:القيم بين واقعية الفعل وسلطة المرجع
مقاربة سوسيولوجية في الرواية العربية
*

الشريف حبيلة
الملخص
 ومدى انسجاامها مجع مجا سجئ سجا د مجف أعجرا أسسج،تقارب الدراسة الرواية العربية يف عالقتها باجملتمع وقيمه
 سجئاق وا قج، وذلجب بتيكيجب األسج اليكريجة ادلرجمرة يف الجسو،،ذلا مرجعيات اجلماعة اليت يكتب ذلا الكاتب العجر

 ومججف بيججا كيججحي ػلرججر القيمججف يف اليججٍت وسججل لديججديئلئجيا س ج ة، وتججد ع لتايَتسججا،مرجعيججات اجملتمججع أو ناقرججتها
ع ى عل الكتابة وسل تشكل القيم عسصراً صباليا وكيحي ؽلكف ل ئاقع احلرئر يف الجسو الروا جف وإىل أي مجدى ؽلكجف
 الكييجل دبقاربجة عالقجة،ل كاتب مسايرة الئاقجع كجل سج ا األسج ة ذبيجب عسهجا الدراسجة باسجتددا ادلجسه السئسجيئلئجف
.اليف الروا ف جبدلية الئاقع وادلرجع
. الرواية – اخل اب – ادلرجع – اإليديئلئجيا – السو:الكلمات المفتاحية
Values between Realistic Action and Authority of the Reference:
Sociological Approach to the Arabic Novel
Abstract
This study approaches Arabic novel in its relation to society and its values, and its
compatibility with the prevailing norms in the society that the Arab writer writes for. It
dismantles the implicit intellectual foundations in the text, whether they agree with
frame of reference of the society or contradict it – with a view of changing it. The study
addresses following questions: how values appear in the artistic expression? Does
ideology have authority over writing? Do values possess an aesthetics element? How
reality appear in text of the novel? To what extent can the writer cope with these
realities?
The study answers these questions using sociological methodology, as it enables
understanding the relationship between art of the novel and dialectics of reality and
authority.
Keywords: Novel, Discourse, Frame of Reference, Ideology, Text.
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مقدمة:
تقجارب الدراسجة عالقججة األدب بجالقيم وادلرجعيججات اليكريجة ،والئاقججع اإلنسجاين ،وربديججداً
ع ججد الت جئاز ب ججُت انتم ججاق األدي ججب العق ججدي والاق ججايف والعم ي ججة اإلبداعي ججة ،وسيمس ججة السم ججئذج
الار ،يف عر الكتابجة الروا يجة العربيجة .وع جى الجرغم مجف زلجاو،ت بعجا الجروا يُت اسجتامار
قججيم اجملتمججع ،وافتيججاق بعججا السقججاد يججا بئصججيها عسصججراً مهم جاً يف ق جراقة الروايججة ،ج بعججا
احلداثيُت العرب ػلتيئ بالسمئذج الار ،،وما ترتب ع يه مف إشجكا،ت يف اإلبجدا والسقجد
العربيُت ،ال يف مل يتمكسا مجف ربجدي تقاليجد الكتابجة السجا دة عمئمجاً ،لت جٍت رييجة نابعجة مجف
مرجعيججات اجملتمججع الج ي يستمججئ إليججه ،دو ا،نع جزا عججف الاقا جات األخججرى ،يف فججُت ت ججٌت
خر رييةً تعجرب عجف ا،نتمجاق العجر ،واإلسجالمف يف كتابجامم ،دو إعلجا ٍ لئاقجع أُمجتهم
ٌ
بعا ُ
حبس ججساته وس ججي اته ،كت ج جئا ع ججف اإلنس ججا يف أط ججى ص ججئرا ،ويف حل ججات س ئ ججه ،يق ح ججئ
الق يح ،وػلسسئ احلسف.
وتت ئر إشكالية الدراسة يف أ اليائة بُت الكتابجة الروا يجة ومرجعيجات اجملتمجع ،الج ي
يكتججب لججه الروا ججف العججر ،،قججد و ججرت ل ججافاُت مسججافة ل اججد فيججا عالقججة الروايججة بججالقيم
واألخالق والديف؛ جد يؤ را سؤا  :كيحي يعرب الروا ف عجف سج ا ادلئاجئعات واإلجابجة
عسججه اججاعي مججف فججدة ونئعيججة اإلشججكا،ت الججيت تئاجججه ال افججث العججر ،أو ادلسج م ،وق ججه
الروا ججف؛ إذ انتق ج إش ججكا،ت الكتاب ججة الروا ي ججة عام جةً والسقدي ججة بئج ججه خ ججاىل إىل مس ججتئى
الص جرا اليكججري؛ إذ تت ججارز األيججديئلئجيات ،وكججل يججدعف امججتالم اليهججم الصججحيح لئ ييججة
الرواي ججة ،وعالقته ججا ب ججالئاقع ومرجعي ججات اجملتم ججع ،وك ج ج ا ادل ججد  ،شل ججا أدى إىل بع ججا اخل ج ج
ادلياسيمف وادلعريف ،وفىت التعصب األيديئلئجف يف استددا س ا القرايا .ومجف سسجا ،ج
س ا الدراسة تسعى إىل مساقشة إشكا،ت اخل جاب الروا جف يف ارت ا جه بجالئاقع ،واخل ييجات
اليت تؤ ر اجملتمع ،وتؤس ل كتابة؛ سئاق أكان إبداعاً أ نقداً.
يف ا ججئق اإلش ججكالية الر يس ججة ل دراس ججة ،وم ججا ارت ج ي ججا م ججف إش ججكا،ت ،ؽلك ججف ربدي ججد
أسدا الدراسة يف ا يت:
ٔ .تعر القيم األخالقية اليت تشال الرواية

العربية.
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ٕ .الكش ججحي ع ججف أس ججم ادلرجعي ججات ادلعر ي ججة واأليديئلئجي ججة حلر ججئر الق ججيم ،واخل ججال
خبصججئىل قيمتهججا اليسيججة واليكريججة يف اخل ججاب الروا ججف ،وفججدود اسججتدداماما يف التح يججل،
ونتا اه.
ٖ .الئقئ ع ى مدى مصداقية القيم األخالقية وع ميتها بئصيها مقياساً نقدياً.
وتأسيسجاً ع ججى ذلججب ،نسججا نسججأ  :سججل مججف احلريججة اإلبداعيججة ذبججاوز قججيم اجملتمججع وسججل
الئاقعيججة تعججٍت نقججل الئاقججع كمججا سججئ بتياصججي ه فججىت لججئ كججا ق يح جاً أليس ج و ييججة األدب
التع ججَت عججف واقججع اإلنسججا بكججل صججئرا؛ ق يحهججا وصبي هججا وسججل اإلبافيججة اججرورة صباليججة أو
خيججار أيججديئلئجف وكججل سج ا األسج ة تقججئد إىل السجؤا ادلركججزي ،وسججئ :مججا مئاججع القججيم يف
عر الكتابة الروا ية
وتسججتمد الدراسججة أعليتهججا مججف تراجججع القججيم األخالقيججة ،رب ج غ ججاق احلداثججة ،وأص ج ح
احل ججديث عسه ججا ي ججتهم بأن ججه وعج ج  ،عالق ججة ل ججه باإلب ججدا  ،وم ججف ق ج ج الكتاب ججات الس ري ججة
والت يقججات العم يججة الججيت تججسه ضلججئ تك جري القججيم األخالقيججة بئصججيها مقياس جاً نقججدياً -يف
مقابججل ت ججب الججيت تسكرسججا -دبججا ؼلججد العم يججة اإلبداعيججة ،خاصجةً اإلبججدا الع جر ،اإلسججالمف.
ومف سسا تربز أعلية إثارة ادلئائ ن ريجاً وإجرا يجاً ،ومساقشجة اإلشجكا،ت الساصبجة عجف تياعجل
الرواية العربية مجع الئاقجع ومجا يترجمسه مجف قجيم وأخجالق؛ بايجة التئصجل إىل بعجا ادلقًتفجات
لت ججئير رييججة نابعججة مججف مرجعيججات اجملتمججع ال ج ي يعججين يججه الكاتججب والساقججد والقججار ع ججى
الس جئاق ،مججف دو إعلججا ادلشججًتم اإلنسججاين بججُت بججٍت ال شججر ال ج ي تيراججه الي ججرة اإلنسججانية،
ولعل القيم سف التمايل احلقيقف ذل ا الي رة.
وتقتصججر الدراسججة ع جى الئصججحي والتح يججل لسمججاذج روا يججة عربيججة ذات تئجهججات كريججة
سلت يججة ،شلججا يسججمح -إىل فججد مججا -ب جت م ال ججاسرة يف صججئرسا ادلتسئعججة وادلتساقرججة .وق ججل
الئص ججئ إىل ذل ججب ك ججا ع ججى الدراس ججة أ تس ججاقن ميه ججئ األدب وو ييت ججه ،الت ججرق إىل
قرية ا،لتزا  ،وما يًتتب ع يها يف عم ية الكتابة.
ول جما كانج الدراسججة تصججسحي اججمف الدراسججات السئسججيئلئجية ،قججد اعتمججدت ادلججسه
السئسيئلئجف لتشديو ال اسرة ،إاا ة إىل التأويل ال ي  ،مسجاىل مسجه ،يف الئصجئ إىل
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ادلعججٌت امتمججل؛ ذلججب أ الروايججة ججف  ،يعتمججد ادل اشججرة ل ججئح .أمجا عيسججة الججدرس كانج مججف
ُكت جاب ت سّ جئا ك ججرة األدب اإلس ججالمف ،وُكت جاب خ جريف يس ججرو إىل الكتاب ججة بئص ججيها ع جالً
متحرراً  ،ػلكمه قيد.
أوالً :المنطلقات والتأسيس :هل من مشروعية؟
مئا ج ججئ الق ج ججيم يف الرواي ج ججة متش ج ججعب معقج ج ججد ،ربكم ج ججه مي ج ججاسيم تتا ج ججَت بتا ج ججَت الج ج ججريى
وادلرجعيات ،تتاَت ت عاً ل لب را ق التح يل والستا ؛ ل ا كا لزاماً ربديجد ميهجئ األدب
وو ييته ،والسقد وو ييته ،وادلرجعية ،والديف ،والرواية والئاقع ،واحلداثجة؛ وسجف مصج حات
سبال مياتيح ؽلكسها مساعدتسا ع ى ولئج مئائ مهم سئ القيم يف الرواية.
 .1المرجعية:
اخت ي ا راق يف ن رما إىل األدب ،الًتكيز ع ى و ييته "ولدت الس رية األخالقيجة
يف ادلرجعيججة ...اسججتمدت بالتججدري بجُ ْعجداً جديججداً واسججع التججأثَت مججف خججال مججا أُسججسد لججددب
مف مهمات تع ئية لصاحل احلركات الائرية والتحررية والتقدمية".

ٔ

وقججد اسججتدد أ ال ججئ األدب يف تاقيججحي احلججرس ،يف فججُت أسججسد أرس ج ئ إىل ادلأسججاة
و يية ت هَت السي ؛ إلكسايا مساعة أخالقية .وكانج التعجاليم الديسيجة قجد رأت يف األدب
اسججتمراراً لدخالقيججة الديسيججة ،خال جاً ل ئاقعيججة ا،ش جًتاكية الججيت عججد ِ
ت األدب سججالفاً قي جاً،
َ
ي ئر احليجاة ويئجههجا لتحقيجق العدالجة ا،جتماعيجة .أمجا الئجئديجة رفج ميهجئ ا،لتجزا ،
معتج ج ججربًة الك مج ج ججة مئقي ج ج جاً ومسج ج ججؤوليةً؛ إذ يكج ج ججئ ادلئقج ج ججحي األخالقج ج ججف يف األدب ردي ج ج جاً ،أو

ٕ

اجتماعي جاً ،أو ديسي جاً ،أو سججيياً ،وتتحججدد مرجعيتججه بقججدر إسججهامه يف السشججاإل اإلنسججاين.
وترى الس رية الشك ية أ األدب سجئ عاليجة ذلجا قئانيسهجا اخلاصجة ،وأدامجا ال اجة ،وأ قيمتهجا

ٔ اخل يب ،فسا  .بس اويسف ،زلمد رمرا  .آفاق اإلبداع ومرجعيته فيي عرير المعلوماتيية ،دمشجق :دار اليكجر،
إلٔ ، ٕٓٓٔ،ىلٖٔ.
ٕ ادلرجع السابق ،ىلٕٖ.
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اجلماليججة زبت ججحي عججف القججانئ األخالقججف وا،جتمججاعف؛ ألذججا نابعججة مججف ذات األدب نيسججه،

ولي مف خارجه؛ٖ ل ا فررته مف اإلسقا ات اإل ارية.

وازدادت ادلرجعيج ج ججة يف الق ج ج ججر العش ج ج جريف تعقي ج ج ججداً نتيا ج ج ججة تعج ج ججدد الس ري ج ج ججات الي س ج ج ججيية
واأليديئلئجيات وا،كتشا ات الع مية ،وما أفدثتجه احلربجا العادليتجا مجف دمجار لإلنسجانية.
اججيا الق ججيم يف م ججع القججر احل ججادي والعش جريف ،وانتي جاق ادلرجعي ججات ،واخ ججتالإل مع ججايَت
األخالق ،واختالإل معايَت اجلما واليف ٗ،وسئ األظلئذج ادلهجيمف يف اليجف األورو ،،الج ي
يسسام مع ادلسار التارؼلف ل يكر الار ،،بجدقاً بانشج ار اليجرد وع ئديتجه ل كسيسجة ،وانتهجاقً
دبرف ة الع ث ادلعاصرة ،وبالرغم مف ذلب س ا احلركات ثرية باإلمكانات التع َتية.
ويف ادلقابججل ،يئجججد األديججب ال افججث عججف اخلججَت واحل جق واجلمججا  ،ال ج ي تد عججه عقيدتججه
وم ججا تس ججتدعيه م ججف أدوات التع ججَت إىل ال ججدعئة إىل الق ججيم اإلنس ججانية ،عارا ج جاً قر ججايا زب ججد
اإلنسججا بئصججيه إنسججاناً ،وذلججب خال جاً ل مج اسب األدبيججة ادلس اق جة م جف سججيات سباججل ن ججرة
اإلنس ججا الا ججر ،إىل اإلنس ججا والك ججئ واحلي ججاة ،وس ججف س ججيات  ،سبا ججل مرجعي ججة لددي ججب
ادلس ج م ادلدت ججحي ثقا ي جاً ،ال ج ي ؽلكسججه -بججالرغم مججف ذلججب -أخ ج مججا  ،يتعججار مسهججا مججع
الاقا ججة ام يججة إلغسججاق التارب جة األدبيججة .يقججئ مججاك بالنججب يف ذلججب" :سججابقاً كججا الججديف
ق  ،وخصئصاً يف ن مه ادل س ية ادلعسئية واألخالقيجة ،سجئ سجد اذلامجات ادلشجككة.
ب ججدأت عم ي ججة رب ججيم األيقئن ججات سب ججزق ادل ججُال وادل ججاد ال ججيت ادل ججا كان ج مق ئل ججة يف شل ك ججة
اليسججئ  ٘".ويف س ج ا اجلججئ مججف تججداخل ادلرجعيججات ،سججل ؽلكججف احلججديث عججف مرجعيججة ألدب
مرت دبتاَتات السي ال شرية ،أما تئججه الجسو ضلجئ الجداخل وال حجث ع ميجاً عجف مرجعيجة
مستمدة مف ال اة و ريقة األداق األد،
ؽلكججف احلججديث عججف مرجعيججة لججددب تسسججام مججع واقعسججا الاقججايف ،اإلسججال ع جف ريججق
مصادرا (القر والسسة) "أقا تصئراً جديداً ل كئ واجملتمع واإلنسانية؛ جالكئ خ قجه ا
مئجه بعسايته س حانه ،وسئ يف فركيتجه ؼلرجع لقجانئ وافجد
تعاىل مف عد  ،وكل شفق يه ّ
ٖ ادلرجع السابق ،ىلٖٖ.
ٗ ادلرجع السابق ،ىلٖ٘.
٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٖٙ
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 ،تيججاوت يججه ،وتتاسججد يججه صججيتا أساسججيتا علججا :التكامججل والتعااججد -ولججي الترججاد
والتس ججاقا كم ججا يف ادلادي ججة اجلدلي ججة ...-وتص ججئرا ضل ججئ اجملتم ججع ق ججا م ع ججى أس ججاس الئف ججدة
ال شرية ،وفدة يف اخل ق ،ووفدة يف الااية ،ووفجدة يف العمجل والسج ئم ،ووفجدة يف التئججه
ٙ
إىل اخلالق عز وجل ...وتصئرا ذباا اإلنسا قا م ع ى أنه اخل يية ادلكر يف األر ".
وحبسججب زلمججد ق ججب ،ج إدرام رلججا،ت اليججف اإلسججالمف و يعتججه ربتججاج إىل إدرام
يعة التصئر اإلسجالمف ل كجئ واحليجاة واإلنسجا  ،ومجف سج ا التصجئر يتئلجد العمجل اليجٍت.
ويرى زلمد عاد اذلامشف أنه إذا أردنا إرساق شدصيتسا األصي ة ووجئدنا احلراري ،ع يسجا
ت ججٍت التصججئر اإلسججالمف ل حيججاة والئجججئد أساسجاً كريجاً ألدبسججا؛ أل األدب الج ي يعججرب عججف
كر اإلنسا وقيمه ،يستئرد األصل اليكري والعالج ا،جتماعف لقرجاياا ،دو عجر
وما ججه يف أُمتججه ، ،ؽلكسججه إغسججاق التاربججة العادليججة لججددب دبججا
مججا يقت ج ع ججى قججيم اإلنسججا ُ
ػلتججئي ع يججه األسججاس اليكججري حلرججارته ،ودبججا ؽلسحججه مججف مع يججات كريججة وإنسججانية ،جججديرة
ٛ
بأ تاٍت األدب العادلف.

