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 لخالصةا

يتماشى  -في معظمه–َشغَل ما وراء السرد تنظيراً وإبداعاً , عنايةً واسعة من قبل النقاد , إذ لم يعد السرد التقليدي 

التراتبية مع ذائقة القارئ الحالية من دون االستعانة بحموالت السرد القصصي الجديدة , حيث خلخلة األطر 

للسرد التقليدي باتجاه سرد متطور وواعي, فالتطورات السردية الجديدة هي جزء من تحوالت أعم وأشمل قد 

 بما يُعرف بما بعد الحداثة . ظم واألنساق األدبية والمعرفية وحدثت في الن

في  7711ل مرة عام ويُنسب مصطلح ما وراء السرد بإجماع الباحثين إلى األمريكي )وليم غاس( الذي وظفه ألو  

مقالته )الفلسفة وشكل القص( . ويبدو أن  ميزة ما وراء السرد أن ه نزعة مستمرة بالتشكل واإلضافة ولهذا ترى 

ماهية وعمل ما وراء تبي ن  )باتريشا واو( إن ه من الصعب وضع تعريف جامع مانع ولكن يمكن وضع خطوط 

 السرد وتمثالته . 

 ,( إلى صعوبة نقل المصطلح بما يُوحيهmeta fictionود إشكالية تلقي المصطلح )وفي سياق النقد العربي تع

ثالث  بسبب كثرة المصطلحات المجاورة , فعمد بعض النقاد إلى تعريبه وآخرون عملوا على ترجمته وأظهر قسم

 ة التي ظهر فيها.  الميل إلى التقريب من الحاضن
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Beyond the Narrative in the Story and 

the Arabic Novel 

(Origin and receive term) 
 

 

 

 

ABSTRACT 

Meta fiction in story and novel, creation and receiving the term. Meta fiction took 

preparation and ereatinty, a great attention from the critics. When most of traditional 

narration no longer suit with readers taste nowadays and without a need to the 

meanings of Mete fiction where we find disruptive in the sequence form of traditional 

narration in direction of developed and conscious narration. The new narration 

developments are part of changes more inclusion that happened in the literary system 

and coordination's and what's known post-modernism . 

In the agreement of researchers, Mate fiction attributed to the American (William H. 

Gass). Who use it for the first time in 1970 in his Article (philosophy and text format). 

And it seemed that the feature of Mate fiction it's a continuous tendency in from and 

addition . 

Thus, (Patricia Waugh) saw that we could not put a universal for Mate fiction, but we 

can put lines to discern the use and importance of Mate fiction and its representations. 

And in the context of Arabic criticism, then problem of understanding it back to the 

difficulty in narrating a term and what contains, because the increasing of the other 

near terms. So, some critics did tram silated it into Arabic while others into other 

languages. The third group of critics intended to approximate it to it's origin 

appearance 
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 المقدمة : 

( بوصفه نزعة معرفية سردية meta fictionنحاول في هذه الورقة البحثية أن نتناول مصطلح ما وراء السرد )

وأحد أهم سمات ما بعد الحداثة داخل القصة والرواية , وتتبعنا ظهور المصطلح بدءاً بالروائي والناقد متطورة , 

ز الناقد )موتيهيلمسلف( ول .)ي النقد الغربي,كما عند اللغويوبداياته ف 7711األمريكي )وليم غاس( عام 

م )ليندا هيتشون( و)باتريشا واو( . ثم  كولدشتاين( والشكالني )شكلوفيسكي( وصوالً لــ)جيرار جينيت( ومن بعده

من تطورات وتحوالت أعم وأشمل قد حدثت في النظم واألنساق األدبية  اً تتبعنا تطور المصطلح بوصفه جزء

ثم  انتقال المصطلح في سياقه العربي  ,والمعرفية أو ما يُعرف بها ما وراء الحداثة كما نظ ر لها الناقد إيهاب حسن

ً للمعطيات والمناهج التي يصدر عنها هذا الناقد أو , وكيفية التلقي  له , واالختالف في الترجمة والتعريف, وفقا

ذاك . فعرضنا بالتفصيل لمعظم اآلراء النقدية بالدراسة والنقد , لنقف على ماهية ما وراء السرد , وتجلياته داخل 

ية أن ه سرد متطور وواعي لنفسه يحاول كسر منظومة السرد في حقلي الرواية والقصة العربيتين , لنجد في النها

تراتبية األطر التقليدية للسرد , عن طريق الكشف عن آليات السرد ومناقشة أهم المشاكل السردية أمام القارئ 

  وصوالً إلى رؤية فنية معرفية مقصودة داخل السرد .   

  

 ما وراء السرد في القصة والرواية العربية , النشأة وتلقي المصطلح: 

ً عناية واسعة من قبل النق اد واألدباء على حد  سواء , فبينما اتجهت         شغل ما وراء السرد تنظيراً وإبداعا

ه , لوضع مفهوم يحاو ل أن يُغط ي كل النصوص القصصية متمثلة في إبداعها األدبي راحت الرؤية النقدية تتفحص 

يتماشى  -في معظمه–ماهية وإجراءات ما وراء السرد , وطبيعة اشتغاالته القصصية , إذ لم يعد السرد التقليدي 

 مع ذائقة القارئ الحالية من دون االستعانة بحموالت السرد القصصي الجديدة حيث خلخلة األطر التراتبية للسرد

اص في القرن العشرين حاول تجاوز الشكل السردي التقليدي الُمنهك عن . فالق التقليدي باتجاه سرد متطور وواع  

طريق مساءلته الواعية بسبب التبد الت االجتماعية الحاصلة من جهة , ومن جهة أخرى أن  التجديد الفكري 

ن أشكال جديدة , وآم ه, ولهذا حاول بعض الكت اب اختالقوالتطور الحضاري يستلزم شكالً جديداً للتعبير عن

آخرون بضرورة تقويض العمل القصصي من الداخل عبر تشييد سرد ينتمي في صورته العامة إلى التراث 

الروائي وتفكيكه في الوقت ذاته
(1)

 . 

ويعزو بعض الباحثين تطور مصطلح ما وراء السرد إلى جهود اللغوي )ل . هيلمسيلف( , فقد عمل األخير    

7797وراء اللغة عام  لغة( أو ما -على تطوير مصطلح )الميتا
(2)

. ويُنسب مصطلح ما وراء السرد بإجماع 

ل مرة عام  , في مقالته )الفلسفة وشكل  7711الباحثين إلى الناقد والروائي األمريكي )وليم غاس( الذي وظفه ألو 

القص( ونشرها في كتابه )القص وصور الحياة(
(3 )

 . 

