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  امللخص
يف نسقه اللغوي حيتوي علی األنساق السردية واخلطابية إىل جانب إنّ البناء الداليل للرواية 

فالنقد السوسيونصي يدرس البناء الداليل للنص من املنظور السوسيولوجي اكتفاء . األنساق الفكرية
وتتجلی العالقات احلوارية القائمة يف البناء االجتماعي للرواية من . بالنص دون الرجوع إلی خارجه

ية يف إطار هذا االجتاه النقدي، إما بدميوقراطية األصوات يف الرواية البوليفونية، وإما يمنة الناحية اجلمال
ومن هذا املنظار النقدي، اختذت الراوئية اجلزائرية الشهرية، . إيديولوجية واحدة يف الرواية املونولوجية

قات احلوارية يف بناء النص الذي ال أحالم مستغامني، يف روايتها ذاكرة اجلسد اجتاها متميزا إلقامة العال
  .ميكن احلكم عليه بسهولة

قامت هذه املقالة بدراسة البناء الداخلي هلذه املدونة السردية النسائية، بأسلوب وصفي حتليلي، يف 
األساليب الكالمية، ونوعية الراوي والضمائر السردية، واملنظور اآليديولوجي، : ثالثة مستويات

ية يف إقامة العالقات احلوارية بني األصوات يف جمتمع النص حسب النقد لكشف أسلوب الروا
وتشري النتائج إلی أنّ هذه الكاتبة ال ختتار احلياد وال االحنياز السردي يف إعالء صوت . السوسيونصي

الشخصيات بل تستخدم األسلوب الوسط يف تشخيص األساليب الكالمية للشخصيات، وذلك 
كذلك تطرح الروايةُ اآليديولوجيات املختلفة يف البناء االجتماعي للنص يف . سرديةبتالعبها بالضمائر ال

قضييت املرأة والوطن؛ حيث يتم املنظور اآليديولوجي النهائي للرواية حسب خصائص الروايات املتعددة 
اخلطاب كذلك إمكانية التأويل لدی املتلقي يف . األصوات حماولةً ترسيم الدميوقراطية يف بناء النص

األصوات، خالفاً ملن ال يعترب الكتابات املفتوح النهاية تسم هذه الرواية النسوية خبصائص تعددية 
  .النسوية سوى روايات مونولوجية

  
  .األصوات؛ الكتابة النسوية؛ ذاكرة اجلسدالنقدالسوسيونصي؛ الرواية املتعددة ؛باختني:كلمات مفتاحية
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 ٢ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
 املقدمة

ن األجناس األدبية احلية، حتظی خبصائص فريدة، والبد من اختيار منهج إنّ الرواية، كواحدة م
احلوارية "بأنّ نظرية ) Mikhail Bakhtin(يعتقد ميخائيل باختني . نقدي يالئم هذه اخلصائص

)Dialogism "(الشكل واحملتوی يف . ١هي النظرية اليت تالئمها وحسب هذه النظرية ال يفصل باختني
حسب  ٢»كل عملٍ أديبٍ اجتماعي بالضرورة«يفصل األدب واالجتماع مبا يعترب أنّ  الدراسة، كما ال

وعلی أساس ". سوسيولوجيا النص الروائي"أوما عرف بـ" النقد السوسيونصي"اجتاهه النقدي املسمى
ائي مفاهيم مجالية هلذا االجتاه النقدي، تتم العالقات احلوارية بني األصوات االجتماعية يف النص الرو

األصوات أو  املتعددة(إما بإعطاء مجيع األصوات حرية التعبري يف الرواية الديالوجية : على منطني
- أحادية (؛ وإما بأن يهيمن الصوت السارد علی مجيع األصوات يف الرواية املونولوجية )البوليفونية

إيلني «لناقدة النسوية تربط ا)" Gyno criticism(الكتابة النسائية "ويف دراسة بعنوان ). الصوت
اختالف كتابات النساء األدبية عن كتابات الرجال باالختالف » )Elaine Showalter(شوالتر 

ومن هذا املنطلق، ورغم أنّ هناك فكرة تعترب الرواية النسوية كتابة . ٣القائم يف جتربة احلياة اليت نعيشها
ت املرأة ولتعبريها عن مهومها، وحماولة الستعادة مونولوجية أكثر من كوا بوليفونية، لتركيزها علی ذا

التوازن املفقود يف عالقاا مع اآلخر والعامل علی املستوی التخييلي الداخلي، ال ميكن إصدار احلكم 
علی إبداع املرأة الروائي مطلقا إلّا بعد دراسة العالقات احلوارية يف تنظيمه الداخلي، إذ توجد كتابات 

، نالحظ هذه "ذاكرة اجلسد" ٥ويف رواية أحالم مستغامني. ٤احلوارية اخلاصة تربز االمكانيات
االمكانيات اليت جتعل العالقات النصية االجتماعية يف أنساقها الفكرية واللغوية علی شكل ال ميكن 

                                                             
  .٧٣ ، صنظرية الرواية و الرواية العربيةدراج، فيصل   ١
  .٧٣، ص ی ميخائيل باختنييمنطق گفتگوتودروف، تزوتان   ٢
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 ،تعود أصوهلا إىل مدينة قسنطينة عاصمة الشرق اجلزائـري وتونس،  يفم ١٩٥٣أبريل  ١٣كاتبة جزائرية ولدت يف  ٥
ـ وا ،عملت يف اإلذاعة الوطنية. كان والدها مشاركا يف الثورة اجلزائريةو نتقلـت إىل فرنسـا يف   ا .كشـاعرة  تهرتش

أحدثت أحالم مستغامني هـزة   .ات نالت شهادة الدكتوراة من جامعة السوربونيات القرن املاضي، ويف الثمانينيسبعين
نالت جوائز عديدة، منها جـائزة جنيـب   ، و ١٩٩٣عام  »ذاكرة اجلسد« يف العامل األديب عقب إصدار روايتها األوىل
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 ٣                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  .احلكم عليها بصورة سهلة

  :تنوي املقالة اإلجابة على هذين السؤالني
  البناء االجتماعي لرواية ذاكرة اجلسد يف مستوياا املختلفة؟   كيف تتجلی العالقات احلوارية يف -
  هل هي رواية بوليفونية أم مونولوجية؟ -

يف البناء السوسيولوجي  ولإلجابة على السؤالني أعاله، تقوم املقالة بدراسة االمكانيات احلوارية
القات احلوارية القائمة فيها، لنص هذه الرواية اجلزائرية الشهرية، أي رواية ذاكرة اجلسد، وكيفية الع

التحليلي حسب نظرة باختني النقدية، لتكشف آفاق النص الروائي ملعرفة كوا  -باملنهج الوصفي
األول استقاللية : دميوقراطية أم مونولوجية األسلوب؛ حيث يتم البحث هنا يف ثالثة مستويات

كالمية للكشف عن هيمنة أو األصوات حسب حضور وفاعلية أصوات الشخصيات يف األساليب ال
عدم هيمنة صوت الراوي علی أصوات الشخصيات؛ والثاين موضع السارد ونوعيته واالستراجتيات 
السردية ومدی فاعلية السارد وتأثريه علی األصوات الروائية؛ والثالث واألخري البعد اآليديولوجي يف 

القات احلوارية يف بنية هذا اخلطاب السردي واملرأة، وطبيعة الع) رمزه املرأة(الوطن : قضيتني اثنتني
  .لنعرف دميوقراطية الطرح اآليديولوجي يف النص

 الدراسات السابقة
نظرية احلوارية يف الرواية لباختني، كانت وال تزال موضع اهتمام الدارسني يف خمتلف جماالت 

راطية األصوات يف النص فدراسة أسلوب الرواية من منطلق السوسيونصية، ودراسة دميوق. األدب والفن
قد حتظی بنصيب وافر من البحث والتحليل، مع أنها قد تغور يف جانب وتترك البحث يف جانب آخر، 

  .حيث تركزت غالبيتها علی موقع الراوي يف السرد
اليت مجعها » احلوارية يف األدب والفن«ميكننا اإلشارة إلی الدراسات املنشورة يف جمموعة مقاالت 

ومقالة احلسيين . األصوات يف الروايات النسويةمطلق، ويدرس فيها تعددية  نامور .ونسقها د
اليت درست موقع » األصوات يف روايات نساء إيران من سووشون إلی اللعبة األخرية لبانوتعددية«

العربية،  ومن املقاالت. الراوي وتعددية الساردين وتعدد األنساق الفكرية يف الروايات النسوية الفارسية
. درست خصائص الروايات البوليفونية بصورة عامة اليت» البوليفونية الروائية« ةلبوعزدراسة 

، حيث درست عنصر الراوي »الراوي وحوارية رواية يف حجر الضحك«حبثها وروشنفكر يف 
 ولكن أكثر هذه الدراسات تركز علی دراسة الراوي وحضوره يف النص. وحضوره يف رواية األصوات

للتالوي، » وجهة نظر يف روايات األصوات العربية«وهناك كتاب . الروائي وتغفل اجلوانب األخری



 ٤ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
الذي ركز علی موضوع وجهة النظر والراوي يف الرواية البوليفونية وخصائص الروايات العربية 

 املثنوي األصوات يف دراسة وحتليل تعددية«املتعددة األصوات، وأطروحة دكتوراه لرامني نيا بعنوان 
قامت بتطبيق نظرية باختني على الثنائيات املتناقضة وحبثت عن كيفية حضور األنساق الفكرية » ملولوي

