Volume 7, Issue 4, April 2020, p. 288-133
İstanbul / Türkiye
Article Information

Article Type: Research Article
 This article was checked by iThenticate.

Article History:
Received
12/03/2020
Received in revised
for m
22/03/2020
Available online
15/04/2020

ANALYSIS OF NARRATIVE DISCOURSE IN THE LIGHT
OF RECEPTION THEORY :NOVEL (  ) الزمن الموحشBY
HAIDER HAIDER – A MODEL
Dr. Samia NAZISH1
Abstract
Reception Theory is among the first post-structural theories, The field of structuralism was
the text itself, The attention of the reception theory was focused on the receiver, This theory
originated with the establishment of the German School under the leadership of Hans
Robert Jauss and Wolfgang Iser in the early 1970. Their efforts were a new critical conquest
in the discourse analysis in response to critical trends that neglected attention to the
recipient. This research seeks to analyze the narrative discourse in the novel ""الزمن الموحش
according to the foundations of the reception theory. This theory has an important role in
the analysis of the narrative discourse of the message from the creator to the reader.
" "الزمن الموحشis a novel by Syrian writer and novelist Haider Haider, Its first edition was
published in 1973, it was subsequently ranked as the seventh best novel in the list of the
top 100 Arabic novels, it was attributed to " " تيار الوعيafter the defeat of June 1967. It is
narreted by the conscience of the speaker and the narrator is the character that reminds
thoughts and dreams within the framework of the mental process and then maintains the
idea of wandering between women and wine.
Key Words: Narrative Discourse Analysis, Receiving theory, Novel "  " الزمن الموحش,Haider
Haider.
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حتليل اخلطاب الروائي يف ضوء نظرية التلقي
رواية " الزمن ادلوحش " حليدرحيدر – أمنوذجا
الدكتورة مسيعة انزش
أستاذة مساعدة بكلية اللغة العربية وآداهبا  -اجلامعة اإلسالمية العادلية-ابكستان
ادللص
تعترب نظرية التلقي ( )Reception Theoryمن بُت أكىل نظرايت ما بعد البنيوايت  ،كاف رلاؿ البنيوية ىو
النص ذاتو  ،كاىتماـ نظرية التلقي انصب على ادلتلقي أم القارئ .نشأت ىذه النظرية بقياـ مدرسة
كونستانس األدلانية ربت رايدة ىانز ركبرت ايكس ( )Hans Robert Jaussكفولفجانج ايزر (

Wolfgang

 )Iserيف أكائل السبعينيات من القرف ادلاضي .كانت جهودعلا فتحا نقداي جديدا يف رلاؿ ربليل اخلطاب
ردا على االذباىات النقدية اليت أعللت االىتماـ لادلتلقي .فهذا البحث يسعى إىل ربليل اخلطاب الركائي يف
ركاية " الزمن ادلوحش " كفق أسس نظرية التلقي .كذلذه النظرية دكر ىاـ يف ربليل اخلطاب الركائي لتصدر
الرسالة من ادلبدع إىل القارئ .الزمن ادلوحش ىي ركاية لؤلديب كالركائي السورم حيدر حيدر  ،صدرت
طبعتها األكىل سنة 1973ـ  ،مث توالت طبعاهتا  ،كصنفت فيما بعد كسابع أفضل ركاية يف قائمة أفضل مائة
ركاية عربية .نسبت ىذه الركاية إىل تيار الوعي بعد ىزؽلة حزيراف 1967ـ .إهنا ذبرم بضمَت ادلتكلم كالراكم
ىو الشخصية اليت تذكر اخلواطر كاألحالـ يف إطار السَت الذىٍت مث ربافظ على فكرة التجوؿ بُت النساء
كاخلمرة .إف ىذه الركاية اذباه حديث يف الركاية العربية.
الكلمات ادلتفتاحية :ربليل اخلطاب الركائي  ،نظرية التلقي  ،ركاية الزمن ادلوحش  ،حيدر حيدر.
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ادلدخل:
إف اخلطاب ؽلثل الوسيلة األساسية اليت يعرب األفراد من خالذلا عن ذكاهتم  ،حيث يعد اخلطاب كحدة لغوية
تتكوف من سلسلة من اجلمل كالعبارات  ،فلم تعد الكلمة أك اجلملة ىي الوسيط األساسي الذم يلجأ إليها
اخلطاب يف توصيل رسالتها  ،بل تعددت الوسائل اليت يستعُت هبا اخلطاب يف توصيل رسالتها.إف اخلطاب
ظاىرة لغوية ثقافية اجتماعية  ،إذا كاف اخلطاب – سواء كاف منطوقا أك مقركءا أك مسموعا – ؽلثل شلارسة
لغوية  ،كال ؽلكن تصور إنتاجو أك فهمو إال من خالؿ اللغة  ،كاللغة ال يتم إنتاجها إال من خالؿ سياؽ
ِ
/ادلرسل  /ادلبدع ) كادلخاطَب ( ادلرسل إليو  /ادلتلقي ) .ال شك أف
العالقات التفاعلية بُت ادلخاطب ( ادلتكلم َ
ىذه االسًتاتيجية يف ربليل اخلطاب كفهمو تشكل جوىر اىتماـ ادلتلقي منذ القدـ  ،لكن اىتمل ىذا االىتماـ
لادلتلقي بعد ظهور النظرايت النقدية يف أكاسط القرف ادلاضي .ربمل كل نظرية كظيفة النقد بدراسة النص
كاللغة  ،أك النص كالواقع  ،أك النص كالكاتب .من خالؿ ىذه الدراسات ربولت كظيفة النقد من ىذه
الثنائيات إىل د راسة النص كادلتلقي .فعلى إثر ىذا التحوؿ يسعى مفهوـ التلقي لالرتقاء  ،كذبسد النظرية لاسم
نظرية التلقي .نظرية التلقي يف ربليل اخلطاب سعي جاد حملاكلة عرض كربليل  ،ككجهة تصدير الرسالة من
ادلبدع إىل ادلتلقي .هتتم ىذه النظرية لادلتلقي كدبا يثَت ادلتلقي يف النص بغض النظر عن النص كشخصية ادلؤلف
 ،بل تركز تركيزا كليا على كل ما يثَت ادلتلقي كالدكر الذم يؤديو يف إسباـ النص كغَتىا .فيتناكؿ ىذا البحث
ربليل اخلطاب الركائي يف ضوء نظرية التلقي لاختيار ركاية " الزمن ادلوحش " ظلوذجا للدراسة  ،ألف ىذه الركاية
ربمل يف مضامينها إضاءات تشَت إىل دكر ادلتلقي يف أحداث الركاية كأساليبها الفنية  ،كتؤدم إىل تفاعل
ادلتلقي معها .معظم الدراسات 2اليت ربدثت عن ركاية " الزمن ادلوحش " ىي يف دراسة أسلوبية أك دراسة
خطة أك دراسة بناء األحداث  ،لكنها مل ربلل يف ضوء نظرية التلقي اليت تركز على عالقة ادلتلقي لالنص ،
حيث سوؼ ذبيب ىذه الركاية األسئلة ىامة يف عملية اإلبداع  :دلاذا تكتب؟ كدلن تكتب؟ ما دفعٍت إىل ىذه
 . 2ركاية " الزمن ادلوحش " مقاربة أسلوبية :فاطمة الزىراء غدير ،رسالة ادلاجستَت  ،جامعة ادلسيلة 2017 ،ـ .كدراسة خطة يف
ركاية " الزمن ادلوحش " من حيدر حيدر :حديثة متويل كليال قامسي حاجي آلادم كطاىرة چالدرة  ،دراسات األدب ادلعاصر ،
السنة العاشرة  ،العدد ، 37 :ربيع  1397ق .ك بناء األحداث يف ركاايت حيدر حيدر :فؤاد عزاـ  ،رللة الكرمل  ،العدد31 :
2010 ،ـ.
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الدراسة بتوظيف نظرية التلقي يف ربليل اخلطاب الركائي .تتمثل أعلية ىذا البحث يف كوف ىذه الدراسة ربليلية
 ،ككوف ربليلها يف ركاية " الزمن ادلوحش " كفق أسس نظرية التلقي لتكوف ظلوذجا كمدخال للباحثُت يف البحث
عن الركاايت األخرل كربليلها يف ضوء نظرية التلق يهدؼ ىذا البحث إىل بياف مفهوـ نظرية التلقي كجذكرىا
كأسسها كزلاكرىا  ،كالكشف عن سبثالت اخلطاب يف ركاية " الزمن ادلوحش " يف ضوء نظرية التلقي معتمدا
على ادلنهج الوصفي كادلنهج التحليلي .البحث يدرس ىذا من خالؿ ادلبحثُت  ،ادلبحث األكؿ بدراسة نظرية
التلقي  ،كادلبحث الثاين بدراسة ربليلية لركاية " الزمن ادلوحش ".

