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 إبستمولوجيا السرد
 دراسة تطبيقية يف رواية مريامار 

ىمى.ىأحالمىعاملىهزاعىىمى.ىدى.ىعبدىاللهىحسنىجمول
تشتغل الفنون جميعًا ومن بينها فن الرواية على التسلح بآلياا  تاانياة تع اس 
حيويااة العااوالم الفنيااة داصاال الاانص ا دبااا ر وماان )ااذر الروايااا     ميرامااار   لنجياا  

ينطااوم متنهااا السااردم علااى العديااد ماان امشااارا  امبسااتمولوجية التااا محفااوظ التااا 
تثاارم تفالاايل الحاااانة السااردية للروايااة وتجعلهااا علااى درجااة عاليااة ماان ا سااتا لية 
علاااااى ذن  )اااااذر المسااااا لة تتعاااااد ال حااااادود اللعااااا  علاااااى ال ااااا م  لاااااى ا رتبااااااط الروحاااااا 

ذم  –ى النحاو الاذم يم  نهاا علا (2) فا د  )و الش ل المتحارك للمعرفاةر  (1)بالمتلاا
مااان التماساااك ولفااا  ا نتباااار  لاااى جاااو)ر الاااااايا التاااا تسااايطر علاااى ذ)ااان  –الرواياااة 

 المبدع ر مما يحاق بالتالا استدراج المتلاا  لى مساحة النص وا متزاج معه .
العلاااااااوم التاااااااا تااااااام لناااااااا  المالاااااااود باااااااا   امبساااااااتمولوجيا        البحااااااا  فاااااااا

ك نسااتطيي يم اان تعااد نظريااة العلااوم والمعرفااة ر ذو فلساافة فهااا وفااق ذلاا (3)ا تسااابها  
العلااوم ر ذم دراسااة مبااادو العلااوم وفراااياتها دراسااة ناديااة ر تاالدم  لااى  بااراز ذلاالها 
المنطااااا ر وتيمتهاااا المواااااوعية ر و)اااا فاااا ا نجليزيااااة مرادفاااة لملاااطلح   نظريااااة 

 المعرفة   .
ام جمياي الع تاا  التاا ذماا عان مانهل الااراال والتلااا فنالاد باه بفااا ه العا

تاوم بين المبدع   ال ات  / المرسل / المللف / المناتل ...   وباين المتلااا   الااارو 
/ المساااتمي / المرسااال  لياااه ...   عبااار رساااالة  ينتجهاااا المبااادع   الااانص امباااداعا   

عاادل بهدف  نتاج )ذر النلوص مرل ذصرال ر  وبمادار ما يعيد المتلاا  نتاج الانص واع
من جديد ر  بالش ل واللورل اللذين يتناسابام ومساتويا  التلااا ر يتحارك ذلاك   بداعه
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 جملة آداب الفراهيدي

المتلاا بع تته التبادلية مي النص ر من صا ل حر ياة ذزمناة الانص ر فماا دام يمتلاك 
الادرل على مجارال تلك الحر ياة الواسامة للانص ر سايباى تاادرًا علاى التفاعال والتعامال 

مي الم ونا  البنا ية للصطا  المعرفا  ب شا اله  لهاا  معه ر  ل ذلك با رتباط ذياًا 
ذن الع تاااة باااين ال اتااا    المرسااال   وتار اااه   ر علاااى الااار م مااان ( 4)  لااادال المتلااااا 

 . (5) المتلا ا   )ا ع تة  ير متوازية البتة
تهاادف الاااراال امبسااتمولوجية فااا م وناتهااا والتااا نعنااا بهااا  اال تااراال علميااة 

ساااس التاااا تااااوم عليهاااا المعرفاااة ر فتبناااا لااارحها فاااا  طاااار مااان التمااااس ا  لاااى    
الحاا ق والتلورا  التا تحدد آفاتهاا ر مان صا ل مفهوماا  تعياد ترتيبهاا حتاى تصادم 
الغاية التا تام  وتاوم من ذجلها ر و ل  شباع للمفهوما   نماا ياتم بات تح المعاارف 

ا بها وتستايم تناتها ر وتتعزز بما وتثاتفها ذثناا عمليا  الناد ر وا نتااد ر فتتهذ  شو 
ر و)ااذر الاااراال امبسااتمولوجية للفعاال  (6)تفاارزر ماان نتااا ل ر ومااا تطرحااه ماان ذساا لة    

الارا اااا النااااادم العربااااا تاااا تا    انط تااااًا مااان تف يااااك آليااااا  الفهاااام ا وليااااة ر ورلااااد 
حينااًا ر مرجعياتهااا الف ريااة  لااى امجااراا الفعلااا ر  فتعماال فيااه عماال الساالطة الموجهااة 

وعمل الباح  الصفا حينًا آصر . فتجعل ناتل الاراال حالً  ف ريًا ر   يم ن تاييمه 
   من ص ل رلد تااطعا  العوامل الملثرل داصليًا على حدودر ر والتاا تسارب   لياه 
ر بفعل التااطي الحاارم الحتما ر فلون  نتاجه بطابي صاص ر تل  فياه مشاار  

نلهر  فا بوتاة واحدل    ذن ميازا  تلاك الروافاد عدل ر وذذواق مصتلفة و  مااايًا  –اع
ماا زالا  تحمال  لياه صلااا ص  ال لاون وعارق وذوق ر فتازداد آفاتاه سااعة  –وحااارًا 
 . (7)وشموً     

ابتااداًا مااان العناااوان الاار يس للرواياااة     ميراماااار   ر يتصطااى نجيااا  محفاااوظ 
يتاااه  لاااى مرحلاااة التااااديم السااايميا ا مرحلاااة التااااديم البسااايط للاااا   بساااتمولوجيا   فاااا روا

امبسااتمولوجا الااذم يتطل اا  نوعااًا ماان التوالاال الااذ)نا المساابق بااين الانااال المرساالة   
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 جملة آداب الفراهيدي

المبدع   والاناال المستابلة  المتلاا   عبر سلسلة من المعلوما  التواللية مما يم ن 
فااا  تجسااد مشااحونًا بااد    عمياااة ذن نسااميها با تفاتيااة المسااباة ر فااالعنوان جاااا 

فامشاارل ا بساتمولوجية التاا  عند الاارو والت ويل فا برمجة الاراال يسهم ر مما لفظة
 فياه متجار  الذم المواي فهو عنالر الرواية ر ذ)م و)و من الم اننعنيها )نا )ا 

 الرواياة عنالار علاى  ال يحتوم فااا و)و ر وتتحرك ص له الشصليا  ا حدا 
فاا  الم اان ذ)مياة وتتمثال الروا اا العمال مان الهادف )او ذحياناا ي اون وتاد ا صارال ر
 وت  يد شصلياتها طبيعة تحديد وفا بنا ها تطور فا فاع  عنلرا  ونه فا الرواية
ميرامار من روايا  الم ان ر فميرامار بنسيون ياي فاا شااة بالادور الراباي فاا  ع تته

