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       مقدمة

 أ
 

ن طرف محظي مصطلح الفضاء باالهتمام الكبري يف جمال الّدراسات الّنقدية و األدبية سواء 
الّنقاد الغرب أم العرب، لكونه مصطلح نقدي حديث الّنشأة، وال يزال رهن االجتهاد و 

الّتنظري نظرا لعدم اّتضاح معامله. فغياب االتفاق على بناء نظرية جامعة بني الّنقاد جعل هذا 
 املصطلح يشوبه التعتيم، فكل باحث ينظر إليه من زاويته اخلاصة.

يط باإلنسان ، فال ميكننا تصور أي حلظة يف الوجود دون وصفها فالفضاء يشمل كل ما حي
داخل سياق فضائي ما، وهذا الّشمول  وّلد إشكاال فلسفيا و نقديا ومعرفيا ألنّه مصطلح بالغ 

شرتكا، و اقتناعا مين  بتجاوز الفضاء  اإلّتساع يستحضر مكونات أخرى، متتلك قامسا م
لّرؤية سأحاول يف حبثي هذا رصد الفضاء الّروائي باعتباره للمكان اجلغرايف، وانطالقا من هذه ا

فضاء يقابل املكان مبفهومه اجلغرايف، ويف نفس الوقت مكان رمزي كذلك ينفتح على ما هو 
نفسي مورفولوجي اجتماعي ثقايف، و سأوّظف املصطلحني معا ألهنما األكثر شيوعا و تداوال، 

ا أّن املكان هو البنية األّول ــ ــ مـب ية الّّت تعكس أفعال النّاس و أنشطتهم، فالفضاء و
 الّروائي نص لغوي يدفعنا إىل رصد اجلماليات والّدالالت الّّت تربط اإلنسان باحلياة.

فالفضاء شّكل نواة العمل الّروائي عرب مكان اضطربت فيه األحداث و تفاعلت و هلذا 
 نتساءل:

ف ــ ـــ ـي ية و يف فضاء الّرواية و نكشف عن  سنبحر  ك ــ الوظائف الّداللـــ
م   ــ ــ ـه د أ ــ ـــــ ـص ر ــ م اجلمالية ون ــ ـ ـي  فضاءات الّرواية؟ الق

وهل ميكن الوصول إىل مدلول العنوان خاصة وأنّه يتميز بتشكيل لغوي يثري احلرية و الّدهشة 
 عند أول نظرة؟

يف  وياتيع املستوهل باإلمكان الّتسليم بوجود دالالت متعّددة ميكن أن يطرحها النص على مج
ملركزي و تسّلطه على خطاب اهلامش؟  إطار سيطرة خطاب ا



       مقدمة

 ب
 

د متظهرات هذا الفضاء  ــ ــ ـص وحّّت  أر
ت مبقاربة  م ــ ــــــــــــــــ ـق

قراء هذه الّتجليات  ــ ـت ة قصداس ــ ـــــــــــــــ ـي سيميائ
الّرموز  الت والفضائية لبنية الّرواية حيث و جدت  فيه املنهج املناسب للبحث عن الّدال

ملوجودة  يف الّتيمات الفضائية ملختلف صور الّرواية.  املتخيلة ا

وقد اخرتت يف هذا البحث رواية جزائرية هي "خرائط لشهوة الّليل"   لبشري مفّت، ألن ّ 
ّروائية العربية  ّّالّرواية اجلزائرية احلديثة فرضت نفسها يف أواخر الّتسعينات على الساحة ال

 والعاملية  .

 بالّذات لدوافع موضوعية وذاتية دراستنا موضوع تكون ألن الرواية هذه اختيار كان قدو 
لدّافع األّول ا ــ ـــ  . السردي النص هذا مكونات وحتليل اكتشاف يف لرغبتنا حتقيقا ـف

و الّدافع اآلخر اّلذي استمالين إىل هذه الدراسة إبراز أعمال املبدعني الّشباب يف الوسط 
ر عليها من قبل أمساء معينة، إضافة إىل الّنقدي،  ــ ـــ ـط خاصة وأّن الّساحة األدبية مسي

أن األدب اجلزائري جزء ال يتجزأ من كياننا الثّقايف واإلجتماعي،والبد من أن نوليه مزيدا من 
 العناية من خالل البحوث الدراسات.

 الفصول مع مدخل و حماولة ميّن  اإلجابة عن تساؤالت البحث قمت  بوضع خطّة ثنائية
 متهيدي نظري، وخامتة مث امللحق الّتعريفي للكاتب إضافة إىل مكتبة البحث.

 فاملدخل تناولت فيه الّرواية أدب األزمة و أهم اخلصائص اّلّت ميزته.

أما الفصل األّول: املعنون بإشكالية مصطلح الفضاء فتناولته من خالل احلديث عن ظهور  
لعلوم اإلنسانية عند الباحثني و املنّظرين الغرب، مث تطرقت  الفضاء كمصطلح حديث يف ا

ل من  ــ ـك ة  فهومه ورؤي ــ ـ ـم ول  ا ــ ـن رب، ألت ــ ـ ـع لظهوره املتأخر عند ال



       مقدمة

 ج
 

اء  ــ ض مثلة يف: الف ــ ـت ضية امل ــ ـف واع األ الّتيارين له، مث انتقلت  إىل حتديد أن
ء الّداليل، الف ا ــ ـض ء الّنصي، الف ا ــ ـض ّروائي، الف ــ ـل عادل ا ــ ـم ء ك ا ــ ـض

ء كمنظور أو رؤية، مث مّيز ت بني الفضاء، احلّيز، املكان من خالل  مكان، الفضا ــ ـل ل
 تنظريات الّنقاد على الّساحة األدبية.

أما الفصل الثّاين: فقد حاولت فيه خوض غمار املمارسة اإلجرائية لنص الّرواية فتناولت      
 دراسة البنية الداخلية واخلارجية للرواية . يف املبحث األول الفضاء النصي من خالل

اء الداليل بتقطيع  أما املبحث الثاين فقد تطرقت فيه ــ ـــــــ ـض إىل الف
ــــــــت  ـس ـــــــــص إىل وحدات داللية ودر نّ  ال

ص )كفضاء   ــ ـ الفضاء الّروائي بني الواقع والّتخييل من خالل الكشف عن فضاءات النـّ
ملوت، الذاكرة،واال نتقام والضياع ، واجلسد  مث تناولت يف املبحث الثالث فضاء املثقف  من ا

خالل الّذات املبدعة الّت عكست فضاء املثّقف الذي احتوى أحداث و شخصيات هذا 
اخلطاب الّروائي، واملبحث الرابع تطرقت فيه للفضاء املكاين)اجلغرايف من خالل 

ــــــ ـف وح وال ضاء املفت ــ ــــــــــــ ـف ضاء ال ــ ــ
لق. ــ ـــــــ ـغ  امل

الّنتائج الّّت توصل إليها البحث، وما مت رصده من  من جمموعة تضمنت فقد أما اخلامتة: 
 .املتواضع اجلهد هذا بعد مالحظات

ّرضت  ــ ـ ـع ات الّت ت ــ ـس م الّدرا ــ ــ ـه تمدت أ ــ ــــــ ـع وقد ا
در  لبشري مفّت مبثابة املصإلشكالية هذا البحث، حيث كانت) رواية خرائط لشهوة الّليل 

 األساسي اّلذي اعتمد ت عليه يف البحث.
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ملرجو هدفها الدراسة هذه لتحقق و كتاب غاستون باشالر )   قدمه ما على أيضا اعتمدنا ا
 مجاليات املكان  و اّلذي يعد من األحباث األوىل، اّلّت تناولت هذا املكون اجلديد.

وث يف الّرواية اجلديدة ومن أهم الّدراسات دجد ما وكذا دراسة ميشال بيتور يف كتابه ) حب
قّدمه النّاقد املغريب محيد حلمداين حول) بنية الّنص الّسردي . وكذلك ما قّدمه النّاقد حسن 

حبراوي يف كتابه  )بنية الّشكل الّروائي . و كتاب يف )نظرية الّرواية  لعبد امللك مرتاض 
)يف بناء الّرواية دراسة مقارنة لثالثية دجيب حمفوظ  وكذا  باإلضافة إىل دراسة سيزا أمحد قاسم 

كتاب ) البناء و الرؤيا  لسمر روحي الفيصل و دراسة حسن دجمي ) شعرية الفضاء  وكتاب) 
 املكان يف الّرواية  لغالب هلسا.

أما الّصعوبات الّت اعرتضت سبيل هذا البحث فتتمثل يف صعوبة  الّتعامل مع  مصطلح  
ات، و تداخله مع بعض املصطلحات األخرى ،ويف الفضاء،   ــ ـ ـم من حيث الرّتـج

لّدكتور حسان راشدي الذي  األخري ال يفوتين أن أتقدم بالّشكر اخلالص لألستاذ املشرف ا
أرشدين  طيلة هذا البحث. و يبقى مست البحث وعر شائك يتطلب منا سعة بال كبري، ألنه 

روج من فوضى املصطلحات الّنقدية.فضاء خصب وثري نقطف منه اجلديد دائما  ، للخ
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ات الّت  ــ م واية هي ذلك الوعاء احلاوي ملختلف األحداث و األز ر ــ ــــــ ـل ا
الّت صبغتها الذات املبدعة بروح فنية جديدة قصد حتليل هذا الواقع و يعاين منها اإلنسان 
ق ــوتفسريه، وإثارة  ســـــــــــــــ ــضايا فل  فيةـ

و للتأمل و احلوار ألهنا: " تعبري فين عن حدة األزمات املصريية و  ــ ـــــ ـع مجالية تد
ه ــ ـــ ـج ،   اإلنسان، فالذات الّت توا حركة الواقع وجمراها املبدعة حتس غموضا يعري 

تزاز القيم واه كما تشعر بأن الذات اإلنسانية مهددة بالذوبان أو التالشي، ويف ظل تفتت
الثوابت ومتزق املبادئ و املقوالت وتشتت الذات اجلماعية وحرية الذات الفردية وغموض 

ن ــالزمن الراهن واآليت وتشظي امل ــطق املألــ و املعتاد، يف ظل هذا كله  فو ـــ
ن عتصبح مجاليات الرواية احلديثة وأدواهتا غري ناجعة يف تفسري الواقع وحتليله وفهمه، وعاجزة 
التعبري عنه، وتصبح احلاجة ماسة إىل فعل إبداعي يعيد النظر يف كل شيء ويدعو إىل قراءة 

ش ــم ــكـ يــ ــالت العصر قراءة جد هلــ ــدة، و لــــ ا ك ــذ ه ـــ
س ــت يــــ ــعى الرواية اجلديدة إىل تأس  سـ

ــيالفهي تسعى إىل جتاوز التق1ذائقة جديدة أو وعي مجايل جديد"  و اآلراء  د اجلماليةـ
ك ــالف رية و اإليديولوجية من خالل نسج هذه ــــــــــــــــ

ل ــالتجارب املعربة عن موضوعات خمتلفة من خالل فعل ا ــكتابــــ الّت  ةــــ
ص ــ"عادت تسائل نفسها، وتضع نفسها موضع التأمل و التنظري، وخا قتها ة عالـــــ

ن ــباإل ري احلميمي، وبذلك اآلخر سان، بالذات يف عاملها الســــــــــــ
ح ــالذي يسكننا وال يت لـــ ــدث إال من خالل  غة األدب، ـــــــــ

روح، باللذة و األمل، بالعامل  واآلخرين... ويف عدد من الروايات دجد مساءلة  وباجلسد و ال
جديدة للكتابة باعتبارها فعال ماديا ورمزيا، وباعتبارها حاجة داخلية. وباعتبارها بديال 

ــمل وع الرغبة ــــــــــــــــ وض
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ل2املفقودة" ــفا رواية اعتمدت أشكال وأساليب سردية ــــــــــــــ
خ جديدة وأضحى ــالنص من  اء يف فض شكال يسبحالل فعل الكتابة ــــــــــ
ع الغامضةالدالالت  تفجري تلك إىلالاليقني و دأب  ــاملت ن  ددة ألــــــــــ

ل ــتشكيل ا ــحلرواية اــــــــ قـــــــــــ ــديثة ال ائم ــ
بني الظواهر وتفسريها فنيا، واستناده إىل مبدأ العلية و النمو العضوي و تعلى 

ل ــا اإليهام، يعين أن العامل  الربطومبدأ تماسك ــــــــــــــــــ
ض ــعلى درجة من الو  وحـــــــــــــــ

 .11. ص 2001. سبتمرب 1221اجمللس الوطين للثقافة و الفنون رمضان شكري عزيز املاضي. أمناط الرواية العربية اجلديدة. - (1

 .211ص . 202، 1ط.منظور التحليل النفسي الدار العربية ناشرون منشورات االختالف  الرواية والتحليل النصي قراءة من.حسن املودن -2

ها  وضويتو الفهم، وأن ظواهره ) على الرغم من تباعدها وتنافرها وتفككها وارتباكها وف
ين أن ختضع لذلك، كما يع أنميكن أن ختضع للفهم و الربط و التفسري و التعليل، أو جيب 

أسئلة الواقع وحتدياته و أزماته املنوعة ميكن جماهبتها و اإلجابة عنها، أو جيب أن حيدث ذلك 
ى، أخر بكلمة أخرى. إن مهمة الفن الروائي هنا تكمن يف إثارة األسئلة و اإلجابة عن أسئلة 

نوهو  ــ ـ ـم ادر  ــ ــــــــــــــــــــ   ـق

نوع  على فهم العامل وتفسريه وتغيريه و السيطرة عليه  وجهة نظر و أأصحاب هذا ال
حيازته.إذن مل تعد الرواية ذلك الفن الذي يقدم املتعة الفنية و التسلية فحسب، بل صارت 

 و الفلسفات املعاصرة الّت ذلك الفن الذي ينضج بالرؤى و التصورات و اإليديولوجيات
الّت  خلصائصامث نعرج على أهم االرواية اجلزائرية يف التسعينات يصدم هبا.لذلك سنتطرق إىل 

لتمهيد مسارا للولوج إىل اخلطاب الروائي العريب اجلزائري اجلديد خاصة وانه اهبا وهذا  يزتمت
                                                                           .                             هذا اخلطابجزء ال يتجزأ من 

 سعينيات:واية اجلزائرية يف التّ الرّ  -1
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 رواية اجليل اجلديد و روح املغايرة يف اجلزائر:  -  
واية من الرّ سعينات تندرج ضصوص الروائية جليل التّ النّ  يقع فيه كبري ِاختالف هو أنّ  ماال     

ر شباب  واّلذي دخل جمال النّ اجلزائرية اجلديدة هذا اجليل اّلذي مسّي أيضا جيل األدباء الشّ 
نة اّلّت شهدت وهي السّ  8991سعينات، وميكن حتديد والدة هذا اجليل بسنةأواخر عشرية التّ 

 اصدور روايتني الثنني من أبرز ممثلي هذا اجليل مها "بشري مفّت" و"محيد عبد القادر" وأمّ 
ملالرّ  احية من النّ ف نزالق"حلميد عبد القادر .إلراسيم واجلنائز"لبشري مفّت و "اوايتني فهما "ا
حيث توالت  8991باب كانت سنة ميكن  القول إّن والدة جيل األدباء الشّ  -إذا-ارخييةالتّ 

اّلّت يف و شر يف جمال الرواية للكثري من األدباء اّلذين ينشرون أعماهلم األوىل بعدها عملية النّ 
شرتكة. معظمها تتميّ   ز ببعض اخلصائص امل

 
 ضاعسعينيات مل تكن مفصولة عن األو غريات الّت شهدهتا مرحلة التّ حوالت و التّ التّ  إنّ    

 ت عن الالّ وداء عربّ سياسية الّت عاشتها اجلزائر فمحنة الوطن يف العشرية السّ و الّ  جتماعيةاال
مشكلة  و ولة وطبيعتها،ولعل من بني تلك املشكالت مشكلة الدّ  "من و الفجيعة و املوت أ

اريخ ومشكلة اجملتمع اجلزائري وتشكله بعد بروز صراعات القبلية و ة اجلزائرية يف التّ األمّ 
اع حول اهلوية ر االقتتال على الغنيمة و السلطة املظهر البارز يف اجلزائر، و الصّ  وأصبحاجلهوية 
ملزيف و املصري املشرتك اوالتّ  اكرة اجلماعية املبتورة،و الذّ دة، باملستعو املهيمنة  لغامض من اريخ ا

ملركزية تمع، ودخلت اجلزائر يف دوامة ولة وهوية اجملفاألزمة ارتبطت بكيان الدّ  8"القضايا ا
لطة، ومن هنا جاءت مرحلة قتتال األخوي وتصارعت قوى اجملتمع حول شرعية السّ إلا

ا زمة وتداعياهتا على فكر اجلزائري لأل اجلزائريةات مواجهة الذّ  ــ ـــ ـم نتج و
ــع فــ ــنها،  غــ ــقد ت عـ ــلغل ب هــ ــمق يف  ا الواقع ـ ذ

ص ــو موّ ــ ــر  هالحمه ــ ــ ـ ـت را وّ ــ ـ ـص ــ ـ ـت  و
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ائي عن آالم و ينية، وهكذا عرب املنت الرّ ياسية و الدّ جتماعية و السّ إلافاعال ومنفعال بالقضايا 
 بابية للمستقبل.ؤيا الضّ اجلزائري وقضاياه وتناقضاته، و الرّ ارع الشّ 

إلنسان، رت ونسفت كيان ا يف اجملتمع، فبقدر حجمه وجراحه الّت دمّ فاإلرهاب ليس باهلنّي 
 ه مل يكن يفهم ما حدث وما حيدث، وما سيحمله املستقبل القريب من مفاجآت، وحّتّ ألنّ 

فيه، فاملوت أصبح حقيقة ال ميكن جتاوزها، والوطن  خنراطااليستوعب هذا الواقع وجب عليه 
دامات فه من صاته نار الفتنة،وما خلّ يف طيّ  محل يحتت وطأة هذا الوضع املأساوي الذّ  يئنّ 

 واغتياالت

 

 

 

 
بن علي لونيس تفاحة الرببري  نقال عن 848ص  3002اخلطاب الفكري يف اجلزائر بني النقد و التأسيس، دار القصبة للنشر اجلزائر .د ط  :الزواوي بغورة (8

 .    324ص  3083قراءات نقدية مفتوحة ، دار فيسريا للنشر 

ـف إته من صراعات ا جرّ مب ن ليس أصعب على الكاتب م "يديولوجية و انقسامات سياسية 
ملوت، وإذا كان واقع السّ  نأ وائيني من أوهامه بعينيات قد أفاد الرّ يكتب حتت ضغط ا

ملواقف،   قد مسح هلم بتنظيم القيم يف سياق ينتقد منفوتناقضاته ومن ازدواجية اخلطاب و ا
 سعينيات جرد الكاتب من كل إمكانية إبرازخالله ويبشر أو ينذر مبستقبل ما، فإن واقع التّ 

ركن إىل احملنة وجتسدالصّ  ا كتابة احملنة ت  ، 8"حلالةا راع أو التنبؤ مبستقبل، لذلك رأين
ملوت الذي حاصره من كل جهة مما جعله إذن فالوضع األمين املتأزّ  م أدى بالكاتب إىل مواجهة ا

نوع من التّ " يفكر يف مواجهة واقعه الكارثي ّت سجيلية الوهو األمر الذي أوقع خطابه يف 
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ملرحلة، و الكتابة عن احملنة وجتسيد حالتهاتكتفي برصد الصّ  روح ا جربة فالتّ  3"ورة العامة ل
موي، و أفرزت نصوصا تراجيدية البسة ثوب العنف و احملنة، لت الواقع الدّ اإلبداعية سجّ 

ارسون و دّ عة ، وقد أطلق الحيث متكنت من تسخري كل آلياهتا الستيعاب األزمة مبواضيع متنوّ 
ــسعينيات أو العشرية السّ املالحظون على أدب التّ   ه عربالستعجايل ألنباألدب اوداء ــ

ح ــعن أ مــ ــداث  سـ تالية و مت ــت عـــ ر ــا  ة ــــ
وائي املغامر املدهش، وذلك ما ومفاجئة مل يألفها اجملتمع فاألدباء  قدموا للقارئ النص الرّ 

ار، جاليل خالص، واسيين األعرج ، بشري مفّت، أمحيدة اهر وطّ ده أعمال الطّ جتسّ 
ائي أن و أدب احملنة، حينما استطاع الرّ سعينيات أو ما يسمى بة يف فرتة التّ شي....خاصّ ايع

ملوت  افكل هؤالء  كتبو  2"اهن بكل فجائعهيقرتب من الرّ   .حتت ضغط ا
 
  

نقال عن بن علي لونيس تفاحة الرببري قراءات نقدية  . 3002املتخيل يف الرواية اجلزائرية من املتماثل إىل املختلف، دار األمل ، د  ط  :علىآمنة بل   (8
 .89-81ص  3083شر فيسريا للن  مفتوحة، دار 

 .322ص  -3083ة، دار فيسريا للنشر تفاحة الرببري قراءات نقدية  مفتوح:لونيس بن علي  (3

اجستري يف مالفضاء املتخيل و التاريخ يف رواية كتاب األمري: مسالك أبواب احلديد لواسيين األعرج منوذجا دراسة بنيوية سيميائية مذكرة :مسعود العلمي  -2
 . 38األدب اجلزائري املعاصر، العيد بن جلويل ص 

 

ة يف ات املتماهيوعن الواقع وعن الذّ عب اجلزائري املنتوج اجلزائري عرب عن أالم الشّ  إنّ     
من هذا اجملتمع ولسانه  أجزء اليتجز  ومبا أن األديب،ياع  ورمبا األمل األمل واحلزن والضّ 

ن وء على جوانب عديدة  مط الضّ واية املعاصرة وسلّ من خالل الرّ   عنهاطق بامسه فقد عرّب النّ 
ديد مع هذه اجل وأصبح قليدية ِاختالفا واضحاواية التّ ِاختلفت عن الرّ   خالل كتاباته الّتّ 

ملوضوعاتية اّلّت ِاتسمت بالصّ    األحيان راحة الفاضحة يف أغلبالكتابات هو طريقة املعاجلة ا
يين لدّ طرف اياسة والتّ اهن والسّ حاالته وكتبت عن الواقع والرّ  كتبت عن اإلنسان يف كلّ ،
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تية اّلّت اقدية وكذا كثريا من الذّ وح النّ ات وقام بإدخال الرّ اريخ واجملتمع واجلنس والذّ والتّ 
كونه ليس معزوال عن واقعه بل هو حاضر يف بؤرة   حن أو اجلماعة ون من خالهلا  عن )النّ يعربّ 

 .األزمة
ء كلما طرحت مسألة الرّ تتعارض و  وخصوصيتها للنقاش، بني رافض  اجلديدةواية اآلرا

واية قتها الرّ قّ وعية الّت حجربة أو تنكرا هلا، وبني مؤمن بالقفزة النّ سمية إما استصغارا للتّ للتّ 
ملرحل ابقةواية السّ واية احلالية هي امتداد للرّ يرى أن الرّ من ، و بني اجلديدة ة مسي فأدب هذه ا

اء كونه ج  ستعجايلاإل ل:أدب األزمة  أدب احملنة، األدبمبسميات عديدة عكست مفهومه مث
وهذا ما  لية ومتسارعةنتيجة الظروف املفاجئة الّت غريت جمرى احلياة فاألحداث كانت متتا

ؤرّ ستعجاليا يعّ إتطلب أدبا   .خذ موقفاخ ويتّ رب وي

أدب األزمة "ستقرار و األمن لذلك يعترب االزعزعة  إىلى املفاجئ يف خمتلف اجملاالت أدّ  ريغفالت
أرّ ستعجإلى باألدب اأو ما يسمّ  زائر خ حملنة اجلايل من أهم اإلنتاج اإلبداعي اجلزائري لكونه 

تسعينيات القرن املاضي، وما جاءت به من قرائح  السوداء منت هبا أثناء العشرية  مرّ الّّت 
لى اختالف ئري عكل شرائح اجملتمع اجلزا  هت منمن تصوير فين واقعي مرير تأذّ  ادقالنو األدباء 

ت ــــــــــــمشارهبم، ومس   اهمو ـ

 

 

لذلك كان لزاما على كاتب الرواية اجلزائرية 8"الفكري من اإلنسان العادي خنبة اجملتمع
ية د يف قوالبه الفنّ اجلديدة أن يتماشى مع متطلبات عصره ،وأن يكون لسان واقعه فيجدّ 

تستثريه أضواء ا زنا ال تغيري اإلبداعية ،ويغرّي من بعض تقنياهتا ،شريطة أن يكون تغيريا واعيا متّ 
اية اجلزائرية اجلديدة و ايل على كاتب الرّ ديء،وبالتّ تجديد فيقع  يف بوتقة اخللط بني اجلّيد والرّ الّ 

http://www.djazairess.com/city?name=الجديدة
http://www.djazairess.com/city?name=الجديدة
http://www.djazairess.com/city?name=الجديدة
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جديد مرغوب ألنّه إعادة إنعاش للحياة األدبية ،لّكن رغم كّل هذا يبقى ري حبذر فالتّ السّ 
 ية .اية الفنّ و تعترب عمود الرّ نية وتقنياهتا اّلّت قليدية طعمها وخصائصها الفّ واية التّ للرّ 

ملرحلة معظم منتجيه شباب يكتبون ألوّ  فأدب ة يف سوا على الكتابل مرة بعد أن مترّ هذه ا
ب هبا لذا رحّ ستعجايل مل يإلوصفت باألدب ا هذه الكتابات الّتّ  أنّ  حافة لفرتة معينة، إالّ الصّ 

ت بعمق حفي، ليسسلوب الصّ عوت ) سطحية، تقريرية، يغلب عليها األمحلت العديد من النّ 
ذلك  أن إالاألزمة...اخل ورغم ما ملسته هذه النصوص من مباشرة وسطحية يف تصوير الواقع، 

ية، وطرحها جلانب معني من جوانب احملنة الّت شهدها ال يعين خلوها من بعض العناصر الفنّ 
ح ضمازالت مل تن جربة األوىل للكتابة، والّتّ ي هذه النصوص بالتّ الوطن، وميكن أن نسمّ 

جلزائريني قاد االكتابات إذ أّن معظم النّ  نوع منواية اجلديدة على هذا الّ يطلق مصطلح الرّ بعدو 
ة احلديثة وايرّ وأيضا املغاربة واملشارقة على حد سواء قد اصطلحوا على هذه الكتابات مفهوم ال

يداللة على الرّ  ــوا  ةـ

 

 

 

 
مي ) عر اجلزائري املعاصر .أعمال امللتقى الوطين الثاين يف األدب اجلزائري بني خطاب األزمة ووعي الكتابة يو جتليات أزمة الواقع اجلزائري يف الش   ي:و علــــمحيدات (8

 .811ص .. املركز اجلامعي الوادي 3009( مارس 82-88

نّ اجلديدة ، هناك من يطلق مصطلح الرّ  واية لرّ بات  مبعىن اوع من الكتاواية اجلديدة على هذا ال
ي ونقدي عا مل إبداعيواية اجلديدة مصطلح مصطلح الرّ "اجلديدة  اّلّت ظهرت يف فرنسا 

رّ عربّ   ا يزيد عنحوالت الّت حدثت عامليا منذ موائية ارتبط جبملة من التّ عن اجتاه يف الكتابة ال
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هوم هذا املصطلح تساؤالت عدة تتعلق مبف أثارا مايزيد عن ثالثني عاما وقد وعربيّ  ،نصف قرن
هذا  لك وان جديد اليوم سيغدو قدمي الغد وقد تشكّ اجلديد وكونه ذا بعد معياري زمين متحرّ 

وائيني  جبهود رّ  اعديدة من مثل ناتايل ساروت وعربيّ  أمساءواية عامليا جبهود االجتاه يف كتابة الرّ 
 وحممد شكري وفؤاد إخالصيل الغيطاين ووليد ومجا إبراهيمكثر ادوارد اخلياط وصنع هللا 

،ودجد هذا  عند كل من عبد امللك مرتاض يف كتابه "يف 8"عيمي وخليل الرزكريل وخليل النّ التّ 
 رد" ،كما كان يف اجلهة املقابلة من أطلق على هذه الكتاباتواية حبث يف تقنيات السّ نظرية الرّ 

حلديث" ثر اجلزائري ا ركيف" "يف كتابه "النّ مصطلح احلديثة ودجد هذا عند كل من "عبد اللّ 
ة اجلزائرية وايواية العربية يف اجلزائر"، ومن رواد الرّ اهات الرّ "واسيين األعرج" يف كتابه "اجتّ 
و"الويل  8981و"عرس بغل" 8984الالز" "اهر وطار" يفاجلديدة أمساء أخرى  مثل "الطّ 

زّ الطاّ  ل و"إبراهيم   3001اهر يرفع يديه بالدعاء"الطّ  و"الويلّ 8999كي " هر يعود إىل مقامه ا
ابعة بعد يلة السّ و"واسيين األعرج" "يف اللّ  3004سعدي "يف "البحث عن آمال الغربيين"

و"أحالم  3004و"كتاب األمري"  8998و"ذاكرة املاء8991دة املقامو"سيّ 8992األلف "
 بر سرير".مستغامني "يف "ذاكرة اجلسد "و"فوضى احلواس" و"عا

 :واية اجلزائرية اجلديدةخصائص الرّ  -2

رتكواوائيني اجلزائريني الّ هذا اجليل من الرّ  نّ إ   ش ق يف احلقل ابي اجليل السّ يمع روائ ذين ا
 يل:نوردها كالتاّ  زاتزت كتابته عن اجليل السابق بعدة مميّ وائي اجلزائري جنبا إىل جنب، متيّ الرّ 

 

 
 .880ص .3009 .3و 8العدد . 31اجمللد .حملة جامعة دمشق .الرواية العربية اجلديدة وخصوصية املكان :محد جاسم احلسني أ8
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نف ص إىل عيعتمد هذا األدب على األزمة ويستمد منها أعماله وجتربته، فمن عنف النّ   8
 ات الكاتبةذّ ى ال عن القمع املمارس، فتتشظّ رد بإحياءات تعرّب غة، من خالل خلخلة خط السّ اللّ 

 بفعل الكتابة..
تمع اجلزائري نة من اجملوائيون الشباب بفئة معيّ اعتنت الكتابة اجلديدة الّت أنتجها الرّ   3

 فني.وهي فئة املثقّ 
ملرتدّ انغماس املثقّ   2 ور ي واختاذه فعل الكتابة مالذا أخريا له، فشعف يف الواقع املأسوي ا

عالذّ  ــات باخلطر و احلصار ال حيد من عزميتها بل يدف ب هاـ ـك ـــلإلصرار على الكتا ة 
ح ــ)الص  الوجود إىل ياملادروائي ، فاإلصرار على فعل الكتابة يتحول من الوجود الّ و ايف ـ

من تأثري  صوال غرابة يف ذلك فالكاتب بصورة عامة ال يستطيع أن يتخلّ  غوي املتخيل.اللّ 
 .عليه جتماعيواالياسي الفضاء السّ 

 غة تساير احلدث وتعانقفاللّ  رحغة والطّ شهدت قفزة من حيث اللّ  اجلديدةواية الرّ   4
هنا خييل،و عنف الواقع، و د داللته بني عنف التّ ص شاهد تارخيي تتعدّ املشاهد، وعنف النّ 

غة لّ الكتابات احلديثة أصبحت تعتمد على الو  جتماعياالقع واية و الوامازج بني الرّ حيدث التّ 
 عرية وعلى الشّ 

ل القدمي البناء وائي فقد اعتمد اجليفيما خيص البناء الرّ ، اأيض مستويات خمتلفة تارخيية وعلمية 
طية منتهاء خبامتة، فيما كسر اجليل اجلديد تلك النّ إلمن مقدمة وا على االنطالقالكالسيكي 

ذه القاعدة اجليل اجلديد ال يعرتف هب أصبحخصية. فيما لى بناء الشّ ّت تعتمد عالكالسيكية الّ 
 .وايةغة كشخصية رئيسية يف الرّ الكالسيكية، ووصل إىل حد استعمال اللّ 

رى ل البطل إىل عني يوداء، حيث حتوّ أو ما عرف بالعشرية السّ  جتماعياالرصد العامل   1
 اإلرهابعددية و الدميقراطية. وميكن القول أن موضوعات وائيون جزائر التّ من خالهلا الرّ 

 .وائي اجلديدص الرّ هيمنة على النّ  األشياءبشكل دقيق كانت أكثر 

http://www.djazairess.com/city?name=الجديدة
http://www.djazairess.com/city?name=الجديدة
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ت و ا رواية األزمة عن واقع مأساوي ومستقبل جمهول من خالل العالقة بني الذّ تعرّب   2
 الواقع 

يمم ــا يز متــــــــ ــد من  لـــ ــزق ا ات فيتولد ذّ ــــ
ــعالشّ  نّ ور بالغربة و الضّ ـــ ملروعة يف ال  8ص ــياع جراء املشاهد ا

وائي شهد تطورا وازدهارا على مستوى نوع الرّ الّ  ية فيمكن القول بأنّ احية الكمّ ومن النّ 
سباعة الطّ  ــال وائية من قبل اجلمعيات حيث نشرت مئات األعمال الرّ  ةرديـــــــ

ة خاصّ  وائية نشرت ضمن دور نشرجل هذه األعمال الرّ  شر املعتمدةثقافية ودور النّ الّ 
، رابطة اإلبداع  فلم ختالفاال)  عن طريق مجعيات ثقافية ة. ، أوبهاب، الربزخ، القص)الشّ 

ملواضيع و النّ ولة مما عزّ سات الدّ تكن حتت وصاية مؤسّ   وزيع.تشر و الّ ز استقاللية طرح ا

اريخ تّ خذ من الواية اجلزائرية تتّ أصبحت الرّ  ستقرار و األمن إىل ربوع الوطن،إلوبعودة ا
ة خام للكتابة مثلما دجد عند واسيين األعرج الذي كتب عن األمري عبد القادر، وعاجلت مادّ 
دة أمثال ) وائية الّت رمسها جيل األلفية اجلديجربة الرّ ، إذن فالتّ جتماعيةاالواية أيضا القضايا الرّ 

 يربير، مراد بو كرزازة، واسيين األعرج، ربيعة جلطي،أحالممسري قسيمي، بشري مفّت، إمساعيل 
عوا نوّ جديدة و اواية أبعاد عيد بوطاجني...  كل هؤالء أعطوا للرّ اوي، السّ مستغامني، أمني الزّ 

ملوضوعات حسب السّ  ادة إىل كاتب يوال ميكننا أن نعطي الرّ ،جتماعية الياسية و اياقات السّ يف ا
ة عامة جربة يف اجلزائر والعامل العريب وبصفكتابات ما زالت حديثة التّ ن هذه الألروائي معني  أو
ني الفرق الذي ميكن ملسه بني اجليل نا نؤمن بتوحد جهود كل هؤالء إلثراء األدب اجلزائريّ ألنّ 

 ية الّتّ خصجربة الشّ من خالل التّ  الّ إيتأتى  نأي ال ميكن قايف الذّ خم الفكري و الثّ هو الزّ 
ظتنعكس على العمل الرّ  ــوائي ون  را  ـــــــــــ
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ليل دّ فقد استطاعت حتقيق قفزة مهمة، والللّتطور الّذي شهدته الّساحة الّروائية يف اجلزائر 
 لعريب و الغريّب عرب الوطن ا يوناجلزائر اب قدية الّت أصبح حيظى هبا الكتّ على هذا املتابعات النّ 

 ء.على حد سوا

 

 

زمة عر اجلزائري املعاصر. أعمال امللتقى الوطين الثاين يف األدب اجلزائري بني خطاب األاجلزائري يف الش  ات أزمة الواقع ينظر فاطمة الزهراء بازيد. جتلي    1
  ن م س .ووعي الكتابة 

http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
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 سيميائية الفضاء:1-

كل عملية تفكري سيميائي حتتاج إىل " تأمل للّداللة أو فحص ألمناطها أو تفسري لكيفية    
اشتغاهلا، من حيث شكلها وبنيتها أو من حيث إنتاجها واستعماهلا و توظيفها، فال ريب أنّ هذه 

الّسيمياء تضرب جبذورها يف أقدم العصور، وذلك حبكم ارتباطها الّشديد بالّنشاط الّذهين 
لوكه و للعامل  شري عموما،الب لقد كان هم اإلنسان وال يزال هو أن يعطي دالالت لنفسه و لس

من حوله وأن يتواصل مع اآلخر بتلك الّدالالت من خالهلا، مستنفرا لذلك طاقاته التعبريية و 
الّتفسريية والّتأويلية من جهة، وساعيا من جهة أخرى إىل تأمل تلك الطّاقات وتطويرها، وهذا 

لميح يف  جه األدباء إىل التّ غالبا ما يتّ  لذلك 1 جيعله كائنا سيميائيا بالّدرجة األوىل..... " ما
رسائل  ّت يهدفون إليها، حيث أن نصوصهم ختفيسالة احلقيقية الّ صريح بالرّ كتاباهتم دون التّ 

ءة يجب عند قراف2"متثل شيئا غري نفسهاال الكلمات رموز ألهنا "فص  أخرى خلف  ظاهر النّ 
عالمة يثري  صالنّ  اخلي الغائر، ومبا أنّ صوص اخرتاق بنيتها اخلارجية للغوص يف عاملها الدّ النّ 

 " ذي يتضح بالقراءة اهلادفة تتدخلدائما إشكالية املعىن أو إشكالية املدلول الغائب الّ 
العلم الذي يدرس نظام العالمات ويبحث يف ماهيتها " sémioticsيميائيات السّ 

ن ــوقواني ك  3"هاــ ــلتجوب يف  وامن النص وتستنطق داللته ألهنا ـ
ــتنط ـــ جاليل الّ وتربز احملتوى الدّ  (signe )من مصطلح عالمة قـل ــذي يت  اذبـ

ق ــبني الدال و املدلول من خالل انطال لالتّ  " ة:ــــ ييل السّ ــح ــيم ن ائي مــ

                                                           

 .7م .ص 2010ه . 1241.  1السيمياء العامة وسيمياء األدب. من أجل تصور شامل . الدار العربية ناشرون.منشورات االختالف.طعبد الواحد  املرابط : 1-

 

 .21ص . 2001.  1ط.بوجادي خليفة :حماضرات يف علم الداللة مع نصوص و تطبيقات.بيت احلكمة للنشر و التوزيع 2-

 .111مديرية النشر. جامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر. صرابح: األسلوبيات وحتليل اخلطاب.  دخوش-4
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ض ــفر ــية أن الفضــ ظـ ــاء ن كـ ــام دال مي ــن أن حنلــ  لهـــ
ح ــعتّ داث الــبإ ــاــ ل قـل ــ ـك  بني ش

 

 

مرّكب كالكالم" عبري و املضمونالتّ   1و ننظر إليه على أنه 

 يكولوجية ويديولوجية و األنساق السّ اإل يميائي حاول رصد املكوناتفاملنهج السّ       

مع قواه يستجردية، واستطاع أن ن الفضاء، داخل األعمال السّ  يزخر هبا مكوّ جتماعية الّّت اإل

له  احلكائي األساسي وأعادتمقصود هلذا املكون  الالّ ر واإلقصاء العمدي أو ره املتكرّ رغم تعثّ 

ه ليس بعنصر زائد بل حيتل مكانة بالغة رغم هذا يبقى سريه متثاقال مقارنة مع نّ أ وزنه وأكدت

اء  يف )السيميمصطلح "غوية لذلك ف اآللية احلكائية اللّ عناصر سردية أخرى املتحكمة يف 

  2"اللغة ال خيرج عن العالمة مبعناها الواسع الشاسع

ة الّت ركزت غصوص األدبية مل تعد جمرد تشكيالت هندسية بل استطاعت بفضل اللّ فالنّ  

ا، وهكذا حتول ايل منحته بعدا دالليعلى كثافة الكلمة لتقدم لنا الفضاء أسلوبيا ال هندسيا وبالتّ 

ــلى عنصر الوصف إىل بنيمن كونه ديكورا يعتمد ع ســـ ــة ت اهم يف ـ

ــت ــسشكيل النّ ـ ــواية ومنيج العام للرّ ــ  د ااأبع حتهـ
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مالية تعدت منطية الوصف وإحالة العالمات أو السمات إىل مدلوالت خارجية بعيدة ــج 

الّرموز هذه  غة عبئ تفكيك بفضل حتمل اللّ  4"جريدلبنية داللية بالغة التّ "عن املعىن املباشر و

 ذات األبعاد املتعددة.

