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عية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، جملة اجلم
هـ.ش/  1394 ربيع ،34لـفصلية حمكمة، العدد ا

 19-38 م؛ صص 2015

 إلدوار اخلراط فی ضوء نظرية حسام «التننی رامة و»العاملية يف رواية  قّوماتم
 «دراسة يف األدب املقارن» يطي اخل

 2شهرام دلشاد، 1هادي نظري منظم

 آداهبا جبامعة تربيت مدرس أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و. 1
 امعة بوعلي سيناآداهبا جب طالب مرحلة الدکتوراه يف فرع اللغة العربية و. 2

 18/11/93تاريخ قبول البحث:      16/10/92تاريخ استالم البحث: 

ّّ امل  صل
هناک من الروایات العربية ما بلغت مرتبة العاملية مبا متتلک من مضامنی عالية وميزات فنية راقية وتقنيات 

را،  فهلي روایلة تيمليلة رائعلة وأطر رّشحتها لنيل جائزة نوبلل يف ادد،  منهلا روایلة راملة والتنلنی  دوار ا ل
وهلل ه املقالللة تعتملللد املللنه   بلغللت مسللتوع العامليللة وتر للت الللا بعللا اللغللات العامليللة کاللغللة ا  ليزیللة.

التحليلي  کمللا تعتمللد شلرو، العامليلة ملن وجهلة نکلر اللدکتور حسلاو ا یيلب. وارلدیر بالل کر  -الوصفي
ة جللدا ف فللادد، املقللارن یللدرس ادد، دللارث حللدوده ال قافيللة أن الصلللة بللنی ادد، املقللارن والعامليللة و يقلل

واللغویللة واملعرفيللة  و ییعناللا بللا دا، الللد تتایللا ا للدود القوميللة الضلليقة لتللددل يف دائللرة العامليللة و کللا 
العامليللة اددبيللة مللن ناحيللة  قّومللاتمبللا لود. وقللد تبللنّی لنللا مللن جللراو البحللة أن روایللة رامللة والتنللنی متتلللک 

ضملون والشکل والتقنيات السلردیة ا دی لةف فهلي قلد وقفلت أملاو قضلایا انسلانية هاملة کا لب وامللوت  امل
وهللي ذات نزعللة أسللیوریة شللرقية عامللة وعربيللة داصللة  متيللل الللا املي ولوجيللا القد؛للة وتعیيهللا نکهللة  ليللةف  

  کملا أهنا ال ختلو من التفرد وا بداع.
 

 التننی. رامة و فدوار ا را،ا فحساو ا یيب فعامليةال فادد، املقارنالكلمات الرئيسة: 
 

 املقدمة
أصللبحت الروایللة  تللل مکانللا  بللارنا  بللنی فنللون ادد،  وقللد نالللت املرتبللة ادولللا بللنی  يلل  ادنللواع 

البحللراو   ) الشلهج جلابر عصلفور دیلوان العلر،اددبيلة يف العصلر اللراهن   يلة یعتاهلا الناقلد العلري
                                                                                                                                                       

 ات  املسؤولالک              Sh.delshad@ymail.com 
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ایة العربية املعاصلرة قلد حققلت تقلدما  بلاهرا  يف العقلود اددلجة وأصلبحت جنسلا  أدبيلا  والرو  (12التا: 
راقيللا  اسللتغرقت مکانللة کللاع يف ايتمللل   وهللي تقللوو بلللتحليل ايتمللل  ا نسللا  ونقللده وتصللویر أنمللة 

رافللل  ا نسللان املعاصلللر  کملللا أهنلللا تکللاد  لللل  للّل الفلسلللفة يف تبيللنی املبلللاد  الفلسللفية والفکریلللة وت
 الفنون ارمليلة  وتتدادل معها أحيانا. 

وهنللاک روایللات أدبيللة اربيللة اجتللانت ا للدود القوميللة الضلليقة وارتقللت الللا مسللتوع ا علل ا  
  العلللاملي  کمللللا أن يلللة روایلللات عربيللللة متتللللک مقوملللات العامليلللة أو اهنللللا بلغلللت مرتبلللة العامليلللة فعلللل .

بحللة يف ادد، املقللارن املعاصللرف و ذلللک أن أهللم ميللادین ال مللن العامليللةوا للدیة عللن مقومللات 
اللغویلللة واملعرفيلللة وال قافيلللةف فهلللو  افلسلللفة ادد، املقلللارن تقلللوو عللللا دراسلللة ا دا، دلللارث حلللدوده

 یرفا االنزواو ویرّحلب بتالاون ا لدود القوميلة  ویانشیلدی االرتقلاو اللا علاأ انسلا  أ ل  وأوسل . و
ث ا دا، القومية ملن اطارهلا القلوما ومجلد  هلورا   لا يف بالتعر  الا العاملية وکشف مقوماهتا ختر 

شتا أحناو العاأ  و کا با لودف لکن الیریل  اللا العامليلة ليسلت مفروشلة بلالورودف فهلي شلائکة 
مللنج جللائزة نوبللل للدیللب العللري  يللب »جللدا  وعسللجة املنللامل. وباملناسللبة  سللن ا شللارة الللا أن 

د مللن التففللج والتعمللل  يف مسلليلة عامليللة اددیللب العللري ا للدیة  فللوق قللد شللّفل حللافزا  ا  مزیلل
انی قا  من حالة  يب  فوق ال   اع   العاأ بعامليته. ويف ذلك السياق أ جت قضایا مهمّلة   
كقضية الع قة بنی احمللية والعاملية  أ  هل یتناىف الیاب  احمللي ال   یّتسم به ادد، م  عامليتله  

الیاب  شرطا  ملن شلرو، العامليلةم وملن تللك القضلایا قضلية ال  لة اددبيلة ودورهلا  أو یشّفل ذلك
 (.72: 1999عبود  )يف التعریف با بداعات اددبية العربية ويف صن  عاملية ادد، العري 

املقارننی  والوصومل الا العاملية اددبية من أبرن طملوحات اددیب املعاصر. وقد تناومل بعا    
عللا  "عامليلة ادد،"  و"ادد، العلاملي"فنکلروا ا   ا.وبّينلوا مقوماهتل املوضوع وناقشلوه العر، ه ا

ملنهم اللدکتور  مللد انيمللي هل مل  علا وجه ا صوصف  "عاملية ادد، العري"وجه العملوو والا 
وفللداد املرعللي  وسللعيد علللود  وعزالللدین املناصللرة  ونبيللل رااللب  وعبللده عبللود. وعلللا رأس هللدالو 

الناقد واملقارن العري الشهج الدکتور حساو ا یيبف فقد شغلته قضية عاملية ادد، عامة    يعا  
وعامليللة ادد، العللري علللا وجلله التحدیللد  ودّصلله  للا فللا کتابلله ادد، املقللارن مللن العامليللة الللا 

ار العربيللة فقللد العوملللة   للا  قيملللا  فریللدا  يف بابلله. ونکللرا  لشللهرة نکریللة ا یيللب عللن العامليللة يف ادقیلل
 دوار ا را،. وادوار ا لرا،  "رامة و التننی"تبّناها هنا فا الکشف عن مقومات العاملية يف روایة 
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من أک ر الروائينی العر، شهرة علا الصعيدین الوطين والدويل  وروایاته يف ال روة من حية البنيلة 
 واملضملون. من هنا مت ادتيارنا    ه الروایة.

 
 لفروضا األسئلة و

قّوملللات العامليلللةم واذا کلللان م "راملللة و التنلللنی"هلللل متتللللک روایلللة   هنلللا أسلللرلتان رئيسلللتان  لللا:  اتبقللل
 اروا، با جیا، فملا هي تلک املقوماتم

: هللل تزّودنلا هلل ه الدراسلةی املبنيللة عللا آراو حسللاو ا یيلب حللومل العامليلة مبعيللار والسلدامل ال لا 
 یات الد بلغت ه ا املستوعم ملعرفة شرو، العاملية وادتيار الروا

ويف معللرا الللرد علللا السللدامل ادومل اف ضللنا أن قيللاو الروایللة علللا أسللاس املوقللف ا نسللا  وفللر 
للروایة احدع أهم دصائه العاملية. مث اشتملا ا علا النکهة احمللية  والتقنيلات السلردیة  وتفردهلا 

بلغة حية عاملية  کل ه ه تدمل علا أن من حية نکرهتا الا ا ب  وقيامها علا ا وار وانتاجها 
هلل ه الروایللة مللن أهللم الروایللات يف الللوطن العللري  هلل ه الروایللة متتلللک معللایج العامليللة. فللاملعرو  أن 

یعتاها ا اد الکتا، العر، من الروایات العاملية وجعلها الروایة ال امنة يف قائملة أفضل مرة ومخل  
 ه الروایلللة تتمليلللز بامت کهلللا للملواصلللفات اللللد ذکرهلللا اللللدکتور روایلللة عربيلللة. ف نبلللالا اذا قلنلللا ان هللل

أمللا يف معللرا الللرد علللا السللدامل ال للا  و  حسللاو ا یيللب فللا معللرا حدی لله عللن العامليللة اددبيللة.
فيملکن القومل ان حساو ا یيب أ یغفل يف نکریته الشاملة ه ه عن مقلّوو ملن مقوملات العامليلة. 

