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حماوQ متواضعة  ،يتناول هذا البحث
لطاملا شغال حزيا  ٔاكرث مبصطلحني؛ للتعريف

وأالدب وحقول معرفية  واسعا يف فضاء النقد
وهام  -رتبولوجياكعمل iجhع وأالن–ٔاخرى 
ت ايnا آل . الرواية وiيدولوجيا: احمصطل

طبيعة العالقة املعقدة  - وحول- البحث يف 
 واجلدلية اليت جتمع إاليديولوجيا واملامرسة

ا من انطالق .أالدبية  السـv الروائية مهنا
ٔان لك فعل لغوي " مقوQ اجhعية قوامـها

  ".يؤسس لفعل ٕايديولو~
 
 
 
  

: Résumé 
Cette recherche constitue 

une tentative modeste de faire 

valloir deux  termes/concepts, 

en étroite relation, à savoir 

l’idéologie et le récit. Ceux-ci 

ont fait l’objet d’étude de 

plusieurs disciplines: la 

sociologie, l’anthropologie, la 

critique littérature, etc. La 

présente étude s’intéresse à la 

nature complexe et dialectique 

qui relie l’idéologie  à la 

pratique littéraire, notamment 

celle des romanciers, et ce  

partant d’un « adage » qui 

stipule que «tout acte 

linguistique prévoit un acte 

idéologique ». 
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يتضمن العمل أالديب عنارص معرفة الواقع فهو انعاكس عارف ومتثل فين جاميل 
ٕان هذه املعرفة ختتلف عن املعرفة العلمية .لظواهره ؤاشخاصه وعالقاته ؤاحاسيسه وخمفياته

  .�ملفهوم ا�قيق لللكمة نظرا الختالف اقرتاب العمل وأالدب من الواقع وطريقة متثلهام �
اجhعية كثيفة جتسدها آمال -قدوره استيعاب محوالت فكروٕان العمل أالديب، مب

الناس وتطلعاهتم وكذا متثل املنتج العارف ملا حو� من خربات ٕانسانية وتو�ات 
ويبدو يف الغالب ٔان الرواية مبفهو¤ا املعارص، يه الشلك أالديب الكفيل . ٕايديولوجية

  .العنارص التالية بتحقيق هذا iستيعاب وهذا ما سـنحاول الكشف عنه يف
        : : : : عالقة أالدب �ٕاليديولوجياعالقة أالدب �ٕاليديولوجياعالقة أالدب �ٕاليديولوجياعالقة أالدب �ٕاليديولوجيا- - - - 1111

مثة ما يشـبه إالجامع بني داريس إاليديولوجيا، عىل ٔان حتققها املادي، يبدو يف 
نصوصها املنتجة يف مرح� ²رخيية ما، تتحدد بمنط التطور احلاصل يف ا¬متع وما يكتنفه من 

تتجىل  -نصوصا  -يف مجموعه ولنئ اكن أالدب. رصاع طبقي، ٔاو رصاع ثقايف اجhعي
وبذ¼ فٕان ا¬ال العام . بوساطة اللغة، فٕان رشط إاليديولوجيا ورشط حتققها هو لغويهتا

  .اnي تشرتك فيه املادة أالدبية وإاليديولوجيا هو اللغة
ومبا ٔان اللغة يه امللكة املشاعة بني ٔافراد ا¬موعة iجhعية، فٕان تفردها ومتزيها 

وهذا ما يربز الفرق بني اللغة يف اسـتعاملها الوظيفي اليويم . امالهتا وتوظيفهايمكن يف اسـتع
واللغة أالدبية، اليت مبقتضاها ينتقل الÅم من املسـتوى العادي ٕاىل املسـتوى املوسوم 

أالدب "ٔان  –عىل وجه اخلصوص  –ويف هذا iنتقال حدد الفكر املثايل أالملاين  .�لفين
وضوع أالديب هو ٕابداع مطلق ال يتحدد ٕاال خبالقه ، nا جيب حبث هو خلق وٕابداع، وامل
ذ¼ ٔان النص خلق ذايت من طرف ذات  -العبقرية-و -املوهبة –أالدب عىل ٔاساس 
، ٕان النص كتابة خارج التارخي فهو مج� عالقات لغوية ذات دالQواعية يه الاكتب، 

  .1"وخارج العالقات iجhعية وسريورهتا
ٔاغلقت النص عىل نوع واحد من  ت ا�راسة أالدبية و�ة خارجية،و� هبذا الطرح

مؤلفه ٔاو مرجعيته النفسـية ومهنا التارخيي  –حلياة  –السـياق العام " القراءة تقترص عىل 
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وiجhعي والنفيس ويه دعوة مضنية ٕاىل إالملام �ملرجعيات اخلارجية، مع حتفظ عىل 
  .2"السـياقات احمليطة �ملبدع تÚ  ا�خول ٕاىل النص ٕاال من خالل

 Üعية، جيعhمسـتقّال عن ٔاية روابط اج ،Þحسب  -ٕان أالدب �عتباره خلقا فرد
يمن عن ٕايديولوجية فردية، لها ارتباطها الوثيق بسريورة املرح� التارخيية  –املوقف املثايل 

بعاد العنارص وبظهور الشÅنية، حنت ا�راسات النقدية الست . اليت حددته وشلكت ٔاطره
لكهنا من "اخلارجية السالفة اnكر، وراهنت عىل تvت النص وحفصها حفصا داخليا دقيقا،

هذا ما كبل ا�راسة أالدبية . 3"�لتارخي ٔاو النفس ٔاو ا¬متع زاوية ٔاخرى ٔاغلقته يف عالقته
وجعلها رهينة البنيات الشلكية اليت ال تسـتطيع الكشف ٔاو ٕاضاءة النصوص عىل وجه 

 .ملاك
لكمة  «ويف هذا إالطار، ٔازاحت املادية التارخيية يف صورهتا املاركسـية املبكرة واملتأخرة 

خلق مكفهوم ميتافزييقي غري قادر عىل حتليل طبيعة املامرسة أالدبية وٕادراك العالقات 
 Qعية وبنيته فقدمت مقوhجi املعقدة اليت تربط أالدب �اليدولوجيا ومن مث �لعالقات

