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Abstract:
This topic deals with the concept of the
historical novel as a literary genre with its
features and basics. Thus, it isessential to
focus on the concept and its foundation
which fuses two terms: novel and history in
a single narrative identity. The concept of
the historical novel refers to the text which
recalls the events of history and reproduce
them within the current time frame. The
objective of doing so is to deal with the
current events and therefore making a
liaison between the past and the present, in
which the author utilizes artistically the
historical material depending on the artistic
imagination and the human experience. In
doing so, the author makes use of the
artistic/literary devicesto produce a creative
text of an aesthetic function. The concept of
historical novel, with the Western and Arab
writers, has gone through many phases
during its evolution, which makes it a more
mature, artistic and developed literary genre
due to the efforts of its pioneering authors.

الملخص
سنتـناول في ىذا الموضوع مصطمح الرواية التاريخية من
 وليـذا كان،حيث ىو نوع أدبي لو خصائصــو ومقومـاتو
البد من الوقوف عمى مفيوم ونشأة المصطمح الذي جمع

مصطمحي الرواية والتاريــخ وقام بدمجيما في ىويـة
بين وة

 ومنو نجد مصطمح الرواية التاريخية يعني،سردية واحدة

النص الذي يستعيد أحداث التاريخ ويعيد إنتاجيا
 بيدف معالجة األوضاع،وصياغتــيا وفـق زمن الحاضر
 بحيث يمجأ،الراىنة وبالتالي ربط الماضي بالحاضر

الكاتبإلـى توظيف المـادة التاريخية توظيفا فنيا باالعتماد
 وذلك باستعمال،عمى الخيال الفنــي والتجربــة اإلنسانية

األدوات الفنية مايجعل منو نصــا إبداعيا لو وظيفة
وقد مر المصطمح عند نشأتو بعدة مراحل عند،جمالية
الغرب والعرب مما جعل من ــو نوعا أدبيـا أكثر فنية

.ونضجا وتطو ار عمى أيدي رواد كتــاب الرواية التاريخية

Keywords :
Novel, term, historical, employment,
tools

، التاريخية،المصطمح

،  الرواية: الكممات المفتاحية
. األدوات،التوظيف

 ربيعة بدري:المؤلف المرسل
badri@univ-biskra.dz:االميل

عنىان مصطلـح الروايـةالتاريخيةبـيه المفهـىم والنشـأة

الملخص:
بما أن الرواية جنس أدبي ظير حديثا فقد لقى اىتماما بالغ التأثير من قبل النقاد والدراسين
والباحثين في الدراسات الحديثة ،مما جعــل اتجاىاتيا تتعدد وتختمف وتنبثق عنيا أنواعامختمفة
بحسب موضوعاتيا ووجية نظر كتابيا فظير منيا:الروايةالواقعية،الرومنسـية والبوليسية
والتاريخية،األمر الذي بـات الحديـث عنـو ممحـا والبحث فيو مستمـ ارحـول مايعـرف أو يسمى أو
يطمـق عميو بالرواية التاريخي ــة،التي تشكل خطاباسرديا خاصا بيـد أن " الحتميات (الدراسية)
باتت تـرى في الخطاب التاريخي خطابا سحريا إلنتاج الحقيقة في مقابل خرافية الحكي
والقصة ،وكثي ار مايرادف التاريخ في أذىان الكثيرين لفظ حقيقة في مقابل الرواية أو الخيال أو

التخريف،ويستتبع ىذا االعتبار إق ار ار بوضعيتين خطابيتين متمايزيتين ...والواقع أن الذي بين
الرواية والتاريخ من ترابط وتواشج ىو أكبر من مجرد تماس واقعي،بل ثمة ما يشي بأن النسغ

السردي لمكتابتين يطوي ىوية واحد"(.)1يتبين أنو بالرغم من طبيعة التاريخ التي تدل عمى كل
ما ىو حقيقي ،في مقابل الرواية التي توحي بكل ما ىو خيالي ،فإن ىناك ما يثبت بأنو

يمكنيما الدمج في ىوية سردية واحدة.

