يصرح: قد جعض كذا و كذا عنواان 

 .2«حلاجته

ة مطبوعة على صمحة العنوان احلاملة اصاحبات كتل»فالعنوان عبارة عن  اصطالحا:-ب
 3« ترى م ض اسن الكاتب  و دار النشر...

جمفوعة العرمات اللسانية، من كلفات »و يف تعريج آتر  ك ر دقة و مشولية جند  ن العنوان: 
و مجض، و حىت نصوص، قد تظهر على ر س النث عليه و تعيينه، تشري حملتواه الكلي، و 

ااستهدف، و قد اقرتح حكلودوكيح ثرثة عناصر للعنوان:  وال: العنوان، لتجذب مجهوره 
اثنيا: العنوان ال انوي، و غالبا ما جنده موسوما أبحد العناصر الطباعية  و االمرئية ليدل على 

وجهته، اثل ا: العنوان المرعي: و هو عامة أييت للتعريج ابجلنس الكتايب للعفض )رواية، 
 .4«قصة...إخل( 

يتفوضع العنوان عادة على صمحة الغرف ونه ااكان اوك ر . مكان ظهور العنوان: 2-1
وفقا للنظام الطباعي ااعفول به حاليا و يتفوضع يف  »رؤية كفا يوضع يف رفوف ااكتبات 
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يف ظهر الغرف، يف صمحة العنوان، يف الصمحة  اووىل للغرف ربعة  ماكن يف الصمحة 
 .1«(للعنوان ) و هي الصمحة البيضاء اليت حتفض العنوان فقطالرابعة اا يمة 

 و يف غرف الرواية يتواجد العنوان ح ابية اااتريوككاح يف صمحة الغرف حيث جند العنوان

الرئيسي وسط غرف الرواية ُكتب خبط غليظ م ترف و حبجن كبري و ابللون البنمسجي حييط  
 ال ال ة بنمس احلجن و لكن ابللون اوسود. به اللون اوبيض، و يتواجد يف الصمحة

 ما العنوان المرعي حاااتريوككاح فيتواجد يف نمس صمحة الغرف حيث يقع العنوان الرئيسي 
  وال مث يليه العنوان المرع  سمض منه خبط متوسط و ابللون البنمسجي  يضا. 

اللل ح  جند رواية  حيث مي ض اسن حابيةح يف عنوان الرواية عنصر سوسيونصيا  ساسيا و
حابيةح تعاجل قضية اجتفاعية معاجلة حمضة و تكون هي  يضا المكرة الرئيسية يف النث، وهنا 

ميكن  ن تكون اللغة عنصرا  ساسيا سوسيونصيا  يضا عندما تشتغض يف سياق معاجلة هذا اهلن 
ية و هي االجتفاعي و تشكث له يف النث فبهذا ااعىن يكون النث رواية اجتفاعية واقع

مكون نصي  ساسي بر كل و عندما حتيض دالالت  لماظها اَوّعن اوغلب إىل ااعجن 
 االجتفاعي ال كل  هنا ستكون عنصرا  ساسيا ابمتياز. 

مي ض عنوان رواية حابيةح اسن لمتاة عربية  مازيغية عاكت ظروف صعبة يف ظض جمتفع حمافظ ال 
عراف اليت تقيد حرية المرد تاصة اجلنس اون وي، زال متفسكا ابلعادات و التقاليد و  او

 فيعكس اسن حابيةح اار ة العربية اليت منعت من التعلين و هذا ما نلتفسه من ترل منت الرواية.

 ما العنوان المرعي حاااتريوككاح و اليت هي عبارة عن دمية تشبية م ترفة بعدة  لوان على 
قليدي و هذه الدمى عبارة عن دمية مركبة حتتوي ككض بيضة الات قعر مسّطح ترتدي لباس ت

على  حجام خمتلمة من الدمى فبواسطة الدمية اووىل اوكرب حجفا نستكرج منها الدمى اوقض 
حجفا من داتلها إىل  ن نصض إىل الدمية الصغرى. لتف ض هذه الدمى ااسار التارخيي لسريورة 

و مبا  ن الكربى مت ض اوم و الصغرى منها البنت و واقع حياة اار ة يف اجملتفعات العربية تاصة 
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هكذا، و كذا فإهنا تعكس تصاغر حجن التضييق الذي كانت متر به اار ة العربية كيئا فشيئا، 
 ومنه نلتفس رفع الضغط عليها عرب مرور ال من و من مثت صارت  ك ر حتررا.

 . وقت ظهور العنوان: 2-2

 1«بعة اوصلية اووىليظهر العنوان يف اتريخ صدور الط»

 ، و هي الطبعة هة1441م /2019 فعنوان رواية حابية اااتريوككاح يعود ظهوره إىل  كتوبر

 اجل ائر.  -غرداية-اووىل  ي اوصلية صدرت عن دار ن هة اولباب للطباعة و النشر و التوزيع 

 . وظائف العنوان: 2-3

 حيدد حجريار جينيتح  ربعة وظائج للعنوان: 

تعترب من  هن الوظائج اليت يرتك  عليها العنوان و تسفى  يضا بوظيمة » الوظيفة التعينية:-أ
التسفية وهنا تع  اسن الكاتب، و تعرف به للقراء بكض دقة و أبقض ما ميكن من احتفاالت 

 .2«اللبس

سيتن  فتسفية الطمض ما تعين مباركته ففىت  علن امسه»إن هذه الوظيمة مهفتها تسفية العفض 
تسجيله به دون النظر إىل العرقة االعتباطية ااوجودة بينه و ب  امسه، وكذلل  ن نسفي كتااب 

يعين  ن تعيينه كفا نسفي ككصا متاما، هلذا انسحب نظام التسفية على العنوان فربد 
ل للكاتب  ن خيتار امسا لكتابه ليتداوله القراء م ر، عندما تدتض إىل ااكتبة  ول ما نسأ

  3«ااكتيب هو اسن الكتاب الذي نريد كرائه

تقوم هذه الوظيمة بتسفية الكتاب و هذا ما قامت به يف رواية حابية اااتريوككاح حيث مسيت 
الرواية و بذلل مي هتا عن ابقي اوعفال الروائية اوترى لألدابء ااترين، و مل تكتمي ابلتسفية 

الواقع، فقط، بض ربطت مضفوهنا بعنواهنا إىل  بعد احلدود فهذه الظاهرة االجتفاعية موجودة يف 
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مصطلح النقد االجتفاعي للنصوص  ك ر تداوال ب  النقاد ...  »حيث يرى حبيري زمياح  ن: 
حبجة  ن النث اوديب كالكائن احلي فهو يعيش حياته وفقا لقوانينه اخلاصة، كفا  نه حيفض يف 

تفع   هذه القوان  تصائث احلياة االجتفاعية اليت يعيش يف اطارها، فهو منمتح دوما على اجمل
 . 1«و ليس جمرد بنية لغوية

 و من ترل هذا القول نستنتج  ن عنوان رواية حابيةح موجودة يف الواقع ونه يستعفض   

مسفيات من الواقع االجتفاعي و ليس اسن جمرد يتحدث فيه عن  مساء  ساطري ال وجود هلا  
 ارس على خمتلج النصوصفر تلت م سوسيولوجيا النث الروائي أبحكام قبلية مت »يف الواقع. 

 . وهذا ما التفسناه يف روايتنا.2«بض تنطلق من النث، و حتدد انتفائه السوسيولساس

العنوان  يقولو هي الوظيمة اليت »تعترب من  ك ر الوظائج لمتا لرنتباه  :الوظيفة الوصفية-ب
عن طريقتها كيئا عن النث، وهي الوظيمة ااسؤولة عن االنتقادات ااوجهة للعنوان...اعتربها 

حمربطواكيوح ممتاح أتويض للعنوان و هلا عدة تسفيات، فسفاها حغولدن كتاينح الوظيمة 
لغوية التلكيصية، و يسفيها حميهالبح ابلوظيمة الداللية، و يسفيها ح كونرت وويسح ابلوظيمة ال

 . 3«الوصمية، و هي اليت التسفية اليت يراها حجوزيب بي اح تعرب أبمانة عن هذه الوظيمة

تتجلى الوظيمة الوظيمة الوصمية يف العنوان الرئيسي حابيةح الذي يصج مضفون الرواية ككض 
ث وهذا ما نلتفسه يف القول اايت: فقد كان للناقد حميكائيض ابتت ح دور ابرز يف جمال البحو 

السوسيونصية ح حيث صاغ نظرية نقدية تربط ب  السفات المنية اودبية و العناصر 
 اويديولوجية يف الرواية فتلغي القطعية ااوجودة ب  ثنائية الشكض و ااضفون.

مل يغض حابتت ح الطرف عن اوبعاد التارخيية و االجتفاعية و السياسية و ال قافية احمليطة 
قر أبهنا اليت ككلت حوارية الرواية و حققت تعدد اوصوات و تباين ابلرواية، و إمنا  
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اويديولوجيات إىل حد تصارعها، مث إنه اختذ من اللغة ركي ة يف قراءة اتريخ الرواية و إعادة 
 أتويله ركي ة  يضا يف بناء تصور احلوارية لديه. 

إغراء و  »تعفض على: و تسفى  يضا ابلوظيمة االكهارية و هي  :الوظيفة اإلغرائية-ج  
 .1«جذب القارئ حمداث تشويقا و انتظارا لدى ااتلقي

نرحظ  ن هذه الوظيمة يغلب عليها الطابع االكهاري و التجاري ابلدرجة اووىل، عفلت هذه 
 الوظيمة على إاثرة فضول القارئ، و تكفن إغرائية الرواية حابية اااتريوككاح يف العنوان ااشوق

تقطب له، إال يدفعه المضول لقراءة الرواية الكتشاف معانيها و فهن  عفاق للقارئ و ااس
 احملتوى.

 . مستوايت العنوان: 2-4 

إن عنوان رواية حابية اااتريوككاح يتكون من كلفت  اووىل و هي لمظة :املستوى املعجمي-أ
ال يشاركه حابيةح و هي لمظة تدل على اسن علن ممرد ال يدل على معىن واحد مع  حمسوس 

 فيه غريه و ال حيتاج لقرينة و ال انية لمظة حاااتريوككاح و هو يدل على اسن كيء ملفوس.

 جاء العنوان يف هذه الرواية هكذا حابية اااتريوككاح :املستوى الرتكييب-ب  

العنوان هنا ورد تركيبيا إضافيا، حيث وردت كلفة حابيةح نكرة وهنا اسن علن مث عرفت 
و جاءت كلفة حاااتريوككاح لتنوب عن حالح التعريمة اليت حذفت يف االسن الذي  ابإلضافة،

  ضيمت إليه لتميد بذلل التحديد و التكصيث .

رواية حابية اااتريوككاحح تعاجل التهفيش و الظلن الذي تعيشه اار ة و  :املستوى الداليل -ج  
عليها يف كض كيء بسبب اجلهض هي يف جمتفعها الذي كان من آاثره تمضيض اجلنس ااتر 

الذي يسيطر على بعض اجملتفعات و بسبب بعض العادات و التقاليد اليت تقيد و ختنق 
الطاقات و ااواهب.                                                                           
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و مسيت حابيةح وهنا تتفتع و ابية هي بطلة الرواية اليت ظلت تكافح وجض رد اعتبار اون ى 
 بصمات جتعلها فريدة من نوعها فقد ورثت حابيةح االسن بصمة وراثية حيث كان امسها موروث

و هكذا  صبحت ابية ابنة ابية حميدة ابية، هكذا  »من اجلدة إىل ابنتها مث إىل حميدهتا، 
 .1« كون قد ورثت االسن 

طري أبجنحة مكسورة، هكذا  صبحت  ان هكذا  صبحت  هين و  تمق ك »عانت ابية ك ريا 
، فبسبب العادات و التقاليد كانت حترم البنت من 2«ابية بعد جناحي يف كهادة البكالوراي 

فكانت حتاول االنقرب على  3« عرافنا و تقاليدان متنعين من ارسالِل إىل اجلامعة »الدراسة 
ليت متارس ضد اون ى إهنا تستدعي السائد الراهن فتأيت لتقج كسد منيع  مام كض التجاوزات ا

عنصر القوة و اجلر ة لتصنع حضورها الرفت يف الدفاع عن اجلنس اون وي، و هذا كي تعيد 
لألن ى مكانتها يف اجملتفع فهي جتاهد وجض  ن تنال حقوقها و تعيش احلياة الكرمية دون  ي 

 تسرتجع  هدة لتنال هدفها وقيود من اجملتفع ااتسلط الظامل حلقوق اون ى، فهي تكافح جا
 هيبتها.

لكن هناية الرواية كانت سعيدة تاصة عندما حققت ابية )البنت( حلفها يف الكتابة و صبحت  
 الكر مند  ك ر من مخسة سنوات دعيت لربانمج  »كاتبة مشهورة و يرجع اللل لقوة ع مها 

اداعي تكرميا لتموقي يف كهادة البكالوراي لكن جدي وقتها رفض اللل، فسبحان مغري 
  4«اوقدار

 ان ابية إبنة ابية حميدة ابية، يف ال ال ة و العشرين ربيعا، امر ة كربت بسرعة و ت وجت  »
مسار حيايت على مسفعكن عرب إالاعة بسرعة، و ها  ان  قج بنمس السرعة  حاول رسن 

 غرداية،  ان امر ة جبلت على اثن : احلبُّ و احللن، احلبُّ للناس مجيعا و للعامل أبسره، و على
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  1«احللن مهفا صعب و مهفا طال 

نرحظ  ن العنوان محض دالالت هلا عرقة وطيدة مبحتوى و مضفون النث الروائي حيث    
 ة.ستكشاف معانيه الظاهرة و اخلميا ساهن يف توضيح دالالت و
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المبحث الثاني: البنية السردية و أبعادها اإليديولوجية  في  
 رواية "باية" 

 أوال: الشخصيات و وظائفها اإليديولوجية  

 ثانيا: الزمن و داللته اإليديولوجية  

 ثالثا: المكان و داللته اإليديولوجية  
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 يديولوجيةوظائفها اإلالشخصيات و أوال:
 الشخصية :  مفهوم-1

 من ب  البديهيات ااكونة للبنية السردية يف الرواية هو احتوائها احلتفي على الشكصيات      

و اليت هي عفاد من  عفدة البناء الروائي كفا يرى عبد ااالل مراتض، هي اليت تكون واسطة 
 1.العقد ب  مجيع ااشكرت اوترى

( السند اارئي لكض اوفعال اانج ة داتض احلكاية و هي   ( personagesو تعترب الشكصية 
كيان يتفي  ابلتحول و العرضية و تتفي  من حيث اومساء و اهليئات، و  ككال التجلي فقد 

كفا  هنا حتتض موقعا هاما يف بنية الشكض » تكون إنسان  و حيوان  و كجرة  و مجاد ...إخل ،
 .2«ةفهي  حد ااكوانت اوساسية للرواية إىل جانب السرد و البني الروائي

و تتعدد الشكصية  » و هبذا تعد الشكصية احملرك اوساسي لكض العناصر اوترى يف الرواية
ديولوجيات و ال قافات و احلضارات و اهلواجس و يالروائية بتعدد اوهواء و ااذاهب و اال

. و بذلل فإننا نرحظ يف  3«دلتنوعها و ال التترفها من حدو الطبائع البشرية اليت ليس 
الرواية الواحدة عددا من الصمات اخلاصة بكض ككصية سواء كانت ظاهراي  و ابطنيا حيث 

أييت امتدادا لرؤية النقاد يف التقليض من النظر للشكصية  » يشري غرمياس يف ممهومه للشكصية
    4«ةييف صماهتا اجلسفان

و هذا ما تراهن عليه الكتاابت احلدي ة  سلوبيا يف بناء الرواايت عن طريق تقدمي تلجات 
نمسانية و ملح كعورية، فالشيء اوساسي هو االدوار اليت تقوم هبا الشكصيات و بتقمينا 
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تصطنع اللغة و هي اليت ت بت  و تستقبض احلوار، و هي » لألدوار جند  ن الشكصيات هي ايل
اناجات، وهي اليت تصج معظن ااناظر ...اليت تستهويها، وهيح اليت تنج  اليت تصنع ا

و هي اليت تنهض بدور تقدمي الصراع  و تنشيطه من ترل سلوكها و  هدافها و  احلدث،
 1«اعواطمها... و هي اليت تعفر ااكان وهي اليت تتماعض مع ال من و متنحه معنا جديد

ن اوكماء هو قدرهتن على رسن ككصية ال متناقضة المكر و و لعض  هن ما يعتفد عليه الروائيو 
إن »ث ااظهر يف العفض الروائي  و ابوحرى حماولة اإلاام بشكصية تبدو واقعية يف تصويرها حي

 2«ههو حباجة إلي الكاتب ال ينسخ مناالجه نسكا من احلياة و لكنه يقتبس ما

و دكاء يبدله الروائي تاصة و إن  حكن ومن متت ميكننا اعتبار هذه العفلية عفلية إبداع 
رفع احلجب عن عواطج الشكصية و »ل قدرته على فهن ككصياهتا و يتن اللل من تر

 حاسيسها ااكتلمة و كعورها الباطن اجتاه احلوادث  و الشكصيات اوترى و هو ما مسى 
 3«فعادة ابلبوح  و االعرتا

ديولوجيات معينة ال ميكن اخلروج من يوعروة على ما سبق فإن هذه الشكصيات احلاملة إل
 ي وصج ال »ن دائرة هرمية التوصيج إال إالا محلت وجهة نظر مبقتضى فلسمة رؤية العامل و
 4«ايشتفض على نظرة ككصيات العفض اوديب إىل العامل ال ميكن  ن يكون اتم

نظرهتن الشكصية »ه و من ترله تتجلى ككصيات مؤثرة ميكن التفاكي و  حاسيسها اا تربز 
 5«اإىل العامل العاكسة للواقع ااوضوعي عكسا سابق
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و لنتفكن من التقرب من الشكصيات هذه  ك ر و معايشة واقعها و تماعرهتا و االنغفاس يف 
ديولوجياهتا ومنه تكون لنا حرية يتربير تصرفاهتا اليت تبدو منطقية يف  ع   صحاهبا حبسب ا

صية فيفا كانت قوية احلضور و كديدة التأثري واللل من ترل ااماضلة و احلكن على الشك
تصرفاهتا االرجتالية يف احلياة  و الساحمة الكتشافنا لكض ككصية على حدا من بداية ظهورها 

الشكصية اودبية ال تصبح هامة و منوالجية إال ح  يتسىن »ن يف الرواية إىل آتر ظهور هلا و
ة ديدة ب  اارمح المردية وبطاله و ااسائض ااوضوعيللمنان الكشج عن االرتباطات الع

 1 «العامة

 ديولوجي للشخصيات يف رواية "ابية" : يالبعد اال -2
تعد الشكصية الروائية العنصر الذي تتفي  به اوعفال السردية عن غريها من  جناس      

اودب، و ال وجود لرواية بر ككصيات عظن كأهنا  م قض، فهي اليت تصنع اللغة، و تدير 
احلوار و هي اليت تنج  احلدث و تنهض ابلصراع و تعفر ااكان، و تتماعض مع ال مان فتفنحه 

 ترى .و هذا ما ال ميكن  ن يقوم به  ي مكون من مكوانت السرد اومعنا جديدا 

و من ترل دراستنا لرواية حابيةح لمت انتباهنا تعدد اوبعاد اليت رمستها الروائية  مام 
الشكصيات الواردة حيث يتن من ترهلا صوغ الروائية  فكارها يف ككض صور تساعد على 

               يولوجي و النمسي و كذا االجتفاعييالم فهن الشكصية، فندرك من ترهلا البعد
 ديولوجي .ياالو 

 الشخصيات الفاعلة يف رواية " ابية " :  -أ
عند دراستنا لرواية ابية ح اااتريوككاح وقمنا عند نقطة مهفة اليت ال ميكن التغاضي عنها يف  

واية فترتكان  ثرا يف نمسية روايتنا هذه و هو التقارب الشديد يف فاعلية بطلت  حتضران يف الر 
و الواقع  ن »ة ااتلقي الذي يرى  ن كليهفا يرجح  ن يكون الشكصية البطلة يف هذه الرواي

                                                           
 . 30: صدراسات يف الواقعية، جورج لوكاتش:    1
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هذه اخلصوصية المنية يف بناء احلدث قد لمتت انتباه سائر كتاب الرواية احلدي ة ... ففنهن من 
على  ماكن متعددة و  زمنة وفق يف جعض  حداث روايته الات طابع كامض، فمرش فيها البطولة 

متماوتة و ككصيات متباينة ضفن وحدة فنية جيفعها حمور المكرة اوساسية للحدث الدال 
  1«د ااقصو 

كفا الحظنا يف دراستنا هلذه الرواية إككالية وجود بطلت  يف الرواية الواحدة، وهذا ما سبقت 
 2«المردي و اجلفاعي تصورات لوسيان  كلودمان و جورج لوكاتش حول البطض»ه إلي

و هذا ما نلفسه  3«نمبنظور تقدمي ميجد التجربة اإلنسانية يف كض زمان و مكا »ل و يتن الل
يف رواية ابية حيث نرحظ اودوار الشبه  متوازية للبطلة ابية ح اوم ح و البطلة ابية  حالبنتح، 

من ترل حضورها الك يج يف النث،   (اوم)و ال أبس  ن نشري ابلدور الكبري الذي لعبته ابية 
و  حرمها اليت ظلت حتارب من  جلها فبعد رحيلها (اوم )و بعد ااغامرة اليت عاكتها ابية 

 مر يف  ن تتحقق و هذا ما ( البنت )سلفت  حرمها اليت مل تكتفض بعد إىل البطلة ابية 
حماولة اكتشاف بنية هذه  حدث، و لنا اان  ن نغوص و نتعفق  ك ر  يف الرواية من ترل

 الشكصيات :

هي  »ب هي ابية حميدة ابية ككصية حتب ااطالعة و الكت شخصية ابية " األم " :  -1
 »(البنت)مت وجة و توفيت  ثناء إجناهبا للبطلة ال انية ابية   4«ةكتب ورثتها عن  مي ابي

صعبة يف آتر محلها مرت حبالة نمسية  5«او العشرين ربيع توفيت عن عفر يناه  اخلامسة

                                                           
، جملة  هض البيت  التفاعل الفين بني الشكل و املضمون يف الرواية العراقيةبواكري ابقر جواد حمفد رضا الرجاجي:    1

 . 7عليهن السرم ، عدد 
،ص.ص: م 2007، جملة دنيا الوطن ، السرد الروائي املغريب بني التجنيس و التجريب و التأصيلمجيض محداوي :    2