  .  4»مفهوما آخر هيدف لتحديد أالدب بدقة علمية، ٕانه مفهوم إالنتاج ٔاو
فهـي املادة اخلام، ٔاو املعطى  –كام ٔارشì  –ٔاساسا �للغة  -iنتاج- يتعلق املفهوم السابق

. العام اnي يهنل منه ٔافراد ا¬موعة iجhعية ٔاو الطبقة ما حيتاجونه للتعبري عن ٔانفسهم
ذات وجود وكيان اجhعي فٕاهنا غنية "اعة بني الناس، متثل يف ذاهتا ولكون اللغة ملكة مش

��الالت والرتاكيب اليت حتمل شفرة، توحد بني املسـتوى الوظيفي وامجلايل يف العمل 
أالديب، وكون اللغة قناة توصيل تشمل البناء الفويق الثقايف، ومتتد ٕاىل اجلذور iجhعية ، 

العمل مضن اخلط إاليديولو~ اnي توظف يف مساره، وعند  فٕاهنا ال تنفصل ٕاطالقا عىل
انتقالها ٕاىل النصوص أالدبية فٕاهنا حتافظ عىل قسم كبري من ٔالفاظها ا�اQ، فيسـتخدم النص 
أالديب ٔانظمة شفرية حتمل يف طياهتا اتفاقا مضنيا بني النص والقارئ حول الفرضيات 

  .5"إاليديولوجية 
Þي و�عتبار أالدب فعال لغوnختيار املسـمتر اi فٕان ذ¼ حييلنا مبارشة ٕاىل فعل 

اليت تهنل من فضاء اجhعي قوامه  -ميارسه أالديب يف فضاء اللغة، و�عتبار هذه املامرسة
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فأالدب فعل لغوي حني ندرك هذه «، فٕان ذ¼ يؤسس ٕاليديولوجية لك فعل لغوي - اللغة
ندرك بشلك حامس ٔان أالدب فعل يف فضاء  احلقيقة البسـيطة، نبدٔا يف اسـتقراء منطوÞهتا،

ٔالن أالدب عىل وجه اخلصوص فعل لغوي فهو : ٕايديولو~، بل ندرك ٔامه من ذ¼ بكثري
  .6»يف االٓن نفسه فعل ٕايديولو~

وليك ينضج iختيار احملمك لتقنيات التأليف ٔاو الكتابة، وجب التفاعل بني 
ىت ذ¼ انطالقا من الوعي امجلاعي للمجموعة املكوìت ا�اللية للغة والرواية الفنية، ويتأ 

ٕايديولوجيا  «iجhعية اليت ميثلها أالديب املنتج، واليت تتشلك يف بوتقة العمل الفين 
، فأالدب هو معلية صريورة دامئة ملكوìت إاليديولوجيا Mediated idéologyمتوسطة 

فيه عالقات تفاعلية معقدة،  يف الفعل اللغوي، وتنشأ بني اللغة واملكوìت إاليديولوجية
فيكون املكون إاليديولو~ رصحيا ٔاو خفيا، مضمونيا ٔاو شلكيا، وليس � جتل واحد بل 

 -كام ٔان إاليديولوجيا املوسطة فيه ..ٕانه مثلام يتجىل يف احلضور يتجىل ٔايضا يف الغياب 
ية معينة أو تكتسب جتسدها يف لغة ممتزية ٔاو صور شعرية ممتزية، ٔاو تقن   -النص أالديب

تركيب معني ٔاو فن ٔاو رسد خاص ومن خالل حتقق لرشوط حمددة تفرضها الكتابة  
واجلنس أالديب و²رخي تطور الشلك وقوانينه ا�اخلية والعالقة بني اجلنس أالديب وغريه 

  .7»من أالجناس 
سريورة «تأسيسا عىل ما تقدم، تغدو معلية ٕانتاج النصوص معلية معقدة حتمكها 

وتشويه للمواد أالولية أالدبية اليت وضعها ²رخي أالشاكل أالدبية " تثوير"وتشكيل وحتويل 
كام ٔان الاكتب يف حلظات . ٔامام الاكتب من فنيات واجتاهات ؤاساليب الكتابة وطرقها

كتابته لنصوصه جيد ٔامامه جتربته احلياتية بأبعادها النفسـية وiجhعية وإاليديولوجية اليت 
ل إاليديولوجيات املتواجدة يف جممتعه وعرصه ؤاشاكل انعاكساهتا يف ذهنه ويف يتبناها ومجم

  . 8»ٔاذهان الناس اnين حييا معهم
يف مؤلفه أالدب وإاليديولوجيا ٕاىل حتديد نسـيب )  عامر بلحسن(وقد ٔاشار أالسـتاذ 

  : للعالقات اليت تربط النص أالديب والقمي إاليديولوجية مربزا ٔان
ٔاي تعطهيا بنية وشÅ ينتج " تبنهيا"هو كتابة تنظم إاليديولوجيا والنص أالديب  -ا
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دالالت جديدة وممتزية، ختتلف يف لك نص وتبدو جديدة ٔاصي�، حبيث ٔان لك نص حيمل 
  .جتربته اخلاصة وداللته املمتزية ٔاي شلكه ومضمونه

ٕاعادة يقوم النص بتحويل إاليديولوجيا وتصويرها، أالمر اnي يسمح �كتشافها و  -ب
فالنص يفضح اكتبه ويعريه  . تكويهنا ٕاكيديولوجيا عامة موجودة يف عرص ٔاو جممتع معني

وجيعل واحضا ما خيفيه من انعاكسات فكرية ورؤى، عندها تصبح إاليديولوجيا اليت حيملها 
رصحية يف قولها رمغ ٔان وجودها يف النص مضمر وخمفي يف ٔاثواب ؤالبسة ؤاشاكل وصور 

  .لهاومالمح ال حرص 
يتضمن العمل أالديب عنارص معرفة الواقع فهو انعاكس عارف ومتثل فين جاميل  - ج

لظواهره ؤاشخاصه وعالقاته ؤاحاسيسه وخمفياته، ٕان هذه املعرفة ختتلف عن املعرفة 
العلمية �ملفهوم ا�قيق لللكمة نظرا الختالف اقرتاب العمل وأالدب من الواقع وطريقة متثلها 