  .اآليديولوجية يف النص ومصري تواجدها
اخلطاب «أما يف جمال الدراسات املوجودة عن رواية ذاكرة اجلسد فيمكن اإلشارة إلی كتاب 

لفالح، وهو حبث عن » )فوضی احلواس، عابر سرير،اكرة اجلسدذ(الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني 
النسق « بعنوانورسالة ماجستري لربكان ايات مستغامني؛روخصوصيات وتقنيات اللغةالواصفةيف خطاب

» دراسة سوسيوبنائية لرواية ذاكرة اجلسد للروائية أحالم مستغامني: اآليديولوجي وبنية اخلطاب الروائي
أنها مزجت أفادتنا يف متابعة اخلطوط النقدية السوسيولوجية يف هذه الرواية، غري تعترب دراسة ممنهجة

  .بني املناهج النقدية لباختني وغولدمان، وقد ركزت علی املستوی السياسي يف هذه الرواية فقط
وية إنّ هذه الدراسة الشاملة يف مستوياا الثالثة جديدة يف نوعها، ألا تقوم بدراسة الرواية النس

انطالقا من اجلمع بني النقد النسوي ونظرية باختني من منظوره النقدي السوسيونصي ودراسة 
خصائص الروايات املتعددة األصوات؛ فهي تكشف اللثام عن العالقات احلوارية القائمة يف هذه الرواية 

  .وستبني صحة احلكم الذي قد صدر عن الروايات النسوية أوعدمه
  .هذه املفاهيم املهمةالنقدية يف نص الروايتني، البد من أن نتناول بعض قبل تطبيق املفاهيم 

 يديولوجيااآل
إنّ ايديولوجية الرواية حسب نظرة باختني هي ذات طابع استكشايف ومعريف، أي هي معرفة 

 ٣ر واآليديولوجية هي القيم واألفكا. ٢، وبناء على هذه النظرة،  تعترب اللغة ظاهرة آيديولوجية ١للعامل

                                                             
 .٤٠، ص النقد الروائي و االيديولوجيامحيد حلمداين،  ١

  .٢٥، ص پژوهش های زباای خارجیرام مقدادی، ٢
ينطلق من األفكار النقدية املاركسية؛ إذ تعترب االيديولوجيا البنية التحتية للمجتمع و اللغة هی  اولوجيييدعتبار اللغة كاآلا* 

ا بـاختني  أم). ١٠٠ ص ،يف مفاهيم النقد و احلركة الثقافية العربية مينی العيد،(بية البنية الفوقية هلا و بينهما عالقة سب
املاركسـية،   -الذی بدأ التنظري علی اساس التصور املاركسی فقد كان جه خمالفا له، حيث فضل اإلبتعاد عن الرؤية 

لتحتيـة و جتـلٍّ آخـر هلـا علـی املسـتوی       متداداً للبنية اافلم يرفض مصطلح السببية حبسب بل إعترب البنية الفوقية 
  ). ٧٧و٣٢و٢٥ص ،النقد الروائي وااليديولوجياحلمداين، امحيد (االيديولوجی

  .٤٣ص، دانش نامه نظريه های ادبی معاصرايرنا رميا مكاريك ،   ٣



 ٥                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
 ١أي عندما يتكلم الفرد تظهر آيديولوجيته عرب ملفوظاته انطالقاً من وعيه. اليت تولد يف ممارسة الكالم

  .الذي يولد عرب التكلم وينشأ فقط يف اللحظة اليت حيتك فيها الفرد باجلماعة
  سوسيولوجيا النص الروائي أوالنقد السوسيونصي للرواية

: تكونا متعارضتني ملانت هناك نظريتان أدبيتان خمتلفتان، إن يف القرن التاسع عشر امليالدي، ك
الرومانسية اليت تنظر إلی العمل األديب كتعبري عن ذات الفنان، والواقعية اليت تنظر إليه كتعبري عن 

؛ إذ دخل ٢مث ظهرت منظومة نقدية تربط بني التيارين ونبهت إلی عالقات األدب واتمع. اتمع
؛ »)Hegel(هيجل «روائي يف نطاقه السوسيولوجي باجتاهات ثالثة من النقد اجلديل عند التنظري ال

جورج لوكاتش «و» )Lucien Goldman(لوسيان غولدمان «واالجتاه البنيوي التكويين عند 
)Georg lukàcs( «ا تعبرياً عن رؤية العامل، باجتاههما النقدي السوسيواللذين وصفا الرواية بكو-

بيري زميا «؛ وهناك اجتاه آخر عند باختني ومن بعده »الروايةسوسيولوجيا«صطلح عليه روائي، ي
)Pierre V. Zima(« صطلح عليه٣»سوسيولوجية النص الروائي«، ي.  

لوجيا الرواية، يف إطار تنظريات غولدمان وأصحابه، العالقة بني البناء الفكري داخل حتدد سوسيو
، حيث يركز بشكل ٤النظام االجتماعي أي النسق اخلارجي للنص النص أي نسقه الداخلي، وبني

مباشر علی العناصر اخلارجية املؤثرة علی انتاجية النصوص الروائية حماوالً الكشف عن العالقات 
فقد ، »سوسيولوجيا النص الروائي«أما باختني، مبوقفه ما بعد الشكالين ويف اجتاهه إىل . ٥االجتماعية

الداخلي، وحتديداً، بلغة النص وتنظيمه الداخلي دون التركيز علی املرجعيات اهتم ببعد النص 
فهو، . اخلارجية، واعترب الرواية حاملة ألنساق فكرية متجسدة خبطابات اجتماعية يف نسقها اللغوي

، إذ حلّل البنية ٦، جعل الرواية صورة عن اللغة اليت فيها حوار ال ينقطع"احلوارية"علی أساس نظريته 
، ويف الوقت نفسه تعامل )باعتبارها تركيبة من الدليل اللغوي واملدلول االجتماعي(احلوارية للرواية 

مباشرة مع الواقع االجتماعي والثقايف واآليديولوجي املتجسد فيها دون اقامة عالقة التناظر بني عامل 

                                                             
 .١١٢، صنظريه های روايتواالس مارتني،   ١
 .٣٢٢، صموسوعة النظريات األدبية ،راغبنبيل   ٢
  .٥٦ ، صالنقد الروائي وااليديولوجيا، حلمداين محيد  ٣
  .٥٣ ، صحنو علم االجتماع النص األديب يالنقد االجتماع زميا،ري يب  ٤
  .٧٢-٧١ ، صصالنقد الروائي وااليديولوجيا، حلمداينمحيد   ٥
  .٧٠ ، صنظرية الرواية والرواية العربيةدراج، فيصل   ٦



 ٦ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
لية السوسيونصية، تعترب الرواية منطاً فحسب املفاهيم اجلما. الرواية والواقع، ألنّ الرواية هي الواقع أيضاً

من العالقات ال يتأسس بذاته إلّا من خالل التناقضات؛ إذ إنّ املادة األساسية خللق التناقضات هي 
: ١األفكار واآليديولوجيات اليت تدخل يف الرواية بوضعني خمتلفني وجتعل أسلوب الرواية علی منطني

تم فيها إخضاع بعض اآليديولوجيات لبعض، والرواية املتعددة اليت ي) Monology(الرواية املنولوجية 
  .اليت تكون كل آيديولوجياا علی قدم املساواة يف الرواية) Polyphony(األصوات أو البوليفونية 

  الرواية املنولوجية
ت ال يترك أسلوب الكتابة، يف الروايات املنولوجية، جماال للصراع اآليديولوجي، إذ تعترب الشخصيا

أدوات ختدم رؤية املؤلف اخلاصة ويستند التصوير بكامله على االستنتاج اآليديولوجي؛ فكل ما هو 
منط األفكار اليقينية والصائبة اليت جيري تأكيدها يف نربات أحادية : آيديولوجي ينقسم فيها إلی منطني

تفتقر . ٢تها الدالليةوقاطعة، ومنط األفكار األخری غري الصائبة من وجهة نظر املؤلف، فتفقد قيم
الرواية املنولوجية إلی وجود عالقات حوارية بني الشخصيات وعواملها، غري أنه يوجد احلوار الداخلي 

  .فيها مع كل األطراف
  )البوليفونية(الرواية املتعددة األصوات 

ماله دستويفسكي يعطي يف أعويری أنّ.٣يعترب باختني دستويفسكي خالق الرواية املتعددة األصوات
الرواية يف حكم حلن واحد وإن جمموعها احلريةلشخصياته،لتربز فلسفتها ونظرا للعامل،فكل شخصيات

يف هذاالنوع من الروايات ينفتح اال أمام تعدد اآليديولوجيات وكذلك أشكال .٤يؤلّف النغمة النهائية
فيندمج أسلوب  ٥ةأشكال الوعي األخری املتناقضة من خالل األصوات املستقلة للشخصيات الروائي

الكاتب وايديولوجيته يف إطار جمموع الرؤی، إذ حتقق الرواية نوعا من دميوقراطية التعبري داخل 
  .٦الرواية

                                                             
  .٤٣ املصدر السابق، ص  ١
  .١١٨و ١١٧ص  ،قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكيختني، ميخائيل با  ٢
  .٩٩، ص ساختار وتأويل منت، يمحدأبابك  ٣
  .١٩٢، صميخائيل باختني املبدأ احلواريتزفيتان تودوروف،  ٤

5 Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky's poetic,p 6-7. 
  .١٧٧ ، صالبنيوي تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج العيد،مينی   ٦



 ٧                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
البناء الدميوقراطي للرواية البوليفونية اليت يفضلها باختني، يقوم علی حرية الشخصيات املستقلة 