31  :12  . 
 . فين بني الشكل و املضمون يف الرواية العراقيةبواكري التفاعل الابقر جواد حمفد رضا الرجاجي:   3
 . 23: رواية ابية ، اااتريوككا ، ص  4
 . 23 نمسه ، ص:  5
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عبت  مل ك ريا حىت وضعتل تاصة مع تدهور لقد ت »قر فعاكت حالة تدهور و تقه
 1«سوالدك و كان اللل يف الشهر اخلام حالتها النمسية بعدما عبط ااوت

ككصية م قمة و كديدة التعلق ابلكتابة إال اهنا ختمي رغبتها هذه يف ظض جمتفع  (اوم)ابية 
الصوت و الصفت مبا ينتجه من »ة حمافظ حيرم أتليج اار ة فتتأرجح ككصيتها ب  ثنائي

دالالت إبظهار الرغبة الداتلية و ما يكتنمها من فعض و سلوك ميي  اجلسد اون وي عن نظريه 
فباية تشعر برغبة كديدة تكبتها إال ان  2«لنسحاق من نصيب اوو كوري، فيكون االذ ال

فنتيجة سيطرة الرجض تساعده عليها سلطة اجملتفع فيغيب  »ن الرجض وحده من له احلق يف النظ
 3«ةتطاب الذات و تصفت لغة اجلسد، لتؤدي يف اوتري كينونة الذات، تعرب عنها الكاتب

و تركه لألعوام القادمة بسبب حميطها احملافظ و حىت و إن فكرت ابية يف عدم اإلفصاح 
 تمي مؤلمايت يف ثنااي اوريكة... فلست مستعدة لكشج  »ة الظروف اليت تعيشها فهي القائل

 وراقي اان ...فقد ال يكون هذا ال من هو زماس، و قد أييت علينا يوم تتغري فيه اووضاع 
فح  أتتيين الرغبة  »:يتضح يف قوهلا    يضا و ما   4«مستقبر، نعن قد  كتب رساليت البنيت

يف الكتابة تكون هناك دائفا قوة مضادة تتوازن مع قوة الرغبة يف الكتابة بداتلي...لن  مسح 
 5«أبن  كون ضحية للظروف الداتلية  و اخلارجية ... سأنتصر اي جديت

   كتابة رسائلها .ومن ترل هذين ااقطع  نلتفس نربة ااقاومة و عدم اليأس و مواصلة  

                      علن  ن والدة رستن جتهض القراءة »ن ابية اوم كانت حتفض هن النسوة الريت حرمن من التعلي

 كانت تعترب التعلين و ت قيج اار ة هو اارال الذي كان من اامرتض  ن يعتفد عليه يف تنوير 
                                                           

 . 29:رواية ابية: ص   1
، )د.م.ن(،  مجاليات الرواية النسوية اجلزائرية أتنت الكتابة و أتنيت هباء املتخيلينظر، حمناوي بلعلي اليازوري:   2

 . 303: م، ص2015)د.ط(، 
 . 304: ينظر، نمسه، ص  3
 . 59 رواية ابية :ص:   4
 .60:  59نمسه، ص:ص  5
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هبا حنو عواطمها بدعن من اجلهض إىل النافعة يف فكرها و االرتقاء هبا من اوفكار اليت تسوق 
اجملتفع و ااربية و ااكونة جليض واعي و تمنيد المكر السائد اليت يتبناها اجملتفع العريب من 

هتفيش للفر ة و حماولة  طفس للدور البارز الذي تلعبه اار ة يف اجملتفع، كفا جاء على لسان 
 ما تعلن النساء الكتابة فأعود ابهلل إال ال »: اار ة يوما تري الدين ابن نعفان حيث يقول يف حق

 رى كيئا  ضر منه هبن، فإهنن جمبوالت على الغدر و كأن حصوهلن على هذه االكة من  عظن 
وسائض الشر و المساد فاللبيب من الرجال من ترك زوجاهتن يف حالة من اجلهض و العفى فهو 

   1«ن صلح هب

اعة حنو البوح مبشاعرها اجتاه حبيبها رستن اومر الذي يعترب من ختطو ابية اوم بشج    
نعن حبييب فقد حان وقت »: الكبائر يف جمتفع جد حمافظ، وهي تعي اللل جيدا إال قالت

البوح ببعض اوكياء  قوهلا دون  ن حرج  و تجض ... قد  بدو لل فتاة عب ية تاصة و  ننا 
ة ابية حبفاسة حمو حتقيق آماهلا اباواجهة رغن  هنا و هذا ما يرسن انطرق 2«ظمن جمتفع حماف

لكن ماالا لو ضّيعها و »ب حتسب حساب اجملتفع احملافظ دوما كفا الكران و كذا سلطة او
 3«؟ سّلن الرسالة إىل والدي كأترق

إليل منوالجا عن إحدى رسائض  »: تن عج من تصرفات بعض اوفراد يف جمتفعها (اوم)ابية 
الماضض :  تساءل كيج  مكنل العيش مع زوجة ثراثرة كالسيدة زوجتل... الغملة : سيدي 

توقيع : ككث ممد صربه من سلطة لسان زوجتل ... ومنذ اللل اليوم مل نعد نعهدها خترج 
فباية قد نمد صربها بعد ما ما ر ته من  فعال بعض النساء يف بلدهتا اليت تبوح  4«نل ايرة اجلريا

 ها و تنقلها للناس فكأن مههن الوحيد هو التنقض من بيت اجلريان بكض  سرارها و  سرار غري 

                                                           
، جملة مقاليد ، عدد تلقي السرد النسوي العريب املعاصر بني املرجع الفكري و الباعث النقدي  حرم بن الشيخ :   1

 ، جامعة قاصدي مرابح ، ورقلة، اجل ائر  13
 .62:رواية ابية: ص  2
 .64نمسه، ص:   3
 .66:نمسه، ص  4
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 لنقض احلديث فقط .
و هذا ما دفع هبا لمعض ما فعلته وهنا تعلن  ن هناك نوعا من النساء ال تنمع معهن النصيحة، و 

منه مل جتعض ابية كض النساء مرئكة مظلومات يف نظرها بض حتفلهن ااسؤولية يف تغري واقعهن 
 اية للناس . إدنمسهن و الكج عن إحراج مكبواتهتن يف ككض أب

فكانت ككصية ابية تتف ض يف طريقة تعاملها مع حياهتا الذاتية بعقرنية و ات ان  ك ر من 
فتبدو ابية هنا و كأهنا  1«ن كانت  ول مرة تدمع عيين كمقة على  حده»ة تعاملها ابلعاطم

        ليست كباقي بنات وقتها فهي حتب اتترفها يف طريقة التمكري عن ابقي بنات حميطها
هناك نساء اي جديت »: و حتسب هذا اتترف و ترى فيه اخلري و التغيري، حيث ختاطب بقوهلا

 2«ت يتنمسن م لي اهلواء  كهيقا و زفريا...لكنهن انئفات م ض نوم اوموا
 ن اار ة ال تولد  »ى فهي هبده الطريقة حتاول السفو بتمكري اار ة و التغري من واقعها وهنا تر 

هكذا بض تصبح كذلل حيث يعفد اجملتفع اوبوي إىل وجهة فرض مقاييس اجتفاعية عن 
  3«ء اونوثة على مجيع النسا

قدموا خلطبتها وقوهلا ال  ما عن فكرة ال واج عند ابية فبعد رفضها لبعض الشباب الذين ت   
 مام والديها ابلرغن من صعوبة موقمها الذي اختدته يف ظض احمليط الذي تعيش فيه وهنا تراه 

ي سوى الرضوخ و قبول هذا العريس النقاإمل يبقى كيء ميكنه »: تقليدي لكن هذه اارة تقول
 4«؟هذه اارة ...  موت  م  ولد من مويت

ا تنتقد فيها ال واج الذي يكون ابلغصب  و من  جض إرضاء اجملتفع و كانت الرسائض اليت كتبته 
 فقط ليقولوا أبهنا ت وجت فقط و هذا وتدها حبديث الرسول صلى هللا عليه و سلن : ح ال

   مل  سكت » تنكحوا البكر حىت تستأالن، قالوا اي رسول هللا فكيج إالهنا، قال :  ن تسكت
                                                           

 .66رواية ابية :ص:   1
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 1«فكأنين  جرمت ح  قلت ال بصريح العبارة فتكهرب اجلو ان قلت هلن  ال  ريد هذا العريس 

فعندما كانت تكتب عن ال واج  »ا و جاءت رسائلها لتغيري واقع المتيات الريت أيت  بعده
اابكر فقد كانت هتيء اوترايت و اجملتفع إىل تقبض التحوالت االجتفاعية و كانت الكتابة 

 2«ةآفاقا يتسع إىل حلن الكتاب

 ن سبض استقاء العلن و الينء عن اخلضوع اعيشة يمرضها العرف و العقائد  (اوم)تقر ابية    
ح  يكون التلفيذ »ء االجتفاعية هو اإلقبال على التعلن من احلياة مبكتلج زوااي االستقا

هي احلياة تعلفين من  مستعدا، يظهر ااعلن كض ما لديه . لطااا كنت مستعدة للتعلن و ها
 3 «...ا إكسريه

 4«دكوري الذي دفعها للتفر ذ هي بذلل  نتجت ثورة غري معلنة على مجيع قوان  اجملتفع الو »
فر وجود خلطر يرتبث ابون ى  ك ر من تطر اجلهض فسعت ابية حملاربته و القضاء عليه . 
      واللل بواسطة التعلن و الكتابة و حماولة استنهاض مكنوانت كض  ن ى للتطلع لواقع جديد

 و مغاير .

قدا للفر ة اليت ن تيذ فكرة اجملتفع الذي يرى  ن اون ى  قض قدرا من الرجض فقدممنحتاول ابية ت
توجد الك ري من النفاالج اليت كسرت فيها موهبة اار ة بمعض »  وصلت نمسها إىل هذا ااصري

 ااكسورة  كرءها ...اجملتفع  و بمعض اجلهض  و االعتقادات اخلاطئة، فبذل  ن ُتسِلن تلل 
جندها تنصهر يف كيان آتر و توهن من ع ميتها ...ال تقوى إال على امر ة ضعيمة م لها ال 

جيابية ااذكر يتسن ابإل»ر كوراي ابعتباال و منه جعض حق فكر اار ة يف الاته 5«احول و ال قوة هل
                                                           

 .54رواية ابية :ص:  1
  .م 2015 /8/  28اتريخ النشر ،  361، جملة العريب اجلديد ، عدد طبقات القول النسائي زهور كرام:   2
 .89: رواية ابية :ص  3
، اوكادميية للدراسات االجتفاعية و  النسوية من التأسيس على اشكالية املصطلحالكتابة العربية  عامر رضا :  4

 . 7:ص اارك  اجلامعي عبد احلميظ بوصوف، ميلة، اإلنسانية،
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رضوخ و االرتباك و الرتدد و و ااغامرة و العقرنية و اإلبداع، بنفا تتصج اون ى ابلسلبية و ال
  1«دالعاطمية و إتباع العرف و التقالي
فكلج ابب غرفة الضيوف كان جيلس هناك حلفي »ن حتقق حلن ابية يف االرتباط برست

ال  عرف حبيب و ال اعرف »ا لكن و مع هذا كانت ختشى  ن يقفع  حرمه 2«ضاجلفي
 ن  عرف مسبقا و ابلتمصيض اافض ما الذي ...لست مستعدة نمسيا بعد هلذا التغيري دون مآثره

ة  مث ابلمعض كعرت خبيبة  مض كبرية ح  منعها رستن من الكتاب 3«ج سأكون عليه بعد ال وا 
 جد هلا  ي مربر  و تمسري معقول  عد موقج رستن و غريته اامرطة مما  تطه و اليت ملب »

 4 «ء ...بعد  ن كاركت زوجي سري كالبلها

كنت  ؤمن »ن تريد  ن تتصدر ِحلج النساء الرئي يشعرن بوجوب تغري واقعه ابية اوم كانت
 5«ا ن قدر النساء لن يتغري إال إالا غريان حنن النساء من  نمسنا ليتغري بعد اللل العامل من حولن

رغبة »ا و بقيت هلا هذه الرغبة إىل آتر رسالة هلا و اارسلة إىل ابنتها ابية، و منه جتسدت لن
يف  ن ينمس عن عاطمته و رغبته يف  ن يضع هذا التنمس يف صورة ت ري كض من يتلقاها المنان 

يف صوغ و تع ي   (البنت)و مت هذا االتتيار  مر يف آالان نسائية غري ابية  6«هنظري عاطمت
فكرة التحرر من اجملتفع إىل ما فيه تريا بض و ااسامهة يف إثبات  ن اار ة هي ج ء انضج يف 

 لها م ض الرجض .جمتفع م 

 و يف اجلدول التايل تتلكث ككصية ابية اوم :     
                                                           

، دار اليازوري العلفية للنشر و ابنوراما النقد النسوي يف خطاابت الناقضات املصرايتينظر ، حمناوي ابعلي:   1
 .54:، ص 2015، التوزيع، عفان

 . 92:رواية ابية :ص  2
 . 95نمسه، ص:  3
 .100:نمسه، ص  4
 .100:نمسه ، ص  5
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 مادايهتا  خصائصها  مقوماهتا 
 ابية  امسها :

  ن ى جنسها : 
 25 قض من  السن : 

 سنة 
 يتيفة  نشأهتا : 

مجيلة كعرها طويض . وجهها حيفر 
 ساعة اخلجض .

قوية الشكصية هلا ع مية كبرية لتحقق 
ختمي  هدافها لتعطي الاهتا .كتومة 

 صورة احلكفة و انتضار المرص .
مرنة ختمي ح هنا و تظهر قوهتا 

 اواجهة احلياة.

 
 متوسطة احلالة ااادية .

 ع ابء مث ت وجت .
 كاتبة تمية .

 أهدافها  عالقاهتا  غايتها يف الرواية
 حتاول جبهد

حتقيق  حرمها يف  
مواصلة الدراسة و 

التأليج و تغيري  فكار 
اجملتفع و إصرحه، 

وحماربة بعض العادات 
و التقاليد اليت تقيد من 

 حرية اإلنسان.

عرقاهتا طيبة مع صديقاهتا و مقربة 
 إىل زينب و تشمق عليها .

كانت عرقتها بوالدهتا عرقة احرتام 
 .لكن خمتلمتان يف طريقة التمكري 

عرقتها بوالده حتبه ك ريا لكنها تلومه 
 لعدم قبوله مواصلة دراستها .

 عرقتها و رستن مبنية على احلب .
عرقتها جبدهتا عرقة حب كفا  هنا  

كانت مب ابة ملهفتها  و اختذهتا 
مستفع يف جض كتاابهتا و كذا اعتربهتا 

قدوة هلا .عرقتها بدادي عدون 
عائشة حب و م ض يف الكماح و 
النضال و النجاح .عرقتها اببنتها 

عرقة حب و  مض يف  ن تكون بطلة 
 .قادمة افرتاضية تقوم بتحقيق آماهلا

 هدافها راقية إال كانت 
تسعى إىل التغيري اا مينعه 

اجملتفع أبعرافه بينفا 
يسفح به الدين و 

القانون و منه كانت 
حتاول بكماح  ن تبدِّل 

دهنيات و فكر الناس و 
هذه اوعراف  صرفهن من

اجملحمة يف حقوق اوفراد 
و تاصة النسوة، فكانت 

تطفح  ن تكون هي 
بداية قصث جديدة 

لواقع مجيض للفراة 
 مبجتفعها .



 "  "باية :                    البنية السردية و أبعادها االيديولوجية في رواية املبحث الثاني

~ 50 ~ 

 

 ابية اجلدة : -2

ة احلنونة و الطيبة الات العقض الراجح يف جمتفع حمافظ فكانت  هي ككصية جتسد عاطمة اار 
و  ان يف روسيا اكرتيت هذه  »ة اهنا كانت رومانسياالطرع و ك رية السؤال  و يبدو ب حت

الدمى اا ترفة ...فأهديتها لوالديت ... فرحت هبا ك ريا و  صبحت تضع بداتلها البكور 
 1«هالذي كانت تصنعه بيد

فقالت يل يومها »:كفا و  هنا الات روح تماؤلية و بنظرة استشرافية يظهر توازهنا النمسي 
 2«الدمى مب ابة  ان و حميدايت اللوايت سيحفلن امسي مستقبرضاحكة  مستبشرة: هذه 

 تربس والدي »ة تعد ككصية ابية اجلدة كذلل ككصية مقاومة و مدافعة على ر يها بشد
أبنل كنت  ول سيدة تضرب أبعراف البلدة عر احلائط و تسافر تارج البلدة رغن  ن سمر 

 3«ا اار ة يف وقتل كان حمرم
من متلل تلل الشجاعة للتغيري و اخلروج عن ااألوف و البدء »:هي ككصية قوية و كجاعة 

كانت ترفض الظلن و ال تسكت عن حقها الشرعي لتكون   4«تلمتح الطريق  مام اوتراي
بذلل رالعا ان يمكر يف االستيرء على حق اار ة و لتمتح اجملال  مام النساء الرئي هتضن 

 مل تقويل ال عندما  راد  توتل  كض حقل يف اارياث و رفع ككواك إىل » حقوقهن و يسكنت
 5«ةحلقة الع اب

 شخصية ابية )البنت(: -3  

ابية البنت تعترب من التلفيذات النجيبات يف مدرستها حتصلت على  على الدرجات يف كهادة 
م حرمت من مواصلة دراستها يف اجلامعة بسبب جمتفعها احملافظ الذي مينع 2013البكالوراي يف 
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البنت من مواصلة دراستها يف اجلامعات  متت سبعة عشر سنة و صارت يف ال امنة عشر سنة 
و مل تنض مرادها يف إمتام دراستها ابجلامعة ابلرغن من حماولتها يف إقناع عائلتها لعدة مرات، فقد  

هكذا  صبحت  هين و  تمق كطري أبجنحة  »: قراره و بشدة فتقول كان جدها صارما يف
م فنجاحي بتموق مل 2013مكسورة، هكذا  صبحت  ان ابية بعد جناحي يف كهادة الباكالوراي 

فأصبحت ابية بعد  1«يشمع يل عند جدي ومي احلاج إبراهين فقراره كان ال للجامعة يعين ال
ي تشاهد حلفها يتبكر  مام عينيها و هي يف صفت اللل تعيش إحساس احلرمان و الظلن فه

صرت اان يف ال امنة عشر و نلت تيبات بعدد  »اال تستطيع فعض  ي كيء  مام إرادة جده
 . 2«يسنوات عفر 

إهنا ختاطبين  ان ،  ان ابنتها هذا يعين »ه جتد ابية رسائض من والدهتا فتشعرها ابلتفسل مبا حتب
و تتمق معها يف حب  3«ا رسائض  مي مضفونة داتض كتاابهت هنا رسالة موجهة إيّل ، يعين

و هو اومر الذي كان  صلي القراءة اي ابنيت او  واصلي القراءة ... و و»العلن الكتب و طلب 
ف اد 4 «ه له وقع كبري على نمسيتها كانت اارحظة اوترية  كأمر جيب  ن ال تتقاعس عن

 لتبد  بعدها يف حماوالت كتابية عفا 5«بحب الكتو  ظنل قد ورثتها يف  »رحبها للكتب  ك 
 تشكيض الاهتا احلقيقية »لبداتلها و إن كانت تراها ال ترقى استوى والدهتا فكانت بذلل حتاو 

 . 6«تداتض فعض الكتابة حبيث تتحرر من الكب 
كانت ابية تقتبس محاسها يف عدم االستسرم من قصة عائشة دادي عدون ابعتبارها منوالجا 

 1«ةالعلن اي جدي، هي وصلت إىل كض هذا ابلعلن فكسرت القيود و تركت بصف »حا انج
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فتوهج بذلل حلن ابية البنت و قررت عدم االستسرم اراد جدها يف مقاطعة كغج القراءة و 
و هكذا حايل مع  »يالتأليج عّلها جتد سبير الستكفال مشوارها مستقبر كفا فعلت داد

 رى قويت هذه القوة اليت جعلت السيدة عائشة دادي عدون ترفع هذه الكتب...  ستطيع  ن 
اار ة فيه تتماتر و جتاهر  »نابليوم الذي تكو  2«رقلفها لتدّون و خترج ما كتبته إىل النو 

بداعها دون  ن أتبه بر ي النقد الذكوري إلمياهنا بصدق ما تبدعه و ون كتابتها تعين هلا إب
 3«ةاحليا

متحة حتم  نمسها بنفاالج متألقة يف جمال الكتابة كإيرادها لقصة إي ابيض ابية البنت ككصية مت
نمتح الكتاب لنقر   »قوهلا اللندي  و مقوالت جنيب حمموظ و فلوبري، توماس وولج ... و 

 .4«غريان  حياتنا اليت دونتها امر ة
ال م ض الرجض إواصلت ابية البنت حماوالهتا يف اثبات و جهتها يف كون اار ة اابدعة م لها 

فأظهرت  »ةو سيَّست لتبين هذه المكر  5«ة اختذت اودب ككر معربا عن احلقوق الضائع»
وعيا لقدراهتا المكرية اليت ال ختتلج عن الرجض، ون التهفيش كان سببا يف رؤية اجملتفع للفر ة 

بقبول نشرها ، و منه حاولت إقناع  هض زوجها  6«اب اوية دونية  دى إىل تراجع إتباثها لذاهت
 اؤلماهتا و مواصلتها للدراسة و ابلمعض حصض اللل بيسر . 

          »ي سعت إىل إتباع كغمها فالتقت ابوستاالة دادو واصلت دراستها ابجلامعة جبنييج 
 7«هو استقريت يف جونيج حب ا عنها ... ووجدهتا هناك كانت وقتها تعد  طروحة الدكتورا

 ابية ،اارتيوككاح و على العلن و حققت بذلل كهرة حرواية قامت ابية بنشر مؤلمها  
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و  1«ةو الرقة و االستسرم و السلبيالضعج  »ل و صرحت عن فكرها للفجتفع و نمت بذل
متت دعويت منذ  ايم عند زايريت ورض الوطن ...مرحبا بل يف  »ة متت دعوهتا إىل حصة إالاعي

ل روائية حملية مت ض االنتصار و تسعى ون تكون وفيها مت االعرتاف ابو  2«ةمقر إالاعة غرداي
سجلت معل اان بينفا احلصة ستبث غدا حبول هللا إحياء للعيد »ت قدوة لباقي الكاتبا

  3«م2018 فريض 23العااي للكتاب ااوافق ل :
 و يف اجلدول التايل نلكث ككصية ابية البنت :  

 مادايهتا  خصائصها  مقوماهتا 
 

 امسها: ابية 
 جنسها:  ن ى

 سنة  18 سنها:
 نشأهتا: يتيفة اوبوين 

 
 

 مجيلة 
عاطمية ك ريا و ككصية متارس 
التأمض يف الظواهر احمليطة هبا و 

 تقضي  ن لكض كيء غاية يف احلياة.
تتحكن يف الاهتا فتظهر القوة و ختمي 
الضعج و اليأس و القهر و تتطلع 
 لتغيري واقعها بوسيلة اومض الدائن.

