مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية
علمية محكمة ،العدد الـ ،53شتاء  8931هـ .ش/
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أدلجة االشتراکية التکاملية
في رواية «الشراع والعاصفة» لحنّا مينه
رضا

ناظميان ،8إحياء کماسي2

 .1أستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي
 .2طالبة الدکتوراه يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي
تاريخ استالم البحث8931/82/11 :

تاريخ قبول البحث8931/82/21 :

المل ّخص

الوصول إل ی ج وور اععرف ة اإلاس اایة وفروعه ا ود دود ا .وبینه ا وب نی األدب،
حتاول
َ
علم األفکار ُ
اإلیدیولوجیا هإّنا ُ
عالق ة و یق ة .هأم ا األدجل ةُ فه ي االت ها و و أ أو مب دأ مع هنی م ا األفک ار وا ه اذ الطریق ة واألس لوب ل نه مع هنی.
ااشرتاکیة ما أشهر النظریات وأبرز اإلیدیولوجیات يف الروایات العربیة .ما أ داف وه النظریة ،االتها بأ داف
خمتص ة ب
الطبقة العاملة وصیاغة اجملتمع األوفر إاساایة وعدالة علی األرض .دنها مین روائ ي س ورل ل إیدیولوجی ة َّ
یعکس ها يف روایات  .وإاه م ا ال روائینی ال ویا یأخ وو الروای ة ک أدال لبی ا آرائه م وإی دیولوجیتهم .روای ة "الش را
والعاص "ة" م ا روای ات دنه ا ،تُ َق ُد ُ لن ا ر ی ة اش رتاکیة لکاتبه ا .أههی ة مس ألة إی دیولوجیا ال راول وکی"ی ة أدجل ة الروای ة
اشرتاکیا ،جعلت البادثا أ یبحث ا ع ا وا اعوع و ویُعاجل اه ب اعنه الوص "ي التحلیل ي .م ا أ هم النت ائ ال
(التطوری ة) .یع اج ال روال
وص ل إلیه ا البادث ا ي إ َّ أب رز اعی هل ااش رتاکیة احلاکم ة يف الروای ة ،ي التکاملی ة
ه
التکاملی ة يف حم وریا أساس ینی )1 :التکام ل الت ارخیي؛  )2تکام ل الش عور اإلاس اي .وا ری أ ه الت ها ال راول
بااشرتاکیهة مل جیعل أدب متصنهعا.

الكلمات الرئيسة :اإلیدیولوجیا؛ أدجلة ااشرتاکیة؛ الروایات العربیة؛ الشرا والعاص"ة.

 الکاتبة اعسؤولة

ehyakomasi@yahoo.com
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المقدمة
ا اظری ات الکات أ وخی د أ دافا إیدیولوجی ة واع حة أو خ"یه ة .م ا
ال ن األدي یعک ُ
اإلیدیولوجیات احلاکمة علی األدب الع ري ،ي ال"ک رل اإلش رتاکیة .یعتق ُد أص حاب وه ال"ک رل
اظم علی أُ ُس ا اش رتاکیة وأ َّ البش ر یعیش و يف س ال
«أ ه اجملتمع یکو أکثر عدالة وازد ارا لو َ
ووئاٍ إذا حت هققت الدمیوقراطیة ااجتماعیة ال تقو علی إاصاف الطبقات وعلی اعشاریع التعاوایهة
اجلماعیهة» (أبوداقة.)181-191 : 1191 ،

دنها مین ما الروائینی ال ویا یرص دو وه الر ی ة يف روای اهم .تظه ر مالم ا الر ی ة ااش رتاکیة
ومظا ر ا يف أکثر روایات و و یُ َع ُّد ما هرواد وه الر یة .یتهخ ُو الروایة أدال هامة لبیا آرائ  .روایت
تعکا صورل واع حة حلقب ة يف ت اریل الع رب السیاس ي واإلجتم اعي .وتس هّ ُل
"الشرا والعاص"ة"
ُ
الر یة ااشرتاکیة أکثر وعودا وحت هددا (خضور118 : 1191 ،؛ واعاعي.)148 : 1181 ،
وجیسدوّنا .روایت "الش را
دنها مین یُ َع ُّد ما هرواد الکتهاب الویا یؤدجلو الر ی ة ااشرتاکیة يف روایتهم ه
والعاص "ة" ي أکث ر وع ودا وحت هددا وملتهم ة باإلیدیولوجی ة ااش رتاکیة ال ُحت هد ُد م"هوم ا معیهن ا لساس ا .
فتصبا الروایة متمیههل عا الروایات األخ ری يف اع"هو  .أههی ة مس ألة کی"ی ة اس تخدا الروای ة ک أدال لبیا آراء
الکاتأ وکی"یة أدجلتها واع"ا یم اعستخدمة فیها ومسألة تطبیق األُ ُسا العامة لل"کرل ااشرتاکیة يف الروایة،
جعلتنا ابحث عا وا اعوعو  .ما األسللة اهل هامة ال ار ُید أ جنیأ عنها:
 )1ما ي اع"ا یم اععیهنة ال تنطلق ما اإلیدیولوجیة ااشرتاکیة يف الروایة؟
 )2کیف یُؤدج دنها مین الر یة ااشرتاکیة يف روایت ؟
اععنی الول خیت ُّ بالکاتأ؟
 )3ما و األسلوب واعنه ه
 )4ما مدی توفیق الکاتأ يف أدجلة الر یة ااشرتاکیة؟
خلفية البحث

اعهمة والرئیسیة ال است"داا
ما خالل حبثنا عا موعو دراستنا فقد عثراا علی مقالتنی وکااتا ما اعصادر ه
منهما" )1 :الدالة ااجتماعیة للشکل الروائي يف روایات دنها مینة" ال کتبها شکری اعاعي ومته اشر ا يف
العدد  31و 32ما جملهة "فصول" يف سنة  .1191الکاتأ يف وا البحث یدرس مجیع روایات دنها مین
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ویقو ببیا ال"نو الروائیهة اعس تخدمة يف الروایات وبیا أفکار ال راول وإیدیولوجیت يف اعسار الروائي)2 .
"اعضمو ااجتماعي يف روایة :الشرا والعاص"ة" ال کتبها أدیأ خضور ومته اشر ا يف العدد  11ما جملهة
"اععرفة" يف سنة  .1191الکاتأ یبحث عا اعضامنی اإلجتماعیة اعستخدمة يف روایة "الشرا والعاص"ة".
ما أ ُم النتائ ال استنتّها البادث ،ي «أ ه الروایة أول روایة عربیة عا البحر وعمل ملحم هي وصیاغة
سیاسیة ألوعا شعبنا السیاسیة وااقتصادیة وااجتماعیة والطبقیهة».
أجنهت حبوث عدیدل دول أدب دنها مین واألدب ااشرتاکی منها:
" .1اعدرس ة الواقعیهة ااش رتاکیهة عن د عب د الوه اب البی او وأ د عب د اععط ي دّ ازل" :وه دراس ة
العالمة الطباطبایي .البادث "عباس راستگو" یقوُ بدراسة أشعار ویا
مقدمة لنیل درجة اعاجستری جبامعة ه
الشاعریا واقد ا وحتلیلها علی الر یة ااشرتاکیة.
" .2مظا ر الواقعیة الت"ا لیة يف أدب جنیأ حم"وظ وتداعیات " :کتبها عداا طهماسيب وجواد أصغرل
ومته اشر ا يف جملة "دااشکده ادبیات وعلو ااساي دااشگاه هرا " سنة  1391يف العدد  .179ما أ هم
النتائ ال وصل إلیها البادثا  ،أ ه جنیأ حم"وظ اشر روایات علی ااشرتاکیة واعارکسیة علما بأا یعتقد
بالتکاملیة الداروینیة اعنطویة يف ال یت احلافلة هبا يف إطار تارخیي.
" .3الواقعیة ااشرتاکیة يف النقد العري احلدیث" :کتبها ش کرل غ او ومتَّ اش ر ا يف الع دد 1
م ا جمل ة "ايفداب" يف س نة  .1191يف وا البح ث ،یق و الباد ث بدراس ة ص لة ال" ها باحلی ال
والواقعیة ااشرتاکیة وتطبیقها يف الروایات العربیة.
" .4الطروسیة وعامل دنها مین الروائي" :کتبتها جناح عطار عا شخصیهة الطروسي ( و بطل يف روای ة
الشرا والعاص"ة) واشرت يف العدد  149ما جملهة "اععرفة" يف سنة  .1174الکاتأ يف وا البحث یقو
توصل هلا ي أ ه «أبرز ما مییهه
اعهمة ال ه
بتعریف الشخصیهة األصلیة أی الطروسي يف الروایة .ما النتائ ه
العمل الروائي لیا قدرل الکاتأ علی أ مینا أبطالَ احلیا َل ،بل قدرت علی متابعة خت التط هور يف دیاهم
بشکل ینسّم مع ذواهم ...و وا یتح هقق يف أعمال دنا حت هققا ا سبیل إلی اکراا ».
" .1الواق ع األدي :دنه ا مین وتن اقي وع ي الکات أ" :کتبه ا عبه اس أ د لبی أ واش رت يف
جمل ة "فص ول" يف اجملل د الس ادس ويف س نة  1191الع دد  .1تتن اول وه الدراس ة الث روای ات:
الشرا والعاص "ة ،وال ثل ی أو م ا الناف ول ،والش ما يف ی و غ ائم ،حماول ة تبی نی م ا میک ا تس میت
بإیدیولوجیا الن ا إیدیولوجیا الکاتأ.
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حممد عطی واشرت يف جملة "ايفداب" يف العدد
" .9دنا مین  ...أدیأ التّربة واععائلة" :کتبها أ د ه
 2ويف سنة  .1174ما أ هم النتائ ال استخرجها البادث ،و أ ه التطابق بنی جتارب دنها مین ومعااات
احلیاتی ة وأدب ي اع"ت اح وال دلیل ل"ه م أدب دنه ا مین ؛ إذ أ ه اامت هانی ب نی ال"ک ر ااش رتاکي وم دارس
ظل بعیدا عا التأ ری يف أدب دنها مین دتی عا .1191
ااشرتاکیهة األدبیهة والتّارب ال"کریة ااشرتاکیة ه
ن اك حب وث وکت أ عدی دل تتح هدث ع ا اإلی دیولوجیا وعالقته ا ب ال"ا واألدب وتتح هدث ع ا
األدب ااشرتاکي يف آ ار الشعراء والروال .وقد است"داا ما معظم وه الدراسات يف وا البح ث
ل حب ث یق و بتحلی ل ودراس ة کی"ی ة أدجل ة ااش رتاکیة يف روای ة "الش را
ووصلنا إل ی أاه ا یوج د أ ه
العامة للر یة ااشرتاکیة يف الروایة.
والعاص"ة" ومدی توفیق الراول يف تطبیق اعبادئ ه
منهج البحث

