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اريخ دراسة منيجية لمتطكر البشرم في جميع جكانبو السياسية كاالقتصادية التّ يعد 
كفي أخبار  كاالجتماعية كالفكرية كالركحية، كىك عمـ مكضكعي يبحث في الكقائع الماضية،

اريخ ىك حصيمة األحداث السابقيف كأسباب ارتقائيـ كانحطاطيـ كعمؿ سعادتيـ كشقائيـ، فالتّ 
كشؼ حقائؽ مرتبطة بقضايا شائكة، كذلؾ عمى كاإلنجازات المشتركة بيف أفراد المجتمع يعينيـ 

ء الركح الكطنية اريخ مف أقدر العمـك اإلنسانية في بنابإعادة الرؤية كفؽ منظكر معاصر ليا، كالتّ 
 كالقكمية ككسيمة لتعزيز ىكية االنتماء خصكصا إذا تممسو اإلنساف منذ طفكلتو.

اريخ في األدب كمع تطكر العمـك اإلنسانية كمجاالتيا، صار مف الضركرم استحضار التّ  
عادة تشكيمو كفؽ أنكع مف اإلبداع األدبي، فاألدب يعطي لمتاريخ سيركرة كانفعاال، كالتّ  يزكد  اريخكا 

األدب بمكاد كمكضكعات تشد الناس إليو كتمتعيـ كتؤثر فييـ، كأدب الطفؿ جزء مف ىذا األدب 
كلـ يكف المختصكف فيو بمعزؿ عف ىذا الزاد الثقافي الذم رأكا فيو مادة غزيرة ككفيرة الستمياـ 

م اريخ لمطفؿ عمى شكؿ خطاب أدبي، يستيك التّ تقديـ مكضكعاتيـ، ليذا تطمب منيـ األمر 
 األطفاؿ كيجذبيـ إليو كالقصة كالمسرحية كالقصيدة كاألنشكدة كغيرىا.

 ثرت أف أطرح مكضكعا لمدراسة، يتحدد عنكانو ب: كانطبلقا مف ىذا آ 

  القصة التّاريخية الموّجية لمطفل الجزائري: الجمالية واألخالق _مقاربة سيميائية فمسفية_
ية كمكضكعية نجمميا في تذامبررات األطركحة إلى  كيعكد سبب البحث في ىذا المجاؿ ككتابة ىذه

 الية:العناصر التّ 

ف بشرم يستحؽ اإلىتماـ _ الكعي بمرحمة الطفكلة كأىميتيا في بناء شخصية اإلنساف، فالطفؿ كائ
حاطتو بعناية تمس كافة الجكانب المتعمقة بشخصيتو، كاألدب المقدـ لو مف أىـ العناصر  بو كا 

ه بخبرات كصقؿ مكىبتو كتكسيع أفاقو، فضبل تككيف ذاتو كاإلرتقاء بيا كمدّ  الفاعمة كالمساىمة في
 عف امتاعو.

الجزائر  عممية المتخصصة في مجاؿ أدب الطفؿ في_غياب المتابعات النقدية كندرة الدراسات ال
مما فتح الباب عمى مصرعيو لمكثير مف األقبلـ في خكض تجربة الكتابة لمطفؿ دكف ىدؼ مرسـك 

فة طبيعة المتمقي الصغير كحاجاتو كاىتماماتو، عبلكة عمى إنعداـ الرؤية المتكاممة األىداؼ أك معر 
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بيف الكتّاب كالمرجكة مف أدبيات الطفكلة، مما خمؽ فكضى معرفية كتشكيشا في المفاىيـ المقدمة 
 لمطفؿ.

، كما _ أىمية أدب األطفاؿ عامة كالقصة خاصة لما تحممو مف أبعاد فنية كمضاميف تربكية
األطفاؿ يقبمكف عمى قراءتيا كتتبع يجعؿ تستأثر بو مف عكمؿ التشكيؽ كالمتعة كاإلثارة، مما 

 بما يتكافؽ مع أىكائيـ كميكالتيـ. كاإلعجاب بأبطاليا كتقمص شخصياتياأحداثيا 

مع  يتبلءـاريخ إلى األطفاؿ في قالب التعرؼ عمى اآلليات كالكسائؿ التي بكاسطتيا نقؿ التّ _ 
اتيـ العقمية، كما أف مفيـك الجمالية ال يقتصر عمى األدب المكجو لمكبار فقط، بؿ يحتؿ مساحة قدر 

اكتساب قدرات التذكؽ في مختمؼ مراحؿ  طفاؿكبيرة كأىمية قصكل في أدب الطفؿ، فبإمكاف األ
 مغة األدبية التي تساعدىـ عمى تنشيط كجدانيـ كاكتسابيـعمى جماليات الّ  كفنمكىـ حيث يتعرف

 القدرة عمى التخيؿ كاإلبداع.

غة بالدرجة األكلى، ثـ يمييا إف الكتابة لمطفؿ ترتكز عمى الشكؿ أك األسمكب أك المّ  
المضمكف، كأدب الطفؿ ذك خصكصية نفسية كلغكية كفنية تستدعي العناية بالجانب الجمالي أكثر 

ف مف قصص األطفاؿ مف غيره لذلؾ نتجو في أطركحتنا إلى الكشؼ عف الجمالية في نكع معي
 )القصص التاريخ( باعتبار الجمالية عنصرا فّعاال في الكتابة لؤلطفاؿ.

ة كنفسية تنمي فيو الحس كييدؼ أدب الطفؿ في الكثير مف جكانبو إلى غايات أخبلقية كسمككي_ 
اريخية أقرب القصص إلى تمثيؿ ىذه القيـ ألنيا تعتمد المكضكعية ، كالقصص التّ اإلنساني
ية، ليذا نحاكؿ مف خبلؿ دراستنا معرفة مدل إسياـ ىذه القصص في تجسيد كتقديـ القيـ كالكاقع

 لؤلطفاؿ.التربكية 

حكؿ إشكالية رئيسية كبيذا فالبحث يفرز مجمكعة مف اإلشكاالت كالتي تتمحكر أساسا  
 ىي:

 ئرم، مع ماطفؿ الجزا_ فيما تتمثؿ الميكانيزمات التي يشتغؿ عمييا الخطاب التّاريخي المكجو لم
 مرجكة مف أدب الطفؿ؟د جمالية كمضاميف تربكية تفرضو الكتابة األدبية مف أبعا
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 كتسؤالت فرعية تندرج تحت اإلشكالية الرئيسية ىي:

، كتضمف لو استقبلليتو مكجو لمطفؿ نص أدبيىي أىـ القكاعد كاألسس التي تحكـ كتنظـ كؿ  ما_
 ؟ الجنسّية

 ة كاألخبلقية في القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ؟مات الجماليما مدل التزاـ الكتّاب بالمقك _

 اريخ في بناء ىكية الطفؿ الجزائرم كتعزيز انتمائو؟ ما دكر التّ _

اريخ المكجو لمطفؿ يسعى إلى تحقيؽ غايات إيديكلكجية تمرر مف ىؿ االنتقاء المكضكعاتي لمتّ _
 ية لو؟.خبلؿ الممارسات الخطابية المكجّ 

 خطة اشتممت عمى مقدمة كمدخؿ كأربعة فصكؿ كخاتمة:كضعت منطمؽ مف ىذا ال 

المفاىيـ األساسية لؤلسطكرة كبياف أىميتيا في دراسة الفكر اإلنساني، فيي  تناكلت فيو: المدخل_
اريخ التي تسعى لتكضيح الجكانب المجيكلة في تاريخ اإلنساف، كتساعده الكتابة األكلى لعمـ التّ 
المعرفي كالكشؼ عف دالالت كحقائؽ تاريخية، كقد أفرز تبايف كجيات النظر  عمى النمك كاالرتقاء

اريخ ينسب إلى مجاؿ اريخ جدلية بيف الدارسيف، تدكر حكؿ فكرة ما إذا كاف التّ حكؿ عممية التّ 
الدارسات العممية أـ اعتباره جزءا مف الفنكف، كعرض أىـ اآلراء المناقشة ليذه الجدلية، لنعرج بعد 

  مفيـك األدب الذم يعتبر فنا لغكيا ككسيمة لنقؿ اإلنتاج العقمي كالمشاعر اإلنسانية ذلؾ إلى
كضمف ىذا األدب يندرج أدب الطفؿ المتفرد بسمات كخصائص تجعمو يستقؿ بذاتو عف أدب 

اريخية المكضكع الرئيسي لؤلطركحة، كالتي تسعى إلى الكبار، ثـ تطرقنا إلى الحديث عف القصة التّ 
يات جمالية كأخبلقية، ليذا كجب الحديث عف نظريات عمـ الجماؿ كالبحث في أصكليا تحقيؽ غا

كمذاىبيا المختمفة بيف الفبلسفة، باإلضافة إلى الفكر األخبلقي كرصد أىـ معاييره كتممس قكاعده 
 كالتعرؼ عمى مدارسو كانعكاس أرائيا عمى الممارسات الحياتية لئلنساف.

جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخية، فقد لتفاعؿ األالمعنكف ب: ا :الفصل األول
اريخ قسمتو إلى ثبلثة مباحث: يقدـ المبحث األكؿ إطارا نظريا يناقش فيو  طبيعة العبلقة بيف التّ 

سعى إلى نقؿ تاريخو ككاقعو بدايات األكلى لظيكر اإلنساف الذم كاف يكاألدب كالتي ترجع إلى ال
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االستمرارية عبر األزمنة المختمفة، كيعد األدب مف أكثر الفنكف التي تتسع عبر قكالب تكفؿ لو 
بأجناسيا المختمفة إلى استيعاب المادة التّاريخية، ىذه األخيرة تزكد األديب برؤل كأراء مختمفة 

اريخ عف المكضكعية كالمنطقية كيصير ممارسة إبداعية تخييمية، كالمبحث الثاني كبيذا ينحاز التّ 
ف بإشكالية التجنيس في المادة التّاريخية المكّجية لمطفؿ، قد خصص لدراسة المعايير المعنك 

ا لتكجيو يمنطمقا تأسيس المؤشر الجنسي لمنص، كالذم يعد التنظيمية المتفؽ عمييا كالمحددة لطبيعة
قراءة الطفؿ، فيناؾ مف الكتّاب مف حاكؿ تصنيؼ نصو ضمف خانة إجناسية معينة، كىناؾ 

، كحاكلت استجبلء أشكاؿ جديدة لتخاطب تجنيسيةفئة أخرل انحازت عف االفتراضات ال بالمقابؿ
مف نصكصيا، كفتحت المجاؿ لمنص  لجنسّيةبيا المتمقي الصغير، كبيذا تمكنت مف فؾ القيكد ا

 المكجو لمطفؿ بالتحرر كاالنفتاح عمى مختمؼ الخطابات اإلبداعية األخرل.

ت عنكاف: فعالية التناص في القصص التّاريخية، كاكتفيت أما المبحث الثالث فقد كرد تح 
فيو بدراسة نكعيف مف ىذه الظاىرة ىما: التناص بتجمياتو المتمثمة في االقتباس كاالستشياد 
كالتمميح، فالتناص يسعى إلى تقديـ خطابات منفتحة عمى مشارب متعددة )القرآف الكريـ، األحاديث 

ية لغكية إبداعية لمطفؿ المتمقي تتميز بالتفاعؿ كالديناميكية، ألنيا (، قصد خمؽ بن...النبكية، الشعر
مكّجية لمتمقي ىك في طريقو نحك المعرفة كاالكتشاؼ، أما المناص فيتمثؿ في العتبات النصية 

 .ى عالـ النص، كاستنتاج الدالالتعبلمات إشارية كداللية تميد لمطفؿ الدخكؿ إل دالتي تع

يعرض اريخية : التمثؿ األخبلقي كاإليديكلكجي في القصص التّ كنتو ب: الذم عنالفصل الثاني_
اريخ البحث في بنية البطؿ بيف الفرد ثبلثة مباحث، حيث يتطرؽ المبحث األكؿ إلى: صناعة التّ 

كالجماعة، كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى صكر البطكلة الفردية كالجماعية، فالفرد البطؿ مرتبط 
التي ترفعو إلى أسمى معاني القدرة البشرية، فيك في نظرىا لو دكر  بالكعي الجمعي لدل الشعكب

اريخ، لكف ىذا البطؿ الفرد ال يمكف لو أف يبرز ما لـ تتكفر لو الظركؼ كبير في تغيير مسيرة التّ 
المبلئمة لذلؾ، فيك يمارس نشاطو ضمف السياؽ المجتمعي الذم يعيش فيو كيستمد قكتو مف 

يا كيسير كفؽ مصمحتيا العامة، أما المبحث الثاني فيتطرؽ إلى حضكر يلإالجماعة التي ينتمي 
اريخية، كفيو يتـ البحث عف تجميات القيـ األخبلقية التي تسعى الفعؿ األخبلقي في القصص التّ 
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القصة المكّجية لمطفؿ إلى ترسيخيا في ذىنو، كتمثميا في سمككاتو، فالقصة تنبني عمى مجمكعة 
ات التي تنقسـ بدكرىا إلى قيـ خيرية تسمك باإلنساف إلى تحقيؽ العدالة مف المبادئ كاألخبلقي

كاإلخاء كتعزيز عاطفة الشعكر الجماعي، كالدفاع عف اآلخريف كالتضحية مف أجميـ حتى يتمكف 
البنية الطفؿ مف استنتاج معاني الخير كالشر في الحياة اإلنسانية، في حيف يتناكؿ المبحث الثالث: 

اإليديكلكجية منظكمة ترتكز عمييا الكتابة القصصية المكّجية ففي القصص التّاريخية، اإليديكلكجية 
أك نظرية تقدـ  افكري انظامبككنيا لمطفؿ في الجزائر، حيف تفرض نفسيا في النصكص القصصية، 

 رؤية لمعالـ الذم ينتمي إليو الكتّاب كتككف مسخرة كفؽ تكجياتيـ الفكرية كأرائيـ القيمية.

لدراسة آليات التكظيؼ الجمالي لمككنات البنية السردية في القصص  كاففقد : الثالث الفصل_
  ، فالزمف يبنى كفؽ تياريفاريخيةفي القصص التّ التّاريخية، فتناكلت في المبحث األكؿ: الزمف 

تيار كبلسيكي يعتمد التسمسؿ المنطقي لمكقائع كاألحداث حسب ما تفرضو طبيعة المدكنة 
تيار حداثي أيف يتـ تنسيؽ الكحدات النصية كاّلمغكية كفؽ نظاـ زماني خاص، كخاضع المدركسة، ك 

لحركة الشخصيات كاألحداث، كجاء في المبحث الثاني الحديث عف التشكيؿ الجمالي لمفضاء 
المكاني، فالمكاف ىك الحّيز المشكؿ مف طرؼ اّلمغة تشكيبل جماليا تخيميا يحاكي العالـ الخارجي 

ؿ القارئ بكاقعية السرد، كقد ارتبط في المدكنة بتراث اإلنساف كتاريخو كصّكر عمى أنو كيكىـ الطف
حامؿ لمدلكالت اليكية التي ينتمي إلييا اإلنساف، أما المبحث الثالث فقد تطرؽ إلى بناء الشخصية 
في النص القصصي التّاريخي كمدلكالتيا مف خبلؿ اإلستراتجية المحددة في استحضار أنماط 

 خصيات كتتبع أبعادىا كالكظائؼ المتعمقة بيا.الش

عمى األيقكنة كالرمز في القصص التّاريخية، إذ فصمنا بالتحميؿ  ويرتكر التحميؿ في :الفصل الرابع_
كالدراسة في المبحث األكؿ العبلمة األيقكنية كالمتمثمة في أنكاع الصكر المكّجية لمطفؿ القائمة 

يخية كبياف أىميتيا كدكرىا في تكصيؿ المعنى لمطفؿ، أما عمى مرجعية كاقعية كسياسية كتار 
المبحث الثاني فقد خصص لدراسة العبلمة الرمزية حيث تـ التطرؽ إلى الرمكز االصطبلحية 

 كالكضعية المكظفة في القصص التّاريخية الدالة عمى النسؽ الثقافي الذم تنتمي إليو.
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في الذيف تكجيكا بكتاباتيـ التّاريخية لمطفؿ البحث بممحؽ خاص بالكتّاب  ذيمناكفي األخير  
 الجزائر كخاتمة تبيف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا.

الضركرة البحثية  اكنظرا لطبيعة الدراسة كخصكصية المدكنة المدركسة فقد اقتضت منّ  
اإلعتماد عمى المنيج البنيكم كتمثؿ بعض ألياتو في مقاربة النصكص األدبية، كما سنستعيف 

ية كغير لغكية، باإلضافة إلى ك ي تبحث في العبلمات الّمغقكاعد النظرية السيميائية كالتعض بب
جراءات فمسفية تستدعييا األىداؼ المرجكة مف البحث.  اإلعتماد عمى مفاىيـ كا 

كنحتاج لكي نطرح ىذا المكضكع لمدراسة كالتحميؿ مدكنة إبداعية ليا صمة بطبيعة  
قصص التّاريخية معتمدة في ذلؾ عمى ما تكفره المكتبات المكضكع، فاخترت مجمكعة مف ال

  الجزائرية كدكر النشر الكطنية، أم اإلقتصار عمى اإلبداع الجزائرم دكف غيره )العربي كاألجنبي(
نما كاف البحث في المدكنة مفتكحا، أم  كدكف تخصيص لكاتب معيف أك تحديد سنكات الطبع، كا 

 الجزائر.في مطفؿ المكّجية لص التّاريخية قمت بتجميع أكبر قدر ممكف مف القص

فيدنا كتعيننا عمى كإلثراء البحث ال بد مف االستعانة بمجمكعة مف المصادر كالمراجع التي ت 
، لذلؾ تكجيت في البداية إلى الدراسات النقدية الجزائرية التي تناكلت أدب الطفؿ كنذكر في انجازه

 :الصدارة

  لعبد القادر عميش. (المضاميفك الخصائص دراسة في )كتاب قصة الطفؿ في الجزائر  _

البنى الحكائية في أدب األطفاؿ  ككتاب باإلضافة إلى مراجع أخرل ذات صمة بالمكضكع
  العربي الحديث لرياض مكفؽ مقدادم.

 .مف أجؿ اإللماـ بجكانب المكضكعمتنكعة ككتب نقدية كفمسفية كتاريخية 

يا: كعة مف العقبات كاف مف الصعب تجاكزىا أىمّ كقد كاجيتنا في أطركحتنا ىذه مجم 
نتج صعكبة أطبيعة المدكنة المدركسة حيث يكتنفيا الغمكض كالضبابية في مادتيا كمضمكنيا مما 

خضاعيا لمدراسة التطبيقية، باإلضافة إلى نقص الدراسات الجزائرية كالعربية في ىذا  في فرزىا كا 
محاكلة ألنو متسع الجكانب كمتعدد الزكايا فالمكضكع  اريخية(، ككذلؾ تشعبالمجاؿ )القصص التّ 
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الفمسفة، ليس باألمر اليّيف ألنو ك اريخ الجمع بيف ثبلثة مياديف في العمـك اإلنسانية: األدب، التّ 
يستغرؽ منا جيدا كبيرا ككقتا طكيبل لئللماـ بجكانب ىذه المياديف الثبلثة كتفيـ الرابطة كالعبلقة 

مد جسر التكاصؿ بينيا كبيف أدب الطفؿ، ففي دراستنا ىذه نحاكؿ التركيز التي تجمعيا كمحاكلة 
 مما يقدـ لو، ثـ نقد الكتابات المكّجية لو. لصغير بالدرجة األكلى كما يستكعبوعمى المتمقي ا

كأتقدـ في نياية ىذه المقدمة بالشكر الجزيؿ إلى األستاذة المشرفة عشي نصيرة التي  
بجيدىا ككقتيا كتكجيياتيا النقدية كمبلحظاتيا المكضكعية  لـ تبخؿ عميّ فت عمى ىذا البحث، ك أشر 

لى كؿ مف قّدـ إلّي يد العكف بنصيحة أك كتاب أك  القّيمة مف أجؿ إخراج ىذا العمؿ المتكاضع، كا 
 دراسة مف أساتذة كزمبلء كأصدقاء.

  كآمؿ أف يككف ىذا البحث إضافة جديدة في حقؿ أدب الطفؿ الجزائرم. 
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تعتبر األساطير القراءة األكلى لتاريخ البشرية، فيي نتاج تراكمات معرفية لتفاعؿ جماعي 
يمكف بكاسطتو دراسة المككنات الثقافية كالفكرية لشعب مف الشعكب، كىي بنية مركبة مف الخياؿ 

مختمؼ الدراسات  اريخ، كيمكف اعتبارىا مرجعا ثقافيا تنيؿ منويف كالتّ كالفكر كالفمسفة كالدّ 
  االجتماعية كاألدبية كالفكرية كالفمكمكرية كالفمسفية كالتاريخية.

تمثؿ كالتي اريخ كحقؿ معرفي كلد مف األسطكرة، يرل كثير مف الباحثيف كالدارسيف أف التّ  
اريخ مف اريخية، مف ىذا المنطمؽ تتمحكر لنا إشكاليات: كيؼ كلد التّ البدرة األكلى مف الحقيقة التّ 

اريخ؟ كما مكقعيا في الكتابة التاريخية كما األسطكرة؟ كلماذا كانت األسطكرة ىي الكتابة األكلى لمتّ 
 اريخ؟عبلقتيا بالتّ 

في دراستنا ألية ظاىرة مف الظكاىر اإلنسانية ىنالؾ مسألة تفرض نفسيا أال كىي مسألة  
 المصطمح كالتعريؼ التي تقكدنا إلى فيـ الظاىرة كتكضيح حدكدىا.

إف الكممات كالمفردات في أم لغة مف الّمغات اإلنسانية تممؾ أصكال كجذكرا، كتخضع   
معانييا لتغيرات كتطكرات، بسبب اقتحاميا لمياديف معرفية مختمفة، حتى تغدك مصطمحا تغطي 

تتيح لنا اإلجابة عف  تافداللتو حقبل معينا مف حقكؿ المعرفة اإلنسانية، كىنا تستكقفنا مفرد
 اريخ(.ت السابقة كىما )األسطكرة كالتّ التساؤال

تشتؽ كممة )أسطكرة( في لساف العرب مف الفعؿ: " سطر: الّسطر كالّسطر: الصؼ مف  
الكتاب كالشجر كالنخؿ كنحكىا )...( كالجمع مف كؿ ذلؾ أسطر كأسطار كأساطير عف المحياني 

 (1)كسطكر كيقاؿ: بنى سطرا كغرس سطرا كالسطر الخط كالكتابة ".

" كقاؿ الزجاجي في  "ابن منظور"قد كردت ىذه الكممة بيذا المعنى في القرآف الكريـ بقكؿ ك  
)...( المعنى كقالكا الذم جاء بو أساطير األكليف  (2) ﴾ِلين وَقاُلوا َأَساِطير األو   ﴿قكلو تعالى: 

                                                           
ركت، ، دار إحياء التراث العربي، بي6جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي، لساف العرب، ج  –1

 . 246، ص 1999، 3لبناف، ط 
 .5سكرة الفرقاف، اآلية  –2
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سطر إذا كتب معناه سّطره األكلكف، ككاحد األساطير أسطكرة، كما قالكا أحدكثة كأحاديث، كسطر ي
  (2)، أم كما تكتب المبلئكة ". (1) ﴾ ونَ رُ ن والقمم وما يسطُ  ﴿قاؿ ا تعالى: 

كقد حممت لفظة )أساطير( معنى أخر مخالؼ لسابقو " كاألساطير: األباطيؿ كاألساطير:  
 (3)أحاديث ال نظاـ ليا ".

كريـ، يقكؿ ا تعالى:" كبمقابؿ المعنى األكؿ نجد المعنى الثاني أيضا كاردا في القرآف ال 
َذا ُتتَمى َعَميِيم آَياُتنا َقاُلوا َقد َسِمعَنا َلو َنَشاُء َلُقمَنا ِمثَل َىَذا إِ ﴿   (4) ﴾ِلين ن َىَذا ِإّّل َأَساِطيُر اأَلو  واِ 

مفظ معنى سمبيا منبكذا، إذ ُدِمج المكقؼ السمبي مف فعند المفسريف أّدل سياؽ اآلية إلى تحميؿ الّ 
 ( 5)الجديدة باألساطير نفسيا، ففسرت األساطير في ىذا السياؽ ب )أباطيؿ( ".الدعكة 

أصيؿ الّمغكم، نخمص إلى أف لفظة )أسطكرة( في العربية تدؿ عمى كتأسيسا عمى ىذا التّ  
معنييف، حيث يقـك األكؿ عمى معنى الكتابة كالتأليؼ، في حيف يتجو المعنى الثاني إلى داللة 

 ألحاديث التي يقترف مدلكليا بالخرافة كالبّلكاقع الذم ال يتقبمو العقؿ اإلنساني. مختمفة تماما كىي ا

 كمقابؿ لؤلسطكرة كردت بالمعنى التالي: (Mythe)أما في القامكس الفرنسي، فنجد مفردة  
 " Mythe: (…)1_ Récit populaire ou littéraire mettant en scène 

des êtres surhumains et des actions remarquables (…). 2_Construction 

de l’esprit qui ne repose pas sur un fond de réalité (…).3_ 

Représentation symbolique qui influence la vie sociale: Le  Mythe du 

progrès
*
".

(6)
 

                                                           
 . 1سكرة القمـ، اآلية  –1
 .256، ص 6ابف منظكر اإليفريقي، لساف العرب، ج  –2
 .257، ص 6المرجع نفسو، ج  –3
 .31سكرة األنفاؿ، اآلية  –4
 . 41، ص 2013، 2بيركت، لبناف، ط كجيو ككثراني، تاريخ التأريخ، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات،  –5

)أك فكؽ القدرة اإلنسانية( كائنات خارقة حكاية شعبية أك أدبية تصؼ يدؿ معنى كممة أسطكرة في الّمغة الفرنسية عمى:  *
كاألحداث الرائعة، كىي كذلؾ بناء فكرة ال تعتمد عمى خمفية الكاقع، كما أنيا تدؿ عمى التمثيؿ الرمزم الذم يؤثر عمى 

 حياة االجتماعية مثؿ: أسطكرة التقدـ.ال
6

–  Le petit Larousse (Illustré 2018), Imprimé et relié en France par pollina, Edition 

Bicentenaire, Paris, France, Juin 2017, P 771. 
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 كفي القامكس اإلنجميزم 

  " Mythe: 1_story from ancient times: ancient Greek, 2_ 

something that many people believe but that does not exist or is  false. 

mythical (adj) existing only in myths 3_ that does not exist  or not true 

"
*
 .     

(1)
  

، اتضح اشتراكيـ في الّمغة العربية كالفرنسية كاإلنجميزيةمف خبلؿ عرض أصؿ الكممة في 
 ة الذم يدؿ عمى األحاديث العجيبة الخارقة لمكاقعي كلممعتاد عند البشر.معنى الكمم

أما كممة )التاريخ( فمصدرىا الفعؿ " أرخ: التأريخ: تعريؼ الكقت، كالتكريخ مثمو، أّرخ 
  (2)الكتاب ليـك كذا كّقتو ".

ريخ قد حكؿ أصميا " فقد قيؿ أف أصؿ كممة تا كقد أثارت كممة ) تاريخ ( جدال بيف القدماء 
أخذ مف األصؿ السامي العاـ لكممة )كرخ( كىي التي جاءت في الّمغة العربية في كممتي ) ياريخ ( 
بمعنى القمر ك) تدخ ( بمعنى الشير، كمف ثـ يككف معنى كممة تاريخ ىك التكقيت، أم تحديد 

 (3)الشير القمرم ".

كريخ ( معربة عف الفارسية أما فريؽ أخر فيرل أف " كممة ) تاريخ ( أك ) تأريخ ( أك ) ت 
 (4)فقد ذكر البيركني كالخكارزمي أف كممة تاريخ فارسية األصؿ كعربت ".

كتقكؿ أغمب المصادر التاريخية أف الكممة الفارسية ) ماه ركز ( ىي التي عربت بمعنى  
 (5) التاريخ، كالمراد منيا تحديد الشير.

                                                           
ير ث. شيء يؤمف بو الك2ىالقدام اإلغريؽقصة مف العصكر القديمة: يدؿ المعنى اإلنجميزم عمى أف كممة أسطكرة تعني:  *

 خاطئ.أك  مكجكد. غير 3أك غير مكجكد. خرافي )صفة(، يكجد فقط في الخرافات خاطئمف الناس إال أنو 
1
_Oscford Learner Spocket Dictionnary, Third Edition, Oxford University Press, Uk, 2003, P 382.  

 .113، ص 1ابف منظكر اإلفريقي، لساف العرب، ج  –2
 .13، ص 2007، 1أنكر محمكد زناتي، عمـ التاريخ كاتجاىات تفسيره، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مصر، ط  –3
 .13المرجع نفسو، ص  –4
، ص 2001، 1قاسـ عبده قاسـ، فكرة التاريخ عند المسمميف، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية، د ب، ط  –5

 ، بتصرؼ.15



 مدخل

5 

 

نيف األكليف لميجرة )...( عمى ما تعنيو كنضيؼ إلى أف كممة ) خبر ( كانت تدؿ في " القر  
  فكرة التاريخ بما ىي كصؼ أك سرد لؤلحداث كالكقائع كنقؿ ليا بصكرة القصة أك السيرة )...(
كىذا ال يعني أف كممة ) تاريخ ( لـ تستخدـ حينيا، بؿ إف ىذا االستخداـ أخذ معنى تحديد الزمف 

حظ أف ىذا ، كالمبلdateبالّمغات البّلتينية ب  لناحية اليـك كالشير كالسنة، أم معنى ما يعرؼ
الذم حافظت عميو كحممتو مفردة  ( ال يزاؿ حتى اليـك ىك أحد المعانيالمعنى )معنى التكقيت

  (1)(، فيقاؿ مثبل: تاريخ رسالة، أك تاريخ كفاة، أك تاريخ كثيقة أم تكقيتيا ".)تاريخ

ؿ استدعت الحاجات كالضركرة، إلى لكف كممة ) تاريخ ( لـ تتكقؼ عند معنى محدد، ب 
 تطكيرىا في الّمغة العربية لتحمؿ معنى أكثر عممية كدقة.

(History)بالفرنسية ك  (Histoire)اريخ ( في الّمغات األكركبية لفظة كيناظر لفظ ) التّ 

 باإلنجميزية، ففي الّمغة األكلى جاءت بالمعنى التالي :
" Histoire: (…)1_ Compte rendu des faits des événements passés, 

concernant la vie de l’humanité d’une société, d’une personne (…).2_ 

Science qui étudie le passé de l’humanité, son  évolution
*
 ".    

(2)  

 أما معنى الكممة في الّمغة اإلنجميزية فيك:

     " History: 1_ Study of past events. 2_ Description of pas events 3_    

        Past events or escperiences of somebody/something
*
 ".

(3)
 

ذا ما قابمنا لفظة تاريخ في لساف العرب بالقكاميس األجنبية لكجدنا أف الكممة في الّمغات   كا 
لتكقيت معاصرا عمى عكس داللتيا في القامكس العربي التي دلت عمى ا األجنبية حممت معنى

  كالزمف فقط.
                                                           

 .30ككثراني، تاريخ التأريخ، ص كجيو  –1
تقرير حقائؽ األحداث الماضية، كفيما يتعمؽ بالحياة البشرية سكاء كانت حياة جماعية أك شخصية )فردية(، كىي الترجمة: *

 كذلؾ العمـك التي تعنى بدراسة التاريخ اإلنساني الماضي كتطكره.
2
–  Le Petit Larousse (Illustré 2018), P582. 

خ في الّمغة اإلنجميزية ىك دراسة ككصؼ أحداث سابقة كيدؿ معناىا كذلؾ عمى األحداث كالتجارب السابقة لشخص فالتاري *
 أك شيء ما.

3
–  Oxford learner’s pocket dictionnary, P 204. 
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العربية كالغربية يتضح لنا أسطكرة كتاريخ( في الثقافتيف خبلؿ المفيـك الّمغكم لمكممتيف )مف 
في الدالالت كالّمفظ الصكتي، فإسطكريا اليكنانية، كالتي صارت تعني اليـك )تاريخ(  تداخؿ كتشابؾ

إلى معنى القصة أك الحكاية، لكف ما تقابؿ األسطكرة بالعربية، كاألسطكرة في كمتا الّمغتيف تشير 
ضارة العربية لكف في الحاريخ، نمحظو أف الكممة في الحضارة الغربية تطكرت لتدؿ عمى مفيـك التّ 

اريخ، يمكف أف نعمؿ بذلؾ عمى المعنى كلـ تستخدـ لمداللة عمى مصطمح التّ  بقي مدلكليا كما ىك
، كما (1) ﴾ِليَن إّّل َأَساطيُر اأَلو   ﴿سكرة األنفاؿ:  مو القرآف الكريـ ليذه الكممة فيالسمبي الذم حمّ 

ذكرنا سابقا، كالذم يعني األباطيؿ، لذلؾ نبذت ىذه الكممة، كاستخدمت مكانيا في التراث العربي 
 (2)كممة تاريخ كتأريخ.

ىذا مف الناحية الداللية، أما مف ناحية الّمفظ الصكتي فيمكف أف نرجع ذلؾ إلى " أف  
ليكنانية ليست )...( مقطكعة الجذكر عف الحضارات السابقة ليا في شرؽ المتكسط الحضارة ا

كجنكبو )حضارات كادم النيؿ كببلد كنعاف، كاليبلؿ الخصيب كببلد ما بيف النيريف (، بؿ إف ىذه 
الحضارات كبشرىا ىي المؤسسة لبلنبعاث الحضارم اليكناني، الذم ازدىر بدءا مف القرف الخامس 

د، انطبلقا مف مستكطنات مصرية كفينيقية قديمة قامت في كريت كببلد اليكناف منذ قبؿ الميبل
أف"  ربع الكممات "  Martin Bernalمارتن برنال " "  "كيضيؼ ( 3)األلؼ الثاني قبؿ الميبلد " 

ف األبجدية اليكنانية اقتبست عف األبجدية الفينيقية التي نقميا إلى  اليكنانية فينيقية األصؿ، كا 
 (4)اليكناف المستكطنكف الكنعانيكف بدليؿ تشابو أصكاتيا كدالالتيا )ألفا بيتا( ".

استنادا إلى المفاىيـ السابقة تبيف لنا أف كممتي األسطكرة كالتاريخ متداخمتيف مف حيث  
الداللة كالّمفظ الصكتي في الثقافتيف العربية كالغربية، كىذه انطبلقة أكلى تكحي بأصؿ التاريخ 

  كرم.األسط

                                                           
 .31سكرة األنفاؿ، اآلية  –1
 ، بتصرؼ.41_40كجيو ككثراني، تاريخ التأريخ، ص ص  –2
 .41المرجع نفسو، ص  –3
 .41المرجع نفسو، ص  –4
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أما مف الناحية االصطبلحية يصعب عمينا إيجاد تعريؼ كاحد يشمؿ جميع جكانب  
مف األسطكرة، كنماذجيا في مختمؼ الثقافات كالمجتمعات، ألف األسطكرة كاقعة ثقافية معقدة تفسر 

 .ظكر متعددمن

و إلى مصطمح األسطكرة عمى أن "معجم المصطمحات العربية في الّمغة واألدب"لقد تطرؽ  
"قصة خرافية يسكدىا الخياؿ، كتبرز فييا قكل الطبيعة في صكر كائنات حية ذات شخصية 
ممتازة، كينبني عمييا األدب الشعبي، كتستخدـ )األسطكرة( في عرض مذىب أك فكرة عرضا شعريا 

 (1)قصصيا مثؿ أسطكرة الكيؼ عند أفبلطكف ".

اإلنسانية المممكسة، يشؼ  األسطكرة حسب ىذا التعريؼ سرد قصصي يتنافى كالحقائؽ 
 مضمكنيا عف معاف تفسر لغز الككف كالكجكد.

كال يتكقؼ مفيـك األسطكرة عند ىذا التعريؼ، بؿ تعدد بتعدد اآلراء كاالتجاىات كالمدارس  
فاألسطكرة بالنظر إلى أصميا ىي " مكىبة أم جماعة بشرية كبيرة كانت أك صغيرة، كقدرتيا عمى 

  أحداث أك أماكف أك أشخاص معينيف خيالييف كانكا أـ حقيقييف أف تحكي قصصا معينة عف
تيميارد"  كما يعبر عنيا " (2) كتككف حكاية ىذه القصص بشكؿ ال كاع غالبا كيككف ليا مغزل رائع "

Tiliyard" ،" أما بالنظر إلى مضمكنيا  (3)أنيا " تاريخ في صكرة متنكرة ".  يوىيمزوسكيصفيا
  (4)كالمتمثبلت كالمعتقدات كاألحكاـ النظرية ".فيي " جمع مف األفكار 

كىناؾ مف يعرفيا مف ىذه الناحية كذلؾ )المضمكف( بأنيا " عمـ بدائي أك تاريخ بدائي، أك  
  (5) تجسيد ألخيمة الكاعية، أك أم تفسير بيذا المنحى ".

 
                                                           

، ص 1984، 2، معجـ المصطمحات العربية في الّمغة كاألدب، مكتبة لبناف، لبناف، بيركت، ط كماؿ الميندسك  ومجدم كىب –1
32. 

 . 21، ص 2007، 1كاـر محمكد عبد العزيز، أساطير العالـ القديـ، مكتبة النافدة، د ب، ط  –2
 .21المرجع نفسو، ص  –3
 .25فسو، ص المرجع ن –4
 .25المرجع نفسو، ص  –5
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ل نفسية كتفسر كذلؾ األسطكرة مف الجانب النفسي الفركيدم " كشيء يعبر عف دكافع كقك  
فتتبمكر رؤيتو  "Carl Gustav jungكارل غوستاف يونغ " ""   أما (1)دائمة غير معترؼ بيا".

في أف " األسطكرة كتعبير عف صراعات البّلكعي البشرم )...( ككتجسيد رمزم لظكاىر طبيعية أك 
 (2)كانعكاس لمبنى االجتماعية ".

مف كظائفيا، كالكظيفة التفسيرية أك كقد اىتـ بعض الباحثيف بتفسير األسطكرة انطبلقا  
كغرضيا تفسير كجكد العالـ  ،، فاألسطكرة " قصة تعميمية تفسر األبطاؿ كالمعتقدات كغيرىا التعميمية

كالحياة كالمكت كاإلنساف كالكحكش كالطقكس المقدسة كالعادات، كما إلى ذلؾ مف الظكاىر 
أغمب المختصيف في سبب يقر بو صدر الذم فالكظيفة التفسيرية ىي األساس أك الم (3)".الغامضة

 نشكء أك تككيف األساطير.

 Claude Lévi strauss""لفي ستروس "  كمودإلى جانب ما سبؽ، يعرض الناقد  "  
عمى منيجو البنيكم " إنيا ذات بنية مزدكجة تاريخية كال تاريخية  ميؿ بنية األسطكرة كتركيبيا بناءتح

ر كيؼ تمكنت األسطكرة مف االنتماء في آف كاحد إلى مجاؿ الكبلـ معا، كىذه البنية في رأيو تفس
كمجاؿ الّمغة، يقكؿ: إف أصالة األسطكرة بالنسبة إلى كؿ الكقائع الّمغكية األخرل، تكمف في ككنيا 
تظؿ أسطكرة عمى الرغـ مف أسكأ الترجمات ليا، فإدراكيا كأسطكرة ال يكمف في األسمكب كال في 

ّنما يكمف في الحكاية التي تحكييا كالحؽ أف األسطكرة لغة  طريقة السرد كال في التركيب النحكم، كا 
كلكنيا لغة عمى مستكل رفيع جدا، إذ يتكصؿ المعنى إلى االنسبلخ عف األساس الّمغكم الذم أخذ 

 (4) يجرم فكقو ".

 مف التعاريؼ السابقة يتبيف لنا أف األسطكرة ىي نتاج جماعة بشرية، تتميز مكضكعاتيا
بالقداسة كالشمكلية كعمؽ المضمكف، تسعى لمبحث في مختمؼ مظاىر الككف كالكجكد كحياة 

 اإلنساف.
                                                           

 .30كاـر محمكد عبد العزيز، أساطير العالـ القديـ، ص  –1
 .9، ص 1986، 3خميؿ أحمد خميؿ، مضمكف األسطكرة في الفكر العربي، دار الطميعة، بيركت، لبناف، ط  –2
 . 31كاـر محمكد عبد العزيز، أساطير العالـ القديـ، ص  –3
 .13_12ضمكف األسطكرة في الفكر العربي، ص ص خميؿ أحمد خميؿ، م –4
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نكع الذم يعرفو مفيـك األسطكرة، كمختمؼ التباينات التي دارت حكليا مف قبؿ ىذا التّ  إفّ 
الدارسيف ما ىك إاّل داللة عمى خصب عالـ األساطير كاتساع ميدانو كشمكليتو، حيث راح كؿ 

 انب يفسره حسب الزاكية التي ينظر إلييا.ج

كلقد شيدت األسطكرة إلى جانب العمـك األخرل اىتماما كبيرا مف طرؼ العمماء كالفبلسفة  
كعمماء األنثركبكلكجيا كاّلمغكييف، حيث انكبكا عمى دراستيا بيدؼ إرساء معالـ أساسية تخدـ 

ناىجو الخاصة بو، فظير ما يعرؼ األسطكرة لتصير عمما قائما بذاتو لو مادة دراستو كم
بالميثكلكجيا التي تعنى بدراسة بكاعث نشكء األسطكرة، كتفسيرىا كتقديـ المفاىيـ الخاصة بيا 
كالميثكلكجيا الفينيقية كالمصرية كاإلغريقية، كاىتمت كذلؾ بكظائفيا النفسية كالفكرية 

 (1)كاإلجتماعية.

ذا انتقمنا إلى مصطمح التّ  "  اريخعمى ما قدمو أبك التّ نتغاضى  أف اريخ، فبل يمكفكا 
اريخية مف معايير كأسس تعد االنطبلقة في بداياتو األكلى لمكتابة التّ  "Hérodoteىيرودوث " "
، نكجز (2) (Hisroriéاريخ في مقدمة كتابو )التحقيؽ / اريخ، كقد حدد ىدفو مف التّ الفعمية لعمـ التّ 

بحكث ىيركدكث الياليكارناسكسي كتبيا لئبل تنسى مآثر جممتو األكلى في الفقرة التالية " ىذه 
البشر عمى مر الكقت، كلئبل تنسى المنجزات الرائعة كالمذىمة التي اجترح بعضيا اإلغريؽ كاجترح 

 (3)بعضيا األخر األعاجـ، كأخيرا لبياف أسباب النزاع بينيما ".

رصد األحداث السياسية لمتاريخ أكسع مف ككنو مجرد Hérodote" " ىيرودوث "فمفيـك "  
كالحربية، فقد أضفى الطابع التحميمي عمى التاريخ، كذلؾ بالبحث عف المبلبسات التي تحيط باألفراد 
كتدفعيـ إلى اتجاىات معينة، أم بعبارة أخرل البحث عف األسباب الكامنة كراء األحداث، كما أنو 

                                                           
  حسف نعمة، مكسكعة ميثكلكجيا كأساطير الشعكب القديمة كمعجـ أىـ المعبكدات القديمة، دار الفكر الّمبناني، بيركت، –1

 ، بتصرؼ. 26، ص 1994لبناف، د ط، 
مة محمد، دار سعد، دار القكمية العربية، ينظر: س، ـ، باكرا، األدب اليكناني القديـ، تر: محمد عمي يزيد كأحمد سبل –2

 ،.81القاىرة، مصر، د ط، د س، ص
جينيفرتي ركبرتس، ىيركدكث )مقدمة قصيرة جدا(، تر: خالد غريب عمي، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة،  –3

 . 26، ص 2014، 1مصر، ط 
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  لحضارم بيف اليكنانييف كخصكميـأعطى لمتاريخ بعدا اجتماعيا مف خبلؿ تركيزه عمى الصراع ا
" عادة ما يدعـ ركايتو لمحدث التاريخي بالكصؼ  Hérodote"" "ىيرودوثعبلكة عمى ىذا فقد كاف "

كفي ىذا  ،(1) الجغرافي سكاء لؤلرض التي يقع عمييا الحدث أك لمبشر الذيف صنعكا ىذه األحداث "
ركدكث )التحقيؽ( بأنو " ليس أكؿ مؤلؼ ىي "George Sartonجورج سارتون " "الصدد كصؼ " 

"  ىيرودوثكبيذا فتح "  (2)مصنؼ في التاريخ فحسب، بؿ ىك أيضا مصنؼ في الجغرافيا البشرية ".
""Hérodote .الباب عمى مصراعيو أماـ المؤرخيف األكركبييف 

، فيعمف أف " اريخفكرة التّ  "صاحب كتاب  "Collingwoodكولنجود " "أما اإلنجميزم "  
ى التاريخ يكمف في أف الماضي الذم يبحث فيو المؤرخ ليس ماضيا ميتا، كلكنو ماض بمعنى "معن

 (3)ما، ما يزاؿ يحيا في الحاضر".

حكار كتفاعؿ مستمر بيف الماضي اريخ " أف التّ  "Carl Edwardأدوارد كارل " "كيرل "  
 ىك عبلقة عضكية بيف الذات اريخكالحاضر، كعامؿ المكازنة في ىذه المعادلة ىك اإلنساف، كأف التّ 

   (4)كالمكضكع ". 

الذم يركز في تعريفو لمتاريخ عمى مكضكعو كمسائمو  السخاوي "أما عند العرب نجد " 
"فمكضكعو اإلنساف كالزماف، كمسائمو أحكاليما المفضمة لمجزئيات تحت دائرة األحكاؿ العارضة 

 (5) ".المكجكدة لئلنساف كفي الزماف 

اريخ مف اريخ يقكؿ: " فإف فف التّ في مقدمتو فيستطرد بالحديث عف التّ ون " ابن خمدأما "  
الفنكف التي تتداكلو األمـ كاألجياؿ، كتشد إليو الركائب كالرحاؿ كتسمك إلى معرفتو السكقة كاألغفاؿ 
 )...( إذ ىك في ظاىره ال يزيد عمى أخبار عف األياـ كالدكؿ، كالسكابؽ مف القركف األكؿ تنمك فييا

                                                           
الفكر الّتاريخي عند اليكناف(، دار قباء لمطباعة كالنشر  مصطفى النشار، مف الّتاريخ إلى فمسفة الّتاريخ )قراءة في –1

 .39، ص 1997كالتكزيع، القاىرة، مصر، د ط، 
 .39المرجع نفسو، ص  –2
 .27، ص 2012، 1اريخ، مؤسسة مككرياني لمدراسات كالنشر، د ب، طاريخية كفمسفة التّ محسف محمد حسيف، طبيعة المعرفة التّ  –3
 .7، ص 2006، 1لى فمسفة الّتاريخ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط مفيد الزيدم، المدخؿ إ –4
 .  33كجيو ككثراني، تاريخ التأريخ، ص  –5
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األقكاؿ كتضرب فييا األمثاؿ، )...(، كتؤدم لنا شأف الخميقة كيؼ تقمبت بيا األحكاؿ، كاتسع 
لمدكؿ النطاؽ فييا كالمجاؿ )...( كفي باطنو نظر كتحقيؽ كتعميؿ لمكائنات كمبادييا دقيؽ كعمـ 

 مكميافي ع ات الكقائع كأسبابيا عميؽ، فيك لذلؾ أصيؿ في الحكمة عريؽ، كجدير بأف يعدّ بكيفيّ 
 (1)كخميؽ ".

يتيح لئلنساف التعرؼ عمى أخبار الماضيف ممف سبقكه  ابن خمدون "اريخ حسب " فالتّ  
كييدؼ إلى الكشؼ عف طبائع البشر، كتككيف مجتمعاتيـ عف طريؽ البحث عف األسباب كالعمؿ 

عصر الحديث تكافؽ إلى درجة كبيرة نظرة المؤرخيف إليو في ال ابن خمدون "اريخ عند " إف فكرة التّ 
اريخ ىك " ذلؾ الفرع مف المعرفة اإلنسانية الذم يستيدؼ حيث تشير أغمب المفاىيـ إلى أف التّ 

جمع المعمكمات عف الماضي كتحقيقيا كتسجيميا كتفسيرىا، فيك يسجؿ أحداث الماضي في 
نما يحاكؿ عف طريؽ إبراز ا لترابط تسمسميا كتعاقبيا، كلكنو ال يقؼ عند تسجيؿ ىذه األحداث، كا 

بيف ىذه األحداث، كتكضيح عبلقة السببية بينيا، أف يفسر التطكر الذم طرأ عمى حياة األمـ 
 (2)كالمجتمعات كالحضارات المختمفة، كأف يبيف كيؼ حدث ىذا التطكر كلماذا حدث ".

اريخ " ىك المسعى أك المساعي التي فيرل أف التّ  قسطنطين رزيق "أما المؤرخ الّمبناني "  
 (3)ا اإلنساف مف أجؿ أف يدرؾ الماضي البشرم، ثـ يعمؿ عمى إعطاء الحياة لذلؾ الماضي ".يبذلي

عادة بعثو مف جديد عف   فالماضي بالنسبة ليذا المؤرخ ال حياة فيو دكف البحث في أغكاره كا 
 طريؽ الكتابة كالتحقيؽ فيو.

ـ: اإلنساف، الزماف اريخ يقـك عمى ثبلث دعائيتضح مف التعاريؼ السابقة أف مفيـك التّ  
اريخ ييتـ بالحكادث كاألفعاؿ التي يقـك بيا اإلنساف كيحاكؿ تفسيرىا، كال يمكف تصكر كالمكاف، فالتّ 

ظاىرة تاريخية بمعزؿ عف الكائف العاقؿ الذم يتفاعؿ بدكره مع الزمف، فالزمف يمثؿ القاعدة التي 

                                                           
، تحقيؽ: عبد ا محمد الدركيش، دار يعرب، دمشؽ، 1كلي الديف عبد الرحمف بف محمد ابف خمدكف، المقدمة، ج  –1

 .81، ص 2004، 1سكريا، ط 
 .11_10الشيخ، فمسفة التاريخ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، د ط، د س، ص ص  رأفت غنمي –2
 .7مفيد الزيدم، المدخؿ إلى فمسفة الّتاريخ، ص  –3
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ميتيا بارتباطيا بزمف محدكد كمعيف يقـك عمييا الفعؿ اإلنساني، كيكسب الظاىرة التاريخية أى
يفصميا عف الظكاىر المشابية ليا، كالعامؿ المساعد عمى تتبع تسمسميا كترابطيا، أما المكاف فيك 

 اريخية لما تقدمو البيئات مف معطيات كتحديات في تشكيؿ الحضارات كالمدنيات.مسرح العممية التّ 

قيقة األسطكرة تقكماف عمى تسجيؿ اريخ كحمما سبؽ نخمص إلى أف كبل مف حقيقة التّ 
ف اختمفت طبيعة ىذا التصكر " فقد كانت األسطكرة ىي الكعاء  النشاط اإلنساني كتصكير الكاقع، كا 
الذم كضع فيو اإلنساف القديـ خبلصة فكره، كالكسيمة التي عبر بيا عف ىذا الفكر كعف األنشطة 

اريخ ىك كسيمة سياسي كالديني كاالقتصادم، كالتّ اإلنسانية المختمفة التي مارسيا بما فييا النشاط ال
حديثة نسبيا لمتعبير عف األنشطة اإلنسانية، كىك بديؿ لؤلسطكرة في ىذا الشأف، كعمى ىذا فالتاريخ 

 (1) "اريخ مكصكلة بأكاخر عصر األسطكرةكما يعتقد البعض ىك كليد الفكر األسطكرم، فمطالع الت
ة ذات صبغة مقدسة تعطي أىمية لقصص كحكايات اآللية كلكف االختبلؼ يكمف في أف األسطكر 

اريخ إذا ما أخذنا بالرأم القائؿ بأف األساطير القديمة ما ىي إاّل قصص لآللية، في حيف أف التّ 
يرل أف اإلنساف المؤسس األكؿ لكاقعو، كقد حؿ محؿ مشيئة اآللية، كىذا ما يقكدنا إلى فكرة تقسيـ 

اريخية( اريخ مقدس، ىذا األخير الذم اصطمح عميو بعبارة )األسطكرة التّ اريخ إلى تاريخ دنيكم كتالتّ 
" فقد تبدك غريبة ألكؿ كىمة الشتماليا عمى عنصر التاريخ المحقؽ، كلكننا في الحقيقة نحسب 
حسابيا الشتماليا عمى الخكارؽ مف ناحية، كألنيا مف ناحية أخرل تجعؿ بطميا مزيجا مف اإللو 

  (2)تفي فترفعو إلى مرتبة األكلياء في محاكلة تجسيد فكرة الخير كدحر الشر ".كاإلنساف، أك قد تك

كفي ىذا النكع يتفرع نمطاف مف األساطير " األكؿ يعنى بأبطاؿ دخمكا أساطير الرمكز مف  
اريخ فعبل، كلكف طمست أكسع األبكاب كأكديب كأكليس كسيزيؼ، كالثاني يعنى بأبطاؿ دخمكا التّ 

 (3)ف ذم يزف كعنترة كركالف كىاممت كىانيباؿ كجنكيز خاف ".أعماليـ كسيؼ ب

                                                           
 .91كاـر محمكد عبد العزيز، أساطير العالـ القديـ، ص  –1
 .12، ص 2002أحمد كماؿ زكي، األساطير، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، د ط،  –2
 .12المرجع نفسو، ص  –3
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اريخية كاحدة مف التقسيمات التي نادل بيا الباحثكف كصنفكىا ضمف فاألسطكرة التّ  
اريخ، حيث يرل أصحاب ىذا النظريات التي تبحث في أصؿ األسطكرة كالتي ليا عبلقة بكتابة التّ 

اريخية فعمية، تـ تحريفيا بشكؿ خيالي أثناء انتقاليا، أك االتجاه أف األساطير " تسجيبلت ألحداث ت
 (1)اريخ الذم يكمف خمفيا ".أثناء إعادة صياغة التّ 

اريخية ترل أف األساطير ىي تسجيؿ لكقائع حدثت بالفعؿ، لكف الذاكرة فيذه النظرية التّ  
اه " أخرج األساطير الجماعية عممت عمى تحكيرىا كتغييرىا كفؽ ما يحتكـ إلى كاقعيا، فيذا االتج

مف عالـ الكىـ كالخياؿ)...( إلى عالـ الكاقع، ذلؾ ألنو جعؿ لؤلساطير كاقعا تاريخيا، فقد أصبحت 
اريخ، كأخذت تمثؿ_ منذ ذاؾ_ الذاكرة اإلنسانية لؤلساطير بفضؿ ىذا االتجاه كاقع فيما قبؿ التّ 

 (2)كض مف كؿ جانب ".عندما تستدعي مرحمة بمغ مف بعدىا في الزماف أف اكتنفيا الغم

فقد كاف اإلنساف قديما يسرد قصصو ممزكجة بمعتقداتو كأساطيره، لكنو بدأ في تطكير  
فولتير" كسائؿ تفكيره كتنمية ممكاتو العقمية بما يتبلءـ مع كاقعو المممكس، فقد رأل كؿ مف " 

"Voltaire "" دي بروس" شارلCharles de Bross" " ّا ىك تاريخ اريخ البشرم أساس" أف الت
ة، إاّل أنيا شكمت تصاعدم متدرج، كمف ثـ فقد كانت المراحؿ المبكرة في رأييما ساذجة فجّ 

 كيقصداف بالمراحؿ المبكرة )األسطكرة(. (3)األساس لممراحؿ األحدث كاألكثر تطكرا لمتقدـ البشرم ".

اريخ انفصؿ لتّ اريخي، لكف اكبيذا تعد األسطكرة أحد المصادر االستداللية في البحث التّ  
 (4)عنيا عندما ظيرت الكتابة التي " كضعت حدا لعصكر طكيمة سميت بعصكر ما قبؿ التاريخ ".

فالكتابة تمثؿ نقطة االنعطاؼ في حياة البشرية، كقد عّدىا البعض ركيزة مف ركائز التطكر في 
 الحياة اإلنسانية.

                                                           
 .36كاـر محمكد عبد العزيز، أساطير العالـ القديـ، ص  –1
 .38المرجع نفسو، ص  –2
 .14، ص المرجع نفسو –3
فضيمة عبد الرحيـ حسيف، فكرة األسطكرة ككتابة الّتاريخ، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، د ط،  –4

 .19، ص2009
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ند الغرب كالعرب، فرغـ أف اريخي عكعمى ضكء ىذه اآلراء نتطرؽ إلى بداية الكعي التّ  
األسطكرة ىي الطفكلة األكلى في تاريخ البشرية جمعاء، إاّل أّنيا اتخذت صكرا متعددة في كمتا 

 الثقافتيف.

فما ىك شائع عند اليكنانييف أنيـ أنتجكا ركائع خالدة مازاؿ صيتيا إلى يكمنا ىذا سكاء في  
النثرية التي تركت بصمتيا في المعرفة اإلنسانية اريخ مف األنكاع المجاؿ الشعرم أك النثرم، كالتّ 

ككما سبؽ كذكرنا أف التاريخ كلد مف ضمع األسطكرة، ففي اليكناف يرل المؤرخكف أف اإللياذة 
 اريخية.كاألكديسة تعتبراف الحد الذم يفصؿ بيف الكاقع كالخياؿ، كليما دكر في تطكير الكتابة التّ 

قدـ ما كصمنا مف األدب اإلغريقي، كىي تمثؿ ىي أ "Homére" " ىوميروسفمبلحـ "  
)أم المبلحـ( أنيا " تاريخ ينشد  "Victor Hugoفيكتور ىيكو" "تراثا شعريا عريقا، كقد عّرفيا " 

 (1)عمى أبكاب األسطكرة ".

اريخ في شكمو األكؿ " فقد كبيذا التعريؼ نحيؿ إلى أف الممحمة تمقفت بعض مبلمح التّ  
متو الشييرة اإللياذة األحداث األخيرة لمحرب الطركادية، تمؾ الحرب التي رصد )ىكميركس( في ممح

قبؿ الميبلد، كالمعركؼ أف ىذه الحرب قد  1100أك  1200نشبت حكؿ مدينة اليكف نحك سنة 
لياذة ىكميركس تكتفي بركاية قصة أياـ قميمة مف عاميا األخير ".  (2)استمرت حكالي عشر سنيف، كا 

ف لـ يكف مؤلفيا بمغ منزلة المؤرخ بيذا قدمت اإللياذ  ة قراءة شعرية لمحرب الطركادية، كا 
بالمفيـك المعاصر، إاّل أنو كضع اإلنساف اليكناني أماـ جزء مف تاريخو القديـ " لقد ركل 

نما ركاىا مف منظكر ىكميركس األحداث التّ  اريخية ليس مف منظكر أسطكرم بحث )...( كا 
لية نفسيا صفات البشر، كلـ يحمؽ في دنيا الخياؿ بقدر ما حاكؿ إنساني، لدرجة أنو خمع عمى اآل

أف يعيش مع الناس محاكال تصكير حياتيـ كالجدؿ الدائر بينيـ، كبيف الطبيعة مف ناحية، كبينيـ 

                                                           
حسيف الحاج حسيف، األسطكرة عند العرب في الجاىمية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، لبناف، د ط،  –1

 .19، ص 1998
 .31مصطفى النشار، مف الّتاريخ إلى فمسفة الّتاريخ )قراءة في الفكر التاريخي عند اليكناف(، ص  –2
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كبيف آليتيـ مف ناحية أخرل، فيك لـ ينس أبدا الرجؿ العادم كلـ ييممو حتى كىك يركم المعارؾ 
 (1)آللية مع األبطاؿ ".الدامية التي يخكضيا ا

اريخ كمنفعتو، لكننا مف خبلؿ ممحمتو بياف أىمية التّ  "Homére" ىوميروس "كما حاكؿ "  
 " فمييرودوث " ال يمكف أف نعده مؤرخا، بؿ شاعرا عبقريا فذا كما كصفتو أغمب الدراسات،

Hérodote"" تعزل البدايات التاريخية األكلى كما ذكرنا سابقا.  

" ثيوكيديدساريخي عند اليكناف عمى يد المؤرخ "ر الكعي التّ استمر تطك  
""Thucydides  الذم حدد مكضكع تاريخو بالحركب البمكبكنيزية " التي دارت رحاىا بيف

قبؿ الميبلد، كامتدت لتشمؿ كؿ المدف اليكنانية  404ك 431مدينتي أثينا كاسبرطة فيما بيف عامي 
اريخية اعتماد في تأريخو ليذه األحداث التّ  Thucydides"" "ثيوكيديدسفقد تكخى " ،(2) تقريبا "

المكضكعية كذلؾ بأف " يككف صادقا أمينا في نقؿ الكقائع كما حدثت كالتعبير عف كجيات النظر 
المتباينة حكؿ األحداث، كىذه ببل شؾ مف مآثر المؤرخيف المكضكعييف كمف أبرز سمات التأريخ 

 ثيوكيديدس"سفة الكضعية كالفكر العممي الحديث، لقد بمغ " في العصر الحديث المتأثر بالفم
""Thucydides  " في مكضكعيتو درجة ال يستطيع معيا أف نعرؼ مف ىك، كما ىك بالنسبة

اث ىؿ كاف أثينيا أـ كاف لما يركيو مف أحداث، إذ ال يمكف أف نستنتج مف ركايتو لؤلحد
 (3)".اسبرطيا

في تأريخو في معايشة  Thucydides""ثيوكيديدس "كتتمثؿ المصادر التي اعتمدىا "  
اريخية أحداث ككقائع زمانو، كالركايات التي يستمدىا مف أفكاه الركاة، باإلضافة إلى الكثائؽ التّ 

 (4)كالشكاىد األثرية، فقد دعاه البعض بأبي عمـ اآلثار.

                                                           
 .33خ )قراءة في الفكر التاريخي عند اليكناف(، صمصطفى النشار، مف التاريخ إلى فمسفة التاري –1
 .43المرجع نفسو، ص –2
 .44المرجع نفسو، ص  –3
 ، بتصرؼ.45المرجع نفسو، ص  –4
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ى أف " عممو لـ إل Thucydides"" ثيوكيديدس "رغـ التقدـ الذم أحرزه التاريخ عمى يد "  
 (1)يخؿ مف كجكد ركاسب التفكير الخرافي ".

إف النظرة اليكنانية لمتاريخ قد تطكرت انطبلقا مف التناكؿ الشبو األسطكرم لمتاريخ في  
بالعبر كالمغازم  مميءالذم حاكؿ أف ينظر إلى الماضي بأنو  "Homére" ىوميروس"أشعار "

عندما حاكال الكشؼ  "Homére" "Thucydides" ىيرودوث وثيوكيديدس"كصكال إلى كتابات  "
 عف طبيعة الحدث بطريقة استقرائية.

أما العرب فقد عرفكا الخرافات كاألساطير في المراحؿ الباكرة مف تاريخيـ الفكرم، ككانت  
اريخية، غير أف " بعض دارسي األدب )يقر( أف ما كصؿ إلينا بمثابة الشكؿ الجنيني لممعرفة التّ 

جاىمييف ال يدؿ صراحة عمى كجكد تراث أسطكرم كبير ذلؾ بسبب إىماؿ الركاة مف تراث ال
المسمميف في عصر التدكيف لما رأكه فيو مما ال يتفؽ كعقيدتيـ اإلسبلمية، منطمقيف في ذلؾ مف 

 (2)فيميـ العاـ لؤلسطكرة مف حيث ككنيا كؿ شيء يناقض الكاقع ".

عند عرب ما قبؿ اإلسبلـ، التي اتخذت أشكاال اريخية رغـ ذلؾ فإننا نستقرأ المعرفة التّ 
 كصكرا تكافؽ الحقائؽ المكضكعية كالظركؼ البيئية كالثقافية العربية آنذاؾ.

ال ريب أف األحداث اليامة عند العرب كانت تستثير اىتماميـ، كيتـ التعبير عنيا بأدكات  
اريخية تي تحاكي الحقائؽ التّ مختمفة، كتشير أغمب الدراسات أف أىـ الصكر كاألنماط العربية ال

ليا طريقتيا الخاصة في التأريخ  رب الجنكب، فكؿ جماعة منياكانت متفرقة بيف عرب الشماؿ كع
 تبعا لمكانتيا الحضارية.

يتميز عرب الشماؿ بغمبة الطابع القبمي عمى نظاميـ االجتماعي فالقبيمة ىي " الكحدة  
كاالقتصادم كاألمني، بؿ إف القبيمة كانت الكطف األساسية عمى الصعيد السياسي كاالجتماعي 

بالنسبة لعرب الشماؿ، فمـ يكف ثمة كطف بالمفيـك الحديث كبحدكده الجغرافية الكاضحة، فقد كانت 
                                                           

 .49مصطفى النشار، مف التاريخ إلى فمسفة التاريخ )قراءة في الفكر التاريخي عند اليكناف(، ص –1
 .33، ص 2010، 1مـ االجتماع، دار الراية، عماف، األردف، ط ىاني الكايد، ميثكلكجيا الخرافة كاألسطكرة في ع –2
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فالحياة القبمية تتسـ بالمحافظة عمى التقاليد كنقؿ  ،(1) ية عرب الشماؿ مف العرب الّرحؿ "غالب
 إلى رقعة كمف جيؿ إلى جيؿ. قصصيا كبطكالتيا كأخبارىا مف رقعة

ذا حاكلنا كشؼ التراث التّ   اريخي األصيؿ لعرب الشماؿ يمزمنا الكلكج في مسألتيف ىامتيف: كا 
 أدب األياـ كعمـ األنساب.

اريخية " كتعتبر أياـ العرب في الجاىمية فأدب األياـ ىك النمط األكؿ مف أنماط المعرفة التّ  
كينبكعا صافيا مف ينابيع األدب، كنكعا طريفا مف أنكاع  اريخ،مصدرا خصيبا مف مصادر التّ 

القصص بما اشتممت عميو مف الكقائع كاألحداث، كما ركم في أثنائيا مف نثر كشعر، كما تدّسى 
 (2)خبلليا مف مأثكر الحكـ كبارع الحيؿ، كمصطفى القكؿ كرائع الكبلـ ".

كانت القبائؿ تركم حركبيا كأياميا  تمثؿ أياـ العرب نكعا مف التاريخ الشفكم العربي، فقد 
كانتصاراتيا لتتفاخر بيا عمى القبائؿ األخرل، بطريقة السرد النثرم أك النظـ الشعرم " ككانت 
الركايات القبمية ىذه تتداكؿ شفييا كبصكرة نثرية، كلكف الشعر يمعب دكرا أساسيا في الركاية 

الشاعر، إذا شارؾ في الحكادث أك لـ الشفيية يتخمؿ القصة، أك يرد في نيايتيا حسب دكر 
يشارؾ، كىذا الشعر ال يسير بالقصة، كلكنو يعطييا حيكية كتأثيرا، كبمركر الزمف أصبح الكثيقة 

 (3)التي تعزز صحة القصة".

تحكي )أياـ العرب( مف خبلؿ قصصيا كأشعارىا أخبار المعارؾ كالحركب الناتجة عف  
أنيا تبحث عف أسباب النزاع " ككانت الكقائع كالحركب الظركؼ التي كانت سائدة آنذاؾ، كما 

التي تحكي أياـ العرب قصصيا تحدث ألسباب متعددة سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية أك 
نفسية، فقد كانت بعض القبائؿ ترل في الغزك كاإلغارة عمى القبائؿ األخرل نشاطا طبيعيا عمى 

                                                           
 .65قاسـ عبده قاسـ، فكرة التاريخ عند المسمميف، ص  –1
، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كآخركف، أياـ العرب في الجاىمية، طبع بمطبعة عيسى السبابي الحمبي كشركاه بمصر، ط  –2

 ، المقدمة.1942
، 2000عمـ التاريخ عند العرب، مركز زايد لمتراث كالتاريخ، اإلمارات العربية المتحدة، د ط،  عبد العزيز الدكرم، نشأة –3

 .19ص 
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نت بعض تمؾ الحركب تنشأ بسبب النزاع عمى المستكل االقتصادم كالسياسي )...(، كما كا
السيادة كالرئاسة، مثمما حدث بيف األكس كالخزرج، كذلؾ فإف ضيؽ أسباب الحياة في البادية أكجد 

 (1)نكعا مف السباؽ المسمح نحك مصادر الماء كمنابت الكؤل ".

أكردنا الذكر اريخي ككما لقد جاءت أياـ العرب ممزكجة بالنثر كالشعر كالقصص كالسرد التّ  
اريخ، كينبكع مف ينابيع األدب، كىذا ما يجعمنا نتساءؿ في سابقا عمى أنيا مصدر مف مصادر التّ 

اريخ كاألدب ( تصنؼ ) أياـ العرب ( " الكاقع أف قصص األياـ ترجع في أصميا أم المجاليف ) التّ 
إليناس السامعيف كلمتعتيـ  اريخ، فقد كانت تركل بالدرجة األكلىإلى األدب أكثر مما ترجع إلى التّ 

العاطفية، كىذا ال ينفي احتكاءىا عمى عناصر تاريخية مف حيث تسجيميا ألحداث كبرل، تتصؿ 
بنكاح معنكية معينة، لكف ىذه األحداث يعكزىا االستمرار، كما يعكزىا دراسة األسباب كالنتائج 

 (2).اريخية، إضافة إلى أنيا لـ تأخذ الزمف بعيف االعتبار قط "التّ 

اريخية بقدر ما كاف صحيح أف القاص في ) أياـ العرب( لـ يكف يبحث عف الحقيقة التّ  
يحرص عمى التشكيؽ كالمتعة الفنية، كرغبتو في تمجيد القبيمة، غير أف الفترة الجاىمية لـ تترؾ لنا 

ا مف تمؾ أدبا مكتكبا، فيي فترة ثقافية شفيية، كاألياـ تعتبر مف المصادر األساسية التي كصمتن
 الفترة.

كرغـ االنتقادات التي دارت حكؿ أياـ العرب، إاّل أنيا قدمت لمتاريخ العربي قاعدة يرتكز  
عمييا في تأريخو لمعرب " حقيقة أف أياـ العرب كانت تفتقر إلى معظـ مقكمات العمـ التاريخي 

فرازا طبيعيا لبيئة ا لعرب قبؿ اإلسبلـ، كما بمفيكمنا المعاصر، بيد أنيا كانت نتاجا حقيقيا، كا 
جاءت أداة تخدـ أغراضيا الثقافية/ االجتماعية البسيطة كالتي تتكافؽ مع التنظيـ القبمي، كتنسجـ 

اريخية مف ناحية، كجعؿ مع النظرة الجزئية لكؿ قبيمة، بشكؿ جعؿ مف القبيمة مركزا لؤلحداث التّ 
ت أياـ العرب نتاجا يتكافؽ مع المفاىيـ مف القبائؿ األخرل عكالـ خارجية مف ناحية ثانية، لقد كان

                                                           
 .69قاسـ عبده قاسـ، فكرة التاريخ عند المسمميف، ص  –1
 .12محمد أحمد ترحيني، المؤرخكف كالتأريخ عند العرب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، د ط، دس، ص  –2



 مدخل

19 

 

: " عمـ أياـ العرب )...( ىك حاجي خميفة " ، يقكؿ " (1)كالمثؿ كالقيـ التي تحكـ ىذا المجتمع " 
عمـ يبحث فيو عف الكقائع العظيمة كاألىكاؿ الشديدة بيف قبائؿ العرب، كالعمـ المذككر ينبغي أف 

 (2)يجعؿ فرعا مف فركع التكاريخ".

النمط الثاني مف أنماط المعرفة التاريخية فيتمثؿ في األنساب كىي " سبلسؿ أسماء أما  
تدعك ليا الحاجة االجتماعية القبمية لمتعارؼ كالتمايز، إنيا كاألعمدة تنسج مف حكليا بعض 

 (3)القصص الذم يحفظ تككينيا ".

اربا بيف كجيتيف، أما اريخية لكجدنا تضلكف إذا ما عدنا إلى مكقع األنساب مف المعرفة التّ  
اريخية سكل في الرأم األكؿ فيرل أف " شجرات النسب لـ تكف تتضمف أية إشارات إلى الحكادث التّ 

اريخية، لـ تكف ىدفا لؤلنساب أك مكضكعا ليا، كما القميؿ النادر، ذلؾ أف مثؿ ىذه المجاالت التّ 
يخدـ ىدفيا مف حيث التفاخر بما  اريخي إاّل إذا كافأف األنساب لـ تكف تفسح مجاال لمقصص التّ 

أتاه اآلباء، غير أف النسابيف يبالغكف في الرجكع بشجيرات النسب إلى أغكار زمنية سحيقة تختمط 
 (4)فييا الحقائؽ باألسطكرة ".

في حيف يتجو الرأم المقابؿ إلى القكؿ في أنيا )األنساب( " التاريخ األنثركبكلكجي التقميدم  
رة التاريخية، كبالرغـ مف أنيا أكثر تاريخية مف القصص باعتبارىا شكبل مف كالييكؿ العظمي لمفك

أشكاؿ التعبير التأريخي، يسجؿ إطار التككف القبمي، إاّل أف المعمكمات النسبية الجاىمية بقيت 
 (5)شفيية فترة طكيمة بعد اإلسبلـ ".

                                                           
 .74قاسـ، فكرة التاريخ عند المسمميف، ص  قاسـ عبده –1
 .20عبد العزيز الدكرم، نشأة عمـ التاريخ عند العرب، ص  –2
 .55، ص 1983، 3، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط 1شاكر مصطفى، التاريخ العربي كالمؤرخكف، ج  –3
 .68، ص 1المرجع نفسو، ج  –4
 .55، ص 1المرجع نفسو، ج  –5
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يبل في تككيف فمف خبلؿ ما عرض حكؿ عمـ األنساب نخمص إلى أنو لـ يساىـ إاّل قم 
اىتماـ العرب بو حتى بعد العصر الجاىمي، حيث كاف  ظيراريخ لدل العرب، كلـ يصكرة التّ 

 يستخدـ كذريعة لتحقيؽ األطماع كالتنازع حكؿ النفكذ خصكصا في العصر اإلسبلمي كماتبله.

يخية ار عمى أية حاؿ، فإف )أياـ العرب( ك)عمـ األنساب( كانا نمطيف مف أنماط المعرفة التّ  
في الجاىمية، كالتي أمدت المؤرخيف العرب بمادة قصصية نقمت مف خبلليا أخبار الماضيف كمادة 
سياسية اجتماعية ساىمت في تككيف صكرة النظاـ القبمي، كمادة لغكية أدبية مف خبلؿ ما حممتو 

 مف نثر كأشعار لغة العرب كحافظت عمييا.

  اريخية في شماؿ الجزيرة العربيةسيف لممادة التّ فإذا كانت األياـ كاألنساب المصدريف األسا 
فإف عرب الجنكب " كاف كعييـ بالتاريخ مختمفا عف كعي عرب الشماؿ، بحكـ اختبلؼ الظركؼ 

طكر السياسي مف ناحية اريخية كالطبيعية كالجغرافية مف ناحية، كبسبب االختبلؼ في درجة التّ التّ 
ستقرت دعائميا عيدا طكيبل، كحفظت أثارىا بفضؿ أخرل، فقد كانت ببلد اليمف مركز حضارة ا

 (1)النقكش المعينية كالسبئية كالحميرية ".

اريخية في العصر الجاىمي عند عرب الشماؿ كعرب الجنكب ميما كانت نكع الكتابة التّ  
اريخي عند العرب عف غيرىـ مف الشعكب في فستظؿ مرحمة أكلية بدائية ساذجة ميزت التراث التّ 

ف اختمفت معيـ في النظرة األسطكرية الغالبة عمييا.اط تشكيؿ الكعي التّ صكر كأنم  اريخي، كا 

اريخ قبؿ اإلسبلـ، فإنيا عبرت عف كاقع كميما كاف قصكر ىذه النظرة العربية إلى التّ  
اريخي عند العرب لـ يتكقؼ عف ىذا الحد، بؿ شيد حضارم في مرحمة تاريخية بعينيا، فالكعي التّ 

معطيات ساىمت في بمكرتو كتطكره أىميا: اإلسبلـ كالظركؼ الجديدة التي فرضت مجمكعة مف ال
 نفسيا في ظؿ الدكلة العربية اإلسبلمية.

إف أمثاؿ ىذه النماذج التي تناكلناىا في الثقافتيف العربية كالغربية، يمكف أف نسمييا الكتابة  
كرة في حقيقتيا ىي ترجمة دقيقة اريخية، فاألسطاريخية التي ميدت لجنس الكتابة التّ شبو التّ 

                                                           
 .77بده قاسـ، فكرة التاريخ عند المسمميف، ص قاسـ ع –1
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اريخ الذم كلدت استمدت مادتيا كشخصياتيا كأزمنتيا كأمكنتيا مف التّ  ،اريخية الجاريةلؤلحداث التّ 
فيو، كاستيدفت نقؿ تجارب األكليف كخبراتيـ المباشرة، فمؤلسطكرة دكر أساسي في البناء المعرفي 

 كالعممي كالتطكر الحضارم لئلنسانية.

اريخ بعد تطكر طكيؿ صاؿ الذم أحدثو الميتمكف بعمـ التاريخ بيف األسطكرة كالتّ رغـ االنف 
في طرائؽ التفكير، كبعد تراكـ معرفي كبير، إال أف ىذا ال ينفي كجكد تسربات أسطكرية إلى 

اريخ متسربمة اريخ، لذلؾ يجب " أف نحذر مف اإلنبثاقات البلكاعية لؤلسطكرة كتسربيا إلى عمـ التّ التّ 
اء عممي يخفي معالميا األصيمة، فرغـ كؿ المنطمقات العممية التي تصدر عنيا الكتابة برد

  التاريخية الحديثة، فإف نكعا مف النزكع األسطكرم الخفي يبقى كامنا كراء عمؿ المؤرخيف مف جية
 (1)اريخ لما يقدـ إلييـ مف مادة ".ككراء فيـ كتفسير قراء التّ 

اريخ أكثر فعالية في كعي الناس كسمككيـ " لغاية جعؿ التّ  كىذا ما يعرؼ بأسطرة الكاقع 
اريخية مدة تزيد عف ذلؾ أف الذاكرة الجماعية حسب بعض الباحثيف ال تحتفظ بذكرل األحداث التّ 

قرنيف أك ثبلثة، كما أنيا ال تحتفظ بالجزئيات كاألحداث الفردية، كذلؾ ألنيا تعمؿ بكاسطة بنى 
كالت، بدال مف األحداث، كبكاسطة النماذج األصمية بدال مف مختمفة ىي األصناؼ أك المق

اريخية إلى أبطاؿ أسطكرييف أك شبو أسطكرييف الشخصيات التاريخية، كلذلؾ تتحكؿ الشخصيات التّ 
 (2)تساعدىـ عناصر ما كرائية عمى ما يأتكنو مف أعماؿ ".

ا "ما ىك أنثركبكلكجي ىذه الظاىرة إلى دكافع مني ابن خمدون"يرد "محمد عجينة"، كحسب " 
عاـ تابع لما يسمى بالكميات اإلنسانية، كمنيا ما يحمؿ سمة مجمكعة بشرية ثقافية ما، فيككف 

 (3)معبرا عنيا في خصكصياتيا ".

                                                           
فراس الّسكاج، األسطكرة كالمعنى )دراسات في الميثكلكجيا كالديانات المشرقية(، دار عبلء الديف لمنشر كالتكزيع  –1

 .116، ص 2001، 2كالترجمة، دمشؽ، سكريا، ط 
لعربية محمد عمي الحامي لمنشر كالتكزيع، ، ا2محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج  –2

 .89، ص 1994، 1صفاقس، تكنس، دار الفارابي، بيركت، لبناف، ط 
 .88، ص 2المرجع نفسو، ج  –3
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اريخ الذم يستند ليذه التصكرات يطمح إلى تككيف صكرة رمزية حية كمكثفة، مف إف التّ  
و فما " أصعب تمؾ الميمة المتمثمة في تخميص شأنيا أف تقدـ رؤية كاممة عف غايتو ككظيفت

التاريخ مف األسطكرة حتى في عالمنا المعاصر الذم تصبح فيو اإليديكلكجيا ضربا مف األسطكرة 
 (1)الحديثة ".

اريخ، فميما حقؽ اإلنساف مف الرقي كمف ىذا نخمص أف األسطكرة جزء مف كياف التّ  
نما تبقى مشركعا مستمرا تختمؼ كالكعي كاإلدراؾ بكاقعو، فبل يمكف أف نسم خ منو األسطكرة، كا 

 أنماطيا كصكرىا باختبلؼ األزمنة كالعصكر كالحضارات.

اريخ مسألة في غاية األىمية بالنسبة لئلنساف، فيك يتميز عف باقي الكائنات إف قراءة التّ  
اليدؼ مف قراءة بنعمة العقؿ التي تمكنو مف إدراؾ ماضيو كالبحث عنو كتسجيمو كاالستفادة منو، ف

نجازات مف سبقكنا سكاء في الشرؽ أك الغربالتّ    اريخ ىك التعرؼ عمى ماضي األمـ كالحضارات كا 
أك في الزمف القريب أك البعيد، فاإلنساف ىك الذم يصنع الحضارة كيؤثر في البيئة كىك كحده مف 

 اريخ.يكجد التّ 

تيا بككنيا تنسب إلى عمـ يسمى اريخ ذات مدلكالت عديدة، فيي تكتسب أىميإف كممة التّ  
اريخ(، الذم يعد فرعا مف العمـك اإلنسانية، ىذه العمـك التي ما تزاؿ عرضة لمجدؿ حكؿ )عمـ التّ 

اريخ باعتباره جزءا منيا، فقد انتقؿ إليو ىذا الصراع، كانقسمت اآلراء حكؿ ما إذا مدل عمميتيا، كالتّ 
 كاف عمما أك فنا.

مف الحقائؽ كالكقائع كالنظريات كمناىج البحث، أك ىك مجمكعة يعرؼ العمـ بأنو مجمكعة  
 المبادئ كالقكاعد التي تكضح بعض الظكاىر كالعبلقات القائمة بينيا.