املقومات ادساسية وا طاریة الضروریة لبلوغ العاملية وتعمّلل  يف فقد استقصا يف دقة علملية بالغة  
وضلل  الشللرو، الللد تتحقلل  العامليللة بواسللیتها. مللن هنللا ؛کللن اختللاذ نکریتلله أساسللا لقيللاو دراسللات 
شللللتا حللللومل العامليللللة يف ادد،  کملللللا أهنللللا تلفللللت انتبللللاه املتاصصللللنی الللللا معرفللللة التحللللدیات الللللد 

فارسلللي املعاصلللران يف سلللعيهملا اللللدائب حنلللو بللللوغ العامليلللة وا للللود  و یواجههلللا اددبلللان العربلللا و ال
 تزّودنا بنملوذث نکر  قيم تقوو عليه دراسات أدرع مفيدة.

 
 منهج البحث

علللا  -کملللا أسلللفنا  -يقللووفالبحللة هللو املللنه  الوصللفا ل التحليلللا   املللنه  املسللتادو يف هلل ا
روایلة راملة والتنلنی  دوار ا لرا،  ا من متاوجهات نکر حساو ا یيب حومل العاملية يف ادد،  
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 منوذجا للدراسة والتیبي   دون اّا الیر  عملا أّلف حومل ه ه الروایة من الکتب واملقاالت. 
 

 البحث خلفية
 ية دراسات وأ اث عن روایات ادوار ا را،  منها: 

هلل ا الکتللا، ألّفلله حسللن لشللکر.  "الروایللة العربيللة والفنللون السللملعية البصللریة"( 1431کتللا، )
روایللات  بعللادراسللة  ليليللة لک للج مللن الروایللات اردیللدة وع قتهللا بللالفنون البصللریة. درس الناقللد 

ا ساسللية اردیللدة يف الروایللة العربيللة  "(2010. وکتللا،)"رامللة و التنللنی"ادوار ا للرا،  منهللا روایللة 
شللرا ا ساسللية اردیللدة يف أّلفله عبللداملالک أشللبهون. قللاو املدللف ب "فروایلات ادوار ا للرا، منوذجللا  

مقسملا    ه الا    ة فصومل:  "رامة والتننیمنها روایة"الروایة العربية مستعينا  بروایات ادوار ا را، 
قللراوة حواریللة يف نقللد ادعملللامل "  "مجليللات ا ساسللية اردیللدة"  "التشللکيل الفللين لعتبللات الکتابللة"

 للرا، النصلللية )دراسللات يف السللردیة و لللوالت  نائيللات ادوار ا"( 1998. وأیضللا  کتلللا، )"السللردیة
 لّللل هلل ه الدراسللة النقدیللة املتعملقللة  نائيللات الروائللي املصللر  ادوار ف أّلفلله أ للد دللری . "املعنللا(

ا رّا،  بفل ملا تنیلو  عليله تللك ال نائيلات ملن تقنيلات فنيّلة  ور.  ففریلة. ویفيلد صلاحبها ملن 
رد  ليفشف عن  والت الشاصية يف نصوص ا رّا، خمتلف الر.  واملناه  النقدیة يف حقل الس

ا اللللللارة علللللللا ا للللللدود: دراسللللللات ىف أد، ادوار "( 2003وهنللللللاک کتللللللا، )القصصلللللية املراواللللللة. 
راملة والتنلنی  ميسلاة "( 1981ف أّلفه فرید ماهر شقي . وهناک أیضا  مقاالت منهلا مقاللة )"ا را،
مللن  "رامللة والتنللنی"ة دراسللة  ليليللة لروایللة   نشللرها سللامي دشللبة يف فلللة الفصللومل. واملقاللل"مصللرع

 جهة املضملون  حية حیللها علا أساس انعکاس ايتمل  املصر  فيها.
 

 نبذة عن حياة إدوار اخلراط و روايته
يف ا سفندریة. روائي وكاتب قصة قصجة  اشتغل  1926مارس سنة  16يف  "ا را،"ادوار ولد 

تفلللرغ للفتابلللة. ألقلللا علللدة  اضلللرات. حصلللل عللللا جلللائزة بالنقلللد اددي والتشلللفيلي  وهلللو ا ن م
. أهلم 1991العربيلة ملن فرنسلا علاو  -  وعللا جلائزة الصلداقة الفرنسلية1973الدولة للقصة عاو 

مدلفلللللاته القصصللية: ادتناقللات العشلل  والصللباا  حيیللان عاليللة  سللاعات الفایللاو  رامللة والتنللنی  
 .ة  أض ع الصحراو  یا بنات اسفندریةالزمن ا در  تراهبا نعفران  نصوص اسفندری
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. بعد سلتة عشلر عاملا  ملن 1980  نشرت سنة ادوار ا را، هي روایة للفاتب "رامة والتننی"
. تعتلللا یقللنی العیللل  وارلللزو ال اللللة: اللللزمن ا دللر   بصلللدور ارلللزو ال للا :   يللة   ا  باتلللتصللدوره

ادوار ا لرا، عنلدما كتلب هل ه » (.2: 200سليملان  الروایة منیا  متمليزا  يف الفتابة السردیة ال اتية )
الروایللة  امنللا كتبهللا مللن منیللل  واضللج فيهللا كللل الوضللوا  حللومل مجربللة ا للب الضللائ   الللد یعيشللها 

ته باعتباره )قبیيا( ینکر ا  ادشياو  و ا  تاریخ فتملعه ولغته  م قف مصر  قبیي تفونت  قاف
(. والروایة ت کر قصة حب مياائيلل 262: 1981دشبة  « )من منکور فهمله ا اص لتارخيه ال ايت

یعود ادوار ا را، يف ه ه الروایة لکي یدفعها الا امتدادات جدیدة  متوائملة »بیل الروایة لرامة. 
ما طلبه بیله من حبيبته  وم  ما تصوره عن ا بيبة الد کانلت تصلبج معادللة  م  نوع وعيه و م 

جحللليم  -حللنی دانتللله-للعللاأ: رملللزا  مللکللوت ا نسلللان الللل   أراده مياائيللل لنفسللله  مث أصلللبحت 
 .(262 املصدر نفسه:« )عاشقها ال   أ ؛قته أبدا  

 
 التحليل دراسة وال
ة. ملن یلة وا طار یلة واللغو يلب عللا    لة أنلواع: ال اتيلیحسلاو ا نکلر ة ملن وجهلة يللعاملاقّومات م

بالللدرس والتحليللل  حتللا نللتملفن مللن ا جابللة علللا  ""رامللة والتنللنی روایللةهنللا نتنللاومل هلل ه كلهللا يف 
هلل ه الدراسللة: هلل ؛تلللك هلل ا الللدیوان مواصلفات العامليللةم واذا كللان ارللوا،  يفالسلدامل ادساسللي 

 هام يتواجدة فبا جیا، فملا هي تلك املقومات امل
: 2004دراث  حململلد حسلنی هيکلل ) "نینلب" بروایةواردیر بال کر هنا أن الروایة العربية بدأت 

وسرعان ما وصلت الا بلواها الفين ونضاها  وأد ت مکاهنا الا جانب الروایلات العامليلة  (40
روایلللة العربيلللة ذات الشلللکل واملضلللملون العلللاملينی.و لعلللل امللللرو یسلللائل نفسللله: هلللل ؛کلللن أن نعتلللا ال

 املعاصرة عامليةم
هلللي ارتقلللاو أد، ملللا  کليللا  أو جزئيلللا   اللللا مسلللتوع االعلل ا  العلللاملي العلللاو بعکملتللله »العامليللة و 

وفائدتله دلارث حللدود لغتله أو منیقتلله  وا قبلامل علللا تر تله وتعرّفلله ودراسلته   يللة یصلبج عللام   
ا یيللللب  « )راحللللل  أو عللللا مللللدع العصلللورفلللاع   يف تشلللکيل املنللللاا اددي العلللاملي ملرحلللللة ملللن امل

2001 :228 .) 
 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4&action=edit&redlink=1
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 املوقف اإلنسايناملقّومات الذاتية للعاملية 
هلو ادسلاس. اّن ادسلاس ادومل هلو املقيلاس امللوقفي أو املضلملو  أو الفکلر .  "املوقف ا نسا "

ن سللواو يف أ  مللاذا یقّدملله الللدیوان الشللعر  أو الروایللة أو الکتللا، النقللد  مللن فهللم لقضللية ا نسللا
الللد  "رامللة والتنللنی"يف روایللة  (.231املصلدر نفسلله: )اطلار فتملعلله ا للاص أو يف اطللار الکللون واملصللج

تعتا روایة تيملية  د لإلنسان وقضایاه موقعا  جليا  وراساا  حية أ ختلرث الروایلة ملن اطلار قضلية 
اصللية مياائيللل ورامللة حللومل املتيمللل يف الروایللة جیللد حللوارات دصللبة تللدور بللنی شو ا نسللان أبللدا . 