یعتم د وا البح ث عل ی اع نه الوص "ي-التحلیل ي ال ول یغ وب يف البح ث بالتحلی ل ال دقیق
اعتکام ل م ا خ الل دراس ة النم اذنی م ا الروای ة وحتلیله ا م ا جه ة کی"ی ة اس تخدا اعض امنی
ااشرتاکیة ومبادئها مث حتلیل مدی توفیق الکاتأ يف تطبیق وه اعبادئ.

 .2اإليديولوجيا واألدلجة
اإليديولوجيا :ما الصعأ تقدمي تعریف شامل ع"هو اإلیدیولوجی ة ال تته" ق علیه ا مجی ع ال ت أ
ألول م هرل يف فلس "ة فراس ا يف ّنای ة الق ر الث اما عش ر إذ
العلمی ة .مت تق دمي م"ه و اإلی دیولوجیا ه
کاات تعين علم األفکار (عطا24 : 2112 ،؛ راغأ.)81 : 2112 ،
اإلیدیولوجیا ) )Ideologyلغویا « ي وعع النظریات بطریقة غری عملیة .اإلیدیولوجیة ي )1
جمموع ة اظامی ة م ا اع" ا یم يف موع و احلی ال أو الثقاف ة البش ریة )2 .طریق ة أو حمت وی الت"ک ری
اعمیه ٍ
ل"رد أو ٍ
مجاعة أو قافة )3 .النظریات واأل داف اعتکاملة ال تش هکل ق وا َ برا ام سیاس ي
ه
اجتماعي» (البعلبکي.)799 : 2118 ،
علم حیاول دراسة جوور ال"کر ومبادئ  ،وجمموعة ما اععتقدات السیاسیة وااجتماعیة
إذ اإلیدیولوجیا ٌ
وغریها ال حت هد ُد جمال العمل السیاسي وااجتماعي و( ...برو219 : 1118 ،؛ وادل.)22 : 2112 ،
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األدلجة
فه ي االت ها بإیدیولوجی ة معیهن ة أو إل ها ش خ

أو جمموع ة ب القیم واألفک ار وال ر ی اعرتبط ة
بإیدیولوجی ة معیهن ة جلع ل وا الش خ أو اجملموع ة ها ی ؤما هب وه اإلیدیولوجی ة ویُق یم بأعم ال
أ عقل يف أط ر جدی دل ویس ری
مرتبطة هبا (الع رول .)12 : 2112 ،واألدی أ اع ؤدج و ال ول یص ه
وجی ُسد ا يف أدب .
يف تیهارات ددیثة ویله عقل بأخو وه الدعول ُ
العالقة بين األدب واإليديولوجيا
یعود إلی العصور القدمیة .يف ذلك الوقت ،کا األدیأ یق هد ُ وجهة اظره
إ َّ ارتباط اإلیدیولوجیا باألدب ُ
فتحول ت
مباش رل أو غ ری مباش رل دو أ یک و عل ی وع ي متبل ور أو إدراك ه
متعم د .هأم ا يف العص ور اعب هک رل ه
وجهة اظر األدیأ إلی إیدیولوجیة سیاسیة أو اجتماعیة و( ...راغأ.)81 : 2112 ،
جیعل ر یة ال"نها أکثر مشولیة وعمقا .وتکو سالدا
اجلدیر بالوکر أ َّ ا اذ إیدیولوجیهة حم هددل لألدب ُ
بیده دتی یبتعد عا احلدس والتخمینات يف تشریا الظا رل (اعاعي.)142 : 1881 ،
اإليديولوجيا واالشتراکية
«م ا أب رز تیه ارات اإلی دیولوجیا يف األدب وم ا أش هر النظری ات ،و الر ی ة الش یوعیهة أو اعارکس یهة
(ااشرتاکیة) ال ادتلهت مکاا ة م ؤهرل يف اط ا ع اعي» (دس یين وس هراي« .)47 : 2119 ،األدب
ااش رتاکي م ا ب نی مجی ع اع وا أ األدبیه ة اععاص رل ،أوفر ا إاتاج ا وأعظمه ا مش وا وأش هد ا جت اوزا
حلدود األمم» (اخلطیأ.)44 : 1192 ،
 .3االشتراکية
اع و أ ااش رتاکي م ا أب رز اإلی دیولوجیات والنظ رات احلاکم ة عل ی األدب« .ک ا مکس یم
ج ورکي و ال ول وع ع وا اعص طلا لتمیی ه األدب ااش رتاکي ع ا غ ریه م ا ااجتا ات األدبی ة
الواقعیة» (غاو .)41 :1191 ،فقد کا م"هو ااشرتاکیة فی بدایت العدالة ااجتماعیة واإلصالح
ااجتم اعي مثه تبل ورت وه الکلم ة فکاا ت تع ين م و با اقتص ادیها واجتماعیه ا اتیّ ة للظل م
وااحنطاط وسوء اععاملة (عهالدیا28 : 1198 ،؛ موسی.)19 : 2112 ،
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ميزات المذهب االشتراکي

ااشرتاکیةکّمیع اعوا أ األدبیة أو ااجتا ات هلا میهات ومالما خاصة .منها  )1استخدا النشاطات
يف خدمة الشعأ  )2االتها بالطبقة العاملة  )3الت"ا ل  )4التطلهع إلی اعستقبل  )3اإلمیا بوددل قضایا
التحرر ااجتماعي والسیاسی  )4النضال علی اعستعمریا واحملتک ریا )1
الشعوب ووددل اضاهلا يف سبیل ه
تنمیة شعور الشعوب  )9إکرا الثورینی واعث هق"نی  )7التکامل التارخیي و....
المذهب االشتراکي في العالم العربي