النصوص السردية التي نُشرت في أمريكا تحديداً , وأن يُناقش  الناقد األمريكي )غاس( أن يستقرئ فقد حاول    

أن  فكرة ما وراء النظريات توجد في  (غاسـ)المتغيرات التي طرأت على الرواية األمريكية , وقد الحت ل

الرياضيات , واألخالق, واللغة , وكذلك في عالم الكتابة الروائية كما هو الحال عند بورخيس , وجون بارث , 

ها غاس عام ورو حينما كتب مقاالً  7711برت كوفر الذين حاولوا الوقوف بوجه السرد التقليدي للرواية , توج 

عن ما وراء السرد
(4)

ل مرة فإن  باتريشا واو ))بلورته بصيغة أكثر تأطيراً  . وإذا كان وليم غاس استخدمه ألو 

ً لحمولته المفهومية على نحو حددت فيه الميتافكشن بوص ً من وتكثيفا ً ثانويا فه نزعة ضمن الرواية وليس جنسا

الرواية((
(5)

  . 

؛ 7719ولعل  البذرة الجينية األولى للتنظير النقدي في ما وراء السرد كانت مع الناقد )موتيز كولدشتاين( عام   

الشكالني  حينما درس السرد داخل السرد في حكايات ألف ليلة وليلة, وتابعه )تيودور ستورم( ثم  تابعهما الناقد

)شكلوفسكي( عندما درس التضمين في ألف ليلة وليلة. ويتوصل الدكتور رسول دمحم رسول أن  الزيادة في ما 

وراء السرد كانت لصالح )موتيز كولدشتاين( ثم  )شكلوفسكي( من بعده , وفي الساحة الفرنسية , فإن  قصب 

لواليات المتحدة وبالتزامن مع جنيت كان وليام السبق لصالح )جورج دوهاميل( ومن ثم  لجيرار جنيت , وفي ا

غاس
(6)

 . 

ويبدو أن  ميزة ما وراء السرد أن ها نزعة مستمرة بالتشك ل واإلضافة , وربما هذا راجع لطبيعة السرد المتجددة    

يمكن  , والتطورات الثقافية والفكرية واالجتماعية أيضاً , ولهذا فمن الصعب وضع تعريف جامع مانع لها , ولكن

 فيه نجد أن)و, وضع خطوط لبيان ماهية ما وراء السرد وطريقة عمله , وتمث الته داخل النصوص القصصية 

فباتريشا واو ما وراء السرد بأن ه مصطلح ))يُطلق على الكتابة التخييلية التي تلفت االنتباه بطريقة واعية  ( تعر 

 ً هدف طرح األسئلة حول العالقة بين المتخيل والواقع. ومن ب ,بذاتها وانتظامية لوضعيتها بوصفها نتاجاً صنعيا

خالل تقديم نقد لطرائقها في البناء , وتفحص هذه الكتابات ليس فقط البُنى األساسية للمتخيل السردي , ولكنها 
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( ً ( المحتمل للعالم خارج النص التخييلي األدبي((fictionalityتستكشف أيضا
(7)

فه . أما )ليندا هتشيون(   فتعر 

ً على سردها وهويتها اللغوية(( ن تعليقا بأن ه القصص ))التي تتضم 
(8)

وقريب من هذا المعنى , ما جاء به )ماك  

كافري( فما وراء السرد لديه ))تلك الكتابات التي تختبر األنظمة الروائية وكيفية ابتداعها واألسلوب الذي تم  

ضات السردية واالتفاقيات((توظيفه لتشكيل وتصفية الواقع بوساطة االفترا
(9)

, ومقابل مصطلح ما وراء السرد 

ن  )ميتا        يضع جيرالد برنس في كتابه )قاموس السرديات( مصطلح  حكائي( ليدل  عنده على ))سرد متضم 

في أو منطوي تحت سرد آخر((
(10)

. كما يطلق جيرالد برنس أيضاً مصطلح )ميتاسرد أو عالمة ميتاسردية( ,  

الميتاسرد ))ما يدور حول السرد؛ سرد واصف للسرد. إن  سرداً يتضمن سرداً يشك ل )جزءاً( من ويريد ب

موضوعه )أو موضوعاته( هو ميتا سرد , وال سيما السرد الذي يُحيل إلى نفسه وللعناصر التي يتشك ل بواسطتها 

ويُنجز تواصالً, سرد يناقش نفسه, وينعكس على ذاته((
(11)

وراء السرد لم يكن المصطلح  . على أن  مصطلح ما

وحد في الدراسات النقدية, فقد شاعت مصطلحات أخرى تشير إلى الظاهرة ذاتها, فبرز مصطلح االستبطانية , اال

واالنطوائية, والنرجسية, ورواية الوعي الذاتي وضد الرواية, واالنعكاس الذاتي ورواية التمثيل الذاتي, 

تخريف , والرواية ذاتية التوالدوالالواقعية, وما فوق المتخيل, وال
(12)

 . 

ولكي نستطيع تمييز األعمال المكتوبة بطريقة ما وراء السرد عن غيرها , تضع )باتريشا واو( جملة من    

الخصائص منها على سبيل المثال ال الحصر وجود سارد متطفل , وَمسرحة القارئ ومخاطبته , وتحطيم شامل 

ر الشخصيات من صفاتها اإلنسانية , وكذلك وجود مناقشة نقدية لتنظيم الزمان والشكل الفضائي ل لسرد, ويحر 

للقصة داخل القصة, فضالً عن توظيف األنواع األدبية الشعبية والسخرية من بعض النصوص السابقة
(13)

 ,

ة ويطل ق )مالكم برادبلي( و)جيمس ماكفارلن( على ما وراء السرد بــ)االنطواء الروائي( ويقصدان بها رواي

القصص الواعية لنفسها
(14)

ً لجنس الرواية بقدر ما هو نزعة  ً فرعيا . وبهذا يكون ما وراء السرد ))ليس جنسا

داخل الرواية , تشتغل من خالل تضخيم التوترات والتعارضات الكامنة في كل  الروايات! اإلطار وكسر اإلطار 

التقنية والتقنية المضادة بناء الوهم وتفكيكه((
(15)

ا وراء السرد نزعة حديثة لم يكتمل التنظير لها, ألن  م. و

ية حيث النشأة داخل الساحتين الغرب ة أكثر من اصطالح وأكثر من مفهومومعرفة ماهيتها ؛ فقد شاع لهذه النزع

 .اوالعربية حيث التلق ي له

وهنا ينبغي االلتفات أن التحوالت السردية الجديدة جزء من تحوالت أعم وأشمل قد حدثت في النظم واألنساق    

األدبية والمعرفية , إذ انحلت العقدة الهيكلية الناظمة للسرد, وتغي ر اإلحساس بالنهاية لصالح النهايات المفتوحة , 

فضالً عن تعددية األصوات التي نادى بها باختين
(16)

ق لمشاكل الَخلَق  , فإذا كان السرد التقليدي يتحاشى التطر 

األدبي التي يصادفها الروائي أثناء الكتابة , فإن  الرواية الجديدة ترفض إخفاء عملية إنتاج النص , بل تعمل على 

المبادئ إظهار عملية تكوينه , وتقوم بعرضها على القارئ , وهي تقوم بتأمل نقدي على صعيد االبتداع وتوضح 

 ً الشكلية للسرد على صعيد الكتابة أيضا
(17)

. فالتجديد األدبي والفني ال يقتصر في األسلوب , وإن ما يذهب أبعد من  

هذا , حيث إحساس األديب بأن  األدوات القديمة أو المألوفة لم تعد ناجعة في تحليل الواقع والتفاعل معه, وتفسيره 

أدوات جديدة تكون فاعلة في هذا المضماروفهمه, وهو ما يفرض علينا البحث عن 
(18)

 . 