نااة ا ساا ندرية ر عمااارل شااا)اة اااصمة تاااي فااا اللسااان المغااروس فااا البحاار فااا مدي
  ميراماار  ر (8)وتديرر امرال يونانية  ماريانا  ر و)ا فا الصامسة والساتين مان عمر)اا 

 بنسايون  ناه الرواياة ر فياه ذحادا  تادور الاذم امطاار واسم الفنا العمل عنوان )و )
 عدد محدود ياطنه حجراته عدد الفندق ر من استارارية ذ ثر و)و الشصليا  اصتارته
 فياه وامتاماة ا شاصاص مان تليال عادد ذو واحاد شاصص وياديرر الناز ا مان محادود
 .ملتتة  دا ما تباى نسبيا ول نها ذطول

ولاااو تفح لااانا الماااتن الروا اااا لميراماااار لوجااادنار ملااااا بهاااذر امشاااارا  التاااا 
ت تنفها النلاوص ر ومان )اذر النلاوص تولاه علاى لساان ذحاد ذبطالهاا و)او   عاامر 

   وجدم  
 الغة ولى ، ىل عندك عبارة تصمح لراكب طيارة ؟))  ـ زمن الب

ـ راكب طيارة ! أييا القره جوز المفعم شحما وغباء .... إنمـا لمـق 
القمم ألصحاب العقول واألذواق ال لممجـانين المعربـدين مـن يـحايا 
المالىــو والحانــات .. ولكــن ييــو عمينــا طــول العمــر بال ــير  ــو 
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 جملة آداب الفراهيدي

مميـــم  ـــو ال ـــيرك  ـــم ركـــاب زمـــالء جـــدد  ـــو المينـــة  ، لقنـــوا ع
 .(9)اجتاحوا ليمعبوا دور البيموانات (( 

الثااافا  علاى المت اىفا )ذا النص يعتماد الروا اا فاا تزويادر امبساتمولوجيا 
نااة  الااذم يحاااول ماان ص لااه رساام المسااافة الفالاالة بااين عنلاارين ماان العنالاار الم و 

مان صا ل تولاه      للشعو  ر و)م المثافاين وذشابار المثافاين ر فااد اساتطاع الروا اا 
 نماااا صلاااق الالااام  لاااحا  العااااول    ذن يثيااار ف ااارل اساااتحالة المسااااوال باااين المثافاااين 
والجهلة ر ف لحا  العاول   و)م المثافون   بإم انهم لناعة ناص ثارم تاادر علاى 
اصتراق المتلاا والت ع  معه وبالتاالا امياااع باه وجذباه  لاى المنطااة التاا ي اراد مان 

لااااول  ليهااااا ر ذمااااا المجااااانين المعرباااادون   و)اااام ذشاااابار المثافااااين   فلاااايس المتلاااااا الو 
نموذج نلاا تاادر  بإم انهم  بداع ذم شاا ر بل  نهام   يساتطيعون حتاى امتياان با

علاى التجااو  ماي العاالم المحايط بهام ر و)ناا يفااا الانص  لاى مفارتاة ت ستشاف ماان 
ف اااااة الثانياااااة ذم بالمجاااااانيين باااااين ثناياااااا الااااانص مفاد)اااااا ذن   الالااااام ذلااااابح ماترناااااًا بال

الممثلون الشرعيون له   ذما   ذلاحا   –ذم فا زمن النص  –المعربدين و)م اآلن 
 العاول   فاد جردوا من جميي ذسلحتهم وذ)مها   الالم   فالزمن اآلن ليس مل هم .

يعتماد نجيا  محفاوظ علاى العنلار التااريصا الاذم يت ش اف  فا النص ا تا
 العديد من المسارا  الزمنية    عبر  تحام النص على

)) ماريانــا إنــك شــاىد حــو عمــى أن التــاري  لــيس وىمــا ، 
 . (10)مـن عيـد اإلمام إلـى اليوم (( 

 مارياناااااا تعااااارف  فااااااد اساااااتطاع الروا اااااا ذن يجعااااال  عاااااامر وجااااادم يعتااااااد ذن
الشاا)د الحاا علاى حياتاه بال   لها حتى الصالة منها جدا فهو يعد)ا تفاليل حياته

تااااريأ ب  ملااه ر وفاااا الاانص ذاتاااه ذياااًا يتااايح الروا ااا فرلاااة ذصاارال لتزويااادنا علااى ال
بعنلاار  بسااتمولوجا تاااريصا آصاار وذلااك فاااا تولااه     ذن التاااريأ لاايس و)مااا ر ماان 
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 جملة آداب الفراهيدي

عهاااد امماااام  لاااى الياااوم   فالتااااريأ حايااااة   باااد مااان ا عتاااراف بواتعيتهاااا وذن اااه حايااااة 
الحابااة ر ح باا ن  حاياااة التاااريأ   تتعااد ال تت اارر ر ول اان المفارتااة )نااا ذن  الروا ااا يلاا

الزمنياااة الممتااادل ماااا باااين علااار امماااام علاااا بااان ذباااا طالااا    رض    لاااى العلااار 
الحالا ذما ماا يتعل اق باالزمن الساابق فاإن  ا مار   يعادو ذن ي اون فياه الشااا ال ثيار 

 من التزييف والتلفيق .
ٍل ذ بار مماا  اان علياه فاإن  امبساتمولوجيا ساتتطو ر بشا  ذما فا الانص ا تاا

ساي تا علاى شا ل معلوماا  تاريصياة سياساية متمازجاة مااي  افاا الانص الساابق ر فها
بعاها البعض بما يش  ل معلومة تاريصية آيديولوجية ر وتاد اساتطاع الروا اا )ناا ذن 
يحو ل نله الروا ا من نص فنا مستال بذاته  لى وسيلة لصدمة مجاال معرفاا آصار 

 )و السياسة   
يو عــامر ، يتمــت ال ــورة األولــى زوجــوم األول ، أمــا ال ــورة )) م ــ

 . (11) ال انية  جردتنو من مالو وأىمو ، لماذا ؟ ((
فالمتلاا فا )ذا الن ص سيجد حتمًا ذن الثورا  التا تحر  ها ال ياناا  والااوال 

ول نها ر  السياسية فا بلد ما   يم ن لها ذن ت ون حيادية مي جميي طباا  الشع  
ت ااون منسااجمة مااي ف ااة معي نااة وعلااى التماااس مااي الف ااا  ا صاارال ر فالسااياتا  سااوف 

المعرفية التا تدمتها الرواية فا )ذا النص  ان  تاريصية  ونها تدم  حاياة تاريصية 
نلمسااها ماان صاا ل التجااار  الثوريااة التااا حاادث  فااا ذزمنااة مصتلفااة وعلااى مساااحا  

ن  الرواية تد م  معلومة سياسية  ونها واسعة من الوطن العربا ر وفا الوت  ذاته فإ
 تحدث  عن واتي سياسا معاش .