�.  
نتجه من هذه إاليضاحات، ٔان العمل أالديب مبقدوره استيعاب محوالت ٕان مـا نسـت 

اجhعية كثيفة جتسدها آمال الناس وتطلعاهتم وكذا متثل املنتج العارف ملا حو� من -فكرو
ويبدو يف الغالب ٔان الرواية مبفهو¤ا املعارص، يه . خربات ٕانسانية وتو�ات ٕايديولوجية

ذا iستيعاب وهذا ما سـنحاول الكشف عنه يف الباب الشلك أالديب الكفيل بتحقيق ه
  .املوايل

            ::::عالقة إاليديولوجيا �لروايةعالقة إاليديولوجيا �لروايةعالقة إاليديولوجيا �لروايةعالقة إاليديولوجيا �لرواية- - - - 2
سـنحاول يف هذا املسـتوى عرض ٔامه الصالت اجلامعة بني إاليديولوجيا والفن   

الروايئ؛ من حيث النشأة ومظاهر اشـتغال إاليديولوجيا يف العمل الروايئ بوصفه نتاجا 
مضن التجليات الفنية املتاحة للكتابة " إاليديولو~"حبث العنرص  فنيا، وهذا ما يقتيض

الروائية من زاوية السـياقات الفنية اجلديدة، واسرتاتيجيات الكتابة املعارصة للنصوص 
  :الروائية، وحىت نمتكن من رصد هذه الصالت يسـتلزم الوقوف عند العنارص االٓتية

  
        النشأة واجلذور يف نظرية الروايةالنشأة واجلذور يف نظرية الروايةالنشأة واجلذور يف نظرية الروايةالنشأة واجلذور يف نظرية الرواية- - - - 3333



 السادس عرش  العدد                                                        جم� لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ديسمرب                                    129                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

لنقاد واملؤرخون املهمتون بتتبع مراحل نشأة الرواية عىل ٔاهنا وليدة املرح� يؤكد ا
يف الزمن أالورويب احلديث، هذا الزمن اnي " إالنسان الهنضوي"الربجوازية اليت مثلها 

  .ٔاعاد لٕالنسان ثقته ٕ�ماكنياته املتاحة واملتجددة لرمس واقعه ٔاو السعي لتغيري معامله
اجلديد عىل ٔانقاض العالقات إالجبارية اليت فرضهتا احلقبة وقد تأسس هذا التوجه 

إالقطاعية اليت اكنت تستبعد إالنسان وتسـتغبيه من �ة وانتشار املد العلمي املمتسك 
n¼ اتسع جمال املاكن والزمان فغدا . من �ة #نية" ا¬هول القابل لالكتشاف"بفكرة 

اته، آزره يف ذ¼ ما انبثق من حقائق ٔاقرهتا إالنسان حرا يف اختياراته مطمئنا ٕاىل مكتسـب
برزت الشخصية إالنسانية بلك تناقضاهتا يف صور  «وٕازاء هذا اجلو العام  .التجربة العلمية
، ولعÜ مترد ضد لك ما مل يعد يشـبع رغبة إالنسان ومن ذ¼ ما تعلق 9»المترد والثورة

نسان احلديث وحاجياته الفنية بفنون أالدب اليت صارت قارصة عن إالملام مبتطلبات االٕ 
  .والثقافية

nا اسـتوجبت املرح� التارخيية ٔامناطا جديدة لٕالبداع أالديب جسدها ذ¼ اخلروج  
الواحض عن ٔامناط الكتابة التقليدية؛ ال سـv جتاوزها الٓليات الكتابة امللحمية اليت تركز عىل 

مة الناس والبسطاء يف ا¬متع مع تناول أالشـياء اخلارقة يف تشلكها العام، واليت هتمل عا
  .والسمو ٕاضفاء القداسة املطلقة عىل أالزمنة البطولية املتسمة �لعظمة

ٔادى هذا اخلروج ٕاىل ميالد الرواية بشلكها النرثي املفارق للشلك امللحمي ،فغدت   
i عيةالرواية الشلك االٔكرث تعبريا عن الواقع اجلديد واالٔكرث متثيال للرشاحئ والطبقاتhج .

بطل «ففي مقابل البطل الفعيل؛ اnي هيمين عىل ٔامسى املثل iجhعية يف امللحمة يرتاءى 
الرواية اnي ليس بطال فعليا، بل هو بطل شلكي يصارع قv اجhعية متدنية يف جممتع 

؛ فيغدو البطل فردا والقدر البرشي سرية حياة، ٔاما ا¬متع فيتحول ٕاىل خلفية 10»متدن
ولوجية كام ٔان أالشـياء تصبح جمرد ٕاطار ٔاو آنية مزنلية فتفقد بذ¼ عالقهتا املبارشة سوسـي
  .�حلياة

مفنذ ٔان اكن البطل يف امللحمة ملاك ٔاو قائدا ٔاو بطال خارقا يرنو ٕاىل الكامل إاللهـي، صار 
د يف الرواية احلديثة بطال شلكيا، يسـمتد وجوده من الطبقة اليت ينمتي ٕالهيا يف ٕاطار البع
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iجhعي  -ويف هذا إالطار. ²رخيي اnي يقعدها وحيمك مسار وجودها -السوسـيو
وجد إالنسان نفسه يواجه قوى جمردة يسـتحيل ٔان تتو� عن الصدام معها « -التارخيي

احليايت اnي يقولب حياة الفرد  –معارك قاب� للتصوير احليس، كام ٔان الواقع اليويم
غث ومتنوع وهابط ومتدهور يصعب معه تطور الطابع والطبقة iجhعية هو واقع 

ٕان التسايم « .إالنساين والشعري، نظرا لسـيادة القمي املتبادQ وحتول الفرد ٕاىل سلعة
والسمو الشعري لٕالنسان قد سقط حتت هدير وسائل  إالنتاج اليت متلكها فردÞ الطبقة 

عية للعمل والعالقات iجhالبورجوازية وحتت مهجية وال معقولية التقسـمي الرأساميل 
و�ختالف أالبطال وتعدد املسـتوÞت اللغوية املتاحة  11.»وظاهراهتا ؤاشاكل جتلياهتا

