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الملخص:
إن ظاهرة انزياح التاريخ حنو اخلطاب الروائي يف رواية "كتاب األمري" لواسيين األعرج ،كان هلا أثر فكري وثقايف على مستوى
أنساق اخلطاب الروائي ،حيث يصل هبا الروائي إىل بناء تأويالت ورؤى خاصة تضيء مقصديته الفنية واإليديولوجيا ،وحياول
من خالهلا أن يصوغ التاريخ صياغة فنية ،وذلك وفق رؤى إيديولوجيا ،وعليه فإن هذا املقال يهدف إىل رصد عالقة التمازج بني الروائي
والتارخيي واإليديولوجي ،وكيف شكل اإليديولوجي بعدا مجاليا داخل اخلطاب الروائي؟ وما هي أهم القضايا اإليديولوجيا اليت طرحتها
الرواية؟
الكلمات المفتاحية  :اإليديولوجيا؛ الرواية؛ التاريخ؛ احلوار؛ التسامح.
Abstract:
The employment of historical events in the Narrative Discourse wields a strong intellectual and
cultural impact on its format. This is seen in the novel "Book of the Prince" by Wassini Al-Araj. In it,
the novelist knits special interpretations and visions that illuminate his artistic and ideological intent,
and through which he tries to formulate history in an artistic manner according to his ideological
visions. This article, therefore, aims to explore the interrelationships between historical events,
ideological dimensions and the novel. It also aims to investigate: 1) how ideology can form an
aesthetic dimension within the narrative discourse; 2) the most important ideological issues raised in
the novel.
Key words : : Ideology ; Novel ; History ; Dialogue ; Tolerance.

مقدمة:
ال ميكــن إدراك الـعـالقـة اجلدلية بـ ـيــن الرواي ــة والتاريــخ ،إال مــن خالل عالقــة ال ـت ــناص ()Intertextualité
باعـتـبار التــاريخ مادة مـنجــزة سابـقـة ،وباعتبار الرواية نـصا مـنـجـزا الحقا ،ومن هنا فإن الرواية اختارت املادة التارخيية
سلفا ،واعتربهتا م ــن أهـ ــم الروافد السردية الـقريبة منها ،حيث اختذهتا جماال لألخذ منها ،فالرواية تروي تاريــخا؛ ولكن
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ت ــرويه بطريقتها اخل اصة ،أي وفق الرؤية الفنية واإليديولوجيا للكاتب الروائي ،فالرواية ال تكرر التاريخ؛ بل ت ــرفع الغطاء
عن املستور فيه واملسكوت عنه من وجهة النظر الفكرية للروائي(.)1
وعليه فإن ه ــذا ما حتاول رواية "كتاب األمري" لواسيين األعرج االضطالع به يف احلدود اليت يسمح هبا
التخيـيل ،فالـكاتب الروائي يستعني باملادة التارخيية وفق رؤى إيديولوجيا خاصة به ،ويتخذ منها مسرحا
لألحداث ،وإطارا عاما للشخصيات والزمان واملكان ،إذ يعيد بناءها ع ـلى حنو تبدو فيه أكثر نضجا واكتماال ،ومهما
رجع الكاتب الروائي إلــى املادة التارخيية؛ فــإن خطابه سيظل مندرجا ضمن حقل التخيــيل ،فــالرواية التارخيي ــة (( ومن
التارخيي مع عناصر أخ ــرى
خالل حواريّتها ال ميكن أن تكون إع ــادة كتابة للتاريخ ،وإمنا هي أتّون ينصهر فيه العنصر
ّ
ـخييلي للـ ــرواية))( ،)2ومن ه ــنا فإن رواية "كتاب األمري" خطاب ختـيـيلي يؤدي وظيفة
تس ــهم مجيعا يف بناء الــكون الت ّ
فنية؛ ولك ــن هلذا اخلطاب خصوصية ،حيث يصل به الروائي إىل بناء تأويالت ورؤى خاصة تضيء مقصديته الفنية
واإليديولوجيا ،وحي اول من خالله أن يصوغ التاريخ صياغة فنية ،وذلك وفق رؤى إيديولوجيا خاصة ،إنه يعقد عالقة
مع النص التارخيي يف كونه مادته األساسية اليت يريد هبا الروائي بعدا واقعيا ،وهكذا يكون التارخيي موضوعا للتخييل
الروائي من خالل فعل انتقاء الوقائع التارخيية وفق رؤى فنية وإيديولوجيا ،وعــليه ميكن طرح اإلشكالية اآلتية :كيف
كان التمازج بني الروائي والتارخيي واإليديولوجي يف رواية "كتاب األمري" ،وكيف مت تشكيل اإليديولوجي بأنساق
سردية ،وكيف اكتسى هذا اإليديولوجي بعدا مجاليا داخل اخلطاب الروائي؟ وما هي أهم القضايا اإليديولوجيا اليت
طرحتها الرواية؟
 )1مفهوم اإليديولوجيا:
عـرف مـصطلح اإليديولوجيا كثريا من الـتحليالت واملناقـشات ،وعلى الرغم من ذيوعه وانتشاره يف مجيع جماالت
العلم واملعرفة (الفلسفة ،واألدب ،والسياسة ،والفكر)...؛ إال أنه ظل أكثر املفاهيم غموضا وغري مستقر يف صبغة
مفاهيمية واحدة ،حيث شهد هذا املـفهوم تـطويرا وتـحويرا كـبريين ،ظهر مصطلح اإليديولوجيا ألول مرة على يد
الباحث الفرنسي "ديستوت دوتراسي" ( ،)Sestut detracyسنة  ،)3(6971ومبا أن تأثيل كلمة اإليديويوجيا
يرجع يف األصل إىل اللغة الالتينية " "Ideaاليت يراد هبا الفكرة و Logosاليت تعين العلم ،فيصبح املدلول احلريف
للكلمة "علم األفكار"( ، )4وجند أن دوتراسي يدرسها وفق علمية جتريبية غري جتريدية ،انطالقا من تأثره الشديد مبقولة
الفلسفة احلسية لدى كوندياك ( )Condillacاليت ترى فيها أن األفكار أساسها احملسوسات ،وأن العقل وعاء