ويااااادم الروا ااااا فاااااا نااااص  حااااق    بسااااتمولوجيا تاريصيااااة   تتعل ااااق بالساااارام 
 المل ا والملتفين حوله  
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لم يكن عندي  و حاجة إلى تعريف ، عر تو مـن بعيـد بحكـم  -)) 
لمنتمـين مينتو عمى عيـد النيـال ال يا ـو والحزبـو ، كـان مـن ا

 . (12)إلى أحزاب ال راي وبطبيعة الحال من أعداء الو د (( 
 ذ نلمااح فااا الاانص نوعااا ماان ا عتااراف السياسااا الااذم يتعلااق بمرحلااة مهمااة 
ماان المراحاال التاريصيااة التااا تصااص ملاار ر و)نااا ن حااظ ذن الاان ص سيااااعف ماان 

المل اا   علاى  الايمة المواوعية التا جاا  بها الرواية ر فالذم ينتما  لاى السارام
وفاااق ماااا ياااار ر الروا اااا   ساااي ون بطبيعاااة الحاااال عااادوًا لحاااز  الوفاااد الاااذم  اااان يمث ااال 
الشع  الملرم على عهد ا حت ل البريطانا لملر فا عشرينا  وث ثينا  الارن 

 المنلرم ر وعمل على تصليله من سيطرل ا ستعمار البريطانا .
محاا  التاا يحااول مان ص لهاا  ن الروا ا فا )ذا النص واي عددًا مان الل

استمالة عاطفة المتلاا  لى ر باتاه وميولاه السياساية مان صا ل رلياة الاراوم ر فعاامر 
تمااااين  لااااى ا حاااازا    لااااايس  اااال المن  وجاااادم الااااذم يعماااال فااااا اللااااحافة ر يعااااارف

نما بمعرفة ذف ار)م لذا فهو   يحتاج  لى التعريف بهم .بمعرفتهم    فردا فردا واع
علااى لسااان حااال الااراوم   عااامر وجاادم   ذن ااه تااد  لاانص ا تااااثاام يتبااين فااا 

/  2/  4ترك حاز  الوفاد بال تارك ا حازا  جميعاًا بساب  ماا حلال مان ذحادا  فاا 
ر و) ذا فإن  ا نتماا  لى ا حزا  ي عد  بنظر الراوم  نوعًا من العبا  نظارًا  لاى  .....

 تفعله على ذرض الواتي   الهول الساحاة بين ما تدعو  ليه ا حزا  آنذاك وبين ما
لعمك تذكر أننو لرجت مـن الو د ، بل من األحـزاب جميعـا  -)) 

 . (13) براير .. ((  4، منـذ حادث 

 ذ ذتاح النص  من امم انا  امبستمولوجية الجديادل التاا عملا  علاى مانح 
الرواياااة نوعاااًا مااان التااازاوج ماااي العلاااوم والفناااون ا صااارال ر  ذ حلااال التااازاوج )ناااا ماااي 
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لعنلر التاريصا ر مما يحت م علينا الاول ب  انفلالية العلوم عان بعااها الابعض ر ا
  ما ذن  المشهد تد بي ن لنا رلية سوداوية عن واتي ا حزا  ومسيرل ناالها المزعوم .

 لااى محاولااة ا نتاااال  لااى حااد  عااالما معااي ن  يسااير الساارد فااا الاانص ا تااا
م ساال التاا حاتا  بالبشار مان صا ل الماارناة فا محاولة من الروا اا لمعايناة حجام ال

 بين حادثين من الحواد  العظيمة التا شهد)ا بنا البشر  

)) أتح ـب أن الطو ــان يــد اىمـك مــن البشــر أك ـر ممـن أىمكـتيم 
 . (14)ينبمة ىيروشيما ؟ (( 

رال التاا فاد انتال المشهد  لى لارف ا نظاار  لاى حادثين مان ا حادا  ال با 
سا)ما فا تاديم نوع مان المعرفاة التاريصياة   امبساتمولوجيا  رية ر واللذينعرفتها البش

  فاا   للمتلاا ر وتد انفتحا باراول لي شفا عن النتيجة المللمة التا ذلحاها  ال حاد
ر مااان البشااار   علاااى )يروشااايما   تاااد ذ)ل ااا  عاااددا ذ بااابناااا البشااار ر ماااي ذن  تنبلاااة  

غة السالال الاذم يتاامنه الانص     الاذم يتااح مان صا ل لايحس  الروا اا    ر 
 . ذتحسا  ذن الطوفاان تاد ا)لك مان البشار ذ ثر ممن ذ)ل تهم تنبلة )يروشيما ؟  

علااى  يااراد الواتااي بلااورل الصيااال ماان صاا ل ماازج الحلاام  يشااتغل الاانص ا تااا 
بالواتي الحسا ر و)ا ذبعد ما ت ون عان التااديم العلماا للحااا ق والمعاارف التاريصياة 

  

بالمظــاىرة الدميــة التــو  –حممــت وأنــا م ــت رق  ــو القيمولــة  ))
ايتحم االنجميز عمى إ رىا  احـة األزىـر ، و تحـت عينو وأصــوات 

 . (15) المتظاىـرين وطمقات الرصاص تدوي((
ورل فاد استطاع الروا ا ذن يصبرنا عن طريق عامر وجادم ذن يلاو ر لناا لا 

الشااع  فيهااا  ثياارًا مااا ينطلااق فااا مظااا)را  التااا  ااان الواتااي المعاااش فااا تلااك الماادل 
معب اارل عاان رفاااه  م شاا ل ماان ذشاا ال الهيمنااة ا سااتعمارية ممااا ياالدم بالتااالا  لااى 
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 طاا ق الرلاااص علااى المتظااا)رين ومااا ي حااد  ذلااك ماان امتعاااض ورفااض فااا نفااس 
 المواطن الذم تهم ه تاايا الوطن ومللحته .

وجيا مان صا ل اللاور المعل اااة فنتعار ف علاى امبساتمول ذماا فاا الانص ا تاا 
 على حيطان الا   البنسيون    

)) أجمت البصر  و الجدران المنقوش عمييا تاريليا . ىاك صورة 
الكابتن بقبعتو العالية وشاربو ال زير  و البدلة الع كرية ، زوجيا 

.  ـو الجـدار المقابـل  1919األول واأللير ، الذي يتـل  ـو  ـورة 
ميـا العجـوز ، كانـت مدر ـة ، عمـى مرمـى و وق المكتبـة صـورة أ

البصــر  ــو الصــالة  يمــا وراء البار ــان صــورة الــزوج ال ــانو ممــك 
 .(16)اىيمية ، أ مس ذات يوم  انتحر((البطارخ وصاحب يصر اإلبر 

 ن عااامر وجااادم بتفح لااه لجااادران الغرفااة تاااد تعاار ف علاااى ذفااراد ذسااارل مارياناااا    
وام صا ل النظار  لاى لاور)م اساتطاع الار  وذمهاا المدرساة ر ومان نزوجيهاا العسا ريي
من ص ل راويه عامر وجدم ذن يطلي المتلاا على طبيعة الحيال التا  عامر وجدم 