ً ما تحاول أن ت والمالحظ أن       شير إلى قضية العرض الروائي وقواعدها قصص ما بعد الحداثة غالبا

وحدودها
(19)

نا للحديث عن الحداثة وما بعد الحداثة ؛ إذ يُعد ما وراء السرد أهم ثيمة لما بعد الحداثة  , وهو ما يجر 

فونها على ))إن ها مجموع ومن توجهات ورؤى معرفية  , لما تمث له فنية . وما بعد الحداثة, وبحسب منظ ريها يُعر 

الظروف والشروط المختلفة والمتعددة التي تختلط فيها المظاهر االجتماعية بالمظاهر الثقافية فال يمكن التمييز 

موضوعها, ويتعذ ر الفصل بين النظرية التأويلية بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي, فتنهار المسافة بين النظرية و

والواقع االجتماعي الذي تحاول النظرية إدراكه وتوصيفه... ومن هنا تكون أهم سمات ما بعد الحداثة هي هذه 

اإلنعكاسية الذاتية((
(20)

ً تنفى )ليندا هتيشون( أن تكون ما بعد الحداثة مجرد أسلوب   . وبهذا الخصوص أيضا

, فهي ظاهرة استطيقيةمضى , وانقضى 
(21)

. ولكن على الرغم تشظ ي مفهوم الحداثة وتغطيته لكل مناحي الحياة 

, إال  أن ه ل يوجد إجماع لما تعنيه ما بعد الحداثة؛ وربما كان هذا بسبب من انفتاح مفهومها ليشمل الحياة , مما 

في بعدها الثقافي مقولة تأويلية , وأداة يُصع ب األمر من تسويره تحت مفهوم واحد . حتى صارت ما بعد الحداثة 

هيرمنيوطيقية بحسب تعبير إيهاب حسن
(22)

. 

وقد ظهر مصطلح ما بعد الحداثة كنمط من التفكير المنطقي , ينضوي معظمه حول نقد الحداثة , أو كرد ة فعل    

ين , ولكن  النقطة المتفق عليها فيما , ونتيجة لهذا التشك ل الجديد , فقد بقي تعريفه ضبابياً بالنسبة للباحثين والمفكر

بينهم هو قوة تأثيرها على الفلسفة والفن والنظرية النقدية واألدب , فضالً عن العمارة والموسيقى والسينما 

واالجتماع والتاريخ والتكنولوجيا , ثم  غط ت الحقول المعرفية اإلنسانية . وفي ما بعد الحداثة يبقى من الصعب 

مانياً ومكانياً , فليس هناك تاريخ دقيق واضح يؤرخ لبدأ ما بعد الحداثةتحديد المصطلح ز
(23)

. ويشير الناقد إيهاب 
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حسن أن  ما بعد الحداثة تحاول تجاوز الحداثة نفسها , على أن  ما بعد الحداثة كمصطلح يُعاني من عدم استقرار 

لى المدة الزمنية القصيرة التي انطلق منها داللي ؛ فال يوجد إجماع بين الدارسين حول معناه وربما هو راجع إ

المصطلح من جهة وقربه من مصطلحات تعاني من عدم االستقرار من جهة أخرى, زد على هذا صعوبة عدم 

ن أن ه ال يمكن فصل ما بعد عاالستقرار التاريخي لكثير من المفاهيم األدبية, وانفتاحها على التغيير , فضالً 

نهائي الحداثة عن الحداثة بشكل
(24)

. وتدرج مصطلح ما بعد الحداثة في تنقالت حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن  

 7791استخدمه )آرنولد توينبي( ليُعلن من خالله عن نهاية النظام البورجوازي, وفي عام  7797, ففي عام 

الشتراكية , وفي استخدمه )برنارد سميث( في الرسم بحركة ذات نزعة تجريدية , وما يُطلق عليها بالواقعية ا

وند( و)وليام د الحداثة التي تعود إلى )إزرا باالخمسينات وتحديداً في أمريكا تحدث )شارلز أولسون( عن ما بع

ذهب كل من )إرفنج هاو وهاري ليفين( بأن   7791- 7717كارلوس( أكثر من إن ها تعود للشكالنيين وبين عامي 

الحداثة العليا , ثم  في أواخر الستينات وأوائل السبعينات بدأت ما بعد ما بعد الحداثة تشير إلى إنهيار في ثقافة 

الحداثة تظهر في مقاالت متعددة )ليزلي فيدلر(
(25)

   . 

أما إذا جئنا للحداثة وما بعد الحداثة في سياقها العربي نلحظ انقسام الباحثين في ماهية تواجدها داخل المنظور   

داثة مفهوم غربي, وبين من يرى أن ه باإلمكان وجود حداثة عربية , واتجاه ثالث العربي , فهناك من يؤكد أن  الح

يرى أن ها باإلمكان أن تحدث في أي مرحلة زمنية
(26)

. ولو امعنا النظر في انقسام الباحثين هذا يمكننا القول أن   

كلي , فتكسب بهذا التطبيق الحداثة غربية من حيث النشأة والتفكير ولكنها عربية من حيث التطبيق والقالب الش

فالحداثة بنظر الناقد  .قالبها العربي والذي يمكن أن يميزها عن نظيرتها الغربية , فتصبح لها كينونتها الخاصة بها

محسن جاسم الموسوي تمثل االستجابة لروح العصر , والحداثة ال تعني )التجديد( الذي بُني على القطيعة أو 

الرفض, ويشير الموسوي إلى أن ه ال يمكن أن نتحدث عن نزعة الحداثة بجانب أسلوبي, ألن  األسلوب البد  أن 

اً لكل هذه المتغي راتينشطر على نفسه هو اآلخر, ويصبح مستجيب
(27)

ل الناقد شجاع مسلم العاني مصطلح   . وفض 

التغريب على مصطلح ما بعد الحداثة , ويراه امتداداً لما بدأه الكاتب والشاعر األلماني )بريخت( وعلى حد  تعبير 

العاني, فإن  التغريب في النص القصصي يؤدي إلى انفتاح النص , والعكس صحيح في غالب األحيان
(28)

  . 

ً , إن ما هي ضرب من     فيما يشير أحمد خريس أن  ما بعد الحداثة ليست نزعة يمكن تعريفها كرونولوجيا

االشتغال ؛ فمن الوارد جداً أن تكون كل حقبة تملك ما بعد حداثة خاصة بها وبنظر أحمد خريس أن  ما وراء 

السرد يجسد أهم داللة لما بعد الحداثة األدبية
(29)

ي أسلوب ما وراء السرد على إبداع يمثل ))حالة جديدة . إذ ينطو 

وغير مألوفة في تاريخ األساليب السردية, فهي تكسر أفق توقع القارئ لبنية سردية ألفها, فالميتاسرد حين يوازي 

السرد في بنية سردية واحدة , إبداع استثنائي يؤاخي بين متنافسين ظال  طول تاريخهما , لهما مساحتان للعمل 

ختلفتان((م
(30)

  . 