 متوسطة احلالة ااادية -
 ع ابء مث ت وجت .-

هاجرت مع  هض 
زوجها و استقرت 
 ابخلارج )جنيج( 

كاتبة و روائية -
 مشهورة .

 أهدافها عالقاهتا غاايهتا
تكافح الجض مواصلة دراستها 
مث تتبىن حلن والدهتا و ت عن 
على إعرء صوت اار ة و 

 ايصاله إىل  ن يكون الا فعالية 
 
 

عرقتها جبدها طيبة و مت ض هلا مكان  
 كض من اوبوين إال  هنا

 تلومه لعدم قبوله مواصلة 
دراستها و رفضه لتحقيق حلفها يف 

 .النظن 

مواصلة الدراسة و 
الولوج للجامعة و منه  
كسر التقليد النفطي 

 الذي
احلياة  سارت عليه 
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عرقتها أبمها كانت يف ابدئها مموهة  مك  يف اجملتفع .و قرار 
مث تعرفت عليها  ك ر من ترل 
الرسائض ف اد تقديرها هلا و أتثرت 

قررت مواصلة  بمكرها اانمتح و منه
مسرية  مها و نقد اجملتفع الذي يهرم 
و يسكت صوت اون ى على خمتلج 

 اوصعدة .
عرقتها بعفة والدهتا )فاطفة( كانت 
ااؤنس هلا الذي حياول احتواء ح هنا 

و مساعدهتا لتتجاوز  زمتها ، 
بصرفها و حماولة  ن تنسيها كغمها 

ابلكتب من ترل عرض عليها 
 بدائض  ترى .

قتها بعائشة دادي عدون عرقة عر
حب و تقدير كانت مب ابة اا ض 
الذي اقتدت به ابية البنت و 

الشكث الذي مي ض الرابط المكري و 
االديولوجي بينها و بن والدهتا ابية 

 اوم .

العلفية وهض 
جمتفعها،و اليت تنتهي 
 مع مستوى الباكالوراي.

ن ت بت  ن ااراة تصض  
إىل مبتغاها ابلع م و 

النظال و توصض صوهتا 
لتعرف بذاهتا اك ر على 

 هنا خملوق له قدرة و  
كماءة قكرية ينبغي 
 تطويرها و مراعاهتا .
 ن حتقق و توصض  

كتاابت والدهتا إىل كض 
النساء لتعري على 

 يف  ن اجلانب االنساس
اار ة تساند اار ة يف كض 

 مكان وزمان .

 الشخصيات الثانوية: -ب

 شخصية زينب :  -1

زينب هي ككصية ساالجة زوجت برجض يكربها خبفسة عشر سنة إرضاء للفجتفع الذي  
 بعد  ن وقعت حية وفكار زوقتها النساء هلا 1«عفتاة عانس يف نظر اجملتف »:يرى  هنا 
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عروس من  »ييباهتا فهتصار حققته فرضت به الاهتا ب  ترتفأضحت تعترب ال واج مب ابة ان 
  1«ع حقها  ن تتدلض و تتغنج على اجملتف

الواقع احلضاري الذي محلته اار ة ابوساس من السلج إىل  »ب كانت مت ض ككصية زين  
ان اخلصوبة اليت يتعلق هبا اخللج اعتبار اسؤوليتها الواقعة قصرا على سريورة احلياة و ضف

 فكان مهها  ن تقين حمر تسكت به  فواه من تصمها ابلعانس . 2«دالوجو 
 قول هذا بعد زايريت ل ينب و هذا بعد  »ع عانت زينب بعد زفافها صدمة انكشاف الواق

كهور من سمر زوجها لقد استقبلتين بومضة كاحبة يف عيوهنا ...و تصنعت بضحكتها الذابلة 
، إال  هنا بقيت  3«ا...مسعت كض االعذار اليت اتتلقتها لتربير سمر زوجه و امهاله ااستفر هل

ااسك  يتعب من  جلي، وهو يكتب يل من ح  إىل  »ه تكابر و تدعي  هنا وجدت ما تتفنا
ال آتر رسالة يعرب فيها عن مدى كوقه إيلَّ، و يرسض يل ااال و اهلدااي  يضا، هو حيبين ك ريا و 

لت بت لنمسها و لغريها  هنا خبري، و تيبة اومض هذه ستؤدي هبا إىل   4«يستطيع االستغناء عين
حماولة التشظي عن الكبت الذي كان حمتقنا بذاهتا و تبحث عن تصوراهتا تلل يف رجض آتر 

ليتها  تربتين عن قصة حبها مع ابن  »: الذي استغلها هو ااتر فجاء على لسان ابية 
 .5«ا، و عن محلها الذي كاد  ن يمضح  مرهجرياهنا

طلبت من حبيبها ان  »:يف و قعت زينب للفرة ال انية فريسة لسذاجتها و طيبتها 
إىل  ن  صبحت  6«هينقدها...اقرتحت عليه  ن يهراب معا ... لكنه متلث هراب من مسؤوليت

و يف النهاية  تعيش خبوف دائن فكان يتوعدها بكشج عرقتها و فضحها و تلطيخ مسعتها 
و هذا ضفن  ُطر إنسانية  »، كان يقول هو رجض و لن يتضرر مستقبله ... عكس اار ة
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، وهذا يعكس هيبة الرجض و طغيانه 1«كورية ككر و مضفوانذ تمرض منطق العبودية ال
     الستيرء على حقوق اار ة ابستعطافها مث اهليفنة عليها متكئا على جمتفع يقر بنصرته دوما 

و احلط من اار ة ظااة كانت  و مظلومة و هذا ما دفع ب ينب ابالنتحار بعد وقوعها يف احملظور 
         اوترقي و االجتفاعي و احملرم الديين، بعد فشلها  مام الضغوطات الداتلية النمسية 

تلت فلن جتد مسلكا ينجيها من خمالب هذا القِذر غري ااوت ...د »ة و اخلارجية االجتفاعي
إىل احلفام و مل خترج بعد ..مطروحة على اورض ساحبة فوق بركة من الدماء و قد فارقت 

فالضرر كان هلا و لروح بريئة و منه يكون قفُع المرد  2«داحلياة هي و جنينها و رحلت إىل اوب
قد يؤدي به إىل إحداث مهلل له  و لغريه و ما يعكس كذلل آفات اجتفاعية اجتفاعيا 
  ك ر جسامة من الي قبله . مستقبلية

 شخصية عمة ابية األم ) فاطمة( : -  2

 رملة كانت حتب البكور ك ريا، لكنها انقطعت عن إكعاله ونه كان سببا يف احرتاق بيتها و 
فقد كانت  3«امن ااستحيض ان تنسى  ن البكور كان سببا يف موت زوجها يوم»زوجها موت 

تعيش  زمة نمسية زاد من حدهتا كوهنا ترملت و هو الشيء الذي يُنقث قدرها ب   فراد 
 وتلل النظرة القاصرة اليت ترى  ن اون ى خملوقة  »ج اجملتفع لتعود إىل حالتها السلبية قبض ال وا 

 بعد ان كسر جناحها مبوت زوجها . 4«ت ضعيمة مكاهنا البي
ما  »ة انكسار نمسيتها ابتباع ما تقتضيه بعض اوعراف التقليديكانت حتاول اخلروج من 

و هي بذلل حتاول  5«دقامت به عفيت كان نوعا من الطقوس ااتعارف عليها لن ع احلدا
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تعدُّ االعتقادات »حبيث التكلث من اااضي عن طريق الطقوس ااتف ض من الروعي اجلفاعي 
   اووامر و النواهي الطقوسية ما توجه تصورات النساء  و اافارسات ال قافية اارتبطة ابجلسن و

 .1«نو سلوكه
صارت كالرماد مل  »الكنها رفضت و أتزمت نمسيتهس تعيش مع ابية بطلب من الشيخ ادري

ضي ُقدما يف حياهت
ُ
وهنا ال تظهر اعتفادها الكلي على  2«اتتقدم تطوة لتساعد نمسها على اا

ن الرجض و اعتباره للحياة من دونه مذلة و هذا ما رسكته الطبيعة اجملتفعية احمليطة هبا، و
 . 3«اكوري يبث فيها القناعة بضعمهذ التاريخ ال»

ة مستسلفة و منصهرة يف ما يمرضه ااتر و ما يقضيه  مت ض كذلل ككصية العفة  هنا امر 
نعن  صرُّ على تسفيته ب ح  »ا حتيا جمتفعيا ببيئتها و إن على حساب سعادهت الواجب يف  ن

 .4«اعار اجملتفعح ال عار ال وجة ااسكينة ااغلوب على  مره
 شخصية رستم زوج ابية األم :-3

كان جالسا ب وبه التقليدي  »ة ككصية تربز صمات الرجض اا ايب اوصيض و البهي الطلع
الع فاس المضماض و طاقية بيضاء و جّبة بيضاء ، و ازداد مجاله مبرور  بيض الناصع سروالهاو

ال من منا جسده بسرعة و ظهرت حليته اخلجولة، و حتول صوته إىل صوت عفيق و  جش يشبه 
صوت تدحرج حجر إىل  سمض البئر ، لقد ازداد مجاال و رجولة و قوة، لكنه احتمظ بتلل 

 .5«ةحر النظرة الذاهلة نظرة الرباءة السا
ن رستن كان م قما و متعلفا إال  نه كان يتبع  صول حيبذها و يقرها اجملتفع و اليت  ابلرغن من 

 يقاس هبا  مدى حكفة و كهامة الرجض ب  بين جنسه يف حميطه، إال كان ردُّه على رسالة ابية
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 هض يعين  ن جواب احلب المعلي هو ال واج ؟ هض هذا ما يقصده ؟ »ج هو طلب يدها لل وا  
  1«؟هض هذه هي نظرته

 ان سعيدة جدا مع رستن، »ا كان راجح العقض و على عقيدة دينية حمفودة فكان زوجا صاحل
 . 2«علفين  ن احلياة السعيدة تبد  بداايت سليفة و فق كرع هللا

ر ة و ليس م ض ابقي رجال بيئته إال كان يعامض رستن ككث عاطمي و رومانسي ال ُيسيء للف
يدرس تماصيض ما حييطين ليضع فيها استه هو بكض طيبته ز حنانة بنظر »ج زوجته ابية بلط

 . 3«ي من عينيه يذيب قطعة من فؤاد
كان جادا يف غضبه، صعب  ن ترضيه كلفة عابرة، »ة رستن ككث قوي احلضور و الشكصي

 4«دعني
حيب ابية ك ريا إال  نه كان متشراب اقتضيات حكن العرف و نظرة اجملتفع مع  ن رستن منمتح و 

ة لكتاابهتا معيد اومر لغريته على زوجته لكنه يُظهر عدم الشجاعة اليت حتضى  اجتاه نشر اار 
إىل  ن  قنع رستن بنشر كتايب يف جريدة ما ابمسي ال ابسن  »ا هبا يف مواجهة ُسكط  فراد بيئته

فهو يقّدر موهبتها و يشجعها  5«عاّح يل آتر مرّة حتدثنا فيها عن هذا ااوضو مستعار كفا 
 كرط  ن ختمي هويتها . 

 : ) احلاج إبراهيم(شخصية اجلد -4  

لكن  مي  ضافت  يضا ان  »ي هو ككث على قدر من التدين و التنور العلفي و العقائد
 . 6«ضإهنا كرك ابهلل ودجوالدي رفض م ض هذه اوعراف بشدة و حيارهبا و يقول 

                                                           
  94 :صرواية ابية:   1
 .98: ص نمسه،  2
 . 98: صنمسه،   3
 .99 :نمسه، ص  4
  .102:ص  ،نمسه  5
 .72 :ص نمسه،  6



 "  "باية :                    البنية السردية و أبعادها االيديولوجية في رواية املبحث الثاني

~ 59 ~ 

 

حيث يعلفهن دروس »ف ابلرغن من  ن اجلد ابراهين ككث م قج إال  نه مقيد حبكن العر 
اللغة و فنون اودب ...كيكنا دائفا يقول لنا من  راد منكن تعلن اودب على  صوله فلتأتده 

ي اجملتفعي الذي ديولوجي، لتبقى نظرة اجلد إىل اجلامعة جتسد البعد اال 1«نمن ااعلن إبراهي
و إن مل امسح لل مبواصلة تعليفل فهذا توف عليل مما قد يصيبل من  دى و  »فيه يعيش 

، مث  تد يتحجج ليغطي 2« نت بعيدة عين، فاجلامعة تمتقد إىل اومان الذي اعتدته اي صغرييت
 . 3«ةلكن رغن اللل فكض  عذاره واهي»ر عن توفه و عج ه اجتاه نظرة اات

ك ريا و متعلقا هبا لدرجة  نه كان حيافظ على  غراضها بغرفته و هو دليض على   كان حيب  مه
ارتباطه العاطمي ابااضي و منه مبا هو تراثي و ما جرى عليه التقدير االجتفاعي من قين و 

  4«لِ كأس  كاهد  مي حتوم من حويل كانت ترتدي اللل الوكاح تدي اي ابنيت هو ل»س  س
ليس هنالل  فضض من يكون  »ع ن اجلد حياول التلمت من رقابة اجملتفيف ك ري من اوحيان كا

، لتف ض وضعية 5«نوالدك معلفا يسفح لل ابلتعلن و لو كان اللل يف آتر زاوية من القس
التناقض بينفا جيده منطقيا و غري حمرما و من حق النساء كالرجال و هو طلب العلن و ما هو 

 تفع و سلطته .مرفوض اجتفاعيا و يقتضيه حكن اجمل
 شخصية عائشة دادي عدون:-5

و التقدم  فكرة ال بات (البنت)و ابية  (اوم)هي الشكصية النفوالج اليت منها استلهفت ابية 
 إىل اومام و مواجهة اجملتفع القامع حلرايت اار ة مبا 

يعفض العقض و حيقق المائدة للفر ة الاهتا و للفجتفع  يضا و منه حماولة التغيري و ال ورة عن 
هي إحدى م قمات البلدة ..، كانت  »اوعراف و العادات و ااعتقدات ااقصية للفر ة : 
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حتارب االعتقادات اخلاطئة ...تاصة تلل اخلاصة جبنس ااولود الذكر و اون ى و غريها 
امر ة جريئة جدا اثبتت للفجتفع ما ميكن للفر ة  ن تمعله إالا آمنت بنمسها و ....كانت 

  1«بقدراهتا 

و طورت من نمسها يف 2 «كانت تشتغض كقابلة قبض االستقرل  »جمال العفض بقوة دتلت 
هي  ول امر ة اقتحفت جمال السياسة  يضا ، تصوري حيث كانت  »اعترء مناصب  ترى 

  3«عضوا يف اجمللس الشعيب البلدي ...و كسبت بذلل كعبية كبرية يف اجملتفع 
من  جض أتليج كتاهبا و هو عبارة عن دراسة اجتفاعية عن  »وزايدة على اللل كانت مؤلمة 

 4 «اار ة اا ابية
 »:اجملتفع بعد سنوات من العطاء فقررت السمر تارجا  إال  هنا كعرت ابلتعب من مواجهة

  5«هي اان مغرتبة تارج الوطن بعد  ن تعبت من مواجهة اجملتفع مبمردها 
كانت تشعر  هنا  حتت سيطرة ااترين ، ااابء، ال وج، الوفاء  مما جعلها متر إىل الكتابة 

التحرر ، و الذي تبتغي منه لتتنمس عن ضغطها الداتلي كأول تطوة يف حماولة التحرير ف
  6«فإن  فضض ما لدي هو هنا جنون،  مض ، العفض اخلريي  »اخلري

    كانت الشكصية ااسامهة يف إيصال و مساعدة ابية البنت إىل مبتغاها و هو التأليج فالنشر
  كانت مب ابة والديت الروحية، اليت كجعتين و رافقتين »و اليت به ارتقت إىل مصاف ااشهورات 

 7 «و دعفتين 
 توفيت اتركة ورائها جناحا مت ض يف إيصال صوت اار ة و الدفاع عن حقوقها و انشاء  صوات
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لكن عندما طلب مين الصحمي  ن  قدم عليها  » ترى مدافعة عنها مت ض يف ابية البنت  
ختليدا لذكرى اوستاالة :عائشة دادي عدون اليت يعود هلا المضض اا وصلت إليه من جناح يف 

 1 «اجملال العلفي و اوديب وافقت 
 عندما التحقت جبامعة جان مول  »كانت أتمض يف مواصلة مسريهتا العلفية تارج الوطن 

  2«كانت وقتها تعد  طروحة الدكتوراه   ال ال ة وجدهتا هناك 
 م ابجل ائر العاصفة 1930سبتفرب  18من مواليد:  -
كانت  »عرقتها مع ابية البنت كانت ترى فيها كغمها و كعلة هدفها و محاسها:  -

 3 «تقول : يل تذكرينين بشبايب 
ت وجت يف ااغرب و رزقت ب رث بنات: كرهان، و حسنة، حراي طُلقت فعاكت  -

بناهتا مع والدها مث عادت إىل اجل ائر العاصفة  وعفلت هناك قابلة، مث  دت إىل رفقة 
 براين .

 إيديولوجية الزمان يف رواية "ابية" اثنيا: 
ورد يف لسان العرب البن منظور  ن ح الّ من و الّ مان : اسن لقليض مفهوم الّزمن لغة : -أ

. و زمٌن و زامٌن : كديد و  زمّن الشيء  ي و  زماٌن و  زمنة ٌ  الوقت و ك ريه، و اجلفع  زمنٌ 
طال عليه الّ مان، و االسن من اللل الّ من  و الّ منة و  زمن اباكان  قام به زمااّن و الّ مان يقع 

                          . 4على المصض من فصول السنة و على مّدة والية الرجض و  كبهه ح
ال ّاء و ااين و النون اصض واحد  » ما يف معجن مقياس اللغة فقد ورد تعريج الّ من كاايت :    

يدل على وقٍت من الوقت من اللل الّ مان  وهو احل ، قليله و ك ريه . يقال زماٌن و زمٌن ، و 
 .5«اجلفع ازماٌن و  زمنة 
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مان، الوقت قليله و ك ريه و يقال و ال ّ  »و يف قاموس احمليط قد عرفه المريوز اابدي بقوله : 
  1«السنة  ربعة  زمنة  قسام و فصول 

يكتسب ال من معاس خمتلمة و متشعبة و متباينة و اللل   :مفهوم الّزمن اصطالحا -ب  
 و االجتفاعية و النمسية  و العلفية و الدينية و غريها .  وبعاده الملسمية

مي ض حمورا للرواية و عفودها المقري الذي يشُد  »حيث ترى مها حسن القصرواوي  ن الّ من   
اج ائها، كفا هو حمور احلياة و نسيجها، و الرواية فن اودب م ض ااوسيقى هو فن زمان الن 

 2«الّ مان هو وسيط الرواية، كفا هو وسيط احلياة 

البعد ...ب   هو جمفوعة العرقات ال منية ، السرعة، التتابع، »: ما الّ من عند جريالد برنس    
ااواقج  و ااواقع احملكية و عفلية احلكي اخلاصة هبا و ب  الّ من و اخلطاب و ااسرود و 

 3«العفلية السردية 

 ن ال من كانه وجودان نمسه، هو اثبات هلذا  »حيث يرى ح عبد ااالل منتاض  ن :     
ال من الذي خيامران لير و هنارا، و  الوجود  وال، مث قهره رويدا رويدا ابإلبرء آترا. فالوجود هو

مقاما و تطعنا، وصبا و كيكوتة، دون ان يغادران حلظة من اللحظات،  و يسهو عنا اثنية من 
ال واس . إن ال من موكض ابلكائنات، ومنها الكائن اإلنساس، يتقصى مراحض حياته، و يتوجل يف 

فتيض . كفا تراه موكر ابلوجود نمسه، تماصيله حبيث ال يموته منها كيء وال يغيب عنه منها 
 ي هبذا الكون يغري من وجهه، و يبدل من مظهره، فاالا هو اان ليض، و غدا هو هنار، و إاًلا 
هو يف هذا المصض كتاء، و يف الاك صيج. و يف كض حال ال نرى ال من ابلع  اجملردة، وال 

 بع  اجملهر  يضا، 

  1«يف الكائنات اليت حتيط بنا  ولكننا حنس آاثره تتجلى فينا و تتجسد
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إالا فالّ من تقنية  ساسية يستعفلها الروائي لتكون  داة للتوصيض  و اإلحياء و هو ابلنسبة لنا    
 انفذة ميكن  ن نطض منها على الرواية و على مشكرهتا و قضاايها .

 االسرتجاع / االستباق ( املفارقات الّزمنية :  )-2

دراسة الرتتيب الّ مين حلكاية ما مقارنة نظام ترتيب االحداث  »و نعين ابامارقات ال منية      
 و ااقاطع الّ منية يف اخلطاب السردي بنظام تتابع هذه االحداث  و ااقاطع الّ مين نمسها يف 

  2«القصة، و اللل ون نظام القصة هذا تشري إليه هذه القرينة غري ااباكرة  و تلل 

عدم توافق يف الرتتيب الذي حتدث فيه اوحدات و » ما اامارقة الّ منية عند برانس فهي   
التتابع  الذي حتكى فيه فبداية تقع يف الوسط يتبعها عودة إل وقائع حدثت يف وقت سابق 

 . 3«تشكض منوالجا م اليا للفمارقة 

 : Analepseاالسرتجا:  2-1

نذكر هلا عدة تسفيات يف النقد العريب  بوصمها  داة سرديةيعد االسرتجاع  هن تقنية زمنية     
منها: االسرتجاع، االرجتاع، االرجاع، االرتداد، االستحضار ...إخل، و ااصطلح اوك ر تداوال 

 هو االسرتجاع، اليت تعد الاكرة النث كوهنا حتيلنا على احداث سابقة .