 .17ص . 2000شيد بن مالك :مقدمة يف السيميائيات السردية، دار القصبة للنشر اجلزائري. ر -1

 .111. ص2011. 2نفي بن ناصر خمتار لزعر.:اللسانيات. منطلقاهتا النظرية وتعميقاهتا املنهجية . ديوان املطبوعات اجلامعية.طح-2

 .27. ص  1112.  1إىل السيميائيات السردية. منشورات عيون . اململكة املغربية. طكرادسعيد : مدخل بن- 3

إّن " الّتناول البحثي الّتأملي يف الفضاء املتعدد الذي خيرق اإلنسان وحيضن وجوده    

يكتسي أمهية قصوى لكونه يسعى إىل رصد الّتفاعل احلاصل بني احلال و احملل، بني احلاضن و 

لكائن و املكان، هذا الّتفاعل ال ميكن، بأية حال من األحوال التغاضي عنه نظرا احملضون، بني ا

ل اآلخر،  ــ ر بفع ــ ث ّن كل عنصر منهما يتأ للّتالزم الوارد بني هذين العنصرين، إذ أ

يرتكه الكائن  عل يف اآلخر و ينفعل به، وغالبا ما يكون األثر الذي  ــ ف ل منهما ي ــ وك

ا فيه و يألفه وينطبع به أبلغ من الفضاء احلّسي نفسه، ليكون البشري عن فضائه الذي حيي

الصورة الّت حيسبها احلال عن احملل مطبوعة باإلحساس و املشاعر الّت يشكل الفضاء احملسوس 

  1جمرد مثري هلا وحمّفز حلصوهلا"

حوث  مل لبورغم أّن الفضاء من العناصر املشّكلة للّنص الّروائي ألمهيته، إال أّن الّدراسات و ا
تفه حّقه ومل ختصص له أيضا دراسات معّمقة ووافية نظرا لغموض مفهومه إىل حد خلق 

ّنوع بني  إشكاليات نقدية وفلسفية ومعرفية حيث تشري الباحثة طراحة زهية يف كتاهبا )فضاء ال
ضاء  ــ ـف ال ني  ــ ـ ـب ملوجود  لط ا ــ ـــ خـل تنظيم اخليال وتنظيم الواقع  إىل ا
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ـح كان  ــ ـ مـل ه "وا ــ ـــــــ ــّ ن قول أ ــ ــ ـت ث  ــ يـ خيلط   ـ
ــــاء ـض هوم الف ف ــ ــ ـم ريا  ــ ـث خاّصة يف  (lieu)مبفهوم املكان (Espace)  ك

ملرتمجة، فلقد ترجم مؤلف" الذي حيمل  Gaston Bachelard  2غاستون باشالر" الكتب ا
ـب " مجالّيات  "La poétique de lespaceعنوان " أي " شعرية الفضاء" حسب رأينا 

ة ــ غ زية، يف مثل هذه احلاالت  املكان" ، ولقد كانت الرّتمجة من ل ــ ـي ثانية هي اإلدجل
ــختلط األمور أكثر" حي 3ت ــفتحليل الفضاء  طـ اج إىل إما ــت فهل  ة الغموض عنهـ

ء ا ــ ـــــــــــــ ـض  الف

  

 .37ص. 1ط.دمشق سورية  هـ2012. ـ/ 1ط الفضاء يف املرحلة األندلسية.احلجري ابراهيم : شعرية -1       

 م.1111. 2ط.شالر غاستون : مجاليات املكان . ترمجة غالب هلسا . املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع بريوت لبنان با-2

 .22Iص  -2011 – 1زهية طراحة :فضاء النوع . بني تنظيم اخليال وتنظيم الواقع . دار ميم للنشر ط-4

ء كمنظور    هو املكان اجلغرايّف، أم هو الفضاء النصّي، أم هو الفضاء الّداليل، أو هو الفضا
واع هذه الفضاءات ت كامل تأوهو الفضاء  كرؤية الّّت يقّدم هبا األديب عمله، أو أن مجيع أن

 لتشّكل لنا فضاء الّرواية.

وتقتضي حماولة اإلجابة عن هذا الّسؤال تدقيقا هلذه املفاهيم و أبعادها وعالقاهتا ببنية الّنص 
الّروائي، وميكن أن نقول أّن الفضاء واحد لكنه اختذ أشكاال متعّددة دون أن نشري إىل أنّه حّّت   

ة كثريا من الّضوابط املعرفية الّّت أشار إليهنوّفق يف عملّية نقل املصطلح البّد من"مراع ا ا
املنّظرون واملتخّصصون يف علم املصطلح ال سيما إذا ما تعّلق األمر حبقل الرّتمجة وواقع 

ملرتمجون على اختالف حنلهم و مذاهبهم وذلك بطرق تتماشى  املصطلحات اّلّت يتعامل معها ا
حركية الّسياق الواقعي املتجدّ  د و املتغري، األمر الذي جيعل من واقع إىل حد بعيد مع 
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املصطلحات يأخذ مسارا تطّوريا وهو يقتحم عامل احلقول املعرفية على اختالف ختّصصاهتا 
وهنا ميكننا أن نذكر بعض اخلصائص املنهجية الّت ارتآها  1الّداخلية و اخلارجية على الّسواء"

 على نقل املصطلح:  الباحث عمار ساسي حيث وضح هذه الّضوابط اّلّت تساعد

ينبغي وجود عالقة بني املعىن األصلي و املعىن اجلديد، لكن ال يشرتط أن تكون هذه العالقة -1
 العالقة قد وصلت إىل حّد املطابقة بل يكتفي بأدناه.

 البد أن يراعى يف وضع املصطلح اإلهتمام باملعىن قبل الّلفظ. -2

روفة، ت األصلية الشائعة املعالالت الدّ يستحسن أن ال خيتار املصطلح من بني األلفاظ ذا -4
 هن عنها إىل غريها أمر صعب.الذّ ألّن نقل 

 

 

 .122حنفي بن ناصر، خمتار لزعر ،ص - (1

 يستحسن أال يصطلح بلفظ واحد لتأدية معان علمية خمتلفة. -2  

 .     الواحد يستحسن أال يصطلح بألفاظ خمتلفة املعىن العلميّ  -1  

 سبيل. على غريه ما أمكن إليه العريبّ يفضل املصطلح -1  

              فحش دالالهتا سان أو لبع منها، إما لثقلها على اللّ ب األلفاظ الّت ينفر الطّ يستحسن جتنّ  -7  
 حت ما أمكن.يستحسن جتنب النّ و 

 ية حّت ال يشذ املصطلح املنقول صيغة و داللة:ياغة العربّ يستحسن مراعاة ميزان الصّ -2

 يقبل املصطلح املنقول إالّ بعد الّتأكد من انعد امه يف الرّتاث العريب األصيل.ال -1
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 ال بّد من بعث علم الّصيغ ألداء دوره الاّلزم يف صناعة املصطلح العريب العلمّي الدقيق. -2

 ال ترادف يف املصطلح العلمّي الّدقيق إذ أن ذلك يكّرس ازدواجية يف املصطلحاتية.-4

 املصطلح على الّداللة و الوظيفة و املقصد.يقوم وضع -2

 يف وضع املصطلح ال بّد من التميز بني اسم الذات و اسم الصفة.-1

 ال اشرتاك يف املصطلح العلمّي الّدقيق إذ إن ذاك يكّرس ازدواجية الّداللة يف املصطلح.-1

الصطالحية لداّللية ايف املصطلح العلمي ال ميكن حبال أن نفارق الّداللة الّلغوية األصلية ا-7
،إذن ال بّد من توحد جهود الباحثني و املتخّصصني عند نقلهم للمصطلح من بيئته  1الفرعية"

طلح  ــ ثر باملصـ ــ ـك ون اهتماما أ ــ ل نة، ويو ــ ة معيـّ ــ ف األصلية إىل ثقا
ع ــ ــــ ق وا ـل ركية ا ــ ح ماشى و ــ ت ا ي ــ ته مبــ ــ ـــ ـق  وعال

ّت اختالف اآلراء وتضارهبا، فكل باحث ينحو حنو شاكلته الّ  املعريف املتجّدد، وحّت نتفادى
 يؤمن هبا دون أن حييد عنها

 .122ص  حنفي بن ناصر خمتار لزعر. (1

"ولسنا نستهدف من إثارة هذا املوضوع الّدعوة الستخدام هذا الّتعبري أو ذاك بالطّبع، وأّن 
كم تطور الّلغة، كما تفرتض وذلك  حباجملتمعات العربية ستتوصل يف هناية املطاف لتعابري معينة  

ولكن هديف هو اإلشارة فقط  من إثارة هذه املسألة إىل أن هناك قدرا معينا من الغموض يف 
وحّّت نتمّكن من فهم هذه الفضاءات  1حتديد العناوين املستخدمة ملختلف الكتابات الّنقدية"

ة إىل اء  برتمجة أحاسيسه اجملردالّت حتتضن الكائن البشري اّلذي عرب عن ) املكان أو الفض
فضاءات متعددة تأخذنا إىل الّتأمل فيها أين: "يذوب الفضاء مثلما ينسرب الّرمل بني األصابع، 

حيّرفه الّزمن وال يبقى يل منه سوى بقايا شائهة: أن تكتب: أن حتاول بتدقيق متناه اإلحتفاظ 
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تقعر، أن قايا الّدقيقة من اخلواء الذي يبشيء، أن تبقى شيئا على قيد احلياة: أن تنزع بعض الب
يتعني علينا تناول هذا املكّون   2ترتك يف مكان ما، أخدودا، أثرا ومسا أو بعض عالمات"

ء كان  ّرواية سوا الّسردي باجتهاد رغم املعرفة الّضئيلة حول الفضاء املكاين الذي جتري فيه ال
نصر ضاء تتالحم فيما بينها ليشّكل كل عواقعيا أو متخيال، فجميع العناصر الّت حيويها الف

 فضاء خاصا به. 

فبحثنا يطرح أسئلة متعددة " بعضها يتعلق مباهية الفضاء، كونه مفهوما فيزيائيا حديثا 
متأّصال يف طبيعة العامل، وبنية تنتظم داخلها الكائنات و األشياء، وشرطا ضروريا للوجود الذي 

ى و يتعلق بفضائية الّلغة و بنية الّتمثيل الّذهين للّرؤ ال يتحقق إال به وفيه،وبعضها اآلخر 
يء ما  الّتصورات و األشياء، ــ ـش وع ما أو  ــ ـض ا موقعة مو ــ ـن فإذا ماأرد

اج إىل  ــ يل حنتـــ ــ ـــ ـخ ت ــ ـ ـم عي أو  ــ ـق اء وا ــ ض ل ف ــ ـخ دا
عمال ــ ـت  خاص  اس

لعالقات ق تصورنا للفضاء و لللعالمات الّلغوية ذات احلمولة الفضائية الّت بإمكاهنا أن حتقّ 
فكل هذا القلق املعريف ساهم يف إثراء الّدراسات النقدية الّت تناولت  3الفضائية"

ي ــ ـــــــــــ ـئ روا ــ ـ ـل ضاء ا ــ ـــــــ ـف  ال

 
 .22حصة إبراهيم املنيف . ص  رمجةروجرالن . ت (1

 .47ري إبراهيم. ص ــــــــاحلج (2

.السداسي  7.ع ائراجلز .جملة اآلداب و العلوم االجتماعية جامعة فرحات عباس سطيف -شعرية الفضاء يف املتخيل الشعري اجلاهلي :حفيظة رواينية (4
 .14.ص  2002الثاين 
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ولكنها تبقى آراء حتيل إىل مواقف شخصية ألهنا أفضت إىل نظريات نقدية ذاتية متفّرقة ومل 
اء ائية موحدة بينهم، لذلك نتساءل يا ترى من أين جترقى نتائج أحباثهم إىل تكوين نظرية فض

 اإلهتمام اجلديد بالفضاء؟

يرى الباحث حممد الباهي أّن اهتمام اإلنسان بالفضاء يعود إىل احلالة الّنفسية الّت كان   
يعيشها حيث انتابه الغم و الوسواس و الّتمزق، لذلك أسقط فكرته على األشياء من خالل 

ندسني حبثا عن استقراره، فالفضاء يتعدد بني  الواقع أو اخليايل منقوال إىل استعارة فضاء امله
ّروائي و االمتداد اجلغرايف الذي تدور فيه األحداث وتتفاعل فيه  احلكي فهو إذن اإلطار ال

فال ميكن تصور أحداث خارج املكان، وال يكمن  1الّشخصيات من خالل األشياء الّت تؤثثه
 كونه احملّرك احملوري لبنية الّسرد .تصور رواية دون مكان  

وكما أشرنا من قبل يبقى الفضاء مصطلح نقدي حديث الّنشأة يف الّدراسات الّنقدية ،اّلّت 
د تناولته باعتباره ضيفا ثقيال ونظرت إليه نظرة خمتلفة لكثرة املفاهيم الّت يتلبس هبا فنجد النّاق

لفضاء ع هذه اإلستعماالت الكثرية واملتنّوعة لو القارئ غري املتمرس يصاب بالّتشتت وهو يتاب
ألنه"خلق إشكاالت فلسفية ونقدية ومعرفية نظرا ألنّه مفهوم متصور بالغ اإلّتساع يستحضر 
مكونات أو عناصر جد متباينة و متعّددة متتلك قامسا مشرتك فهذا الغموض ناتج عن مشوليته 

وث و االجتهاد 2واتساعه" ــ ــ ـح بقى الب ــ ـت لة ألّن لذلك   ــ ص توا ـم ات 
يث مل  ــ ـــــ ـح صبا للّدراسة  ــ ـ ـخ ـــعد جماال  ـي ضاء  ــ ـف ال

وصل  ــ ـ ــّ ـت تم ال ــ ـــ  ـي

بعد إىل صياغة نظرية عامة حول الفضاء و بالّتايل "سنتطرق إىل أصل املصطلح يف رحم الّلغة 
نهي ضبابية ترجيح يالعربية مث سنتناول تعريفاته يف املعاجم احلديثة، آملني الوصول إىل 
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ملرافقة له ملرحلة الّتطبيقية ناظرين يف 3املصطلح و احلرية ا ، حّت إذا مت لنا هذا انتقلنا إىل ا
 اخلصوبة الّت يتيحها الفضاء.

 . 120-111ص . 1112. 21ع  .وجدة املغرب   2.اجمللد .ينظر حممد باهي: الفضاء الروائي اجلانب الفقري يف النقد األديب ، املشكاة -1

 .17ص . 1ط.دمشق سوريا .دار الزمان للطباعة و النشر و التوزيع .لطيف حممد حسن: الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب -2

  .11ص  .1117.  21ع  .وجدة املغرب.جملة ثقافية فصلية  -املشكاة –ينظر حممد متقن الفضاء يف مملكيت الروح و الرماد -4

 املفهوم: الفضاء املصطلح و  -  2

 الفضاء لغة:  2-1
ورد تعريف الفضاء يف املعجم الوسيط كما يلي:" الفضاء: ما اتسع من األرض، اخلايل من 

   1الّدار:         مااتسع من األرض أمامها"
أما يف لسان العرب البن منظور فهو" املكان الواسع من األرض و الفضاء فضا، يفضو، فضوا 

 2وأفضى املكان وأفضى إذا اّتسع"فهو فاض وقد فضى املكان 

فضاء حيث يعرفه قائال " ال ا جاء سبق قولهو الفضاء عند الفريوز أبادي ال خيتلف معناه عمّ 
  4الّساحة وما اّتسع من األرض"

ويورد اجلرجاين آراء احلكماء و املتكّلمني يف )املكان  فيقول: "املكان عند احلكماء هو الّسطح 
راغ الباطن من اجلسم احلا وي املماس للّسطح الظاهر من اجلسم احملوي، وعند املتكلمني هو الف

  2املتوهم اّلذي يشغله اجلسم وينفذ فيه أبعاده"

 يقسم املكان إىل قسمني: مث 

 مكان مبهم: هو اسم نسميه به بسبب أمر غري داخل يف مسماه كاخللف، فتسميته املكان -1  
 هة وهو غري داخل يف مسماه  .باخللف، إمنا هو سبب كون اخللف  من ج
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ه كالدّار فإّن -2 املكان املعنّي: وهو عبارة عن مكان له اسم تسميته بسب أمر داخل يف مسّما
 .1تسميته هبا سّبب احلائط، و الّسقف وغريها، وكلها داخلة يف مسّماه

 .4ص.( املعجم الوسيط 2-1حممد علي النجار )ج  –إبراهيم مصطفى حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات -1

 .107.ص  2لنشر )د ط(،)د ت( .اجمللدظور:لسان العرب احمليط، تصنيف املادة:) فضا( يوسف خياط. بريوت دار لبنان لابن من-2

 .241ص. 2. اجمللد1111، 1الفريوز أبادي ) جمد الدين حممد( :القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط-4

 .121ص .م 112ـه. 104علي بن حممد اجلرجاين،:التعريفات، مجاعة من العلماء. دار الكتب العلمية، بريوت لبنان:-2

 121ص .ه ـــــــــــــــاملرجع نفس-1

 وقد ورد هذا املصطلح يف معجم عبد الّنور املفّصل كما يلي:

راغ، حّيز، فسحة espace)الفضاء:  1  مبعىن فضاء، ف

ماري إلياس و حنان قصّاب حسني يف معجمهما املسرحي )مفاهيم و مصطلحات  أما
 املسرح وفنون العرض  فقد عّرفانه كما يلي:

  spatiumاإلدجليزية مأخوذتان من الالّتينية  spaceبالفرنسية و  espace"كلمة 
اين و الّزماين املكمبعىن املسافة و اإلمتداد الاّلحمدود، وكذلك مبعىن الفسحة الفاصلة باملفهوم 

راغ أو جمال أو حّيز"   2للكلمة، يف الّلغة العربية ترتجم هذه الكلمة إىل كلمة فضاء أو ف

ومن هنا ميكننا أن نقول أن املفهوم الّلغوي للفضاء ال خيرج عن املكان كون ) املكان حّدا 
ركا باحلواس أم بالّتصور ال د   4ّذهين"واحد وهو )احلاوي  أو )الكائن  سواء أكان م

راغ.  فالفضاء لغة حيمل صفة اإلّتساع و اخلالء و االستواء و الف

أّما إذا عّرجنا على املعاجم الغربية دجد أّن مصطلح الفضاء له تنويعات و تسميات خمتلفة 
  و   l’espace – lieu – le térritoire – le décor – le milieuفنجد مثال ) 
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 أنّ الفضاء هو " املكان الواسع الذي جيمع األشياء، وخيص أغلب القواميس األجنبية تذهب إىل
 .2حركة الكائنات"

 .212ص  .2001نوفمرب . 2معجم عبد النور املفصل ، فرنسي عريب، دار العلم للماليني . بريوت لبنان ط .عواد جبور عبد النور-1

.   1117.  1ماري الياس . حنان قصاب حسني. املعجم املسرحي ) مفاهيم و مصطلحات املسرح و فنون العرض( مكتبة لبنان ناشرون . بريوت لبنان .ط -2
 . 442.  447ص 

ـه. نقال عن أمل بنت  1221.  1222 (ات بالرياضهيلة عبد الرمحان املنيع. أبعاد املكان يف شاعرية. املرأة العربية املعاصرة. رسالة دكتوراه ) كلية الرتبية للبن- 4
مل رشيد العمري املكان يف الشعر األندلسي، عصر امللوك و الطوائف، رسالة دكتوراه يف األدب .  .2ص  حمسن سا

 .42ص .شعرية الفضاء .احلجري إبراهيم -2

 

 :الفضاء اصطالحا 2-2

يف ميدان الّدراسات الّنقدية  من املصطلحات املتداولة espaceيعترب مصطلح الفضاء )    
احلديثة اّلّت أولته اهتماما كبريا باعتباره " املصطلح الّشائع بني كثري من النقاد العرب 

، غري أنّنا ال نكاد نعثر على تعريف 1املعاصرين جديد يف االستعمال النقدي العريب املعاصر"
ملراجع املتخّصصة ألّن اجلهود الّت خاضت  ن غمار البحث كانت عبارة عواضح للفضاء يف ا

ل   إىل تشكيل نظرية عاّمة للفضاء:" فال وجود لنظرية مشّكلة  ــ ص نظريات واجتهادات مل ت
من فضائية حكائية ولكن هناك فقط مسارات للبحث مرسومة بدقة كما توجد مسارات أخرى 

 .2على هيئة متقطّعة"

ة واضحة وحتديد تعاريف لذلك مل تتجّمع تصورات كافية متكن من وضع مسارات منهجي
 دقيقة.

 يف معجمه :) السيميائيات العاّمة  بالّتعريف   louis Hebertويعرفه لويس هوبر )    
 espace:L’ECPACE CORRESPOND A UNE POSITION ETالّتايل: 
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UNE” ‘ETUDUE (AIRE OU VOLUME)MAIS IL EST ‘EGALEMENT 

?EN CELA IL NEST PLUS COMPARABLE AU TEMP”3   

فااللتباس الواقع بني املصطلحات الّنقدية الّدالة على الفضاء يدور يف أغلب األحيان بني 
مصطلحني اثنني مها ) الفضاء، املكان  لدرجة أن بعض الّدارسني ال يكادون يفرقون بينهما 

ورة يف كتابه ياسني الّنصري املكان ة يف الفكر ينظرا للّصلة الوثيقة بينهما وهذا ما يقّربه زهري اجلب
و الفلسفة و الّنقد حيث يقول أن :" املكان/ الفضاء هو ما اهتم به الّنقد الغريب وتناقله الّنقاد 

 2العرب، وهو شكل نقدي يعاجل املكان/ الفضاء و يوصفه وحيدده مبفهومات نقدية جديدة "

مل املعرفة.  (1  .122. ص  1112.  120ع مرتاض عبد املالك : يف نظرية الرواية. حبث يف تقنيات السرد عا

ص  2001عمر وعيالن: اإليديولوجية وبينية اخلطاب الروائي، دراسة سوسيوبنائية يف روايات عبد احلميد بن هدوقة منشورات جامعة منتوري قسنطينة  (2
212. 

4) Louis hebert : dictionnaire de sémiotique générale/ université du québec arimouski/ n.v 

110 .D.V21.02/2013 P100. . 

 .24. ص 2002زهري اجلبوري: ياسني النصري املكانية يف الفكر و الفلسفة و النقد. دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع . سوريا دمشق  (2

 

فياسني الّنصري ال يضع احلدود الفاصلة بني املكان و الفضاء ونفس الّرأي يصرح به محيد    
"مل نصادف ضمن األحباث الّت أطلعنا عليها دراسة متيز بشكل دقيق بني  حلمداين عند قوله:
 فهما يتفقان على تد اخل مصطلحي الفضاء واملكان .  1الفضاء   واملكان"

أما الباحث مسر روحي الفيصل يف كتابه ) الّرواية العربية . البناء و الرؤيا  فيمّيز بني      
الفضاء الّروائي و املكان اّلروائي حيث يقول:" الفضاء الّروائي و املكان الّروائي مصطلحان 

ّل على دبينهما صلة وثيقة وإن كان مفهومهما خمتلفا، فاملكان الّروائي حني يطلق من أي قيد ي
املكان داخل الّرواية سواء أكان مكانا واحدا أم أمكنة عّدة، ولكّننا حني نضع مصطلح املكان 
يف مقابل الفضاء بغية الّتمييز بني مفهومها فإننا نقصد باملكان املكان الّروائي املفرد ليس غري، 

يدة عبود يف كتاهبا وهذا الرأي تؤّيده أور  2ونقصد بالفضاء الّروائي أمكنة الّرواية مجيعها"
ورية )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة  حيث تقول: "وجمموع  املكان يف القّصة القصرية اجلزائرية الّث
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هذه األمكنة ميكن أن يطلق عليها من الوجهة املنطقية اسم )الفضاء  ألن الفضاء أمشل و أوسع 
  4من اّلداللة الثّابتة للمكان"

دل على مكان مفرد أما الفضاء فهو جمموع األمكنة املتعّددة إذن فكّل هؤالء يرون أن املكان ي
أما عبد املالك مرتاض فيقابل مصطلح الفضاء باحلّيز ألّن احليز يكسب صفة الّشمولية أكثر مما 

ر يف الدراسات أو املقاربات املهتمة هناك تصوّ  أنّ "الفضاء وذلك من خالل تصرحيه حيّققه 
ـ  مث يقولـ  أو ال ، وقد ضم مصطلح الفضاء حتت 2"فضاء باملصطلح الشائعمبكون احليز

ملوقع ، لذلك حاول بعض الّنقاد الغربيني املعاصرين الّتفرقة  لوائه كل من ) املكان، راغ، ا الف
ية  ــ س ــ ـن غة (espace – lieu)بني هذه املسمّيات فنج يف الّلغة الفر لـّ أما ال

ة فنجد  ــ ـي ز ــ ـي ل ــ دـج   (space- place – location)اال

 
 .12محيد: بنية النص السردي من منظور النقد األديب. ص  حلمداين (1

 . 72ص.الرواية العربية. البناء و الرؤيا. مقاربات نقدية. موقع احتاد الكتاب العرب على شبكة األنرتنيت  ل:مسر روحي الفيص (2

 .20د ط .ص  2001عبود أوريدة : املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية. )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة( دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع  (4

 .121مرتاض عبد املالك. يف نظرية الرواية . ص -2      

 

 

 

فاملكان احملدد يف الّرواية  يشكل مكونا أساسيا من مكونات الفضاء املّتسع، وهبذا يبدو 
 1مصطلح الفضاء أكثر مشولية واّتساعا.

 الفرنسية اإلدجليزية العربية
 place place املكان
راغ  space espace الف
ملوقع  location lieu ا
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ونالحظ أنه مهما تعّددت املفاهيم الّنقدية فإننا عند الّتدقيق فيها دجد لفظة املكان تذكر 
وبدوهنا يعجز كل مصطلح أن يعّرف بنفسه ويظل الفضاء حسب ما قيل وتتكّرر يف كل شرح 

عنصرا هالميا   " ليس له يف الواقع جمال مكاين ملموس ألهنا جمّرد مسألة معنوية و أغلب الّنقاد 
ء كانوا يضعون شرطا أساسّيا وهو وجود مكاين معني ميكن أن ندرك أو  اّلذين حتّدثوا عن الفضا

فمصطلح الفضاء  2حيتوي عّدة أشخاص أو حّت على أحرف طباعية"يتخّيل كما ميكن أن 
 ختييلي وهو حسب ماتقّدم  حصيلة الفلسفة و العلم و األدب.

 ز:احليّ  –املكان  –ز بني الفضاء يميو التّ حن -    3 .

ال نستغرب الّتعقيدات و املضاعفات اّلّت شهدهتا املقاربات الّنقدية كون    
د  ــ ــــــــــ ـق ريب وهو يؤسس ملفهوم الفضاء يف الّدراسات النّا ــ ـع ال

العربية مل جيد حدودا واضحة بارزة لعمله، بل وجد مزجيا متباينا بني خمتلف االجتاهات الّنقدية 
ر ــ ـم  الغربية، فهذه املشكلة ليست وقفا على الّنقد العريب، إذ ينطبق األ

 
 .127. ص 1122جنيب حمفوظ . اهليئة املصرية العامة للكتاب القاهرة. ) د ط(  سيزا قاسم.:بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية أمحد (1

 .11مرتاض عبد املالك: يف نظرية الرواية . ص  (2

ذاته على الّنقد الغريب، ولعل مشكلة اخللط بني مفهومي الفضاء و املكان هي األعقد و الّّت 
نجد يع الّنقاد فالّّت تواجه الباحث يف مفهوم الفضاء ألنه مل حيض باالتفاق لدى مج

يوع  "ش ـل مصطلحات أخرى تزامحه كاملكان و احلّيز، وكلها ألفاظ حتيل إىل املكان نظرا 
راغ، و استعماهلا يف أغلب الّدراسات استعمال  مصطلحات املكان، الفضاء احلّيز،الف

ملرتادفات"  1ا

  املكان: 4-1 
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 تحديد معىننبدأ أوال بما بينها فيقبل اخلوض يف غمار هذه املسميات املتقاربة و املتداخلة   
املكان فقد ذكر ابن منظور يف لسان العرب التعريف اآليت: "و املكان: املوضع، و اجلمع أمكنة 
وأماكن.... و قيل امليم يف ) املكان  أصل كأنه من الّتمكن، اشتقاقه من كان يكون، ولكنه ملا  

 2كثر يف الكالم صارت امليم كأهنا أصلية و املكان مذكر"
 ز:احليّ 4-2

ّيز فقد ورد يف املعجم الوسيط على أنه " كل مجع منّظم بعضه إىل بعض أما مصطلح احل   
ملرافق و املنافع، و يقال يف حّيز فالن يف كنفه.... "   4 واملكان ، من الّدار: ما انظم إليها من ا

ويعترب عبد املالك مرتاض من أهم الباحثني الذين فّضلوا استعمال احليز بدل الفضاء، معلال 
لح الفضاء يوحي مبعاين اخلواء و الفراغ، فهو قاصر أمام احلّيز الذي يوحي ذلك بكون مصط

إىل االمتالء والّثقل فيقول "و أطلقنا عليه مصطلح احلّيز مقابال للمصطلحني الفرنسي و 
  . espace)اإلدجليزي 

space) "فرؤيته ثابتة عند طرحه لفكرة الفضاء يف دراساته  2يف كل كتاباتنا األخرية
ة يفاملخت ــ ــ ـف  ل

 

 
 .12فتحية :بالغة املكان. ص كحلوش (1
 .411ابن منظور:لسان العرب ، اجمللد الثالث عشر )ن ـه(. دار صادر بريوت .ص  (2

 .121. ص  2. ج 1إبراهيم مصطفى حامد عبد القادر.:أمحد حسن الزيات  حممد علي النجار ، املعجم الوسيط ج (4

 .121ص .مرتاض عبد املالك. يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد  (2

 

الّرواية بتطرقه لضرورة التميز بني داللة األلفاظ الّثالثية: ) الفضاء، احليز، املكان  حيث 
يواصل قائال: "أّن مصطلح )الفضاء  من منظورنا على األقل،  قاصر بالقياس إىل احلّيز: ألّن 

راغ بينما احلّيز لدينا ينصرف  الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا يف اخلواء و الف
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استعماله إىل النتوء و الوزن و الثّقل و احلجم و الّشكل....على حني أن املكان نريد أن نقفه 
لّدكتور )مراد عبد الرمحان  يعّقب  1يف العمل الّروائي على مفهوم احلّيز اجلغرايف وحده" لكن ا

ملفهوم يؤّدي إىل ضياع املفهوم نفسه، بل إىل تناقضه، ألّن احليز )لغويا  هو كل قائال: "وهذا ا
مجع منظم بعضه إىل بعض، وحّيز فالن كنفه، وحيازة الرجل ما يف حوزته من مال وعقار، 
وحوزة الشيء حدوده ونواحيه.....أي أن احلّيز هو ما حيدّ حبدود معينة، ألن حيز الشيء 

ن نقول أنّ احلّيز هو ماال حيّد حبدود، وال ينتهي بنهاية، فنعرف الّشيء حده، زمن مث ال يصح أ
  2بضده، حّت لو كان املعىن اصطالحيا"

ويرى بعض الّدارسني أن الفضاء أوسع و أمشل من املكان وهذا األخري بدوره جيمع نفسه 
عمقها ة و أليكون الفضاء الذي يعد أكثر املصطلحات حضورا، وأكثرها داللة و إحياء و جترب

بعدا، ألّن املكان الّروائي حسب رأيهم يدل على املكان املفرد أما الفضاء الّروائي فهو يدل 
على جمموع األمكنة املتعّددة ألّن "الفضاء يف الّرواية هو أوسع و أمشل من املكان، انه جمموع 

 عالقة الّتوليس هذا فحسب بل اّتسع مفهوم الفضاء و أصبح شامال جملموعة ال 4األمكنة"
ـف " الّرواية مهما قّلص الكاتب  تنّظم سري األحداث يف األماكن من خالل الّشخصيات 
ك يف  ــ ل ان ذ ــ ـك و  نة أخرى و ل ــ ـك لق أم ــ خل مكانتها تفتح الّطريق دائما 

ا" ه ــ ل ا ــ ط ــ ـب ري أل ــ ك ال الف ــ جمـل بق  2ا ــ ـس ن خالل ما ــ ـم و
ظ أّن  ــ ح ره نال ــ ـك  ذ

عاريف لتّ قنا يف اص األديب، وإذا دقّ أمجعت على أمهية املكان وفاعليته يف النّ راسات هذه الدّ 
 غويةاللّ 

 .121ص  .نفسهالسابق املرجع -1

ألخضر اف الدكتور امذكرة ماجستري. حتت اشر  ي يف الشعر العذري.عر مراد عبد الرمحان مربوك جيوبولوتيكا النص األديب . نقال عن كرمية بو رويس، بنية الفضاء الش-2
 .12ص . 2001-2002عيكوس.جامعة قسنطينة  .

 .12ص .حلمداين. محيد بنية النص السردي من منظور النقد األديب -4
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 .14املرجع نفسه .ص -2

ر وتذكر يف كل شرح، وبدوهنا يعجز كل مصطلح ابقة نالحظ أن لفظة )املكان  تتكرّ السّ 
 عريف بنفسه.على التّ 

ويرى عبد املالك مرتاض أن الفضاء الّروائي هو نفسه احلّيز الروائي من منظور الّنقد  
احلديث، ألّن كالمها أمشل من املكان حيث يقول: " لقد خضنا يف أمر هذا املفهوم وأطلقنا 

عليه مصطلح احلّيز  يف كل كتاباتنا األخرية وقد حاولنا أن نذكر يف كل مّرة عرضنا فيها هلذا 
، 1هوم علة إيثارنا ملصطلح احليز وليس الفضاء اّلذي يشيع يف الكتابات الّنقدية املعاصرة"املف

فمصطلح الفضاء لقي اهتماما وحفاوة كبرية من طرف الّنقاد، وانتقاله إىل بيئة الّنقد األديب 
ة نجعله خيضع للرّتمجات املتعددة حيث يرى بعض الّنقاد أن هذه الرتمجات املتعّددة و املتباي

تسهم من دون ريب يف تصعيد أزمة االصطالح الّّت يعاين منها الّنقد العريب احلديث إذ ال 
داعي من توظيف ترمجات عديدة ملصطلح غريب واحد يف حني يرى  البعض اآلخر أنّه من ا 

لّضروري إجياد حل ألزمة املصطلح يف نقدنا العريب وذلك عن طريق املناقشة الّشاملة و اإلتقان 
. 

ن هنا ميكننا أن نقول أنّنا نعيش حالة تعتيم وفوضى مصطلحية، وعلى الرغم من ذلك وم
فهذه الرّتمجات مل تنقص من قيمة األعمال األدبية بل فتحت الباب أمام مصطلح الفضاء ليعّزز 

 مكانته داخل احلقل الّنقدي املعاصر.

 :قد الغريب املعاصر لفضاء يف النّ ا - 5

وّجهت الّدراسات يف الّسنوات العشرة األخرية اهتمامها حنو الفضاء الّروائي اّلذي أمهل  
نسبيا مقارنة مع باقي عناصر احلكي ) كالّسرد و الّشخصيات و الوصف و الّزمان ، حيث يقّر 

 خمائيل باختني هبذا الّتأخر.
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 .121عبد املالك : نظرية النص األديب .ص  مرتاض (1

  عن هذا القصور بقوله:"إذا كّنا قد عاجلنا بإسهاب weisgerberربر) ويتحّدث فيسج
وظيفة الّديكور و الوصف فإننا دجهل يف الوقت الّراهن كيفية تشّكل الوسط الفضائي حيث 

 .1يدور الّسرد، وأّن هذا األخري يظهر كحقيقة حمسوسة أو فقط كحلم مثال أو رؤيا"
 تناولت الفضاء تعترب قليلة جدا، حيث قّدم ثالث  أنّ األعمال الّتhmويرى هنري ميرتان)

ّروائي و مشاكله وهي:  ثالث فرضيات تفّسر عدم اهتمام الّنقاد بالفضاء ال
 إّن املكان من حيث الظّاهر جامد خالفا للّشخصية الّت تنتقل من مكان إىل مكان.   -

 املكان ال أمهية له عندما حيدث فيه شيء. -

عندما الحيدث فيه شيء ،مثّ إنّه يقتضي الّشخصيات و احلدث، مثّ أّن املكان ال أمهّية له  -
 cartographe  2وإالّ ستحاصر األمكنة ،فال بّد أن نصري نوعاما واضعي خرائط)

مؤّكدا أنّه "يف دراسات  و يقّر اسشروف بتأّخر الّدراسات الّنقدية اّلّت تناولت الفضاء 
نوع من قصر الّنظر خبصوص الفضائية  األشكال الّروائية، قّدم النقد يف جمموعه دليال على 

(spatialité   وهذا أكثر إثارة للفضول من اهتمامنا القبلي بالّدور األّويل للفضاء يف إدراكنا
 يف    bachelard–gaston،إّن أوّل دراسة للفضاء هي لغا ستون باشالر)  4املعاصر"

اء كتابه )مجاليات املكان . وهي دراسة فلسفية نفسانية، ويشم ــ ضـ ــ ـــ ف ل هذا ال
ش،  ــ ـ ـع زانة، دوالب،  ــ ـخ رة )درج،  ـ ــّ غ ــ ـ ـص ة امل ــ ـ ـن األمك

ل  و اخلارج وفضاء األعلى  ــ ـخ ا ّد ــ ــ ل ضاء ا ــ ـ ـف رفة....   ــ ـ ـغ زاوية، 
 و األسفل.
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وتطمح هذه الّدراسة إىل حتقيق القيم اإلنسانية لفضاءات اإلمتالك حيث ينطلق غاستون     
 من عالقة املكان باإلنسان  poetique de l’espace"مجاليات املكان ) باشالر يف كتابه

فريّكز على األماكن الّّت  نوع أشكال املكان  و الّداللة اّلّت ميكن أن يّؤديها ت
تان يف مراحل ــ ــــــــ س ط حبياة اإلن ــ ـــــــــ ـب  ترت

 
 .114.ص  21حممد باهي . الفضاء الروائي. اجلانب الفقري يف النقد األديب. ع  (1

 .114املرجع نفسه .ص  (2

 .114املرجع نفسه. ص  (4

حياته املختلفة ومستوياته االجتماعية، فال ينحصر املكان يف األبعاد اهلندسية بل حيمل قيما 
حسية ومجالية ويدفع إىل الّتفكري و الّتخييل حيث يقول عن دراسته بأهّنا " تبحث يف حتديد 

واع املكان  اّلذي ميكننا اإلمساك به، و اّلذي ميكن الدفاع عنه ضد القوى القيمة اإلنسانية ألن
فباشالر يستثين األماكن اّلّت ينفرد منها اإلنسان وال يرغب  1املعادية أي املكان اّلذي حنب"

 فيها ألهنّا حتّد من طموحاته اإلنسانية، ويرّكز على األماكن املألوفة كالبيت و احلجرة.