وساطة هذا الوعي الذايت تستطيع التعبري عن ، حيث تتمتع الشخصيات فيها بوعي ذايت، وب١واملتحاورة
فكل التناقضات . ٢نفسها، وذلك بفعل املسافة اجلمالية اليت خيلقها الروائي بينه وبني شخصياته
فكرة التمرد علی . ٣واالزدواجيات جتري حسب اخلطة الدميوقراطية وال تصبح ظواهر ديالكتيكية

وائي، هي من ركائز الرواية املتعدد األصوات؛ حيث الراوي العامل بكل شيء، واملوقف احليادي للر
  .٤مييل النمط البوليفوين إىل االبتعاد عن املركز متجهاً إىل احمليط أي باجتاه األصوات السردية املتعددة

 ٥أسلوب رواية ذاكرة اجلسد
نية سنحاول، يف ما يلي، تطبيق اخلصائص اجلمالية السوسيونصية للروايات املونولوجية والبوليفو

  .ذاكرة اجلسدعلی رواية 
  استقاللية األصوات الروائية    .١

الركيزة األولی للرواية البوليفونية هي حضور األصوات املختلفة للشخصيات واحلفاظ علی 
فاختاذ املوقف احليادي أو . يتم هذا األمر خالل أساليب جتسيد اخلطاب والقول. استقاللية وعيها

تجلی خالل استخدامها لألساليب الكالمية اليت جتعل السارد، أي صوت االحنيازي يف أسلوب الرواية ي
                                                             

  .١٠٤ ، صپژوهش های زباای خارجیغالحمسني زاده، غريب رضا   ١
  .٩٠ ، صياخلطاب الروائباختني، ميخائيل   ٢
 .٤٤ ، صيعند دوستويفسك يالفن اإلبداع قضاياباختني، ميخائيل   ٣
  .١٦٨و١٧٢ ص ،جملةجامعة دمشقعليان، حسن   ٤

حني يصبح من . ل ذاكرة خالد، الذي كان من املكافحني يف ثورة حترير اجلزائرالرواية تسرد من خال  :ملخص الرواية ٥
سم اختار انه أأسرته ليبلغهم  إىل زيارة يفستشهاده، اسله قائده سي طاهر، قبل ريثناء احلرب، فأاجلرحى ويصاب بعاهة 

خالد بأحالم مرة أخـرى ، يف   لتقيبعد سنوات مديدة من ذلك اللقاء؛ ي. بنته اليت ولدت للتو آنذاكليهبه ال» أحالم«
فيقع يف زوبعة حب أحالم، اليت أصبحت شـابة  . معرض رسومه يف فرنسا، وهو كان قد رحل إليها بعد إنتصار الثورة

فالرواية . جتري بينهما لقاءات للحديث عن أبيها الشهيد؛ بينما يصبح خالد حائراً بني كوا كبنت له أو كحبيبة. مجيلة
حتی يدخل زياد، صديق خالد، وهو من جماهدي حترير فلسطني، يف هذه العالقة؛ . الم وما جرت بينهماقصة حبه ألح

أحالم ترحل . حيث يظن خالد ظن سوء بزياد وأحالم؛ إىل أن يترك زياد فرنسا ويستشهد يف سبيل طموحاته التحريرية
 يرحل خالد إىل بلده بعد سنني اإلغتراب بـدعوة  مث. وتتزوج من أحد كبار السياسیني بأمر عمها) اجلزائر(إىل بلدها 

فيلتقي بأخيـه  . ، للمشاركة يف مراسيم زواج أحالماعم أحالم، و الذي يعترب من كبار أفراد البلد بسبب صداقة بينهم
ويرحل أخرياً من البلد بعد خرب شهادة أخيه الـذي  . حسان وزوجته عتيقة ويري أوضاع البلد وأحوال الناس وحمنتهم

  .استهدفه خطأًطائش ات برصاص م



 ٨ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
، واجلانب القويل )احلكاية(اجلانب اخليايل : املؤلف، بعيداً عن صوت الشخصية، إذ لكل رواية جانبان

زاوية الرؤية القولية أوزاوية الرؤية اخلطابية «الذي يعرف لدی النقاد بـ ) السرد اللغوي(
)discourse point of view(«وهو اخلطاب الذي يصدر عن الراوي ليستوعب اخلطابات  ١

فموقع الراوي من حيث كونه أداة للعرض، بالنسبة إلی الشخصيات . األخری يف الرواية أو يعارضها
واملؤلف، ومدی تدخله يف السرد، يشكل نوعية استحضار حديث الشخصيات يف خطاب الرواية أي 

  .٢األساليب الروائية
من  خمتلف األصوات الروائية من خمتلف الشخصيات الذكورية  ذاكرة اجلسدن رواية تتكو

فاحلكاية تنبع من ذكرياته خالل . وهو السارد الرئيس يف الرواية» خالد«واألنثوية، وأمهها شخصية 
حيظی صوت السارد مبكانة . استحضار ما جری بينه وبني الشخصيات من األحداث واألحاديث

تعترب . واية ومن بعده حيتلّ صوت أحالم يف حوارها مع البطل السارد املكانة الثانيةواسعة يف الر
حضور األصوات . شخصية أحالم من الشخصيات الرئيسة وحيظی خطاا بأمهية كبرية يف الرواية

» أحالم«الذكورية حسب تواجدهم وفاعليتهم يف الرواية أكثر من النساء؛ إلّا أن صوت وشخصية 
  .دها مبكانة متميزةحتظی مبفر

هذه الرواية، كمثيالا يف اجلنس األديب، تفضل تعددية األساليب الكالمية وتغيري املسافة اجلمالية 
فالرواية . وبني الشخصيات حسب التبادل الكالمي بينه وبينهم) السارد الرئيس(بني الراوي خالد 

تتصف األساليب اخلمسة . مميزاتاستحضار األقوال ولكل منها خصائص و ٣تستخدم خمتلف أساليب
من التقرير السردي إلی الكالم املباشر احلر خبصائص متميزة؛ فكلّما ينتقل التقرير السردي إىل الكالم 

  . ٤املباشر احلر، تتقلّص درجة حضور السارد، وسيطرته الكاملة وتتجه حنو احليادية املطلقة
                                                             

  .١٥٨ ص ،السرد يف الرواية املعاصرة الكردي،عبدالرحيم   ١
  .۲۵-۲۳ صص: م،ن  ٢
التقريـر  :صنفت دراسات ليتش و شورت، أساليب استحضار األقوال و األفكار بصورة تفصيلية فی أمنـاط مخسـة  ٣

 Free(الكـالم غـري املباشـر احلـر    ، )Indirect speech(،الكالم غري املباشر)report speech(السردی
indirect(الكالم املباشر،)Direct speech (  و الكالم املباشـر احلـر)Free direct speech) .(leech 

short, Mick Style in fiction A Linguistic Introduction to English 
fictional prose,p 283(؛ ال إلیا أمعرض موجز لألمناط األسـلوبية   بعض النقاد فيختصر القول فی هذا ا

 :انظـر .(األسلوب املباشر ، األسلوب غري املباشر و األسلوب الالمباشر احلر؛ مثلما نری عند بـاختني : فی ثالثة حماور
  )١٠٨-١٠٦ ، صصتقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي العيد،مينی 
 .٣٢٤ ، صروايت داستانی بوطيقای معاصررميون شلوميت كنان،   ٤



 ٩                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
نّ شخصية الراوي تتضخم تضخما كبرياً أحياناً إىل فإ» أنا«مبا أنّ الرواية تسرد عرب الضمري  

وال يتيح األسلوب التقرير السردي للشخصيات املتحدثة فرصة . جانب التوصيفات وأحاديثه الداخلية
هذا ما يالحظ خاصةً يف الفصل . ، بل يسلّط الراوي علی كالم الشخصيات١كافية إلظهار الصوت

إنه . ذ ال يتيح فيه السارد ألي مظهر كالمي آخر أن ينافس كالمهاألول والفصل األخري من الرواية، إ
مضمون القول فحسب باستخدام أُسلوب التقرير السردي، حىت كأنّ تفاصيل  خيتصر الكالم ويسرد

، حيث يستخدم هذا األسلوب يف سرد ذكريات الوطن واألبطال ٢األحاديث ليست جديرة باالهتمام
  .، إذ يعترب السارد نفسه حملّ ثقة لتلخيص وسرد األخبار)أحالموالد (الشهداء، مثل سي طاهر 

. هكذا؛ أحياناً يكون موجزاً حتی يف فرحته، فكنت موجزاً معه يف حزين أيضاً) سي طاهر(كان «
  .٣»....بالتحديد و) أما(بعدها عن أخبار األهل وأخبار ) سي طاهر(سألين 
. مها أنين قد ال أعود إلی اجلبهة مرة ثانيةيو) سي طاهر(فلقد بدا واضحاً من كالم ....«

 .٤».....أن حيافظ علی نربته الطبيعية، وراح يودعين) سي طاهر(حاول ...
دراسة األساليب الكالمية املتنوعة يف الرواية وإحصاؤها الكلي يكشفان عن أسلوب التقرير 

ظی باألولوية يف خطاب الرواية، السردي الذي يتميز يمنة السارد وسلطته يف اخلطاب القويل، إذ حي
إىل جانب التوصيفات السردية عن األحداث واملشاعر واألفكار واألحكام اليت يصدرها الراوي عن 

. باملرتبة الثانية يف الرواية) DS(ومن بعده، حيظی أسلوب الكالم املباشر . الشخصيات واألحداث
لّص من هيمنة السارد؛ حيث حيمل كالم وهذا األسلوب هو نقيض ألسلوب التقرير السردي الذي يق

وهنا يتدخل السارد . ٥الشخصيات خصائص القول املنطوق ويدعی بأنّ صوت  السارد صوت حمايد
بصورة خفية عند تقدمي اخلطاب بوصفه ضابطاً حلركة الصورة الفنية ويشري إلی هيئات الشخصيات 

                                                             
1  leech and short, Mick Style in fiction A Linguistic Introduction to English 
fictional prose ,259. 

