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 رخييةالتأرواية تعدد األصوات آلية من آليات اخلطاب احلداثية يف ال
 عاشور إمنوذجا  ادلعاصرة ، رضوى 

 د. سموى شكري شاكر النعيمي
dr.salwa999@gmail.com 

 ص : خمالم
وكيف تتقاطع آلية تعدد األصوات الحداثية مع الخطاب الفعال  التساؤل عن كيفية تكوين الخطاب ؟

، والخطاب الروائي ، وتعدد األصوات ، الخطاب البحث،داخل النتاج الروائي؟  لإلجابة كانت محاور 
عند د. رضوى عاشور ، ثالثية غرناطة وفرج والطنطورية ،  ريخيةودراسة تطبيقيو عمى الروايات التأ

الخطاب عند البعض ىو الرسالة ،وىو المغة الجديدة أو البنية المفظية أو األسموب وىي  إنموذجا .
مفاىيم متعددة لعممة واحدة ىي الكالم والرسالة ال تصبح خطابا إال في حال فك المخاًطب الرموز 

من ممفوظات وتناصات  ن الخطاب الروائي ىو نص الرواية بما تتضمنو إالتي ضمنيا المخاِطب ، 
ريخي و اجتماعي عند كرستيفا ، وىي تجميع نصي أو تداخل نصي تأ ريخية عند باختيناجتماعية وتأ

، واتفق  اروائي ا، وبنفس المعنى عند جينيت فيي تناص تأريخي فعمتو آليات السرد ليكون خطاب
ىو تعدد أال و ريخي ، ء التداخل النصي واالجتماعي والتأوأبرز االىداف وراعمى أىم  الثالثة أيضا

األصوات ، والتي عدوىا أبرز آليات تكوين السرد .وال يعد الخطاب الروائي خطابا إال في حال فعمت 
وعند تطبيق ىذه اآللية عمى الروايات المذكورة وجدنا أن الروائية كانت واعية  األصوات،فيو آلية تعدد 

 .ب في خطابيا الروائي ليذه اآلليةاليوضمت عدة أس تطبيقيا،في 
 الكممات المفتاحية : )تعدد األصوات، آليات الخطاب الحداثية، رضوى عاشور (.

Polyphony is one of the mechanisms of modernist discourse in the 

contemporary historical novel, Radwa Ashour as a model. 

Dr.. Salwa Shukri Shaker Al Nuaimi 

Abstract  

How tocompose a discourse? And how does the mechanismof modernist 

polyphony intersect with effective discourse within the novelistic production? 

To answer all the research aspects; a discourse, a novelistic discourse, 

polyphony, and applied study on the historical novels of Dr. Radwa AShour 

Granada trilogy, Faraj, and Al-Tantouria, as a model. For some authors, a 

discourse is a message. However, it is a new language, verbal structure, or 

stylistic.  It is multiple concepts of one perspective, which is “Speech or 

Message”. Despite that, the message does not become a discourse, unless the 

addressee decodes the symbols included by the speaker. The narrative 

discourse is the text, and intertextualities of the novel, with its social and 
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historical expressions of two aspects which are; intertextuality or 

intervene/combine both textual, historically with socially of Kristeva. In the 

same sense with Jennet, it is a historical intertext that was done by the 

mechanisms of narration to be a narrative discourse. Therefore, the three 

Authors agreed on the most important and prominent aims that stand behind 

the textual, social, and historical intervention. That is polyphony, which 

stated the most prominent mechanism of narrative formation. Narrative 

discourse is not considered a discourse unless the polyphony mechanism is 

activated. Hence, while implementing this mechanism in the mentioned 

novels, we found that the narrator was conscious of its implementation, and it 

included several methods in it novelistic discourse to this mechanism. 

Keywords: (polyphony, modernist discourse mechanisms, Radwa Ashour). 

 : مقدمة 
الحثيث  االىتماموبعد ..اتجيت الدراسات النقدية المعاصرة والحديثة نسبيا  إلى        

والمثابر بمحاور الحداثة في النتاجات األدبية عامة ، وفي النقد الروائي سعى النقاد إلى 
التسابق المعرفي الحثيث لكشف آليات تحديث السرد الروائي  ، وكيف تكون ىذه 
اآلليات قد حققت خطابا فنيا ناجحا من خالل السرد الذي تطرحو ، ربما أصبحت 

ى منتج النص وقارئو وناقده ..وأصبحت اآلليات المحدثة لمسرد الحداثة كممة مألوفة لد
الجسر الحقيقي بين الروائي والقارئ . وذلك بفضل الناقد الذي أرسى قواعد العممية 

 التواصمية ، والتي ىي اليدف المنشود من كل عمل حداثي.
إال أن مصطمح الخطاب ال زال يجرب النقاد والباحثون الخوض فيو ومحاولة فك       

حاولنا  لذلكناولتو محاولة حصر حدوده .. و التباساتو بالرغم من كثرة الدراسات التي ت
في ىذا البحث دراسة الخطاب ومحاولة حصر حدوده بما يوجو البحث، لنكشف ونجيب 

