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 العتبات وخطاب املتخيل في الرواية العربية املعاصرة

 د. حبيب بوهرور

 البحث ملخص

يقارب البحث  متثتويات كلثخل خطثاب املتخيثل بثة  لثبخة الع  ثات         
ة يف املنت الروائي، وذلك بالو وف عنثد جمةثوا اللواحثمل املدع ةثة     الداخلية واخلارجي

لنتيج النص الروائي العربثي املعاصثرع علثع اعتبثار أت هاكثو اللواحثمل والن ثو         
املوازية هي خطابات مضَةرة كارة ومعلَنة كارة أخثرىع كتثاهيف يف كيسثيو  ثوا مث       

طاب الروائي املعاصر يف وسائط املثا فة الضةنية والرؤى العرفا ية علع أساس أت اخل
كقديري هو خطاب خنبوي يتوجو حنو البح  يف كيفيات التلقي والتيويل، حني ك ل 
الن و  املوازية إىل حتقيمل جمةوعة م  املخرجات اجلةالية والب غية واأليديولوجيثة  

  .املدَركة بفعل القراءة والتلقي عند األ تليجنتيا

ب الروائثي العربثي املعاصثر مث  زاويثة      كتجلع أهةية البح  يف مقاربة اخلطا
خمتلفة متاما ع  كلك املقاربات اليت ألفتها الذو يثة التقليديثة مث  جهثة، وركثَ  إليهثا       
القارئ العربي م  جهة أخرى. فلقد أبحع خطثاب املتخيثل اخلطثاب األيفثع يف     
مخالفة الذات جتاه اآلخر بة  سلتلة اإلحاالت الن ية الداخلية واخلارجيثة الثيت   

نحتها املبد ا، وسعع إىل ادراكها املتلقي بفعل جمةوعة موَجَهثات بنيويثة وسثيةيائية،    ي
 :فربت حضورها كآلية  راءة و كلقي. وعليو يهدف البح  إىل

 َكةُثل بينة العتبات الن ية بة  اخلطاب الروائي 

 هث9/1/2417وُ بل للنلر يف                                                     هث11/21/2416ورد البح  يف 
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 مخالفة متتويات خطاب املتخيل يف رواية ما بعد احلداثة 
 اماذ  روائية عربية منتقاةع متثل يف كقديري الخلف ع  هاكو التةظهرات يف 

 .أاموذ  امليتارواية العربية

كةا يطرح البح  كتاؤالت منهجيثة ومعرفيثة معثا، يثدركها املتلقثي يف املثنت       
 :مفّ َلة ومتتدل عليها، منها

 كيف كتةثل رواية ما بعد احلداثة العربية أدوات كتابتها؟

 تعدد أدوات الختابة؟ وهل هذه األدوات هل كتعدد اخلطابات يف املنت الواحد ب
 حخر علع النخبة م  األ تليجنتيا؟

 فوبع  هل أبحع خطاب العتبات خطاب جتليات أم خطاب َعَتةات يف ظل
 التلقي والتيويل؟

  هل ساهةت كلك اخلطابات يف رفد الرواية العربية عامليا، أم أ ها ساهةت يف
 خلمل فجوة إدراك معريف؟
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 مقدمة

الروائي العربي املعاصر أت آلية التلخيل الروائثي املتداولثة منثذ     أدرك اخلطاب
الن ف الثا ي م  القرت العلري   د كغريت بناء علع معطيات اجرائيثة كثثريةع لعثل    
أبرزها كلك الروافد النقدية الغربية اليت أبحت كلخل امللةح التنظريي والتطبيقي يف 

 صياغة املتخيل الروائي العربي املعاصر.

لرجوا إىل عةلية كوصيف هذا امللةح،  قثف عنثد كلثك املثتغريات بثة       وبا
روايثة مثا بعثد     مث  كتثاب   *فضاء التلخيل االبداعي ذاكو، فقد سثعت األ تيليجنتثا  

احلداثة إىل النحت بة  ثنائية املختلف ال املؤكلف بغيثة التيسثيو خلطثاب رؤيثوي     
ة، وهثو األمثر الثذي عّجثل     متجا و مع الذات ال الوا ع كةا ألفتو الروايثة التقليديث  

ببع  ريادة خطاب الترد بة  األ واا األدبية دوت اخلطابات األخرى اليت مل كتتطع 
يف كقديري احتواء التةظهرات الوظيفية لبنية اخلطاب األدبثي املعاصثر كةثتغري  ابثل     

 ل  فتاح وليو ثابتا بة  امطية متداولة ال حتيل إال علع ملهد واصف ملرتك.

طاب الروائي املعاصر إىل خلمل ع  ة رؤيا بثني الثذات والثذاتع    لقد سعع اخل
عخو اخلطاب القدييف الذي اعتةد علع جتتيد خطاب الذات جتاه الراه  م  خث ل  

عرب لخو  كقوم بدور ك سيخي ال حييل حنو أفمل التو ع  الغاء الذات ومتخني األخر
 يا بة  لبخة التواصثل والتخييل، بل اجتهد يف الو وف عند املدركات امللرتكة حت

مرسل ومرسل إليثو ومتلثمل . وهنثا كخةث  املفار ثة اجلوهريثة يف متثتوى اإلدراك        )
والتجّلي بني اخلطاب الوصفي الخ سيخي، واخلطثاب املتخيلثل الرؤيثوي يف الروايثة     

وعليثو يثيكي    للبعض االصثط ح عليهثا.   أو رواية ما بعد احلداثة كةا يروق املعاصرة
ة متتويات متظهر خطاب التخييل يف الرواية العربيثة املعاصثرة مث     هذا البح  ملقارب
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Immanenteالداخليثة ااايثثة   خ ل كوجيو القارئ حنثو كلقثع خمتلثف العناصثر    
1 

امللخّلة لبنية اخلطاب الروائي املعاصر، وربطها مبتتويات الثوعي خثار  بنيثة اللغثةع     
ة املدَركة بني العناصثر الداخليثة   وهو ما حييلنا مبالرة إىل البح  ع  الع ئمل الوظيفي

واايط اخلارجي املتةثل يف لبخة املتعاليات الن ية والعتبات والن و  املوازية، اليت 
كتعالمل مع النص األم كبنيثة دالثة ويليثة إىل خطابثات مضثةرة، مث  دوت أت كثؤدي        

 الوظيفة الوصفية التقليدية بة  هيخل الرواية الخ سيخية.

يات كلثخل خطثاب املتخيثل بثة  لثبخة الع  ثات       يقارب البحث  متثتو  
الداخلية واخلارجية يف املنت الروائي، وذلك بالو وف عنثد جمةثوا اللواحثمل املدع ةثة     
لنتيج النص الروائي العربثي املعاصثرع علثع اعتبثار أت هاكثو اللواحثمل والن ثو         
 املوازية هي خطابات مضةرة كارة ومعلنة كارة أخثرى، كتثاهيف يف كيسثيو  ثوا مث      

وسائط املثا فة الضةنية والرؤى العرفا ية علع أساس أت اخلطاب الروائي املعاصر يف 
، حني ك ل هو خطاب خنبوي يتوجو حنو البح  يف كيفيات التلقي والتيويلكقديري 

الن و  املوازية إىل حتقيمل جمةوعة م  املخرجات اجلةالية والب غية واأليديولوجيثة  
 قي عند األ تليجنتيا.املدَركة بفعل القراءة والتل

كتجلع أهةية البح  يف مقاربة اخلطاب الروائثي العربثي املعاصثر مث  زاويثة      
خمتلفة متاما ع  كلك املقاربات اليت ألفتها الذو يثة التقليديثة مث  جهثة، وركثَ  إليهثا       
القارئ العربي م  جهة أخرى. فلقد أبحع خطثاب املتخيثل اخلطثاب األيفثع يف     

خر بة  سلتلة اإلحاالت الن ية الداخلية واخلارجيثة الثيت   مخالفة الذات جتاه اآل
ينحتها املبد ا، وسعع إىل ادراكها املتلقي بفعل جمةوعة موَجَهثات بنيويثة وسثيةيائية،    

 فربت حضورها كآلية  راءة و كلقي. وعليو يهدف البح  إىل:
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 َكةُثل بينة العتبات الن ية بة  اخلطاب الروائي 

 2تخيل يف رواية ما بعد احلداثةاملمتتويات خطاب  مخالفة
Roman Postmoderne 

  مقاربة الع  ات الوظيفية للخطاب ااايDiscours Immanent
3 

        الخلف ع  هاكو التةظهرات يف امثاذ  روائيثة عربيثة منتقثاةع متثثل يف كقثديري
 أاموذ  ما وراء الرواية العربية.

لواصف بة  وينقتيف البح  إىل لقنيع لمل  ظري يعرض لقضية اخلطاب ا
لبخة العتبات الن ية، ومرجعيتها، وبنية املتخيل يف املنظومة النقدية وصوال إىل ما 

بعض املدَركات يف املنت  وراء الرواية العربية، ولمل ثات كطبيقي حياول أت يتةثل
 الروائي العربي املعاصر.

م  هنا سيعتةد البح  علع آليات منهجية متعّددة حبتب متتويات احلضور 
غياب يف املنتع فتيحضر املنهج البنيوي والبنيوي التخويين حني التف يل يف  ضية وال

العتبات أو اللواحمل الن ية وربطها باإلحاالت الثقافية واأليديولوجية املتلخِّلة بة  
خمتلف اخلطابات يف الرواية. وسنتتفيد م  بعض مبادئ التيةائية اليت م  لي ها 

 فمل أسو كيويل واعية خ ل مرحلة القراءة التطبيقية.اإلسهام يف استنباط دالالت و

 حياول البح  أت يطرح ويف ل اإلجابات ع  مجلة م  التتاؤالت منهجيا، منها:

  كيف كتةثل الراوية العربية أو رواية ما بعد احلداثة العربية أدوات كتابتها؟، وهل
 هناك ع  ة لتك األدوات مبحتوى املتلخل؟

 املنت الواحد بتعدد أدوات الختابثة؟ وهثل هثذه األدوات     هل كتعدد اخلطابات يف
 حخر علع النخبة م  األ تليجنتيا؟
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      هل أبحع خطاب العتبات خطاب جتليات أم خطثاب َعَتةثات يف ظثل فوبثي
 التلقي والتيويل؟

       هل ساهةت كلك اخلطابات يف رفد الروايثة العربيثة عامليثا، أم أ هثا سثاهةت يف
 خلمل فجوة إدراك معريف؟ 

 فضاء الرصد والتساؤل اجلانب النظري: :أوال

 discours-Méta  العتبات وبنية اخلطاب الواصف -2

بتنوات، حتدث الفيلتوف الفر تثي   Gerarld Genette  بل جريار جينيت
4ميلثثال فوكثثو 

Michel Foucault  ظريثثا يف كتابثثو اللثثهري لأركيولوجيثثا املعرفثثة 
L’Archéologie du savoirجية لاملة،  ارب م  خ هلثا  ع   ظرية ابتتيةولو ل

  Les Unités du discoursموابيع لتع كات م  بينها موبوال وحدات اخلطاب 
ل حي  راجع كيفية كلخل متتويات اخلطاب يف النص وفمل يددات متثبقة، مفادهثا   
أت للنص مدركات مادية جاهزة كلي مرحلة وجوده أي إ تاجو أدبيا،ل فتةة متييز مثادي  

يلغل حيزا مخا يا يددا، وميلك  يةة ا ت ثادية، ويرسثيف بنفتثو     للنص م  حي  أ و
، وإىل جا ب هاكو املدركات املادية 1م  خ ل عدد م  الع  ات حدود بدايتو و هايتول

البعدية كتةثل يف النص ذاكو مدركات متبقة وآ ية كتقاطع كل واحدة منها مع متتوى 
دود النص عند فوكو مبهةة وخفيثةع  خطاب معني لتحيل املتلقي حنو أفمل التيويلع فح

كو ها كتلابك مع جمةوعة مث  اإلحثاالت الن ثية اخلارجيثة الثيت حتثددها األوبثاا        
والتيا ات الفخرية واالجتةاعية، يقول فوكو يف حفرياكثو: لإت حثدود كتثاب مثا مث       

 ص ما م  الن و   ليتت أبدا وابحة مبا فيو الخفاية وغري متةيزة بد ثةع  )الختب 
عنوات واألسطر األوىل والخلةات األخرية، وخلف بنيتثو الداخليثة ولثخلو    فخلف ال
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الذي يضفي عليو  وعا م  االستق ل والتةيز مثة منظومة مث  اإلحثاالت إىل كتثب    
 ص  جمرد عقدة داخثل لثبخة، أو جمثرد    )  و  و  ومجل أخرىع مما جيعلو كختاب

 .6. ل.وبثاا واملقامثات  وهذه املنظومة م  اإلحاالت ختتلف حبتثب األ  ،جزء م  كل
و فهيف م  حتليل فوكو أت كل اخلطابات متلّخَلة كوحدة ظثاهرة أو ماديثة علثع حثد     
كعبري الف سفة، وهو ما ال حيقثمل الرغبثة يف ف ثل اخلطثاب عث  التثياق يف خمتلثف        
متظهراكو داخل النص كةحيط جامع، ولعل هذا الت ور األريخيولثوجي للثنص هثو    

ريار جينيت بتثلة عتباكثو الن ثية الداخليثة واخلارجيثةع      الذي مّهد للةجاهرة عند ج
وأعتقد أ و  د استلهيف سلتو م  مقاربثات فوكثو وجدلياكهالعرفا يثة، حثني راح ميهثد      
الطريمل ارتيف النقد األدبي البنيوي وما بعد البنيوي يف زمنثو ويثوجههيف بثةنيا حنثو     

عي الروائي علثع وجثو    راءات جديدة وخمتلفة وكركيبية للنص عةوما، والنص االبدا
 التخ يص.