 اّلذي ربط الفضاء باإلنسان،  matoréتوري)  وهناك دراسة أخرى للكاتب ما
واكتشف أّن العبارات الّت حتيل إىل الفضاء حاضرة بكثرة فقد " أظهرت اجلريدات الّت 

أخضعنا هلا يف كل مراحل التعبري منذ األحباث األكثر علمية إىل األسبوعيات الّناجحة تواترا 
مث يتطّرق الستعارات الفضاء الّّت   2تنوعا" معترب العبارات من أصل فضائي   يف اجملاالت األكثر

الّّت يكون فيها الفضاء ضمن طريقة العيش يف وسطه يقول: "تبّدل االستعارة الفضائية األكثر 
ابتذاال صورة حمسوسة بتجريد يسمح قبليا بتبيني أنّ "وضعية" هي بالقّوة متحملة... وميكن 

 ّ الكلمة ليست أقل ارتباطا هبذا الكللألصل الفضائي ملثل هذه الكلمة أن ينفلت مين، وهذه 
 4 "ّّالذي هو مفهومنا اجلماعي للفضاء
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أسفل  –فيبني لنا أنّ األقطاب أعلى   youri lotmanأما النّاقد السوفيايت يوري لومتان )
اذج  –يسار و قريب  –وميني  مـن ناء  ــ ــ ـب ّدة ل ا ــ ـــ ـم لح  ــ ـص بعيد ت

و  ت ــ ـــــــ حـم دون أي  ــ ـــــ ـب فية  ا ــ ق  ى فضائي. و أهنا ث

 األجانب. –رديء و اخلاّصة  –ختّصص مبعىن: مقبول غري مقبول و جيد 

ملراحل املختلفة  يؤّكد أن مجيع القيم االجتماعية و الّدينية تكسب الّصفات الفضائية عرب ا و 
 للحقب الّتارخيية.

 .41( .ص 2001.)1للدراسات و النشر. بريوت.ط غاستون مجاليات املكان ترمجة غالب هلسا. املؤسسة اجلامعية  باشالر.-1

 .112املرجع نفسه ص -2

 .112املرجع نفسه ص -4       

لذا فهو يعّرف الفضاء على أنّه "جمموعة من األشياء املتجانسة من الّظواهر واحلاالت، و 
ول ح، فالفضاء هنا يتمتع باّتساع داليل حيث يت 1الوظائف والّصور و الدالالت املتغرية اخل"

ملوصوفة إىل فضاء داليّل حممل برؤى و قيم  بواسطة الّلغة اإلحيائية الّدالة من جمرد بناء األمكنة ا
 دالّة.

ورج بويل )    مشكلة الفضاء الّروائي من خالل poulet  /Gوقد تناول الكاتب ج
    و أبرز توازيا بني الفضاء و الّزمان،PROUST .Mالّدراسة اّلّت خّصصها لعمل بروست )

لّذكريات فهي تذهب وتعود، و  كما بنّي أّن األمكنة  تتصرف بدقّة مثل حلظات املاضي ومثل ا
يظهر الفضاء دائما حسب الكاتب كوسط تسهم فيه األمكنة كما هتيم النّباتات يف الفضاء 
الكوين، الّلهم إالّ إذا استثنينا أنّنا ال نقدر على ختصيص موقع غري متغري هلذه األمكنة، مير 

لبطل من مكان حقيقي إىل أمكنة أخرى جمردة، تنزلق من احلقيقة احملسوسة إىل احلقيقة ا
فهو يرى أن املسافة الّت تفصل  2املتخّيلة،كل مكان حيافظ على أصالته بالنسبة لألمكنة املتامخة"
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بينهما حتول دون الّتواصل و الّتالحم، وكي يتغلب البطل على هذه املسافة يسافر يف إطار ) 
 قيقي أو خيايل  و بالتّايل ال ميكن أن خترج الّرواية يف سريها من الّنظام الفضائي.ح

ملوجودة بني الفضاء الّروائي و األنساق  فدراسته للفضاء الّروائي لذاته مل حيّلل العالقة ا
 .4التبولوجية األخرى يف العمل وكان حتليله يفتقد إلدراك أبعاد املكان املختلفة

، فهو يتساءل "عن عدم اهتمام الّنقد بالكيفية الّت ترتجم هبا  weingeberأما ونكرب )
 الّرواية موقف اإلنسان من وسطه الفيزيائي.

فالكلمات الّّت يتكون منها الفضاء الّروائي تتضمن املشاعر و املفاهيم الّت 
ة ط ــ ـ ـس رب عنها بوا ــ ــــــــــــــ ـع  ي

 
 .42حسن حبراوي. ص  (1

 .111.ص   21ضاء الروائي. اجلانب الفقري يف النقد األديب. ع حممد ياهي . الف (2

 .21حسن  حبراوي. ص (4

الّلغة، ويضم الفضاء أيضا الّتصورات الّذهنية و احلاالت الّنفسية و األحالم و املشاعر و 
 األحاسيس و األفكار الّت تدرك بواسطة العامل احمليط.

وجهة نظر الّشخصية ووضعية الّسارد، وزمن فالكاتب يصّر على أّن الفضاء حيدد من خالل 
 . 1احلبكة و األزمنة و الديكور"

تصور ونكر يف ضرورة دراسة العالقة بني الفضاء  (issacharoff)ومل خيالف اسشروف 
واّلذين يتصّورونه وبني الفضاء و العناصر األخرى للحكي، و األحداث الّت جتري داخله، 

 له. وحتديد وظيفته والّنظرة املوجهة
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لبلزاك، يرى أّن الفضاء ليس دائما  (ferragus)أّما ميتريان من خالل دراسته لقّصته 
حمايدا حيث ميكن أن يكون شكال يتحكم عن طريق بنيته اخلاّصة و العالقات الّت يولدها يف 

 االشتغال احلديثي و الّرمزي للحكي.

ق يف مقال كتبه يف دراسة يف منأى عن هذه اإلنشغاالت فقد تطرّ  (butor)ومل يكن بيتور 
مشكلة الفضاء يف الّرواية، حيث ربط الفضاء الّروائي بالفضاء احلقيقي، أثناء قراءة أي رواية، 

ملوضع اآلخر  ألّن الفضاء الّثاين يندثر حلساب األول عندما يكون ممال،"وهذا الفضاء من ا
(lailleurs   ة و ــ ـف ل ــ ـت ات املخ ــ ن وا ــ ـي ليء باألحالم و احل ــ ـم

ــــــالحق  ـي ه  ــ ــ ـن فسية، ا ــ ـــ ــّ ن ياء ال ــ ـش األ
ارئ....إذن  ــ ـق  فالفضاءال

ويرى أيضا أّن 2"ذي استحضر فيهخر املكمل للمكان احلقيقي الّ وائي ختصيص للموضع اآلالرّ 
حيضر فيها ألنّه لكل مكان ميزات تصرفات اإلنسان وأحاديثه ختتلف حسب األماكن الّت 

 خاصة )البهو، الّصالون، املطبخ، الغابة، الصحراء . 

 
 .111ينظر، حممد باهي. ص (1

 .117املرجع نفســــــــــــــــــه. ص  (2

ملوصوف يف األول خاويا  فالقيمة الّداللية للّشيء حيملها حضوره وغيابه، فيكون املكان ا
ستخراج األشياء الواحدة تلو األخرى، وهذا ما يتطلب وعدمي الّشكل و يقوم الّسارد با

ا كصورة مشسية أو شريط سينمائي، ومن خالل  استحضار الّتفاصيل و األشياء على الّتوايل إّم
املالحظة اخلارجية ينظر للمكان أيضا من الّداخل حيث يقوم الّسار د برصد خمتلف اجملاالت 

ان، فالّديكور ال يكتمل إالّ من خالل رسم وجيرد املنقول الّصاحل من أجل تأثيث املك
 الّشخصيات.
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ويوّضح بيتور أنّه ال ميكن أن يقصي مكان معني مكانا آخر ألّن بعض األمكنة حاضرة يف 
أمكنة أخرى من خالل اخلطوط، الاّلفتات، وبعض األمكنة باثة لألخبار و األخرى متلّقية هلا  

 أداة ه إلضافة بنية الفضاء ألّن جتربة اآلخرين تعتربكما ميكن للّروائي أن يستفيد من أعمال غري 
 تفكري على الّتعمق يف جتربته.

زوا بني مكانني متعارضني " أّما األول فقد  رين األملان فقد مّي ــ ّظــــ أّما بالّنسبة للمن
ة كاملقاسات و األعداد....اخل أّما الثّ  ين اعنوا به املكان احملّدد اّلذي تضبطه اإلشارات اإلخباري

، فآراء كّل منها كانت  1فهو الفضاء الّداليل اّلذي تؤسسه األحداث ومشاعر الّشخصيات"
 خمتلفة وهلا وجهة نظر خاّصة حول مفهوم الفضاء.

 elisaeth. Romer )ليزابيت رومروإ  braham.a.moles)ويتفق ابراهام.أ. مول
مركز العامل، و املكان حييط به من كل النّ  يف انطالقهما من فكرة أنّ    واحي يفاإلنسان هو 

مركز العامل و تتغرّي  كان البعيد أو واقع، ويتوغل يف املق بتغري الشكل قواقع متتالية، و األنا هي 
ويقّسم الباحثان  2، فلإلنسان احلّرية املطلقة يف تصرفه باملكان"تبقى ماكثة يف املكان القريب

ملرءفيها:األمكنة إىل أر  واع حسب حرية ا  بع أن
 

 .21حسن.ص  حبراوي (1

 .12.ص200201فتيحة كحلوش .بالغة املكان .قراءة يف مكانية النص الشعري .دار االنتشار العريب .ط. (2

ملرء فيه الّسلطة.  1  عندي: وهو املكان احلميم الذي ميتلك ا

تلف عنه احلميمية، خم عند اآلخرين، شبيه باألّول يف أنّه مينح اإلنسان شيئا من األلفة و  2
 يف الكون، اإلنسان يشعر فيه بأنه خاضع لّسلطة الغري.

األماكن العامة: وهي األماكن الّت ختضع للّسلطة العامة نشعر فيها باحلّرية ولكنها حّرية   4
 حمدودة.
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املكان الالّمتناهي: وهو املكان اّلذي نستطيع أن منثل له الّصحراء، حيث ال يكون هذا   2
 .1ا ألحد، كما أن سلطة الدولة بعيدة عنهاملكان ملك

أّما قرمياس فقد انطلق يف دراسته للفضاء من "مقوالت داللية ممتّدة وفضاء، هنا وهناك، 
و  2شامل ومشمول، مقّدس ومدّنس، خاص و عام، داخل وخارج أعلى وأدىن غبطة وقلق"

وحي حبضور جملتمع معني فالّدال األّول يالّلغة الّداللية هي الّّت تعكس صورة املدلوالت الثّقافية 
امل. ــ ــــــ ـع  اإلنسان يف ال

ه يستعمل  ــ ــ ج س جاء تعريفه على ثالثة أو ــ ـ ـي وكور ت و الفضاء عند قرميا س 
فة  ا ــ ــــــــــــ ـض ـــــــذا املفهوم إ ـه  فيها 

م وسيولته غري املفهو  ، هذا ما يفسح اجملال مليوعةإليه نزياحات الكثرية الّت ميكن أن تضمّ اإل إىل
ملؤلّ املنضبطة، وهذه املفاهيم الّّت   ايل:فان وجهات نظر هي كالتّ  يعتربها ا

 "وجهة نظر هندسية: تتعلق بالّسكان و مبفهومه اجلغرايف. -
وجهة نظر نفسية فيزيولوجية، تنضوي حتت لواء الوعي و الاّل وعي و الوجود املادي  -

 لإلنسان.

تتشابك فيها الّتمظهرات هي الوعي بالواقع الثّقايف، أو وجهة نظر اجتماعية ثقافية: 
 احلضاري

 بكلمة جد معرّبة ودقيقة. -

 

 
 . 11املرجع نفسه .ص  (1

 112حممد باهي .ص (2
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ملؤّلفان حيّذران من االستعماالت اإلستعارية ملفهوم الفضاء" -  1كما أّن ا

ورج بويل وجيلري دوران  إذن كّل اجلهود اّلّت قام هبا: يوري لومتان وهريمان ميري، وج
ورج ماتوري و ميشال بوتور ميرتان و بويون و كرسيتيفا وتودوروف  وروالن بورنوف وج

وجينيت لعبت دورا بارزا يف جتلي الفضاء الّروائي يف الّسرد وكيفية اشتغاله كونه مكونا 
تكّمل  وهناجوهريا يف العمل احلكائي، وكل أحباثهم رغم تباينها إالّ أهّنا ال تلغي ما دوهنا ك

بعضها البعض لذا تبقى االجتهادات و البحوث متواصلة ألّن الفضاء يعد جماال خصبا 
 لإلجتهادات اّلّت مل تتّوصل بعد إىل صياغة نظرية عامة حول الفضاء.

ملعاصر     الفضاء يف النّ 6  :قد العريب ا
إّن عملية البحث عن جذور هذا املصطلح حتيل إىل الفلسفة وعلم الكالم فهو "حصيلة    

الّتطور الّتارخيي ذلك أن ما كان يفهمه قدماء اليونان أو قدماء العرب املسلمني من مفهوم 
الفضاء ليس هو ما فهمته أوربا الّنهضوية أو أوربا يف القرن الّتاسع عشر، وليس هو ما نفهمه 

 2من هذا املفهوم يف جمموع استعماالته، وتوظيفا ته اإلستيقية و األدبية و الفلسفية......" اليوم

 وهنا يبدو أّن الفضاء مل يكن من املعطيات األّولية الّت عرفتها ثقافتنا العربّية.
ّنا نإالّ أنّ أدبنا العريب يزخر منذ القدمي بدواوين شعرية متنّوعة وإذا ما تأّملنا هذا الرّتاث فإ

نالحظ اهتمام الّشعراء باملكان بشكل جلّي من خالل وقوف الّشاعر و بكائه على األطالل 
وهذه امليزة تعترب تقليدا يّتبع يف القصيدة العربية العمودية فالّشاعر العريّب ارتبط باملكان ومل 

رة ا ــ ــــــــــ ـج  يكن يعين له جمّرد ح
نثرا و شعرا. هبذه العالقة الوطيدة وعادوا على وأثايف بل :" لقد أحسن الواصفون األطالل 

ن ا ــ ـــ ـك  امل
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 .12املرجع السابق نفسه. ص  (1

 .41. ص  2000. 1حسن: شعرية املتخيل و اهلوية يف الرواية العربية. ط جنمي (2

بأوصاف األنس و االجتماع وانصرفوا على املظاهر اخلارجية لعدم جدواها فيما يريدون 
بوح به من أحاسيس،  فرغوا على املكان شيئا من نعوت و أحوال األنس كلما بدت ال وكلما أ

ملراد" فاملكان مل  1املسافة بني ما قصدوه و ما حّققوه قريبة ميكن االرتياح هلا إذ هي تفي ببعض ا
يدرك باحلواس فقط بل كان دافعا إلثارة األحاسيس و املشاعر، فكلما حّط رحاله مبكان معني 

ه اسرتجع ذكرياته وماضي ــ  ـــــــــ
ة كأماكن حقة من تعبري عن أماكن خمتلفعرية عرب العصور األدبية الالّ مل ختلو القصائد الشّ و 

 .هو و اجملوناللّ 

أّما يف العصر احلاضر فالوطن هو املكان احملّبب حيث ّعرب عنه الّشعراء و األدباء ودعوا 
و  املتواجدة بني الّروائي و املكانللّتضحية من أجله، و قد اهتم الّنقاد بالكشف عن العالقة 

األحداث اّلّت تشّكل الّرواية إضافة إىل ما حيمله املكان من دالالت مجالية إذن فقد واكب 
ملؤلفات الفردية أو اجلماعية، أو  الّنقد العريب تطور اإلنتاج الّروائي بصورة مستمرة من خالل ا

النقاد بالفضاء الّروائي اّلذي ظل يشمله  من خالل املقاالت املنشورة يف اجملاّلت، كما اهتم
الّتعليم و اخللط يف املفاهيم إالّ أنّنا ال ميكننا أن ننكر اجتهادات بعض الّنقاد اّلذين أضاءوا 

 جوانبه، وسنحاول تسليط الّضوء على بعض مقوالهتم حول الفضاء الّروائي:
، تطّرق 1171واية العربية سنة فمن خالل الّنقاش احلاد اّلذي دار بني الّنقاد يف ندوة الرّ 

غالب هلسا للفضاءالذي عادله باملكان وعلى هذا األساس قسم األمكنة،الفضاءات إىل ما يلي 
: 

 مكان جمازي.  1

 مكان هندسي.  2
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 مكان ميثل التّجربة املعاشة.  4

 2املكان املعادي  2

 
. نقال عن عمارة حسني. مجالية 21. 2001الكتاب العرب. دمشق. حبيب فلسفة املكان يف الشعر العريب قراءة موضوعاتية. مجالية، احتاد  مونسي (1

 .21. حتت اشراف د. جلويل العيد ص 2011. 2010املكان يف رواية فوضى  احلواس ألحالم مستغامني 

 .144.ص.2010ـه. 1241. 1إبراهيم خليل: بنية النص الروائي. منشورات االختالف. الدار العربية للعلوم ناشرون ط2

حممد برادة رفض تقسيماته ألنّه حسب وجهة نظره ال ميكن تقسيم األمكنة إال أن 
، وال نقتصر على هذه اآلراء فحسب بل سنتناول 1)الفضاءات  إىل جمازية وال تساوي الواقع

 غريها:

: إّن عمله اّلذي أدجزه من خالل كتابة )االنتصار للفضاء الّروائي ، حيث صريياسني النّ   1
، وقد 2الفضاء الّروائي حّت يبقى معادال للمكان قام النّاقد باختزال

ته  ــ ـــــــ ت دت مقارب ــ ـــــــــــ ـب
طة  ــ ـــــــــــ ـي  بس

ال ميتلك اآلليات املنهجية الّت خيوض فيها غمار حبث غاية يف الّصعوبة، وسطحية النه 
 وتعترب دراسته اجتهادا شخصيا.

تناولت الباحثة املكان يف الّرواية من خالل كتاهبا ) بناء الرواية  دراسة  :سيزا قاسم2
مقارنة يف ثالثية دجيب حمفوظ فهي مل ختلط بني ما هو نظري وما هو تطبيقي واتبعت يف 

دراستها املنهج البنيوي يف تناوهلا للّنقد الّتطبيقي املقارن واهتمت ببنية احملكي الّروائي وليس 
لبنية[وقد قسمت دراستها لثالثة فصول وقّسمت الفصل اخلاص باملكان إىل باملضامني ]ا

سبعة أقسام ووصفها ظّل متقّدما للمكان ألهّنا أولته أمّهية كبرية فمن خالل الوصف 
يشّخص الفضاء فتحليلها ملقولة الوصف جعلها تربط بينه وبني املكان كما أن املكان 
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نه فضاء لفظيا مقارنة مع الّزمن ]إدراكه نفسي [ألّن الطّبيعي ال يوجد إالّ عرب الّلغة كو 
املكان إدراكه حّسي فهو: "ميّثل اخللفية اّلّت تقع فيها أحداث  الّرواية فاملكان هو اإلطار 
اّلذي تقع فيه األحداث ،املكان ليس حقيقة جمردة وإمّنا هو يظهر من خالل األشياء اّلّت 

راغ أو احلّيز وأسلوب تقدمي  ويظّل تناوهلا للمكان 4األشياء هو الوصف "تشغل الف
تها  ــ ــــ ـي رؤ ــ ـل عا  ــ ــ ـض خا

ية . ــ صـــ ـخ ــ ـــ ــّ ـش  ال

وكذلك دجد اعتدال عثمان يف كتاهبا) إضاءة الّنص  قد أعادت 
ث  ــ ــــ ي سا ح ــ ــــــ ل طأ غالب ه ــ ــــــــــ  ـخ

 
 . 11ص.املرجع نفسه  (1

 .17حسني حنفي.ص (2

 

 .101ص.1ط.دار التنوير للطباعة والنشر .بناء الرواية  .امحد سيزا قاسم- (4

 

درست مجاليات املكان "لكنها وهي حتاول اإلمساك بالفضاء من حيث هو مكان 
له  ــ ـــــــــــ ـك  تش

 

فهي من خالل دراستها قد أفرغت 1الّلغة تعود لتختزله  إىل جمرد مكان يف بعده اهلندسي "  
ولنتطّرق كذلك إىل منوذج آخر  جمرد ديكور أو أثاث روائي .املكان من كل داللته واعتربته 

من هذه الّدراسات اّلّت تناولت الفضاء عند الباحث املغريب حسن البحراوي يف كتابه )بنية 
)بنية املكان يف الّرواية  ـب الّشكل الروائي  فقد خّصص أحد أبوابه الّثالثة للفضاء وعنونه 

ملوجودة املغربية  حيث يرى أّن "الفضاء  يف الّرواية ليس يف العمق سوى جمموعة من العالقات ا
والشخصيات الّت يستلزمها  بني األماكن و الوسط و الّديكور الذي جتري فيه األحداث و
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اركة فيها" ،فقد تناول مقولة 2احلدث أي الّشخص اّلذي حيكي القّصة و الّشخصيات املش
لّسردية ألنه يكتسب أمهية كبرية يف تنظيم الفضاء باعتباره مكّونا أساسيا يف العملية ا

ملراجع وندرهتا تبقى هذه الّدراسة إضافة نوعية  األحداث، وسري الّشخصيات، وأمام نقص ا
 أمام ندرة الّدراسات اّلّت هتتم بالفضاء الّروائي يف اّلرواية العربية.

قنية أو س جمرد تويويل حسن دجمي أمهية كبرية للفضاء فهو يرى أّن " الفضاء الّروائي لي
تيمة أو إطار للفعل الّروائي بل هو املاّدة اجلوهرية لكتابة الّرواية، ولكل كتابة أدبيه فقط 

حتتاج هذه املادة لكي تدرك إىل توجه خمتلف، إىل منظور متفهم ورؤية عاشقة، ومن مثّ يتعني 
ّراء عموم القأن نرتقي يف قراءاتنا األدبية بالفضاء من مستوى ابتذاله الّشاسع لدى 

)كصفحات زائدة ال يهم إن ألغيناها، املهم هو احلكاية إىل مستوى الّتثمني اجلمايل 
فالباحث يعترب الفضاء عنصر أساسيا يف عملية الكتابة وال بّد أن نعيد له  4الضروري"

 اعتباره احلايل نظرا ألمهيته.

من  بنية الّنص الّسردييف كتابه ) -الفضاء–)املغرب  مصطلح  و استخدم محيد حلمداين
عة أشكال  ــ ـب نده أر ــ ـع هوم الفضاء  ــ ــ ـف منظور الّنقد األديب ، و أخذ م

غرايف و الفضاء الّنصي ــ جل اء ا ــ ـ ـض ي: الف ــ ـه  و
 .11ص .حسن شعرية الفضاء  جنمي-1      

 .41ن. صـــــــــــــــــراوي حســـــــــــــــــحب-2       

 .10011ن .ص _جنمي حســـــــــــــ4        

و الفضاء الّداليل و الفضاء كمنظور. وقد آثر استعمال مصطلح الفضاء على مصطلح 
ن ا ــ ــــــــــــ ـك  امل
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أن نطلق عليه اسم فضاء  -ما يبدو منطقيا –حيث يرى "أّن جمموع هذه األمكنة، هو 
املكان، و املكان هبذا املعىن هو مكون الفضاء، الّرواية، ألّن الفضاء أمشل، و أوسع من معىن 

الّروايات غالبا ما تكون متعّددة، ومتفاوتة، فإّن فضاء الّرواية هو اّلذي  وما دامت األمكنة يف
، وهو يرى أّن اآلراء الّّت 1يلّفها مجيعا إنّه العامل الواسع اّلذي يشمل جمموع األحداث الّروائية"

ملوضوع، ومّيز أيضا تناولت الفضاء تعترب جمرد  اجتهادات وال حتمل تصّورا و متكامال حول ا
بني الفضاء و املكان مث انتقل إىل تناول املكان كمكّون للفضاء الّروائي، ومّيز بني الفضاء يف 

 الّرواية الواقعية و الفضاء يف الّرواية 
لعديد من لتناوله االّذهنية، و بالّتايل فالباحث من خالل دراسته أعطى صفة الّشمولية 

 اجلوانب ألنه مل يقتصر على جانب واحد فقط.
لفضاء ا –و يرى شريبط أمحد شريبط أن الباحث املغريب سعيد علوش أول من أدخل مصطلح 

يف معجمه ) معجم املصطلحات األدبية املعاصرة  حيث أورد جل تعار يف هذا املصطلح و  –
 أمهها:
وع تام يشتمل على عناصر غري يستعمل مصطلح )الفضاء ، يف الّسيم  1 يائية كموض

مستمرة، انطالقا من انتشارها، هلذا جاءت معاجلة تكّون موضوع الفضاء من الوجهة 
 ثقافية. –فيزيولوجية/ الّسوسيو  –اجلغرافية /الّسيكو 

 اإلهتمام بالفاعل، كمنتج وويفرتض ) الفضاء ، اعتبار كل احلواس، يف سيميائية   2
 مستهلك للفضاء.

ابل )موضوع الفضاء ، جزئيا، سيميائية العامل الطبيعي ألّن اكتشاف الفضاء، هو ويق  4
 تكّون مباشر، هلذه الّسيميائية.
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 .14ص .محداين )محيد( : بنية النص السردي من منظور النقد األديب -1

وتبحث )سيميائية الفضاء  عن الّتحوالت، الّت تعانيها الّسيميائية الطّبيعية، بفضل   2
 اإلنسان، يف إنتاج عالقات جديدة.تدخل 

باإلضافة إىل مفهوم ) الفضائية  و ) الّتحديد الفضائي  تستعمل الّسيميائية الّسردية   1
يف تعريف عّلوش أن اإلستعمال األّول اّلذي   نالحظ1واخلطابية ) الفضاء اإلدراكي 

 .األصقه بالفضاء يتطابق مع وجهة نظر قرمياس و كورتيس،إن مل تكن هي عينه

ي اجتماعي و ثقايف إنّه  ــ ـــــ س ان جغرايف نف ــ ـك إذن فالفضاء عنده م
ز ا ــ ــــ ـي رة أخرى مكان رمزي بامت ا ــ ــــــــــ ـب  بع

وما نشري إليه أيضا هو أّن أغلب الّدراسات اّلّت وظّفت الفضاء تتمّلص من تبعات حتديده 
زاع ح وله وهنا نذكر: كمال أبو ديب وتعريفه، وتقدم للقّراء على أساس أّن ) الفضاء  ال ن

ّلي  ــ ــــ ـج خفاء و الت ــ ــــــــ ـل الذي أورد يف كتابه جدلية ا
ية و الّتصورات  ن ــ صال أمساه: يف الفضاء الّشعري: البـ ــ ـــ ـف

لة ل ــ ـــــ ـخ  املت

 دراسة يف فضاء القصيدة دون أن يكّلف نفسه عناء حبث املصطلح.

عفر العاّلق و الذي وّظف املصطلح يف الفصل وهذا ما دجده أيضا عند الباحث علي ج
  2الثّالث من كتابه: )يف حداثة الّنص الشعري  حيث مل يشر إىل ما يقصده بكلمة فضاء.

ا كّلها  من خالل كل هذه الّتعريفات اّلّت أوردناها سابقا يّتضح لنا أهّن
رجة األوىل إىل ّد ــ ــــ ـل ل با ــ ـــــــــــــ ـي  حت

ان، متاشيا مع األصل يف الّلغة، وهذا ما طرحه هيدجر عندما تساءل عالقة الفضاء باملك
ر مكان  ــ ـــــــــــ ـس حول العالقة بني املكان و الفضاء فأجاب " إّن اجل
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رج  د ــ ــــــ ـن اء، ت ــ ـــــــــ ـض ـــع ف ـض وهو كشيء ي
ه ــ ــ ـي  ف

 

 
  1201. 1دار الكتاب اللبناين بريوت لبنان. الدار البيضاء املغرب. ط سعيد.:معجم املصطلحات األدبية املعاصرة. عرض وتقدمي وترمجة . علوش (1

 .112.ص  1121

 .14ص .ن ـــــــــــــــقحممد مت-2
 

، كما أّن الفضاءات اّلّت نقطعها يوميا "مهّيأة بواسطة األمكنة اّلّت يتأّسس 1الّسماء األرض"
القاموس أثناء تعريف الفضاء هو فاملكان املعرف يف 2وجودها على أشياء من قبيل العمارات"

مكان جغرايف فقط بينما هو عند قرمياس و كورتيس وعلوش، مكان جغرايف /نفسي/ 
 فيزيولوجي اجتماعي، ثقايف، أي أنه بعبارة أكثر حتديدا مكان رمزي بامتياز.

وتعرب آراء الّنقاد الّت تناولناها عن رؤى الباحثني وتوجهاهتم، ورغم اختالفهم حول بعض 
لّتفاصيل، إال أهّنم يّتفقون يف كون الفضاء حيمل دالالت ومعاين ميكن تأويلها من خالل ا

 الولوج إىل عامل الّنص.     

  :أقسام الفضاء   -  8

مصطلح الفضاء يّتسم بالّسعة والّشمولية وضعت له العديد من الّتقسيمات املتقاربة يف  مبا أنّ 
 املفهوم 

تتمّثل فيما  من تصنيفات 4حبثي هذا ما ورد يف معجم الّسيميائياتوسأذكر يف  الفضاء اجلغرايف
 يلي:
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ء كمنظور وأخريا الفضاء  الفضاء الّروائي  ،الفضاء الّنصي الطّباعي ، والفضاء الّداليل، والفضا
 اجلغرايف

 :وائيالفضاء الرّ   8-1

إّن هذا الفضاء شديد االرتباط باألحداث وهو فضاء لفظي أي أّن الّلغة حتوي املشاعر     
والّتصورات املكانية الّت تعرّب عنها حيث تلتقي ا أللفاظ برموز الطّبيعة وهو املظهر الّتخييلي 

ل ب احلكائي ويرتبط الفضاء هنا بالّزمن واألحداث والّشخصيات املتخيلة فال يوجد مكان حمّدد
 إّن األشخاص هم من يصنعونه ويشكلونه.

 .14حممد متقن املرجع السابق .ص-1

 .14املرجع نفسه .ص-2

 .121. ص2010 1فيصل األمحر: معجم السيميائيات منشورات االختالف الدار العربية ناشرون .ط-4

  textuel lespace: )  صيالفضاء النّ   8-2

حيرص الّروائي يف هذا الفضاء على اهتمامه بالكلمات املعرّبة عن أحوال الّشخصيات      
ومشاعرها وهذه األلفاظ قد تتداخل معانيها إذا مل يفصل بينها بعالمات وهذا الفضاء "يقصد 

به احلّيز اّلذي تشغله الكتابة ذاهتا باعتبارها أحرفا طباعيه على مساحة الورق ويشمل ذلك 
تصميم الغالف ووضع املطالع وتنظيم الفصول وتغريات الكتابة املطبعية وتشكيل  طريقة

وهذا الفضاء يتشكل من مساحة الكتاب ومسكه وهو "مكان حمدود وال 1العناوين وغريها"
عالقة له باملكان الذي يتحرك فيه األبطال فهو مكان يتحّرك فيه األبطال، فهو مكان تتحرك 

فهو  2رئ فهو إذن بكل بساطة فضاء الكتابة الّروائية باعتبارها طباعة"فيه على األصح عني القا
 إذن الّشكل اخلارجي للّرواية اّلذي تقع عليه عني القارئ عند تصفحه للكتاب.

 أما عن مظاهر الفضاء الّنصي فرياها محيد حلمداين كالّتايل:
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 أقصى ليمني إىلالكتابة األفقية: وهي الكتابة على الّصفحة بشكل عادي، من أقصى ا  أ
 الّشمال.

الكتابة العمودية:هنا يتم استغالل جزء من الّصفحة يف الكتابة أما على اليمني أو   ب
 اليسار، 

وهي عبارة عن أسطر قصرية متفاوتة الطول فيما بينها، وعادة ما تشتغل لتضمني الّنص 
 الّروائي. 

 

 

 

 .102ص .محيد احلمداين -1
 . 11ص املرجع نفســــــــه .2-

ج  الّتأطري: وهو كما يسميه )ميشال بوتور  الّصفة داخل الصفحة، ويأيت عادة وصف    
نوع  1الّصفحة املكتوبة بكتابة بيضاء، وقد يأيت داخل إطار من الكتابة مت

ّنوع يستعمل لشد انتباه القارئ إىل شيء حمدد.  وهذا ال

ع ّزمان و املكان، مثل وضد  البياض: يعلن البياض عن هناية فصل أو نقطة معّينة يف ال 
 ، كما حييل إىل االنتقال بني الفصول من صفحة إىل أخرى و بالّتايل ***ختمات      ثالث )

تغري األحداث داخل الّرواية ودجد البياض أيضا يف بداية كل فصل من األعلى، يف هناية الفصل 
 دجد ورقة بيضاء   للفصل بني حديثني خمتلفني.
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وهي كلمات أو فقرات أو لفات أجنبية ترد داخل الكتابة األصلية،  ـه  ألواح الكتابة: 
 وتكون عادة يف احلوار.

و  الّتشكيل: خيص الغالف األمامي اخلارجي للّنص الّروائي و يكون على شكل رسومات 
 ترمز للّرواية، أو مشهد جيّسد األحداث، أو مقاطع تدل على الّتأزم الّنفسي للبطل. 

 ضا على تشكيل املظهر اخلارجي للّرواية.  وتدل العناوين أي 

   espace sémontique) :اليلالفضاء الدّ   8-3

هو فضاء يتعلق بالصور اجملازية وما حتمله من دالالت، ويشرحه جريار جينيت بقوله "إّن لغة 
 األدب بشكل عام ال تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إالّ نادرا، فليس للّتعبري األديب معىن واحد،

 إنّه ال

 ينقطع من أن يتضاعف ويتعّدد، إذ ميكن لكلمة واحدة مثال أن حتمل معنيني تقول البالغة عن

 

 
 .17صاملرجع السابق .مداين محيد حل- (1

ومن هذا الّتصور نشأ الفضاء الّداليل فجريار  1أحدمها بأنه حقيقي وعن اآلخر بأنه جمازي"
 جينيت ينظر للفضاء على أنه صورة حتمل يف طيّاهتا داللة جمازية.

 كمنظور أو كرؤية:  الفضاء  8-4  

ا   فالّرؤية هنا و املنظور حييالن إىل رؤية الكاتب اّلذي يسري الّرواية. فقد حتدثت جولي
يقدم هبا الكاتب أو الراوي عامله الّروائي فتقول: "هذا كريستيفا عما يشبه زاوية النظر الّت 
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ملؤّلف بكامله متجمعا يف نقطة  الفضاء حمول إىل كل إنّه واحد، وواحد فقط حبيث يكون ا
واحدة، وكل اخلطوط تتجّمع يف العمق حيث يتّبع الكاتب، وهذه اخلطوط هي األبطال 

 2لّروائي"الفاعلون اّلذين تنسج امللفوظات بواسطتهم املشهد ا

ا كريستيفا الّرواية بالواجهة املسرحية ألّن العامل الّروائي مبا فيه من أبطال و  وهنا تشّبه جولي
 4أشياء خيضعون إلرادة الّروائي

 ويتضح لنا من خالل هذا الطرح أّن الفضاء كمنظور يعرب عن أفكار الكاتب أو الّروائي.

   l’espace géographique)الفضاء اجلغرايف:  8-5

حييل الفضاء هنا إىل احليز املكاين يف الّرواية أو احلكي، ويسميه محيد حلمداين )الفضاء    
كمعادل للمكان ، حيث يقوم الّروائي هنا بتقدمي أدىن حد من اإلشارات اجلغرافية و اّلّت 

تساهم يف حتريك خيال القارئ قصد الوصول إىل استكشافات منهجية لألماكن، وهو األماكن 
  يتحرك داخلهااّلّت

 
 
 
 .11محيد احلمداين .ص  (1

 .11املرجـــــــــــــع نفسه ص. (2

 .11املرجـــــــــــع نفسه .ص  (4

األبطال، و يقصد بالفضاء هنا، الفضاء املتخيل اّلذي حيوي أحداث القصة و الّشخصيات،  
ا كريستيفا مل جتعل الفضاء اجلغرايف منفصال عن داللته احلضارية، وهو يتشكل من خالل  فجولي

درس يالعامل املتخيل يف الّرواية، وحيمل معه الّداللة املالزمة له ولذلك ينبغي للفضاء الّروائي أن 
 يف عالقته مع الّنصوص املتعددة لعصر معني، أو حقبة تارخيية معينة.
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ء كبنية نصية  فكل هذه الّتقسيمات اّلّت ذكرناها تدل على األمهية البالغة الّت يكتبها الفضا
 سردية يف عملية البناء الّروائي.