وكيف تتقاطع آلية تعدد األصوات الحداثية مع فيو عن كيفية تكوين الخطاب ؟ 
، الخطاب الفعال داخل النتاج الروائي ؟  لذلك تناول البحث في محاوره: الخطاب 

وتعدد األصوات ، و أردفيا  بدراسة تطبيقيو عمى الروايات والخطاب الروائي ، 
 ا لمبحث.التاريخية عند د. رضوى عاشور ، ثالثية غرناطة وفرج والطنطورية ، إنموذج
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 الخطاب : 
مبحث في الدرس النقدي الحديث استمد جذوره من الدرس األلسني  ،   الخطاب        

فعد البعض جذور الخطاب األولى بتمييز دي سوسير بين المغة والكالم ، فالمغة عنده 
الزمة والكالم آليات نفسية وكالمية ،حتى أصبح مفيوم المغة  عبارة عن تواضعات

سوسير ىو عند ىيممسالف الجياز /النص ،وعند تشومسكي الطاقة / ديوالكالم عند 
 ،ٔاإلنجاز ، وعند رومان السنن/ الرسالة ، وعند بارت المغة / األسموب

األقل لتبادل من خالل دائرتو الكالمية يفترض دي سوسير وجود  شخصين عمى       
الحديث ، ومع إقراره بالكالم في ىذه الدائرة إال إنو استبعده في البحث ، وسمط جل 
اىتمامو عمى المغة ، عمى عكس من جاء بعده ممن اتخذوا من ىذه الثنائية أساسا 

ممن سبق ذكرىم ، الذين قمصوا االىتمام بالمغة وانصب اىتماميم بالكالم  ،  –لبحوثيم 
 ٕفتصير خطابا .  -مجموع نطقي -مخاطب إلى آخر  وىو ينتقل من

فأسس جاكوبسن نظرية التواصل المغوي ، واقترح اختصاصا جديدا بيذا الشأن         
يشتمل عمى البنيات المفظية واألنساق االجتماعية والثقافية أسماه لسانيات الخطاب ، و 

تكمم إلى السامع بواسطة أوضح في ىذه النظرية أن المغة وسيمة إخبارعن فكرة من الم
ناقمة )الشكل ( البنية المفظية ، لو مرجع معروف بين الطرفين، ىذا كمو ضمن 
الوظائف الست لمغة التي يجب أن تتخمل العممية التواصمية لضمان أفضل نتائج 

، والرسالة ال تصبح خطابا إال في حال فك المخاًطب الرموز التي  ٖلوصول الرسالة 
 ، ضمنيا المخاِطب 

ولذلكالخطاب عند البعض ىو الرسالة،وىو المغة الجديدة أو البنية المفظية أو األسموب 
 ٗوىي مفاىيم متعددة لعممة واحدة ىي الكالم.

ولكن ىل يا ترى كل كالم أدبي أو رسالة أو لغة جديدة أو أسموب أو بنية لفظية 
تابي من الخطابة تعبيرية ىو خطاب ؟ عمى افتراض أن الخطاب استعارة ذات إجراء ك

الشفوية ستعمل عمى توظيف آليات الخطابة بشكل مستعار والتي من أبرزىا توجيو 
الكالم بضمائر معينة كاعتراف بوجود الطرف اآلخر، ومراعاة االنطالق من ذات 
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القاعدة الموضوعية واالجتماعية والثقافية، والزمنية ، وبالطبع المغوية ،واستخدام كل 
 لشد المتمقي وضمان استمراره بالمتابعة .الوسائل الضامنة 

وىنا عمينا أن نفرق بين المغة والكالم األدبي من جية وبين الكالم األدبي والخطاب     
من جية أخرى ،فإن الكثير اكتفى باالىتمام بالوظائف المغوية لمنص نابعا من ذات 

صة بمغة غير النص ، وحتى المرجعيات التي يعتمدىا حال التحميل ىي مرجعيات خا
المغة التي أنشأ فييا النص ، وىنا تحصل المفارقة في التوصيل ، أما الخطاب فيركز 
عمى أن يكون المتمقي ركيزة العمل األدبي ، بيئة حاضنة لمنص ومنطمقة إليو ، فيو 
مشارك في صناعة النص لغويا وفكريا وموضوعيا ،  واجتماعيا وىذا أىم ىدف لمتأثير 

 خطاب عميو أن يتجاوز اإلمتاع إلى النفعية  ، في الخطاب ، فال
فالخطاب المكتوب بعمل أدبي يتسم بالخمود ، فالخطاب الشفوي متوقع منو التأثير      

إذا المخاطبون محددون بزمن أو مجتمع معموم سياقاتو المغوية والثقافية لدى األديب 
كاتب فيو إال نفسو ، منجز الخطاب ، وحتى العمل األدبي من الممكن أن ال يمثل ال

أما الخطاب كعمل أدبي عابر لمزمن ، فكمما كان العمل مستمرا في التأثير بالرغم من 
تقمب الزمن وتبعاتو، ىذا يعني أن الخطاب متحقق فيو ، ولذلك لدينا أعمال أدبية 