 9191 ان الناس يحيونها آنذاك ر فالزوج ا ول تتال ذثنااا ثاورل ملار الشاعبية عاام 
و) ذا )و عهد الذين يتار بون من الح اام فماا ذن تحاد  ثاورل حتاى تااتص مان جمياي 

ساب  وفاتاه با نتحاار بعاد  ف ساه الزوج الثانا فاد حدد الاروام ذول ك الماربين ر ذما 
دوا حياال معي ناة وماا ذن  ر و)ا نهاية مللماة  ثيارًا ماا تحاد  لقرساتاراطيين الاذين تعاو 

 يتعر اوا لإلف س حتى يبادروا با نتحار )ربًا من ملير)م المللم .
لتزويااااد روايتااااه بالنلااااوص امبسااااتمولوجية   ن نجياااا  محفااااوظ فااااا محاولتااااه        

التاريصيااة  نمااا يحاااول ماان صاا ل ذلااك تو يااد وجهااة نظاار معي نااة يمياال  ليهااا ذو يلي ااد)ا 
منهااااا سااااوال عاااارض الوتااااا ي التااااا  الروا ااااا   مجاااارد  تابااااة التاااااريأ التااااا   طا اااال

 . (17)حلل 
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اه بإبساتمولوجيا ماان ناوعٍ   ثاااٍن  فاا الانص ال حااق يحااول الروا اا ذن ياازود نل 
 دينا     –و)ا ما يم ن ذن نطلق عليها   تاريأ 

ــوم المحشــر  ،  ــد كي ــاللمق  ، و ــاحة المول ــتظ ب )) ال ــرادق مك
 . (18)والصواري  تنطمق  و الفياء(( 

 ذ يزاوج الروا ا بين التاريأ والدين فاا محاولاة مناه ال شاف عان الفارح الاذم 
التاااريأ و)ااو مشااهد ذشاابه مااا ي ااون يغمار الناااس ذثناااا احتفااا تهم بالمولااد النبااوم عباار 

المشهد التاريصا ال بير ر  ذ يجتمي الناس ليعب روا عن فرحهم  لٌّ بطرياته الصالة ر 
الاااذم   يتااا صر عناااه  نساااان ر ال ااال   مااااعهم )اااذا ذشااابه ماااا ي اااون بياااوم المحشااارواجت

 موجودون فا الم ان .
ة اآليديولوجياة وفا ذحايين ذصرال يزاوج الروا ا نجي  محفاوظ ماا باين المعرفا
آيديولوجا    –والتاريصية فيما يم ن ذن نطلق عليه ملطلح  بستمولوجيا الا   تاريأ 

 ا النص اآلتا  اااااااااااما فاااا 
)) لقد كان  عد زغمول ي ـتم  إلـى نصـااح الشـيوخ ولكنـو اتبـ  

 . (19)غالبا آراء الشباب . ليحفظك اهلل يا زىرة (( 

 مة  بستمولوجية تتعل ق بالطرياة التا  ان سعد ذ يشهد النص عن حاور ثي 
ا ماور التاا تتعل اق بسياساته ر فااد  اان ساعد يت ار فاا  دارتاه  ز لول يتعامل بهاا ماي

للااااايا السياسااية علااى مباادذ الشااورال فيسااتمي  لااى نلااا ح الشاايوخ والشاابا  علااى ذن ااه 
لاارارًا واناادفاعاً  ماان الشاايوخ الااذين   ااان يمياال  لااى رذم الشاابا   ااونهم ذ ثاار عنفوانااًا واع

 يت سمون بالح مة .
ويستمر نجي  محفوظ فا محاولته المزاوجة ما بين امبساتمولوجية التاريصياة  
نجاااد ذن المعرفاااة التاريصياااة امتزجااا   المعاااارف ا صااار ر وفاااا الااانص ا تاااا وماااا باااين

 بالمعرفة ا جتماعية  
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)) يميـــل إلـــى القصـــر والبدانـــة ، منـــتف  الشـــديين والم ـــد ، ولـــو 
ـــاوان رغـــم  ـــمرة بشـــرتو ، ذو طـــاب  ار ـــتقراطو ال عي ـــان زري ن

تلطاو العين وينم عـن صـمتو المتكبـر إذا صـمت وحركـات رأ ـو 
ويديــو المتزنــة المر ــومة بديــة إذا تكمــم ، يدمتــو المــدام با ــم 
)طمبة بك مرزوق (  و مجمس الم اء ،  م يالت تزيدنو معر ة 

 بو :
دام بيـذه األوصـاف يـدل لمـإن طمبـة بـك مـرزوق الـذي يدمتـو ا     - 

 عمى انو ذو
 . (20)منصب ميم  و الدولة ((     

 ذ ي شاااف المشاااهد الاااذم يتبناااار الااانص الساااابق عااان الع تاااة الحميماااة ماااا باااين    
الم مااااح الجساااامانية والطبااااا ي التااااا يتمي ااااز بهااااا بعااااض ا شااااصاص وبااااين الوظااااا ف 

  فالالار والبداناة   و   والمنال  الح ومي ة التا يتال د)ا ذلل ك اللنف من البشار 
وانتفاااااخ الشاااادتين واللغااااد   و   زرتااااة العينااااين علااااى الاااار م ماااان ساااامرل البشاااارل   و   
اللاام  المت ب اار   و   حر ااا  الاارذس والياادين المت زنااة المرسااومة بدت ااة  ذا ت ل اام   اال  
)ذر ع ما  على ذ)مي ة الشصص وعلو  منلبه فا الدولة ر ) ذا لاو ر نجيا  تلاك 

  فااا روايتااه   ميرامااار   ر ولعاال  )ااذا نااوعل ماان ذنااواع النجاااح فااا تلااميم الشصلاايا
 شصليا  روايته  ن لح  التعبير . 