اريخ عند األغمبية مف المختصيف ىك " عمـ ما في فإذا كاف ىذا تعريفا عاما لمعمـ، فإف التّ  
كعة مف المعارؼ المحصمة عف طريؽ ذلؾ ريب، ألننا نستطيع أف نطمؽ كممة عمـ عمى كؿ مجم

منيج ثابت كثيؽ لمبحث في نكع كاحد معيف مف الكقائع، فيك عمـ الكقائع التي تتصؿ باألحياء مف 
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، كالتي (1)الناس في مجتمع خبلؿ تكالي األزمنة في الماضي، كيدخؿ في عداد العمـك الكصفية " 
فة كالمرتبطة بيا، فيذا النكع مف العمـك تعنى بالبحث في خصائص الظكاىر كتحديد العكامؿ المختم

يعتمد عمى عاممي الزماف كالمكاف، فالتاريخ حكار بيف الماضي كالحاضر، كالسفر عبر أمكنة 
مختمفة مف األرض لتقصي األخبار كاألحداث، كيككف ىذا كفقا لمناىج معينة كقكاعد محددة، أم 

 عمـ يسعى إلى كشؼ الحقائؽ.

 الكافيجي "ة مف اآلراء سكاء كانت عربية أـ أكركبية، فقد ذىب " يؤيد ىذه الفرضية مجمكع 
، يقكؿ: " كأما عمـ التأريخ فيك عمـ يبحث فيو عف الزماف إلى تصنيؼ التّ  اريخ ضمف نطاؽ العمـك

 (2)كأحكالو، كعف أحكاؿ ما يتعمؽ بو مف حيث تعييف ذلؾ كتكقيتو ".

صدرت لكضع نظرية لعمـ التاريخ في القرنيف " يمثؿ أحد اآلراء العربية التي ت فالكافيجي"  
 الثامف كالتاسع لميجرة.

اريخ يحتؿ مكانو كعمـ مستقؿ بذاتو لو لكف مع مركر الزمف، كتطكر العمـك كاتساعيا أخذ التّ  
  اريخ ال يكتفي بتفحص الكثائؽ أك اآلثار القديمةقكاعده الخاصة كأصكلو كمناىجو، فدارس التّ 

عنيا، بؿ يتعدل ذلؾ إلى ضركرة االستعانة بأدكات عممية تمكنو مف كتركيب صيغة تاريخية 
الكصكؿ إلى مسممات منطقية كحقائؽ ثابتة فقد " تستخدـ بعض الكسائؿ العممية لفحص الخط 
كالحبر كالكرؽ، فبكاسطة بعض العدسات المكبرة الخاصة كبكاسطة المجير يمكف تحديد ضغط 

بالكاتب كطريقة كتابتو لبعض الحركؼ كلكف الحبر، ككذلؾ  القمـ كميؿ الكتابة، كالصفات الخاصة
يمكف بكاسطة المجير كالتحميؿ الكيميائي معرفة عمر الكرؽ، كأحيانا يمكف االستعانة ببعض أنكاع 

 (3)األشعة الحمراء كالبنفسجية إلظيار الخطكط غير الكاضحة أك المطمكسة أك المتغيرة عمدا ".

                                                           
 .10_9، ص ص 2004، 1ط مصطفى النشار، فمسفة التاريخ، شركة األمؿ لمطباعة كالنشر، دب،  –1
محي الديف الكافيجي، المختصر في عمـ التاريخ، تحقيؽ: محمد كماؿ الديف عز الديف، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ط  –2
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" أنو عمى الرغـ مف أننا ال يمكننا أف نستخمص مف  "Hearnshawىرنشو" "كيؤكد " 
اريخ قكانيف عممية ثابتة عمى غرار ما ىك كائف في العمـك الطبيعية، فإف ىذا ال يجكز أف دراسة التّ 

كيضيؼ " أنو يكفي في إسناد صفة العمـ إلى مكضكع ما أف يمضي  (1)يجرده مف صفة العمـ ".
الحقيقة، كأف يؤسس بحثو عمى حكـ ناقد، طرح منو ىكل الباحث في دراستو مع سعيو إلى تكخي 

 (2)النفس، كباعد نفسو عف كؿ افتراض سابؽ، مع إمكاف التصنيؼ كالتبكيب فيو ".

اريخ كبقية العمـك الطبيعية التي تعتمد التجربة يتكجو ىذا المذىب إلى كضع مقارنة بيف التّ  
  بيف الحقميف حتى تسند صفة العممية لمتاريخ كالمعاينة، سعيا منو إلى استخبلص النقاط المشتركة

حيا ىا ؤ لكف الكاقع اإلنساني يؤكد لنا أحداث ككقائع تاريخية مضت كانقضت، ال يمكف إعادتيا كا 
اريخية انتيت في السابؽ عمى خبلؼ العمـك التي تتعرؼ كتتفاعؿ مباشرة مع مكادىا، فاألحداث التّ 

" كروتشي بندتوبيف ىذه اآلراء القائمة  قكؿ " عمى عكس القضايا العممية المتجددة، كمف
"Bendetto Croce  ّاريخية كالمعرفة العمميةالذم أكد أف " ىناؾ فرقا أساسيا بيف المعرفة الت  

 (3)كاألكلى في نظره لكف مف الثقافة أك اإلدراؾ الفكرم، كىك يقكؿ: إف الماضي في ذاتو ال كجكد لو".

 William Stanley" "زوليام استانمي جيقون" "Croce"كروتشي" كيسير عمى درب "  
Gevons"  ّاريخ ال يمكف أف يككف عمما ألنو يعجز عف إخضاع الكقائع الذم يرل أف " الت

اريخية لما يخضعيا لو العمـ مف المعاينة كالمشاىدة كالفحص كاالختبار كالتجربة، كبذلؾ ال يمكف التّ 
بتة عمى نحك ما ىك مكجكد بالنسبة لعمـ الطبيعة أك في دراستو استخبلص قكانيف عممية يقينية ثا

 (4)عمـ الكيمياء مثبل ".

اريخ يقكدنا إلى إدخالو ضمف فرع الفنكف، كىذا ما نادل بو إف نفي صفة العممية عف التّ  
اريخ عمى أنو فف، فالفف في مفيكمو العاـ ىك تعبير خارجي عما االتجاه الثاني، كالذم كصؼ التّ 
                                                           

 .17ص حسف عثماف، منيج البحث التاريخي،  –1
 .17المرجع نفسو، ص  –2
حسيف مؤنس، التاريخ كالمؤرخكف )دراسة في عمـ التاريخ كمدخؿ إلى فقو التاريخ(، عربية لمطباعة كالنشر، القاىرة،  –3

 .180، ص2001، 2مصر، ط 
 .16حسف عثماف، منيج البحث التاريخي، ص  –4
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مف مشاعر كأحاسيس كبكاعث بكاسطة األصكات أك األلفاظ أك الحركات، أك ىك يحدث في النفس 
 شكؿ نكعي مف أشكاؿ الكعي االجتماعي كالنشاط اإلنساني، يعكس الكاقع في صكر فنية. 

 George Macaulyماكولي تريفيميان " " جورجكيضارع ىذا االتجاه )التاريخ فف(  "  
"Trevelian  عندما ألؼ كتابو بعنكاف "clio a muse ." (1)كميك إلية التاريخ، إلية الفف 

اريخ ال اريخ إلى القكؿ بأف عممية التّ يقكدنا ىذا الخبلؼ أك النقاش الذم يتعمؽ بتصنيؼ التّ  
نما  تفترض أف تككف مماثمة أك مطابقة لمعمـك الطبيعية، ألنيا تفتقر لممشاىدة كالمعاينة كالتجربة، كا 

اريخ يسعى تبعا لمعطيات تخدـ المعرفة التاريخية، فالباحث في مجاؿ التّ تقـك عمى النقد كالتحقيؽ 
إلى االقتراب مف الحقيقة التاريخية، كالتي تككف في غالب األحياف نسبية، كاستقر الرأم عمى القكؿ 

اريخ عمـ بالمنيج، أم أف مكضكعو األساسي _ كىك اإلنساف _ ال يسمح بأف تككف لو بأف "التّ 
، كلكننا ندرسو بمناىج البحث العممي مف استقصاء لممادة  قكاعد كقكانيف ليا دقة قكانيف العمـك

 (2)كدراستيا كتحميميا تحميبل دقيقا، ثـ استخبلص الحقائؽ ".

نتج عف ىذا الجدؿ قضية عصرية حاكلت دراسة التاريخ لذاتو، لو أسسو كطرائقو كمناىجو  
كاقع اإلنساني الراقي، لكف ىذا ال ينفي استقبللو كأىدافو كأىميتو كخطكرتو بيف حقكؿ المعرفة كال

  الكامؿ بذاتو ، بؿ يستمد قكامو كقكاعده مف عمـك كفنكف أخرل سكاء سابقة عميو أك معاصرة لو
كمف أبرز المساحات المعرفية التي يتداخؿ معيا التاريخ األدب، فمقد تنكعت تعريفاتو )األدب( لدل 

بمعنى التخيؿ  imaginative.( بأنو كتابة تخيمية منظريو " حيث يمكنؾ أف تعرفو )..
fiction"(3) " أم ىك تصكر تخيمي لمحياة كالفكر كالكجداف ضمف قكالب لغكية متنكعة كما أنو ،

محاكاة بالكبلـ مثمما التصكير محاكاة بالصكرة، لكنو تخصيصا ليس أيما محاكاة، ألننا ال نحاكي 

                                                           
 .168دخؿ إلى فقو التاريخ(، صحسيف مؤنس، التاريخ كالمؤرخكف )دراسة في عمـ التاريخ كم –1
 .177المرجع نفسو، ص  –2
 .9، ص 1995، 1تيرم إيغمتكف، نظرية األدب، تر: ثائر ديب، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ، سكريا، ط  –3



 مدخل

26 

 

، يحاكي (1)كأفعاال ليس ليا كجكد، إف األدب تخّيؿ " الكاقع ضركرة، بؿ نحاكي كذلؾ كائنات 
األديب الكاقع كما ىك أك كما يجب أف يككف، كذلؾ بالكممة الغريبة أك بالّمفظة المكحية أك بالمجاز 

أف  "Roman Jakobsonرومان جاكبسون" "كالتبديبلت الّمغكية المختمفة، كيرل الناقد الركسي "
فحسب " ، (2) تمثؿ عنفا منظما يرتكب بحؽ الكبلـ االعتيادم "األدب " نكع مف الكتابة التي 

يممؾ األدب لغة خاصة تختمؼ عف الّمغة " ""Roman Jakobson "رومان جاكبسون"
 االعتيادية التي تستخدـ عمى نحك شائع.

كفقا ليذه التعاريؼ نتفؽ عمى أف األدب بمفيكمو العاـ فف لغكم تنتظمو أنكاع أدبية معركفة  
نثرا، يدفع إلى المتعة، كىك كسيمة لمتعبير عما يجيش في النفس البشرية مف إحساسات شعرا ك 

كعكاطؼ كمشاعر، كيندرج ضمف ىذا األدب أدب األطفاؿ، لكنو مخصص لفئة معينة مف 
 المجتمع ىي فئة األطفاؿ، ىذه األخيرة ليا حاجاتيا كقدراتيا تجعميا تنفرد عف أدب الكبار.

نو " أدب كاسع المجاؿ، متعدد الجكانب، كمتغير األبعاد، طبقا يعرؼ أدب األطفاؿ بأ 
  العتبارات كثيرة مثؿ: نكع األدب نفسو، كالسف المكجو إلييا ىذا األدب، كغير ذلؾ مف االعتبارات
نما يشمؿ المعارؼ اإلنسانية كميا   فأدب األطفاؿ ال يعني مجرد قصة أك حكاية نثرية أك شعرية، كا 

طفاؿ سكاء أكاف قصصا أـ مادة عممية، أـ تمثيميات، أـ معارؼ عممية، أـ إف كؿ ما يكتب لؤل
أسئمة، أـ استفسارات في كتب أـ مجبلت أـ في برامج إذاعية أـ تميفزيكنية )...(، كّميا مكاد تشكؿ 

  (3)أدب لؤلطفاؿ".

فاألدب ضركرم في حياة الطفؿ، كيساىـ في نمكه الجسمي كالعقمي كالنفسي، كاندماجو مع 
مجتمعو كأفراده، لذلؾ حرص متخصصكه عمى كضع شركط الكتابة فيو، بما يتناسب كمستكل نمك 

 األطفاؿ حتى تتحقؽ الفائدة كيحصؿ المراد منيا.
                                                           

، 1سفيتاف تكدكركؼ، مفيـك األدب كدراسات أخرل، تر: عبكد كاسكحة، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ، سكريا، ط  –1
 .8ص ، 2002

 .11تيرم إيغمتكف، نظرية األدب، تر: ثائر ديب، ص  –2
إسماعيؿ عبد الفتاح، أدب األطفاؿ في العالـ المعاصر )رؤية نقدية تحميمية(، مكتبة الدار العربية لمكتاب، مصر، ط  –3
 .18، ص2000، 1
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كتتجمى أىمية العبلقة بيف األدب كالطفؿ في ككنيا " عبلقة متعة كمنفعة، األمر الذم  
لمطفؿ، فأدبيات األطفاؿ تنتظـ في  تؤكده األىداؼ، كالكظائؼ التي يتضمنيا األدب المكتكب

سمسمة كظائؼ، أىميا تأصيؿ القيـ الخمقية كالجمالية كالتربكية كالّمغكية كالثقافية، كىذه القيـ 
السمككية كالفنية منيا ما ييدؼ إلى التركيح كالمتعة كجمب السركر، كمنو ما يعمؿ عمى اإلرتقاء 

القيـ الفنية اإليجابية في إطار التربية الكجدانية  بسمككيات األطفاؿ كأخبلقيـ، باإلضافة إلى غرس
عف طريؽ إثارة انطباعات الطفؿ الحسية كالمعنكية كما يقدـ لو مف الصكر الفكرية كيفسر الظكاىر 

  (1)كالمعاني ".

فاألدب بالنسبة لمطفؿ أداة فّعالة في تكسيع الخبرات المختمفة ككسيمة لبلتصاؿ بالعالـ  
حمية كالكافدة حتى يتسنى لفتح أبكاب المعرفة كمكاجية التيارات الثقافية المالخارجي المحيط بو 

 تكسيع أفقو كاإلطبلع عمى الثقافة العالمية. لمطفؿ

ذا ما تساءلنا عف منابع ىذا األدب المكجو لمطفؿ لكجدنا ركافد  متعددة المشارب، كتندرج  اكا 
  ا ما ىك مستقي مف التراث اإلنسانيمف حيث أىميتيا كدكرىا في تقديـ المعارؼ لمطفؿ، فمني

اريخ الذم يعد كمنيا ما ىك متعمؽ بأدب الكبار، كمنيا ما ىك مرتبط بالعمـك اإلنسانية المختمفة كالتّ 
 مف أىـ الركافد كالمصادر التي استقى منيا أدب األطفاؿ مادتو األساسية.

يعد أكثر األمكر حساسية اريخ لؤلطفاؿ كمادة تعميمية تحمؿ حقائؽ مطمقة، إف تقديـ التّ  
كأشد انتباىا كتركيزا، فالتاريخ باعتباره دراسة مقدمة لمكبار أكثر مف ككنيا مكّجية لمصغار تستمـز 
مرتكزات كأساسيات تستند عمييا لتحقيؽ غرضيا كتقديميا لمطفؿ في قالب يتبلءـ مع قدراتو كميكلو 

اريخية، كتعقيدات األحداث لزمنية كالمكانية التّ كرغباتو، ألف األطفاؿ يتعذر عمييـ إدراؾ المدلكالت ا
كالشخصيات، فكؿ ىذا يتجاكز مستكاه العقمي كالنفسي كالجسمي فقد " أثبتت تجارب )استرت( 
  ك)ريبمك( أنو يتعذر عمى الطفؿ قبؿ سف التاسعة أك العاشرة إدراؾ المدلكالت الزمنية التاريخية

ث التاريخية قبؿ ىذه السف ال يتعدل حفظ تكاريخ ىذه كليذا السبب نجد استيعاب األطفاؿ لمحكاد
                                                           

، 1دار الشباب لمطباعة، د ب، ط إبراىيـ محمد عطا، عكامؿ التشكيؽ في القصة القصيرة لطفؿ المدرسة االبتدائية،  –1
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اريخية، كربط ىذه األدكار ربطا يدؿ عمى الحكادث دكف أف تككف لدييـ القدرة عمى تتبع األدكار التّ 
 (1)طكر".إدراؾ يتضمف معنى التتابع الذم يدؿ عمى التّ 

اريخ رة ترؾ تعميـ مادة التّ اريخ يدفع بالضرك إف ىذا البّلتكافؽ بيف طبيعة الطفكلة كطبيعة التّ  
إلى مرحمة النضج، أم حتى تتضح مفاىيـ الزماف كالمكاف لدل الطفؿ كتنمك قدرتو عمى اإلدراؾ 

اريخ في المجرد، لذلؾ يمجأ كتّاب أدب األطفاؿ إلى االستعانة باألشكاؿ األدبية المختمفة لتقديـ التّ 
ف أشير األنكاع األدبية كأكثرىا انتشارا بيف إطار أدبي باعتماد أدكات فنية تخدـ المتمقي، فمف بي

اريخ ليـ )القصة( " يشير المربكف أف أكثر ألكاف األطفاؿ، كالتي يمكف مف خبلليا نقؿ مادة التّ 
األدب حيكية كامتبلء بالصكرة الحية المكحية لؤلطفاؿ كأقكاىا جاذبية كمتعة ليـ ىك القصة، كيقكؿ 

طفاؿ يجب أف يككف تتابعا مف القصص كالتي يركييا األجداد اريخ لؤلالمؤرخ الفيس إف تعميـ التّ 
 (2)لؤلطفاؿ".

فالقصة كسيمة مف كسائؿ نشر الثقافات كالعمـك كالمعارؼ كالفمسفات، كىي أشير أنكاع  
األدب جاذبية كتأثيرا حيث يجد فييا القارئ مادة خامة مف القيـ كالجماليات كالمفاىيـ كاألخبلؽ 

ر الثقافة بيف األطفاؿ، ألف مف القصص ما يحمؿ أفكارا كمعمكمات عممية فيي " تشكؿ كعاء لنش
كتاريخية كجغرافية كفنية كأدبية كنفسية كاجتماعية، فضبل عما فييا مف أخيمة كتصكرات كنظرات 

 "جونسون"، كيضيؼ المربي (3)كدعكة إلى قيـ كاتجاىات كمكاقؼ كأنماط سمكؾ أخرل"
Johnson"" "  ّاريخ ىك تاريخ أطفاؿ إذا عرض بأسمكب مف األمثمة المحسكسة أف كؿ نكع مف الت

مثيؿ المادم لؤلشياء كاألعماؿ كاألكصاؼ الّمفظية كالقصص الغنية بالمادة التي تساعد عمى كالتّ 

                                                           
ىادم نعماف الييتي، أدب األطفاؿ فمسفتو، فنكنو، كسائطو، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة باالشتراؾ مع دار  –1
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خيؿ كالحاالت العقمية التي ترتبط ارتباطا مباشرا باألشياء، مما يمكف أف يتصكره الطفؿ في التّ 
 (1)كضكح ".

بيا، فيـ يستمتعكف بقراءتيا  مشكقة تجعؿ األطفاؿ أكثر تعمقا بعناصر تمتاز القصة 
كيتأثركف بحكادثيا، كيتجاكبكف مع أبطاليا، كيتعايشكف مع أجكائيا االعتيادية كالخيالية، كما تنمي 

باإلضافة إلى السمككيات كالقيـ كالمضاميف الخمقية التي  ،تفكيرىـ، كتقكدىـ إلى االتجاه التي تحممو
ىـ عمى اكتسابيا، فالقصة تتضمف أحيانا ازدكاجية اليدؼ، فمف ناحية تيدؼ إلى إيصاؿ تحفز 

ثراء خياؿ الطفؿ.  حقيقة إنسانية أك عممية لممتمقي، كمف زاكية أخرل تستيدؼ المتعة كا 

ية لمطفؿ " اتصاؿ الماضي بالحاضر مف خبلؿ سرد حكايات اريخية المكجّ كتؤكد القصة التّ  
كىي تحكي التصكر لؤلحداث الماضية كتصؿ شخصياتيا بالحاضر كتنمي اريخ الماضي، التّ 

اريخي كالكطني عند اريخي، كىي كاسطة في تربية الشعكر التّ الشعكر كاالعتزاز بالماضي التّ 
اريخ كقصص البطكالت الكطنية كالدينية، تركم األطفاؿ، كتنمي االرتباط الصادؽ بالكطف كالتّ 

تعقد صمة جيمو بالحاضر لتنبو الشعكر عند األطفاؿ بالتقدير لؤلطفاؿ لكي تستحضر الماضي ك 
كالرغبة في التقميد كالمنافسة الّمذيف يعبراف مصدر اإللياـ في مرحمة الطفكلة، كما يؤثر فيو 

، كىي تشتؽ حكادثيا كشخصياتيا مف التاريخ، فقد تصكر (2)اإلعجاب باألبطاؿ كحب الكطف " 
كؿ بطؿ تأتي الحكادث مف خبلؿ سيرتو، فاألطفاؿ كثيرا ما حادثة تاريخية معينة، أك تدكر ح

يتعمقكف بالبطكلة كاألبطاؿ كيميمكف إلى القصص التي تتحدث عنيـ كتحكي مغامراتيـ " كليس 
  المقصكد مف قراءة القصص البطكلية في سف مبكرة ىك مجرد االعتزاز كاإلعجاب بأفعاؿ البطؿ

نما المقصكد التّ  في قصة صبلح الديف األيكبي ليس المقصكد ىك عرؼ عمى الشخصية، فكا 
االنبيار بانتصاراتو عمى الصميبيف، بؿ الكقكؼ عمى أبعاد ىذه الشخصية التي استطاعت بتقاليد 

 (3)الفركسية أف تتحكؿ إلى أسطكرة يعيشيا الكبار كالصغار".

                                                           
 .177ىادم نعماف الييتي، أدب األطفاؿ، فمسفتو، فنكنو، كسائطو، ص  –1
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رة عند دراستنا كعمى إثر ذكرنا لفكرة البطكلة لدل األطفاؿ كتعمقيـ بيا، تستدعينا ىذه الفك 
 ؿ في أقساميا المؤرخكف كما يمي:اريخ التي فصّ لنظريات تفسير التّ 

التفسير الدكرم/ التفسير البطكلي/ التفسير الديني/ التفسير المثالي/ التفسير المادم/ التفسير 
  (1)النفسي/ التفسير البيكلكجي/ التفسير الحضارم.

ية لمطفؿ كىك عنصر متجمي في ىذه لمكجّ اريخية ايتقدـ التفسير البطكلي القصص التّ  
 القصص أكثر مف التفسيرات األخرل.

اريخ ألنيا تتكخى دقة اريخ تختمؼ عف كتاب التّ لكف القصة التي يدكر مكضكعيا حكؿ التّ  
 التصكير كركعة التأثير، فيذا النكع القصصي ييدؼ إلى غايات جمالية كأخبلقية.

ا البحث عف أصكلو كبدايتو، حيث تقكؿ أغمب إف حديثنا عف عمـ الجماؿ يستدعي من 
اآلراء أف الفف أك الجماؿ صاحب اإلنساف منذ كجكده األكؿ، لكف نظريات كفمسفات عمـ الجماؿ 

 شقت طريقيا إلى الكجكد، كاستمدت أصكليا مف المذاىب اليكنانية القديمة.

تطكر العمـك فقد ارتبطت فمسفة الجماؿ قديما بنظريات الككف كاإللييات، لكف مع  
  كاستقبلليا بمجاليا الخاص اتخذت ىذه الفمسفة لنفسيا مكانا بيف المدارس كالمذاىب الفمسفية

ة إقامة عبلقة بيف ىذيف كاقتربت في العصر الحالي مف نظريات المعرفة كاألخبلؽ كمحاكل
عشر مف كمصطمح ألكؿ مرة خبلؿ القرف الثامف  ( ظير"اإلستاطيقا)مـ الجماؿ أك فع ،المجاليف

خبلؿ الفيمسكؼ بكمجارتف، كأصبح ىدؼ ىذا العمـ محاكلة كصؼ كفيـ كتفسير الظكاىر الجمالية 
كالخبرة الجمالية، إنو ذلؾ الفرع الذم نشأ أصبل في أحضاف الفمسفة كترعرع كبمغ أشده في ظبلليا، 

لشجرة الكافرة ثـ جاءت فركع معرفية أخرل بعد ذلؾ كي تنعـ بيذه الظبلؿ كتساىـ في سقاية ىذه ا
 (2)المتألقة لعمـ الجماؿ كأف تضيؼ إلييا فركعا جديدة ".

                                                           
 .127، 79ينظر: أنكر محمكد زناتي، عمـ التاريخ كاتجاىات تفسيره، ص ص  –1
 .8، ص 2001شاكر عبد الحميد، التفضيؿ الجمالي، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب، الككيت، د ط،  –2
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إف مصطمح الجماليات نابع مف العمـك الفمسفية، كىك فرع ينتمي إلى فمسفة الجماؿ، كلقد  
تفرغ لو الفبلسفة بمختمؼ مذاىبيـ كاتجاىاتيـ بالدراسة كالتحميؿ كالنقد كقدمكا تعريفات كأراء متباينة 

 اتيـ الفكرية كالفمسفية لذلؾ اختمفت أحكاميـ كرؤاىـ حكؿ مصطمح الجماؿ.حسب منطمق

 مصطمح الجماؿ بالمعنى التالي: " موسوعة ّلّلند الفمسفية "تعرؼ  

بنحك خاص يطمؽ انفعاؿ  Beauما يتعمؽ بالجماؿ  Esthétique_ مف حيث ككنو صفة: " 1
  األخبلقي، لكنيا ال تندغـ مع أم منيا جمالي عمى حالة فريدة مماثمة لمسركر، لممتعة، لمشعكر

كذلؾ يقاؿ حكـ جمالي عمى الحكـ التقكيمي الذم يدكر  ،كيككف تحميميا مكضكعا لمجماليات كعمـ
  (1)حكؿ الجماؿ ".

عمـ مكضكعو الحكـ التقكيمي الذم ينطبؽ عمى  Esthéthique_ مف حيث ككنو اسـ: " 2
 (2)التفريؽ بيف الجميؿ كالبشع ".

عمـ معيارم يتسـ بالذاتية في تقييـ أحكامو  "A, Lalande" ""ّلّلندالجماؿ حسب  إف عمـ 
اريخي كالثقافي ليا، لكف بالمقابؿ تتناقض مع طبيعة الجماؿ ذاتيا التي تدلنا عمييا المرىكنة بالتصكر التّ 

تاريخيا كبقيت  كحات الفنية الشييرة التي تجاكزتاألعماؿ الجمالية الخالدة كاإللياذة كاألكديسة كالمّ 
 محافظة عمى قيمتيا الجمالية، مما يحدث اضطرابا في إصدار األحكاـ التقكيمية في عمـ الجماؿ.

فيرل أف الجماؿ أحد المفاىيـ الثبلثة التي تنسب  " المعجم الفمسفي " " لجميل صميبا "أما   
ة كالرضى، كمرادفو إلييا أحكاـ القيـ )الجماؿ كالحؽ كالخير(، كىك ما يبعث في النفس البيج

 (3)الحسف، كىك تناسب في األعضاء، كالتكازف كاالعتداؿ في األشكاؿ، كاالنسجاـ في الحركات.

                                                           
، تعريب: خميؿ أحمد خميؿ، منشكرات عكيدات، بيركت (A_ Gالالند، مكسكعة الالند الفمسفية، المجمد األكؿ ) أندريو –1
 .367، ص2001، 2باريس، ط _
 .367المرجع نفسو، ص –2
، 408_407، ص ص 1994د ط،   ، الشركة العالمية لمكتاب، بيركت، لبناف،1جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ج  –3

 بتصرؼ.
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أوغسطين" " كيكافؽ ىذا الرأم القديس ،يقـك ىذا المفيـك عمى مبدأم االنسجاـ كالتناسب 
"Augustin" ددم كاالنسجاـ الذم يرل أف الجماؿ " يقـك في الكحدة في المختمفات كالتناسب الع

 (1)بيف األشياء ".

فقد كاف الجماؿ أساس البحث في العديد مف النظريات الفمسفية منذ عصكر اإلغريؽ  
 "  أفالطون"الكبلسيكية كحتى يكمنا ىذا، كلنتطرؽ فقط إلى أعبلـ ميمة في ىذه الدراسة أمثاؿ: " 

Aplaton " ""أرسطو "Aristote"  "كانط " "Kant" "" "ىيجلGeorg"  كذلؾ ىناؾ التفاتة إلى
مكانة ىذا العمـ في الدراسات الفمسفية العربية، ثـ االنتقاؿ إلى الدراسات المعاصرة المتمثمة في أراء  

" قصد تتبع مسار التطكر Sartreسارتر" "" "Croce" ""كروتشيو "Bergsonبرجسون" ""
 اريخي لعمـ الجماؿ.التّ 

كتفترض  "Aplaton" "أفالطونرئيسي لفمسفة " تعتبر نظرية المثؿ المحكر األساسي كال 
ىذه الفمسفة " أف النفس اإلنسانية حقيقة تنتمي لعالـ مفارؽ لمعالـ المحسكس يسميو أفبلطكف بعالـ 
المثؿ، كفي ىذا العالـ المثالي الذم يتصؼ بالحقيقة كالجماؿ كالخير كالخمكد ما يذكر النفس أصميا 

ى ىذه األرض، إنيا تتكؽ لمعاينتو كاالتصاؿ بو كمما صادفت السماكم كيجعميا تحف إليو كىي عم
  ما يذكرىا إياه كأكثر ما يذكرىا ىذا العالـ ىك االلتقاء بالجماؿ، كلذلؾ تييـ حبا بكؿ ما ىك جميؿ

 (2)ألنو كسيمتيا لبلرتفاع إلى ىذا العالـ ".

ـ المثالي العقمي في فمسفتو مف العالـ المحسكس إلى العال ""Aplaton أفالطون"يرتقي " 
فيذه النظرة باعتمادىا الجانب المكضكعي تقكؿ بأحادية ، الذم يتصؼ بالمكضكعية كالخير التاـ

 القيمة الجمالية، بمعنى أف الحكـ الجمالي كاحد عند أغمبية الناس غير خاضع لتعدد اآلراء.

لمعاصرة بحكـ عدـ لكف ىذا االفتراض الميتافيزيقي في فمسفة الجماؿ قد استبعدتو الفمسفة ا 
 التكرط في إثبات أك نفي حقائؽ ال يمكف لمخبرة التجريبية أك العقؿ إثبات كجكدىا أك نفييا.

                                                           
 .15اكر عبد الحميد، التفضيؿ الجمالي، ص ش –1
 .31أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، د ط، د س، ص –2
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ينطمؽ في فمسفتو مف أف الفف يحاكي عالـ المثؿ كيستبعد  ""Aplaton أفالطون"إذا كاف " 
رىا عمى محاكاة العالـ بيذا مف الجميكرية الفنانيف كالشعراء بحكـ محاكاتيـ لمطبيعة التي تعتمد بدك 

محاكاة المحاكاة كىك بيذا المعنى يككف فاقدا  "Aplaton" ألفالطونالمثالي، كمنو فالفف بالنسبة 
في حديثو عف الفف يختمؼ عف أستاذه حيث يرل في كتابو " Aristote" أرسطو"ألىميتو، فإف "

عنو، كبذلؾ فيك يقدر  )فف الشعر( أف اإلنساف الفناف يحاكي الطبيعة كيضيؼ إلييا ما عجزت
عمؿ الفناف " نبلحظ أف أرسطك عندما تحدث عف محاكاة الفف لمطبيعة، إنما ىي محاكاة لمشيء 
الكمي في فرد كمعنى ىذا أف الفناف الماىر إذا رسـ إنسانا فيك ال يصكر فردا يراه إنما يصكر فيو 

لى الفرد كأنو جزء، أما الفناف فيرل المثؿ األعمى لئلنساف أك الفرد الكامؿ، فاإلنساف العادم ينظر إ
 (1)اإلنسانية في الفرد، كىنا يعرض اإلنسانية فيما يصّكر".

كنظريتو في العصر اليكناني، بؿ امتدت إلى العصر " "Aristote  "أرسطو"لـ تتكقؼ أراء  
 ىيجل"الحديث ككجدت مف يعيدىا إلى األذىاف، كيتمثؿ بأسسيا كىك الفيمسكؼ األلماني "

"Georg" .الممقب بأرسطك العصر الحديث 

في بحثو عف عمـ الجماؿ، أف الجماؿ الفني فكؽ الجماؿ الطبيعي  "Georg" ىيجل"يقرر " 
ألنو مف نتاج الركح التي ىي أسمى مف الطبيعة " إف جماؿ الفف ىك أرقى مف جماؿ الطبيعة، إف 

ا ارتقت الركح كمنتجاتيا فكؽ جماؿ الفف ىك جماؿ متكلد مف الركح كتعاد كالدتو مف جديد، ككّمم
 (2)الطبيعة كظكاىرىا، ارتقى أيضا أكثر جماؿ الفف عمى جماؿ الطبيعة ".

لمجماؿ الفني عف الجماؿ الطبيعي في أف األكؿ  "Georg" ىيجل"كالسبب في تقديـ  " 
  تصبك إليو)الجماؿ الفني( نابع مف الركح اإلنسانية الكاعية بذاتيا، كالمتميزة بحريتيا في إنتاج ما 
 فاإلنساف يسعى إلى االرتفاع بعالمو إلى كعيو الركحي، حتى يستكشؼ نفسو مف جديد.

                                                           
 .59،  ص1996، 1غادة المقدـ عدره، فمسفة النظريات الجمالية، جركس بيرس، طرابمس، لبناف، ط  –1
، 1د المنعـ مجاىد، مكتبة دار الكممة، القاىرة، مصر، ط فريدريؾ ىيجؿ، عمـ الجماؿ كفمسفة الفف، تر: مجاىد عب –2

 .26، ص2010
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كتتكالى إسيامات الفبلسفة في ميداف عمـ الجماؿ، كيستكقفنا ىنا مؤسس االتجاه النقدم في  
الذم أتى بنظرة أصيمة جديدة في الفف، فمذىبو  "Emmanuel Kantمانويل كانط" "إالفمسفة  "

يقـك عمى النظر العقمي أك االعتبارات الفكرية كالركحية، مثمما ىك الحاؿ فيمف سبقكه، بؿ  ال
 تضطمع بو ممكة خاصة مكجكدة في اإلنساف عمى درجات متفاكتة ىي مرحمة الحكـ أك الذكؽ.

في اإلجابة عف السؤاؿ: ما ىك  )نقد ممكة الحكم(في كتابو  ""Kant كانط"فقد استطرد " 
 الجميؿ؟

قسـ كانط اإلجابة عف ىذا السؤاؿ إلى لحظات كيجد في الّمحظة األكلى أف الجميؿ ىك " ي
تمثؿ ممكة الحكـ لمكضكع ما يثير لذة مف دكف االحتياج إلى مصمحة، كتفضي الّمحظة الثانية إلى 

ة، أم أنو يجب أف يككف  الجميؿ باعتباره ما يتمثؿ بمعزؿ عف المفاىيـ بكصفو مكضكعا لمذة الكميّ 
ف اختصاص ممكة الشعكر بالّمذة كاأللـ كليس مف اختصاص الفيـ، كيجب أف يثير الّمذة لمجميع م

  (1)كليس لفرد كاحد بعينو ".

في الّمحظتيف األكلى كالثانية يككف مجردا مف المصمحة " Kant" "كانطالجماؿ حسب " 
  يبي كاإلدراؾ الحسيكالمفاىيـ، كفي الّمحظة الثالثة يككف مجردا عف " المكضكع الحسي التجر 

ليقـك عمى تمثؿ غرضية قبميا، فالجماؿ ىك صكرة غرضية لشيء ما بمعزؿ عف المفاىيـ، لكف ال 
  بد ليذا التمثؿ_ كىذه ىي الّمحظة الرابعة_ أف يككف مكضكع إجماع ضركرم لدل سائر الناس

بالدرجة  ليككف لدييـ جميبلفالجميؿ ليس ما يرضيني فقط، بؿ ىك ما يرضي جميع الناس 
 (2)".نفسيا

ة أك لذة في تنزييو عف كؿ فائدة عمميّ " Kant" كانط"يتمثؿ الجماؿ في عمكمو عند " 
ة، فالجميؿ سمة الكمية كالشمكلية، معنى ىذا أف ذكقنا متشابو مثؿ حكمنا عمى الركائع العالمية حسيّ 

 بالجمالية أم حكـ يتسـ بالمكضكعية، رغـ اختبلؼ ظركؼ الزماف المكاف.
                                                           

، 2009، 1إمانكيؿ كانط، نقد ممكة الحكـ، تر: سعيد الغانمي، كممة، أبك ظبي، منشكرات الجمؿ، بيركت، لبناف، ط  –1
 .15_14ص ص 

 .15إمانكيؿ كانط، نقد ممكة الحكـ، تر: سعيد الغانمي، ص –2



 مدخل

35 

 

  غير أف اشتراؾ العامة بتصكر بعض األشياء كالشعكر بجماليا يشكؿ معيارا عمميا ضعيفا 
فالحكـ الذكقي عند اإلنساف يستند إلى تجربة شعكرية، لذلؾ ال يمكف أف تبني أحكاميا عمى قاعدة 

 مكضكعية يممكيا جميع الناس بدكف كجكد فكارؽ كاختبلفات.

الجماؿ نادت بيا بعض المذاىب الغربية، لكف ىذا ال ىذه أىـ المقكالت الفمسفية في عمـ  
 يستثني الدراسات العربية مف إبداء بعض المسائؿ في ما يخص عمـ الجماؿ.

في البداية عمينا أف نمّيز بيف مكقفيف، المكقؼ األكؿ الذم يتطمبو الشرع، أما الثاني فيتعمؽ  
 يـ.بأساليب الحياة االجتماعية كالثقافية لممسمميف في كاقع

فيما يخص المكقؼ األكؿ فقد تدخؿ بعض رجاؿ الديف كالفقياء " بالمنع كالتحريـ لبعض  
الفنكف كبذلؾ عطمكا تكجيو اإلحساس بالجماؿ عند المسمميف إلى مكضكعات ىذه الفنكف، بؿ لقد 
تعطؿ إنتاجيا تماما في بعض الببلد اإلسبلمية كنخص منيا بالذكر النحت، فمقد خيؿ لرجاؿ 

، كربما (1) أف صنع التماثيؿ عمى ىيئة المخمكقات، إنما يعد مشاركة لمخالؽ في صنعو "الشرع 
يعكد السبب في ىذا إلى رغبة رجاؿ الديف في أف يقطعكا الصمة تماما بيف الماضي الجاىمي 

 كالحاضر اإلسبلمي خكفا مف العكدة إلى عبادة األكثاف.

ما تستكجبو مف مظاىر كصكر جمالية تعبر أما المكقؼ الثاني فيتعمؽ بحضارة المسمميف ك  
عف ثقافتيـ كما يتصؿ بيا مف تأثيرات كتأثرات في ثقافة اآلخر، فنرل اىتماـ المسمميف باألعماؿ 
الفنية كالغناء كالرقص كاألدب كالشعر، كما أبدعكا في مجاؿ النحت كالعمارة كلتزاؿ شكاىدىا إلى 

 ماؿ المعنكم كالحسي كاىتماميـ بمكضكع الجمالية.يكمنا ىذا، مما يدؿ عمى تذكؽ المسمميف لمج

أما فيما يخص مكقؼ الفبلسفة العرب مف مكضكع الجماؿ، فقد تبايف مكقفيـ ما بيف التأثر  
مكقفو مف الجماؿ مف الفمسفة  الغزالي"بالثقافة اليكنانية كالنظرة الدينية كالصكفية، فقد تقّمد "

                                                           
 .44، ص1999، الجمالية في الفكر العربي، منشكرات إتحاد الكّتاب العرب، دمشؽ، سكريا، د ط، عبد القادر فيدكح –1
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بالجماؿ اإلليي، ككأف الجماالت الجزئية سكاء كانت عقمية  األفبلطكنية فربط " سائر أنكاع الجماؿ
 (1)أـ حسية، إنما تشارؾ في المجاؿ اإلليي كترتبط بو، ألنيا أثر مف أثاره ".

فيعرؼ الجماؿ بقكلو " الجماؿ كالبياء كالزينة في كؿ مكجكد، ىك أف يكجد  الفارابي"أما " 
ذ كاف األكؿ كجكده أفضؿ الكجكد، فجمالو فائت،  كجكده األفضؿ، كيحصؿ لو كمالو األخير، كا 

كجماؿ كؿ ذم الجماؿ، ككذلؾ زينتو كبياؤه، ثـ ىذه كّميا لو في جكىره كذاتو، كذلؾ في نفسو كبما 
 (2)يعقمو مف ذاتو".

كسيطرة عمى الفمسفة المعاصرة في عمـ الجماؿ عدة اتجاىات كالتعبيرية كالكجكدية كالرمزية  
ى صياغة الفف كفؽ الرؤية الحضارية المعاصرة، فمفيـك الجماؿ عند كالماركسية، حيث تسعى إل

 " عمـ لغكيات عاـ، ذلؾ ألنو العمـ الذم تنصرؼ عنايتو إلى كسائؿ التعبير" Croce" كروتشيو""
، أما الكجكديكف فبل (3)كىك أيضا عمـ فمسفي، ذلؾ أنو فمسفة الّمغة كىك مرادؼ لفمسفة الفف " 

غير رؤية خاصة كبغير اقتناع ذاتي، كيؤكد اإلنساف باف ال يمكنو الكجكد يختمفكف في أف "اإلنس
كجكده كحريتو باختياره لمفعؿ الحر في رأم جاف بكؿ سارتر، كيؤكد كجكده كحريتو بالتمرد الذم 
يكاجو بو عبث الكجكد في رأم الفيمسكؼ الفرنسي البير كامك، كقّدـ سارتر ككامك أشير فبلسفة 

  (4)ة في فرنسا آراءىما في الفف كالفمسفة مف خبلؿ أدب الركاية كالمسرح ".الكجكدية المعاصر 

الذم عقد عبلقة بيف عباس محمود العقاد" كقد تجاكب مع ىذا التيار المفكر العربي " 
األمـ تعرؼ " الحرية حيف تأخذ في التفضيؿ بيف شيء جميؿ  أفّ  الجماؿ كالفف كالحرية، كرأل
ى التمييز بيف مطمب محبكب كمطمب أحب كأكقع في القمب كأدنى إلى كشيء أجمؿ منو، كتتكؽ إل
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عجاب الحس، كال يككف ذلؾ فييا إاّل حيف تحب الجماؿ منظكرا أك مسمكعا أك  إرضاء الذكؽ كا 
 (1)جائبل في النفس أك ممثبل في ظكاىر األشياء، كذلؾ الذم عنيناه بالفنكف الجميمة ".

لية عند الفبلسفة كالمفكريف مّرت بأطكار مختمفة مما سبؽ نستخمص أف الظاىرة الجما 
كسايرت مختمؼ العصكر كالرؤل كاألفكار، كارتبطت بمجاالت مختمفة ابتداء مف المجاؿ الديني في 

كصكال إلى اقترانيا بمجاؿ األدب كالشعر في العصر  Aplaton"" "أفالطون"العصر اليكناني 
ث صارت الظاىرة الجمالية أكثر بركزا حيCroce" " "Camus" "كروتشيو وكامو" الحديث

كاىتماما مف طرؼ النقاد كاألدباء، كىذا ما يحيمنا بالدرجة األكلى إلى ربط الجماؿ باألدب الذم 
يعد كاحد مف الفنكف الجميمة كالمكسيقى كالنحت كالتصكير "ككؿ ىذه الفنكف ينطبؽ عمييا أّنيا 

األكلى ىي التصكير كالتأثير: تصكير المشاعر  ة فغايتياتعبير عف تجربة شعكرية في صكرة مكحيّ 
كاألحاسيس كالكجدانات التي تخالج نفس الفناف، كالتأثير فيمف يطالعكف عممو الفني ليشارككه 

 (2)أحاسيسو، كتعيد نفكسيـ تمثيؿ التجربة الشعكرية التي عاناىا ".

مشتركة في إف تفاعؿ العقؿ اإلنساني مع األدب عبر العصكر يعبر عف كجكد عناصر  
الفكر اإلنساني رغـ اختبلؼ الزماف كالمكاف، فاإلنساف المعاصر ما زاؿ إلى يكمنا ىذا يتذكؽ فف 
المبلحـ كالحكايات الخرافية كاألسطكرة عمى الرغـ مف بعد تاريخيا كالبيئة التي كلدت فييا " إف ثمة 

ض النظر عف عكامؿ الزماف عناصر بنائية مشتركة بيف العقكؿ تقـك عمييا أية استجابة جمالية بغ
كالمكاف، كىذا يعني أف احتماالت االتفاؽ أكثر مف احتماالت التبايف كاالختبلؼ، إذا ما أخذت 

 (3)البنية الساككلكجية اإلنسانية باالعتبار في ضكء منظكر إنساني لمثقافة كالمعرفة".

تكسؿ آليات جمالية ـ لمنص األدبي الذم يفي الحقكؿ األدبية باإلطار العا يتعمؽ الجماؿ 
فنية كلغكية كأسمكبية كببلغية، فالنص الجمالي يقـك عمى انسجاـ كتناسب يحقؽ لو جماليتو 

لدييـ اإلحساس بالمتعة كالّمذة الفّعالة، كيككف قادرا عمى إثارة انفعاالت المتمقيف كعكاطفيـ فيّكلد 
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م، كلكنو يتعامؿ مع لبنات فالمبدع أك األديب ال يخمؽ مف العدـ كال يمتاح مف طبعو الفطر "
كمككنات أساسية مكجكدة، كىي األلفاظ كقبميا الحركؼ كاألصكات كالجمؿ كالعبارات، فاألديب 
حيف يبدع عمبل يخمؽ ليا مف الطرافة ما يبعدىا عف مألكؼ االستعماؿ، كما أف المفردات ال 

تعارية أك شاعرية، تثير لدل تكتسب قيمة إاّل إذا انحرفت عف داللتيا المعجمية إلى داللة أخرل إس
 (1)القارئ قدرا مف الفكر كالتخيؿ كما أنيا )...( تبعث عمى الدىشة كاالستغراب ".

كبيذا يرتقي النص األدبي مف درجة القراءة العادية إلى درجة الجماؿ كاإلمتاع، كتيذيب  
كقيـ كمضاميف  مشاعر المتمقيف، كجعميـ أكثر إنسانية، فالنص األدبي يرصد في سياقو دالالت

متغيرة حسب المتطمبات االجتماعية كالثقافية كالسياسية، فإلى جانب ككنو ينطكم عمى الجمالية 
 فإنو مف جية يحقؽ األخبلؽ كالقيـ اإلنسانية.

لقد أىتـ الفبلسفة منذ نشأة الفكر الفمسفي باألخبلؽ كاعتبركه مبحثا ىاما مف مباحث  
" األخبلؽ  "Georg"" ىيجلنساف بعد الغرائز، فحسب رأم "الفمسفة، فاألخبلؽ طبيعة ثانية لئل

، كىي كممة )األخبلؽ( (2)طبيعة ثانية لئلنساف، ألف طبيعتو األكلى ىي كجكده الحيكاني المباشر " 
 (3)مشتقة مف )الخمؽ( الذم يعني في الّمغة " السجية كالطبع كالعادة كالمركءة كالديف ".

ي ارتبطت في بعض معانييا بالعادة كالتكرار لفعؿ معيف كممة الخمؽ في المعجـ الفمسفف 
)إحياء عموم " في كتابو الغزاليمرتبط بسمكؾ اإلنساف، كما اقترنت كذلؾ بالجانب الديني، كيقكؿ "

" الخمؽ عبارة عف ىيئة في النفس راسخة، عنيا تصدر األفعاؿ بسيكلة كيسر مف غير  الدين(
ئة بحيث تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة المحمكدة عقبل كشرعا حاجة إلى فكر كركية، فإف كانت اليي
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ف كاف الصادر عنيا األفعاؿ القبيحة سميت الييئة التي ىي  سميت تمؾ الييئة خمقا حسنا، كا 
 (1)المصدر خمقا سيئا ".

صحيح أف عمـ األخبلؽ في الكاقع يبيف لنا المبادئ كالقيـ السمككية التي ينبغي لئلنساف  
ختيار أفعالو، لكف القكؿ بأف األخبلؽ عبارة تحمؿ في مضمكنيا عادات قد التحمي بيا ال

يكرطنا في نكع مف الخمط بيف عمـ األخبلؽ كعمـ العادات، فاألكؿ ييتـ بالظكاىر كمادة 
نما يطمؽ أحكاـ تقييمية عمى سمككات  لمدراسة، كما أنو ال يكتفي بكصؼ السمكؾ فقط، كا 

في اعتقادات الناس حكؿ الخير كالشر كالفضيمة كالرذيمة اإلنساف، في الحيف يختص الثاني 
كالعقكبة كغير ذلؾ، كالقكؿ بأف مصدر األخبلؽ ىك الممكة النفسية يقصي دكر العكامؿ األخرل 
في سف المعايير األخبلقية لئلنساف، فقد تصدل الفبلسفة باختبلؼ مذاىبيـ حكؿ مصدر القيـ 

يرل أف العاطفة ىي التي تحدد أفعاؿ  "D. Hume" " لييومكالمبادئ األخبلقية، ففي مكقؼ " 
الخير كالشر عند اإلنساف، فيك "يؤكد عمى أف الفعؿ أك الشيء يحمؿ في ذاتو صفة معينة 
تجعمنا نشعر نحكه بعاطفة معينة تتمثؿ في االستحساف أك االستيجاف، كقد يختمؼ ما قد يتركو 

خر، إاّل أف الفعؿ يبقى حامبل لتمؾ الفعؿ أك الشيء مف إحساس أك شعكر مف شخص إلى أ
، في حيف ال يمكننا أف ننكر (2)الصفة أك الييئة التي تككف سببا في تمؾ المشاعر األخبلقية " 

" حيث يرل أف Aristote" أرسطو"دكر العقؿ في تحديد السمكؾ اإلنساني، كىذا ما ذىب إليو "
  يف اإلنساف كالنبات كالحيكافاإلنساف يممؾ ثبلث كظائؼ " الحياة كىي كظيفة مشتركة ب

كتتمثؿ في التغذم كالنمك كاإلدراؾ الحسي، كيشترؾ فييا اإلنساف مع الحيكاف، ثـ اإلدراؾ 
العقمي، كىذه كظيفة خاصة بالكائف البشرم، ىذه الكظيفة تنقسـ إلى قسميف: عقمية في 

ثة في اإلنساف ىي خضكعيا لمعقؿ، كعقمية في ممكيتيا كممارستيا لمعقؿ، ىذه الكظيفة الثال
التي تميزه عف بقية الكائنات، كبالتالي فإف الكظيفة األساسية لئلنساف في ىذه الحياة تكمف في 
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" فمئلنساف نفس عاقمة  ابن مسكويو"، كنفس الرأم يقكؿ بو "(1)ممارسة السمكؾ طبقا لمعقؿ"
مزاكلتو ليذه نا بقدر مدبرة مفكرة تمثؿ أدميتو كتميزه عف بقية الكائنات، فاإلنساف يككف إنسا

المكقؼ " Kant" كانط"" ، كيتبنى(2) الممكة الخاصة التي يبمغ بيا درجة السعادة كالكماؿ البشرم "
 (3)نفسو، حيف يرل أف العقؿ ىك مصدر القكانيف األخبلقية لئلنساف.

بمقكلتي الكاجب كاإلرادة الخيرية يقكؿ " إف " Kant" كانط"كتقترف نظرية األخبلؽ عند " 
اإلرادة الخّيرة ال تككف خّيرة لما تحدثو مف أثر أك بما تحرزه مف نجاح )...( بؿ إنيا تككف )...( 

 (4)عف طريؽ فعؿ إرادم كحده، أعني أنيا خّيرة في ذاتيا كلذاتيا ".

فمنطمؽ المبدأ األخبلقي يككف مف اإلرادة الداخمية لئلنساف بغض النظر عف النتائج المترتبة  
مف جية " Kant" "كانط"منزه عف أم منفعة أك لذة لكنو " Kant"" كانطفي رأم " عنيا، فالكاجب

أىمؿ مطالب كغايات اإلنساف المختمفة كالمتضاربة حسب العصكر كالبيئات، كأف قانكف الكاجب الذم 
ينادم بو يكاد يككف مثالي ال تتقبمو جميع اإلرادات اإلنسانية إاّل استثناءات خاصة، فتفكير اإلنساف 
مبني في الغالب عمى تحقيؽ منافع أك لذات، كىذا ما نادت إليو النظريات النفعية فقيمة " الفعؿ الخمقي 

 (5)متعمقة بنتائجو النفعية، كما قد يحقؽ مف سعادة أك لذة أك مصمحة لمفرد، أك ألكبر عدد مف الناس".

ضار كاأللـ " فأساس ىذا المذىب ىك تحصيؿ أكبر قدر مف الّمذات كالمنافع كتجنب الم 
لذلؾ يرل أبيقكر حاجة الفرد الممحة إلى الّمذة، ألنيا سبلح ضد األلـ، فغياب األلـ ىك نفسو لذة 
كسعادة لئلنساف، لذلؾ يقكؿ نحف ندرؾ الّمذة كأكؿ الخيرات المتأصمة فطريا في اإلنساف، كمف الّمذة 

لى الّمذة نعكد مستعمميف الشعكر   (6)معيارا لمحكـ عمى كؿ خير ".تبدأ كؿ االختيار كالتجنب، كا 
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ال يخمك المذىب النفعي مف نقائض، فيك مف جية يدعك إلى تحقيؽ أكبر قدر مف الّمذات  
  متناسيا أف غايات الناس مختمفة، كىذا ما ينتج عنو تضارب المنافع كالّمذات في المجتمع الكاحد

ي مرتبة مساكية لمكائنات الحيكانية التي كما أنو باعتماده عمى مبدأم الّمذة كاأللـ قد جعؿ اإلنساف ف
إلى  "Èpicureأبيقور" "تسعى إلى تحقيؽ لذاتيا دكف تعقب النتائج المترتبة عف ذلؾ، لذلؾ دعا "

ضركرة تعديؿ الّمذات بإتباع الفكر كالعقؿ كجعمو " منياجا ككسيمة لمتفاضؿ بيف الضديف، فيؤكد 
، بدليؿ أف (1)تككف خيرا كأحسف مف األفعاؿ المؤلمة " عمى أنو ليس كؿ األفعاؿ كالتجارب الّمذيذة 

الشعكب أحيانا تعاني مف كيبلت التضحية كالحركب في سبيؿ نيؿ االستقبلؿ، ففي ىذه الحالة 
يككف األلـ ىك الطريؽ لتحقيؽ المنفعة أك الّمذة، كقد يككف العكس، حيث أف اإلفراط في الشيكات 

 نو كؿ طمأنينة في الحياة.قد يسبب لئلنساف آالما شاقة تنزع ع

لى جانب ىذه المصادر األخبلقية تطالعنا أراء أخرل ترل أف األدياف ىي التي تحدد   كا 
األخبلؽ الصحيحة الثابتة لئلنساف، فالمسيحية أقامت " األخبلؽ )...( عمى االعتقاد كباإليماف 

يا كال مف أجؿ نتائجيا، بؿ با كما يشتمؿ عميو مف أكامر كنكاه، فأصبحت الفضيمة ال تطمب لذات
 (2)ألنيا تتفؽ مع إرادة كأكامر الخالؽ ".

" أف الشريعة " ىي التي تقـك األحداث كتعكدىـ ابن مسكويوأما عند المسمميف فيرل " 
األفعاؿ النبيمة كتعد نفكسيـ لقبكؿ الحكمة كطمب الفضائؿ كبمكغ السعادة اإلنسانية بالفكر الصحيح 

 (3)كالصراط المستقيـ ".

لك كانت ىذه األحكاـ كالشرائع مطمقة كما ينادم بيا أصحاب النظريات البّلىكتية لما اختمفت  
ف عرؼ الفكر اإلسبلمي اجتيادا في ىذا  أراء الناس حكؿ الشرائع كالقيـ كتفضيميـ ليذا كذاؾ، كا 

ة(، كفريؽ أخر المجاؿ، فانقسـ الفبلسفة المسممكف إلى فريؽ يعتمد عمى النقؿ فقط )مف القرآف كالسن
يرل ضركرة االجتياد كاإلجماع في المسائؿ المتجددة في المجتمعات، كبيذا يككف لممجتمع اإلنساني 
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جعؿ " القيـ  "Èmile Durkheimفإميل دوركايم" "دكر في كضع القكاعد كاألسس األخبلقية، "
عف اجتماع الناس بعضيـ  األخبلقية كمثميا العميا كالظكاىر االجتماعية، فيي كليدة المجتمع الناشئة

   (1)ببعض كدكر عمـ األخبلؽ ىك دراستيا كما ىي بالفعؿ مرتبطة بالزماف كالمكاف ".

فيدؼ المدرسة االجتماعية ىك تنظيـ سمكؾ اإلنساف، فالمبادئ تساىـ في خمؽ نكع مف  
ما يسكد في التكافؽ كالتبلـؤ بيف أفراد المجتمع، كالضمير األخبلقي عند اإلنساف يتقيد غالبا ب

العزيز المجتمع مف عادات كتقاليد كمعتقدات، كيؤكد عمى ىذا الرأم عالـ االجتماع المصرم عبد " 
نما مف  عزت" الذم يرل أف المظاىر األخبلقية " ال تأتي إلى اإلنساف مف داخمية نفسية، كا 

  عف النفسخارجيا، أم تشتؽ مف الحياة االجتماعية، فيي مقكالت جمعية ال فكرية كال تصدر 
نما تمقى في النفس باعتبارىا تترجـ عف طبائع االجتماع ".  (2)باعتبارىا نفسا، كا 

فتحديد القيـ األخبلقية تبعا لممجتمعات يجعميا نسبية تختمؼ مف عصر إلى أخر كمف ثقافة  
ي فالقكانيف " التي تكجد في مجتمعات مختمفة قد تبدك متشابية ظاىريا كلكنيا تختمؼ ف ،إلى أخرل

المعنى كالقيمة بيف مجتمع كأخر، ككذلؾ فإف المساكاة كالحرية ال يمكف أف يككف ليما نفس المعنى 
في المجتمعات المختمفة، كأكثر مف ىذا فإف قكانيف أك مبادئ األخبلؽ ال تقـك بنفسيا منفردة عف 

 (3)بقية البيئة االجتماعية عمى الرغـ مف التشابو الظاىرم بينيا في مجتمع كأخر ".

كرغـ نسبية األخبلؽ التي ينادم بيا االجتماعيكف، إاّل أنيا تعبر عف مصداقية كال تعتبر  
مقياسا لممعايير كالقيـ، فأحيانا تقع المجتمعات في تضاربات كانحرافات إزاء بعض المبادئ 

 األخبلقية.
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خبلقية كما تباينت المكاقؼ بيف الفبلسفة في ككف عمـ األخبلؽ يكتفي بكصؼ الظكاىر األ 
 فقط، كبيف انعكاس ىذه المعايير عمى الحياة الكاقعية كضركرة ممارستيا.

يرل االتجاه األكؿ بأف " التحايؿ بمحاكلة تطبيؽ المبادئ األخبلقية عمى الخبرة العممية غير  
، فعمـ األخبلؽ عمـ معيارم تقتصر دراستو عمى كصؼ السمكؾ (1)محبب في الحياة كال جدكل لو " 

صدار أحكاـ تقكيمية تجاه مكقؼ معيف، فيذا "اإلنساني يرل  "A. Schopenhauerشوبنياور" "، كا 
  (2)أف " األخبلؽ نظرية كال عبلقة ليا بأم طابع عممي شأنيا في ذلؾ شأف المنطؽ أك الميتافيزيقا".

ف إف أحكاـ عمـ األخبلؽ تتبايف كثيرا عف أحكاـ عمـك المنطؽ كالميثافيزيقيا بدليؿ أف اإلنسا 
يمثؿ العنصر األساسي كالطرؼ األىـ في العممية األخبلقية، فنحف في ىذه الحالة ال نتعامؿ مع 
القيـ المحددة فقط، بؿ ندرس كاقعيا في حياة اإلنساف كمدل تأثيرىا كفعاليتيا، فالفعؿ األخبلقي 

اّل ما الفائدة مف سف المبادئ كالقيـ األخبلقية، إ ف لـ تعطي ثمارىا فعؿ إنساني بالدرجة األكلى، كا 
" " أف ىدؼ عمـ األخبلؽ ىك أف يطبؽ G.E.Mooreج،أ، أمور" "في أرض الكاقع  يرل "

 (3)بطريقة معينة لكي يرشد اإلنساف في فف الحياة".

كالجدير بالذكر أف أخبلؽ اإلنساف تتحكـ فييا عكامؿ عديدة ما يجعمنا نيتـ بالمعيار  
 كاألساس الذم تقـك عميو أفعالنا.

ـ األخبلؽ تمتقي فيو النظرة المعيارية مع الممارسة العممية، فيك ال يكتفي بدراسة فعم 
نما يرشدنا إلى أفعاؿ الخير كالصكاب، فيؤالء المفكريف كالفبلسفة الذم  ككصؼ القيـ كالسمككيات، كا 

مف  يصكغكف النظريات األخبلقية ليسكا بمعزؿ عف الكاقع اإلنساني، إنما يستقكف أفكارىـ كمبادئيـ
 بيئتيـ كمجتمعاتيـ.
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ف  ىذه جممة مف األسس كالنظريات األخبلقية التي حاكلت تفسير المنطمؽ كالمبدأ، كا 
كانت مختمفة في ظاىرىا، إاّل أنيا تشكؿ في مجمميا كاجتماعيا مصدرا أساسيا لكضع قكانيف 

أف اني، بحكـ أخبلقية تخدـ الكائف البشرم منذ كالدتو، كيمكف نقؿ ىذه القيـ عبر األدب اإلنس
النفس اإلنسانية تكاقة إلى تذكؽ جماؿ األدب، فقد كاف الشعراء كاألدباء منذ العصكر اليكنانية 
برازىا في إبداعاتيـ " إف الشاعر اليكناني ىزيكد يتحدث  يحرصكف عمى تمجيد القيـ األخبلقية كا 

أنو يخصص ليا  في القرف الثامف عف المثؿ الدينية كالفضائؿ األخبلقية بكؿ صراحة، حتى
 (1)جزء كامبل مف ديكانو الشعرم ".

كىكذا يتضح لنا أف القيمتيف )الجمالية كاألخبلقية( قد اقترنتا كتداخمتا في دائرة األدب  
خصكصا المكجو لمطفؿ، فالطفؿ " كائف دينامي )اليكؼ عف الحركة كالنشاط كالتفاعؿ( كيمثؿ 

يتغير شكؿ التعبير عف أفكاره كمشاعره الفف بالنسبة لو لغة لمتفكير كمع نمك الطفؿ 
كاىتماماتو، كما تظير لديو عبلقات متزايدة عمى المعرفة بالذات كالبيئة، سكاء في تعبيراتو 
الّمفظية أك االنفعالية أك الحركية كيمكف أف تساىـ الفنكف كذلؾ بشكؿ خاص كالتربية الجمالية 

تعبير لدل الطفؿ كالمراىؽ كالراشد بأشكاؿ بشكؿ عاـ في التحقؽ المناسب ليذا النمك، كىذا ال
   (2)فريدة ".

كتمتد أثار ىذه الفكرة )التربية الفنية كالخمقية لؤلطفاؿ( إلى العصر اليكناني حيث  كاف  
" ييدؼ إلى تنشئة األطفاؿ تنشئة مثمى في مدينتو، فإذا كاف في أثناء  Aplaton"" أفالطون""

ذا كاف مف الميـ أف يشب الطفكلة يتككف الطبع الذم سيحدد م ستقبؿ الشخص طكاؿ حياتو، كا 
األطفاؿ ليككنكا مكاطنيف صالحيف في الدكلة، فبل بد أف تككف المؤثرات التي يتعرضكف ليا مؤثرات 
صالحة، كىذا ال يتأتى إاّل مف اإلشراؼ الدقيؽ عمى تعميميـ، كأكؿ ىذه المؤثرات )...( يككف مف 

يقى أك قراءة القصص أك مشاىدتيـ لبعض التمثيميات، كلذا فقد الفف سكاء خبلؿ تعميميـ المكس
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فرض أفبلطكف رقابة صارمة عمى الفنكف حتى ال يتسنى ليا )...( أف تغزك عقكؿ األطفاؿ بصفة 
 (1)خاصة كالبالغيف عمكما بما كاف يراه ضارا بالنفكس كبالمجتمع ".

ذا المفيـك عف طريؽ أصنافو كاألدب مف األشكاؿ الفنية التي تسعى إلى إبراز ككشؼ ى 
المختمفة )شعر، مسرح، قصة...(، كأدب الطفؿ فرع ارتبط مدلكلو بالتربية كصارت الغاية منو 

ية لممتمقي الصغير إلى جانب الجمالية الفنية التي تجسيد القيـ كالسمككيات كاألخبلقيات المكجّ 
 ية لو.األدبية المكجّ  تحتكييا النصكص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رمضاف الصباغ، جماليات الفف )اإلطار األخبلقي كاالجتماعي(، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر،  –1

 . 97_96، ص ص2002د ط، 



 الفصل األول: 

جناسي واّلنفتاح التناصي التفاعل األ
 في القصص التّاريخية

 المبحث األكؿ: قراءة في طبيعة العبلقة بيف التّاريخ كاألدب.

 المبحث الثاني: إشكالية التجنيس في المادة التّاريخية المكّجية لمطفؿ.

 المبحث الثالث: فعالية التّناص في القصص التّاريخية.

 التناص_1

 .النص الدينيسمطة  1_1

 جمالية تجاكر السرد كالشعر . 2_1

 .تكظيؼ األمثاؿجمالية  3_1

 _ المناص2

 

 

 

 



جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخيةالتفاعؿ األ     الفصؿ األكؿ:                    

47 

 

  اريخ واألدبالمبحث األول: قراءة في طبيعة العالقة بين التّ 

كاف لزاما عمى اإلنساف أف ينقؿ تاريخو أك كاقعو عبر قكالب تسمح باستمراريتو، فرأل في 
ف كانت العبلقة جدلية منذ القديـ )الفف كالتّ الفف األداة األ اريخ اريخ( باعتبار التّ نسب ليذه الميمة، كا 

مادة أساسية تزكد الفناف برؤل كأراء مختمفة، في حيف ييب الفف لمتاريخ حياة دائمة يعيش في 
 كنفيا، تتمقفو عف طريقيا األجياؿ كالعصكر، كيبقى مفعكلو سائرا عبر الزمف.

عاـ " فاعمية أك نشاط إنساني خبلؽ، يؤدم إلى إبداع عالـ تخيمي يتككف مف فالفف بمفيـك  
صكر فنية، تجسد نظرة جمالية لمكاقع المكضكعي، مف منطمؽ رؤية الفناف المممكسة ليذا الكاقع 

بات الفف النسبية، كما كفؽ مرجعيات محددة في سبيؿ الكصكؿ إلي الحقيقة الفنية مف خبلؿ مقار 
ت )كجدانية( يمتزج فييا االنفعاؿ الجمالي بالفكرم كالعاطفي، إنيا تعكس عف حاالتعبر فيو 

نما بناء ظاىرة فنية جديدة ليا كينكنتيا  الجانب الركحي كالجمالي لمفناف، ال بمعنى تقميد الظكاىر، كا 
 (1)المتفردة ".

ال يعيد  تتحدد غاية الفف في إنتاج مكجكدات فنية، تقابؿ كتحاكي مكجكدات الكاقع، فالفناف 
ليامو الخبلؽ، فكظيفة الفف ال تنحصر عمى  نما يضفييا بإحساساتو كا  تشكيؿ الصكر تشكيبل أليا، كا 
نما تتجاكز إلى التعبير عف خفايا الحياة اإلنسانية، كالكشؼ عف مكنكناتيا  النقؿ كاإلبداع فقط، كا 

نساني بأسمكب أخر بدكف خكؼ أك كجؿ مف أم معارضة أك رد فعؿ، فكأف الفناف ريشة العقؿ اإل
 في التعبير عما يتكؽ إليو.

" يعكس الفف في الغالب الكاقع الخارجي لممحيط ك)البيئة(، أم يعيد إنتاج الظكاىر  
الطبيعية كالصراعات االجتماعية كالحالة االقتصادية كالتشكيبلت الثقافية، مف خبلؿ نتاجاتو 

دكر تربكم خاص بو، حيف تككف ميمتو تكجيو المتباينة المعتمدة عمى القكة الخيمية كىك يعبر عف 
رشادية لممتمقي، كيمتص صدمات نفكره كتمرده عمى كاقعو ليتيح لو مزيدا مف  رسائؿ تربكية كا 
احتماالت التكيؼ عمى مجتمعو الخاص )...( )كما( يكشؼ عف المخفي أك )المسككت عنو( ليذا 
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الدفاع عنيا، كالعمؿ عمى ترسيخيا  الكاقع، بحيث يتيح إمكانية رفض ىذه الظاىرة أك تمؾ أك
شيارىا أماـ الجميكر بقكة الفف ككظيفتو الخبلقة " ، بيذا (1) كتثمينيا بعد أف يتـ إخراجيا لمعمف كا 

 تتعدد كظائؼ الفف مف جمالية كفنية إلى تربكية كثقافية كنقدية.

ية أك ال اريخ عمى شكؿ خطابات فنية، يتقبميا الجميكر بطريقة شعكر كتعد صياغة التّ  
شعكرية، يسمح لو بتغذية أفكاره كتجديد عاداتو كاكتسابو أبعاد التجربة الفنية التي تحاكيو، فصكرة 

ذه التحؼ الفنية التي تعكسيا اريخ التي تكحي لنا بالدمار كالقتؿ كالدماء تتبلشى أماـ ىالتّ 
التجربة، فمع أننا نستمتع اإلنساف )...( يشعر بمتعة إزاء أعماؿ المحاكاة، كالشاىد عمى ذلؾ ىك ك"

 (2)برؤيتيا ىي نفسيا كىي محكية في عمؿ فني محاكاة دقيقة التشابو ".

إف السمكؾ اإلنساني تتنازعو انفعاالت تتنكع بيف إيجابية كسمبية، فيك دائـ البحث عف  
حاسما في  معباف دكرايالمتعة كالسعادة كالّمذة، كيحرص عمى اجتناب األلـ كالمعاناة، فالّمذة كاأللـ 

تكجيو اىتمامات الكائف البشرم، فقد اختمفت اآلراء كتضاربت حكؿ ىذيف المبدأيف، كال نخكض في 
الحديث فييما إاّل بقدر ما يمت بصمة لمكضكعنا، فالفكرة األبيقكرية تصرح عمى أف " الّمذة عبارة 

 (3)عف حالة أم )حالة( دائمة محررة األلـ ".

كفي محاكاة األعماؿ لمكاقع نمحظ  ،حصيؿ الّمذة كتجنب األلـفاإلنساف يسعى دائما إلى ت 
يمثؿ األلـ كالفف يمثؿ الّمذة، فنفس اإلنساف أحيانا ال تقكل بؿ بيف ىذيف اإلحساسيف، فالكاقع تقا

عمى مشاىدة الكاقع األليـ مشاىدة مباشرة، لذلؾ تمجأ إلى تعكيض نقص في ذاتيا عف طريؽ الفف 
اناة فيجعميا تتحرر مف المخاكؼ كتشعر بالّمذة " فصرخات األلـ التي تؤذينا الذم يقدـ ليا تمؾ المع

عندما تخرج مف أفكاه الذيف يتألمكف فعبل، إنما تبعث فينا الّمذة عندما تككف في درج استعراض 
 (4)تراجيدم فكؽ المسرح ".
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أف تنتج لنا  فكأف الّمذة كاأللـ يقكماف بعكس كظيفة كؿ منيما، أك بعبارة أخرل يمكف لمذة 
بأف Arstbs" " "أرسطبسألما، كيمكف لؤللـ أف يتحكؿ إلى لذة، كفي ىذا المكقؼ يذكر "

"العبلجات ال  تفعؿ _أم تؤثر_ إاّل باألضداد، فالّمذائذ يترتب عمييا أفعاؿ تكسبنا الرضا كراحة 
ؾ اآلالـ قد الباؿ حينا، كقد يترتب عمييا أفعاؿ تكسبنا القمؽ كحساب الضمير حينا أخر، ككذل

يترتب عمييا نتائج مكجبة لمنتيى الرضا حينا كبالغة منتيى الشدة كالعنؼ حينا أخر )...( ذلؾ بأف 
ىذه النتائج المتضادة ما ىي إاّل عبلجات نفسية ال بد مف أف تترؾ أثرىا الباقي في األخبلؽ 

 (1)كالسمكؾ ".

ع المرير، فيك بمثابة نشاط كبيذا يمكف اعتبار الفف بأنو عبلج نفسي مف صدمات الكاق 
نفسي يعبر عف البّلكعي اإلنساني " إف الفعؿ )...( ال يعني األعماؿ كاألحداث كالنشاط الحسي 
نما يعني أيضا الدكافع الكامنة خمؼ تمؾ األفعاؿ، كما أصدؽ بكتشر حيف يقرر  لئلنساف فحسب، كا 

 (2)ؿ نحك الخارج ".بأف الفعؿ الذم يسعى الفف إلى خمقو، إنما ىك نشاط نفسي يعم

في كتابو )فف الشعر( إلى ىذه الفكرة كاصطمح عمييا  "Aristoteأرسطو" "كقد تطرؽ " 
بعبارة )التطيير(، التي يراد منيا تنقية مشاعر المشاىديف مف شكائب الخكؼ كاأللـ لما يحدث 

يد( يجد مكقعو لمبطؿ " فالتطيير عممية تنقية أك عمى حد تعبير دكباف ركؾ كاللك تعقيـ )أك تضم
  (3)لذا المشاىد".

" طرح مفيـك التطيير بمعنى االنفعاؿ الذم يحرر المشاعر مف Aristoteفأرسطو" "" 
اإلحساسات الضارة كالمؤلمة، كىذا أثناء حديثو عف التراجيديا يقكؿ: " كالتراجيديا _ إذف_ىي 

فكعة بكؿ نكع مف أنكاع محاكاة لفعؿ جاد تاـ في ذاتو، لو طكؿ معيف في لغة ممتعة ألنيا مش
التزيف الفني، كؿ نكع منيا يمكف أف يرد عمى انفراد في أجزاء المسرحية، كتتـ ىذه المحاكاة في 

                                                           
 .110إسماعيؿ مظير، فمسفة الّمذة كاأللـ، ص  –1
 . 100أرسطك، فف الشعر، تر: إبراىيـ حماره، ص  –2
دار الكتاب الجديد  ، تر: سعيد الغانمي كفبلح رحيـ،1بكؿ ريككر، الزماف كالسرد )الحبكة كالسرد التاريخي(، ج  –3

 .92، ص 2006، 1المتحدة، بيركت، لبناف، ط 
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، (1)"لشفقة كالخكؼ كبذلؾ يحدث التطييرشكؿ درامي ال في شكؿ سردم كبأحداث تثير ا
تسعى إلى تحكيؿ األلـ فالتراجيديا تحاكي أفعاال مأسكية، لكنيا في اآلف نفسو تحدث المتعة، فيي 

 في ىذه االنفعاالت إلى متعة.

اريخ في الفف بمختمؼ فركعو كأنكاعو مجاال لتشكيؿ صكره كحكادثو المؤلمة لقد كجد التّ  
كاستظيارىا لممتمقي، بغية إحداث متعة نفسية كجمالية، كاألدب أحد الفنكف التي تثير االنفعاؿ 

 الكجداني لئلنساف.

اف عف باقي الكائنات الحية ىك ككنو حيكاف ناطؽ، أم متكمـ، ينفرد إف أىـ ما يميز اإلنس
بيذه الخاصية، التي تجعمو يترؾ بصماتو في ىذا العالـ عف طريؽ اآلثار كالفنكف كاآلداب، التي 
تعبر عف نشاطو الفكرم كالثقافي كاإلبداعي كالجمالي، باإلضافة إلى مقدرتو عمى تذكر الماضي 

عادة إحيائو في صكر  فنية متماسكة كمتعددة، فاإلنساف بيذا كائف كجكدم لو تاريخ حضارم. كا 

اريخ ترتبط باإلنساف، فيذه الممارسات فكؿ مف الفنكف كاآلداب كاألنشطة اإلبداعية كالتّ  
 الفكرية اإلنسانية تشكؿ فيما بينيا عبلقة مركبة كمتكاممة.

قة بينيما، فاألدب يصكر مظاىر اريخ مف خبلؿ الصمة الكثيكتتجمى لنا عبلقة األدب بالتّ  
الحياة االجتماعية كالحضارية، كيعبر عف أفكار اإلنساف كعكاطفو، كعف مشكبلت المجتمع كأفراده 

اريخ اريخ مف ناحية أخرل مادة حيكية في إنتاجات األدباء، فصكرة التّ فيك مرآة عصره، كيمثؿ التّ 
لقديـ، كعرفت تطكرا عبر مختمؼ األزمنة تتجمى في األجناس األدبية التي عرفيا اإلنساف منذ ا

اريخ بكجكد كالبداية تككف مف الشعر، الذم يعد مف المصادر األساسية التي يستشيد بيا مؤرخك التّ 
 أىمية لمكثير مف الشعراء. ذك اريخ مكضكعظكاىر كتممس كقائع، كما أف التّ 

الممحمة( التي تعتبر" تاريخ اريخ )فمف اإلبداعات الشعرية األكلى التي تداخمت كامتزجت بالتّ 
فّ   (2) اريخ ىك ممحمة الممكؾ كأعكانيـ ".التّ  اآللية كاألبطاؿ العمالقة، كا 

                                                           
 .95أرسطك، فف الشعر، تر: إبراىيـ حماره، ص  –1
 .48، ص 2005، 4عبد ا العركم، مفيـك التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  –2
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فالممحمة عبارة عف سرد لتاريخ األبطاؿ كاآللية، فيي تعكد بنا إلى تاريخ مغرؽ في القدـ  
زج فيو لتكشؼ لنا عف نمط اجتماعي، كتسجؿ نماذج خاصة مف العبلقات البشرية في عصر امت

الكاقع بالخياؿ، كتصكر لنا مجتمع شغمتو فكرة البطكلة، فكانت الكتر الحساس لتحريؾ الشعكب 
 كاألفراد نحك المجد.

" أحد أعظـ مبلحـ األدب الغربي الكبلسيكي، كبيا Homéreىوميروس" "كتعد إلياذة "
ة الرؤية أسس الشعر الممحمي شكبل كمضمكنا، كتمثؿ اإللياذHomére" " "موىيروس"أرسى 

، كىي حرب نشبت بيف اليكنانييف كالطركادييف مدة عشر *الممحمية الشعرية لحرب طركادة
 (1)سنكات.

باإلضافة إلى مبلحـ الشرؽ المتمثمة " في منظكمة )الرامانيا( اليندية لفالميكي في القرف  
 (2)اسرة ".الرابع قبؿ الميبلد، أك ما نظـ في فارس مف )شينامة الفردكسي( حكؿ تاريخ األك

فالممحمة كانت المساحة المشتركة بيف الشاعر كالمؤرخ عند الشعكب اليكنانية كالركمانية  
كالفارسية كاليندية، في حيف تغيب صكرتيا عند الشاعر العربي لتقابميا القصيدة التي تظؿ " شاىدا 

عيـ، بكؿ عمى عصرىا، كاشفة كؿ مقكماتو قادرة عمى احتكاء تجارب الشعراء، كتاريخ مجتم
تفاصيمو، فيي سجؿ حافؿ باألحداث كبيرىا كصغيرىا )كىي( بمثابة التاريخ األميف الذم تمتقي في 

 (3)بكتقتو األحداث ".

                                                           
 األبيات الشعرية التي تحيؿ إلى حرب طركادة: لحدإىذه  - *

 بحما الجيشيف عمى الحد ***  نظـ القّكاد سرل الجند
 بصديد عاؿ مشتد ***زحؼ الطراكدة عف بعد 

كدكم بقصؼ كالّرعد     

 .278، ص 2012ينظر: ىكميركس، اإللياذة، تر: سميماف البستاني، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، مصر، د ط،   –1
 .33، ص 1992سفة كالتاريخ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، د ب، د ط، عبد ا التطاكم، حركة الشعر بيف الفم –2
 .34المرجع نفسو، ص  –3
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ذا ما عقدنا مقارنة بيف الممحمة كالقصيدة العربية لكجدنا اختبلفا في طريقة السرد أك   كا 
غرار الممحمة التي يسكدىا اإلطناب  العرض، حيث تتميز القصيدة العربية باإليجاز كالبياف، عمى

 كاإلطالة المفرطة كسرد األحداث كالكقائع بدقة دكف االلتزاـ بكحدة البيت كالقافية.

الذم يتمثؿ فيو فضائؿ الفركسية  *نمكذجا لمشعر الحربي عمرو بن كمثوم"كتعد معمقة " 
لتي تمثؿ بالنسبة لمشاعر العربية، فشعره يعبر عف اإلنساف القكم، الشجاع، المتفاعؿ لمحياة، ا

 (1)ساحة أعدت ليظير عمييا بطكالتو.

اريخية محكرا أساسيا في الكثير مف القصائد الجاىمية بؿ كامتدت حتى لقد ظمت المادة التّ  
ظيكر ظركؼ كمعطيات جديدة تخدـ الشاعر العربي  ك العصر اإلسبلمي كما الحقو، رغـ تشكؿ

الذم راح ينظـ شعرا دفاعا عف الدعكة اإلسبلمية كردا عمى  كحسان بن ثابت"فنبغ شعراء اإلسبلـ "
خصـك الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، كىذه بداية لعرض تاريخ الغزكات اإلسبلمية، كتسجيؿ 
البيانات العسكرية، فالشاعر صار بمثابة المؤرخ األميف الذم يقؼ عمى تسجيؿ المغازم كالفتكحات 

كحي لنا بتحكؿ في بناء الفكر العربي الذم اتخذ مسمكا جديدا كينتصر لمدعكة الجديدة، كىذا ما ي
اريخ الحربي "كمف ىنا كانت انطبلقة الشاعر المسمـ بمثابة كقفة تاريخية تستكشؼ حقيقة التّ 

اريخية أساسا لتعامميا مع مدرسة الشرؾ، ألـ يعجب رسكؿ ا صمى لمعصر، كتتخذ مف المادة التّ 

                                                           
*  :  نماذج مف معمقة عمرك بف كمتـك

 كنضرب بالسيكؼ إذا غشينا ***نطاعف ما تراخى الناس عّنا 
 ذكابؿ أك يبيض يختمينا ***يسمر مف قنا الخطى لدف 
 الرقاب فتخميناكنخمييا  ***نشؼ بيا رءكس القـك شقا 
 كسكؽ باألماعز يرتمينا ***كأّف جماجـ األبطاؿ فييا 

ف الضغف بعد الضغف يبدك   عميؾ كيخرج الداء الدفينا ***كا 
 نطاعف دكنو حتى يبينا ***كرثنا المجد قد عممف معد 

اصمي، المكتبة العصرية، ينظر: أحمد األميف الشنقيطي، المعمقات العشر كأخبار شعرائيا، تحقيؽ: محمد عبد القادر الف –1
 .130_129_ 128، ص 2005صيدا، بيركت، د ط، 
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حيف أكجع مشركي مكة بيجائياتو فأفحميـ، فقاؿ أنو )شفي ا عميو كسمـ بمسمؾ حساف 
 (1)كاشتفى(".