 عالمية خالدة .
 الخطاب الروائي:

ية في الخطاب الروائي ، إذ من الدرس  األسموبي يبدأ باختين طروحاتو النقد        
يميز بين الخطاب الشعري في األسموبية التقميدية المتمحورة حول ذاتية النص وكونو 
حالة فردية لمكاتب ، بينما الخطاب الروائي متعدد األساليب ، ىو التنوع االجتماعي 

ئي لمغات والحوار الجدلي لألصوات الفردية . ويدلل باختين عمى ميزتين لمنسيج الروا
وىي الممفوظات والتناص ، والتي تؤسس لمجدلية الحوارية وتعدد األصوات في الخطاب 

 ٘ني أو مايسمى اليوم بالتداولية .الروائي ، ودراسة ىذه الممفوظات بوصفيا عمم َعبرلسا
عمى عالقة المغة بالمجتمع وعمى  ويؤكد منطمقا من مرجعيتو الفكرية الماركيسية   

الخطاب أن يمثل ىذه العالقة ،فالخطاب المكتوب جزء ال يتجزأ من نقاش آيدلوجي 
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يستمزم متخاطبين ، و يكون سببا لمتواصل والتفاعل المفظي في إطار العالقات 
 ٙاالجتماعية .

عمم النص ، من نفس المبدأ انطمقت جوليا كرستيفا في بحوثيا النقدية السيميائية في 
وذلك بثورتيا عمى االتجاىات المغوية التي تستبعد السياق ومعادالت السياق االجتماعي 
والتأريخي  ، فيي تميز بين نوعين من الخطاب ، الخطاب التواصمي اإلخباري ، 
والخطاب الذي ينزاح بو المؤلف بيذا الخطاب إلى مستوى نصي، ينتقل من الذاتية في 

لموضوعية في الخطاب الثاني ذو االنتاجية النصية ، والذي يبدو الخطاب األول إلى ا
فييا المؤلف كقارئ ، وتنصير ذاتية المؤلف في أصوات الشخصيات وحوارىا 
وتناقضيا حتى يبدوا أقل من يعمم ، وىكذا تتفكك الواحدية المركزية المقدسة بدعوى 

اإلخباري غير كافي  لتعدد األصوات ، حيث يكون النحو وداللتو وكشفو في الخطاب
 ٚلمتواصل بالقدر الذي يتطمبو المنطق االجتماعي والتاريخي .

جياز َعبر لساني يعيد توزيع المغة ، من خالل الربط بين كالم  ٛفالنص       
تواصمي بيدف االخبار وبين أنماط عديدة من الممفوظات السابقة عميو والمتزامنة معو 

ص ، تستمد منطقية ىذا التداخل من المجتمع ، فيو ترحال لمنصوص تداخل لمنصو 
والتاريخ ، فـ " النص كآيدلوجم يحدد منيجية السيميائيات التي تدرس النص كتداخل 

 ٜنصي تفكره في )نص ( المجتمع والتأريخ.
جيرار جينت فكان الخطاب لديو ىو الحكاية، فيو يميز بين  ٓٔأما الناقد البنيوي     

 القتيا بالخطاب:ثالثة مستويات لمحكاية وع
المستوى األول أسماه القصة، وىي المنطوق السردي أو الخطاب الشفوي الذي يقوم 
برواية سمسمة أحداث حقيقية ، وىي مادة تأريخية فنية أو غير فنية  ، وىو المضمون 

 السردي .
المستوى الثاني الحكاية، وىي سمسمة األحداث الحقيقية والتخيمية لمحكاية  

تيا، ىي المنطوق السردي  ، النص السردي ، الخطاب السردي المتضمن بمختمفعالقا
 لمقصة )المضمون السردي ، المستوى األول ( بفعل السرد . 
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المستوى الثالث السرد ، وفيو آليات السرد المسؤولة عن تحويل القصة في المستوى 
 ٔٔاألول إلى خطاب سردي في المستوى الثاني  . 

السردي )الحكاية ( بنيويا عند جينيت يتم من خالل عدة  وتحميل الخطاب         
محاور تمثل آليات لمسرد، الزمن وجعمو أيضا عمى مستويات و وجية النظر والصيغة 

 ٕٔ، وما يخصنا ىنا ىو مبحث وجية النظر الذي يكشف آليات تمثيل تعدد األصوات .
م النقدية ، أن الخطاب ونالحظ أتفاق النقاد المذكورين آنفا عمى مختمف توجياتي     

الروائي ىو نص الرواية بما تتضمنو من ممفوظات وتناصات  اجتماعية وتاريخية عند 
باختين ، وىي تجميع نصي أو تداخل نصي تاريخي و اجتماعي عند كرستيفا ، وبنفس 
المعنى عند جينيت فيي تناص تأريخي فعمتو آليات السرد ليكون خطابا روائيا ، واتفق 

أيضا عمى أىم وأبرز االىداف وراء التداخل النصي واالجتماعي والتأريخي ، الثالثة 
 ىو تعدد األصوات ، والتي عدوىا أبرز آليات تكوين السرد .