فقد نجد أن التاريخ يستنطق الماضي والواقع بينـما تسائل الرواية الحاضروالخيال مع
أنيما ينتييان معا إلى حكاية وعبرة ،لكن استقرار الطرفين منذ القرن التاسع عشر في حمقين

متغايرين لم يمنع عنيما الحوار ولم ينكر العالقة بين التاريخ واإلبداع األدبي(.)2مما يثبت بأن
ثمة عالقة ممتدة وجدلية في اآلن ذاتو بين الفن والتاريخ بحيث " تتشكل من بنية معقدة تمزج

بين االيديولوجيا والفن ،ألن التاريخ حين يصبح مادة لمرواية يصير بعثا لمماضي،يوثق عالقتنا
بو ،ويربط الماضي بالحاضر برؤية فنية شاممة ،فييا من الفن روعة الخيال ومن التاريخ
صدق الحقيقة " ( .)3ممايثبت ويوثق العالقة الوطيدة والصمة الوثيقـة بـين الروايـة والتاريـخ

ومنو نجـد أنو كما جـرى الحديـث عـن الرواية التاريخية ،وقع التمييز بين مايتركبمنيما

المصطمح وىما كما ىو معروف مصطمح الرواية ومصطمح التاريخ ،بحيث " وقع التفريق بين
التاريخ الذي ىو خطاب نفعي يسعى إلى الكشف عن القوانين المتحكمة في تتابع الوقائع.
والرواية التي ىي خطاب جمالي تقدم فيو الوظيفة اإلنسانية عمـى الوظيفة المرجعية "

(.)4بحيث تم التمييز بين مصطمح الرواية ومصطمح التاريخ والتأكيد عمى أن األول خطاب
إبداعي فني والثاني يتعمق بتتابع األحداث الواقعية.
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إن مصطمح الرواية التاريخية يحاول أن يدمج ثنائية الرواية والتاريخفي ىوية سردية
جديدة،ومنو يحيد أمرالبحث فـي مقدار خضوع التخيالت السرديـة لمبدأ مطابقـة المرجعيـات
التاريخية ،فينفتح عمى كتابةالتحمل وقائع التاريـخ والتعرفيا ،إنماتبحث في طياتيا عن العبر

المتناظرة بين الماضي والحاضر،وعـنالتماثالت الرمزية فيما بينيا(.)5

بحيث تستمد الرواية سماتيا من التاريخ ممايشكل مرجعية ليا وتتخذ منيا موضوعا إبداعيا

تضفي عميو من الجمالية والفنية ،مايجعل منو حكاية وقصة تحيد في مضمونيا عن الواقعية
وعن وظيفتيا التوثيقيةوالوصفية وأصبحت تؤدي وظيفة جمالية رمزية تحمـل كثي ار من الدالالت
والمعاني.
وفي ىذا الصدد ىناك من يقر بأن " :رجال األدب يذىبون في حوارىم إلى أن التاريخ سواء

كان عمما أم غير عمم فيو الريب فن من الفنون،وأن العمم بالغا مابمغاليعطينا من التاريخ
سوى العظام المعروقةاليابسة ،وأنو ال مندوحة عن خيااللشاعر إذا أريد نشر تمك العظام وبعث
الحياة فييا،فإذا ما أحياىا الخيال فيي بحاجة إلى منتيى براعة الكاتب النحرير حتى تبز في

الثوب الالئق بيا ،وتعرض بحيث تصبح قوة فعالة في عالمنا ىذا(.)6

يتبين أن التاريخ بما أنو حكاية واقعية ضاربة بجذورىا في القدم،فيو مجردتكرار لحوادث
ماضية تصبح بمرور الوقت جافة ،يكون اإلبداع األدبي والجـنس السردي بصفة خاصة

إعادةإحياء لتمك الحوادث في الحاضرممزوجة بخيال الكاتب الفذ وبراعتو لتصبح موضوعا
مسط ار في الجنس الروائي المعاصر متطمعة وحالمة بمعالجة الوضع الراىن،بحيث يتحول إلى
أداة فعالة وفاعمة في المجتـمع والعالم بأس ـره.

وعموما كان ىذا فيما يخص كيفية اقتراب الرواية والتاريخ ومحاولة الرواية اتخاذ التاريخ

مرجعية ومادة ليا ،تحيك منو حكاية وقصة بروح إبداعية وفنية تثير اىتمام القارئ لتأثيرىا
عميو بجماليتيا وماتحممو من دالالت ومعاني قيمة فضال عن تزويدىا لو بأفكار
نيرة،وعندامتزاجيماواندماجيما تحت مصطمح واحداصطمح عميو بالرواية التاريخية ،ولفيم

المصطمح أكثر نحاول بدورنا الوقوف عمى مفيوم مصطمح الرواية التاريخية.