السرد لم يكن يُمث ل حالة كمالية زائدة عن السرد , إن ما هو أحد ما وراء ومن هذه المعطيات يمكن القول: إن    

المرتكزات التي يقوم عليها السرد الجديد داخل القصة , ويتجه من خاللها للقارئ إليقاعه في ِشراك اإليهام 

د . فحينما حاولت القصة التخلص من مفهوم السرد التقليدي باتجاه سرد بالواقع وخلخلة األطر التقليدية للسر

م هذا التطور , ولهذا نجد أن  ما وراء دبية قريبة منها, وأفادت بما يوائمتطور , فإن ها دخلت وتداخلت مع أجناس أ

 . ة معرفية قائمة على وفق تصور فني واع  السرد لم يكن جنساً خالصاً , إنما نزع

( في النقد العربي بحسب رؤية أحمد خريس إلى أمرين : أولهما meta Ficionإشكالية تلقي مصطلح )وتعود    

( وهي تتشكل بحسب الحقل المعرفي الذي تشير إليه , أي اللفظة األولى المضافة meta -: يتعلق بالبادئة )ميتا

( للعربية , ومصدر االختالف نابع من اإليحاء fictionلها. واآلخر نابع من إشكالية تتصل بترجمة مصطلح )

ا عملية التخييل ذاتها , والمعنيات حاضران  ً , وأم  الداللي للكلمة , فهي تعني أما النوع األدبي القصصي عموما

 عند االستعمال. 

زكي وبهذا فإن ها خضعت لالجتهاد واالختالف, وهذان نابعان من الرؤية التي تصدر عنها تلك الدراسة , ف  

نجيب محمود في كتابه )خرافة الميتافيزيقيا( أطلق على )ما وراء اللغة( باللغة الشارحة , ُمبينا أن  المقصود بها 

لغة تتحدث عن لغة أخرى , وتابعه في هذه الرؤية جابر عصفور , فترجم )ميتا أدب( إلى )األدب الشارح( 

ً سعيد الغانمي بترجمته لكتاب )بول ريكو ر( الوجود والزمان والسرد , ليصف مصطلح وتابعهما أيضا

ل نقل )ميتا( كما هي من دون تغيير ؛ بسبب اتساع  )الميتاقص( بالنص الشارح . أما أحمد خريس فيفض 

استعماالتها النقدية في ما بعد البنيوية أو تيارات ما بعد الحداثة
(31)

. 

لما وراء( للمصطلح الذي يأتي بعدها , فيترتب اختالف في اإلضافة أو اإلسناد )ا فاالختالف في ما وراء السرد 

( مكتنز الداللة في لغته األصل كانت هذه المغايرة في fictionعليه حصر المعنى الكامل فيه , وألن  مصطلح )

الترجمة على أن  المضمون والرؤية ربما متقاربة لدى الجميع في تصورها لما وراء السرد . وكل هؤالء 
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حمله ما وراء السرد من دالالت في لغته األم , فترجمه سعيد يقطين )بالميتا رواية( والتي يحاولون الوصول لما ي

يراها أحمد خريس غير دقيقة ؛ كون الرواية متضمنة في القص , وتابع سعيد يقطين الناقد نبيل سليمان , أما 

اط فوضع ثالث ترجمات )الرواية الشارحة ارواية( وترجمها الناقد محسن الميت –ما وراء الرواية  -إدوارد الخر 

ً أشكل أحمد خريس على هذه التسمية جاسم الموسوي إلى )رواية النص( وايضا
(32)

.  على أن  اعتراض أحمد 

ل أو البادئة )ميتا(  اً رليس مبر   سعيد يقطين )بالميتا رواية( خريس على ترجمة ؛ فاالثنان مشتركان بالمقطع األو 

المصطلح )رواية( كون الدراسة التي اتخذها سعيد يقطين مختصة بالروية , وبسبب تسمية المقطع الثاني من 

وغير عابرة لبقية األجناس الغربية منها. ولكن هذا ال يعني أن نا نميل مع سعيد يقطين , بل أن نا ارتضينا تسمية )ما 

 وراء السرد( لقناعة ورؤية فنية نقدية راسخة. 

اء السرد هو لون جديد من التجريب الروائي , وعمد الناقد في ترجمته إلى ويُشير الناقد فاضل ثامر أن  ما ور  

تناول  7777تعريب المصطلح فأطلق )الميتا سرد( كما استخدم مصطلح )ما وراء الرواية( في مقالة نشرها عام 

يط بهذا فيها رواية )أوتار القصب( لمحسن جاسم الموسوي ويكاد تعريف الناقد فاضل ثامر لما وراء السرد يح

المفهوم وجاء فيهه ))هو وعي ذاتي مقصود بالكتابة القصصية أو الروائية , يتمثل أحياناً في االشتغال على إنجاز 

ً ما يكشف فيها الراوي أو البطل عن انشغاالت  عمل كتابي أو البحث عن مخطوطة أو مذكرات مفقودة , وغالبا

شعر إلى -يعة الكتابة الروائية , وقد ينصرف شاعر الميتافنية بشروط الكتابة مثل انهماك الراوي بتلم س طب

انشغاالت الشاعر بإشكاالت صياغة الخطاب الشعري األثيري والزئبقي الذي يصعب اإلمساك به أو وضعه 

داخل شبكة النص الشعري((
(33)

. وهنا نلحظ أن  الناقد فاضل ثامر يحاول التوسيع من تعريفه للميتاسرد ليشمل 

 يعني به مادة التخييل التي تقع في النثر والشعر.  النثري سواء, وقدص الشعري والن

أما الناقد محسن جاسم الموسوي فلم يلجأ إلى التعريب , بل حاول أن يصل إلى تقريب من معنى )ما وراء   

ح قا ئالً : الرواية أو الرواية المغايرة( وانطلق في مفهومه هذا من معطيات النزوع السردي , ولهذا نجده يصر 

))ليست "رواية النص" تعبيراً دقيقاً عما يحتمل وصفه بــ)ما وراء الرواية( أو )الرواية المغايرة( ولكنه التعبير 

األقرب إلى الدقة عن تلك النصوص التي تناقش مشروعيتها في سياق هدم مقصود لالحتمال واإليهام في العالقة 

مع القارئ((
(34)

لى أن  رواية )القصر المسحور( المشتركة بين طه حسين . ويذهب الناقد محسن الموسوي إ

من روايات ما وراء السرد , فهي تمتلك مرجعيتها الذاتية , متالعبة  7799وتوفيق الحكيم , والصادرة عام 

بالقارئ , ناسفة تسل ط المؤلف على النص
(35)

  . 