تسير )ذر امم انا  امبستمولوجية التا تعراها رواية ميراماار  لاى ت سايس 
ساااانلتاا مااااي عاااادٍد ماااان  امبسااااتمولوجيا وفااااا النلااااوص ا تيااااةنااااوع آصاااار ماااان ذنااااواع 

 دينية ر  ما فا النص اآلتا   النلوص التا تفرز معرفة
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)) ... )) الرحمن ،عمم ، القرآن ، لمق اإلن ـان ، عممـو البيـان 
ــــنجم والشــــجر ، ي ــــجدان ،  ، الشــــمس والقمــــر بح ــــبان ، وال

 وال ماء ر عيا ووي  الميزان .. (( 
ميـــيت أيـــرأ  ـــورة الـــرحمن الحبيبـــة إلـــى يمبـــو مـــذ كنـــت  ـــو  -
 ..زىراأل 
 بقى وجو ربك ذو الجالل واإلكرام (()) كل من عمييا  ان ، وي -

)) يا معشر الجـن واإلنـس إن ا ـتطعتم أن تنفـذوا مـن أيطـار  -
 . (21)ال ماوات واألرض  انفذوا ال تنفذون إال ب مطان (( (( 

مة رمزية تشير  لى عظماة الصاالق  جال  ثي ا )ذا النص ياد م لنا فالروا ا ف
ن سما   لى الشصلايا  الر يساة فاا   ر  ما ذنها تشير  لى نوٍع من ال شف عوع 

ثاار ماان ماار ل فااا )ااذر الروايااة الروايااة و)ااا الساامة الدينيااة ر ولعاال الروا ااا ي رر)ااا و  
ر ولعل النص ال حق دليل على ما تلنا  (22) يد )ذر السمة على شصليته البطلة لت 

 ياااد للساااما  الشصلاااية لبطااال الرواياااة   عاااامر مااان ذن  )اااذر النلاااوص ت تبااال تليااال 
دعول  لى اميمان اللاادق باا، ر والباارز فاا )اذا الانص لايغة  ا  ر  ما ذن ه وجدم

السلال الذم ي من فا توله      يف   ذلمن با، وذنا ذحترق فاا جحيماه ؟   والتاا 
 لعب  دورًا فا ترسيأ عنالر المعرفة الدينية ود  تها  

 كيف ال أؤمن باهلل وأنا احترق  و جحيمو ؟ -)) 
لقد لمق أم الك لمجحيم ، لن يبارك اهلل لك  و شـوء ، الـرج  -

ر  ، كمــا طــرد إبمــيس مــن رحمــة مطــرودا مــن ىــذا المكــان الطــاى
 . (23)(( اهلل
ن ذشابه ماا ي اون    ن  شب ة الاد    التاا نرا)اا ماثلاة فاا الانص تشاتغل لت او 

لاوان الات حم اللغاوم بالفااا اللغوم الذم يحتشد فيما بين ذجزا ه ليااد م لناا لوناًا مان ذ
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ليغتا ا ستفهام والنفا فا الجملاة السااباة   و ياف   ذلمان ...   دورًا  تلدم ر  ذ
مهمًا فا تاديم امبستمولوجيا الدينية  ذ تنعطف الد لة الواردل فا النص   ذلمن با، 

 ا ا للية  من ص ل  ليغة النفا بينما ت تا ليغة ا ستفهام لتعيد)ا  لى حظيرته
الدور ا  بر فا تاديم الاااايا الف رياة التاا تاتمص ض  واللغة على )ذا ا ساس تلدم

عنهااا النلااوص  ذ ذن     الف اار ياا تا فااا ع تتااه مااي المعرفااة ماان بااا  اللغااة ر فهااو 
بها يلبح ش ً  تاول فيه ماا انتها   لياه تجاار  امنساان ر وممارساته وماا آلا   لياه 

 . (24)ت م ته وتصي  ته    
يااا تا محتشااادًا بامبساااتمولوجيا الديني اااة مااان صااا ل  شااافها عااان  نص ا تااااالااا

العديااد ماان الع مااا  المعرفيااة التااا تشااير  لااى العديااد ماان ا عااراف التااا سااار عليهااا 
ليطلعنا  العديد منا لذلك جاا النص  المسلمون ا وا ل ر و)و بالطبي ذمر يصفى على

 عليه  

ــا محمــوم ــا نظــرات صــامتة . أن ــدة  )) تبادلن بــااس وىــو عني
نيـرت تمامـا . وال يوة إرادتـو ، أو لـوال لـو و أل غايبة . ول

 و كرت ب رعة اشد من البرق  م يمت :

طى ، م ــــل الــــزواج اإل ــــالمو زىــــرة ، توجــــد طــــرق و ــــ -
 !األصمو

ف ينيــا محــل ال يــب  قمــت وانــ  ال أعــر حــل الت ــاؤل  ــو ع
 عن المويوع أك ر من ذكريات غامية :

 ج الم ممون األواال ..نتزوج كما كان يتزو  -

 كيف كانوا يتزوجون ؟ -

أيبمـــك زوجــــة عمــــى  ــــنة اهلل  أعمـــن بينــــو وبينــــك إننــــو -
 !ور ولو



 
 

   

 

ى ىإبستمولوجواىالسرد
ىدراسةىتطبوقوةىفيىرواوةىمورامار

ىمى.ىدى.ىعبدىاللهىحسنىجمول
ىمى.ىأحالمىعاملىهزاع

  2112ىكانونىاألول(ى13)ىىالعددى

  04 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 بال شيود ؟ -

 أمام اهلل وحده ! -

  قالت محتجة  و ا تياء :

ــ  مــن حولنــا يتصــر ون وكــ نيم ال يؤمنــون بــ ن اهلل  - جمي
 موجود !

  م ىزت رأ يا ويالت بإصرار :

 . (25)ال . . ((  -

مان ص لاه المسالمون  لسابق على العرف الاذم  اان يتازوجا النص افاد ذطلعن
ر  ذ لم ي ان )نالاك ساند تاانونا يساتندون علياه   على وفق سرحان البحيرم   ا وا ل

سااوال امتاارار بااذلك ذمااام ا، ر والحاياااة ذن  ا ماار لاام ي اان  ااذلك فماان شااروط لااحة 
ان البحيارم  اان يبايح  ال الزواج امس ما وجود شاا)دين علاى ا تال ر    ذن  سارح

شاا ر فهو يحاول بهذر الطرياة ذن ياني ز)رل بزواجه منها بدون عاد زواج وذراد من 
 .فا النهايةص ل ذلك ذن يستغل جهلها وعفويتها ر ول ن ز)رل لم تستج  له 

ولعل بعض النلوص الساردية فاا )اذر الرواياة ست شاف عان معاارف ذصارال 
 فا النص اآلتا   يمتزج فيها الدين بالترا   ما

 . (26))) إعدلنو عمى القبمة ((    

فماان جملااة العااادا  المتعااارف عناادنا ذن نعاادل ماان يحتااار  لااى الابلااة ر ذمااا 
فااا )ااذر الروايااة وعلااى لسااان حااال ساارحان البحاارم الااذم ذلاابح يا سااًا  لااى درجااة ذنااه 

 يف ر بالمو  فا  ل لحظة و  يطمح  لى تحايق )دف معي ن .