 -1مفهــوم الروايـة التاريخيـة:

إن الرواية التاريخـية ذات طبيعـة مركبة جمعت بــين مصطمحــي الرواية والتاريخ،ولقد تعرضت
كثي ار من الدراسات الستيالك مصطمح الرواية التاريخية،وليذا فميس من السيل الوقوف عمى
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مفيوم جامع لمصطمح الرواية التاريخية وذلك يرجع الختالف تصورات النقاد والدارسين
ورؤاىـم اتجاه ىذا النوع من الرواية.
نجد أن الفنان يستخدم الوحي واإلليام في أحداث التاريخ ،بحيث يستميم التاريخ في
إبداعو الفني ويتخذ منو نواة ينطمق منيا خيالو الذي يسيم بـدوره في إعادة كتابة التاريخ

وصياغتو وفق رؤيتو ومنظوره(.)7

وتعد الرواية التاريخية عند فميشمان " عندما تكون أحداثيا في الماضي،وعـندما تحتوي عمى
وقائع تاريخية ،ويكون أحد أبطاليا شخصية تاريخية" ( .)8ممايثبت بأن الرواية عمى عالقة
بالتاريخ ،بحيث يتشكل بناؤىا عمى أساس أحداثو وشخصياتو لمعالجـة الراىن.

بينمـا يصف جـورجموكاتش الرواية التاريخية بأنيا " :رواية تثير الحاضر،ويعيشيا المعاصرون

بوصفيا تاريخيم السابـق" (.)9أي تعمل الرواية عمى إثارة الحاضر من خالل الرجوع إلى
الماضي .
ويعرف ألفرد شيبارد(  )AlfredSHeppardالرواية التاريخية بقولـ ــو " :تتنـ ــاول القصة
التاريخية الماضي بصورة خيالية.يتمتع الروائي بقدرات واسعة يستطيع معيا تجاوز حدود
التاريخ،لكن عمى شرط أال يستقر ىناك لفترة طويمة،إال إذا كان الخيال يمثل جزءا من البناء

الذي يستقر فيـو التاريـخ" (.)10بحيث يعود المؤلف إلى التاريخ من أجل إعادة إنتاجو وفق
الحاضر.

ويذىب ويستر(  )Wisterإلى أن الرواية التاريخية ىي التي " تمثل شكل سردي يقدم وصفا

دقيقا لحياة بعض األجيال" ( . )11مع أن ىذه األوصاف قد تنطبـق عمى كثير من القصص

السردية.
أما بيوكن(  )Buchanفيقول عن الرواية التاريخية بأنياىي " كل رواية تحاول إعادة تركيب
الحياة في فترة منفترات التاريخ" (.)12بحيث تختار لحظة أو فترة تاريخية معينة لتعيد أو تحاول

معالجة أوضاع الحياة واعادة ترتيبيا.

فقد يشترط في الرواية التاريخية بأن " تختص بفترة تاريخية محددة يعمل فييا الكاتب أدواتو

الفنية إلعادة إظيار ىذه الفترة إظيا ار فنيا موحيـا بعيدا عـن سطوة الوثائقيـة" (.)13أي يعمل
الكاتب خيالـو من أجل إعادة صياغة حادثة تاريخية بعيدا عن الحقيقة.
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وىذا يثبت بأن الرواية التاريخية " تعتمد الزمان الموثق والمكان المحدد والحادثة

المعرفة،فتستثمر جيد المؤلف الذي حقق الواقعية وتتقاطع معو فـي الوقـت ذاتـو" ( .)14أي
تعتمد الرواية التاريخية عمى الرجوع إلى فترة محددة زمانيا ومكانيا،ولكن ليس بصورة مطمقة أو
مطابقة لمحقيقة ذلك ألن المؤلف يستعمل أدواتو الفنية ممايجعميا خيالية وذات قيمة إبداعية.
كما يشترط في الرواية التاريخية ولتكتسب صفة األدبية،أن تعيد تشكيل المادة الحكائية
(التاريخ) تشكيال تواصميا مع الحاضر المعاش كما أنو البد من أن تظير رؤية الفـنان في ىذا

التشكيل حتى تكتمل أبعاد ىذا العمل(.)15أي الكاتب يستقي بعض األحداث الماضية ويعيد
كتابتيا وفق زمن الحاضر ورؤيتو الخاصة حتى يكتمل النص األدبي.
إذن فالرواية التاريخية تعني إعادة إنتاج ألحداث التاريـخ وفق زمـن الحاضر ،مايجعل من
المادة التاريخية ىي المشكل لألحداث الروائية مما يثبت بأنو عمال أدبيا خالصا.