 وائي:يزات الفضاء الرّ     مم9
 كالّتايل:  يتميز الفضاء الّروائي ببعض اخلصائص وهي 

  espace verbale"ال يوجد إالّمن خالل الّلغة، فهو فضاء لفظي) فضاء لفظي:  1
اءات اخلاصة باّلسينما و املسرح، أي كل األماكن الّت  ــ ـض تلف عن الف ــ خـي بامتياز، و

صر أو الّسمع، انه فضاء ال يوجد سوى من خالل  ــ ـــــ ب ركها بال د ــ ـ ـن
وع للفكر الذي خيلفه الّروائي جبميع  الكلمات املطبوعة يف الكتاب فهو يتشّكل كموض

 1أجزائه"

 هوائي من الكلمات أساسا جيعله فضاء ثقافيا، أي أنّ كل الفضاء الرّ تش إنّ ضاء ثقايف:   ف2   
ت ــي لـ ن كل ا ــضم صـــ ــق قــــــــ ــورات و ال يم و ـــ

ل ــاملشاعر الّت تتمكن ال لــ ــغة من ا عتّ ــــ ــعبري  ها، ومن ـــ ن
ن ــه مــ  يز ــــا يت

لعالمات غري رب عنها اتعّ  ّتفظي اخلالص، عن تلك الفضاءات الّ نتيجة طابعه اللّ  ردفضاء السّ 
م ــاللغوية مثل ر حلــ ــوز الرياضيات و الفيزياء ا  اءاتهنا فضديثة، ألّ ــــ

ــم قــ لــجردة، ت بــــــتصر على ا ــتع  عالقاتري عن ــ

 

 

 
 .27. ص  1110. 1حسن حبراوي: حسن . بنية الشكل الروائي. املركز الثقايف العريب . بريوت )الدار البيضاء( ط-1
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  1"دسية و رياضية وشكالنهن
: يتشكل داخل عامل حكائي يف قصة متخيلة تتضمن أحداثا و شخصيات، لضاء متخيّ    ف3

لية، و خصيات حماللية الّت تضيفها الشّ حيث يكتسب معناه، ورمزيته من العالقات الدّ 
ملكانية  ميلك جانبا ارد إىل جانب بنيته الطبوغرافية ) اجلغرافية، الفضاء يف السّ  نّ ايل فإبالتّ 

ائي ميتلك و حكائيا ختيليا يتجاوز معامله و أشكاله اهلندسية، لذلك حّت لو كان الفضاء الرّ 
هو اجلانب  ردامتداد واقعية، مبعىن حييل على أمكنة هلا وجود يف الواقع، فان مايهم يف السّ 

 2"در داخل السّ صي الذي يقوم به ور احلكائي النّ خييلي للفضاء، أي الدّ احلكائي التّ 

 فهذه املميزات )الّلغة، و الثّقافة و اخليال  تتحّدد لتعّزز دور الفضاء داخل الّرواية.

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .100م.ص  2010. 1241. 1حممد حتليل: الن ص السردي تقنيات و مفاهيم . الد ار العربية للعلوم ناشرون. منشورات اإلخالف. ط  بوعزة.-1

 .100.ص املرجــــــــــــــــع نفسه -2
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 :متهيد

روع يف الّدراسة الّتطبيقية ألي نص جيدر بالباحث أن يتوقف عند املغزى الّداليل له  قبل الّش
لفهمه من خالل عملية القراءة حّت يتسىّن له الّتأويل و بالّتايل يكّون تصور خاص و حيّدد 

–ألّن "فعل القراءة هو عملية تطبيقية، إذن فالقارئ الّزوايا اّلّت متّكنه من الّدراسة ذلك 
وانطالقا من معارفه وشفراته، يستجيب لبعض أشكال الّنص اّلّت يعّرفها أو يعتقد أنّه  -الّنص

 8يعّرفها، ويتلو هذه املعرفة عمل حمكم ينتج عنه التّأويل الّنهائي"

رتكفالقارئ يستفيد من خرباته وثقافته لتأويل الّنص اّلذي     ملؤلف وي ه للقارئ ينتجه ا
وكما يقول روالن بارت أّن  "الكتاب يقرتح و اإلنسان يتصرف"  3يتعّرف عليه  كما يشاء، 

فالّنص اجلدير بالقراءة يدعو القارئ إىل الّتوغل بني سطوره، فكل نص حمفز على الّتأويل 
دب رمزية بالّدرجة مبا أن لغة األ ومنفتح، فالقارئ بعد استحواذه على الّنص يقوم بتأويله

ا إالّ إذا فهمه له هذ تىأتيالاألوىل وجيتهد باستحضار شفراته الثّقافية الكتشاف معناه ولكن 
وتفاعل معه إّن القارئ يشارك دائما يف إنتاج املعىن كون الّرواية مليئة بالفجوات اّلّت ميلؤها 

ـف " تواصل القارئ مع الّنص يبدأ عندما يقتحم ا تخدما رصيده لبنية الّنصية، مسبفضل خمّيلته 
نوع من  وكل الّظروف و املالبسات احمليطة بالّنص، وقد شّبه هذا ال املعريف وملكاته اخلاصة، 

القراء بالغّواص الباحث عن الصدف يف البحر، وهي الفكرة الّت أشار إليها )عبد القاهر 
ين الّدقيقة للوقوف على املعا اجلرجاين  وقد نّبه إىل ضرورة تسّلح املتلقي باملعرفة و اخلربة

للنص،فشّبه هذا القارئ بالغّواص املاهر، اّلذي يكّد ويتعب باحثا عن األصداف وشّقها 
ـــواهر" جـل تلف يف 2للوصول إىل ا ــ خـت صوص  ــّ ـن ا أن ال مـب ،و

ك تش ــ جــــــ ائها في ــ ـ ـن ــل ب ب احلرص ـــــ
 لى ــــــــــع
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. 8تودوروف. ميشال أوتن. فرناند هالني.فرانك شويروجين: نظريات القراءة. ترمجة عبد الرمحان بوعلي. دار احلوار.ط روالن بارت.رميون ماهيو.ترفيهان- (8

 .882.ص3002
 .14. ص8994. 8روالن بارت.:نقد وحقيقة .ت. منذر العياشي. مركز االمناء احلضاري ط- (3
عريريج احلميد بن هدوقة أعمال امللتقى الدويل الثالث عشر، مديرية الثقافة برج بو  حكيمة بوقرومة: تشكيل القارئ الضمين يف رواية ريح اجلنوب لعبد- (2

 .98ص. 3088اجلزائر 

ي ند عمل ــ ــ ـع تها  ــ ـي ــخصوص إذن "ميارس عملية   ة الّتأويل، فالقارئـــ
القراءة، و الكشف عن الّدالالت و املعاين و األبنية اّلّت حيتويها الّنص اإلبداعي يف إطار 

شابك و الّتفاعل بني القارئ و النص، إن النص ال ميكنه أن يقّدم قراءة أحادية بل نراه ميلك التّ 
، فالّنص يبقى خاضعا 8آفاقا مفتوحة يف كل زمان و مكان داخل سياقات معرفية وحضارية"

للقراءة حسب العصور و القّراء. ومهمة املتلقي هي البحث عن العالقات املوجودة بني أجزاء 
فيندمج فيه بدخوله عاملا  "سيميائيا باملعىن الواسع حيث تكمل عدة أنظمة من العالقات  الّنص،

. فالوصول إىل دالالت نص ال يتم عرب البناء الّلغوي اّلذي ال يكتفي بإنتاج  3بعضها البعض"
 ىلاملعىن املباشر اّلذي يتولد يف ذهن القارئ ألول وهلة باستحضاره املقابل املعجمي بل يتجاوز إ

املستوى الّتأويلي، فالكلمة هلا معىن معجمي ومعىن ثان قد ينتج عن هذا املدلول الذي اهتمت 
 به الّسيميائية.

فالقارئ إذن يقرأ الّنص ويتفاعل معه ويتلذذ جبمالياته "فاملعارف كلها و الثّقافة كلها، و     
ا عند اّلذي يبدو غريزي األحداث كلها، وكل حياة فردية أو مجاعية تتعلق بالبحث عن املعىن

، ومبا أّن القراءة منسجمة يف عالقتها مع الّلغة و املعرفة و اخليال و الّذات، فالّنص 2اإلنسان"
ليس مغلقا على ذاته، لكنه مفتوح على القارئ، ألنه يتحّدد مع كل قارئ يقرأه من زاويته 

اته اوره، وهو عندئذ يستنطق ذاخلاصة، والقصد هنا أنّ القارئ إذ يقرأ النص إمنا يستنطقه وحي
ي هي و الّتباين تستدع االختالفويستكشفها، ألنّ القراءة نشاط فكري و لغوي مبين على 
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واع من  األخرى أنواعا من القّراء، حيملون مساتا خمتلفة، لذلك حّدد إدريس بلمليح أربعة أن
 القراءة:

 
 

 مقال الكرتوين.األساتذة املربزين و الباحثني يف اللغة العربية.تازة املغرب.املختار سعيدي.:نظرية التلقي يف الغرب. منتدى -8  

                                                                 .   http://www.odabasham.net/show.php?sid=25918   3- 

  .   821. ص 3003يوسف.:النقد اجلزائري املعاصر املعاصر من )الالنسوية إىل األلسنية( رابطة اإلبداع الثقافية. غليسي  و-2   

دركا لطبيعة   8 بني  االختالفالقارئ الّنموذجي: هو الّشخص املتمرس يف لغة الّشعر، م
 هذه الّلغة و الّلغة الّشعرية.

عترب الدائم إىل إخصاب مضامني الّنصوص الّت ت خص فعله بالّسعيلالقارئ اخلبري: و يت  3
 وثائق أفكار وأحاسيس تنقلها الّلغة.

هو من توجه إليه الّنص عند ظهوره املبدئي أي الّذات اجلماعية الّت  القارئ املقصود:   2
عاشت األوضاع الّتارخيية للمبدع، مث الّذات الّت تشكل استمرارا مباشر للّنص، 

نوع من الّتكامل. وتقمصا جديدا لفعله، يف  إطار 
القارئ الّضمين: يعود الفضل إىل امربتو إيكو يف حتديد هوية هذا القارئ، فهو   4

يستخرج ما يفرتضه الّنص ويعدنا به ال ما يقوله الّنص مع غري من الّنصوص الّت يتناص 
 .8معها

فالقارئ إذن يشارك يف صنع املعىن، وهو ال يقف عند فهم املدلول الّلفظي فحسب بل جيب 
ملوجودة يف الّنص" قصد الكشف عن غموض كينونته"ملئ الأن يتعداها إىل  ، فكلما 3فراغات ا

أعدنا القراءة دجد أنفسنا أمام قراءات متجددة، ألن الّنص غالبا ما مييل إىل الّتجريد و الّرمزية، 
فالفضاء الّروائي ال يظهر يف الّنص جزافا، بل ينشأ نتيجة تعمد الّروائي فهم هذا الفضاء عن 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=25918
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وعي كامل ألّن  " الفضاء الّروائي ال يقرأ مباشرة، وال ميكن قراءته كذلك، إال انطالقا من 
ملؤ  سة على سّ الّتأويل اّلذي جيعله أمرا ممكنا فهو ) الفضاء  حيتاج حتما إىل القراءة املبنية و ا

وزع  2املعرفة" مل تركيب الفضاء ا وهلذا ال ميكننا أبدا أن نقّلل من دور القارئ ألنه يستلم مهمة 
على مساحة الّنص و استخالصه تدرجييا بعد إهناء عملية القراءة الّت ختصب الّنص و تثريه 

 وكما أشرنا من قبل  .

 
 ل الكرتوين.مقا.املرجع السابــــــــــــــــــــقاملختار سعيدي. (8
 .    821صاملرجع السابق وغليسي. يوسف  (3

 .              8993ص..د 4 ع بعض عناصر تأويل الفضاء الروائي. يف إغفاءات حواء حملمد ديب. التبيني فصلية تصدر عن اجلاحظية. .ا ألعرج وسيين2  

كان موضوع ، لذلك  8ختتلف من متلق آلخر "فالقارئ شخصية فاعلة ومنفعلة يف عامل النص"
، وهي األكثر الكبري محبثنا هنا يف الّرواية ألهنا من بني األجناس األدبية اّلّت حضيت باإلهتما

رواجا   وتأثريا على املتلقي فقد ارتبطت بالواقع وصورت أدق تفاصيله، وتعد من أغىن 
احلقول الفنية اّلّت تناولتها الّدراسات األدبية، وأثارت اهتمام الّنقاد يف جمال الّسيميائيات، وهي 

شحنات و دالالت حسب الّدراسة الّسيميائية بنية سردية تدرس كعالمات دالة مشحونة 
عميقة و خمتلفة حيث تعد "جتربة الغوص يف الّرواية من خالل اإلجراء الّسيميائي مبا أهنا جنس 

ص   اّلذي حيول الّلغة الّتوصيلية إىل ناالنزياحأديب، منطلقني من قراءة أوليات أدبياهتا وهو )
ملؤوالت ئية، ومفّسرات الهنا أديب وذلك باستقراء مظاهره بصفاهتا عالمة ذات داللة تتحول 

 3ذلك ألّن األدب حيول الّلغة اإلعتيادية ويشّددها، وينحرف بصورة منظمة عن الكالم اليومي"
فكل قراءة تعيد إحياء الّنص وفق إشارات دالة على معىن من املعاين املضمرة يف ذهن املتلقي 

 استفزته وأثارت فضوله عند قراءهتا.
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 .21.ص 8998. 3088ىل النص. مقاالت يف الر واية العربية. منشورات احتاد الكتاب العرب ع.. األعرج حسني:الط ريق إ (8
 .12.ص  3083.  8آراء عابد اجلرماين .:اجت اهات الن قد الس يميائي للرواية العربية . منشورات ضفاف. ط (3

مل  ي:: الفضاء النصألولا بحثا

 أوال :البنية اخلارجية للرواية: 

 الغالف1-1-

 اللون-1-2

 : "وان يف رواية "خرائط لشهوة الليلداللة األل1-3     

 البنية الداخلية للرواية:ثانيا:    

 فضاء العنوان -1 – 2   

 الرّتكيب الّنحوي للعنوان - 2- 2  

 املستوى الّداليل:-2-3 
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لمهتا      ــت ا صـــ ــروايات املعا لـــــ ــرة با ــشـ كل ـ
ع ــالطبا كـ ــي  كـــ ــونه يش فـ ــل حا قــ ــزا للمتل  برزتو  يــ

 دراسات

 الطباعة تقنيات إىل حتديد تسعى كما ، الروائي النص يف الطباعي املكان رصد حتاول خمتلفة 
 وطرائق

 وبدايات واختتام املقدمات أو الغالف العنوان أو حتليل" حنو فاجتهوا السردية، الكتابة 
ملوضوعات ولقد وفهارس املختلفة والتنويعات الفصول فور  االجتاه هذا النقاد من كثري عارض ا
ل إذن8"والتجريد الشكلية حنو مبالغا ميال فيه رأوا هنمأل ظهوره ــفا  دراسةـ

ن ــه مل بالفضاء اهتمــ ــا ت الذي اديـ ــيل يــ ي ق ــف   هـــــ

 فيه إذحيرص الكتاب؛ أو الصفحة من خالل إليه النظر أي ،فضاء الكلمات بفضاء الطباعة
 املوضوع ويف هذا النص وشكله، مضمون بني تربط ومجالية تأويلية مسات ذا يكون أن على
املادي  تكوينه حيث من آخر مكان تنظيم إىل خيضع"الروائي النص أن إىل قاسم سيزا تشري
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 وفقرات فصول إىل وينقسم خمتلفة خطوط عدة أو خبط يطبع كتاب شكل يف تأيت الرواية فإن
  وتضبط اجلمل وعالقاهتا ومجل،
 3"البناء الروائي خيدم مجاليا استخداما تستخدم الوسائل هذه وكل وفواصل ونقاط، اتموترقي
 وبالتايل ضيتهاأفلبناء  الشاغرة املساحة املكونات هلذه يتيح الذي هو الورقي الفضاء هذا إذن

 .املكان هلذا مجالية هابستكتس
 أوال :البنية اخلارجية للرواية: 

ألي عمل إبداعي مكتوب نافذة مفتوحة للعديد من  يشكل الغالف اخلارجيالغالف: 1--1
ا النص قبل  أن نقرا العنوان فالصفحة اخلارجية جتذبنا  من ر لتأويالت والدالالت ،ألننا ال نقا

لذا يعد االهتمام بالغالف اخلارجي  ضرورة منهجية ال غىن  ،خالل اللون والرسوم واألشكال
فهو إذن  ،واجهة مفتوحة للدالالت والتأويالت تصادفها العني البشرية ولأللدارس عنها كونه 

لوحة الغالف وحّت وان تصورنا أهنا استقلت عن هذا العمل  « :فاشهارية وتقنية  لوحة 
ــوبعب اإلبداعي فهي تشكل لوحدها عمال إبداعيا رة أوضح فان املبدع يصبح يف ـــ ا

ــحال كهذه ،مزدوج اإلب ــداعية ،فهو فنـــ نــــ  ا

 .31ص .الروائي الشكل بنية: حبراوي حسن -1
 .77 ص رواية،ـــــــــــــــــال بناء:قاسم أمحد سيزا- 2

بدع نصوص من جهة أخرى وهكذا يشكل الغالف عتبة أوىل من 8 » تشكيلي من جهة ،وم
لغالف اعتبات النص وهذه العتبة تدعو حواس القارئ وخميلته للكشف عن دالالته ومكنوناته،ف

فعلى  3 »وال ميكنه أن يكون إال كذلك iconeمبثابة أيقونة  « بالنسبة لدارس السيمياء :
 القارئ االبتعاد عن النظرة السطحية وحياول الغوص يف العمق قصد الفهم.

يف :العنوان،التجنيس ،اللون ،اسم  ثلةأمغالف لوحات عدة وهلذا سنرصد على مستوى ال
ملؤلف    .الصورة املصاحبة ا
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 داللة األلوان يف رواية "خرائط لشهوة الليل":-1-2

ختتلف دالالت وإحياءات األلوان من شخص ألخر وهذا مرده إىل نظرة كل واحد منا جتاه 
رمزية  حتمل مدلوالت فاأللوان، دالالتملا له من تأثري على النفوس ، وما حتمله من  لون معني

، و أهداف مجالية أو أخالقية، والستخدام األلوان دالالت بالغة األمهية ،  ألهنا حتيل جوانب 
يوال م هلذا فكل إنسان يفسر داللة اللون حسبمتعددة  سواء من الناحية احلسية أو املعنوية ، 

 فتتعدد دالالت اللون الواحد ته ورغباته

   لشديدة ا األلوانويعتربمن بني الغالف األمامي للرواية اللون األسود  على طغىاألسود:-1
اعلى دللوا به ايضالظالم التام وانعدام الرؤية،و حيث يدل على األبيض  عكس اللون،العتمة 

حل ــا  زن ــــــــــــــــــ

ملوت والفراق رمزواكما   فناء والوالتشاؤم    يبعث على احلرية  وواخلوف به على ا
ه عــوالذ ــول ويعرب   نــــــــــ

ملرتدي الذي  واقع معيش مييزه الضياع واهلروب ويثري العديد من التساؤالت حول الوضع ا
جل ــألت إليه ا حـ ــزائر فأ ســ عـداث العشرية ال لــوداء  جرت م سواد ــها ا

ع ــالن الش عـ ــب اجلزائري  شــ ــاش سنوات الع  ريةـ

 

  . 28ص السابق .املرجع  -8 

                                                                                                    222ص .ذوييب خثري سيميولوجيا النص السردي-3 

السوداء الّت أهنكها اإلرهاب والظلم واجلرائم بأبشع صورها لذلك خيم اللون األسود على 
 .ليدل على ذلكواجهة الرواية  
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ملرتبة الثانية على وجه ،يدل هذا اللون على الصفاء والنقاء اللون األزرق:-2 وقد احتل ا
م ملرأة الغابرة املال ــالغالف األمامي فقد ختلل اللون األسود تلك ا سد وهذا اللون جي ،حـ

ن ــل مـــــ ــا أ ملرتدية الّت يعيشها الشعب ــ ل الكاتب يف تغيري األوضاع ا
ملرأة اجلالسة على منصة ب حزانألوافوسط اآلالم ،ري اجلزائ  اوكأهنلة الكمان اتعزف هذه ا

 .تعزف حلن حياهتا

اخلري والطهارة  فهو رمز احلياة  و  والنقاء والعفةيرمز اللون األبيض للصفاء اللون األبيض:-3 
. 

محلت رواية خرائط لشهوة الليل صورة وضعت على واجهة الغالف الصورة املصاحبة:-4
وهذه الصورة املصاحبة للغالف حتمل يف طياهتا معاين ودالالت خمتلفة مرتبطة باملضمون كما ،

ملرأة غامضة املالمح فال ت ،أن هذه الصورة التجريدية  ختتلف قراءاهتا من متلق إىل أخر ظهر فا
ملرأة عاشت حاالت خمتلفة،رأة دون هوية  وكأهنا ام ،جليا مالمح وجهها فهي  يف   ،فهذه ا

وهي كذلك جاسوسة على زمالئها وهذا التعدد  ،النهار  طالبة جامعية ويف الليل بائعة هوى 
س ــاد العشـكان سببا يف غموضها وهذا الغموض  وهلذا تنوعت مالمح ،رية السوداء ـ

نوع  لليليا بت هـذمزاجها  هــــلك ميكننا القول أن   ذ

ص ــال جـ ملو ــورة ا ساودة على وجه ـ ــلغالف عك ــت عدة أنــ واع من ــ
ن شرتكن يف األ ــالنساء ا توثة ـ ــواخ فـ ــل   ن يفــــ

ملرأة عارية دون مالبس تسرتها هروبا من  ،يف احلياة  تصرفاهتن  وأعماهلن ووجهات نظرهن فا
وارتباط هذه الصورة بالة موسيقية دليل على إرادة تغيري واقع ،الواقع  ورأسها خال من الشعر 

 يرمز إىل رفضها وحتديها وكذلك يعكس متردها على واقعها والنظام السائد ةراء البطلفعما 
ألشياء مضمرة يف عمق  اإلنسان ويف افالعري والصلع دليل على اهلروب من الواقع وكشف 

 ضور وكذا التجرد من العادات والتقاليدنفس الوقت إرادة لتخلص  اجلسد من كل حم
 فيتحول االنتقام إىل شعور باللذة واملتعة  والتحرر.
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د اختالف كبري بني الغالف األمامي للرواية وغالفها ـاليوجاخللفي: الغالف-5
خل سـا ــلفي،ف ما عدا الكتابة باللون األبيض  ،مة السواد اصطبغت كال منهما ـ

ج ــ،و صــ ــاءت  لورة الغالف ـ ــاخل مبـ ــفي  مـ له من بيانات )عنوان ـا حت
س ــالرواية ،ا شـ ملؤلف،التجنيس،من ــم ا شــ رون ــورات االختالف الدار العربية نا

  

ض ــإ فة إىلــــ بعض إصدارات الروائي كرواية أشجار القيامة ورواية خبور السراب  ا
 باللون األبيض تليها تعريف خمتصر بالروائي بشري الرواية كتبتومقابل هذا مقتطفات من 

 مفّت.

 ىعل ،توسط اسم بشري مفّت الغالف األمامي للرواية مكتوب بلون ابيضاملؤلف:اسم -6
 ثقف أثناءاملفاللون األبيض دليل على الدور البارز الذي قام به  السواد،صفحة يغلب عليها 

 قع من خالل كتاباهتم.العشرية السوداء فكان هدفهم التعبري عن الوا

يلي غالف الرواية مباشرة صفحة بيضاء كتب عليها اسم الرواية )خرائط لشهوة الليل  يف 
وكان الكاتب يريد من القارئ إخالء ذهنه قصد االندماج معه داخل املنت ،أعلى الصفحة 

ملؤلف،التجنيس،منشورات  الروائي مث تليها صفحة أخرى كتب عليها )عنوان الرواية ،اسم ا
االختالف الدار العربية ناشرون   مث تليها صفحة الشكر فالرواية جاءت يف مائة وثالث 
وأربعني صفحة ،مقسمة إىل ستة فصول غري معنونة ولكنها جاءت مرقمة ،وميكن توزيع 

 الفصول كما يلي:

 عدد الصفحات الفصول 

 صفحة82 الفصل األول
 صفحة82 الفصل الثاين

 صفحة81 الفصل الثالث
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 صفحات1 الفصل الرابع
 صفحات 4 الفصل اخلامس 
 صفحة82 الفصل السادس

 والبياض : السواد )ثنائية الصفحة استغالل كيفية .-1
 فالكاتب يستغل النصي، للفضاء قيمة تعطي ال عموما اجلزائري األدب يف الروايات معظم  

 الصفحة
س أقصى إىل اليمني أقصى من تبدأ بكتابة عادي بشكل رهمــاقتص أي ،ارــالي  ا

ل ــع ل ىــ ــا تابةـ ي ك ــاألفق   ةـــ
 البياضات ، وجود بشري مفّت وما نالحظه كثرة على روايات ذاته األمر وينطبق 1 "فحسب

  نوع وقد
 للفصل الكالم وسط أي الوسط يف تكون وقد استغالل الصفحات طريقة يف قليال الكاتب

-800-24-21) يف الصفحات التالية كفاصل مرات مستعملة مخس وهي وآخر مقطع بني
رتكها آخر إىل حدث ينتقل من فالكاتب 880-881  حّت الميل الصفحات يف شاغرة ب

  ينتقل أو ، القارئ
ورقة أحداث إىل أخرى من  .اململ التفصيل إىل التطرق دون البيضاء بال

-39-32-34-38-82-83)ةالصفحات التالي يف  مرة38) ووردت: (***) اخلتمات
28-23-24-43-44-48-10-12-23-28-81-10-13-14-18-94- 
91-822 

ص801-830-822-82- ــ  فا ةـ ــب ل ق نيــ ــم عـ خ ط ــوآ ،ــ  ر
ــق فالكاتب ضـــــ ــام بو هــــ ــع  هـــــ  ذ

ت ــاخل ــمـ تــ   ا
 هناك اخلتمات إىل إضافة،للقارئ  اسرتاحة فرتة بذلك مشكلة وآخر زمين حدث بني كفاصل
 صفحة إىل االنتقال فيه يتم ما الرواية والذي عادة يف وآخر مقطع بني يفصل الذي البياض
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ــاال هذايكون  وقد أخرى، ــ ـق ينجر عن  وما حدثي، أو زمين مرور على داال النت
ل ــذ ــم اتطور ت من كـ ــع كانيةـــ   لىـــــــــ

 وكأن والكلمات، اجلمل بني متتالية نقط عن عبارة البياض يكون وقداألحداث،  مستوى
ش مل الروائي، النص من كالم حمذوف عن عبارة النقط تلك ــي  الكاتب أـ

ص ــاإلف ج وهذا عنها احــ ــرا مب عـ ــر ــل اـ   سببــ
ي أو وخيصه، يعنيه ي تأويالته ليبين للقارئ رتك احلرية ـــل ــوخت  هذا الته يفـ

ل ــا حمل كالمـ ــا ــغ والرواية ذوفـ   نيةـــــــ
وزوج أمي صار يلعنين كالشيطانة وحيذرين من "منها نذكر الظاهرة  هذه عن كثرية بأمثلة

ح .وكنت عربه أدرك رو ــحرائق اآلخرة،ومن. نـــ ــي صعدت إىل ابعد  قطة ـــ
ق ذهـــــه3يف السماء" ــالن طـــ ل ا ــاملتتا ةــــــــــــ  ي

ع الكالم انقطاع عن تعبري إال هي ما زوج األم حيذرها من  ــوكان  ذاب ـــ
خ ــاآل مــ ــرة و   ىلن موت الفجاة إــ

 
 
 
 
 
 
 .56 ص السردي، النص بنية :حلمداين محيد 8

 .22ة صــــــــــــــــــــــالرواي-3

 
 

ت ــجعلها  ــتخيل أنــ تـ ــها ما لــــ ــت فعال ف  مـ
ص ــيف م حـــــ ــع ق اــ ــسي عدمجلة  إال هلا ولــــ ــ  ابــ

ــن ــقـ ءطة يف ــــــ ا ــ ــ ـم ــ ـ ـس ــ ل  ا
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ض ويف ــمو ب":آخر عـ ــال هـ ماذا يفعل يف ..رب بثروته الّت مجعها.. البدـــد أن ي
ي حمذوف كالم إىل تشري املتتابعة النقاط هذه 8 "ارض اخلراب هذه لو بقي؟ ــفليل  اـــ

هت خالل من طت ا ملــتساؤال ــست ط عـــــ ــالن   قـــ
وسياسية  تارخيية بأشياء البوح عدم ذلك من أراد رمبا زوجها والكاتب حول كثريةبأشياء  

 .به اخلاصة تأويالته يبين القارئ ليرتك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .802ص.ة ــــــــــــــــــــالرواي-8
 



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

63 
 

 ثانيا:البنية الداخلية للرواية

 ما وكثريا ،استفتاحية مقدمات شكل على وايةالر  يف املطالع كل وردت املطالع:-1
ك ــيذ ي رـــ ــف   هـــــــــ

ت  ــ ـ ـق ن الذي تعل ــ ـ ـم  ما وهذا ،تلك أو القصة من اجلزئية هذه بهالز
ض ــيو ي أ حـ ــنه لكل أد ــمنه بـــــ ــجــ   اــ
ص ــخا ن فإذاالنص،يف مسالة استهالله  اــــــــ ي اــآخذ ــعلى سب ل ــ

ث ــامل بـ ــال ال يف  األولاب ـــ
دجرتقيمال ــ)  د ـــــــــــــــــــــ

ت ــاالفت لــ ــاحية ع ش كنت  هذا النحو:" بصعوبةى ـــ ــ ـ ـت  أف
ــع ملرأةن وجهي يف ــــ ــ8"ا ـ ـق ط ومي ــامل عـ  يف ل
ن ـــــــال   صــــــ

ويسهل  ،بنية النص يف  تنسيقال و االنسجام فيحدثواحملكي املقدم عليه، الفضاء بني بالربط
 أجواء التلقي. حتضريالروائي على 

 عالمات الرتقيم:-2

يف رواية خرائط لشهوة الليل نالحظ أن بشري مفّت كان استخدامه هلذه العالمات الفتا لالنتباه   
ملزدوجتان وعالمات االستفهام والتعجب والفاصلة ولقد  كالنقطة والفاصلة  واألقواس وا

واإلحياءات داخل املنت الروائي لذلك وظف الكاتب هذه العالمات الّت الختلو من الدالالت 
 سنتناول داللة كل عالمة على حدى :

 : "  " )...( ، . ! ؟ اا  الفصل         العالمة
 42 84 01 832 812 03 80 الفصل األول

 12 34 9 122 320 03 18 الفصل الثاين

 82 22 82 413 241 02 88 الفصل الثالث
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 82 01 08 831 802 0 81 الفصل الرابع

 08 88 03 808 83 0 81 الفصل اخلامس

 21 80 09 288 309 01 44 الفصل السادس

 
 .29الروايـــــــــــــــــــــــة. ص-8

ــت)؟ :فهامــــتــــاالس عالمات-3 ــه أيتـــ لـــــــ ــذه ا عالمة يف ــ
ت ــاس ــعـــــ عد ــــب اديالعماهلا ـ

ف هــــــــاالست ــهام،و   يــــــــــــــ

ح ــإ احلاالت النفسية املتغرية وقد احتلت هذه  تدل علىالصوتية،دى عالمات النرب ــ
فقد استهل الروائي مطلع الرواية بتساؤل حيث ،العالمة مكانا واسعا من بياض الرواية 

تبحث فالبطلة 8يقول؛"ملاذا تسمح يل أيها الروائي بان احكي على لساين اخلاص هذه الرواية ؟"
من ذلك ،ويتواصل تساؤل  هوما هدفعن السبب الذي جعل الروائي حيملها مسؤولية احلكي 

 البطلة يف قوهلا:"تساءلت فجأة واحلكاية 

س ــترت ويف قوهلا أيضا :"أتربع وأتساءل ما معىن أن احكي األمور 3يف راسي وتدور"م ـــ
وقد وردت هذه العبارة بكثرة يف الرواية "أسئلة،سألته السؤال، 2"من زاويّت اخلاصة

يسأهلا،أتساءل ،سالت"فكل هذه العبارات تدل على قلق معريف وحالة نفسية غري مستقرة 
 .فالبطلة هنا تبحث عن إجابات ترحيها 

تة:ـــلــــالفاص-4 جــاستعملت يف الكتابة الروائية ل ــفصل أ تـ نقل ــــزاء الكالم و
ع ــامل بــ لــــىن  ــقــوضوح ل رئ مثل :"وبدت بال ــــــــ ا

 4"هناية،بال أفق،وبال أي هدف واضح،ال من هذه اجلهة،....

 1ووضعت بعد حرف اجلواب )نعم ،ال  مثل:"ال ،انأ ضدا لتحاور معهم...."  



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

65 
 

  2وأيضا يف مثال آخر :"نعم ،امرأة من الشيلي..."

ه ــونالحظ  ت أهنانا ـــــ ــاس عملت ضمن دالالهتا فتدل ـــــــــــ
 التفاوت يف درجة الصوت. أوعلى التمهل 

ية عطلي الصيف أمجلوردت عند انتهاء الكالم وانقضائه مثل:"وقضيت عطلة من النقطة:-5
 بعد 

 .7رواية صـــــــــــــــــــــــــال-8
 .8صالـــــروايــــــــــــــــــــــــــــــة-3

 .82صنفسه.املرجع -2

 .40صاملرجع نفسه.-4

 .88صاملرجع نفسه. -1

 .98صاملرجع نفسه. -2

هن 8رحيل والدي." ــوقد وضعت هنا يف  مـــــــ ية اجل ــا لة ــــــ
م ــالتا لـــــ ــة املعىن دال ظــــ ــة على التوقف ،كما و ــفـ   هاــ

ل ــا عرت خمتلفة.رمبا ألنين شروائي بعد مجل استفهامية مثل:"رمبا ألنين عشت حياة ـــ
 األحاسيس وهنا دلت على احلرية وتذبذب3ين."ان ما نفعله كان جمرد نزق وطيش شببا

 واملشاعر الّت كانت تنتاب البطلة.

الرواية بعد الكالم فنجدها دائما بعد )قال،يقول يف  وردت:فسرينقطتاالت6
 وتفسري شيء معني مثل:وترد للتوضيح 2هي ليليا عياش."  أنا،قالت.... مثل:قلت:نعم 

 :أسرارهوهو يلقي علي بعض 
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 يتفاوضون معهم . إهنم-

 حمتارة دون فهم : فاسأله

 مع من صعد اجلبل؟-

 أقول له ساخرة:

 4أخريا أقنعتهم انه ال مفر من ذلك.-

 بعد اجلملة. سيأيتانه هناك تفسري ما  إىلوقد وردت هنا للفت النظر 

ملواضع ،وتسمى  :-لشرطة)ا-7 تعمل سوت بالعارضة أيضاوردت يف الرواية يف العديد من ا
 ر صحل

 .83صاملرجع نفسه .-8

 .19املرجع نفسه. ص-3

 .32املرجع نفسه .ص-2

 88املرجع نفسه .ص.-4

راغ كل  يتأملمثل:وعندما  اجلمل املعرتضة -ويتوب ينوب إليهاالبقعة السوداء الّت -شيءف
 8فهو خياف..."

 بديال عن تكرار أمساء املتحاورين فمثال حوار البطلة الساردة مع مارسيل:كما وردت 

 بذلك؟ أخربكمن -

 اليهم.كان يف الشيلي-

 ماذا كان يفعل هناك؟-
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 3مين؟ أفضلتعرفني زوجك  أنت-

تدل على االنفعاالت املختلفة كالتعجب واحلزن والدهشة والفرح مثلما (:ا)عالمة التعجب-8
ل ــمسان ــــــجاء على  رسيل متــ ــا بـــ ــعج ا من ـــ

ــح ــرب اجلزائـــ غ" ر حيث يقول:ــ ــحربكم  ــي إال ريبةــ وجد ـ
ي ــف  ها صورا ـ

ــف2" أخرى  عمواضع التعجب فحسب بل استعملت يف مواض يقتصر حضورها على لمــ
حالة  وهنا دلت على"4استطيع مغادرة بلدكم الرواية اآلن ال"-ل: يف مكان نقطة النهاية مث

 تعيشها البطلة. نفسية ووضعية

بالقوسان ،وتوضع للفت النظر مثل :)اكره هذه الكلمة  أيضاويسميان ": اهلالالن"9
ض1("التكيف".التكيف مع اجملتمع ــ،وتو ــب أيضاع ــ عد نقطّت ــ

ت ــال مفسري مثلـــــ  نه يف سري:"أي ـ:فسخرت 

 .82صبشري مفيت ،خرائط لشهوة الليل  .-8

 .832صاملرجع نفسه. -3

 .44صاملرجع نفسه .-2

 .832صاملرجع نفسه .-4

 .803صاملرجع نفسه .– 1

 األمساءلتحديد  أيضاوقد وضع 8 ؟"األوراقحمبورة على  أفكارفكر يا دكتور عندما يبقى جمرد 
 وبياهنا

ل ــمثل اسم بط ب3الم"" ة الروايةــــــــــ ــأما يف الع رة ــــــــ ا
ن أن:حاولت التالية ــاق ســــ ــع نف ك أنيني ــــ ــميكن بش  ل ما ــ
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من اجل حتديد هنا فقد وظفت   2"هي العبارة املناسبة هنا  أتوبادري إن كنت " ال أتوب أن
 .معىن سابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .92ص .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالرواي-8

 .802ص املرجع نفسه.-3

 .888ص. املرجع نفسه-2

 

 :العنواناء سيمي-3
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لقي العنوان أمهية بالغة يف الّدراسات الّنقدية، ويشكل اختياره أمرا بالغ األمهية لدى كل  
من الّروائي و القارئ، فبواسطته تفتح مغاليق الّنص، ملا يعطيه من انطباع أويل عن احملتوى، 

من أهم املفاتيح األساسية و األولية الّت يعكف الباحث على  "titre " لذلك يعد العنوان
قراءهتا و تأويلها ألنه خيضع لقدرة عالية على اختزال الّرواية ككل يف بضع كلمات ذات صلة 

ما بداللة الّنص، ألنّه مكون نصي ال يقل أمهية عن املكونات الّنصية األخرى، لذا فهو يغوي 
ه مضامني الّنص و تفكيك شفراته و الوقوف على حمموالته القارئ ويغريه ويثريه الستكنا

وان  ــ ــ ـن الّداللية، فهذا املكون النصي ال يقل أمهية عن املكونات الّنصية األخرى، فالع
لى الغالف بل هو "تلك العالمة الّدالة أو تلك الشفرة  ــ ــ ـع ع جزافا  ــ ض ال يو

عوبة عزله عن الّنص كونه جزء دال عن . وألنه كذلك فمن الصّ 8املتوّجهة للعمل اإلبداعي"
الّنص يؤّهله للكشف عن غموضه، ويعكس نسيجه الّنصي ويظهر معناه "فالعنونة ليست 

عنصرا خارج الّنص أو زخرفا ملصقا على هامش الّرواية، ولكنها متضمنة حمفورة يف قلب 
ذ الّلقاء أويل منالّنص وبواسطتها نقوم بفك شفرات الّنص ورموزه واستثماره يف عملية التّ 

لذلك أصبح العنوان من أهم األسس الّت يرتكز عليها العمل  3األول بني القارئ و األثر"
 األديب املعاصر.