أن يكون تفكير الرواية في الروائي وبذاتها داخل الكتابة السردية هو نوع من األزمة أو  وينفي رشيد بنحدو

السذاجة, إن ما هي دليل على تطور الرواية باتجاه حداثة سردية جديدة
(36)

. لكن رشيد بنحدو لم يتعرض في بحثه 

ة له , على الرغم أن ه أشار إلى )حين تفك ر الرواية في نفسها( لمصطلح ما وراء السرد , أو المصطلحات المجاور

مضمون هذا اللون من النزعة الروائية مؤك داً على أن ه تطور للرواية على خط الحداثة السردية , مقتضباً حديثه 

على قراءة ألربع روايات , مركزاً حديثة عن ظهور المؤلف داخل الكتابة القصصية إليهام القارئ بواقعية 

 األحداث . 

ل من طرح قضية )ما وراء السرد( في النقدية العراقية من خالل ورقتين  ويزعم الناقد   عباس عبد جاسم أن ه أو 

قدمهما, األولى كانت بعنوان )كراسة كانون بوصفها رواية نص( , واألخرى )الرواية بوصفها بنية إطارية 

ل لهما بعد ذلك بأطروحة )ما وراء السرد  عمهما وراء الرواية( بحسب ز–للنص( ليؤص 
(37)

. وعلى الرغم من  

أن  مسألة الريادة في التننظيرات النقدية ليست ذات تأثير كبير في الصدور عن رؤية نقدية واضحة إزاء قضية 

من القضايا النقدية فإن نا نختلف مع الناقد في ريادته لتنظير ما وراء السرد في الساحة النقدية العراقية , ولكن 

حيث عمل عليه بخطين  نقداً ؛ إبداعاً أو بد جاسم صاحب مشروع ما وراء السرد إن  يمكن أن نعد  الناقد عباس ع

ل على مستوى الممارسة واإلبداع , واآلخر على مستوى االشتغال النقدي*  متوازيين  األو 

وبهذا اختار عباس عبد جاسم مصطلح )ما وراء السرد( ألن ه يرى أن ه أكثر شمولية من المصطلحات األخرى    

ً ال تي يُعنى بها ضمنا
(38)

فه ))هو السرد الذي يعمل داالً لسرد  آخر, هذا السرد اآلخر هو مدلول عليه(( , ويعر 
(39)

  .

ل )ميتا(  ب , فنقل المقطع األو  أما أحمد خريس فعمد على إطالق مصطلح )الميتاقص( وهو مصطلح نصف معر 

أن ه يشمل الرواية , والقصة بأنواعها , بمعنى أن   كما هو , أما المقطع الثاني )قص( فهو ما أشار إليه خريس من

القص له مفهوم شامل لكل تخييل , ولهذا عمد إليه في اختياره للمصطلح . كما نلمح محاولة أحمد خريس في 

التأصيل لما وراء السرد في الرواية العربية , أن ه يجعل الريادة مناصفة بين رواية فاضل العزاوي )مخلوقات 

. ولكنه يميل إلى  7797وي الجميلة( , ورواية )سداسية األيام الستة( ألميل حبيبي الصادرتان عام فاضل العزا

البحث في القصة القصيرة , ليضع يده على مجموعة )العشاق الخمسة( ليوسف الشاروني التي يجد فيها إرهاصاً 

إلى تشكيل حساسية جديدة في الكتابة القصصية , وكسر المألوف
(40)

 . 
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ن هنا نقول بكل ثقة أن  القصة القصيرة في العراق قد عرفت ما وراء السرد , قبل الرواية العراقية , إذ ونح  

كثيراً من القصص العراقية صدرت عن ما وراء السرد , ونعزوا  -من خالل قراءة المدونة القصصية -الحظنا

مما يجعلها مناسبة إلدخال حاالت  ريادة القصة على حساب الرواية لسببين : أولهما حجم القصة القصيرة ,

سه الروائي خيفة من دخول عوالم غير مأهولة  التجريب , وكسر المألوف السردي , بخالف الرواية , وما يتوج 

 سابقاً. 

اصين ثم  تحولوا من كتابة القصة إلى     والسبب اآلخر أن  كثيراً من الروائيين العراقيين كانوا باألصل قص 

 وا على مزاولة جنس الرواية والقصة معاً. الرواية , أو عمل

ا الناقد جميل حمداوي فيذهب أن  ما وراء السرد ظاهرة فنية قديمة قدم السرد اإلنساني , فهي موجودة في     أم 

)كليلة ودمنة( , و)ألف ليلة وليلة( و)دي كاميرون( , و)دون كيشوت( , و)جاك القدري( ولكن ه يشير إلى أن  

إال  مع الروية الفرنسية الجديدة , أو ما يسمى  -بصورته الواضحة–ردي لم يتشكل في الحقيقة الخطاب الميتاس

بتيار الوعي , وروايات تيل كل , وروايات ما بعد الحداثة وُكت ابها الذين تأثروا بالدراسات البنيوية الشكالنية 

والسيميائية
(41)

المتعالي الذي يُصن ف العملية اإلبداعية  . وجاء في تعريفه لما وراء السرد بأن ه ))ذلك الخطاب

نظرية ونقداً , كما يعني هذا الخطاب الوصفي برصد عوالم الكتابة الحقيقية واالفتراضية والتخييلية , واستعراض 

طرائق الكتابة وتشكيل عوالم متخيل السرد , وتأكيد صعوبات الحرفة السردية , ورصد انشغاالت المؤلفين 

واجسهم الشعورية والالشعورية , والسيما المتعلقة باألدب وماهيته ووظيفته واستعراض السُّراد وتبيان ه

المشاكل التي يواجهها المبدعون وُكت اب السرديات بشكل عام((
(42)

 . 

رسول دمحم رسول , أن  ما وراء السرد , أو ما يسميه هو )بالسرد المفتون بذاته( ليس جنساً أدبياً  ويُشير الدكتور

متكامل الُهوية , بل تكريس لنزعة مغايرة في كتابة اإلبداع السردي؛ ذلك أن ه ما زال يتمس ك بالجنس السردي 

وأخذ باالنتشار على الساحة اإلبداعية في القصصي والروائي والمسرحي . مؤكداً أن  ظهوره قديم غير أن ه نشط 

النصف الثاني من القرن العشرين
(43)

لت كينونته المحضة أو   فه بأن ه ))وجود إبداعي متخي ل وقد تحو  . ويُعر 

األساسية إلى موضوعة حكائية من خالل تمفصلها في مسالك أجناسية جمالية حكائية كالقصص والروايات 

ن حكاية تالية , أو حكايات داخل حكاية كبرى يدخل فيها معمار الكتابة , وأحوال والمسرحيات , تلك التي تتضم  

الكاتب , والقارئ , والمقروء, والناقد , والناص  , أو المؤلف , والناشر والنشر والمنشور , والمخطوطات , 

وعوامل مسرودة في والملفات والرسائل , والمظاريف , والصور الفوتوغرافية , واللوحات التشكيلية كفواعل 

عمل إبداعي متخيل وممهور بعنوان مركزي هو عنوان لقصة أو رواية أو مسرحية((
(44)

. وعلى الرغم من أن  

رسول دمحم رسول أطلق مصطلح )السرد المفتون بذاته( إال  أن ه كثيراً ما استخدم ما وراء السرد , وال  الدكتور

ع في اس تخدام المصطلح الذي أطلقه , ومنها قوله : ))فهذه النزعة في الكتابة سيما في بداية كتابة , وقبل أن يُشر 

الروائية سبقت التنظير لها ... ولكنها الرؤى التي دفعت كتابات ما وراء السرد أو السرد المفتون بذاته , الروائية 

والقصصية والمسرحية نحو األمام((
(45)

   . 