أما عمى الصعيد العربي والدراسات العربية فإننا نجد ثمة تعريفات عدة لمصطمح الرواية
التاريخية كشفت عن جيود النقاد والباحثين،ومماجاء في تعريف الرواية التاريخية " أنيا ليست
تاريخا خالصا محققا يرجع إليو،ويوثق عميو ،ولكنيا مع ذلك تستمد مادتيا من التاريخ ،وتؤثر
بدورىا في فيمنا لو وطريقتنا لو في عرض حوادثو وسرد أخباره وتصوير

شخصياتو،وأعظمالروايات التاريخية وأدليا عمى قوة الخيال واجادة البحث واالستقصاءالتغني
غنى التاريخ والتقوم مقامو،وقد التتناول حوادثو المأثورة إال عرضا وقد تحاول أن تصنف
مواقف معينة تشبو ماورد في التاريخ ،ولكنيا ليست المواقف التاريخية بنصيا وفصيا وخيرىا

وشرىا،وقد تعرضيا بالغيا وتفسرىا تفسي ار فنيا يالئم أىداف الرواية التاريخية ويوافق وضعيا

وجوىا" (.)16

يتضح بأن الرواية التاريخية " ليست مجرد اجترار ألحداث تاريخية سـواء أكانت ىذه األحداث
قريبة العيد بنا أم بعيدة،بل إن الرواية التاريخية بالمفيوم المعاصر تعني بعث التاريخ
بتصورات الحاضر ورؤاه،والروائي ىنا يبحث عن ىويتو وعن ىوية المجتمع الذي ينمتي

إليو،ويقوم البحث عن ىوية الذاتية عمى مسألة الحاضر والماضي،وعمى مقارنة األزمنة
المتجددة التي نسجت حاض ار معينا .والنص الروائي في تفتيشو عن ىوية معينة يعقد حوا ار

بين االزمنة مختمفة ،ويكون شكال من كتابة التاريخ ،يتضم ــن الخطاب التاريخي ويفيض عنو"
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( . )17إذن فال بد من أن تنطوي الرواية التاريخية عمى رؤية المؤلف األتية إزاء مجريات
الماضي،وىـي رؤية متجـددة تع ــيد إنتـاج الخطاب التاريخي في مرجعيتو الموثقة.

 -2نشأة الرواية التاريخية :

أ -في األدب الغربي:

من المتفق عميو لدى كثير من النقاد أن بداية ظيور الرواية التاريخية كانت في مطمع القرن

التاسع عشر،ويعد الكاتب والترسكوت( )Walter Scottرائد ىذا النوع من الروايات وروايتو
التاريخية األولى كانتبعنوان( ويفرلي ) عام  ،1814وقد اتخذت من ثمانمئة عام من التاريخ

األسكتمندي واإلنجميزي والفرنسي ميدانا لو(" .)18وقد وقف سكوت في بداية خط الروائيـين
التاريخين في أوربا وىو الذي ثبت السمات الفنية الجديدة الخاصة بالرواية التاريخية،والتي

اتبعتمن بعده،وأحدث ثورة في الكتابة التاريخـية" ( .)19بحيث يعد سكوت أول من كتب الرواية
التاريخية في أوربا ،وليذا أصبح رائدا في ىذا المجال.
مما جعل بوشكين يصف التأثير الذي أحدثتو رواية سكوت التاريخية عمى أدب أوربا بصفة

عامة خالل القرن التاسع عشر بقولو " :إن تأثير والترسكوت يمكـن أن يحس في كل جانب
من جوانب أدب عصره،وقد كونت مدرسة المؤرخين الفرنسين الجديدة نفسيا تحت تأثيـر

الروائي األسكتمندي ،وقد أراىم مصادر جديدة كميا كانت قد بقيت حتى ذلك الوقت مجيولة

رغم وجود دراما شكسبير وغوتو التاريخية" ( .)20بحيث أن كتابات سكوت في الرواية التاريخية

كان ليا تأثير كبير عمى أدباء عصره ،مما جعميم يقتفون أثره ألنو أمدىم بمصادر جديدة لم
تكن معروفة من قبل.