إت كل بدايات التلخيل الن ي عند فوكو ل جمرد استئناف هلا أو اختفاء وراءهثا  
أو إت لئنا احلقيقة،  لنا كغدو مجيع البدايات هذا وذاك معا وكركبط هذه الفخرة بفخرة 
أخرى كرى أت كل خطاب ظاهر ينطلمل سرا و خفية م  ليء ما مَت  ولو، لثيو جمثرد   

مَت التلفظ بها، أو جمرد  ص سبقت كتابتو، بل هو ليء مل ُيقل أبثدا، إ ثو خطثاب     مجلة
ب   ص، أو صوت هامو هةو النتةة، وكتابة ليتت سوى بثاط   فتثها، وعلثع    
هذا النحو ُيفرتض أت كل ما ُيعب ر عنو اخلطثاب مت الثتلفظ بثو يف هثذا ال ثةت لثبو       

 .7املطبمل.. ل

إال خطاب امُلضَةر املعَلث  يف الو ثت ذاكثو،     إت اخلطاب يف هذا املتتوى ما هو
سواء متثل يف النص ماديا أو مل يتةثل وبقي حبيو املدركاتع ألت اخلطاب املتةظهر يف 
املنت اإلبداعي وخاصة الروائي منو ما هو يف احلقيقة إال خطثاب حضثور مثا ع  ملثا ال     
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حييثل علثع املثا ال     يتتطيع التارد ومنظومتو التردية  ولو، وبهذا ي بح املقول   ثا 
يقال، ُكغديو خمتلف التيا ات التارخيية واالجتةاعية واأليديولوجيثةع ليغثدو يف  هايثة    
املطاف خطاب كيويل ينحت ما  يل م   بل، وليو ملا سيقال بعد إ تا  النص ماديثا.  

املتثبمل، اجلامثد الثذي ال حييثل علثع       ،هلذا طلب فوكو بضرورة كعدي النص اجلاهز
داخلة أو متلابخة معو، يقول:ل علينا أت  قف مو فا قديا مث  كلثك     و  أخرى مت

األلخال املتبقة اجلاهزة اليت يتقة ها االك ال، وم  كل الرتكيبات الثيت ال  تتثاءل   
حوهلا، وهذا ما يتةح أت  رفضها ب ورة  هائية وبخيفية مطلقثة، بثل ينبغثي خلخلثة     

أ ها ليتت بديهية وال أولية، بثل هثي   اليقني الذي جيعلنا  قبلها علع ع كها؟ وإظهار 
  .1دوما  تيجة بناء يتعني معرفة  واعده.. ل

واجلدير بالذكر يف هذا اجملال أت فوكو  ثد مثّد النقثد األدبثي احلثدي  بالرافثد       
 الذي ا طلمل منو الخثري مث  النقثاد أمثثال بثارت وجينيثت وجاكوبتثوت       9امل طلحي

ني بنع عليهةا فوكو فلتفة اخلطابع وحتع كودوروف، وهنا أ ف عند م طلحني اثن
22وهةا م طلح األركيولوجيا

Archéologie  22واجلينالوجيثا
Génialogie ففثي ، 

األول ي رح فوكو أت امل طلح ال ع  ة لو بالبنية اللغويثة اجلافثة، وإامثا مبتثتويات     
املرتاكيف اللغوي أو األرليف اللغوي الثذي ُينثتج اخلطابثات املرتاكةثة، وهثذا مثا ال       

إامثا هثي حتليثل    طع مع مفهوم اجلينيالوجيا املهتيف بوصف البدايات والتثواري،، و يتقا
عند فوكو  مبا فيو النص االبداعي ) أرليفية، فةنهج حتليل اخلطابيف صيغة  للخطاب

يهثتيف ب ثدق اخلطابثات أو     ل  ظثام اللغثة أو املضثامني أو الثدالالت، كةثا ال     الحيّلل
ع املنطو ات كيحثداث وعلثع  ثوا ني وجودهثا،      ب التحليل علْنمعقوليتها، وإاما َي

 يف ظل الع  ات البنيوية اليت حتيل علع الداخل 21وعلع ما جيعلها ممخنة أو غري ممخنةل
وخ صة ما سبمل أت  ظرية اخلطاب وأسو  راءة النص عند فوكو وفمل  واخلار  معا.
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ا ثب  منهجو األركيولوجي كقوم علع مقاربثة وحتليثل و قثد ملضثةوت الثنص مث  اجل      
مثع   يتجلثع النّ ي، الذي  املنجزالتعامل مع ، واألدبي والتارخيي والنفتي والفلتفي

يف إطثار  ، يتقاطع مثع وسثائط حياكيثة خمتلفثة    ، علع أ و فعل خّلاق، أثرا ماديا الختابة
 وهي كلك الع  ات اليت صرح بوجودها يف دائثرة الثنص   ،الع  ات البينية يف اجملتةع

 طّورها جينيت فيةا يعرف بلبخة املتعاليات الن ية اليت كضيف ويف متنو معا، وهي اليت
وفمل النظرية -يعد النص األدبي  العتبات الن ية واإلحاالت والن و  املوازية، فليف

ذلك الثنص العثام واجملثرد يف     -احلديثة يف اخلطاب النقدي احلدي  واملعاصر جلينيتيةا
، Texteلعامة واالكتفثاء بخلةثة  ثص    الو ت ذاكو حني كات يتناولو النقاد بالدراسة ا

دة للثدالالت،  وإاما جتاوز ذلك إىل حدود مقاربة النص بة  جمةوعة م  األطر املولِّ
بة  لبخة م  ااةوالت الثقافية واأليديولوجية اليت كدخل بة  سلتلة الخاكثب  

 Juliaكريتثتيفا جوليثا  والقارئ واملتلقثي والتثياق االجتةثاعي. فةنثذ أت أعلنثت      

Kristeva   استبدال م طلح حواريثةDialogisme      الثذي كيسثو عنثد ميخائيثل
باختني بة   ظريتو الفنية واجلةاليثة يف مقاربثة اجلثنو الروائثيع والثيت كقثول بثيت        
احلوارية كتخلل كل احلدي  البلري ومجيع الع  ات اإل تا ية وخمتلف مظاهر احليثاة  

ة م  خث ل جتلثي مظاهرهثا يف    االجتةاعية، أي كل ما ميخ  أت يخوت لو معنع وفخر
أدركثت كريتثتيفا أت    ،وكعالمل اللغات القائيف علع احلوار L'hybridationالتهجني 

البديل املوبوعي لتدعييف ملروعها النقدي احلداثي هو اعتةاد  ظرية اهلدم والتيسيو 
حي  عةدت إىل ربط البنيثة   عIntertextualité اصط حيا، فخات م طلح التناصية

للنظرية التناصية باملتغريات احلاصلة يف النظرية النقدية املعاصرة م  جهة،  امل طلحية
ووفمل ملروعها التيةيائي و ظركها للنص وأدبيتو م  جهة أخرىع مركزة فيةثا سثبمل   

 علع خلفيات ااةولني الثقافيني املاركتي والتيخولوجي... 
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علع أ و جمثال   يقارب النص كريتتيفا جوليا وعليو أصبح امللروا النقدي عند
 ،إلعادة كلخل اإلبتتيةولوجي واالجتةاعي والتياسي، فهو املتعدد لتثا يا وصثوكيا  

هذا ما أكده أ ور املرجتثع حثني أورد أت كريتثتيفا  ثد اسثتبدلت م ثطلح احلواريثة        
بالتنا  متتفيدة م  املنطمل النظري الذي وظفو باختني فاسحة اجملال مل  جاء بعثدها  

نقدي، بل وجتاوزه عةليا وكيسيو  ظرية  قديثة موازيثة كنطلثمل    الستثةار ملروعها ال
بإ رار ملروا كريتتيفا. هذا ما  ام بو جريار جينيت الذي أ ّر بيت م ثطلح التنثا    
 د استعةل ألول مرة بة  ملروا جوليا النقدي يف التتينيات م  خ ل ك ثورها  

 الثا يثثثة األدب يف الدرجثثثة ،ويثثثذكر يف كتابثثثو لطثثثروس   .للنظريثثثة التناصثثثية 
Les Palimpsestes. La litérature au secondedegrée    ل أت التنثا  هثو

اآللية اخلاصة للقراءة األدبية وهي وحدها يف الوا ع كنثتج الداللثة، يف حثني القثراءة     
اخلطية امللرتكة مع الن و  األدبية ال كنتج املعنع، وبنثاء علثع مثا سثبمل ذهثب إىل      

املتعاليات الن ية اليت عرفها بد ثة  ثائ : لالتعثالي    االعرتاف أت موبوا اللعرية هو 
  هو يفو النص ع   فتثو ليلثةل   Transtextualité) الن ي أو التتامي الن ي

 :Genette كل ما جيعلو يف ع  ة ظاهرة أو خفية مع   و  أخرىل، يقول جينيثت 
يثات  أ ين أدركت مختثة ألثخال مث  املتعال    2912أكتوبر م  عام  21ليبدو لي اليوم 

لثثثيف  ثثام حب ثثرها وحتليلثثها  الن ثثية والثثيت سيح ثثيها يف لثثخل متنثثامي وجتريثثدي 
، املنثا  أو الثنص املثوازي    Intertextualité واالستدالل عليها كةا يلي: التنا 

Paratexte، امليتثثا ص Métatextualité التعثثالي الن ثثي ،Hypertextualité، 
 Architextualité.21ومعةارية النص 

العتبثات بقثوة بثة  امللثروا النقثدي الخثبري أي املتعاليثات         لقد اما ملروا
الن ية، ووجد كقب  اجرائيا واسعا يف التاحة النقدية الغربية وم  ثيف العربية، خاصة 
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موبوا اللعرية بتلك الوسثائط الن ثية املبتخثرة الثيت حتيثل مث         حينةا ربط جينيت
وجود دعوات  قدية معاربة  ورغيففضاء النص املغلمل بنيويا اىل فضاء النص اللامل ل

ت املنجز النقدي العربي احلثدي   ثد راكثيف    إلة االهتةام خبطاب العتبات الن ية،فيملت
رصيدا معرفيا، و ارب موبوا العتبات م  زوايا  ظر خمتلفة وا ط  ثا مث  أجنثاس    

 .24لأدبية متنوعة

 إىل مثثابني اخلطثثاب Métalangageفلتثثفة العتبثثاتع مثث  اللغثثة الواصثثفة  
Interdiscours 

متثالة  إ هثا   راجع النقد العربي املعاصر متالة بالغة األهةية يف فلتفة اخلطاب
اللغة  فُتنتج  قدا بثاملفهوم االجرائثي   )اللغة الواصفة اليت كتحد مع البنية املادية للنص

املتعارف عليو يف  ظرية األدب وعليف النقد، و د حتدث جينيت ع  هذه اللغثة بثة    
أو مثا وراء    Métatexteالن ثية وبالضثبط فيةثا يتعلثمل بامليتثا ص      ظرية املتعاليات 

أمثا روالت بثارث فقثد ربثط مبالثرة اللغثة        ،-وسييكي كف يل هثذا الحقثا   -النص 
الواصفة بالنقدع حني راح يف ل ع  تها مبضةوت اخلطثاب األدبثي علثع أسثاس أت     

لواصثفة مث    لخل خطاب م  اخلطابات خطابا موازيا يتيسو م  جراء كفاعل اللغة ا
البنية اللغوية األم املخو ة ملادة اخلطاب املرجع، هلثذا حثّدد بثارت موبثوا اخلطثاب      
النقدي  ائ :ل... أما موبوا النقد فبالغ االخت ف، فهو ليو العثامل، وإامثا اخلطثاب    

وهو  ول ثات أو لغة واصثفة   ،هو خطاب اآلخر، النقد هو خطاب حول خطاب آخر
Métalangage 21املناطقةل مثلةا يقول. 