رقة زمنية ابجتاه اااضي انطرقا من حلظة االسرتجاع هي مما »فنجد جريالد برنس يعرفه بقوله:  
 4«احلاضر، استدعاء حدث  و  ك ر وقع قبض حلظة احلاضر 

هي انقطاع احلاضر  ثناء عفلية السرد ليستدعي  »و تعرفه مها حسن القصراوي بقوهلا:  
 .5«اااضي و هو حتال من السارد على زمن السرد 

                                                                                                                                                                          
 .171(، ص: يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السردعبد ااالل مراتض: 1
 م ، ص:1997، 2، تر/ حمفد معتصن، اجمللس اوعلى لل قافة، ط خطاب احلكاية ) حبث يف املنهج(جريار جنيت:  2

47. 
 . 24: ، صاملصطلح السرديجريالد برنس:  3
 . 17ص:  م،2003، 1ط،تر/ السيد إمام، مرييت للنشر و ااعلومات، القاهرة،  قاموس السردايتجريالد برنس :   4
 . 192: ، صالزمن يف الرواية العربيةمها حسن القصراوي:  5
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فاالسرتجاع هي خمالمة لسري السرد تقوم على عودة  » ما يف معجن مصطلحات نقد الرواية  
.   و من ترل اجلداول التالية سنتطرق  1«الراوي على حدث سابق، وهو عكس االستباق 

 إىل تقنية االسرتجاع يف رواية ح ابيةح من ترل اوم لة التالية:

ا هو إالّ امتداد ح علقتها على نمس اجلدار منذ سنوات، و احللن الكبري ماملثال األول :    
  2هلفا ...دقت ساعة ااوت ح

 وظيفته  موضوعه  مؤشرات االسرتجا:

علقتها على نمس اجلدار 
منذ سنوات ... دقت ساعة 

 ااوت 

اسرتجاع ابية )البنت( 
للحدث الذي وقع بعد 

جناحها يف كهادة البكالوراي 
 م 2013سنة 

إعطاء تعليفات من طرف 
اجلد حاحلاج إبراهين حبعدم 
مواصلة الدراسة يف اجلامعة 
 فكان قراره غري قابض للتغيري 

حمث تعود بعد طي ال من هلا لتمتح الصمحات فتحييها من جديد و كأهنا اول املثال الثاين :   
  3مرة حتدث لل ح

 وظيفته  موضوعه  مؤشرات االسرتجا: 
 

مث تعود بعد طي ال من هلا 
 لمتح الصمحات .... 

تذكر و اسرتجاع ابية 
ااضيها الذي اتعب 

اعصاهبا وزاد من خماوفها 
 عند رؤيتها لشهادة بكالوراي 

تسليط الضوء حول احل ن و 
االسى الذي تركه جد ابية     

)البنت( بعد حرماهنا من 
 مواصلة الدراسة يف اجلامعة 

كنت كض صباح  سارع يف غسض غطاء الوسادة بعد  ن  كون قد غسلتها   املثال الثالث : 
 بدموعي لير... هض من  حد يسفع  نيين الذي ابت القفر يراقبه من انفذة الغرفة ؟ اجلس

 1حج اومل توفا من دمع خترتق الورقكان مرالي دفرت  كتب فيه و  تر   ساعات  كلن القفر
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 وظيفته  موضوعه  مؤشرات االسرتجا: 
كنت كض صباح اسارع يف 

غسض غطاء الوسادة...كان 
 مرالي دفرت  كتب فيه ...

رصد ابية البنت معاانهتا و 
حتفلها مرارة اومل مبمردها و 
تذكرها لغسض وسادهتا كض 

 صباح 

إظهار وهبة ابية البنت يف 
الكتابة و اتراج مشاعرها و 
مكنوانهتا يف دفرتها اخلاص 

. 
ين فكرا  نل رفعت ر سي يف االحتمال بتموقل على مستوى واليتنا يكمياملثال الرابع : "  

... و ما فائدة كض اللل اي جدي إن مل  واصض تعليفي ؟ تمكرين به ...لكن  ين ااشكض إن 
واصلت دراسيت اي جدي و حققت حلفي...  نت ال تعلف  ما يف اجلامعة من فساد و 

 2احنرل  ترقي ح

 يفتهوظ موضوعه مؤشرات االسرتجا:
لكن  ين ااشكض إن 

واصلت دراسيت اي جدي و 
 حققت حلفي ...

تذكري اجلد لباية) البنت( 
لسبب رفضه اواصلة 

دراستها و وصج اجلد 
 للجامعة 

ابراز دور اوعراف و 
العادات و التقاليد يف 

حرمان المتيات من مواصلة 
 الدراسة يف اجلامعة 

ح كان عااا آتر يستحيض  ن  تصور نمسي فيه بعيدا عن الكتب و الدفاتر املثال اخلامس :   
  3ح 

 وظيفته  موضوعه  مؤشر االسرتجا: 
احلديث عن حلول  ترى بديلة  كان عااا آتر 

عن الدراسة متض تعلن النسج، 
اخلياطة، احلرقة، صناعة 

 اانارالمتح كلية احللوى، معهد 

 إعداد امر ة صاحلة لل واج 
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حسب ما االكر اخلسوف اوول وقع كهر يناير و  الكر  نه استفر ادة املثال السادس : " 
  1ثرث ساعات تقريباح

 وظيفته  موضوعه مؤشر االسرتجا: 
حسب ما  الكر ...و 

  الكر  نه استفر 
تذكر ابية) البنت( تسوف 
القفر الكلي الذي حيث يف 
هذا العام و هو ال اس من 

من 27نوعه فال اس وقع ليلة 
كهر يوليو و اوول وقع يف 

 كهر يناير   

تب  حترر ابية) البنت( من 
ااكاوف اليت كانت تسببها هلا 
ظلفة الليض يف طمولتها و ازدايد 
ح هنا و تماقفه مع ظلفة الليض 

يج القفر الطي حيجب و ن  
عنها رؤية النور و توفها من 

 . اجملهول 
ح  الكر يومها امتدحين و قال ابنين  صبحت عروسا مجيلة ال تبكي  املثال السابع :    

 2كاوطمال الرضع ح 

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا: 
إهداء اجلد هدية حلميدته   الكر يومها امتدحين ...

ابية وهي عبارة عن دمية 
 مجيلة 

تشجيع اجلد حلميدته ابية 
وهنا مل تعد ختشى الظرم و 

 تبكي يف الليض 
ح  تدهتا و رميتها يف زاوية بعيدة عن سرسري حىت ال  رى بريق عينيها و ال املثال الثامن : 

 3 الظامل ح غار من كعرها الطويض ... كن بكيت يومها من مقث عفيت

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:
قث كعر ابية)البنت( من طرف  كن بكيت يومها 

عفتها حىت ال ينتشر القفض و 
 وصمها للدمية 

تب  غرية ابية من كعر 
 الدمية 
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 املثال التاسع : 

ح كنت يف كض صباح  عيد الدمية اىل سرسري حىت ال يلحظ جدي كرهي هلا لكن ..يف ليلة 
 1بعد  ن لقيت هبا بعيدا عن ... دتض جدي اىل غرفيت ..ز فوضعها يف حضين ح 

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا: 
كنت يف كض صباح ...و 

 منذ تلل الليلة 
تذكر ابية كرهها للدمية اليت 

 اهداها هلا جدها 
إظهار الشمقة على الدمية     

و رجوع الدمية اىل حضن 
 ابية 

 2كفا كنت دائفا صمر اوم و صمر االب و صمر احلنان ح املثال العاشر : "   

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا: 
كنت دائفا صمر اوم و 

 صمر االب و صمر احلنان 
البحث عن احلنان الذي 

تمتقده ابية و تطوق نمسها 
 لوالديها   و حنان جدها 

ربطه ابحلالة الصراع اليت 
عاكتها ابية بعد حتطن 

 حلفها يف الدراسة 
 املثال احلادي عشر :   

ح لكن جديت مل تستطع  ن تنسى  بدا أبس كنت سببا يف وفاة وحيدهتا...لكنين كنت االكرها 
  3فلين ب  دراعيها ...حهبا يف كض مرة حت

 وظيفته  موضوعه  مؤشر االسرتجا: 

 نين كنت سببا يف وفاة 
وحيدهتا...لكنين كنت 

  الكرها هبا ...

احلديث عن وفاة ابية)اوم( 
 ثناء اجناهبا لباية )البنت( و 

بعد كهور توفيت اجلدة 
 ح ان على ابنتها .

تيتن ابية ) البنت( للفرة 
 ترى ال انية و احلرمان مرة 

من احلنان االنتقال إىل 
 عهدة اجلد احلاج إبراهين
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ح  مضيت الليايل احملفومة و احلارة يف مكتبيت بينفا  نت انئن يف املثال الثاين عشر :   
السطح، كنت  تصبب عرقا مث جتممه ااروحة ... كنتت هكذا امكث لساعات ...لكنها ال 

  1تكمي ال تكمي  بدا ح

 وظيفته  عه موضو  مؤشر االسرتجا: 
 مضيت الليايل ...كنت 
اتصبب عرقا كنت هكذا 

 امكث لساعات 

مطالعة الكتب اليت اهداها 
اجلد حلميدته ابية)البنت( و 
هذه الكتب كانت لوالدهتا 

 ابية )اوم( 

إعطاء معلومات لباية 
)البنت( حول موهبة 

ابية)االم( و حبها للكتب و 
ااطالعة و إضافة جرعة  مض 

 البنت ممقودة لبايةو حنان 
ح لن  نسى  بدا اللل ااساء الذي اقتادس فيه جدي إىل غرفته القملة املثال الثالث عشر:   
  2ح

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:
تذكر ابية )البنت( حلظة  بدا اللل ااساء  نسى  لن 

اصطحاهبا اىل القبو رفقة 
جدها و اطرعها على 

اسرار جدها اليت مل يسفح 
 الحد غرها االطرع عليها 

تسليط الضوء على العرقة 
القوية اليت تربط ابية) 

البنت( جبدها و حبه الكبري 
 حلميدته 

  3بوالديت الع ي ة حح فأنت اي ابنيت تذكرينين هبا ...نعن، املثال الرابع عشر : 

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:
...بوالديت تذكرينين هبا 

 الع ي ة 
تسفية ابية)البنت( على 

 اسن والدة جد ابية 
ابراز نمس الطباع و اا اج و 

طريقة التمكري اليت حتفلها والدة 
 اجلد 
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 1ح االكر اللل اليوم جيدا و كأنه حصض ابومس فقط ح املثال اخلامس عشر :     

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:
رؤية اجلد لوالدته يف اانام و   الكر اللل اليوم جيدا 

هي ت ف له البشرى بقدوم 
 حميدته ابية 

ربطه اباوضوع احلايل فقد 
حتقق حلن اجلد بقدوم 

 حميدته 
  2 راه على والديت منذ سنوات حح كفا كنت املثال السادس عشر :      

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:

وكاح ااكفلي اومحر الذي   كفا كنت  راه على والديت 
كانت ترتديه والدة اجلد 

 الذي الزال حيفض رائحتها 

حماول تذكر والدة اجلد يف 
حميدته ابرتدائها الوكاح 

 نمسه 
 ت وج بعد فأهديتها لوالديت، فرحت هبا ك ريا  ح كنت حينها كااب ملاملثال السابع عشر :    

  3..كانت حتب االطرع و ك رية السؤال ...ح

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:

كنت حينها كااب ...كانت 
 حتب االطرع 

اسرتجاع اجلد احلاج إبراهين 
الكرايته و هو يف روسيا و 
اقتنائه لدمية اااتريوككا و 

 اهدائها ومه 

ربط ال من اااضي ابل من 
احلاضر و تب  الصمات 
ااشرتكة ب  ابية اجلدة و 

 ابية )البنت( 

  املثال الثامن عشر :

  4ح و هي اليت كانت ابومس القريب فقط تتبول على فراكهاح
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 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:
و هي اليت كانت ابومس 

 القريب 
استذكار ابية االم ل ميلتها 

زينب اليت كانت تتبول على 
فراكها قبض زمن قريب و ها 
هي اليوم ت ف لرجض يكربها 

 سنا 

تسليط الضوء حول ظاهرة 
 ت ويج البنات يف سن مبكر 

 املثال التاسع عشر : 

  1ح  تربس والدي أبنل كنت  ول سيدة تضرب أبعراف اادينة عرض البلدة و تسافر ح

 وظيفته موضوعه االسرتجا: مؤشر
 تربس والدي أبنل كنت 

  ول سيدة 
اسرتجاع ابية ) اوم( 

الكرايت جدهتا يف حماولة 
تغري واقعها، وحماولة االقتداء 

 جبدهتا 

تسليط الضوء على الدور 
الذي لعبته اجلدة يف فسح 

الطريق  مام االترايت 
 للسمر للعرج 

 املثال العشرون :     

 2اك ر من مخس سنوات ُدعيت لربانمج إالاعي تكرميا لتموقيحح  الكر منذ 

 وظيفته موضوعه مؤشر االسرتجا:
 الكر منذ  ك ر من مخس 

 سنوات 
تذكر ابية ) البنت( دعوهتا 
حلضور برانمج إالاعي تكرميا 
 لتموقها يف كهادة البكالوراي 

ربطه اباوضوع احلايل فقد 
حتقق حلن ابية و  صبحت  

 كاتبة مشهورة 
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 :  prolepsisاالستباق  2-2

االستباق  و القبلية  و االستشراف  و التوقع هو الشكض ال اس من المارقة ال منية اليت تبتعد    
 ابلسرد على جمراه الطبيعي و هو عكس االسرتجاع .

حو االستباق هو خمالمة لسري زمن السرد تقوم على جتاوز حاظر احلكاية و الكر حدث مل حين  
 .1وقته بعدح

ح كفا يتكذ االستباق  حياان ككض حلن كاكج للغيب  و ككض تنبؤ  و افرتاضات صحيحة  
 2نوعا ما بشان ااستقبض ح

و من ترل هذا القول جند ان االستباق هو استحضار احداث ستقع يف ااستقبض حيث    
يقوم السارد بسرد احداث  ولية متهيدا لآليت فالسارد يقم  على ال من احلاضر ليصض إىل ال من 

 ااستقبض.

 و من ترل اوم لة التالية سنتعرف على االستباقات الواردة يف روايتنا : 

 3ح  كتب عن  حرم ُ جلت ح  ول :املثال األ   

إن داللة فعض ح  كتبح و ح ُ جلت ح يف اا ال اوول يعط لنا استباقا إعرنيا للفستقبض أبن 
احللن اجض و هذا ما جيعض القارئ متشوق بشيء سوف حيصض اباستقبض ليتحقق بعد اللل 

 حلن الكتابة عند ابية و هذا ما حدث فعر .

 4الت يل يف اانام  بشر اي ولدي ... بشر قالتها ثراث و غابت ح ح قاملثال الثاين :   

حيث قام الّسارد يف هذا ااقطع االستباقي ابلتفهيد لبعض اومور اليت سوف تقع يف ااستقبض 
 منها تبشري اجلد بقدوم حميدة له ، فقد مهدت الساردة لنا حبدث سوف حيصض يف ااستقبض 
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 و هذا ما حتقق فعر . 

جاء على لسان اجلدة والد احلاج إبراهين ح هذه الدمى مب ابة  ان و حميدايت  املثال الثالث :   
  1اللوايت سيحفلن امسي مستقبر ح

حيث نرحظ ان الساردة يف هذا ااقطع  تستشرف ابوحداث اليت ستقع مستقبر بنظرة 
 ا .اومض و التطلع يف حال حميداهتا ااستقبليات الريت سيأت  بعده

  2ح سأتعرف على ككث ع ي  على قليب هذا ما قر ته يف كمي ح املثال الرابع :   

و جاء هذا االستباق الستشراف احداث عن طرق حلن و هي مب ابة التفهيد لبعض اومور 
اليت ستقع مستقبر و هذا ما يمتح ابب التأويض امام القارئ و ختيله للشكث الع ي  الذي 

 .تنتظره ابية)البنت( 

 3ح رسائض ستعرفين أبمي عن قريبح   املثال اخلامس :   

لقد قدمت الساردة استباقا متهيداي عن ابية ) اوم( و بذلل خلصت ابية )البنت( كض فرحتها 
هبذه اجلفلة حستعرفين أبمي عن قريب ح فغابت ابية البنت يف مدكرات  مها انسية بذلل العامل 

 عرف على ككصية  مها .الذي كان حوهلا مشوقتا القارئ للت

 كعر   ااوت ي حج حنوي بكض برودة و  ان ابمسة ال غر و حبلن املثال السادس :    
 ستقبله...دون  ن  دري  هنن كبلوس اي جّديت أبصماد البلوغ، ويريدون قتض كض حلن صغري يف 

القدر و داتلي كفا يمعلون مع زينب يف هذه االثناء، بعدها ستعلق جرمية قتض على مشاعة 
                                                                                    4ااكتوب ح

فهنا نرحظ يف هذه السابقة حاسة التنبؤ و التوقع اصري ابية )اوم( ز ما ستؤول إليه حالتها 
 بعد ال ّج هبا و هي الزالت صغرية و بذلل تتوقع  ن تكون هناك جرمية قتلها، لو كانت 
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مكان صديقتها زينب فهي تستبق و تتوقع  ن مصريها كفصري صديقاهتا الريت بلغن م لها و 
 هذا ما 

 فتح ابب التأويض للقارئ و ختيله اصري ابية )اوم( .

ح سأقول ال، ال ل واج ال  ريده، لن  تردد ، و سأرفض رغن كض ما قالته املثال السابع :    
 1 مي، هي تقول ال قرار يل بعد كلفة  يب ح 

ي بذلل و يف هذا االستباق نرحظ اعرن ابية )اوم( قرارها لرفضها ال واج يف سن مبكرة و ه
تريد ابلرغن من سيطرة والدها و قراره الذي ال رد بعده و بذلل تكون  استبقت قوهلا ال ل اج ال

رئ يف حالة من الشوق و االنتظار اا ستؤول إليه هذه اهذه الشكصية قد وضعت الق
 الشكصية، و هض ستنتصر لقرارها  م ال . هذا ما سنتعرف عيه الحقا . 

حض اصلة التعلين هناك  يّة مصيبة ستسافر الطلبة اخلفسة إىل القرارة او ح سياملثال الثامن :    
على فؤادي، كنت  كتاق إليه عندما يغيب يوم  و اثن  فكيج ستكون حاليت ترل فراقه سنة 

 2 و ثراثح

و جند يف هذا االستباق عدم استقرار لألحداث اليت حتصض لباية )اوم ( ، فقد سبقت ابية 
كون ترل السنوات القادمة اليت سيسافر فيها رستن فُيحدث الّسارد بذلل حالتها كيج ست

 حالة من القلق و االنتظار لدى القارئ .

ح و  ان  ختيض ااشهد، مشهد استرمها قرطاس اوعشاب السبعة و رسالة املثال التاسع :    
                                                                                      3احلبح

جاء هذا االستباق الستشراف اوحداث و هي مب ابة متهيد لبعض اومور اليت ستقع يف 
ااستقبض و فعر حتقق اللل و استلن الرسالة، وقد حاولت السارة يف هذا ااقطع لمت انتباه 

 .القارئ مما خيلق عنده حالة من الرتقب و االنتظار 
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ح بعد  ايم قليلة حسب ما قالته  مي سيطرق ابيب كاب يطلب يدي،  املثال العاشر :   
 1وعلّي  ن استسلن هلذا القدر اي جديت ح 

و يف هذا ااقطع  حست و ظنت ابية أبهنا ستستسلن للقدر و سوف تت وج و من ترل هذا 
ى االستباق تنبأان ابية خبطوبتها و  هنا سيدق ابب بيتها  حد لطلب يدها بعدما ختلت عل

عااها االي كانت تعيش فيه، فهذا االستباق حتقق بقوهلا ح جديت لقدت ع مت على نسان 
 رستن و قبول هذا العريس اجلديد اجملهول ح، فقد استبقت االستسرم و قبول العريس اجملهول. 

ن ح سأكتبها بعفق و  غلق عليها درج اخل انة ابامتاح إىل  ن  قّرر يوما ما   املثال العاشر :   
 2 ترجها للنشر، و هذا هو حلفي من الكتابة على اادى البعيد فقد تتغري  وضاع جمتفعي ح 

تصور ابية لمكرة اتراج كتابتها يوما للنشر استباقا و  مر يف تغري  وضاع جمتفعها على اادى 
 البعيد .

ت يف ح منذ حبلُت و حلن يطاردس كّلفا  غفضت عيين و استغرق املثال احلادي عشر :   
 3النوم، حلن غريب و ال  عرف إن كان بشري تري  و نذير كر ...ح

و يف هذا ااقطع تب  لنا الّساردة استباقا يظهر يف ككض حلن حلفت به ابية)اوم(، استباق 
 لقصة ابية )البنت( القادمة . فهذا متهيد لقدوم ككصية جديدة و هي ابية ابنة ابية .

العنوان اوتري من فصض الرواية و ااعنون ب ح بعد مخس  و مي ض يف املثال األخري :   
 4سنواتح 

فيفكن اعتبار المصض اوتري فصض متهيدي للحدث الذي سيأيت الحقا، فبهذا العنوان تنهي 
الكاتبة آمال بن عبد هللا نصها السردي لتفنح الّساردة لنا تقدما يف ال من و معايشة  حداث 
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ق حلفها و إظهار كتاابهتا  مام العامل بدون توف، و كض جديدة و خمتلمة مت لت يف حتقي
 حدث موجود يف هذا المصض ابلتمصيض يعترب استباقا اا سيأيت يف حياة بطلة روايتنا ح ابيةح.

 ) احلدف / اخلرصة ( تقنية تسريع السرد: 2-3

ف من القضااي ااهفة اليت اتدت حي ا كبريا من : يعد احلذ Deletionاحلذف 2-3-1
 اهتفام الدارس  و هو احنراف عن مستوى التعبري العادي .

هو اغمال فرتة من زمن احلكاية و اسقاط كض ما تنطوي عليه من احداث . يلجأ فاحلذف 
و لمهفها، حيث يعرف الراوي إىل احلذف حينفا ال يكون احلدث ضروراي لسري الرواية  

العفيقة و  ترى من البنية السطحية، غري : أبنه العرقة ب  وحدة من البنية غرمياس احلذف
ظاهرة و لكننا نكتشمها بمضض كبكة العرقات اليت تنطوي عليها و تشكض سياقّا هلا، ويشرط 

غرمياس  ن ال يضعج  احلذف قدرة القارئ على فهن القول )اجلفلة  و اخلطاب (،  ي  ن 
  1اذكورة.يكون ابإلمكان معرفة الوحدات احملذوفة انطرقا من الوحدات ا

يلتجئ الروائيون يف ك ري من اوحيان إىل جتاوز بعض ااراحض من القصة دون اإلكارة بشيء  » 
إليها، و يكتمي عادة ابلقول م ر : حو مرت سنتان ح  و ح انقضى زمن طويض فعاد البطض من 

ن حمددا غيبته ح ..و يسفى هذا قطعا، ويتضح يف هذين اا ال  ابلذات  ن القطع إما  ن يكو 
 2« و غري حمدد 

ومن ترل هذا التعريج يتنب لنا  ن احلذف تقنية تعين القم  فوق فرتة زمنية سواء  كانت    
المرتة طويلة  و قصرية، فاحلذف حيدث عندما يتجاوز السارد ج ائ من القصة، و يعرب عنه 

 أبلماظ و عبارات زمنية تشري إىل موضع احلذف .