أما جورجموكاتشفقـد حدد بداية ظيور الرواية التاريخية إلى ماقبل القرن التاسع عشر

بقرنين،تعود إلى القرن السابع عشـر والثامن عشر ،ووفقا لموكاـتش يمكن أن تعد األساطير
مقدمات لمروايـة التاريخية ،وىي تعود إلى ماض أبعد تعود إلى الصـين واليند .إال أن والتر
سكوت ىو الذي كان لو الفضل ورائدا في ىذا المجال،فقد تمكن من خالل رواياتو التاريخية

من أن يعري حقبا بارزة من التاريـخ الشعـبي األسكتمندي( .)21أي أن سكوت يعد ىو الرائد في

مجال الرواية التاريخية ،كونو تمكن من الرجوع إلى التاريخ القديم واتخذ منو مادة لرواياتو

التاريخية ،مما أسيم في التعريف ببعض أحداث تاريخ الشعب األسكتمندي.
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وقد أدى ذلك بكثير من الكتاب األوربيين إلى اقتفاء خطى سكوت في كتابة الرواية التاريخية،
وساروا عمىنيجو في تمثيل أسس الرواية التاريخية الجديدة ،مما جعل ىذا النوع يزدىر في كل
بمد كان األدب فيو مزدى ار بوجوده.وقد كان سكوت يجعل لمشخصيات المكان الثاني في
قصصو لئال يتقيد بالتاريخ وحتى اليمنعو ذلك من ممارسة حريتو الفنية،بحيث كان يخمق
شخصيات أخرى يمثل كل منيا طبقة أو اتجاىا في العصر التاريخي الذي يضيفو مع

اجتياده،فـي إحياء ذلك العصر بعاداتو وتقاليده ومقوماتو( .)22بحيث كان سكوت يأخذ من
التاريخ وال يتقيد بو ليتمكن من ممارسة عممو الفني بكل حرية.
ويكمن فن سكوت في تفريد أبطالو التاريخين بطريقة تجعل ليا سمات فردية محضة معينة
لمشخصية وخاصة بيا ،تجعميا عمى عالقة معقدة مع العصر الذي تعيش فيـو ،مع سعيو إلى

قيادتيا إلى االنتصار،وقـدانتقد المؤرخون موقـف سكوت مـن الحقائق التاريخية وقالوا بأنو كان

يعبث بالتاريخ ويحوره في سبيـل القصة (.)23أي يستعير سكوت بعض األبطال من التاريخ
ليوظفيا في أعمالو ويجعميا تعيش عالقة معقدة مع عصرىا ،مما سبب في انتقاده من قبل
المؤرخين بعبثو بالتاريخ.
وىناك من يقـرر بحرية الفنان في تغيير حوادث التاريخ وتأويميا وترتيبيا ،ألن الحقائق

التاريخية وحدىا الترضيالعقل،ولكن الفن يتدخل في ىذه الحقائق فيغيرىا ويؤليا ويعيرىا جماال

مثاليا فتصير الحقيقة فيو بعد ما كانت حقيقة تاريخية( .)24بحيث يمكن لمفنان بأن يغير
حوادث التاريخ في سبيل إنتاج عممو الحكائي ،كونو ليس في مقام عرض حقائق التاريخ وانما
إنتاج نص قصصي فيو من الخيال والفنية ما يحقق الجمالية وحقيقة خاصة بالنص اإلبداعي.

وبرز في فرنسا أيضا الكاتب ألكسندر دوماس األب(  )Alexander Dumasالذي تأثر
بسكوت في طريقة بنائو لمرواية التاريخية ،بحيث اعتنقيـا وأخمص ليا وطبقيا في قصصو

بحرية وتوسع(.)25وعمى صعيد األدب الروسي نجد تولوستوي صاحب رواية (الحرب والسالم)

التي كتبت مابينعامي  ،1869/1865وقد تناولت تاريخ الغزو الفرنسي لروسيـا( .)26بحيث

نجد أن أبرز الكتاب تأثروا بطرقة كتابة سكوت في مجال الرواية التاريخية.