 لااى ال شااف عاان  بسااتمولوجيا  آيديولوجيااة ولعاال   ص ا تيااةوتتطل ااي النلااو  
  ال ثير منها يعب ر عن تناعا  الروا ا نجي  محفوظ نفسها  
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)) حزب األمة ما أعجبنو   يٍو وما نفرنو منو ، الحـزب الـوطنو 
بحما ــاتو وحماياتــو ، الو ــد ب ورتــو العاليــة اللالــدة ، اللال ــات 

ــ ــاة ب ــو حي ــو يــويعتنو   ــة الت ــو ، األلــوان الحزبي ــى ل اردة ال معن
الذين لم أحّبيم ، الشيوعيون الذين لـم أ يميـم ، ال ـورة وم زاىـا 

 . (27)وامتصاصاتيا لمتيارات ال ابقة (( 
فا )ذا النص يفاجر المتلاا بجملة من الارارا  الجا)زل التا تنم  عن تجربة  

  ر وتااد ت ااون باال مجموعااة ماان التجااار  اآليديولوجيااة التااا عانا)ااا   عااامر وجاادم 
ون  سااااااطًا ماااان الروا ااااا علاااااى شصلاااايا  الروايااااة و   عااااامر وجاااادم بالااااذا    في اااا

ال اتااا  نفساااه ر وفياااه نلتااااا ماااي مجموعاااة مااان ا ح اااام  مجماااوع )اااذر اآلراا )اااا آراا
فحاااز  ا ماااة فياااه الاااذم يعجااا  والاااذم   يعجااا  ر والحاااز   – ماااا تلناااا  –الجاااا)زل 

تادتاااه ذد    لاااى  لحماتاااا  التااا يتلااار ف فيهاااا ياااة    ذن االااوطنا فياااه الحماساااة العال
عاامر وجادم   لام يحاب هم   فشله وتصل فه عن مطال  الجماا)ير ر وا صاوان المسالمون

ر الشاايوعيون الااذين لاام يفهمهاام ر ذمااا عاان حااز  الوفااد فهااو الااذم ذثااار  عجابااه فثورتااه 
الشاع  ر نلماح عالية صالدل  ما ذن  تاعدتاه الجما)يري اة واساعة جادًا  وناه يمث ال عاماة 

 ان من باين النااس الاذين يادعون للثاورل  الطرح اآليديولوجا ذن الراوم من ص ل )ذا
ول ن الثاورل التاا ت اون منلافة ماي ذبنا هاا الاذين دافعاوا عنهاا وحمو)اا مان ا نحاراف 
 وا ستبداد والظلم ر ولهذا تال     الثورل ومغزا)ا وامتلالاتها للتيارا  الساباة   .

باين منلاور ناا)ا وعاامر وجادم حاول  فيتحاد د الحاوار  لنص ا تاذما فا ا 
اآليديولوجية السياسية ر ومن ص لها تثار بعض الااايا امبستمولوجية التا يراد من 

  لى )ذر المنطاة المعرفية ولال صلفياته الثاافية بها   المتلاا وجذبه   ورا ها   راا
 )) عمى أي حال  ال ورة لم تمّ ك .

 ذلك ىو ال بب ،  حتى  قراء طبقتنا يد ال يحبون ال ورة ..ليس  -
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يبيـت عمـى الفرصـة بجنـون ، ميـيت بـو إلـى رحمـة  ـو رحـاب 
تاري  ، نوىت بموايف ال يجوز أن تن ى ، ا تعرينا األحزاب ، 
حزب األمة ما لو وما عميو ، والحزب الوطنو ما لو ومـا عميـو ، 

و الشــعبية مــن الطمبــة والو ــد وحمــو لممتناييــات القديمــة وياعدتــ
والعمال والفالحين ، لماذا جنحت بعد ذلـك لال ـتقالل ،  ـم لمـاذا 

 أيدت ال ورة ..

 ولكنك لم تيتم بالمشكمة االجتماعية الجوىرية ؟ -

  قمت ياحكا : -

ا أن اعمــل كمــ ذون د نشــ ت عيــدا بــاألزىر  مــم يكــن غريبــلقــ -
 ــو  ال ــربو شــرعو ر ــالتو  ــو الحيــاة أن يو ــق بــين الشــرق 

 الحالل !

 ؟ن معا ، أعنو األلوان والشيوعيينا أن تجمل عمى النقيييأليس غريب -

ـــم جـــاءت ا - ـــرة  ،   ـــرة حي ـــت  ت ـــر مـــا  ييمـــا كـــال كان ـــورة لتمـــتص لي ل 
 .(28)معا((

منلااااور بااااا)ا عااااامر وجاااادم ذن  الثااااورل لاااام تمس ااااه فلماااااذا اعتاااازل   ذ يسااااتفز   
ر وجادم فاا الحادي  مفس ارًا آيديولوجيتاه ا حزا  ؟ ولماذا ذي د الثورل ؟ ثم  يستمر  عام

تشااو ق  لااى تنحاارف عاان ذ)اادافها السااامية التااا ت )ااذر ذن  الثااورا  جميعهااا ساارعان مااا
تحاياها الجما)ير ومي )اذا يشاير منلاور  لياه ذناه تاد ذ)مال الحادي  عان   المشا لة 
.. ا جتماعيااة الجو)ريااة   و)ااا المشاا لة ا )اام التااا  ااان ينبغااا عليااه ا شااتغال بهااا 

ل اان عاااامر تاطعاااه اااااح ًا     لااااد نشااا   عهااادا باااا ز)ر فلااام ي ااان  ربياااا ذن اعمااال 
 ماا ذون شاارعا رسااالته فااا الحيااال ذن يوفااق بااين الشاارق والغاار  فااا الحاا ل   ..  ن  
)ااااذا الحااااوار ولعل ااااه لاااايس الوحيااااد الااااذم يحاااااول ال اتاااا  ماااان ص لااااه التجل ااااا لتاااااديم 
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مطلاااين عباار  ثافااة الحاااور الف اارم   بسااتمولوجيا آيديولوجيااة فااا حساسااي ة وواااوح
)او تطوياي المتلااا لصدماة )اذر  –على ما يبدو  –للذا  الراوية ر والهدف من ورا ها 

 ا ف ار التا يرا)ا الروا ا سامية ومناسبة للواتي العربا المعاش .
فاااااا الااااانص ال حاااااق تت ااااااح امبساااااتمولوجيا اآليديولوجياااااة التاااااا تمتااااازج ماااااي  

نااااة نساااايجًا فني ااااًا واحاااادًا ماااان صاااا ل  يااااراد بعااااض ا ف ااااار امبسااااتمولوجيا الديني اااا ة م و 
ة تتحد   عن سي د   نا الفاروق عمر   راا ا، عنه  اآليديولوجية متمازجة مي تل 

)) ال تصــــدق مــــا يقــــال عــــن العدالــــة واالشــــتراكية ، الم ــــالة  
تتملص  و كممة واحـدة : القـوة ، إن مـن يممـك القـوة يممـك كـل 

د ذلــك مــن أن يت نــى أمــام النــاس بالعدالــة شــوء ، وال بــ س بعــ
ال  لبرنــو بــاهلل ىــل رأيــت أحــدا مــنيم ي ــير  ــو  واالشــتراكية ، وا 

 . (29)األ واق شبو جاا  م ل  يدنا عمـر؟! (( 
ففا )ذا النص يترااال لنا العنلر امبستمولوجا اآليديولوجا بشا ل واااح 