فلة ٍ
ظهرت ااشرتاکیة يف العامل العري يف أواخر القر التاسع عشر عند ٍ
قلیلة ما اع" هکریا اعث هق"نی فاستهوهم
بعي آراء ااشرتاکینی األروبینی .شبلي الشمیل طبیأ لبناي األصل کا ما هرواد اع" هکریا الویا اادوا وثل
وه ايفراء يف العامل العري .ظهر م" هکٌر اشرتاکي آخر يف مصر و سالمة موسی ( )1119-1991واشر
کتابا عا ااشرتاکیة (أبو داقة.)181-191 : 1192 ،
االشتراکية عند الرواة

شارك الروال يف اشر ال"کر ااشرتاکي وا اذه وسیلة للکتابة وتسّیل يف أدهبم .منهم :ط دسنی صادأ
روای ة "اعع وبو يف األرض" ودنها مین صادأ روای ة "اعصابیا ال هر " و"الش را والعاص "ة" وأدیأ حن ول
ادأ روای ة "لا
صادأ روایة "متی یعود اعطر" وتوفیق یوسف عواد صادأ "الرغیف" .فارس زرزور ص ُ
تسقت اعدینة" و"دسا جبل" وجنیأ حم"وظ صادأ روایة "زقا اعو " و"القا رل اجلدیدل" و کث ٌری ما
وعه الدیا.)17 : 1198 ،
الروال ايفخریا (السعافنی 281-281 : 1189 ،ه
االشتراکية عند حنّا مينه

در دنه ا مین ع ددا م ا الروای ات وک ا ی ؤدج ال"ک رل ااش رتاکیة فیه ا فیُ َع ُّد رائ د وا الن و م ا
أص َ
الروای ات ویتمیه ه ع ا س ائر ال روائینی لکث رل إاتاجات واس تمداد ر یت ااش رتاکیة م ا اععاا ال ال"علی ة
وتتطور ر یت ال"نیهة ما روایة إلی أخری (اعاعي.)142 : 1181 ،
علی أرض الواقع ه

 .1حنّا مينه ورواياته

سورل ُول َد يف الالذقیة .اری أاه ُجی هس ُد الواقعیة ااجتماعیة والصرا الطبقي ومعااال الناس يف
ائي ه
دنا مین رو ه
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البح ارل فیه ا .م ا أ هم روایات روای ةُ "الش را والعاص "ة" و"اعص ابیا
روایات  ،ویتن اول البح ر ودی ال ه
ال هر " و"ال ثل ی أو م ا الناف ول" و"الی اطر" و"الش ما يف ی و غ ائم" (عطی ة41 -21 : 1194 ،؛
بشری العوف .)91 : 2118 ،توفی دنها یو  21آب عا .2119

 .3کيفية األدلجة االشتراکية التکاملية في رواية "الشراع والعاصفة"
روایة "الشرا والعاص"ة" لوءل باعالما واعیهات ااشرتاکیة .لکا ما أبرز وه اعیهات ال تظه ر
(التطوری ة) .تظه ر التکاملی ة يف الروای ة م ا ج اابنی :التکام ل الت ارخیي
يف الروای ة ي التکاملی ة
ه
وتطوره.
وتکامل الشعور اإلاساي ه
ّأوالا .التکامل التاريخي

البیل ة تتّله ی يف األدب ااش رتاکي بص ورلٍ تواف ُق احلقیق ة التارخیی ة ال تتغ هری وتتط هور بتغ ری الهم ا وتط وره.
داصل ما صرا ااجتا ات ااجتماعیة اعختل"ة الول یُؤهُر يف دیال الشخصیات وعالقاها .إذ
والتکامل
ٌ
التاریل يف األدب ااشرتاکي لیست تارخیا بالقضاء والقدر ولیا اإلاسا داصل ظروف ودو اختیار يف
وقول حمرکة يف التکامل التارخیي (ساچکوف1292 ،ش.)271 :
التکامل التارخیي بل و عامل ه
روایة "الشرا والعاص"ة" قصة مدینة سوریة سادلیة (الالذقیة) أ ناء احلرب العاعی ة الثاای ة .الراول یص هور
احلقیقة التارخییة أل احلرب العاعیة الثاایة وآ ار ا فیها مثه یؤدجُ التکامل التارخیي وتط هوره يف ال ة حماور)1 :
الهما ؛  )2سلطة القوی علی الناس؛  )3مظا ر احلوادث ااجتماعی ة .مهما یتکامل ویتغ هری ال هما ،تتغ هری
س لطة الق وی؛ ومهم ا تتغ هری س لطة الق وی يف اجملتم ع ،تتغ هری احل وادث ااجتماعی ة .الروای ة م ا جه ة الهم ا
تطوره تنقسم إلی مخسة أزمنة )1 :سنوات ما قبل احلرب العاعیة الثاایة؛  )2سنوات بدائیة ما احلرب؛ )3
و ه
س نات وس طی م ا احل رب؛  )4س نوات ّنائی ة م ا احل رب؛  )1س نوات م ا بع د احل رب .الق وی السیاس یة
تتحول
وااجتماعیة تتصار للوصول إلی السلطة .إذ اری يف کل فرتل ،تظهر هقول وتشت هد سلطتها مثه ه
تتغری و ه
احلوادث ااجتماعیة والسیاسیة يف اجملتمع تبعا هلا.
 )8سنوات ماقبل الحرب العالمية الثانية
اإلقطاعی ة ي الق هول احلاکم ة ال تظه ر يف الروای ة س نوات م ا قب ل احل رب .اإلقط اعیهو میلک و األرض يف
اعالك يف الالذقیة عمل بارز عند م .و ها میکا ااستشهاد ب يف
األریاف واعدینة .إذ ااقسا القدرل بنی ه
7
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الروای ة د ول وا اعوع و  « :وه اعدین ة الواقع ة إل ی الش مال الغ ري م ا ال بالد ...فاإلقط ا و
دي "الشیل ظا ر" دی ث مرائ أ الس یارات ،تس یطر
السید ...لقد اقتسموا اعدینة هإا أقلهها .ويف ه
دي آخر حتکم عائل ة أخ ری ،فتس یطر عل ی قط ا آخ ر م ا
عائلة "مظهر" علی درکة النقل .ويف ه
احلیال .ويف اعیناء حتکم عائلة ا لة» (مین .)22-22 : 1182 ،
اعتصورل يف الروایة ال تق ع يف اجملتم ع بس لطة
ما أبرز مظا ر احلوادث ااجتماعیة والسیاسیة ه
النظا اإلقطاعي ،ي:
 )1عد احلرکة التّاریة :النظا اإلقطاعي ما النادیة ااقتصادیة کا یعتمد علی األراعي الهراعیهة وا
ال"الدنی للعمل فیها وکاات األراعي ي الوسیلة األساسیة لساتانی؛
التّارل البحریة .و وا النظا
یستغل ه
ه
یصوُر اقتصاد الالذقیة يف وه احلقبة معتمدا علی الهراعةُ .جی هس ُد الراول وه الظا رل يف
إذ اری أ َّ الراول ه
الروایة کوا « :هأما يف زمن  ،فلم تکا يف اعرفأ وه احلرکة التّاریة الواسعة وا وا العدد الضخم ما وه
العمال» (ا"ا اعصدر.)22-22 :
اعواعنی وا وه الکثرل ما ه
 )2احنط اط األخ ال  :لق د هأدی النظ ا اإلقط اعي إل ی ا" وذ الق وی يف اجملتم ع واس رتقا األش خاب

عام ة الن اس فق ریل دو دق و اجتماعی ة .ال راول حی هدد وه الظ ا رل ااجتماعی ة يف الث أر
حبی ث أص بحت ه
والعادات غری األخالقیة .فما أجلی صور وه احلاد ة ال ُجی هسد ا الراول يف روایت وه « :وه اعدین ة
قدمی ة بع ي الق د يف بنیاّن ا وعاداه ا .إ ه األخ ال ت رزح ن ا حت ت ک ابوس التقالی د .یظ هل الث أر دین ا دت ی
یوفی ،دتی یغسل الد بالد » (ا"ا اعصدر.)22 :
التدخل يف األمور الداخلیة :ااشرتاکیو یعتقدو بأ ه «اععیشة ااجتماعیة
 )3ااعهال األشخاب عا ه

