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 الرواية .. ما ىي  ؟ كيف نقراىا ؟ ما ىي عناصرىا المكونة ؟ وما أشكاليا السردية ؟. 
عمومااال لمروايااة أشااكاة سااردية مهيااددر ا ىااي واامير التالااو وواامير المااهكم  وواامير الم ا ااو لااد  
ا بيض الرواليين كميشية بي ور ا وىنالك شكة سردي رابع ل  يهبناه سو  القمية مان الارواليين ككا كا

 عندما اسه د  الحرف ك بدة من الومير السردي . 
 اااي بح ناااا ىااالا سااانهناوة مااان  ياااة وااامير التالاااو واساااباو ا هيااااره الهاااي هااادة عمااا  اناااو مااان  

الوسالة الساردية البساي ة اتساه دا  لماا يهسا  باو مان ليوناة ووواوح عناد اساه دامو مان  باة الم لاف 
دون هأ ير لاهية الم لف عميو حه  لاو هاد ة  اي  واهسامو بالموووعية وللك بنقمو لم ريات األحداث

 السرد بهيميقاهو وشروحاهو. 
بالهأكياااد ان عممياااة عااارض و ياااة النيااار بواسااا ة وااامير التالاااو ه هماااف عااان نييرهياااا عناااد 
اسه دا  ومير المهكم  وللك تن ال اني ىو اللي يقو  بالسرد وييرض و ية نيره الهي ههس  باللاهية  

ان الروالااي او السااارد ىااو الاالي يياارض الش صاايات واألحااداث دون الو ااو  هحاات اماا بالنساابة لاا وة  اا
 ها ير الش صيات وو يات نيرى  أي انو ينقة م ريات اتحداث بموووعية . 

لومير التالو وسالة عديدر  ي هقدي  الش صيات باسه دا  الر ية من ال مف بواس ة الساارد اليماي  
صااااااحبة باااااان يااااار  الم لاااااف او الساااااارد ماااااع الب اااااة اتحاااااداث او الر ياااااة مااااان ال اااااارج او الر ياااااة الم

 والش صيات ات ر  لمرواية . 
باتوااا ة الاا  للااك  ساانهناوة اسااه دا  الواامير التالااو لااد  كاااهبين رواليااين كبياارين لمروايااة 
الفرنسية  ي القرن الهاسع عشر ىما سهنداة و  موبير . ك  الرواليين اسه دما هقنية الر ية المصاحبة 

كهابة روايات ومير التالو وبراعهيما  ي اسه دا  هقنياة الاوا  يياة اللاهياة بهاضاوج وامير التالاو  عند
 مع الر ية المصاحبة . 

اما ومير المهكم   مو ايوا مميضات هميضه عن ومير التالو بقدرهو عم  الهوغة  ي اعماا   
و درهااو كاللك عماا  نقاة مشاااعر  الانف  وكشاف  فاياىااا واسارارىا ونقااة ماا ياادور  اي دا مياا نقاا ل لاهياال 

وان باعات الش صية بصورر واوحة بييدر عن الهضوي  الا اراد الم لف اوفاء شيء من المصادا ية 
عماا  ساارده ولكاان مااع كااة للااك  ااان لياالا الواامير مساااولو الهااي منيااا انااو  ااي ك ياار ماان اتحيااان غياار 

و هضويقيا  و ال من ان ييارف القاار  مو و  بو للاهيهو  ولمحاولهو  ي بيض اتحيان كهمان الحقيقة ا
اساارار الش صااية المهكممااة   والا كااان واامير المااهكم  يااروي بصااورر د يقااة كيفيااة و ااوده البا نيااة  ااان 

 الخالصة 



سبو للك لي  ع ض او انيادا  نفاال بصايرهو  قا  ا باة تناو ي شا  ان يكشاف كاة شايء اماا  التيار 
ياد ينا الا  مير اة انفسانا وبالهاالي ا يا دي م ا ة الها ير  ياو . الاي  حاو الالات و بتوايا ىاو الالي 