رث  نواع من احلذف : احلذف الصريح ، احلذف الضفين و مّي  حجريار جينيتح من ث
 احلذف االفرتاضي .
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هو ما يصرح بوجوده بلمظ  و عبارة زمنية حمددة  و غري حمددة  وتكون يف :احلذف الصريح-أ
بداية احلذف كفا هو معلوم  و مؤجض إىل ح  استئناف السرد اساره، يعرفه حجريار جينيتح 

 الذي يصدر يف إكارة ) حمددة  و غري حمددة( إىل ردح »يف كتابه ح تطاب احلكايةح هو : 

 1«ال من الذي حتذفه

تلل اليت ال  »:: و هو عكس احلذف الصريح، يعرفه حجينيتح أبنه  ف الضميناحلذ-ب
يصرح يف النث بوجودها ابلذات، و إمنا ميكن للقارئ  ن يستدل عليها ب غرة يف التسلسض 

  2«ال مين  و احنرل االستفرارية السردية 

ذوفة و جتعلها مضفرة إالا فاحلذف الضفين تسكت فيه الّساردة فر تتكلن  و حتدد اادة احمل   
و تشري إليها فقط، و سنحاول توضيح تقنية احلذف بنوعيه يف رواية ح ابية ح من ترل 

 اجلدول اايت : 

 قراءة املقطع السردي نو: احلذف الصفحة املقطع السردي
ح بعد بضعة  ايم 
 صحت ااكتبة 

رائعة حبّلتها 
  حاجلديدة

 
24 

 
 ضفين 

ال منية اليت قامت الساردة إبسقاط اادة 
تقّدر ببضعة  ايم دون تتطرق لرصد 

االحداث او اإلكارة إليها، و اللل دون 
اللجوء إىل الكرها وهنا رمبا ترى أبهنا ال 

 تميد القارئ بشيء .
ح لتنقلب فرحيت 
ابلنجاح بعد  ايم 

قليلة إىل  مل و ح ن 
 ح 

 
25 

 
 ضفين 

ستب  لنا يف عبارة ح بعد  ايمح أبن 
الّساردة قامت ابلقم  عدة  ايم غري 

حمددة بكض ما جرى فيها من  حداث و 
 اللل دون اللجوء إىل الكرها . 
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ح ها هي الشهور متر 
و مل  تلّق  ي جواب 

 من رستن ح 

 
76  

 
 ضفين 

خّلصت الساردة هنا مرور عدة كهور و 
على حىت اان مل تتلقى ابية اجلواب 

رسالتها ايت  رسلتها لرستن فقد خّلصت  
كض الشهور اليت مّرت يف  قض من سطر 

واحد فقد مر الّ من مرورا سريعا على 
 هذه اادة الطويلة .

ح بعد  سبوع من 
 ن ع عّفيت للحداد ح 

 
73 

 
 صريح 

إن لمظة ح  سبوعح تدل على  ن احلذف 
صريح ون اادة احملذوفة مصرحة لكن 

 حمذوفة . حداثها 
ح لقد استنمدت كض 
احلجج ترل اربع 
 سنوات مضت ح 

 
79 

 
 صريح 

 سقطت ابية مّدة زمنية تقدر أبربع 
سنوات و اللل دون اللجوء إىل سرد 

االحداث و الوقائع اليت حدثت ترل 
 هذه السنوات .

ح  ومن منذ زمن 
ليس ببعيد أبن قويت 

 لن ختذلين ح

 
100 

 
 ضفين 

ال ان الّساردة مل حيث نرى يف هذا اا 
حتدد ال من و اللل يف قوهلا :حمنذ زمن 
ليس ببعيدح فقد حذفت كض االحداث 
اليت وقعت يف هذا ال من الذي ال نعرف 
حجفه و قامت بتقصري اادة ال منية و 

 هذا لتسريع وترية ال من 
ح لكن ترل اوايم 
اااضية أتكذ يل هذا 

 االعتقاد ح 

 
100 

 
 ضفين 

إن هذا ااقطع يوحي لنا أبن االحداث 
حذفت، حيث تعد  حدااث اثنوية ال 
تستحق الذكر حذفت ضفنيا دون 

إعرن، و الغرض من هذا احلذف هو 
جلب اهتفام القارئ للربط ب  

 اوحداث . 
فنرحظ يف هذا ااقطع حذف صريح   ح اتمقنا  ان و بعض 
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البنات زميريت على 
زايرهتا يف اليوم 

السابع من زواجها 
جلسن مع نساء 

كئيبات ظئيرت  
معظفهن متشحات 

 ابلبياض ح 

 
 

45 

 
 

 صريح 

فااّدة ال منية حمددة بعبارة ح اليوم 
السابعح فقد اسقطت مدة زمنية طويلة 
دون الكر جض اوحداث الواقعة فيها. 

فحذفت كيج  هنن التق  و كيج 
التق  و ما حصض هلن معا بعد 

عود فذكرت ساعة حتديديهن لليوم ااو 
جلوسهن مباكرة و حلول الساعة 

 اوهن. 
 

ح بعد مخس 
 حسنوات

 
117 

 

 
 صريح 

إن لمظة ح مخس سنواتح جعلت من 
احلذف صرحيا حمددا ظاهرا دون اإلكارة 

إىل الوقائع و اوحداث اليت حصلت 
 طيلة هذه السنوات .

و أييت يف الدرجة اوترية، بعد احلذف الضفين و يشرتك معه يف عدم  :احلذف االفرتاضي-ج
وجود قرائن واضحة ُتسعج على تعي  مكانه  و ال مان الذي يستغرقه و كفا يمهن من التسفية 

اليت يطلقها عليه حجينيت ح  فليس هناك من طريقة مؤكدة اعرفته سوى افرتاض حصوله 
اع يف االستفرار ال مين للقصة م ض السكوت عن  حداث ابالستناد إىل ما قد نلحظه من اقن

فرتة من اامرتض  ن الرواية تشفلها ...  و اقمال احلديث عن جانب من حياة ككصية ما 
...إال  ن هذه ااظاهر و إن كانت تقودان إىل افرتاض حصول احلذف فإهنا ال تقربنا من صورته 

 . 1 و تكشج لنا عن مرحمه 

فوالجية للحذف االفرتاضي هي تلل البياانت ااطبعية اليت تعقب انتهاء و لعض احلالة الن
ض                                    المصول فيتوقج السرد مؤقتا، إي إىل ح  استئناف القصة من جديد اسارها يف المص

 الذيااوايل ...و تكون مب ابة قم  إىل اومام بدون رجوع  ي جمرد تسريع للسرد من النوع 
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  1تقتضيه  و وفق الكتابة الروائية.

و جند هذا النوع من احلذف يف روايتنا ب  المصول يف  ماكن متمرقة و  ككال خمتلمة تاصة 
 ب  الرسائض اليت تتضفنها رواية ابية و عناوين المصول .

وهلا، فاارحظ يف رواية ح ابية ح  ن الّساردة ترتك بياض يف مواقع و  ككال خمتلمة يف ط   
ممتدة على طول صمحات كاملة او نصمية و هذه الصمحات رمبا ااقصود منها انقطاع مراحض 

زمنية معينة من الكض ااركب لل من احلقيقي فف ر جند يف المصض اوول ب ح إطار حلن ح 
فنجد الّساردة قد تركت بياضا قيفته نصج صمحة قبض الدتول إىل العنوان ال اس ب ح بداية 

و غواية الكتبح فهذا البياض الذي نعين به احلذف االفرتاضي ميكن  ن تكون وظيمته الوعي 
فسح اجملال للتمكري يف اوحداث السابقة و إعطائه جماال للقارئ لتهيئة نمسه الستيعاب 

 االحداث القادمة .

الّساردة كفا جند يف العنوان ال الث ااوسوم بح اااتريوككاح يف هناية هذا المصض نرحظ  ن     
قد تركت فراغات بقيفة صمحة كاملة تقريبا، فهنا ترتك الّساردة جماال واسعا هبذا احلذف 

االفرتاضي الذي حيتض مكانة داتض اانت السردي فتأتذ بيد القارئ رغن جهض مدهتا و  حداثها 
 احملذوفة لينتقض القارئ من ابب اتر دون  ن حيس أبن النث ممكل، و هذا لتسريع سريورة

 الّسرد.

 ما ما خيث ب  المصض الرابع و ااعنون ب ح مذكرة ابية... بداية الرحلةح و ب  بداية     
الرسائض    و اليت هي عبارة عن ثرثة عشر رسالة فإننا نرحظ  ننا ب  كض رسالة فراغ بقيفة 

حتت صمحة  و نصج صمحة و هذا تقريبا يف كض الرسائض، إىل  ن تصض للباب اخلامس الذي 
عنوانح واصلي القراءةح فترتك هبذا العنوان حاف  و كوق يدفع القارئ اواصلة ماتبقى من هذه 

الرواية، و هذا البياض يتف ض يف صمحة كاملة لتصض إىل المصض السادس ح كتاب عائشة دادي 
عدونح و يتف ض احلذف كذلل يف تامتة ما قبض الباب اوتري و يظهر اللل يف حماولة 

ت( كشج احلقيقة اليت تتفتع هبا والدهتا و اليت يف موهبتها يف التأليج اليت طااا  تمتها ابية)البن
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بقوهلا ح سأواجه جدي و إن اضطررت إل كشج سّر والديت ال ي ال يعتقد أبن  مي ال تشبه 
والدته القوية ابية ... ستكون صدمة قوية على قلبه متيقنة من اللل ح و من ترل قوهلا هذا 

ابقي اوحداث و الوقائع لتؤكد لنا فعلها  و عدمه لتنتقض بعدها مباكرة إىل العنوان مت حذف 
اوتري يف روايتها ااوسوم ب ح بعد مخس سنواتح من اللل ُتطلعنا على تواجدها إبالاعة 

 غرداية ليتحقق بعذ اللل حلفها يف الكتابة و النشر . 

اضي ليس هدفها دائفا التنبيه لل من إن هذه البياضات اليت كاهدانها يف احلذف االفرت    
 احملذوف فقد يستعان هبا للربط ب  المصول للحماظ على امتاسل البناء الروائي.

و من ترل ما قدمناه من اوم لة و الشواهد يف روايتنا نستطيع القول أبن احلذف كتقنية    
ب  احلذف الصريح و  سردية تعفض على تسريع السرد فهو حاظر بقوة يف رواية حابيةح مرتاوح

 احلذف الضفين و احلذف االفرتاضي و هذا كله خلدمة ال من .

تعتفد اخلرصة يف احلكي على سرد  حداث و وقائع »  : Sommaireاخلالصة 2-3-1
يمرتض هبا  هنا ُ جريت يف سنوات  و كهور  و ساعات، و اتت اهلا يف صمحات  و سطر،  و  

  1«كلفات قليلة دون التعرض للتماصيض 

إالن نرحظ  ن اخلرصة تتفي  بطابعها االتت ايل الذي يُوجب القم  على فرتات زمنية طويلة،   
ت هذه التقنية يف روايتنا حيث نذكر منها على سبيض اا ال :ح بعد  ن استلفت و قد قلّ 

الشهادة مع جمفوعة كتب  تدهتا و علقتها إىل جانب الشهادات اليت كانت مت ض مراحض من 
 . 2مشواري الدراسي ح

رق فقد خلصت لنا يف هذا اا ال مرحلة جناحها طيلة مشوارها الدراسي هبذه العبارة فلن تتط   
لتماصيض مراحض جناحها بض اكتمت ابللحظة احلاضرة فقط، حلظة استرمها لشهادة البكالوراي . 

 3و يف موضع آتر ح أتقلفت مع يُتفي تدرجييا حىت مل  عد  ك رت لوجود  مي إىل جانيب ح
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فمي هذا ااوضع اتتصرت الروائية حالة ابية هبذا السطر و هي تعيش حالة يُتن يف هذه العبارة 
 لن تتعرض لتماصيض حياهتا و هي تعيش بدون  م .ف

و كذلل جند اخلرصة يف القول اايت: ح فقد توفيت و هي تنجبين قبض مثانية عشر عاما 
...توفيت عن عفر انه  اخلامس و العشرين ربيعا، بعدها بشهور توفيت جديت  يضا ح ان 

 1على ابنتها الوحيدةح

 حكي عفة ابية ) البنت( عن ملكث حياة والدهتا و هنا جاءت تقنية اخلرصة متف لة يف

ابية و ملكث حياة جدهتا  يضا، فلكصت لنا سنوات من عفر والدة ابية هبذا ااقطع دون  
التطرق لتماصيض و  حداث حصلت لوالدهتا، و اتت لت كذلل وفاة جدهتا هبذه العبارة ح 

 يضا  هنا قد خّلصت لنا  بعدها بشهور توفيت جديت  يضاح و من ترل هذا احلكي نرحظ
 سنوات من عفر ابية )البنت(  و انتقلت مباكرة إىل سن ال امنة عشرة.

  2و يف موضع آتر لتقنية اخلرصة جند : ح مع اوايم كربت و مل يكن يل غريك اي ابنيت ح

    فنرحظ يف هذا ااقطع  ن الّساردة قامت بتلكيث مرحلة عفرية عاكها كض من اجلد     
    حميدته ابية يف عبارة ح مع اوايم كربتح و هكذا اتت لت لنا الّساردة عددا من السنواتو 

و اوايم اليت قضاها اجلد مع حميدته ابية يف  قض من سطر دون التطرق إىل اوحداث اليت 
 مّرت يف تلل المرتة .

 3وات عفريحو جند  يضا يف م ال آتر: حصرت اان يف ال امنة عشر و نلت تيبات بعدد سن
حيث جرى اتت ال سنوات من عفرها فيفا ال يتعّدى سطرا واحدا، فالّساردة هنا جتاوزت 

اخلوض يف التماصيض الدقيقة يف وصج نمسية ابية كفا اتت لت لنا مراحض حياهتا اليت قضتها 
                       يف اخليبات و اوسى و اومل يف قوهلا ح و نلت تيبات بعدد سنوات عفري ح . 

 و من ترل تقدمينا لتقنية اخلرصة جندها تعفض يف عرضها لكض ما هو جدير ابهتفام
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 القارئ  ي الوقوف عند ُلب و صلب ااوضوع مباكرة . 

 ) ااشهد / الوقمة(  تقنية تبطيء الّسرد :2-4

يقصد اباشهد احلوار الذي أييت يف ك ري من الرواايت يف  »:  Sceneاملشهد 2-4-1
 1 «تضاعيج الّسرد 

و هو تقنية مهفة يف الرواية، و قد يتنوع ااشهد ين الداتلي و هو ااونولوج و هو تطاب ب  
 الشكصية و نمسها و آتر تارجي و هو ما يدور ب  الشكصيات و ميكن حصر ااشاهد

 يلي :احلوارية يف وايتنا فيفا  

اللل الذي يتن ب  ككص   و  ك ر و م ال هذا احلوار يف احلوار اخلارجي :  -أ
 روايتنا اللل الذي دار ب  ابية )البنت( و اجلد .

 املثال األول : 

 جدي، هض كانت  ّمي موهوبة يف كيء ما ؟ -
 نعن، كانت موهوبة يف صنع الشاي م لل متاما . -
 و ماالا  يضا ؟ -
فهذه ال ربية اليت جتلس  عليها اان نسجتها هي و جّدتل، كانت موهوبة يف النسج،  -

  ليست حتمة ؟
 نعن هي رائعة حقا، و ماالا  يضا ...؟ -
 هاهاها ...  ال يكمي كض هذا ؟ -
 مادا عن القراءة وعرقتها اباكتبة ؟ -
نعن، كانت مولعة ابلكتب منذ صغرها، و تدمن القراءة و هذا ما ممي ها، و  ضنل قد  -

 2الكتب .ورثها يف حب 
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يف هذا ااشهد حوار مطول ب  ابية ) البنت( و جّدها و قد امتّد إىل ثرثة صمحات و قد  
كان احلوار حول السؤال الذي طرحته ابية )البنت( على جدها حملاولة معرفة مواهب والدهتا 
ابية فاكتشمت من ترل هذا احلوار موهبة والدهتا يف الكتابة و حبها للفطالعة إىل وصض 

 حلديث عن ككصية حعائشة دادي عدونح و الذي يتف ض يف هذا ااقطع :ا

 جدي، و ماالا  لمت هذه السيدة المريدة من نوعها كفا تقول ؟ و من تكون اي -
 1امسها: عائشة دادي عدون، هي احدى م قمات البلدة ... -

 فينتهي احلوار من ترل تعرفح ابيةح على ككصية دادي عدون من ترل ااعلومات اليت 

 قدمها هلا اجلد عن هذه السيدة يف نمس ااقطع احلواري .

 املثال الثاين :  

 من احضر اخللطة اي  ّمي ؟ -
 لقد دفعُت مثنها اي ابين ال تقلق -
 فقط  ردُت  ن اعرف من  حضرها لل اان  -
 ابنة معّلفل، لكن مل تسأل اي رستن ؟ حضرهتا ابية  -
 2 حرام السؤال اي  ّمي ؟ فقط سألت  -

يف هذا ااشهد احلواري يتحدث رستن مع  مه و يسأهلا حول اخللطة و من  حضرها واللل 
 اعرفة من  رسض الرسالة إليه إىل  ن توصض رستن أبن ابية هي من  رسلت له ااكتوب .

 املثال الثالث : 

مرحبا بل يف مقر إالاعة غرداية، سيديت الماضلة،  عتذر عن هذا التأتري الذي كان ح -
 رغفا عيّن، تمضليي كوب اااء 

 ياتلأبس، ككرا لل، أتترك البسيط جعض الذكرايت ت دحن يف د أبس ...ال ال -
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 دس إىل  ايم الصبا يو تع 

 1ح تريا تشّجعت و لّبيت دعوتنا، فشكرا لل جمددا ... -

يف هذا ااشهد ااطّول ب  ابية) البنت( و ااذيع يوسج دار حوار بينهن حول حتقيق 
ابية)البنت( حلن والدهتا يف الكتابة و التأليج و حول الشهرة، حيث نرحظ يف هذا احلوار 
ااطول مع ااذيع انه عبارة عن ملكث حلياة الكاتبة حابيةح و هذا ااقطع احلواري ممتد من 

و تكون الساردة هبذا ااشهد احلواري ااطول قد تتفت  124إىل الصمحة  117الصمحة 
 روايتها ح ابيةح .

خيتلج هذا النوع ال اس) احلوار الداتلي( عن اوول                   احلوار الداخلي )املونولوج( : –ب 
 ) احلوار اخلارجي( كونه حوار ابطنيا  ي جماله النمس الداتلية، ويكون ب  الشكث و نمسه.

 املثال األول : 

ح  نت ظامل اي جّدي، نعن ظامل، كيج متنعين من مواصلة الدراسة و  نت كنت متتهن التدريس، 
 كن  نت من عّلن  ّمي و كّجعها على حّب ااطالعة و كنت تشرتي هلا الكتب؟ مل ت

 ابتساميت مصطنعة اي جدي 

 صفيت ما ه غر هدوء ما قبض العاصمة اي جّدي

 2-كسرتين اي حبيب قليب، كسرتين اي كّض  هلي ح

عد يتجلى يف هذا ااقطع احلواري، حوار ب  ابية )البنت( و نمسها حول ظلن اجلد هلا ب
حرماهنا من مواصلة دراستها يف اجلامعة، حيث تلقت صدمة كبرية بذلل فأصبحت ح ينة، 

 و حمطفة. هّشة، ضعيمة

 املثال الثاين :
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هلا دمية  ومن هذا النوع من احلوار  يضا جند حابيةح ختاطب نمسها و اللل بعد ما  ُهديت
 حاااتريوككاح من قبض جدها و اليت ترم  جلّدهتا 

 ابية حقيقة و  ان سؤالل ؟ح  نت اي 

  حقا قد ورثت منل  ك ر من امسل ؟

  انت احلقيقة و  ان ظرلل ؟

 و هده الدمية  حقا فيها كيء منل ؟

 1هض روحل امت جت مع هذه اولوان و حلفل حتّول ز صار تشبا و دمل صار  لواان ؟

حتاور نمسها عن و م ض هذا النوع تكرر  يضا فنجد حوار داتلي لباية ) البنت( و هي    
 مصدر الدفرت الذي وجدته يف مكتبتها اليت اهداها هلا جّدها .

 تساءلت يف نمسي بمضول : -
 تُرى ان يعود هذا الدفرت ؟ -
 هض هو تطُّ والديت ؟ -
 هض هي مدكراهتا ؟ -

احتفال كبري، فااكتبة ملكها و بطبيعة احلال كضُّ كيء هنا خيّصها، إضافة إىل  ن كّض رسالة  
كانت حتفض: توقيع: ابية يف احلاكية، يعين  تريا وجدُت كيئا خيثُّ  مي، و ّمي فقط، رسائض 
ستعرفين أبمي عن قرب، عن  حاسيسها و تمكريها، ايهلا من مماجأة، اهلا من هديّة  هديتها 

 2 اي جدي الع ي ،  تراك على علن بوجود هذا الدفرت ؟ يل

م( مع نمسها حول عدم دفاع  مها يف مقطع آتر نرحظ حوار ابية )اوو  املثال الثالث : 
 عن حقوق النساء و ميلها لكمة الرجض دائفا .
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 حىت جعلتين  سأل نمسي :       

  ختون اار ة بنات جنسها هبذا الغباء ؟ -
 1 تتنّكر هلّن هبذا الشكض ؟  -

و ابلرغن من تعدد ااشاهد احلوارية ب  ما هو داتلي و تارجي إال  ن ااقاطع احلوارية   
اتدت حّي ا ال أبس به يف زمن الرواية، الن الّساردة  عطت احلرية لشكصياهتا لتعرّب عن 

  فكارها و آرائها و تواجل نمسها عن طريق هذا احلوار . 

 : The pauseقفة الو  2-4-2

تُعد الوقمة اثس تقنيات االبطاء اليت تنتاب الّ من الّسردي الروائي، فهو التوقج احلاصض جرّاء    
 مرور زمن سرد االحداث إىل الوصج، فيتن تعطيض زمن احلكاية ابالسرتاحة ال منية، ليّتسع 

 بذلل زمن اخلطاب و ميتد .

و عند صرح فضض  la nalyseو عند تودروف  pauseاالسرتاحة عند جينيت ) الوقمة(    
التوقج، و هي عبارة عن توقمات معينة حيدثها الراوي بسبب جلوئه إىل الوصج، فالوصج 
يقتضي انقطاع السريورة ال منية، غري  ن الوصج يف الرواية احلدي ة  صبح الزمنة فنية، تاصة 

رية مصورا االنطباعات و عندما يتحول البطض إىل سارد، ويقج على  عفاق النمس البش
          2اوحاسيس العفيقة.