وعموما فقد ذىـب أحد النقاد إلى أن الرواية التاريخية مرت بثالثة أطوار في أواخر القرن

التاسع عشر نذكرىا فيما يمي (: )27
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طور اإليحاء التاريخي أي تفسير التاريخ من الخارج من خالل الحمالت والمبارزاتواألسمحة والمالبسويمثمـو سكـوت ودوماس.
-طور التفسير العقمي ويمثميايتونوايبرس.

طور التفسير اإلنساني العاطفي أي تفسير التاريخ من الداخل من خالل العواطف اإلنسانية.وفي مطمع القرن العشرين تطور مفيوم الرواية التاريخية وغدت لونا من ألوان التفسير
الحضاري ا لفمسفي المبني عمى وقائع التاريخ ،فظيرت مدرسة تعنى بالدقة التاريخية والتبيح
لنفسيا التصرف في أحداث التاريخ وتقصر عمميا عمى خمق بعض الشخصيات واضافة أو
استحضار بعض الحوادث التاريخيةالتي تعـيش عمى ربط أجزاء القصة وابرازىا لمقارئ .بحيث

تطورت الرواية التاريخية ف ي استناد الرواية عمى التاريخ ،ليتمكن الكاتب من تفسير الحاضر
من خالل الماضي ،وذلك بأخذ بعض األحداث وخمق بعض الشخصيات مما يمكن من ربط
أجزاء النص ببعضيا البعض،ومنو غدت الرواية التاريخية أكثر فنية.

ب-في األدب العربي:

كان اتصال العرب بالعالم الغربي إثر حممة نابيمون عمى مصر وبالد الشام في أواخر القرن

الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر،حيث أصبح تأثر العرب بالغرب واضحا في جميع

جوانب الحياة خاصة االجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية،فضال عن الدور الذي لعبتو
وحققتو اإلرساليات األوربية إلى الشرق العربي،والبعثات الدراسية العربية إلى أوربا وظيور
الصحافة ونشاط المستشرقين وأدباء الميجر في األمريكيتين وحــركة الترجمة،مما أدى إلى قيام
دعوات تجديدية تدعو إلى ضرورة االتصال بالثقافات األجنبية بما فييا فن الرواية(.)28إذ كان

اتصال العرب بثقافة الغرب واضحا وفي جميع مجاالت الحياة بما في ذلك العمل اإلبداعي.
وقد تباينت أراء النقاد العرب في مصدر ىذا النوع من الرواية في األدب العربي ،فيناك من
يذىب إلى أنيا وجدت في ضوء التـراث العربي فيي امتدادا لفنون أخرى كالمقامات والسير
والقصص الشعبية .وىناك من يذىب إلى أنيا وجدت بفعل ماوصمنا منيا في األدب الغربي
إلى العرب،فيي تكون امتدادا أو فرعا لمثقافة الغربية مع النيضة الحديثة بفعل التأثر(.)29

حيث كان االختالف واضحا في مسألة مصدر ىذا النوع من الرواية ،فالبعض ينسبيا إلى
التراث العربي كونيا تعد امتدادا لممقامات والقصص الشعبي ،بينما يذىب البعض اآلخر إلى
أنيا وصمت إلى األدب العربي بفعل التأثر باألدب الغربي في عصر النيضة.
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وقد ذىببعض النقاد إلى أن قصص سميم البستاني فييا مايشبو قصص سكوت ودوماس إلى
حد بعيد ،فكانت روايتو التاريخية األولى ( زنوبيا ) التي صدرت عام  1871وكانت ( بدور)
عام  1872و( أسماء) عام  ،1873وىناك من عاب عميو افتقاده إلى الترابط ومزايا
الوصف،إضافة إلى تميزىبالسطحية والتفكك ،وىي روايات مميئة بالمواعظ والعبر والنصائح،

وشخصيات غير فاعمة وتنويع األساليب من حوار وسرد( .)30حيث عد سميم البستاني من
األوائل الذين كتبوا ما يشبو أدب سكوت ودوماس وذلك بظيور عدد من أعمالو في مجال

الرواية التاريخية.
ومناألدباء

العرب

الذين

كتبوامايشبو

قصص

سكوت

ودوماس،

كرم

ممحم،جورجيزيدان،فرحأنطون،معروفأرناؤوط،سعيد العريان وغيرىم،ويعد النقاد الكاتب زيدان
رائد القصة التاريخية في الرواية العربية الحديثة ،إذ كتب أكثر تقريبا من عشرين رواية