فالعالقة إذن يشرتك فيها كالّ من القارئ و الّنص وليست حمصورة على العالقة بني العنوان    
 والنص.

 يلج عوامل هذا النص )الكاتب  ليكشففالعالقة تتعدى العنوان و الّنص إىل القارئ الذي  
 املدلوالت و املقاصد وهذا لن يتأّتى له إالّ إذا امتلك زمام العنوان وفهمها.

  
 .30. ص  3002. 8خثري ذوييب الزبري: سيميولوجيا النص السردي. رابطة أهل القلم سطيف اجلزائر ط- (8
 .318. ص 3009مارس  82/88ائري . بني خطاب األزمة ووعي الكتابة. يومي رشيد بلعيفة: أعمال امللتقى الوطين الثاين يف األدب اجلز - (3
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وتعود لفظة العنوان يف "لسان العرب إىل مادتني اثنني مها "عنن"و "عنا" وقد ورد فيه أّن 
العنوان: والعنوان مسته الكتاب وعنونه عنونة وعنونا وعناه، كالمها ومسه بالعنوان وقال أيضا: 

 8الكتاب"و العنيان مسة 

أّما إذا حبثنا عن داللة "عنا" و"عنن" يف املعاجم العربية فنجد هلا أكثر من داللة، لكنها 
دركه  امتقاربة من حيث املعىن اّلذي حييل إىل داللة الّظهور و األثر، فالعنوان هدفه اإلبانة الّت ي

ّلّت وواجهته هي االقارئ ببصره لربوزه وهذه العالمة أو الّشفرة الّت حتتل صدارة الكتاب 
 تسمى الّنص ومتيزه عن غريه.

ونظرا لألمهية اّلّت يكتسبها وجد الّدارس الّسيميائي نفسه جمربا على الّتفاعل مع العنوان، 
فنظرته ستكون حتما خمتلفة عن نظرة القارئ العادي، وهذا ما جعل الّسيمياء هتتم اهتماما بالغا 

ت ليست من طرفهم فحسب بل من طرف الّنقاد أيضا، بالعنوان وأولت له العديد من الّدراسا
مثلما فعل سعيد عّلوش يف معجمه املصطلحات األدبية املعاصرة، فقد عّرف العنوان بأنه "مقطع 
لغوي أقل من اجلملة ميثل نصا أو عمال فنيا، وميكن النظر إىل العنوان من زاويتني يف الّسياق و 

ل على املستوى الّسيميائي ومتتلك وظيفة مرادفة العنوان الّسياقي يكّون وحدة مع العم
النطباع األول ليحول العمل الفين ويسلط الّضوء عليه، لذلك اكتسب افهو يعطينا  3للّتأويل"

 العنوان يف الّرواية الفنية احلديثة خصائص عديدة نذكر منها:

ملرجع الّتارخيي و الّرمزي.-  تشخيص الّذات و الواقع و ا

 والوضوح. االختصار-

 دقّة العنوان ونفاذه.-
 .802. ص8993. 8. دار صادر بريوت ط81ابن منظور لسان العرب مادة )ع.ن.ن( و )ع.ن.ا( ج-8

 .19علوش: معجم املصطلحات األدبية املعاصرة )مرجع سابق( ص سعيد-3
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 ارتباط العنوان بالنص مباشرة.-

 ملكونات العمل وداللته ومقاصده. االشتمال-

 املعىن يف كلمات معدودة.تكثيف -

 تذييل العنوان األساسي بالعناوين الفرعية املشوقة للقارئ.-

 .واالستباقالتلخيص -

 اإلحيائية اجملازية و الّرمزية.-

 من تقنيات الكرافيك و الّلون يف احليز املكاين. االستفادة-

 8اإلثارة وجلب انتباه القارئ عرب عنونة الفصول و املقاطع النصية-

خالل هذه اخلصائص ندرك أمهية بالغة يف املقاربات الّسيميولوجية، باعتباره عتبة  فمن
الباحث الّت متكنه من الّتغلغل داخل النص بفضل حسن قراءته و تأويله ألن العنوان مل يعد 

 جمرد مرشد للعمل بل أصبح جزء من النص.

دا دقيقا ديد وظيفة العنوان حتديويرى الباحث النّاقد بّسام قّطوس أنه من الّصعوبة "مبا كان حت
يف العمل اإلبداعي، وإذا كان اإلبداع جتاوز للمألوف، و انزياحا يعصى على الّنمذجة أوحّّت 
تشف يف  ــ ــــ ك ت اّلذي ن ـق ها وأبعادها، وإنّنا يف الو ــ ــ ي عن إدراك جل مرام

وان إحالة إىل مرجعية معرف ــ ـن د دجد أو حّت نصية، قة أو دينية أو اجتماعية أو سياسية يالع
سنحاول الّتطرق إىل الوظائف  لصعوبةا هذهورغم  3يف العنوان بعدا رمزيا داالّ أو مغزى ما"

      حصرها فيما يلي:الّسيميائية املتعددة و املتنوعة الّت تقربنا من الّنص و الّت 

  محداوي مجيل: صورة العنوان يف الرواية العربية. مقال الكرتوين. - 8  

                                   .    http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm 3-  

http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm
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ألدبية، ا: تتكفل هذه الوظيفة بالّتمييز بني األعمال "désignation" الوظيفة الّتعنينية-  8
وهذا من خالل الّتعرف على العمل بالّتدقيق فيه تفاديا الحتماالت الّلبس و الغموض 

 فيه.
فالعالقة بني النص و العنوان عالقة تالزمية. ألّن العنوان رسالة موجهة من مرسل وهذه 

 الرسالة حممولة على أخرى هي النص األديب، لذلك يتعني تسمية العمل وتثبيته.
: هذه الوظيفة تعين أّن العنوان يتحدث عن "descriptiveالوصفية "الوظيفة -  3

مضمون النص، ويوضحه، ويعطي للنص قيمة ومعىن من خالل الوصف و الّشرح و 
 التفسري و الّتأويل.

اه "seductive الوظيــــفة اإلغــرائية"-  2 ـب ت ــ وان انـ ــ ـن ت الع ــ ف ــ ل : ما ي
رضه، وكأنه القارئ و يّشده إىل الّنص هو العنوان  ــ حـي بهه و ــ ـن البارز اّلذي ي

شراء الكتاب وقراءة النص و  ــ ـــ ـل لقي  ــ ـ ـت تدعي امل ــ ـــ ـس ي
 8حتّفزه للتعرف على منت الّنص

ملد او الّتلميح، و التّناص، و الّتكنية و  االختزالكما أّن العنوان يؤدي وظيفة الّشرح و 
ملؤلف و والّتعالق و الّتشاكل و الّتكثيف حّت    لولية لذكي من تناول ا فك يتمكن املتلقي ا

 شفراته.

ملؤلفون أولوا اهتماما بالغا بالعنوان إىل حد التفنن يف تقدميه للجمهور و بالّتايل يصبح  فا
العنوان حسب تصوري لذة كامنة داخل كل قارئ يثريه حريته وفضوله املعريف لقراءة الكتاب 

 فهو يقوم بدور الوسيط بني القارئ و النص و تقليب صفحاته الكتشاف الّنص واستنطاقه.
ألنه عالمة تطبع النص وتسميه ومتيزه عن غريه، فيا ترى مباذا أجاب الّروائي بشري مفّت عندما 

 طرح عليه السؤال التايل:
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 عناوين رواياتك الفتة و إشكالية وحتمل معىن الّتناص أحيانا...كيف ختتار العنوان؟ -

مبعىن أنه يفرض عليه على األقل أن   ن يعرب عن ماهية النص الكلية،فيجيب قائال: "عادة العنوا
يكون مشحونا بالّدالالت الّت سيكشفها القارئ يف نصك الروائي....شخصيا ال أفكر يف 

العنوان كثريا فالّرواية هي اّلّت تأخذ وقتها الطويل يف الّنضج قبل أن أشرع يف كتابتها وعادة 
ي ــما  وان ـــــــــالع أيتــــ   ن

               .848ص .3008.  8قطوس بسام :سيمياء العنوان. وزارة الثقافة عمان األردن ط-8 

من داخل الّنص، الّنص نفسه كفقرة جتد أهنا تعرب عنه، هي عناوين سوداوية بعض الّشيء، 
لذي اتعكس  على العموم أجواء الّرواية وتسمح للقارئ أن يأخذ من العنوان فكرة عن املناخ 

وهلذا سنخضع عنوان رواية بشري مفّت ) خرائط لشهوة  8سيبحر فيه والعامل اّلذي سيقرأه"
 الّليل  للدراسة عرب مستويات ثالث:

لرتكيف"، املستوى الداليل.  املستوى الّلغوي، املستوى الّنحوي ا

ّلّت ا مبا أن العنوان هو البوابة الّت سنلج من خالهلا للنص بتوظيف اخللفيات املعرفية
تساعدنا على      اقتحام عوامله ،وارتكازا على ما سبق ذكره سأتناول )رواية خرائط 

لشهوة الّليل  للروائي بشري مفّت وما نالحظه عند قراءة العنوان للوهلة األوىل أنه حيمل 
إغراء فنيا شكل بعدا مجاليا و أسلوبيا متميز ومثريا، فهو الفتة اختزلت مضامني رمزية 

ة، فاخلريطة الواحدة مل تعد كافية الكتشاف شهوة الّليل، بل تعدت إىل جمموعة من إحيائي
د مخيد اّلذي يقدم الّشهوة و ياخلرائط وهذا دليل على كثرة األماكن، وكأن املصدر الوح

نارها، فاخلرائط تصميم لشهوة ارتبطت بالليل، ولنتساءل هل باخلرائط تعرف الّشهوة 
ء كل خريطة وما اّلذي ختفيه وراءها، فكثرة اخلرائط وتعني؟ ويا ترى ماهو الس ر الكامن ورا

نوع و الّتميز، وتصميم كل خريطة سيكون حتما خمالفا عن الّتصاميم األخرى،  دليل على الّت
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فلو كانت اخلرائط متشاهبة ملا احتجنا إىل عدد غري معني ) خرائط  ال نعرف عددها لكّنها 
نوع، وارتباط التصميم )املادي  بشيء معنوي )شهوة الّليل  ناتج  االختالفدليل على  و الّت

نوع اخلرائط؟ وكيف حتدد هذه  عن قلق وجودي يقودنا إىل متابعة طرح األسئلة، ما 
الّشهوة الّليلية؟ وهل ميكن رسم مسار لشهوة ليلية غري مقيدة، أم أن هذه الّشهوة ال 

تمعت؟ وهل الّشهوة يبقى ارتباطها واتصاهلا حتددها اخلرائط مهما تنوعت وكثرت واج
بالّليل فحسب، فهذه اخلرائط يكتنفها الغموض وتغرينا و جتذبنا وتثرينا بشهوة ليلية عرب 

تركيبة العنوان الذي شكل تشوق ممزوج بقلق يدفعنا ملعرفة هل للخرائط شهوة، أم للشهوة 
ل ــ ــــــــ ـل ط با ــ ــ ـب رت ــ ـ ـم ا  ــ مـه يل، خرائط؟ وهل كال

ــ ـــــــــ ـل  ليوملاذا ال
 . 3082مارس  34مفيت بشري: اإلسالميون ال يصلحون لقيادة فرتة انتقال آمنة حاوره:خالد بيومي -8

ومل حتتج لشهوات ليلية مبا أهنا متعددة و كثرية، أم أن عدم اجلمع يعين الّتشابه يف الّشهوة  
نوع.  الّليلية وبالّتايل يستدعي ذلك الت

نة من خالل أوىل العتبات ختفي حقيقة معي االستكشافيةرائط لشهوة فالقراءة احتاجت اخل
 للعنوان اّلذي يتشكل بعد مرحلة القراءة الكلية للنص.

اختار بشري مفّت عنوانا جّذابا لروايته، )خرائط لشهوة الّليل   املعاين الّلغوية للعنوان:-
فقارئ هذا العنوان يالحظ أنه متكون من ثالث وحدات داللية وحّت تكشف عن مدى 

مطابقة هذه الوحدات الّداللية مع مضمون النص من خالل االطالع على معانيها الّلغوية، 
 وكذا العالقة الّت تربط بينها.

 يب الّنحوي للعنوان:الرّتك -1 -1
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جاء عنوان الّرواية عبارة عن مجلة امسية تتألف من جزأين )مسند ومسندا ليه  مها خرائط + 
 لشهوة الّليل، وهلذا سنفصل لكل جزء منهما بتعريف خاص يوضح اإلختالف الّنحوي بينهما:

ة ر خرائط: مجع تكسري مفرده خريطة، وتقرب كلمة خرائط مبتدأ مرفوع بالضمة الظاه
 على آخره.

: حرف جر مبين.  ـل

 شهوة: اسم جمرور بالاّلم وعالمة جّره الكسرة الظّاهرة على آخره وهو مضاف.

 الّليل: مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره.

 وشبه اجلملة )لشهوة الّليل  يف حمل رفع خرب للمبتدأ )خرائط .  

 

 

 

 خرائط:مجع تكسري 

: حرف جر               خرائط لشهوة            ـل

 اللّيل                              شهوة: اسم جمرور    

 الّليل: مضاف إليه جمرور بالكسرة الظّاهرة على آخره                                        

ىل و إذن فالعنوان حسب هذا الّرسم البياين يتكون من كلمتني هلما معاين خمتلفة ،فالكلمة األ
 ارتبطت بشيء مادي ،يف حني ارتبطت الكلمة الثّانية بشيء معنوي )حّسي شعوري .
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 املستوى الّداليل:2-1

تصميم لواقع جغرايف معني  -كما أوردناه سابقا –مبا أن اخلريطة  الوحدة األوىل :خرائط:
اخلريطة اجّلغرافية، الّتارخيية، الطقس ) األحوال اجلوية ، )الكثافة  ـك واع عديدة  وهلا أن

السكانية ....اخل، فهي حتيل يف العنوان إىل خرائط غري معينة ال نعلم خصائصها أو عناوينه، 
عنوان وتقرأ من خالل املفتاح، كما أن اخلريطة تساهم يف الّتعرف  وكلنا يعلم أنه لكل خريطة

اجليد على املكان، وبالّتايل تفيدنا يف تسهيل مقاومة الّظروف القاسية و الّصعبة، فاخلريطة حتيل 
إىل صورة عامة عن منطقة معينة، وانطالقا من هذه الصورة حتدد معامل و مساحات املنطقة، و 

عرف على املكان إذا كان جمهوال، أما إذا كّنا نعرفه فال حاجة لنا هبا ألنّنا اخلريطة تستعمل للتّ 
منلك مجيع املعلومات وتدل اخلرائط هنا على الرقعة الواحدة وهي اجلزائر الّت انقسمت خالل 

احلرب إىل خرائط جغرافية متباينة ومربعات أمنية موزعة بني املتقاتلني، مما زاد يف الّتشتت و 
 و الّتناحر. الّتصدع

فهي شعور ينتاب الّشخص يف حلظة معينة، حيث تصل هذه الّلذة  الوحدة الثّانية :الّشهوة:
 إىل

أقصى تأججا فهي شهوة ليلية بامتياز، جيّسدها اجلسد من خالل اجلنس. هذه الّشحنة 
 الغريزية الّت حتولت إىل سلوك حتقق على أرض الواقع.

دل على زمن وقوع أحداث هذه الّرواية، زمنها الّدرامي و في أما الوحدة الثّالثة :الّليل:
الفين، فيطرح يف نفس الوقت الّدالالت الّتالية ) الّسواد/ الظالم. الّتيه. الّضياع.الّتشتت. 

األحالم. الكوابيس. اهلواجس. الّسري حنو اجملهول الّسكر. العيش احلر. الغواية  فالّليل حييل إىل 
اجتاحت اجلزائر، وجّسد الطقس املأساوي واضطراب الوضع األمين، العشرية السوداء الّت 

فاللّيل: يتكّرر مرة يف الّرواية وهو يتحول إىل "رمز يستوعب معاين األسى و احلزن و الفشل، 
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و الّسقوط واإلهنيار...كما أّن الّظالم مرعب وخميف ألنّه يرتبط باجملهول، ويرتبط بغياب الّنور 
 .8ى يرتبط الّليل باحلرمان، وضياع احلق و العدل"ويف مستوى داليل أعل

و العذاب وهو سكن كل ذات و ال يفارقها "  ع فهذا الّليل يرمز للظّلم و الّتهميش و الّتوج
ت  ــ ـــ ـن  ك

أحبث يف أعماقي عّما هو ليلي يف ومل أتصور أنّه ليل طويل بال هناية وأّن احلياة أحيانا التدلّنا 
، وهذه  3بسواده وخّفته وهيامه وهذيانه وملّذاته ورعبه وشّره وخريه "إالّ عليه هوال غري 

 الّتساؤالت حتيل إىل تأويالت خمتلفة ملعاين الّليل، اّلذي يالزمنا بعدم ا إلستقرار و الّتعب.

فالّروائي يقدم جتربته الّسردية املختلفة املبنية على القلق املعريف اّلذي يشكل مفارقة أكسبت 
ملوضوع خص وصية أضفت ظالهلا على الّرواية منذ البداية، و املساءالت اّلّت عرضت الواقع ا

 لكنها مل تقّدم احللول املناسبة وهذا ما أكسب العنوان بعدا مجاليا ودالليا.

و العنوان مل يكن صرحيا وواضحا ومباشرا، بل اكتنفه الغموض وهو حمفز للقارئ وفاتح 
نتجول يف أرجاء الّنص ومنتلك مفاتيح قراءته نتمكن من لشهية البحث الّسيميائي، وعندما 

 حتديد داللته، فالوحدات الّداللية حتيل إىل ما يلي:
 .84هيمة عبد احلميد:عالمات يف اإلبداع اجلزائري. دراسات نقدية. رابطة أهل القلم. سطيف. اجلزائر. ص  - (8
 .828مفيت بشري :خرائط لشهوة الليل ص - (3

 خريطة الّذات                   املثقف                             

 خريطة الّتاريخ                  العشرية الّسوداء                             

 اخلرائط                   خريطة الواقع                   األحداث الّدامية      

 ثقفخريطة الفكر                   حرية امل 
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 خريطة الّتيه                     الضياع و اإلنكسار 

 خريطة اجلسد                   اجلنس، السكر، العربدة. 

 الّلذة 

 الّرغبة الّشهوة 

 غريزة )ملك للجميع  

 الّسواد 

 الّتيه 

 الّضياع 

 الّتشتت الّليل 

 الكوابيس 

 اهلواجس 

 الغواية  

 مصري جمهول 

 رسم ختطيطي يوّضح سيميائية العنوان:
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 خرائط

 

 

 

 ـل

 

 

 

 شهوة

 

 

 

 الّليل
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 التعالق الداليل للعنوان:3-1

نالحظ أن العنوان يرتبط بالنص، فكل كلمات العنوان ذكرت يف الرواية )اخلريطة،      
عاملني ) عامل الّليل  و ) عامل الّنهار   فهذه الّذات  الشهوة ، الّليل  كما أن البطلة زاوجت بني

وكأهّنا خت طبنا وتقول امتشتتة وضائعة فالّروائي قدم لنا شبه مواجهة بني البطلة و أناها الّداخلية، 
وتقول لنا: ماذا لو مات والدك اّلذي حتبه كثريا و أنت يف الّسابعة من عمرك، مث تزوجت أمك 

بعد سبعة أشهر من موت والدك، فهل هذه األحداث جتعلك تستسلم للقدر أم أهّنا ستفتح 
أمامك باب اإلنتقام من هذا الواقع اّلذي حرمك الّسعادة و اهلناء، وجعلك تعيش احلرمان و 

يه، " الّنقصان شيء جوهري يف حيايت، وأنين سأعيش هبذا الّشعور اجلارح، ال ــ ـ تّ ظّلم و ال
ملؤمل بأن هناك نقصا ما يف تكويين، يف حيايت يف ذكريايت، ويف قلف"، وروحي،...كنت  الّشعور ا
أرغب يف اإلنتقام....لعل تعويض الّنقص، و اإلحساس اجلارح بفداحة اخلسران اّلذي يأكلين 

حندار الّنفسي، أو أيّن أدرك أين أعيش االا من الّداخل هو ما دفعين إىل أن أشعر بعملية عميق
العقلي،.....لقد غدرت يب احلياة منذ البداية، وال بد أن أغدر حبياهتم مجيعا، وإالّ  التو هانحالة 

نا ، فبشري مفّت رسم ل8فلن يتحقق يل أي شعور حقيقي مبعىن عيشي مبعىن أن أكون موجودة"
خرائط الّتيه  و الّضياع و الّتشتت إلنسان الّتسعينيات، فاخلرائط توحي بأنه هناك متاهة ومن 

أراد الّسري فيها حيتاج إىل وسيلة ترشده، وحّت اخلريطة ال بد هلا من معارف ملفاتيحها من أجل 
ل األقل عفك رموزها وفهمها قصد التحرك يف مساحتها، أّما الّشهوة فهي ال حتتاج إىل خريطة 

شرتكة بينه وبني احليوان، فقد يقصد هبا  ظاهريا، ألهّنا تعترب غريزية يف اإلنسان فهي صفة م
ملرتبطة باجلنس، تلك الّشهوة الّت  الّروائي شهوة أخرى غري الّشهوة البدنية )احليوانية  ا

قيق أغراض  ــ حـت قول ال احلواس، الدافعة إىل  ــ ـع عث من ال ــ ـب تن
ينة،فأحدا ــ ــ ـع يها األهواء، م ــ ـــ ف طت  ـل ت ــ ص اخــ ــ ــ ـن ث ال

ص ا ــ ـــ ـخ ــل أش ك  ف
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 .82. ص ةــــــــــــــــــــالرواي -8    

حّركون ضمن مسار أهوائهم ورغباهتم و إيديولوجياهتم من أجل الّتغيري، وكل هذه  الّرواية يت
 يوحي على أنه عارف بشعاب اجملتمع. ويف املقابل دجد أنّ الّدالالت ربط بينها الكاتب بشكل 

فاع عن  فكرة الّتغيري مل يكن مرّحبا هبا على الّساحة وقد مت إمخادها يف املهد حبجج خمتلفة: كالّد
 الّدولة وهيبتها. يادةالوطن و احملافظة عليه، وبالّتايل ضمان س

الكاتب من خالهلا رصد حال فكل هذه الّشخصيات سامهت يف رسم اخلرائط الّت يريد 
ّرواية الكثري من اخلرائط و الظواهر املتفشية ) جتارة اجلسد، الّرذيلة،  اجملتمع، لذلك رصدت ال

 . فالّرواية جسدت الّتناقض 11البزنسة بالعقار، تبادل املصاحل الّشخصية، أحداث أكتوبر 
يف جسد واحد وهذا  الّصارخ اّلذي هنش جسد اجملتمع بكل فئاته، فكل هؤالء يصارعون

اجلسد جسدته ليليا ) اجلزائر = ليليا  فهذه حاهلا " يف اللّيل أعرف معىن ذلك، رمبا لست 
حباجة خلريطة ترسم طريقي أو هتديين يف متاهاته أو لعل خريطة واحدة ال تكفي لكي هتدي 

ة كل خريط  أحدا إليه، ال يوجد خرائط يف اللّيل، بالّرغم من أن الّدليل الّروحي يقول أن
وليليا، كالمها يبحث عن خالص دون خرائط  هذه هي حال جزائر الّتسعينيات. 8ستقود إليها"

 .حمددة
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 .828ة ص ــــــــــــــــــــــــــــــالرواي (8

مل  :ينالثا بحثا

 :يــــــــــــاء الداللـــــــــالفض-1

  .تقطيع الّنص إىل وحدات الداللية1-1

 الّروائي بني الواقع و الّتخييل:لفضاء ا-2

 فضاءات الّنص:-3

 فضاء املوت: 3-1

 فضاء الّذاكرة:  3-2

  والّضياع:                                                                       االنتقامفضاء  2-3

 فضاء اجلسد: 3-4
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 تقطيع الّنص إىل وحدات الداللية: 1-1  

الرواية من وحدات سيميائية أو عالمات تدل على ما خيزنه السارد من دالالت يعرب  تتكون
عنها لغويا ،فالسارد يعتمد تقنية تقسيم النص إىل مقاطع سردية تنبين يف جمموعها مشكلة 

  املشهد الروائي حيث تنطلق الرواية من بيت ليليا لبناء أحداث الرواية.

 تقطيع النص:

 : املقطع األول- 1

ــكانت بداية الّرواية حوار دار بني البطلة )ليليا عي اش  و الّروائي بشري ـــ
سـم ــفّت، حيث  لته عن ـــ ــأ ـــ ـل واية رد الرّ سّسبب الذي جعله خيتارها لا

  انسباهّت تراعلى لساهنا دون غريها من الّشخصيات، الّ 

ة كاملة للبطلة، وهي إشارة واضحة للّسرد الّروائي اجلديد  منها يف احلكي، فالّروائي ترك احلري
ّرواية داخل رواية.ما                     وهذا     مسّاها الكاتب تقنية ال

 :املقطع الثّاين) 2

ها  دتسرد البطلة بعض احملطات من طفولتها وسط عائلة سعيدة، وانطلقت من يوم عيد ميال 
واّلذي جّسد اهتمام وحب والديها هلا، ولكن هذه الّسعادة مل تدم، ألن املنية خطفت منها 

والدها اّلذي غرق يف البحر، حيث تقول: "كانت حيايت يف كنف عائلة مثل عائلّت ستكون من 
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وبزواج األم فقدت البنت الّرعاية و احلنان  8 يوات اّلّت يطمح هلا أي طفل...."حلأسعد ا
النشغال األم عنها، حيث وجدت ليليا نفسها وسط عائلة صديقتها منرية الّت احتضنتها حببها 

وعطفها، وهذا ما وّلد غرية وحقدا يف نفسية البطلة، وهنا انفتحت أبواب احلرية أمامها، 
دة أمها و زوجها، وهذا ما أثّر على وتعرفت على اجلنس وهي يف سن الّتاسعة من خالل مشاه

لوكاهتا وتصرفاهتا املستقبلية.  س
 .9ص.ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرواي-ا

 

 :املقطع الثّالث) 3

ملرحلة     إهّنا مرحلة الّشباب، مرحلة جد حّساسة ) سن الّسابعة عشر ، حيث شعرت يف هذه ا
ملرحلة بالنقص )  م االحندارا مســــالّنفسي  ك ــا أ ــتـ ه ــــــ

لةالب ــ ــ سـط ــ، و هـ ــعيها إىل تعويض  قــ   يف االنغماسص )ــــذا الن

م ــامللّذات  ويف نفس الوقت  ــّدت يــــ د العون ألستاذ ـــ
ف ــال مـــ ــلسفة كي خيرج  ــن أفكـــ ره ــــــ ا

ي ــالّسوداو  ة ـــــــ

الل الغدر بصديقتها منرية من خ النتقاميةا خمططاهتاعلى اإلقبال على احلياة، ومن  ومساعدته
ممارسة اجلنس مع صديقها، وانتقامها من أّمها اّلّت يف رأيها أهّنا خانت والدها بزواجها من رجل 

زوج أمها انتقاما منها.  رجل آخر، حيث مارست اجلنس مع 

 املقطع الّرابع:) 4



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

85 
 

بني عامل النهار وعامل الّليل رمست ليليا عياش حمطات حلياهتا الّتحررية، طالبة حمرتمة يف الّنهار  
وبائعة هوى، وممارسة رذيلة يف الّليل، ويف هذه الفرتة كانت اجلزائر قد دخلت مرحلة سياسية 

 جديدة شهدت حتوالت هامة.

 املقطع اخلامس:) 5

ة بكل ثقلها من طرف الكومندان مسعود اّلذي وظّفها  دخول ليليا عياش الّساحة السّياسي 
ملرحلة  حتركاهتم، ويف هذه ا وكتابة تقارير عن  كمخربة داخل اجلامعة من أجل مراقبة زمالئها 

 إعجاهبا بصديق منرية ) عزيز الّسبع  اّلذي أوقعته يف شباكها. بداأيضا 

اش، ليأس و القنوط على ليليا عياألفكار الّسوداوية، وختييم جو ا ةسيطر املقطع الّسادس:) 6
ملزرية لدرجة الّتفكري يف الّسفر إىل اخلارج )باريس  اّلّت كانت  يف ظل األوضاع الّسياسية ا

وجهة لكل املثقفني، ويف نفس الوقت تعرفت البطلة على رسام امسه ) على خالد  و الذي كان 
 متأثرا هو اآلخر بالنظرة الّسوداوية الّت خيمت على الوطن.

 املقطع الّسابع:) 7

عودة ليليا من باريس إىل اجلزائر بعد وفاة خالد، وبعودهتا عادت عالقتها مع الكومندان  
 مسعود حيث عرض عليها الّزواج، وهذه الفرتة مثلت استقرارا للبطلة وبدأت باملطالعة.

 املقطع الثّامن:) 8

ارنت ليليا فيها شخصيته "الم"، حيث قالتقاء ليليا بعزيز الّسبع وإهدائه هلا روايته اّلّت وظف  
 بينهما وبني هذه الّشخصية عند قراءهتا، فالّصفات الّت مّيزت الم هي نفس صفات ليليا.

 املقطع الّتاسع:) 9
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بقاء ليليا وحيدة يف بيت زوجها وسط أهاجسيها منطوية على نفسها خاصة بعد غياب زوجها  
و ما تعود بذاكرهتا إىل حياهتا املاضية الّت متنت لعنها و اّلذي يستغرق مدة طويلة، وكانت دائ

 مل تعشها.مث

تفكريها باملوت، خاصة عند قراءهتا للّنهاية الّت رمسها عزيز الّسبع يف الّرواية الّت أهداها هلا،  
 ويف نفس الوقت قتلها لزوجها، و البقاء وحيدة.

 الفضاء الّروائي بني الواقع و الّتخييل:)2

لقد نال هذا املكون الّسردي مكانة هامة يف الّدراسات النقدية نظرا ملا حيمله من دالالت،     
فهو الفضاء اّلذي ترسم فيه العملية اإلبداعية نفسها، فال وجود لعمل خارج دائرة املكان، 

بدع يف الاّلمكان وقد يكون املكان مكانا له حيز وجودي، وقد يكون  بدع ي "فما من وجود مل
ّصدع فقط، وملعرفة مساته، راح الكثري من الّدارسني الّسيميائيني ف ضاء متشكال يف خميلة ال

غ ــيتناوله بالّدراسة نظرا ألمهيته البال  ة ــــــــ

 – .8يف الّدرس الّسيميائي" 

 .3ذوييب خثري.:سيميولوجيا النص السردي.. ص-8

 

ك  ــفال ميكننا القول أّن أحداث و أما ين الّرواية ـ ــواقع ة لوجود ــــ
ب ــالّتطا بــ ــق  ني األماكن ــــــــــــ
ج ملو ــا  ودة يف ـــــــــــــ

الواقع و األماكن املتخيلة اّلّت وردت يف الّرواية، وهذا يعين أّن "الرّواية ختييال ينطلق من 8
يف الّرواية حبكم  االنزياحمنظور من رؤية، وحيمل منظورا أو رؤية، أو لنقل أّن مثة قدرا من 
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زوع إىل الّتجديد و الّرمز جتعل املكان الّروائي مشاهد رمزية  طبيعتها كمتخيل كفن مثة ن
غامضة و الكاتب ال يقف عند حّد وصف هذا الواقع العجيب، وإمنا يقف موقفا رافضا هلذا 

 األماكن فالّرواية اّلّت هي موضوع دراستنا جرت يف أماكن )خرائط  متعددة، وهذه 8الواقع"
اجتمعت كبنية دالة تتفاعل مع باقي البنيات الّداللية لتنشأ نصا، لذلك سنلج إىل منت الّرواية 

ملؤلف من خالل فضاءاته وسنختار أمهها.  حّّت نأّول مقاصد ا

 فضاءات الّنص:)3

انطلق الكاتب يف روايته من أحداث سياسية وتارخيية حقيقية، فبعد أن   فضاء املوت: 3-1
تها كانت اجل ــ ـل بت حا ــ ل ق ــ ن عادة، ا ــ ينة وسـ ــ ـن يش يف طمأ ع ــ ـت زائر 

بحت ساحة  ــ ـص ـــقب، و أ ـع ها على  ـس   لالقتتالرأ

. غرقت يف دوامة األحداث الّدموية، و كأّن االطمئنانوالّتناحر بني أبنائها، وبعد هذا اهلناء و 
عد عائلي ستكون أساجلزائر تتحدث على لسان ليليا "كانت حيايت يف كنف عائلة مثل 

احليوات اّلّت يطمح هلا أي طفل،غري أن حادثة واحدة قلبت األرض على عقبها، بل زلزلتها و 
، مت تواصل قوهلا " وصلتنا برقية ختربنا أّن والدي تويف بالبحر بل إّن 3"أخرجت سافلها لعاليها

إّن بداية الّرواية  2الربقية ذكرت الّسبب كان حياول أن ينقذ مسافرا من الغرق فغرق معه"
 باملوت حييل إىل بداية العشرية الّسوداء فاجلزائر غرقت بغرق الوالد يف األحداث الّدامية.

 
 .884. ص 3002. 3هيمة عبد احلميد: عالمات يف اإلبداع اجلزائري. رابطة أهل القلم. ط- (8
 .90ص .ة ـــــــــــــــــــــــيت بشري. الروايــــــــــمف– (3
 .80.ص املرجــــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــه– (2

ولكن رغم هذا مل يتخّلى الوطن عن أبنائه بل احتضنهم ووقف معهم " وقفت والديت معي يف 
فاجلزائر األم مل 8تلك احملنة وقوف األبطال بشجاعة وحنان وحزم، ساعدتين على جتاوز احملنة"



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

88 
 

و احلب وهي صلبة و قوية ال هتزمها احملن، إاّل أّن تكن قاسية بل متشبعة بعواطف األمومة 
، حّّت هذا الوطن احلبيب مل يعد قادرا على محاية أبنائه حلّدة املأساة عاطفة األمومة هذه غابت 

مل يدم ألّن جسد اجلزائر  االحتواءفهذا احلب و  3)صدمتين هي بدورها صدمة مل أكن أتوقعها 
ملوت و الّصراعات، انه زمن احملنة حسب تعبري الكاتب هذه احملنة الّت جتاذبتها  قد خنرته ا

الّصدمات و الّصدامات الواحدة تلو األخرى، فالّرواية استندت يف بناء خميلتها على الواقع و 
هبا الوطن، فما حدث فاق اخليال وال ميكن حتمله، فبشري مفّت شحن ليليا  األحداث الّت مر

ملرأة وانتقل من الّذاتية إىل مبشاعر الوطنية، وغدا توظيفه هلا  حبا لألرض و الوطن، فقد جتاوز ا
ملرأة =  ملرأة من داللتها ليشحنها بداللة أخرى فإذا ) ا فرغ ا تقمص مهوم وطنية، ومن هنا أ
الوطن  فاجلزائر شكلت هاجسا كبريا لدى األدباء اجلزائريني، وجتّلى حبهم هلا يف كتاباهتم 

 وانتهت به:ت أحداثها بالغرق وتعاطفهم معها، فالّرواية بدأ

 842ص 80ص                   

رق                                           انتهت            ــ ـــــــــ غ بدأت بال
 بالغرق

 تويف يف البحر الغرق فغرق                       جسدي غرق يف ليل طويل وحبره الصامت

 غرق يف البحر )الظالم                                     غرق يف البحر             

 842ص   80ص  

 موت .ميت                              تويف       

زوج األب تمو   قتل ال
 .80.ص الروايـــــــــــــــــــــــة– (8
               .80.ص الروايـــــــــــــــــــــــــــة– (3
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دّوامة غرقت فيها ملدة سنتني طويلة، وبغرق أبناؤها معها وجّسدت كثرة فاجلزائر دخلت 
 .القتلى من البداية إىل النهاية

روج و  الصفحات جتسد سنوات اجلمر الّت قاستها اجلزائر، فهي حسب رأينا دّوامة ال ميكن اخل
 منها

 الغرق            

 البداية  النهاية نقطة النهاية نقطة البداية 

املوت.  الدوامة الغرق الدمار

 اخليانة. الضياع 

  

 خمطط دّوامة املوت الّت عاشتها اجلزائر                         

ّذكريات و األحالم    فاملكان هو دائما احلاوي لكل هذه األحداث و الّتفاعالت و األزمات و ال
ملرأة  ليّتخذ منها رمزا وقناعا خيفي  واخليبات اّلّت عاشتها الّرواية، فقد استغل الكاتب هنا ) ا

فهو عندما "يهرب إىل األنا فإمنا هو يعرب عن رد فعل للّذات املنكسرة الّت عجزت  املباشرة.
ة كتعويض عن الفردوس املفقود"عن مواجهة الواقع ف ملرأ و تكمن من  8لجأت إىل أحضان ا

خالهلا مترير آرائه ومواقفه فنيا ودالليا، وعليه فهذا الوطن فضاء مغلق يسوده املوت و الّدمار 
 وهو مرآة عاكسة لسنوات الّتسعينيات.

تعود الطّاهر، و من عامل طفولتها، ذلك العامل الربيء و  تنطلق ليليا فضاء الّذاكرة: 3-2
 بذاكرهتا
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إىل رسم حلمها اجلميل،فعيد امليالد وتسلم اهلدية يشكالن معادال سيميائيا 
ع ــل  امل الطفولة الذيـــــــــــــ

 .81هيمـــــــــــة  عبد احلمـيـــــــــــد.ص -(8

استهل به الكاتب روايته ومل يتجاوزه عند بداية سرد احلدث، فهو املالذ اّلذي نلجأ إليه   
كلما ذاقت بنا الدنيا وسئمنا من واقعنا، ويف نفس الوقت نالحظ أّن اهلروب إىل مرحلة 

الّطفولة هو هروب من واقع متعفن غري مرغوب فيه، قصد الّتحليق يف عامل الرباءة و األحالم، 
 تعترب الطفولة عاملا سحريا واسعا يبعث على الّراحة  والطمأنينة.وهبذا 

فالعودة للّطفولة ميثل: "هروبا و نكوصا عن مواجهة واقع يصدم بقسوة وجربوته ففي كثري  
. حبثا عن ...االرتكازمن األحيان تكون هذه العودة تزودا من الّنبع ال غرقا فيه، حبثا عن نقطة 

حث عن الصفاء وعن الوجوه احلقيقية الّت ال حتمل األقنعة ال دجده إاّل يف ، فالب8الصفاء املفقود"
العداوة  بني اإلخوة، و واالقتتالهذا العامل اّلذي مل يدنس بعد، بعيدا عن األنانية وحب الّذات، 

الّت طبعت العالقات، وفضاء الطفولة حييل إىل البحث عن احلنان و احلب املفقود، يف هذا 
 الواقع.