لقد تنوعت  ساليب الوقمة يف رواية ح ابيةح و اللل بتعطيله الّسرد فقد ساهن يف تشكيض     
بنية الّ من ومبا  ن النصوص الّسردية احلدي ة تعتفد على الوصج فإن روايتنا ال ختلو منه  يضا، 

 ندكر منها :  فقد رصدانه يف العديد من ااواضع

  ح و كأس حتت مساء ليست بسفائي و مل اتلق يوما حتتها، و كأن اتئهةاملثال األول :     
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 1يف مدينة كيتسولت ح مدينة اوكباح .... ليلل اي برقان  صبح ثقير طوير مظلفا دمواي ح 

كأهنا مدينة و يف هذه الوقمة اعتفدهتا الّساردة يف وصج مدينة براّين، حيث مت تشبيهها و  
حكيتسولتح مدينة اوكباح فقد عفد الّسارد وصج ااكان الذي ترعرعت فيه ابية فهي تصج 

لنا مدينتها و كيج  صبح ليض هذه اادينة ميرُّ عليها بعد ما انل احل ن من قلبها و حتّطفت 
  حرمها,

سية و تشبيهها وضعت لنا الّساردة اسرتاحة فتف لت يف وصج حالتها النماملثال الثاين :   
ح كوارع مدينيت ضّيقة و متعرجة و مساجدها عتيقة يف  على الترل الشاخمة   ،مبدينتها )برقان(

مشوخ ختيلها، و  بواب بيوهتا يف كّض وقت ممتوحة على مصراعيها، ال يتقابض ابب مع ابب 
 2بداعي السرتة وجدران  سطحها ليست ابلعالية ح 

 يض مدينة براّين فقد ساعد على إبطاء الّسرد .يف هذا ااقطع وصج دقيق لتماص

ح ابستنشاق هواء نقّي وسط  كجار الّنكيض الشاخمة و  كجار احلوامض و املثال الثالث :    
كجرة ال يتون الضكفة و الّت  العجوز و اليامس  اوبيض و العنب ااتشابل و النعناع و احلبق 

  3ح

قامت ح ابيةح يف هذا ااقطع بوصج البستان من ترل وقوفها على بعض تسفيات اوكجار  
 اليت فيه بكض تماصيله . 

ح يف هاته الساعة من الّنهار، ح  تبد  ااوجودات ترجع إىل صواهبا و يقطع املثال ارابع :    
ركى الظلفة و الّصفت ااطلق الذي حيكن على قرى المّرح  طول الليض آالان و ح  تت

 4يظهر الصباح رويدا رويدا من وراء احلجب ح 

 و يف هذا ااقطع تصج لنا ابية )البنت( الساعة اليت يؤالن فها آالان المجر، فقد كانت يف
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جولة اللل اليوم إىل بستان جّدها، فتصج لنا فرتة الّصفت اليت تنتاب تلل الّساعة قبض  
لديكة و استقاظ احليواانت من نومها .. و طلوع طلوع الّشفس و ما حيدث فيها من  صوات ل

الصبح، فقد عاكت حلظة صماء و غرّيت من حياهتا ااعتادة اليت اعتادهتا يف اادينة بذهاهبا إىل 
 البستان . 

 و يف وقمة وصمية  ترى : املثال اخلامس :     

ج حىت ال يتف ق ح كان دفرت  سود اللون ال حيفض  ي إكارة  و عنوان ميّي ه... سحبته بلط
غرفه...كانت  وراقه مائلة إىل الصمرة و هبا بعض من الرطوبة، كض الصمحات كانت مكتوبة 

 1و حتفض عنواان و رقفا، بقلن  سود و تطِّ  نيق وواضح،  راه  مجض من تطِّي بك ري ح

دققا  فمي هذه الوقمة تصج لنا ابية ) البنت( الدفرت الذي وجدته يف مكتبة  مها فتصمه وصما 
إضافة إىل اللل تصج تط كتابة  مها، فقد كان الدفرت الا غرف  سود و رهيج جدا و  وراقه 

 مصمرّة كان دفرت قدمي كفا كان تط والدهتا  نيق وواضح .

ح متاطلت يف اخلروج من غرفتها، و عندما جاءت كانت  تتها متسل املثال السادس :    
بية اا ركشة ... جلستها و قامت بتعديض توهبا بيدها من جهة و البيد اوترى متسل ابل ر 

اومحر التقليدي أبكفام زرقاء مطّرز خبيوط الهبية، قن عّدلت حلّيها الذهبية فوق صدرها و 
  2فوق جبهتها، بعدما تربّعت على اورضح

فمي هذا ااقطع نرحظ وصج حابيةح لصديقتها زينب يف يوم زفافها فقامت بوصج دقيق 
 رتديها العروس، كفا قامت بوصج حليها كذلل .للفربس اليت ت

ح كانت زينب جالسة و على جانبيها  توات العريس، كانت ُتسبض عينيها املثال السابع :    
  3و ال ترفعهفا من اورض تجولة حمفرّة الوجنت  م ترفة وسط جبهتها بنقوش بربرية ح
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 وصج ابية ارمح وجه زينب و الذي يظهر يف ااقطع .

و يف موضع آتر تنتقض ابية )اوم( لوصج اجلنس ااتر من الذكور املثال الثامن :  
 مواصمات لشكصيتهن بقوهلا :

 ح ااشاغب و ك ري ال رثرة صاحل 

 اخلجول و اهلادئ و الطيِّب علي .

 النبيه الذكيُّ و ااواظب على دروسه الصارم دائفا عفر .

 سليفان . احلكين الو العقض الراجح و الكرم ااوزون

و تريا الذي اجتفعت فيه كض الصمات اليت  حبُّ و يف كض مرّة  زداد إعجااب به و هو  
 1رستنح.

و يف موضع آتر جند وصج آتر تقوم به ابية )اوم( بوصج عّفتها فاطفة املثال التاسع :    
 بعد انقضاء عّدة زوجها يف قوهلا :

اتسفت سحناهتا ابلشحوب و الذبول  ح جلست على ضمته و بدا عليها الوهن و الضعج و
و مرحمها ابحل ن و التعاسة و العذاب، هي هكذا منذ ترملت، عيناها حمفّراتن تنواءان بسهر 
طول و بكاء مرير، كان الوادي انسض اجلراين و منسوب ااياه مرتمعا و هذا من أتثري اخلري، 

   2و عشر ...ح مشطت كعرها احلريري الطويض و الذي مل نره منذ  ربعة  كهر

 فنجد  ن الّساردة توقمت على سرد اوحداث . 

وصج ابية )اوم( لصديقتها زينب قبض موهتا بليلة و توقج الّساردة فرتة من  املثال العاشر :   
 ال من لسرد تلل اوحداث .

 ح طرقُت الباب فكانت زينب هي من فتح يل الباب، كانت كاحبة مصمرّة م ض الليفونة، الابلة
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  1الوجه ضعيمة و ه يلة، و عيناها حتفرن تعبريا مبهفا مل  فهفه ح 

 و يف موضع آتر جند ابية )اوم( تصج تطيبها رستن .املثال احلادي عشر :  

ح كان جالسا ب وبه التقليدي اوبيض الناصح سرواله الع فاس المضماض و طاقية بيضاء و جبة 
  2بيضاءح

الوقمة قد عفلت وظيمتها يف إبطاء وظيمة الّسرد و  و من ترل ما سبق نستكلث  ن   
تعطيله، فأسهفت يف فتح اجملال  مام ظهور عناصر نصية  ترى كربوز الشكصّيات من ترل 

 ااشاهد و الوصج . 

 : اديولوجية املكان يف رواية " ابية" اثلثا

 تعريف املكان : 

 لغة : -أ

و اجلفع    جاء يف لسان العرب البن منظور  ن ح ااكان و ااكانة واحد...و ااكان ااوضع، 
 مكنة، و  ماكن مجع اجلفع، قال ثعلب : يُبطض  ن يكون مكان فعر ون العرب تقول :ُكن 

مكانل و ُقن مكانل، و اقعد مكانل، فقد دّل هذا على  نه مصدر من كان،  و موضع 
  3منهاح

 حا:اصطال-ب

يُعد ااكان حمض ترف ب  الدارس  ففنهن من يطلق عليه احلي  ومنهن من يطلق عليه  
الدقيقة ب  هذه  المضاء...ومنهن من يمصض ب  كض تعريج على حدى مربزا اامارقات

ااكان مكون سردي مهن ضفن ااكوانت اوترى »ااصطلحات، إال  ن ااتمق عليه هو  ن 
 السردي، إال ال خيلو النث من عنصر ااكان يف الرواية و هو الُبؤرة الضروريةااشكلة من النث 
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   1«اليت تدعن احلكي، و تنهض به يف كض عفض ختييلي  

فااكان عنصر من العناصر ااشكلة للحدث و الشكصية، و عامض درامي يف »و مبمهوم آتر  
اضماء االجتفاعية على احلدث ليتن الرواية و قد حدد ح إمربت  ندرسونح وظائمه و م لها يف : 

اقناع ااتلقي إبمكانية وقوع احلدث يف بيئة اجتفاعية معينة، فك ري من العادات و القين و 
ليتفي  ااكان بذلل عن سواه من  2«اابادئ و احلدائق و اوكجار جندها يف جمتفع دون آتر

 ا .اومكنة و منه يطرح مشاعر و  فكار تستدعي ح  وروده تلقائي

و عروة على ما سبق فااكان يتيح لنا اضاءات نمسية و كعورية مبتغاة تتحقق، فُيقدم     
و لعّض  برز دراسة مقدمة عن ااكان بصمته مكون »ااكان بنحت فين مقصود ل ري عاطمة ما 

مجايل مسهن يف البناء المين ح دراسة غاستون ابكرلح لشعرية ااكان انطرقا من مدوانت 
، مربزا من ترهلا  هن القين النمسية و الرم ية لتفظهرات ااكان يف اخلطاب اوديب اا فتض  دبية

 اا حيفله ااكان من 3«يف البحث يف إمكانية اللغة اودبية جبعض ااكان مكواًن صاحلا للدراسة 
 ات اباكانياإلفصاح عن احلساسية لدى الشكصيات من جرّاء اندماج الشكص»فاعلية يف 

  4«العرقة الدينامية بينها  و 

ديولوجية الشكصيات اليت جتري به و  فعاهلا و  فكارها يف كض موقع  و يو هبذا يعطي لنا ا 
موضع و هو الذي مينح ال مان  يضا جماال لتوثيق اوحداث و مكان للديكور  و الوصج 

اليت كان حياول ديولوجية اابدع بطريقة ما و عن اوفكار يوظيمة تكشج احلجب كذلل عن ا
الطريقة اليت تقدم هبا الرواية وضع االنسان  مام حميطه »طرحها  و الدفاع عنها، و يتسىن اللل 

و طبيعة البيئات اليت وردت ف الرواية و عرقتها ببعض نظرا لألحداث اليت جتري  5«ااادي 
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سواء  كان اللل ااكان واقعيا حمسوسا  و كان »مبوجبها و منه تبيان طبقيات اجملتفع و فكره، 
  1«جمرد حلن  و رؤية 

و من بعد تتبع اومكنة كذلل جيوز لنا ادراك مدى توافق  و تعارض الشكصيات مع القانون  
 ماكن مباحة و  ماكن حمظورة ال جيوز اترتاقها بغري قانون  »النظامي العام، نتيجة تقدمي 
  2«تنظن الوجود االجتفاعي مكتوب  و جتاوز القيود اليت 

و هبذا يكون ااكان عنصر ال ميكن اقصائه من اوساسيات الماعلة يف بناء العفض الروائي  و 
 الميّن الن ري اوديب عفوما .

و ون ااكان كأن يتن ادراكه بواسطة احلواس  و التصوير الذهن و اليت تعطيه اارمح  »
شكض كبري يف بناء العفض المين الروائي فتغيري اومكنة و ، فإنه ُيسهن ب3«اجلسدية و النمسية 

  4«بتطوير للحبكة و الذي يتن عن ر ي اابدع اخلُلقية و اإلنسانية  »تواترها من كأنه  ن يقوم 

ومن ترل عامض ااكان و احلركة و التماعض بينه و ب  العناصر اوترى ااشكلة للعفض 
 اوديب.

ي  ن يهتن برسن ااكان و حتدديه ونه يُعطي احلدث القصصي قدرًا على الروائ »و عليه كان  
  5«من اانطق و ااعقولية 

 دالالت أهم األمكنة الواردة يف رواية "ابية" :  -1

تعددت و تنوعت اومكنة يف رواية ح ابيةح ، وكان لتباينها رسن عرئقيات مت لت يف تبيان 
اليت تؤدي إىل  »مناالج حتاكي العامل الواقعي وديولوجيات الشكصيات ابعتبارها يالهنيات و ا
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، فتنوع اومكنة يعكس 1 «التوازن يف اتتيارات الناس و تصرفاهتن و اجتاهاهتن يف احلياة 
تصرفات الشكصيات هبا وفق منطق يقدمه السرد، و زايدة على اللل فتعاقب ال من و حركية 

نح معامل الوعي بسلوك الشكصيات االحداث تعطي لنا تقاطبات متف لة يف ثنائية ضدية، مت
الروائية، و لنا  ن نقدم على هذه التقاطبات ااذكورة يف رواية ابية ابلتحليض ليتب  مدى 

فيفا  كتشاف دالالهتا يف رواية ح ابيةحاسهامها يف البناء اجلفايل و ااشاعري هلذا العفض و ا 
 يلي:

 املنفتحة و األماكن املغلقة يف الرواية : األماكن •

االنغرق و االنمتاح هو حسب ما  »طااا كان يُنظر إىل ااكان  ااغلق و اانمتح على  نه     
يؤطره ااكان، فإالا كان له سقج او حمدود فهو مغلق، وإالا كان واسعا و غري حمدود فهو 

لكن جيب اإلكارة إىل  ن هذا  »قبر هو ما راهنت عليه جض الدراسات النقدية 2 «ممتوح
اجل ء من التسفية ال يُغطي مجيع اجلوانب، من اافكن  ن يسفى قسن اادينة مغلًقا و هذا 

و هنا نستنبط بعًدا آتر خلصوصية  3«يرجع إىل طريقة تمكريهن احملدودة و طبقتهن االجتفاعية 
نمتح يف المن، المرق بينهفا من و من هنا فليس مثّة فرق ب  مكان مغلق و آتر م »ااكان 

حيث كوهنفا مكان  مسّفي  يف الطبيعة،  ما عند المنان فقد يكون للفكان ااغلق قيفة فنية 
و مجالية رغن حمدودية مساحته، و قد يكون  ك ر ضيقا مما هو عليه عند كاتب ضعيج 

كيلة
ُ
 . 4«اا

اسهامه يف البناء تيايل يضمي عليه فااكان ااغلق ي يد من انغرقا كلفا مجدت فاعليته و  
تقسين ااكان إىل ااغلق و اامتوح خيتلج حسب الرواية،  »احلركية و االنمتاح  ك ر، و منه فإن 
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ونه قد يتحول السجن ابنغرقه إىل مكان ممتوح يف رواية ونه كان مكااًن للتكطيط و التمكري 
  1«إىل آفاق  ترى جعلته ممتوحا و ال ورة على الذات هلذا هنا خيرج من انغرقيته 

 و بناءا على اللل يف ما يلي استدراك ثنائية االنغرق و االنمتاح هذه من ترل رواية ح ابيةح: 

 غلقة : ناألماكن امل -أ

مرارًا،   ركننا يف لعامل، إنه كفا قيض  » يعترب البيت ملكية يسعى هلا اجلفيع إال هوالبيت :   •
كوننا اوول، وسوف نرى  ن اخليال يعفض يف هذا االجتاه  ينفا لقي االنسان مكاان حيفض  قض 

 .2«صماة ااأوى 

يعاش  »و يف رواية ح ابية ح مي ض البيت كذلل العواطج ااعاكة حلوها و مرها حبيث  ن من 
جو البيت فهو عيش جتربة البيت بكض واقعيتها و حقيقتها ترل اوفكار و اوحرم و 
  3«اسرتجاع الذكرايت ااصحوبة ابالنمعاالت اليت تتوارد مباكرة بذكر هذا ااكان اخلاص 

و يف روايتنا تصور البيت على انه سكن قدمي بلسان ابية : ح جدران اجلري ااتآكض يف بيتنا 
مبدينة عريقة هلا روابط مشرتكة كالعادات و التقاليد و اوعراف االجتفاعية اليت حتتن 4ح القدمي

االتباع و ترفض االبداع، وما جيعلنا مؤول البيت كفكان مغلق كذلل هو  نه قد يتحول من 
وظيمته اوساسية و هي السكن إىل ما جاء يف الرواية : ح استدعاء الداية لتوليدها يف البيت 

، كان 5 ن كض احلوامض كن يلدن وقتها يف البيوت و يتجنب الذهاب إىل ااستشميات ح حبكن
االنغرق مي ض حتول البيت من مكان للسكن و ااأوى إىل  داء وظيمة ااشمى، وهذا إمنا يتن 

ثقافة  كفا  ن االنغرق يتف ض يف البيوت، بعدم تقبض  عن انغرق اجملتفع و حمافظته اابالغ فيها .
 ااسلسرت ااكسيكية اارتمجة »غري خمافة على ضياع اابادئ العامة وهو ما جاء يف : ال
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 1«الدتيلة على جمتفعنا منذ فرتة قصرية و اليت كانت ممنوعة يف معظن بيوتنا احملافظة 

كفا و  ن بعض اوماكن يف البيت تُعد انعكاسا للعفق النمسي و الكيان ااكمي احلافض     
ابوسرار، فعند ابية كانت غرفة اجلد ح كصريخ ينام فيه الذكرايت، فك رة اوكياء اليت حيتمظ 

على »و هكذا ميكن النظر إليها 2هبا كذكرى مل  متت لوالدته و زوجته جعلتها تبدو كفقربة ح 
و ما، كسجن نوعي يف لبوس من ل سكين مظلن يكشج ظاهرة عن قين العتاقة و التقادم حن

 .3«بينفا يضفر قن احلج  و االل ام 

و تتضح هنا ككصية اجلد ابلرغن من  نه كان متعلفا إال  نه يرضخ  مام الواقع الذي يمرضه 
ده الناس ابعتباره إ راث توجب احلماظ عليه عليه اجملتفع الذي يعيش فيه، فيذوب يف ما ميجِّ

بشكض من اوككال، و ابية كذلل تعترب غرفة جدها كذلل بقوهلا : ح ضحكت ضحكة 
  4تميمة.. داتض غرفة مقملة ح

، و هذا ما كانت ترنو إليه ابية ح  5«تغيري ااكان حيفض ف طّياته  مر جديدا »و لعض     
قية المكر الاته و الذي جيسده سكان البيت انتقاهلا اىل بيتها ال وجية، غري  هنا بقيت يف انغر
فااسكن أيتد معناه و داللته الشاملة  »اجلديد، فأضحت ابية تعترب هذا للفكان مغلقا 

                نسجام او التنافر ااوجود بينهن إبدراج صورة عن الساكن الذي يقطنه و ابراز مقدار اال
، فباية مل تتغري نظرهتا للبيت ابعتباره 6«وانته اانعكس على هيئة ااكان نمسه و مجيع مكو 

 الات صورة كاحبة و منمرة ال تُليّب كغمها .

 ومن ترل ما سبق نرحظ  ن البيت يف رواية حابيةح كان مكاان مغلقا ال من الناحية اهلندسية 
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 ففن اخلطأ م ر النظر إىل البيت كركام من اجلدران و اواثث ميكن تطويقه ابلوصج»فحسب 
، بض و 1«ااوضوعي و االنتهاء من  مره ابلرتكي  على مظهره اخلارجي و صماته االفوسة ااباكرة

 من الناحية الرتكيبية النمسية ل اوية نظر البطل  .

 ما عن الغرفة فر ننكر  هنا  حياان كانت تعطي صورة من اوسى و احل ن لكنها  غرفة ابية : •
و االنسان االنمعايل جيد انمجاريته و افعاله يف هذه »يف  غلب اوحيان كانت موطن االنع ال 

 .2«الع لة 

فالغرفة كانت ابية تتبحر يف عااها خبياالهتا لتبدي ع ميتها وجض مواجهة واقعها و انغرقيته، 
مكان يتيح هلا التحرر بشكض ما :ح دتلت غرفيت وسرتيح ...فااطالعة إىل جانب ابقة  زهار 

ومنه الغرفة كانت مقر اسرتاحة إىل جانب كوهنا 3محراء قطمتها من البستان ومر كاعري ح
ح دتلت  منطلق تمجري القدرات الكامنة داتليا و ااتف لة يف ااطالعة و االبداع اوديب بقوهلا :

غرفة ااكتب و  قملت الباب من تلمي و بد ت بتمحث الدمى اوربعة كطملة كغوفة بلعبتها 
ا  ن غرفتها كانت مب ابة ملجأها و      و هذا ما يُدل على حب االكتشاف .كف 4اجلديدة ح

مهرهبا من قساوة ظروفها و أتزم داتلها ح ترجت من الغرفة و صعدت الدرج إىل غرفيت بعد 
  5ضعت الوكاح اومحر فوق كتمي كفا  صرَّ جديح ن و 

بعد انتقال ابية )اوم( إىل بيت زوجها كانت الغرفة كذلل موئض  حرمها بقوهلا : ح فبعد    
، 6 ن قررت  ن  ترج ممارسة عشقي اجملنون من غرفة نومي واجهتين نظرات والدته ابستهجان ح

ح ممكن مُيكن من حتقيق رغبات الذات بينفا فداتض الغرفة كان ما يتيح احلرية و عامل ممتو 
 تارجه ) ابلبيت( فالعكس .
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 األماكن املنفتحة :  -ب

 و غرداية، والية يف تقع اليت وح براّينح  مدينة هيح ابيةح  رواية يف الواردة اادينة إن : املدينة •
 الصحراء تتوسط هي و ه1060 سنة أتّسست ، كلن600 ب العاصفة عن تبعد اليت

»  اخليال نسج من ليس و الواقع من كان  اادينة هذه مسفى توظيج  ن لنا يتنب ومنه اجل ائرية،
 فيتحول الشاعر، يُغري الذي ااكان او االحداث فيه تدور الذي ااكان هي الواقعية فاادينة

 م ر، اادينة اسن دُكر فإالا الكاتب، طرف من جغرافيا حيدد ما غالبا هو و ختيض، موضوع إىل
 إىل نشري  ن لنا ينبغي و اوماكن هلذه اجلغرافية احلدود تلقائيا ندرك فنحن الركن  و اانطقة  و
 . « عقائدية و اترخيية و اجتفاعية و نمسية  بعاد الناس داتض يكسب اجلغرايف ااكان  ن

 للنساء يسفحون ال  هلها معظن حمافظة، مدينة  هنا على تدل تصورات عدة الرواية يف جاء و
 مبدينة أبهنا تشعر فباية مغلقا، مكاان نعتربها جعلنا ما هذا و اجلامعي، ابلطور التعلين مواصلة
 ااعادي الطرف فيها ترى  صبحت و بضح   ثقير  صبح برقان اي ليللح  احلرية حمصورة مكبلة
 ظرمي على  تغلب و النهار،  كباح بسهولة سأه م هض:ح  حرمها كسر  من و لرغبتها