تاريخية طويمة ،تروي األحداث الكبرى في التاريخ العربي واإلسالمي،وحاول زيدان التوفيق بين
متطمبات البيئة وتأثره بالرواية الغربية ،وكان لو أكبر أثر في ظيور الرواية التعميمية وىو تيار
يتراوحمابين التعميم والتسمية والترفيو،وقد جعل زيدان العمل األدبي خادما لمتاريخ بحيث يجعل
الرواية وسيمة إللباس التاريخ لباس الطالوة والفكاىة ممايزيد من تشويق العامة لمطالعة التاريخ

بأسموب فكاىي( .)31حيث ظير عدد من كتاب العرب لمرواية التاريخية وكان عمى رأسيم

جورجي زيدان الذي كان لو ما يفوق العشرين رواية تاريخية حول التاريخ العربي واإلسالمي،
وذلك بأسموب يمزج بين التعميم والتسمية.
ثم ظيرت الرواية التاريخية التي تيدف إلى إحياء الماضي بعد الحرب العالمية الثانية عمى يد

كتاب من أمثــال نجيب محفوظ وعادل كامل وأحمدباكثير لكون زيدان كان ينقصو اإلحساس

القومي واقتصر عمى أن يكون معمما لمتاريخ( .)32فمقد تطورت الرواية التاريخية وأصبحت
تيدف إلى بعث الماضي واعادة إحيائو عمى يد عدد من الكتاب العرب.
وقد غدت الرواية التاريخية أكثر تحر ار من قيود التاريخ فمم تعد ميمة الروائي خمق نص روائي

بجعل تسمية العصر التاريخي وتصويره فحسب،بل تجاوزت كل ىذا إلى توظيف المادة

التاريخية توظيفـا فنيـا باالعتماد عمى الخيال الفني والتجربة اإلنسانية في بناء الرواية(.)33بحيث
أصبح الروائي يمجأ إلى التاريخ لتوظيفو وذلك باالعتماد عمى أدواتو الفنية وتجاربو في بناء

نصو الروائي.
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نجد أن روايات نجيب محفوظ التاريخية جسدت لمحات من التاريخ الفرعوني في ثالثة من
أعمالو كانتبعنوان (عبث األقدار) عام  ،1939و( رادوبيس) عام  ،1943و( كفاح طيبة)
عام  ،1944حيث شكمت ىذه الروايات تقدما ممحوظا في نيضة الرواية التاريخية بعد أن
كانت عند كتاب الجيل األول إعادة كتابة التاريخ بصورة تيدف إلى تثبيت أحداثو من خالل
تمحورىا حول قصة مبتدعة ومشوقة وتمثميا جورجي زيدان الذي كان يتحسس التاريخ في

أعمالو الروائية في فترة مافيمألىا بحكاية غرامية تكون محو ار لألحداث( .)34أي يتمحور العمل

الروائي حول فترة من التاريخ وداخميا قصة غراميةلتثبـت عنصر التشويق فـي النـص.
أما عند كتاب الجيل الثاني فنجد أن الرواية أصبحت أقل تبعية لمتاريخ ،حيث يقتصر الكاتب
في إبداعو عمى مسمى العصر التاريخي وأدائو وصوره فقط ،أي يتجاوز ذلك إلى توظيف

المادة التاريخية توظيفا فنيا بالدرجة األولى ويمثل ىذا الجيل نجيب محفوظ الذي يعد أبرز

كتاب الرواية التاريخية العربية( .)35وكان نجيب محفوظ رائدا في ىذا المجال بحيث أحدث
تطـو ار مشيودا لو فيما يعـرف بالرواية التاريخية.

وعند كتاب الجيل الثالث نجد أن الرواية التاريخية تحولت تحوال ممحوظا وجادا نحو إقرار

مزيدا من األدبية لمروايـة التاريخية،بحيث يستثمر الروائي التاريخ لغايات إبداعية خالصة تسيم
في نقد الذات،وذلك بتدخل المؤلف لبث وجية نظره التي تمجأ إلى الماضي برؤية آنية ،أي