للنهاس ي ال حت هدد إدراکهم» (عبده .)94 :1111 ،ال راول ی ؤدجُ وه ال"ک رل يف أدس ا احل اات وی ری
تدخل الناس يف األمور واحنطاط إدراکهم .وه ا اراه يف الروایة دول وه الظا رل:
النظا اإلقطاعي سببا لعد ه
«ولقد کا حمتمال أ یأو الطروسي وی"تتا مقهی يف وه البقع ة الص خریة ،ذلك أ أص حاب الن"وذ ا
للبحارل ،ویتد هخل يف شؤو اعیناء» (مین .)22 : 1182 ،
یدیرو اعقا ي ...هإما أ ینتصر ه
التمرد والثورل الشخصیة علی الظلم وااستبداد دو دصیلة واتیّة :وما مجلة ما یظه ر يف الروای ة
 )4ه
عقل أو
رجل أو یستیقظ ٌ
احلي أو ذاك یقو ٌ
دول وه القضیهة ظهورا مل"تا و« :ودینا بعد دنی ،يف وا ه
تتولهد ما ا"ا النهاعات بی نهم ،ق هول تعمل ع هد م وإذ ذاك یلوح هلم اخلط ر ویض عو يف دساهبم مس ألة
دوف وا الشيء اجلدید» (ا"ا اعصدر.)22 :
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 )1ااع رتاض عل ی س لطة ااات داب وااس تعمار ألج ل من"ع ة شخص یة :النظ ا اإلقط اعي هأدی إل ی
ااس تبداد والظل م دو ورل واع رتاض علی  .ال روال حی هدد ورل الن اس عل ی الظل م وااس تعمار ورل ذا من"ع ة
شخصیة وغری مستهدفة ودو دصیلة .و ا ورد يف الروایة دول وا اعوعو « :فإذا اصطدمت مصاحلهم
وخاص ة يف العم ل ع هد أع وا
بعقب ة م ا ،ااقلب وا معارع نی وعندئ و میک ا اإلف ادل م نهم يف بع ي احلرک ات ه
سلطات اااتداب ،شریطة أ تکو زعامة العمل وق"ا علیهم يف وا اجملال أیضا» (ا"ا اعصدر.)22 :
ب .السنوات البدائية من الحرب العالمية الثانية
تظهر هقول جدیدل يف سنوات بدائیة احلرب وتشت هد ساعد ا وقدرها و ي الق هول الربجوازی ة .الربجوازیو کااوا
میتلکو ر وس األموال واحلرف ویسیطرو علی اجملتمع.
یؤدل إلی تغیری احلوادث السیاسیة وااجتماعیة وإلی
اااتقال ما اظا إلی اظا وما سلطة إلی سلطة ه
تغیری آراء الناس .ما أ هم تغیریات اجملتمع الالذقي ال یعکسها الراول يف الروایة أ ناء السنوات البدائیة ما
القول الربجوازیة ي:
احلرب ويف سلطة ه
العمال :ار الربجوازیو علی اإلقطا وکااوا یعتمدو علی
 )1احلرکة التّاریة الواسعة وادتکار ا وکثرل ه
التّارل وأربادها ا علی األرض الهراعیهة .یص هور الراول جتارل الالذقیة يف وه احلقبة معتمدا علی التّارل
العمال « :وه الس"ا ال ترسو بعیدا يف البحر ،و وه
البحریة ویصف کثرل الس"ا التّاریة والبضائع وکثرل ه
احلمالنی» (ا"ا اعصدر.)22 :
اعواعنی ال حتمل إلیها ومنها البضائع ،و ؤاء اعلات ما ه
العم ال ویس یطرو عل ی
ا ری يف الروای ة أ ه الربج وازینی حیتک رو يف ص نعة مین اء الالذقی ة ویس تخدمو ه
اإلاتاجات التّاریة .أبو رشید ثهل برجوازل وحمتک ر ملکی ة اعواعنی« :أبو رش ید و احلاکم بأمره ا حی هق
ی"رغ الس"ا واعراکأ و و
لغریه ،إاهال ماعو إلی البحر وا ه
حیق لسواه تشغیل أدد ما ه
العمال ،و الول ه
الهول حیملها فیقبي أجورا با ظة ویدفع أجورا تافهة» (ا"ا اعصدر.)24 :
احلمالنی يف وه احلقبة خاععنی للربجوازینی:
العمال و ه
یصور ه
 )2الظلم وااستبداد علی ه
العمال :الراول ه
وعمال اعیناء یعیشو يف خوف دائم .فما یرعی عن أبو رشید یشتغل وما یغضأ علی ،
«کا ه
البحارل ه
یرتك اعیناء أو یغر ذات یو قضاء وقدرا» (ا"ا اعصدر.)27 :
العمال حبقوقهم :یعتقد ااشرتاکیو بأ َّ اإلاسا «مرتبت بالبلد الول یعیش فی ارتباطا
 )3عد مطالبة ه
ا ین"ص م» (عب ده .)91 :1111 ،إذ ا ری أ َّ ال راول ی ؤدجُ وه ال"ک رل يف الروای ة وی ری أس لوب النظ ا
الربج وازل س ببا لس لأ اختی ار الن اس وس ری م س ریا جربی ا يف اجملتم ع« :د املنی األکی اس والص نادیق و م
9
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تتقوس لثقلها وعروقهم تن"ر لش هدها ولکنههم مع ذلك ا یربدو صاعدیا ابطنی
یرجت"و حتتها وظهور م ه
ورائحنی غادیا .ایستطیعو التوقهف وا الرادة وا اعطالبة حبق ما احلقو » (مین .)27 : 1182 ،
دخل الن اس يف األم ور الداخلی ة :اش أ النظ ا الربج وازل الس ورل يف قل أ النظ ا اإلقط اعي
 )4ع د ت ه
وم ازال الن اس ی" هک رو يف مص احلهم الیومیه ة ويف احلص ول عل ی فائ دل مباش رل وملموس ة وای درکو النت ائ
ااجتماعی ة .یص هور ال راول وه الظ ا رل يف أدس ا احل اات« :ی ا أب ا ز دل أا ت رج ل وأب و رش ید یق در
تدخل أدد منهم يف شلو اعیناء ا یس تطیع أ حیتمل وأات
الرجال ...ولکا إذا بلغ عنهم ما یسیل أو ه
تعرف عناده وتعرف مدی هقوت وا"وذه و( » ...ا"ا اعصدر.)29 :
التطور يف اجملتمع السورل
 )1خ"ق الثورل الشخصیة والوعي عند الناس ومنع سریاا إلی ه
العمال :جیرل ه
جیدر بنا نا أ اتمثهل هبوه الصورل« :إاهين ا أخشاه
بالثورات الشخصیة حبیث ا جمال للثورات اجلمعیةُ .
و بل أخشی سریا عدواه إلی غریه وعندئو یتهسع اخلر وجیتمع عامل إلی عامل وحبهار إلی حبهار ویطالبو
یتدخلو يف شلوي ...ا ،لا أمسا هبوا» (ا"ا اعصدر.)21 :
حبقوقهم ویؤله"و اقابة و ه
ج .السنوات الوسطی من الحرب العالمية الثانية
القول احلاکمة واعسلطة علی اجملتمع يف سنوات أ ناء احلرب « .وه الق هول کاا ت
الکومربادوریة ي ه
تقو ب دور الوس یت ب نی الس و العاعی ة والس و احمللی ة» (خض ور .)128 : 1191 ،ش رکة "أمربی ال"
يف اعیناء کاات تقو هبوا األمر وکاات شرکة أجنبیة لشراء التبغ وتسویق  .ما أ هم الصور اعرتبط ة
بقیا النظا الکومربادورل يف اجملتمع ي« :إ ه أبا رشید مل یک ا يف اعین اء أو ک ا ومل ی ره ،ل ولك
مهمت وصعد باجتاه شرکة األمربیال قاصدا البطراة» (مین .)171 : 1182 ،
أّنی ه
یتغ هری ال هما وتتغ هری س لطة الق هول تبع ا هل ا .مث تقع د وادث وأفک ٌار جدی دل مل تک ا مش هودل يف ال" رتات
تصورل ،ما أجال ا ما یلی:
النظر يف الروایة لَنَری فیها دوادث م ه
السابقة .فلو أمعنها َ
عام ة الن اس :یعتق د ااش رتاکیهو أ ه «اخت" اء الق دمي واش وء
تحما للسیاس ة عن د ه
 )1ظه ور ال ه
اجلدید ه ا ق ااو للتط هور» (عبده .)11 : 1111 ،ف الراول ی ؤدج وه ال"ک رل يف الروای ة وی ری أ ه اعب ادئ
قابل ة للتغی ری واألاظم ة ااجتماعی ة غ ری ابت ة .ف إذ ا ری أ َّ ش عور احلماس ة عن د الن اس ق د د هل حم هل
اعالک نی
الالواعیات يف وه احلقبة ما اجملتمع السورل « :کااوا أصنافا ما الط هالب واع وظه"نی وص غار ه
وکا مسا برلنی اوعا ما العمل السرل يف اظر م وقد زادت وه الس ریة يف اجت واهبم إل ی آعاای ا اکای ة
ب"راسا واإلاکلیه» (مین .)111 : 1182 ،
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تاما .ظهور
 )2ظهور درکات وتظا رات وطنیة غری منظمة :ترتبت احلوادث واألشیاء يف اجملتمع ارتباطا ه