إذن ليس كل نص خطاب ولكن يجب أن تتوفر في ىذا النص آليات الخطاب كي      
تب أن يستشعر يسمى خطابا ، والتي تضمن التواصل بين المؤلف والقارئ ، فعمى الكا

في نصو أن القارئ ىو األغمبية العظمى، يخاطبو بإنسانيتو ، يشاركو ىمومو، ينصت 
 لما يقولو ولما يرد بو ىذا القارئ  عميو أو يفنده ، يستنطقو ويستحضره ال يغيبو.

 تعدد األصوات:
تعدد األصوات إشكالية مجتمعية يكاد ال يخمو موضوع نقاشي منيا ، وتزداد عادة في 

لمجتمعات غير المستقرة أمنيا ،وتبدو واضحة جدا ومعقدة ومتشابكة في كل المواضيع ا
الحياتية عمى صعيد كل المستويات في المجتمع الواحد ، وفي المستوى الواحد حتى ، 
وليس فقط بين السمطة والشعب ، الذي بات في وقتنا الراىن من أشد المتناقضات ومن 

ى الدوام أصوات الشعوب ، فيذه اإلشكالية من أىم أشد أشكال الصراع الذي ىمش عم
نتاج ثورات الفكر الحداثي ، والتي وصمتنا متأخرة كشعوب خاضعة لسمطة الصوت 

 الواحد .
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من ىنا جاءت أىميتيا كضرورة لنجاح النتاج الخطابي في العمل األدبي، إذ أصبح     
حاجة ممحة إلثبات وجود الصوت اآلخر وتفتيت مركزية الصوت األعمى والصوت 

 الواحد والصوت الحاكم،
وليذا جاء مصطمح تعدد األصوات ليجعل الخطاب الروائي كمفاعل  لمممفوظات      

والتناصات التاريخية والحوارات الخطابية ،فيو تظير مستويات القول وتعدديتيا التداولية 
وتناقضاتيا ، ومن ىنا تبرز العالقة التالزمية بين الخطاب وتعدد األصوات وعمى وجو 

 . عند تعرضنا لمبحث الخطاب الروائيالخصوص في األعمال الروائية ، كما وضح لنا 
من خالل استحضار خطاب اآلخر ، من  المعب  يرى باختين تعددية الرواية     

اليزلي مع المغات ، الخطاب الذي يأتي عمى لسان الكاتب المفترض )وجيات النظر 
(، أقوال الشخصيات ، األجناس األدبية المتخممة لمرواية )الشعر واألمثال والحكم  

 ٖٔ،الرسائل ...( ،
داخل المبنى الروائي ، تتمثل تنعكس ىذه التعددية من خالل وحدات أسموبية متعددة  

بخطاب الكاتب وسارديو ، واألجناس التعبيرية التي تتخمل الرواية  ،أقوال الشخوص ، 
 ٗٔبما تحممو من بعد تاريخي واجتماعي بما يعكس تعدد األصوات .

التطابق بين الذات والمرسل إليو وكيف يتحقق بحضور المتكمم وىو يستمع لنفسو في 
 ٘ٔآللية تعدد األصوات منبثقة من وجية النظر أيضا . المتكمم معو صناعة

أما عند جينيت فإن تعدد األصوات تتمثل بتمثيل خطاب الشخصيات والحضور  
الصريح والضمني لمسارد والقارئ ، وأضاف إلى ذلك وجية النظر ، فالتعارض بين 

صوات الحكاية بين ضمير المتكمم وحكاية بضمير الغائب  مظير من مظاىر تعدد األ
.ٔٙ 

وعند سيزا  قاسم  كذلك  مّثل المنظور بمستواه اإليديولوجي والتعبيري والزمني خطوط 
تشكيل ىذه التقنية أحيانًا ، فيظير تعدد األصوات عند  امتناع الراوي عن اصدار 
األحكام العامة المنفصمة عن منظور الشخصيات، تمك األحكام التي تشبو الحكم 

أْن تقف مستقمة عن النص، ومن السمات التي ترسخ تعدد وجوامع الكمم ، ويمكنيا 
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األصوات ، ىو أْن ال يتحيِّز المؤلف لمنظومة قيم شخصيات ما سواء أكانت سمبية أم 
إيجابية ، وكذلك أْن تكون نظرتو لمزمن محايدة ال يفضل الجيل السابق عن اليوم أو 

 .  ٚٔاليوم عن غد
د الرواة لروي حادثٍة ما ، إذ " إنَّ تعدد الرواة وما يظِير تعدد مواقع الراوي،تعد     

يؤدي غالبًا إلى تعدد وجيات النظر حول قصة واحدة ، وتنتمي إلى ىذا النوع الروايات 
 .   ٛٔالرسائمية   "

وكما بينا في المقدمة الخاصة بالبحث أن الروايات المراد تطبيق آلية تعدد األصوات 
صمية ، روايات الروائية  المصرية د. رضوى عمييا كخطاب حداثي ذو إنتاجية توا