زرع        وتعود البطلة بذاكرهتا إىل البيت الذي يعد مأوى اإلنسان حيتضن أفراد العائلة وي
بينهم األلفة  والرمّحة و احلميمة، وهو فضاء مغلق يقطن بني جدرانه أفراد يسري بداخلهم 

"فالبيت سجل ملشاعر و حياة اإلنسان، وعلى جدرانه تواريخ األياّم املاضية و  االنتماءشعور 
أليام الباقية، لذا فهو الّرحم االجتماعي األكثر عرضة لتقلبات األيام "فهو حيمل هوية ا

ساكنيه مث أّن املسكن لن يكون مسكنا إالّ أن تأنس إليه، وتسكن وترتاح و تشعر فيه بأنك 
، لذا 3متلك شيئا ولك أن حتّمله بصماتك ولك أن تشكله وهتّيأه على الّنحو اّلذي تراه"

هذا البيت يعترب أمرا مهما، فالبيت يف هذه الّرواية أول مكان تعلن فيه )ليليا  فحديثنا عن
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عياش  الّشخصية البطلة عن عيد ميالدها من احلدث الّسعيد اّلذي يستبشر به األبطال، 
 .ويبحث يف نفوسهم الّسعادة خاصة عندما يتحصلون على اهلدايا

 
 .81هيمة عبد احلميد. ص -(8  
 .882ص  3080.  3. سورية . دمشق ط نينوىياسني النصري: الرواية واملكان . دراسة املكان الروائي. دار -3        

ولكن هذه الفرحة مل تدم، ألّن البيت حتوّل إىل عدو لذلك أصبح فضاء مغلقا بعد وفاة والد 
ذي كان ليليا، و زواج أمها من رجل آخر، رغم وجود أمها إالّ أن هذا الفضاء الوجداين الّ 

اركها فيه رجل غريب حل حمل والدها، وشغل أّمها عنها  مسرحا للحرية و للفردية قد ش
حيث ختلت عن مسؤوليتها جتاهها، فمن البؤس والّشقاء مقامسة شخص غريب لك يف فضاءك 

احلميمي احملبوب و اهلاديء ليحّوله إىل فضاء اجتماعي آخر ألّن بيت ليليا كان رمز 
ة وا ــ ـ ـي رد ــ ـف لّذاتية فهو املكان احملبوب، فمكان الّطفولة أصبح يشكل احلرمان ال

ويدفع لّلنفور و الّتحرر من القيود وبعد وفاة األم مت تقسيمه بني ليليا وزوج أمها، وحّّت عند 
زواجها من الكومندان مسعود وانتقاهلا إىل بيته، إذن فالبيت " منذ الطفولة وحّت الوقت 

ــ ا وأحالمنا و طموحاتنا و احلاضر حيتوي شخصيتنــ ــ ن ر ــ ـع ا ــ ـش ا و م
ي والّرمزي، فهو  8أفكارنا منذ الصغر" ــ ـع ــ ـق و بالتايل استخدم البيت هنا مبعنييه الوا

رمز للحب، لألمومة للكل و للكون و الغربة يف البيت ليست مكانية فحسب بل هي 
ية ــ ــــ ـس شالر غاستون با وحضارية بسبب عدم تقبل الواقع، وهذا ما دجده عند نف

القصوى،  االسرتخاءحيث يقول: "حني حنلم بالبيت اّلذي ولدنا فيه، وبينما حنن يف أعماق 
ننخرط يف ذلك الدفء األصلي، يف تلك املادة لفرد وسنا املاّدي هذا هو املناخ اّلذي يعيش 

فيه اإلنسان احملمي يف داخله، سوف نعود إىل املالمح األمومية للبيت، وأودهنا أنّ البيت 
ث و و العودة بالّذاكرة إىل أيام الطفولة دليل عن البح 3حيمل الطفولة سانة بني ذراعيه"
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ملرحلة اهلادئة و املستقرة اّلّت كانت  اإلستقرار وحنني إىل العامل الربيء، وهو يرمز أيضا إىل ا
 .تعيشها اجلزائر

 

 

 
 .881ص.ريــــــــــــــــــــــــــــياسني النص-8

 21باشالر غاستــــــــــــــــــون. ص.-3

إّن بيت الّطفولة ضارب يف أعماقنا جبذوره ملتصق مبخيلتنا ومرتبط بأحالمنا وما حتمله من   
فذكريات فقدان الّدفء هو ما حرك خيال الروائي وجعل البطلة تشتاق وحتن إىل  دالالت    

فذكر بيت الطفولة يف عالقته باألب  محيمية بيت       الطفولة يف زمن قسوة األفضية اخلارجية 
زوج األم ميثل هذا البيت الوطن املغتصب بعد و  األم مث موت األب وجاء حمّله رجل غريب )

أن كان ينتقم بالطمأنينة والّسالم ومن هنا تتوالد مجلة من  األحداث يف شكل استحضارات 
إليها البطلة يف حماولة منها إلثبات قدرهتا على مصارعة األم ومصاعب وضعها  وتداعيات تلجا

ا استدعى تعدد األحداث وتشابكها على مستوى اخلطاب الّروائي واستلزم تعداد ا يف املتأزم مم
              الوحدات الّسردية وتعدادا يف األزمنة واألمكنة.                                                                                

لّذكريات ويف هذا السياق استعاد الّسارد وقائع  وتعود الّساردة بذاكرهتا إىل زمن الّطفولة )ا
 تعود إىل 

الّدميقراطي اّلذي عرفته اجلزائر لقول الساردة:تبدو هذه اجلمل  االنفتاحمرحلة ما قبل 
واملقاطع اّلّت أوردناها مولدة  اآلثار اّلّت نتجت ها الكتابة الّسردية يف متاسها املباشر مع 

اجلامعة باعتبارها املكان الطبيعي املكون للنص السردي اّلذي فضاءات مثل :البيت  احلانة،
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يعمل على إنتاج الّنص    ومتظهراته اخلطابية وحتديد مكوناته اخلربية والوصفية، وتنظيم صوره 
ص ــ ــــــ ــّ ـن الّسردي على الذكريات الّت تعترب  احلكائية من خالل انفتاح ال

 فضاء يشغل حيز تفكريه.

  والّضياع:                                                                       االنتقامفضاء  3-2

ارتبط فضاء الضياع يف بداية الّرواية  بفضاء البيت يف عهد الّصبا الذي يشكل وفق         
نظام خاص  ليقدم لنا بنية معينة  تسري داخل إطار احلكي ميضي بالّسرد عرب لغة حمّملة 

مبرجعيات وإدراكات فاللّيل   يسري ضمن حقل داليل فسيح حيمل يف طّياته الّتشتت والضياع 
ج ــفليليا   ّسدتـــــــــــــ

 

 

 

ملرأة كجسد أي اعتبار ه بضاعة لكسب املال ومن جهة  اهذا التناقض من خالل استغالل ا
ثانية على مستوى املشاعر كضياع احلب فالكاتب هنا يضعنا أمام وقائع مهمة حتدث يف اجملتمع 

ر ي يف خطاب البطلة:  "كنت هناك يف الّليل الّساعة العاشرة إالّ الربع من غري  ــ ـئ اجلزا
ليه م اللّيلة فلم أرد عالعاهرات خيرجن يف وقت كهذا باجلزائر حّّت سائق األجرة سألين بك

ملرأة تصلح  ملرأة هي ا .....من أين جاءت هذه النظرة لألنثى ؟مليئة باخلضوع واإلحنناءات، ا
ء كّنا يف زمن احلرب أوالّسلم " فالكاتب هنا طرح لنا قضية  8لشيء امسه اجلنس الغري سوا

ملرأة وسيلةمهمة من خالل هذا اخلطاب اّلذي يسلط الّضوء على واقع مرير حيث أصبحت   ا
للمتعة والّلذة واللهو مث ترمى على قارعة الطريق كشيء أّدى دوره فهي  تتعرض لإلحتقار 
املمارس من طرف الّرجل  وبالتايل حتولت لفريسة يلهث وراءها  ويستغلها إلشباع غريزته 
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ودالالت  رونزواته اجلنسية  وهذا ما أدى إىل ظهور البغاء يف اجملتمع فالّرواية هنا ارتبطت بصو 
 الّذات ضمن  إطار اجملتمع والقضايا .                                              

 واألخالقية لألسرة اجلزائرية وهي شخصية االجتماعيةفالبطلة حطمت  وختطت كل القيم      
ملرتدي والّراغب يف جتاوزه األمر اّل ي عّمق ذقلقة عاشت حمنة  املثقف املهمش الّرافض للوضع ا

ملرتدي وهذا ما زاد من ماساهتا ومعاناهتا  ومهومها.   إحساسها باخليبة والفشل يف تغيري الوضع ا
ووسط هذا الوضع املأساوي حاولت البطلة  البحث عن معىن  لوجودها فهي تعيد ضبط 
نفسها بعد كل حتول من خالل إعادة احلالة املستقرة للبنية إىل وضع جديد وفق عالقات 

لتقدم لنا بنية مغايرة لألوىل وتتماشى مع وضعها اجلديد وهو األمر اّلذي يفسر هيمنة  جديدة
ّرواية حيث تقول ليليا :"إين أسعي جاهدة لتربير حيايت وما من تربير  االستفهامأسلوب  على ال

ممكن ،لقد حدث وكفى ،وقعت بالّصورة اّلّت وقعت هبا الغري، وهكذا كان علّي أن أقول مث 
وقد بدت تناقضات اجملتمع  3لوحدة ،للصمت لعري املكاشفة القاسية بيين وبني نفسي"أخلد ل

ــعلى مستوى القيم من خ الل ــــــــــــــــــــ
ظ ــالّن                رة ــــــــــــــــ

 .18ة صــــــــــــــــــــالرواي -

 13الروايـــــــــــــــــــــــةص-3

ا كّرس مجيع مساحاته  للمرأة على أن جسد ها  بضاعة لكسب املال فاخلطاب الّروائي هن
لّذكوري يف صراع بني  ملرأة يف اجملتمع وقوة هذا اجملتمع ا ع ا ــ ـ ـض للحديث عن و

ع  ــ ـــــ ـق ناة الوا ا ــ ــ ـع  اإلنكسار واحللم وم

ملرأة يف الوضع اإل  و جل وال إمكانية لوجودها أملحقا بالرّ  ءاجتماعي جز ومأساويته وتظهر ا
حتقق هذا الوجود يف بعدها اإلنساين إالّ بوساطة الّرجل :" وحّّت اجلامعات املعروفة بأمهيتها 

مركز إشعاع فكري وحضاري للطلبة من خالل  الكربى ، ألهنا مكان لطلب العلم، و 
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اش اّلّت يا عيتزويدهم مبختلف العلوم واملعارف، وقد أثبت هذا الفضاء حضوره من خالل ليل
مثّلت الفتاة املثقفة " ألتصق باجلامعة والدراسة و البيت، قّررت أن أجلأ للعامل األكثر طمأنينة، و 

. 8"اّلذي بالرغم من أنفي بت أشعر فيه بسعادة خفية، بلذة هلا طعم خمتلف، ومذاق غريب
رعان ما ينة، ولكن سفاجلامعة إذن متثل فضاءا مفتوحا للطّالبة تشعر فيه بالّراحة و الّطمأن

يتحول إىل مكان ملمارسة الّسياسة، حيث يقع اختيار الكومندان على ليليا ليوّجهها هذه 
الوجهة وأصبحت تشتغل خمربة على زمالئها وتنقل أخبارهم واجتماعاهتم وهذا كله خدمة 

ملراقبة حيث يقول "هؤالء الط للبلد و حفاظا على نظامها، فنشاطهم جيب أن يبقى حتت بة لا
اّلذين تعرفينهم واحدا واحدا على ما حنن متأكدون منه ينشطون كثريا يف اجلامعة و يسببون لنا 

فما كان على ليليا أن تنفذ األوامر  3مشاكل كبرية ولكن ال نعتربهم خطرا على أمن البلد"
 دون نقاش إىل أن مت القبض على زمالئها وتعذيبهم.

ملواقف الّسيافاجلامعة أصبحت ساحة لطرح التوجهات  ميو ا ــسية فال  ال كن بأي حــ
ــم غل ا ن األحواـ ــملطالبة بالّت ورة ــــ يري أو نشر أفكار و تصورات تدعوا للّث

ل يقول مسعود لليليا " دأنت تعرفني بأن الب ــ   ــــــــــــ

 

 

 
 .   13ة صـــــــــــــــــــــــــــــالرواي– (8
 .                                                                                                                            31ص املرجع نفسه– (3

يشهد تغريات جذرية وكل شيء يتبدل، وأّن وظيفّت هنا هي محاية البلد من أي ضرر 
الّدولة هبيبتها، وهو تأكيد ، وهذا إن دّل على شيء إمنا يدل على حضور 8داخلي أو خارجي"
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ورة عليها وال الّتذمر منها، فاجلامعة تعكس فضاء سياسيا جيسده  على أّن الّدولة ال حتب الّث
 عمل الّسلطة يف الظل.

فهي  ،أما ارتيادها احلانة كان هدفه اهلروب والبحث عن اللذة  وتعترب من زبائنه الدائمني
كر وهذا الفضاء يشكل حتوال حامسا يف حياة فضاء يقصده كل باحث عن الّنشوة، و السّ 

وح اّلذي تلقى فيه راحتها و نشوهتا وسعادهتا وكذا انتقامها، إهنا تسقط  البطلة، فهو املكان املفت
هنا حتيا بنت ليل إذا ما حل الظالم ألو  هارفيه مجيع حاالهتا الّنفسية، فهي طالبة حمرتمة يف النّ 

انة هي ة الّت تولد يف رحم احلانات، فاحلسيافضاء للسّ عترب حياة أخرى  يف هذه األماكن الّت ت
منطلق البطلة للعمل يف الّسياسة، فالّسكر أصبح موازيا لّلسياسة، فقد حتولت الّسياسة إىل لعبة 
تدار على طاوالت اخلمور ّإهنا احلانات الّليلية املتوارية عن األنظار، فليست ليليا ) بائعة اهلوى  

ا، بل هناك العديد من الّشخصيات الّّت كانت ترتادها قصد إهناء مصاحلهم وحدها من يرتاده
الّشخصية، فاحلانة احتوت داخلها العديد من اخلرائط و الّظواهر املتفشية يف ثنايا اجملتمع مثل: 

البطلة كانت طالبة جامعية هنارا، وصائدة البقارة و أهل فظاهرة تفشي الّرذيلة )جتارة اجلسد : 
ا  الّشكارة ــ ـــ ـن ا ــ ــ ك ليال، واىل جانب هذا عكست م

ادل املصاحل الّشخصية و البزنسة بالعقار بني ذوي الّنفوذ  قضية  ــ ـــ ـب ت ــ ــ ـل
 احلاج منصور اّلذي 

ش ــاستوىل على ع شقق من خالل رشوة قّدمها لرئيس البلدية، مث يبيعها لينفق ر ــــ
لضباط و اإلطارات، فاحلانة فضاء ملمارسة أمثاهنا على خليالت هذه احلانة يف فضاء مالئم ل

الّسياسة و يف نفس الوقت فضاء محيمي   ومقدس، مينح املتعة و الّنشوة، فالبار معادل 
 موضوعي لواقع اجلزائر وما تعيشه.
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جل فضاء اجلسد:-3-4 سد يعترب األكثر ــإّن ا
ت ــاس ثّ ـــــــــــــ ملؤ ــعدادا لتلقي ا رات ـــــ
خل ــا رجية و ــــ حا ــا هــــ وائ ــت  ا ـــــــ

 
 .31. 34ص.ة ـــــــــــــــــــالرواي-8

الّتفاعل معها وهبا وإظهار نتائج ذلك، و األكثر تقبال ملا هو متغري أو متحرك ومؤثر، و  و
األكثر جتاوبا معه، ولكن "الّسلطة اّلّت أقامها اإلنسان يف نفسه وبنفسه، ولنفسه، عليه هي اّلّت 

 اأخفت وختفي حكمة هذه احلقيقة وعظمتها، فهي اّلّت ترى اإلنسان ما معىن أن تكون إنسان
 وقابال للّتحول 

، 8متفاعال مع اآلخرين، ومع احمليط ، فاعال كذلك ألن اجلسد هو أجبدية الّتحول متاما"
و ، فقد استغلت ليليا جسدها لتحقيق مآرهبا فهلالنتقاموهذا اجلسد هو موضع الغواية ووسيلة 

ة اجلنس، وملاذا س البطلبالنسبة هلا وسيلة فّتاكة، فامتهاهنا الرذيلة )اجلنس بنهم ، لكن ملاذا متار 
 وظف يف اخلطاب الروائي؟

 "يرى بعض الدارسني أن توظيف اجلنس واستعمال الصورة الشهوانية يقصد هبا أمران :

 األّول: أن يكون من الّناحية األسلوبية حجاب بالرمز.

تشعر  .فالبطلة رافضة لواقعها حيث3و الثّاين: أن يعرب عن النفس إذ ختترب بالغواية و الّشهوة"
ألهّنا ال متلك الّسعادة الّت يعيشها غريها، فاجلنس له أمهية كبرية يف  االنتقامبالّنقص وتريد 

ملرأة و احلياة، و الّنسيان و احلرية، العالقات  قيم الّت و ال االجتماعية"تبيان العالقة بني ا
 تسودها، و اجملتمع 
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لوكاهتا على أساس هذا 2وبناه" امل ، اغرتاب عن العاالغرتاب، ووسط هذا اجملتمع الغادر تربز س
ملرأة هنا  إنسانية العالقات  يعرب عناإلنساين، واغرتاب عن الّذات، إنّ "جسد ا

فهذا اجلسد له عالقة باألمل و العنف و القهر و 4االجتماعية،....عن عاملها الذي ترغب فيه"
ملوت،  ور ،واإلنتحااالغرتاب  ا

 
. ع 8جمللد ا إبراهيم حممود:تدوين التاريخ جسديا. اجلسد الفردي و اجلسد اجلماعي . كتابات معاصرة جملة اإلبداع و العلوم اإلنسانية. بريوت لبنان. (8

 .38.ص8998. مارس 32
 .89ص .هيمه. عبد احلميد  (3
. متوز 9. ع  34جملة فكرية اقتصادية اجتماعية. دار الطليعة بريوت لبنان. السنة إبراهيم حممود: الطقس اجلنسي يف روايات حنامينة. دراسات عربية.  (2

 .18ص  8911يوليو 
 .18صاملرجع نفسه  (4

فهذا اجلسد يعرّب عن عذابه، وحرمانه لذلك.و بتوظيف الّرواية للجسد إمنا هو فضح 
 ول اخلوف و"للمسكوت عنه، ويقول اخليانة و الفساد، ويقول مأساة العنف و الّدمار، ويق

 8القمع و احلرمان والقهر، و اجلنون و املوت يف حميط متعفن فاسد خمنوق"

فاجلسد ميكن قراءته من زاويتني، فالّزاوية األوىل فتنة اجلسد و الّزاوية الثانية روعة البلد، 
فتعلق الرجل هبا وتواصله العاطفي مبا يرمز حلب اإلنسان لوطنه، فاإللتحام بني الّذات و 

ملو   ضوع دليل على حب الوطن.  ا

فيرتاءى ذلك اجلسد املمزق املعتدى عليه اجلالب للّسخرية والذي جعل الذّات تنكفىء 
لّذكر واألنثى فيخرج مابينها إىل  عليه وختط عليه ،فاغتيال الّذات يلحق اغتيال العالقة بني ا

 النفي والضياع وهذا 

زوج أمها  الذي تسبب يف موت أمها انتقاما،فليليا اجلسد مشوه منذ الطفولة عالقة ليليا ب
 جسدان
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جسد الّنهار وجسد الّليل ومها جسدان منفيان عن بعضهما ضائعان وهذا ما يعترب رحلة 
الّشقاء اجلسدي من أجل العيش ،وطمع الطّامعني يف بيعه وتقدميه وجسد حيب ويغتال هذا 

هذا هذه  الّذاكرة يأيت يف سياقاحلب فهذه العالقات الّت تتكون يف فضاء الّضياع واستدعاء 
األحداث متماهيا يف حالة التشرذم والتمزق العاطفي والتأزم الّنفسي الذي وقد ارتبط فضاء 

اجلسد يف بداية الّرواية بفضاء البيت يف عهد الصبا الذي يشكل وفق نظام خاص ليقدم لنا بنية 
ت ة حمملة مبرجعيات وادراكامعينة ،فالرواية تسري داخل إطار حكائي ميضي بالسرد عرب لغ

،فالّليل يسري ضمن حقل داليل فسيح حيمل يف طياته الّتشتت والضياع فليليا جسدت هذا 
ملرأة كجسد أي اعتباره بضاعة لكسب املال ومن جهة ثانية على  التناقض خالل استغالل ا

 مستوى املشاعر كضياع احلب فالكاتب هنا يضعنا 

 
 .802.  803ص  3009.  8ط  .التحليل النصي . الدار العربية ناشرون. منشورات االختالف. دار األمان . الرباطالرواية و .حسن  املودن– (8

 

فعرض احلماية كان صنارة سيصطاد هبا ألهّنا مل تكن متثل له سوى وضع مزري للمراة أمام     
عندما يسام و 8جسد أنثى وغريزة وماهي إالّ:"دمية تلف" رغبات رجل ال تعرف عنه أي شيء"

ــمنها يرميها ألخر :"وجاء يوم الّطرد ،جاء بقسوة وعنف وتوقعتهما منذ الب  دايةـــ
ق ــو غــــــــــــــ ــال هلا الرجل:ار  ب يف أن ــــــ

ا كان رده:"صديقي سيتكفل بأمرك" خترجي من البيت فغياب  3فسألته:"ولكن إىل أين؟"وهن
ل  ّرعاية ــــــــــا



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

100 
 

م ــواالهت والّضياع  االحنرافأّدى بأمثال" ليليا"و"لوال "إىل  امـــــــــ
.وكان الرواية حتاول لفت انتباهنا إىل شيء ما غري طبيعي وغري صحيح إىل عالقة غري  والّتشرد

 سوية أو األصح إىل خلل وعطب موجود .

ملرأة ملرأة يف الّرواية هي ذاكرة الوطن ومن خالل تاريخ هذه ا  نقف على ماحدث من خالل فا
عرب  ةالجتماعيا املمارساتاألحداث الّت كانت تعيشها يف العشرية السوداء وجسدت جمموعة 

الّزمان واملكان ،فصورة البطلة هنا جاءت مشوشة ومضطربة ،فاجلسد هو املنطلق إلدراك 
الفضاء واجلسد يساعد على إدراك الفضاء األنثوي ويعرب عن ذلك من خالل بعده اجلنسي 

وهذا اجلسد يربز مدنسا بالّرذيلة واخليانة من خالل العالقات اجلنسية الّت  وعن عالقته باآلخر
 مجا هلما كوسيلة لإلغراء يف حياتنا اليومية ألهنما عاشتا اهلزائمباستغالل قامت هبا ليليا ولوال 

 فهو فضاء حممل خبيبة األمل واإلخفاق يف احلياة.

 

 

 
 

 .18ص . ةايــــــــــــــــــــالرو  (8
 .11صاملرجع نفسه . (3

 

ملثقف:املبحث الثالث :  فضاء ا
 داللة االتصال واالنفصال-1
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 .بطلة املتخيلة الشخصية اإلشكاليةال-2

 أهم الدالالت يف حدود التأويل.-3

 

 

 

 

 

 

 

 
،وبدون ذلك إن وجود املكان مرهون بوجود الشخصيات داللة االتصال واالنفصال:- 8   

ملرهون حبضور الشخصيات وأفعاهلا وحسب نظرية قرمياس اليغدو للمكان قيمة يف النص  ا
العاملية تعيش البطلة حا لّت االتصال مع املكان أو االنفصال عن  املكان وكال الفعلني اليتمان 

 إال يف حيز مكاين معني .
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هبا يوافق طموحها ورغباهتا، عامل جديد يتوق هبا إىل الّتحرير وإىل  اخاص ايليا عاملت لخلقفقد
و الّرغبة يف  النفصالاية رغباهتا ونزواهتا، وهنا تربز الرغبة امللحة يف الّتغيري، فتظهر ) بنية تلب

ركتني متناقضتني:االتصال ح    عن نفسها.فالبنية الّداخلية تقوم على 

 الفضاء األّول: البيت                داللة انفصال.

 الالفضاء الثّاين: البار                  داللة اتص

فالبطلة بعد فقدان أهلها صنعت عاملها اخلاص اّلذي خططته هو سبيلها الوحيد يف مواجهة 
احلياة، ألهّنا مل تكن راضية عن واقعها ف " مع مطلع الّتسعينيات دميومة التوتر، وعدم القناعة، 

ط ــ ــــــ ـخ  والّس

مشتتة الفكر و الّنفس، ،إذن فليليا 8الّرضا بالواقع الّراهن، وحماولة استشراف آفاق جديدة"
د ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـق  ف

انفصلت عن البيت لتتصل بالبار. ونقرأ هذا بشكل جلي يف الرواية، فهي تنقسم إىل شقني 
طالبة علم  نعها منمل مي ان انتساهبا للجامعة متقابلني: عامل النهار و عامل الليل، حيث تقول البطلة

وهذا دليل على لكنها يف نفس الوقت تعيش حياة اخرى ،ومثقفة كغريها من زمالئها 
اضطراب وإدانة الواقع. فحياة ليليا تتأرجح بني ) األمل/ اليأس  ) الفرح/ احلزن  ) اللقاء/ 
الفراق ، فحالتها الّنفسية متأزمة يف البيت، فكيف وهي تبتعد عنه، فالّليل و النهار يشكالن 

 :هلما كما يليان ميكننا وضع خمطط ثنائيتان ضّديت
 .29صاملرجع السابق نفسه . .هيمة عبد احلميد-8
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 عامل الّليل عامل الّنهار        

 

 الّدراسة                                سكر        

 اجلامعة              الّضياع            العربدة                

 احلّرية سياسة 

 

عليها  عامل ليلي وعامل هناري، وهنا يربز الّتناقض، وهذه الّثنائية قامتفليليا جتمع بني حياتني: 
 حياهتا، وهي يف نص توحي بوجود عاملني.

ميثل األّول : الليل وميثل الثّاين الّنهار وهذا دليل على الّضياع و خيبة الّنفس، فالّنهار يرتبط 
ّذايت الـ االنقسامّتشتت و بالّدراسة أي احلياة، أما الّليل فريتبط بالّضياع فحالة ال ــ ـ
ا ه ــ ــــــــ ـل دى ليليا جع ــ ــ  ـل

تعيش صراعا بني رفض واقعها وقبوله، فليليا حتمل صورة اليأس يف حتقيق األمل يف الّدنيا 
 :التايل وهذا ما ميثله هذا املخطط
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احلياة كانت واقعا  الّرسم دجد أن  فمن خالل هذا 
الذي شكلته املوت عرب  مسرية حياهتا. مريرا باء بالفشل 

مفّت اهتمامه الفين على الّدالالت الّنفسية للصور، حيث  وقد صب بشري 
 ربة الذاتية.التجأصبحت وسيلة للّتعبري عن الّتجربة الذاتية، وعدها وسيلة للّتعبري عن 

 بني الّذات و الواقع يبيّنه الّشكل التّايل: فاالنفصال

حلركة                                  اجلنس ا

 الواقع         الغربة احلرية         الذات           

اين من احلياة"فالّذات املغرتبة هي اّلّت تع االغرتابفهي تعاين  إذن بطلة )مفّت  كثرية املساءلة،
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ح االنفصال ــعن اجلماعة بسبب اإل اس بغياب اهلوية أو ــــــــــــــ س
اء أو ـــــــــــــفقداهنا مبا هي دليل االنتمــــ  ـ

ب  ــ ـــــــــــــــ ـب عن مجاعة وهو األمر الذي يؤدي  االنفصالس
و البطلة يف هذه احلالة  8بعاد"الاالذي قد يبلغ درجة الصراع و النبذ  و  إىل حصول التنافر

عانت الغربة الذاتية املتمثلة يف إحساسها الداخلي بالنقص : "فهمت أن النقصان شيء جوهري 
ملؤمل. بأن هناك نقصا ما يف تكويين، يف  يف حيايت  وأنين سأعيش هبذا الشعور اجلارح، الشعور ا

ترك بصماته على حياهتا، ، فما حدث هلا يف طفولتها 3حيايت، يف ذاكريت، ويف قلف" و روحي"
وهذا ما دفعها إىل احلياة السلبية، وهي صورة عن أزمة جيل ممزق حائر بني األطراف املتصارعة 

ملوت ، وهذا ما جعل املثقفة تغرتب عن نفسها وعن جمتمعها  ) املثقف/ السلطة ، ) الذات/ ا
 إىل فضاء آخر ) احلانة، الشرب، اجلنس .

 فضاء املثقف:-2

عر  عركة جتديد اإلنسان، وجتديد عالقته بالعامل ) الدولة، اجملتمع، كانت امل كة احلقيقية هي م
عركة،  الثقافة، الدين............  ومن هنا، وجد املثقف اجلزائري، الذي كان معنيا هبذه امل

عركة التحديث نفسه أمام حتمية التغيري، وذلك بتحديد أسئلته، و أدواته الفكرية، وخطابه  م
ملرحلة سواء وطنيا أو دوليا هي  أي اللغة الّت ميارس هبا حياته الفكرية و الثقافية: إذ كانت ا

مرحلة انتقالية جد خطرية يف مسار تطور اجملتمع اإلنساين املعاصر، خاصة بعد اهنيار املعسكر 
الشيوعي، وما خلفه ذلك من سقوط كل األحالم و اليتيوبيات الكربى، ودخول العامل يف 

عصر الرأمسالية و النموذج الدميقراطي يف صيغته الغربية، وخضوع العامل إىل عصر جديد، 
فما حدث يف اجلزائر ترك جرحا  2أحادية قطبية يف التوجه السياسي و االقتصادي  والثقايف"

س ــعميقا يف نفسية املثقف اجلزائري، هذا ما دجده منعك  ا ــــــــــــ
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لباب ياسية و االجتماعية الّت عاشتها اجلزائر فتحت ايف خطاباته الّت أنتجها، فاألوضاع الس
 على

 
 .341ص .3083. قراءات نقدية مفتوحة. دار فيسريا. لونيس بن علي. تفاحة الرببري ينظر  (8
 .82ص .ة ــــــــــــــــــــــالرواي (3

 .321لونيس بن علي. تفاحة الرببري. ص   -2     

مصراعيه ألجل تغيري أمناط التفكري، " ويعترب املثقف اجلزائري النموذج املثايل لرصد احلراك  
ملرحلة  االجتماعي ا ، ألنه ميلك القدرة على فهم ما حيدث، ورمبا ماالنتقاليةو السياسي يف هذه ا

تخذ يستؤول إليه األوضاع يف املستقبل القريب، ومن أجل استيعاب الواقع، كان عليه أن 
، فهذه األوضاع املتأزمة سامهت يف 8خطابا جديدا، يناسب الواقع اجلديد برتاجيدية القاسية"

ملوت.  بروز جتارب إبداعية جديدة على الساحة األدبية، استمدت مادهتا من احملنة ، العنف و ا

ذه  ــ ه لذلك جاءت رواية )خرائط لشهوة الليل  لتعرب لنا عن عالقة املثقف باألزمة، و
خل ة ا ــ ـــــــــــــ ـي اص ــ  ــــــــــ

طغت على معظم أعمال الروائي، ألن شخصية املثقف داخل الرواية كانت جد قلقة يف 
حواراهتا مع باقي الشخصيات األخرى داخل الرواية، و الّت عانت الغربة وعن عجزها عن 

ح التساؤل روائي طر التعبري، فهذه الرواية صورت لنا املثقف الذي عاىن التمزق و الضياع، فال
فوكو دولوز؟ وهل هي عالقة احتواء، إصالح أم -التايل: "ما هي عالقة املثقف بالسلطة حسب 

فوكو عن تسييس املثقف"  الذي يواجه مجلة من العوائق  "politisationإقصاء؟ يتحدث 
لوعي ا النفسية و االجتماعية الّت حتدد مكانته ودوره يف إنتاج اخلطاب وتوزيع املعىن وتشكيل

فوكو هو إطار اإلقصاء و النبذ و الطرد و االهتام وتثبيت  و التصور، فاإلطار الذي يصوره 
جتماعية العوائق، ومع ذلك تتأسس عالقة اإلحتواء عندما يرتد املثقف عنصرا من الشبكة اال
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 ض عليها مجلة من املعايري و القوانني  والتصورات و الدالالت ور فالّت تراقبها السلطة وت
، ومن خالل هذه التساؤالت رسم لنا الروائي مصري املثقف اجلزائري الذي جسده يف 3الرموز"

 ثالث حاالت:

 مثقف جيرب على الصمت و إما سيكون مصريه التصفية اجلسدية. -
  .مثقف خيتار اهلروب من الواقع ) السفر إىل خارج الوطن -

 .321. ص لونيس بن علي تفاحة الرببري-8

جيل دولوز. املثقفون و السلطة. كتابات معاصرة جملة اإلبداع و العلوم اإلنسانية. الشركة العربية للتوزيع و النشر -لزين حممد شوقي . حوار: ميشال فوكوا-3 
 .42ص . 8998. متوز آب 28. ع  1بريوت لبنان. اجمللد

 

 مثقف كان مصريه السجن. -

 وهذا ما سنتعرض له من خالل الشخصيات املثقفة الّت عرضها لنا الروائي: 

 هي الشخصية البطلة، فتاة مثقفة، جامعية مهتمة باجلانب األديب و الفين. ليليا عياش:

 مديرة ثانوية. األم:

أستاذ يدرس بالثانوية، تغريت أوضاعه بعد وفاة زوجته، حيث غرق يف قراءة  زوج الوالدة:
يصلي يقرأ القرآن، كانت السلطة تتابعه ألهنا هتم باإلرهاب يشارك يف مظاهرات الكتب، 

وكان جزاؤه الضرب و التعذيب حيث يقول: "هذا ما يعرفونه أبناء الكلب، الضرب و القتل 
 8و التعذيب"

 جامعية مثقفة، سافرت إىل اخلارج إلكمال الدراسة. صديقة ليليا منرية:
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يربز لنا صورة املثقف الضعيف، فهو كاتب ولكنه ال جيرؤ على  خطيب منرية )عزيز السبع :
اركا أحالمه، وهو يعترب الكتابة جنون حيث يقول: "جنون  نشر أعماله، يقرر السفر إىل كندا ت

 3هو أن تكتب يف هذه البالد"

مثقف تائه يف األفكار و التصورات سلف" يهرب من الواقع  من  أستاذ الفلسفة يف اجلامعة:
لتكتم على نظرياته و أفكاره قصد محاية نفسه، إذن فهو ال جيابه الواقع وال حياول تغيريه خالل ا

ملواجهة يف اجملتمع هلذا أنا أختلف مع اآلخرين، وكما تعرفني لست منتميا إال  "لست من دعاة ا
 2عد تفحص و دراية"بللفكر الذي اعتنقه عقلي 

صورة للمثقف الذي هجر بلده خوفا على سالمته وضمانا حلياته، رافقته  الرسام علي خالد:
 ليليا 
 .81ص  .مفيت بشري الرواية (8
 .831ص املرجع نفسه.  (3
 .92ص املرجع نفسه . (2

هة كل املثقفني يف تلك الفرتة، لكنه أصبح سلبيا يف غربته هذه "عرفت أن إىل باريس وج   
فهو جيسد  ،8ينزف منهم شيء مجيل، وذكرى رائعة"املنفى يقتل الناس من الداخل، كل يوم 

 مصري املثقفني 

األزمة، فالغربة غيبت دورهم يف احلياة وقتلت محاسهم وواجهوا )  الذين كانوا ضحية هذه
 غربة مزدوجة .

جاء مع ليليا عند عودهتا للجزائر، يف حتقيق صحفي عن  الصحفي الفرنسي "مارسيل":
 األوضاع الّت حتدث يف اجلزائر، وقد منحت له كل التسهيالت ألداء عمله.
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إن الصورة احملافظة للمثقف ، تنوعت واختلفت و تأثرت داخل قضاء الرواية، فالروائي 
هنا بني  زمن احملنة. و الروائيرصد لنا مناذج خمتلفة قصد إبراز التهميش الذي عاناه املثقف يف 

دوره االجيايب يف طرح أفكارهم، فلم يكن منطويا، ومل جيسد لنا شخصية املثقف السلف"، بل 
حكي لنا الواقع املعيش بلغة واضحة.فاملثقفون يف هذه العشرية ضائعون ويعانون التهميش يف 

 هذا الوطن، مما أدى إىل هجرة العديد منهم.