ادلبحث األول :نظرية التلقي
(أ) متفهوم التلقي
لغة :كردت لفظة " التلقي " يف اللغة العربية من اجلذر اللغوم :ؿ ؽ م  ،كىو مصدر من  " :تلقَّى يتلقَّى ،
لالًتحاب  :استقبلو بو  ،تل ّقاه بوجو طلق  ،تل ّقاه لالقبوؿ كالتسليم".
تَػلَ َّق  ،تل ّقينا  ،مثل :تل ّقى ضيفو ّ

3

كما ذىب اجلوىرم إىل أف " :تَػلَقَّاه :أم :استقبلو ، 4 ".كقاؿ األزىرم " :كل شيء استقبل شيئا فقد (
ِ
كصادفَو  ،كتَػلَقَّاهُ كالْتَػ َقاه ) 5 ".فعلى ىذا :التل ّقي دبعٌت االستقباؿ  ،يقاؿ يف االصلليزية .Reception :
لَقيَو َ
ِ
ِ
وع ُدك َف، 6 
َّاى ُم الْ َم َالئ َكةُ ََٰى َذا يػَ ْوُم ُك ُم الَّذم ُكنتُ ْم تُ َ
كردت لفظة التلقي يف القرآف الكرًن  ،قولو تعاىلَ  :كتَػتَػلَق ُ
كقولو تعاىل  :إِ ْذ تَػلَق َّْونَوُ ِِبَلْ ِسنَتِ ُك ْم  7 ....دبعٌت :االستقباؿ.

 .3معجم اللغة العربية ادلعاصرة :د.أمحد سلتار عبد احلميد عمر ت1424ىػ  ،عامل الكتب  ،ط2008 ،1ـ .مادة :ؿ ؽ م.
 . 4الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية :اجلوىرم  ،ربقيق :أمحد عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليُت  ،بَتكت  ،ط، 4
1987ـ .مادة :ؿ ؽ م.
5
الزبيدم ت1205ق  ،ربقيق :رلموعة من احملققُت دار اذلداية ،
 .اتج العركس من جواىر القاموس :أبو الفيض ادلرتضى َّ

(ب.ت) .مادة:ؿ ؽ م.
 .6سورة األنبياء.103 :
 .7سورة النور.15 :
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آد ُـ ِمن َّربِِّو
كصلد أف ىذه اللفظة يف القرآف الكرًن ارتبطت لالنص كاخلطاب كذلك يف قولو تعاىل :فَػتَػلَق َٰ
َّى َ
ِ 9
8
َكلِم ٍ
َّك لَتُػلَقَّى الْ ُقرآ َف ِمن لَّ ُد ْف ح ِ
ات فَػتَاب علَي ِو إِنَّو ىو التػ ََّّواب َّ ِ
كي ٍم َعلي ٍم
يم  ، كقولو تعاىلَ  :كإِن َ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ ْ ُ َُ
الرح ُ
اصطالحا :ادلراد لالتلقي أف  " :يستقبل القارئ النص األديب بعُت الفاحص الذكاقة بغية فهمو كإفهامو كربليلو
كتعليلو على ضوء ثقافتو ادلوركثة كاحلديثة  ،كآرائو ادلكتسبة كاخلاصة دبعزؿ عن صاحب النص".

10

كمصطلح التلقي استخدـ لنظرية التلقي  ،لقد كضعت لنظرية التلقي مصطلحات عديدة يف مناىج الدراسات
 ،كىي :التلقي  ،كالقراءة  ،كاالستقباؿ  ،كالتاثَت  ،كالتقبل  ،كاالستجابة .أما ادلصطلح األكؿ "التلقي" فهو
مصطلح جامع لبقية ادلصطلحات كأكثرىا شيوعا ككضوحا كثباات".

11

كادلتلقي ىو ادلستجيب للنص  ،كىو

ادلستقبل كىو الفاىم كادلتقبل أيضا  ،كىو ادلرسل إليو كىو ادلخاطب كىو السامع كالقارئ.

(ب) جذور نظرية التلقي
يف اليوانن :دراسة ظاىرة التلقي ليست جديدة  ،جذكرىا موغلة يف القدـ  ،يبدك االىتماـ لادلتلقي كاضحا
كجليا يف أعماؿ أرسطو ( )Aristoteاليت ترمجت إىل العربية  ،فيما كتبو أرسطو يف كتابو (فن الشعر) متعلقا
لالتلقي .اتريخ نظرية التلقي يعود إىل نظرية احملاكاة عند أرسطو الشتماذلا على فكرة التطهَت  ،كمفاد ىذه
الفكرة أف " ادلأساة ( الًتاجيداي ) رباكي كقائع تثَت الرمحة كاخلوؼ يف ادلتلقي فتؤدم إىل تطهَت من ىذه
االنفعاالت اليت تعترب أفعاال غَت أخالقية".

12

فمفهوـ التلقي عند أرسطو يرتبط بفكرة التطهَت  ،ألف " التطهَت ػلدث للمتلقي عندما يتلقى عمال أدبيا معينا
كيتوافق ىذا العمل مع حاالتو الشعورية كالنفسية  ،كيعرب ىذا العمل عن األفعاؿ اليت يعجز ادلتلقي التعبَت عنها
يف الواقع ادلعيش  ،كعندما يتحقق ذلك عن طريق النص اإلبداعي حينئذ يشعر ادلتلقي لالتطهَت النفسي".

13

 .8سورة البقرة.37 :
 .9سورة النمل.06 :
 .10األدب اجلاىلي :د/غازم سلتار طليمات  ،كعرفاف األشقر  ،دار اإلرشاد  ،محص 1993 ،ـ  ،ص.35 :
 . 11ينظر :استقباؿ النص عند العرب :منصور مبارؾ  ،ادلؤسسة العربية  ،بَتكت  ،لبناف  ،ط1990 ، 1ـ  ،ص.31 – 27:
 .12النقد األديب احلديث :دمحم غنيمي ىالؿ  ،دار هنضة  ،القاىرة  ،مصر 1979 ،ـ  ،ص.76:
 .13النظرية النقدية "نظرية االتصاؿ األديب كربليل اخلطاب"  :د .مراد عبد الرمحن مربكؾ  ،دار األدىم 2014 ،ـ .ص.20:
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كنظرية احملاكاة عنده  " :تقوـ على سبثل ادلبدع لآلخر كاستحضاره إايه  ،أم يكوف ادلتلقي حاضرا يف كعي
ادلبدع سواء أ كاف شاعرا أك مسرحيا أك ركائيا أك غَت ذلك من الفنوف اإلبداعية اليت تعتمد على احملاكاة".

14

إف نظرية احملاكاة كفق منظور أرسطو " تعٍت لادلرسل كىو احملاكي لؤلشياء  ،كادلرسل إليو كىو ادلستقبل
للموضوع احملاكي  ،كالشيء احملكي ذاتو سواء أ كاف نصيا شعراي أـ دراميا .تعبَت احملاكاة يشَت إىل أطراؼ
ثالثة ، 15".كىي:
ادلرسل (احملاكي)

الرسالة (الشيء احملكي)

ادلرسل إليو (ادلستقبل)

فهو يوضحها بقولو ىذا:
" ما داـ الشاعر زلاكيا شأنو شأف الرساـ  ،ككل فناف يصوغ الصورة فعليو أف يتخذ طريقا من طرؽ ثالثة :أف
ؽلثل األشياء كما كانت يف الواقع  ،أك كما يتحدث عنها الناس كتبدك عليو  ،أك كما غلب أف تكوف".

16

كىذه الطرؽ الثالث تعتمد مجيعها على احملاكاة  ،كاحملاكاة ىي جوىر العملية االتصالية العتمادىا على
العناصر الرئيسية لالتصاؿ كىي :ادلرسل كالنص كادلرسل إليو.

