
  مقدمة

 

 أ 

،            "الشخص�ية" اية كون تخييلي متميز بعناصره التي � تستقل عن بعض�ھا منھ�ا الرو

الخي��ال، الحقيق��ة والواق��ع ، وكلھ��ا تجم��ع "اللغ��ة " ، و"الرؤي��ة " ،"انالزم��" ، و"المك��ان" 

  .، التشضي والجمعال)معقولو، المعقول والفوضىال)حقيقة، الھدوء و

ھ�ا بس�بب جذبت إليھ�ا ك�ل الدراس�ات النقدي�ة الت�ي حاول�ت الوص�ول إلي ھذه العناصر

ت��ارة عل��ى الجم��ال ال��ذي تمنح��ه للق��ارئ، وتميزھ��ا، فت��ارة ُيق��ال أن تفردھ��ا ق��ائم تفردھ��ا و

أي�ن يكم�ن  نفس�ه رحالس�ؤال ال�ذي يط�يزھا قائم على شعرية مكوناتھ�ا، وأخرى ُيقال أن تم

ن��ة مزم�ان متطل��ع إل��ى أف��ق المس��تقبل عب��ر أز و ف��ي، أ؟ھ��ل ف��ي شخص��ية ص��ادمة ؟جمالھ�ا

 و ف�ي، أ؟بأجنح�ة الواق�ع و في رؤي�ة ُمْلَتِحَف�ة، أظي؟مكان متش و فيأ ؟الماضي و الحاضر

  .؟، أم في كلھا؟المكرورلغة ھاربة من ا�ستعمال العادي و

مك�ون م�ن مكوناتھ�ا، ل�ذلك على تف�رد ك�ل عنص�ر وا نعتقد قائم إن جمال الرواية فيم

 :ق�ولتمقارب�ات، فت�ارة لتستشف ھذا الجمال عبر مدارس وبح�وث وجاءت ھذه الدراسات 

َيْكُم�ُن داخ�ل ال�نص، تارة أخ�رى تؤك�د أن الجم�ال الجمال اIدبي يكمن خارج النص، ون إ

عناص��ر ھ��ذا دراس��ة الت��ي تس��عى لس��ردية ال الس��يميائيات ذاك ظھ��رت نظري��ةوب��ين ھ��ذا و

؛ ال�ذي "يلي�ب ھ�امونف"أقص�د نظري�ة الناق�د ، "الشخصية الروائي�ة "خييلي ومنھا الكون الت

م�ن وجھ�ة نظ�ر س�ميائية، جمع�ت ب�داخلھا ك�ل جھ�ود " الشخصية الروائي�ة "حاول مقاربة 

" وص�و� إل�ى " غريماس: "ـمروًرا  ب" ببروب "  النقاد الذين تحدثوا عن ھذا المكون بدءً 

  ".ھامون فيليب 

Iل خير الذي إستقىھذا ا�بقه  من ك�ن س�م�ره  ةوجھ�اول نظ�ية، فح�ة للشخص�الخاص

 ،لن�ا نموذج�ا ش�به متكام�ل للشخص�ية الروائي�ة ث�م اس�تخرج، دراستھا ونقدھا واOفادة منھ�ا

والدال وأضاف إليھم�ا  كبة من عنصرين، ھما المدلولھذه اIخيرة ع)مة لغوية مرر يعتب

  ".مستويات  الوصف"عنصر 

ھ�و ن�اتج ع�ن ز الشخصية عن الع)م�ة اللغوي�ة، وتميجاء نتيجة لتفرد وھذا العنصر 

إنم�ا ي ل�ه اس�م وكني�ة وجس�م و كي�ان، وتجريب الشخص�ية الت�ي ل�م تع�د مج�رد ك�ائن إنس�ان

يجمع الصفات اOنسانية بالحيواني�ة، الخي�ال ب�الواقع، المعق�ول  اتخييلي اورقي اأصبحت كائن

  .موحش، الحيرة بالدھشة، المألوف باليببالعج يبلقبح، الغربال)معقول، الجمال با
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 ب 

م�ال وال)منط�ق؛ ع�والم الخراف�ة الججريب أدخل الرواية إلى ع�والم الس�حر وھذا الت

العجائبي���ة الخارق���ة بص���فة عام���ة الت���ي تم���نح  لمأي الع���وا ؛الخي���ال العلم���يواIس���طورة و