وإذا أرد ا ربط لبخة املتعاليات الن ية عند جينيت مبا كفَرا عنهثا مث  عتبثات    
فإ نا  درك كلك الع  ثة   Paratexte  ية اصطلح عليها بالنص املوازري أو املنا  

بني اخلطاب الواصف وسلة العتبات حبخيف أت األخرية متثل التةظهر الطبيعي ملوبوا 
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صفة، وهذا ما فّ لو جينيثت ذاكثو ثثيف بثارث أيضثا، ومل يغفلثو       اخلطاب أو اللغة الوا
 حني راح يضبط ويرصد م طلحاكو يف حتليثل اخلطثاب األدبثيع    26دومينيك ما غو و

األديب  مث  مراجعثة امللفثوظ    )فاخلطاب الواصف عنده لو القدرة علع متخني املبد ا 
ل باالعتةثاد علثع   اللغوي لديو حتع بعد ا تاجو، وإعادة النظر فيةثا  يثل ومثا سثيقا    

موجهات اخلطاب اليت ميخ  ح رها يف متتويات اللغة الواصفة املتةظهرة يف لثبخة  
املتعاليات الن ية. وجيثب أت  لثري هنثا إىل أت فلتثفة العتبثات ال ُكثدَرك باإلح ثاء        
كيدوات اجرائية وكطبيقية يتلقاها النا ثد كثارة واملتلقثي القثارئ كثارة أخثرىع فيعيثد        

حبتب آليات التيويل لديو علع متتوى القراءة، ألت اخلطابات الثيت   صياغة مدركاكها
ميخ  أت كتداخل مع لبخة املتعاليات وم  ثيف مع ما ينثتج عنهثا مث  عتبثات داخليثة      
وخارجية هي اخلطابات املفتوحة وليتت املغلقة، فاخلطابات كةا يرى ما غو ول كتثوزا  

كةثا  -يتعع إىل أت يتةثاهع معهثا   علع  طبنيع م  جهة  طب اخلطابات املغلقة اليت 
وهذا حال اخلطابات العلةيثة ،  )جمةوا املتلفظني وجمةوا املتلفظني امللاركني -و وعا

وم  جهة أخرى هناك  طب اخلطابات املفتوحة اليت كنطوي علع فرق كةثي و ثوعي   
 وهثثذا حثثال الن ثثو  ،27بثثني جمةثثوا املثثتلفظني وجمةثثوا املثثتلفظني امللثثاركني... ل

األدبية وخاصثة الن ثو  الروائيثة منهثاع فثبحخيف أ هثا جمةثوا خطابثات         االبداعية 
مفتوحة يدرك املتلقي ب فتو املتلفظ امللارك أت باستطاعتو ملاركة الخاكثب )املثتلفظ   
الرئيو  يف كلخيل اخلطاب املوازي عرب كفعيل لبخة املتعاليثات الن ثية ومتثاءلتها،    

ك مثثا غو و مبثثا بثثني اخلطثثاب وهثثذا بثثدوره يقود ثثا حنثثو مثثا اصثثطلح عليثثو دومينيثث 
Interdiscours       فهي عنده جمةوا اخلطابثات الثيت كنتةثي لثنفو احلقثل اخلطثابي ،

رواية مث  ، يقول:ل... إت حن  أخذ ا يف احلتبات خطابا معينا فيةخننا أيضا أت  طلثمل  )
ما بني خطاب علع جمةوا الوحدات اخلطابية اليت يثدخل معهثا يف ع  ثات، ووفثمل     
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بني خطابيثة الثيت  نت ثر هلثا، فقثد يتعلثمل األمثر خبطابثات متتلثهد بهثا           الع  ة ما 
 . 21)عتبات ، وخطابات سابقة م   فو النوا، وخطابات معاصرة أل واا أخرى..ل

أعتقد أت النقد األدبثي املعاصثر  ثد أهةثل جثوهر وفلتثفة العتبثات الن ثية         
كخلثف النا ثد    كوحدات خطاب، وليو كيدوات لتحقيمل متعة  قدية ذاكية اإلدراك ال

جهدا فخريا وفلتفيا للوصول إىل لعبة التيويل التطحي لدى الخثثري مثنهيف، فعثوض    
كفلتفة عةل علع  Interdiscursivitéالرتكيز علع كفعيل املبهيف يف ما بني اخلطابية 

كآليثة اجرائيثة مثا ال     النص األدبي، اركضع النا د الت مة وراح حيةل التنا  مثث  
وأخثر  التنثا  مث  دائثرة اخلطثاب الضثةين إىل دائثرة         يثت يتحةل. حتع جاء جين

 .Trans-textueleاخلطاب املفتوح الذي يعتةد لبخة ع  ات عرب   ية 

لقد أكد جينيت علع برورة ربط النص يف رحلة البح  ع  اللعرية بلثبخة  
وباإلطثار التبليغثي    Paratexte املتعاليات وخاصة بالن و  امل ثاحبة )العتبثات   

حضورهعل فليو هناك كيويل ممخ  إال م  خ ل اركباطثو   Domicilierطَّ  حي  ُيَو
 ، هلذا أكّرر هنثا أت لعبثة اخلطابثات لعبثة    29الذي يتغري يف الزمات واملخاتل بهذا االطار

، يبعد لبح التقويض ع  عةلية التيويلع خاصة إذا فلتفية ال كتتقييف إال حبّو فلتفي
 )العتبات ، فهو عنده م احب مؤلفي مل احبراجعنا كقتييف جينيت الد يمل للنص ا

Auctorial   ، ويضثثيف مثثث  اسثثيف املؤلثثف، الت ثثدير، التةهيثثد، اإلهثثداء، اهلثثوام
مثثل الغث ف،  ائةثة     Editorialو ص م احب متعلثمل بالنالثر    ..اخل.اإلحاالت

الختب املنلورة، حقوق التيليف وغريها..، ثيف جيعل م  النص امل احب ذاكو   نيع 
وهو كل ما ال ينف ل ع  النص األصلع كثالعنوات وفهثرس    Péritexteا   ا ييط

وهو النص الثذي يتحثرك خثار  الثنص      Epitexteاملوبوعات مث ، و  ا لاردا 
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األصل حني يتدخل النالر لتحقيمل أهداف جتارية ودعائية علع غث ف الروايثة مثثل    
 .12 ائةة املنلورات أو اإللهار... اخلل

 اجلينثييت إىل كثوطني امل ثطلح    Jean Duboi بثوا دووبد ة أمشل ذهب جات 
يف   تبة إىل جينيت   هائيا ليحتيف بو اجلدل بني النقاد يف فرساع فخّ ثص لثو مخا ثا   )

، وجاء يف التعريف ما يلي:  2994 -معجةو املوسومل معجيف اللتا يات وعلوم اللغة 
و  اليت كخوت علع جمةوا الن  Paratexte..يطلمل اسيف املنا  أو النص املوازي .ل

علع العةوم مقتضبة وم احبة للنص األصلي، ففي حالة كات النص كتابثا ميخث  أت   
يظهر النص املوازي يف صفحة العنوات، التةهيد، التوطئثة، االسثته ل، املقدمثة، ويف    
صفحة الغ ف الداخلية ويف مؤثرات أخرى، ويف حثال كثات الثنص مقثاال يظهثر يف      

األصثلية أو باللغثة األجنبيثة، ويف حثال كثات الثنص       امللخص، ويف الفهثرس باللغثة   
وكيثي  مترحية جتده يف  ائةة اللخو ، والتوجيهات امللهدية، ووصف الديخور، 

 .12الركح والفضاء التينوغرايف... اخلل

م  هنا كرسل، امل طلح بة  منظومة م طلحات النقد املعاصثر وبثدأ حيقثمل    
امللثتغلني يف جمثال حتليثل اخلطثاب األدبثي،      حضورا كيداة  قدية اجرائية عند النقاد و

وُعرف أكثر يف النقد األدبي العربي املعاصر حتت اسيف العتبات الن ية، خاصثة حثني   
يركبط جبنو الرواية املعاصرة، حي  أبحع م  لالتقا ات اليت حيثر  الروائثي علثع    

روركها، إبرازها، وكفعيل أدواكها اليت كتعدد وكتنوا حبتب وعي الخاكب ألهةيتها وب
و وة حضورها وكيثريها يف سثياق املثنت الن ثي مث  جهثة، وحبتثب حاجثة املثدَوت         

 م  جهة ثا ية. 11الروائي
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وعليو كفتح العتبات الن ية متارا للقارئ حنو أفمل التو ع والتيويل مث  جهثة،   
وهو ما يلجع املتلقي علع إ تا  اللغة الواصفة بة  سلتثة مث  اخلطابثات اافثزة     

ثر م  داللةع وم  جهة ثا ية كعةل العتبثات علثع كتثر  دسثية الثنص      علع كوليد أك
كبنية لغوية مختفية بذاكها ال حتيل إال علع ما هو ياي  بثة  لثبخة مث  الوسثائط     
اللغوية اجلافة. إ ها حبتب جينيت ل البوابة الرئيتة للولثو  إىل بهثو الثنص الروائثي،     

مواط  مجاليتو، لثذلك فهثي الثيت     والتعرف علع متاهاكو وكلةو أسرار لعبتو وإدراك
كتيج النص وكتةيو وحتةيو، وكدافع عنو ومتيزه ع  غريه، وكعثني مو عثو يف جنتثو،    

 *. 11وحتت القارئ علع ا تنائو...ل

ورغيف هذا الوهج يف كلقع األداة التحرية اليت كقود القارئ حنو ممارسة سلطتو 
ط حيا باملنثا  أو  علع النص عرب استنطاق اهلوام  بة  مثا أبثحع يعثرف اصث    

، إال أت األمر سيحوللمنهج البح  م  االعتناء بثالنص  Paratexete النص املوازي
إىل مراعاة اهلام  واايط، فن ري إزاء مركزية اهلام  بدل مركزية الثنص، وبا تقالنثا   
م  النص إىل املنا  سنجعل م  امللفوظات اليت أدرجها جينيت بثة  اسثرتاكيجية   

مركخزا هاما يف فعل القراءة، رغيف أت اهلام  ال يغثين عث  الثنص وال    املنا  يورا و
 .14ميخ  أت حيل يلو يف مجيع األحوالل

م  هنا  دعو إىل كوخي احلذر يف  راءة دالالت العتبات الن ية، وعدم االجنرار 
حنو استتهال مدركاكها اخلادعةع اليت كثريا ما كوهيف املتلقي وهو يف حالة كيويل أيفع 

علع ع  ة مبالرة بل متجا تة مع النص أو املنت خاصة الروائثي منثو، فتتحثول     أ ها
كزيثد مث  كعةيثة الثنص وكقثوده مثرات حنثو االبهثام والتلثتت           *م  عتبة إىل عتةثة 

واالسقاطعل فلةو عها خثار  الثنص حيتثبها الثدارس مبعثزل عنثو، فيقثوم بتحليلثها         
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تهثا وكثداوهلا، ألت لثرط    وكيويلها دوت عربها علع يثك الثنص الثذي حيقثمل دالل    
الع  ة الداللية بني العتبة والنص لثرط مخثني لفهةثو، فالتحليثل األدبثي والتيويثل       

 11املغرض للعتبة سيفك ر بة النص لذا وجب احلذر والتحذير م  العتبة... ل 

 Métaroman امليتاروايةإىل  Roman  م  الرواية -وهج التيويل  -1

آلية القراءة الفاعلة اليت حتيل علثع خلثمل   اعتةدت الرواية املعاصرة علع بع  
مدَركات كيويل النص عند املتلقي والخاكب معا، فيعتةد كل منهةا علع التيمل الذاكي 
إلعادة إ تا  آليات  راءة النص الروائي م  حي  حضور كتلتثو التثردية املتةثلثة يف    

عليثو  اللخو  واألحداث وحتع التيةات املوبوعات الداخلية، وهذا مثا كعثارف   
ع وهي آليثة سثردية مثا    Métafiction النقد املعاصر بالتخييل الواصف أو امليتاختييل

بعد حداثية كنفِّر املتلقي والقارئ م  الوا ع احلخثائي الثذي يلثيل الروايثة ويعطيهثا      
زاوية  ظر واحدة، و كقوده حنو  ص سردي حييل علع اآلخر ويتثداخل معثو وجوبثاع    

  دية إلع ء دور املتخيل دوت الوا ع. فبعثدما كا ثت    حني يلتت زوايا املقاربة ع 
الرواية احلداثية رواية وسيط يعخو الوا ع التردي عنثد التثارد جتثاه املتثرود لثو،      
أبحت رواية ما بعد احلداثة رواية كداخ ت عرفا ية يلارك خ هلا التثارد حيثوات   

ة، والبنيثة  اللخو  ويقييف معها حوارات جتريبيثة كتثداخل مثع التثيا ات مث  جهث      
الرتكيبية واللغوية م  جهة ثا ية. وهنا كدخل لعبة التيويل واملتثاءلة العثوامل احلخائيثة    
لتةارس سلطتها يف متاءلة الوا ع والخلف ع  جماهيل الثذات اإل تثا ية املتةظهثرة    
داخل لبخة املنظومة التردية املا بعد حداثية كامليتاختييثل، والتثرد بضثةري الروائثي،     

 .اخلاصة م  يوميات ومفخرات... اخل واإلحاالت
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إت وهج التيويل الذي حتققو اسرتاكيجية الترد ما بعد احلداثي ع  طريمل لبخة 
وامليتاختييثل وامليتالغثة، سثيقود     ،ويف مقدمتها امليتا  ية، وامليتاروايةاملتعاليات الن ية 

 فتوع علثع   الرواية علع ذاكها كنص مغلمل وييل يف الو ت Flexionحتةاإىل ا ثناء 
أ ها بهذه املوبوعة اجلديدة ك بح النوا األدبي األ در علع البوح مبا ال يقال،  اعتبار