احلس(.)5
ومن خالل املفاهيم اليت أرساها دوتراسي اهتم اإليديولوجيون بدراسة علم األفكار ،من حيث مثوهلا الـواقعي بـعيدا
عن كـل األطروحات الغـيبية واملـيتافيزيقـيا ،وكل التصورات اخليالية املنبثقة من التأمالت النفسية ،يقول "دوتراسي"(( :إن
كلمة إيديولوجية تستبعد كل ما هو شكلي وجمهول ،وال تستدعي يف الذهن أي فكرة خاطئة وغامضة))( ،)6وهذا ما
يفسر لنا أصوهلا اليت كانت تتشبث بالعلمية واملنهجية والتجريبية.
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وهكذا عرف مصطلح اإليديولوجيا انتشارا واسعا بني الفالسفة واملفكرين ،ويف مجيع خمتلف األحباث
السوسيولوجية ،لريحتل ويتداوله رجاالت السياسة واحلكم ،ومنه إىل آفاق مفهومية جديدة أبعدته بصورة جذرية
عن األصل الذي حدده له "دوتراسي" (.)7
ويف هذا اإلطار يرى الفيلسوف االمريكي ش.س .بـورس ( ) Charles Sanders Peirceأن األفكار عبارة

عن عالمات ،وقد تصبح رموزا ومؤشرا وإيقونات بانية لثقافة اجملتمعات وآداهبا وعلومها ومعارفها( ،)8ومن مث يراد هبذا
العلم (علم األفكار)  -من منظور سيميائي -كما يتصوره أمحد يوسف بأنه العلم الذي (( يدرس العالمات بوصفها
أفكارا متثل النسق الدال؛ وعليه تصبح من هذا املنظور موضوعا للدرس السيميائي يف متابعة واقعات الوعي كلها سواء
أمتثل ذلك يف صفاهتا أم يف قوانينها وعالقتها باألنساق اليت متثلها وال سيما ما تعلق بأصلها))(.)9
 )0عن العالقات بين الرواية واأليديولوجيا:

تعد العالقة بني الرواية واإليديولوجيا ،عالقة معقدة على املستويني املنهجي والنظري ،ومبا أن الرواية ارتبطت
باإليديولوجيا وثيقا باعتبارها من ((أوائل جنس الفنون األدبية اليت طبقت عليها مفاهيم اإليديولوجيا واختذت وسيلة
لنشرها وإيضاحها ،وظلت كذلك يف رحلتها الزمانية واملكانية من الغرب إىل العامل ،ومن نشوء الرواية إىل اليوم))(.)10
ومن منطلق أن ((األدب هو إنتاج أيديولوجي))( ،)11فإن كال منهما شكل عالقة تواصلية (تأثري وتأثر) ،وهبذا
يغدو اإليديولوجي جزءا ال يتجزأ وال ينفك عن أجزاء النص األديب ،ويكون أشد ظهورا يف اجلنس الروائي ،هذا لكونه
جنسا منفتحا (( ويتيح لألديب حرية التعبري والنقد واملناقشة ،فحوامل األيديولوجيا يف الرواية أكثر منها يف أي جنس
أديب آخر))( )12واضحة جلية.
وهكذا أصبحـت دراســة "اإلنتـاج الروائي" بـكل مـستـوياته ،حوامل لإليديولوجيا ،إذا فالعالقة بني الرواية
ظهر يف كون الرواية خطابا أُنتج حتت تأثري اإليديولوجي؛ إذ الكاتب الروائي ينتج آثارا إيديولوجيا تبدو
واإليديولوجيا تَ َ
مضمرة وخمفية يف النص الروائي ،الذي يكشفها ويظهرها هو فعل القراءة ،وبالتايل تنكشف إيديولوجية الكاتب الروائي
لتصبح صرحية ،وهو غالبا ال يقدر على إخفاءها طويال عن املتلقي( ،)13إذن فالعالقة بني الرواية واإليديولوجيا قائمة
على التمازج والتعاضد والتضايف املتبادل ،اليت اقتضاهتا طبيعة اجلنس الروائي ،وطبيعة اإليديولوجيا ذاهتا ،ولذلك
يلخص لنا عمار بلحسن ثالث أطروحات متكننا من دراسة اإليديولوجيا األدبية اليت ينتجها األدب عموما وباجلنس
الروائي خصوصا وحيللها وفق مايلي (:)14
أ -النص باألديب هو كتابة تنظم األيديولوجيا "وتَـْبنِيَّتُـ َها" ،أي تعطيها بنية وشكال ينتج دالالت
جديدة ،ختتلف من نص إىل آخر ،حيث إن كل نص حيمل جتربته اخلاصة ودالالته املميزة له ،أي شكله ومضمونه ،إذ
ميثل األيديولوجيا االجتاه الفين الذي ينتمي إليه (( فهناك عالقة احتجاج قائمة بني النص ككل هو صياغة املبدع أما
حمتوياته فهي عناصر مستمدة من احلقل االجتماعي األيديولوجي))( )15الذي يسعى إىل تنظيمها يف النص األديب
من أجل إنتاج دالالت وتأويالت.
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ب -يقوم النص األديب بتحويل اإليديولوجيا؛ وهو األمر الذي يسمح باكتشافها وإعادة تصورها وتكوينها
بوصفها أيديولوجيا عامة ،قائمة يف ظل جمتمع معني ،إذ النص هنا يفضح كاتبه ،حبيث جيعل ما خيفيه من أفكار ورؤى
واضحة جلية ،عندها تصبح اإليديولوجيا اليت حيملها النص األديب صرحية معلنة ،برغم من أن وجودها يف النص وجود
خفي مضمر.
ج -يتضمن النص األديب عناصر ُم َعَّرفَة للواقع واجملتمع ،فهو "انعكاس للواقع" ،ومتثل فين مجايل لظواهره
وأشخاصه وعالقاته وأحاسيسه.
وهكذا يبدو أننا ال نستطيع حتديد هذه اإلشكالية بدقة ووضوح إال من خالل حتديد هذه العالقة
الرواية/األيديولوجيا من حيث املبدأ ،إذ تتجلى يف عنصرين بارزين مها(:)16
أوال) اإليديولوجيا في الرواية :ويقصد هبا محيد حلمداين ذلك احملتوى النصي ،أي (( تعدد األيديولوجيات اليت
يلتقطها وعي األديب املبدع ويدخلها يف شكل تصادمي فيما بينها وهي بذلك تشكل حمتوى النص الذي يكشف
يف النهاية عن وعي األديب بواقعه االجتماعي))( ،)17وهذا الوعي ال يتشكل إال بإعادة إنتاج هذا الصراع بني
اإليديولوجيات املتناقضة يف النص ،إذا (( فالرواية نسـق من العـالقات والنـسق ال يتأسـس فـي ذاته إال من خالل
التناقضات))( ،)18فمن داخل هـذه التناقضات بني اإليديولوجيات فيما بينها ،ينبثق التعبري الذي يعمل على تفجري