  .٢٠٥ ، صالسرد يف الرواية املعاصرة الكردي،عبدالرحيم   ٢
  .٣٣، ص ذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ٣
  .٣٥ص:ن.م  ٤

5 leech and short, , Mick Style in fiction A Linguistic Introduction to English 
fictional prose, 257. 



 ١٠ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
وقد استخدم هذا األسلوب . ٢لية نسبية، حيث يتمتع صوت الشخصية باستقال١ومواقعهم أثناء الكالم

  :يف الرواية لتجسيد حوار الشخصيات
مل تضعِ عليه أی إهداء، وقلت ذلك التعليق املدهش الذي .. ألنك يوم أهديتنی كتابك .. تری «

ا وأما الذين حنبهم فمكام ليس يف الصفحة البيضاء األولی، وإنم.. إننا خنطّ للغرباء فقط «: مل أنسه
  .٣»»..يف صفحات الكتاب

" أحالم"يستخدم األسلوب املباشر يف احلوارات اليت جتری بني الراوي وبني الشخصيات خاصة 
هذا وخيصب احلوار . أحياناً كثريا، حيث جيعل موقع الراوي بعيداً عن املؤلف وقريباً إلی الشخصيات

الفات الفردية وإذكاء التعددية اللغوية؛ نفسه مبميزاته التأثريية، كجزء أساسي للرواية، بإخصاب االخت
احلوار الذي جيري بني طريف الرواية . ألنّ التناغمات املتمايزة تربز تباين األصوات الروائية املتحاورة

، قد يبني ردود فعل أحدمها الصرحية بالكلمات اخلارجية وقد جييب الكالم بالكلمة "أحالم"و" خالد"
 ية أي الرده إلی الكلمات الداخلية واخلارجية للرواي . الداخلي الصامت للبطلالداخلية السرهذا التوج

عند البطل، إذ ال يتجلى وعی البطل السارد من خالل صوته » اإلنسان الداخلي«يكشف عن 
هذا الوعي هو الذي . اخلارجی فقط، بل يتجلى يف كالمه الداخلي أيضاً عندما يتحدث عن نفسه

ات األصوات، إذ يتعدد هذا الوعي وحيتك باآلخر؛ لكن يف هذه الرواية ال يفضله باختني يف رواي
فهو يسرد . فقط" خالد"يتسرب كشف الوعي الداخلي إلی كلّ الشخصيات الروائية، بل يقتصر علی

  .ویذكر آالمه وأحالمه وذكرياته يف الرواية
: ذين األسلوبني الرئيسنيدراسة األساليب الكالمية للشخصيات الروائية تبني أا تندرج بني ه

ففي التقرير السردي يقترب موقع الراوي إلی املؤلف ويبعد عن . التقرير السردي واألسلوب املباشر
السارد علی األصوات ويهمني عليها؛ ويف األسلوب املباشر يتكلم السارد إىل  يسيطرالشخصيات و

كأنّ الرواية باستخدام . حرية القولويتيح هلم  حياديجانب الشخصيات وجييز هلم القول مبوقف شبه 
وقد تالحظ سائر . أساليب التمويه من االحنياز إلی احلياد تريد أن جتعل اخلطاب يف موقف وسط

يف كالم الشخصيات عن ) IS(األساليب الكالمية ولو نادراً، حيث يالحظ األسلوب غري املباشر 
الم الشخصية املتحدث نيابة عنها، موضوعات أو أشخاص آخرين، حيث يقوم السارد نفسه بنقل ك

                                                             
  .٥٢ص ،فلسطني پايداری ادبيات در داستانی های گفته روایی شيوه براندوجي، نعيمه  ١
  .١٠٥ ، صروايت شناسي درآمدی زبان شناختی انتقادی توالن،مايكل   ٢
  .١٢٤: م، ن - ٣



 ١١                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
مثلما نری يف حديث حسان عن ناصر ابن سي  ١مع التصريح بأنّ الشخصية نفسها هي اليت تتكلم

  :طاهر، حيث يقول
إنه خالف عمه  فهو يعتقد أنه استفاد من اسم سي طاهر، وأنه قلّما اهتم مبصري زوجة أخيه «

  .٢»...وأوالده وهذا العرس ال هدف له غري 
 ويندر استخدام األسلوب املباشر احلر)FDS( وهو أسلوب خيتبئ فيه السارد خلف الشخصيات ،

ففيه قد يأيت احلوار دون مقدمات أو أُطر، فتواجِه الشخصيات فيه القارئ مواجهة . باحلياد املطلق
 :يقول خالد. صرحية دون تدخل ظاهر من الراوي

  .٣»م الذي قررنا أن جنيب عليه جبديةأين نلتقی؟ كان هذا السؤال األه -«
مل يتواجد األسلوب غري املباشر احلر)FIS ( فيمتزج كالم . »أحالم«إلّا قليالً عند استحضار كالم

وفيه ال يسيطر السارد علی األحاديث، بل يترك للشخصيات بعض . السارد وكالم الشخصية املتحدثة
باختني، منوذجاً صاحلاً للدراسات احلوراية، فهويعتقد بأنّ يعتبر هذا األسلوب لدی  ٤.احلرية يف القول

مبا أن الراوي يسرد ذاكرته عن ماضيه وخاصة . ٥احلوارية وتعددية األصوات تتولّد يف هذا األسلوب
، فقد يستحضر كالم أحالم يف طيات كالمه بصورة غري مباشرة، وميتزج صوت »أحالم«عالقاته بـ 

 :؛ مثال٦ًكالم ملتبساً بني الصوتنيالراوي والشخصيات، فيبدوال
  .٧»ماذا لو كانت الروايات مسدسات حمشوة بالكلمات القاتلة ال غري؟.. فرمبا كنت علی حق «

مسدسات «، إذ ميتلئ باعتقادها بأن الروايات هي »أحالم«هذا كالم للراوي لكنه ممتزج بكلمات 
وقد جيعل الراوي . بكالم أحالم، ومؤيدا لهينقل كالم الراوي ممزوجا . »حمشوة بالكلمات القاتلة

كلمة الشخصية بني عالميت التنصيص، كأنّ الراوي يشري إلی نربا دون أن يصرح بكوا تتعلق بغريه، 
» أحالم«ما بني عالميت التنصيص تتعلق بـ » النيب املفلس«مثلما نالحظ يف النموذج التايل بأنّ كلمة 

  .بسرد حر غري مباشر والراوي قد جعله من صميم كالمه
                                                             

 .٥١، ص تانی در ادبيات پايداری فلسطنيشيوه روایی گفته های داس براندوجي،نعيمه   ١
  .٣٤٦، ص ذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ٢
 .١٣٩ ص:م،ن  ٣
  .٢١٢ ، صالسرد يف الرواية املعاصرة الكردي،عبدالرحيم   ٤
  .١١٢، ص نظريه های روايتمارتني، واالس   ٥
  .١٠٨ ص ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي العيد،مينی   ٦
 .٤٨ ، صذاكرة اجلسد حالم مستغامني،أ  ٧



 ١٢ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
الذي سرقوا منه الوصايا العشر وهو يف طريقه إليك فجائك » النيب املفلس «هل أنساك ذلك «

 .١»بالوصية احلادية عشرة فقط؟
ورغم أنّ األسلوب غري املباشر احلر، ال حيظی مبكانة واسعة يف أساليب استحضار الكالم 

يف كالم الراوي عند حديثه الذايت وما يربط العالقات للشخصيات الروائية هذه؛ إلّا أنه ملحوظ 
كذلك قد . احلوارية مع خمتلف األفكار واألحاديث، من الفنانني، واألدباء أو يف ذاكرة التاريخ واتمع

  .يتواجد هذا األسلوب يف حديث الشخصيات أنفسهم عندما يسردون شؤون اآلخرين
فقد يتأرجح حضور الراوي من . ن االستقاللية واهليمنةالبناء االجتماعي للنص الروائی ال خيلو م

التسلط الكامل والسيطرة الشاملة يف التقرير السردي إلی حماولته لالختباء خلف األصوات وإلی احلد 
من حيث استقاللية  املوضع الوسطاألدنی من احلضور يف األسلوب املباشر، مما جيعل الرواية يف 

تبة عن استخدام سائر األساليب الكالمية وخاصة األسلوب غري املباشر كما ال تتغافل الكا.األصوات
إذن ميكن أن نعترب هذه الرواية حواراً كبرياً بني . احلر الذي ينطوی علی العالقات احلوارية الداخلية

  .خمتلف األساليب الكالمية
  الراوي .٢

، ٣،والرواية ،واملروي له  ٢اويالر: البنيةالسردية للخطاب الروائي املركبة من تضافر ثالثة مكونات
 االهتمام بالسرد الروائي وحتديد الراوي قد. ، ودراسة هذه االمكانيات تكشف آفاق العامل الروائي٣

فقد جتاوز باختني النظر إلی ذات الراوي يف دراسة . ٤أديا إلی اجتاهات عديدة بني الدارسني واملنظّرين