اريخ )كعنصر جمالي كمادة حيكية( يغمؼ بيا الشاعر قصيدتو كبيذا تتراءل لنا مكانة التّ  
اريخ مف أىمية تجعؿ الشاعر شديد اإلعجاب بو كاعتباره مصدرا ثقافيا يمتح كذلؾ لما يتميز بو التّ 

 ىا مف الثقافات القديمة.الفرس أك اليكناف أك غير  لعرب أكمنو تاريخ ا

اريخية، كيظؿ الشاعر مؤرخ عصره، فقد كاف كبيذا يمتقي الحس الشعرم مع األحداث التّ  
اريخ بالنسبة لمشاعر )المناسبة( التي تحرؾ كجدانو كتميب مشاعره، كيمكف اعتبار الشعر الكعاء التّ 

 !" غريبة ىي نزكة الناس "H. Heineىاينو" " اينرشىاريخ، يقكؿ "األمثؿ الذم يصب فيو التّ 
إنيـ يطمبكف تأريخيـ مف يد الشاعر كليس مف يد المؤرخ، إنيـ يطمبكف ليس تقريرا أمينا عف حقائؽ 

  (2)مجردة، بؿ تمؾ الحقائؽ التي انحمت عائدة إلى الشعر األصمي الذم جاءت منو ".

اريخية كنقميا نقبل حرفيا، يستند عمى إف ميمة المؤرخ تنحصر في إعادة كصؼ حادثة ت 
شكاىد كأدلة عقمية كمنطقية بمغة عممية تقريرية كاضحة، مجردة مف أم انفعاؿ عاطفي ككجداني 
نما يسعى إلى تحريؾ أحاسيسنا  أما الشاعر فبل يعيد نظـ ما جرل مف أحداث تاريخية، كا 

نما ينتج صكرا معادلة كمشاعرنا، فيك ال ينقؿ لنا الصكرة عمى حقيقتيا كما ىي في ا لكاقع، كا 
" إف ميمة الشاعر ليست ركاية ما كقع  فن الشعر"" في كتابو "Aristote"أرسطو" " لؤلصؿ، يقكؿ

فعبل، بؿ ما يمكف أف يقع، عمى أف يخضع ىذا الممكف إما لقاعدة االحتماؿ أك قاعدة حتمية، إذ 
ماؿ ىيركدكث كاف يمكف أف تصاغ ليس بالتأليؼ نظما أك نثرا يفترؽ الشاعر عف المؤرخ، فأع

اريخ، سكاء كانت منظكمة أك منثكرة، بيد أف الفرؽ نظما، كلكنيا مع ذلؾ كانت ستظؿ ضربا مف التّ 
 (3)الحقيقي يكمف في آف أحدىما يركم ما كقع كاآلخر ما يمكف أف يقع ".

                                                           
 .41عبد ا التطاكم، حركة الشعر بيف الفمسفة كالتاريخ، ص  –1
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مسرحية منذ عيكد اريخ ال يتكقؼ عمى فف الشعر فقط بؿ تسمؿ إلى الإف التبلحـ بيف األدب كالتّ  
طكيمة، ففي المسرح تصكر " نماذج صراعية تتعدد أطرافيا بتعدد األنماط االجتماعية، سكاء في ذلؾ 
صراع اإلنساف مع قدره أك مع الغيبيات التي يعجز عف إدراكيا كفيميا، أك مع نفسو مف داخمو، أك مع 

يف تمؾ األنظمة االجتماعية أخيو اإلنساف، أك صراع الطبقة مع أخرل طبقا لمتدرج المرصكد ب
 (1)المختمفة".

عرفت الكتابة المسرحية أشكاال تعبيرية متعددة تحاكي بيئة اإلنساف الحديث كآمالو كآالمو  
كأقراحو كأتراحو، فالمسرح يعالج القضايا المتصمة باإلنساف، تقكده الرغبة في الكشؼ عف الكاقعية 

ر متنكعة كالديف كالتراث الشعبي كاألسطكرة كالكاقع اإلنسانية عف طريؽ مادتو المقتبسة مف مصاد
اريخ الذم يشكؿ مصدرا مف أىـ مصادر التأليؼ المسرحي، كذلؾ لما يتميز بو االجتماعي كالتّ 

اريخية محددة اريخ كأحداثو مف طكاعية كسيكلة بالنسبة لممؤلؼ المسرحي، ألف الحكاية التّ التّ 
ث، كما أنيا زاخرة بالمكاقؼ اإلنسانية كالسياسية األبعاد كاضحة الشخصيات، بارزة األحدا

 كاإلجتماعية.

اريخية التي كفقا ليذا المصدر تـ تصنيؼ المسرحيات إلى أنكاع، مف بينيا المسرحية التّ  
كالبطكلة كالعظمة مف  ،اريخ، فيـ أبطاؿ في أم صكرة مف الصكر"تتحدث عف أشخاص خمدىـ التّ 

كحكادث عظيمة الشأف كبيرة األثر، كأف يككف ثمة صراع تتجمى شأنيا أف تقدـ عمى أفعاؿ جميمة، 
 (2)فيو ىذه البطكلة ".

اريخية تعتمد في مكضكعيا عمى شخصية تاريخية أك حدث تاريخي معيف فالمسرحية التّ 
اريخي في كتابتو المسرحية، كممـز بنقؿ الزماف كالمكاف، فالكاتب المسرحي يتكخى الصدؽ التّ 

 لكف مف كجية تخييمية. اريخيةالحقائؽ التّ 

اريخ في العمؿ المسرحي، يعكد بالدرجة األكلى إلى " اعتبارات فنية كجمالية إف استثمار التّ  
اريخ يقدـ لمكاتب الييكؿ العاـ لمنص، فاألحداث التّ  قكاميا سيكلة التشكيؿ الفني، عمى اعتبار أفّ 
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يجعؿ عممية البناء كالتأليؼ أقؿ  مييأة كالشخصيات جاىزة، كالحؿ قد يككف معركفا كشائعا، مما
اريخ ىك المصدر عسرا، ألف صعكبة النص تكمف )...( في تصكر المكضكع كطريقة بنائو، كالتّ 

الذم يسيـ في تذييؿ ىذه الصعكبة بما يضعو بيف يدم الكاتب مف مادة، قاـ يتناكليا ىذا األخير 
 (1)قضية التي يريد التعبير عنيا".كيعيد صياغتيا كتشكيميا، حتى تتمشى مع رؤيتو الفكرية كال

اريخ إلنتاج عمميات فنية محاكية أك بديمة لمتاريخ، تخدـ رؤل فالكاتب يعكد إلى التّ  
اريخية بالنسبة لو القاعدة التي ينطمؽ منيا في إبداعو األدبي " فالمأثكرات الحاضر، فالمادة التّ 

امة، كليس لممسرحي أم حؽ في أف يغير اريخية تنبئنا عف الحقائؽ كعف اتجاىات التطكر العالتّ 
أم شيء منيا، كما ليس لو أم مبرر ليفعؿ ىذا أك ذاؾ، أنو إذا كاف يرغب حقا في رسـ شخكصو 

اريخية، ككّمما تغمغؿ إلى مسافة كأفراد أحياء، فيك إذف سيجد أىـ أدلتو كمساعداتو في الحقائؽ التّ 
  (2)ت ".اريخ ازدادت ىذه األدلة كالمساعداأعمؽ في التّ 

مف أبرز الكتّاب الذيف ترككا بصماتيـ في  "W.Shakespeareوليام شكسبير" "كيعتبر " 
اريخية: الممؾ ىنرم الرابع، ىاممت، ريتشارد الثاني، مكبيث ىذا االتجاه، كمف أشير مسرحياتو التّ 

 ليير...كغيرىـ.

سجيؿ الكقائع كاألحداث اريخ، كاشتركت معو في تكمف المسرحية إلى السيرة التي ارتبطت بالتّ 
كالمكاقؼ كتصكير مختمؼ البيئات كالمآثر، كالكشؼ عف الصكر المادية كالنفسية "فالسيرة قصة 

اريخية، كىي امتداد لحياة عظيـ في زماف كمكاف إنسانية، كىي تاريخ حؽ يمثؿ أبرع فنكف الكتابة التّ 
كاقؼ تاريخية ليا حكافزىا كمرامييا، ككراءىا معينيف، كيمتد الزمف بيا إلى ما كراء جيميا ثـ إنيا تمثؿ م

 (3)اريخي طابعا معينا".تكمف عبقرية مكاتية كمكاىب تضفي عمى المكقؼ التّ 
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اريخ الذم نممسو عف طريؽ األحداث مف خبلؿ السيرة نممس اإلنساف، عمى عكس التّ 
 نساف كالمجتمع.كاإلنساف معا، حتى تتضح الرؤل، كتتشكؿ العبلقات كالحكافز كالدكافع بيف اإل

كالكاقع أف معظـ الدارسيف يدرجكف السيرة في باب األدب " كلّعؿ انفعاؿ كاتب السيرة بسيرة مف 
اريخي، كلذلؾ فإف السيرة كثيرا ما تقترب مف سمة األدب، كما يكتب عنيـ ىك أقكل صكر االنفعاؿ التّ 

 (1)رة تكتب تاريخا رديئا ".يقترب كاتبيا مف سمة األديب، كلّعؿ ىذا ىك سبب القكؿ في أف السي

اريخ مكانا مرمكقا إاّل أننا ال ننكر عبلقة السير كالتراجـ بالتاريخ فيي تحتؿ " في مدكنة التّ 
اريخ ىك البحث كراء الحقيقة كتمحيصيا كجبلء غمكضيا في أم جانب مف جكانب فإذا كاف التّ 

إنساف فذ، كالكشؼ عف مكاىبو الحياة اإلنسانية، فإف السيرة ىي البحث عف الحقيقة في حياة 
كأسرار عبقريتو مف ظركؼ حياتو التي عاشيا كاألحداث التي كاجييا في محيطو كاألثر الذم خمفو 

 (2)في جيمو ".

اريخي الذم تستند عميو السيرة، ىك أشبو بركح بعثت كمف ىنا يأتي القكؿ بأف البناء التّ 
 ا فنيا يساىـ في تشكيؿ السيرة.الحياة في ىيكؿ عظمي، فالتاريخ يمثؿ عنصرا جمالي

في العيكد األخيرة ظيرت الركاية كأىـ عبارة فنية تستيكم القارئ كتجمع بيف طياتيا ألكاف ك 
أدبية متنكعة، كما أنيا تستعير مكادىا مف ركافد مختمفة " ففي مكاقؼ كثيرة سمبت الركاية الشعر 

، كحققت في مسمماتو، كأكممت ما سكت اريخ نتائجوأدكاتو كتسمحت بسبلحو )...( كنيمت مف التّ 
اريخ كصححت ما زيفو، كقد استفادت الركاية مف نظريات عمـ االجتماع كعمـ النفس عنو التّ 

 (3)كاألنثربكلكجيا كحممت كقّيمت كثيرا مف األحداث كالشخصيات ".

 فيفيك اريخ يمثؿ أحد المعارؼ اإلنسانية التي أمدت الركاية بمضمكف حكائي ثرم، فالتّ 
عادة تشكيميا في قالب ركائي فني  نظر الركائييف مادة سردية جاىزة كطيعة، يسيؿ العثكر عمييا كا 

 اريخية.اريخ(، مصطمح الركاية التّ كقد أفرزت ثنائية )الركاية كالتّ 
                                                           

 . 90حسيف فكزم النجار، الّتاريخ كالسير ص  –1
 .14المرجع نفسو، ص  –2
 .108، ص 2006، 1نضاؿ الشمالي، الركاية كالّتاريخ، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط  –3



جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخيةالتفاعؿ األ     الفصؿ األكؿ:                    

57 

 

اريخية دكف غيره مف المسميات كالركاية االجتماعية كالنفسية إف بركز مسمى الركاية التّ 
اريخ يرفد الركاية بالمادة الحكاية التي يشكميا المبنى، في حيف أف ه، إذ " التّ كالعممية، لو ما يبرر 

اريخ، بؿ إف خدماتيا ال تتجاكز مستكل العمـك األخرل ال تمتمؾ المقكمات الحكائية التي يممكيا التّ 
كما اريخ يمتمؾ صبلحيات أعظـ ألنو السرد األكبر، األدكات التي يكظفيا الركائي في عممو، إف التّ 

 (1)الركاية إاّل تابعة متمردة عميو ".

اريخية( يدؿ عمى تناسؽ خطابيف )ركائي كتاريخي(، كبمعنى آخر إف مصطمح )الركاية التّ 
اريخية تعتمد عمى مرجعيتيف في بناء العمؿ: أكليما مرجعية حقيقية متصمة بالحدث "الركاية التّ 

ائية( مقترنة بالحدث الركائي، فإف المرجعية اريخي )الحكاية(، كثانيتيما مرجعية تخيمية )رك التّ 
اريخية سكؼ يتجاذبيا األكلى مرجعية نفعية كالمرجعية الثانية مرجعية جمالية، لذا فإف الركاية التّ 

اريخية التي تقتضي عمييا بأال تجافي ما تكاضعت عميو المصادر ىاجساف أحدىما األمانة التّ 
الع الحركب كالكقائع المأثكرة، كاألخر مقتضيات الفف اريخية مف قياـ الدكؿ كسقكطيا كاندالتّ 

 (2)الركائي بأبعاده البّلمتناىية".

اريخ كاألدب يستشؼ حركة المد كالجزر بيف ىذيف لّعؿ المتأمؿ في العبلقة الجدلية بيف التّ  
 متاريخ كمادة لمدراسة أغنى مف مدلكلو اإلبداعي، ككسع مفلالحقميف المعرفييف، فاحتكاـ األدب 

 أدبية يعيد تشكيؿ صكرتو فييا. ااريخ فقد كجد ألكانا كقكالبمجاالتو كمستكياتو كمكضكعاتو، أما التّ 

اريخ كاألدب يمثبلف تجربة إنسانية كبرل " إاّل أف التجربة التي تثير المؤرخ غير إف التّ  
التاريخية حقيقة التجربة التي تثير األديب، كاالنفعاؿ بالتجربة عند االثنيف جد مختمؼ، فالتجربة 

مجردة تثير في المؤرخ غريزة حب االستطبلع كالسعي كراء حقيقة أخرل تكمميا، كىكذا حتى يتككف 
اريخية، كىي تجربة مضت كطكاىا الزمف كجيد اريخي أك الييكؿ العاـ لمقصة التّ لديو البناء التّ 

 (3)مكىا بعد ذلؾ في سطكره ".تالمؤرخ أف يكشؼ عنيا كيجمكىا لمعياف، ثـ ي
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في حيف تتمثؿ تجربة األديب " في مكقؼ مف المكاقؼ )التي( يثير انفعاؿ األديب، كىي  
تجربة مميمة، إذ يستطرد األديب مف ىذا المكقؼ المثير إلى مكقؼ أخر يتفاعؿ معو كيكتمؿ بو 
إطار العمؿ الفني، كليس مف الضركرم أف تككف ىذه التجربة مما مضى كانتيى كانطكل، بؿ إنيا 

ع في الماضي كما تقع في الحاضر كالمستقبؿ، كلكنيا تتعمؽ بذات األديب كمدل انفعالو بيا لتق
كقدرتو عمى التعبير عنيا تعبيرا فنيا يكسبيا تمؾ الطبلكة التي يتسـ بيا األديب في التعبير عما 

 (1)يجكؿ بخاطره ".

ماىيتو كمكضكعاتو اريخ بحكـ اريخ كاألدب إلى ككف التّ كنعزم اختبلؼ تجربة كؿ مف التّ  
كمناىجو، ينطمؽ مف معطيات كاقعية مف أجؿ التأريخ لممسار البشرم، كبمكغ أكبر قدر مف 

 المكضكعية كالدقة، في مقابؿ األدب الذم يتسـ بالطابع التخييمي. 

اريخ كاألدب لـ تتكقؼ عند ىذا الحد، بؿ استمرت في إنتاج إف الجدلية القائمة بيف التّ 
ككيؼ يمكف لياتيف اريخ كآليات األدب،  مف الحقميف، كتحاكؿ معرفة آليات التّ صكر ليا، تخدـ كبلّ 

 اريخ مف جية كاألدب مف جية أخرل.معرفة تاريخية أدبية تميز نفسيا عف التّ اآلليتيف إنتاج 

كمف ىذا المنطمؽ أفرزت ىذه الجدلية مفيكما جديدا كأسست لو كيانو الخاص الذم يميزه  
، ك   ىك ما يعرؼ بتاريخ األدب.عف باقي العمـك

فمك بحثنا في طبيعة ىذا المفيـك لكجدنا أنو يتميز بالسيركرة كاالنفتاح كغيره مف المفاىيـ  
 لقد شيد تحكالت كتشكبلت جديدة تبعا لمنظريو كلمفترات التي مّر بيا.

اريخ األدبي، كعمد كؿ اتجاه إلى بداية حاكلت بعض االتجاىات تشكيؿ تصكرات حكؿ التّ  
يقـك ىذا المنيج عمى  ؛المنيج الذرم أك التحميؿ الجزئيكإبراز طبيعة منيجو ليذا المكضكع " 
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اريخ، كيجب تحميؿ ىذيف تصكر نظرم لتاريخ األدب، بأنو مككف مف عنصريف ىما: األدب كالتّ 
  (1) العنصريف كؿ عمى حدة، ثـ الجمع بينيما ".

 مد إلى تحميؿ كؿ عنصر عمى حدلذ يعيقـك ىذا التصكر عمى النظرة األحادية، إ 
اريخ/ األدب( ثـ محاكلة الربط بينيما، كىذا ما ينتج عف طغياف عنصر عمى حساب عنصر )التّ 

 أخر.

أما المنيج المقابؿ فيك " المنيج الدينامي أك التفاعمي ىك التصكر الذم يفترض أف األدب  
اريخ بحكـ التحكالت التي تقع في التّ  اريخ يتفاعبلف كيككناف قكة دافعة كاحدة، تخمؽ طاقتياكالتّ 

كاألدب عندما يبلمس الكاحد منيما األخر، كعمى إثر ذلؾ تتكلد قكة جديدة، ىي التي يمكف أف 
اريخ تكصؼ بتاريخ األدب، فتتسـ في نفس الكقت باالختبلؼ عف العنصريف المككنيف لو، التّ 

ب مف العنصريف معا، كمع ذلؾ فإنيا كاألدب، كباالئتبلؼ بينيما بحكـ انحدار مادة تاريخ األد
 (2)تصبح عنصرا كاحدا كمادة كاحدة تحمؿ صفة العنصريف ".

اريخ كاألدب، فيتكلد عف ىذا الحكار كالتبلـز أسئمة يتبنى ىذا االتجاه مفيـك الحكارية بيف التّ  
يخ األدبي ار اريخ كاألدب؟ ما مكضكع التّ جديدة حكؿ تاريخ األدب: كيؼ يتـ ىذا التفاعؿ بيف التّ 

 تجعمو عمما مستقبل بذاتو؟.بنات األساسية التي ينبني عمييا فككيؼ نحدده، كما ىي المّ 

اريخ اريخ كاألدب، يدرس التّ : التّ لفظاف إذا فككنا مصطمح )تاريخ األدب( فإنو ينتج عف ذلؾ 
ف بقيت مؤشراتو تعيننا عمى فيـ حقائقو كأسراره،  لكف األدب عمى أنو ماض زالت كتبلشت آثاره، كا 

ماض كحاضر، في آف كاحد، ماض ألف تاريخ األدب مكغؿ في القدـ، كاإلنساف عرؼ األدب منذ 
بداية الخمؽ في أبسط صكره، كلكنو حاضر ألنو ما زاؿ حّيا أمامنا تنقمو األجياؿ مف عصر ألخر كمف 

 مكاف ألخر، مف ىذا األساس نستشؼ مسار تاريخ األدب سكاء عند العرب أك الغرب.
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البدايات األكلى لمتأريخ في األدب تعتبر " جيكدا تأسيسية جّبارة ال مجاؿ إلنكار ريادتيا  إفّ  
كقيمتيا، كتستحؽ مف الباحثيف كامؿ اإلجبلؿ كاالحتراـ، غير أف البحث العممي الرصيف يفرض 

أخرل عمينا القكؿ بأف ىؤالء المؤرخيف )األكائؿ( مثميـ مثؿ البشر جميعا، يصيبكف مرة كيخطئكف 
اريخي المحكـك بجممة مف كينبغي أف نضع مشركعاتيـ القيمة الضخمة تمؾ في إطار سياقيا التّ 

 (1)الضكابط العممية كالمعرفية كالمينية ".

اريخ األدبي، فرغـ تميزىا بفجكات فيذه الجيكد تندرج ضمف المحاكالت الجادة في بحث التّ  
 ة بخصكص ىذا الخطاب.كثغرات، إاّل أّنيا قدمت أفكارا كتأمبلت جديد

فتاريخ األدب العربي عبارة عف بحث في حياة األدباء كالمبلبسات المحيطة بيـ كتتبع  
 تطكر الفنكف األدبية كفؽ تسمسؿ زمني، كأىـ األغراض كالفنكف كالمدارس األدبية.

كاألدب عند العرب عرؼ تقسيمات عديدة أخضع ليا ضمف منطمقات كآليات معينة  
ياسي الذم يرتكز عمى تصنيؼ األدب كفؽ المراحؿ السياسية لؤلمة العربية مف حيث كالتقسيـ الس

العصر الجاىمي كاإلسبلمي كاألمكم كالعباسي كما يميو، كالتقسيـ الفني الذم يصنؼ األدب 
  باعتبار النكع )الشعر كالنثر( أك باعتماد المدارس كالتكجيات الفنية.

ألدب فيي تظؿ ظاىرة أقامت تحميبل معينا لممؤرخ، رغـ كأّيا كانت الصكرة التي يؤرخ بيا ا
 ما يعترييا مف مكقؼ النقاد حكؿ أىميتيا كسمبيتيا.

حكؿ التاريخ األدبي، إاّل أّنيا تشترؾ في ككنيا تفتقر في  ميما اختمفت المفاىيـ  العربية 
لؼ أك التخمص مف الحدكد التي تفرضيا عمى األدب، فيي تنحدر إلى دراسة النص أك المؤ 

التأثيرات البيئية بشكؿ منغمؽ كمنقطع، أم ال تعير اىتماما لزمف المتسمسؿ، فالمؤرخكف العرب لـ 
يتطرقكا إلى الغكص في أغكار الظاىرة األدبية أك محاكلة التعرؼ عمى معايير انتقاء النصكص أك 

القراءة كالتمقي األدباء، كال عمى استمرارية النص في مجتمعو كمجتمعات ما بعده، كال عمى طرؽ 
 التي تختمؼ مف جميكر إلى أخر.
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ىذه االنتقادات غير مقصكرة عمى تاريخنا األدبي فحسب، بؿ تمتد إلى مكضكع تاريخ  
األدب في أكركبا، ألف انطبلقتو كانت عبارة عف جمع كتبكيب لمعطيات الكتّاب كمؤلفاتيـ، كتتفؽ 

يخ األدبي بطريقة تقترب مف مفيكمو الحقيقي كانت ار المحاكلة األكلى لكتابة التّ  أغمب الدراسات أفّ 
مف قبؿ "الشاعر كميماؾ دكسيريف الذم كضع سردا مبينا لمكتّاب كمؤلفاتيـ، كقد قسمو إلى مائة 
كعشريف كتابا يؤلؼ في مجمكعيا كتابا تعريفيا، كفي نفس الكقت كتابا نقديا كترتيبيا، كيعتبر ىذا 

 (1)األدب ".الكتاب أكؿ محاكلة منيجية لتاريخ 

إف دراسة الماضي ال تتكقؼ عند إحياء أثار السابقيف بالتدكيف كفقط، بؿ مف أجؿ البحث  
عف الحاضر كمعناه، كىذا ىك القصد مف الرجكع إلى الماضي في نظر المناىج المعاصرة، يقكؿ 

" " مازاؿ مؤرخك األدب يشبيكف إلى حد اآلف Roman Jackobsonجاكبسون" " رومان"
التي تعتـز اعتقاؿ شخص ما، فتحاجز بعشكائية كؿ ما تجده في البيت، بما في ذلؾ الشرطة 

األشخاص الماّريف في الشارع، ىكذا يستعيف مؤرخك األدب بكؿ شيء، فبدؿ تأسيس عمـ لؤلدب 
 (2)تكضع كتمة مف األبحاث غير المنظمة".

مف المياـ المتعمقة  اريخي، أك مجمكعةاريخ األدبي صكرة مف صكر السرد التّ لـ يعد التّ  
جراءاتيا، أفرزتيا اتجاىات  بالتصنيؼ كالتبكيب كالتحقيؽ، بؿ أضحى ممارسة كنظرية ليا أدكاتيا كا 
جديدة تبحث عف زكايا النظر القائمة عمى الفيـ العممي كالمنيجي، كتدلنا أغمب الدراسات النقدية 

عطاء نظرة جديدة أف المحاكالت األكلى التي أسست عمى بنى منيجية في بمكرة تا ريخ األدب، كا 
الذم يعد أحد األقطاب الكبار في  "Gustave Lansonغوستاف ّلنسون" "كانت مف طرؼ "
 مجاؿ تاريخ األدب.

" نظريتو معارضا فكرة التاريخ األدبي Gustave Lansonغوستاف ّلنسون" "لقد أسس " 
أقاما منيجيما انطبلقا مف الّمذيف  "F.Bruntiereو"برونتير" " "H.Taineتين" "حسب نظر "

" " كأقكل العقكؿ ىي التي انزلقت إلى الثمؿ Lansonّلنسون" "مسممات العمـك الطبية، يقكؿ "
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باكتشافات العمـ الكبيرة، أقكؿ ىذا كأنا أفكر في تيف كبركنتير الّمذيف لف آخذ مرة أخرل في نقد 
عمميات العمـك الطبيعية  مذىبيما، فمقد أصبح مف الكاضح اليـك أف قصدىما إلى محاكاة

، فاألدب (1)اريخ األدبي كتشكييو " كالعضكية، كاستخداـ معادالتيا قد انتيى بيما إلى مسح التّ 
بخبلؼ العمـك األخرل يتميز بككنو مكضع الجمالية كالتأثير " فخاصية المؤلؼ األدبي ىي أف تثير 

حساسو كخيالو" النص األدبي تقاس بما تحققو مف  ، فقيمة(2) لدل القارئ استجابات في ذكقو كا 
 استجابات فنية كعاطفية كذكقية لدل القارئ.

" عمى أف منيجو " ىك في صميمو Gustave Lansonغوستاف ّلنسون" "يصر " 
اريخية كاالجتماعية كسيمة لتفسير األدب كتعميؿ ، الذم يتخذ مف األحداث التّ (3)اريخي " المنيج التّ 

اريخ تحقيؽ النصكص كتكثيقيا باستحضار بيئة األديب " ينتيي التّ ظكاىره كخصائصو كيركز عمى 
األدبي بالتعبير عف العبلقات القائمة بيف األدب كالحياة، حيث يمتحؽ بعمـ االجتماع، إف األدب 
مرآة المجتمع، تمؾ الحقيقة التي ال تقبؿ الجدؿ كالتي تسببت في أخطاء كثيرة، إف األدب غالبا ما 

 (4)مع، إنو مرآة المجتمع ".يككف مكمبل لممجت

" مرآة المجتمع، فكؿ عمؿ أدبي ىك ظاىرة Lansonّلنسون" "األدب حسب " إفّ  
اجتماعية، فالفرد ابف بيئتو ال يقاس بعبقريتو الفردية، بؿ باندماج ذاتو مع مجتمعو، أم جكىر 

 العمؿ األدبي ىك التكاصؿ بيف الفرد كالجميكر )المتمقى(. 

" كسيمة بالغة األىمية في تكجيو القارئ إلى Lansonّلنسون" "ريخي عند "ايعد المنيج التّ  
اإللماـ بالسياؽ التاريخي كمكقعو ضمف الدائرة األدبية التي ينتمي إلييا، كنظرا ليذا التداخؿ الذم 

 " مكضكع كؿ منيما قائبل: " إفّ Lansonّلنسون" "اريخ األدبي حدد "اريخ كالتّ يحصؿ بيف التّ 
رخيف ىك في الماضي، كلكنو ماض ال يعرفكنو إاّل بالمؤشرات أك اإلشارات التي مكضكع المؤ 
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يحاكلكف بيا إعادة تككيف فكرة عف ىذا الماضي، كمكضكع مؤرخي األدب ىك الماضي كذلؾ 
 ّلنسون" "، كبيذا حاكؿ "(1)كلكنو ماض مازاؿ قائما، فاألدب ىك في نفس الكقت ماض كحاضر" 

Lanson اريخ العاـ.تاريخ األدب حتى يميزه عف التّ " أف يحدد مكضكع 

بداية تحكؿ في الدراسات النظرية لتاريخ  1915كيسجؿ ظيكر الشكبلنييف الركس منذ سنة  
 (2)األدب ففي " مقدمة الشكبلنييف الركس لمتطكر األدبي مسممة التمييز بيف شكؿ ككظيفة األدب ".

ة بيف الّمغة األدبية كغير األدبية، انتقؿ انتباىيـ فبعدما كانت دراسة الشكبلنييف تؤكد عمى العبلق 
إلى المظاىر الّمغكية كالشكمية في النصكص األدبية نفسيا " إف الدكاؿ األدبية )األشكاؿ( تستند إلى الّمغة 
المتداكلة كىي مف ىذه الزاكية تحمؿ مدلكالت شائعة )أكؿ، سافر...إلخ( إاّل أف ىذه الدكاؿ )األشكاؿ( 

اكلة تككف داخؿ األدب منظمة عبر طرائؽ الصنعة أك الكتابة عمى نحك يجعميا تحمؿ دالالت لمغة المتد
)كظائؼ( مف الدرجة الثانية، كتختمؼ ىذه الكظائؼ األدبية )المدلكالت الثانية( عف بعضيا األخرل مف 

عمى مستكيات  خبلؿ لعبة تقاببلت )تتمثؿ في األنمكذج األدبي(، كتأتمؼ فيما بينيا )التركيب( كتتمظير
 (3)مختمفة )قاعدة اإلدماج(، مف ثـ إمكانية دراسة المتكاليات األدبية أك الفنية ".

حسب المفاىيـ الشكبلنية يقـك التطكر األدبي عمى اإلحاطة بالنص األدبي مف الداخؿ  
ت كالخارج كذلؾ بدراسة أصغر كحدة كصكال إلى المتكاليات األدبية عبر األزمنة، مف ىذه الفرضيا

أتاحت الشكبلنية مفيـك جديدا لتاريخ األدب " إنو التغيرية األدبية، أم تطكر المتكالية كالمتكاليات 
 (4))األدبية(".

كبيذا حددت الشكبلنية منيجيا في تعامميا مع الخطاب األدبي ككشفت عف مفاىيـ جديدة  
لى ظ يكر االتجاه البنيكم الذم لعمـ األدب " فإذا كانت الشكبلنية قد دعت إلى قياـ عمـ األدب كا 

سيركز اىتمامو عمى النص األدبي كبنية قائمة بذاتيا ليا عالميا الّمغكم كالجمالي الخاص بيا، فإف 
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ذلؾ دفع ظيكر دراسات تيتـ بالنص األدبي، عرفت ب )عمـ النص( كمف نتائج ىذا االتجاه 
قتيا بعضيا ببعض كىك ما محاكلة إنشاء تاريخ أدبي خاص بالنصكص األدبية فيما بينيا أك عبل

 (1)عرؼ بالتاريخ التناصي لؤلدب ".

فكؿ ىذه الكتابات تحاكؿ أف تؤرخ لؤلدب، لكنيا لـ تصمد طكيبل، غير أنيا كشفت عف  
مكضكع تاريخ األدب بشكؿ أكسع كأكضح ساعد عمى التفكير في تكجو جديد لمكضكع تاريخ 

يكدات النظرية التي ركزت عمى النصكص األدب "كلكي يتسنى لتاريخ األدب أف يستكعب المج
  األدبية عمـ األدب أك عمـ النصكص، كالدراسات البنيكية التي قالت ببل زمنية النصكص

اريخ كالمجتمع، فقد ظيرت نظرية كالدراسات االجتماعية التي قامت عمى العبلقة بيف األدب كالتّ 
 (2)النسؽ االجتماعي العاـ ".األنساؽ كتعدد األنساؽ التي ستدمج تاريخ األدب في إطار 

لقد جاء مفيـك النسؽ لغرض دراسة تاريخ األدب ضمف ممارسة نظرية تسمح بتأطيره أكثر  
كالكشؼ عف طبيعة ىذه المقابمة النقدية التي لقيت جداال كنقاشا حادا بيف مختمؼ االتجاىات 

زيجفريد ر ما قاـ بو "كالمدارس الحديثة كالمعاصرة، مف أىـ األبحاث التي أسست ليذا المنظك 
الذم يرل " بأنو كاف ينظر إلى األدب عمى أنو معطيات مكضكعية تحمؿ  "S.Shmidtشميدت" "

معانييا كداللتيا كقيميا في ذاتيا، كأنو يجب أف ننظر إليو عمى أنو نسؽ اجتماعي، بحيث ينظر 
 (3)نشر كتمؽ كتداكؿ ".إلى األنساؽ التي تعمؿ في الظاىرة لتحكليا إلى ظاىرة أدبية مف إنتاج ك 

بأنو " شبكة مف " Itman Even Zohar" إيتمار إيفن زوىار"كما يعرؼ النسؽ األدبي "
العبلقات التي تحصؿ بيف النصكص، بما في ذلؾ النصكص الممكنة، أم النماذج يتـ بمكجبيا 

 (4)دب".في نفس الكقت كبّل كاحدا يسمى عادة األ «تكّكف  »ك  «تنتمي إلى  »االعتقاد بأنيا 
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با عمى مدل فعاليتو ك اريخ األدبي في أكر تدلنا ىذه التصكرات النظرية حكؿ كتابة التّ  
ذا ما قارناىا بالبحكث كاالجتيادات العربية لكجدنا تناقضا  كأىميتو في الخطاب النقدم الغربي، كا 

ربية تتسارع كبيرا بيف ىذيف الشقيف )العربي كالغربي(، ففي الكقت التي كانت فيو الدراسات الغ
اريخي بخطى كبيرة نحك اكتشاؼ كنو ىذا المكضكع الجديد، بقي الدرس العربي " سجيف المنيج التّ 

البّلنسكني منذ أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف، كقد تحكـ منيجو في جؿ الدراسات 
إلى ما اعترل ذلؾ النمكذج  المتعمقة بتاريخ األدب كلـ تتنبو الدراسات النظرية العربية في المكضكع

 (1)مف انتقادات كتطكرات منذ الشكبلنييف الركس ".

بعد استعراض لمختمؼ اآلراء المتعمقة بتاريخ األدب، كىي أنيا تؤلؼ في مجمكعيا  
تصكرات، كترل في الحاضر انطبلقة نحك معرفة الماضي، كفي إطار مف التصكر النسقي تكشؼ 

 اصرة التي تسعى إلى تحقيؽ فرضيات نسبية نكعا ما.عف مختمؼ األصكات كالرؤل المع
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 المبحث الثاني: إشكالية التجنيس في المادة التّاريخية الموّجية لمطفل

يعرؼ الجنس األدبي بأنو مجمكعة مف األنظمة كالمعايير التي تفرض سمطتيا عمى اإلنتاج  
تككف خاضعة لمجمكعة مف  اإلبداعي، فالجنس خانة تصنؼ داخميا مختمؼ النصكص التي

اآلليات كالميكانيزمات التي تميزىا عف بعضيا البعض، كتحدد سماتيا كخصائصيا حتى تتكلد 
 جماليتيا.

بأنو " اصطبلح عممي يستخدـ في تصنيؼ أشكاؿ  "معجم مصطمحات نقد الرواية"كيعرفو  
، األكلى تنطمؽ مف الخطاب، كىك يتكسط بيف األدب كاآلثار األدبية، ىناؾ طريقتاف لمتصنيؼ
 (1)المبدأ إلى األثر )االستنتاج(، كالثانية تنطمؽ مف األثر إلى المبدأ )االستقراء( ".

فمكؿ جنس أدبي استقبلليتو الذاتية التي ينفرد بيا عف األجناس األخرل تبعا لمعناصر  
، كىك بيذا المككنة لو، كالتي تكمؿ بعضيا البعض كفؽ نسيج كاحد لتحقيؽ ىكية العمؿ اإلبداعي

  يفرض نفسو عمى كؿ مبدع يعالج فيو مكضكعو.

لكف مقكلة األجناس األدبية لـ تبؽ عمى حاليا، فيي ليست أكامر لمكاصفات فنية تحكـ  
نما ىي نظرة تعميمية تفسر رؤل المبدع المتغيرة تبعا لتغير الظركؼ  كتقيد إنتاج المبدع، كا 

لى التحديث كالتجديد " فاألجناس تمثؿ مجمكعة مف االجتماعية، ككفقا لركح العصر الذم يسعى إ
االختراعات الفنية الجمالية، يككف الكاتب عمى بّينة منيا، كلكنو قد يطكعيا ألدبو، أك يزيد فييا 

 (2)كىي دائما معممة مشركحة لدل القارئ الناقد ".

المعايير  فالنصكص الحديثة تبني نسقيا الجديد انطبلقا مف مرجعية سابقة، فيي ال تمغي 
نما تحاكؿ إعادة تنظيميا كفؽ أساليب كقكالب جديدة، تؤسس لنكع  الشكمّية األكلى إلغاءا تاما، كا 

 مف الكتابة تستجيب لمتطمبات الفرد كالمجتمع.
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كتختمؼ الكتابة لؤلطفاؿ عف الكتابة لمكبار خاصة في األجناس األدبية )قصة، مسرح  
طكيؿ كاختيار مناسب لمنص في كؿ أنكاعو، فكؿ  شعر...(، فأدب األطفاؿ يحتاج إلى تأمؿ

صيغة كتابية يفترض أف تتكافؽ مع مستكل الفئة العمرية لمطفؿ، كذلؾ باعتماد مرجعيات فنية 
  كأدكات تقنية تؤطر ميارة العممية الكتابية.

اريخية المكّجية لمطفؿ الجزائرم فيما يخص المادة التّ   كقد عرؼ التصنيؼ اإلجناسي 
صياغتيا كفؽ قكالب أدبية، كفي دراستنا ىذه نسعى إلى تقديـ قراءة نقدية تنطمؽ مف  ةإشكالي

اريخية( ككضع مقارنة تقـك عمى التحديد المعيارم الجنس األدبي المقصكد بالدراسة )القصة التّ 
لؤلجناس األدبية المعتمدة في المدكنة المدركسة، بغية الكصكؿ إلى تحديد المؤشر الجنسي لكؿ 

 إبداعي.نمكذج 

القصة بأنيا " سرد كاقعي أك خيالي ألفعاؿ، كقد يككف  "معجم المصطمحات األدبية"يعرؼ 
 (1)نثرا أك شعرا يقصد بو إثارة االىتماـ كاإلمتاع أك تثقيؼ السامعيف أك القراء ".

إف القصة حسب ىذا التعريؼ تحتكم عمى مكاصفات أىميا: أنيا تندرج ضمف النثر أك  
ف كان ت أقرب إلى النثر منو إلى الشعر، ألف القصة غالبا ما تدخؿ ضمف األجناس الشعر، كا 
، كما أنيا عبارة عف سرد ذك مرجعية كاقعية أك مف كحي (2) محمد غنيمي ىاللالنثرية كما يرل 

الخياؿ، كالسرد " عممية إنتاج يمثؿ فييا الراكم دكر المنتج كالمركم لو دكر المستيمؾ كالخطاب 
 (3)منتجة ".دكر السمعة ال

أما القصة في أدب األطفاؿ فيي " شكؿ مف األشكاؿ الفنية المحببة لمطفؿ، ألنيا تتميز 
بالمتعة كالتشكيؽ مع السيكلة كالكضكح، كلمقصة أىداؼ كثيرة، عقدية كتربكية كتعميمية كترفييية 
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ثارة التفكير كالبحث  (1)عنو ". شريطة نجاحيا أسمكبا كمضمكنا في كسب شغؼ الطفؿ كاىتمامو كا 

كتقـك القصة عمى معايير البد مف تفاعميا داخؿ النص لتقديـ نسيج متكامؿ يحيؿ إلى  
 (2)ىي " الكسط أك البيئة كالحبكة كالحدث كالشخصيات كالحكار كاألسمكب ".ك جنس القصة، 

مف ىذا التنظير المبسط لمقصة يتجمى لنا أف النمكذج اإلبداعي المعنكف ب )صدل  
يندرج ضمف جنس القصة، ألف الكاتبة اعتمدت في بنائيا لمنص األدبي  يفة صالحي"لشر السنيف( "

عمى المقكالت األساسية لمقص )الحدث، البيئة الزمنية كالمكانية، الشخصيات، الحبكة، الحكار 
 األسمكب( دكف إغفاؿ أم مف ىذه العناصر.

ة ككمكجو جنسي لمنص النصية كعتبة قرائي تكفي بعض النماذج اإلبداعية تقؼ المكازيا 
حيث استأثرت بعض النماذج المدركسة بتأطير عناكينيا بعبارات تجنيسية مثؿ )قصة يغمراسف كما 

، فيذا النمكذج يندرج ضمف نكع قصصي مستحدث يعرؼ باسـ لمحمد كشيدة"ركاىا ابف خمدكف( "
أف تحكى  القصة المصكرة أك الشريط المرسـك " كىك فف يجمع بيف كسيطيف قصة كصكرة، أم

القصة مف خبلؿ صكر مرسكمة، صكرة مصحكبة في الغالب بنص / حكار مكتكب عمى متتالية 
مف الصكر، قد يككف في شكؿ شرائط مرسكمة أك صفحة مرسكمة في مجمة تنتيي عادة بمكقؼ 

 (3)مضحؾ أك ألبـك قد تصؿ القصة فيو إلى ثبلثيف صفحة ".

المدكنة المدركسة، كذلؾ مف خبلؿ اعتماد كلقد كاف لمقصة المصكرة حضكرا بارزا في  
ـ بعض الكتّاب عمى ىذا الشكؿ الفني، كسمسمة )تاريخ الجزائر( تأليؼ مجمكعة مف األساتذة، كقدّ 

قصتيف تندرجاف ضمف ىذا الجنس األدبي ىما: الكاىنة  "عباس كبير بن يوسف"كذلؾ الكاتب 
 ـ(.18ية في القرف )ممكة األكراس(، الّرايس حميدك )بطؿ البحرية الجزائر 
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فقد كرد تحت عنكاف: بكعمامة )ممحمة أكالد  "رابح خدوسي"مكاتب ل اإلبداعي نمكذجالأما  
، فينا إشارة إلى جنسيف أدبييف أحدىما شعرم )الممحمة( كاألخر «قصة تاريخية »سيدم الشيخ( 

لمتمقي، ألنو في نثرم )القصة(، فمصطمح )الممحمة( قد يككف غريبا أك مستعصيا عمى فيـ الطفؿ ا
مستكل لـ يدرؾ بعد مفيـك الممحمة، فيي تتجاكز القامكس الّمغكم لو، فالممحمة " مف _حيث أنيا 
جنس أدبي_ ىي قصة بطكلة تحكى شعرا تحتكم عمى أفعاؿ عجيبة، أم عمى حكادث خارقة 

 (1)لمعادة".

يفرؽ بيف الحقيقة  فمقد عرؼ اإلنساف الممحمة في العصكر األكلى مف حياتو، عندما كاف ال 
كالخياؿ، ككاف ىذا األخير في كئاـ تاـ مع العقؿ البشرم آنذاؾ، ككثيرا ما تمتزج الممحمة 

" الممحمة في أبطاليا كحكادثيا أصكؿ  محمد غنيمي ىالل"باألساطير كالخكارؽ كاآللية، يقكؿ "
حدكد فاصمة بيف الحقائؽ تاريخية، لكنيا تختمط باألساطير كالخرافات لذلؾ العيد الذم لـ تقـ فيو 

كالخياالت، كفي المبلحـ يتغنى الشعب بماضيو كعجائب ىذا الماضي عمى أنو الصكرة المثمى 
 (2)التي يحؿ فييا الشعب أمالو كمثمو العميا، إرضاء لعقائده كنزعاتو ".

إدراج عممو اإلبداعي تحت جنس الممحمة يككف قد  رابح خدوسي"إف محاكلة الكاتب " 
المفاىيـ المعيارية التي تقـك عمييا الممحمة، فالممحمة تركل شعرا، أما العمؿ المقدـ  خمخؿ بعض

لمطفؿ، فقد جاء نثرا، كما أف مف خصائص الممحمة أنيا مطكلة شعرية، في حيف أف ما يقدـ 
صفحة، عبلكة عمى ىذا أنو أسقط أىـ خاصية لمممحمة كىي )العجائبية  32لمطفؿ ال يتجاكز 

 اريخ في الممحمة.التي تسند إلى التّ كالغرائبية( 

يمكف أف يعتمد عمى التخييؿ في تككيف األحداث، لكنو  رابح خدوسي"صحيح أف الكاتب " 
تخييؿ ال يتجاكز العقؿ كالمنطؽ خصكصا أف المتمقي ىك الطفؿ، كربط التاريخ بأكىاـ كخرافات 

 اريخ.كلية حكؿ التّ كتقديميا ليذا النكع مف المتمقي )الطفؿ( قد يزعزع مفاىيمو األ
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فرغـ أف الممحمة لـ يعد ليا كجكد في الكتابات المعاصرة، إال أف بعض عناصرىا تمكنت  
ب آلياتيا بما يتماشى اتّ ية لكف بدرجة يستثمر فييا الكاإلبداع اإلنتاجاتمف التغمغؿ كالتسمؿ إلى 

كتقدـ العقؿ البشرم، كالنظـ  كمكضكعاتيـ اآلنية، فالمبلحـ " لـ يعد ليا كجكد، فالمدينة الحاضرة،
الديمقراطية، لف تسمح بقياـ المبلحـ في عصرنا، حتى إف محاكلة خمقيا يعد بمثابة محاكلة بعث 

 (1)المكتى، ككجكد خصائص المبلحـ في عمؿ أدبي معاصر يعد مرضا فنيا يجب استئصالو ".

ظـ كيفخـ مفيـك كيمكف أف نعمؿ عمى ىذا التجنيس )الممحمة( بأف الكاتب أراد أف يع 
البطكلة لدل الشيخ بكعمامة، كلذلؾ استعار مصطمح الممحمة لككنيا تعبر عف البطكلة الخارقة 
كالمعجزات التي يقـك بيا البطؿ، كبيذا يرتفع الكاتب بالبطؿ )بكعمامة( إلى مصاؼ أبطاؿ اليكناف 

نما ك انت تربطيا صبلت مباشرة أيف كانت تسند ليـ مياـ يعسر عمى اإلنساف العادم القياـ بيا، كا 
باآللية كأنصاؼ اآللية، غير أف ىذا التفكير الغير منطقي بعيد عف عصرنا الحالي كبعيد عف 

 تفكير الطفؿ العربي.

 رابح خدوسي"اريخية(، فيي صيغة تجنيسية أخرل أسندىا الكاتب "أما عبارة )القصة التّ  
اريخ لتفيـ حقائقو كالشخصية ىاميف: التّ  اريخية تقـك عمى عنصريففالقصة التّ لعممو اإلبداعي، 

اريخية تسجيؿ لحياة اإلنساف اإلنسانية لتفيـ ركحيا، كتقدير أىميتيا في الحياة، كبيذا فالقصة التّ 
كتجاربو في إطار تاريخي، كىي تزكد األطفاؿ بالمعمكمات كالمعارؼ السياسية  وكعكاطفو كانفعاالت

كالكطنية، كتمدىـ بالتفكير السميـ في إطار مشكؽ كأسمكب كالمعتقدات كالنظـ كالعكاطؼ القكمية 
 جميؿ كجذاب.

اريخية، فيك إذف يندرج ضمف جنس كبتتبع النمكذج السابؽ نجد أنو يرسخ لمفيـك القصة التّ  
القصة ال الممحمة، كالمزاكجة بيف ىذيف الجنسيف )الممحمة كالقصة( ليس باألمر اليسير عندما 

ف الفنية الخصائص فيأماـ جنسيف متباعديف نكعا ما  صغار، ألنناية لمتككف الكتابة مكجّ  ، كا 
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فظ )الممحمة( كانت ىناؾ عبلقات تربطيما، إال أف الممحمة أبعد عف تفكير الطفؿ، ككركد ىذا المّ 
 .رابح خدوسي"في عمؿ مكجو لمطفؿ قد يكحي لو بالضبابية، كنقص الحس النقدم لدل الكاتب "

مف أبرز كتّاب أدب الطفؿ في الجزائر، كالذم يحاكؿ ىك  يرات"العزيز بوشفكيعد عبد " 
اآلخر اإلشارة إلى طبيعة الجنس األدبي في نمكذجو اإلبداعي المعنكف ب )محمد بمكزداد _ قصة 
كفاح_(، كما نممسو مف ىذا النمكذج أنو سرد نثرم لكقائع حقيقية تاريخية، فيك مبدئيا ضّمف نصو 

ثر، الكقائع( لكنو انحاز عف المككنات الفنية األخرل لمقصة، حيث أساسيات القص )السرد، الن
يطغى عنصر الحكار عمى بقية العناصر، كالحكار ىك جكىر المسرحية، ألنيا تقـك عمى حركة 

 "فن" في كتابو Aristoteأرسطو" "الشخصيات كتكاصميـ الّمغكم ال بكاسطة سرد الحكاية، يقكؿ "
التي تقدـ  «المسرحيات»ظة دراما عمى مثؿ تمؾ المنظكمات " كليذا يطمؽ البعض لف الشعر"

 (1)أشخاصا كىـ يؤدكف أفعاال ".

" بالغمكض كالخمخمة )طارؽ بف زياد _رجؿ عبد العزيز بوشفيراتكبيذا تتصؼ كتابات " 
/ األمير خالد _عمى كف_ة أمجاد حققيا النكميديّ اليمة كالمبادرة_/ فاطمة نسكمر/ سيفاكس _أيّ 

( فالمتتبع ليذه النماذج اإلبداعية يرل أف الكاتب طبعيا بطابع الحكار، فبل يفرؽ قيف _خطى الساب
الطفؿ في ىذه الحالة بيف ما يقدـ لو أىي مسرحية أـ قصة أـ حكار أـ عبارة عف سؤاؿ كجكاب 

" " إما إلى أف الكاتب يتممص مف مكقؼ صعب في مرتاض عبد المالككالّعمة في ذلؾ كما يرل "
كالكصؼ كالكشؼ، فيعمد إلى إلقاء المؤكنة عمى الشخصيات لينطقيا بأم كبلـ، كيعني  التحميؿ

ما إلى أنو  بعض ىذا أنو يسمؾ ىذا السمكؾ عف كعي كأكاد أقكؿ: عف غش كمخادعة لممتمقي، كا 
، فيعمد إلى كتابة ىذه المحاكرات دكف كعي فني فيصكؿ فييا كيجكؿ، كلكنو لدل  مبتدئ محرـك

 (2)فسد عمى الشكؿ الّمغكم األساسي أمره، فتطغك لغة الحكار عمى لغة السرد ".نياية األمر ي
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" إلى الطفؿ تفتقد كثيرا لمقكمات عبد العزيز بوشفيراتفيذه النماذج المقدمة مف الكاتب " 
نما نعتبرىا  األجناس األدبية )القصة، المسرحية( كال يمكف تصنيفيا في أم خانة مف الخانات، كا 

ة تقدـ لمطفؿ عمى شكؿ مبتدع كمبتكر، لكنو يفتقد إلى الجمالية كالفنية، ألنو يجيؿ ردة مادة تاريخي
فعؿ الطفؿ أثناء تمقيو لمثؿ ىذه الحكارات، ىؿ تستيكيو أـ ينفر منيا، بحكـ ككنيا تفتقد لمجماليات 

لنظر عف " غض افعبد العزيز بوشفيراتكالمكاصفات الفنية التي يريدىا الطفؿ في كتاباتو، كليذا "
 مدل تجاكب الطفؿ لمثؿ ىذه اإلنتاجات اإلبداعية.

يراد عبد العزيز بوشفيراتكال يكتفي "  " في كتاباتو المكّجية لمطفؿ باإلكثار مف الحكار، كا 
نما تعدل ذلؾ إلى سرد حياة البطؿ )العربي بف  تقنية السؤاؿ كالجكاب بيف السارد كالبطؿ، كا 

الحكارية التي طغت عمى أعمالو السابقة، كاستبدليا بسرد مييدم( بضمير المتكمـ، أم تجاكز 
البطؿ حياتو الخاصة لؤلطفاؿ، يقكؿ في إحدل المقاطع السردية " أنا إذف البطؿ الشييد محمد 

، لقد عشت رفقة جيؿ مف الرجاؿ الذيف صنعكا أحداثا االسـالعربي بف مييدم، ال شؾ تعرفكف ىذا 
 (1)تتحكؿ إلى أمجاد بمباركة كامؿ أبناء الشعب الجزائرم ".ىّزت الرأم العاـ محميا كدكليا ل

مف الكىمة األكلى عند قراءة ىذا المقطع السردم يتبيف لمطفؿ أف العمؿ اإلبداعي ىك سيرة  
ذاتية بحكـ تكظيؼ ضمير )األنا( كأف الكاتب ىك نفسو البطؿ المخاطب لممتمقي )الطفؿ( في 

 النص السردم.

العاـ أنيا " ذلؾ النكع األدبي الذم يتناكؿ بالتعريؼ حياة إنساف ما  تعرؼ السيرة بمفيكميا 
تعريفا يقصر أك يطكؿ، فإف جانبا كبيرا مف جكانب الحياة في ىذه السيرة يقـك عمى التفكير كالتأمؿ 
مف جية كالسمكؾ كالعمؿ مف جية أخرل، كلكنيا إلى جانب ىذا كذاؾ فف أدبي جكىره التكاصؿ 

 (2)مغكم ".الّ 

                                                           
 .2، ص2014عبد العزيز بكشفيرات، العربي بف مييدم )رجؿ المبادرة كالحسـ(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  –1
 .2، ص1992عبد العزيز شرؼ، أدب السيرة الذاتية، مؤسسة األىراـ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، د ط،  –2



جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخيةالتفاعؿ األ     الفصؿ األكؿ:                    

73 

 

 تلسيرة تتناكؿ حياة شخصية أك إنساف فذ، أك قد تتخذ جانبا مف جكانب حياتو كتككف ذافا
طابع أدبي كأداتيا الّمغة ككسيمتيا التكاصؿ، كىي نكعاف: سيرة غيرية يدكنيا كاتب عف شخصية 

 فيميبمعينة تركت أثرا في مجتمعيا، كسيرة ذاتية يكتبيا صاحبيا عف نفسو كحياتو، يعرفيا "
بأنيا " حكي إستعادم نثرم، يقـك بو شخص " )السيرة الذاتية( Philippe Lejeune"لوجون" 

 (1)كاقعي عف كجكده الخاص، كذلؾ عندما يركز عمى حياتو الفردية ".

" لمسيرة الذاتية نرل أنيا حكي Philippe Lejeuneفيميب لوجون" "مف تعريؼ " 
مية الحكي أك السرد )السارد( شخص كاقعي إستعادم نثرم، فينا يقصد بأنيا تسرد لغة، كيقـك بعم

ىك )المؤلؼ(، أم شخص غير خيالي في السيرة الذاتية، يعيد تشكيؿ حياتو الفردية كتاريخو 
 الشخصي )مكضكع السيرة( تشكيبل سرديا.

مغة " تعرض أربعة عناصر: الّ Philippe Lejeuneفيميب لوجون" "فالسيرة الذاتية عند " 
 كع.المؤلؼ، السارد، المكض

فالمؤلؼ كأحد العناصر التأسيسية لمسيرة الذاتية يككف اسمو مطبكعا عمى غبلؼ الكتاب  
كىك يتحمؿ مسؤكلية التمفظ عف طريؽ ضمير )األنا(، كغالبا ما يحمؿ المؤلؼ اسـ عمـ تسند إليو 
ج النصكص المنشكرة، كتعتبر مؤلفاتو الخاصة، فيك )المؤلؼ( " العبلمة الكحيدة في النص _ لخار 

_ ال ريب فيو، التي تحيؿ إلى شخص كاقعي يطمب بيذه الطريقة أف ننسب إليو في أخر  النص
                                                                          (2)المطاؼ مسؤكلية تمفظ النص المكتكب برمتو ".

( أف يككف ىناؾ تطابؽ بيف كتفرض السيرة الذاتية ) أم السيرة التي تحكي حياة المؤلؼ 
اسـ المؤلؼ كالسارد كالشخصية الرئيسية التي يتـ الحديث عنيا، كىذا مف المعايير البسيطة 

 كالمباشرة التي تحدد لمطفؿ جنس ىذا العمؿ األدبي )سيرة ذاتية(.

                                                           
تر: عمر الحمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، فيميب لكجكف، السيرة الذاتية )الميثاؽ كالتاريخ األدبي(،  –1

 .8، ص1994، 1المغرب، ط 
 .34المرجع نفسو، ص –2



جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخيةالتفاعؿ األ     الفصؿ األكؿ:                    

74 

 

 كيتحقؽ تطابؽ االسـ بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية عف طريؽ: 

م شؾ حكؿ ككف الضمير المتكمـ يحيؿ إلى اسـ المؤلؼ )قصة _ استعماؿ عناكيف ال تترؾ أ1" 
 حياتي/ سيرة ذاتية(.

مقطع أكلي لمنص يتحمؿ فيو السارد التزامات أماـ القارئ، كذلؾ بالتصرؼ مثؿ المؤلؼ  _2
بطريقة تجعؿ القارئ ال يحمؿ أم شؾ حكؿ ككف ضمير المتكمـ يحيؿ إلى االسـ القائـ عمى 

 الغبلؼ.

السـ الذم يأخذه السارد_الشخصية في المحكي نفسو كالذم ىك نفسو اسـ _ عمى مستكل ا3
 (1)المؤلؼ المعركؼ عمى الغبلؼ ".

لكف في النمكذج المقدـ لمطفؿ ال تكجد عبلمة تشير إلى ككف العمؿ سيرة ذاتية أك قصة  
تكجد  حياة، فالغمكض يكتنؼ العمؿ األدبي بداية مف الغبلؼ الخارجي لو، باإلضافة إلى أنو ال

التزامات مف طرؼ المؤلؼ في النص تحيؿ الطفؿ القارئ عمى أف ضمير المتكمـ ىك دكر ينكب 
 عف المؤلؼ الحقيقي، أما عمى مستكل االسـ فاالسماف مختمفاف، كنمثؿ ذلؾ بما يمي:

 _المؤلؼ: عبد العزيز بكشفيرات.1

 _عنكاف العمؿ األدبي: العربي بف مييدم )رجؿ المبادرة كالحسـ(.2

 _ضمير المتكمـ في النص يحيؿ إلى شخصية العربي بف مييدم.3

 _السارد ىك العربي بف مييدم.4

( كالسارد أك الشخصية البطمة )العربي عبد العزيز بوشفيراتإذف ال تطابؽ بيف المؤلؼ ) 
بف مييدم(، فيذا " الفعؿ كحده ينفي إمكانية السيرة الذاتية، كفكؽ ذلؾ ال ييـ أف يتـ االعتراؼ 

لتخيؿ أك ال يتـ، كأف تقدـ الحكاية باعتبارىا صحيحة )مخطكط السيرة الذاتية الذم قد يجده با

                                                           
 .40_39فيميب لكجكف، السيرة الذاتية )الميثاؽ كالتاريخ األدبي(، تر: عمر حمي، ص ص –1
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المؤلؼ _الناشر في مخزف ما...إلخ( أك أف تقدـ باعتبارىا تخييمية )يعتقد أنيا صحيحة منسكبة 
  (1)إلى المؤلؼ مف طرؼ القارئ( كعمى أية حاؿ ال كجكد لتطابؽ المؤلؼ كالسارد كالبطؿ ".

فالشخصية البطمة )العربي بف مييدم( شخصية كاقعية ماضية، لـ يعد ليا كجكد، كعندما  
تحكى بضمير المتكمـ، فيذا نكع مف التخييؿ الذم يضع النص المكجو لمطفؿ في فضاء مبيـ 

نما يسرد أحداثعبد العزيز بوشفيراتفالمؤلؼ "  ا" ال يمثؿ شخصيتو أك حياتو في النص األدبي، كا 
ة جزائرية ليس ليا كاقع في عالـ الطفؿ اآلني، مما قد يكقع الطفؿ في نكع مف التكتر كحياة شخصي

كالغمكض، كيبقى ىذا العمؿ األدبي يكتنفو التكتر كالضبابية، فيك ال ينتمي إلى السيرة الذاتية كال 
 لعزيزعبد اإلى القصة، فالسيرة الذاتية سيرة يكتبيا صاحبيا كليست كتابة تخيمية كما كردت عند "

، إنيا " تفاصيؿ حياة شخصية يكتبيا صاحبيا بنفسو، كقد يظف أف أم كتابة لمشخص بوشفيرات"
عف حياتو أك عصره تككف بمثابة سيرة ذاتية ،ال فالحقيقة أنيا نكع مف األنكاع األدبية تقـك عمى 

ة أنيا خصائص معينة كينظر فييا إلى المقاالت الشخصية كاليكميات كالرحاالت كالقصة الذاتي
بكضكح يجب أف تكتب بكاسطة الشخص نفسو ال عف كتابات خيالية تؤخذ مف مؤرخيف 

 (2)محترفيف".

كفي ىذه الحالة يقرأ الطفؿ ىذا النمكذج باعتباره يحيؿ عمى حقائؽ إنسانية كتاريخية فقط  
 .عبد العزيز بوشفيرات"بغض النظر عف التفصيبلت الجنسية التي أىمميا الكاتب "

ط الثالث مف أنماط التجنيس فيك ينتمي إلى التراجـ، فالترجمة " يجرم االصطبلح أما النم
يصطمح عمى استعماليا لتدؿ  «سيرة»عمى استعماليا لتدؿ عمى تاريخ الحياة المكجز لمفرد، ككممة 

 (3)عمى التاريخ المسيب لمحياة ".

                                                           
 .42فيميب لكجكف، السيرة الذاتية )الميثاؽ كالتاريخ األدبي(، تر: عمر حامي، ص –1
، 1رشيدة ميراف، طو حسيف بيف السيرة كالترجمة الذاتية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، اإلسكندرية، مصر، ط  –2

 .21، ص1979
يحي إبراىيـ عبد الدايـ، الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، د ط،  –3

 .91، ص 1975
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السيرة عند العرب أكؿ  ف )ترجمة كسيرة( معنى كاحدا كىك تاريخ حياة، كتعتبرتحمؿ الكممتا 
الصكر لتأريخ الحياة، ثـ تفرعت عنيا أنكاع أخرل كالطبقات كالتراجـ، كىذه الكممة ىي كممة دخيمة 

 (1)مغة اآلرامية.عمى العربية مف الّ 

)فرانز فانكف_المفكر  نماذجيا ضمف جنس التراجـ سميمة كبير"كلقد أدرجت الكاتبة " 
_/ الشيخ عبد االحميد بف الشجاة_/ العقيد عميركش_الغائص في أعماؽ الثكرة الجزائري ع الصاـر

ىذه السمسمة ألشبالنا في تقكؿ  " نقدـ  عث النيضة العربية اإلسبلمية في الجزائر_(اباديس_ب
 (2)."ظماء كنساء عظيمات خدمكا الجزائرالناشئيف تراجـ مكجزة ميسرة لرجاؿ ع

صية معينة، مف مكلدىا إلى غاية كفاتيا سرد حياة مكجزة لشخىذا النمط التجنيسي يتطمب  
فالترجمة تساعد الطفؿ عمى تتبع أىـ المراحؿ التي مّرت بيا الشخصية الرئيسية أك الشخصية 
المترجـ ليا، ألنيا تتميز باإليجاز، لكف الدراسات العربية المعاصرة ال تفرؽ بيف االستعماليف 

نما يستخدـ أحداىما مرادفا لؤلخ ر، كيمكف أف نقدـ مصطمح التراجـ عمى )ترجمة كسيرة( كا 
مصطمح السيرة في أدب الطفؿ بحكـ المعنى االصطبلحي القديـ )السيرة أكسع مف الترجمة( ألف 

 الطفؿ قد يتعذر عميو فيـ التفصيبلت كالتفسيرات المتشعبة التي ترد في السيرة.

رابح لونيسي/ رشيد )إيمان قادري/ عبد الحفيظ شقال/ أما الكتابات التي كانت مف تأليؼ 
ف لنا أنيا عبارة عف تراجـ، فقد كانت ىناؾ ، فعند اطبلعنا عمييا تبيّ أوزاني/ أحمد فريطس(

عناصر مشتركة بينيا، حيث نجدىا تفتتح حديثيا عف اسـ كنسب الشخصية كتاريخ الميبلد كقائمة 
ؿ التي قيمت فييا المشايخ الذيف تتممذت عمى يدىـ، باإلضافة إلى أعماليا كرحبلتيا كاألقكا

مف شعرىا كآدابيا، فأغمب الشخصيات المدركسة في  تكمقتطفات مف رسائميا الشخصية كمختارا
 ىذه النماذج تعتمد عمى ىذا التسمسؿ المنطقي.

                                                           
 ، بتصرؼ.130الدايـ، الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث، ص  يحي إبراىيـ عبد –1
(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط،  –2  ، الغبلؼ الخمفي.2007سميمة كبير، العقيد عميركش )الشجاع الصاـر
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الزمني فقط  افالترجمة أك السيرة بمفيـك أكسع ليست مجرد إعادة تدكيف الحياة في تسمسمي 
نما ىي )حياة البطؿ أك الفرد مف مكلده إ لى غاية كفاتو كما نجده في الكتابات المكّجية لمطفؿ( كا 

قصة إنساف قد تميز في مجتمعو كبيف أفراده، بكؿ ما يمت إلى ىذا االنتساب مف أفكار كأحاسيس 
كرؤل، فكأف كاتب السيرة يجمع بيف عقؿ الشخص كقمبو، إنيا قصة تاريخية تعتمد الكثائؽ 

ة لبناء نمكذجيا المثالي، كتسرد حياة إنساف ترؾ أثرا فجذب إليو اريخ كخمفيكالمدكنات كتتخذ التّ 
نما التّ  اريخ، كىي ال تكتفي بعرض األحداث الخارجية كالشخصية في فعميا كقكليا السطحي فقط، كا 

براز معالـ  تيتـ بعكاطفيا الحياتية كأحاسيسيا النابضة كتحاكؿ الكشؼ عف المقكمات الشخصية كا 
 حياة الفرد.

حظ عمى ىذه التراجـ أنيا تغرؽ الطفؿ في استطرادات كتفصيبلت معقدة قد تبعده كما يبل 
اريخية، أيف يتعذر عميو التقاط عف الفكرة األساسية، كتصير بمثابة حشك مطرد لممعمكمات التّ 

  المعنى المقصكد ألف الغرض مف تدريسيا لؤلطفاؿ ىك تعريفيـ عمى الصكر البطكلية العظيمة
اريخ نممس اريخ أنيا تيتـ باإلنساف كنممس فييا الحركة كالحياة، بينما في التّ عف التّ  كما يميز السيرة

اريخية التي أحاطت بو، فاإلنساف يؤثر في التاريخ، لكف المجتمع اإلنساف مف خبلؿ الحكارات التّ 
كر اريخي لمفرد، كمنو يككف اإلنساف ىك محكر السيرة كاألحداث ىي محىك الذم يبرز التأثير التّ 

اريخ كىذا ما اعتمدت عميو النماذج المدركسة، لكنيا أسقطت إحدل التقنيات المتبعة في كتابة التّ 
السيرة، كىي أف عمى كاتب السيرة أف ينظر إلى األحداث بمنظار الشخصية المترجـ ليا كليس مف 

المكاقؼ  اريخية، أم البد مف تتبع التطكر الشعكرم كالركحي لمشخصية اتجاهمنظكر الرؤية التّ 
" " إف الرؤل التاريخية الكبرل تتحرؾ داخؿ التراجـ كلـ Edmund Gosseأدموند جوس" "يقكؿ "

يعد ىناؾ خطأ مف محاكلة كصؼ ما يسمى )الحياة كالعصر( لشخصية ما، إف التاريخ يعالج 
قمؽ شرائح مف لكحة األحداث الضخمة، إنو يبدأ دائما مف لحظة حادة ينتيي بيف لحظات الكجكد كال

كينغمس طكؿ مسيرتو في أحداث متشابكة إنو دائما يتطمب معالجات جزئية لعدد ىائؿ مف 
الشخصيات، أما الترجمة فيي عمى العكس مف ذلؾ إنيا دراسة التحديد، يحدىا حدثاف كبيراف: 
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كالدة كمكت، إنيا تمؤل لكحتيا بصكرة رئيسية كالصكر األخرل أيا كانت عظمتيا في ذاتيا ينبغي 
 (1)ككف دائما تابعة لصكرة البطؿ المحكرم ".أف ت

اريخ لككنيا " سمسمة مف األحداث اريخ كالسيرة إال أف السيرة كالتّ لكف رغـ االختبلؼ بيف التّ  
اريخية، كلكف ما كؿ عمؿ يككف كاقعة تاريخية، كحيف نتكمـ عف الحدث أك كاألعماؿ أك الكقائع التّ 

يخ، فإنما نعني تمؾ األحداث كاألعماؿ أك الكقائع التي تككف ار العمؿ أك الكاقعة مف كجية نظر التّ 
 (2)العمكد الفقرم لمتاريخ ".

اريخ يسعى لكف ما افتقدت إليو السير المكّجية لمطفؿ ىك اليدؼ مف كتابتيا، فإذا كاف التّ  
إلى إجبلء الحقيقة، فإف السيرة تصبك إلى تعرية النفس اإلنسانية ككشؼ المكاىب البشرية ضمف 

نما تسعى إلى  تغميؼ ىذه الكقائع الظركؼ الحياتية، فالسيرة ليست مجرد سرد كقائع تاريخية جافة كا 
لذلؾ  ،اب كمف يترجمكف ليـىذا إلى بعد الفترة الزمنية بيف الكتّ بثكب فني، كيمكف أف نعمؿ عمى 

 تأثركااالتيـ الباطنية ألنيـ لـ يعايشكا عصرىـ أك ييستعصي عمييـ األمر فيـ نفسيتيـ كح
 بالمبلبسات الحياتية ليـ.

كمف اآلليات التي تقـك عمييا السيرة ىك اإلحاطة بحياة الفرد مف جكانب عدة، كيككف ىذا  
كىذه  ،الفرد ىك المحكر الرئيسي في العمؿ السيرم ال يمكف أف تكازيو أك تعادلو شخصيات أخرل

طفؿ في الجزائر، حيث نجد الخصكصية كانت مف العناصر المشتركة بيف السير المكّجية لم
ف كجدت شخصيات أخرل فإنيا  الكتّاب يكلكف أىمية لشخصية بطكلية كاحدة في المتف السيرم، كا 
ال تتحكـ في مجرل السرد، كال يتعرضكف لحياتيا إال بمقدار ما يكضح حياة البطؿ، فيذه 

ضفاء نكع مف الديناميكية  الشخصيات رغـ ككنيا جانبية، إال أنيا تمعب دكرا في تحريؾ السيرة كا 
 كالتفاعمية عمييا.

                                                           
، ص 1999أندريو مكركا، فف الّتراجـ كالسير الذاتية، تر: أحمد دركيش، المجمس األعمى لمثقافة، د ب، د ط،  –1

 .50_49ص
 .14حسيف فكزم النجار، الّتاريخ كالسير، ص –2
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تحكي قصة شخصية إنسانية بصفة بأف فيذه مف الجكانب اإليجابية لتقديـ السيرة لؤلطفاؿ  
نما تدرس  مبسطة ال يجمكىا التعقيد، كما أف الكتّاب ال ييتمكف بالجكانب المتعددة لمشخصية كا 

  التعرؼ عميو كالتفاعؿ معو الشخصية في نطاؽ محدكد، كضمف إطار مجتمعي يضمف لمطفؿ
  كما أف األطفاؿ كثيرا ما يميمكف إلى تتبع حياة الشخصية الرئيسية أك البطؿ في أم عمؿ أدبي
كبالتالي تصير ىذه الشخصية البطؿ أك النمكذج الذم يحتذم بو الطفؿ، كرغـ االىتماـ الذم 

نازعيـ مجمكعة مف الذكات يتمركز حكؿ شخصية كاحدة في النماذج السابقة إال أف الكتّاب تت
كليست ذاتا كاحدة، بصيغة أخرل أف الشخصية المترجـ ليا ىي: شخصية الطفؿ/ شخصية 

جد الكاتب نفسو أماـ مراحؿ عمرية مختمفة، ككؿ يشخصية الشيخ، ىنا  الشاب/ شخصية الكيؿ/
يسعى مرحمة ليا سماتيا كخصائصيا التي تختمؼ عف األخرل كتتسؽ معيا في آف كاحد، ليذا 

كحيد بيف ىذه الذكات في أنا كاحدة تنمك كتتطكر كتصاغ لمطفؿ في ىيئة أليؼ كالتّ الكتّاب إلى التّ 
 متكاممة.

كما نممسو في الشخصية المقدمة لؤلطفاؿ أنيا جامدة إال في حاالت نادرة، في حيف تككف  
يقة حكارىا الشخصية في السيرة حية متحركة يممسيا الطفؿ مف نبرات صكتيا، يسمعيا مف طر 

كيتعرؼ عمى خصائصيا الجسمية كالنفسية كالجسدية، فالطفؿ يمتمؾ نظرة شمكلية حكؿ اإلنساف 
ككائف بيكلكجي ذك خصائص فيزيائية، أم أنو يتحرؾ، يبصر، يبتسـ، فبل بد مف رسـ مبلمح 

 الشخصية في السيرة المكّجية لمطفؿ.

اؿ، ككاف اليدؼ مف كتابتيا ىك تعريفيـ السيرة النبكية لؤلطف محمد عبد الحفيظ"كما قّدـ " 
براز سماتو الخمقية كشمائمو كخصالو، كبيذا يعكد الكتّاب باألطفاؿ إلى خضـ النبي الكريـ  حياةب كا 

ساءات في  الحياة التي عاشيا الرسكؿ الكريـ كالتعرؼ عمى مسارات حياتو كما تحممو مف عقبات كا 
 سبيؿ تبميغ الدعكة اإلسبلمية.

يث فيي أقكاؿ الرسكؿ _صمى ا عميو كسمـ_ إال أنيا ال ترد مترابطة كمتسمسمة أما األحاد 
ف مكقؼ أك تفسر إحدل المعاني الدينية، كقد كما في السيرة، ألنيا عبارة عف حكايات قصيرة تبيّ 



جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخيةالتفاعؿ األ     الفصؿ األكؿ:                    

80 

 

 كردت فيو ذمكردت في السيرة النبكية المكّجية لمطفؿ بشكؿ مبسط يخدـ نسؽ النص كالسياؽ ال
 ف سبب النزكؿ فييا.ؤلطفاؿ شرحا لبعض مف اآليات القرآنية كتبيّ كما تقدـ ل

فالقراءة النقدية التي يمكف أف نقدميا لنماذج السيرة النبكية المكّجية لمطفؿ أنيا فعؿ  
تقديـ نمكذج السيرة النبكية  محمد عبد الحفيظ"حاكؿ فييا الكاتب " ،ةتبسيطي لمسيرة النبكية األصميّ 

كالشخصيات كاألقكاؿ كاألفعاؿ بغية غرض تعميمي أخبلقي ديني يقدـ  مف حيث أىـ األحداث
لمطفؿ مف خبلليا مفاىيـ إسبلمية مبسطة، صحيح أنيا ال ترقى في مستكاىا إلى النمكذج األصمي 

ة تؤسس لمفيـك السيرة النبكية لمسيرة الذاتية )ابف ىشاـ كابف إسحاؽ( لكنيا تعتبر محاكلة كتابيّ 
 لؤلطفاؿ.

كع الجنسي )اليكميات( فيندرج ضمف السيرة الذاتية، كفيو يدّكف الشخص مشاعره أما الن 
كحياتو الخاصة، كتعرؼ بأنيا " سجؿ لمتجربة اليكمية كالحفاظ عمى عممية حياة المرء بالذات دكف 
النظر إلى التطكر الذم يحاكي نمكذجا معينا أك التكاصؿ القصصي أك الحركة الدرامية نحك ذركة 

 (1)ما ".

_بعد إف إضفاء التسمية الجنسية عمى ىذه النصكص األدبية ) يكميات أرممة كابنيا اليتيـ 
ديسمبر 11_يكميات أشباؿ الثكرة _/ يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس/1945مام  8مجازر 
يفرض إتباع قكاعد " لشريفة صالحي"(  _1954_الفاتح مف نكفمبر يكميات أبناء الثكرة _/1960

الجنس األدبي، فاليكميات مصطمح يدؿ عمى المذكرات الشخصية، كفييا يتـ البكح  كسمات ىذا
بأسرار الكاتب كمعمكمات خاصة تتداكؿ بيف األصدقاء كالمقربيف فقط، كما تككف محددة تاريخيا 

، الشير، السنة(.  )اليـك

عرض لو كيتميز السرد في اليكميات المقدـ لمطفؿ بتكظيؼ ضمير األنا )األنكية( ألنيا ت 
حياة شخصيات كاقعية أك خيالية عاشت الحرماف كالظمـ كاالستبداد أثناء الثكرة التحريرية، كقد 
عبركا عف انطباعاتيـ كدكاخميـ النفسية، كرصدكا مبلحظاتيـ عما عايشكه في تمؾ الفترة، فيذه 

                                                           
 .44عبد العزيز شرؼ، أدب السيرة الذاتية، ص –1
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مسترجع يعتمد  اليكميات تعرؼ الطفؿ ببكاطف النفس اإلنسانية، ألنيا كانت عبارة عف سرد ذاكراتي
عمى الحركة الدرامية، فجاءت عمى شكؿ قصة تسرد يكميات مترابطة كمتناسقة فيما بينيا، أم 

 يكجد سرد درامي يصؿ إلى الذركة ثـ ينحدر إلى الخاتمة.

حاكلت إتباع معايير كتابية تمس الجنسيف معا )القصة/اليكميات(  شريفة صالحي"فالكاتبة " 
عمى شكؿ حكادث متفرقة، أك عمى شكؿ قصص، أم أنيا تحتفظ فاليكميات يمكف أف تدّكف 

إنتاجيا عمى  شريفة صالحي"بمقتطفات مف الذاكرة، فيذه المادة الخاـ مف الحياة المكتكبة أعادت "
شكؿ سرد قصصي، يضمف ليا البقاء كاالستمرارية بيف األطفاؿ بحكـ أف القصة أكثر الفنكف 

 رافية.المحببة لدييـ، كحتى تككف أكثر احت

مما سبؽ نستخمص أف المدكنة التي بيف أيدينا ذات مادة مشتركة أك مكضكع مكحد كىك  
اريخية، فمنيا مف اريخية لمطفؿ( كقد تباينت الصيغ التي تناكلت ىذه المادة التّ )تقديـ المعرفة التّ 

يقدـ  حاكؿ تأسيس منظكر تجنيسي لكتاباتو، كىذا ما يؤكد عمى امتبلكو حس نقدم كاىتماـ لما
لمطفؿ، لكف بعض ىذه المحاكالت التجنيسية اتسمت باالضطراب كاالنزياح عف معايير الجنس 

اريخية تبعا ألجناس أدبية غير مصرح بيا األدبي المقصكد، في حيف قدـ آخركف )كتّاب( المادة التّ 
قط، بغض اريخ لمطفؿ ففي النمكذج المقدـ لمطفؿ، كبالمقابؿ ىناؾ كتابات كاف ىدفيا تقديـ التّ 

 النظر عف القالب الفني الذم يصب فيو مكضكعو. 

كمف الدراسة السابقة كالتصنيؼ اإلجناسي لممدكنة يظير أف النماذج لـ تكتفي بإتباع جنس 
جراء تغييرات كتعديبلت عمى  نما سعت إلى استثمار آليات األجناس األخرل كا  أدبي كاحد، كا 

، إال أنيا تعتبر كميا كتابات تاريخية تتضمف بيف قكاعدىا سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة
 اريخ ىما السمتاف البارزتاف في ىذه النماذج.طياتيا مككنات قصصية قكية، فالقص كالتّ 

فقد صار تميز كؿ جنس أدبي عف األخر أمرا عسيرا، كصار انفتاح النصكص عمى  
ميست ىناؾ أسكار منيعة داخؿ بعضيا البعض بمثابة ضركرة تفرضيا تقنيات الكتابة المستحدثة، ف

جنس أدبي تحكؿ دكف تداخمو مع أجناس أخرل، فالنصكص ال تتكالد مثؿ الكائنات البشرية، ألنيا 
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غير خاضعة لمفيـك الكراثة "إف تشكيؿ صنؼ بيكلكجي يقـك عمى استمرارية التكالد، أم عمى سببية 
بية خارجية بصكرة أساسية ال داخمية في حيف أف تشكيؿ صنؼ نصي ىك لتطكر متقطع مرتبط بسب

  (1)يكجد نص إال بفضؿ تدخؿ سببية غير نصية، نقكؿ: يكجد ألنو منتج مف إنساف أخر".

