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Abstract:
The study sheds light on the Tunisian
historical novel, as interest in the novel
began early; Specifically since the
beginning of the twentieth century, and its
topics varied from political, social and
historical, the latter took an important place
in the novels of Tunisian novelists, so
history, with its events, characters,
atmosphere, and artistic features, was
strongly present. From here, I tried to
introduce the historical novel, and to give a
brief overview of the Tunisian historical
novel, its path and its most important
figures, and its most famous novels and
their connection to the historical events that
marked the history of Tunisia in its different
and different phases.
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:الملخص
 إذ، تسمط الدراسة الضوء عمى الرواية التاريخية التونسية
بدأ االىتماـ مبك ار بالرواية ؛ وتحديدا منذ بدايات القرف
 وتنوعت موضوعاتيا مف سياسية واجتماعية، العشريف

وتاروة
 أخذت حي از ىاما في روايات،  ىذه األخيرة، يخية

 فكاف التاريخ بأحداثو وشخوصو، الروائييف التونسييف
 مف ىنا حاولت.  ومالمحو الفنية حاض ار بقوة،وأجوائو
 واعطاء نبذة مقتضبة عف، التعريؼ بالرواية التاريخية
 وأشير، الرواية التاريخية التونسية ومسارىا وأىـ أعالميا
رواياتيـ وصمتيا باألحداث التاريخية التي طبعت تاريخ
.تونس في أطواره المتباينة والمختمفة
، التاريخ، الرواية التونسية، الرواية: الكممات المفتاحية
. الحدث،الشخصية

 بوعجاجة سامية:المؤلف المرسل
samia.bouadjadja@univ-biskra.dz:االميل
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الملخص:
يعمد كثير مف الروائييف إلى التاريخ بأحداثو و شخوصو  ،فيستدعوف الماضي ،و
يستحضروف وقائعو ،رغبة منيـ في بعثو مف جديد ،والنظر إليو مف زوايا فنية تخييمية "

فاالستناد لمتاريخ يتيح لمروائي اإلفادة مف روافد متنوعة إلغناء عوالمو السردية  ،و يدفعو
()1

لخوض غمار التجريب وتطوير أدواتو الفنية وتجذير الوعي بفكرة الكتابة ككؿ "

فالتاريخ يرصد ظاىرة أو حادثة ما في مكاف وزمف محدد  ،فيسمط الضوء عمييا ،لكشفيا
والوقوؼ عمى حقائقيا؛ في حيف الرواية عمؿ فني " و الروائي ينظر بإحساسو الفني إلى
التاريخ عمى أنو المادة التي يستطيع عبرىا تصوير رؤيتو لمواقع ،و التعبير عف تجربة مف
()2

تجاربو .و ىو بذلؾ ال يكتب التاريخ بؿ يقيـ معالـ لو"
 /1مفيوـ الرواية التاريخية:

يعرفيا لوكاتش بأنيا  ":رواية تقرب الماضي إلينا و تسمح لنا بأف نعيش وجوده الفعمي و
الحقيقي ،وبدوف عالقة بالحاضر محسوسة فإف تصوير التاريخ مستحيؿ"

()3

كما أف الرواية تمجأ إلى التاريخ ،لتفيد مف تراثو ،و أحداثو في نسج نص جديد،ال يخمو
مف وقائع التاريخ ومالبساتو ،معطرة بخياؿ سردي  ،و لذلؾ عرؼ بعضيـ الرواية فقاؿ " :
بأنيا قصة خيالية ذات طابع تاريخي عميؽ "

()4

والروائي يتخذ مف التاريخ مادة لعممو السردي ،رغبة في كشؼ الحقيقة و التعريؼ بيا بيف
جميور قرائو و خاصة فئة الشباب ،و قد يمجأ إلى التاريخ ليخمؽ نصا موازيا  ،يحافظ فيو
عمى شخوصو وأحداثو برؤية فنية جديدة.
يزور الحقائؽ  ،قصد إنجاز نص فريد ،و
وقد يقدـ رواية موازية  ،فيخمخؿ األحداث  ،و ّ
كما يقوؿ عبد الممؾ مرتاض" وكانت المشكمة كميا تمثؿ في :ىؿ يكتب الروائي أدبا ،أـ يكتب
تاريخا؟ و إذا كتب األدب فكيؼ سيكوف موقفو مف التاريخ ؟ أو قؿ :كيؼ سيكوف موقؼ
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التاريخ منو ؟ و إذا كتب تاريخا فيؿ ىو يمتمؾ الثقافة التاريخية  ،و المنيج التاريخي لتسجيؿ
أحداث المجتمع ؟ "