ٚ

لج ا ؽلكججف لدديججب ادلسج م أ يسججتييد مججف ا داب العادليججة ،يصججدر أدبججه عججف ذباربججه
ومعاناتججه لقرججايا عصججرا م جف تصججئر إسججالمف ل كججئ واحليججاة واإلنسججا ؛ ذلججب أ "التصججئر
األصججيل يعك ج س جاً أصججيالً ،والتصججئر الججدخيل يعك ج س جاً دخججيالً ".يقججئ زلمججد ق ججب:
"واليسججا يف مراف ججه الججاالث -مرف ججة الت قججف مججف ن رججات الئجججئد ادلشججعة ،ومرف ججة التياعججل
الججداخ ف مججع س ج ا الس رججات ،مرف ججة التع ججَت عججف س ج ا التياعججل يف صججئرة صبي ججة مئفيججة-
يصدر عف (تصئر) معُت ذل ا الئجئد ك جه ،ودلكانجه سجئ مجف سج ا الئججئد ،وسجئاق كجا سج ا
التصججئر واعيجاً متيق جاً أو كججا كامسجاً يف أعمججاق الججسي يمججا وراق الججئعف ،هججئ دا مجاً الج ي
ػلدد صئرة الت قف ،وصئرة التياعل ،وصجئرة التع جَت ...سج ا التصجئر سجئ الج ي ؽليجز سجاً عجف
ف ،و ساناً عجف سجا  ،ع جى قجدرة سجعة التصجئر ومشئلجه يكجئ عمجق اليجف الج ي يصجدر عسجه
وأصالته ٜ".وؽلكف ذل ا اليكرة أ تشكل أساساً نس ق مسه ل تعامل مع الرواية العربية.
 ٙعروي ،زلمد إق ا " .فرئر األدب اإلسالمف :مقاربة نقدية" ،مجلة األمة ،صبادى ا خرةٔٗٓٙ ،س ،ىل.ٗٚ
 ٚق ب ،زلمد .منهج الفن اإلسالمي ،بَتوت :دار الشروق ،إل ، ٜٖٔٛ ،ٙىل.ٔٙ
 ٛاذلامشف ،زلمد عاد  .اإلنسان في األدب اإلسالمي ،مكة ادلكرمة :مكت ة ال الب اجلامعفٔٗٓٙ ،س ،ىلٗ٘.
 ٜادلرجع السابق ،ىل٘٘.
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 .2الحداثة العربية:
ي سب جابر عصيئر إىل القئ " :إ الكال ادلرسل عف غرابة احلداثيُت العرب الج يف
نق ئا نتا مدرسة كريجة ذات صج اة سجيية وااجحة ،وتجرت بأزمجة إنسجا غجر ،أوصج ته
تركي ته الاقا ية اخلاصة ،إىل أزمة ماجايرة وا جًتا أنسجا  ،نسجت يع أ نسجحب أزمجة اإلنسجا
الاججر ،ع ججى اإلنسججا العججر ،كججال ججاسرا غججَت با سججه ،وا جًتا قججا م ع ججى قيججاس سلتججل...
ادلؤكججد أ معر ججة مججا يف الججئ ف ادلتق جد مججف أ كججار وتيججارات واخًتاعججات أمججر فيججئي، ،ز
ألي ت ججع إىل ادلسججتق ل .ادلهججم أ نعججر مججا يججد ع بسججا إىل األمججا  ،ونرججع مججا نأخج مئاججع
ادلساقلة .ويزيدنا وعياً ب لب معر ة ذبارب نصحي العامل ا سيئي اجلديد اليت أث تج أنجه ،
يئجججد ظلججئذج وافججد وفيججد ل تسميججة اإلنسججانية ،وأ ثقا ججة العججامل ك ججه تتاججه إىل التسججئ الاقججايف
اخلججالق ال ج ي سججئ أ ججق ميتججئح مججف التياعججل بججُت أ جرا متكا ججة يف اع يتهججا ع ججى امتججداد
الكججرة األراججية .و ،ؽلكججف أ نيعججل ذلججب إ ،إذا كسججا نيهججم تع ّق جد ال ح ججة الزمسيججة ل اقا ججة
العربيججة ،مججف فيججث سججف حل ججة ذبمججع بججُت األزمسججة ك هججا ،وذبججاور مججا بججُت ادلااججف واحلااججر،
ثقا ة األنا وثقا ة ا خر ،دو ئاصل وع ى ضلجئ يت جاد التجأثر والتجأثَت ،األمجر الج ي غلع سجا
يف أمج ج احلاج ججة إىل متابع ججة الا ججرب والع ججامل ك ججه يف أف ججدث مسازات ججه اليكري ججة واإلبداعي ججة
والعم ي ججة ومساقش ججة مئا ججئعات زب يس ججا ال ججيت ضل ججاو ذباوزس ججا يف الئق ج نيس ججه ٔٓ".والسج جؤا
ال ي مل يسأله جابر عصيئر سجئ :سجل ؽلكجف ا،ن جالق مجف األصجل اليكجري الاجر ،ل تع جَت
عف قرايا عربية ذات خصئصية سلت ية وسئ مل يشر أيراً إىل أ كاَتاً مف األدباق العجرب
يعتمدو ادلس قات اليكرية الاربية مرجعيات ل تع َت عف واقع سلت حي ،متاس اً التياصيل.
ويصل عصيئر إىل صب ة أمئر يئصف يا الش اب ،مسها:

ٔٔ

 ا ججرورة تع ججديل ثسا ي ججة األن ججا وا خ ججر ،يف ع ججامل أصج ج ح قري ججة كئني ججة ،وتا ججَت عالق ججاتادلااقية بُت دو العامل بيعل ثئرة ا،تصا،ت احلدياة.
ٓٔ عصججيئر ،جججابر" .احلداث ججة العربيججة :مئقججحي م ججف الئاقججع واألدب والسقججد" ،دب ييي الفقافي يية ،س ،ٛعججدد ،ٛٚأغس ج
ٕٕٔٓ  ،ىلٖ.ٜ
ٔٔ ادلرجع السابق ،ىل٘.ٜ
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 احلداثة العربية يف السقد سف زلاولة طل ٍة ا،ستاابة لتحجديات أديجا العجر ،ادلعاصجر،يف عالقتها دبشكالت الئاقجع السجئعف الج ي يعجرب عسجه سج ا األدب ،مئازيجاً وناقجداً لجه د،ليجاً،
ورا راً لقمعه وزب يه.
 احلداثة العربية ي ا ادلعٌت ،ومف س ا ادلس جئر ،سجف مئقجحي مجف الئاقجع ،ومجف األدب،ومف السقد ع ى السئاق.

وسستساو األمر الااين والاالث بشفق مف التيصجيل .أمجا الاجاين ج تجاريخ السقجد العجر،
يؤكججد ربيججزا األيججديئلئجف ،وعججد مسججايرته األدب العججر ،ادلعججرب عججف واقعججه ،وس ج ا مججا فججدث
ل روا ججف صليججب الكججيالين ال ج ي ذباس ججه نقججاد عص ججرا ،بججالرغم مججف تع ججَتا -كمججا قججا ج ججابر
عصيئر -عف الئاقع ،ق ألنجه كجا يس جق يف أدبجه مجف مرجعيجة إسجالمية ،والسقجد يف ت جب
اليججًتة كججا أغ ججه ماركسججياً؛ إنججه ربيججز عججرب عسججه صليججب زليججئه بقئلججه" :أنججا أكاججر فزن جاً ع ججى
رفيججل الكججيالين ، ،ألنججه أديججب ع ججيم ،ولكججف دلججا عانججه مججف ذباسججل ا خجريف ضلججئا هججئ حبججق
راح اججحية الش ج ية (دبعججٌت الق يججة واحلزبيججة) وذباسججل ماججل س ج ا الرا ججد العمججالق دليججل ع ججى
السقئإل األخالقجف لجدى ادلاقيجُت ٕٔ".لج ا ج كجال عصجيئر تسقصجه ادلصجداقية ،قجد غيجل
عف فقيقجة كجا ع يجه الت جرق إليهجا .وأمجا بالسسج ة إىل األمجر الاالجث جيمكف القجئ عجالً إ
احلداثججة العربيججة سججف مئقججحي مججف الئاقججع واألدب والسقججد ،وسججئ أمججر بججدسف بججالرغم مججف وجججئد
راق أخججرى سلت يججة ،لكجف عصججيئر يُهمججل العسصججر األسججم الج ي يع ججف سج ا احلداثججة سئيتهججا،
وسئ ادلس ق اليكري ،ما ادلرجعية اليكرية اليت تُؤس دلال س ا ادلئقحي
ووس ج س ج ا الق ججق واجلججد اليكججري ضب ج احلداثججة زلمججئ،ت ميهئميججة عججدة ،وأبعججاداً
مت ايسججة ،ولكسهججا ت قججى مججع ذلججب ك جه امتججداداً يعيجاً ل ق ججق الاججر ،،وااج رابه اليكججري .أمجا
احلداث ججة يف الئاق ججع الع ججر ،ججف "سباج جل احلاج ججة إىل انيا ججار أو زلزل ججة كم ججا ف ججدث يف أوروب ججا
وغَتسا ...إذجا تسج مجع وسج الرغ جة يف التاديجد ...سج ا الرغ جة والقجئى تعمجل ك هجا يف
الي ججرة السججئية عم جالً متئازنجاً ،عمجالً سججئ يججد ع ل سمججئ والت ججئر والتاديججد يف دربججه القججئ ...
ٖٔ
س ا الي رة ذبعل مف التاديد بساق يستييد مف كل عمل صاحل يف تاريخ اإلنسا ".
ٕٔ جريدة الندوة ،ادل حق األد ،،ادلم كة العربية السعئدية ،عددٕ ،ٔٔٔٙاألفدٓٔربيع األو ٔٔٗٙس.
ٖٔ السحججئي ،عججدنا ع ججف راججا .األدب اإلسييالمي :إنسييانيته وعالميتييه ،الريججا  :دار السحججئي ل سشججر والتئزيججع ،إلٕ،
ٔٗٓٚس ، ٜٔٛٚ/ىل.ٕٔٛ
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وإذا كا مف ارورات التحديث يف األدب عامجةً والروايجة بئججه خجاىل ا،سجتيادةُ مجف
التا ججارب الاربي ججة ،ججال يع ججٍت ذل ججب اس ججت دا ق ججيم غربي ججة بق ججيم اجملتم ججع ادلسج ج م وتص ججئراته،
وترججميسها األدب بئصججيه م ه جراً كري جاً فرججارياً؛ إذ  ،مججانع ل تيججارات الئا ججدة (إذا كان ج
ارورة راسسة) أ تتياعجل مجع مت جات األُمجة ،وتسصجهر يف بئتقتهجا ،جأي ان عجاث فرجاري
وثقججايف ػلتججاج إىل مساججز ا خججر احلرججاري ،خاصجةً يف مرف ج ٍجة كججاليت يعيشججها اجملتمججع ادلسج م،
فيث ؽلرف مف ا،قت اس إىل التأسي واإلبدا ال ايت.
 .3مفهوم األدب ووظيفته:
يق ججئ ت ججئدورو " :أسبس ججب ب ججئق صل ججاة خيي ججحي ق ججل أ أغ ججئىل يف س ججئة أل ج ج(ما س ججئ)
األدب  ٔٗ".وال ججاسر أ ربديججد (أو اختيججار) ميهججئ لججددب سججئ أمججر صججعب؛ ألنججه ؽلاججل
كيان جاً معقججداً متعججدد ادلرجعيججات ،ولكسججه مججع ذل ججب ي ججؤدي عم ججه يف ميججدا العالق ججات بججُت
األشجداىل والعالقججات ا،جتماعيججة ٔ٘.ييجرق (تججئدورو ) بججُت ادليهجئ الججئ ييف وادليهججئ
ال سيئي ،ال ج ي ِف يسجمحا بتح يجل عجدد مجف الستاججات ادلئصجئ ة باألدبيجة ،ويرجيحي ميهجئ
اخل اب؛ الس َت ال سيئي ل ميهئ الئ ييف ،ستددا ال اة اليت تست ع جارات ،ان القجاً مجف
ادليججردات وقئاعججد السحججئ ،التسسججيق يمججا بيسهججا وإيرججافها اججمف سججياق اجتمججاعف ثقججايف،
لتتحججئ (ال اججة) إىل خ ججاب متعججدد األشججكا واألجسججاس ،تستمججف إىل ادلججادة ال ائيججة بقججدر
ٔٙ
انتما ها إىل أيديئلئجية اجملتمع امددة تارؼلياً.
ولك ج ججف بع ج ججا السق ج ججاد ييرق ج ججئ ب ج ججُت الق ج ججيم اجلمالي ج ججة والق ج ججيم العقا دي ج ججة واأليديئلئجي ج ججة
والاقا يججةَ ،تكججزو ع ججى القرججايا ذات األبعججاد العا ييججة أو السياسججية أو ا،جتماعيججة ،مججف
دو استمججا بال سججاق اليججٍت الج ي يع ججف العمججل صججية األد ،،وػلججدد جسسججه ،لتصج ح األنجئا
جا خج ُجر ع ججى
األدبيججة يف ماججل س ج ا الدراسججات متداخ ججة  ،فججدود اص ج ة بيسهججا ،ويركججز بعج ٌ
ال اة وتشكيالما دبسأى عف القيم ،يف الئق ال ي  ،ؽلكف يه اليصل بُت عساصجر العمجل
األد( ،الشكل وادلرمئ ) إ ،لررورات الدراسة.
ٗٔ تججئدورو  ،تزيييتججا  .مفهييوم األدب ودراس ييات أ يير  ،ترصبججة :ع ججئد كاسججئفة ،دمشججق :مسشججئرات وزارة الاقا ججة،
ٕٕٓٓ  ،ىل٘.
٘ٔ ادلرجع السابق ،ىل.ٙ
 ٔٙادلرجع السابق ،ىل.ٔٛ-ٔٚ
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وتأسيسجاً ع ججى مججا سج ق ،ؽلكججف القججئ إ األدب وسججي ة مادتججه ال اججة ،وو ييتججه السججمئ
باإلنسا كراً وس ئكاً ،بت جٍت القجيم اإلسجالمية واإلنسجانية ،وا،لتجزا بالصجدق شجر اً أساسجاً
يف الكتابة عف قرايا اجملتمع ،جاألدب الج ي ي تقجف مجع عساصجر الي جرة ،مس قجاً مسهجا ،سجئ
أدب ي تقف مع اإلؽلا  ،له ذاه وأسدا ه.
ول لب ترت ال ات عسد زلمجد إق جا بجاليف ،يقئيهجا ويجد عها إىل عجل اخلجَت ،وتجرت
أير جاً باحلي جاة ،تصججئر نيسججها ذات جاً عاشججقة ،متحججررة مججف قيججئد العججامل ادلتاججَت ،خالججدة ،غايججة
سهججا احليججاة يف قئمججا وكماذلججا ٔٚ.إذججا ن ججرة يتما هججا األدب اإلسججالمف ،معججرباً عججف ذبربججة فيججة
بأس ئب صبيل ،فيث يشًتم مع غَتا مجف ا داب يف التع جَت ،وؼلت جحي عسهجا مرجمئناً؛ إنجه
تع َت ٍت ساد عف الكئ واحلياة واإلنسا و ق التصئر اإلسالمف.
وأمجا فجديث السقجد سؤسسجه بالسجؤا ا يت" :سجل يكتجب الساقجد لي جة متميجزة تعجين يف
أبراجهججا العاجيججة ،تعججين ل يججف والسقججد وفججدعلا ،أ أ الساقججد لججه و ييججة أخججرى مقدسججة سججف
تربيججة ال ج وق اليججٍت الصججحيح لججدى السججاس ،وإش جراكهم يف ادلتعججة الس ييججة ،والا ج اق اليكججري
والروفججف ال ج ي يق ججئ ع يججه باعت ججارسم اجلمهججئر ادلسججته ب ،وباعت ججارسم الق ججا الع جريا
ٔٛ
ادلستهد ".
غلي ججب صلي ججب الك ججيالين ع ججف ذل ججب ،ق ججا الً" :ل سق ججد بج ج لب رس ججالة تع يمي ججة وتئجيهي ججة،
وفصججرا بججُت اخلاصججة وأروقججة اجلامعججات واما ججل األدبيججة ،إسججدار ك ججَت ل سقججد ول امهججئر معجاً.
قججد تاججئر ثججا رة بعججا السقججاد ذل ج ا الكججال ويعتربون جه رداً لدمججئر لاججَت يعتهججا ،ويقئلججئ إ
السقججد ع ججم كال ججب واذلسدسججة واليقججه والكيميججاق ،وؼلرجئنججه ب ج لب مججف دا ججرة الشججع ية ،ألنججه
ٜٔ
أفد التدصصات اليت ربتاج إىل خربة ودربجة واسجتعداد خجاىل بالسسج ة ل ساقجد وادلت قجف".
وع ى س ا ،الكيالين يقجد رييجة تقجًتب مجف ادليهجئ الاقجايف ،والسقجد ادلجدين ،رييجة تستقجد
"إمربياليججة" ادلؤسسججة اجلامعيججة الججيت ربتكججر السقججد ،وسبسعججه م جف القيججا بئ ييتججه اجلماسَتيججة ذبججاا
ادلت قف ،ي السقد عسدا طل ئياً ساُت األروقة األكادؽلية.
 ٔٚفكيم ،رااف " .سية اليف عسد إق ا " ،مجلة األمة ،س ،ٙعددٔ ،ٙزلر ٔٗٓٙس ،ىلٕٓ.ٕٔ-
 ٔٛالكيالين ،صليب .آفاق األدب اإلسالمي ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ،إلٕٔٗٓٚ ،ه ، ٜٔٛٚ-ىلٗ.ٛ
 ٜٔادلرجع السابق ،ىل٘.ٛ
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وي سب دري صاحل إىل أ السقد يسمئ يف ثقا ٍة سبسحجه التجأثَت يف ال ُقجراق ،وسجئ ي مجح
أ يكججئ تسئيري جاً تع يمي جاً ،يتئجججه إىل شججرػلة أوسججع إذا زبيججحي مججف لاتججه ادلعقججدة وانشججاا،ته
السد ئية .ساقد دور يف فياة اجملتمجع ،ودورا ججزق مجف ادلمارسجة السقديجة الجيت يشجدد إدوارد
سجعيد ع ججى ابعهجا الججدنيئي ادلسشججال بالعم يجات ا،جتماعيججة؛ إنججه شلارسجة اجتماعيججة حباجججة
إىل إغلاد قسئات تئاصل مجع اجملتمجع ،فجىت لجئ ااج ر إىل التديجحي مجف ابعجه ا،صج الفف
ٕٓ
ادلعقد.
ويف معر إجابته عف السؤا ادل روح :سل السقجد وسجي بجُت اجملتمجع واليسجئ يقجئ
نججئرثروب جراي" :ع ججى السقججد أ يكججئ وسججي اً بججُت األدب واجملتمججع أل و ييتججه األساسججية
س ججف أ ييح ججو أو ً،العم ججل األد ،الس ججياق ا،جتم ججاعف دل ججا يدرس ججه ٕٔ".وس ج ج ا دع ججئة
صرػلة إىل السقد لكف يسيتح ع ى صبهئر ال ُقراق عامةً ،ويقئ بئ ييجة تئعئيجة تع يميجة زبرججه
مف دا رة التدصو األكادؽلف اليت فصرته يف ة ق ي ة جداً.
 .4الرواية والواقع:
عاجلج كتججب الدراسججات األدبيججة عالقججة األدب باحليججاة ،و ،سججيما الروايججة الججيت يسججمح
شججك ها ادلججر بتئ يججحي الئاقججع بسالسججة ،و ججق الرييجة اليسيججة واليكريججة ل روا ججف ،و"سكج ا نججرى
أ اختيار األديب دلئقيه اليكري أو دلرمئ عم ه األد ،إظلا يستسد ع ى دعامتُت:
 األُوىل :ادلعتقد اليكري لدديب. والااني ججة :التش ججديو الص ججحيح دلش ججاكل اجملتم ججع وسج ج ياته وافتياجات ججه واألسج ج ئباألمال حلركته الشام ة ،ا،رت اإل بُت الدعامتُت ارت جاإل عرجئي ،ومجف نجه مجف الصجعب
ٕٕ
اليصل بيسهما ،دلا بُت ا،ثستُت مف عالقة مت ادلة وتأثَت مت اد أيراً".
وكججل عمجل أد ،يعججرب عججف قرججية إنسججانية تشججال الججئعف اجلمججاعف ،ويججدرم يججه الروا ججف
عمق الئاقع ،يرت عرجئياً بجاجملتمع ،يعجين يجه ،ويتصجل بجأ رادا ،ويف الئقج نيسجه ؼلرجع