وهنثا  تقثاطع مثع التتثاؤل املعثريف عنثد األسثتاذ كةثال         عوبا عةا  يل أو سيقال. 
لهل أدركت الختابة الروائّية الزغبا ي يف معرض مقاربتو الروائي وامليتاروائيع متتائ  

: ال إمخات ألّي  ول فلتثفّي إال  *ا ما أدركتو الفلتفة إبات اللحظة الخا طيةم  كارخيه
مبا هو اركداد  قدّي م  العقل علع ذاكو ليعيثد اكتلثافها وليؤّثث  بيتثو اخلثاّ  عثرب       
كنظييف الع  ات بني ملخاكو ووبع احلدود اليت عليو أاّل يتجاوزها حتع ال ينخثدا يف  

: ماكثت الروايثة يثوَم مث  أحلثائها، ا ثبجو       *غليثة حقيقة  دراكثو؟أم إّ هثا حلظثة هي   
امليتثاروائّي. يثوم مل يعثد للثنّص الروائثّي إمخثات إال مبثا هثو سثؤال عث  ذاكثو وبهثا             

مات التعبري اجلةيل ع   يتاوي” مات الف  يوم ولدت اإلستيتيقا“وفيها... ياسا علع 
ميخنثو فيهثا أت يقثال    الفخر حلظة بلغ الفخر م  مغامرة وعيو بذاكو اللحظة اليت مل يعد 

 ل16علع احلقيقة إال بعن ر م  صةيةو احلةييف: املفهوم؟

لقد اركبط م طلح امليتارواية بالرواية وبخل حدي  ع  آليات ا ختابها، حيث   
الثذي سثيطر علثع كيةثة      أصبحت كتابة اهلام  كةنطلمل سردي بدي  لختابثة املركثز  

اهي، وهثو مثا جعلثها كعتةثد     الرواية منذ عقود، وسارت علع  هج التخلي بدل التة
 وا ينها الذاكية كفربيات كؤسو لتريوركها وبنيتها التخييلية، فقلدل اهتةت الرواية ما 
بعد احلداثية بدراسة مفرتباكها ومقرتحاكها متتندة يف ذلك علع آليات خاصة يف  قد 
ذاكها، وهي الثيت يتثةيها النقثاد بالظثاهرة امليتاروائيثة الثيت وجثدت جثذورها عنثد          
أبولويوس يف احلةار الذهيبع حني  قل لنا معا اكو مع اللغثة الثيت يختثب بهثا، فهثو مل      
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عث    *يختف باحلدي  ع  الرواية اليت يختبها وإاما كات يقدم التعليقات واللثروحات 
 . 17ال عوبات اليت يواجهها مع اللغة اليت يختب بها ومع القارئ أيضا.. ل

ئثي حنثو اعتةثاد آليثات اخلطثاب      ويلرح مجيل محثداوي كوجثو اخلطثاب الروا   
أت اخلطاب امليتاسردي مل يتلخل يف احلقيقة إال مع الرواية اجلديثدة   امليتاسردي  ائ :ل

ل، الفر تية، والرواية التيخولوجية أو مثا يتثةع بتيثار الثوعي، وروايثات كيثل كيث       
، وخاصة روايات ما بعد احلداثة. و د اهتيف كتاب الرواية اجلديدة بالختابة امليتاسرديةو

 ، Alain RobbeGrillet)  ، وأالت روب كرييوClaude Simon) كلود سيةوت
 ، وروبثثري بثثاجني  Sarraute)  ، و تثثالي سثثاروت Ricardou) وجثثات ريخثثاردو 

(Robert Pinget( وكلثثثود أولييثثثو ، Claude Ollier ،  ومارغريثثثت دورا
(Marguerite Duras( وميليل بوكور ، Michel Butor...بتقنيات   ، وغريهيف

التثيةيائية   و الختابة امليتاسثردية، متثيثري  يف ذلثك بالدراسثات البنيويثة اللثخ  ية      
والب غية. وم  ثيف، فقد عةمل بعض كتثاب الروايثة اجلديثدة و قادهثا هثذا املفهثوم،       

روا لو، فخلود سيةوت يرى أت اللغة ال كفثرق بثني مثاهو وا عثي ومتخيثل، وأت      و ظَّ
 – ريخاردولاف حتقمل معجزة الختابة ذاكها.و د كعرض جات الغاية م  الختابة هي اكت

مؤكدا أت الرواية مل كعد مرآة يتجول بها طول الطريمل، بل  -إىل مفهوم الرواية -بدوره
هي أثر مرايا كفعل يف ذاكها م  كل  احية.وهي بالتثالي، مل كعثد كلخي ثا، بثل هثي      

 11.لكلخيص ذاكي

 Theامليتاروايثثة يف كتابهثثا ل  Linda Hutcheon فثثت للينثثدا هتلثثوت عّر

metafiction        ج دم  ائلة: امليتارواية هثي الروايثة عث  الروايثة، أي الروايثة الثيت ُكث
وكعين هاكو التقنية التردية عند  .ويتها اللغويةلويتها التردية أو ُهداخلها كعليقا حول ُه

أو يثي    عبد اهلل اخلطيب كدخل الراوي خ ل جمريات الترد خماطبا القارئ مبالرة،



 د. حبيب بوهرور

 122                                                         م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

علع صفحات سابقة م    و الروائي، أو يثاورا إحثدى لخ ثيات روايتثو، و ثد      
  .غدت هذه التقنية م  م مح ما بعد احلداثة يف املةارسة الروائية...

ُوظف م طلح امليتارواية يف النقثد الروائثي األوروبثي واألمريخثي املعاصثر      و
لنقاد م  جهة والروائيني مث  جهثة   بقوةع حي  استيثرت الظواهر امليتا  ية باهتةام ا

 ثا ية، بة  أطر ومبادئ كتابة  قد ورواية ما بعد احلداثة، خاصثة عنثد هثاري بليثك    
Harry Bleack     كيثل يف دراستو اللثهرية يف جملثة كيثل Telle Quelle  يف العثام 

، وكذلك يف كنظريات الروائي األمريخي لما بعد احلداثة األمريخيةث لواملوسوم ب 2977
يف دراستو املوسومة بثث: االخثت ف   John Simmons Barthسيةوت بارت  جوت

، ثثيف كتثاب لجثات    2912عثام   Poétiqueما بعد احلداثي، املنلورة يف جملة لثعرية  
واملوسثوم بثثث: مثا بعثد احلداثثة عثام       Jean-FrançoisLyotard  فرا توا ليوكثار 

ب النظثري واالصثط حي   . كةا  امت مدرسة لأمترتدامل النقدية بتيسيو اجلا 2977
ألدب ما بعد احلداثة، وأماطثت اللثثام علثع مجلثة مث  امل ثطلحات الوظيفيثة الثيت         
أدخلت علع النص الروائي وخاصة امليتارواية والتفخري الفلتفي، ويربز ذلك جليا يف 

روايثة مثا بعثد احلداثثة      ) Cepeda Vargaأحباث وكتب كثل مث  كيبثدي فارغثا     
اال تظار ما بعد احلثداثي  حثول األدب   )يف  Sophie Berto بريكو، وصويف 2992

و د حاول هؤالء  قل املتلقي إىل متاحة كلقثي جديثدة مث      ل2992املعاصر يف فر تا 
خ ل الدعوة إىل هدم أسو البنية التردية احلديثة والتتامي إىل عوامل   ية كقود حنو 

 19اهلدم والتيسيو والتتاؤل والتجاوز.

تابمل  رى أت آلييت امليتارواية وامليتاختييل كظاهركني مث   وا ط  ا م  العرض ال
ظواهر امليتا  ية  د مخنا علع املتتوى النقثدي مث  ا تثا   ثوا جديثد مث  القثراءة        

لت بح الرواية أ رب إىل النخبوية منهثا إىل   والتلقي، ووجها اخلطاب حنو األ تليجنتيا
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االصثط ح عليثو وكوصثيفو    وهثذا مثا حيثاول النقثد مثا بعثد احلثداثي ب        اجلةاهرييةع
فرواية ما بعد احلداثة مل كعد كترد احلخاية بقدر ما أصبحت كهتيف أكثثر   عواال ت ار لو

فيكثر باألداة األساسية التاردة للرواية وهي اخلطاب الواصثف ب ثفة عامثة واللغثة     
 Isotopieالواصفة ب فة خاصة، وهو ما ينتج يف كقديري  ضثايا كناظريثة مهيةنثة    

dominante كةوبوا لألدب والرواية معا*. 

بناء علع ما سبمل إجيازه مل كعد روايثة مثا بعثد احلداثثة روايثة كيخثذ كعاليةهثا        
وكوجيهاكها الرتكيبية م  النقد األدبي مثلةا كات احلال لعقود يف القرت العلري ، فقثد  

و، وجمثراه بنفتث   أصبحت ختلمل وُكحدِّد متارها وجمراها بنفتها كةا ُيحدد النهر متاره
كعخو ما بداخلها م  داخلها ولداخلثها،   فيبحت يف كقديري عبارة ع  مرايا ُمقعلرة

علثع حثد كعثبري كلثود      Glace sans Tainأو هي عبثارة عث  زجثا  غثري معثتيف      
، وهو ما يعطي امليتارواية القدرة علع خلمل كيم ت Claude Abastado أباسطارو

فت ثبح  د لبح إف س النص والختابة معثاع   ا دة َو َت الختابة ذاكهاع األمر الذي ُيبع
 .*الختابة  راءة للختابة، واملةارسة كنظريا للةةارسة

 الكتابة املغامرة إىل مغامرِة من كتابِة خطاب املتخيل؛: التطبيقياجلانب  :ثانيا

لتقدييف صورة وابحة عةا أفرزه اخلطاب الواصثف يف خمتلثف جتلياكثو بثة      
رواية ما بعد احلداثة،  قف مًعا عند جمةوعٍة م  األعةال لبخة املتعاليات والعتبات يف 

الروائية العربية املعاصرةع اليت وإت خضعت الستنطاق يايث  وييثل حنثو مثدَركات     
روايثات عربيثة مثا     -خيتلف الخثري معنا حول هذا –التخييل  تتطيع أت  نعتها جبرأة 

أت أكناول كل روايثة علثع    وحي  أ ين ال استطيع يف هذا الفضاء البحثي بعد حداثية.
 فإ ين سيكناول اماذ  م  اخلطابات يف بعض املتثوت الروائيثة كخطثاب العتبثات     ،حدة
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)عنثاوي ، مقثدمات ، وخطثاب التخييثل بيبعثاده التارخييثة واالجتةاعيثة، وخطثاب         
امليتاختييل وامليتاسرد. علع أت أكوسع يف اللواحمل الن ية املتبقيثة يف أحبثاث  ادمثة إت    

 . لاء اهلل

 العنواُت عتبة وفاحتة حنو التخييل -2

يعخو العنوات محوالت داللية مخثفة داخل بنية النص الروائي، كو و الع مثة  
 وكتداخل أمامو اللتا ية األوىل اليت يقاربها القارئ علع سطح الغ ف، حي  كتلابك

يف علثع عثوامل مث  التيويثل ال كتثثتقي     اايلثثةخمتلثف الثدالالت التثيةيائية والرمزيثة     
بالضرورة أماما القارئ التقليدي، بل حتتا  إىل  ارئ خنبوي ال ميارس كقا ات التيويل 

دراسة العنثوات ومقاربتثو لعبثة     تهلذا أصبح .س خببايا النص وسيا اكوتةرِّإال وهو ُم
 تاجي ة بة  كتلة الن و  املوازية أو العتبات م  جهة، وبة  التياق اإلَجَهْنَةُم

ت داللة العنوات يف الرواية املعاصثرة ل كتجثاوز   ة م  جهة ثا يةع ألللرواية كتلعة جتاري
دالالكو الفنية واجلةالية لتندر  يف إطار الع  ة التبادلية اال ت ادية والتجارية حتديداع 
وذلك ألت الختاب ال يعدو كو و م  الناحية اال ت ادية منتوجا جتاريا يفرتض فيو أت 

ل العنوات املنتو  األدبي أو الفين إىل لع مة بالضبط حيِووبهذه ا ،كخوت لو ع  ة مميزة
سلعة  ابلة للتداول، هذا باإلبافة إىل كو و وثيقة  ا و ية وسندا لرعيا يثبثت ملخيثة   

 ومثع 12الختاب أو النص وا تةاءه ل احبو وجلنو معني م  أجناس األدب أو الفث ل. 
ة كلثخيل وصثياغة العنثاوي     هذا هناك م  جتاوز الغاية التابقة وراح يبح  يف علةي

مثث  خثث ل إبثثفاء ال ثثبغة العلةيثثة عليهثثا واالعتةثثاد علثثع علةثثي التثثيةيائيات   
اليت  ثادى بهثا جينيثت،     لLa Titrologieواللتا ياتع فخات ما يتةع بعليف العنو ة ل

 Laيف كتابو اللثهري ليفثة العنثوات     Leo Hoekوجولدمات، وَف لل فيها ليو هوك 

marque du titre"
كلةات، مفردة، ) عرفا العنوات بي و لجمةوا الع مات اللتا يةم *
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وكغثري  ُجةل  اليت ميخ  أت كندر  علع رأس كل  ص لتحديده وكدل علع يتثواه،  
علثوم   أبثحت املقاربثات العنوا يثة مقاربثات كنطلثمل مث        ، هلذا12اجلةهور املق ودل

يثة واملنظثورات   االجتةاا والنفو كارة، و قدية حبتثب اخثت ف الثرؤى اإليديولوج   
املفتاح اإلجرائي الذي ميد ا مبجةوعة  فيصبح العنواتل الذاكية واملوبوعية كارة أخرى.