                                                             
 .١٧ ، صذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ١

يساوي ذاك؛ إذ إن  ال شك أن هناك مسافة تفصل بني الروائي والراوي فهذا ال.أداة لصياغة النص الروائيالراوي؛ يعترب  ٢
  ).١٠٨،صسلوبيةاألالدراساتدليلرمي،شميشالجوزيف(الراوي قناع من األقنعة العديدة يبتكره املؤلف ويتبناه يف نصه

املروی له، هو من يتوجه إليه الراوی بالسرد و ينتمی إلی عامل النص الومهي و خيتلف عن القاری ألنه ينتمی إلی العـامل  ٣
إنهم قد يكونون مضمرين، أو قد يتم بنـاءهم ،  ). ١٥١ ، صمعجم مصطلحات نقد الروايةزيتونی، لطيف (احلقيقي 
  ).١٠٦ ، صالنظرية األدبيةجوناثان كالر، (أحيانا أخری تعیينهم بكوم شخصيات فی القصة و قد يتم 

مـن  . هناك اجتاهات عديدة فی جمال دراسة اآلليات السردية فی الرواية و متیيز خصائصها و أثرها فی العمل السـردي ٤
 لبـوك، ( امريكـي   -ذهب اآلجنلـو ، امل)وسبنسكيوأباختني، وعند توماشفسكي، (املذهب الروسي: جتاهاتهذه اال

املصطلح  اخلفاجي، أمحد رحيم كرمي) (جينيتوبارت، وتودوروف، وبويون، (و املذهب الفرنسي ) بوثوفريدمان، و
نا ال ندخل فی هذه املذاهب بل نستفيد مما يفيـدنا  غري أن ؛)٢١٠-٢٠٣ ، صالسردي يف النقد األديب العريب احلديث

  .األصوات فی دراسة الرواية املتعددة



 ١٣                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ا يف البناء الدرامي، وتوجه إلی كونه صوتاً أو هلجة كالمية املتعددة األصوات بوصفه عنصرا مهمالرواية

فالراوي عنده ليس جمرد صوت أوهلجة كسائر الشخصيات، بل . يف سيمفونية لغوية متعددة اخلطابات
هو الصوت الضابط لكل األصوات، وهو الصوت الناقل لكالم الشخصيات، والقائم مبهمة التنسيق 

  .١ه األصوات واللهجات من التنافر والنشوز إلی التناغم والتآلفوالتوليف والتأطري، لتخرج هذ
أحالم «قضية حبه لـ» خالد بن طوبال«تسرد من خالل شخصية  ذاكرة اجلسد رواية

فخالد يتولّى عملية القص، فهو األنا الثانية للكاتب، . ، كما تروي عن الكفاح والوطن»)أوحياة(
، مبا هو الشخصية الرئيسة يف )Subjective Narrator(تروي حسب كونه السارد الذايت 

إنه السارد املشارك الذي يشترك يف األحداث وتكون معرفته حمدودة على مقدار مشاركته . الرواية
فيها، غري أنه يكون عليما بكل ما مضی عليه دون أن يكون عاملاً بباطن كل الشخصيات الروائية 

و يقوم إىل جانب الشخصيات وقد يصفهم أو حيلّل أفكارهم ه. ونيام إلّا من خالل نظرته لألحداث
  .٢»زاوية الرؤية مع«وأفعاهلم من وجهة نظره أو حسب ما تذكر سيزا قاسم، يف  موقع 

هذا الراوي عرب منظور السارد الذايت الداخلي املشارك يتلبس باملؤلف لكن يزاحم معرفته 
 ٣».....ولكن.... رمبا كان كلّ هذا حقّاً«: يقول باألصوات الروائية وقد يشوبه الشك والترديد؛ إذ

عدم القطعية وعدم معرفة الراوي بنيات الشخصيات يقلّص من مطلقية سلطة الراوي علی النص 
  . ٤عندما يصبح الراوي غري مهيمن، فيشارك القارئ يف استنتاج األحكام علی الشخصيات. الروائي

يستخدم خالد . ٥املونولوجتبس مبا هو معروف باسم قد يستخدم الراوي املشارك قرينا سارداً يل
املونولوج ويصغی لصوت ضمريه وهو حياوره ذاكراً ومستذكرا األحداث، كأنه يوسع إطار التعرف 

خياطب .  خماطباً) املروي هلا(كما أنه قد يتكلم مع .يف الرواية من وجهة نظره الداخلية واستنطاق باطنه
جری له ويسرد احلوار وأقوال الشخصيات؛ إذ يتعرف القارئ، بصوت  ليخربها عما" أحالم"شخصية 

الراوي، علی الشخصيات من خالل انطباعه عنها أو من خالل حوار ينقله إىل جانب مشاركة القارئ 

                                                             
 .٤٤ ، صالراوي والنص القصصي الكردي، عبد الرحيم ١
 .١٥٩ ، صبناء الرواية قاسم، سيزا امحد :انظر  ٢
  .١٥٤، ص ذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ٣
  .٤٢ ، صالراوي و تقنيات القص الفينعزة عبد اللطيف عامر،   ٤
  .٥٤ ، صجملة العلوم اإلنسانية الدولية روشنفكر،أكرم   ٥



 ١٤ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
هكذا حيدث التبادل السردي على املستوى الداخلي للصوت الواحد وهو صوت السارد، . يف الفهم

  .؛ فهو يتعمق يف ذاته ويتحاور مع اآلخرينحبديثه بني الداخل واخلارج
إذ  .ضمري املتكلمهذا السارد العليم مباضيه، ينقل السرد االستذكاری إلی زمن احلاضر، علی 

ویؤطر مجيع الشخصيات الثانوية، إلی أن يصبح نفس السارد املسري  ١مبرجعيتها داخلية يسرد الذات
م للسرد االستذكاري، من الراوي العليم وتأطري استخدام ضمري املتكل. الوحيد ألحداث الرواية

الشخصيات؛ هوما قد جعل الدارسني أن يصنفوا هذه الرواية ضمن الرواية املونولوجية، ويعدون 
إنهم يعتقدون بأنّ اللجوء إلی تكثيف . الراوي مبثابة شخصية حمورية تعكس آراء ومواقف الكاتبة

لكن الميكن إصدار حكم قطعي علی عدم . ٢مونولوجية الطاقة الشعرية والوصف، ينبع من كوا
احنيازية الكاتبة، رد أنها تستخدم يف كتابة الرواية ضمري املتكلم، بل إنّ هذا احلكم البد أن يصدر 
بعد دراسة السرد وضمري السارد دراسة شاملة؛ ألنه ميكن أن خيتار السارد الضمائر السردية املختلفة 

احلق أنّ و. ٣نت إلی ضرب من األنا اليت يصطنعها السارد يف روايته ليستتر وراءهامثال فتستحيل األ
الرواية مل تنحصر يف حدود ضمري املتكلم فقط، بل استعانت الرواية بالضمائر األخری ألجل اقناع 

  .٤القاري وايهامه مبصداقية الطرح ولتستعرض جمموعة من اآلراء املعارضه للسارد أواملساندة له
تخدم الرواية ضمري املتكلم لتقوية برهنة األحداث، لكن ال تتيح فرصة كافية للراوي كي تس

يكشف مجيع بواطن الشخصيات، بل تثبت العني الساردة يف زاوية واحدة ذاتية وجتعلها تری جانبا 
 كما أنّ. وجود الراوي علی الرواية خيفّف حدةهذا . ٥واحدا دون سواه، وتنظر من منطلق واحد حمدد

  :هذا الضمري يكشف خبايا ذات السارد أمام القارئ مثلما يقول أنّ
  .٦»»السندويشات«يف احلقيقة كنت رافضاً ورمبا عاجزاً عن االنتماء لزمن «

أحياناً؛ إذ يضم أنا بال ) حنن( ضمري اجلمعيسد الراوي خلل موقعه الذايت، بتقوية رأيه عرب توظيف 
  :قول، وي٧أنا، وجيعل القارئ متعاطفاً معه

                                                             
 .١٥٩ ،يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد مرتاض،عبدامللك   ١
 .۱۹۳، صياخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامن فالح،حسينة   ٢
  .۲۳۵-۲۲۹ ، صصيف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد مرتاض،عبدامللك    ٣
  .۹۵، صاملصدر السابق ٤
 .١٣٤ ، صيالراوي والنص القصص الكردي،عبد الرحيم   ٥
  .۷۶، ص ذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ٦
  .۱۰۰، صياخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامن فالح،حسينة   ٧



 ١٥                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وضعتنا األقدار يف . ... وأفراحاً وأحزاناً مشتركة كذلك... وإذا بنا حنمل ذاكرة مشتركة، «

  .١»..رحاها اليت ال ترحم
هنا جيمع بني األنا الساردة واآلخرى الغريية ويصدر حكماً، كأنّ السارد والكاتبة جيتمعان يف نقطة 

املروي له، أي يتوجه السارد إلی أحالم  الذي هو ضمريضمري املخاطب كذلك حيضر . ويصدر الرأي
يفطن خالد إلی استخدام هذا الضمري عندما أخذ يكتب روايته رداً علی رواية . اليت تروی هلا القصة
وضمري ) املرسل(ميتزج السرد بني ضمري املتكلم «باستخدام هذا الضمري، إذ . أحالم اليت استهدفته

؛ فيجعل القارئ متواطئاً مع السارد، حتت سلطة تفاعليةاستراجتية ، ضمن )املرسل إليه(املخاطب 
؛ كذلك يتحقق التكافؤ بني هذه األطراف، حبكم كون هذه القارئة هي ٢»)أنت/ أنا(الضمري املركب 