()5

إذف ىذا ىو اإلشكاؿ الكبير ،ىو مدى قدرة الروائي عمى صوغ التاريخ صياغة فنية  ،دوف
يزور أحداثو  ،أو يرسـ مالمح شخوصو عمى غير الصورة التي كانوا عميو
يشوه حقائقو أو ّ
أف ّ
في واقع األمر؟

 /2الرواية التونسية :
ظيرت الرواية التونسية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر الميالدي و بداية القرف
العشريف ،متأثرة بعدد مف الكتابات الغربية و العربية ،و عمى رأسيا تولتسوي وألكسندر دوما
،و األديب المبناني جورجي زيداف  ،و قد مرت في تطورىا بمراحؿ ثالث و ىي :
أػ ػ مرحمة المحاكاة و االقتباس  :إذ تأثر األدباء بالروايات الغربية و خاصة منيا الفرنسية ،
و عمدوا إلى ترجمة بعض األعماؿ الروائية مف الفرنسية إلى المغة العربية مثؿ رواية "خاتـ
عقد بني سراج" لرينيو دي شاتو برياف
 Rene de châteaubriandالمترجمة مف طرؼ محمد المشيرقي ()1946-1885

()6

وفي نفس الفترة ترجـ "إبراىيـ بف شعباف " ( )1930-1892رواية مف شريط سينمائي عنوانيا
" فظائع المقامرة " سنة " 1910

()7

ب ػ ػ مرحمة تشكؿ الوعي اإلبداعي  :برزت أسماء أسيمت في النيوض بالعمؿ اإلبداعي
عامة و الروائي خاصة ،تجمّى ذلؾ في أعماؿ الروائي محمود المسعدي  ،خاصة روايتو
()8

"حدث أبو ىريرة و قاؿ "و التي صدرت في سنة 1944
الشييرة ّ

ج ػ مرحمة ما بعد االستقالؿ  :وىذه المرحمة تعد االنطالقة الفعمية لمرواية التونسية بمختمؼ
أنماطيا ( واقعية  ،اجتماعية ،ذىنية وتاريخية)..
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" و لعؿ تطور حركة النشر وظيور ناشريف خواص مف أىـ العوامؿ التي ساعدت جيؿ
()9

االستقالؿ عمى إبراز إنتاجو"

.

و تعد رواية "ىيفاء و سراج الميؿ " لصالح السويسي القيرواني (ّ )1941-1871أوؿ رواية
تونسية ( سنة  )1906ألفيا لتحقيؽ ىدفيف اثنيف ىما :
 -1تربوي :يدعو الشباب إلى التحمي بالطموح لتحقيؽ المعالي

()10

 -2ىدؼ ديني :يدعو إلى تحقيؽ الوحدة اإلسالمية بيف المسمميف  .و ىي رواية اجتماعية
انتقادية نشرت عمى صفحات مجمة خير الديف تباعا

()11

 /3الحدث التاريخي في الرواية :

تركز الرواية التاريخية عمى أحداث التاريخ ،و شخصياتو ،و المراحؿ الزمنية التي وقعت

فييا األحداث ،فتتخذ منو مطية ،و تجعمو مادة إلبداع نص روائي  ،يمزج بيف التاريخ

والخياؿ  ،و"تيدؼ الرواية التاريخية إلى تصوير عيد مف العيود أو حدث مف األحداث
الضخاـ بأسموب روائي سائغ مبني عمى معطيات التاريخ ،و لكف مف غير تقيد بيا أو التزاـ
ليا في كثير مف األحياف"

()12

مف أشير الروائييف التونسييف الذيف خاضوا تجربة السرد التاريخي نجد:
 – 3/1محمد العروسي المطوي  2005 -1920( :ـ) يعد األديب المطوي رائدا لمرواية
الواقعية و التاريخية التونسية عقب مرحمة االستقالؿ  ،فقد صور مرحمة االحتالؿ الفرنسي

لتونس ،و نضاؿ المواطنيف التونسييف و خاصة المناضميف ضد االحتالؿ  ،لتحرير بالدىـ
مف الظمـ و الطغياف .
و في ىذا الصدد أصدر روايات ثالث و ىي  " :ومف الضحايا "  1956و " حميمة" 1964
و " التوت المر "  " 1967و كميا مستوحاة مف أحداث الحركة الوطنية و الصراع ضد
االستعمار الفرنسي  .و قد صدرت بعد االستقالؿ وبذلؾ تصؼ مرحمة انقضت تاريخيا و
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تمجد أعماؿ شخصيات تحولوا مف النضاؿ إلى السمطة  ،فال يمكف أف نعتبرىا تحريضية و ال
نضالية بؿ ىي شيادة قد تعتمد وثيقة لمعرفة األجواء التي زامنت الحركة الوطنية "