ا ية ر المساالة تاتلصص فاا من ص ل توله       تلدق ما ياال عن العدالة وا شتر 
 لمة واحادل   الااول ر  ن مان يملاك الااول يملاك  ال شااا ر و  با س بعاد ذلاك مان ذن 
يتغناااى ذمااااام الناااااس بالعدالااااة وا شااااترا ية   فالااااذم يعرفااااه حساااانا عاااا م و)ااااو  حاااادال 

ا ق مطلا  الااو ل شصليا  الرواية ذن  العدالة وا شترا ية ما )ا    ذ ذوبة ما لم يتح
يحلل عليها امت ك  ل شااا ر ثام يشاير مان صا ل تولاه    )ال  ستطيي منالتا ي

رذياا  ذحاادا ماانهم يسااير فااا ا سااواق شاابه جااا ي مثاال ساايدنا عمااار؟     لااى ذن  العدالااة 
تحااا  بااالاول ر فحساانا عاا م يعتاااد ذن الاااول بالمااال واماات ك  اال شاااا و  يعتاااد ذن 

ع نفساه ليشاعر بفاار اآلصارين ر فااد  اان ذحدًا موجودًا مثل سيدنا عمر الذم  ان ي جو  
ل فااا ا سااواق و)ااو جااا ي علااى الاار م منااه ذن ااه  ااان تااادرًا علااى  شااباع نفسااه باال  يتجااو 
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ن ا،   اواع نا هااا فاااً  عاان ذ)اال بيتااه    ذنااه لاام ي اان ليفعاال ذلااك لصوفااه وصشاايته ماا
 سبحانه وتعالى   .

ة مااان صااا ل ومااار ل ذصااارال يطلعناااا نجيااا  محفاااوظ علاااى ع ماااا   بساااتمولوجي 
الحااوار الااذم دار مااا بااين ساارحان البحياارم وبااين لاادياه المهناادس علااا ب ياار و)ااو 

 لديق  

 الو ديين بالكمية . أتذكر ؟ بةكنا عيوين  و لجنة الطم -))     
 كنا ويتذاك أعداء الدولة . اجل . . أما اليوم  نحن الدولة . -       
        ........ 
 . (30)تراكو ؟ (( إذن   نت  وري اش -       
ذماا الجماا)ير فااد ر من صا ل ماامون الانص نفهام ذن  الدولاة تمث ال السالطة  

و اادًا ر  ي ونااون ماان الملياادين لهااا ذو ذن هاام ذعاادال)ا ر وتااد ي ااون عاادو  الساالطة اليااوم 
ي ون )و السلطة و)ذا )و الحال الذم نجدر فا  ثيار مان لاور الماااا والحااار 

ذنظمااة  ثياارل وذتاايم م انهااا ذصاارال ر والااذم يباااى ماان )ااذر فااا آٍن واحااٍد ر فاااد ساااط  
 التا تمنحها الحيال والطم نينة . )و الذم يستمد شرعيته شعبه ا نظمة 
صر نلحظ ذن ا جتماع على الاارآن لام يعاد للوظيفاة المعروفاة   فا النص اآل 

ن مااا اصتلفاا  المساا لة )نااا ر   ذ ذلاابح و)ااا ا سااتماع للااارآن ال ااريم وتاادارس آياتااه   واع
 ا جتماع  جل الاسم عليه  

 . (31))) لم يبق إال أن نجتم  لمق م عمى القرآن .. (( 
ر يتعلاااق بآلياااة ا تفااااق علاااى  اوسياساااي ااجتماعيااا اعرفااا فااااد ذباااان الااانص )ناااا  

يجتمااي )اال ا  الاارارا  بااين الناااس وصالاة بالنساابة لقمااور التااا يحيطهاا الصطاار ر  ذ
الاارارا  ومان ثام  ياسامون علاى الاارآن علاى عادم ن ا  الناس فيتفاون على جملة مان 

 تلك ا تفاتا  .
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عن  بستمولوجيا من نوٍع جديد و)ا امبستمولوجيا الجغرافياة ر  ا تا يتمص ض النص  
  ذ ي شف نجي  محفوظ فيه عن ذ)مي ة وموتي بنسيون ميرامار  

ــراه  ــدق ، ي ــى  ن ــام إل ــذي تحــول مــ  األي ــر ال ــت الكبي ــك البي )) ذل
ار  و لان جعفر كقمعة ص يرة ، وحوشـو القـديم الـذي شـق ال ا

 . (32) يو طريق إلى لان اللميمو (( 
تلعاة لاغيرل تحمال فاا داصلهاا   ناه ذ يتصيل عاامر وجادم بنسايون ميراماار   

عددًا من الموروثا  الاديمة التا يعتز  بها عامر فا    ع تة امنسان بالم ان ع تة 
ر ومان )ناا ذلابح مان المم اان  (33)التا ثر وا ثيار    جدلياة تشا ل مان صا ل عملياة 

الم ان الواتعا لميرامار على وفق ما يرويه نجي  ر فهاو يااي فاا صاان جعفار و  ن اه 
 تلعة لغيرل ر ذما عن حوشه الاديم فاد ش قَّ فيه طريق  لى صان الصليلا .

ن فااا الاانصت ا تااا استشااهد  الااروام بإبسااتمولوجيا جدياادل )ااا ذشاابه مااا ت ااو  
 بامبستمولوجيا الريااية  

 (34))) لنحذر الك ل ، ال ب س من تجربة المشو  و الصباح المشـمس (( 
. 

يااا علاى  نفسه  الوت  دم يمارس الريااة  ل لباح وفا  ن عامر وج
لذا فهو ينلح بممارسة المشا فا اللباح المشمس فهو الذم ذوتا  فرا ه بالمشا 

 د اللحي ة التا نعرفها جميعًا .يااا على ال سل فاً  عن الفوا 
تطالعناااا العنالااار امبساااتمولوجية مااان صااا ل ال شاااف عااان  فاااا الااانص ا تاااا 

 طبيعة الحيال ا جتماعية التا تحيا)ا ا سرل الشرتية  
 . (35))) األب يطال  جريدة واألم تطرز ريعة واألبناء يمعبون (( 
والر المحبة فهو  ن عامر وجدم يتمنى ذن يعيش ب سرل مجموعة وتربطها ذ

منهماااك بااااراال  –والماااراد باااه عاااامر وجااادم نفساااه  –محاااروم مااان )اااذر ا سااارل   ا   
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اللحف بح م المهنة التا مارسها طيلة حياتاه ر وا م و)اا زوجتاه مشاغولة بتطرياز 
رتعاااة و)اااا د لاااة علاااى تشاااب ثها بالعمااال المنزلاااا ر وا طفاااال و)ااام ذو در  اااارتون فاااا 

 اللع  .
ق يحاول البوح بإبستمولوجيا اجتماعية ذياًا تحاول ال شف النص ال حوفا  

 عن الواتي ا جتماعا الذم  ان الناس يحيونه فا السابق  
 . (36))) كان يممك ألف  دان ، كان يمعب بالمال لعبًا .. (( 

ومن ص ل ال شف عن شصلاية   طلباة باك مارزوق   يحااول تزوياد  الروام
مسايطرًا علاى رتاا   فاا ذلاك الازمن ذ  اان امتطااعالنص بإبستمولوجيا اجتماعية ر  

الناااااس و ااااان الواحااااد ماااانهم يمتلااااك مساااااحا  واسااااعة ماااان ا رااااااا بينمااااا   يمتلااااك 
 البسطاا من ا رض شي ًا .