ثية غرناطة ، فرج ، عاشور ، واخترنا لمبحث الروايات التاريخية إنموذجا )ثال
 .الطنطورية(

 )ثالثية غرناطة (
ىذه الرواية التاريخية عمى الرغم من روييا بالراوي العميم  إال إننا نجد أساليب تعكس 
تعدد األصوات من خالل بعض الحوارات التي دارت فييا وجيات نظر متناقضة تمامًا 
ووقف فييا الراوي العميم محايدًا لم يظير تحيزه ألي من المعايير االجتماعية ينتمي 

 وجود أحد األطراف سمبيًا واآلخر إيجابيًا ، من ذلك : وأييا يؤكد ، حتى مع  
 " قال أحدىم:     
يا أبا جعفر...يا أبا جعفر اهلل يرضى عميك، نحن ال نختار بين بديمين، بل ىو  -

 قدر مكتوب، نحن ميزومون فمن أين االختيار ؟!
 قاطعو آخر :

جية التي كان أنا معك االتفاقية شر ال بد منو ، كان موالنا في مأزق والموا -
يريدىا أبن أبي الغسان محكوم عمييا سمفًا ، فما الذي يممكو أو نممكو نحن 

 أمام جيوشيم الجرارة واإلنفاط المومباردية الجديدة ؟!
 قال أبو جعفر: 

 . ٜٔبإمكاننا محاربتيم ، أقسم برب الكعبة أنَّو بإمكاننا محاربتيم . "   -
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م  مريمة وتفسيره تفسيرًا متناقضًا ، ال يمح في حوار أم جعفر وأم حسن في تقيي      
ىذا التقييم عمى افضمية جيل عمى جيل ، جاء تعميق الراوي العميم ، بقولو : " لم تكن 

،  وىذا يعني أنَّ الراوي التفت إلى خمط ٕٓأمُّ حسن تقارن سميمة بمريمة بل بنفسيا ..." 
مسابق كأنو ال يحق لو أن يكون أمُّ حسن بين األجيال ونظرتيا بضرورة اتباع الالحق ل

مستقاًل ، أو حتى عدم اعتراف بوجوده ، من خالل قوليا:  "  تقول صغيرة ولكن 
الصغير يتعمم ، يتبع الكبير ويقمده ويستفيد من معرفتو، وىذه المريمة خرقاء بمداء ال 

قة تريد أن تتعمم شيئا . كانت في سنِّيا حين تزوجت لكنَّيا كانت حريصة عمى كسب ث
عجابيا. كانت تتبعيا كظميا وتراقبيا وتحاكييا..."  .   ٕٔحماتيا وا 

فالمقارنة التي تعقدىا أمُّ حسن تبدو أنَّيا تنفي الصوت اآلخر ، إذ ال ُيرى اآلخر       
إال إْن كان مقمدًا ومحاكيًا وىذه مصادرة أصوات معمنة ، يشير الراوي إلى أنَّ ىذه 

فراد الجيل الواحد ، كي تسمع أصوات كل األجيال وال ُيقّيم المقارنة يجب أْن تكون بين أ
 جيل بقيم جيل سابق أو الحق . 

والعكس يحصل في بعض الحوارات التي يتحيز الراوي أو يرشح أحد األصوات         
فييا ، من ذلك : " قال حسن إنَّو لم يعد من الرحيل بد ، وأنَّو سيبيع بيت عين الدمع 

 ونو في البيازين ويرحمون الى فاس . والبيت الذي يسكن
 أم أنَّ لكم رأيا آخر ؟  -

 قالت أُّمُّ جعفر إنَّيا لن ترحل فأنَّو لم يبق من العمر مثل الذي فات .
 لن أترك أبا جعفر ... -
 وتتنصرين يا جدتي ؟  -
 لن أتنصر. -
 وما العمل إذن ؟ما رأيك يا سعد ؟  -

 ظل سعد صامتا ...
 الرحيل صعب ولكن ... -
 نرحل .إذن  -
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 نرحل . -
 قالت مريمة :

 ال نرحل ... -
تطمعوا إلييا في دىشة ، فمن أين أتت مريمة الصغيرة بكل ىذه الحكمة ؟        

 . ٕٕوكأنيا طاقة أشرعتيا فتدفق الضوء جالء في الحجرة ، قرروا البقاء ."
وكالميا : " وكأنَّيا طاقة أشرعتيا فتدفق  فمن الواضح أنَّ قول الراوي عن مريمة      

الضوء جالء في الحجرة "، ىي إيديولوجية غير حيادية تبدو منفصمة عن السرد كأنَّيا 
شيء من الحكم وجوامع الكمم ، تمح عمى فكرة عدم الرحيل وترشح صوت ىذه 

أْن الشخصية ، ويبدو أنَّ ىذا يحمل صوت الراوي العميم /الكاتب الذي ال يستطيع 
 ينسل من داخل الشخصيات في قضايا مصيرية تمثمو .  