 احلياة،  هتا منل ج ء فأان نعن احلياة؟ هذه من ج ء هو الذي نور اللل بعد ليسطع الداتلي
  منل ج ء  ان...  فيل حلفي كسريت  و  كسرتين  لو حىت

  " جدي من ج ء و القدمية، البلدة هذه من ج ء

 مبدينتها الاهتا حتقيق يف اومض خبيبة تشعر  هنا على تدل الشعورية حالتها صورة  ن و كفا    
 الذي بلدهتا جمتفع الهنية إىل االمر مرجعة البكالوراي، كهادة يف اووىل اباراتب ظمرت  ن بعد
 .  " برقان بلديت يف طملة كنت  منذ تغري كيء الح  طفوحها تبلغ أبن هلا يشمع مل و يتغري مل

 اي  يُعقض: ح  قوهلا حيث االغرتاب كعور إىل االنكسار كعور من وبعد بنا تذهب ابية إن بض
   "  عرفل ال  صبحت مدينيت

 وكذلل الغ اة، ضد محايتها اجض من اومنية وغراض اللل و ضيقة، اوزقة تكون ح  »
 من جديدة كفيات  االزقة هذه يف تتوارى حيث الشديدة، حبرارته ميتاز الذي ااناخ لعامض
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 بيئة الو قدمي اادين هذه معفارية  ن على الدال اومر هو ،«  اخلميج اهلواء و اوكسج 
 و متعرجة و ضيقة مدينيت كوارع: ح  قوهلا يف ابية لسان على جاء ما هذا و قاسية صحراوية
 على ممتوحة وقت كض  يف بيوهتا  بواب و خنيلها، مشوخ كاخمة الترل  على يف عتيقة مساجدها
  سلوب  يضا قوهلا من نلتفس كفا  ،ح   السرتة بداعي ابب مع ابب يتقابض ال و مصارعها

 إىل ابإلضافة االستيطان،  و النشأة حديث غري و عريقا بكونه يتسن الذي جمتفعها  هض حياة
 عالية، الغري اجلدران ترل من اومان عن بمكرة مُيدان و كفا  احملافظ، اجملتفع مسة يعكس  نه
 عن مغايرة نظر وجهة من لنا تعطي فإهنا السرتة بدافع ردهتا اليت متقابلة الغري اوبواب عن  ما

 حضورا،  ك ر السرتة فتكون ااعتاد، ااعيشي النفط عن اخلروج  فراده يتوتى الذي اجملتفع
  مغلقة بيئة اادينة يرجع ما هذا و السائدة، العرفية و االجتفاعية العادات و االنسياق وإظهار
 .  نمسهن  فرادها أبع  كذلل

 لنا تربز منه وح   حمافظ جمتفع يف  ننا و تاصة عب ية فتاة لل  بدو قد: ح  القائلة فهي

 و ابالنغرق يتصج جمتفعها  ن هلا بدا و إايها، تقبلها عدم و اادينة وعراف مقاومتها 
 اجملتفعات من الك ري رمبا و اجملتفع جهض ضحااي احدى كانت  زينب: ح  قوهلا يف اللل نلتفس
 كانت  إال ابالنتفاء افتكار نظرة ادينتها نظراهتا كانت   ن فبعدح   اابدعة للفر ة اخلانقة اانغلقة
 فكانت اوصالة، و ابالنتفاء الشعور متنحها فكانت مواطنتها، على تدل و مأواها مت ض اادينة
ح  الوالء، من كنوع  اادينة خيدم  ن كأنه من للفجتفع يقدمه دور له فردا نمسها يف ترى ابية
 ح  . ثقض مرك  بعد فيفا  صبحت  هنا إال

و ااكتبة هي  حب مكان عايشته ح البايت  ح فكان الكرى اوحرم السرية، وابب املكتبة :  •
االنمتاح على عوامل ااترين من ترل ااطالعة، و كانت مب ابة منحة  و هبة قدمت لباية ) 

، 1الذي سّلفين ممتاحها كهدية حالبنت( من طرف ابية )اوم( : ح تركتها والديت يف مكتبتها و 
فالكتب ااوجودة كانت تعطي نمسا جديدا و اسرتاحة، فااكتبة كانت مكاان اك ر رحابة حبد 
بقوهلا : ح تعلف  اي جديت كنت  ملل فوبيا اوماكن اانغلقة، لكنين اان  حبث عنها وبتعد 
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حتقيق الذات، بض وصارت ، فصار بذلل هذا ااكان ااغلق عكسا ونه مينح الراحة و 1ح
ااكتبة مكاان  ك ر محيفية يذكِّر ابرتباط مشاعري  ك ر ح لكن ااكتبة  صبحت  مي و يب و 

 و تصمها بصماة بشرية . 2حبيبيت ح

 : و    حتضر  ماكن من الطبيعة يف رواية ح ابيةح حاملة دالالت الشساعةأماكن يف الطبيعة
اء و حضورها ككلمية للبيت ال جيعلها تنهض بوظيمة و احلال  ن ااساحة اخلضر »االنمتاح 

ت يينية  و تليب تصورا فنيا فحسب، و إمنا ستأيت متضفنة لك ري من الدالالت الذهنية و 
 اويديولوجية اليت ستكربان عن الوكائح القائفة ب  حميط االنسان ووعيه اباظاهر الطبيعية و ما 

 . 3«تولده لديه من مشاعر البهجة و اولمة 

و جند  ن ابية كان يروق هلا البستان اجملاور لبيتهن فتقول :ح  رافقه إىل البستان كفا تعودت     
             فهو مكان للرتويح عن النمس ح فقضاء النهار  يف البستنا كان مميدا جدا4كض يوم مجعة ح 

إىل مدى كاعرية ، كفا  نه مكان ملهن يمضي 5و ممتعا، بعيد عن جو البيت اخلانق صيما ح
ابية من ترل وصمها جلفاله : ح و  رافق جدي إىل البستان فهي فرصة  روح فيها عن نمسي 

ابستنشاق هواء نقي وسط  كجار النكيض الشاخمة و  كجار احلوامض و كجرة ال يتون 
 ، فهي ت ري6الضكفة و الت  العجوز و اليامس  اوبيض و العنب ااتشابل و النعناع و احلبق ح

 الذاكرة البصرية و الذاكرة الشن و كذا الذوق . 

ن الغابة مكان يستجلب ااشاعر المياضة و مت رت النظر ابوفق للتكطيط للفستقبض و جند  
بقوهلا : ح يوم اجلفعة عندما كنت االهب إىل الغابة مع العائلة كنت آتد زهرة و  قطج 
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فكانت الغابة ااتنمس الذي يمتح 1 حيبين ح وريقاهتا، وريقة بعد وريقة، وعرف هض حيبين  و ال
اجملال لتوارد  حرم اليقظة و السمر لعامل مريح هلا، فهي القائلة كذلل : ح و طوي به السهول 

ث عن المردوس هنا على وجه اا هرة اخلضراء الرهنائية و  كق به غابة اوحاسيس،  حب
  2حاورض

فاإلنسان و هو ينظر إىل اومكنة ال مينع »وفضض. جيسد النحو بطريق االمض و الطفع ابلغد ا
 .3«عليها ضماء فكرة و م اجه و عواطمه نمسه من إ

وجند الوادي قد ورد يف عدة مواضع فُيعرض الوادي حمفر مبعاانة االنسان و اليت حياول  
ح التكلث منها به، حبيث تقول حابيةح : ح كانت  مي تقول أبن ماء الوادي ُيشمي من السقن 

فكان هذا االعتقاد مرتبط مبجرى الواد الذي له نقطة بداية  و منبع، و مبسار يف اجتاه مع  4
حيفض معه ما على سطحه دون  ن يعود به إىل ااصدر و منه جاء قوهلا :ح  تدانها إىل الغدير 

، فكان اصطحاب 5اي جديت ح غ رنساح، فجلست على ضمته و بدا عليها الوهن و الضعج ح
 له حق يذهب أيسها لطريق الرعودة كفا الهب زوجها  مغادرا احلياة .العفة 

و كان التعاطج جلًيا  ك ر يف المرح ح  وجود اجلراين بسرعة و اللل امر يف التعايف و  
 اخلرص بسرعة من النماهة النمسية البادية على العفة و نلتفس هذا يف وصج حابيةح للوادي : 

 6و منسوب ااياه مرتمعا و هذا من تباكري اخلري حكان الوادي انسض اجلراين ح

فيكون بذلل جمرى الوادي موطن استمراغ نمسي للكبت الذي قهر العفة : ح اغرتفت من 
وقوهلا  يضا :ح كانت  7السيض كربة ابردة تربد هبا انر احل ن و نسيت كحوهبا على سطح اااء ح

                                                           
 .50رواية ابية: ص:  1
 .51:نمسه، ص  2
 .53:صبنية الشكل الروائي، حسن حبراوي:  3
 .71: رواية ابية: ص  4
 .70:نمسه، ص 5
 .70نمسه، ص: 6
 .71نمسه، ص:  7



 "  "باية :                    البنية السردية و أبعادها االيديولوجية في رواية املبحث الثاني

~ 101 ~ 

 

هّيا دون رجعة كفا ستغادر ااياه  راضينا  تقول للح ن دون كلفات  ابتعد  ك ر فأك ر، غادرس
و هنا ااكان يتيح لنا كذلل اكتشاف إمكانية ولوج ابية عوال نمسية عفتها تنبأ و عاطمة  1ح

 و تماعر  ك ر منه يف مكان آتر. 

عروة على ما سبق من  ماكن منمتحة و  ترى منغلقة دالئل استقطاابت أخرى :  -ج
 ستقطاابت اوترى و نستنتج  هن دالئلها : سنحاول التطرق إىل  هن اال

  األعلى و األسف و ما شاكلهما : •

إن التقابض ب  اوعلى و اوسج يشكض الائقة تتفتع ابارور على الضدية ااوجودة بينهفا 
على مستوى اوعلى تعد احلقيقة قريبة من التأمض ااباكر من ترل  »استجرء و أتوير إال 
، و اليت 2«ا على السلن اوسمض ال ترى سوى من ب  الدالئض االتماقية ع  العقض، ح   هن

تمرضها ثقافة اجملتفع  و هبذا الصدد جاء قول ح ابية ح يقارب هذه المكرة حينفا قالت : ح 
ترجت من الغرفة و صعدت الدرج إىل غرفيت  بعد  ن وضعت الوكاح اومحر فوق كتمي كفا 

يرفض ما ميليه اجملتفع على ترف  نمسها ترتقي ح  تمكر بعقضفباية تعترب 3 صرَّ جدي ح 
 جّدها .

اترة  و يف تعبري آتر كان للعلو تقدير مماثض : ح تتسلق اجلبض الورقي لتجلس يف قفته و تلتمت
، فالعلو منطلقه الورق ااتف ض يف ااطالعة و االست ادة  4إيلَّ و اترة إىل والدها و هي تبتسن ح

إبداعية ، و منه بلوغ قفة حتقيق الذات، و جاء هذا التعبري على هيئة حلن يف  علفا و مهارة
 . 5قوهلا : ح فإننا ح  حنلن ابالرتماع فنحن يف اانطقة العقرنية للفشاريع الذهنية الرفيعةح
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وجنده ايتد أتوير خمالما ح  قوهلا : ح  مضيت الليايل احملفومة و احلارة يف مكتبيت بينفا انت 
، و إيراد مكان  متقابل  و بتوجه فكرت  نقيضت  ينحو بنا إىل التفاس 1ئن يف السطح ح ان

سلطة من هو يف اوعلى ان هو يف اوسمض و مقاومة من يف اوسمض ان يف اوعلى من جرّاء 
التنافر الشكلي اجلغرايف لموق دون ااكان . فاوعلى مي ض العنصر القيادي وجلام احلكن، بينفا 

 اوسمض يعكس ااقاومة و عدم االمت ال و البحث عن احلرية .

  ما عن اوماكن اليت ينظر إليها على  هنا اوسمض كقوهلا : ح اقتادس فيه جدي إىل غرفته  

و الذي هو عبارة عن مكان محيفي ابلنسبة للجد و احلامض لألسرار،  2ااقملة يف قبو البيت ح
  3«بيت ...و يف العلية متحو جتارب النهار خماوف الليض فالقبو هو اهلوية ااظلفة لل »

 و كان اجلد خيمي  غراضه القدمية ابلقبو خمافة التلج  و الضياع  و هو بصمة  ترى و بر وعي

منه خيمي توفه من مقاومة اجملتفع حي  رضاه و تقديسه اا جاءه من اااضي، تاصة و  نه  
الذي يرسن لنا تذبذب وضعه اجتفاعيا بمعض ازدواجية  على قدر من التعلن و التديُّن اومر

     معيشته ب  العلية و القبو إال كان يعيش مرتبكا و حمافظا بشكض تلقيين و هو ما دل عليه،
ع ر و اخلوف من مواجهة رد و التحت موطن االسرا 4كان حيتمظ به يف مربسه حتت ت انتهحح

  5حه، و منذ اللل اليوم مل نعد هندهاابب من ل اجملتفع و ترق اوعراف ح دسست الرسالة حتت

ا  عطي التحت وجوب اخلضوع يف قوهلا :  ح حيث كنت ارامها فعل  ال ميكن هلفا  ن فك
  6يلتقيا يف ليلة واحدة و حتت سقج واحد و على نمس السرير ح
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وضع سابق  و ما كاكلها، مما يرمي إىل حماولة اخلرص من  األمام و اخللفو لنا يف ثنائية    
كاوول  ح دتلت غرفة ااكتب و  قملت الباب من تلمي و بد ت بتمحث الدمى اوربعة ح، 

 .  1وهو حماولة استقبال القادم و الر  اااضي تلما ح

و للكلج  يضا داللة مغايرة ح  يوضع المرد ااقاوم امامه ليكون مصدر ازعاج ح كنت  ترج 
، و هو كذلل يف  التعبري  ح ونبات احلرمض الذي  2من تلج النول متع رة خبيوط الصوف ح

  ي الشعور ابلوحدة و االغرتاب، وكذا أيتد داللة االحتقان و الكبت  3وراء البيت  مي ح

 . 4النمسي ح  ما تقول ابية : ح تميت اللل احل ن و اوسى تلج جدران غرفيت ح

 5ح تلج احلاج  منا احلب ح و الرقيب الذي يؤول ب  كجاعة الذات و قهرها يف حد قوهلا : 
 فتوجب عدم اإلفصاح و الكتن .

بعًدا آتر فمي القول : ح منذ قرابة  سبوع كنت كض مساء  جلس  مام  بينفا أتتد كلفة  مام 
 وراقي ُ تاطب نمسي، ااالا ال  عود من جديد ؟ كنت هبذا  حم  نمسي لكي  عود من جديد 

ة لصوت الاهتا يف حتقيق حلفها على غرار صوت ، فنستنتج  هنا مقابل6افارسة الكتابة ح
 خماوفها الذ بناه اجملتفع احملافظ بنمسيتها . 

، فااقابلة وجًها لوجه 7و يف قوهلا : ح كانت السيدات ااقابرت ل ينب مجيعهن من  هلها ح    
تدل على االتماق و الرضى و االطفئنان ابومر فتن ت ويج زينب وفق حكن العرف رغن صغر 

نها،  ما يف قول ابية عنها و عن صديقاهتا ح  جلوسهن: ح و كنت  ان و صديقايت جنلس س
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، فاومام يشري إىل مواجهة  مر الواقع و االمت ال له و إن كان 1يف نمس الدائرة  مام زينب ح
يف جين مثرة مجالية، كان القرب فيها إجيابيا   القرب و البعدو  سهن ثنائي  مرفوضا و بشدة

، و مكاان جسد 2كقوهلا : ح نعن ميكن وضعها هناك ستكون مناسبة ابلقرب من الكتب ح
، غذ هو يعطي التساوي ب  3فرحة ابية بقوهلا : ح وجده ينتظرس هناك ابلقرب من والدي ح

 اارتبت  و بعًدا يف تويل رعاية ابية .

و الذي من كأنه 4ة الُبعد سلبية كقوهلا: ح  تدهتا و رميتها بعيدا عن سريري حبينفا جاءت لمظ
تبيان النمور و عدم التقبض مبا يمرضه  اجلد و الغري عفوما على المرد و ما يمرضه اجملتفع على 

اخلاصة، لتعطي صورة وجوب الصد و التكلي عفا ال يستساغ بعيدا ب اوية  االفراد كفنهجية حياهتن
 .الشعور
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 خالصة املبحث الثاين: 

و من ترل ما سبق ندرك  ن جراين الرواية و سراين اوحداث يرتبط اباكان و ال من حيث 
 نه ال ميكن  للروائي  ن يضع روايته إال يف نضن  حداث حيتضنها ااكان و يؤطرها ال من و 

 النث السردي عامة.تكون الشكصيات العنصر المعال يف صناعة معفارية الرواية و 

و لذلل فإن العرقة ب  عناصر الرواية عرقة مترزمة و ال ميكن أبي حال من اوحوال 
 االستغناء عن  ي عنصر و هذا ما  كار إليه عبد ااالل مراتض يف نظرية الرواية. 
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و آتر ما خُيتن به هذا البحث هو وقمة هنائية لتقيين ااسار الذي قطعه هذا البحث بدًءا     
أتكيدان لصحة  من عرض اادتض التفهيدي النظري، وصوال إىل اابح   و اللل وفق

 :مجلة من االستنتاجات نوج ها يف النقاط التالية المرضيات ااطروحة يف بداية البحث و

يديولوجي يف النث الروائي جتلى لنا من ترل تطاابت الشكصيات إن احلضور اإل أوال:
واللل عن طريق  فكار و ميول و رغبات كض ككصية يف النث إضافة إىل كونه واقعي و هبذا 

ااوقج نرحظ  ن صحة المرضية اووىل قد حتققت، و اليت مت لت فيفا يلي : الشكصيات 
 ية يف الرواية.ميكن  ن تكون دالة على اوبعاد اإليديولوج

لقد م ض ال من احلضور الغري مباكر يف الرواية و جتلى اللل عن طريق محض ال من  اثنيا:
ضي، لدالالت إيديولوجية فقد وظج يف النث كوسيلة لكشج اامارقات ال منية ) احلاضر، ااا

القارئ،  ما سرتجاع أبنواعه دور ابرز يف رسن صورة عامة لدى ااستقبض( كفا كان لتقنية اال
ها ة االستباق فقد ساعدت يف ربط اوحداث و اا ستؤول إليه الشكصيات و  حداثتقني

 مستقبر.

كفا الحظنا استعفال تقنيات  ترى تتف ض يف تقنية حتسريع السردح  حبركاهتا )احلذف و   -
 هنا غري اخلرصة( جاءت حلذف و تلكيث اوحداث و حياة الشكصيات اليت يرى الروائي 

هفة يف متنه الروائي وكذا تقنية حتبطيء السردح و تعطيله حبركاهتا )الوقمة و ااشهد احلواري( و م
 هذا اساعدة الروائي يف تشكيض البنية ال منية للنث الروائي, 

و مبا  ن  -براين-يف مدينة غرداية كفا لعب ااكان دوره يف هذه الرواية فقد جرت اوحداث -
ظة فقد ككض لنا اعتقادات و  فكار هذا اجملتفع كفا هو يف الواقع مكان هذه اانطقة حماف

وهبذا فقد محض ااكان دالالت ك رية انقسن إىل مكان ممتوح وآتر مغلق و هذا ما عكس 
  فكار الروائية فكفا يقال ح اوديب ابن بيئتهح و هبذا مت أتكيد صحة المرضية ال انية. 

عنوان حابية اااتريوككاح له دالالت ك رية  ما يف روايتنا و من ترل قراءتنا فنرى  نه جاء  اثلثا:
منسجفا مع اانت الروائي، و قد جتلى بصمت  اووىل  ن اسن حابيةح دلَّ على ثرثة حقب 
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زمانية عاكت فيها ثرثة بطرت و هي ابية اجلدة، ابية اوم، ابية البنت، و الصمة ال انية 
لعنوان مت لت يف ح اااتريوككاح من ترل معرفة ابية البنت مرتبتها من ترل دمى اااتريوككا ل

، و هبذا جند  ن المرضية ال ال ة  يضا قد حتققت و اليت تب  و اليت كانت مت ض اوجيال القادمة
     نا معربافيها  ن العنوان له  مهية اا يتضفنه منت النث الروائي فيفكن  ن يكون عنوان روايت

 .و داالً على اانت

قضية لمعاجلتها لنا يف عنوان رواية حابيةح  من ترل  إن الدراسة السوسيونصية اتضحت-
فشكلت لنا اللغة عنصرا  ساسًيا سوسيونصًيا  و اللل حلفلها دالالت        اجتفاعية حمضة 

  ر  ساسي ابمتياز. و  لماظ توحي  غلبها إىل ااعجن االجتفاعي، فهي بر كل تشكض عنص

اليت يتماعض و ينسجن  و ااعتقدات يديولوجيا نسق منتظن من اوفكار ن اإلنستنتج  رابعا:
تمارق اجملتفع المكرية، كفا  ن هاته اإليديولوجيا ال معها اإلنسان وفق ما متليه عليه الشروط 

 و الزمة له و دالة  يضا عليه. بض هي متفكنة فيه 

تبقى الرواية كإيديولوجيا تعرب عن تصورات الكاتب بواسطة اإليديولوجيات ااتصارعة،  خامسا:
فعندما ينتهي الصراع ب  اإليديولوجيات يف الرواية تبد  معامل إيديولوجية الكاتب ابلظهور 

يف الرواية تنطلق من ترل ااواقج المكرية للشكصيات، بينفا الرواية  فنجد  ن اإليديولوجيا 
يولوجيا تعرب عن موقج الكاتب الاته الذي ال ميكن  ن يستلهن بشكض مباكر، و إمنا كإيد

 .دود  بعاد اللل الصراعحيشكض يف 

كوهنا م جت ااكون للقراءة و ااتعة   اً اإن رواية حابية اااتريوككاح فتحت لنا عا سادسا:
ولوجية يف اجملتفع الّسردي ابجلانب اإليديولوجي، كفا كشمت لنا عن بعض التوجهات اإليدي

 اجل ائري.

إن رواية حابية اااتريوككاح تتحدث عن قضية اار ة يف البيئة احملافظة و معاانة اون ى    سابعا:
و صراعها مع اجملتفع الذي ينظر للفر ة بنظرة قاصرة ختتصر وظيمتها يف البيت فقط فرحظنا 

يأس، امت جت هذه ال نائيات الضدية  ن روايتنا اتتلطت فيها اوفراح ابوح ان و اومض ابل
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و  مل  تبعتها حلظات مشكلة لنا بنية  ك ر متاسكا و إرتباطا، فكلفا وجدان حلظات معاانة 
 سعادة و فرح.