يصبح السارد، متداخال ومتضامنا مع القارئ يف ضمري واحد، «كاتبة وكل كاتب قارئاً متطوراً، إذ 
  .٣»يف املرتبة..ني طريف اخلطاب املتكافئنيب االستراتيجية التضامنيةحسب 

املروى هلا هي إمرأة تبدي آرائها جتاه القضايا املهمة للسارد الذكوري، فصوا قد يكون الصوت 
إنها متكافئة مع السارد، إذ الراوي خياطبها ويتعامل معها، دف محل القارئ الضمين ومن . املضاد له

ربما قد يوهم التالعب بالضمائر السردية، وخاصة . لسرد وتأويل النصمثّ القارئ احلقيقي علی متابعة ا
استخدام ضمري املخاطب وحماولة األنا السردية، بالتخفيف من حدة اخلطاب السردي، إلّا أنّ السارد 
حياول، باستخدام ضمري املخاطب، أن خيرب القارئ أمراً ال يعلمه ضمن االستراجتية التوجيهية، ليجعل 

  .٤ستسلما ألوامره وممتثال هلاالقارئ م
الذي حيضر خالل األمساء وخالل صیغ املاضی البسيط  الغائبكذلك ال خيلو السرد من الضمري 

فإنّ العبارة حتمل بعدا ..." أذكر أنه قال...كان :"فإذا ما قال السارد مثال. اليت هلا عالقة بفعل التذكر
الغائب، أغلب األحيان ليناقض السارد أوليبني  حيضر ضمري اجلمع. مع نصوص وأقوال غائبةتناصيا 

؛ مثالً يقول عن كذب ٥السارد مع الفكر اجلماعی ولتدعيم آراءه لتكون حججا مقنعة يتعارض رأ
  :مواقف اآلخرين

                                                             
  .۱۰۲ ، صذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ١
  .۱۰۶ ص، ياخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامن فالح،حسينة   ٢
  .۱۰۹ص:م،ن  ٣
 .۱۱۱-۱۰۷ صص:م،ن  ٤
  .۱۲۲ ، صياخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامن فالح،حسينة  ٥



 ١٦ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
  ١»...وكان يكذب . وال ميكننا قتلهم رد كتابة رواية..  هنالك من خيتارون موم وحدهم«

لرواية حتت حاكمية األنا، لذا تبتعد عن كوا متتلك عدداً من الساردين مبا أنّ البنية السردية يف ا
؛ لكن اختارت الكاتبة أن تظهر بصیغة األنا علی لسان ٢الضمنيني، وأشكال البعد الذايت املختلفة

، غري أنها فرقت بني قناعاته )الرؤية مع(خالد، الراوي العليم، املشارك، بالرؤية الذاتية الداخلية 
عات اآلخرين من خالل التالعب بالضمائر السردية وتقليص مطلقية األنا بإدخال القناعات وقنا

يناقض أويتقوی باألصوات، كما  فرأيه الذايت قد. األخری من الضمائر للتكافؤ والتضامن والتوجيه
ملؤولة ا" األنا"تنفتح أفاق النص أمام القارئ ليتفاعل معه، إلی أن يصبح النشاط السردي ضرباً من 

هنا يتواري السارد خالل قناع الضمائر السردية املختلفة، مثلما تتواري . والناقدة والفاعلة يف النص
يوهم بإدخال النظرة األنثوية للكاتبة " أنت"فاستخدام ضمري . ٣الكاتبة بني األنا واألنت أوورائهما

فهي املفتعلة . ات األخریخالل صوت شخصية أحالم واليت تشترك مع الكاتبة يف اإلسم وبعض الصف
الشرعية للعالقات الروائية، لكنها ال تعطی لنفسها حق التدخل العلنی يف النص.  

 املنظور اآليديولوجي  - ج
درسنا يف القسم السابق الراوي كأداة تتولی مهمة التنسيق والتأليف والتأطري يف اخلطاب السردي، 

واليت تتوسط يف رؤيتها املعرفة واألداء الفين، وهي األقرب إىل خصوصية " القيمة اجلمالية"يهبه والذي 
  . ، واليت ترتبط براوي النص بعد تكوينها الفين)"point of view(وجهة النظر "

يف رواية ذاكرة اجلسد، نالحظ بأنّ هذه الرواية جتمع خمتلف  ٤يف دراسة املنظور اآليديولوجي
املستوی السياسي، املستوی : القيم يف مستوياا املتعددة وهي رواية متعددة املستويات منظومات

                                                             
  .۲۴۹ ، صذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ١
  . ٢٦٦-٢٦٥، صصيعند دوستويفسك يقضايا الفن اإلبداعباختني، ميخائيل   ٢
 .۱۲۳ ، صياخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامن فالح،حسينة   ٣

يس اوسبنسكي، عضو مجاعة البنائیني الروس بنقد آثار باختني يف تعدديـة  ويف السبعينيات، قام الناقد السوفييت بور ٤
ره عـن املصـطلح   وهو مصطلح  طـو   -»نظورامل«عتمد يف دراسته أشكال السارد على مصطلح رئيس ااألصوات و

ات أن ستطاع وسط زخم التنظرياو -)١٣٤ ص، بناء الرواية قاسم، سيزا امحد :انظر (»زاوية النظر«أمريكي –األجنلو
ستطاع أوسبنسكي من خـالل بويطيقـا   ا. يعىن بأهم نقطة تنطلق منها السرديات وموقع الراوي، وهي العناية باملؤلف

أن البويطيقـا  ) جريار جينيـت (علم نادى به الشكالنيون الروس، وموضوعه أدبية األدب، ويرى : البويطيقا -التوليف
ملمكنات التأليفية من خالل موقع املؤلف، ورأی أن املـادة القصصـية   أن حيدد منذجة ا -.نظرية عامة لألشكال األدبية

يديولوجي، املستوى اآل: الذي ترى من خالله، وحدد ذلك يف املستويات األربعة نظورختضع لتنظيم خاص منبثق من امل



 ١٧                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
فتتداخل املستويات يف هذه الرواية يف نسيجها . النفسي، املستوی التارخيي، املستوی االجتماعي

لتقی ، إىل جانب إقناع شخصياا وواقعها املفتوح الذي جييز تعددية القراءة ويسمح بامل١املتماسك
أما هذه الدراسة وحسب منهج النقد النسوي املتبع فسريكز علی موضوع . باملسامهة يف إعادة إنتاجها

، خالل خمتلف مستوياا، حتی ينكشف البعد اآليديولوجي للنص من )الوطن(املرأة وما هورمز عنها 
تعددية األصوات  خالل دراسة اآليديولوجيات املتصارعة واالجتاهات املختلفة فيها للحكم علی

  .أومونولوجية الروائية
  املنظور اآليديولوجي يف قضية الوطن  - أوالً

سلّط هذا النص الروائي الضوء علی واقع الوطن، معتمداً علی ما مرت عليه من األحداث يف 
مرحلة الثورة ومن املراحل احلرجة، وتصفيةاحلسابات يف مرحلة ما بعد االستقالل، إذ أنّ األصوات 

االنتهازي : نسقني ايديولوجيني بارزين«وائية قد صنفت يف هذا اإلطار املوضوعي على شكل الر
  .٢»رييوالطامح للتغ

اآليديولوجية االنتهازية هي منظومة القيم اليت حتكم الفرد مبراعاة مبدأ النفعية واملصاحل الفردية دون 
عي أصوات روائية خمتلفة من الرجال يتبىن هذا النسق اآليديولوجي النف. التوجه إلی حقوق اآلخر

هذه ). زميل خالد الثوري السابق(وسي مصطفى ) عم أحالم(السياسيني، ومنهم شخصية سي شريف 
اآليديولوجية ال تبني بشكل مباشر إلقناع القارئ، بل تظهر يف معظم األحيان عن طريق السارد العليم 

  :الذي يفضح باطنهم؛ مثلما يسرد عن شخصية سي مصطفي
  ٣»..كان سي مصطفي رجل الصفقات السرية والواجهات األمامية،«

                                                                                                                                                           
ديب العـريب  املصـطلح السـردي يف النقـد األ   اخلفاجي، أمحد رحيم كرمي( املكاين، والنفسي –والتعبريي، والزماين 

حسـني  )  (Simpson(ه أصبح صوتاً تنظريياً متميزاً وتابعه الكثريون مثـل سيمبسـون  حيث إن. )١٣٢ ، صاحلديث
ويتبع هذا . جرائية لتحليل النصإمبا قدم من آليات ) ١٠٥ ، صسبك شناسي روايت در داستان های كوتاهرضويان،

هو منظومـة القـيم الـيت حتكـم     ي الذ »املستوى االيديولوجي«أو  »االيديولوجي نظورامل«املقال منهجه يف دراسة 
بنـاء   قاسـم،  سيزا امحد(الشخصية من خالهلا على العامل احمليط ا أو منظومة القيم االجتماعية اليت حتكم العمل االديب

  ).٢٤٩ ، صحتليل اخلطاب الروائييقطني، و سعيد  ١٥٨ ، صالرواية
 .١٠٤ ، صجملة املعرفةبطرس، عاطف   ١
 .٥٧ ص ،يالنسق االيديولوجي وبنية اخلطاب الروائ بركان،سليم   ٢
 .٣١٧ ، صذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ٣



 ١٨ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
تها فينزع السارد العليم الوجوه املختلفة اليت ختتفي حتت قناع الدين، االقتصاد، السياسة وني