يف العرب:
إف دراسة ظاىرة التلقي عند العرب منذ القدـ  ،صورىا مبثوثة يف النقد العريب القدًن  ،كما يرل بعض احملققُت
ادلعاصرين " :أف النقد العريي القدًن قد اعتٌت لادلتلقي سامعا كقارائ  ،كبلغت ىذه العناية أكجها يف عصور
ازدىار النقد كظهور ادلصنفات النقدية كأتثر النقد لاحلقوؿ ادلعرفية اجملاكرة مثل اللغة كالكالـ كالفلسفة ،
كبلغت ىذه العناية حدا يدفعنا إىل القوؿ أف النقد العريب كضع ادلتلقي يف منزلة مهمة من منازؿ األدب ،
كقصده خبطابو النقدم قصدا  ،كحث الشعراء على أف يكوف شعرىم متوجها إليو  ،فهو ادلؤمل الذم يقف
األدب عنده كىو الغاية من كل قصيد كإنشاد".

17

 .14ينظر :فن الشعر :أرسطو  ،ترمجة :عبد الرمحن بدكم  ،القاىرة 1953 ،ـ 1448 .ب .38 -35 :كالنقد األديب
احلديث :ص.5:
 .15النظرية النقدية " نظرية االتصاؿ األديب كربليل اخلطاب "  :ص.20 :
 .16فن الشعر ، 1455 :ب. 30-21
 . 17التلقي كالتواصل يف الًتاث العريب :عواد عبد القادر  ،رللة حوليات الًتاث  ،جامعة كىراف  ،اجلزائر 2012 ،ـ  .ص.15:
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نستشف من خالؿ ظلوذجُت مدل اىتمامهم بتلقي النص يف الشعر  ،كمن ذلك قصة احتكاـ الناقدة أـ
جندب  -زكجة الشاعر اجلاىلي امرئ القيس  ، -تنازع امرؤ القيس كعلقمة الفحل الشعر  ،كادعى كالعلا
أنو أشعر من صاحبو  ،فتحاكما إىل أـ جندب  ،فطلبت كل منهما إنشاد القصيدة يف كصف فرسيهما على
قافية كاحدة كركل كاحد ،قاؿ امرؤ القيس القصيدة كمنها يف كصف جواده:
َّ ِ
لس ِ
درةٌ
اق َّ
وب ولِ َّ
فللس ْوط أُ ْذلُ ٌ
ِ ِ 18
ج ُم ْهذب
َّ
وللز ْج ِر منه َوق ُ
ْع أَ ْخ َر َ
كقاؿ علقمة يعارضو  ،ككصف فيها جواده فقاؿ:
فأَ ْد َرَك ُه َّن اثنِيا
كم ِّر الرائِ ِح
َيَُُّر َ

ِمن ِعنانِِه
ِ 19
ادلُتَ َحلّ ِ
ب

فلما أنشداىا قالت لزكجها (( :علقمة أشعر منك ))  ،قاؿ :ككيف؟ قالت (( :زجرت فرسك وحركته
بساقك  ،وضربته بسوطك  ،وأدرك علقمه فرسه اثنيا من عنانه ،مل يضربه بسوطه ومل يتعبه ))  ،فأـ
جندب قارنت بُت صورتُت شعريتُت  ،كاعتمدت يف تقوؽلها على الذكؽ الفٍت كعلى أسس فنية تتمثل بوحدة
ادلوضوع ككحدة الركم كالقافية 20.ككاف النابغة الذبياين حكم العرب يف اجلاىلية  ،تضرب لو قبة محراء من أدـ
بسوؽ عكاظ  ،فيأتيو الشعراء ليعرضوا عليو أشعارىم  ،كيقوؿ فيها كلمتو فتسَت يف الناس  ،كال يستطيع أحد
أف ينقضها .قد جلس النابغة للفصل مرة  ،كتقاطر عليو الشعراء ينشدكف بُت يديو ما أحدثوه من الشعر أك
أجود ما أحدثوه  ،ككاف فيمن أعشى  ،أنشده فسمع قصيدتو حىت قضى لو  ،مث جاء من بعده شعراء كثَتكف
فيهم حساف بن اثبت األنصارم  ،فأنشدكه  ،كجاءت يف أخرايت القوـ اخلنساء  ،فأنشدتو القصيدة اليت ترثي
فيها أخاىا صخرا  ،كاليت تقوؿ فيها:
 .18ديواف امرئ القيس :ربقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم  ،دار ادلعارؼ  ،ط1984 ، 4ـ  ،ص.51:
 .19ديواف علقمة الفحل :ربقيق :لطفي الصقاؿ كرية اخلطيب  ،دار الكتاب العريب حبلب  ،سوراي  ،ط1969 ، 1ـ ،
ص.95:
 .20ينظر :ادلوشح " مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر"  :أبو عبيدهللا دمحم بن عمراف بن موسى
ادلرزلاين ت 384ىػ  ،ربقيق :علي دمحم البجاكم  ،دار النهضة  ،مصر 1385 ،ق  ،ص.30 :
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َو َّ
صصرا لَتَ َأَتّ اذلَُداةُ بِ ِه
إن َ
َكأَنَّه َعلَم ِيف ر ِ
أس ِه َانر
ٌ َ

فَتكقو ىذا الكالـ  ،فيقوؿ للخنساء  :لو ال أف ألا بصَت أنشدين آنفا لقلت :إنك أشعر اجلن كاإلنس!
كيسمع حساف ذلك فتأخذه الغَتة  ،كيذىب الغضب بتجلده فيقوؿ للنابغة :أان – كهللا – أشعر منها كمنك
كمن أبيك!  ،فيقبل عليو أبو أمامة  ،فيسألو  :حيث تقوؿ ماذا؟ فيقوؿ :حيث أقوؿ:
عن ِابلضُّحى
لَنا اجلََتف ُ
نات الغُُّر يَ َ
لم َ
21
َوأَسيافُنا يَقطُر َن ِمن ََنـ َدةٍ َدما
فقاؿ لو النابغة  (( :إنك شاعر ولكنك أقللت جتفانك ))  -ألنو قاؿ( :اجلفنات) ،كاجلفنات تدؿ ألدىن
العدد ،حُت جفاف تدؿ على الكثَت – (( وأقللت أسيافك ))  -ألنو قاؿ( :أسيافنا) كأسياؼ مجع ألدىن
العدد ،كللكثَت سيوؼ  (( -وفصرت مبن ولدت ،ومل تتفصر مبن ولدك ))  -العرب تفتخر آبلائو كلكن
حساف فخر ِببنائو كترؾ الفخر آبلائو  (( -كقلت ( :يلمعن الضحى ) ،كلو قلت ( :يربقن الدجى ) لكاف
أبلغ )) ألف الضيف يف الليل أكثر (( .كقلت ( يقطرن ) فدللت على قلة القتل كلو قلت ( جيرين ) لكاف
أكثر النصباب الدـ ))  22".معٌت ىذا أهنم بذلك يكونوف قد نظركا إىل ادلقاـ كما يقتضيو من الكالـ.
إف فلسفة التلقي عند العرب خضعت للقاعدة البالغية الشهَتة " مطابقة الكالم دلقتضى احلال "  ،كىي
فكرة أشار إليها بشر بن ادلعتمر – فيما نقلو عنو اجلاحظ  -يف صحيفتو ادلشهورة (الرسالة)  ،حيث قاؿ" :
كإظلا مدار الشرؼ على الصواب كإحراز ادلنفعة  ،مع موافقة احلاؿ كما غلب لكل مقاـ من ادلقاؿ".

23

يوضحو اجلاحظ بقولو " :كينبغي للمتكلّم أف يعرؼ أقدار ادلعاين كيوازف بينها كبُت أقدار
كىو األمر الذم ّ
ادلستمعُت كبُت أقدار احلاالت  ،فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما كلكل حالة من ذلك مقاما حىت يقسم
أقدار الكالـ على أقدار ادلعاين كيقسم أقدار ادلعاين على أقدار ادلقامات كأقدار ادلستمعُت على أقدار تلك

 .21ديواف حساف بن اثبت :ربقيق :عبدا مهنا  ،دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،ط1994 ، 2ـ  ،ص.219 :
 .22ينظر :ادلوشح.69/1 :
 .23البياف كالتبيُت :اجلاحظ  ،ربقيق :احملامي فوزم عطوم  ،دار صعب – بَتكت  ،ط1968 ، 1ـ.86/1 .
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احلاالت".