بنااا بصااورر ت منااا  منيااا ا الاا  ه ميااة صااورهنا الش صااية او الاا  هشااويييا ا او عماا  ات ااة الاا  
هحاشاااي لكااار ىاااله السااامات ؟ ان السااارد بوااامير الماااهكم  ا بح اااة اناااارر الحاوااار بواسااا ة الماواااي ا 

ا بصاورر احسان او بصاورر م همفاة بواسا ة يساحو الحياار المييشاة مان النسايان ويح ناا عما  اساهيادهي
سام ان ال يااةا والالكريات هوايف او هق اع بيااد انقوااء اتمار و اوات اتوان وه كاد حاوادث ها ااو او 
هيمة حوادث ميمة ويقو  السارد بومير المهكم  بهقريض نفسو وييير نفسو كما يريد ان ُير  ت كما 

حيااار انسااان ات نفسااو تن كيفيااة و ااوده البا نيااة ىااو . بااالرغ  ماان للااك  انااو لااي  بوسااع احااد كهابااة 
وحياهو الحقيقية تيير يا احاد ساواه تن ماا ي باو لاو لاي  الحقيقاة الو اليياة وت د اة الهفاصاية المهيمقاة 
بسيرر الحيار بة ما يحسو الب ة السارد وماا يساميو روساو بالحقيقاة ات   ياة ا وىاي الحقيقاة الهاي لا  

ية وت  ي الهواريخ وحه   ي الهصر ات الرصينة ا وليلا  ان  مير اة الالات هس ة  ي الس  ت المدن
بواساا ة اتسااهب ان وباسااه دا  واامير المااهكم  ىااي الحقيقااة الوحياادر الصااحيحة ميمااا كاناات  ضليااة او 

  ابمة لممنا شة . 
ن ببسااا ة واامير المااهكم  يقمااة الاا  در ااة كبياارر الفاار  بااين مااا ىااو مكهااوو ومااا ىااو ميااا  . ا      

المساااهو  الساااردي لمساااارد بوااامير الماااهكم  ي هماااف عااان المساااهو  الساااردي لمساااارد بوااامير التالاااو . 
وبكا ااة المسااهويات السااردية ماان     واامير المااهكم  يمكنااو ان يكااون مماا  ل وساااردال وشاااىدال وحهاا  م لفاااُ 

سااهو  سااردي اتعماا  والوساا  واتدناا  لكاان السااارد لواامير التالااو تيمكنااو ات ان يكااون امااا نااا  ل بم
اعم  او شاىدا ولكنو يبق   ي نف  المسهو  السردي اتعم  با عهبار انو السارد اتوة لمقصة بييادال 

 عن كونو احد  ش صيات الرواية . 
من الكهااو الالين برعاوا باساه دا  وامير الماهكم  الكاهاو الفرنساي الشايير مارساية بروسات الالي     

مير الماهكم  الهقميادي الماألوف لاد  روالياي القارن الهاساع ساى   ي ييور ومير مهكم   ديد غيار وا
عشاار . ان واامير المااهكم   ااي القاارن اليشاارين كااان واحاادال ماان اشااكاة الروايااة الهااي عاناات ماان هحااوة 
مس ي  ي اسه داميا .   اسه دامو  د ا همف عن اسه دا  ومير الماهكم  الهقميادي واصابس يساه د  

ا يضيقية والياب ة وات هماعية ول  ييد سو  شاىدال او نا  ل تحداث تغراض ا ر  منيا الفمسفية والميه
او ه ااارو مييشااة بيياادر عاان مير ااة الاالات واتسااهب ان و صوصااال  ااي روايااات الووااع البشااري لااد  
ساانت اوكساابري والو ودياة لااد  كاامو الاالي  ساد الفمساافة الياب اة وسااارهر الالي كاار  وامير المااهكم  

 .  تسه دامات ميها يضيقية
 