ينوي النسق اآليديولوجي الطامح للتغیري، ملستقبل أحسن . االنتهازية بإسم محاية الوطن أوالدين
تدخل أصوات روائية كثرية يف حيز هذا النظام . ف االنتهازية والقناعات اخلادعةللوطن ويرفض املواق

، )رمز الوطن(وشخصية أحالم ) السارد(شخصية البطل : األصوات املختلفة من الشخصيات. الفكري
وشخصية ) الثوري الشهيد(وكذلك شخصية سي طاهر) الشاعر الفلسطينی املناضل(شخصية زياد 

يبنی التشكيل «كل هذه األصوات ). أخو أحالم(وشخصية ناصر ) قف وأخوخالداملعلم املث(حسان 
السردي علی جتاذب وتنافر اخللفيات الذهنية املكونة هلذا الفكر اآليديولوجي، علی شكل مواجهة 

فاألصوات املنتمية إلی . ١»وحوار بني مواقف متعددة، يف أنساق فكرية متجانسة أو متضادة يف الرأي
ري اجلذری وتصحيح املفاهيم يه الفكري الطامح للتغیري واملستقبل األفضل للوطن تريد التغهذا االجتا

اخلاطئة كما نالحظ عند الشخصيات الثورية والشخصيتني الرئيستني؛ وقد تقف علی حدود التغیري 
 .أخ خالد" حسان"اجلزئي املتسامح مع أشكال الواقع وامتداداا الفكرية كـ 

يرفض النسق اآليديولوجي النفعي بينما یؤيد مواقف وآراء املناضلني والنسق السارد العليم 
ري، غري أنّ الكاتبة بواسطة البطل السارد واألصوات املثقّفة حتدد مستويات ياآليديولوجي الطامح للتغ

ومن مثّ تعمدت الكاتبة استخدام استراجتية طرح األفكار املتضادة، . الوعی ودرجاته السلبية واالجيابية
ترتكز علی ضدية األصوات يف النص الروائي، لكن الراوي كنقطة إنطالق املنظور اآليديولوجي يف 

البطل السارد وهوالعليم . النص، مل يتعامل حبيادية، فال يتيح لكل نسق فكری أن يطرح بشكل متساوٍ
أميناً وحافظاً  قد استوعب بشكل مباشر ومميز كل توجهات ونزعات الكاتبة، فكان بذلك ناقالً

اليديولوجيتها إلی أن جيعل طبيعة الفكرة املونولوجية طبيعة النص الروائي يف موضوع الوطن، 
فيؤكد النص الرأی األحادي احلامل . ٢»االفكار اليت جيری إقرارها تندمج مع وعی املؤلف«فـ

ألسلوب ال يعترف هذا ا. للمشروع الفكري الذي يسعی لإلصالح والتغیري والطموح إلی غد أفضل
  .بأفكار الغري، بقدر ما يسعی إلی إلغاء األفكار املنافسة له

  البعد اآليديولوجي يف موضوع املرأة  -ثانيا
موضوع املرأة يف النص يتكون من حماور رئيسة ويعرض قضايا عدة من احلب، واألمومة، والزواج، 

خالل موقف البطل السارد الذي يروي قصته وكتابته  واملرأة الغربية، واملرأة العامية، واملرأة املثقفة، من

                                                             
 .٦٠ ص ،يالنسق االيديولوجي و بنية اخلطاب الروائ بركان،سليم   ١
  .٨٠ ، صيعند دوستويفسك يقضايا الفن اإلبداعباختني، ميخائيل   ٢



 ١٩                       عشر التاسع ، العدداخلامسة، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
رغم أنّ حضور النساء أقلّ بكثري من الرجال يف الرواية، لكن كل الشخصيات . االفتراضية هلذه الرواية

فالراوي يف احلديث عن عالقته . مباشرة عرب قضية الوطنيبينون نظرم جتاه قضية املرأة مباشرةً أوغري
فيالحظ بأنّ . ف السارد العليم بكل صرامة، ويروي الثنائيات املتناقضه واملتضادةباملرأة ال يتخذ موق

الفكرة البطريكية : البناء الفكری اآليديولوجي لنص الرواية اعتمد علی نسقني ايديولوجيني متناقضني
  .والفكرة الناقدة هلا

ی املرأة جلعلها دونية وهامشية، ، تعترب الرؤية البطريكية اليت متارس اهليمنة عليمن نظرة النقد النسو
برز الفكر البطريكي يف كالم البطل ورؤيته . مسيطر علی اجلوامع البشرية طول التاريخ ينظام فكر

االنتفاعية للمرأة وخالل كالم سائر الشخصيات ذكوراً وإناثاً مباشرة أو من خالل تقرير السارد 
ر يف اتمع من خالل عالقاته احلوارية، ومن وكذلك يكشف النص عن هذا الفكر املتجذّ. وتوصيفاته

أصوات املثقفني، والسياسني، والوطنني، والقومني، ) تناص(خالل جتلي التعدد اللغوی واستدعاء 
كل هذه األصوات تصف املرأة خبصائص . وأصحاب الدين، وحتی يف نقل أفكار وأصوات عامة الناس

رة، أوتصفها بأا متناقضة، وسادية، وطاغية، ومراوغة، دونية مثل فضولية، وثرثارة، وشهوانية، وعاب
أو هي امرأة ال تفيد إلّا خلدمة مصاحل الرجل وكأداة له للوصول إلی ... وذات كيد، وتغوي، وتفنت، و

  . مطامعه السياسية، واملالية، والشهوانية
ة وعرب الداخلي للسارد الذي حيظی بصدق أكثر، خالل مونولوجيات البطل الداخليالصوت

تعمدت أن أفرغ النساء من «: اخلارجية، يكشف الرؤية االنتهازية البطريكية، إذ يقولاحلواريةالعالقات
  . ١»المساحةللنساءخارج اجلسد..من قال إنّ هناك امرأة منفى وامرأة وطناً فقد كذب.رموزهن األولی

ل قد تالحظ هذه الفكرة عند هذه الرؤية االنتهازية بالنسبة للمرأة، ال ختتص برجل دون آخر، ب
كما يتبناها حسان ). جدة أحالم مثالً(الرجال الثوريني مثل سي طاهر، حتی عند املرأة  نفسها 

من رجل سياسي كزوجة ثانية، )  أحالم(ؤيدها يف وصفه لعمل سي شريف الذي زوج بنت أخيه يو
إنّ أی شخص سواه كان سريحب «: وهو رجل سيء الصيت مبفاسده األخالقية والسياسية، إذ يقول

  .٢»إنها الطريقة الوحيدة ليحلّ مشكالته ومشكالت إبنته مرة واحدة... ذه املصاهرة 
ويف الثنائيات املتناقضة، تطرح الفكرة الناقدة هلا إىل جانب الفكرة البطريكية، خاصة يف تصرحيات 

ذكورية واألنثوية يف الرواية ب النص الصورة الكلية اليت تسرد عن الشخصية ال. البطل االعترافية

                                                             
   .٣٨ ص ،ذاكرة اجلسد أحالم مستغامني،  ١
 .٣٤٨-٣٤٧صص :م،ن ٢



 ٢٠ آخرونو أكربي زادة   ....."أحالم مستغامني"لـ "اجلسد ذاكرة"دراسة سوسيونصية يف رواية 

 
البطل نفسه يذكر نقاط ضعفه وقوته، ويكشف عما جيری يف باطنه ويعترف . مشولية اجلوانب

كنت أشعر  وأنا أحندر معك إلی تلك «: حيث يقول... باحلماقة، العجز، وباخليانة والتزوير و
أننی أنزل أيضا سلّم القيم .......وة،املتاهات العميقة، إلی تلك الدهاليز السرية للحب والشه

  .١»....ترانی أخون املاضی، ترانی أخون أعز من عرفت من الرجال،........تدرجييا
؛ وال ينكفئ علی مساوئ ٢»!يا حلماقة الديوك« : كذلك يسرد سلبيات اتمع البطريكي ويقول

ذكية ال تثري الشفقة، إا دائما تثري إمرأة «املرأة بل قد يعترف مبقدرا وعبقريتها فيصرح بأنها 
  .٣»اإلعجاب

ويف تقوية اجلانب االنتقادي، جييز النص الروائي استقاللية الشخصيات يف إبراز موقفهم النقدی 
جتاه الرؤية البطريكية، حيث تكشف أحالم، بصفتها امرأة مثقفة، عن ظلم اتمع البطريكی للمرأة، 

فهي تسرد . ذي عين مصري زواجها برجل سياسي سيئ الصيترغم كوا ضحية هذا اتمع ال
ويعترب . التقاليد البالية واخلرافات الدينية ذاكرةً زواج أمها باعتبارها ضحية للتقاليد االجتماعية السائدة

، املكافح الثائر، من الشخصيات الذكورية اليت اتخذت أيضا االجتاه املزدوج يف احلكم على "زياد"
نه، كناقد للمجتمع من النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية، ال يقبل يف الوهلة األولی أن إ. املرأة

  .يعترف بفاعلية املرأة، بل يری أنّ أحالم هي امرأة من نوع آخر، فيعترف مبوهبتها
ي يف فالرواية جتمع بني اآليديولوجيتني املتناقضتني، وتكثف الثنائيات، إذ يقوم املنظور اآليديولوج

موضوع املرأة علی حيادية منظور الروائية اليت تطمح اىل سرد الكائن املتناقض والثنائي، حيث تتيح 
فقد اختص اجلانب البطريكی . الفرصة لكل نسق فكري أن یطرح نفسه بشكل متساوٍ إلی حد ما