هذه التناقضات وتوليد املعاين والدالالت املفتوحة(.)19
ومن املسلم به بأن ميخائيل باختني ،اعتمد على األحباث اللسانية املاركسية لتأكيد وجود اإليديولوجيات يف بنية
اخلطاب الروائي ،حيث قدم لنا تقسيما خاصا للـرواية ،رواية حـوارية (متـعددة األصـوات) ،رواية مـونولوجـية (أحـادية
الصـوت) ،ويربز لنا وجود اإليديولوجيات يف الرواية احلوارية اليت تعتمد على تعدد األصوات باعتبار أاها رواية ذات
(( نظام من الدالئل ،فإن باختني كان مدفوعا إىل القول باقتحام اإليديولوجيا لعاملها املعقد ،ذلك أن الروائي يف نظره ال
يتكلم لغة واحدة ،كما أن أسلوبه ليس هو لغة الرواية ذاهتا ،ألن الرواية يف الواقع متعددة األساليب ،فكل شخصية
وكل هيئة ُمتَثَّل يف الرواية إال وهلا صوهتا اخلاص وموقفها اخلاص ولغتها اخلاصة ،وأخريا إيديولوجيتها
اخلاصة))( ،)20ولعل هذه اإليديولوجيا يف الرواية ما هي إال رؤى وأفكار وأصوات تعج هبا الرواية؛ بل هي تلك الطريقة
اخلاصة اليت وظفت هبا ،وهي ما ينتج عن كل ذلك من اختالفات وتناقضات يف الرؤى واملواقف ،اليت تؤدي حتما
إىل الصادم وتوليد املعاين اجلديدة(.)21
ثانيا) الرواية كأيديولوجيا :إن احلديث عن قضية الرواية كأيديولوجيا َجيُُّرنَا مباشرة إىل بيان نتائج صراع بني
األيديولوجيات يف الرواية ،فعندما ينتهي هذا الصراع تبدأ معامل إيديولوجيا الرواية بالظهور ،إذا فالرواية كإيديولوجيا تعين
مباشرة موقف الكاتب األديب بالتحديد مباشرة ،وليس موقف األبطال كل منهم على حدة يف النص الروائي(.)22
وعليه فإن احلديث عن الرواية كإيديولوجيا ال ميكن بيانه وحتديده بدقة ،إال من خالل ((الغوص يف طبيعة الصراع
وحتليلها واإلمساك بتوجهاهتا املختلفة املسامهة يف تشكيل البنية العامة للنص الروائي بكل توجهاته
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الفكرية))( ،)23وكذلك اإلملام بنتائج هذه املصادمات والصراعات(( ،ألن حتديد نتائجها يقتضي – بالضرورة – حتديد
موقف الكاتب منها ،الشيء الذي يربز موقفه النهائي من مواقف أبطاله))( )24داخل النص الروائي.
 - 3اإليديولوجيا بين البعدين الفني والتاريخي في رواية "كتاب األمير":
إن رواية "كتاب األمري" مسالك أبواب اجلديد لواسيين األعرج ،عمل فين مفتوح على تأويالت متنوعة ،حيث
(( ال تتحقق إمكاناته الداللية املفتوحة ومشروعيتــه اجلمالي ــة إال بتعــدد الــزوايا املختلفــة يف التعامــل مع تاريخ عبد القادر
كما اقتبسه واسيين األعرج اقتباسا فنيا ،فصار ملتحما بعرش النص))(.)25
ومن هنا ،فإن "كتاب األمري" ينفتح على "دالالت مفتوحة" تتيح بالضرورة "االحتماالت املمكنة" ،حبيث
يتضايف فيه البعد الفين (كونه نصا سرديا يوظف فنيات ومجاليات السرد) مع البعد التارخيي (الذي يعرض لنا تاريخ
وسرية األمري عبد القادر) مع البعد األيديولوجي ( الذي يقدمه السارد عرب تأويالت مفتوحة تنفتح انفتاحا من حيث
القراءة والتلقي) ،وهبذا فإن اإليديولوجيا ((تتعلق تعلقا جدليا بالسرد ،كما أن السرد يتعلق باإليديولوجيا تعلقا تفرضه
كينونتها ،إذ إن متصورات السرد موقوفة أبدا على وجود اإليديولوجيا اليت حتصل يف ممارسة النشاط اإلنساين
العام))( ،)26وهذا ما يؤكده خطاب املناصصة يف الصفحة األخرية لغالف رواية "كتاب األمري" ،حيث تتضح
من خالله أن الرواية ال تقول التاريخ ألنه ليس هاجسا ،وال تتقصى األحداث والوقائع الختبارها ،فليس ذلك
من مهامها األساسية ،تستند فقط إىل املادة التارخيية ،وتدفع هبا إىل قول ما ال يستطيع التاريخ قوله ،وهذا يدل على
غلبة املتخيل على احلقائق التارخيية ،حيث يتم النزوع حنو التأويل واستدعاء املاضي وإعادة ترهينه ،وفق منظور مغاير
ينتمي إىل أزمنة حديثة ال ماضوية ،ويف هذا إشارة إىل رفض قراءة الرواية باعتبارها تارخيا؛ ألن مثل هذه القراءة
ستدخلها يف منطق آخر للقراءة وهو منطق احلقيقة والزيف ،وهكذا فإن واسيين األعرج استثمر اخلطاب الروائي ذا
الشكل القصصي يف حم اولة إلعادة قراءة تاريخ األمري عبد القادر ،وهذه القراءة املتأدية املؤدجلة تندرج حتت مسمى