وىناك فكرة دينية عقدية تمح الروائية عمى طرحيا عمى ألسنة شخصيات أساسية       
في الرواية ولعدة مرات ما يعكس مرجعيتيا  الى الكاتبة ، وذلك في قول أبي جعفر : " 

لم يعبدوه ويعمروا بيتو وقموبيم بحبو  ألنَّ اهلل ال يمكن أْن يترك عباده وينساىم كأنَّيم
ْن تخمى  ٖٕوذكره "  ،  ويقول مرة أخرى  : " ...فيل يعقل أْن يتخمى اهلل عن عباده ! وا 

. وفي  مرة أخرى يقّول الراوي العميم حال  ٕٗفيل يمكن أْن يترك كتابو يحترق ؟!  " 
عمره موقنًا بوجوده أبي جعفر ىذا القول : " ...وال يعي سوى أنَّ بابًا لمرحمن عاش 

. يتكرر ىذا الفكر مجددًا عند سعد ، فيقول   ٕ٘وقربو، كان موصدًا كجدار مصمت" 
الراوي عنو : " ...ويفتقد الحكمة في حكم السماء بأْن ، يطرق باب عروسو عاريًا 

 ،  ٕٚ. ويتكرر عند سميمة ٕٙووحيدًا " 
ولكن ألنَّيا كانت قد وجدت وفي تعميق الراوي عمى أم جعفر يتكرر الموضوع :"        

أخيرًا عدالة من السماء أرقيا غيابيا ومألىا  بشك كان يداىميا أحيانًا متقمصًا صوت 
 ، ٕٛأبي جعفر بعد حرق الكتب ، فتدرأىا بعيدًا عنيا وىي تستغفر اهلل"
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في ىذا الوعي الممتزج بين الشك واالستغفار تعكس الروائية صوتًا آخرًا يقمل  من      
ا الذي بدا ممحًا بالشك المتناىي والذي ألبستو غالبية شخصياتيا األساسية، وما صوتي

 زاد واحدية الفكرة أنَّ الراوي عميم ويروي منموجًا داخميًا .
 )فرج ( 

جو الرواية كمو قائم عمى االختالف، االختالف بين السمطة والشعب. فتقول الشخصية 
طة، ودورىا في تطويع المختمف أو تدميره جزئيًا أو الراوية: " ... لمعالقة بيننا وبين السم

، تشير بيذا االختالف الى  ٜٕبالكامل، واحتماالت اإلفالت من قبضتيا بمقاومة ما . "
 وجود طرفين متناقضين ، ومجرد االشارة الى تعدد األطراف ستتعدد األصوات .

لميم إنَّيا ديمقراطية تذكر الشخصية الراوية ىذا االختالف مرة أخرى فتقول: " ...ا    
تسمح باعتقال أالف الطالب أو غير الطالب بين حين وآخر في ليمة واحدة ، وتعاقب 

 .ٖٓالمختمفين بعصي عصرية تختمف عن عصي عبدالمطيف رشدي،"
فالراوية تتيكم بيذه الديمقراطية اليتماء التي تعاقب من يختمف عنيا أو معيا ،       

 فضًا لسياسة تطويع األصوات .فتيكميا ىذا يعمي صوتًا را
في مكان آخر يبدي أصحاب الثورة الطالبية في السبعينات أراًء  مختمفة في        

ثورتيم تمك ، فتبدو آراؤىم مختمفة ، فيبدو تناقضيم في نقاشيم مشروعًا في تعدد 
األصوات ، فتنقل ندى كالم أروى من  كتاب أّلفتو أسمتو " المبتسرون " تقول : " 

حدث أروى عن المحظة التي مكنت الطالب من إعالن تمردىم ، ترى فييا لحظة تت
مأساوية ، رغم كل شيء ، ألنَّ النظام المتسمح بـ" تأريخ طويل من اإلنفراد بالسمطة 
وحق الكالم والفعل والتفكير " كان يوشك أْن يأخذ المجتمع بأسره الى مسار مغاير.." 

ٖٔ . 
وى والثورة  : " في الغالب أخشى التعميم الكبير ، أعني ىنا رأي ندى في كالم أر     

جابات قاطعة حين يتعمق األمر بتاريخ مرحمة أو مسعى جيل. ال أممك  إطالق أحكام وا 
سوى ما رأيتو بأم عيني: موجة تعمو ثم تنحسر. وألننا كنا صغارًا لم نَر في الموجة 

 .  ٕٖسوى ما يرى الصغار... "
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ىذه اآلراء شخصية  و ال تعبر عن الثورة بدقة مدروسة ، " أّما حازم فيجد        
ولكنني أكره العدمية وأكره تيئيس الناس عندما يسقط اإلنسان ىو شخصيًا في اليأس، 
فيعمن ىكذا بخفة وبساطة أنَّ كل مسعى يمجأ إليو الناس لخمق معنى لحياتيم ليس 

نَّ مفيوم الثورة أصاًل ق ٖٖسوى أوراق توت . "  ائم لتحقيق الصوت ، والصوت .ىذا وا 
 اآلخر . 