یؤدل إلی ظهور فکرل قیا الثورل يف اجملتمع .وما الصور ال وردت يف الروایة عا وه
التحما عند الناس ه
ه
الظ ا رل« :أا ا أخب ارل داخلی ة .مسع ت يف الب ازار أ اجلماع ة يف الش ا س یقومو حبرک ة ...وجتمع وا أکث ر
دوالی  ،ومل یستطع أبو ید ا"س أ یبقي ا مبالیا- .درکة؟  -أی اعم ،ومیکا أ تقو يف الشا ودلأ
و ال و والالذقیة بوقت وادد» (ا"ا اعصدر.)129 :
جیسد الراول وه الظا رل يف الروایة کوا« :فراسا وبریطاایا
التحرك والتن ه"ر عد ااستعمار :ه
 )3بدایة ه
دولتا استعماریتا  .وها عدوتا لدودتا لنا ،ولکا آعاایا دولة مستعمرل وعدول أیضا .فلماذا ارید ااتصار ا
تنتصر» (ا"ا اعصدر.)122 :
و ي لا تنتصر .وما اخلری أها َ
فلم ا
 )4ظهور مناذنی وطنیة بدائیة الوعي :والوی یراه الناظر ف ی الروای ة متم ثال وث ل وه الص ورل « :ه
ظه رت آعاای ا اهلتلری ة عل ی اعس رح ق ال أب و ی د يف ا"س  :وم ا م ا ظ ا ٍمل هإا س یبلی ب أظلم وااض هم إل ی
اعتحمسنی يفعاایا ،الداعنی هلا ،الشامتنی فراس ا واإلاکلی ه يف ک ل جمل ا وک هل س اعة م ا
اععّبنی هبتلر ،ه
ساعات اللیل والنهار» (ا"ا اعصدر.)12 :
د .السنوات النهائية من الحرب العالمية الثانية
يف السنوات األخریل ما احل رب ،بدأت الق هول اععروفة بالکتلة الوطنیة تسعی للوصول إلی السلطة .کاات
تن ادل يف الظ ا ر باس تقالل ال بالد م ا أی دل ااس تعمار ولک نههم ک ااوا یقص دو يف األص ل الوص ول إل ی
نعکا ص ورل ظه ور الس لطة للکتل ة الوطنی ة يف الروای ة ک وا ...« :الکتل ة راح تتس لم
القدرل وادتکار ا .ی ُ
احلکم» (ا"ا اعصدر .)128 :و«تسلهمت الکتلة احلکم» (ا"ا اعصدر.)129 :
تغریت احلوادث ااجتماعیة والسیاسیة يف السنوات األخریل ما احلرب ،تبعا لتغیری السلطة احلاکمة
إذ ه
علی اجملتمع .ما أبرز صور تغیری احلوادث يف الروایة ،ي:
 )1إجراء اااتخابات النیابی ة وإقام ة أول برع ا يف ال بالد :جی رل التط هور يف وه ال" رتل الهمنی ة
اعضادل .کاا ت دص یلة وه الظ ا رل إج راء اااتخاب ات والدموکراس یة
بالنها بنی القوی الداخلیة
ه
يف اجملتم ع الس ورل« :کاا ت اااتخاب ات النیابی ة ق د ج رت من و ع امنی .ق ا يف ال بالد أول برع ا
بعد ااستقالل وأول رئیا للّمهوریة» (ا"ا اعصدر.)129 :
 )2ازدیاد احلرک ة يف اعیناء واش تداد ق هول أي رش ید :ک ا أبو رش ید ثهال إلقام ة التناقضات ب نی الق وی
الداخلیة ،و وا ما أجلی صور وه الظا رل اعنعکسة يف الروایة« :ازدادت احلرکة يف اعیناء ،وقول ا"وذ أي
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رشید بسبأ جناح الکتلة يف اااتخابات وتسلهمها عقالید احلکم» (ا"ا اعصدر.)128 :

 )3ا ی هال ااس تعمار یس یطر عل ی ال بالد :مل تص ل الق وی الثوری ة يف وه احلقب ة إل ی د هد
جیدر بنا ن ا أ اتمثه َل هب وا الق ول لل راول« :ظ هل اجل یش
میکنُها الغلبة علی ااستعمار غلبة ه
تامةُ .

وبع ي اعؤسس ات يف ی د الس لطات ال"راس یة کم ا ظ هل هل ا جه از اس تخبارات خ اب هب ا ،ومثل
للقوات العسکریة اااکلیهیة اعوجودل يف البالد» (ا"ا اعصدر.)129 :
 )4اس تغالل الکتل ة الوطنی ة للوص ول إل ی الق درل :کاا ت التناقض ات والنهاع ات ب نی الق وی ال داخلي
للوصول إلی القدرل داکم ة يف وه احلقب ة .والکتلة الوطنیة ي ما أ هم وه القوی« :کاات ترتک ه يف
فاستغل ؤاء احلکم عصلحة طبقتهم» (ا"ا اعصدر.)128 :
دکمها علی بعي عناصر اإلقطا ،
ه
کل ااستثمارات:
 )1ظهور بدایات الثورل الشعبیة والوعي الشعيب لتحقیق استقالل البالد ما ه
أ إل ی أ ه ا من اب م ا
و ها یُش ا َ ُد م ا اعتق اد ال راول د ول وه احلاد ة يف وه ال" رتل أاه ی و ُ
لعم ال اعین اء ،والتمهی د ل ولك
الث ورات« :فق ه علی م ا مس ع ،وحت هدث ع ا أهی ة ت ألیف اقاب ة ه
عأ ،م ا حت هق ق ااس تقالل ،ول وا ااس تقالل م ا
بااتص اات وااجتماع ات .فل و مل یناع ل الش ُ
استطا الناس اعطالبة حبقوقهم واحلصول علیها» (ا"ا اعصدر.)141-148 :
هـ .السنوات ما بعد الحرب
وقول الثورینی ما أقوی السلطات احلاکمة علی اجملتمع يف وه ال"رتات .کاات الکتلة الشعبیة
الکتلة الشعبیة ه
تسعی ا اذ القدرل وادتکار ا .اری يف وه ال"رتل تتغری احلوادث مناسبة للظروف .مث اری هقول الثورینی تظهر
عامة النهاس.
العمال و ه
يف اجملتمع وتسعی استکمال استقالل البالد وا ه اذ دقو ه
تغل ک ل ش يء للوص ول إل ی احلک م .وجتع ل م ا
الکتل ة الش عبیة کالکتل ة الوطنی ة ،کاا ت تس ه
الش عأ جس را إل ی أ دافها .وم ا الص ور الت ی ت نعکا ع ا س لطة وه الکتل ة يف الروای ة ،ي:
«ساعد ااتهاء احلرب علی زیادل مکاسأ الکتلة الشعبیة ،فقد طردت شعارات فیها إخرانی لل"لة
احلاکمة ،وتشهری هبا بسبأ ما أسواء احلکم ،مستغلهة النقمة اعتهای دل يف أوس اط الش عأ لتّع ل
منها جسرا إلی الوزارل» (ا"ا اعصدر.)289 :
ما أ ُم احلوادث ال تقع يف وه ال"رتل وعلی عوء دکومة الکتلة الشعبیة ،ي:
حتسا الظروف ااجتماعیة :استشهد هبوا القول للراول يف وا اعوعو « :وکا الناس قد أطلهوا
 )1ه
علی دایا السلم ما شرفة أفرادهم .مل تعد مثة ظروف استثنائیة ...إ َّ اازددا الشدید علی األفرا ومراکه
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توزیع احلبوب والوقود قد ااتهی ايف » (ا"ا اعصدر.)289 :