"تأويل التاريخ"( ،)27فالرواية تتعامل مع التاريخ (( تعامال ختيليا وتعاجل املعطيات التارخيية استنادا إىل قوانني إنتاج النص
األديب))( ،)28فالرواية هبذا املفهوم نسيج من املعاين والدالالت واألفكار والرؤى اجلمالية اليت تنتج بعدا تـخييليا للوقائع
التارخيية ،وهذا ما جيعل (( عالقة النص بالسياق ممكنة ،وبالتايل إىل غلبة املتخيل الروائي على احلقائق التارخيية ،حيث
النزوع حنو التأويل واستدعاء املاضي وإعادة ترهينه من منظور حضاري وثقايف جديد ينتمي إىل مرحلة األزمنة
احلديثة))( ،)29وهو بالنسبة إىل رواية "كتاب األمري" مرحلة ما بعد االستعمار ،إذ أن جوهر هذا االنشغال هو ((رهان
أديب جديد يتموضع ضمن حركة ثقافية تعتمد إعادة النظر يف املركزيات التارخيية حتت تأثري ثقافات العوملة واحلداثة وما
بعد احلدا ثة اليت اعتقد كثري من الروائيني أاها نوع من املغامرة اليت تستحق أن ختاض))( ،)30حبيث يكون الرد
بالكتابة ،وجتاوز خطاب العنف واملواجهة ،والدعوة إىل احلوار واالنفتاح على الغري ،وإعادة تشكيل وعي جديد باآلخر
حضاريا وثقافيا ودينيا.
وهكذا فإن مرونة اخلطاب الروائي ،جعلت منه جماال خصبا تتحاور وتتفاعل داخله اخلطابات واحلوارات
واألجناس (األدبية وغري األدبية) واإليديولوجيات ،حيث جند يف رواية "كتاب األمري" أاها تتجه حنو إعادة متثيل السياق
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التارخيي ،واالستفادة منه ،إذ ليس اهلدف منها البحث عن احلقيقة التارخيية ،بل اهلدف منها استثمارها يف (( حتليل
ضمين للحظتني أساسيتني يف تاريخ الوعي العريب بالذات وبالتاريخ ،ضمن جدلية حوارية بني الـتاريخ والـذاكرة
والتـخييل والسرية والسلطة والـقيم والـمعتقدات ،فالتاريخ معرفة والرواية حتليل [ ]...مما يربز احلديث الروائي رازحا حتت
مسؤولية اللحظة التارخيية))( ،)31حبيث يصبح الروائي حامال وعيا ممكنا يربز فيه وقائع املاضي من خالله احلاضر
وإكراهاته.
ومبا أن العملية األدبية ،بل العملية اإلبداعية (( تقوم بعملية ترمجة جديدة لتلك الكـتلة األولـية (التاريخ – الواقع
– الفكر العام) اليت ينـحت مـنها الـمبدع إبـداعه؛ فهي عملية حتويل للغة وتشكيلها ،أي نقلها من وضع املادة الدالة
إىل وضع تنظم فيه من جديد داخل نص أديب ينتج شكال جديدا من الدالالت))( ،)32ويف ظل هذا التشكل اجلديد
داخل النص األديب ،ويف بوتقة فنية تشكل منطلقا للفهم والتفسري على حد تـعبري لـوسيان غولدمان ،حــيث ((يشتغل
األول على الـمستوى الـضمين الداخـلي ،والثاين على املستوى اخلارجي وما حيـايثه من بىن تـؤثر على الـموضوع ،وبالتايل
فهي ضرورية يف التأويل والشرح))( ،)33من حيث تقوم بإعادة تنظيم األيديولوجيات يف وضعيات جديدة.
إن إعطاء التخييل سلطة نافذة على التاريخ ،سـاهم يف هيمنة اخلطاب الفين ،الذي تتوارى من خالله األبعاد
اإليديولوجية ضمن بالغة الطمس اليت متأل الفراغات النص ،وحتمل داللة فارغة أمام فتوحات احملكي الذي يستنطق
املسكوت عنه ،ويعيد تأويله ،وهذا من خالل تعايش وحتاور بني خطاب شخصيتني دينيتني خمتلفتني من حيث
املشرب الديين واإلعتقادي واالجتماعي والثقايف والتارخيي والسياسي (.)34
إذ يقوم التخييل التارخيي يف رواية "كتاب األمري" لواسيين األعرج  ،على قاعدة انتقاء واختيار الوقائع
واألحداث التارخيية ،وإعادة صوغها وفق مقتضيات السرد الروائي ،حيث تندمج بنية النصوص التارخيية داخل بنية
النص الروائي الكلية ،فتصبح داللة النصوص التارخيية املنتقاة متوافقة مع النسق العام للرواية ،ويؤول التخييل التارخيي

إىل نفي وحتطيم "وهم التطابق" و"صفاء احلقيقة" و"نقاء اجلنس"(.)35
وبالرجوع إىل العالقة بني "الرواية والتاريخ" ،فإن النص الروائي يعمل ضمن تفاعله مع التاريخ على حتديد
(( شكل عالقته وبعد تأويله داخل دينامية التخييل مندرجا من مستويات التناص والتداول والنصية إىل إنشاء مرجع
جديد يستند إىل شكل من أشكال التاريخ))( ،)36واليت تؤطرها ثالثة مبادئ متداخلة ،ويفضي بعضها إىل بعض ،وهي
مرتبطة بأبعاد النسق والسياق والتلقي ،حيث تشكل مرجعية بني املرجعيتني خالقة بذلك نصا جديدا(:)37
أ) مبدأ االختيار :وهـذا املـبدأ هو نتيجـة مـركبة من استيعاب جـنس النـص الروائـي مـن جهـة ،ووعيه الثقايف

وقناعاته باختيار جنس التاريخ الذي يؤطر به عامل ــه الروائـي ،ومن هنا يأيت مبدأ االختيار ليجيب عن سؤال جوهري:
كيف تلقى الروائي هذا التاريخ؟
ومل جيانب فولفغانغ إيزر ( )Wolfgang-Isèreالصواب عندما اعترب االنتقاء أو االختيار
"فعال ختييليا"(( ،طاملا أنه مييز احلقول املرجعية للنص بعـضها عن بعض ،وذلك م ـ ــن خالل إبراز وجتاوز احلدود
اخلاصة))( ، )38ويتحقق هذا االنتقاء أو االختيار من خالل حتيني عناصر وتغييب أخرى ،إنه اختيار لعناصر من
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مرجعيات وأنساق معرفية خمتلفة ،وهذه االختيارات تكشف بدورها عن رغبة فنية ورؤيا إيديولوجية وموقف يتبناه
الروائي.

ب) مبدأ التحويل :ويتحقق من خالل عملية الرتكيب والتأليف اليت حيدثها بني العناصر املنتقاة( ،)39حبيث
حيتاج الروائي إىل صنعة فنية وصياغة مجالية كبرية ،يستطيع من خالهلا حتويل البنيات الواقعية التارخيية من سياقها العام

أو اخلاص إىل بنيات ختييلية ،فيكون هناك انتقال خاص من ((منطقة الوصف التارخيي إىل منطقة اإلحياء
السردي))( ، )40وتتنوع أساليب الروائي يف حتويل التاريخ وصياغته صياغة فنية ،إذ جيب عليه تطويع املادة التارخيية
وإعادة صوغها يف سياقات جديدة ،عرب مسارات ختييلية ذات داللية مفتوحة.
ج) مبدأ التأويل :وهو املستوى األخري يف فهم العالقة بني الرواية والتاريخ ،حيث يصل الروائي إىل بناء