 الشخصية اإلشكالية:البطلة املتخيلة -3

: عندما تقص ليليا حكايتها يكون الكاتب يف حالة التلقي، وليليا يف حالة التلفظ، العامل
 3"أحكي على لساين اخلاص هذه الرواية"

فبداية الرواية هنا ميزهتا" هيمنة اجلمل اإلقتضائية اهلادفة إىل التأثري على املتلقي الذي سيغدو 
. فهذه 4رد حكايتها على لساهنا "ملاذا مسحت يل أيها الراوي"بطلة سح للألنه مس 2مرسال"

ل ك ــ ــــــــ ـش رواية تت ــ ـــــ ـل  ا

من ثالثة عوامل : ليليا. الكاتب . احلكاية. وقد سارت وفق برنامج سردي يف 
ار  ــ ـــــــــــــــــــ ـط إ

اين  ــ ــــــــــــــــــــ ـم  ز
 .48ص  .ةـــــــــالرواي (8
 .8صاملرجــــــــــع نفسه . (3
 .41.ص3000أكتوبر  .8ط .بوطاجني السعيد االشتغال العملي. دراسة سيميائية. غدا يوم جديد البن هدوقة . منشورات االختالف اجلزائر (2
 .8ص  .ةــــــــــــــــالرواي (4

 ومكاين:

ملرسل  وع           ا ملوض ملرسل              ا  إليها

 احلكاية             القارئ      ليليا           
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 مسحت  )ل  )ي : الراوي / ليليا            ذات/ موضوع 

فقد نقلت لنا البطلة وجهة نظر الشخصيات من خالل تفاعلهم معهن، فالشخصية ) املثقفة  
ؤرخ له بظهور مفهوم )  ورن تطهنا احتلت موقعا رياديا يف القصة حيث أ الرواية احلديثة ي

شخصية مثقفة بكل املعايري..... ومن هنا دجدها يربز خيارات   الشخصية / اإلشكالية  الّت هي
فالروائي كان دميقراطيا وترك  8الروائي وهو ميحور سرده على شخصية حمورية هي املثقف"

 ا يعادل القارئ.احلرية الكاملة للبطلة كي حتكي احلكاية، و أصبح متلقي

وقد حتكمت لوحدها يف آلية السرد، فهي الشخصية الساردة ) املتكلمة ، فكل املثقفني يف   
الرواية عجزوا عن التغيري " فمن حيث اجلوهر، يرتبط ) املثقف  بوظيفة إنتاج األفكار، من 

عال ي كعضو فجانب ما ميارسه من دور اجتماع إىلخالل االبتكار و النقد و التأمل و النقاش، 
ملؤسسة اإلجتماعية، وهو األمر الذي يعطي لألفكار الّت ينتجها اجملال امللموس للتحقق، و  يف ا
باختصار جيمع  )املثقف  بني ) الوعي االجتماعي  وبني ) الدور االجتماعي ، هبذا املعىن ميلك 

 3سلطة الفكرة، مث سلطة الفعل"

دت واقعا أخالقيا و اجتماعيا و سياسيا، إن البطلة من خالل تصرفاهتا و أفعاهلا جس
 الجتماعياولنتساءل ملاذا يا ترى استغلت ثقافتها يف اإلجتاه السلف"؟ وملاذا متردت على واقعها 

ذات  ــ ــــــ ـل  انفصال ا

 
 .329تفاحة الرببري. ص .علي بن لونيس  (8
 .348ص املرجع نفسه.  (3

 يف مقابل الذات االجتماعية؟ الفردية ) البطلة   
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وحسب تأويلنا يرجع سبب مترد البطلة إىل غياب اإلحتواء النفسي و اإلجتماعي فالظروف 
الّت عاشتها مل تكن هينة، فالذات الفردية يف عالقتها خبطاب الذوات اآلخرين، الذين جسدوا 
فضاء ميثل األسرة و اجلامعة و السلطة السياسية املتمثلة يف شخصية الكومندان مسعود الذي 

هذه السلطة الّت أرادت احلفاظ على  االستغاللالبطلة   وجعلها عرضة للتسلط و قيد ذات 
مركزها و هيمنتها  ومصاحلها، و بالتايل وجدت الذات البطلة نفسها لعبة يف يد الكومندان، 

 ويف نفس الوقت متتهن الرذيلة ) اجلنس .

ملرأة هي الّت تربعت على عرش الرواية منذ البداية إىل النه  ا اية، و الروائي من خالهلإن ا
أراد رد اإلعتبار للمرأة من إبراز مكانتها داخل اجملتمع، وأراد أن يشري إىل أنه بدل أن حناسبها 

ن ليليا ، فلم تكاالستغاللعلى أخطائها حناسب الرجل على أخطائه معها فهي معرضة للظلم و 
ملرأة إ ، ذا أخطأت ال يغفر هلا اجملتمعسوى جسد يدنس كل يوم، دون اعتبار إلنسانيتها، لكن ا

الّت ظهرت يف اجملتمع، حيث صار ) البغاء  مهنة متارسها  االحنرافو الروائي تطرق إىل قضية 
ملرأة عارضة جسدها مقابل   جتنيه.مال ا

 

 

 

 

 

 

 :أهم الدالالت يف حدود التأويل-4
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إّن الذات املبدعة ترفض السلطة و السيطرة جبميع أنواعها، خاصة بعد حترير الروائي هلا،  
ملؤلف،  تقول: "حيث كانت ترغب يف جزء ما مثلما فهي شخصية متمردة ومتحررة من سلطة ا

بأن يكون هلا صوت، فمنحها إياه، أرغب يف أن يكون يل صوت حيكي ما حيكيه و يقول ما 
ن فقدان والدها نقطة حتول هامة يف تغيري مسار حياهتا، حيث ركزت البطلة ، و قد كا8يقوله"

على وصف الدمية الّت اشرتاها هلا والدها " عندما أحضر يل والدي دمية تتحدث أو تصدر 
ا وهذا م ، وقد عاشت حياهتا مشتتة ضائعة، ومنتقلة بني أيدي الرجال3أصواتا تشبه الكالم"

الشعور بأين دمية خدعت، وكنت جمرد دمية يف يد رجال من : "يف داخلي مزقين صرحت به
فهذا هو الطريق الذي اختارته البطلة  2فوق أو رجل واحد ميثل ذلك الفوق العجيب الغريب"

مند وفاة والدها و زواج أمها و معاناهتا التهميش مث تعود لرتاجع نفسها بوصفها بالسرد "لكن  
فالسواد  4يف حبرية السواد بتلك الصورة"كيف كنت شريرة بذلك الشكل؟ كيف غطست 

للدمار و الدم و  صفة الزمةالذي وشحت به الرواية غالفها، و خيم على فصوهلا وكان 
الضغوط االجتماعية، كان منبعه شعور بالنقص و الضياع، و السقوط يف املنحدر الذي جتهل 

 جابة.لّت ال جتد هلا إآخره، إهنا تعيش وفقط، تعيش يف جو التساؤالت الّت ال تنتهي و ا

و مبا أن الرواية صورت الواقع فمن الطبيعي أن تتكئ على الوصف يف مترير خطاهبا من 
خالل لغة محلت اآلالم و املعاناة و اخلوف، وقد صورت لنا احلياة على أهنا عنكبوت حيث 

 يقول: 

 

 
 .1ص  .ةــــــــــــــــــــــــــــالرواي (8
 .20ص املرجع نفسه . (3
 .20صاملرجع نفسه . (2
 .23ص املرجع نفسه . (4
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"تشبه احلياة يف صورهتا األكثر مأساوية األخطبوط الذي يتمكن من القبض عليك، ميسك من 
يرتك حلركة،  كأطرافك كلها، من قدميك إىل يديك على بطنك و رأسك، و ال  قادرا على ا

ك هبذا نتهي حياتوال على فعل أي شيء، تستسلم لقوته اجلبارة، لقدرته على سحقك، وت
  8الشكل"

فالذات املبدعة مل تعتمد "على جمرد الوصف الفوتوغرايف الذي يعيد تشكيل الواقع حسب 
صورته املفرتضة و إمنا كان يقدم املكان يف خالل نظرته اخلاصة، وقد انعكس ذلك على أفعال 

و نالحظ هذا اإلختالف الصارخ بني البيت و  3الشخصيات فحمل املكان بذلك قيما خمتلفة"
اجلامعة و البار   وباريس، وبيت الكومندان مسعود، فكلها أماكن أثرت على احلالة النفسية 

للبطلة فهنا " يصف لنا الواقع حّت يكون هذا اخلطاب وسيلة ) لتفادي عدم تكرار احملنة و 
اد دتقنية االسرت  ث جلأت الذات املبدعة إىل، حي2رفض الزمن القائم لينمو الزمن اآلخر املغاير"

، فهي أحيانا تعود 4من أجل مترير خطاهبا "كانت حيايت متر من قدام عيين كشريط سينمائي"
وكيف هربت من  بذاكرهتا لتسرتجع طفولتها، ومرة أخرى لتسرتجع قصة صديقتها الوهرانية 

سفة جع قصتها مع أستاذ الفلأهلها بسبب محل غري شرعي، وغرر هبا، ويف مواقف أخرى تسرت 
اركسي ، كما عادت البطلة بذاكرهتا لتسرتجع ما مسته يف احلانة عن  ) الغارق يف الفكر امل

الثورة التحريرية الكربى ) التصفية اجلسدية  حفاظا على دجاح الثورة، و بالتايل هناك مقارنة 
رنسي ني البطلة و الصحفي الفبني اجلزائر املاضي و جزائر احلاضر من خالل احلوار الذي دار ب

ملولود يف اجلزائر حيبها و حيتفظ بألواهنا " اللون األبيض  وزرقة البحر"   1"مارسيل"، ا

 
 .24ص .ة ــــــــــــــــــــالرواي (8
 .801ص  .عبد احلميد هيمة (3
 .888ص املرجع نفسه . (2
 .43ص  .ةـــــــــــــــــــالرواي (4
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 .41ص املرجع نفسه . (1
 

مث ضحك وهو يسمعين أخطابه:  8كما يقول "مل  تعرفوا كيف حتافظون عليها"لكن لألسف  
ئركم و جزائرنا، و هنا نالحظ أن الكاتب يعود للتاريخ )املاضي  من خالل توظيفه  جرا

للتناص  والرتميز " اجلزائر جزائرية و اجلزائر فرنسية"، ففرنسا حنت إىل ماضيها يف قوله "كان 
ملرير. 3ميكننا أن نعيش مع بعض"    ، فالذات املبدعة استعملت الزمن املاضي لتنقذ به الواقع ا

وقد عكس لنا الكاتب األقنعة الّت يضعها الناس على وجوههم، حبيث يتحول كل فرد إىل  
جمموعة من األفراد املتناحرة، ونلمس هذا يف حتويل بطلته إىل بطلتني: "األوىل عياش يف رواية 

خرائط لشهوة الليل، و الثانية البطلة "الم" يف رواية عزيز السبع تتحرك يف اجتاه مضاد للبطلة، 
ملوت        فقد، فقد جاء اسم ليليا عياش ممثال يف :       الليل: الظالم          )اهلزمية، ا

 عياش: العيش            البحث عن النور )احلياة                              

 فهناك صراع بني )الليل و النهار  أو ) الظلمة و النور .

 فاءاالكتيد مل يصرح به، ولعل سقوط حروف ليليا و أمايف الرواية "الم" فهذا االسم اجلد
 حبرف الم يدل على عدم اكتمال احللم .

و هكذا ميكننا القول أن الكاتب " من خالل استخدام كل الطاقات الفنية املتاحة لتقوية البعد 
الدرامي، و تعميق الوعي بالذات و الواقع املعيش، و كذا تأكيد اهلوية من خالل اإلنكسارات 

و الثقافية و السياسية لواقع الشخصية الروائية، ويتأكد ذلك من خالل إصرار  الجتماعيةا
تركيبا  الكاتب دائما على حضور صورة اآلخر ضمن وعي األنا املاردة، تستدعي احلكاية 

ذ من  ــ ــــــــــــــــــ ـخ  حديثا يت
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 .41ص .ة ـــــــــــــــــــــالرواي (8
 .41ص املرجع نفسه . (3

  

ال جزائر التسعينات الّت دجح الروائي يف وصفها   حهذا هو  8الفضاء بؤرة للفعل السردي"
 لنا املعاناة و جعلتنا نسري يف مرحلة ممتعة عرب تها عرب ذاكرة قوية، وصور حية نقلوتصوير 

 صفحات هذه الرواية. 

ملربرة حّت للفرتة التسعينية/زم الرواية. ولعل هذا  نوما قد نصطلح عليه اليوم حبياة الالغاية ا
ع ــهذا جي تــــــــــ لـــل اش ــراك خرائط  يـ ــشهوة الل ل  مع ـ

ص ة "رواي ــال ق"دمة ـ ــديت البطل املثقــيف ع تيف ف ــ ــالف رة ـ
ي ــالتسعين ة اشرتاكا واهيا أو جمرد احتكاك مل يبلغ ــــــــــــــــــ

 .مستوى التقاطع
عياش بطلة لعمله، بل جعل منها شاهدا على فرتة الحظ أيضا أن مفّت مل جيعل من ليليا ن

ت ــمت د يف احلقيقة من هناية الثمانينيات حّت هناية ــــــــــــــ
 التسعينيات، ما جعلها شاهدا على أهم مراحل

ي ــالتعدد بكل ما جسدته من و ة ـــــــــــــــــــــــــ
زوج وكوابيس وليليا وسعيد  على طول ف منريةحياة السبع و أحالم، كوابيس وواقع.. أحالم ال

ــليف اهذه الرحلة املضنية يتكرر توقيع البطل احلقيقي   رواية جمسدا يف شخصــ
ع ــومس  ود و ـــــــــــ

ل ــا بـــــــــــــ ــذي يغري  مــــــ ــدلته  ع كل ـــــ
النهاية أحب أن أقول أن هناية  يف مراحل الرحلةمرحلة من 

ي ــالروا ة كما تبدو، صحيح أن قتل ليليا لزوجها ـــــــــــ ة مل تكن مأساوي
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مسعود عمل دراماتيكي بامتياز، إال أنه مل يكن مأساويا بشكل صرف، بدليل أن أي قارئ 
شعر ببعض االرتياح ياندمج مع العمل ال بد وأن 

ع ــب د مقتل مسعود على يد ليليا عياش الّت عمدت ــــــــــــــــ
ــباحلب الذي تنكرت لوج إىل ذلك بعدما اقتنعت  وده يف حياهتا، حب ملــــــــ

 مي .جيعلها خترج من قمقمها االنتقا

 

 

 

 
 .883هيمة عبد احلميد. ص (8

 

 الفضاء اجلغرايف )املكاين  :

 :أنواع الفضاء يف الرواية

 الماكن املغلقة :ا-1

 داللة البيت -1-1

 داللة الوطن -1-2

 داللة املنفى-1-3

 املفتوحة:األماكن -2



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

117 
 

 :اجلامعة -2-1
 الشارع-2-2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفضاء اجلغرايف )املكاين  :

"يّتخذ الفضاء احلكائي منزلة هامة يف البناء الّسردي عامة، و الّروايات خاصة، باعتباره   
لبنة أساسية تشمل اإلطار اّلذي تدور فيه األحداث و تتحرك فيه الّشخصيات، ومن مثة يكون 

 .1إسهام الفضاء يف بناء اخلرب ويف تشكل اخلطاب إسهاما الفتا"
طور األحداث و الّشخصيات، وهو ليس مكانا معتادا  فالفضاء يشكل أرضية مناسبة لت

كاّلذي نعيشه أو خنرتقه يوميا، بل يتشّكل كعنصر من بني العناصر املكونّة للحدث الّروائي، 
وال ميكن االستغناء عن الفضاء يف العمل الّروائي ألنه ال نتخيل وجود حدث يف زمان ما مبعزل 

عل بني اإلنسان و جمتمعه، ولذا فشأنه شأن أي نتاج عن املكان كونه    "حيتوي خالصة الّتفا
اجتماعي آخر حيمل جزءا من أخالقية و أفكار و وعي ساكنيه، ومنذ القدم وحّت الوقت 
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ملرئي و القريب اّلذي سّجل اإلنسان عليه ثقافته و فكره و  احلاضر كان املكان هو القرطاس ا
ورثه حياهتم وكيفيةفنونه خماوفه وآماله، وأسراره وكل ما يّتصل به و   ما وصل إليه من ماضيه لي

 2تعاملهم مع الطّبيعة"
إذن فأمهية الفضاء تكمن يف أنه ال ميثل أحد العناصر الفنية أو املكان اّلذي جتري فيه 
 األحداث وتتفاعل فيه الّشخصيات بينه وحسب بل كونه حيتوي مجيع العناصر الّروائية.

ص الّروائي اإلبداعي، ليس ظرفا حاويا ال لون له إالّ ما "فليس املكان فضاء حمايدا يف النّ 
يلّونه به ساكنه أو املاربه، بل قد يكون املكان فضاء رمزيا أو تعبريا عن اختيار فين خمصوص 

يتجاوز ماهيته األوىل...فالّرواية نص مكاين بامتياز.....املكان يتفاوت من حيث حموريته 
ــــــــــــ ـي ن زاو ــ ـــــــــ ة إىل أخرى"ـم  4ــ

 
 

 
 .122ـه.ص 201001240صابر احلباشة: غواية السرد. قراءات يف الرواية العربية. دار نينوى.سورية دمشق  (1

 .70ـه .ص 1240. 2010.  2ياسني النصري. :لرواية. و املكان. دراسة املكان الروائي. دار نينوى ط (2

 .127صابر احلباشـــــــــــــة..ص  (4

 
فالفضاء يف الّنص الّروائي ليس مساحة للحياد بل هو املمثل الّداليل للّشخصية فاألحداث    

الّّت جتري داخل مكان معني ختتلف من حيث الّدالالت و األبعاد الّت جتري يف مكان معني: 
"بل قد يتجاوز الّدور البنائي األساسي إىل أدوار وظيفية ميكن استخالصها جبالء عرب استقراء 

املتون احلكائية الّت ترد فيها الفضاءات املكانية موظفة بل فاعلة يف الّتعبري عن الرؤية الفنية 
ملوقف  اجلمالية للمؤلف و لزاوية نظر الّراوي، و بإدراج الفضاء يف قلب احلدث القصصي أو ا

وح بني احلض ر و الدرامي الذي تعيشه الّشخصية أو ينحته الّراوي، مبعىن أن الفضاء قد يرتا
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ملؤسس لواقعية األحداث القصصية واالنتساب إىل أبعاد الّتأويلية لدالالت الّرواية  الفعل ا
 1مبختلف ألواهنا احملتملة ذات الّظالل االجتماعية والّسياسية و األخالقية عموما"

فال ميكن للفضاء أن يكون جمرد مكّون مرمي يف مساحات الّنص الّروائي دون معىن بل إنّه 
ع األحداث الّّت تعيشها الّشخصية " ومن هذه الّناحية ميكن اعتبار الفضاء الّروائي يتفاعل م

مبثابة بناء يتّم إنشاؤه اعتمادا على املميزات و الّتحديدات الّّت تطبع الّشخصيات حبيث جيري 
 يتالّتحديد الّتدرجيي ليس فقط خلطوط املكان اهلندسية وإمنا أيضا لصفاته الّداللية وذلك لكي يأ

 2منسجما مع الّتطور احلكائي العام"
فمعمار الفضاء الّروائي يساعد الّشخصيات على الّتفاعل مع األحداث، نظرا لألمهية الّت 

يف كتاب )عامل الّرواية     quillet وكيليت)   bourneufيكتسبها، فالكاتبان بور نوف)
ملوجودة  حيّددان هذه األمهية و ينفيان عنه صفة احملايدة، كما أهنما يتطّرقان للعالقة احملدودة ا

بني كل من الفضاء و الوصف وبني الفضاء و الّشخصية و الزمن، وبني الفضاءات و التنقالت  
 ن الفضاء واقعيا أم خياليا.وخط الّسري، أّما الّشخصية و الفضاء فهما مندجمان سواء أكا

 
 
 .141صابر احلباشة.ص (1

 .40حسن حبراوي .ص  (2

 
إذن "وظيفة املكان هي وظيفة داللية مجالية نظرا ملا يّتسم به فضاؤه من إضفاء أبعاده على    

ملرئية إىل ما تضمره من أبعاد خفية، من  احلقائق اجملردة بفضل إحياء ال هنائي، يتجاوز الّصورة ا
 1ية فاعلية اإليهام"شأهنا تقو 

انطالقا من الّتعريف املشرتك بني مؤّلفي السيميائية )قرمياس وكورتيس ، ومؤلف معجم 
املصطلحات األدبية احلديثة )سعيد علوش  ملفهوم الفضاء، واقتناعا مّنا بتجاوز الفضاء للمكان 
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هذه الّرؤية، مبفهومه اجلغرايف، لكونه أوسع منه ومشتمال عليه يف آن واحد، انطالقا من 
سأحاول رصد الفضاء يف رواية )خرائط لشهوة الّليل لبشري مفّت ، باعتباره فضاء يقابل املكان 

ا كذلك ينفتح على ما هو نفسي فيزيولوجي تنعكس  مبفهومه اجلغرايف القريب، ومكانا رمزي
 على صفحاته خصوصيا ماهو اجتماعي ثقايف.

ملوجود بني الفضاء و املك يف ان يف الّدراسات الّنقدية العربية يقودين إىل توظفهذا التداخل ا
املصطلحني معا كوهنما األكثر شيوعا وتداوال، وألن املكان هو البنية األّولية الّت تعكس أفعال 
الّناس و أنشطهم، فالفضاء الّروائي باعتباره نصا لغويا يدفعنا إىل رصد اجلماليات و الّدالالت 

 .2الّت تربط اإلنسان باحلياة
 

 

 

 

 

 
 
 
 .17أمحد.:مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية. دار الغرب للنشر و التوزيع. وهران. د.ط.ص  طالب- (1

 .14ينظر. حممد متقن. ص -2

فنيا،حيث يتخذ منه متنا  مع املكان تعامال يتعامل أن يستطيع الذي هو الروائي  املبدع     
الرواية وتتحرك ضمنه الشخصيات وقد جرت  أحداثللحدث الروائي الذي جتري فيه 

 مكانية متعددة لذلك سنعرض أمكنة الرواية أفضيةرواية  )خرائط لشهوة الليل  يف  أحداث
ض كيفية األوىل: رؤيتني وفق املغلقة  األمكنة متوضع كيفية والثانية املفتوحة، األمكنة عــمتو
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وصف األمكنة ، وملعرفة  يف الباحثون هاإلي عهد التجليات الّت أكرب من املقاربة هذه تعد إذ
 :دوره جيب طرح األسئلة اآلتية

 

 أين جتري أحداث الرواية؟ -
 كيف يقدم لنا الروائي صورة الفضاء؟ -

 ملاذا اختار هذا املكان؟ -

 هذا تشكيل يف األكرب اجلزء متثل فهي ، كثريا األمكنة هذه وصف  على روايةالاعتمدت 
 أوسلبا  إما األشخاصآخر،ويؤثر املكان على نفسية  يف وانغالقها موضع يف الفضاء بانفتاحها

،ومن هنا يعكس الفضاء بعدا نفسيا ،فاملكان االجيايب هو الذي دجد فيه الراحة واالطمئنان  إجيابا
طار املادي يعترب املكان اإلو واجه فيه األمل والتشرد نكان السلف" فهو الذي امل أماوالعيش الكرمي 

وال ميكن االستغناء عن هذا العامل يف النص األديب وخباصة  جتري فيه أحداث الرواية ،الذي 
يكتسب املكان يف الرواية أمهية كبرية، ال ألنه أحد عناصرها الفنية، أو ألنه » الروائي منه، 

املكان الذي جترى فيه احلوادث، وتتحرك خالله الشخصيات فحسب، بل ألنه يتحول يف 
ملتميزة إىل فضاء حيتوى كل العناصر الروائية، مبا فيها من حوادث وشخصيات، بعض األعمال ا

وما بينها من عالقات، ومينحها املناخ الذي تفعل فيه، وتعرب عن وجهة نظرها، ويكون هو 
ملؤلف، وهبذه  نفسه املساعد على تطوير بناء الرواية، واحلامل لرؤية البطل، واملمثل ملنظور ا

كان كقطعة القماش بالنسبة إىل اللوحة، بل يكون الفضاء الذي تصنعه احلالة ال يكون امل
 (8)«اللوحة

  

 

 www.diwanalarab.com/spip.php?article2220 الرواية، يف نمجاليات املكا،كزياد حمب أمحد-(8)
 

 :أنواع الفضاء يف الرواية
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ك   حركة الشخصيات يف الفضاء بتمييز عدة أما ــتسمح لنا  ماكن الرواية، كاألن يف ـــ
ن زل "، واألماكن املفتوحة أين يكثر التنقل كنقاط عبور األشخاص " ــــــاملغلقة "امل

ن كلوالشارع"  ــمكان من هذه األمك  .ة له داللته اخلاصة عند الروائيـ
  :األماكن املغلقة- .1

ه د نفسوهي أماكن حمصورة يف حيز الفضاء، حمدودة املساحة، يرتاد عليها الشخص ليج  
سي ــقا اهلموم واألحزان أو يلقى مشاعر احلب واحلنان، وهو ما فسره  الماآلي ـــــ

ت ــلنا بشري مفّت من خالل رواي ليليا" بني "ه "خرائط لشهوة الليل" عن تنقالت بطلة قصتهـ
 .هذه األماكن

 : داللة البيت -1-1  
ويعد املكان الطفو يل األول وقد ارتبط  اإلنسان حياة يف مهما حيزا مغلق ويشغل مكان وهو   

ن ــه  ا  ـــــ
لذكريات الّت اسرتجعتها البطلة فقد كان  فضال عن وطمأنينة هلا  وأمن راحة مصدربأوىل ا

 ذلك فقد شكل البيت افتتاحية الرواية للحديث عن شخوصها.
ا كانت عالقة فا  اجلانب ناحية من كبريا دورا البيت شكلحيث  ،تأثرلعالقة بني البيت وليلي

س ــالنف   يــــ
 األفراد وكان عدد خالله، من وبالتايل حققت ذاهتا والضياع، التشرد ومحاها من للبطلة

ث ــثال حيث تقول ليليا :"والدي كان يعمل يف  مواأل األب إىل باإلضافة البطلة الشخصية ةـ
خ ــإحدى البوا  ر ــــــــــــ

ثانوية  كانت مديرة  أميا يا وحكايات كثرية ،ذويعود هبالتجارية الكبرية وكان يغيب طويال  ،
البيت حيمل  أنالرواية  يف فنالحظ 8صارمة ومتحررة بعض الشيء،تعارفا يف الباخرة" امرأة،

ملرحية العيش وسائل مواصفات العائلة املثقفة وحيتوي على مجيع فاملكان أصبح ميثل التاريخ  ا
حدث هلا  ها ألولتفالبيت ارتبط بذكريات هامة اسرتجعوالذاكرة معا وارتبط مبخيلة املاضي 
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ــح ب يث أطلقت ـــ ــال  طلةـــــــــ
ع ــال ــنـــــــــ نــــــــــــ   ا

 
 
 
 .9صالروايـــــــــــــــــــــــــــة .-8
 
 
 

عيد امليالد الذي انطلقت منه حيث من خالل  وأحالمها ذكرياهتا السرتجاع ملخيلتها
غ ــتقول:"بالر  م ـــ

 وأمن ذلك ال ميكنين أن أجتاوز يوم عيد ميالدي مثال،عندما احضر يل والدي دمية تتحدث 
ذكريات وأحالم  إحياءيف  فقد ساهم البيت8تصدر اصواتا تشبه الكالم،دمية كانت حبجمي"

فا ــلطفولة  ــهـــــــ   وــ
 . واألولمن مكان نشأهتا احلقيقي  حتلم وأتاح هلا أن أحالم اليقظة حيمي

من خالل موت األب:)  كانت  حلميميا املكان ذاوهوقد متزقت هذه العالقة بني البطلة  
حيايت يف كنف عائلة مثل عائلّت ستكون من اسعد احليوات الّت يطمح هلا أي طفل ،غري أن 

حادثة واحدة قلبت األرض على عقبها ،بل زلزلتها وأخرجت سافلها لعاليها ، حينما وصلتنا  
أصبح  البطلة للشخصية بالنسبة الرواية يف املنزل إن. 3ة ختربنا أن والدي تويف بالبحر برقي

ــه كان أن بعد إزعاج مصدر  ذا ـــــــــــ
من  ألماجتاه البيت قد تغري  حني تزوجت  فاإلحساس واحلب الطمأنينةمبين على  ل العائلينز امل

رب ورأت ليليا أن هذا السلوك يعت احلميمةفلم يعد ذلك الوفاء وتلك  أبيهابعد وفاة  أخررجل 
 قط،حيث جاءت تنقل يل أتوقعها أكن:) حّت صدمتين هي بدورها،صدمة مل ألبيها أمهاخيانة 

ا كهذا ميكن  أن،وال ادري ملاذا تصورت  بثا نويتهايدرس  أستاذخرب زفافها من  يسعدين  نأشيئ
ة شيء فاجر  أيافقه منها  أكن صرخت يف وجهها بكلمة مل أنينحبور،اذكر  أييثري يف  آو

ة يشكل مصدر قلق بالنسب أصبحكان البيت مصدر سعادة وسكينة   أنفبعد  2خائنة.....خائنة 
رك  إليها ألتللبطلة جراء احلالة الّت  ت  ميأال أنه واالنفصال عنه :"وشعرت حيث قررت 
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رب ،واىل هت أنالروحية تتفاقم ،حّت قررت اهلرب من البيت ،لكن كيف لفتاة يف العاشرة 
ملزري الذي  4؟"أين نقلت مث ترتاجع ليليا عن قرارها وت إليه لتآفهذا التفكري نابع من الوضع ا

 أنين ىلإوتركتها تفعل ماتريد:"كانت مطمئنة  أمها أمهلتها أنبني بيتها وبني بيت منرية بعد 
 1حمتضنة من طرف عائلة منرية الطيبة"

للبيت شكال ضيقا وال تتحدث عنه إال عندما تقصده "ليليا" لتأكل وتنام، فهو  أعطىفالروائي 
 إذن 

 
 
 .1الروايــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ص-81
 9املرجع نفســـــــــــه. ص-3
 .80املرجع نفسه. ص-2
 .88املرجع نفسه. ص-4
 .88املرجع نفسه. ص-1

 
س ــبالن ــمصبة لليليا مثل نزل، ألنه ـــــ در مهومها وآالمها ـــ

ــع مــ ــكس البيت العائلي السابق مع أ يــ ــها وأب اـــ  ه
والذي تعتربه منبع احلب والعطف واحلنان، فهي تتذكر األوقات السعيدة الّت عاشتها مع أمها 

فقد ربطت بني سلوك أمها تغري، قد البيت اجتاهليليا  إحساس إن وأبيها حتت سقف واحد
 :ا وبني البيت الذي ترعرعت فيه وهذا ما يوضحه املخطط التايلوخيانتها لوالده

 داللةال تاتغري                                        
       

 
 

 بفعل                                                           البيت    
 الشخصية
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لكن البيت الثاين الذي كان حيتضنها بعد زواج أمها هو بيت اجلريان الذي كانت تقصده   
ا  ــ ــ ـه رفقة صديقتها منرية حيث وجدت فيه الدفء والطمأنينة ،بعيدا عن أمها وزوج

. ه ــ ـ ـب ة  ــ ــ ـح  الذي كانت فر
 8مي"ة أوبعد وفاة أمها مل تغادر ليليا البيت بل بقيت فيه:"مل أغادر البيت بعد وفا

حلركة بدوري،لزمت بيّت  وبقيت فيه خاصة بعد األحداث الّت شهدهتا اجلزائر:"وتوقفت عن ا
 3مغلقة على نفسي األبواب والنوافذ"

الذي كانت تقصده، هو بيت الرسام"خالد" هذا املنزل يقع يف أعايل  لثأما البيت الثا
، املكان مؤمن بالسفارات حياهتم خطر علىحيدرة مل يكن هناك من  أعايلهناك يف »حيدرة

البطلة خوفا من  إليهالوحيد الذي جلا ت  هذا املكان2«واقامات املسؤولني الكبار  األجنبية
ما ذاك :"وان بيته سيكون ملجئي عند أنالّت كانت تعيشها اجلزائر  املتأزمة واألوضاعالعنف 

 طمأنين:"علي خالد  طمأنينةمصدر  إىلسيتحول بعد ذلك  الذي ، هذا املنزل4تنفجر احلرب" 
فقد ساعدها هذا البيت بإخراجها من حالتها املضطربة حلالة أفضل  1بيته سيكون بيّت" أن

أن  وبقيت على هذه احلال حوايل ثالثة أشهر إىلبفضل داللته التعبريية حيث تقول ليليا:"
ج عـتزوجت الكومندان مسعود"زوا ــي مبس   ودــــــــــ

 .81ص.ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرواي8
 .31املرجع نفسه. ص-3
 .40املرجع نفـســـــــــــه .ص2
 .28املرجع نفسه . ص-4
 .29املرجع نفسه . ص-1

قد حولت مكان احلب واللقاء خبالد إىل اجلزائر  بطلةلنا أن ال ضحيت8،ودخويل بيته وعيشي فيه"
، وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أن اجلزائرالعاصمة، بينما تدور أحداث الرواية يف 

العاصمة هي قلب اجلزائر، واملكان األول والرئيس يف إصدار القرارات ، ومصدر السلطة 
 .اإلدارية

وكربت رايتهورغم هجرهتا لباريس تعود ليليا إىل بيتها  كما   بعد عام :"البيت الذي ولدت فيه .
روح،ويثري يف حلنا خاصا  تركته أول مرة تقريبا .....هلذا كان البقاء يف بيّت شيئا منعشا ينعش ال

لذكريات   3من ا
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رة إليه دائما يف ساعة متأخأعود "صرت ال أطيل املكوث يف البيت،بالكاد ادخل ألنام،وصرت 
السكر،وشبه منهارة.أنام ماطاب يل من النوم ،واستيقظ واخرج مرة أخرى من الليل مرتعة من 

 2للحياة"
:وكان  وعند مسا عها بعودة مسعود بعد سنتني من الغياب باعت الفيال الّت كانت تسكنها "
تركين فيها وهرب .بعتها  أول شيء قمت به بعد مساعي اخلرب هو إسراعي يف بيع الفيال الّت 

فالفيال  4يف حي السعادة .أغلقت علي الباب فيها ،ورحت انتظره"واشرتيت شقة صغرية 
 .محلت كل ألوان األمل والعذاب الّت جنتها ليليا من زواجها مبسعود

عاد مسعود مث قرر السفر مرة أخرى وبقيت ليليا وحيدة كعادهتا:"بقيت يف البيت حمجوزة يف 
ه ــ ـ ـج  1ة"غرفّت ال أرى أي بصيص نور ،الظالم يلفين من كل 

ـ ـن ـــــــــــــه ـي ا يفقد الب نـــــــ ت مع ـــ ه  ـــــ ا
ى  ــ ـــــــ ـش  كمكان وتتال

داللته التعبريية والرمزية الّت متيزه عن غريه من األمكنة ويصبح معناه اليتعدى خطوط الطول 
فاع  واالرت

 
 
 
 
 
 
 .21صالروايــــــــــــــــــــــــــــة.-8
 .48صاملرجع نفسه. -3
 .830صاملرجع نفسه. -2
 .838صاملرجع نفسه. -4
 822.صاملرجع نفسه . -1

 
وهي أوسع من األماكن املغلقة، حيث جيد اإلنسان نفسه حرا يف تنقالته فيها، إال أهنا حتمل    
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يف طياهتا نظرات فنية وتارخيية وأبعاد حقيقية وأسطورية، كما أن هلا دالالت عميقة عند 
 .الروائي

 الوطن:داللة -2-1

،حيث قام الكاتب باملزج بني املكان والشخصية فظهرت جسد الوطن يف اجلزائر كمفهوم عام
ملرأة،حيث حتدث الكاتب عن أزمة وطن وعن  اجلزائر مرتدية جسد البطلة ،فكان الوطن ا

أوجاع امرأة فيه فقد امتزج ذكر الوطن بكل ما هو مأساوي وكا بوسي فبعد اندالع أحداث 
واجتياح اخلراب والدمار"تلك االنفجارات الّت هزت اجلزائر العاصمة فجأة 8911أكتوبر 

ملون ،وانتشرت يف ملح البصر كالنار يف  والّت قادها شباب عاطل عن العمل وطلبة ثوريون حا
روج والتمرد ، حيث تقلبت األوضاع على عقبيها ،وسقطت 11اهلشيم .كان عام  هو عام اخل
  8الشعارات الرباقة"

كل الفضاء الروائي يف رواية األزمة اجلزائرية مسرحا للعنف والقتل والتدمري جعل من ويش
ملوت الّت  الشخصيات تعيش املأساة وحتلم مبكان امن تلجا إليه وحتتمي فيه من أعاصري ا

اجتاحت العاصمة وأصبحت هذه األمكنة تشكل فضاء حممال بدالالت وأبعاد إيديولوجية 
 سية وسياسية واجتماعية ونف

كفضاء هندسي جغرايف له حدوده وشكله الذي مييزه وحيدد انزاحت عن طبيعتها احلقيقية  
وظيفته إذ حيضر الفضاء يف رواية األزمة عامة ورواية خرائط لشهوة الليل خاصة كمكون 
داليل إحيائي ملتبسا بكل التحوالت الّت شهدهتا اجلزائر يف التسعينات إن الفضاء يف رواية 

ملوت والقهر واالستالب إذ اليكاد خيلو مكان يف املنت الروائي من مشاهد األزمة ه و فضاء ا
القتل واخلراب والدمار وزرع اهللع واخلوف والقلق وسط ساكنيه ويف األخري ميكن لنا 

 تلخيص دالالت وأبعاد الفضاءات اجلغرافية املعلن عنها يف املنت الروائي يف اجلدول اآليت :
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 .31ص.ة ـــــــــــايو الر -8

 

لذلك ميكننا القول أن الوطن  شهد دمارا،وعاش حمنة كابدها كل أبطال الرواية،جراء ما حلق 
هبم من اغتياالت فردية وإبادات مجاعية والقتل الذي طال املثقفني والصحافيني وهؤالء منذ 

ملرأة يف الوطن ومتاهت فيه،ومحلت كل جراحه بداية األزمة   كانوا مستهدفني حيث امتزجت ا
 :اوآالمه ونلمس هذا من خالل احلوار الذي دار بني ليليا وزوجه

 سألته مرة :"هل حتب اجلزائر؟" -

 ومل يستغرب سؤايل ،قال:-

 "نعم ،أحبها أكثر مما تتصورين"-

 داللته الفضاء اجلغرايف

اخلراب ،الدمار ،القتل ،اإلرهاب، العنف  فضاء الوطن                              
ملوت العنف السياسي ،القهر االجتماعي  ،ا

 
 اخليانة ،اهلروب فضاء البيت

 السكر،العربدة،عقد الصفقات املشبوهة فضاء احلانة

 فضاء الشارع

 اجلامعةفضاء 

 

 اهلروب من الواقع

التجسس ،املظاهرات، السياسة، التجمعات 
 الثقافة،
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وعيته،إذ انه أيضا كان حيبين ما يف ذلك ولكن فيما بعد سألته عن طبيعة هذا احلب ،عن ن
 شك،وقلت :

 "هل حتبين مثلما حتبها؟"-

 ففهم مغزى سؤايل ،وقال متبسما بطريقة تنم عن عمق بعيد :

 8"نعم أحبها مثلما احبك ،أحبها يل ،يل وحدي"

سد كل ألنه ج فالتعامل مع الوطن مل يكن تعامال جغرافيا حسيا جافا، بل كان تعامال فنيا
ملرأة واخليانة التن اقضات وتعدى إىل دالالت أخرى فقد جسد املوت والغربة واإلرهاب وا

 ما ميثله املخطط التايل: اواحلب والسعادة وهذ

 اجلزائر                                       

 

 

ملرأة موت   حياة    سعادة   إرهاب غربة  وطن  فشل  دجاح   خيانة    حب  ا

حّت  ألماكناالتنويع يف  إىلخيتصر كل هذه الثنائيات وقد عمد الكاتب  نأفاملكان استطاع 
ليليا  هذه األمكنة حيث تتساءل مشاعرها جتاه  وإظهاريرتك احلرية للشخصيات بالتحرك حبرية 