()13

ويالحظ أف الكاتب غمّب عنصر التوثيؽ التاريخي عمى حساب البناء الفني " إذ جاء ىذا

النوع تقميدي الشكؿ ،تقريري السرد .ومع ذلؾ ال يزاؿ يحظى بمكانة في البرنامج المدرسية
()14

كأنو مقصود لتمقيف الناشئة دروسا في الوطنية "

 – 3/2البشير خريؼ  :)1983- 1917( :تتجمى تجربتو في عمميف اثنيف و ىما :
" برؽ الميؿ"  1961و "بالرة " أما الموضوع األساس فقد استقاه مف " المرحمة التاريخية
()15

المتصمة بالصراع االسباني التركي عمى تونس وانقراض الدولة الحفصية "

رواية "برؽ الميؿ" تدور أحداثيا في أواخر عيد الدولة الحفصية  ،أما بطؿ الرواية فيو
شخصية زنجية "برؽ الميؿ" "وىي مستوحاة مف كتاب ابف أبي دينار الشيير "المؤنس في
أخبار تونس "

()16

في ىذه الرواية مزج الكاتب بيف األحداث التاريخية وأحداث متخيمة "لقد صورت رواية

برؽ الميؿ مظاىر العبودية المكبمة لممجتمع التونسي أياـ الحسف الحفصي ووقفت عمى اىتزاز
أركاف البالد بقدوـ خير الديف بربروس واستنجاد السمطاف بالنصارى.
وقد أفاض الكاتب في التنويو بحرص خير الديف عمى نشر األمف بتونس وضميا إلى
وصور فظاعة تنكيؿ جنود شارؿ
الخالفة العثمانية ،وحمّؿ عوامؿ االحتالؿ االسباني ،
ّ
ألمت الرواية باألحداث السياسية التي عصفت بالبالد ورصدت
الخامس باألىالي .وبذلؾ ّ

عوامؿ انبثاؽ الوعي في حياة األفراد وتوقيـ إلى الحرية رصدا فتح عالميا عمى فضاء رحب"

()17

أما رواية (بالرة) ألفيا صاحبيا في أواخر الخمسينات مف القرف العشريف،وىي األخرى
رواية تاريخية  ،جرت أحداثيا في العيد الحفصي " لقد درس البشير خرّيؼ أىـ المراجع
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المتعمقة بالعيد الحفصي وجمع عدة وثائؽ وزار مواطف األحداث الخطيرة التّي وقعت بالبالد
()18
في عيد احميدة الحفصي ووضع تخطيطا دقيقا لمرواية"
أثرف في الحياة التونسية في تمؾ
وتتمحور ىذه الرواية حوؿ شخصية ثالث نساء أميرات ّ
الفترة وىف (:بالرة) ابنة األمير الحفصي حميدة (أمير البالد التونسية)
وثانييما (عيشة) ابنة حيدر باشا( حاكـ القيرواف التركي) وثالثتيما وىي (مميكة)ابنة القمج عمي
(القائد البحري ووالي الجزائر) الذي قاد حممة عمى تونس لتخميصيا مف األسباف.
يتحدث البشير في إحدى الصحؼ عف الصمة بيف التاريخ والقصة ،فيقوؿ ":أعتقد أف ىناؾ
نوعيف مف الصمة بيف القصة والتاريخ ،فأحيانا يعمد القاص إلى اتخاذ التاريخ كيدؼ في
القصة  ،وأحيانا أخرى يتخذ التاريخ كإطار لمقصة  ،وبذلؾ يستطيع أف يقدـ األحداث ويستغؿ
()19

تتابعيا استغالال فنيا "

وكثير مف النقاد التونسييف يعدوف البشير خريؼ األب الحقيقي لمرواية التونسية ،خاصة مف
خالؿ روايتو الشييرة
" الدقمة في عراجينيا" وقد كتبيا بالميجة الدارجة التونسية ،مرك از عمى الحياة االجتماعية في
منطقة الجريد(الجنوب) التونسي
 3/3ػ حسنيف بف عمو  :ىو كاتب ارئد في مجاؿ الرواية التاريخية  ،يبحث في التاريخ ،
ويستحضر شخوصو ،ويتنقؿ بيف األطوار الزمنية،واألمكنة التاريخية  ،متابعا األحداث
،ومتفاعال مع الشخصيات.
مف أشير رواياتو التاريخية نجد ( :الممموؾ) ، 1985و(باب العموج)، 1986
و(الموريسكية) 1989و(األندلسية)، 1990و(الغروب الخالد)، 2007و(رحمانة)2001
،و(باب الفمة)2005
وآخر رواية صدرت لو ىي(عاـ الفزوع ، )1864وىي في األصؿ سيناريو لفيمـ سينمائي
حوؿ شخصية (عمي بف غذاىـ) ثـ صارت رواية تاريخية ،شرع في كتابتيا سنة2012
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ولمكاتب ىوس وشغؼ بتاريخ بالده  ،فالروايات التي سبؽ ذكرىا كميا مستقاة مف التاريخ