يف أغثواره  م  املعا ي اليت كتاعد ا يف فك رموز النص، وكتثهيل ميموريثة الثدخول    
 .11لكلعباكو الوعرةو

ول ستدالل علع ما سثبمل سثي وم مبقاربثة عنثاوي  بعثض الروايثات العربيثة        
صرة اليت أعتقد أ ها ختطت حدود التقليدية )باملفهوم التردي  يف  تثيج العنو ثة   املعا

كعتبة جراء كدخل امليتا  ية يف رسيف أفمل ا تظار املتلقثي مث   بثل الروائثي. وسثيبدأ      
 ، وهي رواية كقع يف ث مثائةلو ب  عرفةعبد اإلللدكتور  11ياسني  لب اخل فة لل برواية

لياسني  لب اخل فة ل كقثوم الروايثة    العنوات عتبة  ا م ا ط ف صفحة. ومثات ومختني
باستدعاء املتلقي القارئ إىل عوامل ها دوت أت كتتتهل الذهاَب إليو بعناوي  هلا اإلثثارُة  
اجملا يُة واالجتذاُب التجاري. إ ها كتخذ م  احلروف  امُلقطعة القرآ ية  ُمنطلقا رئيتثا يف  

مث    -أي العنثوات -تلهام العتبثة األوىل يف الروايثة   اسرتاكيجية العنو ة، م  خ ل اسث 
فواكح التور النورا ية األربع علثر، وهثو أمثر ألفثو بث  عرفثو يف سلتثلة ملثروعو         

، ولخث  القثارئ مل يثيلف    *أو كةا يتةيو يف بيا و بامللروا العرفثا ي  عالروائي البحثي
للروائي علع هثذا الثنهج   فقد صدر  مثل هاكو العتبة املركبة اايلة يف الروايات العربية

ىل حد اآلت سبع روايات كقاطعت عتبات العنثوات فيهثا مثع كنثو امللثروا التثردي       إ
بث د  “، ”حبثر  ثوت  “، ”جبثل  ثاف  “ومحلت عناوينها فواكح التور النورا يثة:   ،ال ويف

ياسثني  لثب   “، ”اب  اخلطيب يف روبثة طثو  “، ”طواسني الغزالي“، ”احلوامييف“، ”صاد
وامثته    ،ةراَدرة والَفث املغثايَ  مث   احيثة التلثخيل البنيثوي     ملقد حقَّوعليو ف ”.اخل فة
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، واستطاا مفاجية املتلقي التقليدي، لخنو استطاا أت التجريب يف كلخيل عتبة العنوات
 .جيد لو مخا ا عند األ تليجنتيا م   راء الرواية العرفا ية

 ة كقثع يف أربعةائثة  لألستاذ َفّواز حداد وهي رواي14لالتوريوت األعداءأما رواية ل
وأربعة وسبعني صفحة م  احلجيف الخبري، فيول ُمدرك ختييلي يقع عليو متلقي الرواية 

آخر، لثو داللتثو     ٍصفعتبة العنوات كقود بالضرورة حنو  هو النص املَتَضَة  يف العنوات
قد متوبع العنوات لم  وظيفتوع  يتحدد اجرائيا ، فةعناهالواصفالضةنية يف اخلطاب 

علع صفحة الغ ف باللوت األزرق الداك  الثدال علثع   “واية لالتوريوت األعداء يف ر
احلزت و مرارة العي  ويف ال فحة األوىل الثيت كلثي الغث ف بلثوت أسثود ويف ظهثر       

يف عةليثة التلثخيل   ملرصثودة بثوعي   ا التن يص املوازيالغ ف أيضا، وهذا  وا م  
ثل: التوريوت األعداء، هثي ياولثة   إت ياولة فك لفرات عنوات م. فواز حداد ىلد

عوي ة ومتتع ية، ألّ و ال يف ح ع  مخنو ات النص املعطع وال يلةح إىل القضايا 
املثارة فيو كةا يتخيل املتلقي للوهلة األوىل، بل يظل عقدة بثخةة منتثوجة بإحخثام    

 بة  عوامل كارخيية وسياسية وثقافية يرجع مقاربتها بتيت وروية.

 الثيت كقثع يف مثائتني وسثبع    - 11لصثنعائي لعنثوات روايثة   كتثيف يف  يف املقابل، كر
نو ثة ولغثة   صثورة الع  ثة بثني لغثة العَ     لليةينثة  اديثة الخوكبثا ي    -ومثا ني صفحة

املتار الذي ميخث  بواسثطتو إدراك القيةثة التعبرييثة والتلثخيلية لفلتثفة       ،وهو النّص
ة وعةيقثة منفتحثة علثع    جاء العنوات عبارة عث  و فثة متي يث   فقد النّص التردي ذاكو.
جمةل آلّياكها يف التيويل، حنثو وصثوٍل أبلثغ وأكثثر حيويثة       القراءةالنص، كلحذ فيها 

إىل داخل املنت التردي.وعليو أبحت عتبة العنثوات يف روايثة صثنعائي عتبثة     ا وكلف
مركزّية كنطوي بنائيًا علع  دٍر كبرٍي م  احلرّية يف اال تةثاء والتجلثي األ ثثوي، حتيلنثا     

 الرة اىل املنت الن ّي يف أعلع درجات كطّوره وكفّلتو م  القواعد والضوابط.مب
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لرلثا يفثري وهثي روايثة كقثع يف مختثةئة وثث ث         جواري العلثمل أما رواية 
 مثع ف ثول الروايثة    عمبالرة ومتاه 16لجواري العلملعنوا ها لقاطع وث ثني صفحة فت

ولخوصها، فيبحع عتبة ُمحيلة علع املنت كوجو املتلقي مبالثرة حنثو إدراك ذاكثو يف    
الرواية م  خ ل ربط ع  ة خيتارها القارئ  فتو مع الثبط ت.ورغيف هثذا التقثاطع    

وهثذا يف كقثديري   و املبالر، أعتقد أت الروائية  د أفقدت العنوات دهلتو، وأفمل كيويلث 
وإامثا كلثري وكثومل     ،رةع ال حتيل وال كلرح وال كعليفميخذ سليب كوت الرواية املعاص

العنثوات يف الروايثة املعاصثرة،     عمعثا  واآلخثر وكفتح عوامل دهلة وكنا  مع الثذات  
 ثثع داخثل منظومثة القثييف العربيثة      خاصة الروايثة الثيت كطثرح الثخالية حضثور األ     

اليثك إىل يومنثا   وهو ما عختو املنت هنا عرب متاراكو التارخيية م  ع ر املة -املتوارثة
ال كقدم للقارئ وسائط  راءة وكلمل جما ية ابتداء م  العنوات، وإاما كطرح الرؤيثا   -هذا

وكن رف إىل كلخيل ثات داخل املنت، ويبقع القارئ وحدة ي ثارا اخلطثاب ويؤولثو    
 هذا متعة التلقي وكنهو.  يف ولعل

ة و عثت يف مثائتني   للياسر ثابت، ففثي روايث  ْبَ َذواختلف األمر متاما يف رواية ل 
 مرآة م غرة لخل النتيج الن ثي يف الروايثة، فقثد    17َمثَل عنوات رواية لذ بلوصفحة،

ُوفمل الروائي يف كقديري يف رصده كع مثة بثة  ع مثات دالثة وُمحيلثة إىل  ثراءة       
أوسع لعتبة العنواتع باعتباره  ظاما و تقا يقتضي أت يطرح أمام املتلقي علثع أسثاس   

مة يف الرواية هي مركبطة اركباطا بنائيا ال كراكةيا بدالالت أخثرى يف  أت داللة أية ع 
م  هنا أبحع عنوات الروايةع ع مة لتا ية حتيل بعد مقاربة املثنت إىل جمةوعثة   . املنت

ع مات لتا ية أخرى كلري إىل ااتوى الوجودي العام للنص الروائي. وبناء علع مثا  
وعةيقثة، منفتحثة بثدالالكها    و فة وجودية متي يثة  عبارة ع   لذ ب لسبمل كات العنوات 

جاء عبارة ع  صيغة مطلقة للرواية وكليتها الفنية واجملازيثة.  وعلع النص.  وإحاالكها
 .الروائي فهو ال ورة املتخاملة اليت يتتحضرها القارئ أثناء التلقي والتفاعل مع مجالية النص
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وكقع  رواية م  احلجيف ال غريوهي  – 11ل التبو األمر علع اللقلمللأما يف رواية
ينثدر  بثة  العنثاوي  الثيت حتقثمل وظيفثة        عنواتفثال  -يف مائة ومثا ية علر صفحة

اليت يوظفها التارد بهدف كلوي  األفخثار،  La Fonction Parasitiveالتلوي  
وكتر أفمل ا تظاره با تقاء عناوي  ك دمو عند  ثراءة   ،كات لدى القارئومفاجئة املدَر
نوات إذا عبارة ع  مجلة فعليثة فاعلثها بطثل الراويثة، ورغثيف الرتكيثب       النص.جاء الع

مثر الثذي يقثوده إىل    اللغوي امليلوف إال أت القارئ جيد  فتو يف اركباك و لمل وهو األ
؟ ومثا هثي   وفييفطرح عدة استفتارات مثل: م  هو اللقلمل؟ وملاذا التبو األمر عليو 

علثع عثدة    كعتبثة ييلثة بنائيثا    لعنثوات م  هنا ينفثتح ا  الع  ة بني االسيف واملتةع؟.
فعلثو املتلّقثي حبتثب  دراكثو التيويليثة      احتةاالت كندر  يف متتوى الّتيويثل الثذي يُ  

وع  تها بالعنوات والتياق، فثيول عةليثة حيثاول املتلّقثي ممارسثتها عنثد كلقثي هثذا         
الع  ثة  العنوات كع مة وأيقو ة، هي البح  يف عناصره ع  الع  ة الّتثببية بينهثا، ك  

أعتقد أت الروائي  د وفمل يف كلخيل  الّتببية بني الفعل املابي التبو والفاعل اللقلمل.
العنوات إىل حد كبري، ويبقع مدى جتا و العنوات مثع املثنت، حثني ينتقثل القثارئ إىل      

 البح  ع  الع مات يف املنت ا ط  ا م  عتبة العنوات.

 يع عتبة أم كوجيوطاب املقدماكاخل -1

خلطاب املقدماكي م  أهيف العتبات الن ية اليت يعتةدها الروائي املعاصثر  يعترب ا
يف رسيف اسرتاكيجيات النص والت دير لو عند املتلقي بوصفو القارئ املفّعل للدالالت 
الوسيطة بينو وبني املعنع املضةر، الذي حياول القبض عليو م  خ ل كلثك اللواحثمل   

خرىع فاخلطاب املقدماكي يف كقديري ال خير  ع  الن ية املوج و كارة واملتتلطة كارة أ
دائرة التوجيو الفخري واأليديولوجي، إ ول خطاب موجو حنو الثنص والقثارئ،   ثد    
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اسرتاكيجية املقد م بناء أو حتديد امط القراءة املتوخاة، وهذه الوظيفة التوجيهية جزء م  
 . 19يف حتديد ع  ة النص بالقارئل

كي ميثثثل املرحلثثة املتثثيخرة بثثة  حركيثثة كتلتثثل وإذا كثثات اخلطثثاب املقثثدما
 Laاخلطابثات العتبيثة كثالعنوات والغث ف واإلهثداء والفثواكح اخل، فثإت املقدمثة         

Préface  متثل ذلك اخلطاب القبلي علع متتوى الفضاء الن ي عند الخاكب، ولخنو
ط متثار  يظل يف الو ت ذاكو خطابا بعديا إذا مت النظر إليو م  حي  الرتاكبية داخل خ

الترد ذاكوع لخنو يبقع مت   اك اال بنيويا بالنص األصلي )الرواية  حبخيف ع  تهةثا  
البينية اليت كيخذ جمةوعة م  الوظثائف التفتثريية و التوجيهيثة معثا، بثة  سلتثلة       
اسرتاكيجيات الختابة وأيديولوجيتها عند الروائي، واهلدف م  هذا أت الروائي خاصة 

وما إىل رسيف خارطة  راءة للةتلقي حبثا ع  النخبوية فيوع وهثي  األكادميي منو يتعع د
اليت كرسيف معامل احتاد رؤيوي حتع ولو كات هناك اخت ف أيديولوجي علع متتويات 

 احلضور والغياب يف النص.