24

كاحلاصل من ىذا الكالـ أف التواصل ال يتم بُت النص كادلستمع إال بفهم ادلستمع دلضمونو  ،ك

ال بد أف العالقة بُت ادلتكلم كالنص كادلستمع تكوف عالقة تواصلية .فكانت فلسفة التلقي عند أرسطو سبيال
إىل الربط بُت ادلرسل ( ادلتكلم ) كالرسالة ( النص ) كادلرسل إليو ( ادلتلقي ) .كالًتاث العريب مل يغفل دبوقف
ادلتلقي ألنو طرؼ ىاـ يف عملية إنتاج الكالـ  ،كعنصر فعاؿ يف ربديد خصائص النص .كما قاؿ بعض
الباحثُت  " :يعترب ادلخاطب ( ادلتلقي  /ادلستمع ) قطبا آخر من أقطاب العملية التواصلية  ،فمراعاتو كمراعاة
مقامو كجلب انتباىو شلا يؤثر يف تركيب اجلمل كحشر مكوانهتا كفق ترتيب معُت  ،كما أف عدـ اعتبار
ادلخاطب قد يؤدم إىل خلق حالة فيو معاكسة سباما دلا كاف ادلتكلم يركـ فيو".

25

(ت) ظهورها مبصطلح نظرية التلقي:
يف أكاسط القرف ادلاضي ظهرت عدة نظرايت نقدية هتتم بدراسة النص األديب  ،منها :النظرية الشكالنية ،
النظرية البنيوية  ،النظرية الركمانسية.كل نظرية ربمل كظيفة النقد بدراسة ثنائية  :النص كاللغة – النص كالواقع
– النص كالكاتب .من خالؿ ىذه الدراسات ربولت كظيفة النقد من دراسة ىذه الثنائيات إىل دراسة النص
كادلتلقي .فعلى إثر ىذا التحوؿ يسعى مفهوـ التلقي لالرتقاء  ،كذبسد النظرية لاسم نظرية التلقي .فظهرت
نظرية التلقي يف أدلانيا يف هناية الستينيات كبداية السبعينيات من القرف ادلاضي ضمن إطار مدرسة كونستانس ،
كانت البداايت األكىل لنظرية التلقي على يد ىانز ركبرت ايكس ( )Hans Robert Jaussكفولفجانج ايزر
( .)Wolfgang Iserىامجت ىذه النظرية ادلناىج النقدية اليت أعللت عنصرا فعاال يف عملية التواصل األديب
كىو القارئ .كجاءت للعودة إىل قيمة النص كأعلية القارئ.
تضم نظرية التلقي اذباىُت سلتلفُت:


مجالية التلقي :ؽلثل ايكس االذباه األكؿ الذم يدعى (مجالية التلقي )  ،يف بداية عملو " قد اذبو ضلو

اتريخ األدب  ،كاعتمد كذلك على التفسَت  ،ككاف نشاطو متصال دبوضوعات ذلا طبيعة اترؼلية  ،فصاغ نظرية

 .24السابق.138/1 :
 .25أثر العناصر غَت اللغوية يف صياغة ادلعٌت :د .رشيد حلبيب  ،رللة لساف العريب  ،ادلغرب  ،العدد1999 ، 47:ـ .ص.12:
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التلقي انطالقا من النظرايت اليت تتعلق لادلعٌت كالعمل األديب ككظيفتو كموقف ادلتلقي من العمل كصلتو بو
كادلبادئ اليت تنظم ىذه الصلة" .


26

مجالية التأثري :ؽلثل إيزر االذباه الثاين الذم يدعى (مجالية التأثَت )  ،كيهتم إبعادة تشكيل النظرية األدبية

عن طريق صرؼ النظر عن ادلؤلف كالنص  ،كتركيزه على العالقة بُت النص كالقارئ.

27

لعل الفرؽ بُت التأثَت كالتل ّقي يكمن يف كوف التأثَت يرتبط لالنص  ،أما التل ّقي فَتتبط لالقارئ أك ادلتل ّقي أك
ادلرسل إليو أك ادلتقبّل  ،كالتأثَت من طرؼ النص يكوف من خالؿ بنية اللغوية كبنيتو التارؼلية معا.
َ

28

(ث) أسسها:

تتأسس نظرية التلقي على ثالثة افًتاضات أساسية اليت " سبثلت يف:
أول :إف النص مرتبط بقراءات ماضية كحاضرة  ،فهو ؼلضع لقراءات متعددة كمتغَتة  ،كذلك بتغَت القراء يف
أظلاط تلقي ىذه النصوص  ،إذ ال ؽلكن عزؿ النص عن اترؼلو كماضيو.
اثنيا :إف اتريخ تلقي النص كقراءاتو ادلتعددة ينشأ كفق أفق توقع مجاعي متغَت تصدر من خاللو األحكاـ
النقدية ذلك كفق تزامن اترؼلي  ،إذ يشًتؾ فيو رلموعة من القراء ؽلتلكوف مصطلحات متعددة كغاايت
منهجية يهدفوف إليها  ،شلا يسمح لالوصوؿ إىل نتائج مشًتكة كأتكيالت متشاهبة.
اثلاا :إف فعل القراءة ال ؽلكنو أف يتحقق من خالؿ التفاعل بُت النص كالقارئ فحسب  ،بل يتحقق من
خالؿ التفاعل احلاصل بُت مجاعات القراء كأظلاط التلقي ادلتعاقبة".

29

(ج) حماورها:
 .1أفق التوقعات (أفق النتظار ):
أبرز زلاكر نظرية التلقي ىو" أفق التوقعات"  ،ىو رلموعة التوقعات األدبية اليت ػلملها ادلتلقي من خالؿ قراءة
األعماؿ  ،كإذا كاف النوع األديب موافقا النتظار ادلتلقي فهو أفق التوقعات أك أفق االنتظار.

.26
.27
. 28
.29

نظرية التلقي :د .بشرل موسى صاحل  ،دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد  ،ط1999 ، 1ـ .ص.15:
ادلرجع نفسو.
ينظر  :استقباؿ النص عند العرب :ص.38 :
ينظر :ادلقامات كالتلقي :اندر كاظم  ،ادلؤسسة العربية  ،بَتكت  ،لبناف  ،ط1999 ، 1ـ .ص.23 :
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فقد زبتلف ادلسميات كلكنها تشَت إىل شيء كاحد :ماذا يتوقع القارئ أف يقرأ يف النص؟ كىذا التوقع كىو
ادلقصود ربدده ثقافة القارئ كتعليمو كقراءاتو السابقة ،أك تربيتو األدبية كالفنية .ذىب ايكس إىل أف " :ادلتل ّقي
يتوقّع من ادلبدع نتاجا أدبيا معينا  ،لو صورة رمست يف ذىنو سابقا كعلى ادلبدع أف ؼلاطب متلقيو دبا يف أفق
انتظاره فادلتلقي اجلاىلي مثال ينتظر من الشاعر اجلاىلي ظلوذجا تقليداي كاضحا  ،يبدأ لالبكاء على األطالؿ
كذكر احملبوبة ككصف الرحلة إضافة إىل صور شعرية كمسات غنائية خاصة".

30

يتشكل أفق ادلتلقي للتوقع من خالؿ عوامل أربعة أساسية " ،كىي :
 التجربة السابقة اليت اكتسبها اجلمهور من اجلنس الذم ينتمي إليو النص.
 شكل األعماؿ السابقة كموضوعاتو اليت يُفًتض معرفتها.

 التعارض بُت اللغة الشعرية كاللغة العملية  ،أم التعارض بُت العامل التخييلي

كالواقع" .

31

 .2أفق اخليبة:
إذا تناكؿ ادلتلقي نصا أدبيا ما كاف سلالفا النتظار ادلتلقي فهو أفق اخليبة  ،كما يرل بعض الباحثُت أف" :
ؼليب ظن ادلتلقي يف عدـ مطابقة معايَته السابقة مع ادلعايَت اليت ينطوم عليها العمل اجلديد".