ا للب وا يللاة واملللوت  وحللومل ادسللاطج والتنللنی وک للج مللن املوضللوعات ا نسللانية  شلليهنا فللا ذلللک 
 شين الروایات العاملية الشهجة الد ال هتملل ا نسان أبدا  ولوکان موضوعها اج ا نسان.

اة وا لبف هل ه ال   لة بدأ الروائلي یسلرد ادحلداثا کفيلسلو  لله آراو قيمللة حلومل امللوت وا يل
مللن أهللم الرکللائز يف حياتنللا البشللر  وواقعنللا املعللي . وقللف ادوار ا للرا، أمللاو ا نسللان یللتکلم عللن 

ا يللاة اللل   مللل ومللانامل أ للجا يف قضللایاه ومشللاکله و وملله ویللتکلم عللن ا للب  کملوضللوع أساسللي 
ارد يف أالللب روایاتلله ان شاصللية مياائيللل يف الروایللة )الشاصللية املضللّلة لللدع ادو  لللدع ا نسللان.

وأیضا  شاصية رامة( کا  ة والشاصيات ادسیوریة یرید أن یناي ا نسان ممّا یواجهه بکلملاته 
هللل ا للبی هللو النللداو اللل   ال رد عليلله أبللدا  » هونفسلله یقللومل: .وأقواللله الللد تللدور حللومل ا للب

 ( 6: 1993 را،  ا« )مهل ا ب هو ه ه الوحدة  والینقی   ال بدو له  والتبدو له هنایة
اعتمللاده عللا ا لب بیعلّد منايلا  ینالي ا نسلان بکلملاتله  "أللف ليللة وليللة"اذن هو کشلهرناد 

م لملللا فعللل شللهرناد الللد اسللتیاعت أن تناللي نفسللها مللن املللوت احملتللوو وانقللاذ حيللاة بنللات بلللدهتا 
دث رامة ها باتکائها علا قصه حبية تصر  امللک شهریار عن قتلها وقتل سائر النساو. وتتح

 مقدسا .  ا   ب حنو ادحسن ولکي نعتاه شيراددرع عن ا ب کي تتغج ر.یتنا حومل ا
هلل ا ا للب اللل   یتحللدث ا للرا، عنلله يف الروایللة لللي  حبللا  مادیللا  دنسللا   بللل حللب مللاد      

مقدس یصله با ب ا  لي  ویتحلدث الروائلي ملن د لله علن موضلوعات انسلانية عدیلدة. ا لب 
وا؛لان کللي بلين ا نسلان ال »ن شيو یلاي ا نسان اليه  وال ؛کن ا يلاة دون ا لب: عنده أحس

هل ا ا لب الل   یتحلدث عنله ا لرا، أ یفتقلد رسلالته . (8 املصلدر نفسله:) «؛کن أن یکل وحيلدا  
ن بالشلهوة تللوّ یتللّون بالعلداوة والشلهوة واذا  أ روایة أو هنایة مصج الشاصيات حلبحتا هنایة ال

وعر  مياائيل أن هناک حبا  دفينا  »فيه ک ، وکمل ل ا ب العرفا  ال ذنب فيه وال ک ،  لي 
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وأ یکلللن يف حبهلللا وال   ال ذنلللب فيللله يف قلبللله ملللا نامل وعللللا رالللم ملللن کلللل ادکاذیلللب والتشلللوهات
ا للب عنللده کملللا قلنللا حللب صللويف حافللل بللا الو واملشللقات   .(347 املصللدر نفسلله:شللهوهتا کلل ، )
سالک الیری  الا اهلل أو آالو الشعراو الع رینی وه ا کله یدمل علا کا حبه وشدة  کالد حیتمللها

 الشوق ال   یتحدث عنه ا را،.
ملاهرة ادأ. وادأ هلو  "رامة والتنلنی"مضملون انسا  آدر یستوقف القار  يف روایة  و ية   

ن حکله بوضلوا يف ادعمللامل املوضوعات ا امة يف ا ل  الشعر  واددي منل  القلدو و  والييس من
بیرس  التا: « )ان اداا  املاّضبة بالييس هي اد ل»الد نامل کّتاهبا جائزة نوبل. یقومل موسيه: 

عنللدما ؛تللزث ا للب  »یقللومل املدلللف: (. وهنللاک ع قللة عنللد ا للرا، بللنی ا للب وادأ کملللا سللب .10
ف فهللي  ملللل يف  نایللا تللواترات كعاطفللة صللادقة بوجلل  ا يللاة  تضللحي ا يللاة أ للل حلل  بعلل اباهتا

ساعاهتا وأیامها  کات ساحرة  و ومضات آ رة من ذاك ا ننی الل   یل ك دادلل القللب  واعلدا 
(. وقلد ینلت  ادأی عنلد ا لرا، ملن الفلراف لقلد صلن  ادأ ملن 237: 1993ا را،  « )بآمامل  ققة

نحله احساسلا  بالفوقيلة  أو امل ئفيلة ادوار ا را، عبقریلا  متعملقلا  وجعلل ديالله شلدید ا صلوبة  وم
ف وأحيانللا أفقللده االتللزان كملللا یقللومل هللو  فاللاوت روایتلله "جللاان"و "شلليلي"و "بليللك"علللا شللاكلة 

 عکة أوردها علا لسان أبیامل روایته. 
واملوت وا ياة کانا وما یزاالن موضوعنی أساسينی عند ا نسلان و لا ملن املضلامنی الرئيسلة يف 

أ یقلل  لا: علمللين حسلي » ة  و يف أد، ا لرا،. یقلومل الروائلي علن امللوت:ادد، ا لدیة عامل
بفقلدانك أننللا حنلب وحللدنا. ومنلوت وحللدنا. واستشلرفت أنّلله للي  حلل  يف امللوت بللرو ملن الوحللدة. 
بعللد حيللاة الوحشللة احملفللوو هبللا علينللا  حنللن منللوت  وال  للد يف املللوت  للدة وال نلتقللي فيلله بيحللد. 

 .(14 املصدر نفسه:(« غلقه ویفرس دتملهاملوت ییو  الفتا، ویی 
ن ماهرة املوت قد أ ّر علا أفکار اددباوف فهو مصدر انا للال  اددي. ومبا أن أال فت و 

املوت من أکا القضایا ا نسانية فقد شغل ا نسان عامة واددباو داصلة  منل  القلدو. وقلد ادتلا 
ا، یتیلرق ا لر حياتله وأ ّلرت يف حياتله الفکریلة. ا را، يف طفولته املوت وتفررت ه ه الصدمة يف 

مة مجاهه يف أعملالله. فهلو حلنی یکتلب علن امللوت  مللل لغتله طاقلات  . شاتالا املوت ویبد  ر.یة 
 من جراو ذکر املوت  وی ور  ائره.   زن والکآبة والغضب والضايکبجةف ؛تلئ فداده با

ة اهتملامها باملوقف ا نسا   ية ییل  اذن نستنت  أن أ ية ه ه الروایة کبجة جدا  من حي
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أراد أن یقللدو ا يللله ا للاص واللل   یشللتملل علللا فلسللفته : »"ا  يللل اردیللد"عليهللا بعللا النّقللاد 
ور.یتلله للمللور وا يللاة  داصللة فيملللا یتعللل  باروانللب الففریللة والفلسللفية الللد تشللملل مفللاهيم م للل 

ومللللا ا  ذلللللك مللللن مفللللاهيم ففریللللة وفلسللللفية )املللللوت وا يللللاة  وا لللل  وا قيقللللة والصللللدق وا للللب( 
أن  "راملللة والتنلللنی"(. و لللد أن ا للرا، رمبلللا أراد يف روایللة www.mnaabr.com :صللابر)« وحياتيللة

یقدو رسالة هي أقلر، ا  رسلالة ادنبيلاو  أو عللا ادقلل أن حیلاكي رسلالة جلاان دليلل جلاان يف  
فلدیهملا فهم مش ك لسر العبقریة  وادأ عند ا ذو مکانلة کبلجة ونامجلة علن ا لزن.  "يبالن"كتابه 

اذن ؛کللن القللومل ان الروایللة تقللوو علللا املوقللف ا نسللا   علللا أسللاس أسللرلة ج ریللة تللرتب  بقضللية 
 ا نسان.
 