للتوظيف الروايئ، وبتعدد أالشاكل ا0تلفة للنوع نفسه، اقرتنت الرواية بلفظة إاليديولوجيا 
فكرÞ   بساطة موقفابلك -ذ¼  - ومل يكن . اليت �ركهتا املدرسة iجhعية للنقد أالديب

عية يف موا�ة للزنعة التارخيية وiجh -ا�عوة  -ٕاهنا �لتأكيد .. جمردا، بل نتاجا للتارخي،
اجhعية اليت همينت عىل ا�راسات النقدية اليت ٔاغلقت للنص عىل الال ²رخيية والال 

  .حدوده وعزلته عن لك ما هو خار~
        ::::إاليديولوجيا والروايةإاليديولوجيا والروايةإاليديولوجيا والروايةإاليديولوجيا والرواية- - - - 4444
السهل عىل الباحث رصد العالقة املبارشة اليت تربط إاليديولوجيا �لرواية،  ليس من  

عن هذه  -ما ميكن قو� فذ¼ ال خيضع لوصفات جاهزة يف متون نظرية ٔادبية توصلت ٕاىل 
نرصين ، بل يسـتلزم �دا متواصال  وحبثا مسـمترا عن العالئق اليت حتدد جمال الع -العالقة 

، ولعل هذا املسـتوى للبحث نتاج مبارش لتشظي الشلك الروايئ - الرواية وإاليديولوجيا -
وعدم اسـتقراره عىل منوذج واحد متاكمل، وكذا لتعدد iسـتعامل املفاهميي ملصطلح 

  .ٕايديولوجيا
ويبدو ٔان التصور املاركيس املؤسس يف نطاق اجلدلية واخلاص مبفهومه لٕاليديولوجيا، هو 

ٕاىل بلورة تصور جديد لعالقة الرواية )  Pierre Macheryبيري ماشريي؛ ( اnي قاد 
) Matheryماشريي ؛(من ٔاجل نظرية لٕالنتاج أالديب يقدم : �ٕاليديولوجيا؛ ففي كتابه

عنده جزئية ٔالهنا تقوم �ختيار ما  -ويه -)-Leninلينني(مفهوم املرآة كام تصوره «
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ماشريي (، nا اقرتح »قع تعكسه، مبعىن ٔاهنا ال تعكس احلقيقة اللكية املوجودة يف الوا
Mathery (خصوصا بعد ٔان طبق .صيغة التأمل والتحليل يف الصورة اليت تعكسها املرآة

؛حيث اسـتنبط تداخل ٕايديولوجيتني هام الربجوازية "تولسـتوي"مالحظاته عىل ٔاعامل 
انبا والربوليتارÞ، جسدهتام عالقة iحتاكك يف احلياة اليومية، وهام يف تداخلهام يشÅن ج

عنارص واقعية تدخل ٕاىل النص الروايئ مككوìت للمحتوى ٔاي  «جامليا �عتبارهام ؛
  .        12»كعنارص مؤسسة للبنية الفنية

 ìومضمو Åنعاكس، ٔالن النتاج من حيث  وبتاكمل النتاج شi اتضحت � نسبية
الف مرجعياهتم وهو يف كونه مرآة؛ غري قادر عىل استيعاب الهنم الفين املزتايد للمتلقني �خت

مرآة ٔامينة للواقع لن تكون � ٔاي قمية داللية، ٔالنه  «احلقيقة شلك غري مكمتل، فلو اكن 
سـيكتفي عندئذ بنقل الواقع كام هو، ٔاما وهو غري مكمتل فٕانه يمكل صورته اخلاصة هادفا 

املرآة  ٕان «): Mathery ؛ماشريي(ٕاىل تمكيل صورة الواقع الناقصة �لنسـبة ٕاليه، يقول 
  .13»تعبريية ٔالهنا ال تعكس ٔاكرث مما يه تعبريية ٔالهنا تعكس

ويف تمكيل هذه الصورة يسعى املؤلف لتضميهنا دالالت كثيفة تهنل من جتربته وحميطه 
 ¼n ،تبقى ثغرات النص ولك ما هو مسكوت عنه وحىت انتقاء اللغة  وواقعه التارخيي
  .خيضع لتأثري إاليديولوجيا

 ماشريي؛(إاليديولوجيات يسـتلزم  و�لتسلمي تعدد الطبقات اليت عدها كام ٔان تعدد 
Mathery ( وعنرصا ٔاساسـيا ال غىن عنه لوجود النص وكينونته، «رشطـا Þرضور

فالرواية حتمل مرشوعا ٕايديولوجيا ال ميكن تشكيÜ ٕاال بربطه �لواقع iجhعي ولكون 
لروايئ مطالب بتجسـيد التناقضات ا¬متع ال يشـمتل عىل تصور واحد، فٕان النص ا

وiختالفات إاليديولوجية اليت قد ال تتفق �لرضورة مع مضمونه فإاليديولوجيات حني 
دخولها يف البناء الروايئ تتصارع فv بيهنا بوصفها قv واقعية وتعبريا اجhعيا، وختلق �لتايل 

  .14»عالقة تنازعيه مع التصور العام اnي وظفت فيه
  
ملعطى السابق تضمن دليال حمكام عىل عالقة إاليديولوجيا �لرواية وٕ�ماكنية تعدد ٕان ا 
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إاليديولوجيات يف العمل الروايئ الواحد، كام طرح فعالية أالديب يف توظيفه 
وتعد هذه املعطيات إالطار العام اnي . لٕاليديولوجيات ومن مضهنا ٕايديولوجيا املؤلف نفسه

iجhعية لٔالدب، اليت ٔامثرت نتاجئ هامة عىل مسـتوى همين عىل دراسات املدرسة 
  . ا�رس النقدي املعارص

 Georgeلواك تش؛ جورج(سعى لك من ) Matheryماشريي؛ (فغري بعيد عن 
Luckus ( وتلميذه)؛لوسـيان غو�مان L.Goldman( ٕاىل تأسيس نظرية نقدية جاملية ،

ائع تنطوي عىل تصوير واقعي ٔاو متخيل تعىن بدراسة أالشاكل الروائية �عتبارها سرية ووق
  .حيايك الواقع

وقد تأسست هذه النظرية اجلديدة انطالقا من الفكر املاركيس السـv بعد تعميق 
نظرها فv يتعلق بقضية iنعاكس اليت شاهبا قصور ونقص كبري يف ا�راسات املاركسـية 