ام مصطلح )الميتاسرد( وقد ركزت في دراستها على العالقة وحسمت آراء عابد الجرماني في دراستها استخد   

بين الميتاسرد والتلقي
(46)

( إلى )الميتاسرد( meta faction. ويُشك ل الدكتور ثائر العذاري على ترجمة مصطلح )

الً ترجمته إلى )ما وراء السرد( ألن ه األقرب للترجمة بنظره مفض 
(47)

. ويذهب الدكتور دمحم حمد في كتابه  

لميتاقص في الرواية العربية( , إن  ما وراء السرد والتي يسميها هو بالميتاقص ))ظاهرة تعكس بال شك أزمة )ا

الكتابة واختالط أشكال التعبير واأللوان األدبية المختلفة في النص الواحد((
(48)

مع هذا الرأي ,  . ويختلف الباحث

إن لم نكن نسير باالتجاه المعاكس له؛ ألن  ما وراء السرد لم يكن ليُشك ل أزمة كتابة , بل هو وعي معرفي بالسرد 

ر من خاللها  القصصي من قبل الكاتب , يحاول نقله للقارئ عن طريق عرض آليات بناء ونقد القصة , ليُمر 

أو قضية يراها الكاتب مهمة , ويستخدم لها تقانات وأساليب مختلفة  رؤيته المعرفية , اتجاه حدث من األحداث ,

تتراوح ما بين ظهور المؤلف وتصريحه بعملية القص , وصراعه مع الرواة ومخاطبته للقارئ , وما بين اتجاهه 

هيم نحو التاريخ أو ما يعرف بما وراء القص التاريخي , وتكسيره لإليهام السردي عن طريق نقض وقلب لكل مفا

السرود التقليدية , بالسرد المضاد, وصوالً إلى نهايات مفتوحة وإيقاع دائري للقصة . فما وراء السرد ال يُقد م 

اً فحسب, إن ما يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤية ناقدة مستمدة من وعي الميتاقص بالمسائل النظرية التي  ))سرداً أو قص 

ينبني وفقها القص((
(49)

ل ثامر يشترط في نضوج فكرة االشتغال على ما وراء السرد , أو ما . حتى أن  الناقد فاض

يسميه هو بالميتاسرد الوعي الذاتي القصدي لفعل الكتابة السردية
(50)

, وبهذا يعمل ما وراء السرد على إعادة 

لتأليف النظر ))بماهية الكتابة وإشكالية التمثيل األدبي والتشخيص الواقعي عبر بيان الدوافع الكامنة وراء ا

والكتابة ونظم صياغة المرويات وتتابعها ونظام ظهورها((
(51)

     . 
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هو حالة تطورية للسرد , أم  , هلأن  ما وراء السردوراً في هذا البحث , ونقصد به, ويبقى التساؤل األكثر حض  

 أن ه يشك ل قطيعة مع السرد برمته؟ 

ل ظل  متمسكاً في أحايين كثيرة بالسرد الكاللم يكن ما وراء السرد ليُشكل قطيعة تامة ؛ ألن  األ  سيكي المعروف و 

اً لما سبقه من تراث قصصي بل امتداداً ناقداً له, فهو مناط اشتغاله يعما وراء السرد ليس ))إنكاراً قط , ولهذا فإن  

, وال يتسنى وجود الميتاقص دونه((
(52)

تنقطع عنه ,  . إذا ما وراء السرد حالة فنية متطورة للسرد , من دون أن

 المغايرة في الرؤية واألسلوب .  من على الرغم

   

 لقها النُقّاد على ما وراء السردبُيّن أهم المصطلحات التي أطيجدول 

 المصطلح الناقد

 ما وراء القص وليم غاس – 7

ما بعد النص أو الوصف النصي,  ما بعد  )االستعارة , تودوروف – 0

األدبية , ميتا أدبي , اللغة الواصفة , ما بعد اللغوية, 

رة(.  الوظيفة الشارحة أو المفس ِ

 )ما وراء الحكاية , الحكاية التالية( جيرارجينيت – 9

)ما وراء القص التاريخي , االنعكاس الذاتي,  باتريشا واو – 9

 الخفي( . -الظاهر الميتاقص

 )ما وراء القص , ما وراء القص التاريخي( ليندا هتشيون – 1

 )الميتاقص( ديفيد لودج – 9

 )الميتاسرد , العالمة الميتاسردية( جيرالد برنس – 1

خطاب, الحكاية -)ما وراء الحكاية, الميتالغة,  الميتا فرانسوا ليوتار – 1

 الصغرى( –الكبرى 

 )االنطواء الروائي( برادبريمالكم  – 7

 )االنطواء الروائي( جيمس ماكفارلن – 71

 )الميتاروائي( سعيد يقطين -77

 )الرواية الشارحة , ما وراء الرواية , الميتارواية( إدوارد الخراط -70

 )الميتاروائي( رشيد بنحدو -79

 )المبنى الميتاسردي , ما وراء الرواية( فاضل ثامر -79

 )السرد الكثيف( عبد هللا إبراهيم – 71

 )الرواية تتأمل نفسها( نهاد التكرلي -79

 )رواية النص( محسن جاسم الموسوي – 71

 )ما وراء السرد , ما وراء الرواية( عباس عبد جاسم – 71

 )الميتاسرد( جميل حمداوي -77

 )الميتاقص( أحمد خريس – 01

 )قص  القص( سعيد علوش في معجمه -07

 )الميتاقص( دمحم حمد -00

 )الرواية داخل الرواية( حمزة فاضل يوسف -09

 )الميتاسرد( آراء عابد الجرماني – 09

 )الميتاسرد( حسن مجاد -01

 )السرد المفتون بذاته( رسول دمحم رسول – 09
 

 

 

 

 

 



 

 
01 

 

 الخاتمة
( مصطلح غربي النشأة , ظهر التنظير النقدي له نهاية meta fictionن  مصطلح )يتضح مما سبق أ – 7

 الستينات وبداية السبعينات , لكن اإلبداع الميتا سردي قد سبق هذا التاريخ . 

سرد متطور ومقصود على الرغم من المغايرة في الرؤية  نقطاعاً عن السرد , بللم يكن ما وراء السرد ا – 0

 واألسلوب مع السرد التقليدي. 

تلف النقاد العرب في تلقي مصطلح ما وراء السرد باختالف المعطيات والقراءات التي يصدر عنها هؤالء اخ – 9

 النقاد , ولكنهم كثيراً ما اتفقوا على مفهوم وعمل ما وراء السرد داخل القصة والرواية . 