32

ؽلكن سبثل خيبة األفق لادلقدمة الطللية يف القصيدة العربية القدؽلة  ،إذ اعتاد اجلمهور ادلتلقي على نظاـ خاص
يف مقدمة القصيدة كالبكاء على ال طلل ككصفو كتذكر احلبيبة .فإذا جاء العصر العباسي أصيب ىذا التلقي
خبيبة االنتطار  ،ذلك أف معايَته يف ادلوضوع قد انتهكت فلم تعد القصيدة تبدأ لالطلل كال بذكر احلبيبة.
 .3تغيري األفق:
عندما يقرأ القارئ النص األديب كؼليّب أفق انتظاره  ،فيتغَت أفقو إيغلاد االنسجاـ بينو كبُت النمط اجلديد

كالعمل على فهمو كالتواصل معو  ،ىذا ىو تغيَت األفق .كما أكرد ذلك ايكس قائال " :إذا كنا ندعو ادلسافة

اجلمالية  ،ادلسافة الفاصلة بُت االنتظار ادلوجود سلفا كالعمل اجلديد  ،حيث ؽلكن للمتلقي أف يؤدم إىل تغيَت

 .30استقباؿ النص عند العرب :ص.43 :
 .31األدب ادلقارف العاـ :دانييل ىنرم لاجو  ،ترمجة :غساف السيد  ،ارباد الكتاب العرب 1383 ،ـ .ص.78 -77 :
 .32األصوؿ ادلعرفية لنظرية التلقي  :انظم عودة خضر  ،دار الشرؽ  ،عماف  ،ط1997 ، 1ـ .ص.140 :
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األفق لالتعارض ادلوجود مع التجارب ادلعهودة  ،أك غلعل التجارب األخرل ادلعرب عنها ألكؿ مرة تنفذ إىل
الوعي فإف ىذا الفارؽ اجلمايل ادلستخلص من ردكد فعل اجلمهور ،كأحكاـ النقد".

33

ؽلكن ترسيم ما سبق يف ىذه اخلطاطة كما يلي:
نص يراعي أفق انتظار ادلتلقي

نص ؼليّب أفق انتظار ادلتلقي

نص يغَت أفق انتظار ادلتلقي

 .4ادلسافة اجلمالية:
ادلسافة اجلمالية ىي ادلسافة الفاصلة بُت التوقع ادلوجود لدم القارئ كالعمل اجلديد .أم :إذا تناكؿ ادلتلقي نصا
أدبيا ما مل تتوافق مساتو مع صورتو الفعلية ادلألوفة يف ذىن ادلتلقي فإنو يصطدـ حينئذ بلحظة اخليبة  ،فينتج عن
ىذا التوتر بُت العمل األديب كأفق التوقع كىذا ما يسمى "ادلسافة اجلمالية" اليت ربدد بواسطتها ردكد فعل
القارئ إزاء النص .يرل بعض احملققُت ادلعاصرين أف " :ؽلكن احلصوؿ عليها من استقراء ردكد أفعاؿ القراء على
األثر  ،أم من خالؿ األحكاـ النقدية اليت يطلقوهنا عليو كاآلاثر األدبية اجليدة ىي تلك اليت سبٌت انتظار
كتلّب رغبات قرائها ادلعاصرين ىي آاثر عادية
اجلمهور لاخليبة  ،إذ اآلاثر األخرل اليت ترضى آفاؽ انتظارىا ّ
34
جدا ألهنا ظلاذج تعود عليها القراء".
 .5التفجوات ( التتفاعل بني الن

والقارئ ):

ىي رلموعة من الفراغات اليت يًتكها ادلبدع يف النص  ،فإف ابن رشيق يف عمدتو قد نبو إىل ما مل يقلو النص ،
عما مل يقلو النص؟ ".
أم  " :الفجوات أك الفراغات اليت على ادلتلقي أف ؽلؤلىا  ،أم أف يقوؿ أك يبحث ّ

35

كيقوؿ بعض احملققُت " :إف إيزر يرفض فكرة كجود معٌت خفي يف النص يقوـ ادلتلقي لالبحث عنو بل إف ادلعٌت
ينتج من خالؿ التفاعل بُت النص كادلتلقي ألف العمل األديب ليس نصا لالكامل كما أنو ليس ذاتية ادلتلقي ،

كلكنو تركيب كالتحاـ بُت االثنُت" .

36

 . 33اإلبداع كالتلقي يف الشعر اجلاىلي :دمحم انجح دمحم حسن  ،رسالة ادلاجستَت  ،جامعة النجاح الوطنية  ،فلسطُت ،
2004ـ .ص.37 :
 .34يف مناىج الدراسات األدبية :حسُت الواد  ،الدار البيضاء  ،منشورات اجلامعة  ،ط1985 ، 2ـ .ص.77 :
 . 35العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده :ابن رشيق القَتكاين  ،ربقيق :دمحم زلي الدين عبد احلميد  ،دار اجليل  ،بَتكت ،
ط1972 ، 4ـ.250/1 .
 .36استقباؿ النص عند العرب :ص.41 :
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 288-311

300

ANALYSIS OF NARRATIVE DISCOURSE IN THE LIGHT OF RECEPTION THEORY:
 ) BY HAIDER HAIDER – A MODELالزمن الموحش( NOVEL

 .6القارئ الضمين:
يعترب القارئ زلور نظرية التلقي اليت شكلت ثورة يف اتريخ األدب  ،كإذا كاف االىتماـ لالقارئ يشًتؾ فيو
مجيع منظرم التلقي فإف االىتماـ انصب حوؿ ربديد مسات ىذا القارئ  ،حيث حاكؿ إيزر أف يبُت أصناؼ
القراء اليت كانت معركفة يف النظرايت األدبية ادلعاصرة كيفرد مفهوما خاصا للمتلقي أمساه " القارئ الضمٍت ".
عرفو إيزر بقولو " :إف ادلصطلح يدمج كال من عملية تشييد النص للمعٌت احملتمل  ،كربقيق ىذا ادلعٌت احملتمل
ّ
من خالؿ عملية القراءة  ...إف جذكر القارئ الضمٍت مغركسة بصورة راسخة يف بنية النص  ...إنو بنية نصية
تتطلع إىل حضور متلق ما.

37

القارئ الضمٍت – حسب تعريف إيزر – مسجل يف النص ذاتو  ،كليس لو

كجود حقيقي  ،كلكنو يتجسد يف التوجهات الداخلية للنص  ،كىو " ليس شخصيا خياليا مدرجا داخل
النص  ،كلكنو دكر مكتوب يف كل نص  ،كيستطيع كل قارئ أف يتحملو بصورة انتقائية كجزئية كشرطية ،
كلكن ىذه الشرطية ذات أعلية قصول لتلقي العمل".

38

فاحلاصل أف نظرية ادلتلقي قائمة على القارئ

الضمٍت  ،كىذا ىو ادلتلقي سبنحو ىذه النظرية دكرا لالغ األعلية يف بناء ادلعٌت ألف العمل األديب عنده ال أيخذ
ذبسيده احلقيقي إال حُت يتواصل معو القارئ.

ادلبحث الااين  :حتليل اخلطاب الروائي يف رواية " الزمن ادلوحش "
(أ) نبذة عن حياة الكاتب :39
كلد األديب كالركائي السورم حيدر حيدر سنة 1936ـ يف قرية "حصُت البحر" حملافطة طرطوس  ،تلقى
دراستو االبتدائية يف مسقط رأسو .بعد إسباـ دراستو اإلعدادية يف مدينة طرطوس سنة 1951ـ انتسب إىل
معهد ادلعلمُت الًتبوم يف مدينة حلب حيث كاصل دراستو كزبرج منها سنة 1954ـ .يف العاـ الثاين من
الدراسة يف ادلعهد ظهرت ميولو األدبية  ,كبتشجيع من مدرس اللغة العربية كلفيف من األصدقاء كتب زلاكلتو
 .37نظرية التلقي :ص.205-204 :
 .38نظرية التلقي :ص.205-204 :
 . 39ينظر :بنية الشخصية يف ركاية ( كليمة ألعشاب البحر ) حليدر حيدر :صباح العمَتم  ،رسالة ادلاجستَت  ،جامعة دمحم
خيضر بسكرة 2016ـ .ص . 84 -82 :كانفتاح النص الركائي ( النص ك السياؽ ) :سعيد يقطُت  ،دار البيضاء  ،ادلغرب ،
ط2001 ، 2ـ .ص.68 :
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القصصية األكىل بعنواف " مدارا " فنشرت على صفحات رللة زللية تصدر يف حلب .يف مطالع اخلمسينيات
كاف ادلناخ السياسي يف سوراي مضطرلان ِبفكار كتنظيمات كانقاللات ما بعد االستقالؿ  .كما بدت احلياة
السياسية آنذاؾ غارقة يف الفوضى كاالضطراب بعد اذلزؽلة العسكرية يف فلسطُت كبداية أتسيس ادلشركع
الصهيوين كالنشوء الكياف اإلسرائيلي .يف ىذا ادلناخ ادلضطرب اختار حيدر حيدر التيار العركيب الوحدكم
كاطلرط يف مقاكمة الديكتاتورية مع بقية رفاقو كزمالئو من الطالب إىل جانب العمل الدراسي يف ادلعهد .بعد
التخرج من ادلعهد كشلارسة التدريس لعقد من الزمن  ,انتقل حيدر حيدر إىل دمشق العاصمة  ،حيث ادلناخ
األديب متوافر من خالؿ كجود الكتَاب كادلثقفُت بدأ ينشر قصصان يف الدكرايت اليومية كالشهرية  ،ككانت رللة