صوته نزعات  لنفسه حيزاً أكثر من خطاب البطل السارد، لكنه قد استوعب يف اجلانب االنتقادي من
الكاتبة، بل قد ختتفي الكاتبة خلف أحالم وغريها من األصوات الناقدة اليت تشبهها بتالعبها بالضمائر 

حتی جتعل طبيعة الفكرة الديالوجية طبيعة النص الروائي يف ... و» أنت«و» أنا«السردية من قبيل 
فكار املختلفة بشكل متوازٍ من فبازدواجية موقف السارد، ينفتح النص الروائي لأل. موضوع املرأة

مث تطرح الفكرة البطريكية بشاعرية قلم خالد ككاتب افتراضي وحتاول أن تقنع القارئ . ناحية التأثري
وهكذا تنسق الكاتبة الثنائيات املتضادة . ا، وقد يكشف اللثام عنها وقد تؤدي إىل ايار املتلقّي

املرأة، فيتوجه النص إلی ثنائية الطرح الفكري الذي مييل إلی واملتصارعة يف املنظور اآليديولوجي عن 

                                                             
 .٢٣٠ص:م،ن  ١
 .٢٣٤ن، ص :م  ٢
  .١٠٥ص :م،ن  ٣
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وإنّ طرح الفكرة ونقدها خيرج أسلوب الرواية من األسلوب . الفكر االنتهازي البطريكي ونقيضه

  . املنولوجي ليقترب ا إلی األسلوب املتعدد األصوات
  النتيجة

كرة اجلسد يف مستوياا الثالثة املدروسة على تقوم العالقات احلوارية يف البناء االجتماعي لرواية ذا
  . تنوع األساليب الكالمية والضمائر السردية وتنوع األبعاد اآليديولوجية

فمن ناحية األساليب الكالمية، يدور اخلطاب الروائي بني نقطتني بعيدتني يف املسافة اجلمالية 
يمن يف أسلوب التقرير السردي وبني حسب موقع الراوي، حيث يتذبذب موقع الراوي بني املوقع امله

ويكون السارد هو البطل العليم مبا مضی عليه وله موقف . املوقف احليادي يف أسلوب الكالم املباشر
آيديولوجي واحد يف موضوع الوطن يسيطر علی بناء النص؛ إلّا أنه يف اللحظة نفسها يعترب ساردا 

فرغم احنياز الرواية . ا بني الثنائيات يف موضوع املرأةشاهدا غري متوغل إلی البواطن، حيث يصبح منهار
وتغليب الصوت الواحد الذي يدعم فكرة التغیري والطموح إلی غد  يف موضوع الوطن ومونولوجيته

تربز الرواية حسب خصائص الروايات املتعددة األصوات يف منظورها اآليديولوجي عن ، أفضل
كما أنّ . أنّ الكاتبة تنوي احليادية يف الطرح اآليديولوجيموضوع املرأة، حيث ميكننا االستنتاج ب

التنقل املتناقض الذي تعيشه الشخصية احملورية، وهي السارد نفسه، يقلّص من مطلقية سلطتها علی 
فرغم حاكمية األنا قد تضعف هذه املطلقية، . النص، حيث يشترك القارئ يف استنتاج األحكام

. ضمائر السردية؛ إذ يتواري السارد بني الضمائر كما تتوارى الكاتبةبإدخال القناعات األخری من ال
قد اعتمدت يف روايتها علی تقنية التمويه األديب وذلك " أحالم مستغامني"وعليه ميكن القول بأنّ 

فهي دف من وراء . باستخدام الرموز اآليديولوجية وتكثيفها، ما حيمل النص دالالت متعددة وخمتلفة
هكذا يستدرج اخلطاب اآليديولوجي والسارد املتردد . نتاج نص ينفتح على أكثر من قراءةذلك إلی إ

  .القارئ اىل خلق مناخ إبداعي جيعله قادراً علی التأويل
مبستوياا املتعددة ومبوقفها الوسط يف األساليب الكالمية ومراعاا استقاللية  ذاكرة اجلسدفرواية 

فتوحة، وبتالعبها بالضمائر السردية، وجبعلها السارد عاملا وشاهدا ال يعلم األصوات، وأيضا بنهايتها امل
البواطن، وكذلك باجلمع بني مشولية النظر واألحادية يف املنظور اآليديولوجي خترج عن املونولوجية 

وهذا وتقترب من خصائص الروايات املتعددة األصوات، أوعن النربة األحادية أواالستنتاج الواضح 
  .هج الدميوقراطي خيتلف عن فكرة من ال يعتربون الكتابات النسوية إلّا روايات مونولوجيةاملن

  

  قائمة املصادر واملراجع
  :العربية: أ
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 نوشته احالم مستغانمی) خاطرات تن( ذاكرة اجلسد بررسی جامعه شناسی متن رمان

4، حسینعلی قبادي3، خلیل پروینی2، کبرا روشن فکر1فاطمه اکبري زاده   

 چکیده

بنابر چارچوب نقد جامعه شناسی متن، ساختار داللتی رمان، در سـیاق زبـانی خـود، سـاختار     
لذا در نقد جامعه شناسی متن، ساختار . ندیشگانی در برداردروایتی و گفتمانی را کنار ساختار ا

درخـوانش  . داللتی درون متن بدون مراجعه به وقایع خارج آن تحلیلی جامعه شناسـی میشـود  
زیبایی شناسی این رویکرد نقدي، روابط گفتگومند صداهاي موجـود در اجتمـاع رمـان یـا بـه      

ا با سلطه یک ایدئولوژي در متن، رمـان تـک   اي دموکراتیک، رمان چند صدایی میسازند یگونه
نویس مشهور الجزایري، احالم مسـتغانمی، در رمـان ذاکـرة الجسـد     رمان. صدایی خلق میکنند

. صدایی و یا چندصدایی بودن آن حکـم داد اي دارد که به راحتی نمی توان بر تکرویکرد ویژه
:  نی این رمان زنانه در سه سـطح تحلیلی، ساختار درو -از این رو این جستار با روش توصیفی

روش بازنمایی گفتار، چگونگی حضور راوي و ضمایر روایتی و دیدگاه ایـدئولوژیک بررسـی   
میکند تا بر پایه  نقد جامعه شناسی متن، ویژگی سبک رمان در برقراري روبط گفتگومند میـان  

ـ  . صداها در جامعه متن روشن شود ا اسـتفاده از ضـمایر   نتایج نشان میدهد این نوشتار زنانـه ب
طرف است بلکه سبکی میانـه در بازنمـایی   روایتی متنوع در روایت صداها، نه جانبدار و نه بی

هـاي ایـدئولوژیکی مختلفـی را در دو موضـوع زن و     همچنین دیـدگاه . ها داردگفتۀ شخصیت
چند صـدایی  رمان  طوریکه دیدگاه ایدئولوژیک نهایی متن برپایه ویژگیسرزمین بیان میکند؛ به

همچنین امکان تأویل متن براي خواننده و پایان گشوده رمان، می تواند به معنی . گیردشکل می
صـدایی خـارج شـده و بـر خـالف اعتقـاد کسـانی کـه         این باشد که این نوشتار زنانه از تـک 

  . صدا میدانند، به سمت چندصدایی  متمایل استنوشتارهاي زنانه را صرفاً تک
.ذاكرة اجلسد، باختین، نقد جامعه شناسی متن، رمان چندصدایی، نوشتار زنانه :کلید واژه ها

                                                             
  hasty8359@yahoo.com) نویسنده مسؤول.(دکتري زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس - 1
    .دانشیار رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس - 2
 .دانشیار رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس  - 3
 .استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس  - 4

  م17/01/2015= ش.ه 27/10/1393: پذیرشم   تاریخ 10/07/2014= ش.ه19/04/1393: دریافتتاریخ 

mailto:hasty8359@yahoo.com


Abstracts in English 166 

 
 

 
 

Text Sociology in the Novel, Zakirat Al-Jasad  by Ahlam 
Mosteghanemi 
Fatemeh Akbarizadeh*, Kobra Roshan Fekr**, Khalil Parvini***,  Hosseinali 
Ghobadi**** 
Abstract 
Based on the framework of text sociology, the structure of the novel itself indicates 
the narrative and dialogical structure as well as the ideational content. So, the 
textual analysis of a novel is done based on internal analysis of texts and without 
relying on external facts and events. In the aesthetic application of this critical 
approach, it is seen that the available dialogic relations in the novel as a community 
produce an ideological orientation in the textual population so that there is either a 
democratic and polyphonic situation or a dominant ideology and a monologist 
novel. The Algerian novelist, Ahlam Mosteghanemi, in her novel, Zakirat Al-
Jasad, has a special approach in which the reader cannot easily tell apart the 
monologue from polyphony. Thus, taking a descriptive-analytic approach, this 
study studied the dialogic style of this novel at three levels: representational 
methods, the realization of the presence of the narrator and the narrative pronouns, 
and the ideological perspective. The results show this feminine writing has various 
narrative pronouns and middle style –neither bias nor neutral-- in representing the 
statements of characters; it also narrates different ideological views about women 
and land. The outcome of the ideological approach is a polyphonic novel in both 
cases. The possibility of text interpretation for reader and its open- endedness can 
mean that this feminine writing is not monologist anymore and contrary to the 
belief of those who consider feminine writing merely monologist, this novel tends 
to be polyphonic. 

 
Keywords:  Mikhail Bakhtin, text sociology criticism, polyphonic novel, feminist 
writing, Zakirat Al-Jasad 
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