يف هذا العن ر م  البح  علع  ثوعني   وم  أ واا اخلطابات املقدماكية سيركز
وخطثاب املقدمثة الغثريي وك هةثا يف كقثديري      هةا خطاب املقدمة الذاكي  أساسني

يؤسو جملةوعة م  الع  ات الوظائفية اايلة علع اآلخر وجوبا، بغيثة وبثعو أمثام    
ث ثة أ واا أخرى م  املقدمات أوهلا املقدمة املترتسثلة وكخثوت يف لثخل مثدخل أو     

ة  ظثر  بيات  قدي يتقدم عادة الروايات اليت كعيد  ثراءة ومتثاءلة التثاري، مث  وجهث     
خاصة، فيقوم خ هلا الروائي بإعادة طرح اإللثخالية التارخييثة يف سثيا اكها املختلفثة     
أمام املتلقي، وحييلو حنو امللثاركة يف إعثادة  ثراءة التثاري، بثيدوات األدب يف بثوء       
الراه  املعي ، مثلةا فعل واسيين األعر  يف رواية األمري، وعبد اإللثو بث  عرفثة يف    

اخل فة وإبراهييف   ر اهلل يف  ناديل ملك اجلليل، وسييكي التف يل رواية ياسني  لب 
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يف هذا. أما املقدمة العادية فتخوت يف روايات اخليال العلةي والعجائبية وروايثات مثا   
بعد الروما تية أو الروما تية اجلديدة كةا هثو احلثال عنثد في ثل األمحثر، وأحث م       

أو يف هلثا سثر النحلثة، ولثارا إبلثيو       متتغاامي يف األسود يليمل بك، و تيات كثوم، 
..اخل. أما املقدمات الغامضة فهي اليت كرتك املتلقي يف حالة م  العةاء .ألمني الزاوي

ال كقثوده ب ثثرية لولثثو  الثثنص، إال إذا اركقثع إىل متثثتوى الروائثثي ولثثاركو لعبثثة   
ة التخييل، و درك هذا يف روايات رليد بوجدرة ذات البعد الفلتفي الوجودي خاص

. حي  يؤسو إىل امثوذ  خمتلثف مث  التقثدييف     1222يف رواية ال ّبار ال ادرة عام 
ما وراء القص م  خ ل استدعاء الن ثو  دوت إدراكهثا يف املثنت     ويعتةد امليتا ص

 بة  لعبة فلتفية جييدها رليد بتةيز.

ورغيف أت جريار جينيت مل يخ  م  امللجعني علع اخلطاب املقدماكي حني  ال 
 إال أت الخثثري مث  منظثري    42دمة غري برورية وال إلزامية أو إجباريثة دائةثا،  أت املق

 Jacquesدريثدا الرواية املعاصرة خالفوه الرأي ولجعوا علثع كتابتهثا أمثثال جثاك     

Derrida  الذي عّدها خطابا متاعدا ال ميخ  االستغناء عنو سواء علع متتوى كلقع
  .42حوار  قدي.. األعةال و كقريبها للقارئ أو علع متتوى خلمل

أما علع املتتوى العربي فقد أكد الروائي اجلزائري الطاهر وطار علع برورة 
حضور اخلطاب املقثدماكي خاصثة يف الروايثات الثيت كتثاءل الثراه  بوصثفو  تثا          
لتريورات كارخيية، فقال أ ها كلةة ال بثد منهثا، وكي ثو خيثاف مث  و ثوا متلقيثو يف        

ح هذا النص امل احب، ولعل ما حيبو خوفو هذا  ولو مطّبات عديدة، فلجي إىل ا رتا
يف املقدمة أت القارئ الذي ليو لو ثقافة كراثية عةوما سيجد  فتو مضطرا إىل مراجعة 
بعض املفردات واالصط حات كةا  ثد جيثد صثعوبة يف العثثور علثع رأس اخلثيط.       

 41وبذلك يوبح وطار للقارئ ما جيب عليو فعلو لفهيف النص.
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اب املقدماكي بقوة بارزة يف رواية لياسني  لب اخل فةل لعبد اإللو ب  َيحضُر اخلط
عرفة، م  خ ل بيا و األدبي الذي  ثدم بثو للروايثة، وكثوزا علثع أكثثر مث  علثر         
صفحات، كتبو علع لاكلة بيا ات أدباء احلداثثة ولثعرائها، لثرح خ لثو ملثروعو      

هثو املتثار الفخثري والروحثي      الروائي العرفا ي  ائ :ل إت ما يفيد ا بثو هثذا الثنص   
ل احبو، والذي يلخص معامل اجلةالية األدبية العرفا يثة الثيت سثعينا منثذ بدايثة هثذا       

 . وأعتقد أت التبب الرئيو الثذي جعثل الخاكثب   41امللروا الروائي إىل كيسيتها... ل
ملروا سردي جترييب يتتثيف إىل حثد كثبري    يقدم لروايتو بهذا البيات هو أ ها عبارة ع  

يطةثح إىل كقثدييف  ثراءة سثردية      فهثو لفرادة علع متتوى التاحة الروائية العربيثة،  با
إبداعية عرفا ية يتقاطع فيها ما هو حبثي كثارخيي مبثا هثو صثويف وختييلثي يف التثاري،       
اإلس مي م  خ ل االلتغال املعريف األدبي الرصني علع فرتة د يقة جدا م  كثاري،  

إ و ُيْعليف املتلقي النخبوي م  خث ل خطابثو    العثةا ية.، أعنع اخل فة اإلس مية األمة
ذي مرجعية  رآ ية، يتخل علع ” أدب جديد“يتعع إىل التيسيو ملا يفاه املقدماكي أ و 

اليت يرى أت م  أهةها إ تا  أدب معريف حيقمل ع مفهوم خمتلف لألدب وغاياكو املعرفية
متعة املقدمة البيات حتاول كقدييف  هلذا كا ت حتواًل يف وجدات القارئ ومعرفتو وسلوكو.

ع متعة التعرف علع عامل إبداعي عرفا ي صويف يتةيز  بل ولو  عوامل الرواية مزدوجة
بقدر غري يتري م  التةيز واجلةالية، ومتعة اختبار رؤى  قدية متنوعة يف اال رتاب م  

واألدبيثة   جتربة ما كفتي ك رح بضثرورة اال ثرتاب املختلثف منهثا لطبيعتهثا العرفا يثة      
 املخ وصة وعيا وممارسة وبناء.

بي ها رواية البح   احلاملة ملثل هذا البيات املقدماكيرواية الميخ  كعريف وعليو 
ملروا حضاري عرفا ي، كقارب فيثو كثاري،    وامللروا يف الو ت ذاكو، كدخل بة 

الت وف اإلس مي الذي خيتزت أروا التجثارب الروحيثة وأغناهثا ممارسثة ومعرفثة،      
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يعةثثل مجثثال الثثروح ومجثثال اللغثثة علثثع بنثثاء  ثثص جثثذاب زاخثثر باملعثثارف  حيثث 
م  هنا أبثحع العةثل ينثدر  بثة       والتلوحيات العرفا ية يف  الب أسلوبي متفرد.

ة اليت كتيسو علع ثنائية كخامل املتعة التردية واملعرفة التارخيية واحللول َةالرواية العال 
قروء. إ ها راوية كقوم بالتغال عةيمل علع الثذاكرة  ال ويف، بني ألمِل القراءة وُعةمل امل

 والذات لنحت التؤال واخراجو يف فرادة وكآلف معا.

إلبراهييف   ر اهلل فإ نا  تجل كنثامي  *أما يف جمةوا روايات امللهاة الفلتطينية 
مدروس يف كوظيف عتبة التقدييف مع كل  ص حتثع ولثو اختلفثت التقا ثة يف رصثد      

صفحات  اعتةد الروائي علع مقدمة م  أربع 44اديل ملك اجلليلالعتبة، ففي راوية  ن
جثثاءت حتةثثل عنثثوات إبثثاءات، رصثثد خ هلثثا مراحثثل كلثثخل الروايثثة وظروفهثثا، 
واملعيقات اليت واجهتو وبعض األحثداث اللخ ثية الثيت اركثيى أت يعربثها أمامثا       

ذا علةنثا أت  املتلقي كتجربة كتبمل العةلية االبداعية والختابة التارخييثة معثا. خاصثة إ   
حقيقيثة   بلثخو  وكضيئو علثع حنثو بثاهر     فلتطني واملنطقة كاري،ع  كعرب الرواية 

وأخرى متخّيلة، متنقلة بثني فلتثطني وسثورية واألردت وم ثر ولبنثات وإسثطنبول،       
عاجنة التاري، بالقييف الخربى وأسئلة احلب واملوت والقدر والع  ثة مثع الطبيعثة يف    

اري، الروحي وامليثولوجي لفلتطني، ومعيدة يف آت االعتبار أعةمل جتلياكها، ومتيملة الت
لتاري،  ضالي وطين فلتثطيين متثيلمل، لقائثد كثارخيي فريثد، يف فهةثو لقثييف الخرامثة         

 .والعدالة والتحرر واحلمل يف احلياة، والتتامح الديين
وباإلبافة اىل التقدييف الذاكي يف لخل إباءات، راح النالر أيضا يرسيف عتبتثو  

) ناديثل ملثك   الرواية وكقدميها للةتلقي م  خ ل التيكيد علع أ ها روايثة   يف عرض
اجلليل  كيسيتية، ال علع صعيد الختابة الروائية اليت كرحتل بعيدا يف الزم  الفلتطيين، 
فقط، وهو هنثا  هايثات القثرت التثابع علثر والقثرت الثثام  علثر بيكةلثو كقريبثا،           
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أسو كلّخل اهلوية والثذات اإل تثا ية يف     ، بل يف حبثها األعةمل ع 2619-2771)
ذروة ملحةيثة  إ هثا   هذه املنطقة املةتدة ما بني حبري : حبر اجلليل )طربية ، وحبر عخا.

يرفع بها إبراهييف   ثر اهلل ملثروعو الروائثي، وملثروا امللثهاة الفلتثطينية بلثخل        
يدا ي  الذي خا ، إىل مو ع لاهمل، وهو يختب ملحةة ذلك القائد )ظاهر الُعَةر الّز

ثار علع احلخيف الرتكثي وسثعيو إل امثة أول كيثات سياسثي وطثين  ثومي حثدي  يف         
امتدت حثدود  فلتطني، وأول كيات  ومي يف اللرق العربي. هذا القائد الفريد الذي 

 )دولتو  م  فلتطني إىل كثري م  املناطمل خارجها.

–عد األلثف فاجعة الليلة التابعة ب–أما رواية واسيين األعر  رمل املاية
 فقثد  41

 رر الروائي االعتةاد علع التقدييف الغريي كعتبة وواسطة خطاب جتاه املتلقي، فختب 
الروائي عبد الرمح  منيف مقدمثة يف صثفحة واحثدة اختلثف مخثات متوبثعها عثرب        

حيث  أخثذت وظيفثتني مث       ،الطبعات بني الغ ف وال فحات األوىل مث  الروايثة  
كوثيقية أخثذ طثابع اللثهادة مث  روائثي معثروف        وظائف اخلطاب املقدماكي، األوىل

ومتفرد علع التاحة العربية املعاصرة، والثا ية أيديولوجية مجاليثة كلثري اىل املقومثات    
الفنية للعةل األدبي مع ملتة جتنيتية حتيل املتلقي حنو مدركات اخلطثاب، و ثد كتثب    

تلقثي النخبثوي   عبد الرمح  منيف ما يدعيف الوظائف التابقة وغريها حني خاطثب امل 
وزاد القثول علثع القثول وهثو      مبالرة عرب استدعاء التثاري، واملتثخوت عنثو معثا،    

الروائي املتةرس حني خّلص الرواية يف كلةات د يقة وإحثاالت للقثارئ واألكثادميي    
معا، ففي رمل املاية جيّدد واسيين األعر  لالع  ة بيلف ليلة وليلة، لخ  بثة  منثا    

، فلهرزاد اليت  الت للهريار مثا حيثب أت يتثةعو منهثا كثات      الع ر الذي  عي  فيو
كات التاري، ذاكرة  بثل أت يخثوت و ثائع مفثردة أو متفر ثة حيث          اسيا أو صعبا...