إن اهلدف الرئيسي من ترل رواية حابية اااتريوككاح هو حماولة طرح قضية اجتفاعية  اثمنا:
متعلقة ابار ة و اجملتفع ااي ايب فكانت مت له بسلبياته و اجيابياته فباية كانت  بلغ و  صدق من 

 فصحت عن آماهلا و آالمها من بنات جنسها و جمتفعها فكانت مب ابة سمرية يف  برد 
 جلفيض. اودب ا

و يف اوتري ميكن القول  ن جمال البحث يف هذا ااوضوع يبقى ممتوحا  مام اا يد من     
  االسهامات و القراءات اجلديدة، اليت تتجاوز احلدود اليت توقمنا عندها.

 و كإقرتاحات لعناوين قد هتن الباح   و هي كاايت:

 غرداية  منوالجا.اودب النسوي يف رواية حابية اااتريوككاح منطقة  -
 النقد ال قايف يف اجملتفع رواية حابية اااتريوككاح امال بن عبد هللا  منودجا . -
 مقاربة بنيوية سيفيائية يف رواية حابية اااتريوككاح امال بن عبد هللا. -

 
 

 و نرجو من هللا العزيز القدير                                                     
 و السداد.                                             التوفيق                                                             
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 ملخص رواية "ابية املاتريوشكا" :: 02امللحق 

  روايةةةة حابيةةةة اااتريوكةةةكاح امةةةال بةةةن عبةةةد هللا و هةةةي  ول روائيةةةة غرداويةةةة م ابيةةةة اوصةةةض صةةةدرت 
 صمحة ب  دفتيها. 129م اليت نشرهتا دار ن هة اولباب و اليت تضفنت 2019الرواية سنة 

جةةاءت روايةةة حابيةةة اااتريوكةةكاح لتعةةاجل عةةدة قضةةااي اجتفاعيةةة  برزهةةا التهفةةيش الةةذي عانةةت     
اار ة يف اجملتفع احملافظ له عاداته و تقاليده اليت أتا اخلروج عن تشريع العرف، كانةت بدايةة  منه

الرواية مع ابية البنةت الةيت ُمنعةت مةن طةرف جةدها مةن مواصةلة التعلةين يف اجلامعةة بعةد حصةوهلا 
دتةه بةراهين كةان كةيكا و مدرًسةا لكنةه منةع حميلبكالوراي، و رغن  ن جدها احلةاج إعلى كهادة ا

و تقاليد جمتفعه، ابية احلميدة مت ض منوالج ااةر ة ااتفةردة من التعلين واللل بسبب متسُّكه أبعراف 
عةةن عةةادات و تقاليةةد و  عةةراف اجملتفةةع اايةة ايب، تبحةةث عةةن حتصةةيض اسةةرتجاع حريتهةةا ااسةةلوبة 

    كةةري(حتةةت غطةةاء التقاليةةد و تصةةرح علةةى لسةةان والةةدهتا يف وصةةيتها البنتهةةا ) احلريةةة هةةي  ن تم
و اللل عرب ثرثة عشةر رسةالة كتبتهةا جلةدهتا ااتوفةاة، حتةدثنا الكاتبةة عةن مكانةة ااةر ة يف اجملتفةع 
ااي ايب، و تعطي لنا عينات من نساء تلل البلدة لتكون ككصية حزينةبح صةديقة حابيةةح صةورة 

عشةةر  و هةةي مل تكفةةض سةةن اخلامسةةةمصةةغرة تعكةةس حمدوديةةة دور ااةةر ة و حريتهةةا، زواج زينةةب 
سنة، من رجض يكربها أبك ر من مخسةة عشةر سةنة، و يف نظةر اجملتفةع بلةوغ المتةاة سةن اخلامسةة 

 عشر جيعلها يف تانة العوانس لذا ت وجت من  ول رجض تقدم خلطبتها.

تواصض البطلة سرد معاانة اار ة ااي ابية الباح ةة عةن احلةب...عن القةراءة و الكتابةة... عةن الةتعلُّن 
.عن العفض يف جمةال غةري  عفةال البيةت و نسةيج الة رايب، ااةر ة الةيت تةتحطن  حرمهةا و التعلين ..

حتةةت ُعةةرف  هلهةةا، جةةدها ومهةةا ويل  مرهةةا بعةةد وفةةاة  هلهةةا مل يسةةفح هلةةا مبواصةةلة دراسةةتها يف 
عةةرب  اتبةةة مةةن حكايةةة وتةةرىاجلامعةةة رغةةن تموقهةةا، لتجةةد يف قةةراءة الكتةةب متنمسةةا هلةةا، تقمةة  الك

ُحبهةةةا لحرسةةةتنح الةةةذي  فتصةةةج ابيةةةة االم ااسةةةتقبليةلة تركتهةةةا ابيةةةة االم لبنتهةةةا ترتةةةة عشةةةر رسةةةا
تعلقت به و هي تتلقى التعلين عند والدها، كرط  ن جتلس تلج ستار حيجبها عنه، مث ترجعنةا 
الكاتبةةة مةةرة  تةةرى إىل زينةةب المتةةاة الصةةغرية و ال وجةةة، و مصةةريها ااأسةةاوي مبوهتةةا ااشةةبوه، بعةةد 

ا الةذي تعلقةت بةه يف غيةاب زوجهةا الةذي يعفةض بعيةدا...حبلها جعلهةا ختشةى حبلت من جارهة
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مصريها تاصة بعد  ن ختلى عنهةا مةن حبلةت منةه، ليقةع اللةوم عليهةا وحةدها، فةاجملتفع لةن يلةوم 
الرجةةض ونةةه لةةن حيفةةض عةةاره و تطيئتةةه، بةةض ااةةر ة وحةةده مةةن تتحفةةض اخلطيئةةة، فجةةاء علةةى لسةةان 

جهض اجملتفع، و رمبا الك ري من اجملتفعات ااغلقة اخلانقةة للفةر ة الكاتبة  ) زينب إحدى ضحااي 
احلةض احلمةةاظ علةةى البنةت مةةن الضةياع، يف ت وجيهةةا جملةرد دتوهلةةا سةةن  ، و الةةيت كانةت تةةرىاابدعةة

ة و اسةتبعادها مةن تقريةر مصةريها، يف اوتةري تةروي ة معةاانة ااةر البلوغ( هكةذا تعكةس لنةا الكاتبة
و زواجهفةةا...لكن البطلةةة ظلةةت رغةةن سةةعادهتا ب واجهةةا مل حتةةب تشةةعر  لنةةا عةةن تطبةةة رسةةتن هلةةا

 اليت وجدت فيها ضالتها. ابحلن  للكتابة

 و هكذا حتاول الكاتبةة  ن تةربز معةىن الكتابةة يف حيةاة ااةر ة ااي ابيةة، فبقةدر هةامش حريةة القةراءة 
و الكتابةةة، كةةان حمضةةورا علةةى ااةةر ة  ن ُتؤلةةج لتتحةةدث الكاتبةةة عةةن  ول امةةر ة تنتفةةي للفجتفةةع 

م هةةذه ااةةر ة ااتفةةردة 1977ااةة ايب  لمةةت كتةةااب تنةةاول دراسةةة اجتفاعيةةة للفةةر ة ااي ابيةةة طُبةةع سةةنة 
 م. 1930سبتفرب  18تسفى ح عائشة دادي عدونح من مواليد 

و يف اوتري ُتظهر الكاتبة أتثر ابية البنةت بشكصةية جةدهتا و  مهةا مبحاولةة تغيةري فكةر اجملتفةع  
إبسةةةراف لتفنحنةةةا الروايةةةة يف النهايةةةة علةةةى حتقيةةةق حلةةةن ابيةةةة البنةةةت يف التةةةأليج و الكتابةةةة و منةةةه 
حتقيق حلن والدهتا اليت أتثرت هي اوترى بشكصةية مكافحةة و بةنمس طفةوح السةيدة حعائشةة 

اإلالاعةةي بغردايةةة لتتحةةدث فيةةه عةةن دي عةةدونح لتنقةةض لنةةا ابيةةة البنةةت مثةةرة جناحهةةا ابوسةةتوديو دا
 مسريهتا المنية و جناحها ببلوغ مبتغاها.
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 أوال: القرآن الكرمي: 

 اثنيا: املعاجم:

، ااؤسسة العربية للناكرين، اجلفهورية التونسية، )د.ط(، معجم املصطلحات األدبية إبراهين فتحي:-1
)د.د.ن(،  معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب، وهبة كامض ااهندس: م جمدي1988

 .م1984، 2)د.م،ن(، ط
 3ج ، معجم مقياس اللغةابن فارس : -2

 .، )د.ت.ن(1، دار صادر، بريوت، لبنان، ط10مج/ لسان العرب، ابن منظور :-3

 3هة،ج1300، 1، )د.د.ن(، سوالق، مصر، طلسان العربابن منظور: -4
 .م2000، 1دار صادر، بريوت، لبنان، ط،4مج/لسان العرب، ابن منظور: -5
 .199، ص: 1، اجمللد ال الث عشر، دار صادر، بريوت، لبنان، طلسان العربابن منظور:-6
، 1دار الكتاب اللبناس، بريوت، لبنان، ط معجم املصطلحات األدبية و املعاصرة،سعيد علوش :-7

 .م1985ه،1405

 .م2002، 1، دار النهار للنشر، بريوت، طمصطلحات نقد الروايةمعجم لطيج زيتوس: -8

)تح(/ عبد احلفيد هنداوي،  احملكم و احمليط األعظم،  بو احلسن علي ابن إمساعيض ابن سيده اارسي: -9
 .2دار الكتب العلفية، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت.ن(، ج

 . م1952، 2البادي، مصر، ط، كركة مصطمى  2، مج/القاموس احمليطالمريوز اابدي:  -10

 .م2001، 1دار المكر للطباعة و النشر، لبنان، طخمتار الصحاح، حمفد بن ايب بكر : -11

 اثلثا: املصادر:

، 1دار ن هة اولباب للنشر و التوزيع، غرداية، اجل ائر، طرواية ابية املاتريوشكا، آمال بن عبد هللا: -1
 م.2019ه/ 1441

 رابعا: املراجع:
، 1تر/ سعيد بن كراد، دار احلوار للنشر و التوزيع،)د.م.ن(،ط آليات الكتابة السردية،امربيتو ايكو: -1

 .م2009
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 .م1990، 1، اارك  ال قايف العريب، بريوت، طبنية الشكل الروائيحبراوي حسن :-2

المكر للدراسات و تر/ عايدة لطمي، مر/  مينة ركيد، سيد حبراوي، دار النقد االجتماعي،  بيري زميا:-3
 .م1991، 1التوزيع، القاهرة، ط

 .، )د.ت.ن(1)د.د.ن(، بريوت، لبنان، ط دراسات ايديولوجية يف احلالة العربية،تركي محد: -4
، تر/ فكري صاحل، ااؤسسة العربية للدراسات و النشر، عفان، النقد و اإليديولوجياتريي اجييلتون: -5

 .م1992)د.ط(،  
، تر/انيج بلور، ااؤسسة اجلامعة للدراسات و النشر و التوزيع، دراسات يف الواقعيةجورج لوكاتش : -6

 .م1985، 3بريوت، ط

، 2، تر/ حمفد معتصن، اجمللس اوعلى لل قافة، ط خطاب احلكاية ) حبث يف املنهج(جريار جنيت: -7
 .م1997

، 1،تر/ السيد إمام، مرييت للنشر و ااعلومات، القاهرة، ط قاموس السردايتجريالد برنس : -8
 م2003

 ، تر/ عابد ترندار، اجمللس اوعلى لل قافة ،) د.م.ن(، )د.ت.ن(، املصطلح السرديجريالد برنس:  -9
   . 1ط

، دار اليازوري العلفية ابنوراما النقد النسوي يف خطاابت الناقضات املصرايتحمناوي ابعلي: -10
 .م2015و التوزيع، عفان، للنشر 

، مجاليات الرواية النسوية اجلزائرية أتنت الكتابة و أتنيت هباء املتخيلحمناوي بلعلي اليازوري: -11
 .م2015)د.م.ن(، )د.ط(، 

 .م1955، دار بريوت للطباعة و النشر، لبنان، )د .ط(، فن القصةمحد يوسج جنن: -12

اارك  ال قايف العريب للطباعة و النشر و  منظور النقد األديب،بنية النص السردي من محيد احلفداس: -13
 .م1991، 1التوزيع، بريوت، لبنان، ط

النقد الروائي و األيديولوجيا،)من سوسيولوجيا الرواية إىل سوسيولوجيا النص محيد احلفداس، -14
 .م1990، 1، اارك  ال قايف العريب، بريوت، لبنان، طالروائي(

مقاربة سوسيوشعرية، ، رؤية العامل يف رواايت عبد احلميد بن هدوقةسيدي حمفد بن مالل: -15
 .م2015منشورات االتترف، )د.م.ن(، 
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، الرواية العربية اجلديدة، )دراسة ف آليات السرد و قراءات نصية(كعبان عبد احلكين حمفد :   -16
 .م2014، 1الوراق للنشر و التوزيع، عفان، اوردن،ط

تق/ سعيد يقط ، الدار العربية  عتبات )جريار جينت من النص إىل املناص(، عبد احلق بلعابد:-17
  .م2008، 1للعلوم انكرون، اجل ائر العاصفة، اجل ائر، ط

مكتبة بستان ااعرفة،  املدخل يف األيديولوجيا و احلضارة،عبد الرمحن تليمة، فضض هللا إمساعيض: -18
  .م2006، اإلسكندرية، مصر، )د.ط(

 .م2012، 8اارك  ال قايف العريب، دار البيضاء، ااغرب، طمفهوم األيديولوجيا، عبد هللا العروي:  -19

دار عامل ااعرفة، الكويت، )د.ط(،  يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد(،عبد ااالل مراتض: -20
 .م1998

احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوراي،  ، منشوراتمناهج حتليل اخلطاب السرديعفر عيرن : -21
 .م2008)د.ط(، 

تر/غايل بلهى، ااؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، مجاليات املكان،غاستون ابكرر: -22
 .م1984، 2بريوت، لبنان، ط

(، الفضاء السرد يف الرواية اجلزائرية )رواية األمري املورسيكية حملد ديب منوذجالونيس بن علي: -23
 .م2015،  1منشورات االتترف، اجل ائر،ط

،جامعة الدول العربية، القاهرة، وظيفة األدب بني االلتزام الفين و االنفصام اجلمايلالنويهي:  حمفد-24
 .م1967)د.ط(،  

 .م1996، 1، كركة الرابطة، الدار البيضاء، ااغرب، طأسئلة الرواية و أسئلة النقدحمفد برادة: -25
دار م ،1947-1964على مدارج النضال و الثورة خطوات و ذكرايت جربيط مصدق:حمفد -26

 .م2015، 1صبحي للطباعة و النشر، غرداية، اجل ائر، ط

دار م ،1947-1964على مدارج النضال و الثورة خطوات و ذكرايت حمفد جربيط مصدق:-27
 .م2015، 1صبحي للطباعة و النشر، غرداية، اجل ائر، ط

مرك  دراسات الوحدة العربية، اخلطاب العريب املعاصر،) دراسة حتليلة نقدية(، اجلابري:  حمفد عابد-28
 .، )د.ت.ن(1بريوت، لبنان، ط
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، دار زمورة للنشر و التوزيع، تطور الثورة اجلزائرية يف انحية غرداية حمفد عبد احللين بيشي:-29
 .م2013اجل ائر،)د.ط(، 

، تح/ ابراهين طه، جامعة حيما، النسوي العريب احلديثشعرية السرد حمفد قاسن صموري، -30
 .م2008

، دار بريوت للطباعة و النشر،)د.ط(، )د.م.ن(، النقد األديب، فن القصةحمفد يوسج جنن: -31
  .م1955

 .م1995عامل ااعرفة، الكويت، )د.ط(،  املدينة يف الشار: العريب،خمتار علي  بو غايل: -32
، 1، دار المارس للنشر و التوزيع، )د.م.ن(، طلّزمن يف الرواية العربيةامها حسن القصراوي: -33

  .م 2004
، 1، تر/ حمفد برادة، منتدايت مكتبة العرب، القاهرة، مصر، طاخلطاب الروائيميكائيض ابتت : -34

 .م1987
النشر و  ، اوهايل للطباعة و)دراسات يف الكتابة النسوية العربية(، صوت األنثىانزك اوعرجي: -35

 .م1997التوزيع، جامعة ميتشليغان، 

قراءة حتليلية يف اجملفوعات شعرية املكان يف القصة القصرية جدا،نبهان حسون السعدون: -36
 .م2008، 1القصصية، متوز للطباعة و النشر، دمشق، ط

 خامسا: الرسائل اجلامعية: 

، مدكرة لنيض كهادة اااجستري، منشورة، اجلزائريةالُبعد اإليديولوجي يف نقد الرواية حميظة خملوف: -1
 م.2000جامعة وهران، اجل ائر،

، مدكرة مقدمة لنيض كهادة الكتابة النسائية أسئلة االختالف و عالمات التحولفاطفة خمتاري: -2
 .م2013/2014دكتوراه، 

 سادسا: اجملالت العلمية:
  
،  املعاصر بني املرجع الفكري و الباعث النقديتلقي السرد النسوي العريب  حرم بن الشيخ : -1

 .، جامعة قاصدي مرابح ، ورقلة، اجل ائر 13جملة مقاليد ، عدد 

،  بواكري التفاعل الفين بني الشكل و املضمون يف الرواية العراقيةابقر جواد حمفد رضا الرجاجي: -2
 . 7جملة  هض البيت عليهن السرم ، عدد 
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، جملة دنيا الوطن ، الروائي املغريب بني التجنيس و التجريب و التأصيلالسرد مجيض محداوي : -3
 .م2007

عالقة الشخصية ابملكان املغلق و املفتوح و تشكيل الفضاء الروائي، حامل وردة زهر دهان: -4
 .م2018، 31إضاءات نقدية، العدد ، األرجوانية منوذجا

 /8/  28، اتريخ النشر  361اجلديد ، عدد ، جملة العريب  طبقات القول النسائيزهور كرام: -5
 .م2015

، جملة كلية ااداب و إشكالية الفضاء و املكان يف اخلطاب النقدي العريب املعاصرزوزو نصرية: -6
 م. 2010العلوم اإلنسانية و االجتفاعية، جامعة بسكرة، اجل ائر، العدد السادس، 

مقال نشر على موقع ) ااصري( ،مصر، اطلع ،  وصفاتهمعىن اسم ابية يف علم النفس مسران مسري: -7
 .م05/2021/  15عليه يوم

جملة :جيض الدراسات  (،علم اجتما: النص األديب،)مفاهيم نظرية و أدوات منهجيةصرح  محد: -8
 م.16/5/2021، جامعة عدن، اليفن، اطلع عليه بتاريخ 43اودبية و المكرية، عدد

، اوكادميية للدراسات  ية النسوية من التأسيس على اشكالية املصطلحالكتابة العرب عامر رضا :-9
 .االجتفاعية و اإلنسانية، اارك  اجلامعي عبد احلميظ بوصوف، ميلة

جملة كلية الرتبية التوعية، الزواج املبكر للفتيات و عالقته مبستوى طموحهن ،عماف ع ت رفلة : -10
 .م2016، جامعة القيوم، مصر، 4عدد 
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 23-18  أوال: األدب خطاب حيمل إيديولوجيا
 28-23 ) أمثلة تطبيقية(  اثنيا: الرواية كإيديولوجيا

 40-28  (عتبة العنوانللعنوان )اثلثا: دراسة سوسيونصية 
 29-28 املنهج السوسيونصي -1
 30 عتبة العنوان  -2

 31-32 العتبة ممهوم -1
 30 العتبة لغة  - 

 31-32 العتبة اصطرحا -ب



 فهرس املحتويات:

 

 

 34-33 ممهوم العنوان -2
 33 العنوان لغة  - 

 34-33 العنوان اصطرحا -ب
 34-33 مكان ظهور العنوان 2-1
 35 وقت ظهور العنوان  2-2
 37-35 )  م لة تطبيقية(  وظائج العنوان 2-3

 35 الوظيمة التعيينية  - 
 36 الوظيمة الوصمية -ب

 37 الوظيمة اإلغرائية  -ج    
 38 -37  نوان )  م لة تطبيقية( مستوايت الع 2-4

 37 ااستوى ااعجفي  - 
 37 ااستوى الرتكييب  -ب

 38 ااستوى الداليل  -ج    
 البنية السردية و أبعادها اإليديولوجية يف رواية "ابية"عناصر املبحث الثاين : 

  أوال: الشخصية ووظائفها اإليديولوجية ) أمثلة تطبيقية(  
 42-40 مفهوم الشخصية  -1
 42 البعد اإليديولوجي للشخصيات يف رواية "ابية"  -2
 62-42 الشكصيات الماعلة يف رواية حابيةح - 

 49-43 ككصية ابية اوم -1
 50 ككصية ابية اجلدة  -2
 54 -50 ككصية ابية البنت -3
 61 -54 الشكصيات ال انوية  -ب
 56-54 ككصية زينب -1
 57-56 ككصية فاطفة عفة ابية اوم  -2
 58-57 ككصية رستن  -3
 59-58 ككصية اجلد احلاج ابراهين  -4
 61-59 ككصية عائشة دادي عدون  -5

 104-61 اثنيا: إيديولوجية الزمان يف رواية ابية 



 فهرس املحتويات:

 

 

 90-61 الزمن وداللته اإليديولوجية  -1
 61 ال من لغة: - 

 62 ال من اصطرحا:  -ب
 62 ( ) أمثلة تطبيقيةاملفارقات الزمنية  -2

 70-63 االسرتجاع  1-2
 75-71 . االستباق2-2
 80-75  ) م لة تطبيقية( تقنية تسريع السرد2-3
 80-75 حلذف 2-3-1

 78-76 احلذف الصريح  - 
 78-76 احلذف الضفين  -ب

 80-78 احلذف االفرتاضي  -ج    
 81-80 اخلرصة 2-3-2
 90-82 )  م لة تطبيقية( تقنية تبطيء السرد2-4
 86-82 ااشهد 2-4-1

 83-82 حوار الداتلي  - 
 86-84 حوار تارجي   -ب

 90-86 الوقمة 2-4-2
 104-90 اثلثا: إيديولوجية املكان يف رواية "ابية" 

 90 تعريج ااكان لغة - 
 92-90 ااكان اصطرحاتعريج  -ب
 104-92 داللة أهم األمكنة الواردة يف رواية "ابية" ) أمثلة تطبيقية( -1
 98-94 اوماكن اانغلقة  - 

 101-98 اوماكن اانمتحة  -ب
 104-101 دالئض استقطاابت  ترى   -ج    

 105 خالصة املبحث الثاين:
 109-107 خامتة 

 املالحق
 113-112 : غالف الرواية 01ملحق



 فهرس املحتويات:

 

 

 115-114 : ملخص رواية "ابية املاتريوشكا" 02ملحق
 121-117 قائمة املصادر و املراجع 

 فهرس احملتوايت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