أسموب آخر يظير بو تعدد األصوات وىو تعدد روي حادثة ما بأكثر من راٍو كل      
القرية الساحمية مسقط راس  حسب منظوره ، فجاء رأي  ندى في الرحمة الى إيفورا

والدتيا  وتصرف والدتيا فييا ، ثم ستأتي والدتيا لتروي أسباب تصرفيا في الرحمة في 
 رسالة كتبتيا لندى . 

تقول ندى:" أفسدت أمي الرحمة أفسدتيا بإصرار واقتدار. أفسدت كل تفصيمة من     
 .ٖٗواجتيدت..." تفاصيميا، وكل يوم من أياميا كأنيا أرادت وقررت وعممت بجد

أّما والدة ندى  فتشرح في رسالة مطولة أسباب تصرفيا في قوليا : " باختصار يا     
ندى كانت الزيارة مأساوية ألنَّني تيقنت يوميا أنَّ غربتي كاممة في إيفورا وباريس 
والقاىرة ، وأنَّني كنت بال وعي وبشكل ىو الجنون المحض حسمت أمري وقررت 

إيفورا متشددة بوجودك كأنَّ وجودك سيبدد شيئًا من الغربة أو يعينني الذىاب معك إلى 
 .  ٖ٘عمييا . رأيت ابنتي سائحة في مسقط رأسي.  فقدت عقمي . " 

 )الطنطورية (   
يظير تعدد األصوات  في ىذه الرواية بأساليب مختمفة  ، منيا ما جاء بتناقض       

ساليب الميمة ما جاء معّبرًا عن إيديولوجية اآلراء واألطراف  ، وىو األغمب ، ومن األ
 .ني اعترافًا بأصوات الجيل الحاضرغير حيادية عن الزمن والجيل السابق ، وىذا ما يع

مع رقية : " ...البنت وفت التسعة عشرة وتقول إنَّيا ال   وذلك في حوار الختيارة     
 تفكر في الزواج ! في سنَّيا كان ورائي ولد وبنت وحبمى في  الثالث .

 زمن غير زمن يا خالة. -



هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

[ 
 
 

 
 

 
 020 

زمن يختمف.جميل ؟ بدا لي ساعتيا إنَّو جميل.اتطمع : ثقة ما أو ربما قوة في     
 ٖٙالوجوه ،"

مثمة بتعدد الرواة لحادثة واحدة . كلِّ يروي من زاوية جاءت صورة أخرى لمتعدد مت    
ما رأى ومن موقعو ، كان ذلك  في حادثة  ممجأ أبي ياسر ليمة الخميس ، عندما روتيا 

 ىنية كانت ضحية شاىدة ، قالت :
"عندما اشتد القصف لجأنا الى ممجأ أبو ياسر ، عمى بعد مائة متر من         

ينا مسمحون لبنانيون وصاروا يصيحون فينا . أين المخربين بيتنا... بعد ساعة دخل عم
؟ صاحت جارة لبنانية : دخيمكم ال تقتمونا نحن لبنانية . ولكنيم راحوا يطمقون النار في 

 .  ٖٚالمخبأ..."
وروى الحادثة عبد وكان أحد أفرد المقاومة ، فقال : " إلتقينا في طريق عودتنا      

شاىد اقتحام القوات المبنانية لممجأ ابو ياسر في حي حرش بمقاتل فتحاوي ، قال إَنو 
ثابت . كانت المرة األولى التي نسمع فييا أنَّ القوات المبنانية دخمت المخيم ...لكن أّيا 

 . ٖٛمنَّا لم يتخيل مجزرة بيذا الحجم ..."
ومن صور تعدد األصوات تعدد األيدولوجيات ، فحين تقول رقية لخالتيا عن     
 يا التي مات ولداىا وزوجيا :والدت
 ألم يكن أحسن أْن يرحميا في حياتيا ويبقي ليا واحد من الثالثة ! -"    

خير يا رقية ؟!لو حكمتو التي يعجز عنيا العباد . قولي الحمد هلل الذي ال  -
 يحمد عمى مكروه سواه . 

 ، ٜٖلم أقل شيئًا ."     
لكاتبة ىنا لم تمصق ىذه اإليديولوجية فصوت خالتيا جاء مخالفًا لصوت رقية ، وا    

إال بشخصية رقية حتى مع تكرار ىذا المنطق . نالحظ ذلك في قول رقية عن القدر 
والغيب وبقاءىا عمى قيد الحياة : " بالصدفة المحضة بقيت عمى قيد الحياة ...فضمة 

ا عارية حركة عشوائية لقدر غريب ؟ كيف تسمك في الدنيا ؟ تعي ضمنًا أو صراحة أنَّي
 . ٓٗمن المنطق ، الستحالة إيجاد أية عالقة بين السبب والنتيجة "
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أسموب آخر لتعدد األصوات متمثل بتعدد مواقع الروي واختالفيا ، فعمى الرغم من      
كون الراوي األساسي ىي رقية الطنطورية ، جاءت فصول تناوب الشيود فييا عمى 