 اللون احمللي
وع العامليلة فننله جیلب م  أن قضية املوقف ا نسا  تعد الشر، ادساسي الرتقاو ادد، اللا مسلت

عدو أد  ه ا ا کم عللا اط قله  وینبغلي أن نقلرر أیضلا  أن هنلاک أعمللاال  أدبيلة داللدة الیرجل  
سللبب دلودهللا الللا طبيعللة املوقللف اللل   تق حلله مللن قضللية ا نسللان  ولکللن الللا مللا تتملتلل  بلله مللن 

نیقللة معیللاة مللن نکهللة  ليللة وشاصللية قوميللة أو اقليمليللة داصللة  ومقللدرة علللا التعبللج عللن روا م
(. فاللون احمللي لل ر اددي هو الشر، ال ا  232: 2001ا یيب  العاأ يف مرحلة تارخيية معينة )

الرتقاو ادد، حنو العاملية. وه ا ما ن حکله فلا روایلة راملة والتنلنی. ان روایلة ا لرا، نادلرة بصلور 
ل  وصللللور عللللن أبنللللاو وطنلللله وعللللن وألللللوان ذات نکهللللة  ليللللة  کصللللورة القللللاهرة وا سللللکندریة  والنيلللل

مآسيهم  وهناک ش رات ونتف من أساطج فرعونية واس مية مبع رة يف الروایلة. کلل هل ه ادللوان 
والصللور تسللببت يف تلللوّفر النکهللة احملليللة يف الروایلللة باعتبارهللا احللدع مقّوملللات العامليللة. وفيملللا یللللي 

علن   –أملاو راملة  –ورجلل فنلنلد   حينمللا دارت املناقشلة بلنی مياائيلل»مناذث من ه ه النکهلة: 
صحيٌج! ولي  هناک م  ذلک أجداد مباشرون... الشي املدکد »املصرینی القدماو قامل مياائيل:

(. وکلان الفنلنلد  یقلومل: سلحرتين 169: 1993ا لرا،  « )الوحيلد أنله للي  يف عروقنلا دملاو العلر،
املصللدر ) للل ین یقّدسللون البقللرمدائملللا  حکایللات املصللرینی  هلل ه ادهرامللات  مللا هلليم أليسللوا هللم ا

 (.168 نفسه:
تبللدو مللن هلل ا ا للوار النکهللة احملليللة املصللریة. یکهللر مللن الللنه فهللم ا نسللان املصللر  املعاصللر 

http://www.mnaabr.com/
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لقضللية السلللف: فهللو ال یرضللا أن یعتللا نفسلله مللن العللر، الغللزاة  بللل ان أجللدادهم هللم املصللریون 
ن حظ النکهة احمللية أو  لکننا ر بال قافة الغربيةدوااالقدماو ذوو ادفاد واملآ ر ا الدة. ورام تي ر 

املصللللریة يف روایتلللله بوضللللواف فيهللللا یتالّللللا ايتمللللل  املصللللر  ا للللدیة وتارخيلللله وأسللللاطجه و قافتلللله أو 
للفصلل اددلج  "اليوو التاس  واددج"مي ولوجياه ا اصة. ن حظ ه ه املي ولوجيا يف ادتيار عدد 

وانتهلللاو ادشلللياو وا للل و اللللوهم کمللللا جلللاو يف املي ولوجيلللا املصلللریة  ملللن الروایلللة  دنللله یلللوو االکتمللللامل
: 1981راجلل : دشللبة: )«تاسللوع ا  للة ورمللونه يف الللزرع  وتیبيللب ادوجللاع وتصللور عللدد ادفلل ک»

(  أو ن حکهللا يف املي ولوجيللا الشللرقية عامللة. فلهلل ا العللدد عنللد ا یللرانينی ادوائللل أ يللة بالغللة  267
رستم واخل. کملا  لد  ل ا العلدد  "هفت دان"أو  "مي ایيسم"یة يف م هب کملا یعدون سبعة أود

طواب  أو لیوا  املسلملنی سب  مرات حومل  ةأ ية بالغة يف ا س و لعدهم للرا والسملاو سبع
الکعبة واجها. اذن نستنت  أن ا را، قد اهلتم هبل ا الرملز الشلرقي وجعلل اليلوو التاسل  یلوو  دیلد 

 مصج الشاصيات.
کقسٍم من عنلوان الروایلة أو   "رامة"کلملة   هادتيار  لدعنکهة عربية يف روایته أیضا  ا را، جعل 

البصلللرة ومکلللة وبلللنی راملللة  بلللنی یریللل الجعلهلللا شاصلللية رئيسلللية يف الروایلللة  وذللللک دهنلللا منلللزمل يف 
 ( وقد جاو يف شعر نهج:"روو"والبصرة ا نتا عشرة مرحلة )لسان العر،  مادة 

 (. 63: 2005نهج  ال یرو         عفا ود  له حقب قدو )طلل برامة  ملن
فهللي اسللم مکللان مشللهور. هلل ا االسللم الللل    "رامللة"وجللاو يف دیوانلله يف شللرا هلل ه الکلملللة: 

اخت ه ا را، من ال قافة العربية أصبج شاصية مضلة يف روایاته السيملا يف    يته الد تعتلا روایلة 
 رامة والتننی احدع أجزائها. 

)التنللنی( فهللا  ملللل نکهللات  ليللة أوضللج مللن کلملللة رامللة.  ا اللفکللة ال انيللة يف عنللوان الروایللةأملل
يف املي ولوجيا  "التننی"الد یسمّلا روایته هبا ذات دالالت  لية ک جة نکرا  لدور "التننی"ولعّل کلملة 

الکللللائن يف  الشللللرقية عامللللة واملصللللریة داصللللة. ان الشللللرقينی القللللدماو قللللد عرفللللوا التنللللنی ومجلّللللا هلللل ا
  و هلو یوجلد "أللف ليللة وليللة"حکایاهتم الشعبية أوالفولکلوریة  وله دور بارن أیضلا يف حکایلات 

يف املي ولوجيا ا اریقية لکنه أک ر برونا  يف ادساطج الشرقية کاملصریة وا یرانية أو ا ندیة والصينية. 
م عندما ددل صراعا عنيفا ضد التننی يف  د يف الروایة صراعا  بنی مياائل والتننی م لملا فعل رست

 املي ولوجيا الفارسية وأم ا ا ک جة يف ا کایات الشعبية الشرقية.
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فقد ولد مياائيل يف یوو »ون حظ النکهة احمللية يف ادتيار اسم مياائيل لبیل الروایة أیضا. 
اد مياائيل مدمنا  عبدالقدی  مياائيل  أحد کبار قدی  کني  مصر القبیيةف و مّسي بامسهف وع

ا؛انا  وجلدانيا  عمليقلا  بينله عللا ع قلة ملا بکبلج امل ئکلة الل   قتلل تنلنی النهلر )رملز الشلر ومجسليد 
الشلليیان(ف وقللد حکللا هللو هلل ا التعللل  الشللدید لرامللة. ولکللن رامللة قالللت للله بعللد ذلک:أنللت قتلللت 

  الوقلت قبو لا للر.اه قبلوال  التننی  وکانت تقصد بالتننی ما حیازها عنه ... ولکلي تعللن لله يف نفل
 (.365: 1981دشبة  « )عاطفيا  واضحا  ر.اه عن نفسه ور.یته  ا هي

اذا  حنلللللن نلملللللل  النکهلللللة احملليلللللة يف روایلللللة راملللللة والتنلللللنی بوضلللللوا: يف ادتيلللللاره لعنلللللوان الروایلللللة 
سارد قاو والشاصيات املرکزیة وأیضا  يف ک ج من أحداث الروایة. ویستفاد من ه ا أن املدلف أو ال

وتتالا ه ه الوميفة حينملا جید السارد  املصدر »بالوميفة التو يقية واالستشهادیة يف ه ه الروایة 
( وفيهلا یقلوو 107: 2012وسلواس « )ال   استقا منه معلوماتله أو املشلاعر اللد توقکهلا حاد لة ملا

علللزاو  هبللل ه املهمللللة)حيانلللا  أاللللراو   یقلللوو وقلللد . اللللراو  بتيصللليل روایاتللله يف ال قافلللة العربيلللة والتلللاریخ
(. فالسلللارد قلللد اسلللتقا معلوماتللله حلللومل  راملللة ومياائيلللل والتنلللنی ملللن التلللاریخ املصلللر  87: 2005

 الواقعي وادسیور . وه ا من مکاهر النکهة احمللية.
ا را، یسعا يف تيصيل روایاته  رام تي ره با دا، الغربية. اذن یتم ت قي ادساطج الفرعونية 

 ا س مية أو الشرقية عامة يف روایته ه ه. والعربية و 
 

 لتوازن بنی اخلاص والعاما
یبلدو أّن املیلللو، هلو عملليللة تللوانن دقيقلة جللّدا  بلنی ا للاص والعللاو  ملا خيللّه فتملعلا  معّينللا  يف فلل ة 
معیاة وملا خيلّه ا نسلانية بلاملعنا املیلل  وکل لک بلنی املتحلّومل وال ابلت  أ  بلنی ملا هلو الیلار  

 املصلدر نفسله: وبلنی ملا هلو جلوهر  و متکلّرر عللا امللدع فيمللا یتعلّل  با قيقلة ا نسلانية )والضلملين
(. واد ر ادي العاملي هو ما یتملتل  بله  لاهج القلراو  املتاصصلون ملنهم والج املتاصصلنی. 234

الروائللي   فلليملکن القلومل ان هلل ا العمللل "رامللة والتنلنی"أملا فيملللا یتعلل  بتواجللد ميلزة التللوانن يف روایلة 
یتنقل بنی النسقنی العاو وا اص ویتملّيز بالتوانن يف ذلک  حينملا تصبج الشاصيات رمزا  للبيضة 
الکونية ترتب  با واص وال یفهملها اال ذوو الفین ال کية. ولکن تقوو الروایة عللا القصلة الغراميلة 

روایلة أقلواال حکمليلة أو لغلة الروایلة السلسلة والسلهلة بنی رامة ومياائيل أو تقومل الشاصليات يف ال
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وک للج مللن ادمللور الللد تللدد  الللا اقبللامل ارملللاهج عليهللا. ونکللرا  لل ه کلهللا ن حللظ طبعللات خمتلفللة 
 للکتا، عن دور نشر خمتلفة. 