امبسااتمولوجيا ماان صاا ل عااالم مااا وراا الطبيعااة ذو    ياااد م لنااا الاانص ا تااا
   يعر فها    من ذاق مرارته الميتافيزيايا   ر فا حديثه عن طبيعة المو  التا  

 . (37))) طبيعة الموت ال امية المقتحمة (( 
ر الروام  ذن طبيعاة الماو  )اا فاا ح ام الغماوض المااتحم الاذم  باد    ذ يار 

ذن ي بادرناااا يوماااًا ماااا وبماااا ذن  معرفاااة الماااو  تتطل ااا  مناااا تجريااا  الشاااعور باااالمو  ذو 
تااه لااذا ذلاابح ماان ال لاام نجاار   )ااذا امحساااس   وننااا لااع  علينااا معرفااة طبيعتااهتذو 

باااه تباااااى المعرفاااة م باولااااه     بااااه   تتجااااوز مااااا عب ااار عنااااه الاااراو  المريااار وحتااااى نجر 
 الغاماة الماتحمة   .

 عاارضتحاااول الفلساافة ذن تاااد م نفسااها ماان صاا ل ف ذمااا فااا النلااوص ا تيااة
لثاافيااة جاازٍا ماان  بسااتمولوجي تها ر و يااف    ذا مااا عرفنااا ذن  ذولي ااا  نجياا  محفااوظ ا

اًا مان صا ل حلاوله علاى ليساانس   ان  تام  فيما بينها معرفة بالفلسفة بال تصلل 
           (38)اآلدا  فا الفلسفة 
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)) اإليمان . . الشك . . إنيما م ل النيار والميل .. اعنو إنيما 
 . (39)ال ينفصالن ، وأنت يا بنو من أي جيل ؟ (( 

لآلصر وحيثما وجد ذحد)ما ينتفا  انمناتا انفاميمان والشك    )ما عنلر  
وجااود اآلصاار ر مااي ذن  الولااول  لااى واحااة اميمااان تتطل اا  العبااور ماان صاا ل منطاااة 

مجااا الليال ر ومجااا الليال  يال والنهاار ر فا  وجاود للنهاار با الشك ر فهما مثل الل
)اا    بد  من ذن يساباه النهاار )اذر )اا الع تاة الجدلي اة ماا باين اميماان والشاك  ماا

 الع تة ما بين الليل والنهار .
فتتمظهاااار امبسااااتمولوجيا عباااار سلساااالة ماااان الرليااااا   ذمااااا فااااا الاااانص ا تااااا

 الفلسفية الذاتية التا ت تا متداصلة مي النمط الدينا  
)) الجنة ىو المكان الذي يتمت   يو اإلن ان بـاألمن والكرامـة ، 

 . (40)أما النار  يو ما ليس كذلك (( 

حرم و)و  ارق حتاى ذذنياه بالحماتاا  والساصافا  و)او الاذم   يالمن  ن سرحان الب
بالحرية وال رامة ر ولهذا ياول ذن الجناة )اا الم اان الاذم يتمتاي فياه امنساان باا من 
والحريااة وذمَّ م ااان  ااان  ذ  ن ااه لاام يحاادد م انااًا معي نااًا ر  مااا ذن  النااار فااا رليتااه تاااف 

فهاااا الم اااان الاااذم يفااااد فياااه ر  عل اااق بالجناااة علاااى الااااد مااان الرلياااة السااااباة التاااا تت
 امنسان ذمنه و رامته .

ة التاا تتبن ا)ا رواية   ياا  الفلسفان الع تاديد مان العاع اشف النص ا تاوي  
  ميرامار    

)) أن تؤمن وان تعمل  يو الم ل األعمى ، أال تؤمن  ذاك طريق 
ا ىــو آلــر ا ــمو اليــياع ، أن تــؤمن وتعجــز عــن العمــل  يــذ

 . (41)الجحيم (( 
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 ذ ذن  تم اة المثاليااة   التاا يارر)ااا نجيا  محفااوظ   ت مان فااا تاوافر عنلاارم  
اميمان والعمل وبفادان ذحد)ما تاطر  تلك المثالي ة وتد تتحط م فا صاام متا)اا  
الحيااال ر فانعاادام اميمااان مااي وجااود العماال يحااد د نتيجتااه الروا ااا بالاااياع   وتااوافر 

ي العجااز عااان الايااام باا داا ا عمااال فهاااذا يعنااا الساااوط فااا تعااار عنلاار اميمااان ماا
رر فلسفة نجي  محفوظ من ص ل ذبطال روايته   .  الجحيم    ما تار 
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 اهلوامش :
                                                      

)و نجي  محفوظ بن عبد العزيز بان  بارا)يم بان ذحماد باشاا ر ولاد فاا الااا)رل     * 
م   سااما بهااذا ا ساام تاااديرًا ماان  2332آ   03 –م  9199ا ول  ااانون  99

والاادر للطبياا  العااالما الراحاال نجياا  محفااوظ الااذم ذشاارف علااى و دتااه ر روا ااا 
ملرم حاز على العديد من الجوا ز ومن بين ذ)م )ذر الجاوا ز جاا زل نوبال فاا 
اآلدا  . ينظاااار   نجياااا  محفااااوظ بعيااااون سااااورية ر مجموعااااة ماااان المصتلااااين 

 . 222   2332باحثين ر وزارل الثاافة ر دمشق ر وال
  ينظر   الفن والحس ر ميشاال ديرمياه ر ترجماة   وجياه البعيناا ر دار الحداثاة ر (9

 . 22   9111ر بيرو  ر  9ط 
  ينظاار   تملااان الاازمن فاااااا  حااراك الاازمن فااا الاانص الشااعرم العربااا ر د. (2

 . 9   2333عر  ر دمشق ر جمال الدين الصاور ر مطبعة اتحاد ال تا  ال
 – 24   9119  المعرفاااة ر د. محماااد فتحاااا الشااانيطا ر دار الثاافاااة ر الااااا)رل ر (0

22 . 
 . 931  ينظر   تملان الزمن   (4
  ينظااار   نظرياااا  الااااراال والت ويااال ا دباااا وتااااايا)ا ر د تاااور حسااان ملاااطفى (2

 . 91   2339سحلول ر مطبعة اتحاد ال تا  العر  ر دمشق ر 
  الااراال و الحداثاة ر مااربة ال ا ن والمم ن فا الاراال العربية ر حبيا  ملنساا ر (2

 .  9   2333مطبعة اتحاد ال تا  العر  ر دمشق ر 
 . 9  الملدر نفسه   (2
 . 221  ينظر   نجي  محفوظ بعيون سورية   (1
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