تأويالت ورؤى خاصة تضيء مقصديته الفنية واإليديولوجية ،إذ حياول من خالل هذه املبادئ الثالثة أن يصوغ التاريخ
صياغة فنية ،وذلك وفق أمناط أسلوبية ،تتخذ من البالغة واحلذف واإلضافة واإلسقاط والتكييف والتحوير أساسا
هلا ،حمررا بذلك التاريخ من أن يقع (( أسري األحدية التارخيية بل يسعى إىل تغليب الروائية من خالل االعتناء بالبعد
اجلمايل وجعله مشغال أساسيا للرواية))( ،)41وداخل دينامية ختيلية مرجعية روائية ذات وعي باجلنس الروائي والعملية
اإلبداعية ،فإن بالغة التخ ييل تعمق االنزياح التارخيي وحترر التاريخ من قداسته وسياقاته املوثقة الثابتة ونواياه وأحاديته

وانغالقه الداليل ،كما مينحه انفتاحا على حمكيات متباينة العوامل ،تتسم مبساحات كبريا من التأويل ،وهذا ما يشكل
مبدأ الطمس التارخيي اهلادم حلدود املاضي ،واملراهن على احلاضر واملستقبل.
وجند أن رواية "كتاب األمري" لواسيين األعرج تتجاوز مبدأ االختيار والتحويل لتصل بنا إىل مبدأ التأويل ،وهذا
من خالل تأويل بعض املواقف لشخصية األمري ،حبيث تنزع عنها قدسيتها اليت عرب عنها الروائي واسيين األعرج (( :أنا
ال أكتب تارخياً آخر بل حالة إنسانية أو وضعاً معيّناً غفل عنه التاريخ))( ،)42مما جعل املتخيل الروائي يعمل

على ((إمتام ما مل يذكره التاريخ بناء على معطيات التاريخ نفسه))( ،)43وعليه ميكن القول أن املتخيل الروائي ال يهتم
بالواقعة التارخيية أو مبا حدث فعال ،و(( إمنا يوظف املادة التارخيية املعطاة يف اإلدراك والتأمل ويطوعها ،وخيلق منها
شيئا جديدا))(.)44
وهذا ما جيعل املؤلف وهــو ينشئ ن ــصه الـ ــروائي وي ــشيد ع ــامله املتخيل (( ميارس لعبة الوصل والفصل بني املرجعي
واملتخيل إىل احلد الذي يستقل فيه النص ويعدل عن منطق األشياء خارجه مع حمافظته على املؤشرات اليت تضمن
مالءمة متثيالته الرمزية مع األحداث الواقعية اليت يتحدث عنها))( ،)45فنجد التاريخ يف الرواية معنيا أكثر مبلء
الفجوات التارخيية اليت مل خيرب عنها التاريخ ،وهذا العمل يدخل فــي إطار ((متثيل األحداث التارخيية واقعيا يف خطاب
رمزي))( ، )46وهو ما يعين أن الروائي يقوم بعمليات استقرائية وافرتاضات لألحداث والوقائع والنصوص التارخيية اليت
يُعتقد أن املؤرخ أمهلها ،ورمبا تتناقض أحيانا مع ما هو موجود يف التاريخ فيقوم بإقصاء مقصود لبعض الوقائع والوثائق

التارخيية اليت ال ختدم رؤيته ومساعيه الفنية واإليديولوجية ،ورمبا يضطر الروائي إىل ختيل أحداث مل حتدث وإعـطاء
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الشخصـيات الـتارخيية صـفات تتـعارض مـع مـا هـو مـوجود يف التاريخ ،وعلى هذا األساس نفهم قول األمري خماطبا
حاشيته (( :فكرنا يوما يف االنتحار اجلماعي على الرغم من أن اهلل ال حيب ذلك))(.)47
 -1-3خطاب اإليديولوجيا وبالغة الطمس:
حيمل النص الروائي "كتاب األمري" ،خطابا إيديولوجيا تربزه مقتضيات السرد املتناوب ،وهذا من خالل خطاب
الشخصيتني احملوريتني يف النص الروائي (شخصية "األمري" وشخصية "ديبوش") ،حيث ألقى مبضامينه على مستوى
فراغات النص ،ليصبح فعل القراءة إنتاجا تأويليا يستنطق املضمر من األفكار والرؤى ،وعرب هذا (( الفراغ الذي ترتكه
جنبات عرش النص يعد مشهدا من مشاهد بالغة الطمس اليت متثل خطاب اإليديولوجيا متثيال بارعا))(.)48
وهكذا ،فإن اإليديولوجيا تشكل بناء متجانسا عرب رؤية فكرية منسجمة مع فعل الكتابة وفعل القراءة ،حيث
تسهم اإليديولوجيا يف (( بناء العمارة السردية اليت تؤثر تأثريا مباشرا يف إدراكنا الكامل للواقع ومعرفتنا العميقة
للتخيل ،وتأسيسا على هذه املصادرة أن ال تلفظ خارج سلطة األيديولوجيا ،ألن الذات غري منفصلة ال حمالة عن الرؤيا
اليت تقدمها للعامل))(.)49
بيد أن هذه التأويالت والدالالت املفتوحة حيكمها منطق الرتكيب السردي ،الذي يقر سلفا بوجود ختوم داليل
مفتوح ،أي سريورة تأويلية تتماهى مع منطق السرد من أجل إبراز مقاصد النص ودوائره التارخيية والفكرية
واجلمالية ،وخنلص أن ((بالغة الطمس تقدم لنا عاملا تسكنه اليوتوبيا اليت تنشد واقعا ينسجه احللم ببناء عامل يسوده
التسامح والتآخي والقيم األخالقية واإلنسانية ،إن احلدود بني اخلري والشر تطمسها هذه البالغة))( ،)50وهذا ما جيعل
القارئ حيس بأنه أمام هذا اخلطاب إيديولوجي الذي يغوص يف أعماق اليوتوبيا.
ونلفي يف كثري من املواضع داخل منت "رواية كتاب األمري" أن خطاب اإليديولوجيا يتخذ مسالكا متعددة إلبراز
بالغة الطمس ،حيث يصطدم الوعي الفين باحلقيقة التارخيية مما يؤدي إىل (( تقدمي احلراك االجتماعي وتناقضاته وزيفه