ة. فقلللد ویللللد مياائيلللل يف یلللوو عبدالقلللدی  اائيلللل تعلللد يف الروایلللة شاصلللية قدیسلللشاصلللية مي
قلللدی  کنلللي  مصلللر القبیيلللة ویریلللد الروائلللي أن جیعلللل ع قلللة بلللنی شاصلللية  مياائيلللل  أحلللد کبلللار

ة القد؛لللة  لکلللن جیعلللله خمالفلللا لشاصلللية مياائيلللل يف الروایلللة وتللللک الشاصلللية القدیسللل مياائيلللل
طلللرا ا لللرا، هنلللا مشلللکلة  ا  مملللا الیقبلللله القّدیسلللون أبلللدا . اذالقد؛لللةف اذ جعلللله عاشلللقا  لراملللة  وهللل ا 

ملعاصر: اعتبار ا ب فهي عد ا ب شليرا دنسلا ! لکنله حیلاومل أن جیملل  عکيملة یواجهها ا نسان ا
بنی قداسة مياائيل ودناسة ا ب. فلي  ا ب دنسا  وتزداد قيملتله يف الروایلة. هنلا  لد تواننلا  بلنی 
القللدو واردیللد أو بللنی ا للاص والعللاو. ا للواص یقللرأون الراویللة ومللا فيهللا مللن حللدیة عللن موضللوع 

لعواو یقومون بقراوة الروایة وما فيها من قصة حب جدید و ینقلوهنا يف بيوهتم قبیي  لکن ا -دیين
 ومقاهيهم الا جانب قصة حب ليلا العامریة وسائر القصه ا بية.

والتوانن قائم أیضا عندما یتحدث الروائي عن املوضوعات الد ترتب  بادساطج کنشية الکون 
و اللل اث ا ضللار  املللرتب  بللا واص. لکللن الروائللا ال ونللزومل أورفيللوس  أو عنللدما تسللاق الروایللة حنلل

یقتصر علا  ه ه ادمور  ولکنه یعیي تلک ادساطج والرمون دفقة یومية أو یسق  ا اضر علا 
املاضي وکيهنا حد ت يف العصر الراهنف م لملا فعلت الروایة بشاصية مياائيل وأهنا اجت مهملته 

دسلللللیورة و والواقعيلللللة. ان شاصلللللية مياائيلللللل وراملللللة مللللللن يف الروایلللللة. اذن ن حلللللظ تواننلللللا  بلللللنی ا
 "أروفيوس"الشاصيات الواقعية واملعاصرة اکتسبت أبعادا  أسیوریة و ا ميدوذتان من شاصيات 

. اذا   للج الروائللي يف أن یقلليم تواننللا  بللنی العللاو وا للاص يف موضللوعات الروایللة وذلللک "یوریلدای "و
ص( وربلل  هلل ه ادسللاطج بالواقعيللة وحياتنللا الراهنللة وبالتللايل بلللا دیة عللن ادسللیورة ورمللونه )للاللوا

 تقریب ادسیورة الا الواقعية وحياة العواو.
هنلاک أیضللا  تللوانن بللنی اللغلة الشللعریة والروائيللة وأ مجللر ادلفلاق بوضللوا التقریللر کاللغللة السللردیة 

اک أیضلا  تلوانن بلنی وأحيانا  نشاهد أهنا تتسم باللغة بالشعریة وتساق حنو الغملوا والکشلف. هنل
اللزمن ا للدیة والقلدو  أو بللنی ا لب والشللهوة  بللنی ا لوار والسللردف ادملر اللل   سلاق الروایللة حنللو 
مناا خمتلفة وجعل ارملي  یتملتعون هباف   ا جیب القومل ان الروائي قد  ج يف ا ان هدفه و قي  

 مضملون رفي  وتوانن ملحوق بيفضل حنو ممکن. 
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 التفرد واالبتکار
فيحيانللا   حیکللا عملللل مللا بشللهرة فائقللة بسللبب مللا فيلله مللن لللون نللوعي جللدا  ومميللز جللدا  قللد خيتلللف 

ا یيب  ادت فا  کبجا  عن روا املنیقة ادجنبية الد یشتهر فيها أو عن املناا اددي السائد عامليا  )
الللا اددي  وهلل ا مللا یسللملا بللالتفرد واالبتکللار ویعللد أحللد الشللرو، الرتقللاو ارللن  .(233: 2001

اهنلا روایلة ملن نلوع جدیلد عللا »مستوع العاملية. فيملا یتعل  بتواجد ه ه السلملة يف الروایلة نقلومل: 
ادد، العلللري  للللي  فقللل  باعتبارهلللا نوعلللا  جدیلللدا  يف أدبنلللا القصصلللي ملللن حيلللة التعبلللج والنسللل  

: 1981دشللبة  ) «اوالبنللاوف ولکنهللا جدیللدة متامللا  يف نللوع التاربللة الللد تللدف  القللار  الللا مواجهتهلل
( هل ه الروایللة فریللدة يف العصللر ا للدیة  وهلل ا التفللرد یرجلل  الللا أمللور شللتا منهللا قيامهللا علللا 261

 أسلللللاس حلللللوار اراملللللي واعتملادهلللللا الرمزیلللللة وادسلللللیورة واالنزیلللللاا  داصلللللة االنزیلللللاا ادسلللللیور  و
 "اارسيا مارکز"مل ستادامها ادساليب السردیة ا دی ة  داصة الواقعية السحریة الد أّسسها أم اا

. وقللد أعابللت هلل ه الروایللة النقللاد وأکللدوا علللا عبقریتهللا "مرللة سللنة مللن الوحللدة"يف کتابلله املشللهور
 .وتفردها

هلي بنائهلا الرمزیلة. ال یعتلا تواجلد الرملز فلا روایلة فأما امليزة ال انية الد تسببت يف تفرد الروایة 
ن الروایات تقلوو عللا الرملز  لکلن املهلم فلا ما سببا  فا تفردها بنی الروایات  دن هناک مرات م

رملون داصلة وخمتلفلة  وطریقلة الکاتلب فلا علرا هل ه الرملون  بلدوا   متلانثه ه الروایة قيامها علا 
و هللا رمللٌز  "رامللة"بللالرمون ادسللاطجیة کاليونانيللة والفرعونيللة  وانتهللاوا بللالرمون العربيللة وا سلل مية کللل 

وادد، العلري ا لدیة ال یعلر  م لل هلل ه  .ة وال ؛للوت أبلدا  لإلنسلان الل   یبقلا يف سلاحة ا يلا
 الرمون.

تعریفهللا اردیللد عللن  فهلليأمللا امليللزة اددللرع الللد تسللببت يف ارتقللاو هلل ه الروایللة مسللتوع التفللرد 
ا للب: اردیللد هللو نللوع ومسللتوع معانللاة التاربللة. مجربللة ا للب واهللداره وضللياعه. ونللوع معانللاة مللا 

ان » .(261 املصلدر نفسله:) «ياع لليقنی ودسارة لإلحساس مبعنا ا يلاةتقضي اليه التاربة من ض
ليسلت رملزا  رامة التنتملي الا نوع مما انتملت اليه  بوبات شهجات يف أد، ا ب القصصي. اهنلا 

املفقودة  م لملا کانت بياتری  عند داندف وليست رمزا  للاملامل املیل  کملا کانت روکسلانا  للااوة
انف وليسلت هلي امللرأة موضلوع ا للب ايلرد شلبه الصلوفية م لمللا نعلر  علن ليلللا عنلد ادملون روسلت

العامریة  ورام ترکيز مياائيل علا تي ره الشعور  بارانب ارنسلي ملن مجربتله معهلا فنهنلا ال تشلبه 
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يف شللليو بیللل ت هنلللر  ميلللللر الللللوايت یصلللبحن موضلللوعا  للالللن  ايلللرد. ومللل  ذللللک فلللنن لراملللة 
 «قد یکون من املفيد أن نتوقف عنلدهّن قللي    "س  "  يف أدبنا ا دیة ولتاار، ا ب الضائ

هلل ه الشاصللية املبدعللة واملتالقللة الللد اسللتادمها ا للرا، ال  للدها أبللدا  يف  .(262 املصللدر نفسلله:)
أد، ا ب القصصي القدوف فهي شاصية فریدة وجدیدة دلقها ا را، يف ساحة الروایة العربية. 