لكف الكتابة لمطفؿ تستمـز مراعاة الخصائص النفسية كالمعرفية كالعقمية ليذا المتمقي، كتقديـ  
ف كتابة تصنيفية تجنيسية تقـك عمى تحديد الجنس تحديدا تاما كفؽ آلي اتو ككسائمو الفنية، كا 

اإلجياز عمى الخصائص النكعية ألم جنس في الكتابة لمطفؿ ال بد مف التماس الشركط الفنية 
كالجمالية ليذا النص األدبي كالكلكج بو إلى دائرة التناص، كبيذا نككف قد ميدنا الطريؽ لمطفؿ 

  دة بيف دائرتي الشعر كالنثرلمتعرؼ عمى أنكاع الكتابة اإلبداعية كخصائصيا كالفركقات المكجك 
كأف ال نقدـ لمطفؿ كتابة عشكائية فكضكية غير مستندة عمى معيار كصفي كنقدم يخؿ بالمفاىيـ 

 األدبية المبسطة التي يستنبطيا الطفؿ مف ىذه الكتابات المكّجية لو.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .55جاف مارم شيفير، ما الجنس األدبي؟، تر: غساف السيد، إتحاد كّتاب العرب، د ب، د ط، د س، ص –1
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 : فعالية التناص في القصص التّاريخيةلثالمبحث الثا

 _انتُاص:1

ش في الساحة األدبية النقدية الحديثة حكؿ الطريقة التي يتـ بيا بناء النصكص يدكر النقا 
ية بذاتيا مستقمة اإلبداعية كتمقييا في آف كاحد، إذ لـ يعد النص األدبي مجرد بنية فنية مغمقة مكتف

، بؿ إف بناءه يتأسس عمى مقكلة االنفتاح عمى النصكص السابقة كالمعاصرة لو، حيث بكيانيا
المقاربة األكلى لتتيح لصيحات أخرل االحتفاء بعبلقات الترابط كالتداخؿ كالتفاعؿ بيف أزيحت 

 مختمؼ النصكص.

": Rustave Lansonغوستاف ّلنسون" "كانطبلقا مف ىذا المبدأ كتماشيا مع مقكلة " 
، فقد شيد الدرس النقدم ميبلد مصطمح جديد ىك «ثبلثة أرباع المؤلؼ مف غير ذاتو »

بالحكارية، فحسب تصكر " Mikhail Bakhtineميخائيل باختين" "يعرؼ عند "ك  )التناص(
"، فإف أم كبلـ ال يتمتع بعذرية ألنو قد قيؿ مف قبؿ بطريقة أك بأخرل " Bakhtineباختين" ""

أدـ ىك الكحيد الذم كاف يستطيع أف يتجنب تماما إعادة التكجيو المتبادلة ىذه، فيما يخص خطاب 
ي الطريؽ إلى مكضكعو، ألف أدـ كاف يقارب عالما يتسـ بالعذرية، كلـ يكف قد اآلخر الذم يقع ف

 (1)تكمـ فيو كانتيؾ بكاسطة الخطاب األكؿ ".

" تنطمؽ Mikhail Bakhtineميخائيل باختين" "مف مفيـك الحكارية الذم أسسو " 
ة لمصطمح في دراستيا النقدية لمنص مؤسس" Julia Kristevaجوليا كريستيفا" "البمغارية "

" الذم تعد أساسية Bakhtineباختين" "التناص، كقد استندت في مقاربتيا عمى أطركحات "
 كجذرية لمفيـك التناص الذم تبمكر كفؽ مقكالتيا فيما بعد.

                                                           
ح، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، تزفيتاف تكدكركؼ، ميخائؿ باختيف المبدأ الحكارم، تر: فخرم صال –1

 . 125، ص1996، 2ط 
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" النص بأنو " جياز عبر لساني يعيد تكزيع Julia Kristeva" ""جوليا كريستيفاكتعرؼ  
تكاصمي ييدؼ إلى اإلخبار المباشر كبيف أنماط عديدة مف  مساف بكاسطة الربط بيف كبلـنظاـ الّ 

 الممفكظات السابقة عميو أك المتزامنة معو، فالنص إذف إنتاجية كىك ما يعني:

مساف الذم يتمكقع داخمو ىي عبلقة إعادة تكزيع )صادمة بناءة( كلذلؾ فيك قابؿ أ_أف عبلقتو بالّ 
 مسانية الخالصة.الت الّ لمتناكؿ عبر المقكالت المنطقية ال عبر المقك 

ب_أنو ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ نصي، ففي فضاء نص معيف تتقاطع كتتنافى ممفكظات عديدة 
 (1)متقطعة مف نصكص أخرل ".

فقد أكلى اىتماما كبيرا ليذا المصطمح ككسع " "Gérard Genetteجيرار جينات" أما " 
نص، حيث شممت إضافات كاف لمف دراستو بفضؿ ما قدمو في كتبو: الطركس، عتبات، جامع ا

 في الدرس النقدم كالعربي معا كفي دراستنا ىذه نعتمد عمى مقاربتو. ليا كقع

 :انُض انذًٌُ سهطت 1_1

" التناص كنكع أكؿ في كتابو Gérard Genetteجيرار جينات" "يعرؼ " 
(Palimpsestes) بأنو " عبلقة تكاجد أك حضكر بيف نص كأخر، أك بيف عدد مف النصكص  

، كيظير االستحضار (2)أم عف طريؽ االستحضار، كىي عادة الحضكر الفعمي لنص في أخر" 
" في االقتباس كالتمميح Gérard Genetteجيرار جينات" "في النصكص كما يرل "

  (3)كاالقتراض.

يدؿ مفيـك النص الديني عمى ذلؾ الخطاب اإلليي المدكف في الكتب المقدسة بغض النظر 
أكانت سماكية )القرآف الكريـ، اإلنجيؿ، التكراة( أك كضعية )كاليندكسية(، أما  عف مصدرىا سكاء

المقصكد بالنص الديني في المدكنة المدركسة الخاصة بالطفؿ، فيك ذلؾ الخطاب اإلليي أك النبكم 
                                                           

 . 21، ص1997، 2جكليا كريستيفا، عمـ النص، تر: فريد الزاىي، دار تكبقاؿ، الدار البيضاء، المغرب، ط  –1
2   _ Gérard Genette, Palimpsestes ( la littérature au second degré), Edition du seuil, Paris, 

France, 1982, p 8. 
3 
 _Ibid, p 8 
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الذم ينتمي إلى الشريعة اإلسبلمية كيككف مصدره القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، عبلكة عمى 
اب خطاب عربي متفرد عف غيره مف الخطابات، لذلؾ أقكاؿ الصحابة كالتابعيف، كىك في نظر الكتّ 

اب أدب الطفؿ في اريخية مف أكثر التناصات شيكعا، فقد لجأ كتّ كاف التناص معو في القصص التّ 
لتي تتناسب الجزائر إلى القرآف الكريـ لتكصيؿ الداللة كتكثيفيا مف خبلؿ انتقائيـ لآليات القرآنية ا

 اريخ(، كالتي تتكافؽ مع التعبير النفسي لمكاتب كالشخصيات.مع طبيعة المكضكع )التّ 

 كيتـ االقتباس مف النص الديني بطريقتيف: 

 أ_االقتباس المباشر آلية قرآنية كاممة أك حديث نبكم شريؼ.

القرآف الكريـ أك  ب_اقتباس غير مباشر كذلؾ باستدعاء ممفكظ قرآني أك عبارة أك كممة تنتمي إلى
 الحديث النبكم، كنسجيا ضمف النص القصصي.

أف  يحيؿ ىذا التعريؼ إلى ،(1)كيّعرؼ االقتباس عمى أنو " االستدانة الحرفية الظاىرة " 
ستشيادات معمنة مستدانة مف مصادر عدة  الخطاب المكجو لممتمقي قد يحمؿ في طياتو أقكاؿ كا 

المستشيد بيا، استخداـ الحركؼ المائمة أك عبلمات  نتعرؼ عمييا عف طريؽ " عزؿ العبارة
 (2)التنصيص".

اريخية إلى االقتباس مف القرآف الكريـ، كذلؾ لتضميف اب الطفؿ في القصص التّ لقد نزع كتّ  
خطاباتيـ صياغات جديدة، فالكاتب يسعى إلى التفتيش عف عبارات جديدة كلغة راقية كمعاني 

 ؽ دالالت متعددة مستمدة مف تاريخو الديني.مكحية تمكف القارئ الطفؿ مف خم

  كمف أكثر المفاىيـ التي تطرؽ إلييا الكتّاب في ىذه القصص الجياد في سبيؿ الكطف 
 في النص المكجو لمطفؿ. ردت فيو آيات كثيرة كاف ليا حضكركالجياد كمكضكع قرآني ك 

                                                           
 . 32، ص2007تيفيف ساميكؿ، التناص ذاكرة األدب، تر: نجيب غزاكم، إتحاد الكّتاب العرب، دمشؽ، سكريا، د ط،  –1
ناتالي بييقي غركس، مدخؿ إلى الّتناص، تر: عبد الحميد بكرايك، دار نينكم لمدراسات كالنشر كالتكزيع، د ب، د ط، د  –2

 . 59ص س،
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  بآيات تدؿ عميوكتتجمى فكرة الجياد في قصص األطفاؿ مف خبلؿ االستشياد المباشر  
وّل تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل  ﴿كمف أكثر اآليات داللة عمى ذلؾ قكلو تعالى: 

 (1).﴾أحياء عند ربيم يرزقون 

إاّل أنيا في تفسيره  ابن كثير"اختمؼ المفسركف حكؿ سبب نزكؿ ىذه اآلية كما أكرد "
 (2) يؿ ا.تشترؾ في معنى كاحد، كىك الشيادة كالجياد في سب

  إف الشيادة مف منظكر اإلسبلـ ذات منزلة عالية كال يبمغيا إال الذيف اصطفاىـ ا ليا
كىذه اآلية الكريمة مف أكثر اآليات التي تستحضر عمى ألسنة المسمميف في أكقات الحرب، كىي 

يظف إخكانيـ  كماتظير فضيمة الشيداء، كما مّف ا عمييـ مف جنات كخيرات فمـ يمكتكا أك يقتمكا 
نما ىـ أحياء مكرمك   ف في جكار ربيـ.كا 

في كتابو  ابن كثير"يبيف الرسكؿ _صمى ا عميو كسمـ_ فضؿ الجياد كالشيادة حسب " 
  " " ما مف نفس تمكت ليا عند ا خير يسرىا أف ترجع إلى الدنيا إال الشييدتفسير القرآن العظيم"

 (3)ؿ مرة أخرل لما يرل مف فضؿ الشيادة ".فإنو يسره أف يرجع إلى الدنيا فيقت

فالشيداء أعمى درجة عند ا خصكصا الذيف يستشيدكف في سبيمو، كفي سبيؿ إعبلء  
 يف، كىذا مف أفضؿ أنكاع الجياد في اإلسبلـ.يف، فيذه اآلية تنشيط لقتاؿ أعداء الدّ الدّ 

اّلمفظ في الكثير مف المكاطف كقد كظفت ىذه اآلية الكريمة تكظيفا مباشرا سكاء في المعنى ك  
 التالية:

                                                           
 . 169سكرة آؿ عمراف، اآلية  –1
، بيركت، لبناف، ط  –2 ينظر، أبي الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآف العظيـ، دار ابف حـز
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 .419المرجع نفسو، ص –3
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_" مات عمي البكانت، كمات رفاقو، ماتكا لتحيا الجزائر، فرحـ ا شيدائنا األبرار الذيف ىـ عند 1
وّل تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند  ﴿ربيـ أحياء يرزقكف، يقكؿ ا تعالى: 

 (1)". ﴾ربيم يرزقون 

ة المقدسة التي لـ يمت فييا باجي مختار فقط، بؿ حصدت مميكف كنصؼ مميكف _ "ىذه الثكر 2
شييد ضحكا بالحياة مف أجؿ جزائر حرة مستقمة كرحمكا إلى خالقيـ مخضبيف بدماء زكية لمكاصمة 

وّل تحسبن  ﴿حياة أخرل بعيدة عف ىذه الدنيا التي ترككىا خمفيـ بعد أف منحكنا إياه، قاؿ تعالى: 
 (2)". ﴾في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربيم يرزقون  الذين قتموا

_"كاف الشييد عميركش عظيما في حياتو، كبعد استشياده، ككاف دخكلو جنة الخمد لقكلو عز 3
 (3)". ﴾وّل تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربيم يرزقون  ﴿كجؿ: 

الكاحدة ظيرا، فاستشيدكا جميعيـ، كمنيـ البطؿ  _" كدامت المعركة مف الثامنة صباحا حتى4
يمانيـ بالديف كالكطف، كتحكؿ قبر  ديدكش مراد، فردد الشعب كمو بطكالت ىؤالء كصمكدىـ كا 
( مزارا لمشعب فاضطر االستعمار إلى منع الناس  الشييد مراد في مقبرة سمندك )زيغكد يكسؼ اليـك

ف معرفة قبكر الشيداء األبرار الذيف صنعكا مف زيارة المقبرة كأصبح منذئذ يمنع الشعب م
وّل تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربيم ﴿باستشيادىـ حياة لمشعب 

 (4)". ﴾يرزقون 

لقد ربط الكتّاب اآلية الكريمة كمنزلة الشييد فييا بأبطاؿ الجزائر، رغـ أنيا تدؿ ظاىريا  
سبيؿ الجزائر(، إال في المقطع السردم األخير كاف الجياد عمى أنو جياد في سبيؿ الكطف )في 

يف كالكطف، لكف باطنيا نستشؼ أف ىذا الجياد كاف ضد فرنسا كفرنسا كاف ىدفيا تنصير لمدّ 
يف )فرنسا( كجياد في سبيؿ اإلسبلـ، كبيذا اقترف الجزائرييف، فكاف الجياد جياد ضد أعداء الدّ 

                                                           
 .12_11، ص ص2013، 1إيماف قادرم، عمي البكانت، دار سفياف، الكادم، الجزائر، ط  –1
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  ك معنى مبطفيف كىداللتيف منسجمتيف كىك الجياد مف أجؿ الدّ الجياد في المفيـك المكجو لمطفؿ ب
 .كجياد في سبيؿ الجزائر كىك معنى جميّ 

كمف آيات الجياد كذلؾ، كالتي أثبتت حضكرىا في النص القصصي المكجو لمطفؿ قكلو  
الذين أمنوا وىاجروا وجاىدوا في سبيل اهلل بأمواليم وأنفسيم أعظم درجة عند اهلل  ﴿تعالى: 

 (1)﴾أولئك ىم الفائزون و 

نزلت ىذه اآلية الكريمة في الذيف يؤمنكف با كيياجركف في سبيمو، حيث يترككف ديار  
الكفر كيتجيكف إلى دار اإلسبلـ كيجاىدكف في سبيمو حؽ جياد، فيؤالء ىـ أعمى شرفا كمنزلة عند 

ية الحآج وعمارة المسجد أجعمتم سقا ﴿ا مف أكالئؾ الذيف يتفاخركف بالسقاية في بيت ا "
 (2)".﴾الحرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر وجاىد في سبيل اهلل 

في تفسير ىذه اآلية " إف المشركيف قالكا: عمارة بيت ا، كقياـ عمى  ابن كثير"يقكؿ " 
السقاية خير ممف آمف كجاىد، ككانكا يفخركف بالحـر كيستكبركف بو مف أجؿ أنيـ أىمو كعماره 

ر ا اإليماف كالجياد مع نبي ا _صمى ا عميو كسمـ_ عمى عمارة المشركيف البيت فخيّ  )...(
 (3)كقياميـ عمى السقاية كلـ يكف ينفعيـ عند ا مع الشرؾ بو أف كانكا يعمركف بيتو كيخدمكنو ".

رابح تتناص ىذه اآلية مع ما كرد في قصة )مراد ديدكش _الشجاع اليادئ( لمكاتب " 
  يف كالكطف" مدلكليا ينطبؽ عمى تصرفاتو كأخبلقو، فيك الذم ضحى بمالو في سبيؿ الدّ يسيلون

" ككثرت تنقبلت رابح لونيسي" كراح يسافر عبر أقطار الكطف خدمة لو كسعيا لتحريره، يقكؿ "
لى الخارج سعيا كراء جمع األسمحة كاألمكاؿ  كأسفار ديدكش مراد إلى مختمؼ مناطؽ الكطف كا 

يف كالكطف، فينطبؽ جاؿ لمثكرة، فضحى بمالو قبؿ التضحية بركحو الزكية في سبيؿ الدّ كضـ الر 
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الذين أمنوا وىاجروا وجاىدوا في سبيل اهلل بأمواليم وأنفسيم أعظم درجة  ﴿عميو قكلو تعالى: 
 (1)". ﴾عند اهلل وأولئك ىم الفائزون 

  مكانة ىؤالء األبطاؿ عند رّبيـفاقتراف اآليات السابقة بحاؿ شيداء الجزائر يكحي لمطفؿ ب 
مغة القرآنية في ىذا كىذا ما يرسخ فكرة التبجيؿ كالتقديس ألبطاؿ الجزائر عند القارئ الصغير، فالّ 

الّسياؽ أدت دكر حجاجي، فيي بمثابة براىيف تؤكد أراء الكتّاب كتقكم مف مصداقية مقكالتيـ حتى 
 يقتنع الطفؿ بيا.

آنية ليس مجرد تجميع لممفكظات كمفردات فقط دكف رابط إف االستشياد باآليات القر  
نما ىذا التناص يزيد النص القصصي  ديناميكي كتفاعمي يربطيا بالنص الحاضر المكجو لمطفؿ، كا 

في قصتيا )صدل السنيف( عمى لساف شخصياتيا  شريفة صالحي"كثافة كفيضا دالليا، تعبر "
وّل تحسبن اهلل غافال عما يعمل الظالمون  ﴿ا حكؿ تيمة الظمـ "األب: سيأتي الفرج، إف شاء 

 (2)". ﴾إن اهلل عزيز ذو إنتقام  ﴿، األـ: ﴾

يعمؿ النص الحاضر )الخاص بالطفؿ( عمى تشكيؿ النص الغائب )القرآف الكريـ( كفؽ  
رؤيتو كتجربتو كيدمجو ضمف بنياتو كمككناتو، حتى يغدك جزءا ال يتجزأ منو سكاء مف حيث 

ذا كاف ىذا الممفكظ المستشيد بو يبقى عمى حالو بالنظر إلى الصيغة الترك يبية أك البعد الداللي " كا 
دكالو، فإف تغيير المكقع الذم يتعرض لو يحكؿ داللتو كينتج قيمة جديدة كيتسبب في تحكيبلت 

 (3)تؤثر في داللة النص المستشيد بو كالنص المستقبؿ لو، عند نقطة االندماج بينيما ".

في قصتو )مراد ديدكش_اليادئ  رابح لونيسي"نجده في آية أخرل استشيد بيا " كىذا ما 
الشجاع_(، حيث تتبلقى داللة اآلية مع ما تعيشو الجزائر أثناء اندالع الثكرة التحريرية، كنعمؿ ذلؾ 

 بعرض اآلية كتكضيح معناىا.
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وا الذين قالوا إّنا ولتجدّن أقربيم موّدة لّمذين آمن﴿قاؿ ا تعالى في كتابو العزيز: " 
 (1)".﴾نصارى

إف المقصكد بالنصارل في اآلية القرآنية الرىباف كالقساكسة الذيف زىدكا في الدنيا كلـ  
في قمكبيـ اإليماف، فالّسياؽ القرآني يدؿ عمى أف أقرب الناس إلى المسمميف ىؤالء ك يستكبركا 

لو عمى غرار األقكاـ المشركة با  النصارل كىـ مف الممؿ المخالفة لئلسبلـ لكنيا غير معادية
 (2)". ﴾ولتجدّن أّشد الناس عداوة ّلمذين آمنوا الييود والذين أشركوا  ﴿كالييكد، يقكؿ ا تعالى: " 

عمى رابح لونيسي" في قصة الطفؿ )مراد ديدكش _الشجاع اليادئ_( حافظ الكاتب " 
يادا مباشرا، لكنو أضفى عمييا داللة المدلكؿ الثابت لآلية الكريمة، مع االستشياد بيا استش

ياؽ اآلية مف زماف إلى أخر مستحدثة ناتجة عف دخكليا إلى المتف القصصي، كبيذا انتقؿ س
كتاريخ  1954منص المكجو لمطفؿ قكة داللية كفنية " كتـ االتفاؽ عمى ليمة أكؿ نكفمبرليضيؼ ل

مجنة أف أكؿ عندما قاؿ ألعضاء الّ ككاف ديدكش مراد كراء اختيار ىذا التاريخ  ،إلشعاؿ نارىا
ولتجدّن أقربيم موّدة  ﴿نكفمبر ىك أكؿ يـك في الشير كىك عيد لممسحييف فتبل عمييـ قكلو تعالى: 

كىك أيضا عيد مكلد الرسكؿ _صمى ا عميو كسمـ_ كيـك  ﴾ّلمذين آمنوا الذين قالوا إّنا نصارى 
ألياـ عند ا سبحانو كتعالى )...( فاقتنع اثنيف كنعمـ أف يكمي االثنيف كالخميس مف أفضؿ ا

 (3)الجميع برأم البطؿ ديدكش مراد ".

كالمتتبع ليذه القصص يجد اقتباسات قرآنية تنـ عف مكضكعات أخرل لكنيا كردت ضمف  
 معناىا كداللتيا، كنحيؿ عمى قرائف نصية، استشيدت بالقرآف الكريـ كضمتو في سياقيا:

المغيرة ىذا اإلختيار اإلليي كقاؿ: كيؼ يختار ا محمدا ليكحي إليو كال  _" أنكر )...( الكليد بف1
يختارني أك يختار أبا مسعكد الثقفي؟ فأنا سيد قريش كىك سيد ثقيؼ، فأنزؿ ا تعالى في سكرة 
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عادل الكليد رسكؿ ا  ،﴾وقالوا لوّل نزل ىذا القرآن عمى رجل من القريتين عظيم  ﴿الزمر 
إنا كفيناك  ﴿و كسمـ، كبالغ في االستيزاء بو، فأنزؿ ا عمى رسكلو قكلو تعالى: صمى ا عمي
 (1)فدعا عميو رسكؿ ا فمات بسبب دعكتو ". ﴾المستيزئين 

عف البطؿ )محمد بكضياؼ( في قصة )محمد بكضياؼ _شييد رابح لونيسي" يقكؿ الكاتب " _2
بف الحسف، أحد رفقائو المناضميف القدامى بأنو السيد عبد الحكيـ بف الشيخ  والغدر_( " فيركم عن

إذا حاف كقت الصبلة يعتزؿ لجمسائو لمحظات دكف إخبارىـ أنو ذاىب إلى أداء الصبلة التي كاف 
 (2)".﴾إّن الصالة كانت عمى المؤمنين كتابا موقوتا  ﴿يحافظ عمى أكقاتيا تطبيقا لقكلو تعالى: 

" فأصبح )فرحات عباس( ينظر إلى العالـ  ونيسي"رابح ل_ كعف فرحات عباس يقكؿ الكاتب "3
بعيف كاحدة فقط ىي الثقافة األكركبية بدؿ أف ينظر إليو بعينيف ىما الثقافتاف األكركبية كاإلسبلمية 
عمى حد السكاء، ألف اإلنساف عدك ما يجيؿ، كليذا أمرنا القرآف الكريـ بالتفتح عمى الشعكب 

يا ﴿كعمكميا كآدابيا فيقكؿ ا سبحانو كتعالى في كتابو العزيز: األخرل كمعرفة ثقافتيا كحضاراتيا 
أييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم 

 (3)". ﴾إن اهلل عميم خبير

شرة ال يظير االستشياد في القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ بطريقة تكضيحية بارزة كمبا 
نما يظير دكر الطفؿ في الكشؼ عف ىكية النص األصمي كالبحث  تحتاج إلى إعماؿ الذىف، كا 
عف تأكيبلتو، كمكقعو ضمف الخطاب القصصي كطرؽ تركيبو، فيذا االقتباس الكاضح كالجمي يقيـ 

  سةليا عميقا كيكسبو مصداقية كقداعبلقة حكار بينو كبيف النص الجديد، كبذلؾ يحقؽ لو ثراء دال
فالقداسة " تتجسد في المصادر الدينية كيغدك تكظيؼ ما تحكيو تمؾ المصادر سببا في إضفاء 
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القدسية عمى القضية مكضكع التناكؿ، كخصكصا إذا ما كانت القضية ذات ارتباط مباشر بالكاقع 
 (1)اليكمي المعيش ".

حقيقة الخطاب  فاالستشياد بالنص الديني في الكتابات المكّجية لمطفؿ يؤكد عمى كقع 
ف يتميز بيما السمطة عمى النص يمتكيكثقو، كبيذا يكسب النص القرآني مف القداسة كاليقينية الّ 

" فقرة مستمدة مف مؤلؼ قد يككف ذا  ليترايالقصصي المكجو لمطفؿ، فاالستشياد كما عرفو 
قضية التي يتناكليا ، كيشده إلى إدراؾ الكاقع بعقمو كحكاسو ككجدانو، فيجعمو يتأمؿ في ال(2)سمطة"

الكتّاب كيبرىنكف عمى مصداقيتيا باالستشيادات القرآنية، فتغدك لمطفؿ ذات أبعاد إنسانية تستدعي 
 اإلجبلؿ بيا كتقديسيا.

كنعمؿ سمطة النص القرآني في ككنو " يمثؿ أصؿ عبلقة السماكم باألرضي أك عبلقة ا  
ما كاف يكظؼ لمصراع أك لمجدؿ أك لغاية باإلنساف كليذا غدا محكر جذب كمركز اىتماـ، فك

غة تكظؼ لصالحو، كمف أجؿ رفعتو كما زاؿ اريخي، كانت الفمسفة كالمنطؽ كالمّ الشرط التّ 
عبلئو، كال زاؿ المجتيدكف يركنو ر المفس كف العصريكف يكظفكف االكتشافات العممية لخدمة النص كا 

 (3)مرتكزا لمخبلص اإلنساني كأساسا لمنيضة المنشكدة ".

يمثؿ القرآف الكريـ المصدر األصمي الثابت كالمكضكع القار كالمركزم يرصده الطفؿ مباشرة  
ألنو يعزؿ بالشكلتيف أك القكسيف مع تغيير خط كحجـ الكتابة، فيذا االقتباس المباشر يسميو 

كيصير ، (4) بدرجة الصفر في التّناص " "" Antoine Compagnonكومبانيون" " أنطوان"
لصؽ جديد إلى جانب النص القصصي المكجو لمطفؿ ألف الطفؿ يممح التبايف الفارؽ  عبارة عف

بيف جمالية كبنية النص القرآني كبساطة النص القصصي، فيممس نكعا مف القطع كاالنتقاؿ 

                                                           
 .83ي المعاصر، صعصاـ حفظ ا كاصؿ، التناص التراثي في الشعر العرب –1
 .59ناتالي بييقي غركس، مدخؿ إلى التناص، تر: عبد الحميد بكرايك، ص –2
، 1عبد اليادم عبد الرحمف، سمطة النص )قراءات في تكظيؼ النص الديني(، سينا لمنشر كاالنتشار العربي، لندف، ط  –3

 .18، ص1998
 .60كرايك، صناتالي بييقي غركس، مدخؿ إلى التناص، تر: عبد الحميد ب –4
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 الفجائي مف نمكذج لغكم راقي إلى نمكذج لغكم بسيط، كبيذا تظير استدانتو مف طرؼ الكتّاب
آف الكريـ بكمماتو كممفكظاتو كمفرداتو ممزكجة بالنص السردم يصير بمثابة لكف عندما يدخؿ القر 

  طاقة منتشرة في ثنايا النص يصعب عمى الطفؿ المسؾ بيا لعدـ كجكد كفاية ثقافية بالنسبة لو
" ألف الطفؿ أصبل ال يمتمؾ عبد القادر عميش" فينا تكمف إشكالية القارئ الصغير كما يرل "

يا، كليس لو مخزكف قرائي يحتفظ بو في ذاكرتو حتى يستعيف بو عمى مكاجية رصيدا معرفيا كلغك 
 (1)تمؾ الشذرات كالبقايا النصكص المتضمنة في النص المركزم ".

فكثيرا ما يستدعي الكتّاب ألفاظا مف الّسياؽ القرآني، كيتـ تكظيفيا تكظيفا جديدا يخدـ 
ص القرآني الغائب كيذكب في النص كضعت فيو مف جديد، فيمتص الن ذممغكم الالكسط الّ 

 القصصي، كفي حاالت كثيرة يتعذر عمى الطفؿ استكشاؼ ىذه المعارؼ الدينية المكظفة.

كىك "طريقة  *كىنا نككف أماـ آلية أخرل مف آليات الّتناص كالتي تعرؼ باإليحاء أك التمميح
أف يسند باسـ المؤلؼ ذكية في نقؿ فكرة معركفة جدا إلى الخطاب )...( فيك ليس بحاجة إلى 

الذم يككف معركفا مف جميع الناس، خاصة كأف المممح الذم يستعيره ىك استدعاء مباشر لذاكرة 
 (2)القارئ أكثر منو سمطة كما ىك في االستشياد الخالص".

فممكشؼ عف ىذه التقنية في النص ال بد مف ترسبات قرائية تسمح بتفكيؾ الدالالت كالعكدة 
 ية.إلى نصكصيا األصم

كينقمنا النص القصصي المكجو لمطفؿ في أكثر مف مكضع إلى اإلقتراض كاإليحاء 
بممفكظات كعبارات مستكحاة مف القرآف الكريـ، فأحيانا يعمف الكاتب عف كجكد ممفكظ مف القرآف 
الكريـ بشكؿ حرفي كاالستشياد، لكف يندرج ضمف سياؽ البنية القصصية بشكؿ خفي غير معمف 

                                                           
عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  –1

 . 186، ص2012، 2تيزم كزك، الجزائر، ط 
مميح، عند عبد التمميح عند محمد البقاعي يترجـ اإليحاء باإللماع، كعند الدكتكر عمي جعفر العبلؽ يترجـ باإلشارة أك الت *

 الحميد بكرايك تتداخؿ المصطمحات التالية لتؤدم نفس الداللة )اإليحاء، التمميح، اإلحالة(
 .69ناتالي بييقي غركس، مدخؿ إلى الّتناص، تر: عبد الحميد بكرايك، ص –2
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نما يتجمى كطاقة منتشرة تترؾ أثارا تنكب عنياعف مصدره أك ا   إلشارة إلى أنو كبلـ مقتبس كا 
 فيحيؿ الذاكرة القرائية إلى استدعائو.

 كنستدؿ بشكاىد نصية مف المدكنة المدركسة:

_" ألـ يكف ذلؾ إنجازا عظيما لكطننا كشعبنا، يكفي أف العدك في أم شبر احتمو إال كدفع ثمنو 1
 (1)تشيدكا في كاقع األمر كىـ أحياء عند ربيـ يرزقكف ".غاليا كأف الذيف اس

وّل تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل  ﴿اعتمد ىذا المقطع السردم عمى اآلية القرآنية " 
 (2)".﴾أمواتا بل أحياء عند ربيم يرزقون 

 (3)"._" ليعيش الجيؿ الصاعد في أمف كسبلـ كفي عزة ككرامة، فذكر فإف الذكرل تنفع المؤمنيف 2

 (4).﴾وذكر فإّن الّذكرى تنفع المؤمنين  ﴿يحيؿ ىذا النص عمى قكلو تعالى:  

_" ليست ىذه المرة األكلى التي يياجـ فييا الكفار الجزائر، ففي زمف عركج بربركس كأخيو خير 3
سكار العالية رأينا الكثير مف ىذه المحاكالت، كلكف بفضؿ ا تمكنا منيـ جميعا األالديف، كمع 

  (5)". ة قميمة نصرىـ ا عمى الكثيريفتى بأعدادىـ اليائمة، فكـ مف فئح

 (6)_" تماما يا أخي، فكـ مف فئة قميمة غمبت فئة كثيرة بإذف ا ".4

_" صحيح يا بني، اليد في اليد باإلتحاد كالتعاكف نقضي عمييـ، فكـ مف فئة قميمة غمبت فئة 5
 (7)كثيرة بإذف ا ".

                                                           
 .14، ص2014عبد العزيز بكشفيرات، فاطمة نسكمر، دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  –1
 .169ف، اآلية سكرة آؿ عمرا –2
 .109شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –3
 .55سكرة الذاريات، اآلية  –4
 .17، ص2013مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )حسف آغا(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط،  –5
 . 19، ص2013الجزائر، د ط، مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )عقبة بف نافع(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة،  –6
 . 11(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، د س، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –7
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لسابقة كقع في نفس المتمقي الصغير، فقد يتضح مباشرة أنيا مستقاة مف فمبلقتباسات ا
، كىنا إشارة (1)﴾كم من فئة قميمة غمبت فئة كثيرة بإذن اهلل واهلل مع الّصابرين ﴿القرآف الكريـ 

إلى أف العزيمة كالصبر كالثبات ىك السبب في التغمب عمى المصاعب، ككؿ ىذا التكثيؼ 
 بعث اإلرادة كالعزيمة في نفس الطفؿ.التناصي يكمئ إلى ىدؼ 

كاممة مف القرآف  كجمبل ااريخية ألفاظيستعير الكتّاب في مكاطف كثيرة مف القصص التّ  
مغة الفصيحة، فمغة القرآف الكريـ حتى يصطبغ نصيـ بجمالية القرآف كيرتقي إلى أعمى مستكيات الّ 

خ أك ىي بمعنى ما تاريخية، فيي إلى الكريـ ليست مقدسة فحسب، فيذه القداسة " محايثة لمتاري
نقؿ ما ىك إنساني ثقافي إنيا التعالي المحايث، ىي التعالي تجانب ككنيا تنقؿ رؤية الغيب، 

 (2)كالمحايثة في آف ".

كىناؾ مف المقاطع السردية التي تتكاشج دالليا مع القرآف الكريـ، كتستخدـ كدعامة إلثبات  
ا يفرضو سياؽ النص القصصي المكجو لمطفؿ، نستشؼ ذلؾ مكقفيا، فتستبدؿ الكممات بحسب م

 مف المقاطع السردية التالية:

_" الجدة بانفعاؿ شديد: يا أبنائي، إف االستعمار خبيث، مف طبعو الظمـ كالطغياف، أفعالو كّميا 1
 (3)رجس مف عمؿ الشيطاف ".

  (4)_" االستعمار كّمو رجس مف عمؿ الشيطاف ".2

يا أّييا اّلذين آمنوا إّنما الخمر والميسر  ﴿السردية مع قكلو تعالى: تتناص ىذه المقاطع 
 (5).﴾واألنصاب واألزّلم رجس من عمل الّشيطان فاجتنبوه لعّمكم تفمحون 

                                                           
 .249سكرة البقرة، اآلية  –1
 .42، ص1989، 2أدكنيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بيركت، لبناف، ط  –2
 .9الحميد بف باديس، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، دس، ص شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد –3
 .10، ص2014رشيد أكزاني، الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، دار النعماف لمطباعة كالنشر، الجزائر، د ط،  –4
 .90سكرة المائدة، اآلية  –5
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في ىذا المكضع يتقابؿ الخمر كالقمار كاألنصاب كىي محرمات منعيا ا عمى المسمميف  
النص القرآني الداؿ عمى التجسيد المادم ألشياء باالستعمار، كبيذا ينتقؿ الكتّاب مف مفردات 

جامدة تحـر عمى اإلنساف إلى استبداليا باالستعمار كييئة مجسدة في دكلة أك مجمكعة مف 
الشخكص، فمتقديـ صكرة االستعمار الفرنسي لمطفؿ قاـ الكتّاب بكضعو في ميزاف ىذه المحرمات 

جسة، فيقارف الطفؿ بيف بشاعة أعماؿ المستعمر التي جعميا ا مف أعماؿ الّشيطاف القذرة كالن
 كقذارة الّشيطاف.

اريخية ربط أفعاؿ المستعمر الفرنسي بأفعاؿ الكفار كيستتبع الكتّاب في قصصيـ التّ  
وّل تعثوا  ﴿المستبدة في القرآف الكريـ، حيث تناصت كثير مف الشكاىد القصصية مع قكلو تعالى: "

 (1)".﴾في األرض مفسدين 

 اريخية:د النصية مف القصص التّ الشكاى

_ " صييب: لقد صدؽ يا جدتي مف سماه المستدمر، إنو عاث في ببلدنا فسادا كخرابا 1
 (2)كدمارا".

 (3)_ " لقد عاثكا فسادا كخرابا، بغكا كطغكا كمستنا مف جرائميـ البأساء كالضراء ".2

نيبكا كأحرقكا مساكف القرية _ " كقبؿ مغادرتيـ القرية عاثكا فييا فسادا كخرابا، كسركا ك 3
 (4)كحقكليا".

 

 

                                                           
 .60سكرة البقرة، اآلية  –1
 .14ص شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، –2
 .108شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –3
 .18، ص2012(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، 1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –4
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 (1)_ " ىز كالدم رأسو متحسرا كقاؿ: إف االستعمار إذا احتؿ بمدا أكثر فيو الفساد ".4

تدلنا ىذه النصكص عمى الثقافة الدينية لمكتّاب، كمدل اتصاليـ كتعمقيـ بكتاب ا، فكؿ 
لكننا أماـ متمقي صغير محدكد الثقافة  تناص مما سبؽ يفتح لمقارئ أفقا جديدا كؿ حسب ثقافتو،

عادتيا إلى مصادرىا، أـ  كالمعرفة، فيؿ يتمكف كؿ طفؿ متمقي مف فؾ شفرات ىذه النصكص كا 
تبؽ مجرد عبارات يقرأىا بدكف كعي " ففي مثؿ ىذا النكع مف التناص تككف الصعكبة أكبر كأعقد 

ك اآلية )...( فالطفؿ يصعب عميو ألف النص المركزم )أم القصة( تعالؽ مع نص نثرم مثمو كى
 (2)التمييز بيف نثرية اآلية كنثرية النص المركزم ".

بعض مفرداتو  مى النص القرآني في استعارةعإف النص القصصي المكجو لمطفؿ يتأسس  
في قصتيا )يـك العمـ كعبد  شريفة صالحي"لكنو يفترؽ عنو ليؤكد خصكصيتو كاستقبلليتو، تقكؿ "

  س(: " كاصمت الجدة حديثيا بحرقة قائمة: بيذا ميد الطريؽ لمحركة التنصيريةالحميد بف بادي
فظير اآلباء البيض مستغميف حاجة اليتامى كالمعكزيف، فأغركىـ تحت شعار المساعدات كاألعماؿ 
الخيرية )...( أرأيتـ يا أبنائي إلى الطرؽ التي انتيجيا المحتؿ لييمف عمى العقكؿ كالضمائر؟ فما 

باليتيـ الذم تكفؿ بو؟ كبالجائع الذم أطعمو؟ كبالعرياف الذم كساه؟ كبالمريض الذم داكاه؟ رأيكـ 
 (3)كبالمتشرد الذم أكاه ".

والّضحى، واّلميل إذا سجى، ما وّدعك رّبك وما  ﴿يتناص ىذا القكؿ مع قكلو عز كجؿ:"  
يتيما فآوى، ووجدك قمى، واآلخرة خير ّلك من اآلولى، ولسوف يعطيك رّبك فترضى، ألم يجدك 

ضآّلًّ فيدى، ووجدك عآئال فأغنى، فأّما اليتيم فال تقير، وأّما السآئل فال تنير، وأّما بنعمة رّبك 
 (4)".﴾فحّدث

                                                           
 .25ص(، 1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –1
 . 188جزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، صعبد القادر عميش، قصة الطفؿ في ال –2
 .24_23_22شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –3
 سكرة الضحى. –4
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تظير المعاني الجميمة في ىذه اآلية، حيث يخاطب ا سبحانو كتعالى نبيو محمدا بأنو لـ  
ة، فيك الذم أكاه بعدما كاف يتيما كعممو يستغني عنو كأنو سكؼ يعطيو مف نعيـ الدنيا كاآلخر 

ا كرزقو بعدما كاف فقيرا، كفي أخر اآليات ينيي ا رسكلو_عميو اإليماف كالكتاب بعدما كاف أميّ 
 الصبلة كالسبلـ_ عمى إساءة المعاممة مع اليتيـ أك زجر السائؿ.

في القرآف الكريـ  عمى ىدـ ىذا المعنى الجميؿ الذم كرد شريفة صالحي"لقد قامت الكاتبة " 
كتفكيؾ كحداتو البنائية كاستثمار عناصره الفعالة لتعيد تركيبيا كفؽ بناء جديد يؤدم إلى إنتاج 
دالالت جديدة تنسجـ كتخدـ النص القصصي المكجو لمطفؿ " فالتمميح ىنا غير سككني لممعنى 

كقمب الداللة  كالسياؽ كالتركيب القار في النص السابؽ، مف حيث أنو يحمؿ عمى التحكيؿ
دماجيا في السياؽ الجديد، لتخدمو كتدعـ  المرجعية، كعمى تخريب المعنى كخمخمة المرجعية كا 
فكرتو، فتغدك معو بنية كاحدة كليست بنية في بنية، ألف )الكاتب( يفرغ النص المشتغؿ عميو مف 

 (1)اريخية ليجسد بو أحداثا كىمكما معاصرة ".حمكلتو التّ 

يستكقفنا تحكيبل أخر في قكليا عمى لساف إحدل "شريفة صالحي" كمع نفس الكاتبة  
  (2)شخصياتيا " تعاكنا عمى حفر القبكر كدفف المكتى ما استطعنا إلييـ سبيبل كسط األنقاض " 

وهلل عمى الّناس حّج البيت من استطاع إليو  ﴿تتناص مع قكلو تعالى في سكرة آؿ عمراف 
 (3).﴾سبيال

يحمؿ التبجيؿ كالعبادة كىك يدعك المؤمنيف إلى إقامة ركف مف أركاف  فممفكظ القرآف الكريـ 
اإلسبلـ ، فالمكضكع في القرآف الكريـ يكصؼ بقيمة إيجابية، لتتحكؿ في قصة الطفؿ إلى قيمة 
ضفاء  سمبية، فالعبارة في النص القصصي )استطعنا إلييـ سبيبل(، تعمؿ عمى تحكيؿ الداللة كا 

 ، القبر( كتقمب بذلؾ مسارىا.قيمة سمبية عمييا )المكت

                                                           
 .97عصاـ حفظ ا كاصؿ، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص –1
 .21(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
 .97سكرة آؿ عمراف، اآلية  –3
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مف قصتيا )صدل السنيف( تقكؿ عمى لساف  لشريفة صالحي"كفي مقطع سردم أخر " 
إحدل شخصياتيا " كقبؿ أف نفترؽ كنت أتحدث معو كعيني مشدكدتاف إلى عكازه الحظ ذلؾ فقاؿ: 

، تحيمنا (1)" ال تستغرب يا بني، أينما تكلي كجيؾ تجد أثار الحرب، كما خمفتو مف دمار كجراح 
 (2)". ﴾وهلل المشرق والمغرب، فأينما توّلوا فثّم وجو اهلل، إّن اهلل واسع عميم  ﴿إلى قكلو تعالى: " 

مفظي بيف النص القصصي كالنص القرآني ىك )تكلي( لكنو يتحكؿ مف مخاطبة المشترؾ الّ  
آف الكريـ كاستحضرتو الجمع )تكلكا( إلى مخاطبة المفرد )تكلي(، فالكاتبة اقتطعت جزء مف القر 

ضمف السياؽ القصصي لكف مع إضافة كممات كجمؿ جديدة تحكؿ المعنى المقدس )كجو ا( إلى 
استعارت مفردة قرآنية  فشريفة صالحي"داللة متباينة مع النص األصمي )تجد أثار الحرب(، "

مة لتكسبيا داللة )تكلي( فأدمجتيا في نصيا القصصي، لكنيا أفرغتيا مف حمكلتيا الداللية الجمي
كضعت فيو " إذ ليس ىناؾ نص يقـك بتحكيؿ نص سابؽ دكف أف  ذممفارقة تخدـ الّسياؽ ال

يمارس عميو _بشكؿ أك بآخر_ نكعا مف التغيير الذم يمس جانبو الداللي، كلذلؾ يطمؽ جينيت 
 (3)مصطمح التحكيؿ الداللي عمى كؿ تغيير يمس قيمة النص السابؽ ".

رؤية جديدة كقراءة جديدة مكنتيا مف  شريفة صالحي"الكريـ لمكاتبة "لقد مثؿ القرآف  
 االغتراؼ مف معانيو الثرية، كأضاء ليا جكانب إبداع كتابة جديدة كفؽ مفيـك معاصر.

دراجيا   إف تأثر الكتّاب بالقرآف الكريـ جّمي مف خبلؿ االقتراض مف ممفكظاتو كعباراتو  كا 
يكتفكا باإلحالة إلى ممفكظات كعبارات القرآف فحسب، بؿ ضمف خطابات القصص، فالكتّاب لـ 

امتدت أنظارىـ إلى إقامة مشابية بيف خطاب النص القرآني كخطاب القصص، كذلؾ باإلحالة إلى 
لككلكنيؿ ا ُُُىاجمت 1846ة السابع مف أبريؿ عاـ ممفكظ يجمع بينيما، كمف أمثمة ذلؾ " في ليم

                                                           
 .107شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –1
 .115سكرة البقرة، اآلية  –2
 .124عصاـ حفظ ا كاصؿ، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص –3
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ؤكا في اتجاه جبؿ عّمكر بأمر مف الجنراؿ )بيميسي( كالتقى الفرنسي )بكبريتر( كجنكده الذيف جا
(". الجمعاف كىمؾ الككلكنيؿ كانضـّ   (1)إلى جنكدنا مف كانكا يرافقكنو مف )الصبايحية( ك)القـك

يحيؿ الممفكظ )التقى الجمعاف( إلى تقاطع داللي بيف نص قرآني كنص قصصي في 
قى الجمعان، إّنما إستزّليم الّشيطان ببعض ما إّن الذين توّلوا منكم يوم الت ﴿مكضكع الحرب 

 (2). ﴾كسبوا ولقد عفا اهلل عنيم إّن اهلل غفور رحيم 

إذا كانت عبارة )التقى الجمعاف( تشير إلى ىذا التقاطع، إاّل أف كضعية السرد كالحدث  
ماـ جيش تختمؼ في كمييما، فإذا كانت إشارة القرآف الكريـ في ىذه اآلية إلى ىزيمة المسمميف أ

الكفار )في غزكة أحد(، فإف إحالتيا في القصة ىك انتصار جيش بكعمامة عمى االستعمار 
اريخية كالنص القرآني( كاف في ىذه اإلحالة بيف ىاتيف الكضعيتيف )القصة التّ  فاالشتراؾالفرنسي، 

 في مقطع )التقى الجمعاف( فقط.

أو  ﴿القرآني قكلو عز كجؿ: كمف التقاطعات المشتركة بيف الخطاب القصصي كالخطاب 
تقكؿ  ،(3) ﴾كاّلذي مّر عمى قرية وىي خاوية عمى عروشيا قال أّنى يحي ىذه اهلل بعد موتيا 

في قصتيا عمى لساف إحدل شخصياتيا " ساعدنا أحد الجنكد عمى تخّطي ميداف  شريفة صالحي""
فمكقع العبارة القرآنية )خاكية ، (4)المعركة كقادنا إلى قريتنا، فكجد القرية خاكية عمى عركشيا " 

عمى عركشيا( تختمؼ عف مكقعيا في قصة الطفؿ، فالحالة األكلى تشير إلى قرية خامدة ميتة، ال 
بشر فييا كال حيكاف كال طير كال شجر، قرية خمت منازليا كخيراتيا، فاستغرب الرجؿ الذم كاف مارا 

إلى صكرة جامدة، فأخذه ا بالعبرة، أما بيا، فاندىش مف حاليا، ككيؼ انقمبت صكرتيا البييجة 
  انت عامرة بأىميا كخيراتياالحالة الثانية فكاف االستعمار الفرنسي سببا في إخبلء القرية بعدما ك

 الكاتبة حاؿ القرية بما كرد في القرآف الكريـ. فشبيت

                                                           
 .19_18ص  ، ص1997رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، دار الحضارة، الجزائر، د ط،  –1
 .155كرة آؿ عمراف، اآلية س –2
 .259سكرة البقرة، اآلية  –3
 .66(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر –4
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  كما يحيؿ المقطع التالي عمى اقتراض عناصر قصصية )الزماف، المكاف، المكضكع
الشخصيات، الحدث( مف القصص القرآني، كىذا إشارة إلى إقامة تشابو بيف التاريخ اإلسبلمي 
كتاريخ الجزائر " إذا كانت أمي عاجزة عف معرفة سبب ىدـ قبة سيدم الشيخ، كينبغي أف تعرؼ 
ذا أخبرنا التاريخ بأف )أبرىة( الحبشي  األجياؿ أسرار كأبطاؿ كخصائص جياد أكالد سيدم الشيخ، كا 
حاكؿ تيديـ الكعبة عاـ الفيؿ الذم كلد فيو محمد صمى ا عميو كسمـ، فإف )نيقرم( الفرنسي حّطـ 
القبة المحّجة الرمزية بعد كاحد كثمانيف كثمانمائة كألؼ مف ميبلد المسيح )عاـ الخيؿ( كما أشبو 

 (1)القبة مف الكعبة، كما أقرب الخيؿ مف الفيؿ".

اضح مف نص القصة يجعؿ الطفؿ يربط بيف كاقعة كأخرل، كفي إف ىذا االقتراف الداللي الك 
اريخي اإلسبلمي بطريقة مباشرة ككاضحة، فالنص ىذا السياؽ يدرؾ الطفؿ ىذا االقتراض التّ 

ألم تر كيف فعل رّبك بأصحاب  ﴿القصصي يحيؿ إلى آية قرآنية يحفظيا الصغار، يقكؿ تعالى: 
مييم طيرا أبابيل ترمييم بحجارة ّمن سّجيل فجعميم الفيل، ألم يجعل كيدىم في تضميل وأرسل ع

 (2).﴾كعصف ّمأكول

كلّعمنا إلى جانب ىذا نجد مبلمح القصص التي كردت في القرآف الكريـ بيف سطكر 
اريخية تستدعييا ضركرة التمثيؿ كالتشبيو بيف مكقؼ كأخر، نممس ذلؾ في قصة )يـك القصص التّ 

" ك كما يقاؿ األزمة تكلد اليمة، كلكؿ زماف يفة صالحي" لشر العمـ كعبد الحميد بف باديس ( "
ـ، كمف رحـ ىذه األزمة انبثقت مف الّمجنة  1931مام  5فرعكف، كلكؿ فرعكف مكسى، في يـك 

التحضيرية بنادم الترقي في الجزائر العاصمة بمعية جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف لمرد عمى 
قد كظفت الكاتبة ىذه العبارة لتقارف بيا زمف فرعكف الذم ساد فيو ، ف(3)المحتؿ الغاصب كأذنابو " 

  الظمـ كالطغياف كقد صد لو مكسى عميو السبلـ بالّرد امتثاال ألمر ا بزمف االستعمار في الجزائر

                                                           
 .15رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –1
 .5_1سكرة الفيؿ، اآلية  –2
 . 45شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –3
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كما كاكبو مف ظمـ كتعسؼ في حؽ الجزائرييف لتقؼ جمعية العمماء المسمميف ىذه لمرد عمى ىذا 
 المحتؿ.

مميح كاإليحاء في قصص األطفاؿ مف خبلؿ عدد مف المؤشرات النصية التّ يستحضر 
الغامضة التي تجعمو يندمج مع سياؽ النص المركزم، فمما سبؽ يتبيف لنا بعض الكضكح في 
إقتراضات يفترض أف تقدـ لمطفؿ استنتاجات معرفية تمرف ذاكرتو القرائية عمى استرجاع ما يمر 

يحاء سكاء كاف جمّيا أك غامضا في قصة الطفؿ، فإنو يعد بمثابة اإل، فعمييا مف معارؼ متعددة
يسمح لمطفؿ  إثراء رصيده الفكرم كالّمغكم، كما  إستدعاءات إضافية تمكف القارئ الصغير مف

كتفكيؾ المقاطع السردية القصصية كما يرتبط بيا مف مقكالت بتسجيؿ الداللة بطريقة ممتكية 
 أخرل.

يعد أيضا أحد المشارب التناصية التي رّفد منيا الكتّاب خطاباتيـ كالحديث النبكم الشريؼ 
  الدينية، فأحيانا تجدىا تظير ظيكرا مباشرا كاضحا معزكلة بأقكاس تفصمو عف النص الحاضر
 لكف أحيانا أخرل يصعب التمييز بينيا كبيف قكؿ الكتّاب كخاصة عند غياب اإلحالة كالتنصيص.

" يا  :نبكية الشريفة الكاردة في قصص األطفاؿ كركدا كاضحاكبداية نستعرض األحاديث ال 
إف الشيطاف  »معشر الجزائرييف إف االستعمار كالشيطاف الذم قاؿ فيو نبينا صمى ا عميو كسمـ: 

" اىتـ البطؿ  (1)"  «قد يئس أف تعبد في أرضكـ ىذه، كلكنو رضي أف يطاع فيما دكف ذلؾ 
 يككف ذلؾ كىك المتشبع بالقرآف الكريـ كأحاديث رسكؿ ا صمى عميركش بالعمـ كالتعميـ، ككيؼ ال
)...(  أما الفرنسية فيي  «العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ كمسممة  »ا عميو كسمـ الذم كاف يقكؿ: 
ميا حسب عميركش تطبيقا لقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: لغة العدك كالتي يجب أيضا تعمّ 

" إف اإلسبلـ يعتبر أف العمؿ عبادة فيؿ ىك أحسف مف  (2)"  «شرىـ مف تعمـ لغة قـك أمف »
ما أكؿ  »األنبياء كالرسؿ الذيف كانكا يكدكف كيعممكف، كقد قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: 

                                                           
 . 11يد أكزاني، الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، صرش –1
 .21_20رابح لكنيسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، ص ص –2
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ف نبي ا داككد صمى ا  عميو كسمـ كاف يأكؿ أحد طعاما قط خير مف أف يأكؿ مف عمؿ يده، كا 
 (1)".«مف عمؿ يده

إف التكضيح السابؽ ألقكاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كعزليا عف قكؿ القصص يزيد مف  
ثقافة الطفؿ الدينية ألنو بصدد قراءتيف، قراءة قصة كقراءة حديث نبكم يكضح المفيـك كيؤكد عمى 

 الداللة كالغاية المتكخاة مف إيرادىا في نص القصة.

البنية السردية لقصة الطفؿ، فيتعذر عمى الطفؿ  كأحيانا ينسجـ الحديث النبكم الشريؼ مع 
إدراكو كعزلو عف النسيج القصصي، كنكضح بالمثاؿ التالي: " ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو 

 (2)مثقاؿ حبة مف كبر، لقد أمرتؾ كأمرم نافذ ".

 جًانٍت تجاور انسزد وانشعز: 2_1

ؿ في الجزائر إلثراء النص يعد الشعر مف اآلليات التي يتكسؿ بيا كتّاب أدب الطف 
القصصي كتكثيؼ المعنى، فالشعر يحتكم تجارب فنية كقضايا إنسانية تعبر عف الركح الفكرية 

 لمطفؿ. يةكالحضارية، كتنسجـ مع التطمعات التي تنسجيا القصة التّاريخية المكجّ 

ف است  عصى عميو فالشعر" أقرب الفنكف األدبية مبلءمة مع الطبيعة النفسية لمطفؿ، فيك كا 
كعى فنيات البنية الشعرية مف شكؿ ككزف كلغة كضركرات، فإنو بحسو النشيط قادر عمى التجاكب 
العاطفي معو، ألف الطفكلة في حد ذاتيا مرجعية نفسية تخيمية أساسية في اكتساب الشخصية 

 (3)الشعرية لدل الشعراء".

، كنجد ذلؾ كاضحا في تجاكب كتّاب القصة التّاريخية مع الشعرفقد كبناء عمى ىذا 
دماجيا  تضميف أبيات كقصائد شعرية كاممة، كأحيانا شذرات شعرية لمعاني شعر معيف أك ألفاظو كا 

 في النص القصصي.

                                                           
 .22رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –1
 .31مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )عقبة بف نافع(، ص –2
 .193_192راسة في الخصائص كالمضاميف(، ص صعبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )د –3
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عف )األمير عبد القادر الجزائرم( " لقد تكالت انتصاراتو عمى رشيد أوزاني" يقكؿ الكاتب "
د تتابع ىزائميـ بمكجب اتفاقية ذم ميشاؿ الغزاة الظالميف، فاستنجدكا باليدنة التي أرحتيـ بع

ـ، كالتي كانت اعترافا بدكلة األمير عبد القادر، كىذه األبيات الممحمية 1834المكقعة في عاـ 
القكية تخمد االنتصار الكبير الذم ىز جيكش القائد الفرنسي تريزاؿ في معركة المقطع عاـ 

 ـ، كىي مف نظـ عمو:1835

 ى العدل... كدمرت جيش الكفر بالقتؿ كالخسؼىنيئا لؾ البشرل نصرت عم

 بجيش عظيـ قد تفرد في الكغى... لو سطكة عزت كجمت عف الكصؼ 

 (1)كلما تّكلت خيمنا كرجالنا... مددنا ليـ أيدم النزاؿ إلى السيؼ ". 

مغة التي يمتزج فييا الفكر فاالنتقاؿ مف النثر إلى الشعر يحدث تنكيعا في مستكل الّ 
في قصتيا )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس(  شريفة صالحي"اعرية كالتخييؿ، تقكؿ "المنطقي بالش

  " كقؼ الشعب الجزائرم كقفة رجؿ كاحد، ضد الظمـ كالطغياف كاالستبداد كضد التنصير كاالندماج
مة عبد القصيدة المشيكرة التي كتبيا العبلّ ة مف الشعب الجزائرم تحفظ عف ظيرقمب ككانت األغمبي

 ة كافتخار: دىا بعزّ حميد بف باديس، تردّ ال

لى العركبة ينتسب ".  (2)شعب الجزائر مسمـ        كا 

فمغة السرد تعبر عف استمرارية الحدث، بينما لغة الشعر ىي لغة جمالية خيالية ال تساىـ  
في تطكير الحدث أك الدفع بعجمة السرد إلى األماـ، فالشعر بدخكلو إلى النص القصصي يمثؿ 

 ددا لغكيا كيفصؿ جنس القصة عف الشعر، فيذا التراث الشعرم يغدك " مندمجا في ركح العصرتع
مف ىذا التراث ما يجدم، بحيث  اآخذ _تماما_كالحاضر  ،وغير غريب عنو، كمندغما في جماليات
 (3)".ما يتعيشاف دكف قطيعة إنسانية أك تغريب 

                                                           
 .7، ص2014رشيد أكزاني، األمير عبد القادر الجزائرم، دار النعماف لمطباعة كالنشر، الجزائر، د ط،  –1
 .59_57شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص ص  –2
 .120، صعصاـ حفظ ا كاصؿ، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر –3
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إلى قصيدة الشابي  شريفة صالحي"ة "اريخية تنقمنا الكاتبكفي مكضع أخر مف القصص التّ 
مؤشرا عمى التجربة التي تعد التي تعبر عف تجربة تكنس مع االستعمار، فيذه التجربة الماضية 

إليقاظ  أساسي تعيشيا الجزائر ألنيا تستنطؽ أآلميا، كتستحضر داللتيا القكية، كىي عنصر
جريح جفنيو كىك ينشد األبيات الكعي كنزعة تنبييية تحرؾ العزيمة في نفس الطفؿ " أغمض ال

 الشعرية ألبي القاسـ الشابي:

 إذا الشعب يكما أراد الحياة... فبلبد أف يستجيب القدر

 (1)كال بد لميؿ أف ينجمي....... كال بد لمقيد أف ينكسر ".

إف الكاتبة ىنا تنتقؿ مف األسمكب النثرم لمكبلـ إلى األسمكب الشعرم، فكأنيا تنبئ الطفؿ  
مفظية، مما يحدث نكعا مف االستمتاع الناتج عف التنكع بيف تغير المفاجئ في الصياغة الّ بيذا ال

الصكت النثرم كالصكت الشعرم مف ناحيتيف: الفضاء الكتابي كالقراءة، فالشعر يككف مقطعا 
مكانيا عمى عكس النثر الذم يككف متسمسبل خطيا، كأما القراءة فتككف متكاصمة في حالة النثر 

ازلة بفعؿ المكسيقى الشعرية، باإلضافة إلى التقطيع الزماني لعمميات التمفظ الصاعدة كالنّ  كخاضعة
  أثناء قراءتو.

  إف الشعر في المدكنة المدركسة يستثمر كخطاب جمالي يعبر عف ركح اإلنساف كمشاعره 
  العكاطؼمحظات المفعمة بالحركية كالديناميكية مميئة باالنفعاؿ ك فيك كسيمة لمتعبير عف الّ 

فاألسمكب النثرم ال يستطيع الغكر في أعماؽ النفس اإلنسانية، ألنو يخاطب العقؿ، عمى عكس 
" ىك ضرب مف ضركب  رشاد رشدي"لد االستمتاع كيخاطب العاطفة، يقكؿ "الشعر الذم يكّ 

 ما قد يككف بو مف ئالسحر، تتأثر بو الحكاس أكال ثـ ينتقؿ التأثير إلى الجياز العصبي، فييي
  (2)اضطرابات كيساعد اختبلجات النفس المعمقة عمى االستقرار ".

                                                           
 .29(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –1
، 2008، 1أبك زيد بيكمي، التكظيؼ الفني لمشعر في القصة العربية القديمة، العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، د ب، ط  –2

 .31ص
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عف )عبد الحميد بف باديس( : " ككاف القاسـ المشترؾ بيف  سميمة كبير"تقكؿ الكاتبة " 
  طمبة عبد الحميد ابف باديس إصرارىـ عمى السير عمى خطاه كالنضاؿ معو، كفقا لنفس األىداؼ

 ياذة في إشارة إلى جيكد ابف باديس في اإلصبلح:يقكؿ الشاعر مفدم زكريا في اإلل

 ذكرنا بسرتا نفكسا أبية        ذكرنا بيا األعصر الذىبية

 تظافر فيو دعاة الصبل       ح اليداة إلى القيـ السمفية

 كجاء ابف باديس يغزك الظبل   ـ كيعمي الرؤكس كيذكي الحمية

 شعمنا الكرل كمؤلنا الدنا               

 بشعر نرتمو كالصبلة               

 (1)تسابيحو مف حنايا الجزائر ".               

" كنختـ ىذه الشيادات رشيد أوزاني" كفي رثاء )محمد البشير اإلبراىيمي( يقكؿ الكاتب " 
 برثاء تمميذه الشاعر السكرم عمر بياء الديف األميرم:

 " طكبى بشير الخير لقيت المنى       

 في رحاب جنانوبجكار رّبؾ   

 في مقعد الصدؽ المرّجى ناعما  

 (2)بكنكز ما يحيكنو مف رضكانو ".  

في قصة )جميمة بكحيرد( " كتب نزار القباني  إيمان قادري"كفي مقطع سردم أخر تقكؿ " 
 قصيدة لجميمة بكحيرد يقكؿ في بعض مف أبياتيا:

                                                           
بلمية في الجزائر(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د سميمة كبير، الشيخ عبد الحميد بف باديس )باعث النيضة العربية اإلس –1

 .14، ص2007ط، 
 .14رشيد أكزاني، الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، ص –2
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 االسـ جميمة بكحيرد  

 رقـ الزنزانة تسعكنا  

 لحربي بكىراففي السجف ا  

 كالعمر إثناف كعشركنا  

 (1)ميب ".اسـ مكتكب بالّ   

كلتكثيؽ سيرة أحد األبطاؿ يقـك الكاتب بإيراد ما قيؿ فيو مف مدح، فالشعر يمثؿ شيادة 
" كأحسف األخبار عندىـ ما كاف في  أبو ىالل العسكري"اريخي كيؤكده، يقكؿ "عمى الخبر التّ 
 عبد الحميد إبراىيم"فس الرأم عند الدارسيف العرب المحدثيف، يقكؿ "، كما نجد ن(2) أثناءىا أشعار"

" القاص أك الراكم يذكر شعره ليؤكد حديثو، كيشد كبلمو، كيدعـ ركايتو، فيك يعرؼ ثقة العربي 
بالشعر، كحبو لو، فكأف القاص حيف يذكر الشعر فقد أكرد الدليؿ عمى صدؽ كبلمو كالبرىاف عمى 

 (3)كاقعية خبره ".

النص الحاضر جمع نصكص شعرية ذات رابط منطقي بما يدعك إليو الخطاب ف
القصصي، فكانت ىذه النصكص الشعرية منسجمة مع جسد النص الجديد، فيذا األخير اتكأ عمى 
النص الشعرم بغية إضفاء دينامية كاستمرارية تجعمو قاببل لمتمقي مف طرؼ قارئ صغير، يحاكؿ 

 ار المعاني المشتركة.أف يكحد بيف الدائرتيف في إط

كقد اقترنت الثكرة الجزائرية باسـ شاعر يحفظو الصغار قبؿ الكبار شاعر الثكرة الجزائرية  
كاف حاضرا في قصص األطفاؿ، كنممح ذلؾ مف خبلؿ العبارات المستشيد بيا )مفدي زكرياء(، 

                                                           
 .13، ص2016إيماف قادرم، جميمة بكحيرد، أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط،  –1
 .33أبك زيد بيكمي، التكظيؼ الفني لمشعر في القصة العربية القديمة، ص –2
 .34المرجع نفسو، ص –3
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يف النص مف قصائده متناصة مع النص القصصي إلى درجة ال يكاد القارئ الصغير يفرؽ ب
 األصمي كالنص المتناص، نستشيد بمقاطع سردية مف المدكنة المدركسة:

  جزائرنا الحبيبة، بمد المميكف كنصؼ مميكف شييد، بمد الخيرات، الثركات، بمد شعب ثائر _"1
  مسرعا يمبي النداء، الكؿ رجاؿ، نساء شعب شريؼ مكافح، استغنى عف الحياة كممذاتيا كىبّ 

 (1)بطؿ كاحد، عاقديف العـز أف تحيا الجزائر ". شيكخ، كقفكا كقفة

كية اىرة الزّ فأكثر مف مميكف كنصؼ مميكف شييد ركت دماؤىـ أرض الجزائر، ىذه الدماء الطّ  _"2
التي سالت فكؽ تراب زكي كطاىر، ىك طبعا تراب الجزائر التي تشرفت بتضحيات أبنائيا كرفعت 

 (2)عمميا الزاىي األلكاف عاليا في السماء ".

، كانت األمة الجزائرية حينئذ مف شرقيا إلى 1954_" فمما نادل المنادم لمجياد ليمة غرة نكفمبر 3
غربيا، كمف شماليا إلى جنكبيا مييأة لحمؿ السبلح كرجؿ كاحد، كعقدت العـز عمى تحرير 

 (3)الجزائر".

السردم  كما كاف لمشعر الشعبي حضكرا في القصص التّاريخية، كنممس ذلؾ مف المقطع 
التالي " كيأتي دكر الشاعر محمد بمخير، شاعر الثكرة، ثكرة أكالد سيدم الشيخ، فيقؼ ممثؿ الفكج 

 الثالث كالعمبلؽ مرفكع اليامة معتدا بنفسو، تأمؿ الكؿ مميا، ثـ نطؽ شعرا:

 محبكب خاطرم لبدا مكنس بو  ***زيف القباب أنا خديـ رحؿ البيضا

 سعدم إذا يجيني تفرح لمجيو  ***          وليآبجاه حرمة النبي ك 

 (4)اليو ".كحيد أمّ صحاب أىؿ الجياد كالتّ   ***    ي ىمابجاه حرمة العشرة المّ 

                                                           
 .7، ص2013، 1إيماف قادرم، العقيد عميركش، دار سفياف، الجزائر، ط  –1
 .10إيماف قادرم، عمي البكانت، ص –2
 .60شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –3
 20رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –4
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فجمالية الشعر تتجمى في القصة النثرية أكثر عندما يكظؼ ليكمؿ الحكار، كبيذا يككف  
لكاتب عمى انتباه الطفؿ االنتقاؿ بطريقة تمقائية كمرنة، كال تحدث قطيعة بينيما، كبيذا يحافظ ا

في قصة )صدل السنيف(: " في الحيف أقاـ سي  شريفة صالحي"كاستمتاعو لمتذكؽ الفني، تقكؿ "
محمد ألحفاده زىية كحميد كفتيحة أرجكحة تحت عريشة الدالية، انطمؽ األطفاؿ يتأرجحكف 

 كيمرحكف كينشدكف األنشكدة المشيكرة عند األطفاؿ في ذلؾ العيد:

 تحت عريشة الداليو       لعاليةجعمكلتي ا 

 الدالية بمعنب        كالساقية بالحكت 

 (1)ىاتكا حقي          كال انطيح انمكت ". 

، التي تقترف بجماعة بشرية معينة في لشعبيةتندرج األبيات الشعرية السابقة ضمف األغنية ا 
الـ، كتعتبر آرييا مف ىمـك ك اإلنسانية كما يعت زماف كمكاف محدديف، فيي تعبر عف خكالج النفس

اؿ إلى الّمحف كالمكسيقى، لذلؾ تعد مف السفيرة األكلى إلى العالـ الخارجي، ألف اإلنساف بطبعو ميّ 
" بأنيا " قصيدة Crapsكراب" "أكثر األشكاؿ الشعبية انتشارا كحفظا بيف الجماعات، يعرفيا "
األزمنة الماضية، كما تزاؿ حية في شعرية ممحنة مجيكلة األصؿ، كانت تشيع بيف األمييف في 

" عمى تعريفيا بأنيا " األغنية Jurj Hutsugجورج ىوتسوج" "، في حيف يقؼ "(2)االستعماؿ " 
الشائعة أك الذائعة في المجتمع الشعبي كأنيا تشمؿ الشعر كمكسيقى الجماعات كالمجتمعات الريفية 

  (3)حاجة إلى تدكيف أك طباعة".التي تتناقؿ أدابيا عف طريؽ الركاية الشفيية دكنما 

حسب ىذيف الدارسيف، فإف األغنية الشعبية ترتبط بالشعر كالمكسيقى، كما أنيا مجيكلة  
المؤلؼ، فيي تتناقؿ شفاىة عبر األجياؿ، لكف ما يفرؽ بينيما أف التعريؼ األكؿ يرل أنيا تمتد 

                                                           
 .57_56ف، ص ص شريفة صالحي، صدل السني –1
 .10، ص1970أحمد مرسي، األغنية الشعبية، الييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر، مصر، د ط،  –2
 .11المرجع نفسو، ص –3
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في الفضاء الريفي، الذم مف الماضي إلى الحاضر، مجيكلة المؤلؼ، في حيف يحصرىا الثاني 
 يكشؼ عف نمط الحياة االجتماعية فيو.

كميما اختمفت كتعددت التعاريؼ، فإف األغنية الشعبية يساىـ كؿ جانب مف جكانبيا  
)الّمحف، مجيكلية المؤلؼ، االنتقاؿ، الشفاىية، االستمرارية...( إلى إبراز مكانتيا في المجتمعات 

ي شعبي يحمؿ دالالت كمعاني كثيرة، كالمجتمع الجزائرم ال يخمك اإلنسانية، فاألغنية منتكج ثقاف
مف مثؿ ىذه الجكاىر التراثية، فاألغنية الثكرية الجزائرية بالتحديد مصدر مف مصادر كتابة 

اريخ، فأغمب الرسائؿ كانت تمر مف خبلليا بيف الثكار، كما أنيا قطب ىاـ في حشد العزيمة التّ 
يقاظ الك فلدل المناضمي اريخية، يـك كاف عي الكطني لدل الشعب الجزائرم في أسكأ فتراتو التّ ، كا 

يرل أف الحرية يستحيؿ تحقيقيا أماـ قكة الدكلة الفرنسية، فالنسكة لـ ينشدف األغاني تباىيا 
نما افتخارا بشجاعة األبطاؿ الثكار.  بأصكاتيف، كا 

ية لمطفؿ يصادؼ ية المكجّ اريخغير أف المتتبع لؤلغنية الثكرية الجزائرية في القصص التّ 
تيميشا كغيابا تاما ليذا الشكؿ الشعبي، إاّل إشارات قميمة جدا تحيمنا إلى اىتماـ بعض الكتّاب 

 :مساىـ بدكره الفّعاؿ أثناء الفترة االستعماريةراثي الياـ كالالجزائرييف بيذا المكركث التّ 

 " بكزياف القمعي...يمشي الكاد الكاد ما عنده أكالد 

 زياف القمعي...يمشي الكاؼ الكاؼ قميؿ األكتاؼبك   

 خّمى الفراش مفرش خّمي الطير مرّيش...بكزياف القمعي 

 (1)تردد األـ ىذه المقاطع في انسجاـ تاـ مع صكت الرحى الذم يشبو ىديؿ الحماـ المتكاصؿ ".

لؾ فالشعر عمى لساف الشخصيات تعبير عف مكاقفيا كتحديد رأييا حكؿ الحدث، فينكب بذ 
عف النثر، كيكسب اّلمغة داللة فنية، فيبرز المعاني النفسية لمشخصيات كيصبك إلى تصكيرىا 

في قصتو )بكعمامة  "وسيرابح خد"كتجسيدىا كتأكيد المكاقؼ التي ترسخ في ذىف الطفؿ، يقكؿ 
                                                           

 .10رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –1
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_ممحمة أكالد سيدم الشيخ_( " يستعذب الطفؿ إبراىيـ الّمحف الجميؿ كينظر بعينيف زائغتيف 
تعطفا أّمو المزيد، بعد تكقفيا عف الغناء بصكتيا الّرقيؽ العذب )...( كتبدأ في مّكاؿ آخر مس

 لممحمة أخرل:

 سيدم بكعمامة حكمة كديف كفيامة 

 سيدم بكعمامة قائد األبطاؿ كالّزعما 

 مف غرداية لؤلغكاظ لكىراف كالنعامة 

 (1)سيدم بكعمامة جاىد العدك الفتّاف". 

الشعبية عف لحظات الضيؽ كاالنفعاؿ لدل الشخصية القصصية حيث تنـ ىذه األغاني  
 تنفس ىذه النغمات عف حالة انفعالية أك حالة ضيؽ أك حزف أك تشتت أك ىذياف نفسي.

تيميش األغنية الثكرية يكحي بتجاىؿ ارات التي كردت في قصة األطفاؿ، ك فيذه بعض الشذ
 ميا إلى متمقي كاف غائبا عف كاقعيا.كتّاب الطفؿ في الجزائر إلى أىميتيا كضركرة نق

كتحمؿ األغنية الشعبية في طياتيا كظيفة تربكية تساىـ في ترسيخ نظاـ القيـ كجعمو  
متكاصبل عبر األجياؿ كتضمف لمفرد تناسقا كتناغما مع البناء الثقافي لممجتمع، فيذه األغاني 

فيي أكؿ الكممات التي يتمقاىا تستيدؼ قيما تربكية تصكغ سمكؾ الصغار كتعمميـ كترفو عنيـ، 
 الطفؿ في ميده كعرفت قديما باسـ اليدىدات لما ليا مف تأثير عمى نفسية األطفاؿ كانفعاالتيـ.

يجة( مع لغة السرد مغكم )المّ كما يبرز دكرىا عمى مستكل البناء القصصي في تفاعميا الّ  
فكظيا )مبنى كمعنى( لمثقافي )الفصحى(، فمغتيا تتسـ بككنيا ذات " ذاكرة تخزينية تؤرخ بمح
اريخية عمى مستكل الكتابة )...( كالسياسي كاالجتماعي، إذ تسعؼ عمى تحييف زمنية الكقائع التّ 

كفي اآلف نفسو تصر عمى االنتماء إلى الكاقع المتشكؿ مف ناحية األسمكب كسجبلت الكبلـ، مما 

                                                           
 .11_10رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص ص –1
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مالي لمتاريخ، كالذم لو األثر النفسي خكؿ ليا بعدا تعبيرا كشاعريا أحيانا، إذ تستحضر البعد الج
 (1)كالمعرفي كالجمالي عمى المتمقي أثناء عممية القراءة ".

فالذات المتمقية يمكف أف تتمذذ بالتبلعب الذم يفرضو النص في لغتو حيف يتجاكز الخطية 
 تشيرو ترابمسا"الفصحى إلى العامية، كىذا ما يجعؿ الطفؿ أقرب إلى الكاقع المعيش، يقكؿ "

"Ciro Trabalza"  ّ(2)مغة التي نعرفيا كاألكالد )كالصغار( يفكركف بميجتيـ "." نحف نفكر بال 

ميجة تمثؿ القامكس اّلمغكم األكؿ لمطفؿ، فيي باإلضافة إلى ككنيا مجمكعة مف فالّ  
الكممات كالعبارات كاأللفاظ التي يعبر الطفؿ مف خبلليا عف نفسو بطبلقة، كىي لغة حكاره مع 

و، تمثؿ انعكاسا حقيقيا لثقافات الشعكب، فيي حاممة لمكركثاتيـ الشعبية كعاداتيـ كتقاليدىـ أقران
 المحمية، كعف طريقيا يحافظ اإلنساف عمى ىكيتو الثقافية كيصكنيا مف الزكاؿ.

ميما كاف نكع الشعر الكارد في القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ فإف دكره ال يقتصر عمى 
نما يجعؿ الحدث يمبس ثكبيف: تاريخي كأدبي، أم إضفاء المتعة ك  الجمالية فقط لدل المتمقي، كا 

  "يككف ىناؾ مؤلفاف مشاركاف في تغطية حدث أك حادثة كاحدة، أحدىما المؤرخ كاألخر األديب
تككف تجربة تاريخية، كعند األخر  _المؤرخ_ككبلىما يشارؾ في تجربة كاحدة، كلكنيا عند أحدىما 

أحدىما يتتبع األحداث مجردة ليكشؼ الحقيقة مف خبلؿ ىذه  ،تككف تجربة أدبية _كىك األديب_
 (3)األحداث ذاتيا، لكف األخر يتبع ركح الحدث مف خبلؿ ذاتو ".

إف تجاكر السرد كالشعر في الكتابة لمطفؿ يعد مظيرا مف مظاىر التجديد الفني، كأداة مف  
يؽ بيا في عكالـ أخرل متباينة أك متكافقة معيا مف أدكات تطكير فف القصة المكّجية لمطفؿ كالتحم

 .نيااألجناس األدبية، تعبر عف تطمعاتيا كالقضية التي تدكد ع

                                                           
مي، العبلمة كالركاية ) دراسة سيميائية في ثبلثية أرض السكاد لعبد الرحمف منيؼ(، دار مجدالكم فيصؿ غازم النعي –1

 .219_218، ص ص 2009لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، د ط، 
سرجيك سبيي، التربية اّلمغكية لمطفؿ، تر: فكزم عيسى كعبد الفتاح حسف، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، د ط،  –2

 .80ص ،2001
 .197أبك زيد بيكمي، التكظيؼ الفني لمشعر في القصة العربية القديمة، ص  –3
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 : ىظٍف األيثالجًانٍت ت 3_1

تحممو  طبلقا مف تجارب كخبرات عميقة،المثؿ مف األشكاؿ السردية البسيطة، يصاغ ان 
 يد الكجداف كالطبائع كالعادات.الذاكرة الجماعية عبر األجياؿ، فيك يعمؿ عمى تكح

لقد جاءت األمثاؿ الشعبية ممثمة لصكت الشعب، مرآة ألحكالو كمجتمعو معبرة عف أفكاره  
بقكلو: " األمثاؿ في كؿ قـك  محمد رضا"في خبلصة بسيطة تنـ عف الحكمة الشعبية، يعرفيا "

بيؽ المفصؿ، ىذا مف خبلصة تجاربيـ كمحصكؿ خبرتيـ، كىي أقكاؿ تدؿ عمى إصابة المحز كتط
ناحية المعنى، أما مف ناحية المبنى، فإف المثؿ )...( يتميز عف غيره مف الكبلـ باإليجاز كلطؼ 
الكناية كجماؿ الببلغة، كاألمثاؿ ضرب مف التعبير عما تزخر بو النفس مف عمـ كخبرة كحقائؽ 

 (1)كاقعية بعيدة البعد كمو عف الكىـ كالخياؿ ".

  لمجتمع الجزائرم في شتى ربكعو يزخر باألمثاؿ السائرة كالحكـ المتكاترةكمف المبلحظ أف ا 
كالناظر إلى األمثاؿ الشعبية الكاردة في القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ يجد أنيا كظفت تكظيفا 
ف تداخمت أحيانا مع الحكـ المأثكرة " في ككنيا ترجع جميعا إلى اىتماـ ركحي  فنيا الئقا بمقاميا، كا 

 (2)احد، كىك تمؾ التجارب الفردية التي يعيشيا الناس كتتمخص في تمؾ األقكاؿ المكجزة الحكيمة ".ك 

فقد تناص الكاتب الجزائرم مع التراث العربي الشعبي عامة كالجزائرم خاصة مف خبلؿ  
إتيانو بشكاىد مف أمثاؿ كحكـ تعبر عف مكقفو كتقكم حجتو في الدفاع عف القضية الكطنية التي 

 ك بصدد تقديميا لمتمقي يجيؿ المعاني العميقة التي يرمي إلييا ىذا القكؿ السائر.ى

فأحيانا يذكرىا الكتّاب في سياؽ حديثيـ حتى أنؾ ال تكاد تفصؿ بيف النص المركزم  
كالنص الغائب، كأحيانا ترد كاضحة بيف مزدكجتيف تعبر عف استقبلليتيا عف النص الحاضر، كأف 

 في تككيد المعنى كتقكيتو. ليا القكة كالسمطة

                                                           
 .139نبيمة إبراىيـ، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، دار النيضة، مصر، د ط، د س، ص –1
 .137المرجع نفسو، ص –2
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المثؿ الشعبي )عطيتك صبعي دلي  (تاريخ الجزائر _التحضير لمحرب_)كتستحضر قصة 
ما أعممو جيدا أنو إذا أعطيتيـ أصبعؾ أخذكا يدؾ  ،يدم( في المقطع السردم التالي " ال أعرؼ

ذا أعطيتيـ يدؾ أكمكؾ كمية ".  (1)كا 

رد عمى لساف شخصية فرنسية التي عبرت عف رغـ أف المثؿ جزائرم األصؿ إاّل أنو ك  
 استيائيا تجاه الشعب الجزائرم عندما كاف يطالب بمجمكعة مف الحقكؽ.

" كقؼ لو جدم محمد كقفة احتراـ كتقدير  لشريفة صالحي"كفي قصة )صدل السنيف( " 
 (2)كىك يقكؿ: سبحاف ا، أىذا أنت؟ غير الجباؿ المي ميتمقاكش ".