" اآلداب " اللبنانية أبرز ادلنابر اليت كتب فيها قصصو األكىل اليت صدرت يف رلموعة " حكااي النورس ادلهاجر

" سنة 1968ـ .بعد أتسيس" ارباد الكتاب العرب" يف دمشق يف العاـ  1968كاف أحد مؤسسيو كعضوان
يف مكتبو التنفيذم  ,نشر رلموعة " الومض " يف العاـ  1970بُت رلموعة من الكتب كانت أكىل إصدارات
االرباد .عن ذبربتو يف دمشق خالؿ سبعة أعواـ كاطلراطو يف ادلناخ الثقايف كالسياسي  ،كتب ركايتو األكىل
الطويلة "الزمن ادلوحش" .يف العام  1771غادر دمشق إىل اجلزائر ليشارك يف الاورة الاقافية مدرسا  ،يف
الوقت الذي كان يواصل فيه الكتابة والنشر يف الدورايت العربية.
يف العاـ  1974عاد من اجلزائر إىل دمشق يستقيل من التعليم كيهاجر إىل لبناف  .عمل يف إحدل دكر النشر
مراجعان كمصححان لغواين .مع بداية احلرب اللبنانية التحق حيدر حيدر لادلقاكمة الفلسطينية يف إطار اإلعالـ
الفلسطيٍت ادلوحد كارباد الكتاب الفلسطينيُت يف بَتكت .يف أكائل الثمانيات غادر األديب حيدر حيدر بَتكت
إىل قربص ليعمل يف رللة ادلوقف العريب األسبوعية مسؤكالن عن القسم الثقايف فيها  .لكن رحلة قربص كانت
قصَتة مل تتجاكز العامُت  ،عاد بعدىا إىل لبناف .بعد رحيل ادلقاكمة الفلسطينية عن بَتكت يف العاـ ، 1982
إثر االجتياح اإلسرائيلي عاد إىل قربص اثنية مسؤكالن عن القسم الثقايف يف رللة " صوت البالد " الفلسطينية.
يف العاـ  1985عاد إىل سوراي  ،متفرغان للعمل الثقايف يف رلاؿ الكتابة كالقراءة كترميم ما تبقى من خراب
الزمن ادلضطرب .بعد عودتو إىل كطنو إثر غياب حوايل أربعة عشر عامان  ,صدرت لو كتب جديدة ،كما
أعيدت طباعة كتبو يف بَتكت كدمشق .ترمجت لو قصص إىل اللغات األجنبية  :األدلانية كاإلنكليزية كالفرنسية
كاإليطالية كالنركغلية .أصلزت يف كتبو رسائل جامعية عربية للدراسات العليا كادلاجستَت يف أكثر من بلد عريب:
ادلغرب كتونس كاألردف كمصر كسوراي.
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مؤلتفاته:
حكااي النورس ادلهاجر (قصص)  ،الفهد (ركاية )  ،الومض (قصص)  ،الزمن ادلوحش (ركاية)  ،الفيضاف
التموجات (قصتاف)  ،كليمة
(قصص)  ،كبوتشي (سَتة حياة كنضاؿ كبوتشي)  ،الوعوؿ (قصص) ّ ،
ألعشاب البحر (ركاية)  ،مرااي النار فصل اخلتاـ (ركاية)  ،أكراؽ ادلنفى (كاثئق)  ،غسق اآلذلة (قصص) ،
مشوس الغجر (ركاية) .

(ب) ملص

رواية " الزمن ادلوحش "

ركاية الزمن ادلوحش تتوزع إىل مخس فصوؿ تتصدرىا قصيدة لشاعر إفريقي كتذيل دبالحق تتفاكت طوال كقصرا
ككل فصل يتضمن أقساما فرعية ربمل أرقاما على النحو التايل:
الفصل األكؿ :يضم  10أقساـ ( 81صفحة).
الفصل الثاين :يضم  20قسما ( 127صفحة).
الفصل الثالث :قسمُت ( 19صفحة).
الفصل الرابع :أربعة أقساـ ( 25صفحة).
الفصل اخلامس :قسمُت ( 11صفحة).
ركاية الزمن ادلوحش فهي تبٌت على رلموعة من احملكيات  ،كتنهض على شخصية مركزية ىي سارد األحداث
الذم يستعمل ضمَت ادلتكلم كيتماىى مع شخصية البطل .ىو يسرد أحداثو اخلاصة كاألحداث اليت ترتبط
لالشخصيات األخرل .منتقال بُت فضاء دمشق كفضاء الريف يف شبكة من العالقات مع شخصيات أخرل.
تدكر أحداث الركاية حوؿ الشخصيات الرجالية ( شبلي  ،راين  ،سامر البدكم  ،كائل األسدم  ،أيوب
السرحاف ) كالشخصيات النسائية ( دايان  ،أمينة  ،مٌت ) .يف الفصل األكؿ يبدك لنا السارد ( شبلي ) حديث
العهد بدمشق  ،ينظر إىل العامل اجلديد .يتعرؼ إىل مثقفيها كمنهم :راين ىو مثقف كأديب ركائي كيطلب
يعرفو إىل ادلثقفُت  ،علا من قرية كاحدة كمن حزب كاحد  ،تبدأ اللقاءات متعددة بُت شبلي
شبلي من راين أف ّ
كراين فيلتقياف يف النادم أك يف احلاانت أك البيوت .يشرلاف اخلمر كيتس ّكعاف يف الشوارع  ،يغنّياف كأحياان

يصرخاف  ،كيكوف ىذا يف ساعات الليل ادلتأخرة .كػلدث ىذا األمر مع شبلي كسامر البدكم  ،ىو شاعر
كموظف كمثقف  ،معظم اللقاءات لشبلي مع سامر حوؿ األدب .أما كائل األسدم ىو ضابط  ،قد أصيب
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كالده يف حرب 1948ـ  ،كائل مزيج من اجلنوف السادم كالعبقرية  ،يتصيّد النساء بسيارتو ليقهر التشوية
مشوىا فوؽ تراب فلسطُت .يف الفصل الثاين يبدك أكثر معرفة
كغلبة الزمن لؤلب الذم سقط جرػلا ّ ،
بزميالت شبلي كعشيقاتو  ،دايان ىي زكجة صديقو مسركر  ،إذ كثَتا ما يزكر شبلي صديقو فال غلده أك يضطر

للتجوؿ يف الشوارع ليال .كؽلارس اجلنس معها.
للذىاب إىل العمل  ،فيشرب اخلمر يف بيتو  ،كؼلرج برفقة دايان ّ
مسركر ىو فلسطيٍت مسلم كدايان مسيحية  ،مسركر ينتمي لنفس حزب شبلي لكنو متعصب يف داخلو كيغار

يتعرؼ إليها شبلي كؽلارس
على دايان  ،أخَتا يقتلها .كعشيقتو األخرل ىي أمينة زكجة أيوب السرحاف ّ ،
اجلنس معها  ،ىي تطلب منو أف يتزكجها  ،أخَتا تًتكو كتذىب مع شاب آخر .كعشيقتو الثالثة ىي شاعرة ،
امسها مٌت  ،السارد شبلي يف كثَت من األحياف ػللل شعرىا كيعلق عليها .ىو ػلبها حبا شديدا  ،يزكرىا
كؽلارس اجلنس معها  ،أخَتا ىي زبربىا ِبهنا سًتحل .أما الفصوؿ األخَتة (  ) 3،4،5تقدـ هناايت كمصائر
األعماؿ اليت مت عرضها يف الفصلُت السابقُت :موت كائل األسدم كسامر البدكم  ،كقتل دايان .تظهر ثقافة
ىذه الشخصيات من خالؿ احلديث عن الثورة كمفاىيمها ادلختلفة  ،السارد يقوـ بتحليل قيم اجملتمع كتقاليده
يف الركاية فيتحدث عن انقطاع العالقات مع التقاليد ادلاضية كاإلقباؿ على الثقافة الغربية كحضارهتا كتقدمها
أيضا.