ٕٓ النقد والمجتمع ،حوارات ميع :روالن بيارت -بيو د ميان -جيا درييدا -نيورثروب فيرا  -إدوارد سيعيد-
جوليا كريستيفا -تير إيجلتون  ،ترصبة وربرير :دري صاحل ،دمشق :دار كسعا  ،إلٔ ، ٕٓٓٗ ،ىل٘.ٙ-
ٕٔ ادلرجع السابق ،ىل.ٜٚ
ٕٕ الكيالين ،آفاق األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٓٓٔ.
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مجف فيججث الشججكل لقئاعجد بسيججة سيججة متميجزة ٕٖ.الروايججة إىل جانججب خصيصجتها األدبيججة سججف
ججاسرة ثقا يججة ،تسججاسم يف تشججكيل بسيجة ثقا ججة اجملتمججع ،بئصججيها" :إنتاججاً ثقا يجاً يش ج ه غججَتا
مف اإلنتاججات الاقا يجة، ،رت ا جه بجالئاقع ا،جتمجاعف ،كسشجاإل ػلقجق التئاصجل ويقجئ بجدور
شلاث ججل دل ججا تق ججئ ب ججه األش ججكا األخ ججرى ،وال ججيت يستاه ججا اجملتم ججع ويس ججته كها كش ججفق قاب ججل
ل تداو  ،تع َتاً عف الئاقع ا،جتماعف مف جهجة األ كجار والصجئر وادلئقجحي وادلكتجئب ،والجيت
تشججدو فججا،ت عام جةً أو خاص جةً داخججل اجملتمججع ٕٗ"،وتعيججد تئجيججه اليردانيججة وذبديججدسا،
مقياسججها احلقيقججة بالقيججاس إىل التاربججة اليرديججة؛ إذججا ناقججل أد ،مس قججف ل اقا ججة ،ذلج ا طيج
)(Novel؛ أي جدي ججد ٕ٘.ولج ج لب غله ججد ك ججار ال ججروا يُت "أنيس ججهم ،بتك ججار عم ججل يك ججئ
ظلئذججاً بالسسج ة إىل واججع اجملتمججع يف عصججرسم ،وؼلتججارو ركيججزة ذلج ا العمججل إنسججاناً ي سججئنه
السمات السمئذجية ل قة ويصج ح يف الئقج نيسجه يف ماسيتجه كمجا يف مصجَتا ،أل ي هجر
دب هر إغلا ،وأل ي جدو ججديراً بالتأكيجد وادلعااجدة ٕٙ".وؽلكجف اعت جار سج ا التصجئر ادلجرت
ب جامي ا،جتمججاعف والسياسججف وا،قتصججادي األسججاس امججدد لياع يججة اليججرد داخججل اجلماعججة
ومص ججَتا .العم ججل األد ،س ججئ مئق ججحي وريي ججة ل ع ججامل ،يف مس ججا ة أق ججرب إىل ادلرج ججع ،ي ججدعئ
الججدارس إىل ازبججاذ مئقججحي شج يه بالج ي ازبج ا سججئ مججف مرجعججه .وع ججى سج ا ،ججال ؽلكججف عججز
أي عمل عف سياقه الاقايف ،ويتم هم أي مسألة خاصة يف زلي هجا ،وتجاريخ اجملتمجع الج ي
أنتاهجا؛ ويصج ح الججرواي مشججاركاً يف هججم التججاريخ العججا  ،حبيججث تسججاعد تياصججي ه ع ججى إدرام
الئاع الشمئيل ألي رلتمع كا .
وي ججرى غئل ججدما أ "ادلش ججك ة األولئي ججة ال ججيت ك ججا يتئج ججب ع ججى سئس ججيئلئجيا الرواي ججة
تساوذلججا سججف مشججك ة العالقججة بججُت الشججكل الروا ججف نيسججه ،وبججُت الئس ج ا،جتمججاعف ال ج ي
ٖٕ حلميججداين ،ضبيججد .الرواييية المبربييية ورؤييية الواقييع االجتميياعي :دراسيية بنيوييية تكوينييية ،ادلاججرب :دار الاقا ججة ،إلٔ،
٘ ، ٜٔٛادلقدمة ،ىل(د).
ٕٗ الدغمئمف ،زلمد .الرواية المبربية والتبير االجتماعي ،الدار ال يراق :إ ريقيا الشرق ، ٜٜٔٔ ،ىل.ٔٚ
ٕ٘ واإل ،أيجا  .الواقعية والشكل الروائي ،روالن بارت وآ يرون :األدب والواقيع ،ترصبجة :ع جد اجل يجل األزدي وزلمجد
معتصم ،اجلزا ر :مسشئرات ا،ختال  ،إلٕ ، ٕٖٓٓ ،ىلٖٔ.
 ٕٙلئك ججاتن ،ج ججئرج .الروايي يية كملحمي يية برجوا يي يية ،ترصب ججة :ج ججئرج رابيش ججف ،ب ججَتوت :دار ال يع ججة ،إلٔ، ٜٜٔٚ ،
ىلٖٔ.
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ت ججئر سج ج ا الش ججكل داخ ججه ،أي ب ججُت الرواي ججة كس ججئ أد ،،واجملتم ججع الي ججرداين احل ججديث"،
تكججئ العالقججة بججُت الكاتججب واجلماعججة ،ادلسججت احلقيقججف ل عمججل ،سججف نيسججها العالق جة بججُت
عساصجر ال سيجة ال سسيجة ،الجيت يستمجف رلمئعهججا إىل ظلج ذسجٍت وافجد؛ إذ العالقجة بجُت األعمججا
الكربى واجملمئعات ا،جتماعية بئصجيها مستاجاً تُا ج أ سج ا األخجَتة سجف ادلسجت األصج ف
ل عمل اليٍت.
وسج ا العالقجة ذبعجل الروايججة حباجاً عجف قجيم أصججي ة يف عجامل مجسح  ٕٛ.وت هجر الشدصججية
اإلشججكالية يف احلججد الياصججل بججُت مئقججحي أخالقججف أصججيل ،يعججرب إمجا عججف قججيم ك يججة ،وإمجا عججف
قيم ردية صحيحة ،أو مئقحي أخالقف مسح سبا ه تصجئرات شجع ئية سجا دة مشج عة بجريى
سلادع ججة ،تع ججرب ع ججف أناني ججة اإلنس ججا احل ججديث وت عات ججه الئا ججيعة .ويف ك ت ججا احل ججالتُت ،ج ج
الشدصج ججية اإلشج ججكالية  ،تسج ججت يع ا،عتصج ججا بج ججالقيم الج ججيت تج ججؤمف يج ججا؛ ألذج ججا سج ججتيرد عج ججف
رلتمعه ججا ،ويُس ججر إليه ججا ن ججرة دوني ججة بئص ججيها مس ججئذة غ ججَت ق ججادرة ع ججى ا،ن ججدماج يف الق ججيم
السج ججا دة الج ججيت تعج ججر اضل ا هج ججا؛ ألذج ججا سج ججتيقد تيردسج ججا الشدصج ججف ،وذل ج ج ا تستهج ججف ت ج ججب
ٕٜ
الشدصيات ذايات مأساوية ،وس اشت ام العئامل القيمية اليت ربي يا.

ومهمججا كان ج الججدوا ع الججيت أدت إىل س ج ا التصججئر حلقيقججة اإلنسججا واحليججاة اإلنسججانية،
ه ججئ تص ججئر ن ججات مج جف اخ ججتال يف احلي ججاة ا،جتماعي ججة وا،قتص ججادية ،وااج ج راب يف الق ججيم
وادلعججايَت ٖٓ.جال ييججر األمججر الئاقججع نيسججه ع ججى التصججئر ،خاصجةً إذا كججا الروا ججف مسج ماً؛
قد يكئ خ أً ، ،يع يجه وقئعجه فايجة و ،أفقيجة يف أ يئججد ٖٔ.وذلج ا زبت جحي الئاقعيجة
اإلسججالمية عججف الئاقعيججة الاربيججة يف أم جريف ر يسججُت" :أو :ً،يعججة تصججئرسا لإلنسججا  ،ومئقيججه
م ججف ا والك ججئ واحلي ججاة وأخي ججه اإلنس ججا  .ثانيج جاً :ريق ججة تس ججاي ها ل ق ججات ال شج جرية ال ججيت
 ٕٚغئلججدما  ،لئسججيا  .مقييدمات فييي سوسيييولوجيا الرواييية ،ترصبججة :بججدر الججديف عكججرودي ،سججئريا :دار احل جئار ل سشججر
التئزيع ،إلٔ ، ٜٜٖٔ ،ىلٕٔ.
 ٕٛإبراسيم ،ع د ا  .السردية العربية الحديفة :تفكيك الخطاب االستعمار وإعادة تفسير النشأة ،الدار ال يراق:
ادلركز الاقايف العر ،،إلٖ ، ٕٖٓٓ ،ىلٖ.ٙ
 ٕٜادلرجع السابق ،ىلٗ.ٙ
ٖٓ ق ب ،منهج الفن اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٓ٘.
ٖٔ ادلرجع السابق ،ىلٔ٘.

 126إسالمية ادلعر ة ،السسة احلادية والعشرو  ،العدد ٖ ،ٛشتاق ٖٔٗٚسٕٓٔٙ/

حبئث ودراسات

زبتارس ججا ل تع ججَت الي ججٍت ٖٕ".اإلنس ججا يف التص ججئر اإلس ججالمف يق ججع ب ججُت مرت ججة ادل جالم ومرت ججة
احليئا  ،ويعين حل ات اذل ئإل ما ما يعين حل ات السجمئ ،ويجأيت األدب لكجف يعجرب عجف
س ا ال ح ات مس قاً مف التصئر نيسه ،شلاداً حل ة السمئ ،ومسيراً مف حل ة السقئإل.
ويتعامجل التصجئر اإلسجالمف الج ي مجف خصا صجه الئاقعيجة مجع احلقجا ق ادلئاججئعية ذات
الئج ججئد احلقيق ججف ، ،م ججع تص ججئرات عق ي ججة رل ججردة ،و ،م ججع ماالي ججات  ،عالق ججة ذل ججا ب جالئاقع،
ولكسهججا يف الئق ج نيسججه واقعيججة مااليججة ،أو مااليججة واقعيججة؛ ألذ ججا مججد إىل أكم ججل ظل ججئذج

ؽلكججف ل شجرية أ تصججعد إليججه ٖٖ.وكج لب يتعامججل التصججئر اإلسججالمف مججع اإلنسججا الجئاقعف،
ادلمال يف ال شر حبقيقتهم ادلئجئدة.
وقججد فججددت س ج ا ادلرجعيججة سججد األدب يف تكججئيف اليججرد ،اجملتمججع ،لتاعججل مججف
العمججل األد ،قيمججة ،تتماججل ع ججى أر الئاقججع يف عججل اخلجَتات ،والتمسججب باإلياججار واحلججب
والعججد  ،وزلاربججة الرذا ججل وادلياسججد وادل ججامل وصججئر ا،سججتاال واإلبافججة ،راب جاً فيججاة اليججرد

وفرك ججة اجلماع ججة ب ججبداب ون ججم وش جرا ع زلكم ججة ،س ججف مقي ججاس اإلؽل ججا وال ري ججق إىل مرا ججاة

ا  ٖٗ.وقد تأثر ب لب بعا الروا يُت الاربيُت " ،قد أع ف مئريام أنه سيسق ع عجف كتابجة
الرواية أل

اعة عامل الئاقع ت ردا مف ميدا التأليحي اخليايل".

ٖ٘

وطلججتم دبججا تئصجل إليججه ع ججد ا إبجراسيم مججف أ الروايججة سباججل ججاسرة ثقا يججة أدبيججة متسئعججة
األبع ججاد ، ،ؽلك ججف ذبري ججدسا م ججف و ييته ججا التماي ي ججة الاقا ي ججة ،و ،ؽلك ججف اس ججت عاد صباليته ججا
الس ججردية .ويف ادلقاب ججلُ ،زبت ججز الس ري ججات السقدي ججة ال ججيت تسحج ج

يف تيس ججَت أف ججادي الريي ججة،

وتتمرد ع جى أي مس جئر يراسجا جاسرة أدبيجة قج  ،لتكجئ مئاجئعاً لكجل مجف تجاريخ األدب،
ون ري ججة األدب ،والسق ججد األد ،،واألدب ادلق ججار  ،والدراس ججات الاقا ي ججة وال ائي ججة واألسج ج ئبية

ٕٖ ادلرجع السابق ،ىلٖ٘.
ٖٖ ق ب ،سيد .رائص الترور اإلسالمي ومقوماته ،بَتوت-القاسرة :دار الشروق ،ىلٕ.ٜٔ
ٖٗ الكيالين ،آفاق األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٔٓٔ.
ٖ٘ العيد ،ؽلٌت .الواقعية وحكاية لم تكتمل ،نيقئسيا ،قربىل( ،قرايا وشهادات ،كتجاب ثقجايف دوري) مؤسسجة عي جا
ل دراسات والسشر ،الاقا ة الئ سية :األدب ،الئاقع ،التاريخ ،عدد ،ٙشتاق  ، ٜٜٔٙىل.ٕٖٜ
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وغَتس ججا ،مؤس ججة ،س ججتاارة مس ججاز سلت ي ججة يف التيس ججَت والتح ي ججل ،ما ججل التيس ج جَتات الاقا ي ججة
الساعية إىل ام شىت ادلع يات يف أ ق مشًتم.