 روي شيادتيم فكانوا ىم الرواة .
، يروي أبو  ٔٗفيروي عبد من موقعو في صفوف المقاومة الفمسطينية شيادتو          

محمد شيادتو من موقعو ، شاب من مواليد الطنطورة قاوم واعتقل خالل االحتالل 
، يروي حسن شيادتو من موقعو باحث في مركز البحوث الفمسطيني في  ٕٗواإلجالء 
 ...٘ٗكايتيا عن االنتفاضة ، وصال تروي ح ٗٗ، رقية تكتب شيادتيا  ٖٗبيروت 

كذلك كانت رواية حسن " نيوجرسي " ، الرواية داخل  الرواية أسموباً   حداثياً من     
، غيرت فيو الروائية ٙٗأساليب  تعدد األصوات ، روى حسن معموماتو بأسموب روائي

 بعض النمطية في إدالء الشيادات .
 النتائج :  خاتمة وأهم

األولى بتمييز دي سوسير بين المغة والكالم ،جاكوبسن عد البعض جذور الخطاب -ٔ
اقترح اختصاصا جديدا يشتمل عمى البنيات المفظية واألنساق االجتماعية والثقافية 

 أسماه لسانيات الخطاب .
الرسالة ال تصبح خطابا إال في حال فك المخاًطب الرموز التي ضمنيا المخاِطب ، -ٕ

لة ،وىو المغة الجديدة أو البنية المفظية أو ولذلك الخطاب عند البعض ىو الرسا
 األسموب وىي مفاىيم متعددة لعممة واحدة ىي الكالم .

وىنا عمينا أن نفرق بين المغة والكالم األدبي من جية وبين الكالم األدبي والخطاب -ٖ
من جية أخرى ،فالخطاب يركز عمى أن يكون المتمقي ركيزة العمل األدبي ، بيئة 

ومنطمقة إليو ، فيو مشارك في صناعة النص لغويا وفكريا وموضوعيا ،  حاضنة لمنص 
واجتماعيا وىذا أىم ىدف لمتأثير في الخطاب ، فالخطاب عميو أن يتجاوز اإلمتاع إلى 

 النفعية  .
ميز النقاد بين نوعين من الخطاب ، الخطاب الشعري في األسموبية التقميدية -ٗ

حالة فردية لمكاتب ، بينما الخطاب الروائي متعدد المتمحورة حول ذاتية النص وكونو 
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األساليب ،فالخطاب المكتوب جزء ال يتجزأ من نقاش ايدلوجيا يستمزم متخاطبين ، و 
 يكون سببا لمتواصل والتفاعل المفظي في إطار العالقات االجتماعية.

إن الخطاب الروائي ىو نص الرواية بما تتضمنو من ممفوظات وتناصات  -٘
عية وتاريخية عند باختين ، وىي تجميع نصي أو تداخل نصي تاريخي و اجتما

اجتماعي عند كرستيفا ، وبنفس المعنى عند جينيت فيي تناص تأريخي فعمتو آليات 
السرد ليكون خطاب روائي ، واتفق الثالثة أيضا عمى عمى أىم وأبرز االىداف وراء 

ألصوات ، والتي عدوىا أبرز آليات التداخل النصي واالجتماعي والتاريخي ، ىو تعدد ا
 تكوين السرد .

ليس كل نص خطاب ولكن يجب أن تتوفر في ىذا النص آليات الخطاب كي  -ٙ
يسمى خطابا ، والتي تضمن التواصل بين المؤلف والقارئ ، فعمى الكاتب أن يستشعر 

 في نصو أن القارئ ىو األغمبية العظمى.
حة إلثبات وجود الصوت اآلخر وتفتيت أصبحت آلية تعدد األصوات حاجة مم -ٚ

مركزية الصوت األعمى والصوت الواحد والصوت الحاكم ، وليذا جاء مصطمح تعدد 
األصوات ليجعل الخطاب الروائي كمفاعل  لممفموظات التداولية والتناصات التاريخية 

تبرز والحوارات الخطابية ،فيو تظير مستويات القول وتعدديتيا وتناقضاتيا ، ومن ىنا 
العالقة التالزمية بين الخطاب وتعدد األصوات وعمى وجو الخصوص في األعمال 

 الروائية .
فعمت الروائية رضوى عاشور آلية تعدد األصوات في الروايات الثالثة وكانت أكثر -ٛ

وضوحا في فرج والطنطورية لكون أسموب سرد الرواية بالراوي المشارك إضافة إلى 
يات والتي منيا الرسائل في فرج وكتابة الرواية داخل الرواية حسن إدخال وتوظيف اآلل

في طنطورية ،أما رواية ثالثية غرناطة فقد كانت الروائية واعية لتحديث السرد فييا لكن 
حَجم أحيانا الراوي العميم من ذلك ، ويبرر لذلك البعد التأريخي لألحداث وصعوبة عدىا 

 ة .رواية أجيال بقدر كونيا رواية تأريخي
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