  .غموضا الرؤيةلغة تجاوًزا، وزمان تميًزا، والمكان تفرًدا، والو ال أَلًَقاالشخصية 

ھ�ذا الجديدة التي اعتمدھا إبراھيم درغوثي، و ة من خواص الروايةيفالتجريب خاص

  .عبر العجائبية التي تعد خصيصة من خصائصه، فمن خ)لھا حققت الرواية تميزھا

ال)مألوف�ة، يط من المشاھد المألوفة        وه عبر خللدغدغة إنھا استفزاز للقارئ و

  .فرحفينتج عن ذلك حيرة ودھشة، حزن و

رؤي�ة مغ�ايرة ھي خطوة نح�و المجھ�ول، وع�ودة من�ه بمعرف�ة جدي�دة وحل�ة فري�دة، و

  .رواية حلة جديدة متميزة عن الرواية التقليديةللواقع، فمن خ)لھا اكتسبت ال

: وس��مناه ب��ـالبح��ث ال��ذي ھ��ذا ار موض��وع ي��ختإل��ى ا ھ��و ال��ذي أحالن��اھ��ذا التجري��ب 

، "اTن... القيام��ة"  ومنھ��ا بالخص��وص رواي��ة" ة ف��ي رواي��ات إب��راھيم درغ��وثيالعجائبي��"

  ".مجرد لعبة حظ " ورواية  "قلي) ... وراء السراب" ورواية 

اص��ية متمي��زة إل��ى أي م��دى يمك��ن اعتب��ار العجائبي��ة خ: المطروح��ة ھ��ياOش��كالية و

للشخص��ية " مونفلي�ب ھ�ا" م�ا ھ�ي اOض�افة الت��ي تض�يفھا نظري�ة لكتاب�ات ال�درغوثي؟، و

  .؟العجائبية

  :نھامأسئلة تولدت لدينا عدة عن ھذه اOشكالية و

ھ�ل تش�ترك معھ�ا ما العجائبية؟ وما حدودھا وتشكيلھا؟ ما ھي اIجناس المج�اورة لھ�ا؟، و

 اختي�ار واع�ي أم –العجائبي�ة  –؟ ھل ھ�ي واحد، أم لكل جنس مداره الخاص به في مسار

لكتاب��ات ؟  وم��ا ھ��ي الرؤي��ة المغ��ايرة الت��ي تض��يفھا غي��ر واع��ي لUدي��ب إب��راھيم درغ��وثي

تمظھ��رات العجائبي��ة ف��ي كتابات��ه؟ وھ��ل تتناس��ب نظري��ة م��ا ھ��ي ؟ و" إب��راھيم درغ��وثي"

ھ��ل بم��دلو�ت الشخص��يات العجائبي��ة م��ع رواي��ات إب��راھيم درغ��وثي؟ و" فيلي��ب ھ��امون"

تش�كيل  ھناك أوجه شبه بين شخص�يات رواي�ات إب�راھيم درغ�وثي أم أن ك�ل شخص�ية لھ�ا

ب��ين يير تحدي��د الشخص��ية العجائبي��ة ؟ وھ��ل ھن��اك تش��ابه بينھم��ا وم��ا ھ��ي مع��ا؟ وخ��اص

  .؟اIنواع اIخرى
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 ت 

أھميت�ه، فھ�ي التي دعت �ختيار ھذا الموضوع فكانت جدة الموضوع و ا�سبابأما 

أخ����رى ذاتي����ة  ال����داعي اIس����اس ف����ي اختيارن����ا لھ����ذا الموض����وع، باOض����افة إل����ى دواعٍ 

  :موضوعية منھاو

  .الرغبة في استكشاف عوالم أخرى للرواية /1

  .معرفة اOضافة التي ستمنحھا العجائبية للرواية/ 2

  .ندرة الدراسات التي تناولتھا/ 3

ئه عل�ى �حتواء روايات أدبا وا�نفتاح عليه التعرف على اIدب التونسي الشقيق/ 4

  .لم نصادفه في كتابات اIدباء اTخرين ،خاصطابع مميز و

            ل)ي����ديولوجيا للواق����ع وللكتاب����ة و "إب����راھيم درغ����وثي"  اIدي����بة رؤي����ة معرف����/ 5

  .للرواية بصفة خاصةو

  .رواياته بصفة خاصةالقيم التي تزخر بھا العجائبية وإبراز  /6

إث��راء المكتب��ة بموض��وع ن��ادر قلم��ا ، بالعجائبي��ةالتعري��ف  منھ��ا الدراس		ة أھ		دافأم��ا 