ٖٙ

ثانياً :القيم في الرواية العربية
ي ججرى بع ججا ادليكج جريف والسق ججاد أ األدب مسيص ججل -ب يعت ججه -ع ججف الق ججيم ،متا ججاوزيف
ت ججاريخ األدب الج ج ي ؼل ججرب بعكج ج ذل ججب ،وُم ْا ِي ججُت الئاق ججع ادل م ججئس ،في ججث ي ه ججر ت ججأثَت
األديج ججب وتج ججأثرا بال ي ج ججة وقيمهج ججا .ويسج ججتسد سج ججؤ،ق يف ن ج ججرمم إىل أ احلداثج ججة خج ججروج ع ج ججى
ادلاائية ، ،تتحقجق إ ،بجالتحرر مجف الجديف ،والقجيم ،وكجل مجا يرونجه قيجداً حلريجة األديجب ،يف
فجُت أ كتابججة نججو صبيججل فججديث  ،تتسججاقا مجع التع ججَت عججف علججئ األُمججة و ماذلججا وا،رت ججاإل
بتارؼلها وعقيدما و كرسا ،بئصيها مرجعية تؤ ر اخل اب الروا ف .ع ى سج يل ادلاجا  ،ج
ت .س إليججئت يس ججق يف كتاباتججه مججف ادلسججيحية ويستصججر ذلججا ،هججل يئجججد فقجاً َمجف يؤس ج
لسص ججه م ججف دو غاي ججة وس ججد  ،وم ججف دو ا،س ججتساد إىل أي مرجعي ججة وع ججى س ج ج ا ،نس ججا
سجسساقن ثججالث قرججايا (قججيم) نراسججا أساسجاً ومرت َكجزاً يف سكج ا مئاججئ  ،سججف :عالقججة الججديف
بالرواية العربية ،واحلرية وا،لتزا  ،وفرئر اجلس يف الرواية العربية.
 .1صورة الدين في الرواية العربية:
وتيسجرسا ،ويسجتايب حلاججات
يرى صليب الكيالين الجديف عقيجدة شجام ة تجس م احليجاة ّ
السي  ،و ،يساقا واقجع احليجاة ،و ،يصجاد قئانيسهجا ،ولجي مجف يعتجه اجلمجئد ،و ،يزيجحي
ادلشججاعر اإلنسججانية؛ إنججه إنسججاين وعججا يف معسججاا ٖٚ.أمججا اليججف هججئ تع ججَت صبيججل عججف الججسي
واحليججاة ،يتميججز باألصججالة والصججدق ،ويعججرب عججف التاججارب اإلنسججانية ،وتججؤ ر مرججمئنه أ كججار
و سججيات مسججتمدة مججف واقججع السججاس ،مججادة الججديف واليججف سججف احليججاة والججسي  ٖٛ.وسججد
اليف اإلمتا وبساق رلتمع أ رل ٖٜ،و"مل يكجف الجديف -يف اجئق سج ا ادلعجٌت -قيجداً ػلجد مجف
 ٖٙإبراسيم ،السردية العربية الحديفة :تفكيك الخطاب االستعمار وإعادة تفسير النشأة ،مرجع سابق ،ىل٘.ٚ
 ٖٚالكيالين ،صليب .اإلسالمية والمذاهب األدبية ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ،إلٖ ، ٜٖٔٛ ،ىلٔٔ.
 ٖٛادلرجع السابق ،ىلٖٔ.
 ٖٜادلرجع السابق ،ىلٗٔ.
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احلرية وا،ن الق ،وإظلا كا يس ئعاً ل مرامُت اليكرية واليسيجة ،ومصجدراً مجف مصجادر إثرا هجا
ونرججئجها ٗٓ".واألمججر نيسججه يس ججق ع ججى ادلئاججئعات األخججرى صبيعهججا ،و ،سججيما الئاقججع
ادلعين.
ونتياة ل صرا بُت الديف واليف مس عصر الكسيسة؛ قد نشأ أدب يركز ع ى تصجئير
وما ججه وأخالقياتججه،
بشججاعة رجججا الججديف وتصججر امم ،وييدججر بججا،ن الق مججف إسججار الججديف ُ
ويجَعُج جدا ص ججئرة ل تد ججحي والرجعي ججة ،واذي ججار ادلع ججاين احلر ججارية اجلدي ججدة ،وفربج جاً ع ججى فري ججة
ٔٗ
اإلنسا واإلبدا .
وسج ج ب الروا ججف الع ججر ،سج ج ا ال ري ججق مت ججأثراً بس ججَتا الا ججر ،،متا ججاسالً العام ججل ال ججديٍت
اإلغلججا ،،و اصجالً بيسججه وبججُت اليججف ،اتّسججم الشدصججية الديسيججة بالصججيات نيسججها الكامسججة
يف الرواية األوروبية ،وأص ح رمزاً ل السة والس اجة ،وماجا ً،ل قج ارة والشجعئذة ،وأظلئذججاً
ل س ج ية؛ الشججيخ اجلسيججدي يف روايججة (ال ججو والكججالب) صلججدا شججارداً عججف العججامل ،غارق جاً يف
أورادا ،بعيججداً عججف الص جرا ا،جتمججاعف والتا جَتات الججيت مججز ادلديسججة ،يس ج ح يف عججامل صججئيف،
"وأغما الشيخ عيسيه كأنه نا  .وألحي سئ ادلس ر والكسجل وادل جل وادلجئت ٕٗ"، ...وك مجا
دخ ج ججل ع يج ج ججه س ج ججعيد "طج ج ججع الص ج ججئت ياماج ج ججم ج ججم ؽلي ج ج جز م ج ججف غمامتج ج ججه إ ،ا  .واسج ج ججتمر
يامام ٖٗ"،...غا اً عف الدنيا.
وفججُت ي ججب مسججه س جعيد ف جالً دلشججك ته الدنيئيججة (خيانججة زوجتججه ،وأصججحاب ادلااججف،
ونكرا ا،بسة ،وايا ادلا ) ،الشيخ  ،يهب دبسجاعدته ع جى اخلجروج مجف أزمتجه حب جئ
واقعيججة ،وإظلججا يكتيججف بقججئ " :تئاججأ واق جرأ ٗٗ"، ...فيججث كججرر س ج ا الع ججارة س ج م جرات،
وازب ج سا جئاب جاً لكججل مشججك ة ي رفهججا سججعيد ،وأاججا قججا الً" :الع ججد  ،ؽل ججب مججع ا
س اً ٗ٘".ما فدث سئ قراق وقدر ،وع ى سجعيد الراجا بقجدر ا ؛ لج ا يع جق بقئلجه" :إ
ٓٗ ادلرجع السابق ،ىل.ٔٛ
ٔٗ ادلرجع السابق ،ىلٕٕ.
ٕٗ زليئه ،صليب .اللص والكالب ،بَتوت :دار الق م ،إلٔ ، ٜٖٔٚ ،ىل.ٕٛ
ٖٗ ادلرجع السابق ،ىل.ٛٛ
ٗٗ ادلرجع السابق ،ىلٖٓ.
٘ٗ ادلرجع السابق ،ىلٕ.ٜ
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الشيخ سياد دا ماً ما يقئلجه .وبيتجب يجا مجئ،ي غجَت مجأمئ وإ تكجف أنج األمجا نيسجه.
وع ججف أ أس ججرب مهم ججا ك ي ججٍت األم ججر ٗٙ".وع ي ججه ،ج ج س ججعيداً مل غل ججد فج جالً دل ججا يعاني ججه يف
الججديف؛ مشججك ته دنيئيججة ،والججديف  ،عالقججة لججه باحليججاة العامججة ،وقججد أصججدر صليججب زليججئه
فكمججه ع ججى لسججا ب ججه ،جال رلججا ل اججئق إىل الججديف يف القرججايا احلياتيججة؛ ألنسججا لججف صلججد
إجابات شا ية.
لقد قئل ج الروايجة العربيجة رججل الجديف ،وع جى الجرغم مجف تسجئ السمجاذج ال شجرية ادلما جة
ل ج جديف ،ج ج ال ججروا يُت يركج جزو ع ججى السم ججاذج السج ج ية ،متا ججاس ُت اإلغلابي ججة مسه ججا؛ تق ي ججداً
ل تيججارات األوروبيججة ادلعاديججة ل كسيسججة ورجاذلججا .يججف روايججة (القججاسرة اجلديججدة) ي جدور فججديث
بُت ال ة بعدما سدر أفدسم مف دمامة ال ال ات ،ويرد ع يه صديقه قا الً:
"إذ ججف س ججيَتات الع ججم  ،اذل ججئى ".ق ججا ثال ججث" :ولك ججف ا خ قه ججف ل ججيكف س ججيَتات
اذلججئى ".قهقججه األو اججافكاً ،وقججا "أذكججر أنسججا يف اجلامعججة ،وأ اجلامعججة مكججا  ،غلججئز
أ ي كر يه  ،ا و ،اذلئىَ ".تد ع يه قا الً:
"مس قجف جججداً أ ،يجُ كر ا  .أمجا اذلججئى ". ...قجا أفججدسم ب هاججة تقريريججة" :اجلامعججة
ٗٚ
عدو  ،ل يعة!".
ولعل زليئه يريد أ يروج بأ سسام مئجة إحلاد بُت ال ة ،ل لب يعاب لتماسجب
مأمئ رائا وث ات إؽلانه ،ويسمف اإلحلاد نئر اجلامعة اجلديد" :ومف عاجب فقجاً أنجه مل
يتأثر (دبئاة) اإلحلاد اليت كان ذا عة بُت ال ة ع جى عهجدا يجا ...جم يجزب بصجرا فيجا
ٗٛ
نئر اجلامعة اجلديد ،ربدى ب ؽلانه الع م والي سية صبيعاً وجع هما مف درا عه ومقئماته".
ويسججمف زلي ججئه اإلحل ججاد بججالسئر ،ويقاب ججه باإلؽل ججا باعت ججار الاججاين مساقر جاً لججدو  ،غلع ججل
اإلؽلججا يتحججدى الع ججم والي سججية ،وسججئ ب ج لب يعججار بججُت الججديف (اإلؽلججا ) والع ججم ،وس جف
سيسج ج ا ية؛ إذ  ،تع ججار بيسهم ججا ،وغلع ججل س ججياق الك ججال م ججف لي ججيت (الع ججم والي س ججية)
م جراد تُت لإلحلججاد ،رب جال زل ججه يف الججسو ،يص ج ح اإلحلججاد مججف اججرورات الع ججم والي سججية،
 ٗٙادلرجع السابق ،ىلٕٗٓ.
 ٗٚزليئه ،صليب .القاهرة الجديدة ،القاسرة :مكت ة مصر ،د.ت ،ىل.ٙ
 ٗٛاذلامشف ،اإلنسان في األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىل.ٔٔٛ
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ويص ج ح كججل مججتع م م حججداً بالرججرورة .وفججُت نس ججر يف مججا يستحرججرا س ج ا السسججق ال ا ججئي
ن ح أ اإلؽلا يستدعف اجلهل ال ي سئ مف اروراته ،بالرغم مجف أ صجاف ه يجدرس يف
ب ل دسيات وادلسّمات.
اجلامعة ،ويص ح ال ال مراد اً لإلؽلا  ،وسئ قَج ْ ٌ

ويريحي واسيٍت األعرج يف رواية (سيدة ادلقا ) صئرة السساق اما ات ال جئايت "ؽلشجُت
اذلججئيٌت يف أكيججا م ئنججة بججاأللئا الداكسججة ٜٗ".وتشججتد الصججئرة قتامججة يف ظلججئذج ،م جرأة "ذبججر
وراقسا ل اساً رياااً ميتئفاً ،يسحب وراقا كل أتربة ال رقات ٘ٓ".الراوي يقجد السسجاق
اما ججات بص ججئرة قاسب ججة مسي ججرة م ججف ال ججاس نيس ججه ،وي ججرى أذج جف ق ججد فس ججسهف وبج جريقهف
وأش ج جئاقهف؛ إذج ججا وجهج ججة ن ج ججر ربكمهج ججا أيج ججديئلئجيا را رج ججة ذل ج ج ا ال ج جاس ،تؤسسج ججها لي ج ججة
(أكيججا ) يف ادلق ججع األو  ،واليعججل (ذبججر) ،وع ججارة (يسججحب وراقا كججل أتربججة ال رقججات) يف
ادلق ججع الاججاين ،فيججث صججية الكيججف ادلسججسد إىل ل ججاس ادل جرأة تججد ع ججى ادلججئت؛ أي إ ادل جرأة
وقع ع يها عل القتل ،أو سف اليت قامج بيعجل ا،نتحجار فيسمجا ُجر ع يهجا سج ا ال جاس،
أو إذ ججا ل س ججته ب رادم ججا ،يف ف ججُت ي ججئفف اليع ججل (ذب ججر) با،س ججتهزاق والس ججدرية؛ إذ اجتم ججع
باليعججل الاججاين (يسججحب) زا ججد ع ججارة (كججل أتربججة ال رقججات) .وسججف ك هججا د،،ت تعججرب عججف
ر ججا ال جراوي ال ججل ذل ج ا السججئ مججف ال ججاس ،وب ج لب يسيججف عججف ا خ جريف فريججة ا،ختيججار،
ويججر ا التمججايز يف الئق ج ال ج ي يشججتكف سججئ نيسججه مججف زلاصججرة فريتججه ،وزلاولججة تصججييته
باعت ارا ماقياً سلت ياً.
ويص ج ججحي ال ج جراوي ادلديس ج ججة َتاس ج ججا "مديس ج ججة غ ج ججَتت الكت ج ججاب والع ج ججم بالص ج ججيرة ،والش ج ججعر
باحلكاية ،والكتابة بالرواية ،واحلجرو ادلسسجئخة ع جى ج جد ادلجاعز بالسجار وادلجئت والجد  ،كجل
شججفق تصججد بقججئة ،بقججئة يعججة ٘ٔ".يعمججد الجراوي إىل ربديججد ادلااججف ادلستقججى مججف ججر
ادلت ججر  ،يستق ججف عساص ججر فر ججارية ت ججد ع ججى ثقا ججة ادلاا ججف وعقيدت ججه (ال ججئرق األص ججير،
الصيرة ،احلر ادلقدس ،السجيئ ادلعقئ جة ،احلكايجة ،الروايجة ،ادلجئت والجد ) ،وؽلكجف إعجادة
تص ججسييها إىل ن ججئعُت :عساص ججر ثقا ي ججة عقدي ججة (ال ججئرق األص ججير ،الص ججيرة ،احل ججر ادلق ججدس،
 ٜٗاألعرج ،واسيٍت .سيدة المقام ،اجلزا ر :مئ م ل سشر ،إلٕ ، ٜٜٔٚ ،ىلٕ.ٜ
ٓ٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٕٕٜ
ٔ٘ ادلرجع السابق ،ىلٖٗ.
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احلكاي ججة ،الرواي ججة) ،وعساص ججر ت ججد ع ججى عس ججحي س ج ا الاقا ججة والعقي ججدة (الس ججيئ ادلعقئ ججة،
ادلججئت والججد  ،السججار) .و ،شججب يف أ األُوىل تُسججت الاانيججة ،دبعججٌت أ س ج ا الاقا ججة والعقيججدة
تئلجدا العسججحي والت ججر  ،وسسججا  ،ت ججدو ال اججة السججا دة يف الججسو لاججة الجراوي ،وإظلججا سججف لاججة
الكاتب ال ي مل يًتم شدصية ادلت ر فرة تعرب عف نيسها دبئاقيها ،ويأيت وصجيه أقجرب
إىل لا ججة القاا ججف ال ج ي يص ججدر فكم جاً ش ججامالً ،ػلك ججم بالس ج ب ع ججى ك ججل مس ججت ٍم إىل س ج ا
الاقا ججة ،يؤسج ت ر جاً يقابججل الت ججر الججديٍت ،تججدلل ع يججه ع ججارة مججر " :الع ججم ع ججم والججديف
ديججف! َأمجا م جئا مججف تك جرار نيج احلججديث ،مسج أكاججر مججف أربعججة عشججر قرنججا! لقججد ب ججدوا س ج ا
الشججعب ٕ٘".إنججه يسججتسكر ت ر جاً بت ججر مرججاد ،ي اججف ا خججر صب جةً ،ويسججدر مسججه ما مججا
سججدر مججف ادلص ج ُت سججاعة الياججر" :كججا الياججر را ع جاً رغججم الصججدا والججدنيا خاليججة إ ،مججف
ادلص ُت ال يف فرثئا رقهم مف كارة تكجرار ع هجم يئميجاً ٖ٘".إذ تقجئ صب جة (فرثجئا) وك مجة
( ع هججم) بئ ييججة السججدرية؛ أل ال جراوي مل ػلججدد َم جف ادلت ججر  ،ومججا الت ججر  ،هججئ ي جتهم
بتعميمه كل َمف يستمف إىل س ا العقيدة بدعئى احلداثة.
وفججُت تسقججل مججر ألسججتاذسا (عشججيقها) نقاشججها مججع صججديقة ذلججا ،ذججا تصججيها قا جةً:
"قال يل ت ب الصجديقة اليدجئرة ب جاس اجلسجة ٘ٗ".إذجا ذب جب انت اسسجا بال ريقجة الجيت نق ج
يججا كججال الصججديقة (ت ججب الصججديقة اليدججئرة ب ججاس اجلسججة) ،وسججئ أس ج ئب اسججتهزا ف يصججدر
فكمجاً ع جى ا خجر جزا جاً ،هججئ لجي نتياجة فادثجة ،أو مئقججحي ،أو قجئ  ،وإظلجا سجئ وصججحي
مق ئ عما س قه ،وعمجا ي يجه .وإ أبجا كجال الصجديقة عجف ت جر وججر  ،كجا ييجًت
تئجي ججه الئص ججحي ل ك ججال  ،ال ججاس ،ل ججسم التيك ججَت ال ج ج ي يستها ججه ادلت ججر  ،ول ججي إىل
م هرا؛ أل ادلسكئت عسه يف السو الج ي ؽلاجل ت ر جاً سجئ (ت جب الصجديقة اليدجئرة ب جاس