وهذا ما جيعلو حيا، وبالتالي متجاوزا للحنني، ليضثعنا   ،ي بح روحا إبافية لإل تات
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الرة ولخنو يتتخر  مث   يف مواجهة الوا ع الذي  عيلو اآلتع ألت الدرس ال يرى مب
التياق. رمل املاية إبافة  وعية وهامة للرواية العربية األمر الي حيةلنا علثع  راءكهثا   

وعلع أكثر م  متتوى أل ها كقول لنا ما  تينا أو ما جيب أت  عرفو أو بيكثر م  طريقة 
 .46 تعرف عليول

 ، م  العتبة إىل التخييل*امليتا ص التارخيي -1

ا ص يف روايات ما بعد احلداثثة يف سثياق ثثورة األ تليجنتثيا     كندر  كقا ة امليت
علع الوا ع املتتن د إىل خلفيات كارخيية مؤستية، مل كتثاهيف النخبثة أكادمييثا يف  ثراءة     
أحداثها التارخيية مبنهجية وليو بييدولوجية موج هة للحدث. م  هنا  ام يف كقثديري  

كفخيك االهتةامات التخييلية هلثذه  ادة لامللروا التخييلي عند الروائي املعاصر علع إع
م  خ ل اركباطاكها بالنظريات اليت كتتند إليها كتابة التثاري،.   الروايات ) الن و 

 فبالرغيف م  كيسيو امليتا ص التارخيي لذاكو م  خ ل  دركو علع مقاومثة فربثيات  
األيديولوجيثة  الرواية الوا عية ومتاءلة إمخا يثة املعرفثة املطلقثة باملابثي واملضثامني      

و كذلك البح  ع  حقائمل مشولية لوصف احلالة  ،للتةثيل التارخيي مابيًا وحابرًا
اإل تا ية، إال أت البعض يرفض طبيعة هذا النوا و سياساكوع ففثي دراسثتو املوسثومة    

* ال يتفمل ديفيد لثود   لالرواية اآلتل
David Lodge      مثع كوجثو كوظيثف النظريثات

لقص. ويف مخات آخر م   فثو الدراسثة يثرفض لثود  عثدم      احلديثة أساسًا لختابة ا
  ثًا،   حي  يعتقد أ و ميخ  للتاري، أت يخوت مبعنع فلتفي عاإلميات يف وجود التاري،

 .47للخنو ال يبدو كذلك عندما يفوكنا  طار ما أو عندما يبدأ أحدهيف حربًا

 لثع أت مثا بعثد احلداثثة ع    روايثات يف  يدل حضور التقا ة املتا  ثية التارخييثة  
لروايةع حي  يتعع الروائي إىل لالخاكب  د أدرك أخريا أ ها احدى املعايري األساسية 
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عرض صورة التلابك مع كتاباكو ويعربها أمام املتلقي م  دوت رغبة يف كوجيهثو أو  
حتديد متاره، وهذا ما يربز يف روايات واسيين األعر  والطاهر وطار ورليد بوجدرة 

عندهيف وبالتحديد عند واسيين وبوجدرة إىل  امليتا صيتحول  وكلهيف م  اجلزائر، حني
وح  يلتهيف كل فضاءات الرواية، و تها ي بح الترد التقليدي وسيلة ثا وية لتفعيثل  

عرض خاصة بعدما َك عاأل ا وحضورها أيديولوجيا أمام املتلقي الذي يفقد ثقتو بالوا ع
 بثل حثني   ة وخمتلفثة مل ييلفهثا مث     أمامو امليتارواية وا عا جديدا أو متخي ت متلاكل

 بوجثدرة  لرلثيد  1222ال ثادرة سثنة    41راجع الترد التقليدي. ففي راوية ل ال بارل
كتعالمل البنية التردية الغري كقليدية يف املنت مع روايتني سابقتني لثو مث  دوت اإللثارة    

تلثف  رواية ال بار لنةوذ  خم يؤسو رليد يف إليهةا وفمل املعتةد التردي التقليدي.
ثالث   م  خ ل استدعاء الن ثو  دوت ادراكهثا يف املثنت، فهثي      امليتا صمتاما م  

 لالتفخثك ل  و2912) لبربة جزاءلرواياكو اليت كتعّةمل يف طرح متيلة الثورة بعد رواييت 
التحريثر     اليت يعود فيها إىل مخا ثة اللثيوعيني ودورهثيف يف صثفوف جبهثة     2911)

 ثورة.الوطين اجلزائرية أثناء وبعد ال

احلاُل مع با ي أعةال بوجدرة، م  ال عب كلخيُص لال بارل، فق تها  ووكةا ه
ليتت خطا متتقيةا كنتظيف فيو االحداُث الواحد كلو اآلخر يف كتلتل زمين لمنطقثيل.  
هي بثاألحرى كتثجيلحل حلثوار، جُلثو ذهثين صثامت، بثني صثديقني التقيثا يف طثائرة           

ولبابهةا وظروَف التحاق كل منهةا جببهثة  فاسرتجعا يف ساعة سفر ذكريات صباهةا 
  لثبو املعلث ،   Cathartiqueالتحرير الوطين. يف هذا احلوار ذي اهلدف الَتَطُهثري )

الضغَط علع موابثع جثراح  دميثة غثائرة يف  فتثو       -الراوي رليد -يتعةد أحُدهةا
ر إىل و فو رفيقو )واب  عةو  عةر. فعلع طريقة االلني النفتا يني، يدعو رليد عةث 

التخلص م  ألباحو مبواجهتها، فالفخاُك م  املابي مرهوتحل بإط ق العنثات لذاكركثو   
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وإت  مهةا كات إي مها: هل حقا كعاَوت والُده، يافُظ اللثرطة املتفثر و مثع الثثوار؟    
إىل  أخثاه فعل ذلك فهل ع  ا تناا أم ع  خوف م  ا تقامهيف الرهيب؟ ما الذي دفع 

غث ُة األ ثدام    2962  الثيت أ لثاها يف   OASالتثري )  االخنراط يف منظةثة اجلثي   
اجلزائر  الرافضوت ل ستق ل، وما سُر محيتو البالغثة يف كقتيثل   أوروبيي التوداء )أي 

 إخوا و املتتعَةري ؟

 د يخوت و وُا هذا احلوار يف اجلثو، علثع علثو علثرة آالف  ثدم إلثارًة إىل       
ال فيهثا كثاريُ، الثثورة الريفثي منبثَع      صعوبة حدوثو يف لظروف عاديةل، يف ب د ال يز

اللرعية التياسية. أما اجتثاُه الطثائرة الثيت يلتقثي علثع متنهثا رلثيد وعةثر، مدينثة          
وصدماكو العنيفة اليت العاطفية تنطينة، فرمُز العودة إىل املابي، حلوه ومره، مغامراكو 

ا تةائهةثا   فتحت أعيَنهةا علع وبع استعةاري مل يخ  بوسعهةا جتاهلو، بالرغيف مث  
 49إىل عائلة ميتورة.

 فهثي  يةثة مضثافة بامتيثاز يف جمثال كوظيثف       12أما رواية لفندق سثات جثور ل  
يف رواية ما بعد احلداثة العربية، لقد كعالقت املتتويات التردية يف املنت مثع   امليتا ص

إليهةثا هةثا: روايثة التفخثك      متين روايتني سابقتني هلا لنفو الخاكثب دوت أت يلثري  
ة احللزوت العنيد، كةا حتيل رواية فندق سات جور  إىل  ثص غائب/حابثر يف   ورواي

 فو الو ت هو مذكرات التيدة ل زافيينلاليت  ثدمت مثذكرات والثدها حثول حثرب      
التحرير اجلزائرية واحلزب الليوعي اجلزائري خث ل كلثك الفثرتة للخاكثب، فاعتةثد      

ات جثور  يف أطثر مث     علع ما ورد فيها مبالثرة يف رسثيف أحثداث روايثة فنثدق سث      
املهيخل بضوابط سردية متفثردة. يقثول الروائثي رلثيد بوجثدرة:ل... ميخث        امليتا ص 

كرواية النقد الذاكي بالنتثبة للحثزب اللثيوعي أثنثاء حثرب       ''التفخك''اعتبار رواية 
التحريثثر، مثث  منطلثثمل جتثثربيت اللخ ثثية، فقثثد لثثاركت يف الثثثورة وأعثثرف جيثثدا  
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فثاألمر خيتلثف، و ثد كناولثت موبثوا       '' زل سات جور ''أما يف رواية  ·صريوركها
وبعد أت كنت أعتقد أ ين ا تهيت مث  هثذا    ·الثورة لخ  م  زاوية خمتلفة ومغايرة متاما

املوبوا عدت إليو ثا ية بعد لقائي بهذه املواطنة الفر تية اليت  ثدمت لثي مثذكرات    
ه املثرة مث  زاويثة    والدها الذي لارك كجندي يف حرب اجلزائر، وكا ت النظثرة هثذ  

أ ثا روائثي اللثرط     ·اآلخر الذي عاش بدوره هذه احلثرب كةيسثاة إ تثا ية حقيقيثة    
إت روايثة   ·اإل تا ي كةا كعلةوت، وكل أعةالي كتناول موبوا اإل تات والرتاجيثديا 

 ·ليتت رواية حرب، بل روايثة عث  اإل تثات يف خضثيف احلثرب      '' زل سات جور ''
ثة وامُلحدَثة بالنتبة لثي كخةث  يف إحثداث القطيعثة مثع      وأعتقد أت  وة الرواية احلدي

 . 12الرواية الخ سيخية اليت استغلها الروائيوت العرب....ل
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 خامتة

جرائية اليت ميخ  أت  نطلمل م  امل حظات اإل بعض  ل يف اخلتام إىل كتجيل 
منها لتفعيل  راءات أخرى متداخلة مع أهثداف وخمرجثات هثذا البحث ، فاخلطثاب      

أمثام القثارئ املتلقثي يف     يتجلعف بتلعباكو ومدركاكو داخل النص يتتطيع أت الواص
وفمل خمتلثف   عأبهع حلةع ولخ  م  دوت االحتفاظ بها العتبارات املتغري يف النص ذاكو

 -يف كقثديري  -أسو املتلاكل واملختلف يف  ظرية حتليل اخلطاب األدبي الذي يبقثع 
الو ت ذاكو، سواء متثل يف النص ماديا أو مل مع كل القراءات خطابا مضةرا ومعلنا يف 

ت اخلطاب املتةظهر يف املنت ا إلبداعي وخاصة الروائي .إيتةثل وبقي حبيو املدركات
منو ما هو يف احلقيقة إال خطاب حضور ما ع ملا ال يتتطيع التارد ومنظومتو التردية 

و خمتلثف التثيا ات   املثا ال يقثال، كغديث    علع  ا حييل  املقولالبوح بو، وبهذا ي بح 
ل كخطاب كيويل ينحت ما  يثل مث    داخل املنظومة االجتةاعية اليت كقوده إىل التلّخ

ملروا العتبات بقوة بثة  ملثروا    اما  بل، وليو ملا سيقال بعد والدة النص. لقد
جرائيا واسثعا يف التثاحة النقديثة الغربيثة ومث  ثثيف       إاملتعاليات الن ية، ووجد كقب  

، خاصة حينةا ُربط موبوا اللعرية بتلك الوسائط الن ثية املبتخثرة   رةاملعاص العربية
ني راجثع النقثد   فحث ىل فضاء النص اللثامل.  إاليت حتيل م  فضاء النص املغلمل بنيويا 

العربي احلدي  متيلة بالغة األهةية يف فلتفة اخلطاب أال وهي متالة اللغة الواصفة 
 قد باملفهوم االجرائي  ة تج ع  هاكو املراجع ، اللغة) د مع البنية املادية للنصاليت كتح 

 ثد   العربي املعاصثر  رغيف أت النقد األدبي عاملتعارف عليو يف  ظرية األدب وعليف النقد
أهةل يف كثري م  األحايني جوهر وفلتفة العتبات الن ية كوحدات خطاب، ولثيو  

ريثا وفلتثفيا   كيدوات لتحقيمل متعة  قديثة ذاكيثة اإلدراك ال كخلثف النا ثد جهثدا فخ     
للوصول إىل لعبة التيويل التطحي لدى الخثري م  امللتغلني يف هثذا احلقثل املعثريف،    
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علع النص األدبي، فعوض الرتكيز علع كفعيل املبهيف يف ما بني اخلطابية كفلتفة عةل 
كآليثة اجرائيثة مثا ال     )باملفهوم التطحي  اركضع النا د الت مة وراح حيةل التنا 

وأخر  التنا  م  دائرة اخلطاب الضثةين   النقد الفر تي املعاصر يتحةل. حتع جاء
   ثية. وهنثا أبثحت    -إىل دائرة اخلطاب املفتوح الذي يعتةد لثبخة ع  ثات عثرب   

العتبات الن ية الوسيط االجرائي والنقدي الرئيو يف كوجيو القارئ حنو أفمل التو ثع  
ة الواصفة بة  سلتة مث   والتيويل م  جهة، وهو ما يلجع املتلقي علع إ تا  اللغ

وم  جهة ثا ية عةلت علع كتثر  دسثية    ،اخلطابات اافزة علع كوليد أكثر م  داللة
النص كبنية لغوية مختفية بذاكها ال حتيل إال علثع مثا هثو يايث  بثة  لثبخة مث         
الوسائط اللغوية اجلافة. وعليو عةلثت الروايثة املعاصثرة ومنهثا العربيثة علثع خلثمل        

لنص عند املتلقي والخاكب معا، م  خ ل إعادة إ تا  آليثات  ثراءة   مدركات كيويل ا
النص الروائي م  حي  حضثور كتلتثو التثردية املتةثلثة يف اللثخو  واألحثداث       
 وحتع التيةات الداخليةع فوهج التيويل الذي حتققو اسرتاكيجية الترد ما بعد احلداثي

 ،مقدمتها امليتا  ية، وامليتاروايةع  طريمل لبخة املتعاليات الن ية ويف  ومنو العربي )
وامليتالغة، سيقود حتةا إىل ا ثناء الرواية علع ذاكها كنص مغلثمل وييثل يف    وامليتاختييل

أ ها بهذه التيةة اجلديدة ك بح النوا األدبثي األ ثدر علثع     الو ت  فتوع علع اعتبار
مثا بعثد احلداثثة    البوح مبا ال يقال، عوبا عةا  يل أو سيقال. م  هنثا مل كعثد روايثة    

البحث  التثابمل روايثة كيخثذ       تثائج العربية األ تليجنتاوية يف كقديري وا ط  ا مث   
مثلةثا كثات احلثال لعقثود يف      لالتقليديلكعاليةها وكوجيهاكها الرتكيبية م  النقد األدبي 

د متارها وجمراها بنفتها كةثا حيثدد النهثر    القرت العلري ، وإاما أصبحت ختلمل وحتّد
كعخو ما بداخلها مث  داخلثها    رةقّعراه بنفتو، فيبحت عبارة ع  مرايا ُموجم متاره

 ولداخلها.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

سيستعةل م طلح األ تليجنتيا يف البح  للداللة علثع ُكتثاب الروايثة العربيثة املعاصثرة مث           *
 النخبة األكادميية.