اردیللد اللل   قدملله ا للرا، للحللب سللاق هلل ه الروایللة حنللو العامليللة وحللّرا القللراو وهکلل ا فللالتعریف 
  للوال هل ا التفلرد واالبتکلار. اذ ان الشلهرة م لل هل ه علا قرائتها  ولعل الروایة أ تکن لتصلل اللا

و ملا »القار  یرید أن یصل الا شيو جدید يف اد ر اددبا یناسبه.   ا یقومل حسلاو ا یيلب: 
أو يف   "عملللر ا يللاو"و  "ألللف ليلللة وليلللة"او ادوروبيللون ملل    یبح للون عللن أد، الشللرق يف نامل القللرّ 

کتلللب ارلللن  العربيلللة وا ندیلللة والشلللرقية القد؛لللة بوجللله علللاو  مللل  وفلللرة الکتلللب وايللل ت وادشلللرطة 
ارنسية املکشوفة يف فتملعاهتمف بل هم مصّرون عللا أن تبقلا صلورة الشلرق هلي صلورة أللف ليللة 

اللللد یتشلللربوهنا منللل  صلللغرهم  وال یسللل حیون اذا تغلللّجت الصلللورة  دهّنلللا مصلللدر امتلللاع  لللم و  وليللللة
هنللاک أدلّللة حامسللة علللا أن هلل ه الروایللة روایللة مبدعللة وفریللدة    ا  اذ(. 233: 2001ا یيللب  «)متيّللز

 کملا أهنا تتسم مبيزات أدرع تکون سببا  ملسجها حنو العاملية.
 

 اإلتقان اإلبداع و
تلوفر شلر، ا تقلان الفلين بوصلفه شلرطا  النبلا  »قّومات العاملية واملراد به هنا مع وا تقان من وا بدا 

(. عللللن تواجللللد ميللللزة ا بللللداع 237: 2001ا یيللللب  « )ال انللللا عنلللله يف عملليللللة ال شلللليج  للعامليللللة
کاتب املهم يف ه ه الروایة لي  هو حرص ال»من ا   أن یقامل:  "رامة والتننی"وا تقان يف روایة 

علللا التعاقللب والتسلسللل  بللل علللا التبلللور والتکشللف. فالللدارس  لل ه الروایللة االسللت نائية لللن جیللد 
صلللعوبة يف القلللومل: ان الروایلللة ال تنتهلللي هنایلللة حد يلللة ملللا  بلللل تتوقلللف فقللل  لتسلللتينف ملللن جدیلللد 
« اسللللتکملامل بللللاقي ا لقللللات يف فللللرع سللللرد  آدللللر الینتهللللي  والیللللين یتاللللدد يف روایاتلللله ال حقللللة

(. اذا  فقار  ه ه الروایة املبداعاة ال یفهلم نصلها بسلهولة  دن الوصلومل اللا  129: 2010بون  أشه)
کنه النه بسهولة ميزة النصوص الضعيفة  فينبغي أن حیتلو  اللنه عللا التکشلف يف ملل اتقلان 

 فين بنی عناصره حتا یتلّ ذ القار  بقرائته حينملا یکشفی مضامينه. 
  "راملة والتنلنی" سلاليب أو التقنيلات السلردیة وا بداعيلة يف روایلةهنا نشلج أیضلا  اللا بعلا اد
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منها استاداو ادسیورة: ان استاداو ادسیورة يف الروایة جعل منها عمل   أدبيلا  ابلداعيا   داصلة 
أسیورة رئيسلة هلي أسلیورة امللوت  "رامة والتننی"وأن الکاتب مزث بنی ادسیورة والواق . يف روایة 

نللاک عملليللة اسللتعارة مللن أسللاطج أدللر  کادسللیورة الفرعونيللة  وایللزی  وأونوریلل   واالنبعللاث  وه
 لد يف ادد، املصلر  يف أنواعله املاتلفلة کالشلعر والروایلة واملسلرحية موقعلا  جليلا  . والعنقاو والتننی

يف للساطج الفرعونية  وأسلیورة ایلزی  وأونوریل  الفرعونيلة أك لر أسلاطج امللوت واالنبعلاث تلرّددا  
لز الروائلي املصللر .أ یغفلل  علن اسلتاداو ادسللاطج الفرعونيلة يف روایتلله  وأ یغفلل عللن ا للرا، املناا

 اد ية ا بداعية للساطج يف اد ر اددي.
 توميللللفوالغملللللوا ميللللزة ابداعيللللة أدللللرع يف الروایللللة. ومللللن أسللللبا، الغملللللوا يف هلللل ه الروایللللة 

يله التکشلفی یسلّبب يف تعلدد التفسلجات  وجیعلل الکاتب للرملون وادسلاطج. ان الغمللوا الل   یل
القار  یلمل  أنه اناو امفانية لتعدد التفسجاتف ولي  عليه يف ه ه ا الة سو  التقا، عنصر أو 

ه ه امليزة يف بعا ادعملامل اددبية أدت الا أن » أك ر مثّ تنمليته وادضاع بقية العناصر لصا ه.
(. وینیب  ه ا 98: 1390فر   انگشای)« سملاة بل"موت املدلف"ییرا روالن بارت نکریته املعروفة امل
 ."رامة والتننی"القومل علا ا  ار املبدعة کروایة 

الشاصيات يف الروایة حیتلاث اللا ا بلداع. ان ک لجا  ملن اللروائينی عنلد  عدد قليل من استاداو
داث فرعية فا شعورهم بالعاز عن ا بداع یضّاملون حام الروایة عا اددامل شاصيات أو أح

انتللاجهم  لکللن ا للرا، ادتللار شاصلليتنی  للوریتنی لسللرد الروایللة وسللاعده ذهنلله ا بللداعي يف  للاا 
 الروایة رام قّلة الشاصيات.

ومنهللا ادتيللار أسلللو، تيّللار الللوعي: عملللد الفاتللب ا  اسللتبیان الشاصللية  وال كيللز علللا مللا 
تسللللي  الضلللوو عللللا بیليللله )مياائيلللل( یلللدور يف ذهنهلللا معتمللللدا  عللللا تقنيلللة تيلللار اللللوعي  اذ یلللتم 

( قامل 2و)رامة( فا عاملهملا الدادلي  ووصف مشاعر كليهملا علا طومل د  الروایة )بدر  التا: 
لللن یسللحقين هلل ا الشللوق  لللن تیغللرقين موجتلله الللد ترتفلل  وتغملللر   كملوجللة مللن »مياائيللل لنفسلله:

  (.30: 1993ا را،: « )ملرهتاالدموع تصعد ي  وتسق ف لن أترك املياه املرتیملة تیویين يف ا
 د تف يفا  يف ا االت الشعوریةف دن الروایة قائملة علا الغلوص يف أعمللاق الشلعور  اذ تن لامل 
عللا متوجللات كلللل مللن البیلللنی العاطفيلللة مللا جیللر  يف ذهنيهمللللا مللن أففللار  وتللليم ت یعاللز ادنلللا 

ك نمن فعلي مجلر  علاه ادحلداث ادعلا عن حدها  ل ا ال  د أبعادا  نمانية  ددة وان كان هنا
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)السيولة الزمنية( ومن مث تضملحّل السببيةف دن أففار الراو  مجر  كالتيار متدفقلة بصلورة عفویلة  
(. 3بلدر  التلا: وعشوائية من جهة  ومن جهة أدر  تصلدر ملن ال وعلي علن وعلي وقصلد ملنکم )

 "تيّلار اللوعي"عللا حنلو مبلالا. ان تقنيلة  مت استاداو تقنية تيار اللوعي "رامة و التننی"يف روایة  ا  اذ
تقنيللة مبدعللة رللي اليهللا ک للج مللن الللروائينی وقللد تتسللم الروایللات العامليللة هبللا  کروایللة یوليسللز رلليمل  

لللف. ان اسللتاداو هلل ه التقنيللة عنللد الروائللي جعلنللا نعتللا و روایللة سلليدة دالللو  لویرجينيللا و جللوی  أ
 الروایة ضملن مشروع تّيار الوعي.

 ة السحریة تقنية أدرع استفاد ا را، منها کيبرن تقنيات يف الروایة  فها تبدو من اسمالواقعي
يف عنللوان  الروایللة وتنتهللي  کایللات حوللله  وحکایللات أو موضللوعات أدللرع تللدف  الروایللة  "التنللنی"

 ال   تعانقله "التننی"حنو العاائبية  و  ا جعلها النقاد ضملن مشروع روایات الواقعية السحریة. و
الشاصللليات قلللد أعیلللا الروایلللة دفقلللة عاائبيلللة أک لللر. راملللة تریلللد ملللن مياائيلللل أن یقتلللل کعشلللاق 

 أقتلی التننیم أعي  معه  »الع ر  القدو التننیا ولکن مياائيل یرفا ذلک بقوله: 
قامل لنفسه: أم

 (.أوتبللللدو81: 1993ا للللرا،  « )أسللللنانه مغللللرونة يف قلبللللا  متعللللاناقنی بلللل  فللللراق أبللللدا   حتللللا املللللوت
قامل لنفسه: أ تکن مدینتنا  مدینتنا »  کقومل مياائيل: "رامة"و "مياائيل"العاائبية من حدیة 

 املصلدر نفسله:« )حلم ليلا  ساط  النور  قدو ودارث عن الزمن  مقتی  من جدران العاأ العتيقلة
56). 