حماور العمليات إالبداعية مبا فهيا وهذا ما ٔادى ٕاىل تبين ٕاجراءات ٔاساسة جتمع بني .  القدمية
مما مسح بتحديد واكتشاف البنيات ا�اللية يف النصوص أالدبية . الروايئ، النص وا¬متع

وكذا ٕاماكنية رصد رؤÞت العامل الشمولية اليت تنشدها ا¬موعة iجhعية يف مرح� 
  .²رخيية معينة

مؤلف ٔاديب ٔاو روايئ ال  ٔان ٔاي«يف مقوQ مركزية ) Luckus لواكتش؛(ويؤكد 
سوسـيولوجية ملموسة، فال بد ٕاذن لفهم هذا  -يظهر من العدم بل تعززه ظروف ²رخيية

العمل من دراسة الفرتة التارخيية اليت شلكت السـياق التارخيي ٕالنتاجه كنص وفهم 
  . 15»العالقات iجhعية اليت عاجلهتا واليت سادت يف هذه الفرتة

ٔانه من الرضوري iحتاكم ملعايري العقل السلمية لتفسري  Luckus ) لواكتش؛(كام يرى 
التجاوز اnي قد حيدث تفاو² بني املسـتوى iجhعي للروايئ كفرد اجhعي ينمتي ٕاىل 

مفن أالسـباب اليت تؤدي ٕاىل ضاQٓ . قد جياوزه طبقته طبقة، وبني املسـتوى الفكري اnي
نيكية يف تفسري ٔاعامل الروائيني اعhدا عىل انhءاهتم النظرة املياك «-حسـبه–النتاجئ النقدية 

iجhعية ٔاو اعhدا عىل معتقداهتم اليت يعلنون عهنا بشلك مبارش، فعندما يتعلق أالمر 
�ٕالبداع الروايئ فٕانه قد حيدث ٔاحياì تفاوت كبري بني املعتقدات النظرية وإاليديولوجية 
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حمك يف معÜ ٔاو بعض ٔاعام�، فإالبداع حيرر املبدع وبني الرؤية الفكرية اليت تت للاكتب
  . 16»ٔاحياì حىت من ٔافاكره الراخسة

وn¼ تربز قمية النص ٔاوال يف ثرائه الفكري وانسجام شلكه، وهذا ما مينحه بنية جاملية    
شلكية رصفه، تتفاعل ودون انفصال مع احملتوى ا�اليل إاليديولو~ اnي ينوب عن 

hجi وللكشف عن دقة ). مجهور القراء(عية لبايق عنارص ا¬موعة املسـهتدفة الفعالية
رشحا ) L.Goldman -غو�مان(ٔاضاف  –�عتبار الشلك واملضمون  -الhسك امجلايل 

سوسـيولوجية "دقيقا ٕالسرتاتيجيته النقدية، خصوصا بعد دعوته لتجاوز بل ورفض نزعة 
، -اكنعاكس حمتي وآيل للمجمتع ووعيه امجلاعياليت يظهر فهيا العمل أالديب  -" املضامني

  :ورفضه الزنعة الشلكية اليت ال حتفل �جلوانب iجhعية والتارخيية يف النصوص مربزا
ويه تتكون داخل جامعة ٔاو طبقة معينة يف " رؤية العامل"ٔان الرواية يه تعبري عن * 

  .احتاككها �لواقع ورصاعها مع امجلاعات أالخرى
ملبدع هو ٕابراز هذه الرؤية وبلورهتا يف ٔافضل صورة ممكنة ومتاكم� لها ٔاي ٕان دور ا* 

ٔانه يعرب من خاللها عن الطموحات القصوى للجامعة اليت ينمتي ٕالهيا ٔاو يعرب عن ٔافاكرها، 
وهذا يعين ٔان املبدع ليس هو صاحب الرؤية الفكرية يف العمل الروايئ، ولكنه مربزها 

  .وموحضها فقط
الفردي يتجىل ٔاساسا يف الصياغة امجلالية للعمل إالبداعي وليس يف بناء ٕان ا�ور *  

الرؤية العامة اليت تنظم هذه الصياغة، لهذا يضفي عىل إاليديولوجيا ٔاها� متوهييا حيولها ٕاىل 
  .فن

ٕان الشلك اخليايل للعمل الروايئ ٔاي بناءه امجلايل يمتزي �سـتقالل نسـيب عن بناء * 
ات iجhعية وشلكها، n¼ فالنص الروايئ ال يطابق الواقع ولكنه فقط ميكن ٔان العالق

   17.مياثل بنية ٔاحد التصورات املوجودة عن العامل يف الواقع الثقايف والفكري
 - يف أالعامل أالدبية  وعىل وجه اخلصوص الرواية ) Goldman ؛غو�مان (كـام يرى 
يف مدى مقدرته عىل ضبط التناسق بني الشقني  ٕابداعية الروايئ تبدو -ٔان العبقرية 

الشلكي الرصف واملضموين العام؛ وهو التناسق اnي يسمح بفك البنيات اخلطابية وحتديد 
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  .سـياقاهتا بناًء عىل رؤية العامل اnي يمتلكها ٔاو يمتثلها الروايئ يف معÜ إالبداعي
 Qدا عىل هذه املقوh؛ غو�مان(يرى  -رؤية العامل  -واع Goldman ( ٔان الناقد

 �Structureلكشف عن بنيته ا�اQ؛«مطالب يف دراسـته لٔالعامل أالدبية 
significative  يه ذ¼ الرتابط احلاصل بني رؤية العامل اليت يعرب ...، والبنية املقصودة

عهنا النص يف الواقع وعنارصه ا�اخلية شلكية اكنت ٔاو فكرية والوصول ٕالهيا يتطلب حبثا 
Þ، مفصال ودقيقا لٔالحداث الواقعية  ومعرفة معمقة للقمي الفكرية املنبثقة عهنا، مضن جد

احلياة الفكرية، النفسـية العاطفية، واحلياة iقتصادية   :حماور ثالثة يف النص يه
  .18»وiجhعية اليت تعيشها ا¬موعة اليت يعرب عهنا النص الروايئ