توجو نحو المستقبل حتى نستفيد من أخطاء الماضي( .)36ليتبين أن المؤلف يعتمد عمى
التاريخ في استعادة لحظة أو فترة معينة يتخذ منيا مادتو لمتعبير عن وجية نظره أو رؤيتو
الخاصة باستعمال أدواتو الفنية فينص إبداعي يحاول من خاللو معالجة الراىن أوما قد
يعترض اإلنسان في مستقبمو ،وىنا تكمن مدى فنية وجمالية النص فـي محاولة الربط بين
الواقع والمتخيل أو الماضي والحاضـر.
ونجد أن من أشير رواد ىذا الجيل والذي تزعم ىذا النوع من الكتابة الروائية جمال الغيطاني
الذي كتب رواية (الزيني بركات) وىي رواية تاريخية المعة ضمن تقنيات فنية متطورة،كما نجد
من رواد ىذا الجيل أيضا وأبرزىا عبد الرحمن منيف الذي كتب روايتو التاريخية الشييرة
بعنوان (أرض السواد)التي أعاد فييا تشكيل مجريات وأحـداث تاريـخ العراق في الثمث األول

من القرن التاسع عشر(.)37إذ اشتير في ىذه المرحمة كل من جمال الغيطاني وعبد الرحمن
منيف في مجال كتابة الرواية التاريخية بشكل متطور وأكثر فنية.
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ومنو نجـد أن الرواية التاريخية في أدبنا العربي قد مرت بثالث مراحل واضحة المعالم وىي
()38

عمى النحو اآلتي

:

مرحمة استعادة كتابة التاريخ سرديا ،مع محاولة التقيد بمجرياتو وييدف إلى تثبيت أحداثالتاريخ أي لغايات تعميمية وذلك بصورة سردية التخمو من التشويق ،ويعد جورجي زيدان من
أبرز من يمثل كتاب ىذه المرحمة.

مرحمة الموازنة بين التاريخ الوثائقي والفن الروائي بأبعاده المختمفة أي يسكب التاريخ فيقالب روائي فني واضح المعالم،وقد برز نجيب محفوظ في كتابة الروايةالتاريخية التي يتساوى

فييا الجانب التاريخي والروائي بأسموب متـوازن.
-مرحمة توظيف التاريـخ بصورة إسقاطيةواعيــة،أيباالعتماد عمى الخيال الفني والتجربة

اإلنسانية في بناء الرواية،وىدفيا اإلفادة من األحداث التاريخية التي يمكن إسقاطيا عمى

الحاضر من خالل الرجوع إلى أحداث الماضي ،بحيـثتسعى الرواية إلى تفسيـر الواقـع المعيش
من خالل أحداث الماضي ،ومـن رواد ىـذه المرحمـة جمال الغيطانيوعبـد الرحمـن منيـف.
يتبين أن الرواية التاريخية عند العرب مرت بعدة مراحل ،بدأت بإعادة كتابة التاريخ والتقيد
بأحداثو بيدف التعميم مع أنيا ال تخمو من التشويق .ثم لجأت إلى الموازنة بين التاريخ والفن.

ثم دخمت في مرحمة توظيف التاريخ وذلك بالرجوع إلى األحداث الماضية ومحاولة إسقاطيا

عمى الحاضر بيدف معالجة الواقع .ليكتمل بذلك بناء الرواية التاريخية العربية وتصبح أكثر
نضجا وفنية.
وعموما نجد أن مصطمح الرواية التاريخية قد لقياىتماما كبي ار لدى كتاب ىذا النوع األدبي،وقد

تناولو النقاد بالتعريف مماجعل تعريفاتو ومفاىيمو تتعدد وتختمف ،وىي في مجمميا تتمحور
حول محاولةاستعادة أحداث التاريخ وذلك بالرجوع إلى الماضي ،ومعالجتيا وفق زمن
الحاضر،يعبر الكاتب من خالليا عن وجية نظره حول الماضي والحاضر بحثا عـن ذاتو وعن
ىوية المجتمع،بحـيث يجعل من التاريخ مادة لنصو الروائي باالعتماد عمى خيالو وأدواتو

الفنية اإلبداعيةمايجعل منو نصا يحيد عن وظيفتو التوثيقية إلى الوظيفة الجمالية الفنية

ممايثبت أدبية ىذا النوع من الكتابة ،وقد مر مصطمح الرواية التاريخية عند نشأتو في األدب
الغربي واألدب العربي بعدة مراحل جعمت منو نوعا أدبيا أكثر نضجا وتطو ار وفنية عمى يـد
أبرز رواد كتـاب الرواية التاريخية.
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