من أرجعه إلى أزمان اإلبداع السردي سبق اإلبداع النقدي داخل الساحة العربية , وهناك من الباحثين  – 9

 لة , وكليلة ودمنة . ضاربة بالِقدم , كما في ألف ليلة ولي

االشتغال الميتاسردي في القصة أسبق من االشتغال في الرواية , وذلك راجع ألمرين , أحدهما : حجم  – 1

اصين ثم  تحولوا لكتابة القصة وسهولة التجريب فيها بخالف الرواية , وثانيهما : إن  كثيراً من الروائيين كانوا قص  

 الرواية أو مزاولتها مع القصة .  
 

 الهوامش
                                                           

رسالة دكتوراه , أحمد حسين يوسف خريس, كلية اآلداب, جامعة  ( يُنظر: عوالم الميتاقص في الرواية العربية الحديثة ,(1

 .  91-99: 0111اليرموك, إشراف: د. يوسف بك ار, 

 . 09: 0111, 7( يُنظر: ما وراء السرد ما وراء الرواية , عباس عبد جاسم , دار الشؤون الثقافية العامة , ط(2

ا بعد الحداثة , مجموعة مؤلفين , ترجمة : أماني أبو رحمة, دار ( يُنظر: جماليات ما وراء القص , دراسة في رواية م(3

ه: , والميتافكشن )الوعي السردي الواعي بذات79. وعوالم الميتاقص في الرواية العربية الحديثة : 79: 0171نينوى, د. ط, 

 . 1: 0171, 7, ترجمة : السيد إمام , دار شهريار, طالنظرية والممارسة , باتريشا واو

 -يُنظر: السرد المفتون بذاته , من الكينونة المحضة إلى الوجود المقروء, د. رسول دمحم رسول , دائرة الثقافة واإلعالم ((4

 . 91-99: 0171الشارقة, د. ط, 

 09-09ما وراء السرد ما وراء الرواية :  ((5

 . 09-09يُنظر: السرد المفتون بذاته :  ((6

 . 1عي بذاته: الميتافكشن الوعي السردي الوا ((7

 . 79جماليات ما وراء القص:  ((8

 . 79( المصدر نفسه : (9

 . 711: 0119قاموس السرديات , جيرالد برنس , ترجمة : السيد إمام , ميريت للنشر والمعلومات )القاهرة( , د. ط,  ((10

 . 717المصدر نفسه :  ((11

 . 00الميتافكش )الوعي السردي الواعي بذاته(: , ويُنظر: 79يُنظر: جماليات ما وراء القص  :  ((12

 . 97يُنظر: جماليات ما وراء القص:  ((13

: 7771يُنظر: الحداثة , مالكم برادلي وجيمس ماكفارلن , ترجمة : مؤيد حسن فوزي, دار المأمون )بغداد( , د. ط,  ((14

700. 

 . 09الميتافكشن )الوعي السردي الواعي بذاته( :  ((15

 . 1ما وراء السرد ما وراء الرواية : يُنظر:  ((16

ل , دائرة الشؤون الثقافية العامة الموسوعة الصغيرة  ((17 يُنظر: الرواية الفرنسية الجديدة , نهاد التكرلي , الجزء األو 

 .  91-99: 7711( , د. ط, 799)

 . 79: 0111(, د. ط, 911) يُنظر: أنماط الرواية العربية الحديثة , د. شكري عزيز الماضي , عالم المعرفة ((18

 . 997: 0179, 0يُنظر: سرد ما بعد الحداثة , عباس عبد جاسم , دار الشؤون الثقافية العامة )بغداد( , ط ((19

, 9دليل الناقد األدبي, د. ميجان الرويلي, د. سعد البازعي, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء )المغرب( , ط ((20

0110 :009 . 

ظر: سياسية ما بعد الحداثة , ليندا هتشيون , ترجمة : د. حيدر حاج إسماعيل , مراجعة : ميشال زكريا , المنظمة يُن ((21

 . 99: 0117, 7العربية للترجمة , ط

, 7إيهاب حسن , إعداد وترجمة : السيد إمام , دار شهريار , ط يُنظر: تحوالت الخطاب النقدي لما بعد الحداثة , ((22

0171 :99-91 . 

يُنظر: قراءات في المصطلح , ترجمة وإعداد : ناطق خلوص, ودار الشؤون الثقافية العامة , الموسوعة الصغيرة  ((23

قافية في الغرب, مجموعة من , وما بعد الحداثة , دراسة في التحوالت االجتماعية والث791: 0111, 7( , بغداد, ط11)
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, 7المؤلفين , ترجمة : د. حارث دمحم حسن, د. باسم علي خريسان , تقديم : علي عبود المحمداوي , دار الروافد الثقافية , ط

0171 :09 . 

 . 70-71( يُنظر: تحوالت الخطاب النقدي لما بعد الحداثة : (24

 . 90( يُنظر: المصدر نفسه : (25

 . 09-00: 0179, 7ة العربية ما بعد الحداثية, د. ماجدة هاتف هاشم, دار الشؤون الثقافية )بغداد( , ط( يُنظر: الرواي(26

( يُنظر: أسئلة الثقافة )حوارات( , د. محسن جاسم الموسوي, إعداد: جهاد فاضل , وحمزة مصطفى , مكتبة النهضة (27

 . 91-99: 7717, 7)بغداد( , ط

 . 19: 7777لنقد , شجاع مسلم العاني, منشورات اتحاد الكتاب العرب, ( يُنظر: قراءات في األدب وا(28

 .  91( يُنظر: عوالم الميتاقص في الرواية العربية الحديثة : (29

 . 09: 0177,  71( تيار الرواية داخل الرواية في الرواية العراقية , د. حمزة فاضل يوسف, مجلة ثقافتنا , العدد (30

 . 1-0قص في الرواية العربية الحديثة : ( يُنظر: عوالم الميتا(31

 . 9-1( يُنظر: المصدر نفسه : (32

 .  1: 0179, 7سردي في الرواية , فاضل ثامر , دار المدى , ط–( المبنى الميتا (33

 . 719: 7779, 7ط–( ثارات شهرزاد فن السرد العربي الحديث, د. محسن جاسم الموسوي , دار اآلداب , بيروت (34

 . 719( يُنظر: المصدر نفسه : (35

 . 09:  7771, 1( يُنظر: حين تفك ر الرواية في نفسها, د. رشيد بنحدو , مجلة األقالم , العدد (36

 . 01: 0179, 7( يُنظر: االختالف في الكتابة )سيرة كتابة( , عباس عبد جاسم , منشورات األديب الثقافية )بغداد( , ط(37

وأشار الناقد فاضل ثامر إلى هذا المعنى فوصفه ))يحق  لنا أن نعد  القاص والناقد عباس عبد جاسم المفتون بالتجريب 

القصصي سيد اللعبة الميتاسردية في القصة العراقية , ألن ه يكتب قصصه بوعي نقدي واضح يلم  بشروط ومقتربات مبادئ 