السججار) ،وس ججئ مترججمف أير جاً يف ع ججارة (خرج جئا عججف تعججاليم ال ججديف) ،وس ججئ ل ججاس م ججر ال ججيت

ربدت به سكا فيّها ،واستيزمم به.
ٕ٘ ادلرجع السابق ،ىلٖٗ.
ٖ٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٔٛٛ
ٗ٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٕٕٜ
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واحلقيقججة أ ر ججا ال جًتاث ،والتمججرد ع ججى القججيم ،وتسيججَت القججار مججف الججديف دو تقججد
بدا ل ،ؽلال دعئًة إىل اليئاى ،وسبييعاً لكل قيمة يف اجملتمع؛ اذلد جملرد اذلد يتسجا فجىت
مججع كججرة احلداثججة ،و ،يصججدر عججف بسججاق كججري وااججح متكامججل ،إنججه رلججرد أيججديئلئجيا را رججة
بال أس اب عق ية مس قية .وػل ر مييد قميحة مف مال س ا اخل يف األدب ،حجُت "يعجرب
٘٘
اليف ...عف فقيقة العقيدة ...يكئ ساً (كئنياً) ألنه يعرب عف فقيقة الئجئد".
وبسججاقً ع ججى سج ا الس ججرة ،يقججد صليججب الكججيالين ظلئذججاً ل شججيخ ادلتججديف ،يتاججاوز الس ججرة
الكهسئتيجة لرجججل الججديف؛ إنججه عججامل ديججف وسياسججف ،يججدا ع عججف قرججايا شججع ه وو سججه ،و ،يججرى
رق جاً بججُت الججديف والججدنيا ،ويتججدخل ليججا الصججدا بججُت السياسججيُت داخججل السججاف" .ورأي ج
شيدف ع د ا يشرق وجهه ال يب ،واقتحم ادلعمعة كيجارس تق يجدي معمجم دو تجردد أو
وجل وصرخ صرخة استزت ذلا جس ات الساف:
كيئا أيديكم أيها اإلخئا .وأصججيب الص جرا احلججامف بالش ج ل ،تئقي ج األيججدي والعصججف واألرجججل ،ووقججحي كججل يف
مكانججه ٘ٙ".لقججد ع ج ك مججة (إخ جئا ) ع هججا يف السيججئس ُش جل الص جرا  ،وي ج كرسم الشججيخ
ال ج ج ي ؽلا ج جل وع ججف األُم ججة وا ججمَتسا بئف ججدة األُم ججة ،العام ججل األس ججم ال ججالز مارب ججة األع ججداق
اخلججارجيُت ،وسججا سججئ ؼلججا هم م يسجاً ادلعركججة احلقيقيججة" :يججا أبسججا ف األعجزاق ،ك كججم أبسججا ف ،إذا
التقججى ادلس ج ما بسججيييهما القاتججل وادلقتججئ يف السججار ،س ج ا مججا قالججه ن ججيكم ص ج ى ا ع يججه
وس ج م ،ومججف قججد كان ج ادلعركججة األص ج ية سسججا -وأشججار إىل ق ججهَ -م جف انتصججر ع ججى نيسججه
األمج جارة بالس ججئق دنج ج ل ججه ال ججدنيا ،وخر ججع ل ججه رق ججاب اجل ججابرة .السص ججر ٍ
ت لك ججسكم ق ججئ
ٍ
ييم اخلئ واجلسة معدة ل متقجُتِ ،ج َم مرولجئ إىل السجار،
تستعا ئ  ،وادلئت  ،بد تَ ،
ئىب لجَِمف يشا ه عي ه عف عيئب الساس ،قئمئا إىل صالتكم يرضبكم ا  ٘ٚ".وع ى سج ا،
ج الشججيخ ع ججد ا يرمججز إىل الججديف اإلسججالمف ،وادلتصججارعئ سججم أبسججايا (ك كججم أبسججا ف)،
و ،ػلق دلس م ِ
ُت أ يقتتال.
٘٘ ق ب ،منهج الفن اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٗ.ٔٚٙ-ٔٚ
 ٘ٙالكيالين ،صليب .عمالقة الشما  ،بَتوت :دار السيا  ،إل ، ٜٔٚٛ ،ٙىلٓٔٔ.
 ٘ٚادلرجع السابق ،ىلٓٔٔ.
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يقد الكيالين الشيخ ادلتديف يف صئر إغلابية ،مت سياً ريية  ،تيصل الديف عجف الجدنيا؛
ل ج ا غلججد عامججا أميسججئ احلججل ذلمئمججه ك مججا قصججدا ،خال جاً لسججعيد مه جرا يف روايججة (ال ججو
والكالب) .يف بداية الرواية يتمكف عاما مف قهر الجسي ادلتمجردة دبسجاعدة شجيده ع جد
ا " .وسك ا الدنيا يا أبسا ف زبد قصار الس ر .لجئ ن رنجا إىل بعيجد ،لئججدنا ع جى الشجا
ا خر نعيماً مقيماً ،لكف عي سا أ بعرجسا مصجاب بقصجر الس جر ،وسجئ ع جى كجل فجا لجي
مرا جاً خ قي جاً كال ج ي نعر ججه ،إنججه اضل جرا يعججاب بالريااججة الروفيججة .رددوا معججف صبيع جاً س ج ا
الك م ججات :اس ججتاير ا  ،وسج ج حا ا  ،واحلم ججد  ،و ،إل ججه إ ،ا  ،وا أك ججرب ...قئلئس ججا
ألججحي مججرة ٘ٛ".وي قججى العججالج الئفيججد سججئ اإلؽلججا بججا والعججئدة إليججه يف كججل معركججة ؼلئاججها
اإلنسا ؛ سئاق كان اد نيسه ،أو اد ال امعُت يف الئ ف.
ويججروي ال جراوي قصججته يف زمسججُت متعاراججُت :زمججف ال ججدعئة الججيت ؽلارسججها بئصججيها ع جالً
تستاججه عقيدتججه ،وزمججف عججا يف يس ججع مججف أعمججاق الججسي التئاقججة إىل ا خججر" .أعججًت أنججٍت مل
ٜ٘
أكجف صجادقاً مجع نيسجف ،كسج أ ردسجا وق جيب ػلترجف ن رامجا ،وأد عهجا وأسبجٌت أ ت قجى".
وك مججا اشججتد التججئتر َ ججر عامججا إىل شججيده ع ججد ا  ،يتججزود مسججه بججاليقُت واإلؽلججا  ،تتقشججع
سحب اخلئ وتصيئ مشاعرا.
ويرى عاما أ جاماكا سف ابتالق مف ا  ،شي ا صبيجل ػلجاو إخراججه مجف فياتجه،
يحاربججه بالصججالة والججدعاق ،ولكس جه  ،يعججف فقيقججة الشججعئر اجلديججد ،يسججأ شججيده ،ولكججف
شيده العار حبقيقة الدنيا والديف ي ُت لجه احلجب احلقيقجف ،" :يجؤمف أفجدكم فجىت يكجئ
ا ورسئله أفب إليه شلا سئاعلاَ ...مف ػلب ا ورسئله يسجت يع أ ػلجب خ قجه ،ف همجا
سئ ادلدخل ،سئ احلب الك َت ال ي ي ل بأ راعجه السجاقية اخلرجراق كجل الجدنيا ،أتيهجم كجل
ٓٙ
الدنيا".
يأخ الشيخ ع د ا يع م ت مي ا عاما احلب احلقيقجف ،حيسمجا ؽلت ج ق جه حبجب
ا ورس جئله يترججح أمامججه ال ريججق ،وييهججم العججامل امججي بججه ،وكججأ الشججيخ يججد ع عامججا إىل
 ٘ٛادلرجع السابق ،ىلٔٔٔ.
 ٜ٘ادلرجع السابق ،ىلٕٔ.
ٓ ٙادلرجع السابق ،ىلٖٖ.ٖٗ-
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فب جاماكا مف ريق  ،يعار ريقه بئصيه داعيجةً .وسجا سجف يف السجاف تجزورا ،وزبجربا
ب سجالمها ،وباطهججا اجلديججد سججعيد ًة ،يتحقججق ف مججه ،وتصج ح سججف ذبربججة اججرورية يف فياتججه:
"إ جاماكا أعٍت سعيدة قد أثْرت جان اً مف فيايت دبعا ٍ جديجدة مل ليهجا ق جل ذلجب؛ إذجا
ذبرب ججة أثْج جرت وج ججداين وروف ججف وك ججا  ،بج ج ّد أ رب ججدث ٙٔ".يع ججف تص ججئرا ل ئج ججئد" :إ
تصججئري ال ج ي أيمججف بججه أ الججديف اإلسججالمف تيسججَت را ججع ل كججئ واحليججاة واإلنسججا  ،وفججل
ش ججامل لك ججل ادلعر ججالت ال ججيت يعج ج ي ججا الئج ججئد ٕٙ".ويكتم ججل ال ق ججاق ب ججالزواج بع ججد إس ججال
جاماكا (سعيدة) ،ويصَتا رمزاً لسياَتيا ادلئفدة.
وكا عاما ي اأ إىل شيده ك ما انسد األ ق عف احلل ادلمكف ،يشجعر معجه بالرافجة
واألمججا  ،خال جاً لسججعيد مه جرا ال ج ي مل غلججد يف شججيده اجلسيججدي األمججف والرافججة ،والس ج يل

ل هججروب مججف الشججب القاتججل والق ججق إىل ال مأنيسججة واإلؽلججا " :إنججٍت جب جئار س ج ا الرجججل أشججعر
برافججة عاي ججة كأظلججا يتججد ق ن ججع ا م سججا مقججدس مججف ق ججه ججيمد جؤادي بججاليقُت ٖٙ".وقججد

فرىل الراوي ع ى تصئير الصرا ال ي يعيشه اإلنسجا يئميجاً ،وسجئ يقجاو نججزوات الجسي ،
مف مس ئر إسالمف  ،يسكر فاجات اإلنسا الي رية وفب السي لالن جالق ،ولكجف شبجة

كجئابح تكج ح الرغ ججة ،وتسججَتسا فسججب مججا تقترججيه عقيججدة ادلسج م ،ججال معر ججة إ ،مججا يصج ح
السي ويقئمها ،و ،لقاق بُت رجل وامرأة إ ،بالزواج.
لق ججد قج جد صلي ججب الك ججيالين تص ججئراً ل ججديف ؼلت ججحي عم ججا قدم ججه صلي ججب زلي ججئه وواس ججيٍت
األعججرج؛ إذ ؽلاججل الججديف لديججه مس قجاً ومرجعجاً لإلنسججا وسججئ يعججين فياتججه بتياصججي ها ك هججا،
يد عه إىل ذلب تصئرا ادلستمد مف عقيدته.
 .2الحرية وااللتزام:
فيسم ج ججا ي م ج ججح األدب إىل ربقي ج ججق الكم ج ججا واإلص ج ججالح يف اجملتم ج ججع يك ج ججئ األدي ج ججب
مسججؤو ً،عججف كتابتججه ،فيججث ػلججدد مسججؤوليته اججمَتا الج ي سججئ اججمَت اجملتمججع ،تَسججت ثسا يججة
ٔ ٙادلرجع السابق ،ىل.ٖٜٔ
ٕ ٙادلرجع السابق ،ىل.ٖٙ
ٖ ٙادلرجع السابق ،ىل.ٕٚ
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اجملتمججع واألديججب مججف نافيججة ادلسججؤولية األدبيججة وا،لت جزا  ٙٗ.ل ج ا يججرى بعججا السقججاد بئجججئب
التزا األديب ،والقيا بدورا مف أججل إسجعاد اليجرد واجملتمجع ،ليصج ح ا،لتجزا عسصجراً مس مجاً
ل حري ججة ٙ٘،و"األدي ججب ادلس ج م م تزم جاً دب ججسه ش ججامل يف احلي ججاة ،يع ججرب عس ججه ب ججالقئ والعم ججل،
ٙٙ
ويتما ه يف وفدته مع نيسه ،ويف اندماجه مع أ راد رلتمعه".
وم ججف واج ججب الروا ججف أ يك ججئ ل ججه مئق ججحي يس ججتدعف اإلؽل ججا بقر ججايا و س جه ،وقر ججايا
العامل ،مئقحي تدعمه ُمال وقيم إغلابية ،يف خرجم قجيم متصجادمة ،أنتاج ئاجى يف فيجاة
السججاس واجملتمعججات والججدو  ،وتقججد تكسئلججئجف وإعالمججف واقتصججادي  ،ػلقججق تئازن جاً نيسججياً
لإلنسا ادلعاصر ،و ،استقراراً اجتماعياً ،إ ،إذا التجز برييجة وااجحة ،تجرت بجأمف اإلنسجا
وسعادته ،مسها يس ق يف بساق نصه الروا ف.
وقد فاول بعا ادل اسب األدبية ص غ احلياة ب ئ مف التشاي  ،والتد ف عف القجيم
ِ
ور الشججب ،ونججت
اإلنسججانية؛ ألذججا مججف مس ججئرسم غججَت اع ججة ،ترججمس ْ روايج ُ
جات أت اعهججا بج َ
مججف احلججروب واججحاياسا تيججارات أدبيججة تسججته لاججة األمل والع ج اب والر ججيا  ،وتع ججف م ججئت
اإلنسججا وع ايججة احليججاة ،وعدميججة اليرججا ل اإلنسججانية ،ججال رلججا لروايججة ت شجر دبعججاين التيججاي
واحلب والسال .
ويقججد سججارتر صججئرة لدديججب ادل تججز  ،صججافب ادلئقججحي؛ "أل خاصججة الججئعف اليججٍت أنججه
اعتقججاد عججف ريججق ا،لت جزا والتعاسججد وسججئ اعتقججاد مئصججئ بالئ ججاق ل ج ات ا،عتقججاد وبالئ ججاق
ل مؤلحي ،هئ اعتقجاد متاجدد دا مجاً وعجف اختيجار" ، ٙٚيجرى يف دور الكاتجب ال حجث عمجا
يججه اا ج راب؛ ذبس جاً ل تسججاقا مججع ال جسي  .ج ذا أراد م جاً مججف قُجرا ججه اقججًتح ع ججيهم واج جاً
يقئمئ به؛ ليكتسب العمل اليٍت خصيصجته اجلئسريجة ن جراً لكئنجه رلجرد اقجًتاح ؽلجسح القجار
ٙٛ
رصة التأمل يف العمل اليٍت عف بجُ ْعد.
ٗ ٙعصيئر ،جابر .المرايا المتجاورة :دراسة في نقد طه حسين ،القاسرة :دار ق اق ، ٜٜٔٛ ،ىل.ٜٚ
٘ ٙالكيالين ،اإلسالمية والمذاهب األدبية ،مرجع سابق ،ىلٖٓ.
 ٙٙادلرجع السابق ،ىلٖٔ.
 ٙٚبئ سارتر ،جا  .ما األدب؟ ،ترصبة :زلمد غسيمف سال  ،القاسرة :ذرة مصر ،د س ،ىل.٘ٚ
 ٙٛادلرجع السابق ،ىل.٘ٙ
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ٜٙ