مع "الذات واآلخر" ،ضمن استعارات تقدم على نقد فكرة االدعاء المتالك احلقيقة املطلقة))( ،)51وهكذا يستسلم
اخلطاب الروائي للخطاب اإليديولوجي ،يف وجهه االستعاري الذي يشكل بالغة الطمس ،وهذا بغية إجالء
التناقضات القيمية للواقع التارخيي واالجتماعي واالنساين اليت تشكل وعيا لفهم هذه األشكال الرمزية ،وينهض نص
"كتاب األمري" على تلك القيم والعالمات اليت تقوم بدور اعتباطي وتعليلي وحتفيزي ،ويتعامل النسق السردي مع هذه
العالمات على أاها عالمات حاملة لإليديولوجيا ،وهي تشكل وعيا للقارئ والكاتب ،لذا فهي تشتمل على مجيع
العمل الفين ،وتربز مظاهر الطمس لنصاعة املعىن ونظارة احلقيقة من دون قناع(.)52
وهبذا ال يكاد خيلو النص الروائي "كتاب األمري" من التضمينات واإلحياءات اإليديولوجية اليت حتاول إبراز القيم
اإلنسانية من خالل العالقة بالذات وباآلخر وبالواقع وبالتاريخ ،إذ ترسم لنا مقاربة فنية مجالية (( ،حتددها األفكار
على أاها عالمات حاملة لإليديولوجيا وموحية بإغراءاهتا داخل نشاط األصوات يف العمليات التلفظية انطالقا من أن
النص بوصفه ملفوظا وتلفظا ينتج اإليديولوجيا وتنتجه))( ،)53وانطالقا من هذا التصور ،فإننا نعترب شخصية األمري
وديبوش وأصدقاء األمري والضباط العسكريني ورجال السياسة ورجال الدين...اخل ،على أاهم وعي ينشأ داخل فضاء
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التخييل ،ويتأصل ضمــن مـستويات اللغة بـوصفها أنساقا سـيميائية دالـة ،فإن دالالهتم يف النص حتما ستكون مفتوحة
على عديد من التأويالت ،ومنه نستخلص أن خطاب اإليديولوجيا يف "كتاب األمري" يتضمن وعي الشخصيات اليت
تؤلف بدورها جمموع الوعي الكلي الذي يعرب عنه العمل الفين الروائي(.)54
 -0-3المنظور الحداثي لدى األمير عبد القادر:
مل تقتصر صورة األمري عبد القادر ،على منوذج البطل التارخيي واألسطوري يف املخيال الشعيب اجلزائري ،إذ وسع
واسيين األعرج من صورته متجاوزا بذلك كل ما هو تارخيي وأسطوري ،لنجد أنفسنا أمام جمموعة من املظاهر الثقافية
ودرجة كبرية من الوعي احلضاري واحلداثي متبلورة يف شخصية األمري عبد القادر ،وهذا ما يؤكده سيدي األعرج
يف كالمه عن األمري (( :عبد القادر واحد من هذا الشباب الغاضب ،كم متىن أن يتفرغ لكتبه ومعارفه ،لكن عندما
حترتق البالد يصري العلم جبنا والتهاون خيانة))(.)55
وأمام هذه الشخصية العظيمة األمري عبد القادر ،ما إن تفتؤا تذكرها إال ويرتبط امسها يف ذهنك بعدة معاين منها
األمري املفكر واألديب والشاعر واملقاوم والقائد واجملاهد ومؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة...اخل ،فشخصية األمري عبد
القادر داخل الرواية ،عرفت حببها العميق للعلم واملعرفة وشغفها الكبري بالقراءة والكتابة ،فهذا ما شكل شعور األمري
بالوعي احلضاري واإلدراك احلداثي ،بأن الدولة اجلزائرية احلديثة حباجة إىل العلم واملعرفة ،إذ صرح بذلك يف قوله(( :بدء
التفكري يف بناء دولة تتأسس على املعرفة والعلم))(.)56
املؤسسة اليت تُصدر أنساقا معينة وتساهم يف غرسهاوجتذيرها يف الواقع االجتماعي
ومن منطلق أن الثقافة تعين (( َّ
وبذلك ختلق واقعا إنسانيا))( ، )57فإن واسيين األعرج حاول إسقاط شخصية األمري عبد القادر على منوذج الرجل
احلداثي التنويري العصري ،بدفع هذه الشخصية إىل دائرة االختالف والتساؤل والبحث ،حيث تبدو(( أاها "كائن
سردي تنويري" كثريا ما يلتبس إىل حد التطابق مع إيديولوجيا "الذات الكاتبة" يف انتصارها للعقل واملصلحة))(.)58
لذلك جنده عندما عرضت عليه البيعة واإلمارة ،بدا مرتددا كثريا ،وبدت احلرية والتساؤل عليه ،يقول األمري:
(( علينا أوال أن نعرف رأي القبائل القريبة منا ،لقد خلقنا قوة كبرية حملاربة الغزاة وال أريدها أن تتفرق بسبب حسابات
صغرية ،املهم ليست اخلالفة ولكن من يقود احلرب حىت النصر؟))( ،)59وهو هبذا جيسد مبدأ االختالف واحلرية
والدميقراطية ،ومقدما مصلحة األمة على مصاحله اخلاصة.
وكذلك جند حلادثة إعدام القاضي الطاهر بن أمحد ،كان هلا أثر بارز يف حتريك مشاعر األمري عبد القادر ،فقد
كان أول الواقفني ضد حكم اإلعدام ،ويتجلى هذا الرفض يف جمادلته لوالده الذي قام بتنفيذ حكم اإلعدام ،يقول
األمري (( :يا والدي الكرمي ،أمل يكن من األفضل االنتظار قليال حىت تتجلى كل املالبسات؟ ))( ،)60إىل أن تذكر
األمري كالم ابن خلدون ((العصبية هي التوفيق بني العشائر بالشعور العضوي ))( ،)61وعلى هذا الكالم اعتمد والده
حكم اإلعدام ،مما جعل األمري يعيد النظر يف كالم ابن خلدون (( هل كان ابن خلدون غبيا إىل هذا احلد الذي يعمى
فيه بصره وبصريته؟ ال أعتقد ،هناك شيء يف اجملتمع الذي درسه ما يربر موقفه))(.)62
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ومبا أن يف النقد حياة للعلم ويلبسه لباس القوة ،فإنه يكتسي مشولية على جوانب احلياة العقلية والثقافية والعلمية
واالجتماعية والدينية ،فإن األمري يذهب إىل أبعد من ذلك يف انتقاد الذات وإدانتها من حياة البذخ اليت كان يعيشها
أهله ،فأمر بالتقليل منها أو التخلي عنها (( ،مث فجأة الحظ بأن صدر أخيه مصطفى كان ما يزال مطرزا بالنياشني
الذهبية على الرغم من أنه طلب من العائلة التقليل بعض الشيء من مظاهر البذخ والتباهي [ ]...ابتداء من اليوم كل
شيء سيتغري ،لسنا يف حاجة إىل هذا البذخ لكي حنارب اآلخرين ،االنتصار على الغزاة صعب ،حنتاج إىل أسلحة
حقيقية ،إىل املاء ،إىل زراعة مغذية ،حنتاج إىل تغيري سلوكاتنا اليومية.)63())...
وكذلك جند األمري ينتقد سوء التدبري وامليل إىل التفكري القبلي الذي ال يصلح يف زمن تغري فيه كل شيء ،يقول:
(( بناء الدولة حيتاج إىل حالة استقرار ،ما تزال الــعصبية القبلية هي سيدة العالقات وهي اليت حترك الناس ،كل واحد
يظن نفسه هو سيد نفسه))( ،)64ويقول أيضا(( :كيف تنظم جمتمعا وقبائل ال ترى أكثر من سلطان رئيس القبيلة ،وال
حياة هلا إال الغنائم وإال تأكل رأس من حيكمها ؟ ))( ، )65ومبا أن بناء الدولة حيتاج إىل املعرفة والعلم ،والتخلص
من روح التفكري القبلي ،فإن وعي األمري هبذا دفعه إىل تنظيم جمتمع جديد ،بعيدا كل البعد عن التفكري القبلي ،يقول
األمري ((:إننا يف حاجة إىل دولة وإىل نسيان القبلية ،والتفكري فيما هو أكرب إذا أردنا أن نبين شيئا نقاوم به
الغزاة))( ،)66وإدراكه بوجوب التغيري وحتميته ألن العامل يتغري بسرعة ،يقول األمري(( :ال يعرفون أن الدنيا تغريت وأننا
على حافة عامل يف طريقه إىل الزوال وعامل يطل خبشونة برأسه ال خيار لنا إال أن نفهمه وننسجم مع ظروفه أو نظل