 )2تغیری داجات الناس :اری أ ه داجات الناس تتغ هری يف وه احلقب ة .فتنتق ل داج اهم م ا
احلال ة ال"ردی ة إل ی احلال ة ااجتماعیه ة .یص هور ال راول وه الظ ا رل يف روایت ک وا« :اا" تا اجمل ال
للمطالب ة حباج ات أساس یة کتع دیل الق واانی واإلص الدات والعم را و ارت يف ش ب زوبع ة،
اااتقادات دول فس اد اإلدارل واحملس وبیة ورف دت مجی ع وه اعطال أ ّن ر اعطل أ األک رب :اس تال
اجلیش وحتقیق اجلالء» (ا"ا اعصدر.)289 :
 )3اشتداد النشاط السیاسي والوعي عند الشعأ :و ها میکا ااستشهاد ب عا وه الظ ا رل
يف الروایة ي« :بدت البالد يف غلیا سیاسی مشل اععا د واعساجد والنوادل واعق ا ي والش وار
واألدیاء» (ا"ا اعصدر.)288 :
 )4اشتداد الثورل علی ااستعمار ولهو احلصول علی ااستقالل :ا اراه يف الروایة دول وه الظا رل
يف الروایة« :وظهر أ اعستعمریا مل یعودوا قادریا علی التصرف وصائر الشعوب وفق وا م وارت"ع شعار
جالء القوات األجنبیة أو الثورل يف کل مکا » (ا"ا اعصدر).
هقول الثورینی وه کاات کالنقاب ة والتنظ یم ،مش تملة علی احل رفینی وص غار الکس بة وأص حاب الدکاکنی
العمال والط هالب والش باب .ک ااوا یناع لو للوص ول إل ی استکمال اس تقالل ال بالد م ا ک هل ق هول وس لطة
و ه
وجالء ااستعمار« .ولکا ال"لة الکربی ما کل وه األط راف ،التقت علی ص عید الک"اح وبدأ التمهید
اعهمة ال تقع يف وه ال"رتل ،ي:
للعمل اعشرتك» (ا"ا اعصدر .)217 :ما احلوادث ه

 )1تقارب الناس وزوال اخلالفات :یصل تط هور اجملتمع السورل بسلطة ق هول الثورینی إلی د هد النض .
یصور
یتغری الناس ما دالة النهاعات والتناقضات إلی دالة التقارب و ه
تتحول الظروف واحلوادث .و ه
ااحتاد .ه
و ه
الراول وه احلاد ة کوا« :وکا الناس قد تقاربوا برغم تبایا اععتقدات وايفراء .اادت دمشق فلبهت دلأ
و و ال والالذقیة والسویداء» (ا"ا اعصدر.)217 :
میسرل يف وه احلقبة بسلطة ق هول
 )2تظا رات الشعأ واحتاد م :اری أ ه الثورات اجلمعیة أصبحت ه
الثورینی .وینتقل الناس ما الثورات ال"ردیة غری اجملدیة إلی الثورات اجلمعی ة اع"یدل .فالراول دنها مین یص هور
وه الظا رل يف روایت هبوا الشکل« :وکاات اعظا رات تن"ّ ُر يف مجیع اعد السوریة ،واإلع رابات ش ب
طالب الثااویات والصحف تنشر اافتتادیات الناریة» (ا"ا اعصدر.)217 :
عامة بنی ه
 )3ع عف ااس تعمار :ک ا ااس تعمار عل ی وش ك الس قوط وااحنط اط يف وه احلقب ة .ومل تک ا
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یصور الراول وه احلاد ة يف روایت کوا« :التاریل ایعید ا"س  ،فراسا الیو
السلطة بیدهکما کا سابقا .ه
غری فراسا باألما ،إ هّنا أععف واإلاکلیه أععف ،حنا أقوی ،الدایا تغریت» (ا"ا اعصدر.)218 :
 )4متهید السالح للمعرکة ع هد ااستعمار والظلم والوصول إلی ااستقالل الکامل :یُس تخد
کل اامکاایات يف وه احلقبة لیّرل التطهور إلی النهایة ویقلع ااستعمار والظلم متاما .ما أب رز
صور وه احلاد ة« :کا بعي الشباب قد اا دفعوا تلقائی ا إل ی العم ل ،ودفع وا بع ي اع ال لش راء
قطع صغریل ما السالح» (ا"ا اعصدر.)219 :
تطور الزمان و سلطة القوی في الرواية
کيفية أدلجة ّ
سنوات ما قبل الحرب

اإلقطاعیة

سنوات بدائية للحرب

البرجوازیة

سنوات وسطی للحرب

سنوات نهائية للحرب

االکتلة الوطنیة

الکومبرادوریة

الکتلة الشعبیة

سنوات ما بعد الحرب

قوة الثوریین

ثانيا .تکامل الشعور اإلنساني

تکام ل ش عور اإلاس ا ااجتم اعي و اعوع و الط اغي يف الواقعیه ة ااش رتاکیهة (س اچکوف: 1292 ،