أن روایتله »فالروائي قد استفاد يف روایته ملن تقنيلات عدیلدة  وقلد صلرا ادوار ا لرا، نفسله بلل 
ذات دصائه فنية اریبة مشجا  ا  تفنيفهلا الفلين الل   خيتللف علن رباعيلة للورن  داریلكف فقلد 
هنلل  يف تفنيفلله تسللعة فصللومل  كللل فصللل منهللا یعللد عمللل   كللام    ملل  ذلللك فللله انعفاسللاته علللا 

تسلوقها (. اذا  قد احتوت الروایة أهم التقنيات ا دی لة التلا 96: 1985أسعد  « )الفصومل اددر 
عاملية ملن  "رامة و التننی"حنو ا بداع وا تقان وأ تکن مبعزمل عنها. ومن ا   أن نقومل بين روایة 

بلللدوا  بلللل   حيلللة ا طلللار. تتکلللون الروایلللة ملللن أربعلللة عشلللر فصللل  . حیمللللل کلللل فصلللل عنوانلللا  داصلللا  
اوین داصلة للفصلومل . وا قيقلة أن وضل  عنل"اليوو التاسل  واددلج"وانتهاوا  بل  "مياائيل والبعاة"

تقليد روائي قدو  لکن أعیاها ا را، داللة و وميفة داصة.  و  العناوین املوضا  وکشفا  عند 
القار  وال یفهم القار  ع قة العنوان باملضملون بسهولة. وقد ترک ا را، وميفة اکتشا  املعا  

ون جیعل الروایلة يف اطلار ابلداعي. لنا. بدایة نقومل ان ه ا التعبج السرد  يف ع قة العنوان باملضمل
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 مجدر بالروایة الد تنحو حنو العاملية أن متتلک اطارا  و شک   فنيا  متیورا  و مبدعا . 
اّن العمللللل اددي العللللاملي هللللو أوال  وقبلللل أع شللللاو عملللللل متیلللور أو متقللللدو يف شللللفله الفللللين. 

ده اللغویلة وال قافيلة القوميلة وعلللا فلارودة الفنيلة للعمللل اددي مجعلله أك لر قلدرة عللا اجتيلان حلدو 
دائللرة العامليللة  وذلللك د فللا  للعملللل اددي املتالللف يف شللفله الفللين. اّن ارللودة الفنيللة هللي  هددوللل

 "راملة والتنلنی"(. ومن نافلة القلومل أن روایلة 100: 1999عبود  الشر، ادومل وادهم لبلوغ العاملية )
ة والکتسللا، امليللزات الفنيللة العامليللة. وحنللن النعتللا کللل فنيللا  أفضللل منللوذٍث  ضللم عناصللر فنيللة جدیللد

روایة عامليلة  اال اذا کانلت ذات اطلار  کلم ومتملاسلک جیملل  بلنی التعقيلد والسلهولة. وهل ا التیلور 
يف الروایة العربية أ ینشي بفعل ه ه امللد رات العامليلة فحسلب  بلل جلاو تلبيلة  اجلة أفرنهلا التیلور 

  فن الروایة. أوجدتد يف ايتملعات العربية ال
 

 املقّوم اللغوي
ولکللن مللن »بقوللله:هنللاک أیضللا  املقّومللات اللغویللة  یلتفللت اليهللا حسللاو ا یيللب يف عامليللة ادد، 

الواضلللج جلللدا  أن ادعمللللامل املکتوبلللة باللغلللات ا يلللة هلللي التلللا تتملتللل  بفلللرص أکلللا للعامليلللة  أوذات 
 البحلللة علللن املقلللّوو اللغلللو  يف روایلللة (. يف238: 2001ا یيلللب  )«انتشلللار واسللل   متسلللعة الصلللدر

أن نقومل ان أومل ما یستوقف القار  حينملا یقرأ الروایة  لغتها الفاملة وارزلة  نبغيی "رامة والتننی"
  لغلللة فصللليحة بعيلللدة علللن العاميلللة قلللادرة عللللا تصلللویر أحاسلللي  کبلللجةاللللد  تلللو  طاقلللات احیائيلللة  
العاميلة السلّيملا يف ا لوارات الفصلحا وابتعادهلا علن  اق اهبلا اللا ميزهتلاوأفکار أبیامل الروایة. أهلم 

 -الللا جانلللب  يللب  فلللوق وقليلللل مللن اللللروائينی العملالقلللة  -يف الروایلللة. اننللا  لللد ا لللرا،  واردةاللل
 یکتب روایته باللغة الفصيحة وادنيقة وال خترث من الفصحا أبدا .

ریة تکون ماهرة کاع یستادمها ا را، هي اللغة الشعریة: ان الشع روایةلميزة ابداعية أدرع 
( وقلاو ا لرا، بتلوفج البنيلة الشلعریة يف الروایلة ملن 13: 2000یعقلو،  ) الروائيون يف العصر ا دیة

مللا استضلاوت ادرا وطلل  »شعریة اللفظ والصورة وا کایة  کمللا نشلاهد يف الفقلرة التاليلة مل  : 
تکللن مللن سلل لة البشللر. اقشللعّر جسللد  عنللدما  النهللار  نزلللتی الللا الاکللة. عندئللٍ  رأیللتی امللرأة أ

 (.29: 1993ا را،  نکرتی اليها. کان اهاهبا اّضا   وناعملا  مانامل حبها يف جسد  )
أ وهلي  تلّل املکلان أن نقومل أن اللغة العربية تعتا من اللغات ا ية يف العلا نبغابشکل عاو ی
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ن أانلللا اللغلللات ملللن حيلللة املفلللردات لغلللة مرنلللة حيلللة وعامليلللة وهلللي مللل فلغلللات العلللاأا لللام  بلللنی 
وه ا بیبيعة ا لامل یسلاعد  .وال اکيب ومستعدة للتعبج عن ک ج من الشو.ن النفسية واالجتملاعية

شهرهتا العاملية والبد أن  يف أسهملت قد "الشّحاذ"يف عاملية الروایة امل کورة وأدواهتا. وکتابة الروایة 
لعامليلة ادد، وال ؛کلن أن یلل  العمللل اددي دائلرة العامليلة  ال  ة هي القناة الرئيسلة الا أنّ  نشج

: 1999عبلود  ) ما أ ی جم اللا اللغلات ادجنبيلة  واللا ادنکليزیلة والفرنسلية عللا وجله ا صلوص
علللا جللائرة  1999(. واکتسللبت روایللة رامللة والتنللنی أ يللة وشللهرة کبللجة عنللدما حصلللت عللاو 105

  تیر ت فا العاو نفسه الا ا نکليزیة. يب  فوق للروایة العربية  مث
 

 املقّوم اإلطاري
علا أنله الینبغلي االعتقلاد اط قلا بلين  »ويف معرا ا دیة عن املقومات ا طاریة یقومل ا یيب:

کل عملل فين جيد حیملل دواص املوقف ا نسا  یستیي  بالضرورة أن یرقا الا دائرة العاملية. ان 
بللجة مللن ا للظ واملصللادفة وليسللت ادعملللامل ذات الشللهرة العامليللة هللي مبللدأ العامليللة داضلل  لنسللبة ک

بالضرورة أفضل ما أنتاه ارن ی البشر  من ابلداع. واللا جانلب املصلادفة هنلاک مقلایي  أدلرع 
دنيویلللة أو فلللوق أدبيلللة  کاملقيلللاس السياسلللي وهنلللاک وسلللائل اتصلللامل  قلللايف  لللددة تشلللکل ادقنيلللة 

 (. 245: 2001  ا یيب« )الیبيعية لبلوغ العاملية
قّوملات املقوو ا طار  اليلوو یتوقلف عللا العاملل السياسلي وا ضلار . ان الروایلة العربيلة متتللک امل

لبللدان العربيلة عللا ادصلعدة السياسلية واالقتصلادیة وال قافيلة وختلّلف اف ختلّ ال اتية واللغویة  لکن 
ة وقنلوات االتصلامل املتیلورة ؛نل  ملن ه ه ادقیار علا صعيد التقنية وعدو امت کهلا للدعایلة القویل

ال  لللة هلللي احلللدع املقّوملللات اللغویلللة اللللد مجعلللل الروایلللة تنتشلللر فلللا  بلواهلللا مرتبلللة العامليلللة بسلللرعة.
 داصة اذا متت ال  ة الا اللغة ا  ليزیة.  العاأ  دهنا أهم قنوات االتصامل

 
 نتائج البحث

حللومل مقّومللات العامليللة اددبيللة  ومللن دلل مل یتبللنی مللن دلل مل مللا تقللّدو مللن آراو حسللاو ا یيللب 
أن ه ه الروایة فریدة من حية املوقف ا نسا ف وذلک دهنا أ  "رامة والتننی"تیبيقها علا روایة 
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هتملل قضية ا نسان وهواجسه أبدا ف فهي تتیرق الا املوضوعات ادساسية الد یواجهها ا نسلان 
دأ وا قيقلة واجهلا. مث ان الروایلة ذات مسلات ونکهلات يف حياته م ل ا ب  وا ياة  واملوت  وا