لباسو لبكسا جديدا، كتقديمو بشكؿ فميمة الّتناص تت  مثؿ في إحياء ىذا التراث الشعبي كا 
 مغاير يستجيب لجمالية النص الحاضر.

كعمى لساف الجدة في قصة )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( نجد المثؿ الجزائرم بالّميجة 
اصيا معو، يعني العامية، فيما يكحي لنا ىذا بإطبلع الكاتبة عمى المكركث الشعبي الجزائرم كتن

امتصاص الثقافة الشعبية كامتزاجيا بجنس أدبي حديث ىك القصة " كما يقكؿ المثؿ العامي 
 (3)الجزائرم: فيو المّيت المذككر كالحي المحقكر، أم المنسي ".

إف ىذا المثؿ الشعبي يتناسب مع شخصية الجدة مف حيث مستكل لغتيا كثقافتيا فتتخذه  
ك لتبميغ المعنى المقصكد، كتدعيـ كجية نظرىا، كفي قصة )صدل السنيف( ككسيمة لتبمكر فكرتيا أ

يستكقفنا مثؿ شعبي أخر عمى لساف إحدل الشخصيات ذك الثقافة الشعبية " األـ: كالدؾ شاخ يا 
بني، أصبح يحتاج إلى المساعدة، فالمثؿ العامي المتداكؿ عندنا يقكؿ: المعاكنة تغمب الصيد، أم 

 (4)تغمب األسد ".

                                                           
 .16، ص2013قافة، الجزائر، د ط، مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )التحضير لمحرب(، كازا لمنشر، كزارة الث –1
 .105شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –2
 .52شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –3
 .7شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –4
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يقاؿ ىذا المثؿ في أىمية التعاكف كالتكافؿ كعمى إثارة النخكة كالشجاعة كالتحريض عمى  
  أسمكب تعميمي رائع بالطريقة التقميدية" " "Arthur Taylorأرثر تيمور" الفكرة، فالمثؿ حسب "

" Taylor"تيمور" "كبيذا يسند  ،(1) قد يكحي بعمؿ أك يصدر حكما عمى كضع مف األكضاع "
ؿ قيمة تربكية تعميمية تتبناىا الطبقات الشعبية ذات التفكير التقميدم كأسمكب لمتربية كالتكجيو األمثا

كالتكعية، فقد " جاءت لتككف مف عكامؿ الضبط االجتماعي، الذم ال يتخذ صكرة ألة ضاغطة 
ض لدل عمى األفراد بؿ يأخذ طريقو إلى القبكؿ االجتماعي التمقائي دكر الشعكر بالمكافقة أك الرف

الطبقات الشعبية التي لـ تنتشر بينيا الثقافة كالتعميـ بعد، بؿ تعتبر ىذه األمثاؿ كسيمة أساسية 
 (2)لترشيد الحياة الشعبية المستندة إلى الفطنة كالذكاء ". 

ساخرة  افاألمثاؿ تتناكؿ ضركب الحياة المختمفة كتتضمف في الغالب حكمة بالغة كصكر  
نما أداة لتكجيو السمكؾ، كيتجمى دكر األمثاؿ في كىي ليست كسيمة لمترفيو  كالتسمية فقط، كا 

 المجتمع عندما تنبثؽ مف صميمو كتتكلد مف رحـ تاريخو تنمك عمى كاقع حياتو.

كتكمف أىمية ىذه االقتباسات في تكثيؼ الداللة اإلنتاجية كالكشؼ عف سمكؾ الشخصيات  
كره يمثؿ بنيات تراثية ثـ تثبيتيا بالكتابة حتى كأنماط التفكير، فيذا الخطاب الشفكم في أغمب ص

  تحفظ مف الزكاؿ، كتـ دمجيا في نص حدثي، كبيذا يككف ىناؾ تكاصبل بيف الماضي كالحاضر
كذلؾ لجعؿ المتمقي الصغير مكصكال بماضيو كاعيا بمضمكف الخطابات المكّجية لو كربطيا بما 

ألشكاؿ السردية البسيطة تضيؼ لمنص أبعادا تربكية يتكافؽ كالرسالة المتكخاة نقميا لو، فمثؿ ىذه ا
كأخبلقية كجمالية، تساىـ في بنائو الّمغكم كالفني، بؿ كتسيـ في تماسكو كانسجامو، إف ىذه " 
الكممات المعادة المتمثمة خاصة في األقكاؿ المأثكرة مف حكـ كأمثاؿ، كممفكظات جاىزة ال حصر 

عكريا، كيمتد نفكذىا البياني أك البنيكم فينا حيف ينطبع في ليا ينساب تأثيرىا فينا انسيابا ال ش
 (3)نفكسنا إعجابا كتعمقا كتذكقا ".

                                                           
 .317محمد عمي أبك رياف، فمسفة الجماؿ كنشأة الفنكف الجميمة، ص –1
 .317المرجع نفسو، ص –2
 .81، ص2011التناص، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د ط، عبد الجميؿ مرتاض،  –3
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كما تضمف النص القصصي اقتباسات ألقكاؿ مأثكرة أك حكـ متداكلة تكمف أبعادىا الداللية 
"  في تصكير كاقع الثكرة الجزائرية كجياد شعب مناضؿ أراد الحرية فدافع عف كطنو بكؿ ما يممؾ

نحف ثكار مجاىدكف، نجاىد السترجاع كطننا ككرامتنا كحقنا المسمكب، كنحف أصحابو، كما ضاع 
" ازداد الضغط عمينا، فأصبحنا  (2)" ككما يقاؿ: األزمة تكلد اليمة"  (1)حؽ كراءه طالب، يا بني " 

المراقبة ككأننا نعيش داخؿ معتقؿ كبير، حكاجز أمنية في كؿ مكاف مداىمات، تمشيط، دكريات، 
كالتفتيش دائمة صباحا كمساء في البيت، المدرسة، في الشارع، لـ يسمـ حتى تبلميذ التعميـ 

" ليس ىذا بعد، إنما الحرب  (3)االبتدائي منيا، صارت الحياة ال تطاؽ كىذا ما زاد الطيف بّمة " 
يماف كصبر عمى المكاره كالتجمد كالصمكد في أرض المعركة "  (4).خداع، كىي شجاعة كا 

يستحضر المثؿ في المدكنة المدركسة لمد خطابيا بحمكلة اجتماعية، تكشؼ عف الذاكرة 
العميقة، كتعبر عف رؤية الشخصيات، فيك يضفي عمى النص أثرا جماليا بفعؿ كثافتو، كاقتصاده 

ت داللة مرجعية، فاالنفتاح " عمى الممكنا لحكار بقكة كبلمية تجعؿ الممفكظ ذكمغكم ألنو يمد االّ 
  األدبية المتاحة استراتجية لمكشؼ عف نكايا )الكاتب( إزاء الثقافة الشعبية، كعف قصديتيا الجمالية

مغكم المكصكؿ بالبنية خاصة عمى مستكل الشكؿ، حيث يتحقؽ ما دعاه باختيف التعدد الّ 
  (5)مغات كاألفكار كالتصكرات كالرؤل ".االجتماعية التي تتعيف حكارا بيف الّ 

كأكردنا أف االقتباسات السابقة تككف أحيانا مباشرة كأحيانا غير مباشرة، فإف  ككما سبؽ 
، فالطفؿ قد ال يدرؾ الثانية نظرا لمحدكدية ثقافتوالطفؿ المتمقي قد يعي األكلى كيتغاضى عف 

جماليات التناص، كانطبلقا مف ىذا يتعيف في قصة الطفؿ أف " تتخذ البنية المنصكصة عبلمات 
عرابا كمضمكنا عف السياؽ األصمي: األقكاس، نقطتا الشرح، الماطةترقيمية تعز    ليا شكبل كا 

                                                           
 .12(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر –1
 .45شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –2
 .42، ص2012د ط، (، المكتبة الخضراء، الجزائر، 1960ديسمبر 11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –3
 .8، ص2011عبد العزيز بكشفيرات، طارؽ بف زياد )رجؿ اليمة كالمبادرة(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  –4
، أفريقا الشرؽ، الدار (اريخ كثقافة الذاكرة في الركاية المغربية المعاصرةتخييؿ التّ )إدريس الخضراكم، سرديات األمة  –5

 .274، ص 2017البيضاء، المغرب، د ط، 
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التأسيس التسطيرم، كىذا المستكل أكثر تبلؤما مع ثقافة الطفؿ ألنو في حاجة إلى مثؿ ىذه 
 (1)المميدات التي تنقضو مف حيرة التداخؿ الزمني اإلسنادم بيف النصكص المتناصة ".

فؿ لمبعد التّناصي في قصصو، إاّل أنو ذك فعالية كبيرة في تزكية فرغـ تجاىؿ القارئ الط 
 األسمكب الفني لمخطاب القصصي.

مف االستعراضات السابقة نستخمص أف االقتباس مظير مف مظاىر الممارسات التفاعمية  
ف يبرزاف في امذبيف نصيف متميزيف، تشكؿ المرجعية إحدل قرائنو، ككذلؾ االقتراض كالتمميح الّ 

  غالب نصكصا غامضة يرتبط كشفيا بثقافة القارئ " إف فعؿ القراءة إذا ىك عممية تطبيقيةال
فالقارئ النص، كانطبلقا مف معارفو كرمكزه )كرغبتو أيضا( يستجيب لبعض مظاىر النص التي 

  (2)يعرفيا أك يعتقد أنو يعرفيا، كيتمك تمؾ المعرفة عمؿ محكـ ينتج عنو التأكيؿ النيائي ".

ا فإف " القصة المكّجية لمطفؿ مثميا مثؿ نصكص الراشديف يتخمميا التناص بصفتو كبيذ 
قدرا ثقافيا نصيا ال مناص لمنص المركزم مف التعالؽ بو أك بشذرات منو، تشير إلى أصميا 
المتشظى عنيا، فقط يبقى المتمقي الطفؿ دكف ىذه البنية الشكمية كالداللية التي يتميز بيا كؿ نص 

ما كاف نكعو أك شكمو، كببساطة ألف كاتب أدب الطفؿ راشد لو مخزكف ىاـ مف إبداعي مي
النصكص كالثقافات التي يستعيف بيا عمى كتابة نصو، كقد يتجاىؿ أك ينشغؿ بفعؿ الكتابة عف 

 (3)اىتمامات الطفؿ الثقافية".

لى كرغـ جيؿ المتمقي الصغير بآليات التّناص في قصصو إاّل أف ىذه الظاىرة تسعى إ 
إنعاش الخطابات المكّجية لمطفؿ، فبل يمكف االكتفاء بتقديـ نصكص ذات بنية مغمقة لقارئ ىك في 

  ؽ االكتشاؼ كالمعرفة، فالتّناص يحرؾ ذاكرة القارئ الصغير كيجعميا أكثر ديناميكية كحيكيةيطر 
 كيككف دكره ىك اكتشاؼ النص الغائب كاستحضاره داخؿ النص الحاضر كالمقركء عف طريؽ

                                                           
 .190عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –1
، 1998محمد خير البقاعي، أفاؽ التناصية )المفيـك كالمنظكر(، مطابع الييئة المصرية لمكتاب، مصر، د ط،  –2

 .159ص
 .188(، صعبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف –3



جناسي كاالنفتاح التناصي في القصص التّاريخيةالتفاعؿ األ     الفصؿ األكؿ:                    

118 

 

إيحاءات كمؤشرات مباشرة كممتكية، كبيذا يكتسب العمؿ األدبي قطبيف " كيمكف تسميتيما بالقطب 
، فالقطب الفني ىك نص المؤلؼ، كالقطب  Aestheticكالقطب الجمالي   Artisticالفني 

 (1)الجمالي ىك التحقؽ الذم ينجزه القارئ ".

المناىج المعاصرة التكاقة إلى  العمؿ األدبي المكجو لمطفؿ قد أدرج ضمفكبيذا يككف  
 .استنطاؽ النص كالبحث عف جماليات التمقي بمساىمة القارئ في تككيف نسيج كداللة النص

 _انًُاص:2

يمثؿ العنكاف أىـ العتبات النصية التي تناكليا النقاد كالدارسكف بالعناية كاالىتماـ، فيك مف 
ة الرئيسية التي تدفع بالمتمقي إلى البحث في العمؿ اإلبداعي كىك العتب ااألسس التي يرتكز عميي

 أغكارىا كتفكيؾ شفراتيا قبؿ الكلكج إلى داخؿ النص.

مف المؤسسيف الفعمييف لعمـ العنكنة، حيث قدـ لو تعريفا " Leo Hoekلوي ىويك" "كيعد " 
أكثر شمكلية كدقة "مجمكعة مف العبلمات الّمسانية، مف كممات كجمؿ كحتى نصكص، قد تظير 

، كما (2)ى رأس النص لتدؿ عميو كتعينو، تشير لمحتكاه الكّمي كلتجذب جميكره المستيدؼ " عم
" " بالثريا التي تحتؿ بعدا مكانيا مرتفعا يمتزج لديو Jacques Derridaجاك دريدا" "شبيو "

 (3)بمركزية اإلشعاع عمى النص ".

متمؾ السمطة عمى باقي إف الفضاء المكاني المتميز الذم يحتمو العنكاف يؤىمو ألف ي 
الممفكظات المجاكرة لو عمى صفحة الغبلؼ، فيك يتربع عمى مكقع اختيارم قصد استمالة أنظار 

 القراء كجذبيـ إليو.

                                                           
فكلفغانغ آيزر، التفاعؿ بيف النص كالقارئ، ضمف كتاب: القارئ في النص )مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ(، تحرير:  –1

نجي كركسماف، تر: حسف ناظـ كعمي حاكـ صالح، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، لبناف، ط  سكزاف ركبيف سميماف كا 
 .129، ص2007، 1
عتبات )جيرار جينات مف النص إلى المناص(، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، لبناف، عبد الحؽ بمعابد،  –2

 .67، ص2008، 1منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط 
 .15، ص2003سمماف كاصد، عالـ النص )دراسة بنيكية في األساليب فؤاد التكرلي نمكذجا(، أربد، األردف، د ط،  –3
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فيؤكد عمى أف " العناكيف عبارة عف أنظمة داللية  "Roland Barthesروّلن بارث" "أما " 
يديكلكجية " سيميكلكجية تحمؿ في طياتيا قيما أخبلقية كاجتماعية ك  روّلن بارث" ، كبيذا يكسع "(1)ا 

"Roland Barthes العنكاف، حيث صار مكضكع الدرس السيميكلكجي الذم ييتـ بالعبلمات "
الّمغكية كغير الّمغكية، كالعنكاف ىك عبلمة لغكية نصية كرسالة مكحية برمكز داللية مكثفة 

 لعالـ الذم تنتمي إليو.إيديكلكجية مكّجية إلى ا اجمالية كأبعاد اكمتضمنة قيم

الذم يرل أنو " يقدـ لنا معكنة كبرل لضبط كانسجاـ  محمد مفتاح"كمف المفكريف العرب " 
النص كفيـ ما غمض منو، إذ ىك المحكر الذم يتكالد كيتنامى كيعيد إنتاج نفسو )...( فيك إف 

اعد عمى تكقع صحت المشابية بمثابة الرأس لمجسد )...( غير أنو إما أف يككف طكيبل فيس
ما أف يككف قصيرا كحينئذ فإنو ال بد مف قرائف فكؽ لغكية تكحي بما  المضمكف الذم يتمكه، كا 

 (2)يتبعو".

فالعنكاف كاسـ الكاتب بو يعرؼ كيشار إليو كيتداكؿ، لذلؾ اىتدل كتّاب قصة الطفؿ في  
القارئ الصغير كتربطو الجزائر إلى التكسؿ في اختيار الممفكظات الّمسانية التي تترجـ مف قبؿ 

 Umbertoإمبرتو إيكو" "بعالـ النص، فالعناكيف قد تضمؿ كتشكش تفكير القارئ حسب رأم "
Eco" .(3) 

ّنما تنزع إلى متطمبات تبلمس قدرات األطفاؿ   إف اقتراحات العنكاف ال تككف اعتباطية، كا 
 كتخضع لتأكيبلتيـ كتفسيراتيـ أىميا:

ة باالستخداـ السميـ لمغة، مما يساعد عمى االنطبلقة الخبّلقة نحك أ_ مراعاة قدرة الطفؿ المنكط
 مغة.التفكير كتنمية إحساسو الجمالي بالّ 

                                                           
، العدد 25كالعنكنة، عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، المجمد  جميؿ حمداكم، السيميكطيقا –1

 .99، ص1997الثاث، جانفي، مارس، 
نجاز(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  –2  .72، ص1990، 2محمد مفتاح، دينامية النص )تنظير كا 
 ، بتصرؼ.49ف، كزارة الثقافة، عماف، األردف، د ط، د س، صبساـ مكسى قطكس، سيمياء العنكا –3
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ب_ بساطة التراكيب كالعبارات المرادة في العنكاف، كتجنب الغمكض كاإلبياـ كاستعماؿ الرمز 
 بمنيجية دقيقة تنمي ذكاء الطفؿ كتثمف إحاالتو.

مؿ األدبي المكّجو لمكبار مرىكف بالتعبير عف انطباع معيف أك فإذا كاف المعنكف في الع 
داللة محددة، فإف استراتجياتو تختمؼ عندما تكجو الرسالة )العنكاف( إلى متمقي صغير، حينئذ يككف 
أماـ مجمكعة مف القيكد المعتبرة الخاصة باألنظمة الّمغكية كالفكرية التي تشترؾ مع مستقبؿ 

 العنكاف.

أف أم كاتب أك معنكف " قد أعطى كتابة عنكانو ما أعطاه لمعمؿ مف عناية كال شؾ فيو  
فأغمب الفرضيات تقكؿ بأف  ،(1) كاىتماـ، بؿ ربما كانت عنكنة العمؿ أكثر مما نظف إشكاال "

العنكاف يضاؼ إلى العمؿ األدبي بعد تأليفو، فيك جزء مف الصياغة الفنية " العنكاف مف جية 
ؿ عبلماتي بيف المرسؿ كالعمؿ، أما المستقبؿ فإنو يدخؿ إلى العمؿ مف بكابة المرسؿ ىك نتاج تفاع

  كسياقا تنطاؽ دكالو الفقيرة عددا كقكاعد كتركيبالعنكاف متأكال لو، كمكظفا خمفيتو المعرفية في اس
 (2)ككثيرا ما كانت داللية العمؿ ىي ناتج تأكيؿ عنكانو، أك يمكف اعتبارىا كذلؾ دكف إطبلؽ ".

لعنكاف مرسمة لغكية ذات حمكلة داللية لمخطاب مكجو إلى مرسؿ إليو، كتتمثؿ كظيفتو فا 
المرجعية في اإلفياـ، فيك يبث مف خبلليا مجمكعة مف العبلمات الّمغكية الخطية، التي يتفؽ عمييا 
كبل مف المرسؿ كالمرسؿ إليو، ىذه العبلمات عبارة عف مجمكعة مف المضاميف المترسخة 

 في سياؽ معيف. كالمتداكلة

كيمثؿ العنكاف في قصة الطفؿ العتبة النصية األكلى المميدة لمدخكؿ إلى عالـ النص  
المغمؽ، حيث يرـك العنكاف إلى إقامة عبلقة تحاكرية تكاممية مع النص، قصد استجبلء المجيكؿ 

النص كالتخفيؼ مف كطأة الغمكض كااللتباس الداللي الذم قد يعترض فيـ الطفؿ، فالعنكاف ك 
  "يشكبلف بنية تعادلية كبرل: العنكاف/ النص: أم أف العنكاف بنية رحمّية تّكلد معظـ دالالت النص

                                                           
 .7، ص1998محمد فكرم الجزار، العنكاف كسميكطيقا االتصاؿ األدبي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د ب، د ط،  –1
 .19المرجع نفسو، ص –2
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فإذا كاف النص ىك المكلكد، فإف العنكاف ىك المكّلد الفعمي لتشابكات النص كأبعاده الفكرية 
  (1)كاإليديكلكجية ".

غكم بسيط )العنكاف( " كلذا البد كمنو ينطمؽ الطفؿ في تكليد محددات داللية داخؿ مركب ل 
جذبيـ إلى القراءة، ألف الطفؿ قارئ لأف يككف عنكاف العمؿ القصصي لؤلطفاؿ مشكقا كاضحا 

مبتدئ يستيكيو مف العناكيف العنكاف المباشر الداؿ عمى صفات معينة، فيك ال يقكل عمى استيعاب 
 (2)الدالالت اإليحائية".

طفؿ إلى الفضاء الذم يحتمو عمى غبلؼ القصة "ففعالية كترجع مركزية العنكاف في قصة ال 
  المتمقي ىذه ستنصب أكؿ ما تنصب عمى العنكاف الذم يمثؿ أعمى اقتصاد لغكم ممكف/ الذات 

تفترض أعمى فعالية تمؽ ممكنة سكىذه الصفة عمى قدر كبير مف األىمية، إذ أنيا _في المقابؿ_ 
في تنقميا مف العنكاف إلى العالـ كالعكس، كناتج ىذه  حيث حركة الذات أكثر انطبلقا كأشد حرية

سكؼ تضبط الذات نفسيا دالليا باعتبارىا مرتكزا تأكيميا، حيف تدخؿ إلى العمؿ، لقد  ،الحرية
 (3)صارت فعاليتيا الحرة مقيدة إلى داللية العنكاف ".

)القصص كانطبلقا مف ىذا نستقرأ طبيعة العناكيف التي تحمميا المدكنة المدركسة  
التّاريخية(، فيي غالبا ما تككف ذات صيغ مألكفة كمتشابية تستدعي المادة التّاريخية بعناصرىا 
المختمفة، كقد تككف معبرة عف فترة زمنية معينة، أم ذات طبيعة زمنية )عاـ الفيؿ( أك قد تحيؿ 

تاريخ الجزائر  ،«اتفاقيات إيفياف»إلى فكرة مركزية تدكر حكليا أحداث القصة )تاريخ الجزائر 
(، أك تككف ذات منطمؽ بطكلي تتناكؿ إحدل الشخصيات التّاريخية )الحاج «السبلالت الحاكمة»

 أحمد بام، سعد بف أبي كقاص(.

                                                           
، 1ة لقصكر الثقافة، القاىرة، مصر، ط نيمة فيصؿ األحمد، التفاعؿ النصي )التناصية: النظرية كالمنيج(، الييئة العام –1

 .262، ص2010
، العدد الثاني، 28عائشة يكسؼ رماش، شعرية العنكاف في القصص المكّجية لمطفؿ، مجمة جامعة دمشؽ، مجمد  –2

 .239، ص2012
 .10محمد فكرم الجزار، العنكاف كسميكطيقا االتصاؿ األدبي، ص –3
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إف الكعي بخصكصية فئة الطفكلة ىك الحافز األساسي في تقديـ عناكيف ذات بنية اختزالية  
  محددة )الزماف، المكاف، الشخصيات ةلمحتكل النصكص القصصية كالحاممة لمكاصفات تاريخي

اريخية المتكخاة الحدث( تعبر عف المقصد مف كراء ىذه الكتابات كالمتمثؿ في نشر المعرفة التّ 
 كالمستيدفة ألبعاد تعميمية تثقيفية.

كيكظؼ الكتّاب في ىذه القصص عناكيف تتميز بالطكؿ في تراكيبيا الّمغكية، كتندرج تحتيا  
 عناكيف فرعية مثؿ:

 _ فرانز فانكف )المفكر الغائص في أعماؽ الثكرة الجزائرية(.1

 _ محمد بكضياؼ )شييد الغدر(.2

 (.1954_ يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر 3

 ـ(.18_الّرايس حميدك )بطؿ البحرية الجزائرية في القرف 4

مكض الذم فالعناكيف الفرعية ىي ممفكظات لسانية تضيؼ شركحات كتفسيرات تكضح الغ 
كمنو عبلقة جدلية تحكـ العنكاف األساسي )البؤرم( كالعنكاف الفرعي قد يكتنؼ العنكاف الرئيسي " 

، لكف مف (1) الذم يستقؿ ىك األخر لعبلقة مميزة تربطو بالنص الذم يحيؿ عميو بشكؿ مباشر"
ا، فإذا كانت جية قد تربؾ الطفؿ القارئ نظرا لككنيا جمؿ طكيمة ال يتمكف مف تفكرىا أك حفظي

القصة " أكبر كأعمؽ مف عنكانيا، كلكنيا ال تمارس ديمكمتيا في ذاكرة المتمقي )الطفؿ( إاّل عبر 
، كيؤدم " ىذا التصكر (2)عنكانيا، كعمى ىذا األساس يصبح العنكاف بديبل لتفصيبلتيا جميعا "

شغاؿ الميككس بالعنكاف الفني تشكيؿ العنكاف )...( ببعضيـ إلى السقكط فيما يمكف أف ينعت باالن

                                                           
، 2013، 1)دفاتر التدكيف لجماؿ الغيطاني أنمكذجا(، دار التنكير، الجزائر، ط لعمكرم زاكم، شعرية العتبات النصية  –1

 .187ص
 .16سمماف كاصد، عالـ النص )دراسة بنيكية في األساليب السردية فؤاد التكرلي نمكذجا(، ص –2
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في الكتابات التراثية القديمة الذم كاف يتسـ بالطكؿ  فالمركب، يذكرنا ىذا اليكس بماضي العنكا
 (1)الممؿ ".

لذلؾ لجأ بعض الكتّاب إلى العدكؿ كاالنزياح عف النماذج التقميدية في العناكيف المكظفة  
محاكلة االنزياح كخرؽ المألكؼ عمى لؤلطفاؿ، كذلؾ بتجريب أشكاؿ فنية جديدة كمستحدثة، ك 

مستكل الصياغة كالمعنى قصد االنفتاح عمى ممكنات داللية تعمف عف تعددية القراءة لدل 
الصغار، حيث " تختبئ تحت كمماتو المباشرة )العنكاف( طبقات متعددة مف المعاني كالدالالت التي 

لو  ،التكثيفي داخؿ صكغ العنكاف، إذا تحتاج حتما إلى قراءة أخرل غير القراءة المباشرة، فالبعد
غناء بركتكككليا الذم يتجاكز الحدكد  كظيفتو الكشفية لفتح أفؽ القراءة بشكؿ أكثر اتساعا، كا 

مكاناتو التأكيمية ".  (2)المباشرة، كيشّيد سيميائيتو الخاصة كا 

ناسب كمعارفو كبيذا تصير كتابة العنكاف ممارسة إبداعية تسمح لمطفؿ القارئ التأكيؿ بما يت 
الثقافية كاألدبية كالّمغكية، فمقكلة االنزياح التي عرفت ركاجا كبيرا في عناكيف الركايات كالقصص 
كاألدبيات الخاصة بالقارئ الكبير، قد كجدت ليا طريقا في عالـ القصص الخاصة بالطفؿ، كنستدؿ 

)صدل ة صالحي" "شريفمف أفؽ انتظار القارئ الطفؿ، يتمثؿ في قصة  خمخؿبنمكذج قصصي 
السنيف(، فبالنظر إلى الكحدات المعجمية التي يتككف منيا العنكاف يجد أنو يتشكؿ مف كحدتيف: 
الصدل: ىك الصكت المردكد نتيجة اصطدامو بحاجز قد يككف مغارة أك بيك، أك ىك الذم يجيبؾ 

 مثؿ صكتؾ، كالسنيف: كممة تدؿ عمى مدة زمنية معينة.

عتمد عمى عنصر المشابية حيث ذكر المشبو كىك السنيف كحذؼ ىذا المجاز االستعارم ي 
المكاف الفارغ الذم يحدث الصدل، كترؾ الزمة مف لكازمو، فكأف السنيف )الزمف( ىي التي تحدث 

" ضالتيا في المقاـ اإلنجازم القائـ عمى  شريفة صالحي"الصدل بدال مف المكاف، فقد كجدت "
العنكاف بصكرة لـ نعيدىا مف قبؿ في )القصص التّاريخية  البعد المجازم إلعادة تشكيؿ عناصر

                                                           
، 2011، 1رية، ط عبد المالؾ أشيبكف، العنكاف في الركاية العربية، محاكاة لمدراسات كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، سك  –1

 .79ص
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المكّجية لمطفؿ(، فذلؾ الصنيع الفني شّكؿ نكعا مف أنكاع حماية الصكغ العنكاني مف آفة السطحية 
كالتكرار كالمباشرة الفجة، كفرض ذلؾ عمى القارئ )الطفؿ( تخطى مرجعية القامكس، ليسأؿ عما 

 (1)ر ىذا الصكغ العنكاني".كراء العنكاف في محاكلتو تشفي

إف التركيب الّمغكم )صدل السنيف( يرـك بتقديـ فكرة رمزية تدؿ عمى أف السنيف تترؾ  
صدل أم مكجات صكتية تترد في أذف السامع، لكف القراءة التحتية التي يمكف استنتاجيا مف ىذا 

قات مغايرة بيف األشياء عبل شريفة صالحي"الممفكظ ىك أف لمسنيف ذكريات، كبيذا تقيـ الكاتبة "
كالكممات )صدل، السنيف، الذكريات(، كبيذا يصير العنكاف ظاىرة تستدعي تحميبل أعمؽ في 

 مستكياتيا الّمغكية كالتركيبية كالداللية، كذلؾ لتحقيؽ كاقعة جمالية فنية.

ة التصكر التقميدم الذم يقـك عمى اإلفصاح كاإلبان شريفة صالحي"كبيذا أزاحت الكاتبة " 
المباشرة لداللة العنكاف إلى إتباع إستراتجية جديدة تستيدؼ فتح أفاؽ كاسعة، فتحكؿ العنكاف " مف 
مجرد ممفكظ عابر إلى ممفكظ يشكؿ نبراسا يضيء طريقة الكتابة كيشير إلى ما ىك آت، إنو مادة 

بير رقيقة تذكي ألؽ اإليحاء بكؿ ما ىك محتمؿ، كتضفي عميو نفحة اإلشراؽ، فيغدك العنكاف تعا
اإليقاع ممفكفة في لغة شاعرية، باعتبارىا لغة الصكر الشعرية، كلغة الترميز كاألقنعة، كلغة النطؽ 

 (2)الباطنية في الذات اإلنسانية".

كبناء عمى ىذا فإف العنكاف يتضمف بداخمو خبليا متشابكة مف المعاني كالدالالت  
)الطفؿ/ المعنكف لو(، بغرض إثبات قصده  كالمضاميف كالتي يحاكؿ المرسؿ بثيا إلى المتمقي

 كتبميغ رسائؿ ذات رمكز متنكعة يفكيا الطفؿ فتحقؽ لديو غايات تربكية كفنية كجمالية.

فالطفؿ كائف ديناميكي يتميز بالحيكية كالنشاط كالتفاعؿ الخبّلؽ مع محيطو كبيئتو، فتتكلد 
رة/ المدرسة/ الكتب/ األدب...(، فالتمقي لديو قابمية البث كالتمقي مف مختمؼ مجاالت الحياة )األس

                                                           
 .127عبد الممؾ أشيبكف، العنكاف في الركاية العربية، ص –1
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نتاج  عادة قراءتيا كا  في حياة الطفؿ يصبك إلى تنمية كعيو كخبراتو لفؾ العبلمات المرسمة إليو كا 
 المعنى، فتحيمو إلى مشارؾ فّعاؿ.

كانطبلقا مف ىذا ندرؾ الرابطة بيف الطفؿ المتمقي كعناكيف القصص كرمكز تحمؿ دالالت  
ؿ الطفؿ ىذه العبلمات المشفرة )العناكيف(، فيستحضر ما عمؽ بذىنو مف صكر مبطنة حيث يستقب

كخياالت كمعارؼ كأفكار، فيفسر مف خبلؿ ىذا الرصيد الثقافي المعاني المتكلدة مف ىذه الكتمة 
الّمغكية، كمنظكمة القيـ المتكخاة نقميا لو، كبيذا يتحكؿ الطفؿ مف قارئ إلى منتج قابؿ إلعادة 

 النص.  تركيب نسيج

يكظؼ الكتّاب في القصص التّاريخية عناكيف خارجية كأخرل داخمية، فأكؿ ما يثير كما  
انتباه القارئ ىك )العنكاف الخارجي( " فالعنكاف الخارجي ىك مف النكع المعبر بالرمز كالداللة عف 

بر كمنيا يع، (1) فكرة ما، أك نسؽ مييمف عمى محتكل القصة أك قصدية النص ممخصة فيو "
ت القصص، كىي "عناكيف ف الداخمية فتتمركز بيف ثنايا صفحاأما العناكيالقارئ إلى داخؿ النص، 

مرافقة أك مصاحبة لمنص، كبكجو التحديد في داخؿ النص كعناكيف الفصكؿ كالمباحث كاألقساـ 
ر مقصص كالركايات كالدكاكيف الشعرية كىي كالعنكاف األصمي، غير أنو يكجو لمجميك لاألجزاء ك 

عامة، أما العناكيف الداخمية فنجدىا أقؿ منو مقركئية تتحدد بمدل إطبلع الجميكر فعبل عمى 
  يعنكف ليـ النص /النص الكاتب، أك تصفح كقراءة فيرس مكضكعاتو باعتبارىـ مف يرسؿ إلييـ

حيث تبدأ دائرة التضييؽ عمى المعاني كحصرىا في تأكيبلت  ،(2) " كالمنخرطكف فعبل في قراءتو
محددة مف العناكيف الداخمية المرافقة لمنص القصصي " كبذلؾ يحمؿ العنكاف داللتو التي ال تحتاج 

 (3)أنيا تصبح ذات بعد رمزم كاحد ". إلى قراءة مغايرة أخرل، أم

فإذا كانت العبلقة بيف العناكيف الداخمية كالعناكيف الخارجية عبلقة تكاممية، فإنيا مف جية  
  ، كتخصص كؿ بنية سردية معينة بعنكاف يعزلو عما قبمو أك بعده.قد تفكؾ مسار القصة

                                                           
 .18سمماف كاصد، عالـ النص )دراسة بنيكية في األساليب السردية فؤاد التكرلي نمكذجا(، ص –1
 .125_124المناص( ، ص ص عبد الحؽ بمعابد، عتبات )جيرار جينات مف النص إلى  –2
 .26سمماف كاصد، عالـ النص )دراسة بنيكية في األساليب السردية، فؤاد التكرلي نمكذجا(، ص –3
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 اريخية:كمف األمثمة عمى العناكيف الداخمية الكاردة في القصص التّ  

، الحالة االجتماعية ألسرتو، طفكلتو: : مكلد عميركش(الشجاع الصاـر)قصة العقيد عميركش _ 1
                                   (1)طفكلة محركمة، شبابو: مسؤكلية مبكرة.

، العكدة إلى قصة الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي: المكلد، النشأة، السفر إلى المدينة المنكرة_ 2
            (2)الكطف.

تتميز العناكيف الداخمية بازدكاجية الدكر فمف جية تتكاطأ مع العنكاف الرئيسي في إنتاج 
ركز نكع مف التكامؿ كاالتساؽ بيف العناكيف الداخمية داخؿ المعنى كاإلحالة المباشرة لمنص، مع ب

محيط القصة، كما أنيا تعرج إلى تخصيص كؿ مقطع سردم بما يتكافؽ مف ممفكظات لغكية 
كتفيرس في أخر القصة، فالفيرسة تعطي لمطفؿ صكرة مصغرة عف العناكيف الداخمية المكجكدة في 

 مكانيا بسيكلة كيسر. القصة، مما يسيؿ عميو استرجاعيا أك تحديد

كمف ناحية أخرل فما مف " ضركرة لكجكد العناكيف الداخمية في الكتاب عمى عكس العنكاف 
لزامي في  األصمي الذم يعد حضكره ضركريا، فحضكر العناكيف الداخمية محتمؿ كليس ضركرم كا 

العناكيف لزيادة  كؿ الكتب إاّل ما كانت تحتاج إلى تبياف أجزائيا كفصكليا كمباحثيا، فتكضع ىذه
اإليضاح كتكجيو القارئ المستيدؼ، كيمكف أف يمجأ إلييا الناشر لضركرة تقنية طباعية، كما 

 (3)يعتمدىا الكاتب لداع فني جمالي".

صفحة الغبلؼ " يعد اسـ الكاتب غالبا في كمف المناصات كذلؾ اسـ الكاتب الذم يككف  
تجاىمو أك مجاكزتو، ألنو العبلمة الفارقة بيف كاتب مف بيف العناصر المناصية الميمة فبل يمكننا 

                                                           
(، ص ص –1  .9_8_7_ 6ينظر، سميمة كبير، العقيد عميركش )الشجاع الصاـر
 .4_3ينظر، رشيد أكزاني، الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي،ص ص –2
 .125بات )جيرار جينات مف النص إلى المناص(، ص عبد الحؽ بمعابد، عت –3
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ب لصاحبو، كيحقؽ ممكتو األدبية كالفكرية عمى عممو دكف النظر لبلسـ اتآخر، فيو تثبت ىكية الكك 
 (1)إف كاف حقيقيا أك مستعارا ".

 Gérardجيرار جينات" "كيتجمى اسـ الكاتب في ثبلثة أشكاؿ عمى نحك ما ذكره " 

Genette": 

1 _Onyomat.إذا كاف اسـ الكاتب يدؿ عمى الحالة المدنية لو : 
2_Pseudonymat.إذا دّؿ عمى اسـ مستعار : 
3 _Anonymat إذا لـ يدؿ عمى أم اسـ أك إشارة تعرفنا عميو، فينا نككف أماـ مؤلؼ :

 (2)مجيكؿ.
عمى كالنكع األكؿ ىك األكثر شيكعا في القصص التي بيف أيدينا، حيث يظير اسـ الكاتب  

إيمان قادري، عبد صفحة الغبلؼ أحيانا كأحيانا أخرل عمى الصفحة الداخمية األكلى لمقصة مثؿ: 
 ...إلخالعزيز بوشفيرات، رابح لونيسي، عبد الحفيظ شقال، سميمة كبير، شريفة صالحي

 اب.التي كانت مف تأليؼ مجمكعة مف الكتّ ك النكع الثاني  (تاريخ الجزائر)كتمثؿ سمسمة  

( نمحظ أف اسـ Pseudonymat( كما الثانية )Onymatالحالة األكلى مثبل )" ففي  
الكاتب الحقيقي يشتغؿ مثمو مثؿ األدب العاـ، إذ ال بد دكما مف كضع اسـ أك بمعنى أخر إنشاء 

، كىذا ما يضفي عمى اسـ المؤلؼ قيمة مناصية تعزز انتشاره بيف جميكر القراء (3) " ةة أدبيّ ىكيّ 
 ة عمى ىذا فقد أسندت إلى اسـ الكاتب كظائؼ أىميا:الصغار، كعبلك 

 ة العمؿ لمكاتب بإعطائو اسمو._ كظيفة التسمية: كىي التي تعمؿ عمى تثبيت ىكيّ 1" 

_ كظيفة الممكية: كىي الكظيفة التي تقؼ دكف التنازع عمى أحقية تممؾ الكتاب، فاسـ الكاتب ىك 2
 .العبلمة عمى ممكية األدبية كالقانكنية لعممو

                                                           
 .63عبد الحؽ بمعابد، عتبات )جيرار جينات مف النص إلى المناص(، ص –1

2 –  Gérard Genette, Seuils, Edition Seuils, Paris, France, 1987, p40. 
 .121ص لعمكرم زاكم، شعرية العتبات النصية )دفاتر التدكيف لجماؿ الغيطاني أنمكذجا(، –3
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  _ كظيفة إشيارية: كىذا لكجكده عمى صفحة العنكاف التي تعد الكاجية اإلشيارية لمكتاب3
  (1)كصاحب الكتاب أيضا الذم يككف اسمو عاليا يخاطبنا بصريا لشرائو".

أما اإلىداء فيك شكؿ مف أشكاؿ المناصات التي قد تصادفنا عند القراءة في الصفحات  
ىداء بأنو " تقدير مف الكاتب كعرفاف يحممو لآلخريف، سكاء كانكا األكلى مف المؤلؼ، كيعّرؼ اإل

أشخاص أك مجمكعات كاقعية أك اعتبارية، كىذا االحتراـ يككف إما في شكؿ مطبكع )مكجكدا أصبل 
ما في شكؿ مكتكب يكقعو الكاتب بخط يده  في النسخة الميداةف  (2)". ي العمؿ/ الكتاب( كا 

" نكعيف مف اإلىداءات " إىداء خاص يتكجو Gérard Genetteجيرار جينات" "كيحدد " 
مف نماذج ىذا النكع مف اإلىداء ، ك (3) بو الكاتب لؤلشخاص المقربيف منو يتسـ بالكاقعية كالمادية "

 (4)في القصص التّاريخية " إلى أخي محمد خدكسي شقيقا كقارئا  كمشجعا ".

ب لمشخصيات المعنكية كالمؤسسات " إىداء عاـ يتكجو بو الكاتأما النكع الثاني فيك 
ما تقدمت كنمثؿ ليذا النكع مف اإلىداء   (5) كالييئات كالمنظمات كالرمكز كالحرية، السمـ، العدالة "

: " إلى أركاح شيداء كشييدات الجزائر عبر العصكر في قصة الطفؿ سميمة كبير" "بو الكاتبة 
لى مجاىدييا كمفكرييا رجاال كنساء، ممف بذلكا أ مكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ ا، كمف أجؿ أف تبقى كا 

الجزائر أبد الّدىر شامخة كالنخمة أصميا ثابت كفرعيا في السماء، إلى أكالئؾ كىؤالء أىدم ىذه 
التراجـ المكجزة التي أرجك أف تفيد النشء الصاعد، كغيرىـ مف الميتميف باإلطبلع كلك بإيجاز 

كأخيرا ال أنسى تقديـ أجؿ الثناء لممساىميف في إنجاز ىذه  عمى تاريخ رجاالت ىذا الكطف المفّدل،
 (6)السمسمة، السيما أسرة المكتبة الخضراء، التي لكالىا لما رأل ىذا المشركع المتكاضع النكر".

                                                           
 .65_64عبد الحؽ بمعابد، عتبات )جيرار جينات مف النص إلى المناص( ، ص ص –1
 .93المرجع نفسو، ص –2
 .93المرجع نفسو، ص –3
 .3رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –4
 .93جيرار جينات، عتبات، ترجمة عبد الحؽ بمعابد، ص –5
، 2007كر الغائص في أعماؽ الثكرة الجزائرية(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، سميمة كبير، فرانز فانكف )المف –6
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جيرار جينات" كلميكامش كالحكاشي دكر كبير في قصص األطفاؿ، كتعرؼ عند " 
"Gérard Genetteمرتبط بجزء منتيى تقريبا مف النص إما أف  " بأنيا " ممفكظ متغير الطكؿ

ما أف يأتي في المرجع ".En regrdيأتي مقاببل لو )  (1)(، كا 

ة في تكجيو القراءة النصية خصكصا ىذا التعريؼ شكمي، ك ليذا النكع مف المناص أىميّ  
 لدل الطفؿ، حيث تعينو عمى معرفة المعاني الشارحة كالمفسرة لمممفكظات الغامضة.

اليكامش كالحكاشي أمكنة مختمفة في القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ، كمف أبرز  تتخذك  
 تمكضعاتيا:

_ راسخ: ثابت متأصؿ 1_ أسفؿ صفحة القصة مثؿ: قصة يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس " 1
: مف أدرؾ عيديف ".2/ ال يتحرؾ  (2)_ المخضـر

 تحيؿ عمى مرجعيا في النص. فكما يبلحظ أف ىذه اليكامش كردت مرقمة باألعداد 

 ٭"  (3)الجزائر "  =بني مزغنة  ٭_ تتكسط النص: مثؿ ما جاءت بو سمسمة تاريخ الجزائر " 2
 (4)رابح بيطاط ". =السي عبد القادر  ٭بكضياؼ/  =السي الطيب 

 حددت اليكامش في ىذه القصص بعبلمة نجمة. 

لديف بربركس )قائد البحرية( " الجيش _ منفردة بصفحة مقابمة لصفحة النص: مثؿ قصة خير ا3
: ىك قكة عسكرية خاصة باألمبراطكية العثمانية أساسو صبياف أسركا مف أركبا كدّربكا عمى (1)اإلنكشارم

 .القتاؿ كسفؾ الدماء، اعتمد عمييا السمطاف العثماني في الفتحات كحماية اإلمبراطكرية العثمانية

                                                           
 .128عبد الحؽ بمعابد، عتبات )جيرار جينات مف النص إلى المناص(، ص  –1
 .5شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –2
 .56، ص2013زا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )البربر المسممكف(، كا –3
 .41مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )التحضير لمحرب(، ص –4
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  2كمـ 25709جزر البحر األبيض المتكسط مساحتيا  : ىي جزيرة إيطالية كمف أكبر(1)صقمية
. 5كعدد سكانيا يفكؽ   مبلييف نسمة كعاصمتيا بالـر

 (1)با كأسيا يحده مف الغرب اليكناف كمف الشرؽ تركيا ".ك : يقع بحر إيجة بيف القارة أكر (2)بحر إيجة

صة، تييئ باإلضافة إلى المقدمات كالتكطئات التي تعتبر بدايات تمييدية لمكضكع الق 
لمطفؿ الدخكؿ إلى المتف القصصي، كقد تحفزه لمقراءة مف خبلؿ عناصر التشكيؽ كاإلثارة التي قد 

فالمقدمة ىي كؿ " نص سابؽ عف متنو أك الحؽ لو قصد تقديمو لمقارئ كمده بمنيج  ،تتضمنيا
إف المقدمة صاحبو كخطتو في التأليؼ كقصده منو ككثيرا ما تدخؿ في عبلقة مع المتف المقدـ لو، 

 (2)بيذا المعنى عبارة عف تعاقد ضمني أك صريح بيف المؤلؼ كقارئو ".

_ 2_ مكضكع القصة/ 1ترتبط المقدمة في القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ بناحيتيف:  
 السمسمة.

فالمقدمة في ىذه المدكنة ال تخرج عف اإلطار المكضكعي لممتف الحكائي، كما أنيا تتكرر  
السمسمة، مثؿ سمسمة )مف أعبلـ الجزائر في العصر الحديث( " لقد عانت  في جميع قصص

الجزائر كثيرا مف التحرشات الخارجية كمف الغزاة الذيف احتمكىا طمعا في استنزاؼ خيراتيا كاستعباد 
سكانيا األحرار، كباختصار كاف ىدفيـ ضـ الببلد إلييـ لتصير جزءا مف اإلمبراطكريات التي كانكا 

 (3).ببنائيا "كف مميح

المقدمات في قصص الطفؿ فاتحة تكجييية كتحفيزية تدفع الطفؿ إلى كشؼ ما تختزنو مف  
شكاالت متعمقة بنصو.  معارؼ كقضايا كا 

                                                           
ص ص  ،2015عبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، مؤسسة أسامة لمنشر كاإلشيار كالتكزيع، الجزائر، د ط،  –1
7_8. 
عتبات النص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديـ(، أفريقا الشرؽ، الدار البيضاء،  عبد الرزاؽ ببلؿ، مدخؿ إلى –2

 .37، ص2000المغرب، د ط، 
 .3سميمة كبير، فرانز فانكف )المفكر الغائص في أعماؽ الثكرة الجزائرية(، ص –3
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ال يتكقؼ المناص في القصص التّاريخية عند ىذا الحد بؿ تتخمميا مناصات أخرل ال تقؿ  
، باإلضافة إلى الفيرسة، كعمى الغبلؼ أىمية عف سابقتيا كالخكاتـ كقائمة المصادر كالمراجع

 الخمفي لمقصة تكجد اإلصدارات الخاصة بالسمسمة أك المؤلؼ.

لقد لقي ىذا النكع مف التناص )المناص( فضاء كاسعا لو في قصص األطفاؿ، ألنو  
 بالدرجة األكلى عبلمات إشارية كداللية تحيؿ القارئ الصغير عمى العتبات األساسية في قصتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني: 

التمثل األخالقي واإليديولوجي في 
 القصص التّاريخية

 صناعة التّاريخ: البحث في بنية البطؿ بيف الفرد كالجماعةالمبحث األول: 
 مفيـك البطؿ كالبطكلة. –1
 البطكلة الفردية. –2

 _ المرأة /البطؿ.     
 _ الطفؿ /البطؿ     

 البطكلة الجماعية. –3
 حضكر الفعؿ األخبلقي في القصص التّاريخية.اني: المبحث الث
 في القصص التّاريخية.البنية اإليديكلكجية : لثالمبحث الثا

 _ الّمغة كاإليديكلكجيا1
 _ الذاكرة كمكجو لبناء اليكية.2
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 : البحث في بنية البطل بين الفرد والجماعةاريخالمبحث األول: صناعة التّ 

 ت:_يفهىو انبطم وانبطىن1

 ذتشكؿ البطكلة كاحدة مف أىـ المقكالت األساسية التي تبدأ بالتغمغؿ في عقؿ اإلنساف من 
طفكلتو، فيي حاجة اجتماعية كثقافية، فالبطؿ في الكعي الجمعي يرتبط بجممة مف الصفات 
 كالسمات التي تؤىمو ليمثؿ القدرة البشرية في أسمى معانييا، إنو البارز كالمتميز كالحامؿ لمقيـ

 األخبلقية كاإلنسانية.

اريخية لمبطؿ، بقدر ما تيتـ بصياغتيا إف الجماعة البشرية ال تكترث بالحقيقة الكاقعية كالتّ  
 كفقا لتصكراتيا الفنية كالجمالية، فتجردىا مف عيكبيا اإلنسانية كتجمؿ صكرتيا في نظر متمقييا.

ذا استجمينا معنى البطؿ في المعاجـ العربية مف الناحية  مغكية، لكجدنا أف معنى البطؿ الّ  كا 
ف البطالة "البطؿ: الشجاع )...( كرجؿ بطؿ بيّ  "ابن منظور"يتمحكر حكؿ الشجاعة كالبسالة، يقكؿ 

كالبطكلة شجاع تبطؿ جراحتو فبل يكترث بيا، كال تبطؿ نجاعتو، كقيؿ: إنما سمي بطبل ألنو يبطؿ 
فيقكؿ: " كقيؿ لمشجاع  "تاج العروس"امكسو في ق "الزبيدي"، أما (1)العظائـ بسيفو فيبيجيا " 

ربط البطؿ بالشجاعة كالمكت، كنفس  "فالزبيدي"، (2)المتعرض لممكت بطؿ: تصكرا لبطبلف دمو " 
 (3)" بطؿ_بطكلة: شُجع كاستبسؿ: فيك بطؿ )ج( أبطاؿ". "معجم الوسيط"المعنى نجده في 

 أما المعاجـ األجنبية فتعرؼ البطؿ كاآلتي: 
 " Héro: n.m 1. Personnage légendaire auquel on prête un courage et 

des exploits remarquables. 2. celui qui se distingue par ses exploits, son 

courage. 3. homme digne de gloire pour son génie etc. les héros de la 

                                                           
 .432، ص1ابف منظكر اإلفريقي، لساف العرب، ج  –1
، تحقيؽ: محمد محمد الطناحي، كزارة اإلعبلـ، الككيت، د ط، 28اج العركس، ج محمد مرتضي الحسيني الزبيدم، ت –2

 .90، ص1993
 .61، ص2004، 4مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، ط  –3
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science. 4.personnage principal d’une œuvre…etc. le héros du jour, 

celui qui occupe le premier rang de l’actualité 
*
"  

(1)
   

  "Héro :Person admired for bravery or other good qualities. 

2.main male character in a story, play, etc.3. heroicadj of heroes, very 

brave.. heroically, heroics: talk or behavior that is too brave or 

dramatic.. heoine: female hero
**

 " 
(2)
 

أما دائرة المعارؼ األمريكية فقد عرفت البطكلة انطبلقا مف المفيـك اإلغريقي لمبطؿ الذم  
اريخ كقيصر كاإلسكندر كككلكمبس يتصؿ باإللو، ثـ انتقمت إلى تقديـ مفيـك البطؿ في التّ 

اريخ، أما في االستعماؿ األدبي مى التصكر البطكلي لمتّ كنابميكف، كىـ يقترنكف عادة بما يس
المعاصر، فيشير مصطمح البطؿ إلى الشخصية الرئيسية في أم عمؿ أدبي كالقصة كالمسرحية 

 ( 3)كالركاية.

يتجمى مفيـك البطؿ في المعاجـ العربية، ضمف مفاىيـ لغكية بسيطة عمى عكس المعاجـ  
اريخ، فأكؿ صكرة لمبطؿ في اآلداب العالمية ىي باألدب كالتّ األجنبية التي سعت إلى ربط البطؿ 

الصكرة األسطكرية حيف كاف يضفي عمى البطؿ صفات القداسة كاأللكىية، كغالبا ما كاف يتعامؿ 
" تشير إلى ذلؾ اإلنساف  "Jung"يونج" "مع كائنات متكحشة كغريبة، فأسطكرة البطؿ حسب 

  شر الذم يتجسد في شكؿ التنانيف كالحيات كالمسكخ كالعفاريتالقكم أك اإلنساف اإللو الذم يقير ال

                                                           
*
البطؿ الذم  _2عة، في اّلمغة الفرنسية عمى الشخصية األسطكرية التي تعرؼ بالشجاعة كاإلنجازات الرائ (بطؿ)تدؿ كممة  

الشخصية الرئيسية في عمؿ ما، بطؿ اليـك كىك  _4الرجؿ الذم يستحؽ المجد لعبقريتو...إلخ،  _3يتميز بمآثره كشجاعتو، 
. الذم يتصدر أخبار اليـك

1 –   le Robert,Dictionnaire De Français, Éditions le Robert, , Paris, France,2005, p209.   
**

شخصية  _2في اّلمغة اإلنجميزية، فيدؿ عمى شخص محبكب لشجاعتو أك لصفات إيجابية أخرل،  (بطؿ)ممة أما معنى ك 
بطكلي، صفة األبطاؿ، شجاع جدا...بطكلي، البطكالت: حديث أك تصرؼ جد  _3أساسية في قصة، مسرحية...إلخ، 

شجاع أك دراماتيكي...ىيركيف: بطمة البطكلة: شجاعة كبيرة جدا.

2 –  Oxford Learner’s pocket Dictionnary, P 202. 
محمد أبك الفتكح محمد العفيفي، البطكلة بيف الشعر الغنائي كالسيرة الشعبية )عنترة بيف شداد نمكذجا(، إيتراؾ لمطباعة  –3

 ، بتصرؼ.3، ص2001، 1كالنشر كالتكزيع، مصر، ط 
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كما إلى ذلؾ، كما أف أسطكرة البطؿ تشير إلى ذلؾ اإلنساف القكم الشجاع الذم ينقذ شعبو مف 
 (1)الدمار أك المكت ".

فيذه األساطير تعبير قكلي عف طقكس مارسيا اإلنساف قديما، كيتميز البطؿ فييا  
 ات اإلنساف كيعبر عف كعي الجماعة كنظاـ حياتيا.بالمكضكعية، يصكر ذ

كما تتجمى صكرة البطؿ في الممحمة التي تعرؼ بأنيا قصة شعرية طكيمة مميئة باألحداث  
اريخية كالقكمية، كتخبر عف حركة الشعكب كالقبائؿ كتقص أك حكاية بطكلية تعنى بالمجاالت التّ 

  ج اإلنساني يحتذم بو بفعؿ حياتو كسمككوأعماؿ كمنجزات أحد األبطاؿ، الذم يمثؿ النمكذ
فالبطؿ الممحمي " إنساف، كمع ىذه اإلنسانية، كمع كضكح مبلمحو، فإنو ال يعتبر فردا محدكدا 
  بذاتو الخاصة، كذلؾ ألنو المثاؿ الذم ابتدعو كجداف الجماعة ليككف نمكذجا لكؿ فرد مف أفرادىا

 (2)ماليا كرغباتيا ".كمف ثـ فإنو يعتبر جماع فضائميا، كالمحقؽ أل

أما الفرؽ بيف البطؿ الممحمي كالبطؿ التراجيدم أف األكؿ يعتمد عمى فكره كقكتو، باإلضافة  
إلى مساعدة اآللية لو، فبل يتعقبو خطأ كقع فيو، أك قاـ بو غيره، كىك دائما منتصر في النياية 

 (3) كف نيايتو دائما مأسكية.عمى عكس البطؿ التراجيدم الذم ال تتدخؿ اآللية في أفعالو، كتك

كبقيت صكرة البطؿ في اآلداب اإلنسانية تتغير كتتخذ لنفسيا تشكبلت مختمفة حسب  
الجنس األدبي كالمجتمع الذم كلد فيو، كالحكاية الشعبية كالخرافية كالقصة البطكلية كالركاية 

 كالمسرحية ...كغير ذلؾ.

في مدلكؿ ىذه الكممة، فإف ىذا ال يكحي كرغـ ىذا النقص الذم اعترل المعاجـ العربية 
نما عرفكا البطكلة الكاقعية بطكلة يرتفع فييا صاحبيا عف األشخاص  بعدـ معرفة العرب لمبطكلة " كا 
قدامو كجرأتو كتغمبو عمى أقرانو، كىك منيـ، كمف ذات أنفسيـ ال  العادييف مف حكلو بقكتو كبسالتو كا 

                                                           
، 1)البطؿ الشعبي(، ج مقارنة القديـ(: دراسة فكلكمكريةكاـر محمكد عزيز، البطكلة كالبطؿ في أسفار المقرا )العيد  –1

 .47، ص2006، 1مكتبة النافذة، د ب، ط 
 .51، ص1المرجع نفسو، ج  –2
 بتصرؼ. ،52، ص1المرجع نفسو، ج  –3
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، كما ىك سائد في الثقافة اإلغريقية، فالعرب غرسكا معنى (1)مف سبللة اآللية كأنصاؼ اآللية " 
البطكلة في نفكس أبنائيـ مف خبلؿ قصص البطكالت الفركسية التي اشتيركا بيا، فكانت ىذه 

 القصص بمثابة مبادئ يتمقاىا أبناء العرب عف البطكلة.

ساف يحاكي " إن "معجم المصطمحات األدبية"أما مف الناحية االصطبلحية فإف البطؿ في  
كبعد ذلؾ أصبح  ،اآللية في بسالتيا كقدراتيا الفائقة كفعميا لمخير كأصبح محاطا بالتبجيؿ كالتقديس

البطؿ زعيما محاربا لو قكة خارقة كمقدرة كشجاعة، ثـ أصبح كائنا خالدا، نصؼ إلو كعمى طكؿ 
يطو اإلعجاب قركف متعددة كاف البطؿ يعتبر رجبل يتصؼ بالبسالة الجسدية كالمعنكية كيح

 (2)لشجاعتو كأعمالو النبيمة ".

 يستند ىذا التعريؼ في تقديمو لمفيـك البطؿ إلى الثقافة اإلغريقية. 

كيعرؼ كذلؾ بأنو " الشخصية الرئيسية في حكاية أك ممحمة مف النكع المعركؼ باألدب  
يشير مصطمح البطؿ اريخ، ك البطكلي، كما أنو القائد القكم المميـ الذم يستطيع تحديد مسار التّ 

 (3)أيضا إلى األشخاص الذيف اشتيركا بإنجازاتيـ الرائعة أك بصفاتيـ النبيمة ".

  )الممحمة/الحكاية(، كالتاريخي ييرتبط مفيـك البطؿ في ىذا التعريؼ االصطبلحي بالسياقيف األدب 
  اريخية الكاقعية.كما أنو يزاكج بيف صكرة البطؿ الخيالية الجمالية كالتّ 

البطؿ بأنو " الشجاع سمي بطبل ألنو  لجميل صميبا"" "المعجم الفمسفي"نفس السياؽ يعرؼ  كفي
  يبطؿ األقراف، كىك عند اليكناف نصؼ إلو يقـك بأفعاؿ خارقة لمعادة كيتصؼ بشجاعة فكؽ طكؽ البشر

رات المحفكفة كالبطؿ أيضا ىك الشخص األكؿ في الركايات األدبية كاألكؿ في المباريات الرياضية كالمغام
( صفة البطؿ: كىي الشجاعة كالسماحة كاإلقداـ كالتقحـ في األمكر Héroismeبالمخاطر كالبطكلة )

 (4).العظاـ كرباطة الجأش كصبلبة العكد كشدة الخمؽ كاحتقار المكت كالجكد بالنفس في سبيؿ الحؽ"

                                                           
 .13، د س، ص2شكقي ضيؼ، البطكلة في الشعر العربي، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط  –1
 .69ات األدبية، صإبراىيـ فتحي، معجـ المصطمح –2
 .33، ص1محمكد كاـر عزيز، البطكلة كالبطؿ في أسفار المقرا )العيد القديـ(: دراسة فكلكمكرية مقارنة )البطؿ الشعبي(، ج  –3
 .212، ص1جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ج  –4
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مف مثؿ قكؿ  كقد اقترنت البطكلة عند الفبلسفة كالمفكريف بالعظمة كالرجاؿ العظماء
" إذ في اعتقادم أف التاريخ  "األبطال"في كتابو  "Thomas Carlyleتوماس كارليل" "الفيمسكؼ "

العاـ _ تاريخ ما أحدث اإلنساف في ىذا العالـ _ إنما ىك تاريخ مف ظير في الدنيا مف العظماء 
ا كفؽ إليو أىؿ الدنيا فيـ األئمة كىـ المكيفكف لؤلمكر، كىـ األسكة كالقدرة كىـ المبدعكف لكؿ م

فاعمـ أنو نتيجة أفكار أكلئؾ  ،ككؿ ما بمغو العالـ ككؿ ما تراه قائما في ىذا الكجكد كامبل متقنا
  العظماء الذيف اصطفاىـ ا كأرسميـ إلى الناس ليؤدم كؿ ما ناطتو بو القدرة اإلليية مف الخير

 (1)فركح تاريخ العالـ إنما ىك تاريخ أكلئؾ الفحكؿ ".

  تكتسب أىميتيا مف عدة زكايا" Thomas Carlyle" توماس كارليل"فالبطكلة عند " 
اريخ تتميز أعماليـ بالعظمة كالدقة كالتفاني، كىـ محاطكف التّ  فاألبطاؿ بالنسبة لو ىـ صانعك

بالعناية اإلليية اصطفاىـ ا دكف سائر البشر لتبميغ رساالت معينة كبذلؾ يصيركف القدكة كاألسكة 
نماذج مف  "األبطال"اريخ اإلنساني، كيقدـ لنا الكاتب في كتابو غيرىـ، فيـ جكىر كعقؿ التّ ل

 شخصيات بطكلية مف الكاقع اإلنساني.

  _انبطىنت انفزدٌت:2

اريخ بأسماء خالدة بقيت عالقة في أذىاف عامة الناس، كارتبطت إنجازاتيـ بأمـ اقترف التّ  
كيتمر ونابميون با الستذكرنا شخصيات بارزة ك ف تاريخ أكر كشعكب تنتمي ليا، فإذا ما تحدثنا ع

، بن مييدي والخطابي والعربي، جمال عبد الناصر، كفي العالـ العربي تستدعينا شخصية ولينين
اريخ بحاجة إلييـ لقيادة المجتمع كالتخطيط لو، كطرح إف بركز ىؤالء األعبلـ لداللة عمى أف التّ 

كف المقابؿ ال معنى لمفرد بدكف مجتمع يكفر لو الظركؼ المناسبة أىـ األفكار في سبيؿ تقدمو، ل
 لتحقيؽ ديناميكية، فالبطؿ حسب ىذه النظرة ىك نتيجة حتمية لمقكل الفاعمة في المجتمع.

كنحف في ىذه المعالجة ننصرؼ لعرض كجية نظر كبل االتجاىيف )االتجاه الفردم  
 كمبادئيما كمدل تجمييما في المدكنة المدركسة. كاالتجاه الجماعي( كالتطرؽ إلى أىـ آلياتيما 
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تمتد جذكر نظرية )البطؿ/الفرد( إلى عيكد قديمة حينما كاف ينظر إلى األبطاؿ عمى أنيـ  
  يمتمككف قدرات خارقة كقكل خفية تمكنيـ مف الخبلص، بؿ تمتد إلى تقرير مصير شعبيـ كأمتيـ

 ت سامية كمتفردة.فصاركا قدكة كمثاال يحتذل بيـ باعتبارىـ كائنا

" معظـ الحضارات الشرقية القديمة كانت أميؿ إلى االعتقاد بدكر البطؿ الحاسـ في  إفّ  
اريخ، فيكذا كاف يرل المصريكف في ممكيـ اإللو، كىكذا يرل أقرانيـ مف أىؿ الحضارات صنع التّ 

لصنع البطكلة في كانتقمت ىذه الركح المحبة  ،الشرقية القديمة كاليند كفارس كبابؿ في ممككيـ
الحكاـ كالقادة العسكرييف إلى الحضارة اليكنانية التي قدمت لنا صكرا عديدة لئليماف بدكر البطؿ 

 (1)بمغت حد التقديس كالعبادة كالتأليو لؤلبطاؿ".

فيذه النظرية )نظرية الرجؿ العظيـ( تفترض بأف التغيرات الجكىرية التي تمس المجتمعات  
مف فتراتو، كمف أشير القائميف بيذه  رةاء الذيف ينجبيـ التاريخ في فتعظمىي نتيجة األبطاؿ كال

  اريخ" كفييا يكضح الدكر الذم يمعبو األبطاؿ في صنع التّ  "Thucydidesثوكيديس" "النظرية "
 (2)اريخ ".ألف أعماؿ األبطاؿ مف ممكؾ كقادة كشجاعتيـ ىي التي صنعت التّ 

في أكلكية الفرد " Thucydides" توكيديس"رية "نظ "Plutarqueبموتارك" "كيتبنى " 
اريخ البطؿ عمى الجماعة فقد عمد " إلى تحميؿ كتمجيد الشخصيات التي شاركت في صنع التّ 

 (3)لمعالـ".

ىذه الفكرة يتردد صداىا كثيرا في مكاضيع أدب الطفؿ سكاء في قصصيـ أك مسرحياتيـ أك  
ا االتجاه أغمب كتّاب أدب الطفؿ، ألف الشخصية ىي رسكميـ المتحركة أك ألعابيـ، حيث يتبنى ىذ

المحكر الرئيسي الذم يدكر حكلو أم عمؿ إبداعي مكجو لمطفؿ، فالقارئ الصغير تيمو الشخصية 
 كتجذبو أكثر مف الحدث بكصفيا بطمة تجسد مفيـك البطكلة عنده.
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في ىيئتيا فقد أقترف ىذا المفيـك بطفكلة العقؿ البشرم مف خبلؿ الحكايات كالقصص  
إلى يكمنا ىذا، فقد اختمفت صكر البطكلة كاألبطاؿ باختبلؼ األزمنة كالبيئات كاآلداب  ةالشفكي

حيث تشكؿ ىذه العناصر الظركؼ المتاحة لصنع الشخصية / البطؿ، كما تتغير معيا الميمة 
لسياسة أك المنكطة ليا بتغير أحكاؿ الناس كما يجرم حكلو مف أحداث تتعمؽ بقضايا المجتمع أك ا

األطفاؿ مكلعيف أصبح  لمطفؿ، حيثية الحرب، كىذا ما طرأ عمى الشخصية / البطؿ المكجّ 
بأبطاؿ زمانيـ " كأبطاؿ الرياضة مثبل كنجـك السينما كالمغامريف كمتسمقي قمـ الجباؿ كركاد 

سمكا الفضاء كغيرىـ، كقد احتؿ ىؤالء األبطاؿ الجدد مركزا مرمكقا في المجتمعات الحديثة، كر 
رسما دقيقا جعؿ الفتياف كاألكالد الصغار يأخذكف بيـ كيتقمصكف شخصياتيـ كيتتبعكف أخبارىـ، بؿ 

 (1)إنيـ كثيرا ما يمزجكف بينيـ كبيف األبطاؿ التقميدييف في مخيمتيـ كانفعاالتيـ ".

إف بركز شخصية )البطؿ / الفرد( في أدب الطفؿ كخصكصا قصصو يحيمنا إلى معرفة  
ية لممتمقي الصغير، كنممس كبداية اريخية المكجّ ؿ /الفرد في المجمكعة القصصية التّ مكقع البط

ككداللة عمى تجمي ىذه الفكرة في )العنكاف( الذم يتصدر غبلؼ القصة، كيككف بمثابة القراءة 
 األكلى لمخطاب القصصي كبو يعبر الطفؿ إلى داخؿ المتف الحكائي.

  ـ كصكرة الشخصية البطمة في كثير مف النماذجفالمتصفح ليذه القصص يممس بركز إس 
ف كاف المتمقي  لكف ليس معنى ىذا أف نحكـ حكما مباشرا دكف التكغؿ داخؿ المتف القصصي، كا 

 الصغير قد يصدر حكما مباشرا كيعيف مف خبلؿ العنكاف أىـ شخصية في القصة.

اريخ سكاء أبطاؿ التّ  اريخية عف سيرة مختصرة ألحدتعبر البطكلة الفردية في القصص التّ  
كاف مف أبطاؿ الجزائر أك مف غيرىا، حيث تتجسد ىذه البطكلة في ترجمة حياة الشخصية الرئيسية 
  بداية مف مكلدىا )مكلد البطؿ( إلى غاية كفاتيا، كذلؾ كفؽ الترتيب الزمني الخطي لحياتيا

نما تتكامؿ ذكات م ختمفة كمتتالية لبناء فالشخصية البطمة ال تعبر عف ذات كاحدة مكحدة، كا 
اإلنساف في صكرة منسجمة ) ذات الطفؿ، ذات الشاب...(، فكؿ ذات مف ىذه الذكات تتسـ 

                                                           
عبد الرزاؽ جعفر، الحكاية الساحرة )دراسة في أدب األطفاؿ(، منشكرات إتحاد الكّتاب العرب، د ب، د ط، د س،  –1
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بمميزات كخصائص كتغيرات تطرأ عمييا تبعا لمظركؼ التي تمر بيا، كاستنادا إلى خصكصية كؿ 
 مرحمة مف مراحؿ الحياة.

  مكر كفؽ خط زمني منطقيكالقاعدة الصحيحة لتقديـ الشخصية البطمة ىك ترتيب األ 
كاعتماد مفردات تحدد لمطفؿ العمر الزمني لمشخصية، كما رافؽ كؿ مرحمة مف أحداث كتغيرت 

 "رشيد أوزاني"تمس شخصية البطؿ كتتكافؽ مع طبيعة الحياة المجسدة في تمؾ الفترة، يقكؿ الكاتب 
مباركة فتعمـ القرآف الكريـ في عف البطؿ )األمير عبد القادر( " نشأ الطفؿ عبد القادر في أجكاء 

مغة كالديف عمى كالده الشيخ محي الديف كاستثمر ىذه البقعة الطيبة، كأخذ المعارؼ األكلى في الّ 
يقكؿ الكاتب  (محمد بكضياؼ)، كعف (1)بقية كقتو في رككب الخيؿ كتعمـ الفركسية كفنكف القتاؿ " 

لحفظ القرآف كالتشبع بقيمو مثؿ أغمب أطفاؿ  تاب"التحؽ الطفؿ محمد بكضياؼ بالكّ  "رابح لونيسي"
الفرنسية بمدينة بكسعادة أيف الحظ عنصرية  االبتدائيةالعائبلت الجزائرية آنذاؾ، ثـ دخؿ المدرسة 

المعمـ الفرنسي ضد األطفاؿ الجزائرييف، كتكقؼ الطفؿ عف الدراسة في السنة الخامسة تكميمي 
إلدارة الفرنسية تضعيا في كجو التبلميذ الجزائرييف الذيف بسبب فقر عائمتو كالعراقيؿ التي كانت ا

" التحؽ محمد "رابح لونيسي" ، كيضيؼ الكاتب (2)تبدك عمييـ بكادر الركح الكطنية كالدينية " 
بكضياؼ بالحياة العممية كىك شاب يافع، اضطر لمسفر كاإلشتغاؿ بعيدا عف أسرتو لمساعدتيا 

ضرائب بجيجؿ لينتقؿ بعدىا إلى برج بكعريريج، فاحتؾ ماديا، فاشتغؿ كمكظؼ في مصمحة ال
كالحرب  1943مغة كالعادات كالتقاليد )...( كفي عاـ يف كالّ بجزائرييف آخريف يشترؾ معيـ في الدّ 

العالمية الثانية في أكجيا استدعي الشاب محمد بكضياؼ ألداء الخدمة العسكرية اإلجبارية في 
 (3)الجيش الفرنسي ".

اب، حيث تقترف الشكاىد السردية بممفكظات يتـ استباؽ األحداث مف قبؿ الكتّ  لكف أحيانا 
خطابية تحيؿ عمى اكتماؿ الكفاءة عند البطؿ منذ البداية مثؿ المقطع السردم التالي مف قصة 

                                                           
 .3بد القادر الجزائرم، صرشيد أكزاني، األمير ع –1
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( مام عاـ ألؼ كتسعمائة كثبلثيف ميبلدم 14" في الرابع عشر )"إليمان قادري" )عمي البكانت( 
  في مدينة مميانة بعيف الدفمى، كلد بطؿ شيـ كمخمص لكطنو اسمو عمي عمارا ( كبالضبط1930)

 (1)المدعك عمي البكانت ".

  تدؿ عبارة )بطؿ شيـ كمخمص لكطنو( عمى نكع مف التناقض كالتنبؤ بمصير الشخصية 
أصدرت حكما  "إيمان قادري"فكيؼ يككف اإلنساف لحظة كالدتو بطؿ كشيـ كمحب لكطنو، فالكاتبة 

يستكقفنا تناقضا أخر بيف "لرابح لونيسي" سبقا عف شخصية )عمي البكانت(، كفي قصة أخرل م
مفردة )الشييد( الدالة عمى المكت كالفناء ك)طفؿ( الدالة عمى بداية الحياة " كلد الشييد عميركش 

 (2) ، بتسافت أقمكف قرب عيف الحماـ بجباؿ جرجرة الشامخة "1926أكتكبر  31آيت حمكدة يـك 
 1927" كلد الشييد ديدكش مراد عاـ  (مراد ديدكش _الشجاع اليادئ)كنفس المفارقة في قصة 

 (3)بمدينة الجزائر ".

ىذه العبارة قد تكقع الطفؿ في مغالطة داللية لجمعيا بيف حالتيف متناقضتيف  إفّ  
 )كلد/الشييد(، أم الكالدة الدالة عمى الحياة، كالشييد الداؿ عمى المكت.

في النصكص القصصية صكرة البطكلة الفردية مف خبلؿ إبراز دكر الفرد في  كقد سادت
جمكع، كفي ىذا المقاـ نستحضر البطؿ )األمير عبد القادر(، حيث الصنع الحدث، كتأثيره عمى 

اختاره الشعب الجزائرم إباف االحتبلؿ الفرنسي، فقد رأكا فيو الشجاعة كالقدرة الفذة عمى تجاكز 
يكف الجزائرييف تترقب أفعاؿ األمير البطؿ، ألنيا كانت تعيش تحت كطأة الصعاب، فبقيت ع

تاريخ الجزائر "االستعمار، كلـ تجد حبل ليذه األزمة، نستشيد بالمقطع السردم التالي مف قصة 
" اعممكا معاشر العرب كالبربر بأنو قد جرت مبايعتي مف العمماء كاألشراؼ  ")األمير عبد القادر(

في معسكر كصرت أميرا عميكـ كمتكفبل بإقامة الحدكد الشرعية كقد قبمت ىذا كاألعياف ىنا 
المنصب مع عدـ ميمي إليو آمبل أف يككف كاسطة لجمع كممة المسمميف كرفع النزاع كالخصاـ 

                                                           
 .7إيماف قادرم، عمي البكانت، ص –1
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بينيـ، كقد حممت راية الجياد لحماية الببلد مف العدك، فبايعكني بيعة يعز ا بيا اإلسبلـ كيخذؿ 
 (1)الّمئاـ ".بيا الفّجار 

عند إف ىذه الشخصية البطكلية منبثقة مف المجتمع حيث يعتبرىا نقطة تحكؿ في مساره  
ظيكر األزمات، فالفرد جزء مف المجتمع يتفاعؿ معو كيتأثر بو كيؤثر فيو، فالمجتمع يحتاج إلى 

"شريفة ، تقكؿ ىذا الفرد ليمنحو األسباب كالدكافع الكاممة لمتحرر مف العقبات قد تزعزع استقراره
في قصتيا )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( عمى لساف الجدة " الجدة: لقد طاب المقاـ  صالحي"

أف يقيـ ىناؾ، لكف ما إف مضت ثبلثة أشير عمى  مة )عبد الحميد بف باديس( فييا ككدّ لمعبلّ 
جكع إلى الجزائر قائبل إقامتو في رحاب المدينة المنكرة، حتى نصحو أحد الشيكخ المقربيف إليو بالر 

لى أمثالؾ مف الرجاؿ الغيكريف عمى كطنيـ كدينيـ، عد  لو: إف الجزائر في أمس الحاجة إليؾ كا 
 (2)إلييا فإنيا تنتظرؾ".

في ىذه الحالة يظير دكر الفردانية، حيث يعتبرىا الجميكر العتبة التي يمر مف خبلليا 
ذاف يصنعاف البطؿ الفرد كما ك البيئة ىما المّ لمخركج مف االضطرابات، ففي ىذه الحالة الحدث أ

" أف الناس عادة ما يتطمعكف في عصكر األزمات السياسية ك االجتماعية  "Hookeىوك" "يرل "
إلى مف ينقذىـ، فحينما يتطمب األمر فعؿ شيء سريع يتزايد اىتماـ الناس بالبطؿ، كميما كانت 

األمؿ في حؿ األزمة مرتبط كمقترف باألمؿ في ظيكر  ألكانيـ السياسية أك انتماءاتيـ الحزبية، فإف
 (3)زعامة قكية قادرة عمى معالجة المصاعب كاألخطار".

كنفس المكقؼ تمثمو قصة )تاريخ الجزائر _اتفاقيات ايفياف_( عند حديثيا عف شخصية 
رنسي كمو ديغكؿ كتبنيو لمقاليد الحكـ في الجزائر " سيدم ديغكؿ، أنت أممنا الكحيد، إف الشعب الف

 (4)بحاجة إليؾ، سنرشحؾ لتككف الحاكـ كلف يرفض أحد، فأنت رمز كطني ".

                                                           
 .7،  ص2013الجزائر )األمير عبد القادر(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، مجمكعة مف األساتذة، تاريخ  –1
 .36شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –2
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اريخ فاختيار البطؿ يككف ضمف شركط معينة، فاألبطاؿ ىـ الذيف يقكمكف بدفع عجمة التّ 
نما كجدت نتيجة الكاقع، ككانكا ىـ اإلرادة الكاممة  كذلؾ بالتفاعؿ مع األحداث ألنيـ لـ يخمقكىا كا 

ي المجتمع كالتي تتحقؽ عف طريؽ الفعؿ الصادر عف أفكارىـ كرؤاىـ " كانت الجزائر عند ة فالخفيّ 
ميبلد بكعمامة تعاني كيبلت االستعمار الفرنسي الذم كاف يتأىب لمد نفكذه عمى الجنكب بقكة 
الحديد كالنار المتمثمة في الحكـ العسكرم مما أثار ىمـ الشاب بكعمامة فتأىب لمكاجية 

  " " يظير ليعبر عف ركح الشعب الذم يكلد فيوHegelىيجل" "فالبطؿ حسب "، (1)المستدمر"
 (2)اريخ".كيعده إجراء مف الركح المطمؽ الذم ىك غاية التّ 

اريخية مف خبلؿ الصياغة التعبيرية التي كنممس كذلؾ نمط البطكلة الفردية في القصص التّ  
لمتكررة لمنصكص القصصية يتبيف لنا طغياف يعتمدىا الكتّاب أثناء السرد، فمف خبلؿ القراءة ا

الضمير الغائب في المتف الحكائي كالذم يدؿ عمى االفتخار كاالعتزاز كالتمجيد لذات معينة، يقكؿ 
" إف ىذه المكاقؼ الثكرية  في كصؼ شخصية مصالي الحاج كأعماليارابح لونيسي" الكاتب "

ـ، فيستحؽ بذلؾ لقب )رائد 20ي في القرف لمصالي الحاج جعمت منو أكؿ داعية لبلستقبلؿ الكطن
الكطنية الجزائرية( ككيؼ ال يمقب بذلؾ كىك الذم ضحى بالنفس كالنفيس مف أجؿ نشر فكرة 
االستقبلؿ كالكطنية في صفكؼ الشعب الجزائرم، كربى شبابا كحضرىـ لمعمؿ المسمح مف أجؿ 

 (3)". 1954في ليمة أكؿ نكفمبر تحرير الكطف، كقد أينعت الثمار التي غرسيا باندالع الثكرة 

جانفي  18يقكؿ عف البطؿ مراد ديدكش " كفي صباح  لرابح لونيسي"كفي قصة أخرل " 
مجاىدا لتعريؼ الشعب بحقيقة  17انتقؿ ديدكش مراد عمى رأس مجمكعة تتككف مف  1955

حاصرىا الثكرة، كعندما كصؿ إلى كادم بككركر اكتشؼ الجيش االستعمارم المجمكعة الصغيرة ف
)...( فمـ يبؽ أماـ الشييد كرفقائو إاّل االستسبلـ، إاّل أف ديدكش مراد قاؿ ليـ: إننا إذا استسممنا 

                                                           
 .5رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –1
 .8مفيد الزيدم، المدخؿ إلى فمسفة التاريخ، ص –2
 .14، ص2004رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، دار المعرفة، الجزائر، د ط،  –3
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نككف قد حطمنا معنكيات الشعب كأظيرنا أنفسنا ضعفاء، فعمينا بالجياد كالصمكد كالثبات، فإما 
  (1).النصر أك الشيادة"

طؿ مشحكنة بثراء داللي كمحمكالت معرفية مف خبلؿ ىذه القرائف النصية نرل أف صكرة الب 
  لجياد، النصر، الشيادةتؤكليا ألفاظ مقترنة بالجياد كاالستشياد )ضحى بالنفس، الشييد، عمينا با

 أك الديني، كمف دعاة ىذا االتجاهمما يعني ىذا ارتباط صكرة البطؿ بالجانب الركحي ، القدكة (
اريخ البشرم كالتغيرات الحضارية ل أف مسيرة التّ الذم ير " Thomas Carlyle" توماس كارليل""

كالتحكالت التي تشيدىا المجتمعات في تقدميا كاندثارىا مرىكف بفعالية األبطاؿ، الذيف يرسمكف 
" كاف  (البطؿ عميركش)عف  "إيمان قادري"الطريؽ كيقدركنو نحك اليدؼ المنشكد، تقكؿ الكاتبة 

اريخي نكفمبر )...( كقد عايش عميركش ىذا الحدث التّ  مؤتمر الصكماـ بمثابة ركح ثانية لثكرة
الياـ، بصفتو قائدا لمكالية الثالثة )منطقة القبائؿ(، حيث أككمت إليو ميمات عظيمة كتكفير 

 (2)زمة ككاف مف بيف المبمغيف لقرارات ىذا المؤتمر الذم خدـ الثكرة الجزائرية".الظركؼ األمنية البّل 

يصبح ذلؾ التجاكب بيف البطؿ كالمجتمع ألف البطؿ بما يممكو مف اريخ بيذا المعنى فالتّ   
" ىيجل"قدرات استثنائية كممكات اإلبداع كالكعي، تمكنو مف تفجير القكل الكامنة في المجتمع، يرل 

"Hegel " ّة لمتاريخأف "البطؿ )...( ال يفعؿ حقيقة إاّل ما كاف ينبغي أف يفعمو تحقيقا لئلرادة الكمي  
ظة تتكافؽ فييا المصمحة كالرغبة كالطمكح الذاتي لمبطؿ مع اإلمكانات الداخمية لؤلحداث إف ثمة لح

  داتو الذاتية في تحقيؽ ىذه اإلمكانياتك ة(، كىك يساىـ بفعمو كبمجياريخية )الركح الكميّ التّ 
ظيارىا لمكجكد الفعمي فثمة تكافؽ إذف بيف فعؿ ىذا الفرد البطؿ، كبيف الرغبة الكميّ  عب في ة لمشكا 

اريخي عصره، كىذا الفعؿ لمبطؿ كتمؾ الرغبة الشعبية في عصره إنما فييما كبيما يتحقؽ التطكر التّ 
 (3)المنشكد".