نغين [ ]...هل سيفكرون أبعد من ريح القبيلة؟))(.)67

وأدرك األمري أن احلرب مع القوات الفرنسية الغازية لن حتقق شيئا إال بالتحضري اجليد هلا عدة وعتادا ،وخاصة أنه
رأى بنفس ه مدى التطور العسكري سواء بالتخطيط احملكم أم باألسلحة املتطورة ،وهذا يف قوله(( :الغزاة ميلكون
اآلالت اليت ال منلك))(.)68
وإذا تأملنا هذه املستويات من اإلدراك والوعي احلضاري واحلداثي لدى األمري ،الذي أراد له الكاتب واسيين
األعرج أن تظهره وتربزه من خالل طريق تفكريه وتعامله مع الذات ومع اآلخر ،وقد جسدت الشخصية الرئيسية األمري
عبد القادر دور (( البطل التارخيي املقاوم املناهض لالستعمار واملتشوق إىل دولة اجملتمع وليس ال ــقبيلة ،وال مي ــثل فردا
متعاليا على الزمان))( ،)69ومثلت شخصيته أيضا اإلنسان املتدين الذي فهـم الدين فهما حداثيا تنويريا ،إذ ال يرى
يف األديان عنصر تفريق بني الناس ،بل عنصر توحيد بينهم ،ألاها من منبع واحد ،وغايتها واحدة ،يقول األمري:

((الدين أيها السلطان الدين يوحد القلوب))( ،)70وهكذا يتجلى الوعي احلضاري واحلداثي لألمري ،والذي يؤدي دورا
إجيابيا يف حياته وحياة من حوله من أهله وأصدقاءه وجمتمعه.
-3-3

الحوارية وبناء ثقافة التسامح:

يعترب ميخائيل باختني الظاهرة احلوارية من أهم اخلصائص املميزة للخطاب الروائي(( ،فالكالم الذي تنتجه احملافل
التلفظية فيها هو الذي يشيد داللتها ويرسم مالمح عاملها))( )71احملكي ،ويف بعد تواصلي ال يتحقق إال من خالل
((وجود متكلم وخماطب [ ]...الذي مكنها من فهم اإلنسان بوصفه كائنا حواريا))(.)72
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وعلى هذا األساس جاء نص "كتاب األمري" نصا جامعا ،وملتقى خلطابات واملرجعيات خمتلفة قادمة من نواحي
معرفية وإنسانية متعددة ،وهذا أمر جعل خطاب الرواية يتميز ببعده التواصلي ،وعلى جتسيــد مبـدأ احل ـوار ،ودعوته
الصرحية للتفاعل بني الذات واآلخر ،على الرغم من االختالفات العقائدية والثقافية واإليديولوجية.
ويندرج يف هذا السياق احلوار بني األنا واآلخر الذي أدرجه واسيين األعرج يف رواية "كتاب األمري" ،حيث ضمن
"احلوار" جمموعة من القضايا املختلفة الدينية والثقافية والعسكرية والسياسية واالجتماعية ،حبيث أضفى على عوامل
الرواية صبغة خاصة ،وجند الكاتب الروائي حياول من خالل هذه احلوارات إدانة مجيع مظاهر العنف والتعصب
والتطرف االستعماري والعرقي والعقدي ،فهذه املشاهد احلوارية بني األمري وديبوش أو بني األمري وأهله وأصحابه
وأعداءه  ...اخل ،جسدت أخالق التسامح والتالقي والتماثل والتعايش ،داخل خطاب فين سردي يتبىن أطروحة إنسانية
حتقق حوار احلضارات احلضارات والثقافات واألديان ،وهبذا تتناغم القيم اإلنسانية والروحية ،وهذه هي الرسالة
احلضارية اليت أراد واسيين األعرج تبليغها من وراء هذا املشروع السردي الروائي(.)73
خاتمة:
وختاما فإن هذا املقال يهدف إىل استكشاف العالقة بني الرواية والتاريخ واإليديولوجيا يف رواية "كتاب األمري"
لواسين األعرج ،وإىل استنطاق أهم القضايا الفكرية والثقافية اليت قام بتوظيفها الروائي ،من أجل صوغ التاريخ صياغة
فنية ،وذلك وفق رؤى إيديولوجيا خاصة.
وقد توصل هذا املقال إىل النتائج اآلتية:
إن العالقة بني الرواية التارخيية واإليديولوجيا عالقة معقدة ،حتيط هبا كثري من اإلشكاالت
)6
والتساؤالت ،وهذا كون الرواية التارخيية خطابا أدبيا يسعى إىل املتعة الفنية ،والذي أُنتج حتت تأثري الفعل اإليديولوجي.
يعمل النص الروائي ضمن تفاعله مع التاريخ على إعادة صياغة هذا األخري صياغة فنية مجالية ،تتماشى
)2
مع الرؤى الفكرية للكاتب الروائي ،وهذا وفق ثالثة مبدأ متداخلة (االختيار ،والتحويل ،والتأويل) ،ويف املستوى األخري
يصل الروائي إىل بناء تأويالت ورؤى إيديولوجيا تضيء مقصديته الفنية.
رواية "كتاب األمري" لواسيين األعرج ،عمل فين مفتوح على عديد من التأويالت واالحتماالت ،حيث
)3
يتقاطع ضمنها البعد الفين (اجلمايل) والتارخيي واإليديولوجي تقاطعا جدليا.
تتبىن رواية "كتاب األمري" جمموعة من القضايا اإليديولوجيا (الفكرية والدينية والثقافية واالجتماعية
)4
والسياسية ، )...واليت متثلت بقوة يف بناء منظور حداثي تنويري لشخصية األمري عبد القادر ،إذ أراد واسيين األعرج أن
يظهرها بوعي خمالف ملا هو مألوف تارخييا ،حيث ركز على عالقتها بذاهتا وباآلخرين.
 )5جتسد رواية "كتاب األمري" داخل خطاهبا الفين املاتع ،أطروحة إنسانية متثلت يف بناء ثقافة التسامح بني األنا
واآلخر ،وحتقيق مبدأ احلوار بني احلضارات والثقافات واألديان ،ونبذ كل ما خيالف ذلك من مظاهر عنف أو صدام أو
احرتاب كالمي.
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 -27ينظر :آمنة بلعلي ،الرواية الجزائرية بين تخيل التاريخ وتأويله ،ملتقى "الرواية العربية الذاكرة والتاريخ" ،النادي ألادبي في منطقة الباحة،
السعودية1433 ،ه8018/م ،مؤسسة الانتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،8013 ،1ص .858
 -28إبراهيم عباس ،الرواية املغاربية ،ص .51
 -29الطاهر رواينية ،الروائي والتاريخي في رواية "كتاب ألامير" لوسيني ألاعرج ،ملتقى "تمثيالت آلاخر في الرواية العربية" ،النادي ألادبي في منطقة
الباحة ،السعودية1431 ،ه8010/م ،مؤسسة الانتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،8011 ،1ص .11
 -30آمنة بلعلي ،الرواية الجزائرية بين تخيل التاريخ وتأويله ،ص .858
 -31ينظر :عبد الرحيم عالم ،إعادة تمثيل السيرة التاريخية ،ضمن كتاب جماعي :ألادب املغاربي اليوم ،قراءات مغربية ،منشورات اتحاد كتاب
املغرب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،8001 ،1ص .111
 -32إبراهيم عباس ،الرواية املغاربية ،ص .51
 -33محمد أمين بحري ،البنيوية التكوينية من ألاصول الفلسفية إلى الفصول املنهجية ،منشورات الاختالف ،الجزائر ،ط ،8015 ،1ص .158
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 -34ينظر :أحمد يوسف ،تضايف السرد وإلايديولوجيا في "كتاب ألامير" ،ص .845
 -35ينظر :أحمد يوسف ،الشرط التاريخي وإيحاءات الغيرية في رواية "ألامير" ،ص .25
 -36شعيب حليفي ،املتخيل واملرجع ،سيرورة الخطابات ،مجلة فصول في النقد ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر،ع  ،11ربيع ،8005
ص .831
 -37ينظر :املرجع نفسه ،ص .835
 -38فولفغانغ إيزر ،التخييلي والخيالي من منظور ألانطربولوجية ألادبية ،ترجمة :حميد لحمداني والجاللي الكدية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط ،1112 ،1ص .13
 -39ينظر :املرجع نفسه ،ص .14
 -40عبد هللا إبراهيم ،التخيل التاريخي (السرد ،وإلامبراطورية ،والتجربة الاستعمارية) ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط،1
 ،8011ص .28
 -41محمد القاض ي ،الرواية والتاريخ ،ص .45
 -42نقال عن :آمنة بلعلى ،الرواية الجزائرية بين تخيل التاريخ وتأويله ،ص .823
 -43نضال الشمالي ،الرواية والتاريخ ،بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،ألاردن ،ط ،8001 ،1ص
.132
 -44الطاهر رواينية ،الروائي والتاريخي في رواية " كتاب ألامير " ،ص .15
 -45املرجع نفسه ،ص .12
 -46املرجع نفسه  ،ص .15
 -47واسيني ألاعرج ،رواية "كتاب ألامير" مـسالك أبـواب الحديد ،منشورات الـفضاء الحـر ،الـجزائر ،ط ،8004 ،1ص .445
 -48أحمد يوسف ،تضايف السرد وإلايديولوجيا في" كتاب ألامير" ، ،ص .845
 -49املرجع نفسه ،ص .841
 -50املرجع نفسه  ،ص .845 – 841
 -51املرجع نفسه ،ص .845
 -52ينظر :املرجع نفسه ،ص .845
 -53املرجع نفسه ،ص .841
 -54ينظر :املرجع نفسه ،ص .845
 -55واسيني ألاعرج ،رواية " كتاب ألامير " ،ص .51
 - 56املصدر نفسه  ،ص .145
 -57سليم حيولة ،الفكر املقارن الجديد؛ التحول نحو النقد الثقافي ،ضمن كتاب جماعي :العين الثالثة (تطبيقات في النقد الثقافي وما بعد
الكولونيالي) ،إعداد :حياة أم سعد ،دار ميم للنشر ،الجزائر ،ط ،8012 ،1ص .13
 -58أحمد يوسف ،الشرط التاريخي وإيحاءات الغيرية في رواية "كتاب ألامير" لواسيني ألاعرج ،ص .55
 -59واسيني ألاعرج ،رواية" كتاب ألامير " ،ص .54
 -60املصدر نفسه ،ص .18
 -61املصدر نفسه ،ص .13
-62املصدر نفسه ،ص .14
 -63املصدر نفسه ،ص .28
 -64املصدر نفسه ،ص .141
 -65املصدر نفسه ،ص .24
 -66املصدر نفسه ،ص .154
 -67املصدر نفسه ،ص .111
 -68املصدر نفسه ،ص .24
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 -69إدريس الخضراوي ،الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط ،8018 ،1ص .185
-70واسيني ألاعرج ،رواية " كتاب ألامير" ،ص .141
 -71إدريس الخضراوي ،الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار ،ص .181
 -72املرجع نفسه ،ص .181
 -73ينظر :عبد الرزاق بن دحمان ،رؤية الواقع وإشكالية املعرفة ،مجلة كلية آلاداب والعلوم إلانسانية والاجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،
ع  ،18جانفي  ،8013ص .312
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