أو،علا :عجد التجزا األديجب بشجفق مجف واقعجه ،وذباسجل مشجكالته وقرجاياا ،وا،كتيجاق
بججالتع َت عججف ذاتججه ومشججاعرا ،ججال ارت ججاإل بججُت األدب واحليججاة كم ججا س ججئ احلججا يف ادل ج اسب
األدبية الاربية احلدياة (الرومانسية ،والسريالية ،والربناسية) اليت ذبردت مف قرايا الئاقع.
ثانيتهمججا :وجججئب اتصججا األدي جب بص ججية ا،لت جزا  ، ،التح ججرر مججف كججل القججيم ،وك ج ا
ا،ستمجا بجالئاقع ،حبيجث يعجاين مشجكالت العصججر وقرجايا احليجاة؛ هجئ بج لب يكجئ أدي جاً
م تزماً.
ج جا،لتزا إذ  ،ؽلا ججل قي ججداً ،ه ججئ غلع ججل الروا ججف ص ججافب مئق ججحي ومس ججؤولية ،حبي ججث
يش ججارم يف احلي ججاه ع ججى أسج ج اجملتم ججع ،وكج ج لب الق ججيم وادل ججُال ال ججيت يس ججٍت ع يه ججا األدب
(الروايججة) ،بعيججداً عججف الس ججزعة الع ايججة ادلتشججا مة ،يكججئ "ا،لت جزا واحلريججة ك جالً  ،يتا جزأ ،و،
يسيص ججل أف ججدعلا ع ججف ا خ ججر ...حقيق ججة احلري ججة  ،تتش ججكل إ ،يف معي ججار العق ججل ادلرج ج ئإل
ادلشججاعر واخل جئا ر واخليججا،ت يف ال ججسي بالعقججل واليك ججر
واليكججر اجلديججد ...إذا انر ج
اتسججم العمججل األد ،باحلريججة ،ألنججه ربججرر مججف ال ججين واإلغ جراق يف األوسججا وربججرر أير جاً مججف
اجلسئ واخلروج عف ادلألئ يف ن ر العقئ واأل ها  ،ومف سسا كانج احلريجة مقيجدة بالعقجل
ٓٚ
واليكر السديد ...واحلرية ي ا ادلعٌت جزق  ،يتازأ مف ا،لتزا ".
ويج ا ادليهججئ لاللتجزا واحلريججة يكججئ األديجب م تزمجاً ،لججه قيمججه وم اد ججه وأصجئله ومعادلججه
وأسس ججه وروا ججدا ،ي ججا يع ججين احلي ججاة م ججع الس ججاس يف قر ججاياسم ،يص ججئرسا يف روايات ججه ،يص ججئر
السمججاذج اإلنسججانية الر يعججة والئاججيعة ع ججى الس جئاق ،ويستصججر ل ججيت ت تججز باليرججا ل ،وسججئ مججا
ُت مججف التصججئر اإلسججالمف ،وادل جرت ِ
يت ججابق مججع ميهججئ احلريججة وادلسججؤولية ادلس اق ج ِ
ُت بالعقيججدة
اليت تؤكد الع ئدية وفدا ،هف مرجعية األديب ادلس م.
وسج ا ادليهججئ يت سججاا صليججب الكججيالين يف رواي جة (قاتججل ضبججزة) الججيت سباججل التزام جه ذبججاا ديسججه
وقرايا رلتمعه ،و ،سيما احلرية .و يها يًتم الكيالين ل راوي مهمة تعرية شدصجية ال جل،
 ٜٙع ف ،ص ح ع ف .شر  ،ع د العزيز .خياجف ،زلمد ع جد ادلجسعم .األدب اإلسيالمي :المفهيوم والقييية ،بجَتوت:
دار اجليل ،إلٕٔٔٗٔ ،س ، ٜٜٕٔ/ىل.ٕٚ
ٓ ٚادلرجع السابق ،ىل.ٕٛ
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وكشحي مئفاما وأ كارسا وسئاجسها ،ي هر وفشف وسجئ ؼلجئ معركجة نيسجية ،تتجدا ع
يهججا رغ ججة ربقيججق األفججال وال ج ة والسججي رة ،الججيت تئاجههججا ل ج عات الرججمَت وك جئابح اخلججَت
واليرججي ة؛ إنججه يتججأرجح بججُت اليججأس واألمججل ،ويسججي ر ع يججه اخلججئ ويد عججه الرجججاق ،ويسججق
فيسمججا ػلججاو السججمئ ،ويعججين السصججر واذلزؽلججة مع جاً ،ويججسعك ذلججب ع ججى أ كججارا وس ج ئكاته
وأفالم ججه .ويه ججد الك ججيالين م ججف روايت ججه سج ج ا إىل بي ججا أ الص ججرا السيس ججف يت ججأثر بئاقج ج ِع
وفشججف يف رلتمججع ربكمججه قججيم يصججسعها السججادة ،وت قججى إرادتججه واعتقججادا العامججل احلاسججم يف
تسيَت الصرا .
ومف أو وس ة ندرم عد تئا ق مس ئر الراوي ومس جئِر وفشجف الج ي يس جر إىل احلريجة
مججف دا رتججه الرججيقة ،ان القجاً مججف أزمتججه الساصبججة عججف واججعه ا،جتمججاعف ،كئنججه ع ججداً يعججين
صج جراعاً نيس ججياً د ع ججه إىل ال ح ججث ع ججف ف ججل ألزمت ججه اليردي ججة ،وخ ججال ذل ججب ي ي ججئ ادلس ججئر
اليكري ال ي ػلكم الرواية ،وػلدد تصئر الراوي (الكاتب) ل حرية.
وباختيججار الكاتججب اجملتمججع القرشججف دبكججة بداي جةَ هججئِر اإلسججال  ،وتشججكل معسججكري ِف
متص ججارع ِ
ُت؛ معس ججكر اإلؽل ججا ومعس ججكر الكي ججر ،انتقا ججه شدص ججيةَ وفش ججف م ججف أس ججيل
قجات اجملتمجع القجا م أساسجاً ع جى ظلج فيججايت قئامجه السجادة والع يجد؛ نجه يرجع الروايججة يف
ِ
جاح ع ج ٍجد ثججا ر متمججرد ع ججى
إ ارسججا اليكججريُ ،مسش ج اً ادلس ججئر ال ج ي سججيعر َو قججه ال جراوي كيج َ
تقاليد اجملتمع ،ان ق يررب يف التيه بافااً عف فريجة صجسعها ِكجرا ادلجريا ،فيجث يتدج ا
ال جراوي واجهججة ،ستحرججار وقججا ع تارؼليججة ،تعججزز وجهججة الس ججر الججيت ت ساسججا ،والتصججئر ال ج ي
يؤسج ج ع ي ججه ميهئم ججه ل حري ججة .لق ججد ك ججا اجملتم ججع يف ت ججب احلق ججة مكئنج جاً يف عمئم ججه م ججف
قتُت؛ السجادة والع يجد ،وكجا الع جد يجه يقجًتب مجف مرت جة ال هيمجة" :ضلجف الع يجد أتعج مجا
يف الئجئد ،فياتسا سجقيمة معقجدة ،قئامهجا الج والكجدر واألفجزا  ،والسجعادة شجفق نسجمع
عس ججه ،و ،ن مس ججه أو ظلارس ججه ،ججال رب ججدثٍت ع ججف ال س ججا ة وادلتع ججة ٚٔ".وم ججف يك ججئ الع ججد
و مئفه ضلئ التحرر أقئى مف أي دا ع.
لقججد كججا وفشججف يعججين بافا جاً عججف ا،عتسججاق ،وكان ج فادثججة قتججل ضبججزة عججم الرسججئ
صج ج ى ا ع ي ججه وسج ج م ،السا ج ج ة ال ججيت وب مسه ججا الج جراوي إىل ك ججر ال ججل ،تا ج ج واا ججحة
ٔ ٚالكيالين ،صليب .قاتل حمزة ،األرد  :مؤسسة الرسالةٗٓٔ ،س ، ٜٔٛٔ/ىل.ٙ
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ي حسهججا الص جرا  ،سعججر قْت جه ضبججزةَ ال ج ي أص ج ح مرجعيججة لكججل س ج ئكات الع ججد وتيكججَتا،
وال ج ي سبا جل يف صججئرة الشججهيد الججيت تالفقججه .كججا قججئ الرسججئ ص ج ى ا ع يججه وس ج م:
"غيّجب وجهججب عججٍت" ،ومججف قججد كانج الروايججة سججيافة داخججل نيج ع ججد ػل ججم باحلريججة،
بعدما أرسقته قيئد الع ئدية.
ولقجد أدركسجا مسج ال دايجة ميهجئ وفشججف الع جد ل حريجة ،ئقيسجا ع جى أ كجار سججئداوية ،
ػلكمهججا مس ججق" .لقججد كججا وفشججف ييكججر أ ال ريججق إىل احلريججة وعججر شججاق ،ووفشججف ع ججى
استعداد أل ييعل أي شفق فىت يئلد مف جديد ،ويسعم باحلرية .مف سسُت ئي جة ونيسجه
ت يجح بجادلرارة ،ون راتجه تكسجب احلقجد الججد ُت ،وأفالمجه السجئداق ؽلتجزج يهجا الج بالسججياإل
والصيحات ادلرع ة .لي سب العامل ك ه إىل اجلحيم ،ال عسة ع ى ج َت وعمه ،وع ى كل َمجف
يف األر  .إنججه ي حججث عججف فريتججه ادليقججئدة ألنججه مل غلججد س ج اً معقججئ ً،أل ييقججدسا ،وقججد
ولدته أمه فراً ،ومل يعد يف كر وفشف معٌت زلدد ل حال واحلرا  ،واحلجق وال ا جل ،واخلجَت
والش ججر ،إ احل جرا وال ا ججل والشججر ك هججا ترك ججزت لديججه يف معججٌت ذايت واف ججد ،س ججئ أن ججه ع ججد،
تصج ر ادل ججاد واأل كججار لتحتججد ادلساقشججات فججارة وبججاردة ،ولتشججعل احلججروب ،ويتسججاق
الصرعى ،وليكار احلديث عف ا والشجي ا  ،واجلسجة والسجار ،والكيجر واإلؽلجا  ،إ كجل سج ا
األمججئر فسججب مججا يتصججئر وفشججف  ،ممججه مججف قريججب أو مججف بعيججد ،وسججئ  ،ييكججر يهججا إ،
ٕٚ
عابراً ،و ،ػلاو أ يائىل يف أعماقها أو غلئب أبعادسا األخرى".
ييصججح وفشججف ب سججانه عججف وجهججة ن ججرا" :سأص ج ح بش جراً سججئياً ،كججل مججا أشججاق،
وأ عججل مججا أشججاق ،وأنججا وأصججحئ يف الئق ج ال ج ي أريججد ٖٚ"،و"سججيكئ لسججا أبسججاق أف جرار، ،
يي ج ججزعهم ص ج ججياح الس ج ججادة ،و ،ت ج ججؤرقهم أصج ج جئات الع ج ججار ،و ،ت ع ج ججف نيئس ج ججهم مج ج جرارة الج ج ج
وا،فتقار ٚٗ".ولكف يعجين سج ا احليجاة؛ هجئ ع جى أمت اسجتعداد أل يرتكجب أي ضباقجة أو
إ  ،ليتحرر مف الع ئدية .ويف مساجاته عسجًتة بجف شجداد يتكشجحي العج اب الج ي يجرزح ربتجه:
"نسجئا يججا عسججًتة أ عئا يججب ليسج سججئداق كئجهججب ،وأ دمججب  ،ؼلت ججحي عججف دمهججم...
ٕ ٚادلرجع السابق ،ىلٔٔ.
ٖ ٚادلرجع السابق ،ىلٕٔ.
ٗ ٚادلرجع السابق ،ىلٖٔ.
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ر رئا ا،عًتا حبقب يف احليجاة واحلجب وألنجب ع جد ٚ٘".إ وفشجياً متأكجد مجف أنجه ع جد،
ويرغججب فق جاً يف التحججرر ،لك ججف ميهئمججه ل حري ججة يسحص ججر يف احلص ججئ ع ججى العت ججق وادل ججا ،
وربكم ن رته غريزة ييميجة خلصجها يف م جاسر زلجدودة ل حيجاة ،ونسجف أنجه جرد يف جة ك جَتة،
كججا ع ي ججه أ يس ججعى يف إ ارس ججا إلغل ججاد ف ججل صب ججاعف ،لكس ججه راح تا ه جاً ي ح ججث ع ججف احل ججل
وفدا ،استا ه سيدا ،وااعاً أمامه ما ػلقق ف مه؛ العتق وادلا مقابل قتل ضبزة.
ويف معركجة أفجد يجرى بجال بجف ربججاح يقاتجل يف صجيئ ادلسج مُت ،يتج كرا فجُت رَججا
الكير رب التع يب ،ولكف غرور وفشجف ؽلسعجه مجف رييجة احلقيقجة ،وي جف أ بجال ً،سجي ل
مجديساً مججررا ،ولججف يعججين سججئ مججديساً ألفججد ،ججالقئة سججف معيججار احلريججة الئفيججد ،وقججد نسجف أ
اإلؽلا سئ ال اب ال ي دخل مسه بال عامل احلرية.
ومججا إ قَتججل وفشججف ضبججزَة فججىت أصج ح يجُجدعى قاتججل ضبججزة ،سججا احلريججة وادلججا  ،أدرم
أ فاله مل تتاَت ،م يز وفشياً الع د" :مل أز وفشياً الع َد الق جق الج ي يرجسيه التيكجَت
والع ج اب ،إ فص ججئيل ع ججى احلريججة يف فججد ذاتججه أمججر ي ججدو سيس جاً ،العججامل كم ججا س ججئ ...أب ججئ
سجييا سججيد م جا  ،ج ججَت مجا زا ػل ججى بججافًتا اجلميجع ،ون ججرة اجلميجع إيل مل تتاججَت كاجَتاً،
هججم م ججا زال جئا يس ججرو إيل م ججف عج ٍجل ...والكارث ججة أ الع ي ججد يف مكججة يع ججام ئنٍت يف ود ف ججىت
لكججأين وافججد مججسهم ...وسججؤ،ق السججادة الج يف يججأبئ أ يسس جئا مااججف ألجججدعف أنججئ هم...
لكٍت وفدي بال ق ي ة ،وأججر ورا جف مااجياً مجاقالً بالع ئديجة واألفجزا  ،مل أنجل غجَت ك مجات
ٚٙ
الاساق اليت تسكرين".
أي ججف س ججف احلري ججة س ججل وج ججدسا يف العت ججق وادل ججا والق ججئة إ جرؽلت ججه كان ج س ج اً يف
إسدار دمه ،أيف ادلير كيحي سيسعم باحلريجة وسجئ يف مكجة ع جد وخارجهجا م جارد يكشجحي
الراوي زيحي ميهئمه ادلادي ل حرية ،قد جع ته األفداث يتأكجد أذجا ليسج ادلجا والعتجق،
و ،اخلمر واجلس  ،واجهته ع ة ف ي ته القدؽلة الجيت اعتسقج اإلسجال حبقيقجة احلريجة الجيت
يعيشها ادلس م ،فىت وإ رزح رب قيد الع ئدية" :إ سيدي نيسجه  ،يسجت يع أ ػلجرمٍت
٘ ٚادلرجع السابق ،ىل٘ٔ.
 ٚٙادلرجع السابق ،ىلٖٗ.ٗٗ-
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مججف التيكججَت ٚٚ".ع ججة تيهججم احلريججة السابعججة مججف عقيججدما الججيت ربججدد شججك ها وجئسرسججا" :إ
ك مج ججات زلمج ججد يج ججا وفشج ججف ربمج ججل الس ج ج ئى والعج ججزة ل محج ججرومُت ،وديسج ججه يرج ججم يف م اد ج ججه
اخلججالىل ،ولججئ ربئل ج سج ا ادل ججاد إىل فقججا ق يف س ج ا األر لعج ّجم السججال  ،ونعججم السججاس
ٚٛ
بالسعادة".
ع ججة إذ س ججف وس ججي ة ال جراوي (الكات ججب) لكش ججحي ال ري ججق احل ججق ادلئص ججل إىل احلري ججة:
"إنججب ربججاو أ تسججا فريتججب كيججرد ،جبهججد شدصججف زلججدود ،أتعتقججد أ سج ا ياججَت كاجَتاً يف
القر ججية الك ججربى لس ججا ضل ججف الع ي ججد مس ججتحيل .إ رلم ججئ الس ججاس سس ججا بتقاليج جدسم وم ججاد هم
يكئنجئ مشجك ة كجربى ،مأسججاتب ذرة صجاَتة يف حبرسجا ،ولجف تسججئد العدالجة واحلريجة إذا ربججرر
وفشجف ،أو عشجرات ماججل وفشجف ،إ وججه احليججاة -أعجٍت الس جا ك ججه وأسسجه ك هجا -غلججب
أ يتا ججَت ،وأ يس ججق التاي ججَت م ججف سس ججا (وأش ججارت إىل رأس ججها) ،م ججف سس ججا (وأش ججارت إىل
ق هججا) ٜٚ".وبج ا ،ػلججدد الجراوي ع ججى لسججا ع ججة ميهججئ احلريججة وال ريججق إليهججا ،هججف قرججية
رلتمع ت تز يجا الشدصجية ،وتعمجل ع جى ربقيقهجا؛ ذلجب أ اإلنسجا يعجين داخجل رلمئعجة
مف الساس ،ويعمل امف رلمئعته مف أجل ربقيق فل شامل دلعانجاة أخيجه اإلنسجا  .إ
التايَت  ،يس ع مف خارج ادلرق بل مف داخ جه ،ويتعجُت ع يجه سجئ أ يصجسع عادلجه ،وػلجدد ظلج
فياته ان القاً مف إؽلانه با ؛ إنه تايجَت ػلجددا الجراوي بقئلجه تعجاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴﮵ﮊ (الرعججد .)ٔٔ :بيججد أ الاججرور ووسججم احلريججة كانججا يسججي را ع ججى ق ججب
وفشف و كرا ،ان ق تا هاً ،وسرب إىل اخلمر واجلس  ،ت جدد احل جم الج ي قَتجل مجف أج جه
ضبججزة .لقججد ربججرر اجلسججد ،وبقي ج الججروح سججايسة القهججر واألف جزا  .أجججل ،لقججد نججا وفشججف
احلرية وادلا  .ولكف ،سل سف احلريجة الجيت ؽلارسجها بجال بجف ربجاح يف اجملتمجع فيجث األخ ّجئة،
فيججث  ،ججرق بججُت أسججئد وأبججيا ،فيججث يقتسججم األنصججار أم جئاذلم مججع ادلهججاجريف ،ويس جادي
ادلس ُم ادلس َم :يا أخف.
ول جما دانج اجلزيجرة ك هجا باإلسجال خا جب زلمجد صج ى ا ع يجه وسج م الج يف فجاربئا
بججاألم  ،قججا الً ذلججم" :اذس جئا ججأنتم ال قججاق" ،وسسججا يعججر ال جراوي ظلئذج جاً خججر ل تحججرر،