(ج) دراسة حتليلة لرواية " الزمن ادلوحش " يف ضوء نظرية التلقي
الزمن ادلوحش ىي ركاية حليدر حيدر نسبت إىل تيار الوعي بعد ىزؽلة حزيراف 1967ـ 40.ككاف من الطبيعي
أف تتأثر أقالـ ادلبدعُت كنتاجاهتم بتلك اذلزؽلة الشنعاء بشكل مباشر ،فانفتحت األبواب أماـ كثَت من ادلبدعُت
ليعربكا من خالؿ قصائدىم كنثرىم عما غلوؿ خباطرىم حوؿ ذلك .فصدرت رلموعة من الركاايت كدكاكين
الشعر كادلسرحيات اليت تناكلت تلك الفاجعة يف عدة بلداف عربية كمن عدة جوانب  ،كسعت إىل نقد احلياة
االجتماعية كالسياسية  ،كعرفت ظهور ظلوذج جديد من الكتابة الركائية حيث أدت رلموعة من اآلالـ إىل
 .40حرب  1967تُعرؼ أيضان يف كل من سوراي كاألردف لاسم نكسة حزيراف كيف مصر لاسم نكسة  67كتسمى يف
إسرائيل حرب األايـ الستة  ،ىي احلرب اليت نشبت بُت إسرائيل ككل من مصر كسوراي كاألردف بُت  5حزيراف/يونيو 1967
كالعاشر من الشهر نفسو ،كأدت إىل احتالؿ إسرائيل لسيناء كقطاع غزة كالضفة الغربية كاجلوالف كتعترب اثلث حرب ضمن الصراع
العريب اإلسرائيلي.
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كضع مفهوـ الواقع .ركاية " الزمن ادلوحش " تنتمي إىل ىذا النموذج اجلديد من الكتابة  ،كتشكل انطالقة
جديدة للركاية العربية بعد اذلزؽلة  ،لقد فاجأت الركاية لاعتبارىا ظلوذجا إبداعيا جديدا القراء كخيبت أفق
انتظارىم سواء على مستول ذبارهبم األدبية أـ على مستول معتقداهتم االجتماعية  ،لذلك جاء البحث
لاختيار ظلاذج من القراءات حىت يستطيع استجالء مدل استيعاب أصحاهبا ألفقها اجلديد كطبيعة ردكد فعلهم
كتباين أسئلتهم.

(أ) ردود فعل القراء:

ىنا نستجلى مدل زلاكالت القراء من قراءاهتم ادلختلفة لركاية الزمن ادلوحش  ،كذلك من خالؿ ردكد الفعل

اليت تباينت على النحو التايل:

 .1الستحسان
من خالؿ قراءة العمل األديب ػلمل ادلتل ّقي التوقعات  ،كيتوقّع من ادلبدع نتاجا أدبيا معينا  ،لو صورة رمست يف
ذىنو سابقا فعلى ادلبدع ( كاتب الركاية ) أف ؼلاطب متلقيو دبا يف أفق انتظاره .يف التتبع ذلذا األفق ؽلكن ىذا
القوؿ ِبنو يرتبط لاإلعجاب كاالستحساف .حيث استحسن الناقد د .رضواف قضماين ركاية الزمن ادلوحش  ،إذ
يقوؿ يف ضمن فعاليات " مهرجاف عمريت الثاين للثقافة كالًتاث " اليت أقامت مديرية الثقافة لالتعاكف مع إرباد
الكتاب العرب يف ندكة تكرؽلية لؤلديب حيدر حيدر :
" ش ّكل حيدر حيدر نقلة يف اتريخ تطور الركاية العربية السورية إذ خرجت عن تلك األشكاؿ كلها (السائدة)
لتنتسب اىل تيار الوعي بدءان من ركاية " الزمن ادلوحش " الصادرة يف أكائل السبعينيات بعد ىزؽلة حزيراف
 ،1967فكانت انطالقة جديدة للركاية العربية بعد اذلزؽلة لاعتمادىا تيار الوعي  ،كىو أسلوب يقدـ مدركات
الشخصيات كأفكارىا كما تطرأ يف شكلها الواقعي العشوائي  ،كىو تقنية تكشف عن ادلعاين كاإلحساسات
من دكف اعتبار للسياؽ ادلنطقي أك التمايز بُت مستوايت الواقع ادلختلفة  ،كىو فن يف كصف احلياة النفسية
الداخلية للشخصيات بطريقة تقلد حركة التفكَت التلقائية اليت ال زبضع دلنطق معُت كال لنظاـ تتابع خاص".
41

 .41ينظر .www. Archive,thowra .sy :كقد راجعت صفحة الشبكة صباح العشرين من اكتوبر 2019ـ
ادلوافق  21صفر ادلظفر 1440ىػ.
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مث قدـ الناقد مالك صقور قراءتو يف أدب حيدر حيدر يقوؿ " :احلديث عن أدب حيدر يعٍت العودة إىل
مخسينيات القرف ادلاضي إىل األحالـ الكبَتة اليت عاشها العرب بعد االستقالؿ  ،ككيف انكسرت ىذه
األحالـ القومية فيما بعد لتتابع الفواجع كالنكسات كاذلزائم  ،كادلآؿ الذم آلت إليو احلرية كسط ذلك كلو ،
احلرية احملور األساسي الذم عزؼ عليو كاتبنا من خالؿ اذلم الطبقي أكالن  ،كاذلم الوطٍت القومي اثنيان ،
كالتطلعات األشلية دبشركعها الثورم العادلي سبثل فيما بعد لاحلامل الثائر ،ففي أدب حيدر ىناؾ دائمان الصراع أك
النضاؿ من أجل احلرية ضد أم عدك كاف :العدك الداخلي كالعدك اخلارجي ..لقد آمن حيدر ِبف احلرية ىي
جوىر الفن كمن غَت حرية ال يوجد فن  ،حرية الفالح كانعتاقو من االقطاع  ،حرية ادلرأة كربررىا من أدراف
اجملتمع ادلتخلف  ،حرية ادلواطن من كل أشكاؿ التعسف كالظلم كاستالب اإلرادة ......يف الزمن ادلوحش
ينتقل حيدر نقلة نوعية شكالن كمضموانن ،إذ تعد ركايتو عالمة فارقة يف أدبو من جهة كيف الركاية السورية العربية
من جهة أخرل  ...ىذه الركاية تع ّد حبق مرثية حلقبة أك مرحلة اترؼلية بكاملها من اتريخ العرب احلديث ،
كأتيت قيمة ىذه الركاية من موقفها االنتقادم ادلعمق للوضع العريب برمتو كمن تنبؤاهتا الصادقة للمستقبل العريب.
"

42

قد أعجب الناقد د .رضواف قضماين كالناقد مالك صقور بركاية " الزمن ادلوحش " لاعتبارىا النقلة يف اتريخ
يسمى تيار الوعي.
تطور الركاية العربية  ،كالنموذج اجلديد من الكتابة الركائية من حيث التقنيّة الركائيّة على ما ّ

 .2الندهاش واحلرية

إف أفق القارئ يتغَت عندما ال يستجيب العمل األديب اجلديد ألفق انتظاره .كيتولد من ذلك االندىاش كاحلَتة
 ،فمن ىذه الزاكية جاءت ردكد أفعاؿ بعض القراء حيث اعًتفوا بكيفية كتابة ادلبدع  ،كيتضح ذلك يف قولو:
" إف االضطراب أك االنتظار يف ركاية حيدر حيدر ذات أعلية لالغة ألنو ينشئ رغبة يف القارئ كي يستمر
قراءهتا  ...مل نر اضطراب الركاية يف كسطها قط بل صلده من بدايتها يف نطاؽ أسئلة تتشكل يف ذىن الراكم ،
تظهر احلالة ىذه فالراكم يتحدث عنها ىكذا (( :ىل كانت حقيقة؟ ىل كانت كعلا؟ ىل كجدت ِببعاد
مادية أـ إف الذاكرة ىي اليت خلقتها كلونتها؟ أـ أهنا كانت موغلا من احللم كاحلضور كالرمز؟ )) يزيد الكاتب

 .42ادلرجع نفسو.
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الركاية من البداية اضطرالا دبا يطرح كمثل ىذه األسئلة اليت ليست إجابتها يف متناكؿ يده .فيجعل القارئ يف
احلَتة كالتحمس كاالنتظار بصورة حاذقة ماىرة كىو يريد متابعة الركاية بفارغ الصرب".