 لية داصة کالسملات ادسیوریة واملي ولوجيا املصریة داصة والشرقية عامةف وه ا مما یقر، الروایة 
الللا التيصلليل. ويف الروایللة  للد تواننللا  ابللداعيا  ومقبللوال  بللنی العللاو وا للاصف فهللي مجمللل  بللنی حللدیة 

سلت ملن الروایلات اللد تسلتهد  عاملة النلاس دون الجهم. وملن ميلزات هل ه العامة وامل قفنی  ولي
الروایة أهنا فریدة من حية املوقلف کمللا أهنلا فریلدة ملن حيلة البنلاو داصلة بسلبب اعتملادهلا تقنيلة 

تللنی  للت ن حيللزا  ملحومللا يف الروایللة. وهللي فریللدة مللن لا للوار املللزدوث بللنی الشاصلليتنی الرئيسللتنی ال
علن حلب م لايل جدیلد وتقلدو تعریفلا  جدیلدا  علن ا لب خيتللف عمّللا ألفنلاه يف حية أهنلا تتحلدث 

أو " راملة"دتيار الکاتب للرمون املبدعة کرمزاادد، العري القدو واردید  کملا تکملن تفردها فا 
نزیاحيلللا  خمتلفلللا . والروایلللة اللللا جانلللب ميلللزة التفلللرد أ هتمللللل تقنيلللة ايف تعاملللله مللل  ادسلللاطج تعلللام   

اعات الروائيللللة کادسللللیورة والرمللللز واسللللتاداو ميللللزة التکشللللف أو الغملللللوا  وا بکللللة القویللللة ا بللللد
 واالس جاع واجهاف تلک الد ساقت الروایة حنو ا بداع الفين أک ر فيک ر.

و الرکيکلة والضلعيفةف  دارجلةویة فيهاف فهلي تبتعلد علن اللغلة الومما یزید الروایة أ ية  امليزات اللغ
الفلملات والعبارات بعنایة فائقة. مث هناک اللغة الشعریة للروایة وه ه عمل ق خيتار فا را، أدیب 

کتابللة الروایللة باللغللة   مث تللييتاللغللة الشللعریة جعلللت الروایللة  ذات لغللة أنيقللة رشلليقة تتسللم با يویللة. 
يلة العربيةف فهي من أقدر اللغات يف  ليلل الشاصليات الروائيلة  کمللا أهنلا ملن أفضلل اللغلات اددب

دمللر اللل   ؛هلد الیریلل   للا وأ لهلاف وأدللجا و لللي  آدلرا تر للة هلل ه الروایلة الللا اللغللة ا  ليزیلةف ا
مللن أشللهر الروایللات يف الللوطن  "رامللة والتنللنی"علللا وجلله عللاو ؛کللن أن نعتللا الللا العامليللة.   رتقللاول

 العري وقد نالت جائزة  يب  فوق لإلبداع اددي. 
 

 املصادر
 بجوت: دار املعرفة.  ديوان األشعار،(  2005نهج)أي سلملا  

العربيللة (  بللجوت: دار احلساســية اجلديــدة يف الروايــة العربيـة  روايــات إدوار اخلــراط  و  ــا  (  2010أشلبهون  عبللداملالک )
 للعلوو.

   بغداد: دارآفاق عربية للصحافة والنشر.بنی األدب واملوسيقی(  1985) أسعد   ملد علي
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جملـة اجلمعيـة   «االساليب السردیة لدع ابراهيم نصراهلل رائد اريل اردید فا الروایة الفلسیينية»(  1389واد )اصغر   ج
 . 72 -51  طهران: دانشگاه تربيت مدرس  صه16العدد العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا،

 مصر: ا يرة املصریة العامة للکتا،.  السرد الروائي العريب  قراءة يف نصوص دالة((  2008اريار  مدحت )

  الیبعلة ادوللا  الدوحلة: ايلل  اللوطين لل قافلة والفنلون األدب املقارن من العاملية إلی العوملـة(  2001ا یيب  حساو )
 وال اث.

ـــة يف األدب العـــريب احلـــديث يف مصـــر(  2003ا لللوار   ا لللد ابلللراهيم ) حلللوث   القلللاهره: علللنی الدراسلللات والبنقـــد الرواي
 ا نسانية.   

 دون ذکر مکان نشر. .األنواع النثرية  راو   سّيد )التا( 

   جامعة بغداد: کلية الفنون ارمليلة.ظاهرة التضاد احل  والکراهية يف الرواية العربيةبدر  فاطملة )التا(  

   لبنان: املدسسة ا دی ة للکتا،.اعر الو عبدرشاکر سّياب شبیرس  انیونيوس )التا(  

 .269-261  صه 2  ايلد ادومل  العددجملة الفصول  «روایة رامة والتننی ميساة مصریة»(  1981دشبة  سامي)

   بجوت: الدار البيضاو.نظرية الرواية والرواية العربيةدراث  فيصل )ال تا(  

   هتران: انتشارات دستان.عرفی مکات  نقدم :نقد ادبید(   1390شایگان فر   يد رضا )

   دمش : ا اد الکتا، العر،.األدب املقارن، مشکالت و آفاق(  1999عبود  عبده ) 

 دمش : ا اد الکتا، العر،.  شعرية اخليطاب السردي،(  2005عزاو   ملد )

  املعرفة.  الکویت: عاأيف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد(  1998مرتاا  عبدامللک )

 الفارس للنشر. ادردن: دار أفق حتوالت الرواية العربية،(  2003نصراهلل  ابراهيم وآدرون )

   دمش : ا اد الکتا، العر،348  العدد جملة املوقف األديب  «التصو  کبنية روائية»(  2000نبيل  سليملان) 

  ارزائللر: جامعللة أحبــايف يف اللغــة و األدب اجليائــري جملــة  ــر  «السللارد يف السللردیات ا دی لة»(  2012وسلواس   للاة )
 .  115 -97 ملد ديضر   صه 

   عملان: دار الفارس للنشر. اللغة الشعرية و جتلياهتا يف الرواية الشعرية(  2004یعقو،  ناصر)

 املواقع اإلنرتنتية
ـــــنی رامـــــة»( 2012صلللللابر  أیلللللو، ) ـــــة هـــــي هـــــل: والتن ـــــل" أم رواي ـــــد اجني ـــــ ي ان راطاخلـــــ ادوار حـــــاول"  دي ـــــه ي : «ب

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?p=138630 
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در  اثر ادوار الخراط «نيالتن و هرام»در رمان  مولیش جهان های مؤلفه

 بينظريه حسام الخط پرتو
 (قیيات تطبيپژوهشی در باب ادب)

 *2، شهرام دلشاد1هادی نظری منظم
 شگاه تربيت مدرسادبيات عربی دان استاديار گروه زبان و. 1

 زبان و ادبيات عربی دانشگاه بوعلی سينا رشته دانشجوی دکتریِ. 2

 دهيچک
سگندگی،  يع هنری و شگگردهای نو يهای رف یژگين بلند، ويمضام يلهای عربی به دل برخی رمان

ن يالتنگ  و هبای رامگ يز برانگيز و مثل رمان تأمل ؛اند زه نوبل شدهيافت جايو نامزد در مولش جهان

 اسگت.  ز ترجمگه شگده  يسی نيچون انگل يیها به زبان و دوار الخراط که شهرتی جهانی داردااثر 

ات از يگ های جهگانی شگدن ادب   لی است و در آن بر اساس مؤلفهيتحل گ  فیين مقاله توصيروش ا

م. يا پرداختهرامه و اژدها( اثر ادوار الخراط ن)يو التن هب، به بررسی رمان راميدگاه حسام الخطيد

 هراکگ کگی وجگود دارد. چ  يار نزديونگد بسگ  يپ مولیش قی و جهانيات تطبين ادبياست که ب گفتنی

پگردازد؛   ای می رشته ينات در آن سوی مرزهای زبانی، فرهنگی و بيقی به مطالعه ادبيات تطبيادب

جه حاصل ياند از مرزهای محدود ملی فراتر رفته و جهانی و جاودانه شوند. نت آثاری که توانسته

سگی،  ينو ن داسگتان يشگردهای نو پژوهش آن است که رمان مزبور، از نظر فرم، محتوا ون ياز ا

ل عشگ،،  يگ ن مسائل انسگانی از بب يتر ن رمان همچنين اساسیي. ادرا دارمولی ش ارهای جهانيمع

ر شگربی  ياساط الگوها و عالوه بر آن، رابطه رمان با کهن است. را مطرح کرده ...مرگ، زندگی، و

 .است ت جهانی دادهياهمن رمان يبه ا

 

 ن.يالتن و هرام ؛ادوار الخراط ؛بيالخط  حسام ؛مولیش جهان ؛قیيات تطبيادب :ها واژهديکل
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