سـتقراء حمطات حياته مبعرفة نواÞه وفكره، ال تعد وهكذا يتضح ٔان تتبع سرية الاكتب وا
فلكام اكن العمل هاما لكام ٔامكنه ٔان «لفهم وتفسري العمل أالديب  - ٔاساسا–ٕاجراًء اكفيا 

يعيش ؤان يفهم nاته ؤان يرشح مبارشة بواسطة حتليل فكر خمتلف الطبقات 
يتيقية عىل املقياس اnي فالعمل أالديب تتوقف قميته iسـت . اليت يهنل مهنا i«19جhعية

يعرب فيه رمغ وضد النواÞ والقناعات الواعية للاكتب والكيفية اليت حيس هذا الاكتب من 
  .20»خاللها وينظر ٕاىل خشصياته

 ؛غو�مان (و) Luckus لواكتش؛(استناًدا للمعطيات الفكرية ؛اليت ٔاقرهتا مدرسة 
Goldman( , ارس جدية الطرح يف جتاوز ا�رOاسات املضمونية التبسـيطية؛ يرتاءى ل

وال يتأىت ذ¼ ٕاال من خالل نظرية بنيوية تكوينية، . اليت طغت علهيا نظرية iنعاكس
وتتجنب  21تسعى للتخلص من عقدة ٔاو مفارقة ا�راسة عىل مسـتوى ا�اخل واخلارج

  .طغيان إاليديولو~ عىل امجلايل الشلكي والعكس
يت حاولت التوفيق بني iجتاهات النقدية ويف خضم انتشار الزنعة اللواكتشـية ال

الشلكية وiجتاهات املضمونية اخلارجية، ٔاP النقاد مقوالت ٕاسرتاتيجية اكن قد معل هبا 
ويه املقوالت املصنفة مضن  )Mikhaïl BAKHTINE –ميخائيل �ختني (الناقد 

  .سوسـيولوجيا النص الروايئ مبفهو¤ا املعارص
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�ختني ( ية وإاليديولوجيا حسب سوسـيولوجيا النص؛  ينوهيف عرض العالقة بني الروا
بقمية العالقة اليت تتحدد يف مسـتوى اللغة �عتبارها احلامل أالساس )  BAKHTINE ؛

حني  -كام يرى ٔان الرواية شأهنا شأن اللغة . لتطلعات وتصورات الفئات iجhعية
يف الوقت نفسه ٕايديولوجيا كام  دالئل مركبة يف نسق معني يه«تشلك بناًء ٔاو  -توظيفها 

ٔاهنا �لرضورة جتسـيد مادي للتواصل iجhعي، وn¼ فدراسة ا�الئل اللغوية تعين يف 
الوقت نفسه التعامل مع العالقات iجhعية وiقتصادية، ومع إاليديولوجيات املوجودة 

  .22»يف الواقع
االٓ#ر  يف دراسة متد عىل السـببيةكام ٔاكد �ختني عىل جتنب النظرة املياكنيكية اليت تع 

اليت تتحقق  »اجلهل �خلصائص النوعية للامدة إاليديولوجية  «أالدبية ،ٔالن ذ¼ يمن عن 
لك ما هو ٕايديولو~  «عرب تفاعل مسـمتر ملعطيات التارخي والطبقات iجhعية معتربا ٔان 

ارة ٔاخرى فلك ما هو ميÚ مرجعا،  وحييلنا عىل يشء ما � موقع خارج عن موقعه، وبعب
  .Signe«23ٕايديولو~ هو يف الوقت نفسه مبثابة دليل 

يف معرض حديثه عن أالدب وإاليديولوجيا ٔان التواصل ) BAKHTIN �ختني؛(يشري
إالبداعي بني املؤلف ومجهور القراء ينبين عىل ٔاساس التعدد املسـتوÞيت للوعي، واnي 

سامه وبشلك فعال يف ٕابراز خصوصية ²رخيية، ت  -تتحمك يف بنائه معطيات سوسـيو
 «بأنه  توظيف اللغة فv بني ا¬موعات iجhعية داخل العمل أالديب؛ n¼ يرى �ختني

البد من حتليل معيق وجاد لللكمة كدليل جممتعي، حىت ميكن فهم اشـتغالها ٔ\داة للوعي 
عي ٔان تشـتغل كعنرص وتسـتطيع اللكمة بفضل هذا ا�ور iسـتثنايئ اnي تؤديه ٔ\داة للو 

  .24»ٔاسايس مرافق للك ٕابداع ٕايديولو~
ال يقترص حبثه عىل دراسة السـياقات  توى جتدر إالشارة ٕاىل ٔان  �ختنيويف هذا املسـ 

، ولكن يتجاوزها ٕاىل ٔابعادها ب واسـتقراء املعامجاللغوية iجhعية من ìحية الصيغ والرتاكي
²رخيية، فعند متيزيì مثال ملسـتوÞت اللغة �عتبار  -املتعددة اليت حتمكها اخللفيات السوسـيو

الطبقات iجhعية، تتبدى لنا مالمح وصور الشخصيات وظروف حياهتم، عرب 
تشخيص فين للغة، وهذا ما مينح ثراًء دالليًا للنتاج أالديب، يضاهيه ثراء وتعدد ا¬موعات 
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بفكرة ) �ختني( هو ما قصده  ولعل هذا الرثاء املتاح للتوظيف إالبداعي .iجhعية
  .احلوارية اليت تضمن وحدة الشلك واملضمون وتآلف الفين  وإاليديولو~

الشخص «فعالية   -وفق نظرية الرواية عند �ختني  -يرتتب عن املقوQ السابقة 
اnي يتلكم ويف `مه ذاته، ٕاذ ٔان الÅم ال يعد يف هذه احلاQ جمرد خطاب منقول عن 

رين، ولكنه `م مشخص بطريقة فنية، يسـتخدم فهيا الهتجني وأالسلبة والتنويع `م االٓخ
يف الرواية فرد اجhعي وخطابه لغة اجhعية وليس لهجة فردية ومن مث فهو  -فاملتلكم  -

الزمة  Idéologème،  ولكامته دامئا عنارص ٕايديولوجية؛Idiologueمنتج ٕايديولوجيا؛ 
ًا للتشخيص احلواري يف الرواية مما حيول دون بروز الزنعة ٕالضاءة الفعل، تصبح موضوع