 ٚٚادلرجع السابق ،ىلٖ٘.
 ٚٛادلرجع السابق ،ىل.٘ٙ
 ٜٚادلرجع السابق ،ىل.٘ٚ
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وميهئماً جديداً ل حرية يسعى اإلسال إىل تسدَتسا .يف حل ة صياق يرجع وفشجف أمجا
صديقه سهيل احلقيقة كام جة ،ويعجًت قجا الً" :زلمجد ع جى فجق يجا سجهيل ...أدركج ذلجب
بيكجري وروفجف مسج زمجف بعيجد ،لكججف كسج أفجاو أ أ مج احلقيقجة ...أ أخييهججا وراق
سججتار كايججحي مججف العسججاد واحلماقججة ،لكججف األمججر يف فاجججة إىل دليججل ...ي حججث عججف احلريججة
احلقيقية والكرامة األص ية ،واألخئة الصادقة ،م غلدسا إ ،لديه ،لكف كجا بيجٍت وبيسجه د
ضبججزة ٛٓ".ويف الججديف اجلديججد يعججر وفشججف معججٌت احلريججة ،بعيججداً عججف ن ججزوات الججسي ا شبججة،
وم اسر احلياة ادلادية اخلادعة؛ إنه شعئر وإفساس نابع مف الروح ادلؤمسة با .
وخججال س ج ا الرف ججة الججيت خااججها وفشججف بافا جاً عججف احلريججة يقججد الكججيالين ميهئمججه
ل حريججة ،الججيت يراسججا نابعججة مججف العقيججدة الججيت تؤكججد الع ئديججة وفججدا ،ذلججا التزامامجا ،وليسج
م قججة ،وتعججٍت ا،ختيججار ا،لت جزا  .وا،ختيججار مججف مس ججئر الكججيالين  ،سججي رة يججه لس ججزوات
السي ؛ إنه نابع مف ادل اد اإلذلية اليت بيستها السصئىل القر نية ،و مف يجا الق جب ،ووعاسجا
العقل .ول لب ،احلرية  ،ت دأ إ ،مف داخل السي فيسما تستصجر ع جى شجهئاما وكراسيتهجا
وسئاسججا وع ادمججا ل ج اما ،عسد ج ٍ ق ج ؽلكسهججا الئصججئ إىل احلججق واختي جارا ،واختيارسججا يعججٍت
ا،لت جزا ال ج ي سججئ شججكل مججف أشججكا احلريججة ،ومججا عججدا ذلججب  ،ؼلججرج مججف دا ججرة الع ئديججة
(الججرق) مهمججا كججا شججك ه ،ولسججا ماججا يف ع ججة األََم جة الججيت كان ج أكاججر فريججة مججف سججيدسا
ج ججَت ،مججف وفشججف بعججدما اش جًتاسا .أم جا فريججة اجملتمججع تتحقججق بئاججع قئاعججد نابعججة مججف
إؽلا أ رادا ،لتشمل اجلميع ،يتحرر اجلميع ،وقد خلصتها ع ة وسف ذباد وفشجياً ،م يسجةً
لجه أ ربريجر عشجريف جرداً أو ثالثججُت  ،يعجٍت احلريجة ل ع يججد؛ احلريجة قرججية اجلميجع ،وأساسججها
ع ججادة ا وفججدا ،وقججد رسججم ذلججا اإلسججال السج يل الج ي أدى إىل اذيججار ن ججا الع ئديجة ك ججه،
وفرر اليرد واجملتمع رب راية اإلؽلا .
 .3حيور الجنس في الرواية العربية:
ؽلكسسججا ججرح قرججية اجلججس عججف ريججق الس جؤالُت ا تيججُت :سججل ؽلكججف التع ججَت يف الروايججة
باجلس سل سئ لاة (وسي ) تع َتية وي ا ،تتااوز مسألة اجلس ال جرح التق يجدي :سجل
ٓ ٛادلرجع السابق ،ىلٕ٘٘.
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نكتججب عججف اجلججس كيججحي نكتججب عسججه و ،شججب يف أ اإلجابججة عججف ذلججب ك ججه لججف تكججئ
جججاسزة مس ج قاً ،و ،سججيما مججا يتع ججق مسهججا بالتصججئير اإلبججافف ادلاججرق يف التياصججيل؛ ججسحف
ن رح س ا ادلئائ مف فيث إ اجلجس مسجألة وجئديجة ،ووسجي ة تع َتيجة وتيسجَتية لقرجايا
اجتماعيجة ،وقججيم الشجر واخلججَت ،يعجرب بججه الكاتجب عججف واجع إنسججاين يتاجاوز الس ججرة السججاذجة
أسَتة لاة الئصحي.
ويج سب غججايل شججكري ،وسججئ يع جق ع ججى روايججة (السجراب) لسايججب زليججئه ،إىل أ "مججا
ؽليججز صليججب زليججئه سججئ تقدؽلججه احلججدث السمججئذجف يف صججئرة مئفيججة باججَت فاجججة إىل تكرارسججا
كما ػلدث يف احلياة -ال يسجزلق إىل مستئى رخجيو يتعمجد ذووا اإل ااجة والتكجرار بايجةاإلثججارة ٛٔ".وإذا كججا ذلججب صججحيحاً إىل فججد مججا ،نججه -يف ادلقابججل -يقججد اجلججس خججارج
إ ججار الججزواج بئصججيه ع جالً يعي جاً مججربراً ،تعججرب عسججه شدصججية السججيد أضبججد ع ججد اجل جئاد ،الججيت
تجًتاوح بججُت الع ججادة واليسججاد ،والججيت ت هججر يف ف جئارا مججع الشججيخ متججئيل ع ججد الصججمد" .سججأ
السججيد أضبججد ع ججد اجل جئاد يمججا يش ج ه الئعيججد :مججاذا تقججئ  ،وأن ج ادلججؤمف الججئر  ،يف ولعججب
بالسساق
قا :

كججا السججيد معتججاداً لص جرافته ججم يس ججزع ،نيرااججه ،واججحب اججحكة مقتر ج ة

 مججا ع ججف مججف ذام ،أ ،ػلججدث رسججئ ا ص ج ى ا ع يججه وس ج م عججف ف ججه ل يججبوالسساق
وم بئزا زلتااً ع ى مس ق السيد ال ي مل يعا ه ،وقا :
ق ب الشيخ َ
 احلال غَت احلرا يا ابف ع د اجلئاد ،والزواج غَت اجلري وراق الياجرات.َمد السيد بصرا لالشفق ،وقا ب هاة جديدة:

 مججا ارتر ج نيسججف يئم جاً أ تعتججدي ع ججى عججر أو كرامججة ق ج  ،واحلمججدذلب.
ررب الشيخ رك تيه بيديه ،وقا بارابة واستسكار:
ٔ ٛشكري ،غايل .أ مة الجنس في القرة العربية ،بَتوت :دار ا اق اجلديدة ،د.ت ،ىل.ٜٚ

ع ججى
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 ع ج ر اججعيحي  ،يستح ججه إ ،اججعيحي ،واليسججق لعسججة ولججئ يكججف بيججاجرة ،كججا أبججئمرضب ججه ا مئلع ج جاً بالسس ججاق ،ت ججزوج عش ج جريف م ججرة ،م ججاذا  ،تس ججته س ج ج ي ه وتتسك ججب ريج ججق
ادلعاصف
واحب السيد احكة عالية وقا :
 أأن ويل ا أ مأذو شرعف كا أ ،ش ه عقيم أكار مف التزوج ،وبجالرغم مجفأنه مل يساجب سجئاي إ ،أ عقجارا ت جدد بيجٍت وبجُت زوججات أربج ٍع مجات عجسهف ،إىل مجا اجا
ع ى السيقات الشرعية يف فياتجه ،أمجا أنجا جأب لاالثجة ذكجئر واثستجُت ،ومجا غلجئز يل أ أنججزلق
إىل اإلكاججار مججف الزوجججات ،أُبججدد مججا يس جر ا يل مججف رزق ،و ،تججس َ ي ججا ش ججيخ مت ججئيل أ
غئاين اليئ سجف ججئاري األمج والجاليت أف هجف ا بجال يع والشجراق ،وا مجف ق ُجل ومجف بع ُجد
ٕٛ
غيئر رفيم".
ويسهججف الكاتججب احلجئار بكججال ع ججد اجلجئاد ،انتصججاراً دلس قجه التربيجري دلعاشججرة ادلئمسججات
بد تعدد الزوججات حباجة الياقجة ،ي جدو اليعجل عاديجاً ،مئعلجاً القجار دبس قيجة جرح السجيد،
يف فُت ي هر الشيخ متئيل اعيحي احلاجة ،رلجرد درويجن ،ػلجاورا ال جل مسجتهز اً ،كمجا يف
قئلججه" :و ،تججس َ يججا شججيخ متججئيل أ غ جئاين اليججئ سججف ج جئاري األم ج والججاليت أف ه ججف ا
بججال يع والش جراق ،وا مججف ق ج ُجل ومججف بعج ُجد غيججئر رفججيم"؛ إذ يسججئي بججُت الا جئاين واجل جئاري،
وػل ججل معاش ججرمف قياسج جاً ع ججى معاش ججرة اجلج جئاري يف ادلاا ججف ،يعق ججب بع ججارة "ر ،غي ججئر
رفججيم" ،و ،نقجرأ تع يقجاً ل جراوي ،و ،رداً ل شججيخ ،ليكججئ اجلججس ع ججى سج ا الشججاك ة ججاسرة
اجتماعية ؽلارسها ادلرق إ شاق ،مف دو أي فرج أو قيد.
وغلسجد عججل ال سج طيحججة يف روايججة زسججرة ديججب (بججُت كججف و ججف) اخل ي ججة يف مس ججئر
َمف يرى خجارج زلجي اليعجل ،بيسمجا تجد لاتهجا وسجف زبجرب ابجف خاذلجا عمجر عجف معانجاة ع يجة
ربياسججا ادلجرأة امرومججة مججف ضبايججة الرجججل اقتصججادياً" :مل يكججف لججدي خيججار ...قالج لججه ب هاججة
متحدية داماة بعد أ استيزما م اسر الرافة ادلادية اليت ،ف تها ع ى شجك ه وسجيارته...
أ ،مججات ،أخئايججا قججتال ...وا خجرا مسججائنا  ،وأمججف مريرججة مرميججة يف ركج ٍف بج لب ال يج
ٕ ٛزليئه ،صليب .بين القررين ،القاسرة :دار مصر ل اعة ،د.ت ،ىل.ٖٜ-ٖٛ
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ال ي تعر ه ...عالجها يت ب نيقجات ومصجاريحي باسرجة ،وججدت نيسجف وفيجدة أصجار
اليقججر واجلججئ  ...وأنججُت أمججف ادلريرججة ،إنججه سججئ سججئ الج ي رمججى  ،ذل ج ا العمججل ،كججا ادلدججرج
الئفيد ل تدييحي مف معانايت ،وقد مكسٍت مف تئ َت الدراسم الالزمة لشراق الجدواق واإلنيجاق
ع ججى ال يج  ٖٛ". ...وسكج ا جع تهججا ال ججرو القاسججية مئمسجاً ،ججرو يصججسعها يف الججسو
الر ججمَت (س ججئ) ،ال ج ج ي ي ججد ع ججى اليق ججر ،وال ج ج ي وق ججحي ف ججا الً دو ت ججئا ر شب ججف ال ججدواق،
ومصججرو ال ي ج ؛ إذججا عساصججر تججديف الئاقججع القججاسر ،وتؤكججد أس ج اب ع ه ججا ،مججف دو أ
تربرا؛ ألذا  ،سب ب خياراً .ويف ادلقابل ،يتساسى عمر ت جب األسج اب مجع ع مجه يجا مسج قاً،
لكسه يتدارم األمر ،ويتد ى عف لئمها.
ويقججحي ال جراوي إىل جانججب اليتججاة مسججتددماً ال اججة ادلئ يججة ،ومتد ج اً مئقيجاً ذبججاا الئاقججع
واجملتمججع ال ج ي يججد ع بسججميحة إىل اخل ي ججة يججديسها ،عسججدما يقابججل يف مش جهد درامججف بججُت
واججعية اليتججاة ال ا سججة وفججا عمججر ادلرػلججة ،يدتججار ك مججات ت ججدو بري ججة يف اسرسججاُ ،مديسججة
ومستسكرة يف د،لتها ،وسئ ما يؤديه ادل يئه (داماة) ،فيجث يتجدخل الجراوي م اشجرة ليقجد
مئقي جاً يججدعم كججال اليتججاة ،ويؤكججد فااهججا ،بججالرغم مججف س ج ية اليعججل ال ج ي أصلزتججه؛ س جئاق
ع ججى مسججتئى السججرد ،أو ع ججى مسججتئى الد،لججة ،شلججا غلعججل مئقيججه غججَت مسججاند ل يعججل ،وإظلججا
ُمججديف ل ماتمججع الج ي ؽلججارس قهجراً ع ججى َمجف  ،سججسد لججه ،خاصجةً إذا كججا الشججدو ام جرأة،
ليقئ يف األخَت إ اجملتمع سئ ال ي صسع ادلصَت امتئ ل يتاة.
وإذا كججا س ج ا السم جئذج ؽلاججل ادل جرأة الججيت ي جد عها قهججر اليقججر واحلاجججة إىل ال اججاق ،ج
السو الروا ف يقد ظلاذج تعاين ال رو نيسها ،لكسها  ،ت اأ إىل الئسي ة نيسجها .ولعجل
اخل ججاب ب ج لب ير ججع الا ججاق عججف السججقئإل بججدا ع احلاجججة ،وؼلججرب عججف خيججارات أخججرى غججَت
تس يم اجلسد مقابل قية الا اق .ولكف ،سل يكيف ذلب لتربير القهر ادلمارس ع ى ادلرأة
ومف سؤ،ق اليتاة اليت ي تقف يا الشاعر يف روايجة (الشجمعة والجدساليز) ،والجيت زبجرب عجف
واقعها القاسر ،سلا جةً أمهجا" :تع ج يجا ؽلجه تع ج  ،كجل يجئ أقجئ اليجئ أُذجف ادلسجألة ،لكجف
عسججدما أسج ادلديسججة أجججد احليججاة يهججا ،ق عججة مججف احلديججد أو مججف األطسج ادلقججئى ، ،مسيج
ٖ ٛديب ،زسرة .بين فكي وطن ،اجلزا ر :مسشئرات الت يُت ، ٕٓٓٓ ،ىلٔ.ٔٙ
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ذلججا إ الق جاً ،مججاذا تريججديف عسججد الس جؤا إذا كججا األمججر يتع ججق بالشججال ،ججال شججال .عسججدما
يتججئ ر مسصججب يع ججف عسججه يف اجلرا ججد ،سججم يكج بئ  ،حججىت إذا مججا أع سجئا يف اجلرا ججد ،يع ججئ
ادلسصب بامسئبية ،وما ت عها ،كل َمف تئ حي أو ُمسح شاالً ،الئسجا ة .أيسمجا ربركج ُ يجا
مججه (تعججٍت يف ال هاججة اجلزا ريججة أمججف) العزيججزة قيججل يل إذا كسج ِ تعججر ُت أفججداً ،م ج ُ م ج ُ ،
ٗٛ
خر ،دلاذا ولدتٍت بستاً يا ؽله العزيزة ".
وإذا ما قاب ُ مسؤو ً،قا يل كالماً َ

وي ججدو ال حججث عججف شججال أم جراً عادي جاً  ،خصئصججية يججه ،ججالقهر ال ج ي تعانيججه اليتججاة
مشًتم بُت الساس صبيعاً ،تدلل ع يه الك متا ادلكررتا (تع ُ  ،م ج ُ ) ،تع جَتاً عجف جيجاق
الئاقججع ،وصججعئبة ادلديسججة األطستيججة ،بيججد أ اخل ججاب ي ججئح خبصئصججية ادلئقججحي ع ججى ادلسججتئى
الد،يل امف سياق اجلم ة "وإذا ما قاب مسؤو ً،قا يل كالمجاً خ َجر" ،ويجرت "الكجال
ا خججر" باسججتسكا ٍر يصججح ه يججأس يتا ججى يف "دلججاذا ولججدتٍت بستجاً يججا مججه العزيججزة " .وتستحرججر
العالقججة بججُت ادل يئ ججات (الكججال ا خججر ،بست جاً) الكججال ال ج ي قالججه ادلسججؤو  ،ومل تق ججه سججف
ص جرافة ،يف فججُت يشججتال ع ججى ادلسججتئى الججد،يل ،يججدرم القججار أ الكججال سججئ الئ ييججة
مقابججل اجلججس ؛ أل "الججسو ال ججاسر ع ججارة عججف س س ج ة مججف ا،نتقججادات الًتكي يججة وادلعاميججة
الججيت يشججك ها احلكججف والججيت سبكجف قراقمججا مججف اسججتاالق نئعيججة مججا زبييججه ومججا ت هججرا "ٛ٘.لج ا
نقئ إ ادلسؤو ؽل ب الس ة وادلا  ،ويستال واع ادلرأة القاسر إلشج ا غريزتجه ،وسجئ مجا
ق ته طيحجة ،ور رجته اليتجاة يف روايجة (الشجمعة والجدساليز) ،وقجد جع هجا ماجل سج ا ا،متهجا
تججر ا كئذ ججا ول ججدت أناججى ،باعت ججار أ الئاق ججع القججاسر ي جد ع ادل جرأة إىل تقججد جس ججدسا شبس جاً
ع كان ريسة قهج ٍر مجزدوج؛ قهجر الئاقجع ،وقهجر الرججل الجب ادلتعجة ،كئنجه
ل د ز،
ؽل ب مياتيح خزا ف ادلؤونة.