  .تناوله الباحثون في الجزائر

  .للشخصية الروائية" فيليب ھامون" نظرية فھو ه تالذي اتبع المنھجأما 

  :قسمت بحثي ھذا إلى بابين

الفص�ل   تضمن فصلينو" لتطبيقي للعجائبية ااOطار المفاھيمي و" وسمته بـ الباب اIول 

وعرج��ت عل��ى تش��كيل العجائبي��ة  اص��ط)حا درس��ت في��ه ماھي��ة العجائبي��ة لغ��ة و: اIول

   .Oضافة إلى اIسباب التي تجعل الكاتب يلجأ إليھامداراتھا باو

 "قل�ي) ...وراء الس�راب "ي فعالجت فيه الشخصية العجائبية ف�ي روايت� :أما الفصل الثاني

  ".مجرد لعبة حظ"و

، "لعجائبي�ة ف�ي كتاب�ات ال�درغوثيسيميائية الشخصية ا"فقد عنونته : أما الباب الثاني

قس�مته إل�ى فص�لين، و ".اTن... القيام�ة" ل�ى رواي�ة ع" فيليب ھ�امون"وفيه طبقت نظرية 

مس��تويات " اني فك��ان عنوان��ه أم��ا الفص��ل الث��" م��دلول الشخص��يات " اIول أخ��ذ عن��وان 

اء جم��ع ب��ين الشخص��يات ف��ي آخ��ر ھ��ذا الب��اب حاولن��ا إج��ر؛ و"وص��ف ودال الشخص��يات 

... وراء الس��راب "، "اTن... القيام��ة: " ث)ثال��رواي��ات الغي��ر العجائبي��ة ف��ي العجائبي��ة و

ھ��ذا �س��تقراء م��دى التق��ارب ب��ين شخص��يات روايات��ه، ، و"مج��رد لعب��ة ح��ظ " ، "قل��ي) 
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ي��ة أج��واء ك��ل رواي��ة، Iن ك��ل رواغم م��ن اخ��ت)ف الموض��وع والتقني��ات الس��ردية وب��الر

  .متميًزالوحدھا تمثل مشروعا متفرًدا و

  .صل إليھا البحثبحثي ھذا بخاتمة أَْجَملَْت كل النتائج التي توختمت  وأخيرا

مراج��ع أھمھ��ا الرواي��ات الس��تة م��دت ف��ي بحث��ي ھ��ذا عل��ى ع��دة مص��ادر ولق��د اعت

انتاستيكية شعرية الرواية الف" ھما اOضافة إلى كتابين في الموضوع وOبراھيم درغوثي ب

الص�ديق "م�ن ط�رف المت�رجم " اIدب العجائبي إلىمدخل " كتاب و" شعيب حليفي" لـ " 

  ". تودوروفتزفتان "، "بوع)م 

س�ميولوجية الشخص�يات " اعتمدت على كتابه المت�رجم " فيليب ھامون"في نظرية و

تحلي�ل الخط�اب الس�ردي ف�ي "" نبيل�ة زوي�ش"وكت�اب " سعيد بنكراد "منطرف  "الروائية 

  ."ضوء المنھج السميائي

ھ��ي ن��درة المص��ادر  ھتن��ي فكان��ت نتيج��ة لج��دة الموض��وع وأم��ا الص��عوبات الت��ي واج

ك�ذلك المراج�ع الخاص�ة ب�المنھج تح�دثت ع�ن الموض�وع بص�فة خاص�ة، و التيوالمراجع 

  .فكان عسيرا التحصل عليھا في وقت قصير

ت�راف بالفض�ل إل�ى قبل أن أختم ھذه المقدمة �بد م�ن تق�ديم واج�ب ا�عفي اIخير و

              ، ال����ذي ك����ان نع����م اIس����تاذ الناص����ح"عب����د الرحم����ان تبرماس����ين "أس����تاذي المش����رف 

ف�ي على ما بذله من أجلي لمتابعة ھذا البحث حت�ى خ�رج موجه، وأشكره على صبره والو

ھم م��ن قري��ب أو بعي��د ف��ي م��د ي��د الع��ون اس��ھ��ذه الحل��ة، و� يس��عني إ� أن أش��كر ك��ل م��ن 

�نجاز ھذا البحث كل باسمه، متمنية أن أكون ق�د أس�ھمت ف�ي إماط�ة اللث�ام ع�ن موض�وع 

  .ھيم درغوثي خصوصاالعجائبية في السرد المغاربي وإبرا

ك�ل أن يجعل عملي خالص�ا لوجھ�ه الك�ريم، فإن�ه عل�ى وX نسأل التوفيق والسداد، و

 .نعم النصيرشيء قدير، وباOجابة جدير، وھو نعم المولى و

 