  .25»امجلالية واللعب اللفظي الشلكي احملض
قد قدم تصورا يف جمال عالقة الرواية ) �BAKHTINEختني؛(وٕاذا اكن 

�ٕاليديولوجيا حسب فعالية املتلكم والÅم؛ فٕان ذ¼ قاده ٕاىل متيزي نظري بني صنفني 
  .الرواية املونولوجية والرواية احلوارية: متقابلني للرواية، هام

فتبدو الرواية املونولوجية مسـيطرة عىل أالفاكر إاليديولوجية املنبثقة يف اخلطاب، 
ال يسمح �لرصاع «ٕ�يعاز واحض للروايئ اnي هيدف ٕاىل ٕابراز فكره وتمثينه يف ٕاطار 

جhعية مسـتق� بقدر ما إاليديولو~ العميق، ٔالن خشصياته يف فضاءاهتا ال متثل لغات ا
فهدف الرواية املناجاتية هو احلفاظ  -nا -يه ٔادوات ختدم فكرة الاكتب وٕايديولوجيته 

عىل الوحدة ا�اللية لفكرته اليت يطرdا، بوصفها البديل الوحيد الصائب واملقنع، فيصري 
  .26»العامل الروايئ خاضعا لنربة موحدة ويعرب عن و�ة نظر واحدة ووحيدة 

مرجعها الصوت الواحد املتفرد اnي ال  –حسب �ختني  –ذه الزاوية للنظر وه
يسـتطيع إالحاطة بلك الفعاليات iجhعية والثقافية وعىل رٔاسها اللغة، اليت متكننا من 

  .متيزي الطبقات iجhعية وحتديد البنيات اnهنية املامث� لها يف النص أالديب والعكس
دون ٔان تشـمتل عىل "و تقدم الاكتب بلغة واحدة مثبتة لكيا حىت ول «: يقول �ختني

، فٕانه يعمل بأن تÚ اللغة ليست داQ وال مقبوQ من "تباعدات ٔاو انكسار ٔاو حتفظات
وسط التعدد اللساين، وبأنه يتحمت احلفاظ علهيا وتطهريها وا�فاع عهنا ... امجليع وبأنه 
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جة وال بطريقة اصطالحية ٔان ينىس ٔاو ٕان أالديب ال يسـتطيع ال عن سذا.. وحتفزيها
  .27»يتجاهل اللغات املتعددة اليت حتيط به

عارض �ختني الرواÞت ذات الصوت الواحد والطبيعة املونولوجية، داعيا ٕاىل تبين 
شلك جديد يتأسس عىل تعددية أالصوات ومن مثة تعدد الطبقات اليت تسهم يف تعدد 

ويه حسب نظريته ". لرواية احلوارية ا�Þلوجية ا" مسـتوÞت الوعي، وهذا ما ينتج عنه 
وهذا ما يسمح . ٔاديب واحد الروائية ،كفي� �ستيعاب إاليديولوجيات ا0تلفة، داخل معل

كام ٔاهنا تضمن ذات ا�ميقراطية �ى املتلقني  .28»دميقراطية التعبري داخل الرواية« بتحقيق
تلف إاليديولوجيات والرؤى، وتؤمن لها كوهنا ال تفرض ٕايديولوجيا واحدة، وٕامنا تعرض 0 

  .احلضور نفسه يف عامل رصاعي جديل هو النص الروايئ
مهنجيا مبا ٔالفه الباحث ) BAKHTINE ؛�ختني(تدمعت ٔاطروحات 

اnي سعى ٕاىل حماوQ تأسيس ) Pierre Zimaبيري زميا ( - أالصل-التشـيكوسلوفايك 
ة يف ا�راسات السوسـيولوجية للرواية، ٕاقامة و�ة نظر جديد«تصور نظري جديد قوامه 

لساين  -وذ¼ بتوجهيها حنو اهhم مزتايد �لبنية ا�اخلية للنص اعhًدا عىل حتليل سوسـيو
  .sociolinguistique et intertextuel«29وتناّيص؛

قد آلف بني iجتاهات الشلكية والبنيوية احلديثة، ) Zima زميا؛(وهبذا يكون 
 -مضنيا–داعًيا ا�ارسني ) غو�مان ولواكتش(لتكويين اnي تتبناه مدرسة السـv يف فرعها ا
فسوسـيولوجيا النص «. يف ٕاطار ا�راسة الواحدة) الكيف واللّامذا؟(ٕاىل ٕاقرار ثنائية 

" ملاذا؟"الشÅين �لـ " الكيف"مطالبة بأن تنساق وراء معارضة  - يف رٔاي زميا  -الروايئ 
د عىل قضاÞ تتجاوز اخلالف إاليديولو~ بني املهنجني وذ¼ من املاركيس؛ بل علهيا التأكي

  .30»خالل إالقرار بأّن فضاء اللغة فضاء غري حمايد وغري خارج عن إاليديولوجية
فاللغة ذاهتا حتقق جماال حيوÞً لٕاليديولوجيا، واسـتعاملها إالبداعي يكفل لها iنتقائية 

الفصل بني ا�الQ «جhعية، وبذ¼ �ت من �ن أالديب لتضميهنا حشنات ٔاو ٔافاكر ا
ما دامت هذه ا�الQ ملتحمة . إاليديولوجية للنص وبني بنيته اللسانية معال اعتباطيا

  .31»وممتظهرة يف ٔاو بواسطة اللسانية للنص ذاته 
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مج� من العالقات اليت ٕ�ماكهنا حتديد العالقة ) Pierre Zima ؛بيريزميا( كام يقرتح  
ٔاّن الكون iجhعي مكجموع لغات جامعية تظهر  «:ديب وإاليديولوجيا، فريىبني النص االٔ 

ٔانه توجد لغات جامعية  –مضيًفا  -بأشاكل متنوعة داخل بنيات املتخيل ا�اللية والرسدية 
، تتنازعها خطا�ت علامنية، اكثوليكية، بروتسـتانتية، 32»داخل الطبقة مثل البورجوازية