43

كعلى رغ م ىذه االعًتافات أشار ىؤالء القراء إىل ادلشكالت يف فهم مضموف الركاية بقوؿ ىذا  " :ركاية الزمن
ادلوحش اليت ىي من الركاايت احلديثة ال ربتوم على بداية كهناية منسقة منظمة بل كل شيء فيها شلزكجة كغَت
مرتبة  ،فالقارئ حبذاقتو عليو كشف الستار عن عناصر الركاية كلها".

44

فظهرت احلَتة كاالندىاش من ىؤالء

القراء أماـ ركاية الزمن ادلوحش بدعول غرابة تكوينها.

 .3الستنكار:
لقد اعًتض بعض القراء على ركاية الزمن ادلوحش بدعول أف " :الركابط الزمنية كالسببية ضعيفة جدا كىذا
يوحد الزمن ادلوحش ىو الراكم  /الشخصية ادلركزية شبلي ،
يدفع القارئ إىل البحث عن ركابط بديلة .كما ّ
كادلكاف ىو دمشق .كيضعف الكاتب الركابط التقليدية  ،كيظهر تناقضا شديدا يف الًتتيب الزمٍت لؤلحداث
نظامها يف النص بواسطة القفز كاالنتقاؿ كادلفارقات الزمنية احلادة .كاذلدؼ ىو إرلاؾ القارئ كاإلثقاؿ عليو
حبيث يستصعب كضع األحداث بشكل متتاؿ زمنيا".

45

مث يقوؿ " :ألكؿ كىلة يبدك للقارئ أنو ؽلكن نقل أك حىت حذؼ بعض الكتل القصصية بدكف أف يؤثر ذلك
على أجزاء أخرل بسبب ضعف ركابطها الزمنية كالسببية".

46

(ب) منطلق السؤال واجلواب:
إف العمل األديب يكوف جوالا عن سؤاؿ القراء  ،حيث أييت يف أذىاهنم بعض األسئلة اليت كانت كراء
استنطاقهم للنص أك الكيفية اليت أكلوه هبا .فنرل ما األسئلة اليت غليب عنها نص الزمن ادلوحش يف مرحلة
التلقي لتوجيو فهم القراء؟ كما أظلاط األجوبة اليت حاكلوا أف يستخلصوىا من ذلك النص؟

 .43دراسة خطة يف ركاية " الزمن ادلوحش " من حيدر حيدر :ص.72 :
 .44السابق :ص.75 :
 .45بناء األحداث يف ركاايت حيدر حيدر :ص.102 :
 .46ادلرجع نفسو.
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 .1سؤال مضموين:
لقد اعتقد بعض القراء على كجهة ادلضموف يف قراءة ىذه الركاية  ،كقاموا دبسألة هناية ركاية الزمن ادلوحش اليت
تنتهي لاألحداث ىذه ( :رحيل مٌت  ،فشل شبلي يف الزكاج من مٌت  ،ربطم آمالو  ،كذلك مقتل سامر
البدكم ككائل األسدم  ،كقتل مسركر لزكجتو دايان  ،كرحيل أمينة  ،كراين ال تذكر الركاية هنايتو) .كقضية هناية
الركاية عندىم أف  " :ىذه النهاايت تثَت كثَتا من الفجوات  ،مثال :إىل أين رحلت مٌت؟ ما ىو السبب يف
مقتل سامر البدكم؟ ما ىو مصَت الراكم ( شبلي )؟ مث ىنالك األسئلة اليت تتعلق لادلشكلة العامة اليت يثَتىا
النص .كيف ؽلكن اخلركج من ىذا ادلأزؽ السياسي كاحلضارم الذم يعيشو اإلنساف العريب؟"

47

مث استطاع القرا ء أف غليبوا عن ىذه األسئلة ِبف " :نعترب أف هناية الركاية شبو مفتوحة  ،كىذا االنفتاح اجلزئي
ىو اجلسر الذم يستمر القارئ بواسطتو يف حواره مع النص  ،كأعلية النص تنبع من عرض احلالة كإاثرة
األسئلة .صحيح أف هناايت الشخصيات ىي نتيجة لؤلحداث اليت عاشتها  ،كالوضع غَت الطبيعي من القمع
السياسي كاالجتماعي كالعطب النفسي الناتج عن الوراثة الًتبية القمعية  ،فيأيت ادلوت احتجاجا عليو حينا ،
كنتيجة طبيعية لو حينا أخر  ،كلكن ىذه النهاية تفتح أبواب احلوار على كسعها بُت القارئ كالنص".

48

 .2سؤال شكلي:
قد جاء القارئ دبسألة ركاية الزمن ادلوحش من الوجهة الشكلية يصفها ِبف " :ال يوجد فيها لغة كال صورة كال
شخصية "

49

مث ؼل لص إىل أف " :معاين ركاية الزمن ادلوحش تدكر حوؿ الكشف عن ادلعاين كاإلحساسات من دكف اعتبار
للسياؽ ادلنطقي أك التمايز بُت مستوايت الواقع ادلختلفة كىو فن يف كصف احلياة النفسية الداخلية
للشخصيات  ،ىذا كصف بطريقة تقلد حركة التفكَت التلقائية اليت ال زبضع دلنطق معُت كال لنظاـ تتابع
خاص".

50

 .47السابق :ص.99:
 .48ادلرجع نفسو.
 .49ركاية " الزمن ادلوحش " مقاربة أسلوبية :ص.43 :
 .50ادلرجع نفسو.
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 .3سؤال اجتماعي خلقي:
قاـ القارئ بدعوة إىل رؤية إسالمية لؤلدب يف قراءتو لركاية الزمن ادلوحش  ،كما يهدؼ إىل الكشف عن
ادلوقف اإلسالمي الركحي يف ركاية الزمن ادلوحش اليت ؽليّز لاألحداث الكبَتة األساسية  ،كىي :التس ّكع ،
فسر ذلك قائال ِبف  " :ىذه األعماؿ اليت تقوـ هبا الشخصيات تتم
كشلارسة اجلنس  ،كشرب اخلمر .مث ي ّ
شلارستها بوتَتة عالية كمبالغة كاضحة  ،كأتيت تعبَتا عما تعانيو ىذه الشخصيات من ضغوط نفسية كبَتة
بسبب التهميش ككبت احلرايت كتفاىات حياهتا كراتبتها  ،فهي ال تقوـ ِبم عمل خالؽ يف الوقت الذم
ترل فيو الثورة سبسخ  ،كالفساد يستشرم  ،كاالمتيازات كالكذب كاخلداع".

51

 .51بناء األحداث يف ركاايت حيدر حيدر :ص.89 :
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 288-311

Samia NAZISH

309

خامتة
قد يتوصل أخَتا ىذا البحث إىل أف العملية اإلبداع ال تكتمل مالزلها إال من خالؿ القراءة  ،كالقارئ (
ادلتلقي ) ىو منتج للمعٌت ادلوجود يف النص .كىو العنصر الرئيسي يف العملية اإلبداعية  ،كىو كحده الذم
ؽللك قدرة نفح الركح يف جسد النص .إف ركاية الزمن ادلوحش النقلة األكىل يف تطور الركاية السورية سبت بعد
ىزؽلة حزيراف لاستخداـ تيار الوعي .ربمل ىذه الركاية يف مضامينها إضاءات تشَت إىل دكر ادلتلقي يف أحداث
الركاية كأساليبها الفنية  ،كتؤدم إىل تفاعل ادلتلقي معها.
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