ويف روايججة (احلججف الالتيججٍت) يصججئر سججهيل إدري ج ب ججل الروايججة وب تهججا ب ريقججة ذبعججل
لقاقعلججا فتمي جاً ،قججد د ججع الشججاب ال سججاين (رمججز احلرججارة الشججرقية) إىل ا،نصججهار يف بئتقججة
جججانُت (رمججز احلرججارة الاربيججة) ،ليدججرج إنسججاناً جديججداً بججئعف جديججد ذبججاا ذاتججه ٛٙ،بعججد مججا
ٗ ٛو ار ،ال اسر .الشمعة والدهاليز ،اجلزا ر :مسشئرات الت يُت ، ٜٜٔ٘ ،ىل.ٔٔٚ-ٔٔٙ
٘ ٛالزاسف ،ريد .النص والجسد والتأويل ،الدار ال يراق :إ ريقيا الشرق ، ٕٖٓٓ ،ىلٖٗٔ.
 ٛٙشكري ،أ مة الجنس في القرة العربية ،مرجع سابق ،ىلٗ.ٔٚ
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عمق ج اليتججاة الشججرقية الك ج يججه دبحمئ،مججا العقديججة والاقا يججة وا،جتماعيججة ،ود عتججه إىل
اذلارة .وسسا أجد تئ يياً مر الً لرمزية اليتجاة الشجرقية؛ إذ :مجا سجف مسج ات سج ا الك ج
س ججل س ججف مرجعيت ججه الديسي ججة أ هم ججه ذلج ج ا ادلرجعي ججة س ججل الك ج ج س ججئ القاع ججدة يف اجملتم ججع
الشجرقف أ القاعجدة سججف الشجاذة والئاقججع أ الروايجة  ،ذبيججب عجف سج ا التسجاي،ت وغَتسججا،
وإظلا ت رح مال س ا األزمة بئصيها فقيقةً وقاعدةً شام ةً ،مؤكجدةً أياسجا بصجيتها خصيصجةً
راسدةً د ع إليها مرجعيات اجملتمع ،لتأيت جانُت مئنًتو اليت ما ج ذبربجة ريجدة يف فيجاة
ال ل العر ،،جع ته يدرم وجئدا اإلنساين.
ويجرى شجكري أ سج ا العالقججة "ربقجق شجكالً مجف التكامججل يف ا،نسجاا والتعجاد بججُت
العا ي ججة واجلس ججد (احل ججب س ج ا احل ججب ال ج ي مل يع ججر مس ججه إ ،أف ججد ش ج ريه :م جا السش ججئة
الروفيججة وفججدسا ،وإمجا ال ج ة اجلسججدية وفججدسا ،بججل سججئ مل يعججر أي الشج ريف إ ،يف أسجئأ
أشججكاله :إم جا ك ج واناججالق وتبكججل ،وإم جا أنانيججة وفيئانيججة واضل ججاإل .ومل يكججف يتصججئر أ
بئس ججع إنس ججا أ ي ججدرم إىل جان ججب أنا ججى ال ج ج تُت ك تيهم ججا كم ججا أدركهم ججا س ججئ إىل جان ججب
جججانُت .وكان ج سججف مججف رسا ججة األنئثججة حبي ججث كان ج تع ججف كيججحي تعججاب األخ ج والع ججاق،
وكيججحي تججد ع الرججار وادل ججل بتا يججب إفججدى ال ج تُت يف الئقج ادلساسججب ٛٚ".وسججئ انسججاا
مل غل ججدا مص ج ج يى س ججعيد* ب ججالرغم م ججف عالقات ججه ادلتع ججددة م ججع ادل ج جرأة األوروبي ججة ،ج جال ام ج جرأة
است اع ربقيق وجئدا سئى وافدة سف ادلرأة السئدانية (العربية) ،وذلب عسدما عجاد إىل
قريت ججه يف الس ججئدا  ،ودبئم ججا ججل تا ه جاً يع ججاين الر ججيا ب ججُت ا ججييت السه ججر ،ويص ججرخ :السا ججدة
السادة.
وؼل و شكري إىل أ العالقة سف رمز ل تياعجل احلرجاري بجُت اجملتمجع العجر ،واجملتمجع
األورو ٛٛ.،وبججالرغم مججف أ ال قججاق قججد أعججاد إىل ال ججل كيانججه ،وربقججق وج ججئدا عججف ري ججق
عالقتججه اجلسسججية باليتججاة األوروبيججة ،ج ب ججل روايججة (مئسججم اذلاججرة إىل الشججما ) مل يججتمكف
مف ذلب رغم ما فققه مف صلاح ع مف ،ساجدا يسجتقم مجف احلرجارة الاربيجة ادلما جة يف ادلجرأة
 ٛٚادلرجع السابق ،ىل.ٔٚٛ
* مص يى سعيد سئ ب ل رواية ال يب صاحل :مئسم اذلارة إىل الشما .
 ٛٛشكري ،أ مة الجنس في القرة العربية ،مرجع سابق ،ىل.ٔٚٛ
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جسسياً .ويف ك تا احلالتُت ،ج التع جَت احلرجاري عسجد الروا جف العجر ،يف فجئارا مجع احلرجارة
الاربية يكئ جسسياً ،وسئ ما يد ع جى أ التياعجل بجُت احلرجارتُت لجي تيجاعالً رومانسجياً
فادل جاً كمججا قدمتججه روايججة (احلججف الالتيججٍت) ،وأ ادلس ج م (العججر ، )،ػلقججق تياع ججه مججع الاججرب
جسسياً ق ؛ إذ تئجد بدا ل فرارية عديدة أكار تع َتاً وعمقجاً مجف اجلجس  ،تقجد الشجرق
يف صئرة فرارية تتااوز الاريزة اليت تكرس الس رة الاربية امتقرة ل عر.،
صججحيح أ بعججا الججروا يُت (أماججا  :صليججب الكججيالين ،وع ججد احلميججد جججئدة السججحار،
وع ججف أضبججد بكاججَت)  ،يسكججرو السمججاذج السججابقة ،وإظلججا يجَعُجدوذا شججاذة ،ويعراججئذا يف صججئر
مسي جرة ،متد ج يف مججف قصججة يئسججحي -ع يججه السججال  -يف القججر الكججر ظلئذج جاً ومرجعي جةً يف
تصئير ادلشهد اجلسسجف ،الجيت  ،تصجئرا قال جاً ماجَتاً ،مجع مراعجاة الجدوا ع السيسجية لج لب ،مجف
دو حبججث عججف تربي جرات اجتماعيججة أو سججيية ل مئقججحي .وسججئ السمججئذج ال ج ي وجججب ع ججى
األديججب ادلس ج م ا،قتججداق بججه يف رواياتججه؛ أل الع ججاق األد ،يف جججئسرا سججاد ومتميججز ،و،
يسججعف الروا ججف إىل إتيججا مججا يسه جاا عسججه ربججه ،ج ذا كتججب روايججة مججف ال ججدسف أ يس ججق مججف
عقيدته.
غ ججَت أ بع ججا السق ججاد ي ججد عئ خ ججال ذل ججب كم ججا ال ججروا يُت ،ه ج ا ججه وادي يص ججحي
روايججات ع ججد احلميججد جججئدة السججحار بججاجلمئد وامدوديججة ،ألنججه يتد ج مججف يئسججحي -ع يججه
السال  -ظلئذجاً ل ه؛ "إنجه  ،يسجاقن مئاجئعاته األدبيجة إ ،مجف خجال (اإل جار الجديٍت)،
تكجئ القجيم عسججدا أبجيا وأسجئد ،وخججَتاً وشجراً ،و ،رلجا لتججداخل األلجئا واخل جئإل عسججدا،
وترتب ع جى ذلجب أ قرجية احلجب عسجدا تسجاقَن يف رواياتجه ع جى اجئق (احلجال واحلجرا )...
وتص ح الصئرة خااعة لكل ادلئروثات الس يية ،وإ خاليج مس جق الت جئر والعقجل (ع جى
فجد زعمجه) ...ولعجل سج ا مجا جعجل مصج يى (ال جل) يف (قا جة الزمجا ) ييرجل ربيجة سج
ال ي ع ى كئثر تاة ال يسيه ...غلد ال ل نيسه بُت صجئرتُت ترمجز كجل مسهمجا إىل مئقجحي
اجتم ججاعف بعيس ججه ،ك ججئثر سباج جل الت ججئر الج ج ي نالت ججه ادلج جرأة ب ججالتع يم ...ولكسه ججا اس ججتاارته يف
مكمججف اخل ججئرة مججف نيسججه ،لقججد غججادر القججاسرة إىل اإلسججكسدرية (و يمججا سججئ يس جر أمامججه إذ
مها زبرج مف ال حر عارية ،مجا كجا ل جاس ال حجر ؼليجف شجي اً ،اجار دمجه يف عروقجه ،وشجعر
ٜٛ
بتقزز وايق ،دت لعيسه بايرة تا هة)".
 ٜٛاذلامشف ،اإلنسان في األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٖٗٔ.
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وإذا مل يقج ِم السجحار العالقجة العا ييججة واجلسسجية بجُت الرججل وادلجرأة ع جى أسجاس احلججال
واحلرا  ،ادلسسام مع مرجعيته العقدية والاقا ية ،اليت سف مرجعية رلتمعجه ،ع جى أي أسجاس
يريججدا ججه وادي أ يقيمهججا سججل يست ججر مسججه أ غلعججل ب ججه غلججري ضلججئ اليتججاة ،وػلترججسها
مقج الً ،يسججدم معهججا يف عالقججة جسسججية  :مججىت كججا ل ججاس السج افة اليااججح عسججد ادلجرأة
رمزاً ل تقد نتياة الع م سل الع م يقئد إىل س ا الصئرة اليت زبالحي ا،نتمجاق الاقجايف مجىت
كا ا،فتشا رمزاً ل تد حي إنه ربامجل أيجديئلئجف يعجرب عجف ازدواجيجة السقجد العجر .،يجف
الئق ال ي تئصحي يه ادلشاسد اجلسسية غجَت الشجرعية عسجد صليجب زليجئه وسجهيل إدريج
يئصجحي السججحار بأنججه
بالدقيقججة وادلعججربة عججف اجملتمججع ،وتركج ل شدصججيات فريججة التصججر َ ،
متعسججحي يف إج ججار شدص ججيته ع ججى التصججر حبي ججاق َو ججق م ججا ؽل ي ججه ع يه ججا ديسه ججا ،ر ر ج
ظلئذجاً ل مرأة ادلتاربة ما ما ر ا يئسحي -ع يه السال  -دعئة امرأة العزيز إىل اليافشة.
واخلالصججة أ اجلججس وسججي ة  ،غايججة ،وأ اذلججد مسججه فيج السججئ  ،وتكججئيف األسججرة،
ولججي إش ج ا الرغ ججة ق ج  ،وعججد الس ججر إليججه مججف س ج ا الزاويججة يججد ع الروا ججف إىل تصججئرات
جا خ ُجر مجف مس جق
بعيدة عف فقيقة اجملتمع الج ي يستمجف إليجه ويكتجب لجه؛ إذ اسجتامرا بع ٌ
مرجعيج ججات مسج ججتعارة ،أو برغ ج ججة الج ججًتوي والج ججرواج ،يشج ججد القج ججار إليج ججه ،ويشج ججعرا بالرج ججيا
الئجئدي ،وغلع ه يسحر عف غاية اذلد مف وجئدا.
اتمة:
نقئ بعد س ا الدراسة أ مهمة الرواية سف ادلساعدة ع ى رد ا،عت جار الج ايت ل جسي
اإلنس ججانية بئص ججيها قيمج جةً كئنيج جةً ك ججربى ،وبج ج لب تتدج ج الق ججيم وزذ ججا يف اجملتم ججع ع ججف ري ججق
الججسي  ،وسبكسهججا مججف القيججا بججدورسا ادلسججسد إليهججا ،ومججف يكججئ احلججديث عججف اجلججس -
ماالً -زلكئماً بقيم اا ة نابعجة مجف تعجاليم العقيجدة .وع جى سج ا ،تسجت يع الروايجة احلجديث
عججف عالقججة احلججب السججئي دوظلججا فججرج ،كمججا احلججديث عججف اجلججس اذلججاب  ،مججف دو اعتمججاد
اإلثجارة؛ أل ذلجب ي جيح إشجاعة اليافشجة يف اجملتمجع ادلسج م ،ومجف يتسجاو الروا جف سلت ججحي
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التاججارب اإلنسججانية ،التزامججه  ،ؽلسعججه مججف إث جراق األدب بستججاج أصججيل وأدب إنسججاين عججادلف
خالد.
لقججد جع ج ادلرجعيججات ادلسججتعارة الروا ججف العججر ،ماًتب جاً عججف رلتمعججه ،يسججَت يف خ ج
معججاك رغججم واقعيججة القججيم الججيت يصججئرسا ،ولكججف ريقججة التصججئير تؤ رسججا س ج ا ادلرجعيججات.
ذا كان القيم يف الرواية تع َتاً عف شدصية األُمة ،وصهر القيم الئا دة بتصئرسا فسجب
مججا تقترججيه مص ج حتها الاقا يججة ،ج التاري ججب س ججئ استس ججال ل ق ججيم وادليججاسيم الاربيججة؛ ل ج ا
كان الرواية ادلتاربة ربمل مياسيم بعيدة عف فقيقة اجملتمع ،و ،ت تقف معه يف مرجعيته.
ويف أثساق عراسا القجيم (الجديف ،احلريجة وا،لتجزا  ،اجلجس ) وأبعادسجا التاري يجة عسجد بعجا
الجروا يُت ،انكشججحي لسجا كيججحي أ سجؤ،ق -بججئعف ،وغجَت وعججف -يروججئ لقججيم الاقا جة الاربيججة
وتصججئراما؛ إذججا دعججئة غججَت م اشججرة إىل ع مانيججة األدب عام جةً والروايججة بئجججه خججاىل .ولججي
،قت ججاس ادلي ججاسيم وف ججىت الق ججيم والتص ججئرات ،إذا كان ج ا ججرورة ،أ تتياع ججل م ججع مت ججات
األُمة وتسصهر يف بئتقتها؛ أل الرواية العربية تت جئر ب ادمجا مجف روايجات الاقا جات األخجرى
و داي ج جا .ل ج ج ا يتعج ججُت ع ج ججى الروا ج ججف ادلس ج ج م أ ػلج ججا ع ج ججى أصج ججالته األدبيج ججة ،ويسج ججتئعب
ادلع يججات العادليججة ب ؽلانججه وتصججئرا اإلسججالمف .قججد بيس ج الق جراقة كيججحي أ بعججا ال جروا يُت
أنتا جئا روايججامم مججف مرجعيججات بعيججدة ،بججل تسججاقا أفيان جاً مرجعيججات شدصججية رلتمعججامم
وما هججا .وس ج ا الرججدية اذلدميججة ليس ج فداثججة أو فريججة ،وإظلججا ت عيججة ل اججرب ،تق ججد
وقيمهججا ُ
األنا ا خر وتسقل عسه بالتئاتر ،مست عدة ادلئروث؛ ل ا ن م ادليارقة بجُت اجملتمجع ادلسجتقِل
ل رواي ججة وسج ج ا الروا ججف ،ججاجملتمع زلمج جل دبئروث ججه ومرجعيت ججه الديسي ججة وثقا ت ججه ،والروا ججف مت ججأثر
ومش ع بالتصئرات الاربية اليت تؤ ر الئاقع ال ي يسق ه ،وسئ واقع س ا اجملتمع.
ماسة إىل ما يأيت :ب جئرة ميهجئ ل سقجد يس جٍت ع جى مرجعيجة
ويرى ال حث بأ شبة فاجة ّ
اجملتم ججع الع ججر ،واإلس ججالمف .وزبص ججيو األدب اإلس ججالمف دبزي ججد م ججف الدراس ججات ،بئص ججيه
ظلئذجاً يقد القيم اليااج ة .واجرورة ا،ستمجا بسايجب الكجيالين الساقجد .واحلجث ع جى عقجد
دراس ججات مقارن ججة ب ججُت األدب اإلس ججالمف وا داب األخ ججرى .وانيت ججاح السق ججد ع ججى م ججا س ججئ
صباسَتي لكف يئصل رسالته ،ويرسخ القيم الس ي ة يف اجملتمع.