                                                           
 .21رابح لكنيسي، مراد ديدكش )الشجاع اليادئ(، ص –1
 .14إيماف قادرم، العقيد عميركش، ص –2
 .52_51مصطفى النشار، فمسفة التاريخ، ص ص –3
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لـ تقتصر عمى " Thomas Carlyle"" "توماس كارليلإف صكرة البطؿ مف كجية نظر 
نما كسعت مجاالتيا، فالبطؿ ليس ىك صانع التّ  عمى الزعماء  اريخ فقط، كال يقتصرمفيـك محدد، كا 

نما تتجمى صكرتو في البطؿ الكاتب، الشاعر، الرسكؿ كغيرىـ  السياسييف أك القادة العسكرييف، كا 
اريخي لؤلبطاؿ عند ىذا الفيمسكؼ، يقـك عمى مف العظماء كالعباقرة، كيبدك كذلؾ أف التفسير التّ 

طفاىـ ليؤدكف أساس ديني كما سبؽ كذكرنا فاألبطاؿ مختاركف مف عند ا، فيك الذم اص
 رساالتو.

" كلد النبي "محمد عبد الحفيظ" كنمحظ ىذا الجانب في قصة )عاـ الفيؿ(، يقكؿ الكاتب 
محمد بف عبد ا بف عبد المطمب بف ىاشـ_صمى ا عميو كسمـ_ عاـ الفيؿ، كرأت أمو يـك 

بي _صمى ا مكلده كأف نكرا خرج منيا، فأضاء ما بيف السمكات كاألرض، لقد كاف لميبلد الن
عميو كسمـ_ أثار ظيرت في كؿ الدنيا، فقد انطفأت النيراف التي كاف يعبدىا أىؿ ببلد فارس، كما 
، مالت األصناـ حكؿ الكعبة كسقطت متيدمة، سجدت  تيدمت األعمدة في قصر قيصر ممؾ الرـك

 (1)كؿ الخبلئؽ  شكرا عمى ميبلد النبي في يـك ميبلده ".

مف المنظكر اإلسبلمي منتقى مف طرؼ ا كرسكلو ممتـز في قيادتو  إف )البطؿ_ الفرد (
 (سعد بف أبي كقاص)يف اإلسبلمي، نتقصى ذلؾ في قصة بإتباع خطى المدرسة النبكية كتعاليـ الدّ 

"تكجو سعد عمى رأس جيش المسمميف إلى العراؽ لمكاجية الفرس في معركة القادسية، كاف يقكد 
مو رستـ، فأرسؿ إليو سعد نفرا مف أصحابو يدعكنو إلى اإلسبلـ، فقاؿ جيش الفرس قائد مشيكر اس

ليـ رستـ: ما الذم جاء بكـ؟ فقاؿ لو كاحد منيـ: إف ا ابتعثنا ليخرج مف يشاء مف خمقو عف 
عبادة األكثاف إلى عبادة ا كحده، كمف جكر الحكاـ إلى عدؿ اإلسبلـ )...( فمف قبؿ منا ذلؾ 

، فالطاعة التي يمارسيا شعبو ىي مستمدة مف طاعتو شخصيا  (2) ا قاتمناه "تركناه، كمف قاتمن
 كرسكلو.

                                                           
 .12، ص2014محمد عبد الحفيظ، عاـ الفيؿ، أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط،  –1
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اريخية عف كثير مف ىذه المكاقؼ التي اتبعيا الصحابة، يقكؿ أبك بكر كتدلنا الشكاىد التّ  
  عند تسممو لمقيادة كالخبلفة " أييا الناس إني قد كليت عميكـ كلست بخيركـ، إف أحسنت فأعينكني

ف أسأت فقكمكني )...( أطيعكني ما أطعت ا كرسكلو، فإذا عصيت ا كرسكلو فبل طاعة لي كا  
، يشتركاف في االجتياد ، (1) عميكـ" فالحكـ حسب أبي بكر الصديؽ معادلة بيف الحاكـ كالمحكـك

 كالنقد كالتقكيـ كالرقابة الدائمة.

دينية تحيؿ إلى مدلكلو، كتجمي  اقترف مفيـك البطؿ في الثقافة اإلسبلمية بمصطمحاتكما  
في قصة )سعد بف أبي  "أحمد فريطس"يقكؿ ، معناه )النبي، الصحابة، أمير المؤمنيف، الخميفة...(

كقاص( " شارؾ سعد في الفتكحات اإلسبلمية التي قادىا الخميفتاف الراشداف: أبك بكر الصديؽ 
س جمكعيـ كعزمكا عمى مكاجية كعمر بف الخطاب رضي ا عنيما، كفي خبلفة عمر جمع الفر 

المسمميف في المدينة المنكرة، فقد عـز عمر أف يصدىـ عما عزمكا عميو، فجيز جيشا لمكاجيتيـ 
كاستشار عددا مف الصحابة في مف يقكد الجيش، كبعد لحظات مف التفكير قاؿ الصحابي الجميؿ 

مف ىك؟، فقاؿ: إنو األسد في رحمف بف عكؼ: قد كجدتو يا أمير المؤمنيف، فقاؿ لو عمر: ك لعبد ا
  (2)براثنو، سعد بف أبي كقاص ".

يف اإلسبلمي لذا حممكا راية ية لمطفؿ تعاليـ الدّ اريخية المكجّ كقد تشرب أبطاؿ القصص التّ 
يف، فنراىـ يكجيكف اإلسبلـ، ككانت محصمة أفكارىـ تدكر حكؿ الدعكة في سبيؿ الكطف كالدّ 

  الناصح كالكاعظ كالداعي إلى تحقيؽ طمكحات شعبو كآمالو خطاباتيـ ك نقاشاتيـ لمشعب بنبرة
مثكرة ل اكانت كقكد اال، فيك مجدد كمصمح، فقد رّبى أجيفشخصية ابف باديس غنية عف التعريؼ

عمى لساف إحدل شخصياتيا )الجدة( " ال تنسكا يا أبنائي أنو شف  صالحي" شريفةالجزائر، تقكؿ "
  ث الصحكة كقائد النيضة الجزائرية، كاف يحب العمـ كيؤمف بوة كالجيؿ كىك باعحربا عمى األميّ 

كنذر نفسو لطمبو كنشره كحارب البدع كالخرافات، كحارب التجنيس كاالندماج، كقاـك حركة التنصير 

                                                           
 .15، ص1985، 1الّديف خميؿ، حكؿ القيادة كالسمطة في الّتاريخ اإلسبلمي، مكتبة النكر، مصر، ط عماد  –1
 .9أحمد فريطس كمحمد الفاضؿ سميماف، سعد بف أبي كقاص، ص  –2
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كأخذ عمى عاتقو تربية األجياؿ في المدارس، فأنار بصيرة آالؼ مف الشباف الجزائرييف ككشؼ عف 
 (1)عقكليـ غمامة الجيؿ ".

فقد كانت طريقتو في التربية ىي تكعية النشء بالفكرة الصحيحة، كيرافقو في ىذا الدرب  
" عاد محمد البشير اإلبراىيمي إلى  رشيد أوزاني"عمى نحك قكؿ الكاتب "، البشير اإلبراىيمي

بعد رحمة عممية استغرقت ثماني سنكات، عاد كفي نفسو عـز عمى النيكض  1920الجزائر عاـ 
بنشر العمـ كالعناية بكؿ ما يحييو، كازداد عزما عندما اطمع عمى الجيكد المثمرة التي قاـ بشعبو، 

كجيو كاإلرشاد في مدينة سطيؼ، كتحّمؿ عميـ كالتّ بيا الشيخ ابف باديس في قسنطينة في مجاؿ التّ 
لى اليقظة بعد الجمك  لى أعباء التنقؿ إلى القرل كاألرياؼ، داعيا إلى الصحكة بعد الغفمة كا  د كا 

، فقد كاف (2)مقاكمة أسباب الجيؿ كالتخمؼ كتّكج ىذا النشاط الدؤكب بإنشاء مدرسة لمشباب " 
 ىؤالء األبطاؿ يترقبكف جيكد ثمرتيـ في مجاؿ التربية كالتعميـ كالدعكة.

 :_ المرأة /البطؿ

سبؽ كذكرنا  لقد كانت العقمية العربية قديما تنسب البطكلة كالشجاعة لمرجاؿ دكف النساء، فمثمما
حكؿ  يامفيـك البطكلة في المعاجـ العربية )لساف العرب، تاج العركس، الكسيط(، فقد تمحكر مفيكم

الرجاؿ كالشجعاف دكف ذكر لمفردة )بطمة( التي تدؿ عمى األنثى/ المرأة، ككذلؾ الشجاعة بؿ اكتفكا 
  متعمقا قديما بالرجاؿ فقط بالقكؿ: شجاع متعرض لممكت، كىذا داللة عمى أف القكة كالقتاؿ كالحرب

" كالشجعة مف النساء: الجريئة عمى الرجاؿ في كبلميا "لسان العرب" في  "ابن منظور"يقكؿ 
 (3)ك زيد: سمعت الكبلبييف يقكلكف: رجؿ شجاع كال تكصؼ بو المرأة ".بكسبلطتيا، كقاؿ أ

  ة بالذككرة فقطبالنسبة لمعرب يجعؿ الشجاعة قيمة نمكذجية مرتبط االجتماعيالعرؼ  إفّ 
، لكف السبب الباطني ضعفيا، كىذا التعميؿ ظاىرمفنفي ىذه الصفة )الشجاعة( عف المرأة يعمؿ ب

 ليذا النفي ىك السيطرة الذككرية في المجتمع العربي، كمحاكلة إلصاؽ القيـ بالرجؿ دكف المرأة.

                                                           
 .54شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس ص –1
 .5_4رشيد أكزاني، الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، ص ص  –2
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تصحب إلى  كانتك فقد اقتصر دكر المرأة في ساحات الكغى عمى الرثاء كبكاء الميت، 
الحركب لتميب النفكس كتؤثر في األبطاؿ " ككانت حماية النساء جزءا ال يتجزأ مف شرفيـ 
كعرضيـ، كلعّميـ لذلؾ كانكا يصحبكنيف معيـ في الحركب حتى يميبنيـ حمية في القتاؿ كحتى 

ثاراتيف كتيييجاتيف حماسة كبسالة ".  (1)يشعمنيـ بأناشيدىف كا 

تشكيؿ العقمية العربية بما يتكافؽ مع الدعكة الجديدة، فقد كاف كبعد مجيء اإلسبلـ أعيد  
لذين آمنوا مالكم إذا يا اّ يا أيّ  الخطاب القرآني حكؿ الجياد مكجو لمذكر كاألنثى، يقكؿ تعالى: ﴿

نيا من اآلخرة، فما متاع اقمتم إلى األرض أرضيتم بالحياة الدّ قيل لكم انفروا في سبيل اهلل اثّ 
اهلل  ما يجاىد لنفسو، إنّ ومن جاىد فإنّ ، كقكلو أيضا ﴿ (2)﴾ في اآلخرة إّّل قميل  نياالحياة الدّ 

، كأمثاليا كثيرة في القرآف الكريـ " كجميع ما فييا مف خطاب أك كصؼ أك ( 3)﴾لغني عن العالمين
، كلـ يختص بالذككر أبدا ".  (4)أمر أك نيي إنما جاء بصيغة العمـك

ففييا الكثير عف جياد النساء كاشتراكيف بالحرب، سكاء كاف  أما عف األحاديث الشريفة " 
االشتراؾ بحمؿ السبلح، أك مداكاة الجرحى أك نقؿ الماء كاألمتعة أك إثارة حماس الرجاؿ كتشجيعيـ 
لينقضكا عمى العدك، مف ذلؾ ما ركاه أنس بف مالؾ _ رضي ا عنو _ قاؿ: كاف رسكؿ ا 

 (5)سميـ كنسكة مف األنصار معو فيسقيف الماء كيداكيف الجرحى ". صمى ا عميو كسمـ يغزك بأـ

يا األربعة نائالتي اشتيرت برثائيا ألخييا كأبكمف النساء الّمكاتي صنعيف اإلسبلـ، الخنساء  
" فقد شاركت في التنظيـ السرم الذم رسـ عند  بعد اإلسبلـ، كأيضا أسماء بنت أبي بكر الصديؽ

 ، كنذكر في ىذا المقاـ أيضا خكلة(6)عميو كسمـ إلى المدينة المنكرة "  ىجرة المصطفى صمى ا
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، ككاف ذلؾ ضمف خطة  بنت األزكر سرية، فيي ال التي " كاف ليا الدكر األكبر في مجابية الرـك
 (1)، إنما تريد أف تقاتؿ األعداء لكجو ا تعالى ".تحب الشيرة كالرياء

ة لمطفؿ يجد انزياحا شبو تاـ فيما يخص الحديث عف اريخية المكّجيكالناظر لمقصص التّ  
البطؿ / المرأة رغـ ما عانتو المرأة مف كيبلت الحركب، كرغـ ما قدمت لنا الكتب التراثية حكؿ 

اريخية حكؿ بطبلت الجزائر، إاّل أف أقبلـ كتّاب جياد المرأة في اإلسبلـ، كما تقدمو الكتب التّ 
 اريخ خصكصا الجزائرم.ذه الفئة التي كاف ليا دكر في بناء التّ الطفؿ في الجزائر غيّبت كىّمشت ى

مف الطبيعي أف تعاني المرأة مف كيبلت االستعمار كتكابد عناء العيش كالجيؿ كالحرماف ف 
كقد كانت المرأة الجزائرية مكبمة بأسكار العادات البالية كالتقاليد القديمة التي جعمت منيا فردا مف 

ألسرة كالمجتمع ككؿ، تنحصر مياميا في تربية األطفاؿ كاالىتماـ بالبيت، لكف الدرجة الثانية في ا
الظركؼ القاسية التي تمر بيا كانت طريقا تتممس مف خبللو خطكاتيا األكلى نحك التحرر 

 كمشاركة الرجؿ في بناء األكطاف.

ألمثمة التي اريخ عمى المرأة الجزائرية كبطكالتيا منذ عيد قديـ، كمف أبرز اكقد شيد التّ  
" جمست الكاىنة عمى عرش الجزائر دكف الرجاؿ، كانت تدعى دىيا  ىا تاريخ الجزائر )الكاىنة(خمدّ 

، كيقكؿ فييا (2)بنت ينفاؽ الشييرة باسـ الكاىنة، ككانت أميرة عمى جراكة مف زناتة بجبؿ أكراس " 
الحقيقة يراىا درة في جيد تاريخ اريخ بعيف " ككؿ مف ينظر إلى التّ  مبارك الميمي"المؤرخ الجزائرم "

المرأة لما كانت عميو مف حسف التدبير كشدة البأس كصدؽ الدفاع عف الكطف كالثبات عمى 
   لكف قصص األطفاؿ في الجزائر تجاىمت بطكلة ىذه المرأة كما كرد عنيا كاف قميبل (3)المبدأ"

األكراس_( " كانت قبائؿ  " في قصة )الكاىنة _ممكةبن يوسف عباس كبيريقكؿ عنيا الكاتب "
جراكة مف أعظـ قبائؿ البربر الّرحؿ كرعاة الجماؿ كمف أكثر القبائؿ التي تنتمي إلى االتحادية 

كمة عنيفة بإرادة حاسمة كمثالية االبربرية الزناتية، ككانت تتزعميا امرأة قكية تمكنت مف قيادة مق
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ضمف الشخصيات السردية ال كأحيانا تصنؼ  ،(1)اسميا الكاىنة الممكة الشييرة لمنطقة األكراس " 
كشخصية بطمة، تقكؿ عنيا قصة )تاريخ الجزائر _عقبة بف نافع_( "نعـ امرأة كيسمييا جنكدنا 

  (2)بالكاىنة، نظرا إلدعائيا اإلطبلع عمى الغيب ".

أما فيما يخص الثكرات الشعبية التي خاضيا الشعب الجزائرم ضد العدك الفرنسي منذ سنة  
، فقد مثمت البطمة الال فاطمة انسكمر كرمز تعبر عف ركح السخط كالكراىية ضد 1830

في قصة )فاطمة نسكمر( " برزت عبد العزيز بوشفيرات" االستعمار في ذلؾ الكقت، يقكؿ الكاتب "
امرأة شابة حرة لـ تطؽ ما كاف يجرم بكطنيا في أم جزء منو، فاطمة أنسكمر كىي منحدرة مف 

، كفي قصة أخرل تشيد (3)ادت حياة المقاكمة كأعمنتيا حربا عمى العدك المحتؿ" أصكؿ جزائرية أر 
بفضائؿ البطمة )فاطمة أنسكمر( " كانت فاطمة نسكمر تبث الخكؼ كالذعر في قمكب الفرنسييف 

 (4)رغـ أنيا امرأة ".

 1830كيقر ميثاؽ الصكماـ بمشاركة المرأة الجزائرية في النضاؿ ضد االستعمار مند سنة  
عجاب الشجاعة الثكرية المتحمسة التي عبرت عنيا  إلى غاية االستقبلؿ " إننا نحيي بتأثر كا 
الفتيات كالنساء كالزكجات كاألميات، كجميع أخكاتنا المجاىدات البّلتي تشاركف فعميا كبالسبلح 

عدة  أحيانا في النضاؿ المقدس لتحرير الكطف، ككؿ كاحد يعرؼ أف الجزائريات قد اشتركف عمميا
ضد  1830مرات في االنتفاضات العديدة كالمتكررة التي جعمت الجزائر تنتصب منذ سنة 

بمنطقة أكالد سيدم الشيخ بجنكب  1864االحتبلؿ الفرنسي، كاالنفجارات اليامة التي قاـ بيا سنة 
باألكراس، كبمنطقة معسكر انفجارات  1916بمنطقة القبائؿ، كسنة  1871كىراف كالتي كقعت سنة 

خمدت إلى األبد تمؾ الكطنية الممتيبة الحافزة ألقصى التضحيات التي عبرت عنيا المرأة 
 (5)الجزائرية".
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فنمكذج المرأة الجزائرية المجاىدة لـ يتكقؼ عند حد اللة فاطمة انسكمر، فقد كاف لقياـ ثكرة  
كالتخمص مف  نكفمبر قاعدة تأسيسية تدعك المرأة الجزائرية لئلنظماـ إلى صفكؼ جيش التحرير

القيكد المحيطة بيا، فانتقمت ىذه المرأة  )مف األـ الجزائرية( إلى )المجاىدة الجزائرية( التي تحممت 
بقكليا " إف مئات مف )حسيبة بف بكعمي( أعباء كمسؤكليات الكفاح المسمح، تقر بيذا قصة الطفؿ 

كأركاحيف مف أجؿ الكطف النساء قدمف كؿ ما لدييف مف أجؿ الكطف، قدمف شبابيف كممتمكاتيف 
كحتى أنكثتيف لـ تسمـ لتتحكؿ المرأة الجزائرية العذبة إلى مجاىدة تحمؿ السبلح الثقيؿ بيدييا 

 (1)الناعمتيف، لـ ال ككراء ىذه التضحية يكجد الكنز: االستقبلؿ، الشرؼ، الحرية ".

فة إلى دكرىا كانت المرأة الجزائرية ممرضة كجندية كممكلة لمسبلح كالمؤكنة، باإلضا  
عف بطمة الجزائر )حسيبة بف بكعمي( " كانت "إيمان قادري" كفدائية كمسبمة ككاضعة القنابؿ، تقكؿ 

في بداية انضماميا لمثكرة تعمؿ كمساعدة اجتماعية تيتـ بالتمريض كرعاية المرضى كالجرحى، مف 
معاناة كالحرماف الذم سببو المجاىديف كما كانت تقدـ يد المساعدة لمعائبلت الفقيرة لتخفؼ عنيـ ال

الكجكد الفرنسي اليمجي في الببلد، ساعدىا عمى ذلؾ عمميا كمكظفة في مستشفى )مصطفى باشا 
" : " لقد حممت المرأة Jacques Massu" "جاك ماسو، يقكؿ عنيا الجنراؿ "(2)الجامعي(" 

كة حقيقية بفضؿ الجزائرية القنابؿ ككضعتيا في األماكف المناسبة، كأصبحت جماعة تشكؿ شب
اف، كالبراءة المصطنعة في سمككيا استطاعت بكؿ سيكلة أف تخترؽ األكساط أجيزتيا كجماليا الفتّ 

كبصفتيا  ،التي تريدىا دكف إثارة انتباه العدك كالسيما في المرحمة األكلى مف االحتراز كالشؾ
جد إاّل النساء المسممات مسؤكلة عف االتصاؿ تمكنت مف تنفيذ  مياـ ذات ثقة، في البداية، لـ تك 

الجزائريات البّلئي صرف مبسكطات كراضيات بالخركج مف الجمكد المزمف كأخذف يستعممف كسائؿ 
 (3)االحتياؿ مف أجؿ قضية عادلة ".
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كنفس الرأم نجده في قصة )حسيبة بف بكعمي( " كانت ىذه المجازفات التي قامت بيا  
  الحذر كالدقة، إذ كانت تجتاز حكاجز األمف الفرنسيالشييدة الشريفة، ىي أعماؿ بطكلية تتطمب 

رغـ الرقابة المشددة كىي تحمؿ القنبمة أك السبلح في يدىا دكف أف يخطر عمى باؿ الفرنسييف 
ذلؾ، كما أف بياض بشرتيا كشعرىا األشقر ساعداىا كثيرا في اجتياز الحكاجز كعدـ تفتيش 

 (1)ا فرنسية األصؿ ".حقيبتيا، حيث أف الشرطة الفرنسية كانت تظني

أعمنت المرأة عف كجكدىا أثناء الثكرة التحريرية بكافة الكسائؿ، كحققت لنفسيا كجكدا بيف  
األكساط الشعبية كصفكؼ الثكار، فيي ما بيف امرأة تتممكيا ثقافة شعبية معينة كما بيف متحررة 

لمستعمر الفرنسي )الكلكلة( تسعى إلى إسماع كممتيا ضد الظمـ كالقير، كمف بيف ما حّير كأقمؽ ا
التي ىزت كيانو، ككانت عبلمة عمى النصر كالفزع " لقد بقيت المرأة الجزائرية صامدة صابرة عمى 
الببلء، مقتدية بسيرة خكلة كىند كسممة في الحركب كالمعارؾ، غير أف طبيعة المعركة تغيرت 

رب، فحمت الزغاريد _ اليكيك_ كأسمكبيا تبدؿ كسبلحيا تطكر، ككذلؾ تطكر أسمكب الرجز في الح
ككاف الرجز التقميدم، ككانت ىذه الزغاريد سبلحا حّير االستعمارييف كأرىب جنكدىـ، كلـ تفت 
صحيفة )لكمكند الفرنسية( اإلشارة إلى غيظ جند االستعمار كعجزىـ أماـ صرخات )اليكيك( الداكية 

  (2)تطمقيا )فاطمات ىستيريات( ".

)يكميات أشباؿ الثكرة( عف ىذه الظاىرة )الكلكلة( أثناء  ي""شريفة صالحتعبر قصة  
مغتيف العربية " أطمقنا حناجرنا بالّ عمى لساف إحدل شخصياتيا  1960ديسمبر  11مظاىرات 

كالفرنسية معبريف عف رفضنا لبلستعمار بقكلنا: ال لفرنسا، تمكت فرنسا، تحيا الجزائر مسممة )...( 
السطكح كمف النكافذ كالشرفات، فتزيد زغاريدىف المتظاىريف حماسا  كانت النساء يزغردف مف أعالي

 (3)كتشجيعا ". 
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فيذه النماذج النسائية القميمة في قصص األطفاؿ قد تؤكؿ بانعداـ البطكلة لدل المرأة في  
الجزائر خصكصا لدل الناشئة في تككيف أفكارىـ كرصد معمكماتيـ حكؿ تاريخيـ، رغـ أف 

" لقد اشتركت المرأة في  بسام العسمي"مرأة الجزائرية كاف عربيا كعالميا، يقكؿ "االعتراؼ بقدرة ال
الحركب الحديثة كدخمت في صمب تنظيـ القكات المسمحة، غير أنيا لـ تتمكف مف الكصكؿ 
كاالرتقاء إلى مستكل المجاىدة الجزائرية، ال في قدرتيا عمى احتماؿ كرة القتاؿ كال في صمكدىا 

 (1)ع كاإلرىاب كال في صبرىا عمى نكائب االستعمار كككارثو ".ضد كسائؿ القم

إال أف الكتابة لمطفؿ الجزائرم ال تزاؿ تفتقد أك تتجاىؿ ىذه النماذج البطكلية الخاصة  
 اريخ الجزائرم خصكصا.بالمرأة، كالمرتبطة بالتّ 

 _الطفؿ/ البطؿ:

يسعدكف كثيرا بالبطؿ/  يستيكم األطفاؿ انعكاس صكرىـ في القصص التي يتمقكنيا، كما
  الطفؿ الذم يعبر عف انشغاالتيـ كتفكيرىـ كطمكحيـ، فنجدىـ يتعاطفكف مع البطؿ الخير

 كيمكمكف البطؿ الشرير.

فالبطؿ في العمـك تسند لو مياـ قيادة الجماعة، كتككؿ لو المسؤكلية لمقياـ بالنشاطات  
كالمبادرة كضبط النفس كالسيطرة كالجرأة اليامة، كذلؾ لتكفر خصاؿ كميزات ينفرد بيا، كالطمكح 

كغير ذلؾ، باإلضافة إلى مميزات جسدية كالطكؿ كجيكرية الصكت، فالقائد لو القدرة عمى التأثير 
في اآلخريف كتكجيييـ، كيعرؼ عف األطفاؿ ميميـ الكبير ليذا الدكر سكاء في ألعابيـ أك أنشطتيـ 

 خصكصا إذا كاف طفبل. أك أدبيـ، حيث نجدىـ يتقمصكف شخصية القائد،

" إذف القيادة في مظيرىا النفسي كاالجتماعي عبلقة قائمة بيف الطفؿ القيادم كباقي أفراد  
  المجمكعة، حيث يؤثر األكؿ عمى اآلخريف في األنشطة كاأللعاب، كحتى في طرح بعض األفكار

كتظير القيادة كاضحة في  كالجدير بالذكر أف الطفؿ القيادم )يؤثر كيتأثر( بباقي أفراد المجمكعة،
السنة الثالثة مف العمر، كلكف تميؿ إلى االستقرار مع نمك الطفؿ، كتصبح صكرة الطفؿ القيادم 
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  أكضح في صكرة متناسقة كاضحة، تتمثؿ بالعدكاف أحيانا، كبالشجاعة حينا آخر، كباالنبساط حينا
 (1)كبالجرأة كالطيش حينا آخر ".

اريخية نيائيا، كما كرد كاف شخصيات سردية القصص التّ لكف البطؿ/ الطفؿ غائب في  
متفاعمة فيما بينيا لبناء األحداث، فدمار الحرب يشمؿ جميع الشرائح االجتماعية مف رجاؿ ككيكؿ 
كنساء كأطفاؿ دكف استثناء، فإذا عانت أمة أك شعب مف اضطياد الحرب، فبل مجاؿ لمشؾ أف 

لعدـ قدرتيـ عمى مكاجية الصراعات، تعبر قصة الطفؿ األطفاؿ ىـ أكثر الضحايا تعرضا لمخطر 
)يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( عف ىذا الكضع بقكليا عمى لساف إحدل شخصياتيا " البارحة مررت 
بأحد المراكز الصحية، فكاد قمبي ينفطر لمنظر األطفاؿ كىـ بيف أدرع أمياتيـ، كأنيـ أشباح خرجت 

  ل جمد يكسك ىياكميـ العظمية، عيكنيـ متكرمة تسيؿ بالصديدمف القبكر، لـ يبؽ مف أجساميـ سك 
كجركح كبثكر تغطي كافة أجساميـ كىـ يئنكف مف األلـ كيبككف مف الجكع، ينتظركف عند باب 

 (2)المركز تحت أشعة الشمس الساطعة كالذباب يغشى كجكىيـ ينتظركف مساعدة اآلباء البيض".

عبلـ عف الطفكلة المحركمة كالمقيكرة مف جراء كفي الكقت الراىف تنقؿ لنا كسائؿ اإل 
  الحركب مثمما يحدث في فمسطيف، لكف الكتّاب تغاضكا عف مثؿ ىذه النماذج البطكلية الصغيرة
كحتى تاريخ الجزائر يسرد معاناة األطفاؿ أثناء الثكرة، تقكؿ إحدل المجاىدات )حميمة( في كتاب 

  " حتى أطفالنا الصغار لقد أصبحكا كميـ ثكار كمجاىديف "نضال المرأة الجزائرية" "ألنيسة بركات"
منيـ مف يراقب تحركات االستعمار مف أعمى قمة في الجبؿ، كمنيـ مف يخدـ الجيش، كمنيـ مف 

إف أطفالنا ال ييابكف )...(،  حة الخفيفة إلى جيات أخرل معينةيحمؿ الكثائؽ السرية كاألسم
يـ اليـك )الفبلقة الصغار(، كىـ يعتزكف ليذه التسمية التي االستعمار كجنكده الذيف أصبحكا يسمكن

  يخص بيا المجاىدكف الكبار كحدىـ، إف أطفالنا ال يفركف إلى البيت حيف يركف جنكد االستعمار
، كيعادؿ ما تقكلو ىذه المجاىدة ما كرد في (3) فيـ ال يخافكف منيـ كال يطيعكف تعميماتيـ كأكامرىـ"

                                                           
، النمك الخمقي كاالجتماعي، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، د ط، محمكد عبد ا الخكالدةأسيؿ أكـر الشكارب ك  –1

 .114، ص2007
 .47(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
 .41التحريرية، ص أنيسة بركات درار، نضاؿ المرأة الجزائرية خبلؿ الثكرة –3
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انخرطت يا بنيتي في صفكؼ الفدائييف بإرادتي كبرغبة األب: "  بناء الثكرة()يكميات أ قصة الطفؿ
جارفة مني، فأصبحت أتنقؿ عبر األسكاؽ كبيف األحياء، أبيع األسفنج كأكزع المنشكرات سرا كفي 
المساء أفيد المناضميف باألخبار، كما كنت أنقؿ الرسائؿ الشفكية كالمكتكبة المتبادلة بيف المناضميف 

 (1)دائييف كالمسبميف، كأنسؽ بيف ىذا كذاؾ في سرية تامة".كالف

كما شاىد الطفؿ الجزائرم جرائـ االستعمار مشاىدة مباشرة، كىذا ما جاء في إحدل تقارير  
تقكؿ: " كاف  كريستينا ليميستيرنا  (Mme Christiana Lilliestierna)الصحفية السكيدية 

جركح عميقة نتيجة ربطو بالسمؾ الفكالذم، ككاف  ىناؾ صبيا في السابعة مف عمره يعاني مف
الفرنسيكف يقتمكف عائمتو )اإلخكة كالكالديف(، فيما كاف جندم فرنسي يمسؾ بعينيو حتى يتمكف 

لئلنساني يقكؿ الطفؿ: ا، كمف بشاعة ىذا المكقؼ (2) الطفؿ مف رؤية المشيد كيبقى يتذكره دائما "
 (3)نسي إلى قطع صغيرة جدا ".أتمنى أف أقطع حتى كلك جندم كاحد فر "

ف كانت في المقابؿ   فيذه حقائؽ تنقؿ لنا ماعانتو الطفكلة الجزائرية، كغيرىا كثيرة، كا 
 اريخية في الجزائر قد ألغيت الحديث عف البطكالت المصغرة لمثكرة الجزائرية.القصص التّ 

  _ انبطىنت انجًاعٍت:3

رات كبناء األمـ كاختبلؼ كسائؿ التمدف تبلشت النظرة األحادية لمبطؿ مع تقدـ الحضا 
كالتحرر كصار اإلنساف يتكاتؿ مع أخيو اإلنساف لتكحيد الجيكد كتكزيع المياـ كالقيادات عمى أفراد 

 .األمة كؿ حسب قدراتو كامتيازاتو

فرغـ ىالة التقديس كالتمجيد التي يكلييا المكقؼ السابؽ لمبطؿ/ الفرد، إال أف ىذا األخير  
ف كاف قائدا أك زعيما فركح الجماعة متأصمة عند  ليس بمعزؿ عف الجماعة بؿ مشاركا معيا، كا 

ىؤالء األفراد " إف دراسة البطكلة الفردية بيذا النمط ال يعني أنيا معزكلة عف البطكلة الجماعية 

                                                           
 .18(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –1

2
– Frantz Fanon, Œuvres (L’an v de la Révolution Algérienne), Hibr edition, Algérie, 2014, p 

p 263_264. 
3_Ibid, p 246. 
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نما يدرس النمط البطكلي  كتعمؿ بكصفيا نمطا بطكليا لو استقبللو التاـ عف البطكالت الجماعية، كا 
تو إاّل داخؿ الجماعة كالعبلقة بيف الفرد الفردم ضمف النمط الكمي لمبطكلة، ألف الفرد ال يكتسب قكّ 

كالبطكلة الفردية ال تشؼ عف طاقتيا كقدراتيا إاّل بتمثميا داخؿ  ،كالجماعة عبلقة تفاعؿ كتكامؿ
 ماعية.، كمف ىنا ننتقؿ إلى نمط البطكلة الج(1)ي لمبطكلة الجماعية " اإلطار الكمّ 

  اريخي المكجو لمطفؿ عمى مكاقؼ كثيرة ترسخ مفيـك العمؿ الجماعيكيدؿ المتف القصصي التّ 
، كنستشيد عمى ذلؾ مف قصة )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( كاتحاد البطؿ أك الفرد مع الجماعة

الجماعي، كاف لو " الجدة: كبل يا أبنائي، فعبد الحميد بف باديس كاف يؤمف بالعمؿ " لشريفة صالحي"
زمبلء كأصدقاء يساندكنو، كيقفكف إلى جانبو، ككاف األمر بينيـ شكرل، كقد كصفيـ في بعض كتاباتو 

 (2)باألسكد ".

فالفرد في ضكء النظرية الماركسية " ليس إاّل جزءا مف بنية عامة تتشكؿ بشبو استقبلؿ تاـ عند 
رادتو، بمعنى أف الفرد خاضع في اجتماعو كت اريخو لتشكبلت البنية االجتماعية كليس العكس الفرد كا 

كذلؾ كفؽ مقكلة ماركس الشييرة )...(: ليس كعي الناس ىك الذم يحدد كجكدىـ، بؿ كجكدىـ 
" مقكلة الفرد/ البطؿ Karl Marxماركس" " كارل، كبيذا ينفي "(3)االجتماعي ىك الذم يحدد كعييـ " 

االجتماعية المحيطة بيـ، كمف األصكات العربية المرافقة ليذا المتميز، فاألبطاؿ ليسكا إاّل نتاجا لمقكل 
 (4).حسين مروة والطيب تيزيني التيار نجد

تعرؼ البطكلة الجماعية بأنيا " مجمكعة مف البطكالت الفردية يجمعيا ىدؼ كاحد كعمى قدر كبير  
  كعبيا البطكلة الفرديةمف الػتآزر، كتعبر عف حاالت انفعالية كتجارب بطكلية جماعية أكبر مف أف تست

بمج تنعيا األنيا تحمؿ رؤية أكثر اتساعا كشمكال، فتآزر البطكالت الفردية كتضافرىا يشكؿ نمطا بطكليا جم

                                                           
قادمة(، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحكث اإلنسانية، غزة، محمد مصطفى كبلب، البطكلة في شعر الشييد )إبراىيـ الم –1

 .10، ص 2012فمسطيف، المجمد العشريف، العدد األكؿ، يناير، 
 .39شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –2
بيركت، لبناف، ط تركي الحمد، كيبقى التاريخ مفتكحا )أبرز عشريف شخصية سياسية في القرف االعشريف(، دار الساقي،  –3
 .37، ص2002، 1
 .42ينظر: المرجع نفسو، ص –4
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عنو طاقات داللية جديدة، ليست مجمكعة الدالالت التي تؤدييا البطكالت الفردية، بؿ ىي ناتج عبلقاتيا 
 (1)". بطكلة كتفجر طاقاتيا الداللية كأبعادىا الجماليةالمترابطة كالمتفاعمة التي تكسع مدارات ال

كمثمما تجمت البطكلة الفردية السابقة في قصص األطفاؿ مف خبلؿ العنكاف تتضح كذلؾ  
البطكلة الجماعية مف خبللو: تاريخ الجزائر )السبلالت الحاكمة(/ غزكة بدر الكبرل/ يكميات أشباؿ 

 ئر )البربر المسممكف(/ تاريخ الجزائر )الزيانيكف(...إلخ.(/ تاريخ الجزا1960ديسمبر11الثكرة )

فركح الجماعة في ىذه القصص تجمت مف خبلؿ سرد األحداث بصيغة الجمع )النحف(  
اريخية بشكؿ مكثؼ الدالة عمى القكة كاإلتحاد كالكحدة كالمصير المشترؾ، كقد برزت ىذه الداللة التّ 

 ف كانت القصة تسرد شخصية البطؿ/ المفرد.في الكثير مف المقاطع السردية، حتى كا  

في قصة )محمد بمكزداد _قصة كفاح_( " نحف حينما حّممنا  يقكؿ البطؿ محمد بمكزداد 
أف أكضاع  األكضاع الجديدة كأساليب القير كالبطش المعتمدة مف قبؿ االستعمار، كنا نعرؼ

تنسى فنحف لـ نأت مف طبقة مف يقكدىا إلى طريؽ تفجير غضبيا؟ كال  رالناس ىي إجماال تنتظ
غير طبقة الشعب الكادح، فبيف عممنا كبيف أكضاع الشعب فيو التصاؽ كتطابؽ مصمحتنا جميعا 
ىي تككيف ىذه الخبليا التي تتككف مف خمسة مناضميف مييئيف لتقبؿ كؿ المخاطر، بؿ كمستعدكف 

ماعي، كيكرس لمبدأ ، فالبطؿ محمد بمكزداد يؤمف بالعمؿ الج(2)إلى أعماؿ شبو عسكرية " 
الجماعة كنكراف الذات يقكؿ " كنا نعمؿ مع قكاعد الشعب كفي نفس الكقت نقدـ حمكؿ كفاقية 

كعمى رأس ىذه الحمكؿ العمؿ  ،لمحركة النضالية الكطنية عمى اختبلؼ تكجياتيـ كطركحاتيـ
 (3)النضالي كنكراف الذات كتفضيؿ المصمحة الكطنية عمى المصالح الفيئكية الضيقة ".

فقد انخرط في الجمعيات كالمنظمات التي كانت تحضر لمكفاح  أما البطؿ عميركش 
في قصة )العقيد عميركش( " انخرط في جمعية العمماء  "إيمان قادري"المسمح، تقكؿ عنو 

                                                           
 .13محمد مصطفى كبلب، البطكلة في شعر الشييد )إبراىيـ المقادمة(، ص –1
 .14، ص2011عبد العزيز بكشفيرات، محمد بمكزداد )قصة كفاح(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  –2
 .16المرجع نفسو، ص –3
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المسمميف النشيطة التي قدمت الكثير لمجزائر، ثـ التحؽ بحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية، ثـ 
 (1)ظمة السرية )فرع غميزاف( ككاف قد تعّرض لعدة اعتقاالت كعذب عذابا شديدا ".عضكا بالمن

فمف المقاطع السردية السابقة نستخمص أف الحدث ىك الذم صنع الشخصية كأبرزىا ضمف  
نما  الجمكع، فكما أف التضحيات كالتظاىرات كالمعارؾ كالتنظيمات لـ تؤسس عمى قاعدة فردية، كا 

ت مف األبطاؿ تضافرت جيكدىـ لتحقيؽ ما يصبكف إليو، فالعمؿ الجماعي فييا جماعا اشتركت
كالتعاكف بيف األفراد كالجماعات يّكلد في نفكس األطفاؿ معاني القكة كاإلتحاد كالتضامف كاألخكة 

اريخ الذم خمفو األقدمكف ما لـ يتعممكا دعاكم اإلنسانية، فاألطفاؿ ال يكفي أف يتعرفكا عمى التّ 
اريخ عبارة عف منظكمة تتطكر كتنمك لنضاؿ الجماعي لبناء األمـ، عمى ىذا النحك فالتّ التعاكف كا

 كؿ كاحد منيما دكرا. فييا تبعا لؤلفراد كالجماعات التي يمعب

اريخ، فبل يمكننا إنكار الزعامة كالقيادة التي رافقت إف لمفردانية دكرا كبيرا في تغيير مسيرة التّ  
القديـ لتنظيـ شؤكف حياتيا، لكف دكف تجاىؿ البيئة االجتماعية المجتمعات اإلنسانية منذ 

كاألكضاع المحيطة بالفرد، كالتي تكلده كتعمؿ عمى إظياره كتجمي قدراتو، فيمارس نشاطو كفقا 
 لمصمحة الجماعة التي يستمد القكة منيا كينتمي إلى حضارتيا. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10يركش، صإيماف قادرم، العقيد عم –1
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 اريخيةالمبحث الثاني: حضور الفعل األخالقي في القصص التّ 

، يعيش ضمف مجتمع "É. Durkheim" دوركايم"إف اإلنساف اجتماعي بطبعو كما يقكؿ " 
يحتؾ فيو باآلخريف، كتبنى عبلقتو بيـ عمى أساس مجمكعة مف القيـ كالمعايير األخبلقية التي 
تعتبر قاعدة أساسية في بناء الحضارات كالمجتمعات اإلنسانية الراقية، فمؤلخبلؽ دكر في تعزيز 

 الشعكر الجماعي كتنظيـ العبلقات كتقكية أكاصر المجتمع.

كمرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ التي يتـ فييا تشكيؿ المبادئ األخبلقية، فقد كانت التربية  
القديمة لمطفؿ ترتكز عمى المظاىر الجسمية فقط، دكف االىتماـ بالنمك العقمي كالفكرم، لكف مع 

  إلى متابعة تطكر نمك الطفؿ مف شتى الجكانب: الجسميةتطكر العمـك انتقمت الدراسات 
 االجتماعية، العقمية، األخبلقية.

كالجدير بالذكر أف الطفؿ يخضع لمنظكمة قيمية تتشكؿ تدريجيا كتبعا لمراحؿ كزكايا  
 متعددة تساىـ في تككينو.

ألخبلقية، حيث كتعتبر األسرة المؤسسة التربكية األكلى المسؤكلة عمى تمقيف الطفؿ القيـ ا 
يعنى الكالداف بالكظيفة التربكية كتقديـ نماذج لمسمكؾ األخبلقي مف خبلؿ الممارسات التي تصدر 
عنيـ، ألف األطفاؿ في السنكات األكلى مف عمرىـ يميمكف إلى تقميد أفعاؿ اآلباء " تصؼ النظرية 

ية، كتنمك مف خبلؿ بأنو الجانب األخبلقي مف الشخص (Super Egoالتحميمية األنا األعمى )
التي يكتسب فييا الطفؿ معايير المجتمع كيتعمـ أف يقكد  (Indentificationعممية التقمص )

( في الكقت ذاتو ىذه Internalizeسمككو في االتجاىات التي يحددىا الكالداف، كىك يذكت )
 (1)االتجاىات كذلؾ رغبة في الحصكؿ عمى الثكاب كتجنب لمعقاب مف قبؿ الكالديف ".

األنا األعمى  فإذا كاف  ،اكتساب القيـ لدل الطفؿ ال يقتصر عمى عممية التقمص فقط إفّ  
يمثؿ النمكذج المثالي لمطفؿ لتنظيـ سمككاتو، ألف األسرة ىي البيئة كالمحيط األكؿ الذم يمقف 

يـ األخبلقية ا أف الطفؿ في اكتسابو لمقال يغيب عنّ فإنو الطفؿ المبادئ األساسية كالتربية كاألخبلؽ، 

                                                           
 .24أسيؿ أكـر الشكارب كمحمكد عبد ا الخكالدة، النمك الخمقي كاالجتماعي، ص –1
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أنو خاضو لمجمكعة مف التطكرات كالتغيرات في منظكمة ىذه القيـ، ألف عممية التعمـ كاالكتساب 
نما تتابع تطكرىا بناء عمى قدرات الطفؿ  عنده مرىكنة بخبرات كممكات ال تتكقؼ عند حد معيف، كا 

البيئات التي يتعايش  ميا مفكمقدرتو عمى التحميؿ كالتفسير كمعرفة األسباب كالنتائج التي يحصّ 
معيا بعد خركجو مف العالـ األسرم، كاإلنذماج مع البيئة المدرسية كالمحيط االجتماعي، فتطكر 

 األحكاـ الخمقية عممية معقدة تحتاج إلى خبرات تربكية منظمة.

  فالطفؿ ينطمؽ مف الذات إلى اآلخر، كمف االىتمامات الشخصية إلى االىتمامات االجتماعية 
مف دائرة معامبلتو، أيف يكسب قيما جديدة بعد دخكلو إلى المدرسة كاحتكاكو بأقرانو، متماشيا مع فيكسع 

أف " السمكؾ الخمقي يتشكؿ مف خبلؿ التنشئة   "Skinner" *نر"يسكما يمميو الفضاء االجتماعي، يرل "
سمكؾ، فيقـك بتطكير االجتماعية، فمف خبلؿ سمسمة مف اإلجراءات يبدأ الفرد برؤية أنماط معينة مف ال

أنماط سمككو األخبلقي ليتناسب كىذه اإلجراءات، كأف قدرة الفرد عمى اكتساب ىذه األنماط تتأثر بقدرتو 
  (1)عمى التفكير كتنظيمو الذاتي، ككذلؾ عمى التعزيز المصاحب ".

إاّل أف األحكاـ الخمقية مغايرة مف مجتمع إلى أخر، كىذا ما يفرض عمى الطفؿ مع مركر 
 الكقت كاتساع نشاطاتو كمجاالتو التأقمـ مع المكاقؼ االجتماعية كاألخبلقية األخرل.

يؤثر الفرد في بيئتو مف خبلؿ ما يتبنى مف سمككات حضارية كقيـ كأخبلؽ حميدة، فالتاريخ  
ال يزاؿ يشيد عمى مآثر المصمحيف كالفنانيف كاألنبياء كاألخبلقييف الذيف بقيت سيرىـ كبطكالتيـ 

شفيتسر" إ" فحسب رأم  ى بيا الشعكب كخاصة فيما يتعمؽ بالقيـ الخاصة بالكطف كاألرض،تتغن
"ASchweitzer " أف " الحضارة تنشأ حينما يستميـ الناس عزما كاضحا صادقا عمى بمكغ التقدـ

كيكرسكف أنفسيـ تبعا لذلؾ لخدمة الحياة كخدمة العالـ، كفي األخبلؽ كحدىا نجد الدافع القكم إلى 
 (2)ؿ ىذا العمؿ فتتجاكز حدكد كجكدنا".مث

                                                           
*
، ىك أخصائي عمى نفس 1990كتكفي عاـ  1904كلد عمـ  Burrhus Frederic Skinnerبكرىكس فريديريؾ سكينر  

سمككي، كمؤلؼ كمخترع كفيمسكؼ اجتماعي أمريكي.

 .26عبد ا الخكالدة، النمك الخمقي كاالجتماعي، ص أسيؿ أكـر الشكارب كمحمكد  –1
 .60مصطفى النشار، فمسفة التاريخ، ص –2
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أف كاف ضعيفا  دفقد بنى اإلنساف حضارتو استنادا إلى قكتو الفكرية كالعقمية كالجسمية، فبع 
ا، استطاع أف يتجاكز ىذا الخطر الذم مككتيأماـ قكة الطبيعة كجبركتيا، ييابيا، كيخضع لم

كىك استغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف، فمـ استعبده لسنيف طكيمة، ليتيدده خطرا أخر مف بني جنسو 
، كالتي غيّ  نما ازداد مع آفة الحركب التي يعرفيا العالـ اليـك بت فييا يتضاءؿ ىذا الخطر، كا 

 القكاعد األخبلقية الكاجب احتراميا بيف اإلنساف كاألخر.

ركرة إف المدكنة التي بيف أيدينا ينص مضمكنيا المكجو لمطفؿ عمى قيـ الخير كالشر، كض 
التمييز بيف المفاىيـ المتناقضة، فالخير ىك الرغبة في تحقيؽ كترقية القيـ كالعمؿ عمى النيكض 
عاقة حركتيا كتكجيو  بيا، أما الشر فيك االتجاه المعاكس الذم ييدؼ إلى نقض القيـ كدحضيا كا 

ؼ الطفؿ عمى الحياة كجية سمبية لعرقمة تكامؿ النفس اإلنسانية، فمف ىذه المضاميف النصية يتعر 
  دكافع الصراع بيف الجماعات، فصراع جماعة مف أجؿ الحفاظ عمى حقكقيا كبقائيا قيمة أساسية

 أما صراعيا مف أجؿ السيطرة أك أغراض أنانية ىي قيـ سمبية.

فالقيمة في مفيكميا العاـ كؿ ما يرغب فيو اإلنساف أك يحبو، كقد اقترف مدلكؿ ىذا 
 االقتصادم ثـ انتقؿ إلى العمـك اإلنسانية. المصطمح في البداية بالمجاؿ

يطمؽ لفظ القيمة " عمى ما يتميز بو الشيء مف صفات تجعمو مستحقا لمتقدير كثيرا أك 
ف كاف مستحقا  قميبل، فإف كاف مستحقا لمتقدير بذاتو كالحؽ كالخير كالجماؿ كانت قيمتو مطمقة، كا 

 (1)لكسائؿ التعميمية كانت قيمتو إضافية ".اريخية كالمتقدير مف أجؿ غرض معيف كالكثائؽ التّ 

كداللة القيمة إما اف تككف مادية أك معنكية، كتمعب القيـ دكرا كبيرا في بقاء األنساؽ  
االجتماعية كاستمرارىا، فيي تتيح لئلنساف بناء منظكمتو التي تككف بمثابة قانكف ينظـ حياتو مع 

 جماعتو.

  عكب كثقافة األمـ، فكؿ قيمة تطغى عمى مجاؿ معيفكتتعدد القيـ كتتنكع حسب طبيعة الش 
كما نستشفو مف القيـ الكاردة في المدكنة المدركسة أنيا قيـ كطنية بالدرجة األكلى كقكمية 

                                                           
 .37_36رمضاف الصباغ، األحكاـ التقكيمية في الجماؿ كاألخبلؽ، ص ص –1
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ف تفاكتت نسبة حضكرىا إال أنيا متداخمة كمنسجمة مع  نسانية، كا  كاجتماعية كتربكية كجمالية كا 
 .مبلمتكا اأخبلقي ابعضيا لتقدـ لمطفؿ قانكن

، يعبر (عمر بف عبد العزيز)اريخية التي عرفت بقيميا الرفيعة شخصية فمف النماذج التّ  
عف ذلؾ النمكذج القصصي بالقكؿ التالي" عاش الناس في عيد الخميفة عمر بف عبد العزيز حياة 

 ، كمف المكاقؼ التي تعبر عف معاني الشر ما لقاه الرسكؿ(1) مزدىرة يسكدىا العدؿ كاإليخاء"
في قصتو )سعد بف  أحمد فريطس"صمى ا عميو كسمـ كأتباعو مف تيديدات المشركيف، يقكؿ "

أبي كقاص( " بالغ المشرككف في اضطياد المسمميف، فأذف ليـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
باليجرة إلى الحبشة، ثـ إلى يثرب )المدينة المنكرة( غير أف المشركيف استمركا في تحرشاتيـ ضد 

 (2)المسمميف".

اريخية إلى مجاراة قيـ الخير كالعدؿ كمحاربة قيـ الظمـ كالشر كتعزيز تسعى القصة التّ  
عاطفة الشعكر الجماعي كالدفاع عف اآلخريف كالتضحية مف أجميـ، فتصكر لممتمقي الصغير أف 

ب النفعي يرل ف، فالمذىك ر عمّيا ، يتصؼ بيا األبطاؿ الخيّ  التضحية كاأللـ ألجؿ اآلخريف ىي قيمة
أف " عمى اإلنساف النفعي أف يعرؼ أف السعادة التي تشكؿ المعيار النفعي لما ىك خير في 

نما ىي سعادة الكؿ".  (3)األخبلؽ ال تكمف في سعادة الفرد الخاصة، كا 

فخبرة األلـ تعبر عف تجربة خاصة يعيشيا اإلنساف كيحس بكحدتيا، فالشخص حيف يتألـ 
يشاركو أحد في أحاسيسو الباطنية ألنيا ذاتية، فاإلنساف المتألـ ىك كحده ينطكم عمى نفسو، كال 

عميو مف طرؼ اآلخريف، لكف تجربة األلـ ال تدرؾ  طبلعلشعكر العميؽ، كال يمكف اإلالعارؼ بيذا ا
نما تتجاكز الفردية لتبمغ الجماعة كبالتالي الكماؿ،  لذاتيا فقط، أك تنـ عف حاجة إنسانية خاصة، كا 

كبذلؾ فألمو   ساف غير منعزؿ عف مجتمعو كمحيطو بؿ يتفاعؿ مع أبناء جمدتو كذكيو كبيئتوفاإلن
نما يتكسع ليشمؿ األلـ ألجؿ اآلخريف كالتضحية في  ال يبقى محدكدا ال يتجاكز نطاؽ الذات، كا 

                                                           
 .20مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )البربر المسممكف(، ص –1
 .4بي كقاص، صأحمد فريطس كمحمد الفاضؿ سميماف، سعد بف أ –2
 .215أبك بكر إبراىيـ التمكع، األسس النظرية لمسمكؾ األخبلقي، ص –3
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 Maxماكس شمر" "سبيميـ كلتحقيؽ دكافع كطنية أك اجتماعية أك إنسانية، يرل الفيمسكؼ "

Scheler" " العبلقة كثيقة بيف األلـ كالتضحية، ألف األلـ ىك في صميمو تضحية بالجزء مف  أف
أجؿ الكؿ، أك التضحية بما لو قيمة دنيا مف أجؿ ما لو قيمة عميا، كالصمة كثيقة بيف األلـ 

 (1)كالمكت، ألف األلـ مكت لمجزء كلكنو مكت يتحقؽ مف كرائو إنقاذ الكؿ".

الة كدافعة لمفرد نحك الخمؽ بده اإلنساف إال أنو يعتبر قكة فعّ فرغـ ككف األلـ شعكر يكا 
كتحقيؽ المراد، فخبرة األلـ تزيد مف قكة الكائف كقدرتو كىي مسمكا لئلرادة ينطكم عمييا كؿ فعؿ 

 إنساني يصبك إلى تحقيؽ الكماؿ.

بفضائؿ التضحية في  يدبالمقاطع السردية التي كانت تش اريخيةكقد فاضت القصص التّ 
سبيؿ الكطف، معتبرة إياىا فعبل أخبلقيا، يككف مبدأ األبطاؿ ككاجب قبؿ ترقب نتائجو، يقكؿ الكاتب 

عف  1985ديسمبر  24" تكفي فرحات عباس يـك  (فرحات عباس)عف البطؿ  لونيسي" "رابح
يناىز السادسة كالثمانيف، كدفف في مربع الشيداء بمقبرة العالية إلى جانب ابف مييدم  عمر
ركش، كغيرىما مف الشيداء الذيف ضحكا بحياتيـ في سبيؿ ىذا الكطف المفدل لكي نعيش في كعمي

" مثمو "إيمان قادري" تقكؿ الكاتبة  (عمي البكانت)، كعف (2)كنؼ الحرية كالكرامة كالعدالة كالتقدـ " 
بحاجة مثؿ كؿ األبطاؿ الجزائرييف الذيف عاشكا فقط مف أجؿ الجزائر، عاشكا في خدمة كطف كاف 

أركاحيـ كحياتيـ مف أجؿ أف تحيا ك إلييـ، فمـ يبخمكا عميو بالعطاء دكف مقابؿ، كىبكا أنفسيـ 
 (3)". الجزائر حرة مستقمة

" قيؿ أف األبطاؿ  إيمان قادري"كفي مقطع سردم أخر مف نفس القصة )عمي البكانت(  تقكؿ "
الذم نسؼ المنزؿ الذم كاف يأكيو  يمكتكف في ساحات الحرب تماما كما حدث مع بطمنا عمي البكانت

ىك كرفاؽ دربو، فسقطكا شيداء )...( ككاف ذلؾ قد حدث نتيجة كشاية مف شخص ما، كاف قد أخبر 
الفرنسييف بمكاف تكاجد عمي البكانت رفقة حسيبة بف بكعمي كالطفؿ عمر ياسؼ كمحمد بكحميدم في 

                                                           
 213زكرياء إبراىيـ، المشكمة الخمقية، مكتبة مصر، مصر، د ط، د س، ص –1
 .30رابح لكنيسي، فرحات عباس )المعترؼ بالحؽ(، ص –2
 .10إيماف قادرم، عمي البكانت، ص –3
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سية المكاف محاكلة منيا لئلمساؾ باألبطاؿ بيت بأحد األحياء العتيقة بالقصبة، فطكقت الشرطة الفرن
، فشجاعة ىؤالء األبطاؿ ال تنحصر (1) أحياء لكنيـ فضمكا المكت بشرؼ عمى االستسبلـ لمفرنسييف "

نما الكقكؼ أمامو ببل خكؼ كال كجؿ " فالرجؿ الذم  في ترقب المكت مف جميع الجكانب كالحاالت كا 
ى ببل خكؼ أماـ مكت جميؿ أماـ األخطار التي يمكنيا يمكف أف يسمى شجاعا حقا ىك ذلؾ الذم يبق

 (2)". في كؿ لحظة أف تذىب بو، كىذه األخطار عمى الخصكص أخطار الحرب

صؼ التضحية بأنيا مجيدة كمفيدة كجميمة في آف كاحد، فاألبطاؿ ال كبيذا يمكف أف ن 
ذم ال مجد فيو، كال تشريفا بالمكت ال اينـ عف الجبف كاليكاف، كلـ يرضك  يستكينكف لبلستسبلـ الذم

لبطكالتيـ ، كالبطكلة " جميمة ككذلؾ )...( نافعة، فيي تدفع باإلنساف إلى المجد، كقد تحمي دمار 
األمة أك األسرة أك األفراد، كىي أيضا خير ألنيا تتجو في الغالب إلى نصرة الخير عمى الشر، إذ 

 (3)البطكلة مقركنة في الغالب بالشرؼ كالنبؿ ".

  كاطف الجماؿ في الحياة متنكعة كمتعددة يدركيا اإلنساف عف طريؽ حكاسو كأحاسيسوإف م
طيفة تزىك بو النفكس المّ  افالجماؿ قد يككف خارجي يتمثؿ في جماؿ الطبيعة كالفف، كقد يككف داخمي

كالمرىفة، كاألطفاؿ مف أكثر الفئات انجذابا لمجماؿ منذ السنكات األكلى مف أعمارىـ "تثبت 
اسات الميتمة بنمك الطفؿ كارتقائو المعرفي، خاصة في السنة األكلى أف ىناؾ مجاالت متعددة الدر 

يرتقي الطفؿ مف خبلليا معرفيا مثؿ جانب اإلدراؾ كجانب المعمكمات كجانب التصنيؼ كجانب 
دراؾ بعض  الذاكرة )كفيما يخص جانب اإلدراؾ( يككف الطفؿ قادرا عمى إدراؾ المكضكعات كا 

مكف كالصبلبة كالشكؿ ككذلؾ يحب األطفاؿ )...( النظر إلى الحركة كالتغير في كالّ خصائصيا 
 (4)حجـ أك اتجاه العناصر كالمكضكعات ".

                                                           
 .11صإيماف قادرم، عمي البكانت،  –1
، تر: أحمد لطفي السيد، دار الكتب المصرية بالقاىرة، مصر، د ط، 1أرسطكطاليس، عمـ األخبلؽ إلى نيقكماخيس، ج  –2

 .299، ص1924
 .82محمد عمي أبك رياف، فمسفة الجماؿ كنشأة الفنكف الجميمة، ص –3
 .13، ص2002مصر، د ط،  كفاء إبراىيـ، الكعي الجمالي عند الطفؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، –4
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متاف تعداف كسيمة أكلى إلدراؾ الخبرات فالطفؿ يعتمد عمى حاستي البصر كالسمع الّ 
ؿ فطريا، فالجماؿ يبعث الجمالية، فالجماؿ في ىذه المرحمة مرىكف بالمحيط الخارجي يتذكقو الطف

في النفس السركر كالراحة كالطفؿ يميؿ إلى كؿ ما يستيكيو مف األشكاؿ كاألصكات، كبالتالي يككف 
كاعيا بالخبرات الجمالية المحيطة بو، فالكعي الجمالي ىك " القدرة عمى التذكؽ أك الشعكر أك 

في شيء ما سكاء أكاف طبيعيا أك عاديا  االنتباه إلى القيمة الجمالية أك الكيفية الجمالية التي تكجد
أك عمبل فنيا في ذاتيا كلذاتيا دكف االىتماـ بصمتيا المباشرة بالنفع المادم أك تحقيؽ أم 

 (1)مكسب".

تقـك الخبرة الجمالية عند الطفؿ عمى الفطرة، فالمتمقي الصغير ينجذب بطبعو إلى كؿ ما  
كجدانو، كما أف الجماؿ عند الطفؿ خصكصا في  ىك جميؿ، كيثير انتباىو، كيحرؾ مشاعره، كييز

سنكاتو األكلى منزه عف أم مكسب أك غرض، ىدفو ترفييي تركيحي، فبل نقيد قدرات الطفؿ 
" ال بد أف نحيط  "يوسف مراد"الجمالية، رغـ أنيا ال تحقؽ مصمحة أك منفعة مادية، فحسب رأم 

أف نتيح لو أكبر عدد ممكف مف الفرص لكي الطفؿ )...( بجك مف السعادة كالطمأنينة كالتقدير، ك 
يجابيا حتى تقييما إ وي انفعاالتو كنسعى لتقييـ قدرات، أم نشاركو كجدانيا ف(2) يعبر عف نفسو "

ف في عالـ الطفكلة يركف أف القيـ الجمالية تساعد الطفؿ عمى تأكيد ذاتو ك يتجاكب معنا، فالمختص
بناء شخصية متكاممة كفاعمة، فالقيمة الجمالية، تمعب كتيذيب سمككو كتنمية قدراتو كشحذ ذكائو ك 

دكرا كبيرا في عممية التربية كالتعميـ، كىذا ما نطمؽ عميو " بالشكؿ الجمالي لمفيـ، كىك يتمخص في 
نما ال بد أف ييتـ المدرس  كعدـ ارتكاز العممية التعميمية عمى حش المعمكمات المختمفة )...( كا 

ة تتميز بالتنكع يالمادة كتتحرؾ مف خبللو عمى مقكمات جمالبالشكؿ الذم تصب فيو ىذه 
 (3)الدائـ".

                                                           
 .14كفاء إبراىيـ، الكعي الجمالي عند الطفؿ ، ص –1
 .50المرجع نفسو، ص –2
 .32المرجع نفسو، ص –3
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نما تتعدد نظمو كسياستو كأىدافو، كال بد أف   فالتعميـ ال يرتكز عمى عممية التمقيف فقط، كا 
زكاء القكاعد الجمالية في كؿ ما يقدـ لمطفؿ مف معارؼ   تتضمف مناىجو مناىج التربية الفنية، كا 

فصؿ " الكجداف )عف( التفكير، ألف الكجكد البشرم كحدة  "زكرياء إبراىيم"رأم  فمف العسير حسب
، كىذا ما يؤدم إلى نكع مف التكافؽ كاالنسجاـ بيف ذات الطفؿ (1)عضكية ال تقبؿ التجزئة " 

 الفردية كالذكات األخرل كالبيئات التي يتعايش معيا.

نفعة كالجماؿ، كرأت أف األشياء النافعة فالكثير مف المقكالت الفمسفية عنيت بالربط بيف الم
في ذلؾ أف " كافة األشياء النافعة لمبشر في آف  "Socrate"سقراط" "أشياء جميمة كخيرة، كحجة 

)...( فالجماؿ  لبلستعماؿكاحد أشياء جميمة خيرة ما دامت تمثؿ مكضكعات مبلئمة كصالحة 
  (2)نافع كالمبلئـ ".الجميؿ إنما ىك الشيء ال ءصكرة مف صكر المنفعة كالشي

فقد ربط بيف الخير كالجماؿ " مف خبلؿ تصكره لكحدة القيـ  "Platonأفالطون" "أما "
أساسا أقاـ عميو تصكره عف الجماؿ المعبر عما ىك أخبلقي، كضركرة انطبلؽ الحكـ الجمالي مف 

 (3)". منطمقات أخبلقية

إلنساف مف الفعؿ األخبلقي كالفائدة يخمط بيف المنفعة التي يتكخاىا ا" Platon" "فأفالطون"
 مة، كبيف المتعة الجمالية التي قد تككف لذاتيا فقط.التي يترقبيا مف سمككاتيا القيّ 

مفيـك الجماؿ  "George Santayana" *"جورج سانتيانا"كفي نفس السياؽ يربط 
إلحساس بمفيـك الخير " مف خبلؿ ربطو بيف اإلحساس بالجماؿ كالخير عمى أساس أنو )أم ا

بالجماؿ(، إحساس بكجكد خير خالص إيجابي تماما، كأف المثؿ األعمى ال بد أف يحقؽ التكافؽ بيف 
 (4)الفضيمة كالجماؿ ".

                                                           
 .33كفاء إبراىيـ، الكعي الجمالي عند الطفؿ، ص –1
 .38رمضاف الصباغ، جماليات الفف )اإلطار األخبلقي كاالجتماعي(، ص –2
 .47ية في الجماؿ كاألخبلؽ، صرمضاف الصباغ، األحكاـ التقكيم –3
*
( ىك فيمسكؼ ككاتب كشاعر كركائي، نشأ كتمقى تعميمو بالكاليات المتحدة األمريكية.1952_1863نا )ياجكرج سانت 

 .258المرجع نفسو، ص –4
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الذم يرل أف " جكىر األخبلقية قائـ في " Shaftesry" شافتشري"يكافقو في ىذا الرأم " 
ثا عف فعؿ الخير كجماؿ االنسجاـ بيف كجدانات الفرد كمطالب المجتمع، كحسب اإلنساف باح

الفضيمة في ذاتو كقكاـ السمكؾ الطيب ىك حب الفضيمة لذاتيا، ألف الفضيمة جماؿ كالنفس 
 (1)بطبيعتيا تيفك إلى الجماؿ كتنفر مف القبح ".

لكف ال يمكننا الجمع بيف الجماؿ كاألخبلؽ في جميع مظاىر كسمككات اإلنساف، فكؿ  
نو كتطبيقاتو، كما أف األحكاـ الجمالية قد تككف خيرية، كقد ال مجاؿ )الجماؿ/ األخبلؽ( لو ميادي

كحة الزيتية أنيا جميمة كخيرية في آف تككف )أم جميؿ لذاتو( فقط، فبل يمكف أف نقكؿ عف المّ 
كاحد، ألنيا تعبر عف قيـ الجماؿ فقط دكف اقترانيا بأم منفعة لئلنساف، فينا يككف الجماؿ لمتذكؽ 

ضؼ إلى ذلؾ أف األحكاـ الخمقية تترقب  ال تنطكم دائما عمى إدراؾ الخير،ية فقط، فالقيمة الجمال
نتائج الفعؿ، فتكصؼ أحيانا أنيا جميمة في ذاتيا، كلكنيا نفعية تحقؽ لئلنساف جكانب إيجابية 
  خيرية في حياتو، كىذا ما أدل إلى بعض الفبلسفة إلى فصؿ قيمة الجماؿ عف األخبلؽ أك الخير

الذم أشار إلى أف " الفف الجميؿ الذم حصؿ في جكىره عمى " Kantكانط" ""كفي مقدمتيـ 
الصكرة الغائية الخالصة عند الحكـ عميو، أم الغائية بدكف غاية يككف مستقبل تماما عف تصكر 

مكضكعية، أم استناد المكضكع إلى ىدؼ محدد قد تككف الغائية  غائيةالخير، ألف الخير يستمـز 
  ؿ المنفعة أك باطنية، مثؿ كماؿ المكضكع، ذلؾ أف اإلشباع في مكضكع مامكضكعية خارجية مث

 (2)كالذم نعده عمى أساسو جميبل ال يمكف أف يقـك عمى تمثيؿ المنفعة ".

نما  كمعاني البطكلة في المدكنة المدركسة غير مقترنة فقط بالشجاعة كالقكة كالبسالة، كا 
أصالة البطؿ، فقد تجسدت مجمكعة مف القيـ في ينضاؼ إلييا البعد األخبلقي الذم يعبر عف 

النص القصصي المكجو لمطفؿ كالقيـ الكطنية التي فرضت سيطرتيا عمى حساب القيـ األخرل 

                                                           
 .19مصطفى عبده، فمسفة األخبلؽ، الناشر مكتبة مدبكلي، القاىرة، مصر، د ط، د س، ص –1
 .308اـ التقكيمية في الجماؿ كاألخبلؽ، ص رمضاف الصباغ، األحك –2
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بحكـ طبيعة المكضكع، فالكطف عند أىؿ السياسة " مكانؾ الذم تنسب إليو، كيحفظ حقؾ كيعمـ 
 (1)حقو عميؾ، كتأمف فيو عمى نفسؾ كآلؾ كمالؾ ".

بالكطنية الشعكر المتعمؽ بالكطف الذم ينتمي إليو الفرد، كترادفيا كممات مثؿ: حب  نعني 
الكطف، مف أجؿ الكطف، أما القكمية فيتسع مجاليا ليشمؿ األمة أك مجمكعة مف الدكؿ تشترؾ في 

عد يف كالعادات كالتقاليد، فالقيـ الكطنية تتحدد بككنيا مجمكعة مف القكامغة كالدّ خصائص ثقافية كالّ 
كالضكابط التي تؤسس لسمكؾ اإلنساف اتجاه كطنيتو كدكلتو التي ينتمي إلييا كالمحددة بنطاؽ 
جغرافي، فمف كاجب اإلنساف احتراـ مبادئ كطنو كاإلخبلص لو كالجياد في سبيمو كالحفاظ عمى 

الكطف  أمنو كسبلمتو كالكالء لو كألبطالو، كتيدؼ ىذه القيـ الكطنية إلى ترسيخ اليكية كتكريس حب
 كتنمية الكعي بالكاجبات كالحقكؽ.

ككاف بكضياؼ يرفض كؿ " " عف البطؿ )محمد بكضياؼ( رابح لونيسيالكاتب "قكؿ ي 
االمتيازات التي يمكف نيميا بصفتو مجاىدا كقائدا عظيما لمثكرة، ألنو كاف يرل أف ما قدمو مف 

 (2)".مجيكدات كتضحيات أثناء الثكرة ىك كاجب كطني

، التي االجتماعية مف القيـ في بعض مقاطعيا السردية اريخيةالتّ القصص ك ال تخمكما 
تعبر عف " معايير عامة كأساسية يشارؾ فييا أعضاء المجتمع، كتسيـ في تحقيؽ التكامؿ كتنظيـ 

ىي قيـ ذات مبادئ كمعايير مسمـ بيا مف طرؼ جميع أفراد المجتمع أك ، ك (3) أنشطة األعضاء "
صدرىا باختبلؼ رؤل األفراد كقد تككف مجمكعة مف العادات التي اكتسبيا أغمبيتيـ، يختمؼ م

اإلنساف مف تراثو كتأثر بيا مع مركر الزمف، كصارت جزءا مف سمككياتو، فغايتيا الحفاظ عمى 
كنمثؿ  الركابط كالعبلقات بيف األفراد، النظاـ االجتماعي كضبط السمكؾ البشرم الصحيح كتقكية

قضى سي محمد  لشريفة صالحي"قصة )صدل السنيف( "لسردم التالي مف عمى ىذا بالمقطع اا
كعائمتو ليمتيـ عند أناس طيبيف جزاىـ ا خيرا عمى ما قّدمكه ليـ مف خدمة، كانت صاحبة البيت 

                                                           
، 2003، 1عبد العاطي كيكاف، القيـ اإلنسانية في أدب األطفاؿ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، مصر، ط  –1

 .177ص
 .22رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –2
 .51رمضاف الصباغ، األحكاـ التقكيمية في الجماؿ كاألخبلؽ، ص –3
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امرأة طيبة مرحة كبشكشة حتى في األكقات الصعبة أطعمتيـ كآكتيـ، كانت تحاكؿ بحكاياتيا 
 (1)".ميـ كمصيبتيـ الّمطيفة أف تخفؼ عنيـ آال

فالقيـ االجتماعية جزء مف القيـ اإلنسانية ألف ىذه األخيرة تتميز بالشمكلية كاالنتشار كالمكافؽ 
عمييا بيف المجتمعات البشرية كيشترؾ األشخاص باختبلؼ انتماءاتيـ في الحكـ عمييا باعتبارىا تمثؿ 

ميما كاف جنسو كعرقو كديانتو، ىدفيا ىك نشر أطر تحكـ قكانيف الحياة المتكافؽ عمييا كاحتراـ الغير 
فالقيـ االجتماعية ، المحبة بيف الناس في جميع أنحاء العالـ كمحاربة الشركر كالمظالـ كالصراعات

كاإلنسانية ذات ترابط عميؽ، رغـ ما يكجد بينيما مف اختبلفات بحكـ اختبلؼ البيئات 
  يا، كمف أبرز ىذه القيـ: التسامح، الصدؽكالمجتمعات، إال أف الثانية تحكم األكلى كتتضمن

 الكفاء، اإلخاء، التضامف، التكافؿ االجتماعي، اإلخبلص، الحب، األمانة، التعاكف...إلخ.

ببطؿ الجزائر )مراد ديدكش( " إف التربية الكطنية  رابح لونيسي"كبيذا المعنى يشيد "
د صنعت منو رجبل محبا لكطنو كدينو إلى كالدينية كالعقمية كالبدنية التي تمقاىا الشاب ديدكش مرا

درجة التضحية بحياتو مف أجميما كأكسبتو أخبلقا عالية جدا كالصبر كمكاجية الشدائد كاإليثار 
 (2)كالصدؽ كاإلخبلص كالكفاء بالعيد كخدمة اآلخريف".

"عمى حينما يؤكد " Platon" أفالطون"كنجد صدل ىذه الفكرة )التربية البدنية كالعقمية( عند " 
تدريب البدف كتربية العقؿ فيما يخص ىذه الطبقة )األبطاؿ أك الجنكد(، فيجب أف يككف ليؤالء الجنكد 
الطبع الصحيح كالتربية السميمة، يجب أف يككف لدييـ نظرة صحيحة ثابتة إزاء األشياء التي يمكنيـ أف 

 (3)ك الرغبة ".يخشكىا، ىذه النظرة ال ينبغي أف تتأثر بالمذة أك األلـ أك بالخكؼ أ

 

                                                           
 .89شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –1
 .8رابح لكنيسي، مراد ديدكش )الشجاع اليادئ(، ص –2
 .59أبك بكر إبراىيـ التمكع، األسس النظرية لمسمكؾ األخبلقي، ص –3
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الذم  *األرسوزي"كفكرة البطؿ كعبلقاتيا باألخبلؽ نجد ليا جذكرا في الثقافة العربية عند "
بداعيا ".  (1)يرل أف "أخبلؽ البطكلة )ىي( ذركة األخبلؽ التي يطمؽ عمييا فف إيجاد الحياة كا 

ية كالتخمص مف فالبطؿ الذم يتكافؽ كجدانو مع مطالب المجتمع الداعية إلى التحرر كالحر  
العبكدية كالتضحية بكؿ ما لديو في سبيؿ إنقاذ اآلخريف ال شؾ أنو سيحمؿ عمبل فاضبل يدخؿ في 

كأفكاره عف " Thomas Carlyle" توماس كارليل"إطار األخبلؽ العممية، ككانت أراء الفيمسكؼ "
 البطؿ تتممس النزعة األخبلقية التي يجب أف يتسمح بيا.

" تتميز شخصية مصالي الحاج  رابح لونيسي"الحاج( يقكؿ الكاتب "فعف البطؿ )مصالي  
بالثكرية ضد الظمـ كالقير كاالستغبلؿ إلى جانب أخبلؽ عالية اكتسبيا مف التربية الدينية التي 

، فأخبلؽ اإلسبلـ التي يتحمى بيا (2)تمقاىا عمى يدم كالديو كمعمميو في الزاكية الدرقاكية " 
ؽ سامية تدعك إلى العدؿ كاإلحساف كالرحمة كاإلقباؿ عمى الحياة بجيد ىي أخبل (الحاج مصالي)

تقاف لتحقيؽ الكرامة كاالستقبلؿ، كالنيي عمى التجاكز كالظمـ كاالعتداء إاّل إذا كاف دفاعا عف  كا 
النفس، فقد عرفت عف أخبلؽ اإلسبلـ في الحرب أنيا تقـك عمى القتؿ بالحؽ كعدـ انتياؾ حرمات 

فاؿ كالعاجزيف كحسف معاممة األسرل كالرأفة بيـ، كىذا ما بّينو مكقؼ البطؿ النساء كاألط
مف األسير القس )ليستر( الذم كقع بيف يديو أثناء الثكرة، تقدـ لنا قصة الطفؿ ىذا  (عميركش)

ألقى المجاىدكف القبض  1957المكقؼ األخبلقي في المقطع السردم التالي " كفي أكاخر عاـ 
كي يدعى ليستر معتقديف أنو يتجسس لصالح االستعمار الفرنسي، فأخذكه عند عمى رجؿ ديف أمري

العقيد عميركش لمتحقيؽ معو، فبقي ىذا القس أكثر مف شير لدل المجاىديف معززا مكرما ما 
دامت لـ تثبت إدانتو، فرأل ىذا القس بأـ عينيو سمكؾ المجاىديف كمعاممتيـ لؤلسرل )...( فعاد 

                                                           
*
مفكر عربي سكريف كمف أىـ مؤسسي الفكر القكمي العربي. (1968_1899)زكي نجيب إبراىيـ األرسكزم  

األخبلؽ في الفكر العربي المعاصر )دراسة تحميمية لبلتجاىات األخبلقية الحالية في الكطف  أحمد عبد الحميـ عطية، –1
 .135العربي(، ص

 .12رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص –2
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المتحدة األمريكية ليجكب الببلد كّميا يقص ما رآه في الكالية الثانية مف مجاىديف إلى بمده الكاليات 
 (1)ف بدماثة األخبلؽ كاحتراـ اإلنساف كتكريمو ميما كاف دينو أك جنسو أك لغتو ".ك مؤمنيف يتميز 

كفي قصة )تاريخ الجزائر _عقبة بف نافع_( تتجمى أخبلؽ اإلسبلـ في الحرب مف خبلؿ ما  
  كسيمة كأبي مياجر " في صباح اليـك المكالي تمت المعركة بيف كسيمة كأبي مياجركقع بيف 

حيث ألحؽ ىذا األخير ىزيمة بجيش كسيمة رغـ قمة عدد المسمميف ك لـ يقتؿ المسممكف أم أسير 
 (2)مف جيش كسيمة المنيـز ".

مر بالعبلقة فالسياسة الحقيقية ىي التي تحتـر األخبلؽ كتخضع أماـ الحؽ سكاء تعمؽ األ
التي تربط الحاكـ بالمحكـك )بناء الدكلة(، أك عمى مستكل العبلقات بيف الدكؿ )الحركب 
كالصراعات كالتعامبلت الدكلية( فعمى الحاكـ أك السياسي أف يتسمح بالمظاىر األخبلقية كيسعى 

 إلى تحقيؽ قيـ العدالة كالمساكاة كاألمف.