ٕاطار سوسـيولوجية النص، تظهر اللغة واللسان كنسق ²رخيي داخل «ليخلص �لقول ٔانه 
تفرس التغريات القاموسـية، ا�اللية، والرتكيبية النحوية اليت حتدث داخÜ، �لعالقة مع 
الزناعات بني ا¬موعات iجhعية، ومن ّمث، بني اللغات امجلاعية املؤسسة ومن هنا نتلكم 

  .33»وiجhعي للغة) املتغري(وتبنيًا للطابع التارخيي عن الوضعية السوسـيو لغوية اعتباًرا 
حول عالقة إالبداع أالديب وإاليديولوجيا بوجه عام، تاكد ) Zima ؛زميا (يبدو ٔان آراء  

تكون االٔكرث خصوبة يف ا¬ال النقدي، السـv بعد انتقاداته احلادة ملا �ت يُعرف  
) زميا(كام انتقد ٔايضا . 34عد ٕاشاكلية موت املؤلف؛اليت انبثقت عهنا فv ب" حيادية أالديب"بـ

 Robertروبرت اساكربيت ؛(املدرسة iجhعية لٔالدب يف فرعها التجرييب اnي تزمعه 
Eskarbit( مبينًا أن هذا النوع من ا�راسات يستبعد جانًبا املضمون التارخيي ويركز ،

ور اخلاصة فقط عىل العنارص اخلارجية البحتة، اكمجلهور املسـتقبل ل  qلنتاج ودور املطابع وا�
مّدعيا ٔانه هبذا سيتجنب «يف معلية إالنتاج املادي وكذا ما يرتتب عن ذ¼ من عالقات، 

  .35»لك تفسري تعسفي لٔالدب
 Qالبنية :"كام ٔان شغفه �لبحث السوسـيولو~ قد ٔاّدى به ٕاىل معارضة مقو

Q؛ا�اStructure signifiante" ها معتربً ) غو�مان(، لـÞّال حتيل عىل ٔايّة نظرية «ا ٕا
Qنفسه اكن يعتقد بوجود ) غرمياس(ويعترب ٔان . داللية متكننا يف ٕاطارها من فهم ضبط ا�ال

ومعناها يناظر ) structure profonde(البنية العميقة؛ " يسميه ) Logos(معق للنص 
هذه يه اليت فتحت -ويبدو ٔان معارضته  .36»)غو�مان(عند " البنية ا�اQ"متاًما معىن 

نصية لتبنهيا املسـمتر للك املقوالت اليت من شأهنا حتقيق  -ٔابواب ا�راسات السوسـيو
- الكفاءة املرُجوة يف دراسة وحتليل النصوص إالبداعية،كام احلال �لنسـبة ملقوQ اللكية 

  .عميقةوالبنية ا�اQ والبنية ال  - intertextualité -والتناص-الوحدة بني الشلك واملضمون
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حماوQ تركيبية ملقوالت خمتلفة ìبعة عن اجتاهات ومدارس ) زميا(هكذا تبدو آراء   

متعددة، تسعى قدرإالماكن لتحديد واستيعاب اخليارات الفنية املتاحة للتوظيف إالبداعي 

وكذا ٕاماكنية رصد ا�الالت  –نقصد هنا الناحية اللغوية الرصفة  –عىل مسـتوى الشلك 

  .تشلكها العام �ى جممتع معنيوأالفاكر يف 

        ::::خامتــــــةخامتــــــةخامتــــــةخامتــــــة

  : يف ختام مقاربتنا، خنلص للنتاجئ االٓتية

ويه تتكون داخل جامعة ٔاو طبقة معينة يف احتاككها " رؤية العامل"الرواية  تعبري عن 

 .�لواقع ورصاعها مع امجلاعات أالخرى

ممكنة ومتاكم� لها ٔاي ٕان دور املبدع هو ٕابراز هذه الرؤية وبلورهتا يف ٔافضل صورة *  

ٔانه يعرب من خاللها عن الطموحات القصوى للجامعة اليت ينمتي ٕالهيا ٔاو يعرب عن ٔافاكرها، 

وهذا يعين ٔان املبدع ليس هو صاحب الرؤية الفكرية يف العمل الروايئ، ولكنه مربزها 

  .وموحضها فقط

داعي وليس يف بناء ٕان ا�ور الفردي يتجىل ٔاساسا يف الصياغة امجلالية للعمل إالب* 

الرؤية العامة اليت تنظم هذه الصياغة، لهذا يضفي عىل إاليديولوجيا ٔاها� متوهييا حيولها ٕاىل 

  .فن

ٕان الشلك اخليايل للعمل الروايئ ٔاي بناءه امجلايل يمتزي �سـتقالل نسـيب عن بناء * 
ه فقط ميكن ٔان العالقات iجhعية وشلكها، n¼ فالنص الروايئ ال يطابق الواقع ولكن

  37.مياثل بنية ٔاحد التصورات املوجودة عن العامل يف الواقع الثقايف والفكري
ٔاي تعطهيا بنية وشÅ ينتج " تبنهيا"النص أالديب هو كتابة تنظم إاليديولوجيا و*

دالالت جديدة وممتزية، ختتلف يف لك نص وتبدو جديدة ٔاصي�، حبيث ٔان لك نص حيمل 
  .ه املمتزية ٔاي شلكه ومضمونهجتربته اخلاصة وداللت

يقوم النص بتحويل إاليديولوجيا وتصويرها، أالمر اnي يسمح �كتشافها وٕاعادة *   
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فالنص يفضح اكتبه ويعريه  . تكويهنا ٕاكيديولوجيا عامة موجودة يف عرص ٔاو جممتع معني
 حيملها وجيعل واحضا ما خيفيه من انعاكسات فكرية ورؤى، عندها تصبح إاليديولوجيا اليت

رصحية يف قولها رمغ ٔان وجودها يف النص مضمر وخمفي يف ٔاثواب ؤالبسة ؤاشاكل وصور 
  .ومالمح ال حرص لها
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  . 54، ص1985سبمترب ،2اجلزء ،4عدد,للكتاب
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      .    95أالدب و إاليديولوجيا ،مرجع سابق،ص : عامر بلحسن  - 8
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  .85النقد الروايئ و إاليديولوجيا،مرجع سابق،ص: محيد محليداين -35



 السادس عرش  العدد                                                        جم� لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ديسمرب                                    143                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

  .85املرجع نفسه، ص  -36
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