 ليليا عن كلمة 

ن مبلد وما ذا تعين الن معنا ها كان كبريا لدرجة عدم االستيعاب ،رغم ترديدها للعديد 
را ت ــ ــــ مـل  ا
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:"كانت الكلمة اكرب من أن استوعبها حقا،"البلد"رددهتا عدة مرات يف راسي ،وتساءلت 
 أي بلد

 

  .8ص.ة ــــــــــــــــــــلروايا8

ل8يقصد؟" ــ،فا نــــ نــــــبلد بال روح وا ــسبة هلا  تماء ــــ
ي ــول لــ ت ك ــس لــ ــمة تردد على ا فــ ــش دون  اهـــ

ملزري الذي ألت  ــــــىن،مث تتحدث عن الوضع ا ـع ـــــــــهم أو م ـف
إليه اجلزائر من دمار وخراب جراء األحداث الّت عاشتها حيث تقر ليليا هبذه احلقيقة وتساند 

تركه للجزائر :"ماذا يفعل يف ارض اخلراب هذه لو بقي" فلم يعد هذا البلد أمنا  3مسعود يف 
هي  معلى أصحابه وحيتويه ــ ــ ـت  وتبقى يف حريهتا وأسئلتها الّت التن

حيث تقول"مل ال ارحل عن هنا؟مل ال افعل مثلما فعل مسعود أو غريه من الذين قرروا 
روح سليمة إن هذه التساؤالت  ،2"االبتعاد عن هذه األرض اخلراب الّت لن تنجو من لعنتها أية 

 حتمل داللة الثورة

هوكابوسي،  لكن بعد فرتة عصيبة تغريت على األوضاع فقد امتزج ذكر  الوطن بكل ما 
األوضاع و"صارت اجلزائر ساكنة لوضعها املستقر.احلرب توقفت ألجل غري مسمى.هناك من 

نزل من اجلبل،وسلم نفسه،وهناك من بقي حريصا على ضمان حقوقه بعد عودته،مظاهرات 
طف أبناؤهم يف تلك الفرتة من ضحايا اإلرهاب هنا هناك،جتمعات صغرية لألهايل ممن اخت

السوداء ،الصحافة اليومية مع ،وضد،بعضهم فرحان الن الرصاص صمت أخريا ،والبعض 
األخر متذمر اليعرف ما سيكتبه غدا بعدما كانت حوادث احلرب تغذي هذه الصحف 

ت البطلة إحساسها لقد فقد  4،وتضاعف من أرصدهتا يف البنوك.السالم الحت بشائره"
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ملؤملة ،وبالرغم من هذا فالبطلة بالوطن حيث  أصبح بال مالمح جراء ما خلفته أحداث أكتوبر ا
ا ه ــ ــــــــ ـن  ال ختفي أملها يف تغيري األوضاع وحتس

 
 
 

 

 .  31ص. ةــــــــــــــــــــــــــــــــــلروايا-8
 802صاملرجع نفســـه. -3

 .833صاملرجع نفسه. -2
 838املرجع نفسه. ص.-4

 

 املنفى: اللةد-2-2

ت أن املنفى حيث تقول:"عرف اكتسب املنفى دالالت تعبريية من خالل انتقال البطلة إىل باريس
يقتل الناس من الداخل ،كل يوم ينزف منهم شيء مجيل،وذكرى رائعة،كل دقيقة متر تشعرهم  

ش ا8بان حياهتم وراءهم" ــفال حــــــــ يــخصية  ــاولت تعو ض ــــ
ح ــالوطن من خالل است ــضـــ ك ارـ ــاألمكنة عن طريق الذا  رة ـــــ

وتقول البطلة :"كانت حيايت متر من قدام عيين كشريط سينمائي ،فأتذكر من عرفت ،احن 
وري  د ــ ــ ـب فية  ــ ـــ ـن تذكر وجوه البعض االخرز كنت م للبعض، وافرح ل

ن هربوا،" ــ ــــ ـم ثل  ــ ـ ـم ربة  ا ــ ــ ـه ى3،و ل ــ ـ ـع  وبعد موت 

ليليا لوطنها :" رمبا كان القدر شاء أن أعود ثانية مبوته لبلدي من جديد.لتلك خالد عادت 
األرض، األرض الّت بدأت اشعر حنوها بالكثري من االنتماء املشوش والغريب 
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ذيذة  ــ ـل لة بالكثري من األوهام ال ــ ـ ـم زائر حم ــ ـ جـل ود إىل ا ــ ـ ـع واألسر.أ
ه 2املكسرة." ــلقد  ظ صــ ــرت  فـــ ــورة  ــسرنـ من خالل  اــ

ج ــالشخصية األ يــــ ــنب  ةـــ

عكس األجنف" فالّت جسدت أبعادا ثقافية واجتماعية وسياسية ومنه الصحفي الفرنسي مارسيل 
  فرنسا من آالم للشعب اجلزائري موطنه من خالل حديثه عنه ويعترب امتدادا له فما سببته 

تودد ربه مساعدة للجزائريني وبإظهاره القرابة مئة واثنان وثالثون سنة جعل هذه الشخصية تعت
حيث يقول مارسيل:"لست استعماريا يف تفكريي .أنا ضد كل والتقرب  كواجهة للغرب 

صرية ولكن خسارة كان ميكننا أن نعيش مع  ــ ـــ ـن أشكال العبودية والظلم والع
ا ــ ض وان نكون شيئـــ ــ ع لفا" ب ــ ـــ ـت فرت  ليليا مع وقد4خم ا ــ ــ ـس

 موعد  خالد:"قال بان الرتتيبات جاهزة ،وما علينا أال أن خنتارعلي 
 ومكثت ليليا هناك عام "هل هو حنني استعماري1السفر لباريس .قبلة كل املثقفني آنذاك"

 عميق يف 
وس ــ ــ ـف م ضاع منهم وما زال يشدهم خيط قوي إليه  ن ــ ـــ ـل الفرنسيني،ح

ما ه كل مرة حريصا على احلياة معتزا بنفسه ك،أم إعجاب ببلد يتعثر وينهض وخيرج من جتارب
 ،2لو أن شيئا مل حيدث."

  
 .48ص.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالرواي8
 .43صاملرجع نفسه. -3
 .44صاملرجع نفسه. -2
 .41صاملرجع نفسه. -4
 40. صاملرجع نفسه .-1
 .833صاملرجع نفسه. -2

مية يف   أما ــ ـ ـه مل أ ــ ـ حـي يال فهو  ــ ـ ـل احلانة فتعترب مكان عمل البطلة 
ر  ــ ـــــــــــ ـث روائي وهو أك ــ ـل نت ا ــ ـــــــــ مـل ا

 األماكن 
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ذكرايف الرواية بسبب ارتباطها بليليا ومسعود وكل الشخصيات املهمة يف الرواية،فمثل هذه 
النشوة الّت حيدثها اخلمر حيث كانت  األماكن يقصدها األبطال باحثني عن السكر وحلظات

هذه األماكن منتشرة بكثرة يف خمتلف املناطق ونستشف هذا من خالل تصريح 
ا البلد" ــ هـب ترب أكثر  8ليليا:"الكباريهات الّت صارت تعج  ــ ـع هذا املكان ي ــ ــ ـف

نسبة للبطلة ــ ـ ـل يال محيمية با ــ ـ ـل رتاده  ــ ـــ ـت ندما  ــ ـ ـع  خاصة 
ــــ ـق ث ت ــ ي ول:ح فقد اختارت الذهاب  3"وانأ ارتاد احلانات والكباريهات ليال،" ـ

ينسي اهلموم  واللحظات املأساوية الّت عاشتها بقسوة يف هذه  فضاء إىل هذه األماكن ألهنا
تهاجها من نفسها باناحلياة، فهي  تستوعب وتساعد على اهلروب واإلفالت من قساوة احلياة و 

 ،وممارسة احلياة العبثية ألقصى درجة .املقرفةالعهر وحياهتا الليلية 
كما عكست احلانة حسب رأينا منفى آخر للبطلة حيث  السياسة الّت تولد من رحم     

احلانات ،من خالل الكومندان مسعود الذي كان يلتقي مع ليليا يف احلانة قصد العمل 
عبة ولت السياسة إىل لالسياسي ،فالسكر أصبح يعادل السياسة كالمها يالزم األخر حيث حت

لّت والسياسية ا ةتدار على طاوالت اخلمور فالكومندان مسعود مرآة عاكسة للسلطة العسكري
جسدهتا مرحلة الثمانينات ،كذلك تطرقت الرواية إىل الصفقات املشبوهة الّت تعقد داخلها 

افل س  هاهو احلاج منصور خيربين بأنه حصل على عشر شقق من خالل رشوة رئيس بلدية« :
 اعام سيبيعها جمددا بأمثان خيالية ،لكنه سيحتفظ يل بواحدة،وسيوقع عقد بيعه دمثله ،وانه بع

فهذه 2" يل يف بار" الشمس"من دون أن ادفع إال قبلتني قصريتني على شفتيه املشقوقتني الذابلتني
 األماكن هي بؤر للفساد واملنكرات ،

 
 

 

 . 21ص.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــلروايا-8
 10.صاملرجع نفسه. -3

 .89املرجع نفسه. ص-3
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 األماكن املفتوحة:-3

 :اجلامعة -8
 خالل من األمم وتقدم حضارة عن تعرب اجملتمع،كما توعية إىلهتدف  اجلامعة كانت الرواية يف 

 اخلارجي، العامل حنو واالنفتاح والثقافة للعلم رمز وهي مفتوح مكان عن األحباث وهي عبارة
ك ــي لــــــــ          م

 البطلة وزمالءها ثقافة الدراسي، وتبني العطاء من مسرية بعد العليا، لدراساتا فيها  الطالب
  .الشباب
هوا         ــجلامعة  لــــــــ ــي نقطة ا ــتقاء ليليا مع زمـ  ثحي الئهاـ

ــ ـــ ـح امعة  ــ ـ جـل ت احضر يف ا ــ ـ ـن  ّت تقول: "ك
ط ، ــالنشا ات ولقاءات الطلبة الّت حتدث يف هناية األسبوع،كنت ـــــــــــ

مثلهم تقريبا اعشق الفن،وأحب األدب وقراءة الروايات،وأريد التحدث يف عامل اخليال وسحر 
ن خالل انضمام ليليا إىل فئة ما تغري م ،لكن هذا اجلو الثقايف سرعان 8احلكايات العجيبة"

املخربين وعملها كجاسوسة على زمالئها تراقب أعماهلم وحتركاهتم من قبل الكومندان مسعود 
ت  ــ ق ــ ـــ ـف ّت وا ــ ــــ ـل  الذ ي كلفها هبذه املهمة الصعبة وا

"بدأت احضر نشاطاهتم وجتمعاهتم وانقل أخبارهم وحركاهتم واعرف ما  عليها حيث تقول
لظاهر واملختفي،وشرعت اكتب تقاريري يف هناية كل أسبوع،أرسله للكومندان يدور يف ا
روطها للسلطة السياسية الّت كبلتها وجعلتها تنصاع لش استسلمت البطلة املثقفة فقد3مسعود،"

 ،فالسلطة توظف أمثال هؤالء للمحافظة على مناصبها وبسط نفوذها .
ركها ويوظفها كما  حي فالذات املبدعة قدمت لنا البطلة على أهنا لعبة يف يد الكومندان مسعود 

اء ،  ــ ــ ـش  ي
 كما أشارت إىل قضية مهمة جدا انتشرت يف اجلامعة أال  وهي

ع ــان ص فيها األخالق دامــــــــــ ــخا   يف ةــــــــــ
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تركت  ثقافة علىحتيل  الرواية يف اجلامعة وجود وداللة ألخريةا السنوات شخصيات أبطاهلا:"
نفسي اعرب احلياة كما يعريها اآلخرون،غري أنين كنت اعلم أن القدر قد اصطفاين ألقوم بدور 

 ،أو ألكون يف 

 

 

 .38صالروايــــــــــــــــــــــــــــــــــة.-8
 .31صاملرجع نفسه. -3

فقد 8ما،وزمن ما ،وعصر ما " وسط العقد،الكامرية،وال كبطلة،ولكن كشاهدة على تاريخ
كست  ــ ــــــ  ـع

كلون قوة تريد الذين يشالطلبة الرواية الصراع احلاد بني النظام والفئة املعارضة له واملتمثلة فب
التغيري،فاجملتمع يسوده فكران متضاربان ،حيث هتدف الطبقة املثقفةاىل اقامةجمتمع تسوده 

وكل أنواع االستغالل ،فما كان على السلطة إال  املساواة والعدالة وحتارب الظلم والطغيان
مواجهتها والتصدي هلا مبختلف الوسائل ،بالتغيري اجلذري لألوضاع السائدة الّت لن حيققها إال 
نظام جديد مقوماته العدالة االجتماعية ،لذلك كان البد من النضال والتضحية يف سبيل حتقيق 

 األهداف.

ر     وح احلماسة وتنظيم املظاهرات كما بني الكاتب  الدور الذي فللجامعة دور بارز يف خلق 
قامت به ليليا يف التجسس على زمالئها عندما طلب منها الكومندان مسعود ذلك:"هؤالء 

الطلبة الذين تعرفينهم واحدا واحدا على ما حنن متأكدون منه ينشطون كثريا يف اجلامعة 
ا على امن البلد ،كل ما هنالك إننا نشك أن ويسببون لنا مشاكل كبرية ولكن النعتربهم خطر 

،لقد بات من 3وراءهم أشخاصا خطرين ،نريدك أن ختربينا بكل ما حيدث يف اجتماع اهتم ،"



الفضاء الروائي:دراسة تطبيقية                            الفصل الثاني                                     
 

136 
 

ملؤكد أن العالقة بني البطلة واملكان عالقة قائمة على التبادل ، فأمثال  وهذا ما عكسته البطلة ا
ائرية،ولعل من األسباب الّت جعلت الكاتب ليليا يشريون إىل الفساد الذي عم اجلامعة اجلز 

يويل كل االهتمام لليليا هو أهنا تشكل الشخصية احملورية واألساسية الّت تدور حوهلا أحداث 
 الرواية .

وهي مسرحا شاهدا على تنقالت اخلارجي ، فضاءجزءا من الأما الشوارع فتمثل       
تخطوهنا للوصول إىل أماكن عملهم أو الشخصيات وحتركاهتم حيث يتخذوهنا منا طق عبور ي

رع مدينة اجلز  األماكن الّت يقضون فيها أوقات فراغهم حيث تقول البطلة: ائر "أسري يف شوا
ذرع شوارعها اجلميلة  العاصمة ا

ل2والبائسة" ــفا شوارع هنا تعترب مهزة ـــــــــــــــــ
ص ــو نــــ تربط خمتلف األماكن وامل ــل  قــــــ كما عكست    اط

س ــا س  إح

 .22صاملرجع نفسه .-8
 .31صاملرجع نفسه. -3

 .834الروايــــــــــــــــــــــــــة .ص-2

البطلة الذي كان ممزوجا باجلمال واخليبة ،وارتبط هذا الشعور حبالتها النفسية،وهروبا من 
ان قلف" غلي كنت أجتول يف شوارع اجلزائر العاصمة هاربة من نفسي ومن"واقعها الذي تعيشه

واحيانا حيتاج اإلنسان إىل اهلروب من نفسه ومن جمتمعه وسط هذه الشوارع رغبة يف فهم 8"
رع متنفس للمكبوتات،وفضاء للبحث عن  الواقع واألحداث الّت جتري حوله،كما يعتربا لشا
ع ــ  الذات واهلروب من الواقــــــــــــــــــــــــــ

فالكاتب  اكتفى  بتصوير احلالة  3ارع االبيار بال هدف"تقول ليليا:"سرت وحدي طويال يف ش
 النفسية للبطلة  دون توضيح ما حيدث فيها أو يربز وظيفتها  احليوية داخل الرواية .
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الن الروائي عكس لنا فيها احلالة النفسية للشخصية  وقد ظهرت الشوارع نسبيا يف الرواية
يث ارتبط بالواقع وتأثر به ،كما كشف عن البطلة.فاملكان املفتوح محل دالالت إنسانية ح

 األبعاد النفسية واالجتماعية للبطلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 .94صالروايـــــــــــــــــــــــــــــة .-8

.809صاملرجع نفسه .-3
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بعد هذه الّرحلة املمتعة يف ثنايا الّرواية، و الّّت عّرجنا فيها على أحد العناصر املشّكلة لبنائها 
الكشف عن بعض دالالت الفضاء و طريقة انسجامه الفين حتديدا " الفضاء الّروائي" من خالل 

مع بقية عناصر العمل الّسردي، وهذا مكننا من حتصيل جمموعة من الّنتائج الّت توّصلنا إليها 
 وهي كالّتايل:

ني خيتلف من يميائي لنص معحليل السّ عتماد على التّ أنّ اإل ففي البداية ميكن أن نشري إىل (1
 لإلبداع.شخص إىل آخر، وهو جمال خصب 

يركّ حليل السّ التّ - (2 الواقع، و هذا ص بالالت، و ربط النّ دّ ل امز و ز على جانبني: الرّ يميائي 
أو اجتماعية  نها أو قضية سياسيةيرورة التطبيق على أشخاص بعينهم و أماكن بعال يقتضي بالضّ 

 أو اقتصادية أو فكرية بعينها.

م عن و الباحثني اّلذين أفرزت دراساهتاستقطبت دراسة الفضاء اهتمام الكثري من النقاد - (4
اجتهادات متعّددة، ومل يتم اإلتّفاق بعد على نظرية موحدة ملفهوم الفضاء، فمسارات البحث 

" إىل وضع أو توحيد نظرية قاّرة شبيهة بالّت وضعها " فيليب هامون -مستقبال –ميكن أن تفضي 
 للّشخصية "جريار جينيت" للزمن.

ل مرخية سدو هلا على الّساحة األدبية و الّنقدية سواء يف الّدراسات أزمة املصطلح ال تزا- (2
 الغربية أو العربية.

ملذكورة يف - (1 بني الفضاء و املكان عالقة تالزم، فالفضاء يتشّكل من جمموع األمكنة ا
الّرواية و اّلّت تنبض باحلياة من خالل اخرتاق الّشخصيات هلا، وهذا يزيل إىل حد ما ذلك 

 لذي استمر طويال حول حدود العالقة الّت وصفت بالرّتادف.اإلشكال ا

الفضاء اجلغرايف أبلغ من أن يكون جمرد ديكور يف الّرواية، بل حتّول بواسطة اإلنزياح - (1
الّلغوي إىل دالالت تبنّي مجال الّنص و حتدد أبعاده، ملا حيتويه من طاقة إحيائية و داللية، تسهم يف 

 إبراز رؤى الكاتب.
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سية و اإليديولوجية و تكمن - (7 ــ ـ ـف أمهية الفضاء يف تعميق و بلورة الّتيمات الن
 الفكرية املختلفة.

ظر ريقة النّ واية اجلديدة املتغري هو طالفضاء يف مظاهره اخلارجية مل يتغري كثريا يف الرّ  إنّ - (2
إبداعية و واصل معه مرتبطة بأفكار وفلسفات وكشوفات نقدية ريقة اجلديدة يف التّ إليه وهذه الطّ 

خصية واحلضارية لشخصيات غدا الفضاء جزءا مكونا من اهلوية الشّ فعة هيأهتا ظروف متنوّ 
ن عناصر واية اجلديدة ليست منفصلة عواية وأمناط تفكريهم وحياهتم خصوصية الفضاء يف الرّ الرّ 
ة كلية تنظم العمل الروائي جديد يف التّ واية األخرى فالتّ الرّ   .عامل معه يأيت ضمن رؤي

 فضاءات زتمتيّ  وقد .فنية لوحة عن عبارة األحيان معظم يف الفضاء تصوير جاء -  (9
 :منها بأمور عدة، وايةالرّ  يف األمكنة

 يف قتصاديةإلوا جتماعيةإلا ناقضاتالتّ  خالل من وشجاعة جرأة بكل الواقع تعرية زيف  
ملرير الواقع وامتزاج واملتخيل،  الواقع نيالّتفاعل  ب    نسيج  والكفاح راعبالصّ  واحملبط ا

  .   واإلرادة
  لةاملشكّ  العناصر ببقية دائما   مرتبطا   جعله بل األخرى، العناصر بقية عن معزوال   املكان يأتِ  مل

  حركة خالل من أمهيته، املكان فاكتسب مان واحلدث،والزّ  خصياتالشّ  والسيما واية،للرّ 
  فيه، هبا وتؤثر يتأثر فهو خصياتالشّ 

 أو فيها، عاشت الّت خصياتبالشّ  وعالقاهتا وفضاءاهتا وايةالرّ  أمكنة من نستنتجه ما إنّ 
 كفاحها خالل جتماعية، ومنإو  ةقتصاديإ حتوالت من عنه تعربّ  وما خالهلا، من تنقلت

 مل ،ّت بشري مفّ  أنّ  لنا، ديؤكّ  األماكن، هذه مع تنافرها أو وتالمحها األماكن، هذه يف وصراعها
 النفسية الالتالدّ  يقدم الذي املكان يف خولبالدّ  اهتم بل طحية،السّ  باملظاهر يهتم

يشّكل  الفضاء  وهذا ،،وبأحداثه   املختلفة اجملتمع حباالت املكان هذا وعالقات للشخصيات،
 لوحة فسيفسائية تصوغها تفاصيل حياة الّناس ومهومهم .

هتا مجالياته، بفضل طاقتها الّتخيلية و قدر لّلغة دور كبري يف تصوير الفضاء و رسم - (10
 اإلنزياحية و الّرمزية.
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ا حول و التبدل، فهي أكثر األجناس تعبريا عن الواقع و التصاقواية جنس أديب دائم التّ الرّ - (11
يل" واقعا مأساويا و مستقبال ضبابيا من خالل مشاهد به، وقد عكست "رواية خرائط لشهوة اللّ 

 ياع.في و الضّ ا ولد شعورا بالغربة و النّ ات و الواقع، ممّ بني الذّ  عديدة كاختالل العالقة

حافيني  و الصّ اننيف املمثل يف الكتاب و األدباء و الفنّ واية على شخصية املثقّ زت الرّ كّ ر  - 12
 ذي كانوا يعيشونه.وداء ووصفت آماهلم و طموحاهتم، و القمع الّ يف العشرية السّ 

النهار و عامل اللّيل مرتكزا بنت عليها أحداثها قصد تعرية الواقع،    اخّتذت الّرواية من عامل14
فاجلامعة مثّلت )الثّقافة و الّسياسة و اإلنفتاح. يف املقابل البار الذي مثل الّرذيلة، و الّصفقات 

 املشبوهة........... .

يرمي إىل  لّرؤى وخطاب املتخيل يف الّرواية حييل إىل عامل متعدد األفكار و املفاهيم و ا-  12  
 حتقيق طموحات و آمال بدافع التغيري.

إّن الذّات املبدعة تؤمن باإلختالف و املغايرة، وقد عمدت إىل املساءلة قصد كشف  - 11 
الوضعية السائدة ) سيطرة الّنظام الواحد خاصة الّنظام العسكري  وإخراسه لألصوات الّت 

  .الّرجل للمرأة و اختّاذها وسيلة للمتعة ) اجلنس ترتفع أي صوت اآلخر ) الّشعب  و االستغالل

ويف األخري ميكننا القول أّن القراءات تبقى مفتوحة أمام تأويالت ختتلف حسب ما يتاح للقارئ 
من أدوات، فالّنص ال يعرتف باملطلق، بل هو تأويل متجّدد وتفتح هذه الّدراسة آفاقا جديدة 

 للبحث و اإلجتهاد و اآلراء املختلفة.
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 فاته:بشري مفّت نظرة على حياته و مؤلّ 

 ةغباجلزائر العاصمة/اجلزائر متخرج من كلية اللّ  8929ولد عام  بشري مفّت كاتب روائي    
حافة حيث أشرف على ملحق "األثر " جلريدة واألدب العريب جامعة اجلزائر يعمل يف الصّ 

اجلزائر نيوز ملدة ثالث سنوات، كما يعمل بالتلفزيون اجلزائري مشرف على حصص ثقافية ، 
 ية. قايف اللبنانمراسل من اجلزائر جلريدة احلياة اللندنية، كاتب مقال مبلحق النهار الثّ 

 ت القصصية:اجملموعا  

 .اجلزائر 8993يل رابطة إبداع أمطار اللّ -

 .اجلزائر 8991الظل والغياب قصص منشورات اجلاحظية     - 

 . 3004ختالف إلشتاء لكل األزمنة قصص منشورات ا     -

 وايات املنشورة:الرّ    

ملراسيم واجلنائز"  -  .اجلزائر 8991"ا
 . 3000باب" منشورات الربزخ اجلزائر "أرخبيل الذّ  -
 .3003"شاهد العتمة" منشورات الربزخ اجلزائر  -
 3001.منشورات احلوار سوريا  3004ختالف اجلزائر إلراب" منشورات ا"خبور السّ  -

. 
رتكة منشورات ا"أشجار  -   3002.ار العربية للعلوم ختالف الدّ إلالقيامة" طبعة مش
شرت "خرائط لشهوة اللّ  - ار العربية للعلوم ختالف والدّ إلكة منشورات ايل" طبعة م

3001 . 
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شرتكة منشورات "دمية النّ  -  3080ار العربية للعلوم ختالف والدّ اإلار" رواية طبعة م
بوكر دورة ئوصلت إىل القا  . 3083مة القصرية جلائزة ال

شرتكة منشورات ا - علوم ية للار العربختالف والدّ إلأشباح املدينة املقتولة رواية . طبعة م
3083  

 .يلسرية طائر اللّ  -
 وايات املرتمجة للفرنسية:الرّ 

ملراسيم واجلنائز -     3003ختالفاإل"  ترمجة مرزاق قيتارة منشورات "ا
cérémonies et funérailles . 

 . 3003"شاهد العتمة"  ترمجة دجاة خالف منشورات عدن باريس فرنسا  -
- « Le Témoin des ténèbres » (Éd.Aden, 2002). 
 .3002باب" ترجة وردة محوش منشورات لوب فرنسا "أرخبيل الذّ  -
- L'Archipel des mouches » (L'Aube & Barzakh, 2003 

 كتب مشرتكة:

وء" كتاب مجاعي بثالث لغات عريب فرنسي إدجليزي  عن اجلزائر "اجلزائر معرب الضّ  -
 العاصمة منشورات الربزخ 

- Alger, un passage dans la lumière : Edition trilingue 
français-anglais-arabe de Philippe Mouillon, Nicolas 

Charlet, Gilles Clément et Bachir Mefti (Broché - 1 mai 
2005)  

 "القارئ املثايل" كتاب مجاعي منشور مبنشورات ميت سان نازار فرنسا . -

http://www.amazon.fr/Alger-passage-dans-lumi%C3%A8re-fran%C3%A7ais-anglais-arabe/dp/2952147205/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1328352032&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Alger-passage-dans-lumi%C3%A8re-fran%C3%A7ais-anglais-arabe/dp/2952147205/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1328352032&sr=1-3
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-de Maïssa Bey, José Meeting, N° 1 : Le lecteur idéal
Manuel Fajardo, Alberto Manguel et Bachir Mefti 

 
.السرية الذاتية من طرف الروائي بشري مفيت   

http://www.amazon.fr/Meeting-N%C2%B0-1-lecteur-id%C3%A9al/dp/2911686268/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1328352032&sr=1-2
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 املصادر : -1
 .3001،اجلزائر ،8خرائط لشهوة اللّيل، ،منشورات االختالف ، ط :بشري مفّت

ملراجع العربية :  ا
رية العامة ة املصاهليئ راسة مقارنة لثالثية دجيب حمفوظ ،بناء الرواية د أمحد قاسم سيزا:-1

 .1122  للكتاب القاهرة،

ملرحلة شع احلجري: إبراهيم -2  .  1.طدمشق سورية األندلسية،رية الفضاء يف ا

ثائرة   )دراسة بنيوية لنفوس القصة القصرية اجلزائرية الثورية،املكان يف  يدة عبود:أور -4
 د. ط . 2001دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع 

كان يف القصة القصرية اجلزائرية،دار الغرب للنشرو التوزيع، مجاليات امل محد طالب:أ-2
 د.ط وهران،

 الدار العربية للعلوم ناشرونبراهيم خليل: بنية النص الروائي، منشورات االختالف.،ا-1
 2010. 1ط

 1ط،منشورات ضفاف لرواية العربية،اجتاهات النقد السيميائي ل راء عابد اجلرماين:آ -1
،2012. 

 . 2012تفاحة الرببري قراءات نقدية  مفتوحة، دار فيسريا للنشر :بن علي لونيس ا-7
 .2011  ،1بسام قطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة عمان األردن ،ط -2

ملركز الثقايف العريب،حبراوي حسن ، بنية الشكل -1  1ط،ضاء بريوت )الدار البي الروائي، ا
.1110  . 

مرتاض عبد امللك : يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد  ،دط، اجمللس األعلى  -80
 . 8991للفنون واآلداب الكويت،
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: االشتغال العا ملي، دراسة سيميائية.،غدا يوم جديد البن هدوقة بوطاجني السعيد-11
 .2000أكتوبر  1ط،منشورات االختالف اجلزائر ،

ا النظرية وتعميقاهتا املنهجية ، ديوان منطلقاهتيات ،بن ناصر خمتار لزعر: اللسان-12
 .2011 ،2املطبوعات اجلامعية،ط

 .2012،تفاحة الرببري قراءات نقدية  مفتوحة، دار فيسريا للنشر :بن علي لونيس -14

 ،1رات عيون اململكة املغربية،طمنشو  السيميائيات السردية، مدخل إىل سعيد: د بنكرا-12
1112. 

 ردية، دار القصبة للنشر اجلزائري،مقدمة يف السيميائيات الس :رشيدابن مالك -11
2000. 

 دراسة سوسيوبنائية يف رواياتئي،،االيديولوجية وبينية اخلطاب الروا :عمر و عيالن-11

 م. 2001 ، 1ط،قسنطينة  ،منشورات جامعة منتوري،عبد احلميد بن هدوقة 

 يف تقنيات السرد  ،دط، اجمللس األعلى مرتاض عبد امللك : يف نظرية الرواية )حبث-17
 .8991للفنون واآلداب الكويت،

مرتاض عبد امللك: دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليالي "،دط،ديوان -12
 .8918املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،

دار الزمان للطباعة و  ،الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب :حممد حسن لطيف -11
 .1ط،دمشق سوريا ،النشر والتوزيع 

 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، حتليل النص السردي تقنيات و مفاهيم حممد بوعزة:-20
 2010 ، 1ط  منشورات االخالف،
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:النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ،دط،إصدارات   يوسف وغليسي-21
 .3003اجلزائر ،إبداع الثقافية 

 . 2010 ، 2ياسني النصري: الرواية،و املكان، دراسة املكان الروائي، دار نينوى ط-22

شر دار نينوى للدراسات و الن،قراءات يف الرواية العربية ،غواية السرد :صابر احلباشة -24
 .2010 ،سورية دمشق،التوزيع و 

 ،1ط،أهل القلم سطيف اجلزائررابطة خثري ذويف" الزبري:سيميولوجيا النص السردي،-22
2001.  

رابطة أهل ،دراسات نقديةاجلزائري، عالمات يف اإلبداععبد احلميد هيمة:-21
 اجلزائر. سطيف،القلم

دار ،ويةمن،كلية اآلداب ،الصورة الداللية،املكان يف الرواية العربية  :عبد الصمد زايد-21
  .2004، 1،طحممد علي تونس

ملرابط-27 ، الدار من أجل تصور شامل ،السيمياء العامة وسيمياء األدب:عبد الواحد ا
 .م2010، 1طالعربية ناشرون،منشورات االختالف ،

 .بنية النص السردي من منظور النقد األديب  محيد:حلمداين ا-22

 .2000 ،1طيل واهلوية يف الرواية العربية.،املتخ حسن دجمي:شعرية املتخيل،-21

ملودن، الرواية و التحليل النصي -40 منشورات  ،الدار العربية نا شرون،حسن ا
 2001، 1ط  ،الرباط ،دار األمان  ،االختالف

مخري-28  .8،3003ط،منشورات االختالف ،مقاربة يف الرواية ،فضاء املتخيل  ،حسني 
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مة بيت احلك،حماضرات يف علم الداللة مع نصوص و تطبيقات ،خليفة بوجادي --42
 .2001 ، 1ط ،التوزيعو للنشر 

 ،ةجامعة باجي خمتار عناب ليل اخلطاب، مديرية النشر،األسلوبيات وحت رابح دخوش:-44
 .اجلزائر

نوع:طراحة زهية -24 جلزائر ا ،دار ميم للنشر،بني تنظيم اخليال وتنظيم الواقع  فضاء ال
 .3088  8ط،

نوى دار ني يف الفكر و الفلسفة و النقد، انيةاملك: ، ياسني النصريزهري اجلبوري-41
 .  2002،سورية دمشق  والنشر و التوزيع ،للدراسات 

اد موقع احتمسر روحي الفيصل: الرواية العربية، البناء و الرؤيا، مقاربات نقدية.،-41
 .الكتاب العرب على شبكة األنرتنيت

، ي ،دار االنتشار العريبن. قراءة يف مكانية النص الشعر بالغة املكا فتيحة كحلوش:-47
 .2002 ،1ط

ملراجع املرتمجة :  ا
مركز اإلمناء احلضاري ،مصر 8روالن بارت :نقد وحقيقة تر منذر عياشي ،ط -21 ،

،8994. 
روالن بارت.رميون ماهيو.ترفيهان تودوروف. ميشال أوتن. فرناند هالني.فرانك -41

 .2004 ،1دار احلوار،ط: نظريات القراءة، ترمجة عبد الرمحان بوعلي، شويروجين
س ترمجة: حصة إبراهيم املنيف اجملل ،مقدمة تارخيية ونقدية،الرواية العربية  :روجر الن -20

 .1117،األعلى للثقافة 
املؤسسة اجلامعية للدراسات و  ،ترمجة غالب هلسا  :مجاليات املكان ،غاستون باشالر-21

 .م 1111، 2ط ،بريوت لبنان،النشر و التوزيع 
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ملعا  جم العربية :ا
 .8993، دار صادر بريوت ،8،ط81ابن منظور :لسان العرب ج-43
منظور:لسان العرب احمليط، يوسف خياط. بريوت دار لبنان للنشر )د ط ،)د ت  ابن -24

 2اجمللد
  2-1حممد علي النجار )ج  –ابراهيم مصطفى حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات -22

 املعجم الوسيط 
أبادي ) جمد الدين حممد  القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الفريوز -21

 1111 .2، اجمللد1ط
مجاعة من العلماء. دار الكتب العلمية، بريوت  -التعريفات -علي بن حممد اجلرجاين-21

 . ـن  م 112لبنا
اليني . معواد معجم عبد النور املفصل ، فرنسي عريب، دار العلم لل –جبور عبد النور -27

 2001نوفمرب  2بريوت لبنان ط
ماري الياس .  حنان قصاب حسني. املعجم املسرحي ) مفاهيم و مصطلحات املسرح -22

 1117.  1و فنون العرض  مكتبة لبنان ناشرون . بريوت لبنان .ط
،دار 8سعيد علوش:معجم املصطلحات األدبية املعاصرة )عرض وتقدمي وترمجة  ،ط-49

 .8911بريوت ،لبنان ، الكاتب اللبناين
 .3080،منشورات االختالف ،اجلزائر ،8فيصل األمحر :معجم السيميائيات ،ط-10

ملعاجم الفرنسية :  ا
51- Louis hebert : dictionnaire de sémiotique générale/ université 

du québec arimouski/ n.v 110 .D.V21.02/2013  
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 اجملالت والدوريات :
 1117. مارس 21. ع 7االبداع و العلوم االنسانية. بريوت لبنان. اجمللد  ةلجم-12
شركة العربية للتوزيع و النشر بريوت لبنان. اجمللدجم-14  2لة االبداع و العلوم االنسانية. ال

 1117. اوت 41. ع 
 1112. 2لة التبيني فصلية تصدر عن اجلاحظية.عجم-12
.  22اقتصادية اجتماعية. دار الطليعة بريوت لبنان. السنة دراسات عربية. جملة فكرية -11
 1122. متوز يوليو 1ع 

 .8998مارس  32،ع 31مجيل محداوي :السيميوطيقا والعنونة ،عامل الفكر ،مج -56
فرحات عباس سطيف-17  7اجلزائر ع -جملة اآلداب و العلوم االجتماعية جامعة 

 2002السداسي الثاين 
  1112. 21وجدة املغرب  ع   2 اجمللد –املشكاة -12
  1117.  21جملة ثقافية فصلية وجدة املغرب ع  -املشكاة-11

مللتقيات :  ا
  2011أعمال امللتقى الدويل الثالث عشر، مديرية الثقافة برج بوعريريج اجلزائر -10
أعمال امللتقى الوطين الثاين يف األدب اجلزائري . بني خطاب األزمة ووعي الكتابة. -11

ملركز اجلامعي الوادي     مارس  11/17يومي   2001.. ا
                                                  

 الرسائل واألطروحات اجلامعية :
مسعود العلمي الفضاء املتخيل و التاريخ يف رواية كتاب األمري: مسالك أبواب احلديد  -12

اجستري يف األدب اجلزائري ملواسيين األعرج منوذجا دراسة بنيوية سيميائية مذكرة 
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لدكتوراملعاصر، -2001.جامعة قاصدي مرباح .ورقلة.العيد بن جلويل حتت اشراف ا
2010. 

اشراف  حتتكرمية بورويس. بنية الفضاء الرعوي يف الشعر العذري. مذكرة ماجستري. -63 
لدكتور   .2001-2002.جامعة قسنطينة  .األخضر عيكوسا

عمارة حسني. مجالية املكان يف رواية فوضى  احلواس ألحالم مستغامني مذكرة ما  -12
 .2011 -2010.جامعة ورقلة.جستري. حتت اشراف د. جلويل العيد

ملرأة العربية املعاصرة. رسالة -11 هيلة عبد الرمحان املنيع. أبعاد املكان يف شاعرية. ا
وراه ) كلية الرتبية للبنات بالرياض   . نقال عن أمل بنت حمسن  1221.  1222دكت ـه

وراه يف  سامل رشيد العمري املكان يف الشعر األندلسي، عصر امللوك و الطوائف، رسالة دكت
 األدب . 

 د :اجلرائ
 22بشري: اإلسالميون ال يصلحون لقيادة فرتة انتقال آمنة حاوره:خالد بيومي  مفّت -11

 2014مارس 

 مواقع األنرتنيت:
ملربزين و الباحثني يف اللغة ا  -17  ملختار سعيدي. نظرية التلقي يف الغرب. منتدى األساتذة ا

 املغرب العربية.تازة 

://www.odabasham.net/show.php?sid=25918 

 

                                       مجيل محداوي. صورة العنوان يف الرواية العربية. مقال الكرتوين -12

http://www.odabasham.net/show.php?sid=25918
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http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan-

hamadaoui.htm 

http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm
http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm
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