و لممجتمع اإلسبلمي ئـ بمكاـر األخبلؽ عند بناميو كسمكقد عرؼ عف الرسكؿ صمى ا ع 
كفي عبلقاتو بالييكد كالنصارل، كىذا ما تقره لنا قصة )غزكة بدر الكبرل(، مف المقطع السردم 
  التالي "ثـ عقد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ العيكد كالمكاثيؽ لغير المسمميف كخاصة الييكد

بلـ قائـ بينيـ ما لـ يخكنكا المسمميف، أك يساعدكا أعدائيـ فأّمنيـ عمى أنفسيـ كأمكاليـ، كأف الس
، فمقد دعت الضركرة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ إلى نيج مبادئ القيـ اإلنسانية في (3)عمييـ " 

عبلقتو مع الشعكب غير إسبلمية األخرل، ألف نظاـ الحكـ في تمؾ الفترة يستمـز حؿ التناقضات 
تسنى لمنشاط اإلنساني أف يتبنى التنظيـ السمككي كالسمطكم كتطكير المكجكدة في مدينتو حتى ي

في مدينتو الفاضمة الذم يرل أف " Platon" أفالطون"كيؤكد عمى ىذا " ،مجتمع متعدد األعراؼ
عمـ األخبلؽ كالسياسة ال ينفصبلف ، فأنمكذج المدينة الفاضمة يتحقؽ بتحقؽ الفضائؿ األربعة: 

كالعدالة " تككف المدينة حكيمة عندما يتكلى الحكـ فييا حكاـ فبلسفة ىـ الحكمة، الشجاعة، العفة 
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بطبيعتيـ حكماء، كما أف المدينة تحقؽ فضيمة الشجاعة عندما يككف ليا جيش قكم مقداـ، كتككف 
كىي أخيرا عادلة  ،معتدلة أك يسيطر عمييا فضيمة االعتداؿ عف طريؽ ما يتسـ بو أىميا مف عفة

مكاناتو ". حيف يقـك فييا كؿ  (1)مكاطف بالعمؿ المخصص لو أك الذم يصمح لو حسب قدراتو كا 

فبل بد لو أف يتبع الممارسات األخبلقية في تعامبلتو مع أفراد  ااجتماعي افماداـ الفرد كائن 
المجتمع، فانتشار الفضيمة في الدكلة يؤسس لنظاـ حضارم راؽ، كلكف السياسة األخبلقية ال 

كحدىـ، بؿ تمتد إلى الحاكـ الذم يتكجو في حكمو نحك االعتداؿ كضبط تقتصر عمى األفراد 
ال اضطربت األحكاؿ بينو كبيف الرعية،  يرل أف " عمى السياسة  "Aristote"فأرسطو" "الشيكات كا 

كعمـ يتناكؿ مجتمعا أخبلقيا بأسره يسعى إلى الخير الكامؿ الذم ال يمكف تحقيقو إال بالعمؿ 
خبلؽ في أسمى صكره، فيك عمـ يبحث في كاجب اإلنساف كمو، كاجب المشترؾ، كىك عمـ األ

اإلنساف في بيئتو كاكتماؿ أفعالو كعبلقاتو، كليس لدل أرسطك أدنى فكرة عف عمـ األخبلؽ كعمـ 
 (2)مستقؿ ".

كقد عبرت قصة الطفؿ )طارؽ بف زياد( عف المعامبلت األخبلقية التي كاف يتصؼ بيا  
يقكؿ: " كلـ أكف ممف يحاربكف مف أجؿ سمطة أك جاه أك غنائـ، فقد كاف ىذا القائد أثناء الفتح 

الدعاة الذيف كانكا يقيمكف اإلمامة بالناس كالذيف يرافقكف فتكحاتنا، كانكا كمما طمب منيـ قكؿ كممة 
حؽ، إال كيقفكف مع اعتداؿ عممنا مع ىؤالء الذيف يقع عمييـ حكمنا بعد أف ندخؿ فاتحيف بمدىـ 

قادة الجيش أف يحسنكا معاممة الناس كيترككف ليـ الخيار في االنضماـ إلينا كالدخكؿ فنطمب مف 
 (3)في ديانتنا اإلسبلمية ".

فرنسا  (األمير عبد القادر الجزائرم)ففي إطار عبلقة الجزائر بفرنسا أثناء االحتبلؿ يجبر 
ـ، يقكؿ  1934فيفرم  28عمى احتراـ عادات شعبو كدينو حينما تفاكض مع الجنراؿ ديمشاؿ يـك 
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ديمشاؿ حكؿ محتكل المعاىدة في قصة )تاريخ الجزائر _األمير عبد القادر_( " أجبرنا عمى احتراـ 
 (1)دينيـ، احتراـ عاداتيـ كتقاليدىـ، رّد األسرل تأشيرة لمقادميف مف أكركبا ".

ة، لكف إف احتراـ حياة الغير كحقكؽ اإلنساف مطمب أساسي مف مطالب الحياة االجتماعي 
، فقد قدـ لنا دنيب كالسرقة أفعاؿ تستحؽ التمجيفي المقابؿ كفي حاالت الحرب حيث يغدك القتؿ كال

اريخ في مختمؼ األزمنة رجاؿ أبطاؿ في نظر شعكبيـ، لكف مستعمريف كسفاحيف بالدرجة التّ 
األخبلقية األكلى في نظر شعكب أخرل مثؿ: ىتمر، نابميكف بكنابرت كغيرىـ الذيف تجاىمكا القيـ 

عف سياسة فرنسا المتكحشة " قامت الحككمة الفرنسية  إيمان قادري"في سياستيـ، تقكؿ الكاتبة "
  بالرد عمى رفقاء عمي البكانت بأساليبيا الجبانة، كىي المداىمات، قتؿ المكاطنيف األبرياء، السمب

تفتيشات كتتبعات النيب، لتركيع سكاف العاصمة، كلمنعيـ مف تقديـ المساعدات، كما قامت ب
 (2)لتحركات المناضميف، فتمكنت مف القضاء عمى الكثير منيـ ".

كما تستنكر البطمة )فاطمة انسكمر( سياسة القمع كالقتؿ التي مارستيا فرنسا ضد  
اريخ أف جيمنا ما كاف في يـك ما ميادنا أك الجزائرييف، تقكؿ في قصة )فاطمة نسكمر( " فميذكر التّ 

لؤلرض التي ؾ يذبح كيقتؿ كيحرؽ كيتمؼ األمبل لعدك الكحشي، أنظركا كيؼ كافمسالما مع ىذا ا
  (3)تطأىا قدمو، فقد جاءكا لتطبيؽ سياسة اإلبادة الجماعية لمسكاف ".

أكؿ مف حدد ككصؼ طرؽ ككسائؿ تشكيؿ السمطة  "Machiavelميكيافمي" "كيعد "
  لة دكف االستناد إلى اعتبارات خمقيةالقكية، فيك يرل أف غاية السياسة ىي المحافظة عمى الدك 

فمف أجؿ بقاء نظاـ الدكلة ال بد مف استخداـ الكسائؿ المشركعة كغير المشركعة، مبررا ذلؾ 
الذم يعد مف أبرز المؤلفات التي عاد  "األمير"في كتابو « الغاية تبرر الكسيمة»بمقكلتو الشييرة 

ك رحيما كصادقا كمستقيما كمتدينا أماـ مف يراه إلييا الحكاـ األشداء، يقكؿ " كال بد لو أف يبد
كيسمعو، كىذه الصفة األخيرة ضركرية جدا ألف الناس يحكمكف عمى ما يركنو بأعينيـ، كليس 
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عمى ما يدرككنو، فكمنا يستطيع الرؤية، لكف قمة قميمة منا تستطيع أف تدرؾ كاقع الحاؿ الذم أنت 
 (1)الغاية تبرر الكسيمة ". فإفّ  _األمراءكخاصة _عميو )...( كفي كافة أعماؿ البشر 

كيبيف مثؿ ىذه السياسة مكقؼ الفرنسي الذم يدعي المحبة ألطفاؿ الجزائر كيخفي ما يكنو  
صدره مف الحقد كالكراىية في قصة ) يكميات أشباؿ الثكرة( " جمس قائدىـ في مكاف المعمـ ككضع 

قننا درسا في المحبة كاألخكة زاعما أف فرنسا رشاشو عمى المكتب كىك يبتسـ في كجكىنا أراد أف يم
 (2)تحب األطفاؿ ".

تظير سياسة ميكيافمي عند  لسميمة كبير"أما في قصة )الشيخ عبد الحميد بف باديس( " 
الحركة التبشيرية المسيحية في الجزائر، تقكؿ الكاتبة " كقد نشطت الحركة التبشيرية كاآلباء البيض 

  في الظاىر يحممكف الرحمة كالخبز كالدكاء كالكساء لمجياع كالبؤساء في ىذا اإلطار، فقد كانكا
يطعمكف البطكف الجائعة كيداككف الجركح الغائرة كاآلالـ الممضة المكجعة، كيكسكف األجساـ 

 (3)العارية مقابؿ التخمي عف أقدس المقدسات أال كىك الديف ".

 ميكيافمي"بع سياسة "ية لمطفؿ، فإف فرنسا تتفحسب النصكص السردية المكجّ  
"Machiavel " التي تفصؿ األخبلؽ عف السياسة لبمكغ المقصد، كمف بيف التعميمات التي سنيا

ىك حث الحاكـ عمى نقض العيد، يقكؿ في كتابو  " األمير"في كتابو " Machiavel" "ميكيافمي"
قيمة دكف مكر لكف "كمنا نعرؼ مدل الثناء الذم ينالو األمير الذم يحفظ عيده كيحيا حياة مست

تجارب عصرنا ىذا تدؿ عمى أف أكلئؾ األمراء الذيف حققكا أعماال عظيمة ىـ مف لـ يصف العيد 
إاّل قميبل، كىـ مف استطاع أف يؤثر عمى العقؿ بما لو مف مكر كما استطاعكا التغمب عمى مف 

 (4)جعمكا األمانة ىاديا ليـ".
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دما فرضت سيطرتيا عمى الجزائر، نستشيد عمى كقد اتبعت فرنسا ىذه القاعدة السياسية عن 
ىذا بالمقطع السردم التالي " رد عميو عمي اعمر: أجؿ يا أخي الحرية تنتزع كال تمنح، ضحؾ 
عمينا األكغاد عندما كعدكنا بمنحيا إذا ما انتصركا عمى األلماف كحمفائو، يا لسخريتيـ منا! أك يا 

لحرب العالمية عمى أساس أنيا حرب بيف الحرية لسذاجتنا عندما صدقناىـ! فشاركناىـ في ا
ة التي تمثميا ألمانيا كحمفاؤىا، ىكذا بيف العبكدية كالفاشيّ ك كالديمقراطية التي تمثميا فرنسا كحمفائيا، 

مئيمة كحمفائيا انتصركا قالكا لنا فصدقنا أقاكيميـ، كىا نحف اليـك قد كضعت الحرب أكزارىا كالّ 
 (1)ادت بؤسا كسكءا كشقاء ".كاحتفمكا، لكف حالنا ازد

ية لمطفؿ عف أخبلقيات السياسة كالحركب كأنظمة اريخية المكجّ إف ما كرد في القصص التّ  
المجتمعات ما ىي إاّل مفاىيـ بسيطة تتجاكز النقاشات الفمسفية كالفكرية، إنما تيدؼ إلى تعميـ 

 .اريخالطفؿ مجمكعة مف القيـ كمقكالت التّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .37_36ص ص (،1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –1



القصص التّاريخيةالتمثؿ األخبلقي كاإليديكلكجي في                               الفصؿ الثاني:  

176 

 

 .اريخيةفي القصص التّ البنية اإليديولوجية  :لثثاالمبحث ال

  _ انهّغت واإلٌذٌىنىجٍا:1

اب في نصكصيـ األدبية مجمكعة مف األفكار المفركضة مف العالـ الخارجي يتمثؿ الكتّ 
اريخية كاالجتماعية كالثقافية كالعقائدية، فكؿ كاتب خاضع في نصو إلى ىذه مف طرؼ السمطة التّ 
عميو بحكـ انتمائو إلى جماعة معينة تفرض منظكمة مف القيـ المعيارية التي المقكالت المييمنة 

مف النمط الفكرم الذم يحفظ ليا استمراريتيا كىكيتيا  اتتماشى كالكعي السائد، فتخمؽ بذلؾ نكع
 كيشكؿ طريقة التكاصؿ التي تقيميا مع األخر كتفرض إيديكلكجيتيا عميو.

عمى نكعيف مف " Karl Mannheim" "انيايمكارل م"فاإليديكلكجيا تنطكم حسب  
 االستعماالت:

_ االستعماؿ الجزئي: " تقـك مشكمة اإليديكلكجيا عندما يككف ىناؾ شؾ في صدؽ أك صحة 1
ـ عندما يككف فكره اإليديكلكجي منافي لمحقيقة ص، أم الخ(1) أفكار كتصكرات الشخص المقابؿ "

حمكلة داللية سمبية، فالخصـ تدفعو لتحقيؽ  كلتعريؼ ذكمشكىا ليا، فمفيـك اإليديكلكجيا في ىذا ا
ـ كالعصر الذم يعيش فيو، كقد تتجاكزه، كما أف فكره يتميز ءياتو دكافع طبقية كمنطبلقاتو تتبلغا

 بالعقـ كالجمكد كال يرقى إلى التقدـ كالرخاء.

نية، كىنا نعني ة الدي_ أما االستعماؿ الكمي فيقصد بو " فكر جماعة تاريخية كالطبقة كالممّ 2
ة لفكر عصر تاريخي أك جماعة تمثؿ شريحة عريضة مف السمات المشتركة كالتركيبة الذىنية الكميّ 

اريخي العاـ فالنزعة الشمكلية ىي سمة اإليديكلكجيا تسعى إلى تفسير كمي لمكضع التّ ، (2) الناس "
 لمجتمع إنساني معيف، كفرض سيطرة طبقية معينة.

                                                           
، تر: محمد رجا عبد الرحمف الديريني، شركة (مقدمة في سكسيكلكجيا المعرفة)كارؿ مانيايـ، اإليديكلكجيا كاليكتكبيا  –1
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كر األخر، إال بالشؾ فئؼ تطبع كبل التعريفيف، فبل يمكف التحقؽ مف إف فكرة الكعي الزا 
اريخية التي ينطمؽ منيا لتكجيو مقكالتو، أم التأكيؿ الغير في معيار صدقو، كتحميؿ أكضاعو التّ 
 مباشر لما يصدر مف األخر المقابؿ.

الخارجي يتشكؿ كيعتبر األدب مف أكثر الحقكؿ التي تحتكم اإليديكلكجيا كتتضمنيا، فالعالـ  
كعاء يحتكم مختمؼ اآلراء كاإليديكلكجيات كاألفكار كىي كذؾ مغة التي تعتبر مادة األدب، لّ في ا

  بحكـ قدرتيا عمى تشكيؿ أنساؽ جديدة كأصيمة كقكالب تعبيرية تمكف اإلنساف مف الكشؼ عف ذاتو
اتية، كأحاسيس محدكدة كتصكير عالمو، كبالرغـ مف أف الممارسة الكتابية فردية تنـ عف مشاعر ذ

في نطاؽ الفردانية، إال أف األدب ظاىرة اجتماعية، فالفرد ال يتحدث لغة خاصة بو، ميما بمغت 
درجة اإلبداع، ألنو يشتؽ أساليبيا كصكرىا مف تراثو كأسبلفو كمعاصره، كتجربة الفرد الكاحد ال 

رة بالشمكلية، بمجرد اإلشارة إلى كال يمكف الحكـ عمى الفك ،يكفي أف تنتج بنية ذىنية كاممة دالة
مكلدىا مف عقؿ الفرد، ألنيا قصيرة كمحدكدة، تستمد قكتيا مف الجماعة التي تنتمي إلييا، فتدغميا 

 كتدمجيا ضمف اإلبداع العاـ الذم يشكؿ كتمة متراسة مف التمثبلت الفكرية كالذىنية.

اغة سردية مكحدة، تككف كتظير مصداقية ىذا القكؿ في القصص التّاريخية مف خبلؿ صي 
فييا الّمغة منحازة كغير حيادية، تعتمد أغمبيا عمى إيديكلكجية كطنية ينفرد فييا صكت السارد الذم 

في قصة )فرحات  "رابح لونيسي"يعتبر بكقا ينفخ فيو المؤلؼ ما يشاء مف األفكار أك الرؤل، يقكؿ 
عبر باريس، كعندما كصؿ في  ( " انتقؿ فرحات عباس إلى القاىرة_عباس _المعترؼ بالحؽ

، ألف العالـ حة، كقدـ بذلؾ خدمة كبيرة لمثكرة، أعمف انضمامو إلى الثكرة المسم1955صيؼ 
، كيرفض العنؼ مثؿ فرحات عباس يمتحؽ بالثكرة فمعناه ايتساءؿ، كيقكؿ ماداـ رجبل مسالمأصبح 

برية كأغمؽ في كجو الشعب أف النظاـ االستعمارم الفرنسي تجاكز كؿ الحدكد في اليمجية كالبر 
يا التي تسمح لو بنيؿ استقبللو، كىذا ما يعطي الحؽ كالشرعية الستعماؿ الجزائرم األبكاب كمّ 

 (1)العنؼ الثكرم لتحقيؽ ىذا اليدؼ ".
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تبرز لنا في ىذا المقطع السردم إيديكلكجية األنا المتمثمة في فرحات عباس )الجانب  
يديكلكجية األخر )الم ستعمر(، حيث يعمد الكاتب إلى تمطيؼ األكلى كتمكيو األخرل الكطني( كا 

"يرل المتكمـ أدلكجتو الخاصة عقيدة تعبر عف الكفاء كالتضحية كالتسامي، كيرل في أدلكجات 
الخصـك أقنعة تتستر كراءىا نكايا خفية ال كاعية يحجبيا أصحابيا حتى عمى أنفسيـ ألنيا حقيرة 

الطريؽ فتيدم الخمؽ إلى دنيا الحؽ كالعدؿ، بينما تعمى أدلكجة  لئيمة، إف أدلكجة المتكمـ تنير
 (1)الخصـ الناس عف سبيؿ الحقيقة كالسعادة ".

فيضفي الكاتب بيذا عمى أفكاره نكعا مف اليقينية كالصدؽ الغير قابؿ لمجدؿ، فيتـ تثميف  
ة صارمة، فيي غير أفكاره كتأكيدىا عمى حساب أفكار اآلخر )المستعمر( التي يتـ إقصائيا بطريق

صالحة كتتميز بالكذب كالزيؼ، كبالتالي تفقد قيمتيا الداللية كيتقمص مفعكليا في النص كيحكليا 
في قصة )العقيد  "إيمان قادري"المؤلؼ إلى حجة لتبرير أفكاره أك أدكات لخدمة إيديكلكجيتو، تقكؿ 

األىـ في حياتو، حيث كاف اريخي عميركش( " كانت ثكرة نكفمبر بالنسبة لعميركش الحدث التّ 
ينتظره بفارغ الصبر مثمو مثؿ كؿ الجزائرييف الذيف أرادكا االلتحاـ كاإلتحاد لمكقكؼ في كجو 
االستعمار الغاشـ الذم قير الجزائرييف كأشبعيـ جيبل كحرمانا، لكنو لـ يقتؿ فييـ العـز كالتحمي 

صرارىـ عمى التض  (2)حية إلى أخر قطرة مف الدـ ".بركح المقاكمة، بؿ زاد في شحف شجاعتيـ كا 

كترجع قكة كسمطة صكت السارد )الذم ينكب عف المؤلؼ( إلى أنو ال يكاجو مقاكمة حكارية  
مف الشخصيات، ألف أغمبية القصص تفتقد لمحكار، كبذلؾ يصير العمؿ القصصي خاضع لنبرة 

 مكحدة كيعبر عف كجية نظر كاحدة.

  يمارس فييا السارد السمطة عمى شخصياتو القصص التي تعتمد عمى ضمير الغائبك  
حيث يشتغؿ كأداة رقابة عمى كؿ تصرفاتيا كأفعاليا، كال يترؾ ليا المجاؿ لتركيج خطاباتيا كتقديـ 
ذاتيا، حيث تتجمى مركزية الصكت مف خبلؿ التمفظات التي تنـ عف الكجية اإليديكلكجية التي 

" اتصؼ ىذا الزعيـ بالتضحية  (يخ بكعمامةالش)عف  "إيمان قادري"يتبناىا الكاتب، تقكؿ 
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كالشجاعة ككانت سيرتو مذككرة في كؿ أنحاء الببلد، حتى كصؿ اسمو إلى خارج الجزائر، الكؿ 
  سمع عف مقاكماتو ضد العدك، ككنو كاف عقبة في تغمغؿ جيش فرنسا في الصحراء بسيكلة

 (1)خاصة بعد معركة مكالؽ الشييرة".

الحمكلة المباشرة التي تيدؼ إلى  ذكإلى الخطاب المباشر  "قادريإيمان "عمدت الكاتبة  
تقديـ الرؤية لممتمقي بصيغة جاىزة، فالمعنى في النص المكجو لمطفؿ ال يؤسس انطبلقا مف تجميع 
ّنما تفرض عمييا إرغامات مضمكنية كمعنى معطى  كحدات داللية كالكشؼ عف سياقاتيا الجديدة، كا 

ندما يمج إلى داخمو ينغمؽ كيصبح مكتفي بذاتو، فالكاتبة تسعى إلى بشكؿ مسبؽ خارج النص كع
 تقميص التكليد الداللي لمكممات فبمجرد تسربيا إلى داخؿ الخطاب تجنح إلى تحقيؽ غاية صريحة.

لكف النص األدبي ال يعرؼ سمطة لغة كاحدة تؤكؿ تأكيبل مباشرا، بؿ يتـ تعدد الشخكص  
ت النظر، حيث يمنح لمشخكص المدرجة في النص الحؽ في مغات كتصادـ كجياعمى تعدد الّ 

التعبير عف أفكارىا مف خبلؿ الحكارات التي تحقؽ نكعا مف الصراع الذم يكسب النص رؤية أكثر 
في قصتيا )صدل السنيف( عمى لساف شخصياتيا في مقطع  "شريفة صالحي"شمكلية لمكاقع، تقكؿ 

 سردم حكارم:

 بية التحرير أف يقير ىؤالء المجرميف؟" األبناء: كىؿ بمقدكر جيش ج

سي محمد: أجؿ يا أبنائي كآف األكاف لفرنسا االستدمارية أف تفيـ أف الشعب الجزائرم شعب ال 
يرضى كلف يرضى بمعيشة الّذؿ كاليكاف، جيشنا جيش باسؿ عـز عمى تحرير كطننا كلف يتراجع 

 (2)ميما كمفو ذلؾ ".

  القصصي ليست شكؿ تأليفي لبناء الكبلـ فحسب إف تقنية السؤاؿ كالجكاب في النص 
ّنما أرضية نشطة لتشكيؿ المعنى الحيكم لمكممة التي تعززىا كتثرييا كتنمي مقاصدىا اإلجابة  كا 
التي تكسع مف أفؽ فيـ السامع، كتقدـ لو رؤية جديدة تخدـ المضاميف اإليديكلكجية المتكخاة مف 

 النص.
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  كحدة، كما أف معانييا ال ترتبط بالنظاـ النحكم المستقؿمغة ليست ذات داللة معجمية مفالّ 
نما يشكؿ كحداتيا عبلئؽ ديناميكية فيما بينيا، تكسب المعنى افتراضات ممكنة، كتككف محممة  كا 

عمى لساف  في قصتيا )يكميات أشباؿ الثكرة( شريفة صالحيبقصدية تفرز احتماالت داللية، تقكؿ 
المكالي التقيت بصديقي مصطفى فكجدتو متذمرا، فسألتو: ما  " كفي صباح الغد إحدل شخصياتيا
في « جنراؿ دكغكؿ»أجابني: األكغاد، األكغاد يا عمي، لقد أعمف رئيسيـ  .بؾ يا مصطفى؟

  خطابو: أف فرنسا ستبقى في الجزائر إلى األبد، كأثناء خطابو قاؿ كردّد: إف الجزائر الفرنسية
سائركف في طريؽ مستقيـ، كاألمة كّميا مستعدة لمتضحية فقمت: ال تحمؿ ىما يا مصطفى، نحف 
 (1)ما دمنا متحّديف، فالنصر آت بإذف ا ".

إف ىذه الشخصيات تتكفر عمى نكع مف االستقبلؿ األدبي كالداللي، فعف طريؽ أقكاليا 
ة ثانية كتدخبلتيا في مسار السرد )أم بالحكار( تكسر نكايا الكاتبة، فأقكاليا كممفكظاتيا تعتبر لغ

  بالنسبة لمكاتبة، لكف ىذه الشخصيات ال تخضع لمصراع اإليديكلكجي بقدر ما تنتصر لفكرة الكاتبة
 فتستخدميا كأدكات فنية تحافظ عمى الكحدة الداللية لمقكالتيا.

 _انذاكزة كًىجه نبُاء انهىٌت:2

الصطفاء يقـك الخطاب السردم التّاريخي المكجو لمطفؿ الجزائرم بعممية االنتقاء كا
لمجمكعة مف األحداث، كعمييا يقيـ تاريخ ذك معنى كفعالية، ككما يظير مف المكضكعات 

( مف أبرز األحداث المكرسة في الخطابات 1954نكفمبر  1اريخية المنتقاة لمطفؿ أف حدث )التّ 
 لمطفؿ، كنممس ذلؾ مف خبلؿ ترجمة لمجمكعة مف أبطاؿ الثكرة كأشيرىا قادة الكاليات يةالمكجّ 

اؿ في تمؾ الستة الذيف أشعمكا فتيؿ الثكرة باإلضافة إلى أسماء كنماذج بطكلية كاف ليا دكر فعّ 
 الفترة، كعرفت سيرتيا شيرة كاسعة بيف األكساط الشعبية الجزائرية.

لقد اتجو كتّاب أدب الطفؿ في الجزائر إلى سرد بطكالت حرب التحرير في قصصيـ 
تبالتّ  اع انتقاء سردم ألبطاؿ الجزائر كأحداث ثكرة نكفمبر، كذلؾ بما اريخية بالدرجة األكلى، كا 
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يستجيب لرؤاىـ كينمي كجيتيـ اإليديكلكجية، فالثكرة التحريرية تجربة حياتية مّر بيا الشعب 
الجزائرم، كبقيت أبعادىا النفسية كاالجتماعية كاإليديكلكجية في ذاكرة األجياؿ، ألّنيا أخر مرحمة 

ائر ضد االحتبلؿ، لذلؾ تكصؼ بالجّدة كالقرب مف ذىنية المجتمع مف مراحؿ صراع الجز 
الجزائرم، كالغرض مف تجسيد مقكالت الثكرة التحريرية ىك تأسيس النزعة الكطنية كتكريس مجمكعة 
مف القيـ التي تعزز االنتماء كتحافظ عمى اليكية الكطنية كتمجد الماضي، كتغرس حب الكطف في 

في قصة ) عميركش آيت حمكدة _قاىر الجنراالت_( "  "لونيسي رابح"ؿ نفكس أطفاؿ الجزائر، يقك 
، بقياـ المجاىديف األشاكس بعدة عمميات 1954اندلعت الثكرة المسمحة ليمة أكؿ نكفمبر مف عاـ 

عسكرية ضد الجيش االستعمارم في نفس التكقيت كعمت التراب الكطني كّمو، كفي ىذه الّميمة 
ركش فكجا مف المجاىديف لمياجمة الثكنة العسكرية بتيزم نجامع قرب المباركة قاد المجاىد عمي

 (1)عيف الحماـ فكّبد االستعمار خسائر فادحة".

" احتؾ بالكثير مف الكطنييف أبناء  (عمي البكانت)فتقكؿ عف البطؿ  "إيمان قادري"أما 
لـ يتياكف كال لحظة في كطنو الحبيب فزرعكا فيو فكرة الثكرة، كألنو تشبع بفكرة الثكرة كالمقاكمة 

كتعبيد طريؽ الكفاح  ترسـ كتخطط لمقياـ بالعمؿ الثكرمااللتحاؽ بالجماعات السياسية التي كانت 
الذم سيسمكو كؿ الجزائرييف لتحقيؽ اليدؼ المرجك كىك تحرير أغمى جكىرة في قمكب الجزائرييف 

 (2)كاسترجاع كرامتيا، إنيا الجزائر أـ األبطاؿ ".

يخ في ىذه القصص إلى تأسيس كياف اليكية الجزائرية، فاليكية ليست معطى يكجو التّار 
ّنما ىي مقكلة قابمة لمتغيير كالتجدد، كيسعى الكتّاب إلى حمايتيا مف التشطي كاالنشطار  جاىزا كا 

 كذلؾ بتغذيتيا مف مقكالت الماضي، كمف مقكالت ثابتة مستقرة حفظتيا الذاكرة الجمعية.

في قصتيا )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( عمى لساف الجّدة " حكادث  "شريفة صالحي"تقكؿ 
مّرة مازالت ككابيسيا تبلحقني إلى يكمنا ىذا، ذكريات أليمة ال تريد أف تبرح خيالي، فمازالت تمؾ 
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الصكر البشعة الرىيبة المرّكعة عالقة في ذىني كتدمي قمبي، اقترفيا المحتؿ في حؽ شعب أعزؿ 
 (1)". كعدسممية يطالب فييا األكغاد بالكفاء بالخرج في مظاىرات 

  في ىذا المقطع السردم أعادت )الجدة( سرد أحداث الماضي عف طريؽ فعؿ التذكر
كالذاكرة كظاىرة نفسية بحتة مف مكضكعات عمـ النفس كعمـ األعصاب تتميز بالفردية 

ىذا النص السردم مرتبطة  كالخصكصية كاالنطباعات الذاتية )تدمي قمبي(، لكف عممية التذكر في
بحدث جماعي )المظاىرات(، كبيذا فالمقصكد بالفردية ىك األحاسيس كاالنفعاالت كليست 
الذكريات " ألف األحاسيس ممتصقة بأجسادنا كمرتبطة بيا ارتباطا كثيقا، في حيف أف الذكريات 

 (2)يا ".بالضركرة تضرب بجذكرىا في أغكار فكر المجمكعات المختمفة التي تنتسب إلي

فالذكريات الفردية بالرغـ مف ككنيا فردية، فيي تعتبر ظاىرة اجتماعية، فالمقصكد بالذاكرة 
ّنما المفيـك الحضارم كما يرل  موريس" الجماعية ليس المفيـك البيكلكجي الجسدم الكراثي، كا 

رابطة إذ يقكؿ " ال تكجد ذاكرة ممكنة خارج تمؾ األطر ال" Maurice Halbwachs" "ىالبفاكس
 (3)التي يستخدميا األفراد داخؿ المجتمع لكي يثبتكا بيا ذكرياتيـ كلكي يستعيدكىا مف جديد ".

فالذاكرة الفردية لئلنساف ال تنشأ بمعزؿ عف الذاكرة الجماعية التي يؤطرىا المجتمع، فالذاكرة  
اية األمة " لقد الجماعية ناتجة عف ارتباط كتكاصؿ اإلنساف مع جماعتو ابتداء مف األسرة إلى غ

، ألنو يعيش كسط جماعات (4)عّرؼ أرسطك اإلنساف عمى أنو الحيكاف االجتماعي السياسي " 
تنسقيا أنظمة سياسية، كاإلنساف كائف اجتماعي بطبعو يميؿ إلى العيش مع اآلخر مستعمبل لغتو 

 كأداة لمتكاصؿ كالتفاىـ كككسيمة حضارية تميزه كتفصمو عف الحيكاف الغريزم.

يبرز لنا مفيـك الذاكرة الجماعية بشكؿ جّمي في المقطع السردم التالي " ىّزت الجدة ك  
رأسيا مبتسمة: لـ ينجك أحد مف ىمجية االستدمار، سأحكي لؾ يا بنيتي عما قاسيتو في تمؾ 
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السنيف، كما أحكيو عني ينطبؽ عمى األمة الجزائرية كّميا ال يساكم قطرة مف بحر، لقد كقعت 
 (1)ة راح ضحيتيا اآلالؼ مف المكاطنيف األبرياء العزؿ ".جرائـ كثير 

تقترف الذات )الجدة( في ىذا المقطع السردم مع الجماعة مف خبلؿ الذاكرة )عما قاسّيتو  
في تمؾ السنيف( التي تخزف التجارب اإلنسانية المشتركة بيف األفراد )كما أحكيو عّني ينطبؽ عمى 

ياة الفردية التي تمثميا شخصية )الجدة( بالتجربة الجماعية التي األمة الجزائرية(، فينا جمع لمح
تتفاعؿ معيا بحكـ انتمائيا إلييا، فتعبر بمسانيا عف حاؿ الجماعة ككؿ، كبيذا تتحكؿ حياة 
الجماعة إلى نسيج سردم يشترؾ األفراد في صياغتو، فيعبر عف ىكيتيـ المكحدة، فإذا كانت 

ص الفرد بميزات نفسية كجسمية متفردة، كيمكف تعريفيا بأّنيا " اليكية الفردية ىكية طبيعية تخ
الصكرة المتككنة كالمحفكظة عمى طكؿ الخط في ذىف اإلنساف الفرد، كالخاصة بالمبلمح الفردية 

عداه مف صفات كمدلكالت تختص باآلخريف، ىي الكعي بالذاتية كالكياف  التي تميزه عف كؿ ما
االنتقاص كالذم يطكره الفرد اعتمادا عمى معالمو الجسدية، ىي  الخاص غير القابؿ لبلختزاؿ أك

، فإف اليكية (2)الصكرة التي تجعؿ اإلنساف الفرد غير قابؿ لمتبديؿ، كغير ممكف اإلستيعاض عنو " 
ّنما ىي ىكية مكتسبة ناتجة عف التركيب  الجماعية ال ترتبط بالكجكد الطبيعي المحسكس، كا 

فيي ىكية حاممة لممعنى الرمزم، أك ما يطمؽ عمييا مصطمح الجسد  االجتماعي الحضارم لؤلمة،
االجتماعي، " الجسد االجتماعي ما ىك إاّل استعارة، ما ىك إاّل مّركب متخيؿ، ما ىك إاّل تركيب 

 (3)اجتماعي، كلكنو بصفتو ىذه يعتبر في الكقت نفسو جزءا مف الكاقع ببل أدنى شؾ ".

ّنما تتفالجسد مركب حيكم ال يمكف عز   ـ فعاليتو مف خبلؿ ؿ أعضائو عف بعضيا، كا 
  و، فإذا أختزؿ جزء منو، فإّنو يؤدم إلى نكع مف عدـ التكازف كاالتساؽ في اإلنسافائدينامكية أجز 

 كذلؾ المجتمع يقـك بترابط كتكافؿ جميع طبقاتو كؿ حسب دكره كميامو.

                                                           
 .11(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –1
اف أسمف، الذاكرة الحضارة )الكتابة كالذكرل كاليكية السياسية في الحضارات الكبرل األكلى(، تر: عبد الحميـ عبد ي –2

 .243الغني رجب، ص
 .245المرجع نفسو، ص –3
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اعة معينة كينظركف إلى ذكاتيـ فاليكية الجماعية ىي ىكية نابعة مف أفراد ينتمكف إلى جم 
كأعضاء يتمثمكف معايير مشتركة كقيما كطنية تدافع عف أصالتيـ ك رمكزا تطكر مف شعكرىـ 

في قصتيا )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( عمى لساف )الجدة( " لكؿ  "شريفة صالحي"اإلنتمائي، تقكؿ 
شيد عمى مكاقؼ بطكلية كأحداث أسرة قصة، كلكؿ فرد منيا مكاجع كاآلـ، فكؿ شبر مف أرضنا ي

 (1)مأساكية لتمؾ السنيف السكد التي بمغ فييا المحتؿ أكجو الظمـ كالطغياف ".

الـ، مأسكية، السكد، كؿ فرد، كؿ آتحيمنا الممفكظات الكاردة في المقطع السردم )مكاجع،  
  اف االحتبلؿ الفرنسيأسرة( إلى دالالت المعاناة كاألحزاف المشتركة التي عاشيا الشعب الجزائرم إب

إلى بناء اليكية استنادا إلى ذاكرة المآسي الجمعية، كترـك  "شريفة صالحي"كبيذا سعت الكاتبة 
 ىذه الذاكرة ىي تعرية كاقع الجرائـ االستعمارية في حؽ الشعب الجزائرم.

يد فالجماعة تسعى لمحفاظ عمى ذاتيا كاستمرارية بقائيا، كتمسكيا بتاريخيا مف خبلؿ تكح 
صيغ سردىا كمضمكف حكاياتيا، فالقصص المسركدة ىي مرتكزات الذاكرة التي تسيـ في تكجيو 

 األراء كالتصكرات تكجييا مشتركا.

 ااريخية المكّجية لؤلطفاؿ مضاميف تحمؿ أبعادكيؤسس لمذاكرة الجمعية في القصص التّ  
الذم يحيمنا  "رابح خدوسي"ب لمكات دياسر  امادية كزمنية كرمزية لمذاكرة، كفي ىذا نستحضر مقطع

إلى تخميد أبطاؿ الجزائر بأماكف ترتبط بكاقع الطفؿ الجزائرم، يقكؿ في قصتو )بكعمامة _ ممحمة 
( عمى لساف الطالب " قاؿ كاألعيف ترقبو: نسيت إعبلمكـ بأّني عرفت الجكاب _أكالد سيدم الشيخ

دل ثكرة بكعمامة كأكالد سيدم عف السؤاؿ المعمؽ عمى عاتؽ األستاذ منذ شيكر، عرفت أف ص
الشيخ امّتد بعد قرف لّيغير اسـ الثانكية القريبة مف مقّر رئاسة الدكلة، فاعتمى ناصيتيا )بكعمامة( 

 (2)مكاف )ديكارث( الفيمسكؼ الفرنسي ".

إذا كاف الطفؿ غير قادر عمى إدراؾ المعاني المجردة التي تخدـ الكجية اإليديكلكجية  
  يد معالـ الذكرل في أمكنة مادية مممكسة ككاقعية يؤصؿ لمفيـك اليكية الجماعيةلمكتّاب، فإف تجس

                                                           
 .4(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –1
 .30، 28الشيخ(، ص ص رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم –2
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فالجماعة تسعى إلى خمؽ أماكف ليا لتضمف استمرارية كجكدىا كتقكم ذاكرتيا، فثانكية بكعمامة 
ّنما ىي رمز  اليست مجرد مبنى تعميمي طبع ىكية الطفؿ الجزائرم يفقط، يضـ أفراد جزائرييف، كا 

تخميد اسـ بطؿ مف أبطاليا )بكعمامة(، كبيذا فالذاكرة الجماعية " تتعامؿ مع زرع مف خبلؿ 
إشارات كرمكز في المكاف الطبيعي، أم تغذية المكاف العادم الطبيعي بإشارات ك رمكز معينة ذات 

، أم جعؿ (1)مغزل حضارم، كتعرؼ ىذه الطريقة باسـ سيميكطيقا المكاف أك سمطقة المكاف " 
زا مف رمكز الدكلة، فمكي يتصؿ اإلنساف بالماضي كيستحضره في كاقعو ال بد لو مف األمكنة رم

 شكاىد أثرية يقيـ معيا عبلقة تكاصمية دائمة تشيد عمى تاريخو كتؤسس لمنظكره اإليديكلكجي.

 اريخية المكرسة ألحداث كشخصيات بالمقاطع السردية التالية:كنستدؿ عمى الشكاىد التّ  

ؽ.ـ كاقتيد إلى ركما حيث تكفي في سجنو، كبحسب التقاليد  203مى سيفاكس سنة " ألقي القبض ع_1
 (2)نصب قبرا لسيفاكس فكؽ ىضبة مطمة عمى عاصمتو، ىذا النصب يحمؿ اليـك اسـ كركراؿ الرايس".

ـ، كبنيت عند قبكرىـ قرية  682" قاتؿ عقبة كرجالو حتى استشيدكا جميعا، ككاف ذلؾ عاـ _2
 (3)يكمنا ىذا بقرية سيدم عقبة ". مازالت تدعى إلى

عاما في قصره  79ـ، عف عمر يناىز  1546" تكفي )خير الديف بربركس( رحمو ا في سنة _3
 (4)المطؿ عمى مضيؽ البكسفكر كمازاؿ قبره ماثبل لمعياف في اسطنبكؿ إلى اليـك ".

تبر عناصر باعثة النصب التذكارية كالقبكر أثار باقية تكشؼ عف معطيات أبدية، كتع إفّ  
الذم يضـ « مربع الشيداء»اريخية إشارة إلى عمى تأسيس اليكية، ككثيرا ما نجد في القصص التّ 
 أبطاؿ الجزائر، كالذم يمثؿ رمزا تاريخيا بمقبرة العالية:

                                                           
ياف أسمف، الذاكرة الحضارية )الكتابة كالذكرل كاليكية السياسية في الحضارات الكبرل األكلى(، تر: عبد الحميـ عبد  –1

 .102_101الغني رجب، ص ص 
 .32، ص2013مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )ماسينيسا(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط،  –2
 .39مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )عقبة بف نافع(، ص –3
 .14عبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، ص –4
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إلى مقبرة  1992جكاف  31كدع الشعب الجزائرم ابنو البار )محمد بكضياؼ( يـك األربعاء  "_1
مربع الشيداء إلى جانب ابف مييدم كعميركش كاألبطاؿ األمير عبد القادر العالية، كدفف ب

 (1)كبكمديف كغيرىـ مف الذيف ضحكا بالنفس كالنفيس لتحيا الجزائر حرة أبية كريمة ".

  ق 1300" انتقؿ األمير عبد القادر إلى جكار ربو في اليـك التاسع عشر مف شير رجب _2
ـ، كدفف بالصالحية بجكار الشيخ محي الديف بف  1883مام  المكافؽ لمسادس كالعشريف مف شير
استرجعت الدكلة  كفي عيد االستقبلؿ ،«الفتكحات المكية»عربي، صاحب الكتاب المشيكر 

ـ، كدفف في يـك مييب ىك ذكرل عيد االستقبلؿ في مقبرة العالية  1966الجزائرية جثمانو في سنة 
 (2)بالجزائر العاصمة في مربع الشيداء ".

كمكاف تذكارم ككظاىرة تخميدية يتجو إلى تككيف أبعاد إيديكلكجية « مربع الشيداء» إفّ 
تتمثؿ في إيياـ الرأم العاـ بحضكر ىؤالء األبطاؿ دائما مع الجماعة التي ينتمكف إلييا )الجزائر( 
كحضكرىـ مشخص ماديا )في القبر( كمجسد معنكيا في تعظيميـ كفي إثبات المعطى اإلنجازم 

 ذم حققكه مف أجؿ حرية الجزائر.ال

أف السبب في كجكد ىذه األماكف كالمآكم المقدسة " Pierre Nora" "بيير نورا"يرل  
في تثبيت حالة األشياء في تخميد  ،كالخالدة " يكمف في إيقاؼ الزمف في عرقمة عمؿ النسياف

كتكىيف مقكماتيا، لذلؾ ، ألف النسياف الجماعي قد يؤدم إلى إضعاؼ اليكية كتبلشييا (3)المكت" 
في  "شريفة صالحي"تعتمد األمـ عمى عممية التذكر حتى ال يضيع إرثيا كال تنسى تاريخيا، تقكؿ 

قصتيا )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( "كضعت الجّدة سبحتيا جانبا ثـ استكت في جمستيا 
اريخ أمانة الذاكرة، فالتّ  كىي تتمتـ: سأحكي لكـ كلك أّني متعبة بعض الشيء أتمنى أاّل تخكنني

 (4)مقدسة عمينا أف ننقمو إلى األجياؿ الصاعدة بأمانة حتى ال يستيينكا بيذا الكطف المفّدل ".

                                                           
 .29رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –1
 .9رشيد أكزاني، األمير عبد القادر الجزائرم، ص –2
 .203، ص2009، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب، دمشؽ، سكريا، د ط، جكيؿ كاندك، الذاكرة كاليكية، تر: كجيو أسعد –3
 .6شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –4
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يكجد بينيما مف تباينات اريخ( رغـ ما تجمع شخصية الجّدة بيف مصطمحيف )الذاكرة كالتّ  
ىك ذك كظيفة تعميمية ترتكز عمى اريخ كعمـ يبحث عف األسباب كيتقصى الدكافع ك التّ  إفّ ، كمفارقات

يتميز بالعالمية كالشمكلية عمى عكس الذاكرة التي تخص جماعة معينة  كماالمكضكعية كالمنطؽ، 
اريخ _مف كجية نظر تربطيا عناصر مشتركة تحدد ماىيتيا بيف بقية الجماعات " ليذا فالتّ 

  اريخمة، كما ىك األمر مع التّ ىالبفكس_ شيء أخر غير الذاكرة، ألنو ال تكجد ذاكرة عالمية شام
بؿ تكجد فقط ذاكرة جماعية، كىذا يعني ذاكرة تختص كترتبط بمجمكعة معينة مف البشر كتككف في 

 (1)ذاتيا محددة باليكية كالشخصية ".

اريخ، كبيذا تككف الكتابة انطمقت مف الذاكرة )ذاكرة الجّدة( لكتابة التّ  "شريفة صالحي"فالكاتبة  
ىينة احتياجات العصر كاىتمامات السياؽ المجتمعي، كىذا ما ينفي صفة المكضكعية التّاريخية ر 

 "شريفة صالحي"مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة( تقكؿ أخر اريخ، كفي مقطع سردم كالحيادية عف التّ 
 عمى لساف شخصياتيا " كاميميا: شكرا لؾ يا جّدتي، كشكرا لؾ يا أبي عمى ىذه الحكاية، سأحتفظ بيا في

 (2)اريخ ذكريات كعبر كدركس مف السابقيف لمف أراد أف يعتبر".ذاكرتي، كسأركييا لؤلجياؿ المقبمة، فالتّ 

  اريخفمفظتا )الحكاية / الركاية( تدالف عمى الشفكية كالشفكية مرتبطة بالذاكرة أكثر مف التّ  
 "رابح خدوسي"ة، يقكؿ ألف الذاكرة منتجة شعبية، في حيف أف التّاريخ يعتمد عمى التدكيف كالكتاب

في قصة )بكعمامة _ممحمة أكالد سيدم الشيخ( " تنفس األستاذ الصعداء، كابتيج حتى كاد يعانؽ 
الطالب، أثمج صدره ىذا االستنتاج الذم قّدمو الطالب، دليؿ نجاح الدرس، فسألو كالغبطة تمؤل 

طالب في زىك غامر: إف أجاب ال .كجدانو: مف أيف حصمت عمى ىذه المعمكمات يا بطؿ األبطاؿ؟
 (3)النقؿ الشفكم ىك الذاكرة الحّية، كالشيادة الحاضرة كالذاكرة ىي الشعب ".

فالنقؿ الشفكم يدؿ عمى تشابو مسركدات أمة أك شعب معينة، لذلؾ تككف الذاكرة مشتركة  
لتّاريخ جمعية تعبر عف المككنات المشتركة كالرمكز الثابتة التي تحدد شخصيتيا، كبالتالي يككف ا

                                                           
ياف أسمف، الذاكرة الحضارية )الكتابة كالذكرل كاليكية السياسية في الحضارات الكبرل األكلى(، تر: عبد الحميـ عبد  –1

 .76الغني رجب، ص
 . 64_63 (، ص ص1960ديسمبر 11ة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) شريف –2
 .30رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –3
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" فإذا كانت " Halbwachs" "ىالبفاكس"كالذاكرة يسيراف في اتجاىيف متعاكسيف حسب رأم 
الذاكرة الجماعية تصكب اتجاىيا دائما نحك التشابيات كاالستمراريات في ماضي المجمكعة، فإف 

فقط التّاريخ يرل فقط االختبلفات كاالنقطاعات التي تعترم ىذا الماضي، أم أف التّاريخ يعيش 
عمى الحكادث التي تقع داخؿ المجمكعة في ماضييا، في حيف أف الذاكرة الجماعية تنظر إلى 
المجمكعة مف الداخؿ، كتسعى إلى رسـ صكرة لماضييا تمكف المجمكعة مف أف ترل نفسيا مف 

 (1)خبلليا في كؿ مراحؿ ىذا الماضي ".

ير في ماضيو، كتجعؿ أحاسيسو فالذاكرة أكثر كقعا مف التّاريخ، ألّنيا تجعؿ الفرد ينص 
في  "شريفة صالحي"ككجدانو مرتبطة بجماعتو، فالذاكرة تقـك في الغالب عمى االنفعاالت، تقكؿ 

قصتيا )يكميات أشباؿ الثكرة( " الجّدة: ال تنسى يا حبيبتي، أف الحياة ذكريات كالسيما ذكريات 
 (2)ريات األليمة كالمركعة ".الطفكلة، فجيؿ نكفمبر طفكلتو حزينة، مصدكمة، مميئة بالذك

  فإعادة إنتاج الماضي بناء عمى الذاكرة يشكبو فكضى االنفعاالت كاألىكاء كالحاالت الكجدانية 
كاصمت الجّدة " "شريفة صالحي"( تقكؿ يكميات أرممة كابنيا اليتيـكفي مقطع سردم أخر مف قصة )

  لسادسة مف عمره سّجمتو في مدرسة فرنسيةحديثيا بنبرة حزينة كعيكف دامعة: لّما بمغ ابني عمّي ا
 (3)".فزاكؿ تعممو االبتدائي بجد كمشّقة إلى أف حصؿ عمى الشيادة االبتدائية بالّمغة الفرنسية 

كبيذا ييدؼ الكتّاب إلى أف يتماىى الطفؿ الجزائرم مع الذاكرة الجماعية المؤسسة ليكيتو  
  يا قيمة كأىمية في الحفاظ عمى ىكيتنا الجزائريةثكابت لأحداث الثكرة كأبطاليا كرمكزىا  متخذا
في قصتيا )صدل السنيف( " كفي يـك خمسة جكيميا احتفمت الجزائر بعيد  "شريفة صالحي"تقكؿ 

النصر، عيد الحرية كاالستقبلؿ، ككاف سي محمد يمشي بيف الحشكد، مرفكع الرأس مفتخرا كمعتزا 

                                                           
ياف اسمف، الذاكرة الحضارية )الكتابة كالذكرل كاليكية السياسية في الحضارات الكبرل األكلى(، تر: عبد الحميـ عبد  –1

 .74الغني رجب، ص
 .62(، ص1960ديسمبر 11يكميات أشباؿ الثكرة ) شريفة صالحي،  –2
 .25(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –3
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ما كانت سعدية فخكرة كمعتزة بما قدمتو األسرة رجاال بأبنائو الذيف قدمكا أنفسيـ فداء لمكطف، ك
 (1)كنساء، كبارا كصغارا مف تضحيات ".

)يـك تعبر عف حدث كفي مقطع سردم أخر مف قصة )تاريخ الجزائر _ اتفاقيات إفياف_(  
جكيمية( " كىكذا أعمى الشعب انتصاره، كانجمى ليؿ االستعمار بعد تضحيات جساـ كجاء فجر  5

، فكانت الفرحة عارمة كتأسست الجميكرية الجزائرية 1962جكيمية  5في يـك  االستقبلؿ
 (2)الديمقراطية الشعبية ".

يقـك كتّاب أدب الطفؿ في الجزائر بترسيخ مقكالت الثكرة لتكريس اإليديكلكجية الكطنية  
عب ثابتة مقدسة، تعبر عف تاريخية الش اكصكر  كربط كعي الطفؿ بمنظكمة قيمية تخمد أشكاال

ة الطفؿ في الجماعة، كذلؾ بتأصيؿ العبلقة بينو كبيف الجزائرم، كبيذا تدمج ىذه الخطابات النصيّ 
ىذه الممارسات التي تقـك بيا الدكلة " إف كظيفة اإليديكلكجيا )...( ىي نشر االقتناع بأف تمؾ 

 (3)". األحداث المؤسسة ىي عناصر مككنة لمذاكرة االجتماعية، كمف خبلليا لميكية نفسيا

ضفاء الشرعية عمى   كتسعى ىذه الممارسات إلى المحافظة عمى السمطة المركزية كا 
مخططاتيا " تقـك أجيزة الدكلة اإليديكلكجية بكظيفتيف أساسيتيف: األكلى ىي إضفاء المشركعية 
عمى ممارسة السمطة كالجماعة المييمنة، كاألخرل ىي تشكيؿ ىكيات األفراد كصياغة الكعي 

أك الذكؽ العاـ، أك ما يسمييا بكؿ ريككر بكظيفة إدماج األفراد في إيديكلكجية الجماعي 
 (4)الجماعة".

إف مصطمح الجياز يدؿ عمى الديناميكية كالكظيفة أكثر مف مصطمح )مؤسسة( كلو قرابة  
مفيكمية مع لفظة )ممارسة( أم مارس، كفعؿ كعمؿ، كما أف أجيزة الدكلة تنقسـ إلى نكعيف 

  كلة القمعية كالقيرية: الحككمة، اإلدارة، الشرطة، المحاكـ، السجكف، كما إلى ذلؾ"أجيزة الد

                                                           
 .112شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –1
 58مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )اتفاقيات ايفياف(، ص –2
 .80، ص2016، 2كالنقد الثقافي(، دار الفراشة لمنشر كالتكزيع، الككيت، ط نادر كاظـ، اليكية كالسرد )دراسات في النظرية  –3
 .18المرجع نفسو، ص –4
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كالثاني ىك أجيزة الدكلة اإليديكلكجية: الديف، التعميـ، العائمة، النظاـ السياسي، االتصاالت، الثقافة 
 (1)لى ذلؾ".إكما 

ذا كاف الجياز  فكبل الجيازيف عبارة عف أداة الدكلة لمممارسة الييمنة كالتحكـ في  األفراد، كا 
عمى مؤسسات الدكلة )المدارس، الثقافة، أجيزة  ، فإف اإليديكلكجي مجزأ كمكزعاالقمعي عام

 اإلعبلـ، المساجد، الجمعيات، اآلداب...(.

ىذه الممارسات التي تعبر عف كياف الدكلة سمطة تكرس مقكالتيا القصص التّاريخية  
في قصة )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( عمى لساف  "حيشريفة صال"المكّجية لمطفؿ، تقكؿ 

أفريؿ مف كؿ عاـ تخميدا ليذه  16الطفمة كاميميا عف االحتفاالت التي تقاـ في المدارس يـك 
الذكرل " كاميميا: إف الحفؿ ستعرض فيو بعض أعماؿ كنشاطات التبلميذ المبدعيف منيـ 

 (2)رة رياضية بيف مدرستنا كمدرسة أخرل ".كالمبتكريف، كسكؼ تقاـ منافسة فكرية كمباد

أفريؿ  16تقكؿ عف عبد الحميد بف باديس كذكرل يـك  "لسميمة كبير"كفي قصة أخرل  
"كقد رثاه العديد مف العمماء كاألدباء كالشعراء، كما خمدتو الجزائر ككاحد مف أعظـ مف أنجبتيـ مف 

ريؿ يـك كفاتو خالدا إلى زماننا ىذا يتميز أبناء بررة خدمكىا بإخبلص، كيبقى السادس عشر مف أف
 (3)باالحتفاؿ فيو في كؿ أنحاء الكطف بما يدعى: يـك العمـ ".

كيتـ التأكيد عمى ىذه الذكرل مف خبلؿ تجسيد مقاطع سردية تظير البعد الكطني كالديني  
عند تفكيكنا ليذه لمقكلة عبد الحميد بف باديس )اإلسبلـ ديننا، الجزائر كطننا، كالعربية لغتنا(، ف

المقكلة يتعيف عمينا أف نفيـ التشكيمة اإليديكلكجية المركبة ليا في القصص التّاريخية المكّجية 
 :لمطفؿ، كنستدؿ بمقاطع سردية مف قصة )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس(

                                                           
، 1بكؿ ريككر، محاضرات في اإليديكلكجيا كاليكتكبيا، تر: فبلح رحيـ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، لبناف، ط  –1

 .205_204، ص ص2001
 .4بف باديس، ص  شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد –2
 .28سميمة كبير، الشيخ عبد الحميد بف باديس )باعث النيضة العربية اإلسبلمية في الجزائر(، ص –3
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ؿ " كاميميا: كىؿ حققت الجمعية ما أرادت.؟ الجدة: بذلت كؿ ما في كسعيا لمحاربة الجي_1
كالبدع كبنيت المدارس كالمساجد لتعميـ أبناء الجزائرييف لغتيـ كدينيـ كتاريخيـ، كما نشرت الكعي 

 (1)الديني كالكطني في أكساطيـ ".

" الجدة بنبرة حزينة: بإغبلؽ المدارس يا أبنائي، انتشر الجيؿ كعّمت األمية، كبتحكيؿ المساجد _2
 (2)األخبلؽ كظيرت البدع كالخرافات كالشعكذة ". إلى كنائس انكمش الديف اإلسبلمي، فتدىكرت

" الجدة: أجؿ يا بنيتي، كجدت الجمعية مف الشعب الجزائرم التجاكب كالحماس المنقطع النظير _3
  داخؿ الكطف كخارجو لمتعاّكف معيا عمى تحقيؽ أىدافيا، انضمكا إلى الجمعية أفكاجا أفكاجا

الية كالمادية ككىبكىا المباني كاألراضي لبناء المساجد فأغدقكا عمييا التّبرعات كالمساعدات الم
 (3)كالمؤسسات التعميمية كتجييزىا ".

تتخذ مقكلة عبد الحميد بف باديس في القصة التّاريخية )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس(  
 ممفكظات تبعث عمى تجمي أىدافيا:

اء المساجد كالزكايا، كنشر الكعي فاإلسبلـ ديننا: فعالية ىذا الممفكظ يتعيف مف خبلؿ بن 
الديني بيف األكساط الشعبية كما يرافؽ ذلؾ مف تأثير عمى أخبلؽ كسمككيات األفراد، باإلضافة إلى 
الجمعيات الخيرية التي تحقؽ نكعا مف التكافؿ كالتضامف بيف األفراد كبإبداء مبادرات خيرية تساعد 

  كظ عف ) الّمغة العربية لغتنا(، فيي لغة القرآف الكريـالمحتاجيف باسـ الديف، كال ينفصؿ ىذا الممف
لغة تعمؿ الجمعية عمى نشرىا ببناء المدارس كتعميميا لمختمؼ شرائح المجتمع، فالّمغة عنصر مف 

 عناصر اليكية كمف مقكمات الكطنية الجزائرية )الجزائر كطننا(.

الكطني كالتبلحـ الداخمي لؤلمة  كبيذا تككف اإليديكلكجيا كسيمة تبريرية لمحفاظ عمى األمف 
بجعؿ األفراد تحت لكاء كاحد، يتمثمكف معايير مشتركة كرمكز كطنية تعبر عف أصالتيـ كتدافع عف 

في قصة )يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( " الجدة:  "شريفة صالحي"شعكرىـ اإلنتمائي، تقكؿ 
                                                           

 .51شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –1
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أسمكب الظمـ كاالستفزاز، تصكركا ماذا فعؿ كما ذكرت لكـ سابقا يا أحبائي، إف االستعمار فقيو في 
؟ في ذلؾ اليـك خرج جمع كبير مف المحتّميف كأذنابيـ إلى شكارع عاصمة  في ذلؾ اليـك المشؤـك
الجزائر، كىـ يحممكف نعشا عميو عمـ الجزائر، كيرددكف الجزائر فرنسية. األحفاد باستغراب 

نما كانكا يرمزكف بذلؾ إلى األمة كتعجب: كمف الميت يا جّدتي؟. الجّدة: كاف النعش  فارغا، كا 
 (1)الجزائرية ".

" أفرغ  "شريفة صالحي"كفي مقطع سردم أخر مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة(، تقكؿ  
العدك كؿ ما كاف لديو مف ذخيرة عمى المتظاىريف، فمفظت خالتي )عيشة( أنفاسيا كىي محتضنة 

لطاىرة، بعدما أشبعتو قببلت حارة كىي تردد: سأمكت العمـ الجزائرم الذم خضب بدمائيا الزكية ا
 (2)كلكف يبقى عمـ ببلدم مرفكعا كتعيش الجزائر حرة ".

فالعمـ الجزائرم يمثؿ رمزا مف رمكز الكطنية كيدخؿ ضمف دائرة المقدسات التي تعبر عف  
 استقبللية الدكلة، فبل يجكز أم كاف المساس بو.

لكجي نضيؼ مقطعا سرديا أخر مف قصة )صدل السنيف( كتأكيدا عمى ىذا المكقؼ اإليديك  
  " كقبؿ أف تبسط فتيحة الحصير أردؼ الجد قائبل كىك يشير بأصبعو: ابسطيو ىنا قبالة العمـ

  جدم؟ رد عمييا: ألمتع نظرم بألكانو األبيض كاألحمر كاألخضر سألتو فتيحة باندىاش: كلماذا يا
كاف حممي أف أرل عمـ ببلدم كىك يخفؽ مرفكعا عاليا  لطالما كانت ىذه األلكاف محرمة عمينا،

)...( كلقد تحقؽ الحمـ يا بنيتي، أجابتو: كلكف العمـ ما ىك إاّل قطعة قماش بألكاف مختمفة، غضب 
منيا جّدىا غضب شديدا كرد عمييا بميجة صارمة كالدمكع متحجرة في مقمتيو: عيب يا بنيتي عيب 

مف رمكز الدكلة الحرة  شيداء لـ تجؼ بعد، إف العمـ رمزأف يصدر منؾ كبلـ كيذا كدماء ال
 (3)ّنو رمز السيادة )...( شعرت فتيحة بخجؿ شديد فاعتذرت لجّدىا ".إ المستقمة،

                                                           
 .44_43شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص ص  –1
 .41(، ص1960ديسمبر  11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –2
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  بمعاني مبطنة، تخدـ إيديكلكجية المتكمـ كمحمبل امعين اداللي اإف كؿ قكؿ يتضمف مقصكد 
 قطع السردم السابؽ ليس تقديـ إجابة خاممةفالغرض مف تقنية السؤاؿ كالجكاب )الحكار( في الم

ّنما التأكيد عمى فكرة معينة أك نفييا أك معارضتيا، كتقديـ أفاؽ كاسعة لممستمع الطفؿ الذم  كا 
 يدخؿ في اعتباراتو تصكرات قيمية كرؤل تحدد كجية نظر الكاتب.

حصر أبطاؿ  لقد استأثر مكضكع )الثكرة الجزائرية( باىتماـ كبير مف طرؼ الكتّاب، كتـ 
الجزائر في عدد محدكد )ديدكش مراد، العربي بف مييدم، األمير عبد القادر، البشير 
اإلبراىيمي...( كالتركيز عمى حكادث معينة كفترات ميمة مف تاريخ الجزائر كاف ليا كقع عمى 

 مام...(. 8جكيمية/  5نكفمبر/  1الثكرة الجزائرية )

اب الطفؿ في ترسيخيـ لمفيـك الثكرة الجزائرية عند كتّ يعتبر ىذا النمط التكريرم المعتمد  
كتمجيد أبطاليا، كسيمة لحماية الطفؿ الجزائرم مف التيارات الخارجية كسبلح دفاعي عف ىكيتو 

اريخ في الثقافة العربية " إف عمـ التّ " Kantwell Smith" "ل سميثويكانت"ككطنيتو، يقكؿ 
 (1)ث كتقصي الكقائع ".المعاصرة سبلح دفاعي أكثر منو منيج بح

حصر الثكرة الجزائرية في عدد قميؿ مف الشخصيات  ما ىك إال إجحاؼ كبير في حؽ  إفّ 
المميكف كنصؼ المميكف شييد، الذيف ضحكا بالنفس كالنفيس مف أجؿ الجزائر، فكثيرا ما تصادؼ 

رة، لكف بالمقابؿ الطفؿ في محيطو أسماء تعد بالمئات كتبت عمى نصب تذكارية تخميدا لشيداء الثك 
 فقد اسقط أدبو الكثير مف أبناء الجزائر.

إاّل أف بعض القصص أحالت إلى شخصيات تاريخية كفترات زمنية كاف ليا دكر في تاريخ  
الجزائر، كنستشؼ ذلؾ مف خبلؿ عناكيف القصص التالية: تاريخ الجزائر )الزيانيكف(، تاريخ 

آغا(، تاريخ الجزائر )البربر المسممكف(، سيفاكس )أية الجزائر )ماسينيسا(، تاريخ الجزائر )حسف 
 أمجاد يحققيا النكميدكف(...كغيرىا.

                                                           
، 1995، 1،  ط الدار البيضاء، المغربعبد ا العركم، اإليديكلكجيا العربية المعاصرة، المركز الثقافي العربي،  –1
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ف االىتماـ بفترات محددة مف تاريخ الجزائر قد يفقده حمقات ماضية تدخؿ ضمف الثقافة إ 
التّاريخية التي تغيب عف الطفؿ، كتقدـ تصكرا مشكىا أك ناقصا عف تاريخ ببلده، فقد أعيد تشكيؿ 

عض الفترات التي سبقت الثكرة التحريرية عمى أّنيا انكسارات متتالية أك دكيبلت متساقطة الكاحدة ب
في قصتو )األمير عبد القادر الجزائرم( " كىكذا كاصؿ األمير  "رشيد أوزاني"تمكل األخرل، يقكؿ 

مؤازرة، كقكة عبد القادر جياده محققا بعض االنتصارات، كلكف قمة العّدة، كانعداـ المساندة كال
الجيش الفرنسي الذم تجاكز عدده مائة ألؼ جندم، كؿ ىذه العكامؿ أرغمتو عمى إنياء المقاكمة 

كفي مقطع سردم أخر مف قصة )تاريخ ، (1) ـ، بعد جياد استغرؽ سبع عشرة سنة " 1847سنة 
أعكاـ  الجزائر _الزيانيكف_( " ىكذا انتيت أشد المحف التي عاشتيا تممساف حصار داـ ثماني

كاممة، ثـ ما لبثت أف تفككت الدكلة المرينية كاستكلى عمييا الحفصيكف، ثـ تكسعت مناطؽ نفكذىـ 
  (2)لتشمؿ األندلس ".

كباإلضافة إلى ىذا التناسي الذم يشكب تاريخ الجزائر، فقد أغفؿ الكتّاب الجانب الحضارم  
ب السياسي كالحربي، رغـ أف الجزائر حققت م تزخر بو الجزائر مركزيف اىتماميـ عمى الجانذكالثقافي ال

انجازات حضارية كعرفت مذاىب فكرية، كأسست أنظمة حكـ كعبلقات اقتصادية، كأقامت قكانيف تنظـ 
مجتمعيا كفؽ متطمبات ثقافية كدينية كعرقية، إاّل أننا نجد بعض المقاطع السردية التي تخممت سطكر 

 مف جكانب التعميـ كالرقي كاإلزدىار لممجتمع الجزائرم: اريخية كالتي بّينت لمطفؿ بعضالقصص التّ 

" ككاف البطؿ عميركش )...( يتكفؿ بنفسو بشؤكف الطمبة الذيف كاف يرسميـ إلى تكنس _1
كالمشرؽ العربي لمكاصمة الدراسة، ككاف يقكؿ ليـ إف كانت معركتنا نحف مع الجيش االستعمارم 

 (3)كالظبلـ التي ال تقؿ أىمية عف معركتنا ".الفرنسي، فإف معركتكـ أنتـ ىي مع الجيؿ 

" قاـ خير الديف بربركس بإنقاذ كترحيؿ مسممي األندلس لما تعّرضكا مف اضطياد مف طرؼ _2
الصمبييف )...( ككطنيـ في مدينة الجزائر، كيذكر بعض المؤرخيف أف عدد ىؤالء المرحميف بمغ ما 

                                                           
 .8ئرم، صرشيد أكزاني، األمير عبد القادر الجزا –1
 .59، ص2013مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )الزيانيكف(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط،  –2
 .21رابح لكنيسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، ص –3
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مياراتيـ كحرفيـ الصناعية كالتقميدية شخص، فازدىرت مدينة الجزائر بفضؿ  70000يفكؽ 
كفنكنيـ الراقية التي جمبكىا معيـ مف األندلس، فتعمـ عمى يدىـ الكثير مف األىالي حرفا مختمفة 
كصناعة النسيج كصناعة النحاس كطرز القماش كدباغة الجمكد كالنجارة كالزخرفة إلى غير ذلؾ 

 (1)مف الحرؼ التي مازاؿ أثارىا قائـ إلى اليـك ".

  إف االقتصار عمى الجانب الحربي في القصص التّاريخية قد يدفع الطفؿ إلى العدكانية 
كتحميؿ كجيات نظر سمبية حكؿ شخصيات معينة أك دكؿ بأكمميا )فرنسا(، مما يّكلد نكعا مف التكتر 

أماـ كاقع كالقمؽ كالئّلتزاف الذم يصيب تفكير الطفؿ بعد فترات زمنية الحقة مف عمره، ألنو يجد نفسو 
مغاير عف الكاقع النصي الذم كاف يعيشو، كما أف تعريؼ الطفؿ بالجكانب الحضارية يجعؿ كيانو 

 اإلنساني يطغى عمى الكياف الغريزم، فيحاكؿ التكاصؿ مع اآلخر لتجديد حضارتو كثقافتو.

  

                                                           
 .12عبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، ص –1
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 تمييد:

اريخي لمطفؿ مف خبلؿ تجسيد ارتباط اإلنساف بكضعو الكتّاب عمى تصكير الكاقع التّ  درج
كصراعو في زمف الماضي، فينزؿ األديب إلى ذلؾ الكاقع غير منتمي لو كجكديا، كيستمد مف 
مكضكعاتو كحكادثو كشخصياتو نصكصا قصصية مختارة لمطفؿ، فاألديب يممؾ القدرة عمى نقؿ 

غة، أم تكظيؼ عالـ األشياء كالعبلقات كاألفكار العالـ الفني بكاسطة المّ  العالـ الخارجي إلى
كالسياسات تكظيفا فنيا ببلغيا، فتتحكؿ إلى ظكاىر متفاعمة كمتشاكمة فيما بينيا، فالكاقعية في قصة 
الطفؿ ىي "التقاط لحظة تنكير معينة تسيـ في اقتناص األفكار التي تغني السرد، حيث الكاقع 

يككف أكثر ثراء مف التخييؿ المنفصؿ عف أم كاقع، كمع ذلؾ يضطمع النص السردم ىنا يمكف أف 
بجماليات الكاقع، بما فييا جماليات القبح، حيث ينقسـ الكاقع إلى عالميف متبلحميف، ىما عالـ 

 (1)الخير كالشر ثنائيات متضادة كثيرة تسيـ في إثراء النص مف خبلؿ شعرية الكاقع أك جمالياتو ".

كىذا ما صكرتو لنا القصص التّاريخية مف خبلؿ نقميا لكاقع مميء بالصراعات بيف قيـ  
كجو لمطفؿ الخير كالشر مستمدة مف فترة تاريخية تنتمي لتاريخ الطفؿ، أم ربط الخطاب األدبي الم

لى نتج عف ىذا التزاكج الصدؽ الكاقعي " فالقكؿ بأف النص األدبي يعكد إتي بالمرجعية الكاقعية الت
كاقع ما، كبأف ىذا الكاقع يمثؿ مرجعو يعني أننا نقيـ بالفعؿ عبلقة صدؽ بينيما، كأننا نخّكؿ 

 (2)ألنفسنا إخضاع الخطاب األدبي إلى امتحاف الحقيقة، أم سمطة الحكـ عميو بالصحة أك الخطأ".

نما ىك تخيؿ، فإذا كاف األدب   لكف الخطاب األدبي ال يخضع لشركط الصحة كالخطأ، كا 
يعكس الكاقع، فإنو بيذا يجعؿ منو كثيقة مثؿ بقية الكثائؽ، فإذا كاف المؤرخ يشتغؿ عمى المادة 

اريخية كيعايف اآلثار كالكثائؽ، كيعمؿ السبب بنتيجة، كيربط بيف األحداث كالكقائع، غير أف التّ 
عادة إنتاجيا لغكيا يختمؼ مف أديب إلى أخر اريخ ، ألف التّ التعامؿ مع ىذه المككنات التّاريخية كا 

  الحبكة، الزماف)يخضع لفنيات السرد  (قصة تاريخية)يدخؿ مجاؿ األدب في شكؿ قصصي 

                                                           
 .22، ص2015، 1جدا )رؤل كجماليات(، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط  حسيف المناصرة، القصة القصيرة –1
، 2تزفيطاف طكدكركؼ، الشعرية، تر: شكرم المبحكث كرجاء بف سبلمة، دار تكبقاؿ، الدار البيضاء، المغرب، ط  –2

 .35_34، ص ص1990
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اريخ متناثرة ىنا كىناؾ كالحقائؽ معزكلة ، فإذا كانت األحداث في التّ (المكاف، الشخصيات
مدىا كالشخصيات مجردة، فإف األدب يقـك بعممية تنظيمية تجمع ىذه الفكضى المتناثرة في نسؽ ي

 شكبل كمعنى، كما أنو يعالج الشخصيات في أفعاليا كحركاتيا كمشاعرىا كأفكارىا.
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 .المبحث األول: الزمن في القصص التّاريخية

لقد أثار انتباه اإلنساف منذ العصكر القديمة ظاىرة التغير التي تخضع ليا األحداث 
ف خبلؿ تفسيرىا كمعرفة أسباب التغيرات التي كالظركؼ المحيطة بو، كحاكؿ السيطرة عمييا م

تعترييا، فكانت الطبيعة ىي المرجع الحقيقي الذم يمده بإشارات تساعده عمى فيـ المتغيرات 
الدكرية كالميؿ كالنيار كطمكع الشمس كغركبيا كتكالي األياـ كتغير الفصكؿ كغيرىا مف القرائف 

 حياتو.الزمنية التي ساعدت اإلنساف عمى تنظيـ شؤكف 

يا، لككنيا فالزمف ظاىرة حقيقية أدركيا اإلنساف منذ القدـ، كأقاـ عبلقة تكاصؿ كتأثر مع 
في تنظيـ مكاقفو كشؤكنو الخاصة، كذلؾ مف خبلؿ قياس ىذا الزمف كالخضكع  خبرة يستخدميا

ؼ بالزمف لنظامو اآللي كالديناميكي كالصباح كالمساء كالميؿ كالنيار كالشيكر كاألياـ، كىذا ما يعر 
  (1)الككني أك الفمكي " كىك إيقاع الزمف في الطبيعة، كيتميز بصفة خاصة بالتكرار كالبلنيائية " 

ىذه اّلمحظات الزمنية تككف مستقمة عف الذات اإلنسانية، كتعرؼ بالزمف الخارجي " كخصائص ىذا 
دؽ يتعّدل الذات المفيـك ىي في ككنو مستقبل عف خبرتنا الشخصية لمزمف، كفي ككنو يتحمى بص

في اعتباره، كىذا ىك األىـ مطابقا لتركيب مكضكعي مكجكد في الطبيعة كليس نابعا مف خمفية 
 (2)ذاتية لمخبرة اإلنسانية ".

ىذا النكع مف الزمف يؤدم دكرا كبيرا في القصص التّاريخية، ألنو يندمج ضمف السرد كيساىـ في  
دامو يسقط الخبرة الخارجية عمى الخبرة الفنية الداخمية تحريؾ األفعاؿ كاألحداث كالشخصيات، فاستخ

 لمنص، مما يجعؿ الطفؿ يتكىـ بحقيقة ىذا الحكي، كمف المقاطع السردية المكظفة لمزمف الطبيعي:

" كفي المساء عندما خّيـ الّظبلـ خرج مّصاصك الّدماء كعادتيـ، كككؿ يـك يحاصركف الحّي _1
ات عمى البيكت، بيتا بيتا، يثيركف الفكضى كاليمع كيخرجكف الشباب بآلياتيـ الجينمية، كيشّنكف غار 

  (3).مف بيكتيـ كيزّجكف بيـ في الشاحنات"

                                                           
 .74، ص2004الكتاب العامة، القاىرة، مصر، د ط،  سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ىيئة –1
 .67المرجع نفسو، ص –2
 .42_41(، ص ص 1960ديسمبر  11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –3
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" ذات مساء عند العصر، حّضرت لي أمي صينية اإلسفنج كعادتيا، كناكلتني إياىا كلساف _2
 (1)حاليا يميج بالدعاء كالثناء ".

سانية يقابمو زمف أخر ىك الزمف الذاتي الذم ىذا الزمف المكضكعي مستقؿ عف الخبرة اإلن 
يعيو اإلنساف بتجسيد تمثبلتو في األدب، حيث يعني الزمف " كجزء مف الخمفية الغامضة، أك كما 
يدخؿ الزمف في نسيج الحياة اإلنسانية كالبحث عف معناه، إذف ال يحصؿ إاّل ضمف نطاؽ عالـ 

 (2)صيمة ىذه الخبرات ".حياة إنسانية تعتبر حنطاؽ الخبرة ىذا أك ضمف 

كبيذا يصير الزمف شخصي أك ذاتي يعبر عف التجربة اإلنسانية ككيفية تجسيدىا ليذا  
الككف الداللي في األدب، حيث يستعير اإلنساف آلياتو ليعبر عف انفعاالتو كانطباعاتو التي يشعر 

  ألصؽ بالذات اإلنسانيةبيا كعبلقاتو التي يقيميا مع الكجكد كاآلخريف، فيذا الزمف نفسي يككف 
  اإلنساف في مسركداتو الشفكية كالكتابية، فالسرد يعتبر مككف داللي يحتضف الزمف عنويعبر 

شكاالتو.   كيتمثؿ تمظيراتو المعنكية كتعقيداتو كا 

السرد بأنو " المصطمح العاـ الذم  مغة واألدب"المصطمحات العربية في الّ كيعرؼ معجـ " 
د أك أحداث أك خبر أك أخبار سكاء أكاف ذلؾ مف صميـ الحقيقة أـ يشتمؿ عمى قص حدث كاح

 (3)مف ابتكار الخياؿ".

فالسرد ىك عممية إنتاج خطاب حقيقي أك محتمؿ الكقكع، أم متخيؿ، فيذا البناء النصي  
سانية الخطية التي تنظـ الخبرات اإلنسانية في نسؽ منظـ كفؽ تقنيات غة األداة المّ يشّيد بكاسطة المّ 

  الزمف التي تتجمى في كضعيات مختمفة كمتمايزة، تنـ عف أبعاد نحكية كتأكيمية كفمسفية كفنية
فالتجميات الزمنية التي تظير داخؿ النص السردم تتعدد كفؽ محددات خطابية كجمالية خاضعة 

 الختيارات المبدع الذم ينصب الزمف كأحد العناصر الفنية المنتجة لمدكاؿ في النص.

                                                           
 .19(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة ) الفاتح مف نكفمبر  –1
 .66حفكظ(، صسيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب م –2
 .198مجدم كىبو ككماؿ الميندس، معجـ المصطمحات العربية في الّمغة كاألدب، ص –3
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اعي التي أدت بالكتّاب إلى تقديـ الزمف عمى العناصر الفنية األخرل كما ترل كمف الدك  
: أنو عنصر محكرم، تترتب عميو عناصر التشكيؽ كاإليقاع كاالستمرار، كىك الذم سيزا قاسم" "

يحدد الدكافع السببية كالتتابع كاختيار األحداث كالمكاقؼ، كما أنو يحدد شكؿ العمؿ األدبي، فكؿ 
مف الترتيب الزماني يكشؼ عف مقاصده كجماليتو، كما أف الزمف يتماىى  امعين انظامنص يتبع 

مع باقي العناصر القصصية، فبل يمكننا دراستو منعزال أك استخراجو مف النص كالشخصية 
 (1)كالمكاف، فيك يتخمؿ كؿ أجزاء النص السردم، كىك الييكؿ الذم ينبني عميو النص.

مف أىـ المكاقؼ البارزة التي كانت سباقة إلى إدراج الزمف في كيعتبر المكقؼ الشكبلني  
البناء النصي، كاعتباره أحد المحاكر السردية التي يقـك عمييا ترتيب األحداث، فيـ )الشكبلنيكف( 
مف " األكائؿ الذيف أدرجكا مبحث الزمف في نظرية األدب كمارسكا بعضا مف تحديداتو عمى 

كقد تـ ليـ ذلؾ حيف جعمكا نقطة ارتكازىـ ليس طبيعة األحداث في األعماؿ السردية المختمفة، 
نما العبلقات التي تجمع بيف تمؾ األحداث كتربط أجزاءىا ".  (2)ذاتيا كا 

مف ىذا المنطمؽ جاء تمييزىـ بيف المتف كالمبنى " فاألكؿ ال بد لو مف زمف كمنطؽ ينظـ  
كفؽ تسمسؿ  الحالة خاضع لمبدأ السببية منظـ ، كيككف السرد في ىذه(3)األحداث التي يتضمنيا " 

زمني خطي، أما الثاني " فبل يأبو لتمؾ القرائف الزمنية كالمنطقية قدر اىتمامو بكيفية عرض 
 (4)األحداث كتقديميا لمقارئ تبعا لمنظاـ الذم ظيرت بو في العمؿ".

متداخؿ، نحاكؿ في كمف مكقؼ الشكبلنييف في تقسيميـ ليذيف النكعيف مف الزمف المتسمسؿ/ال 
 دراستنا ليذه المدكنة التّاريخية إلى الكشؼ عف كيفية اشتغاليما كالمكاصفات الجمالية الناتجة عنيما.

تقـك تقنية سرد األحداث في القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ عمى النسؽ الكبلسيكي الذم  
بدأ السببية في ترتيب الكحدات يخضع لم امستقيم ازماني اعرؼ منذ القديـ، أيف يتبع الكتّاب خط

                                                           
 ، بتصرؼ.38سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية محفكظ نجيب(، ص –1
، 1990، 1ط المغرب، يضاء، حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار الب –2

 .107ص
 .107ص، المرجع نفسو –3
 .107المرجع نفسو، ص  –4
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النصية المتككنة مف مجمكعة مف األحداث المختمفة، فيذه األحداث تقدـ لمطفؿ بنفس ترتيب 
، كالذم يقصد بو الترتيب (1)كقكعيا، كىذا ما يعرؼ في الدراسات النقدية بمستكل القص األكؿ
ياية، كىذا الطابع الزمني ىك التسمسمي لؤلحداث كزمف القصة، حيث تحدد نقطة البداية كنقطة الن

الغالب في معظـ النماذج المدركسة، حيث يعمد الكتّاب إلى كضع معالـ لغكية زمنية تساعد الطفؿ 
 عمى تتبع خط القص.

 اريخية:كيمثؿ الشكؿ التالي المخطط النمكذجي الذم اتبعت مساره أغمبية القصص التّ  

 

 بطؿ                                      كفاة البطؿمكلد البطؿ      أىـ المستجدات في حياة ال

 

 

 لسنة                  السنكات مرتبة ترتيبا تصاعديا                                      السنة              ا

 

يمكف لمطفؿ مف تتبع التطكر الذم يفرضو السرد القصصي عندما يبدأ مف نقطة محددة ثـ  
إلى عرض مجمكعة مف الحكادث كالكقائع مرتبة ترتيبا تزامنيا كخاضعة لفعؿ العبلقات ينتقؿ 

التطكرية التي تربط بينيا، ىذا التطكر الذم يّكلد الحبكة أيف تتأـز األحداث ثـ تبدأ في االنفراج 
ؿ ال يكاد الطفؿ يبلحظ فيو أم تخمخ امنطقي تدريجيا، فالكاتب عند نقمو لحدث معيف يتبع تسمسبل

  أك تكتر زماني، مما يحقؽ القبكؿ الفعمي لتتبع مسار القصة نحك النياية بشكؿ منتظـ كمتسمسؿ
 كيحفزه لمعرفة ما ىك آت في السرد، فيثير عنده الفضكؿ كالتشكيؽ لتمقي النص.