 .)271اع راد م ا تکام ل ال وعي والش عور اإلاس اي ،التکام ل الت درجیي يف أفک ار اإلاس ا وتط هور ش عوره.
درجا وتت أهر العقلی ة البش ریهة
إذ تُ رفَي وتُط رد ال دوافع الشخص یهة يف اجملتم ع ااش رتاکي ش یلا فش یلا ومت ه
تتطور (ا"ا اعصدر.)294 :
باعصاحل ااجتماعیة مثه ه
تتغری و ه
أما الراول فیؤدجُ تط هور وتکامل الشخصیات يف الروایة ب أربع مؤله"ات کما أاه یستخد منه ااتقال
الشخصیات ما مردلة إلی مردلة أخری:
أ :انتقال الشخصيات من مرحلة العزلة وعدم التد ّخل في األمور السياسية واالجتماعية إلی مرحلة
النشاط والحضور السياسي والحماسة
حمم د ب ا ز دل الطروس ي و شخص یهة حموریهة يف الروای ة .ت دور الروای ة د ول وا احمل ور األساس ي .يف
ه
تدخل يف األم ور السیاس یة وااجتماعی ة « :هإا أ َّ
بدایة الروایة ،اری أاه شخ منعهل عا الناس ودو ه
أبوحمم د أ ینص ح فص اح ب :
الطروس ي مل یک ا یب او کث ریا بإقب ال الن اس أو إدب ار م وق د د اول ه
حمم د ،اأس تطیع
اتت ه
دخل يف أم ورل .مثَّ مل یلب ث أ أعت ور إلی  ،وخاطب هب دوء ودن ا - :ی ا ع م أب و ه
أ أک و کس ائر أص حاب اعق ا ي ،أقض ي عم رل يف مرع ال الن اس ،أا ا مل أخل ق هل وه اعهن ة» (مین ،
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 .)19 : 1182هأما أخریا فتتّلهی ش عبیهت  .وه اعردل ة م ا دیات کاا ت ذات أهیهة ب ارزل تُس بُبها داد ة
الر وي الول أاقوه الطروسي ومرکب م ا الغ ر « :وکاا ت تض حیة الطروس ي يف الش تاء م ا وا الع ا ،
داد ا ذا أ ر يف الن"وس .صحیا أاَّ مل یتعم د األش یاء ل واها ومل یص ار العاص "ة لیحظ ي بالتق دیر غ ری
أ الول یهر القما ا حیصد اله ا » (ا"ا اعصدر.)291 :
یهتم و
إمساعی ل کوس ا م ا الشخص یهات األص لیهة يف الروای ة .و ک ا م هالك متوس ت وم ا ال ویا ا ه
تحما لألمور السیاسیة« :إمساعیل کوسا م هالك متوست ،یع یش ما أمالک
باألمور السیاسیهة مثه ه
یتغری وی ه
تم بالسیاس ة ع ادل ،مثه ظه ر ايف و و غ ار فیه ا دت ی أذای فم ا أی ا بط ت علی وه
و و ا یه ه
احلماسة؟» (ا"ا اعصدر .)129 :يف األخری اراه یدافع عا الکتلة الوطنیة ویعتقد بأ الشعأ یتخله ما
اعستعمریا بعودل الکتلة الوطنیة« :ومل یکا إمساعیل أکثر احلاعریا وجا ة ،لکنه أو قهم صلة بالکتلة ،وکا
علی أ یدافع عنها أما ّمات الناس» (ا"ا اعصدر.)214 :
ب .انتقال الشخصيّات من األهداف الشخصيّة إلی األهداف الجماعيّة
یصل إلی مقصده الشخصی أل الرج و إل ی البح ر:
يف بدایة الروایة اری أ ه الطروسي شخ یرید أ
َ
«وکا الطروسي یؤما وّيء ساعت ویعمل هلا وخیل يف إمیاا إخالص ا عّیب ا» (ا"ا اعصدر.)19 :
و هأم ا يف األخ ری فیل ه ا"س عل ی أداء واجبات أم ا الش عأ وتص "یة أعمال بقب ول مس ؤولیة اش رتاء
األس لحة للث ورینی وااتقاهل ا هل م« :ازدادت اجللس ة اس ة ،وظه ر اارتی اح عل ی الوج وه ،وب دأوا
فلم ا ورد اس م الطروس ي ق ال :أع" وي م ا عض ویة اللّ ا  ،أمجع وا اع ال واش رتوا
یستعرع و األمس اء ،ه
السالح وأاا أقو بنقل » (ا"ا اعصدر.)211 :
ج .انتقال الشخصيّات من مرحلة اشتداد الحماسة والتحمّس آلرائهم الشخصيّة إلی مرحلة خ ّفة
الحماسة وتغيير اآلراء
ما الشخصیهات الرئیسیة ي شخصیهة أي ید الول یل هقأ بأي األخبار ویویع أاباء الربلنی ویدافع عا
حیأ فراسا وا
الربلنی و تلر .يف البدایة اواج باشتداد است هلتلر« :وکاات آراء أي ید معروفة؛ فهو ا ه
فإّنا صدیقت  ،و و
عدوك صدیق) ومادامت آعاایا حتارب فراسا وبریطاایا ه
عدو ه
بریطاایا ،ویأما باعثل القائل ( ه
صدیقها وااتصار آعاایا ااتصار للعرب» (ا"ا اعصدر .)12-11 :األستاذ کامل وأبو ید خیتل"ا يف ال رأل.
ف ویعترب األستاذ عارفا .ما أب رز
یتحما لربلنی وإذاعة أخباره هأما يف األخری فنری أ ه است ه
أبو ید ه
الصور ال اواجهها يف الروایة يف ترسیم صورل أي ید ورأی  ،صورل تُرسم دینما ینعقد دوٌار بنی الطروسي
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واألستاذکامل دول أي ید« :آرا ه يف الروس لیست کالسابق و است يفعاایا خ ه"ت .وقد مددك منو
ستنکسر» (ا"ا اعصدر.)214- 212 :
أیا  ،وقال أاهك رجل فهما  ،ألاهك عرفت أ ه آعاایا
ُ
د .االنتقال من مرحلة التمرّد الشخصي علی االستعمار واالحتکار إلی مرحلة التظاهرات الجمعية
يف البدایة یظهر عند الطروسي إدساس التن ه"ر الواو والشخصي بالظلم واادتکار وخی رنی خروج ا
ا الظل م ااجتم اعي واادتک ار عل ی الع املنی .ویظه ر الن ها يف باطن ب نی
ااقص ا م ا عهلت ُ
وحی ه
دخل يف أم ور الع املنی واعظل ومنی وع د اإلغم اض ع ا ادتک ار أي رش ید وب نی قب ول الظل م
الت ه
دخل يف أم ور خ ارنی اعقه ی وااتظ ار الردی ل والرج و إل ی البح ر« :لق د ا ا"س ألاه
وع د الت ه
دخل
دخل ،مث وج د أاه ا یس تطیع أ یس کت ،إع افة إل ی أاه يف بع ي القض ایا جی هر إل ی الت ه
یت ه
جرا ،فلیا عمریه وا لساا بقادریا علی اصطنا الالمب اال دی ال م ا ی ری ویس مع وک ا یق ول:
وجو ا ،وینس ی أ يف بل ده یق ع وا کله ،
إذا س افر اإلاس ا أراح واس رتاح .أاه یبتع ُد ع ا اعین اء ه
ولکنهين ا أستطیع الس"ر وا أستطیع السمع والسکوت» (ا"ا اعصدر.)24-22 :
خروج ما عهلت  ،و اععرک ة م ع اب ا ب رو
حیرك إدساس التن ه"ر عند الطروسي ویسبهأ َ
العامل الول ه
واااتصار علی ال ول اس تأجره أب و رش ید ل دفع الطروس ي ع ا اعین اء« :ص احل ب رو وا حبهار ،غ ری أاه ا
یعم ُل يف البح ر ،أاه می تها القت ل ،وق د اس تأجره ص ادأ اع واعنی ودفع إلخض ا الطروس ي أو إبع اده
عا البطراة» (ا"ا اعصدر.)18 :
يف األخ ری تنض شخص یة الطروس ي وتنته ي تکام ل شخص یت  .ا ری أاه یش ارك يف احلرک ة الوطنیه ة
والشعبیهة ویری لهو احلضور يف اجملتمع« :القضیهة لیست قضیة فرد بل جمتمع ،ینبغي إصالح اجملتمع» (ا"ا
اعصدر .)294 :الطروسي يف وه اعردلة ما دیات  ،ینتب إلی آراء اعث هق"نی والثورینی الویا جیتمعو يف اعقهی
أس
ویریدو أ حی هققوا ااستقالل لبلد م وتُعّب آرا م .إذ خیطو خطول أخ ری يف تنمی ة وعی « :وا ب َ
کولك ما مسا أقوال الهبائا ايفخریا .بل اب هد ما مساعهم دینا بعد دنی .ویتساءل يف ذات ا"س ...:
ت مع أدد ولست ع هد أدد ،ولکا إذاع ة ب رلنی تعّب ين ،وددیث األس تاذ کامل
وأاا؟ مع ما أاا؟ لس ُ
یقنعين ،وبعي األدادیث األخری تسلیين ،بل جتوبين» (ا"ا اعصدر.)28 :
األستاذکامل و الشخصیة اعث هق"ة والثوریة يف الروایة .کا معلهم التّهیه ویعمل ع هد ااستعمار ویدافع
تطور شخصیت ومنو
العمال و ه
عا ه
ال"الدنی .دوار الطروسي مع األستاذ وإقناع بکالم کا سببا رئیسیا يف ه
وعی « :مازد األستاذکامل قائال :فلو مل یناعل الشعأ ما حت هقق ااستقالل ،ولوا ااستقالل ما استطا
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الن اس اعطالب ة حبق وقهم واحلص ول علیه ا .ل و ااتص رت آعاای ا ألص بحنا يف مرتب ة العبی د .النازی ة :کی ف
أش ردهها؟ ط اعو  ،أتع رف الط اعو ؟ فق د اّنهم ت آعاای ا ايف  ،ولک ا اإلاکلی ه وال"راس ینی یلعب و علین ا،
بکل وقادة ولکنهم عاجهو  ،عاجهو متاما» (ا"ا اعصدر .)141 :اری الطروسي
یریدو سلبنا ااستقالل ه
تعهز وا الیقنی يف ا"س
عند القیا بالس"ر یرکا إلی رأی األستاذ ویلتما مشورت يف مسألة الس"ر« :لقد ه
وا مسع ما ناء األستاذکامل علی  .وکا قد اعتاد الرکو إلی آراء صادب والتماس مشورت  ،ورهوا أدوج أ
یعرف مقدار اخلطأ والصواب يف عمل ما فینظ ر إلی موقف األس تاذ من ویقول :لیا وا سیلا مادا قد
وافق علی  .مادا قد دبهوه .والتقی بعد أیا فعرض علی مسألة الس"ر طالبا رأی  .قال األستاذ :وه مسألة
ل األد وال ل یا يف البل د م ا یُوج أ ت رك األعم ال ايف » (ا" ا اعص در:
ه
خاص ة ،وا عمل ك أا ت ،ويف ک ه
.)229
النتيجة
روایة "الشرا والعاص"ة" حلنها مین ما الروایات ال ُجت هس ُد فیها الر یة ااشرتاکیة .مهما یکا ما أمر فإاهنا
استطیع أ اوجه کی"یهة أدجلة ااشرتاکیهة يف وه الروایة يف النتائ التالیة:
التکاملیه ة (التطوریه ة) م ا أب رز مالم ا الر ی ة ااش رتاکیة ال ُجی ُس د ا دنه ا مین يف روایت  .إ ه
ال راول واق ف و الح الر ی ة ااش رتاکیهة ویعل م أ ه تط هور وتغی ری احل وادث ااجتماعی ة والسیاس یة تب ٌع
لتط هور الهم ا وس لطة الق وی .وی ؤدجُ وه ال"ک رل يف احمل وریا )1 :التکام ل الت ارخیي  )2تکام ل
الشعور اإلاساي .وجیدر بالوکر أ ه الراول جیعل للتکامل الت ارخیي الث مؤله" ات )1 :الهم ا )2
سلطة القوی  )3احلوادث ااجتماعیة والسیاسیة.
بع لتغیری الهما :س نوات ما قبل احلرب العاعیهة الثاای ة = الق هول اإلقطاعیهة س نوات
فتغیری سلطة القوی تَ ٌ
القول الکومربادوریة سنوات ّنائیهة للح رب =
القول الربجوازیهة سنوات وسطی للحرب = ه
بدائیة للحرب = ه
وقول الثورینی.
الکتلة الوطنیهة سنوات بعد احلرب = الکتلة الشعبیهة ه
تطور ا يف أربع مؤله"ات )1 :اااتقال ما مردلة األ داف
الروال یؤدج فکرل تکامل الشعور اإلاساي و ه
التدخل يف أمور الناس إلی
الشخصیهة إلی مردلة األ داف اجلمعیهة والشعبیهة )2 .اااتقال ما العهلة وعد ه
تحما لسیدیولوجیه ة الشخص یهة
تحما يف األم ور الش عبیهة والسیاس یهة )3 .اااتق ال م ا ش هدل ال ه
ال ه
تحما )4 .اااتق ال م ا مردل ة التم هرد الشخص ي عل ی ااس تعمار واادتک ار إل ی
إل ی خ ه" ة ال ه
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مردلة التظا رات اجلمعیهة.
لتطور الشعور اإلاساي يف الروایة .أربعة عوامل ُحتَُرك شعوره وتسبهأ يف
الطروسي منوذنی ومصدا بارز ه
تنمیة وعی  )1 :اععرکة مع ابا برو واااتصار علی  )2احلوار مع األستاذ کامل  )3إاقاذ الر وي ومرکب )4
للثوار.
قبول مسؤولیهة ااتقال األسلحة ه
میکننا القول أ ه الراول یؤدج ال"کرل األساسیهة لالشرتاکیهة (أ ه احلوادث واألفکار ااعکاس عا الواقع) يف
ول وجهئ هي کبنی ة س طحیهة تش ب أغص ا الش ّرل و ي الظ وا ر ااجتماعی ة والسیاس یة
قسمنی :قس م عض ه
واألفکار؛ وقسم رئیسي وکلهي کبنیة عمقیهة تشب جوور الشّرل و ي سلطة القوی .إذ یؤ ر ظهور القوی
يف کی"یهة ظهور الظوا ر واألفکار .إ ه الراول ی هتمعا النظ َر يف خلق الشخصیات الثورویهة وتکامل احلوادث
عترب وا منهّا خاصا بالراوی.
والشعور اإلاساي ما بنی میهات األدب ااشرتاکی؛ وقد یُ ُ
ؤدی ذل ك کله أ ه الت ها ال راول بااش رتاکیة مل جیع ل أدب متص نهعا .ومیک ا أ اعت رب وا م ا إد دی
م َّ
توفیقات الراول يف أدجلة الروایة.
المصادر
الف) عربي
کتب