.فرواية"باب العموج"تؤرخ لفترة 1415ػ  " 1450أي بداية الدولة الحفصية التي كانت ميابة
لدى أوربا ،وكانت تونس تمثؿ مركز القوة في تمؾ الفترة "

()20

أما رواية"رحمانة" تؤرخ لمفترة الممتدة مف 1535ػ ، 1550وفييا يبرز مالمح التدخؿ األجنبي
في الشؤوف السياسية لمدولة التونسية .الرواية الثالثة"باب الفمة" توثؽ لمفترة  1560ػ 1574
"وما رافؽ نياية الدولة الحفصية مف أحداث وبداية الوجود االسباني في تونس "

()21

ويالحظ في ىذه الروايات تركيزه عمى حقبة الدولة الحفصية في تونس  .في حيف في
روايتو"عاـ الفزوع  "1864استحضر شخصية تونسية ثائرة وىو " عمي بف غذاىـ"
ففي ىذه الرواية التي تقع في حوالي589ص ،يركز عمى ثورة بف غذاىـ ضد ظمـ باي
تونس محمد الصادؽ ،وأحداثيا وقعت قبيؿ االحتالؿ الفرنسي لتونس .
أما مضمونيا  ،فيتمحور حوؿ "ثورة قبائؿ ماجر واليمامة و الفراشيش عمى سمطة الباي

 ،وما رافقيا مف أحداث تاريخية تتعمؽ بفساد الحاكـ وحاشيتو مما تسبب في تدىور الوضع

االقتصادي بالبالد التونسية ولـ يجد أصحاب السمطة مف حؿ لمخروج مف األزمة المالية آنذاؾ
سوى مضاعفة قيمة المجبى عمى الرعية التي كانت تشكو مف فقر مدقع،مما عقد الوضع
()22

وساىـ في احتقاف اجتماعي أسفر عف ثورة بف غذاىـ "

ويرى الكاتب أف السارد عميو أف يتسمح بالتخيؿ  ،حتى يتحرر مف أسر التوثيؽ  ،يقوؿ":
الخياؿ أو التخييؿ الذكي ينقؿ الكتابة السردية مف قيود األحداث التاريخية إلى فضاء واسع
()23

مفتوح عمى الماضي و الحاضر والمستقبؿ"
 3/4ػ عبد القادر بالحاج نصر :

صدرت لو حوالي  12رواية  ،وتنوعت بيف الواقعية مثؿ  :رواية"اإلثـ" وروايات تاريخية .مف
أشيرىا "الزيتوف ال يموت" التي استوحى موضوعيا مف أحداث 9أفريؿ  . 1938ورواية"جناف

بنت الري" التي تدور أحداثيا في عيد المشير أحمد باشا في القرف التاسع عشر(.)24
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 3/5ػ البشير بف سالمة :
نشر أربع روايات مف النوع التاريخي  ،وجميا تدور أحداثيا في العيد الحسيني ،عناوينيا
(عائشة) 1982و(عادؿ) 1991و(عمي) 1995و(الناصر)1998

()25

نخمص أف الرواية التونسية عند عدد ال يستياف بو مف الروائييف التونسييف استفادت مف
أحداث التاريخ  ،وتمثمت وقائعو وشخوصو فاستحضرتيا في نصوصيا  ،وما ىذا الذي
عرضناه إال عينة وجزء مف روايات كثيرة تخصصت في وقائع التاريخ.
واستطاع بعضيـ االرتقاء بالمستوى الفني لمرواية ،والسمو بيا مف التوثيؽ التاريخي إلى
التخييؿ السرد

الهوامــــــش :
/1جعفر العقيمي  ،الرواية التاريخية..العالقة بيف الفف والواقع ،مجمة ثقافات االلكترونية.
thaqafat.com/2018/5/88400

:الموقع
تاريخ الدخوؿ2018/10/13:

/2حسف سالـ ىندي إسماعيؿ ،الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث(دراسة في البنية
السردية 1939ػ)1967ط،1دار الحامد ،عماف1435،ىػ، 2014،ص18
/3إبراىيـ عمي أبو تحفة  ،الرواية التاريخية عند إبراىيـ نصر اهلل(زمف الخيوؿ البيضاء
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