: يعد مفهوم ل ااايثة ل م  املفاهييف اليت ألاعتها البنيوية يف بداية التتينات، immanence  اايثةا 1-
لي بح بعد ذلك مفهوما مركزيا استنادا إليو ُيفهيف النص وُكنجز  راءاكو. فثل التحليل ااايث ل هثو   

ايث  أت الثنص ال   وحده الذي جييب ع  كل األسئلة ويدرك كل املعا ي. واملق ود بالتحليل اا
ُينظر إليو إال يف ذاكو مف وال ع  أي ليء يوجد خارجو. وااايثة بهذا املعنع هثي عثزل الثنص    
والتخلص م  كل التيا ات اايطة بو. فثاملعنع ينتجثو  ثص متثتقل بذاكثو وميتلثك دالالكثو يف        

 للتوسع راجع: .ا ف الو ع  أي ليء آخر
-André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article Immanence 

ع  مرحلة جديدة يف كاري، احلضارة الغربية كتةيز  Post-modernism   احلداثةكعرب كلةة ما بعد  -2
باللعور باإلحباط م  احلداثة وياولة  قد هذه املرحلة والبح  عث  خيثارات جديثدة. وُكفَهثيُف     

ملاريع ثقافية ك ارا الراه . وهي ُكتتخدُم يف النظرية النقدية  حركات ما بعد احلداثة علع أ ها
لتلري إىل  قطة ا ط ق أعةال األدب، ويف كفتري التاري، والثقافة والثدي  يف و ثٍت متثيخٍر مث      

 أواخر القرت العلري  وبداية القرت الواحد والعلري .

 Jean-حقيقة ومبثادئ ااايثثة،  ينظر: كتاب  Immanent Discours اااي للتوسع حول اخلطاب  -3

Claude Coquet, Réalité et Principes d'immanence 

  فيلتوف فر تي، يعترب م  أهيف ف سفة الن ف األخثري مث    2914 - 2916ميلال فوكو: ) -4
القرت العلري ، كوصف أعةال فوكو م   بل املعلقني والنقاد بي ها كنتةي إىل لما بعثد احلداثثةل أو   

بنيويةل، علع أ و يف التتينيات م  القثرت املابثي كثات ايفثو غالبثًا مثا يثركبط باحلركثة         لما بعد ال
البنيوية. وبالرغيف م  سعادكو بهذا الوصف إال أ و أكد فيةثا بعثد ُبعثده عث  البنيويثة أو االجتثاه       

 البنيوي يف التفخري.
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كرمجثة سثامل    Michel Foucaul, L’Archéologie du Savoirميلثال فوكثو: حفريثات املعرفثة،     -5
 11،  2917، 1يفوت، املركز الثقايف العربي، بريوت لبنات ط

 11ميلال فوكو، املرجع  فتو   -6

 16ميلال فوكو: حفريات املعرفة    -7

 16   ،املرجع  فتو -8

 للتوسع يف هذه القضية امل طلحية راجع حب : -9
 Dominique MAINGUENEAU, Archéologie et analyse du discours, Université Paris 

12,(Communication à une table-ronde sur Foucault) le 23 juillet 1998 à la 6° 

Conférence internationale de Pragmatique (Reim,Texte paru dans SdT, 2001, Vol. 7, 

n°5) 

ريثة، مث    وبع فوكو أسو املنهج األركيولوجي، احلفثري املعثريف، ومارسثو يف أعةالثو الفخ     -10
خ ل احلفر يف الن و ، ألصناف معرفية مّتت اخلطاب، الذي يولد م  خ لثو اإل تثات يف   
ع  تو مع الخلةات عرب خمتلف األلخال التلطوية يف ممارسة الر ابة أو فرض القةع الفخثري،  

 حي  يتلك املنهج يف هذه القراءة احلفر املعريف ثيف التفخيك والتيويل.

الزواوي: مفهثوم اخلطثاب يف فلتثفو ميلثيل فوكثو، اجمللثو األعلثع         للتوسع راجع: بغورة، -
 .1222للثقافة، القاهرة، 

متارس احلفريات املعرفية، حتليً  و قدًا ملضةوت النص، كارخييًا ولغويًا وفلتفيًا و فتيًا وأدبيثًا،   -
يف يف التعامل مع األثر النّ ي، الذي يتخامل مثع الختابثة، علثع أ هثا فعثل خّلثاق، يثنعخو        

 العديد م  جماالت احلياة، والع  ات البينية يف اجملتةع.

معريف أطلقثو ميلثيل فوكثو لإللثارة إىل دراسثة ألثخال        م طلح Géneology  اجلينالوجيا: -11
ثثيف حتليثل أسثباب سثيطرة      ،التاري، مث  أجثل رصثد التخوينثات املعرفيثة والثقافيثة للظثواهر       

 موبوعات معينة يف كاري، يدد.

 229م   1222بغورة: منهج يف حتليل اخلطاب، جملة إبداا، القاهرة، ابريل ث مايو الزواوي  -12
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للتوسع ينظر حبيب بوهرور، امليتا  ية يف أدب ما بعد احلداثثة العربثي، جملثة آداب الب ثرة،      -13
 7-6،   1221العراق  -61العدد 

ع دادس، ورابطثو  عبد اجمليد علوي ايفاعيلي، عتبات الثنص مقاربثة  ظريثة،  قث  عث  مو ث       -14
http://www.dades-infos.com/?p=17989 

اللثركة   2روالت بارث: النقد واحلقيقثة، كرمجثة ابثراهييف اخلطيثب، مراجعثة يةثد بثرادة، ط        -15
 1، 2911املغاربية للنالري  الدار البيضاء،

، للتوسع راجع دومنيك ما غو و، امل طلحات املفاكيح لتحليل اخلطثاب، كرمجثة يةثد حييثاك      -16
 .74منلورات االخت ف اجلزائر  

  62-62   ،املرجع  فتو -17

 71   ، فتو -18

 92دومنيك ما غو و، امل طلحات املفاكيح لتحليل اخلطاب     -19

ودومينيك ما غو و، املرجع التثابمل   Seuils   1-21للتوسع راجع: جريار جينيت، عتبات  -20
 Dominique, Maingueneau, Les: أو بالتف يل بة  النص األصلي بالفر تية عند 91  

Termes clés de l’analyse du discours, Ed Seuil, Feb 1996, P60-62 

21- Dubois, Jean: Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Edité 

par Paris: Larousse, 1994 394  

-2الروائثي، دار احلثوار، سثوريا، ط   يةد صابر عبيد، وسوس  البياكي، مجاليثات التلثخيل    -22
1221   ،11 

جريار جينيت، خطاب احلخاية، حبث  يف املثنهج، كثر عبثد اجليثل األزدي وأخثروت، اجمللثو         -23
 21،  2997 القاهرة، 1ط األعلع للثقافة،

 Henriويراجثثع أيضثثا للتوسثثع واالسثثتزادة هنثثري ميثثتريات يف كتابثثو: خطثثاب الروايثثة    *

Miterand, Le discours du roman, Paris, PUF, 1980 

 99،   1221 -2لعةوري الزاوي، لعرية العتبات الن ية، دار التنوير، اجلزائر، ط -24
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أحيل القارئ إىل التوسثع يف هثذا مث  خث ل االطث ا علثع مقثال موسثوم ب: عتبثات أم           *
 العراق. 1222مارس، 16عَتةات، مل طفع سلوي، جريدة العليف، امللحمل الثقايف، التبت 

عبثثد احلثثمل بلعابثثد، عنفثثوات الختابثثة وكرمجثثات القثثراءة، مؤستثثة اال تلثثار العربثثي، بثثريوت،  -25
 12،  2،1221ط

  فيلتثوف أملثا ي مث  القثرت     Immanuel Kant (2714 - 2124 تثبة إىل إميا ويثل كا ثت     *
 الثام  علر.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel، (2772 - 2112 هيغثل جثور  فيلثثهليف فريثثدري    *
يلتوف أملا ي م  أهيف مؤستي حركة الفلتفة املثالية األملا ية يف أوائل القثرت التاسثع علثر    ف

 املي دي.

يف الروائثثّي وامليتثثاروائّي، اجمللثثة الثقافيثثة اجلزائريثثة، والثثرابط علثثع الثثواب: ،كةثثال الزغبثثا ي -26
http://thakafamag.com/ 

احلةار الذهيب، أول روايثة يف   ،Lucius Apuleius لوكيوسيبوليوسل ط ا علع هذا راجع:  *
وما بعثدها   61،   1224كاري، اال تا ية، كر أبو العيد دودو منلورات االخت ف اجلزائر 

 .12حتع 

حتينة ف ح، اخلطاب الواصف يف ث ثية أح م متتغاامي، منلثورات خمثرب حتليثل اخلطثاب،      -27
 14،    1221جامعة كيزي وزو، اجلزائر 

 ق  ع  مو ع جريثدة   ،ألخال اخلطاب امليتاسردي يف الق ة الق رية باملغرب مجيل محداوي، -28
 http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/63766.htmlاملثقف، ورابطها 

ينظر ل ستدالل والتوسع يف ال فحة التثابقة: حبيثب بثوهرور، امليتا  ثية يف أدب مثا بعثد        -29
 بمل )مرجع سا 21- 22احلداثة العربي،   

 وملراجعة املادة يف لغتها األم راجع: 
- Linda Hutcheon - Modes et Formes du narcissisme littéraire - traduit par Jean 

Pierre Richard - Poetique / 1977 - p.91. 
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- Patricia - Waugh - Metafiction: The theory and practice of self - conscious 

fiction - Methuen - London and Newyork 1984 - p.5 

 ائ : أت  ضايا الختابثة الثيت يعاجلهثا األدب     Claude Abastado يتوسع النا د كلود أباستادو *
 IsotopiedominanteClaude Abastado - Laأصبحت يف الن و  ل احلديثة ل كناظرا مهيةنثا  

glace sans Tain - Littérature N° 27 - p.55  / 

أكثر يف هذا العن ر راجع: رليد بنحثدو ث حثني كفخثر الروايثة يف الروائثي ث الفخثر          للتوسع *
 .12ث  . 2919أغتطو  -ث يوليو 67/ 66العربي املعاصر ث عدد 

الدار العاملية للختاب، الدار البيضثاء،   ،-دراسة حتليلية  قدية -إدريو النا وري: لعبة النتيات -30
 14،  :2991 ،2ط

* LEO HOEK, La marque du titre, La Haye, Mouton, 1981 
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 إجنليزي( - عربي -)فرنسي  تبت مصطلحات البحث

 يف احلقل النقدي األدبي املعاصر اعتمدت الرتمجات الشائعة واملتداولة

 إجنليزي عربي فر تي ر
2 Archéologie

 
 Archeology جياأركيولو

1 Architextualité
 

 Architextuality معةارية النص

1 Cathartique
 

 Cathartic َكَطُهثري

4 Dialogisme
 

 Dialogism حوارية

1 Editorial
 

 Editorial  ص م احب

6 Epitexte
 

 Epitext النص اللارد

7 Flexion
 

 Flexion ا ثناء

1 Génialogie
 

 Génialogie جينالوجيا

9 Hypertextualité
 

 Hypertextuality كعالي   ي

22 Immanente
 

 Immanent يايثة

22 Interdiscours
 

 Interdiscourse ما بني اخلطاب

21 Interdiscursivité
 

 Interdiscursivity ما بني اخلطابية

21 Intertextualité
 

 Intertextuality كناصية

24 Isotopie dominante
 

 Dominant isotopy كناظرية مهيةنة

21 Transtextualité
 

 Transtextuality كتامي   ي

26
 L'hybridation كهجني Hybridization 

27
 Métadiscour خطاب واصف Metadiscourse 

21
 Métafiction ميتاختييل Metafiction 

29
 Métalangage لغة واصفة Metalanguage 
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12
 

Métatexte ميتا ص Metatext 

12
 

Métatextualité ميتا  ية Metatextuality 

11
 

Paratexte ص موازي  Paratext 

11
 

Péritexte ص ييط  - 

14
 

Poétique لعرية Poetic 

11
 

Préface مقدمة Preface 

16
 

Roman Postmoderne رواية ما بعد احلداثة
 

Postmodern novel 

17
 

Texte ص  Text 

11
 

Titrologie عليف العنو ة Titrology 

19
 

Transtextualité كتامي   ي Transtextuality 

12
 

Unités du discours وحدات اخلطاب Units of discourse 