 .  911ى الميتاسردي في الرواية : اللعبة الميتاسردية الحديثة(( يُنظر: المبن

 . 07يُنظر: ما وراء السرد ما وراء الرواية :  ((38

 . 09المصدر نفسه :  ((39

 .  17-97يُنظر: عوالم الميتاقص في الرواية العربية الحديثة:  ((40

ونية )شبكة يُنظر: أشكال الخطاب الميتاسردي في القصة القصيرة بالمغرب, د. جميل حمداوي , دراسة ألكتر ((41

 .  1-1األلوكة(: 

 . 1المصدر نفسه :  ((42

 . 79يُنظر: السرد المفتون بذاته :  ((43

 .   71-79المصدر نفسه :  ((44

 .  17المصدر نفسه:  ((45

 .  709-709المصدر نفسه :  ((46

 , الناقد العراقي )مقالة ألكترونية(.   يُنظر: ما وراء السرد والتخييل الذاتي, محاولة لفك  االشتباك , د. ثائر العذاري ((47

, د. دمحم حمد , إصدار : مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها ,  (الميتاقص في الرواية العربية )مرايا السرد النرجسي ((48

 .71: 0177, 7ط

 . 079: تحوالت السرد في الرواية الجزائرية الجديدة , دمحم عبيد هللا, جامعة فيالدلفيا )األردن(  ((49

 .   91-99سردي في الرواية : –يُنظر: المبنى الميتا  ((50

ما وراء السرد في الرواية العراقية , حسن مجاد عبد الكريم , رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة القادسية ,  ((51

 . 77-71:  0117 -0111إشراف : د. حمزة فاضل يوسف, 

 . 09, ويُنظر: االختالف في الكتابة )سيرة كتابة( :  11ة الحديثة : قص في الرواية العربيميتاعوالم ال ((52

 
 المصادر

  الكتب
 ) أ (

 7االختالف في الكتابة )سيرة كتابة( , عباس عبد جاسم , منشورات األديب الثقافية )بغداد( , ط ,

0179. 

  أسئلة الثقافة )حوارات( , د. محسن جاسم الموسوي, إعداد: جهاد فاضل , وحمزة مصطفى , مكتبة

 . 7717, 7النهضة )بغداد( , ط

 ( د. ط, 911أنماط الرواية العربية الحديثة , د. شكري عزيز الماضي , عالم المعرفة ,)0111. 
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 ) ت (

  إعداد وترجمة : السيد إمام , دار شهريار , تحوالت الخطاب النقدي لما بعد الحداثة , إيهاب حسن ,

 .0171, 7ط

 .)تحوالت السرد في الرواية الجزائرية الجديدة , دمحم عبيد هللا, جامعة فيالدلفيا )األردن 

 ) ث ( 

  7ط–ثارات شهرزاد فن السرد العربي الحديث, د. محسن جاسم الموسوي , دار اآلداب , بيروت ,

7779. 

 ) ج (

 ء القص , دراسة في رواية ما بعد الحداثة , مجموعة مؤلفين , ترجمة : أماني أبو جماليات ما ورا

 . 0171رحمة, دار نينوى, د. ط, 

 ) ح (

  ,الحداثة , مالكم برادلي وجيمس ماكفارلن , ترجمة : مؤيد حسن فوزي, دار المأمون )بغداد( , د. ط

7771. 

 ) د ( 

  .سعد البازعي, المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء دليل الناقد األدبي, د. ميجان الرويلي, د

 . 0110, 9)المغرب( , ط

 ) ر (

 0179, 7الرواية العربية ما بعد الحداثية, د. ماجدة هاتف هاشم, دار الشؤون الثقافية )بغداد( , ط . 

 ل , دائرة الشؤون الثقافية العا مة الموسوعة الرواية الفرنسية الجديدة , نهاد التكرلي , الجزء األو 

 . 7711( , د. ط, 799الصغيرة )

 ) س (

  السرد المفتون بذاته , من الكينونة المحضة إلى الوجود المقروء, د. رسول دمحم رسول , دائرة الثقافة

 . 0171الشارقة, د. ط,  -واإلعالم

 0179, 0سرد ما بعد الحداثة , عباس عبد جاسم , دار الشؤون الثقافية العامة )بغداد( , ط. 

  , سياسية ما بعد الحداثة , ليندا هتشيون , ترجمة : د. حيدر حاج إسماعيل , مراجعة : ميشال زكريا

 . 0117, 7المنظمة العربية للترجمة , ط

 ) ق ( 

  ,قاموس السرديات , جيرالد برنس , ترجمة : السيد إمام , ميريت للنشر والمعلومات )القاهرة( , د. ط

0119. 

  ,7777قراءات في األدب والنقد , شجاع مسلم العاني, منشورات اتحاد الكتاب العرب . 

  قراءات في المصطلح , ترجمة وإعداد : ناطق خلوص, ودار الشؤون الثقافية العامة , الموسوعة

 .0111, 7( , بغداد, ط11الصغيرة )

 ) م (

  ة في الغرب, مجموعة من المؤلفين , ترجمة : ما بعد الحداثة , دراسة في التحوالت االجتماعية والثقافي

, 7د. حارث دمحم حسن, د. باسم علي خريسان , تقديم : علي عبود المحمداوي , دار الروافد الثقافية , ط

0171. 

 0111, 7ما وراء السرد ما وراء الرواية , عباس عبد جاسم , دار الشؤون الثقافية العامة , ط. 

  0179, 7اية , فاضل ثامر , دار المدى , طسردي في الرو–المبنى الميتا. 

  الميتاقص في الرواية العربية )مرايا السرد النرجسي( , د. دمحم حمد , إصدار : مجمع القاسمي للغة

 .0177, 7العربية وآدابها , ط

  واو, ترجمة : السيد إمام ,  والميتافكشن )الوعي السردي الواعي بذاته: النظرية والممارسة( , باتريشا

 . 0171, 7دار شهريار, ط
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 الرسائل واألطاريح     

 

 ) ع (

  عوالم الميتاقص في الرواية العربية الحديثة , رسالة دكتوراه , أحمد حسين يوسف خريس, كلية

 .  0111اآلداب, جامعة اليرموك, إشراف: د. يوسف بك ار, 

 ) م ( 

 راقية , حسن مجاد عبد الكريم , رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة ما وراء السرد في الرواية الع

 .0117 -0111القادسية , إشراف : د. حمزة فاضل يوسف, 

 

 البحوث المنشورة في الدوريات 

 ) ت (

  71تيار الرواية داخل الرواية في الرواية العراقية , د. حمزة فاضل يوسف, مجلة ثقافتنا , العدد  ,

0177. 

 () ح 

  7771, 1حين تفك ر الرواية في نفسها, د. رشيد بنحدو , مجلة األقالم , العدد . 

 

 شبكة األنترنت 

 ) أ (

  أشكال الخطاب الميتاسردي في القصة القصيرة بالمغرب, د. جميل حمداوي , دراسة ألكترونية )شبكة

 أللوكة(.ا

 ) م ( 

  ما وراء السرد والتخييل الذاتي, محاولة لفك  االشتباك , د. ثائر العذاري , الناقد العراقي )مقالة

 ألكترونية(.  

 
 