أبوداقة ،أ د :) 1171( ،االلتزام في الشعر العربي ،ط ،1بریوت ،دار العلم للمالینی.
برو ،فیلیأ :) 1119( ،علم االجتماع السياسي ،ترمج  :حممد عرب صاصیال ،ط ،1بریوت ،اعؤسسة اجلامعیة للدراسات
والنشر والتوزیع.
بشری العوف ،مؤمنة :) 2119( ،في الرواية العربية المعاصرة ،ط ،1بریوت ،دار اعشر .
البعلبکي ،رمهل منری :) 2119( ،المورد الحديث ،بریوت ،دار العلم للمالینی.
دسیين ،عبداهلل وتورنی سهراي :) 2117( ،النقد األدبي ونظرياته ،دمشق ،متوز للطباعة والنشر والتوزیع.
راغأ ،امیل :) 2113( ،الموسوعة النظرية األدبية ،ط ،1مصر ،الشرکة العاعیة للنشر للوجنا .
ساچکوف ،بوریا :) 1392( ،تاريخ رئاليسم ،مرتجم :حممد تقی فرامرزی ،هرا  ،اشر تندر.
عبده ،غامن :)1111( ،نقض االشتراکية المارکسية ،ط ،2بریوت ،دار النهضة ااسالمیة.
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عرول ،عبداهلل :)2112( ،مفهوم اإليديولوجيا ،ط ،9مغرب ،اعرکه الثقايف العري.
عهالدیا ،یوسف :)1199( ،االشتراکية والقوميّة وأثرهما في األدب الحديث ،بغداد ،معهد البحوث والدراسات العربیة.
ه
عطا ،مجال حممد :) 2113( ،الجمالي واإليديولوجي ،دراسة يف تشکیل اععنی الشعرل وآلیات القراءل ،ط ،1القا رل،
اجمللا األعلی للثقافة.

موسی ،سالمة :)2112( ،االشتراکية ،القا رل ،نداول.
مین  ،دنها :) 1192( ،الشراع والعاصفة ،ط ،1بریوت ،دار ايفداب.
وادل ،ط  :) 2112( ،الرواية السياسية ،الشرکة اعصریة العاعیة للنشر للوجنا .

ج) الدوريات

خضور ،أدیأ« :) 1191( ،اعضمو اإلجتماعي يف روایة :الشرا والعاص"ة» ،المعرفة ،العدد ،11ص .131-119
اخلطیأ ،دسا « :) 1172( ،الواقعیة ااشرتاکیة اظرل وموق"ا» ،المعرفة ،العدد  ،122ص .12-31
عطیة ،أ د« :) 1174( ،الواقعیة ااشرتاکیة يف النقد العري احلدیث» ،اآلداب ،السنة  ،22العدد  ،2ص

.41-39

غاو ،شکرل« :) 1191( ،الواقعیة ااشرتاکیة يف النقد العري احلدیث» ،اآلداب ،السنة  ،1العدد ،1ص

.11-41

اعاعي ،شکرل« :) 1191( ،الدالة اإلجتماعیة للشکل الروائي (يف روایات دنها مین )» ،فصول ،العدد 31و،32
ص .192-142
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چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان
«الشراع والعاصفه» حنّا مینه
رضا ناظمیان ،1إحیاء

کماسی2

 .1استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبایی

چكیده
ایدئولوژی تالش میکند ریشههای دانش بشری و شاخهها و مرزهای آن را بیابد .میان این علم
و ادبیات رابطة نزدیکی برقرار است .ایدئولوژی کردن به معنای پیروی از یک آموزة خاص ی ا
یک تفکر و یا اتخاذ یک رویکرد خاص است .سوسیالیس م یک ی از مش وورترین نظری هه ا و
ایدئولوژیهای برجسته در رمانهای عرب است .یکی از اهداف این نظریه پیروی از مطالب ات
طبقة کارگر و تشکیل جامعهای انسانی و عادالنه روی زمین است .حنّا مینه رماننویس س وری
است .وی رمانهایش را به عنوان ابزاری برای بیان دیدگاهها و ایدئولوژی خود به کار میگیرد.
رمان «الشراع والعاصفه» ازجمله رمانهای حنا مینه است که چشمانداز و جوانبینی خاص ی از
نویسنده آن به دست میده د .اهمی ت مس لله چگ ونگی ای دئولوژی ک ردن رم ان ب هوس یلة
رماننویس ،نگارنده را به سمت این موضوع سوق دادهاست تا با رویکرد توصیفی تحلیلی به
بررسی آن بپردازد .ازجمله مومترین یافتههای تحقیق پ یش رو ای ن اس ت ک ه برجس تهت رین
ویژگی سوسیالیستی رمان ،یکپارچهسازی (تکامل) است که در دو مح ور اص لی مط ر ش ده
است )1 :تکامل تاریخی؛  )2تکامل شعور افراد .نکتة دیگر اینکه هیچ اثری از تص ن در زب ان
رماننویس به خاطر پایبندی وی به ایدئولوژی سوسیالیستی دیده نمیشود.
کلیدواژهها :ایدئولوژی؛ ایدئولوژی کردن سوسیالیسم؛ رمانهای عربی؛ الشراع والعاصفه.

نویسندة مسلول:

ehyakomasi@yahoo.com

21