ففي ىذه النماذج القصصية يمتـز الكتّاب بإتباع خط زمني متسمسؿ كتتبع األجزاء كالكحدات  
ا مرتبا تبعا لسنة كقكعيا، فينا يككف الكتّاب خاضعيف لنكع مف الزمف يعرؼ بالزمف النصية تتبع

                                                           
 .57ينظر، سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ص –1
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اريخي الذم يمتمؾ اتجاه كزاكية معينة " فيك يتجو إلى األماـ أكال فيمثؿ خطا أفقيا تنطمؽ عميو التّ 
مف حيكات الشخصيات في اتجاه كاحد ال رجعة فيو، كىذا ما يعرؼ بالطبيعة البلعكسية لمزمف، فالز 

 (1)يسير نحك المستقبؿ مؤكدا حتمية مصير البشرية كىي مآؿ اإلنساف لممكت ".

اريخ( كالجنس إف سيطرة الزمف التّاريخي عمى المدكنة المدركسة يبرره طبيعة المكضكع )التّ  
" أف ركاية Muir" "مويرفرض نظاما زمنيا خطيا، يرل "ياألدبي )السيرة أك الترجمة( الذم 

يا الزمف " عديـ األىمية بسبب أنو ال يتبع إاّل ضركرة كاحدة ىي ازدياد أعمار الشخصية يككف في
الشخصيات حسابيا كالمضي في تغييرىـ بدرجة كاحدة كدكف النظر إلى رغباتيـ كخططيـ، كالزمف 

  (2)ىنا ال يأبو إاّل بسيره كحده ".

مف خبلؿ المقاطع عؿ الزمف فيتجو الزماف باإلنساف نحك الفناء كالمكت، فالطفؿ يممس  
ية نحك التدىكر السردية الختامية التي تقدـ لو أثر الزماف عمى اإلنساف، كأف حتميتو كقدريتو متكجّ 

عف )البشير اإلبراىيمي( " انتقؿ الشيخ البشير اإلبراىيمي إلى  رشيد أوزاني"قكؿ "يكاالنحطاط، 
بعد عمر مبارؾ زاخر ـ، 1965مام  19ق المكافؽ 1385محّرـ  18جكار رّبو يـك الخميس 

" تكفي  "عبد الحفيظ شقال"يقكؿ  (الحاج أحمد بام)، أما عف (3)بالجياد األكبر في سبيؿ الجزائر" 
 (4)ـ".1850نو تـ تسميمو عاـ أأحمد بام في ظركؼ غامضة كيعتقد بعض المؤرخيف 

  نساففداللة المكت في القصة التّاريخية تشير إلى المصير المأسكم الذم يخضع لو اإل 
كالذم ال بد مف مكاجيتو رغـ ككنيـ أبطاؿ، إاّل أنيـ مساقكف نحك نياية تحددىا طبيعة الظركؼ 

" في أحمد فريطسالتي يمركف بيا، أك حتمية القدر اإلنساني المجبكؿ عمى الفناء كالمكت، يقكؿ "
لى مقبرة قصتو )سعد بف أبي كقاص( " كّفف سعد في ذلؾ الثكب كحمؿ عمى األكتاؼ مف العقيؽ إ

البقيع ليأخذ مكانو إلى جانب مف سبقكه مف الصحابة عمى بعد مئات األمتار فقط مف قبر رسكؿ 

                                                           
 .70سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ص –1
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ىجرية  55ا صمى ا عميو كسمـ، كصاحبيو أبي بكر كعمر رضي ا عنيما، كذلؾ سنة 
 (1)ميبلدية رضي ا عنو كأرضاه ". 675المكافؽ ؿ 

ىذا مكت الشخصية فإف  ضافة إلى داللة الفناء بسببباإلفنممس داللة أخرل تقترف بالزمف  
غالبا ما يصبغ بنياية تشريفية أك تخميدية تقكد الطفؿ إلى تبني منظكمة قيمية يستنبطيا مف المكت 

 "Lukácsلوكاش" "حياة الشخصية التّاريخية المترجـ ليا، فالزمنية في ىذه الحالة حسب رأم "
يجابية في آف كاحد " إنيا ذلؾ االنحطاط التدريجي لمبطؿ، كىي في نفس الكقت تعبر عف  سمبية كا 

ي العبلقات اإلشكالية كالمكسطة التي عاالنتقاؿ مف شكؿ أدنى إلى شكؿ أكثر أصالة ككضكحا لك 
 (2)تجمع بيف الركح كالقيـ كالمطمؽ ".

كما تضمنت القصص التّاريخية إشارات زمانية تاريخية اتخذىا الكتّاب كخيط رئيسي أك  
انكم لبناء نصكصيـ السردية، فيذه القرائف الزمانية تساعد الطفؿ عمى فيـ العالـ النصي المتخيؿ ث

 لكجكد عالـ كاقعي حقيقي مقابؿ لو، كنستشيد بمقاطع سردية تكحي بالكاقعية كالمكضكعية:

  " طمب حممكار المساعدة مف قرطاجة لكنيا لـ تستجب، فاستعاف حممكار بالمرتزقة النكمدييف
ـ، عمدت  1958فيفرم  8" في يـك  (3)ؽ. ـ". 241أدل ىذا إلى انيزامو كطمب الصمح عاـ ف

القكات الجكية الفرنسية عمى قصؼ ساقية سيدم يكسؼ، كىي قاعدة خمفية لجبية التحرير، كانت 
ـ نادل  1881" في شير أفريؿ  (4)جئييف كالمعطكبيف الجرحى ".ئلمداد كاستقباؿ البّل لتستعمؿ 
كعمامة بالجياد، فكاجو معارؾ عديدة مع فرنسا مثؿ: معركة الخيثر، معركة مكالؽ، معركة الشيخ ب

" استمر الحاؿ عمى ىذا الكضع  (5)جنديا ". 60تازينة كمعركة الشبللة التي خسرت فييا فرنسا 
ـ، اليـك الذم أعمف فيو كقؼ  1962مارس  19المؤلـ معاناة في النيار كأرؽ في الميؿ إلى غاية 

                                                           
 .14أحمد فريطس كمحمد الفاضؿ سميماف، سعد ابف أبي كقاص، ص –1
 .109ة الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصية(، صحسف بحراركم، بني –2
 .7مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )ماسينيسا(، ص –3
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بلؽ النار، كاف ىذا اليـك يكما مشيكدا ال ينسى، فقد المستكطنكف فيو أعصابيـ، فحّكلكا الجزائر إط
 (1)العاصمة كبقية المدف إلى أتكف يتأرجح ".

إف ىذه األزمنة التي تسخر بيا قصة الطفؿ تسعى إلى ربط " الحقيقة التاريخية بالحقيقة المتخيمة  
  دع الكاتب جزئياتو كمككناتو بطريقة فنية كجمالية تجعؿ )القصة()في القصة(، لتصبحا عالما جديدا يب

ف اعتمدت في الكاقع انزياحا عف الكاقع ال يطابؽ ىذا الكاقع المادم كال يحاكيو بؿ يفارقو".  (2)كا 

فرغـ خاصية الترتيب الزماني الذم تتسـ بو ىذه النصكص، حيث أضفى عمييا طابع  
ميا غير قابمة لمتأكيؿ كالتعميؿ كالتفسير، ألنيا تحافظ عمى نمطيتيا المكضكعية كالتّاريخية، مما يجع

الخطية، إاّل أف ىذا ال يمنع أحيانا مف تداخؿ كتكازم بعض األحداث التي كقعت في نفس 
اّلمحظات جنبا إلى جنبا، مما يجعؿ الكتّاب يحدثكف نكعا مف التخمخؿ في الترتيب المنطقي ليا 

لتقاطع الذم قد يحصؿ في نسيج النص تفرضو الكتابة السردية التي الذم قد يقدـ أك يأخر، فا
 إيمانتتضمف بيف ثناياىا كحدات نصية متشابكة كأزمنة متنكعة كمتجاكرة في آف كاحد، تقكؿ "

" في قصتيا )جميمة بكحيرد( " قضت جميمة بكحيرد سنكاتيا في السجف إلى غاية إعبلف قادري
نساه الجزائريكف آنذاؾ، يـك االنتصار كالفكز المحقؽ ضد االستقبلؿ، ذلؾ اليـك الذم لف ي

االستعمار الغاشـ، ظف في يـك أنو سيخمد عمى أرض الجزائر الحبيبة متناسيا، أف ليا أبناءىا 
 (3)األحرار الذيف سيدافعكف عنيا حتما كلف يرضكا أبدا باستعمار دخيؿ يدكس عمى كرامتيا ".

  تقبؿ مف خبلؿ استخداـ أفعاليما النحكية )قضتفالنص يجمع بيف زمف الماضي كالمس 
ينساه، سيخمد، سيدافعكف( فالتكاتر الزمني مكجكد حتى لك كاف بسيطا كطفيفا يفيـ مف السياؽ 

حتى في السرد األكثر التزاما "" Michel Butor" "ميشال بوتورالداللي لمنص، ففي رأم "
إاّل في بعض األحياف، كأف العادة كحدىا ىي بالتسمسؿ الزمني ال نعيش الزمف باعتباره استمرار 

                                                           
 .56(، ص1960ديسمبر  11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –1
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التي تمنعنا مف االنتباه أثناء القراءة إلى التقطعات كالكقفات كأحيانا القفزات التي تتناكب عمى 
 (1)السرد".

فكظيفة النص السردم ليس عرض مجمكعة مف الكقائع كاألحداث في تسمسؿ زماني كتتابع 
  لنصية كاّلمغكية كفؽ نظاـ زماني خاص كمغايرمنطقي فحسب، كلكف تنسيؽ ىذه الكحدات ا

شكاالت فد تمس معطياتو  خضاعيا لتقنيات تجنب النص السردم مف الكقكع في تعقيدات كا  كا 
النصية كتأكيبلتو الداللية، مما يصبغ عميو نكعا مف التشكيؽ كالديناميكية الفّعالة التي تكتر القارئ 

 و أزمنة مختمفة.تجاذب أطرافتكتجعمو يعيش في عالـ متخيؿ 

  فالزمف "في الركاية الدرامية ىك زمف داخمي حركتو ىي حركة الشخصيات كاألحداث
 (2)كبانحبلؿ الحدث يأتي فترة يبدك فييا الزمف ككأنو تكقؼ، كيترؾ مسرح األحداث خاليا ".

، ترتبط حركتو ي السرد الكبلسيكي إلى ككنو داخياف ابيذا انتقؿ الزماف مف ككنو خارجي
نما تكبح ثيؼ لمحظات أك حذفيا أك ركة الشخصيات كاألحداث، فمـ يعد إسقاطا لزمف كاقعي، كا 

 فترات زمنية ال طائؿ مف إيرادىا في النص. القفز عمى

ىذا النكع مف الزمف  يستخدـ تقنيات تجعمو يتحرر مف قيكد المكضكعية التي أجبر عمييا 
اـ كيرتد إلى الكراء دكف أف يؤثر عمى مف قبؿ ليصير مرنا يتسع كيتقمص، كيخطك إلى األم

نما مف حيث ترتيبيا كصياغتيا كفؽ ما تقتضيو متطمبات  األحداث مف حيث ماىيتيا ككجكدىا، كا 
 النص الجمالية كالفنية.

 اريخية عمى مستكييف:مف ىذا المنطمؽ ندرس الزمف الداخمي في القصص التّ 

 أ_ مستكل النظاـ  ب_ مستكل المدة.

 كل النظاـ:أ_مست
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يشيد النص السردم عند ترتيبو لؤلحداث زمنييف: زمف السرد كزمف القصة، فزمف القصة يتمثؿ  
في كقكع عدة أحداث في كقت كاحد، مما يصعب عمى الكاتب رصدىا كتعييف مكاقعيا ككيفية تكزيعيا 

بعدا كتابيا كاحدا عمى مستكل السرد لما ليذا الجانب مف أىمية في العمؿ ذاتو، فخطية السرد تمتمؾ 
األمر الذم يقتضي مف الكاتب تحصيؿ مجمكعة مف المفاىيـ كاإلجراءات الدقيقة التي يستمزميا زمف 
السرد بتجاكزه الترتيب المتسمسؿ لؤلحداث مف خبلؿ انتقاء بعض منيا أك حذفيا أك تقديميا أك تأخيرىا 

يا الكتّاب: تقنيتي االسترجاع يلإيمجأ بما يخدـ انسجاـ النص الداخمي، كمف األساليب الفنية التي 
تي " تعني دراسة " بالمفارقة الزمنية كالG. Genetteجيرار جينات" "كاالستباؽ أك ما يعرؼ عند "

حكاية ما مقارنة نظاـ ترتيب األحداث أك المقاطع الزمنية في الخطاب السردم بنظاـ الترتيب الزمني ل
نفسيا في القصة، كذلؾ ألف نظاـ القصة ىذا تشير إليو الحكاية تتابع ىذه األحداث أك المقاطع الزمنية 

 (1)صراحة أك يمكف االستدالؿ عميو مف ىذه القرينة غير المباشرة أك تمؾ ".

 االسترجاع: 1 أ_

" االسترجاع بأنو " كؿ ذكر الحؽ لحدث سابؽ G. Genetteجيرار جينات" "يعرؼ " 
 (2)لمنقطة التي نحف فييا مف القصة ".

سترجاع تقنية زمنية تحيؿ إلى أحداث ماضية تـ استرجاعيا في حاضر السرد، حيث فاال
راء يسترد فييا فترة زمنية يتكقؼ السارد عف متابعة األحداث الكاقعة في اّلمحظة اآلنية ليعكد إلى الك 

ي كىذا النكع مف السرد كاف خاصّية حكائية في " المبلحـ القديمة، كأنماط الحكي الكبلسيكسابقة، 
 كتطكر بتطكرىا، ثـ انتقؿ إلى األعماؿ الركائية الحديثة التي ظمت كفّية ليذا التقميد السردم

 (3)د المصادر األساسية لمكتابة الركائية ".كحافظت عميو، بحيث أصبح أح
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كقد تفاكتت قدرة كتّاب أدب الطفؿ عمى تكظيؼ ىذه التقنية ككيفية اشتغاليا في النص 
ي آليات كتابية تنـ عف كفاءة الكاتب كمراكغتو في اّلمعب باألزمنة كبمبمة القصصي، إذ أنيا تستدع

 الترتيب الزمني الذم تعّكد عميو الطفؿ في قصصو.

كيمكف أف نقسـ االسترجاعات الكاردة في القصص التّاريخية إلى صنفيف: صنؼ يعتمد 
 عمى الذاكرة في عممية االسترجاع كصنؼ آخر يفرضو السياؽ النصي.

ؿ الذاكرة في النص القصصي بكصفيا مبدأ التكاصؿ الذم يربط الّمحظات الزمنية تشتغ 
المختمفة فيي " قكة سيالة دينامية مرنة جدا تفعؿ في نفسؾ بحيث كّمما كجدت نفسؾ تحت ىيمنتيا 
كجدت نفسؾ مثارا ألنؾ تكتشؼ فيما تتذكر أشياء لـ تكتشفيا عندما تذكرت ىذا الحدث بالذات 

 (1)ا النكع مف الذاكرة ىك النكع المحيي كالميـ في الخمؽ الركائي ".فيما مضى، ىذ

في المدكنة المدركسة يعني االنزياح عف رتابة السرد الركتيني الذم عرفتو  كاستخداـ الذاكرة 
الكتابة لمطفؿ في الجزائر، كيعد ىركبا مف األنماط التكرارية التي تقؼ عائقا أماـ تنشيط مخيمة 

محظات الزمنية المختمفة، مما يساعده عمى تفسير كتعميؿ األحداث عمى الربط بيف الّ الطفؿ كتعكيده 
ضاءة جكانب مختمفة منيا، حيث تميزت بعض النماذج القصصية بعرض بدايات تمييدية  كا 
تخاطب كعي الطفؿ كتدعكه لمكلكج، ثـ التماىي مع عالميا النصي المتخيؿ كفؽ استرتاجية السرد 

ؾ مف خبلؿ االستدالؿ بيذه المقاطع التمييدية التي كردت في المدكنة الحاضر، كنستشؼ ذل
 المدركسة:

 _" رجاء: كىؿ تعرفيف يـك العمـ يا جّدتي )...(1

 صييب: حّدثيني عنو يا جّدتي، أنا ال أعرؼ شيئا عف ىذا اليـك الذم تتحدثكف عنو سكل اسمو.

 اديس؟رجاء: كما عبلقتو يا جّدتي بالعبّلمة عبد الحميد بف ب

                                                           
، 1برا إبراىيـ جبرا، تمكز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ط إبراىيـ جندارم، الفضاء الركائي في أدب ج –1

 .82، ص2013
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 (1)اريخية اليامة ".الجدة: سأحكي لكـ يا أعزائي عف ىذه المناسبة التّ 

_ " جمست كاميميا في حجر جّدتيا _جميمة_ كبيدييا الصغيرتيف عانقتيا كبصكتيا العذب 2
كابتسامتيا الحمكة طمبت منيا أف تحكي ليا حكاية رّدت الجدة جميمة بابتسامتيا المعيكدة عمى 

حاضر يا عزيزتي، لكف ىذه المّرة سأحكي لؾ حكاية مف الكاقع المعيش، كليس  حفيدتيا كاميميا:
مف نسج الخياؿ. كاميميا: ىذا شيء جميؿ يا جّدتي كخاصة إذا كانت الحكاية مف تراثنا الثقافي أك 

 (2)مف يكميات ثكرتنا المجيدة ".

ة المعيشة، جاءت األـ _ " كفي اليـك المكالي، كبعد العشاء اجتمعت العائمة كالعادة في غرف3
بصينية الشام، فطمبت كاميميا مف كالدىا عمّي الذم كاف يجمس إلى جانب جّدتيا جميمة أف 
يكاصؿ ليا سرد الحكاية، ثـ أضافت: كأنت يا أمي اجمسي معنا، لتشاكي جّدتي كأبي قي استرجاع 

 (3)".الذكريات 

ية رنيف السؤاؿ في أعماقو ك رس في ساحة الثان_ " جمع األستاذ أدكاتو كاستعد لمخركج بعد أف رّف الج4
بعد أف كاف  «بكعمامة»صار اسـ الثانكية  ذامنذ حيف، كاف سؤاال بريئا تفّكه بو أحد الطمبة: لما

، كقؼ األستاذ )إبراىيـ الشيخ( عند مدخؿ الثانكية يتأمؿ االسـ الجديد، مؤل رئتيو بنفحات ؟«ديكارث»
 (4)".شتى مف أحداث الزمف زمف الصّبا رت عمى ذاكرتو صّكرمف أكسجيف الماضي البعيد، فانيم

تكشؼ ىذه الخطابات السردية التمييدية عف نقطة بداية السرد القصصي الذم ينطمؽ مف  
الحاضر ليعكد أدراجو نحك الماضي، كذلؾ بفعؿ الحكي الذم يكثؼ مف داللية الماضي المسترجع 

طبيعة الشخصيات كدكرىا في تحريؾ  مف طرؼ شخصيات النص، ىذه المقدمات تكشؼ عف
مسار السرد كتفعيؿ األحداث الحاضرة، حيث نجدىا تنفخ في ركح الماضي الزائؿ لتعيد بعثو مف 
جديد بتشكيمة تكافؽ بيئة الطفؿ الجزائرم، كما تعمؿ )المقدمات( عمى رسـ خمفية معرفية تكجو 

                                                           
 .6_5شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص ص –1
 .3(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
 .3ص (،1960ديسمبر 11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –3
 .9رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –4
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ردية السابقة اعتماد الطابع الجدلي الطفؿ إلى الكجية المقصكدة، فكما الحظنا في المقاطع الس
كالحكار القائـ عمى التساؤالت كالرّد بإجابات جاىزة كمنتجة قبميا مف طرؼ السارد إلدخاؿ الطفؿ 

 ضمف رؤيتو الذاتية.

فرغـ كركد الزمف الحاضر بدرجة أقؿ في البداية إاّل أنو يعتبر افتتاحية تمد جسكر التكاصؿ  
 ، مما يّكلد لدل الطفؿ استعدادا فكريا كعاطفيا لتقبؿ ما سيركل لو.كالترابط بيف الماضي كالحاضر

إف ىذا االنقطاع البدئي في الزمف ىك بمثابة " دفع بالسرد نحك زمنية مغايرة، زمنية  
تعددية، تعطي لمسرد الحكائي قيمة جديدة مادامت تجرده مف كؿ فعؿ تعاقبي، فتجعؿ منو ال نيائيا 

ر كالنياية كاالنغبلؽ، إنيا زمنية تتعايش فييا كؿ الّمحظات ببل تراتب ال يقؼ عند حد حيث المصي
كببل تمايز عمى نحك يتخمص فيو مف سمطة الزمف )الخطي( كسطكتو كيغدك زمف السرد تجربة في 

 (1)". الحرية كالقدرة

  كاالسترجاع في المقاطع السابقة ال ينفصؿ عف السرد بؿ يككف دائما في حالة التحاـ معو 
تبطا بو كممكنا غالبا بعكاطؼ الشخصيات كمشاعرىـ، فالسارد ينتقؿ بيف عناصر الزمف مف مر 

" صالحي شريفة، تقكؿ "جعمت منيما كحدة ال يفصميا فاصؿ ماضي كحاضر في حركة طبيعية
في قصتيا )يكميات أشباؿ الثكرة( " التفت األب إلى أّمو كىك يستحضر تمؾ السنكات بحرقة تارة 

مكع تارة أخرل، ثـ قاؿ: استمر الحاؿ عمى ىذه الكتيرة، المدرسة مفتكحة لكؿ مف لو كبالصمت كالد
رغبة في تعمـ لغة كطنو، كاإلقباؿ عمييا كاف في تزايد مستمر، فانتبو العدك إلييا، كصار يضايقنا 

صافير كيستفزنا بزياراتو الفجائية، كذات يـك كاف فيو الجّك ربيعيا، نكافذ القسـ مفتكحة كزقزقة الع
تمؤل المكاف، كنحف منيمككف في حؿ العمميات الحسابية، إذا بقرع قّكم عمى الباب، ارتبكنا ارتباكا 

 (2)شديدا، كتكقفنا عف العمؿ كجمدنا في أماكننا ننتظر".

                                                           
شكرم الطكانسي، شعرية اإلختبلؼ )ببلغة السرد في أعماؿ إدكارد خراط(، دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، د ب، ط  –1
 .119، ص2013، 1
 .9_8ص  (، ص1960ديسمبر 11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –2
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يتميز فعؿ )يستحضر( بحمكلة داللية ازدكاجية، فيك مف ناحية يحيؿ إلى فعؿ التذكر  
 شريفةالحاضر )مف خبلؿ الصيغ المضارعة(، فالكاتبة " )الماضي(، كمف ناحية أخرل عمى

" تكسر حاضر القص لتفتحو عمى زمف الماضي، فيحدث لدل الطفؿ نكعا مف التشكيؽ صالحي
كالتمذذ قي معرفة ما حصؿ في الماضي، فقد تداعت األفكار في ذىف شخصية )األب( كتكافقت 

 .بالصكرة التي تخدـ ما ييدؼ إليوترتيبيا  عممية استحضار األحداث الماضية التي أعاد

إف السرد االسترجاعي قد يعادؿ في قصة الطفؿ حمـ اليقظة، فمف المقطع السردم السابؽ  
  يتبيف أنو كاف رد فعؿ نفسي مف طرؼ شخصية )األب( المعبرة عف البؤس اإلنساني الذم عانتو

يميؿ إلى " االحتفاؿ  كبذلؾ انكشفت لمطفؿ مخاكؼ كرغبات الشخصية، فاالستذكار في القصة
بالماضي لتكظيفو بنائيا عف طريؽ استعماؿ االستذكارات التي أتت لتمبية بكاعث جمالية كفنية 

 (1)خاصة في النص".

)بكعمامة _ممحمة أكالد سيدم الشيخ_(، يقكؿ الكاتب  لرابح خدوسي"كفي قصة أخرل " 
لبصرىا يمتد بعيدا عبر شركد ذىني  "كتصمت األـ مرة ثانية لتستسمـ لتفكير طكيؿ، أطمقت العناف

غريب، كانت خبللو تسترجع ذكريات الماضي الممزكجة بحديث أميا عف القدـك الفرنسي الذم 
، كغّير اسـ المدينة مف بياضيا إلى سكاد أثـ الككلكنيؿ 1852أنشأ مركزا عسكريا بالبيض سنة 

معركتو مع  «برزينة»ضكاحي الذم جاء قبؿ ذلؾ عمى رأس قكات فرنسية يـك أف شيدت  «جيرم»
 (2)جيش األمير عبد القادر".

  ىذا االسترجاع التمقائي الطبيعي لمجرل الذكريات ال يخمخؿ مف بناء النسؽ النصي إفّ  
ّنما يأتي مندمجا في ثنايا النص، معبرا عف حالة شعكرية خاصة أك ذكرل استدعتيا ضركرة  كا 

 المكقؼ.

                                                           
يدم، جمالية المكاف في ثبلثية حنا مينو )حكاية بّحار، الّدقؿ، المرفأ البعيد(، منشكرات الييئة العامة السكرية ميدم عب –1

 .239، ص2011، 1لمكتاب، دمشؽ سكرية، ط 
 .12_11رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص ص  –2
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ي مقطع سردم أخر مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة( كنفس الكظيفة يؤدييا االستذكار ف 
  "تدخمت الجدة قائمة: حقا يا كاميميا، كانت أمؾ في ذلؾ العيد صبية ال يتعدل عمرىا أربع سنكات
كاف بيت أسرتيا مجاكرا لبيتنا، مازالت صكرتيا عالقة بذىني، كىي تحتضف دميتيا كتحاكرىا 

ذا ما سمعت أزيز الشاحنات  أك شاىدت جيش االحتبلؿ يقترب مف الحارة، تكثر كشخص عاقؿ، كا 
 (1)مف الصراخ كالبكاء ".

  تشكمت صكرة الزمف في ىذا المقطع السردم مف خبلؿ صيغتي الماضي كالحاضر 
ؿ مراكغة فنية قد تكىـ بالمعايشة الحقيقية لمكقائع مف خبلؿ تضميف كالتداخؿ بينيما شكّ 

، كترمي شخصية )الجّدة( في ىذه التداعيات االستحضار لزمف المضارع )تحتضف، تحاكر(
يا بعدا جديدا كتفسيرىا تفسيرا يتماشى مع المكاقؼ اآلنية لسردية لؤلحداث السابقة إلى إعطائا

كيصبغ عمى ىذه الذكريات نكعا مف التشكيو بقكليا )عالقة بذىني( بمعنى أف ىناؾ أشياء طكاىا 
أك يككف ميمبل، كىذا ما  ا النسياف قد يككف مقصكدافي الذاكرة ، فيذعالقة النسياف، كأخرل بقيت 

 عند إعادة إنتاجو لغكيا. بالتخييمية يتسـالحدث القصصي يجعؿ 

ترتبط االستذكارات المكظفة في قصة الطفؿ بفترات زمنية سابقة كمحددة سكاء بحدث معيف  
 (2)ماضي بمدل المفارقة.أك بتاريخ محدد، كتسمى ىذه المسافة الزمنية التي تستغرؽ أثناء العكدة لم

كيستعيف الكتّاب بقرائف نصية زمنية تحدد لمطفؿ معرفة طكؿ المدة المسترجعة " فإذا كانت 
مدل االستذكار يقاس بالسنكات كالشيكر كاألياـ، فإف سعتو سكؼ تقاس بالسطكر كالفقرات 

يبكغرافي الذم كالصفحات التي يغطييا االستذكار مف زمف السرد، بحيث تكضح لنا االتساع الت
 (3)يمثمو في الخطاب الخطي لمركاية ".

                                                           
 .4_3ص ص  (،1960ديسمبر  11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –1
 .22ينظر: حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصية(، ص –2
 .126_125المرجع نفسو، ص ص  –3
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كيمكف أف نفسر السعة المحددة كالقصيرة لبلستذكارات الكاردة في قصة الطفؿ بككنيا  
تتماشى مع زمف الكتابة الخطية التي يستدعييا الكـ المطبعي لقصة الطفؿ، حيث تككف عدد 

ة التي ال تغرقو في تفاصيؿ كاستطرادات ال الصفحات محددة بحجـ محدد يسمح لمطفؿ بتتبع القراء
 معنى ليا، كبيذا يتكازل الزمف الخطي الكتابي مع زمف القراءة التي يقـك بيا الطفؿ.

نما تدلو   كال تقاس أىمية االسترجاعات بالمساحة التي تشغميا عمى صفحات قصة الطفؿ، كا 
تحققيا )القصة( مف كرائو، كما عمى " نسبة تكاتر العكدة إلى الماضي كالغايات الفنية التي 

)بكسعيا أف تكضح لو( طبيعة التدخبلت السردية التي تأتي لتعرقؿ انسياب االستذكار كتحد مف 
كتيرتو، بحيث يصبح معيا عبارة عف كتؿ منفصمة عف بعضيا بكاسطة تكقفات عارضة كذات 

تدخبلت الشخصيات كتتجمى صكرة ىذه التكقفات االستذكارية في ، (1) "إيقاع تصعب مراقبتو
الحاضرة بتساؤالتيا كحكاراتيا، مما يقطع حركة االستذكار الماضي، فتعيد الطفؿ إلى زمف الحاضر 
كبيذا تجعمو يربط بيف لحظتيف )الماضي كالحاضر( " كاميميا: اعذريني يا جّدتي، إذا استكقفتؾ 

ك فضائح اإلستدمار. أثناء سردؾ لؤلحداث ألستفسر عّما كقع كالسيما فيما يخص جّدم سعيدا 
  الجدة: معؾ حؽ كعذرؾ مقبكؿ يا عزيزتي، فيذا يدؿ عمى مدل تعمقؾ بكطنؾ كاىتمامؾ بتاريخو

 (2)كتعطشؾ لمعرفتو دليؿ قاطع عمى كطنيتؾ الخالصة الصادقة ".

فيذا المقطع السردم يكظؼ إشارات لغكية تفصؿ بيف زمف كأخر، ففعؿ )استكقفتؾ أثناء  
لدخكؿ إلى زمف أخر، فاالنتقاؿ بيف الّمحظات الزمنية في قصة الطفؿ يتـ اسردؾ( يميد لمطفؿ 

بالقرائف النصية التي تساعده عمى متابعة األحداث كمعرفة السببية التي تربط بينيا، مما يمكنو مف 
" تكقفت الجدة عف الكبلـ ىنيية  "شريفة صالحي"تحميؿ المكقؼ كتفسيره، كفي نفس القصة، تقكؿ 

يا، كبعدىا زفرت زفرة عميقة، كىّزت رأسيا كتمتمت: رحـ ا عزيزا ذّؿ، كغنّيا كمسحت دمكع
 (3)افتقر، كبعدىا قالت: أرأيت يا بنيتي ماذا فعؿ االستدمار بنا؟ أرأيت كيؼ كّنا ككيؼ أصبحنا ".

                                                           
 .126حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصية(، ص –1
 .11(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
 .25رجع نفسو، صالم –3
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إف اليدؼ مف التكقؼ عف االستذكار في ىذا المقطع السردم ىك تصكير كضعية  
متغيرة عبر الزمف، حيث يصير الزمف أشد التصاقا بالشخصية، كبحياتيا الشخصيات كأحكاليا ال

النفسية )مسحت دمكعيا، زفرت زفرة عميقة، تمتمت( فالزمف غير خاضع لممقاييس كالمعايير 
ّنما يتجمى في تصكير الذات كتفاعميا معو، كىك ما يعرؼ بالزمف النفسي  المكضكعية الخارجية، كا 

ؿ بكعي اإلنساف ككجدانو كخبراتو الذاتية، كيقاس بالحالة الشعكرية كىك " الزمف الخاص المتص
لمفرد كال يمكف أف يخضع لمقياس كالزمف الطبيعي، كبالتالي فإف لكؿ منّا زمنا خاصا يتكقؼ عمى 

 (1)حركتو كخبرتو الذاتية ".

إف الزمف النفسي مرىكف بمشاعر كأحاسيس الشخصيات، أيف يفقد مكضكعيتو، كيتجاكز  
  يماتو الخارجية بفعؿ التذكر كالتداعي الحر لمختمؼ األحداث، كبيذا تنكسر تعاقبية الزمفتقس

في قصتيا )صدل السنيف(  "شريفة صالحي"كتتداخؿ لحظاتو لدرجة يصعب الفصؿ بينيا، تقكؿ 
عمى لساف إحدل شخصياتيا " قمت: أجؿ يا عـ، إف صدل تمؾ القنابؿ المّركعة كبيتنا كالنيراف 

  تدمي قمبي ا ال تفارقني، كصرخة أختي كأنينيا كىي تنزؼ ما تزاؿ أماـ عيني، كما تزاؿتمتيميم
 (2)مذيف اكتكيا بنار الحرماف كلكعة الشكؽ كالفراؽ ما تزاؿ تحز قمبي ".كدمكع جّدم كجّدتي الّ 

  يرتبط الزمف االسترجاعي في ىذا المقطع السردم بالمعطى الكجداني كالشعكرم لمشخصية 
ستذكر أحداث جرت سابقا قبؿ لحظة السرد اآلنية، فيي تحاكؿ أف تعبر عف الممارسات التي ت

صرخة أختي، دمكع جّدم  ،القيرية التي فرضت عمييا في الماضي )القنابؿ المّركعة، النيراف
كجّدتي، نار الحرماف، لكعة الشكؽ كالفراؽ(، كالتصاقيا بذاتيا النفسية مف خبلؿ تكظيؼ ضمير 

)أذني، تفارقني، أختي، قمبي(، فيذه الشخصية كانت شاىدة عمى األحداث السابقة  ياء المتكمـ
كمشاركة فييا، لذلؾ نمحظ طغياف الصيغ المضارعة الدالة عمى الحاضر عمى حساب الصيغ 
الماضية )تدمي قمبي، تجمجؿ، ما تزاؿ(، كقد اتصؼ الفعؿ المضارع بالديمكمة " كمف ثـ نستطيع 

الديمكمة تعداف األداتيف المتيف يتفؽ حكليما الزمف النفسي كالفمسفي كاألدبي، فإذا القكؿ إف الذاكرة ك 
                                                           

 .228مييدم عبيدم، جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينو )حكاية بّحار، الّدقؿ، المرفأ البعيد(، ص –1
 .107شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –2
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كانت الديمكمة ىي السيبلف المستمر لمزمف، فإف الذاكرة ليست سكل مستكدع أك خزّاف لمسجبلت 
 (1)كاآلثار الثابتة لؤلحداث الماضية يشبو السجبلت المحفكظة في الطبقات الجيكلكجية ".

ع الذم يعالج الزمف عف طريؽ فعؿ التذكر ىك إحدل التقنيات المستحدثة، كأحد فاالسترجا 
  )شريفة صالحي، رابح خدوسي(المقكمات األساسية التي انفرد بتكظيفيا بعض الكتّاب الجزائرييف 

كاتخذكىا كدعامة أساسية لرفع االلتباس الذم قد يعترم فيـ الطفؿ، كيشكش مقركئيتو، كذلؾ 
ائف نصية تكضح سبب االنقطاع المفاجئ في حاضر السرد القصصي، كبيذا يمكف باالستعانة بقر 

 مف عناصر التشكيؽ الفني في قصة الطفؿ. ااعتبار االسترجاع عنصر 

كما ال يخمك النص القصصي التّاريخي المكجو لمطفؿ مف تكظيؼ استرجاعات يفرضيا  
نما  تمتحـ معو، إلى درجة ال تمكف السياؽ السردم كىي ال تظير منفصمة عف مسار السرد، كا 

الطفؿ مف تتبعيا أك تفيـ مقصدىا، كتؤدم كظيفة مؿء الفجكات في النص كتقديـ معمكمات 
" في قصتيا )كريـ بمقاسـ( " انضـ )كريـ بمقاسـ( لصفكؼ إيمان قادريإضافية لمطفؿ مثؿ قكؿ "

مس كأربعيف ميبلدم ( مام، ألؼ كتسعمائة كخ8حزب الشعب، كذلؾ بعد تأثره بأحداث الثامف )
(، تمؾ المجازر البشعة التي قاـ بيا االستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائرم، كالتي 1945)

 (2)خمفت صدمة كبيرة كحزنا عميقا في نفس كريـ بمقاسـ ".

االسترجاع كحركة زمنية ازدكاجية، يقـك بيا السرد في قصة الطفؿ تكشؼ لنا عف  إفّ  
مغكية التي مكنت كتّاب أدب الطفؿ مف االنزياح عف الترتيب التتابعي الّ الميارة العالية كالكفاءة 

لمقكلة الزمف التي كانت تحتؿ الصدارة في خصائص الكتابة لمطفؿ، كمف ثـ تغييب الطرائؽ 
عب باألزمنة في نص قصصي مكجو لمتمقي الركتينية التي كانت غالبة في قصص األطفاؿ، كالمّ 

و لبلستكشاؼ كتذكقو لفنية كجمالية اّلمغة كتنمية الميكؿ القرائية يعني فتح المجاؿ أمام ،صغير
 لديو.

                                                           
(، الييئة 1994_ 1967مراد عبد الرحمف مبركؾ، بناء الزمف في الركاية المعاصرة )ركاية تيار الكعي نمكذجا  –1

 .7، ص1998امة لمكتاب، مصر، د ط، المصرية الع
 .8، ص2013، 1إيماف قادرم، كريـ بمقاسـ، دار سفياف، الجزائر، ط  –2
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 االستباؽ: 2أ_ 

" االستباؽ بأنو " كؿ حركة سردية تقـك عمى أف G. Genette" "جيرار جيناتيعرؼ " 
 (1)يركل حدث الحؽ أك يذكر مقدما ".

يا في السرد، حيث فالسرد االستشرافي يقـك عمى تقديـ متكاليات حكائية قبؿ لحظة كقكع 
يمثؿ أحد أنكاع القفز بالزمف في النص، كاستباؽ أحداث قد تخدـ مستجدات القصة كىك ينقسـ إلى 

 نكعيف: استشراؼ داخمي كخارجي.

فالمقصكد باالستشراؼ الخارجي في القصص التّاريخية ىك اإلشارة إلى تكقعات كتنبؤات  
 إيمان قادري"أكثر مف عبلقتيا بالعالـ النصي، تقكؿ " اريخي الحقيقيمستقبمية ليا عبلقة بالكاقع التّ 

في قصتيا )حسيبة بف بكعمي( " حسيبة بف بكعمي إحدل النساء الغيكرات عمى كطنيف الّمكاتي 
تركف الحياة كممذاتيا ألصحابيا كرسمف طريقيف ميمة مقدسة، يصعب التخمي عنيا أك التكقؼ إاّل 

 (2)جزائر مف ىمجية االستعمار ككجكده عمى أرضيا ".إذا تحقؽ اليدؼ، االستقبلؿ كتخميص ال

يتمثؿ االستشراؼ في ىذا المقطع السردم مف خبلؿ لفظة )االستقبلؿ( التي تصبك إلى  
تحقيقو البطمة )حسيبة بف بكعمي(، ىذا االستشراؼ يتعمؽ بالكضع العاـ الذم كانت تتكؽ لمكصكؿ 

آخر مف قصة )كريـ بمقاسـ( " ككاف كريـ بمقاسـ كفي مقطع سردم  ،إليو كافة الجماىير الجزائرية
ة لكؿ شباب الجزائر اإلخبلص كالتضحية، كبمثابة القدك  مثاال عمى ذلؾ، فقد كاف خير مثاؿ عمى

الذيف سيحممكف عمى عاتقيـ أمانة غالية تركيا ليـ ىؤالء األبطاؿ، ىذه األمانة ىي أرض غالية 
 (3)كثر مف مميكف كنصؼ مميكف شييد ".ىكاؤىا طاىر كترابيا طيب، ضحى مف أجميا أ

                                                           
 .51جيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنيج(، تر: محمد معتصـ كآخركف، ص –1
 .8إيماف قادرم، حسيبة بف بكعمي، ص –2
 .14إيماف قادرم، كريـ بمقاسـ، ص –3
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لقد اتسمت صكرة المستقبؿ في ىذا المقطع السردم بالرؤية التي عبّرت عف منظكر الكاتبة  
" فيذه األحداث المستقبمية التي تتطمع إلييا )سيحممكف عمى عاتقيـ( كانت معرفة إيمان قادري"

 ككيد البنية الداللية.مسبقة في كعييا، كأرادت تكظيفيا في قصة الطفؿ مف أجؿ ت

" " كىكذا كاف عميركش أحد ىؤالء إيمان قادريكعف البطؿ )عميركش( تقكؿ الكاتبة " 
  األبناء الذيف ما إف كطأت قدماه أرض الكطف حتى دفع بنفسو نحك الطريؽ الذم يجب أف يسمكو

 (1)طريؽ طكيؿ كشاؽ، لكف الكصكؿ حتما سيككف إلى حيث الحرية كاالستقبلؿ ".

 ينفصؿ االستشراؼ السابؽ عف االستشراؼ المقابؿ لو )أم النصي الداخمي( بؿ يكمؿ كؿ كال 
  كاحد منيما اآلخر، فاالستشراؼ الداخمي ىك الذم يتعمؽ بتقديـ مستقبؿ الشخصيات منذ البداية

لرابح كيسعى إلى استباؽ األحداث، كمف ىذه االستشرافات ما نجده في قصة )عميركش آيت حمكدة( "
"، يقكؿ الكاتب عف ىذا البطؿ " أطمقت عميو أمو فاطمة آيت منداس لقب عميركش، كىك يسيلون

 (2)نفس لقب أبيو الذم تكفي قبؿ شيريف مف ميبلد الطفؿ الذم كاف سيصبح أحد عظماء الجزائر".

فالكاتب تنبأ عف مستقبؿ الشخصية البطمة )عميركش آيت حمكدة( مف خبلؿ اإلحالة إلى  
  في )الذم سيصبح أحد عظماء الجزائر( كيسمى ىذا النكع مف االستشراؼ بالتمييدمممفكظ استشرا

حيث يككف " مجرد استباؽ زمف الغرض منو التطمع إلى ما ىك متكقع أك محتمؿ الحدكث في 
العالـ المحكي، كىذه ىي الكظيفة األصمية كاألساسية لبلستشرافات بأنكاعيا المختمفة، كقد يتخذ ىذا 

يغة تطمعات مجردة تقـك بيا الشخصية لمستقبميا الخاص فتككف المناسبة سانحة االستباؽ ص
 (3)إلطبلؽ العناف لمخياؿ كمعانقة المجيكؿ كاستشراؼ أفاقو ".

فمعرفة مستقبؿ الشخصية مف طرؼ السارد يككف أكثر تقببل في الترجمة أك السيرة التي  
بمي كاإلشارة إلى ما سيؤكؿ إليو مصير تمتمؾ مرجعية كاقعية تاريخية، فيذا التخطيط المستق

                                                           
 .13لعقيد عميركش، صإيماف قادرم، ا –1
 .5رابح لكنسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، ص –2
 .133حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصيات(، ص –3
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، بالنسبة لمقارئ Wcinrich "(1)فينريخ" "الشخصية، يعتبر شكبل مف أشكاؿ االنتظار كما يرل "
في  إيمان قادري"الطفؿ الذم يحّصؿ كجية نظر مبدئية عف الشخصيات المترجـ ليا، تقكؿ "

كلد أحد أبرز قادة الثكرة الجزائرية  قصتيا )كريـ بمقاسـ( " في ذراع الميزاف بمدينة تيزم كزك،
المجيدة، إنو كريـ بمقاسـ، البطؿ الغني عف التعريؼ الذم قّدـ لمجزائر كؿ اىتماماتو كقاـ بكاجباتو 

 (2)نحكىا عمى أكمؿ كجو ".

في ىذا المقطع السردم نرل أف السارد يممح إلى مستقبؿ الشخصية )أحد أبرز قادة الثكرة(  
اما ليا مف خبلؿ ما قدمتو لببلدىا قبؿ البدء في سرد تفاصيؿ حياتيا، فيذا كيقدـ إجبلال كاحتر 

االستشراؼ مؤكد مف طرؼ السارد ألنو يصبك إلى ترجمة حياة الشخصية البطمة، كبالتالي فيك 
عمى استعداد تاـ لترتيب أىـ األحداث كاالىتمامات التي قامت بيا، لعممو المسبؽ، كلكجكد سرد 

الكظيفة الداللية ليذا االستباؽ ىك التعبير عف " مسار الشخصية كاألحداث تاريخي تصاعدم، ف
اريخي السببي، كىنا تكمف الكظيفة الداللية ليذه األحداث )...( كفقا لمتتابع الزمني التصاعدم التّ 

 (3)في ربط أنسجة )القصة( كتماسؾ عناصرىا مع بعضيا البعض ".

استخداـ تقنية االستشراؼ، كتقـك بتقديـ  كمف أنسب النصكص القصصية التي تكثر مف 
 .Gجيرار جينات" "تطمعات مستقبمية ىي النصكص التي يككف فييا السرد بضمير المتكمـ، يقكؿ "

Genette" كالحكاية بضمير المتكمـ أحسف مبلئمة لبلستشراؼ مف أم خطاب الحكاية" في كتابو " "
بو بالذات، كالذم يرخص لمسارد في تمميحات حكاية أخرل، كذلؾ بسبب طابعيا اإلستعادم المصرح 

 (4)إلى المستقبؿ كالسيما إلى كضعو الراىف، ألف ىذه التمميحات تشكؿ جزءا مف دكره نكعا ما ".

  فالشخصية المتكممة في النص القصصي تشرؼ عمى سرد أحداث مف حياتيا الخاصة 
عمى  عبد العزيز بوشفيرات"يقكؿ " كأحيانا تستعجؿ بذكرىا دكف اإلخبلؿ بمنطقية التسمسؿ الزمني،

                                                           
 ، بتصرؼ.133حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصيات(، ص –1
 .7إيماف قادرم، كريـ بمقاسـ، ص –2
 .68(، ص 1994_1967عبد الرحمف مبركؾ، بناء الزمف في الركاية المعاصرة )ركاية تيار الكعي نمكذجا  مراد –3
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لساف البطؿ )طارؽ بف زياد( " أما أنا فقد أصبح لي شأف أخر في الحياة، إذ أصبحت سيرتي 
كتاريخي الحربي ىك كؿ ما تبقى مني، كيكفي أنني فتحت أفاقا كاسعة لمديف كالكطف كالرجاؿ، ىكذا 

 (1)يدخمكف التّاريخ كال يغادركنو ما بقيت ىذه الحياة ".

يمكف أف نسمي ىذا االستشراؼ باالستشراؼ اإلييامي، ألنو يربط سيرة البطؿ )طارؽ بف  
زياد( بفترة ما بعد كفاتو عمى أنو رجؿ مف رجاؿ التّاريخ، كصارت سيرتو تتداكؿ بيف الناس، إذف 
 فمف أيف عمـ البطؿ بيذه المعمكمة المستقبمية، فمف خبلؿ الخطاب نفيـ أف ىذا قكؿ السارد مضمف
بطريقة غير مباشرة في قكؿ )البطؿ(، كذلؾ لتقديـ رؤية تكضيحية لمطفؿ، فيذا االستشراؼ ال 

استشراؼ خارجي )خارج النص( يرـك إلى تبميغ ء األحداث البّلحقة في النص، بؿ ىك يتعمؽ ببنا
 معمكمة تاريخية لمطفؿ.

النص، كنستشؼ لكف االستشراؼ بضمير المتكمـ قد يككف كذلؾ داخمي، مضمف بيف ثنايا  
ذلؾ مف المقطع السردم التالي مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة( الكارد عمى لساف الجدة )جميمة( 
"فتحت الباب فكجدت شابة في زم متسكلة، سألتني عف حالي كحاؿ إبني باحتراس شديد، ثـ 

ة، يا إليي سممت لي ظرفا كىي تقكؿ: ىذه رسالة إليؾ مف كراء البحر، كفي رمشة عيف تكارت المرأ
   ما العمؿ؟ مف يقرأ لي الرسالة؟ رسالة مف كراء البحر؟ مف ىك صاحبيا؟ ماذا تحمؿ بيف طياتو

 (2)ال بد أنيا تحمؿ سرا خطيرا فحاممتيا كانت حذرة كمف يحمؿ قنبمة ". 

جاءت تشكيمة االستشراؼ في ىذا المقطع السردم عمى صكرة تساؤالت تنتج نكعا مف  
نسبة لممتمقي الصغير في معرفة األجكبة التي سيقدميا السارد، فيذا النكع مف القمؽ كالحيرة بال

يو بسرعة فاالستشراؼ يضطمع " بخمؽ حالة انتظار في ذىف القارئ، ىذا االنتظار الذم قد يحسـ 
، كتشير إلى ما الفصكؿفي حالة اإلعبلنات ذات المدل القصير مثؿ تمؾ التي تكجد في نياية 

في الفصؿ المكالي، كما أف فترة االنتظار تمؾ قد تطكؿ في حالة اإلعبلنات سيحصؿ مف أحداث 
كتب، كمف شأف ىذا الصنؼ األخير أف الصفحات أك أجزاء  تائذات المدل البعيد لتستغرؽ م
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يخمؽ نكعا مف سكء التفاىـ لدل القارئ، بسبب طكؿ المسافة التي تفصؿ بيف اإلعبلف عف حدث 
، كال نكاد نعثر عمى مثؿ ىذه االستشرافات طكيمة (1) يا في السرد "ما كبيف ما كاف تحققو فعم

المدل في القصص التّاريخية، ألنيا قد تكقع الطفؿ في التباسات كسكء تفاىـ، لذلؾ جاء الرد عمى 
األجكبة مباشرة، بعدما اتجيت )الجدة جميمة( إلى )شيخ المدرسة(، لتستفسر عف ىذه الرسالة فّرد 

 (2)لمراسؿ زكجؾ سعيد ".عمييا بقكلو " ا

كغالبا ما يستعيف االستشراؼ بالصيغ المضارعة كالدالة عمى المستقبؿ لسرد أحداث لـ تقع  
بعد أك التنبؤ بيا أك التطمع إلى تحقيقيا، كنممس ذلؾ في المقطع الحكارم الذم جرل بيف )عمي( 

؟ كثيرا ما يصيبني يّ " قاؿ: أتدرم يا عم (يكميات أبناء الثكرة)مف قصة )مصطفى( كصديقو 
األرؽ، فأتساءؿ: يا ترل يأتي يـك ننتصر فيو عمى األعداء؟ كتصبح الجزائر دكلة مستقمة نعيش 
في رحابيا في أمف كسبلـ، كعممنا بألكانو الجميمة يرفرؼ عاليا في السماء، كلغتنا العربية ترف في 

فر اإلرادة يصبح كؿ شيء كؿ مكاف، فقمت: إف ا عمى كؿ شيء قدير، يا مصطفى عندما تتك 
 (3)ممكنا ".

فاالستشرافات التي تأتي عمى صيغة تساؤالت في القصص التّاريخية تككف أبمغ إلى نفسية  
الطفؿ، ألنيا تجعمو في بحث دائـ عف االحتماالت الممكنة كاألجكبة المساىمة في معرفة المجيكؿ 

الذم يعمد إليو الكاتب لتحقيؽ  مف الحكي، فاالستشرافات " تدخؿ في صميـ التحريؼ الزمني
نتاج المتعة الركائية ".  (4)مشاركة القارئ كحفزه عمى المساىمة في بناء السرد كا 

لكف كثرة استخداـ صيغتي االسترجاع كاالستباؽ في النصكص القصصية التّاريخية  
تعاد عف المكّجية لمطفؿ قد تؤدم إلى تشكيشو " كعدـ قدرتو عمى ربط الحكادث مما يدفعو لبلب

القصص كالنفكر منيا، فاالسترجاع كاالستباؽ يفترضاف كعيا زمنيا كاضحا تماـ الكضكح كعبلقات 
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بيف الحاضر كالماضي كالمستقبؿ، ال لبس فيو، إف تكاتر اإلقحامات لبلستباؽ كاالسترجاع 
 (1)يط ".كتشابكيما المتبادؿ يشكشاف األمكر عادة بكيفية تظؿ أحيانا ببل حؿ في نظر القارئ البس

 ب_مستكل المدة:

كيقصد بمستكل المدة تسريع حركات السرد مف خبلؿ تقنيتي الخبلصة كالحذؼ كتبطيئيا  
 .Gجيرار جينات" "بالمشيد كالكصؼ، لذلؾ يمجأ الكتّاب إلى ىذه التقنيات التي حددىا "

Genette"  تقـك بو:، كأثبت فعاليتيا في النص السردم مف خبلؿ الدكر الفني كالداللي الذم 

 المجمؿ: 1ب_

حيث يتـ فيو السرد " في بضع فقرات أك بضع صفحات لعدة أياـ أك شيكر أك سنكات مف  
 (2)الكجكد دكف تفاصيؿ أعماؿ أك أقكاؿ ".

فالمجمؿ ىك شكؿ مف أشكاؿ السرد القصصي، كظيفتو تقديـ خبلصة شاممة حكؿ مدة  
مقاطع سردية محددة أك صفحات قميمة مف زمنية سكاء كانت عدة أياـ أك أسابيع أك سنكات في 

دكف الخكض في االستطرادات كالتفاصيؿ المممة، كنستدؿ باقتباس سردم مف قصة )تاريخ الجزائر 
ؽ.ـ، استطاعت ركما أف تحتؿ سردينيا كككسيكا، فأّعد حممكار القرطاجي  220_ماسينيسا_( " 

ء عمى األقاليـ الشرقية مف مممكة جيشا كبيرا لبسط نفكذه أماـ ركما، حيث تمكف مف اإلستبل
ماسيميا، ككاصؿ زحفو حتى استكلى عمى مدف كحصكف في إسبانيا كأسس ىناؾ مممكة تابعة 

 (3)لقرطاجة عاصمتيا قرطاجة ".

يشمؿ المقطع السردم السابؽ استعماؿ صيغ حكائية ممخصة ساىمت في تقميص الكـ  
عة مف خبلؿ استعراضيا في جمؿ مبسطة الزمني لمقصة كدفع عجمة األحداث إلى األماـ بسر 
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كمكثفة، ألف المتمقي الصغير غير قادر عمى اإللماـ بالجزئيات التّاريخية المفصمة كالمعقدة 
 كالمتشابكة فيما بينيا، لذلؾ اكتفت القصة باختزاؿ أىـ ما قاـ بو )حممكار القرطاجي(.

ديني األيكبي( " كفي الشاـ كفي استشياد نصي أخر يقدـ لنا بإيجاز ما قاـ بو )صبلح ال 
تمكف صبلح الديف األيكبي مف تكحيد إمارات الشاـ كمصر ثـ الزحؼ نحك القدس كقير الصميبييف 

 (1)في معركة حطيف، كحرّر القدس، ثـ أسس دكلتو األيكبية ".

رغـ صغر الكحدة الخطابية الكتابية في المقطع السردم، إاّل أنيا تمكنت مف تقديـ نظرات  
  حكؿ فترة زمنية طكيمة )تكحيد إمارات الشاـ كمصر، الزحؼ نحك القدس، قير الصميبييفعابرة 

تأسيس دكلة(، فيذه األحداث تتطمب مف الكاتب صفحات عديدة ليستكفي مضمكنيا، لكنو عمد إلى 
اإليجاز كاالختصار كاالنتقاؿ السريع بيف الفترات الزمنية كما جرل فييا مف أحداث مستعمبل كممات 

 كية مكجزة كجمؿ قصيرة مكنتو مف تجاكز فترات زمنية غير جديرة باىتماـ القارئ الصغير.لغ

م آلت إليو األحداث ذفالخبلصة في القصص التّاريخية تحيؿ الطفؿ إلى الكضع الجديد ال 
في قصتيا )صدل السنيف( " فقد سي محمد ابنو الحفناكم  شريفة صالحي"كالشخصيات، تقكؿ "
  لسؿ، كما فقد ابنو البكر خالد في مدينة إيطاليا كحّماده الذم انقطعت أخبارهالذم مات بمرض ا

كلـ يعثر عميو إلى يكمنا ىذا، أما السعيد فمقد زّج بو في السجف عقب مظاىرات الثامف مام 
 (2)، ألنو تفكه بكممة حؽ كنادل بالحرية كاستقبلؿ الجزائر ".1945

التي تشعر الطفؿ باألكضاع المستحدثة في كتعرؼ ىذه الخبلصة بخبلصة المستجدات  
القصة، ىذه الخبلصات " تختص بعرض حصيمة المستجدات التي تطرأ عمى األحداث كأحكاؿ 
الشخصيات، كتككف فائدتيا مؤكدة بالنسبة )لمطفؿ(، ألنيا )تساعده( عمى تحييف )معرفتو( بتطكر 

 (3)مجرل األحداث في القصة ".
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)تاريخ الجزائر _اتفاقيات ايفياف_( " لقد خسرت الثكرة كفي مقطع سردم أخر مف قصة  
الجزائرية في ىذه السنكات الكثير مف أعضائيا نتيجة سياسة ديغكؿ بمساعدة جنرالو شاؿ 
  كمخططاتو العسكرية، كلقد ضحت الجزائر بخيرة أبطاليا أمثاؿ: العقيد عميركش، كالسي الحكاس

 (1)كالسي بكقرة ".

سنكات( يككف مف الصعب عمى الطفؿ تخميف المدة الزمنية بسبب إف ممفكظ )في ىذه ال 
 غياب الدالئؿ الزمنية المباشرة كالمعبرة عف الفترة الممخصة )كسبع سنكات، عشر سنكات...(.

كقد ترتبط الخبلصة بالسرد االستذكارم كاسترجاع أحداث في الماضي، ىذا " االستعراض  
راكم بعد أف يككف قد لفت انتباىنا إلى شخصياتو عف طريؽ السريع لفترة مف الماضي )يقـك بيا( ال

تقديميا في مشاىد، يعكد بنا فجأة إلى الكراء، ثـ يقفز بنا إلى األماـ، لكي يقدـ لنا ممخصا قصيرا 
، كتصادفنا في قصة الطفؿ ىذه (2)عف قصة شخصياتو الماضية، أم خبلصة إرجاعية "

قصة )صدل السنيف( " األـ: إيو يا خالد أثناء  الخبلصات االسترجاعية في مقطع حكارم مف
ىجرتؾ حدثت أشياء كثيرة في قريتنا، كما حصمت فتف، جّراء تصرفات مشينة كمنافية لعاداتنا 

 (3)كتقاليدنا مف طرؼ ىذه األسرة الدخيمة عمينا ".

كيدؿ عمى االسترجاع األفعاؿ الماضية )حدثت، حصمت(، كانتقاء أحداث سردية كاف ليا  
ر عمى نفسية الشخصيات حيث " يعمد الراكم إلى إخراج األعماؿ الفرعية مسمطا الضكء عمى أث

حدث كاحد يكثفو تعبيريا كشحنو تخييميا بانفعاالت الشخصية )...( حتى يخمؽ في القارئ أثرا نفسيا 
ارئ قكيا كيدفعو تبعا لذلؾ إلى البحث عف أسباب تطكر الحكاية نحك ذلؾ المصير، كمف ثـ يجد الق

 (4)نفسو يقدـ تأكيبل كّميا لكامؿ العمؿ األدبي ".
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مف ىذا نستنتج أف الدكر الكظيفي الذم يستند إلى تقنية الخبلصة في القصة التّاريخية  
ز كالتكثيؼ كاالختصار، كعرض يتمحكر حكؿ تقديـ شامؿ ألحداث كأعماؿ كأقكاؿ تتميز باإليجا

  يا كأىـ ما قامت بو معالجة تبسيطية عرضيةلشخصيات القصة كمعالجة دكرىا كمكاصفاتعاـ 
  ية لمطفؿكبالتالي القفز السريع عمى فترات زمنية طكيمة قد تعرقؿ انسياب الحركة السردية المكجّ 

كما تصبك الخبلصة إلى عرض مشاىد كثيرة كالربط بينيا كفؽ نسؽ نصي منسجـ يسمح لمطفؿ 
اىمة في بناء المحكي، كذلؾ مف خبلؿ اإللماـ مف المشاركة في إنتاج القص كتتبع مجرياتو كالمس

 بإشارات سريعة إلى أىـ المعطيات التي يتطمبيا نصو القصصي.

 الحذؼ: 2ب_
يمعب الحذؼ دكرا مساعدا لمخبلصة في إسقاط فترات زمنية طكيمة أك قصيرة، كتسريع كتيرة  

قصة المحذكؼ كأكؿ مسألة السرد " فمف كجية النظر الزمنية، يرتد تحميؿ الحذكؼ إلى تفحص زمف ال
 (1))...( ىي معرفة ىؿ تمؾ المدة المشار إليو )حذؼ محدد( أـ غير مشار إلييا )حذؼ عير محدد(".

فعؿ الحذؼ، يككف إما محددا بعبارات زمنية )مّرت بفالقطع في النص السردم يحدث  
 سنتاف( أك االكتفاء بالقكؿ )مّرت سنكات عديدة(.

صة التّاريخية عمى ىذيف النمطيف مف الحذكؼ، كنستشيد بالنكع كقد تـ االشتغاؿ في الق 
" كتميزت  لرابح لونيسي"األكؿ )الحذؼ المحدد( بقصة )فرحات عباس_المعترؼ بالحؽ_( "

السنكات السبع التي قضاىا فرحات عباس بجامعة الجزائر بنشاط مكثؼ، فكتب الكثير مف 
ارم، كيطالب فرنسا بالمساكاة بيف الجزائرييف المقاالت في الصحؼ يندد فييا بالنظاـ االستعم

 (2)كاألكركبييف في الحقكؽ كالكاجبات ".

اكتفى المقطع السردم بتعييف الزمف المحذكؼ )السبع سنكات( مع إشارة عابرة إلى مضمكف  
تمؾ الفترة )نشاط مكثؼ(، فيذا الممفكظ يغني الطفؿ عف محاكلة معرفة ما جرل، كبيذا يجنب 

مف الكقكع في التصريحات كالتفصيبلت المممة، كفي مقطع سردم أخر مف قصة  الكاتب نفسو
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)تاريخ الجزائر _الزيانيكف( " تكفي السمطاف عثماف بف يغمراسف بعد خمس سنكات مف الحصار 
 (1)تاركا األسرة السمطانية في كضع محرج لمغاية ".

ت( دكف اإلخبلؿ فالسارد يعمف عف إسقاط مرحمة زمنية كاممة كمحددة )خمس سنكا 
نما بغية اقتصاد السرد، كسد الثغرات الكاقعة في التسمسؿ الزماني.  بالتماسؾ النصي، كا 

أما النكع الثاني )غير محدد( فكاف لو حضكر كذلؾ في قصة الطفؿ مف خبلؿ اإلشارات  
 مغكية الدالة عميو:الّ 

حصار عمى المجاىديف في " كانت أياما صعبة عمى الثكرة، فالجيش الفرنسي يكاصؿ إحكاـ ال_1
 (2)". 1958فيفرم  8كؿ أنحاء الكطف، حتى عمد إلى فعؿ مشيف يـك 

  " فعبل، امتطى سي محمد صيكة فرسو كخرج مف قريتو قاصدا ابنو خالد في ضكاحي العاصمة_2
 (3)كاف السفر طكيبل استغرؽ أياما ككاف شاقا كمتعبا ".

  رفة الفترات الزمنية المحذكفة، كقياس مدتياإذا كاف الحذؼ المحدد يساعد الطفؿ عمى مع 
  فإف الحذؼ عير المحدد يغّيب اإلعبلف عف الفترة الزمنية، ليترؾ لمطفؿ المجاؿ لتقدير حجـ الفترة
تقديرا كميا يجعمو يفكر كيستنتج كيربط السابؽ بالبّلحؽ، فيككف فيمو فيما ضمنيا، يرتكز عمى 

الزمنية تضممو، ألنيا تدخؿ ضمف التقنيات المساعدة عمى التدقيؽ كالتحميؿ دكف ترؾ المبيمات 
 تقميص المساحة السردية المكّجية إليو.

 المشيد: 3ب_
" عف المشيد بأنو " حكارم في أغمب األحياف )...( G. Genette" "جيرار جيناتيقكؿ " 

 (4)كىك يحقؽ تساكم الزمف بيف الحكاية كالقصة تحقيقا عرفيا ".

                                                           
 .50مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )الزيانيكف(، ص –1
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طع الحكارم في السرد، كيمثؿ غالبا الّمحظة التي يتطابؽ فييا الزمف د يمثؿ المقيفالمش 
السردم مع زمف القصة، مف حيث االستغراؽ، لكنو يصعب تحديد قياس الزمف أك كصفو بالحركة 
البطيئة أك السريعة " ألف السرد ينقؿ كؿ ما قيؿ في الحكار، ببل زيادة كال نقصاف، كلكف ىذه 

حقيقية، ألف السرد كلك نقؿ كؿ الكبلـ الذم قيؿ في الحكار ال يستطيع  المساكاة ىي اصطبلحية ال
أف ينقؿ بدقة سرعة الشخصيات في النطؽ كال أف يستعيد تماما فترات الصمت التي تخمميا 

 (1)الحكار".

  فالسرد المشيدم يعطي االمتياز لممقاطع الحكارية، حيث تختفي األحداث عرضا كمؤقتا 
 ركاتيا ككبلميا كصراعيا كتدخبلتيا.كتظير الشخصيات في ح

التّاريخية المكّجية  قصصيةفي النصكص البيا كلقد تكزع الحكار عمى مساحة ال بأس 
مختمفة تثرم النص السردم كتغني مف تقنياتو الخطابية، كمف بيف ىذه  ضمف أشكاؿ لمطفؿ

" األب: أيطكؿ غيابؾ نمكذج التالي الاألشكاؿ: الحكار المباشر الذم يدكر بيف شخصيات القصة ك
عّنا يا كلدم؟. سعيد: ال أظف ذلؾ يا أبي، سأعكد فكر انتياء االجتماع الذم سينعقد بعد غد 

 (2)صباحا بنادم الترقي".

يعّيف الحكار المباشر اسـ الشخصية كأقكاليا )األب، سعيد( مف خبلؿ عبلمات كتابية ):(  
مت صياغتو بأمانة كدقة، فالشخصية في ىذا التي تمثؿ مرجعية خطية دالة عمى أف ىذا القكؿ ت

النكع مف الحكار تتمتع بالحرية في التعبير عف أفكارىا كتكجياتيا، لكف ىذه الحرية قد تصطدـ 
كتحاط بعناية السارد الذم يتدخؿ بعبارات تمييدية تدؿ عمى فعؿ القكؿ )قاؿ، قالت( أك عبلمات 

 لفعؿ القكؿ، كنمحظ ذلؾ في ىذيف النمكذجيف: _( كالشرطة في بداية السطر كتككف بديبلخطية )

 اطمئني، عندما انتيي مف شغمي ألتحؽ بؾ فكرا. " فقمت: حاضر يا أمي،_1

                                                           
 .155_154لطيؼ زيتكني، معجـ مصطمحات نقد الركاية، ص ص  –1
 .8شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –2
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 (1)فقالت: شكرا يا عزيزم سأككف في انتظارؾ ىناؾ ".

" _إذف لنبدأ مف أكلى الخطكات في ذلؾ االنقساـ المشؤـك الذم حصؿ لمممكتكـ مف أيف جاء _2
 سيد سيفاكس؟ مصدره بالضبط يا

 (2)_ حسنا أنتـ تقصدكف تمؾ الحركب التي نشبت بيني كبيف الممؾ غايا كالد ماسينيسا ".

فاألفعاؿ القكلية كاإلشارات الكتابية تدمج القكؿ الذاتي لمشخصية بالسرد كتتداخؿ معو  
 ضمنيا دكف شعكر القارئ الطفؿ، كبيذا يفقد ممفكظ الشخصية استقبلليتو المطمقة.

نا في مقاطع حكارية تتداخؿ تمييدات كتكضيحات السارد التي تصاحب فعؿ القكؿ كأحيا 
 كنستشيد بمقطعيف نصييف:

_ " كذات يـك كاف رسكؿ _صمى ا عميو كسمـ_ جالسا مع عدد مف أصحابو، فنظر إلى إحدل 1
 (3)الجيات كقاؿ: يطمع عميكـ اآلف رجؿ مف أىؿ الجنة ".

شعبي لمصالي الحاج بالحديث إلى الجماىير الحاضرة لمدة ال _ " سمح منظمك ىذا التجمع ال2
  تتجاكز خمس دقائؽ، فأخذ حفنة مف تراب ىذا الكطف، فقاؿ: إف ىذه األرض الجزائرية مسممة

 (4)كىي ليست لمبيع كال يحؽ ألم كاف بيعيا لؤلجنبي".

ظاتيا أك كقد يتكسط صكت السارد، فينقؿ قكؿ الشخصية كما ىي دكف أف يتدخؿ في ممفك  
مثمما نجد في ىذا المقطع السردم مف قصة )فرحات عباس _المعترؼ  ،عباراتيا أك دالالتيا

بالحؽ_( " كقد قاؿ لو يكما أحد المعمريف الذيف أتكا مف مالطا: لكال فرنسا لكنت راعي الغنـ في 
كأحرارا الدكار، فرد عميو الشاب فرحات عباس بغضب كذكاء: قبؿ مجيء الفرنسييف كّنا سعداء 

                                                           
 .19(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –1
 .6، ص2011عبد العزيز بكشفيرات، سيفاكس )أّية أمجاد حققيا النكميديكف(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  –2
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نأكؿ حتى التخمة، كيممؾ جّدم حقبل كماشية، لكف أنت ىؿ يمكف أف تقكؿ ماذا كاف يعمؿ كالدؾ 
 (1)في مالطا؟ أليس البؤس ىك الذم ىجركـ إلى الجزائر ".

يستعيف السارد في نقؿ منطكؽ الشخصية بضمير الغائب )قاؿ لو( كيتخذه كشاىد عمى  
األمانة الّمغكية كالداللية لقكؿ الشخصية كعدـ المساس بجكىره النقؿ الحّيادم الذم التـز بو، كعمى 

 ية كفعؿ القكؿ كالنقطتيف الخاص مستعمبل مؤشرات حكارية تؤيد رأيو االستقبللي عف رأم الشخص
تشخيص أدبي سكاء تمؾ التي ال تحمؿ أية  ىك لـ ممكف/محتمؿ، أكا" فالنقؿ فعؿ تخييمي لبناء ع

أك تمؾ التي تحتفظ لو بعبلمة متمثمة في الضمير دكف أف  ،طبعبلمة خطية عمى كجكد المخا
 (2)يككف مشاركا في فعؿ القكؿ ".

 لرابح لونيسي"كفي نفس السياؽ نستشيد بمقطع سردم أخر مف قصة )محمد بكضياؼ( " 
"فشؿ البكليس االستعمارم في إلقاء القبض عمى محمد بكضياؼ الذم كاف يجيد السرية كتطبيؽ 

ؼ الذم كاف ينصح بو إخكانو الياربيف مف البكليس، فكاف يقكؿ ليـ: إف أحسف عمؿ مبدئو المعرك 
 (3)سرّم ىك ذلؾ الذم يقـك بو المناضمكف تحت أعيف الشرطة ".

  ف )صكت السارد كصكت الشخصية(اف مختمفابالنظر إلى حقيقة ىذا الحكار يتبيف لنا صكت 
مغكية كتأكيبلتو الداللية مف خبلؿ العبلمات الخطية فرغـ النقؿ الحرفي لممفكظ الشخصية كلتراكيبو الّ 

  الدالة عمى الحكار الذم يعتبر مقكما أساسيا في بناء الشخصية السردية، كبياف رؤيتيا القيمية لمكجكد
إاّل أف نقؿ السارد ليذا القكؿ ينفي ىذه االزدكاجية الصكتية التي تظير شكميا فقط، لكف مضمكنيا 

فالذات الساردة " تمارس ، مع الذات السارد كيعمف عف كحدتيما كصكت كاحديتماىى صكت الشخصية 
نكعا مف التخفي، نكعا مف التبلعب، نكع مف اإلدعاء بعدـ أصكليتيا لمقكؿ كالمعنى )محددة كجكدىا 

                                                           
 .9رابح لكنيسي، فرحات عباس )المعترؼ بالحؽ(، ص –1
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كسارد في العبارات المميدة( رغـ أنيا الناطقة لكؿ تمفظ )تكحد السارد كالشخصية( حتى تمؾ المنقكلة 
 (1)ير )النصكص المتخممة( المعركفة المصدر أك المجيكلة ".عف الغ

بتضميف نصيا نكع مف الحكار يختمؼ  لسميمة كبير"كما تستأثر قصة )العقيد عميركش( " 
في قصتيا " كتذكر كالدتو أّنيا اضطرت في يـك مثمج إلى حمؿ رضيعيا الكاتبة عف سابقيو، تقكؿ 

 (2)يا لـ تجد ما تسد بو رمقيا كابنييا ". عميركش كالتنقؿ بو إلى قرية أىميا ألن

يعرؼ ىذا الخطاب بالمحّكؿ أك المبدؿ كىك " إحدل صكر الخطاب غير المباشر، يحتفظ  
  باإلشارة إلى تدخؿ السارد كتكسطو في نقؿ أقكاؿ الشخصية مف خبلؿ كجكد العبارة المميدة

ي )أعتقد أنو( مدعيا مف خبلؿ فالسارد ينقؿ خطاب الشخصية المصرح بو )قاؿ أنو( أك الداخم
 (3)العبارة المميدة األمانة كالدقة في محاكاة قكؿ الشخصية كتمفظيا ".

كفي المقطع المستشيد بو يدؿ فعؿ )تذكر( عمى خطاب الشخصية )كالدة عميركش( الذم  
 اندمج مع صكت السارد حيف ىـّ ىذا األخير عمى نقمو كفؽ خطابو الخاص كتبعا لصياغتو الذاتية

كفي ىذه الحالة " تضعؼ أصالة يو الخطاب الكجية التي يريدىا ىك، التي تعبر عف تكج
الشخصية كذات لمتمفظ كتتعرض لبلستبعاد كالتغييب، تحت كصاية السارد، أم تتعرض الشخصية 
/ذات التمفظ لئلزاحة مف ناحية، كلبللتباس بالسارد مف ناحية أخرل، فيصبح الخطاب _بالتالي_ 

 (4)ات غيرية أك أجنبية ".حامبل لنبر 

كما يختفي دكر الشخصية في الخطاب المسركد كفيو تقدـ " تمفظات الشخصية كأفكارىا  
بصكت السارد كمف ثـ فيك أبعد عف المحاكاة كأكثر اختزاال لحديث الشخصية )المصرح بو أك 

 (5)تمخيص ".الداخمي( مستخدما عبارات مثؿ )أخبر، حكى( أك تمؾ التي تكحي أك يفيـ منيا ال
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كيتضاءؿ كجكد الخطاب المسرد في القصص التّاريخية لككف الطفؿ غير قادر أحيانا عمى  
فصؿ األصكات السردية، رغـ أف ىذه الخاصية الحكارية الغير مباشرة تعبر عف التنكيع السردم 

 الذم يفاجئ الطفؿ أثناء قراءتو، كمف الشكاىد النصية عمى ىذا النمط الخطابي:

ت الجماىير مصالي الحاج عمى أكتافيا بعد إنياء خطابو كىي تردد شعارات االستقبلؿ " حمم_1
اريخي أصبحت أفكار نجـ شماؿ إفريقيا تتردد في كؿ مكاف مف ربكع كالحرية، منذ ذلؾ اليـك التّ 

 (1)الكطف الجزائرم ".

في فراش النبّي  " كاف المشرككف كّمما نظركا مف فتحة الباب كجدكا عمّي بف أبي طالب نائما_2
كعمى ردائو األخضر فيظّنكف أّف محمدا نائما، حتى مّر بيـ رجؿ يخبرىـ أف الّنبّي قد خرج مف 

 (2)بينيـ، كغّطى رؤكسيـ بالتراب دكف أف يركه".

إف الغاية مف المشاىد الحكارية بأنكاعيا المختمفة ىك " إحداث التكافؽ التاـ بيف زمف القصة  
دماج الكاقع التخيمي في الخطاب، كيفضي ىذا  كزمف الخطاب باستعماؿ األسمكب المباشر كا 

التكافؽ بيف زمنييف بأف تجرم أطكار القصة أماـ عيف القارئ في نفس الكقت الذم يقدميا لو 
 (3)الخطاب مما يخمؽ لديو كىـ التمثيؿ المباشر لما يحصؿ مف أحداث ".

التي تقـك بتشخيص المكاقؼ كالحاالت  ففي المشيد يفسح المجاؿ أماـ التبادالت الّمفظية 
عبر الكبلـ المباشر، فيحدث أثر درامي يسيؿ عمى الطفؿ فيـ التطكرات الحاصمة في مصائر 

 الشخصيات.
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كيفترض في الحكار المكجو لمطفؿ " أف يككف مقتضبا كمكثفا حتى ال تغدك )القصة(  
ات المتحاكرة عمى حساب مسرحية، كحتى ال يضيع السارد كالسرد جميعا عبر ىذه الشخصي

 (1)معب بيا ".مغة كالّ التحميؿ كعمى حساب جمالية الّ 

فالحكار عنصر جمالي ميـ في بناء النص القصصي كقد يتخذ مستكييف، يككف األكؿ  
مباشرا تتناكب فيو الشخصيات الحديث " كفي عممية المحاكرة )ىذه( تبرز قضية الكعي عند 

الحكار عف مستكيات كعييـ المختمفة التي ترتبط بتككينيـ  الشخصية فتعبر لغة المتكمميف في
مغة المنطكقة ىي ممفكظات تصكر ، ذلؾ أف الّ ي كاألثر البيئي كالطبقي كالعمرمالثقافي كاالجتماع

طبع بسمات المتكمـ كؿ حسب ثنائية دكسكسير إلى كبلـ منحركة الكعي في رأس الشخصية، فتتح
 (2)كبيئتو كعمره كنشأتو كتجربتو ".الفردية المرتبطة بعكامؿ ثقافتو 

كالمستكل الثاني يتجسد في المكنكلكج الداخمي لمشخصية كالكشؼ عف االستبطانات الذاتية  
" أنو Edward De Garden" "إدوار دي جاردانكتعرية كعي الشخصية، أك كما يقكؿ عنو "

أم تدخؿ مف جانب الكاتب "كسيمة إلى إدخاؿ القارئ مباشرة في الحياة الداخمية لمشخصية، دكف 
 (3)بالشرح أك التعميؽ، كبأنو تعبير عف أخص األفكار التي تكمف في أقرب مكضع مف البلشعكر ".

في قصتيا )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( عمى لساف إحدل  شريفة صالحي"تقكؿ " 
تبعتيا شخصياتيا )جميمة( " خفؽ قمبي خفقة قكية صعدت عمى إثرىا زفرة عميقة مف صدرم، ف

دمكع حارة سالت عمى كجنتي كالسيؿ، مسحت دمكعي كيبل يراىا ابني عمي كرحت أفكر قائمة: يا 
تكجو إلى جارتي ألستعير منيا أم أفمذة كبدم؟ في حيف خطر ببالي أف  إليي، ماذا أفعؿ أماـ

 (4)شيء يؤكؿ ".
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يا كحياتيا الداخمية في المكنكلكج لمشخصية الحرية التامة في التعبير عف مدركاتيا كتصكرات 
" Lubbockلوبوك" "دكف كساطة السارد، فيي تخاطب ذات أخرل تتكىـ بكجكدىا، فكما يقكؿ "

 (1)عف المكنكلكج أنو " يجعؿ ىذا العقؿ يتحدث عف نفسو، إنو يمسرحو ".

حيث تفصح الشخصية التالي المقطع السردم  حديث الذات مع نفسيا كذلؾ في  كيتجمى 
المقابمة ليا كىي تحاكرىا كتخاطبيا " ما إف ذكر اسمو حتى سقطت عمى  مباشرة عف الذات

األرض مغشيا عمّي، فاقدة الكعي كعندما استفقت مف إغماءتي رحت أحدث نفسي: زكجي سعيد 
سالت الدمكع مف عيني  !أك ىك حّي يرزؽ؟ أليس في عداد المكتى؟ ىذا شيء ال يصدؽ !حيا

  (2)را، ثـ مسحت دمكعي ".مدرارا كلـ أتمالؾ نفسي، بكيت كثي

فالحيرة التي تقع فييا الذات تنتج تساؤالت ال إجابة ليا، كاحتماالت تخمف كقكعيا جّراء  
االرتباؾ كالقمؽ كاالنفعاؿ الذم يصيبيا، فمثؿ " ىذه التساؤالت التي تطرح جيبل لمحقيقة، أك ترددا 

ف كاف ما يتبعيا مف أ قكاؿ يعمؿ سعيا نحك تقرير حقيقة ما أك تشتتا في أمرىا ال يجاب عنيا، كا 
دكف أف تككف ردا مباشرا عمى التساؤؿ، مما يعني أف الحقيقة ليست نتاج حكار عبر السؤاؿ 

 (3)كالجكاب، كلكنيا نتاج حكار منقطع )االستفياـ غير المجاب عنو( مف قبؿ الذات كحدىا ".

بالنسبة إلييا، كتفقد  فالشخصية القصصية تناجي ذاتيا في لحظات يتكقؼ الزمف حينيا 
التكاصؿ مع العالـ الخارجي، نظرا الختزاؿ المعايير الكاقعية التي تعيش في كنفيا " كىكذا يكشؼ 
المكنكلكج الداخمي أك الخطاب المباشر الحر الذم يعني _أساسا_ بتقديـ المحتكل النفسي 

الكعي المختمفة يكشؼ لمشخصية، كحياتيا الداخمية، كما يكمف لدييا مف رغبات عمى مستكيات 
بكضكح ذلؾ األخر الذم يقبع بداخؿ الذات مؤكدا أف اإلنساف يضـ اآلخرية في داخمو، مما يخمؽ 

 (4)انقساما يسمح بالتكشؼ كالتعرم مف جراء كضع الذات بمكاجية نفسيا ".

                                                           
 .113أمنة يكسؼ، تقنيات السرد بيف النظرية كالتطبيؽ، ص –1
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إف ىدؼ الحكار في القصص التّاريخية ىك التقميؿ مف كطأة السرد، حيث يساعد عمى تحميؿ  
عرفة المستكل االجتماعي كالثقافي لمشخصية، كيككف غالبا مختصرا كمكثفا، يمكف لمطفؿ مف كم

استيعابو كفيـ مضمكنو، كما أف المشيد الذم يضع الطفؿ القارئ بيف يديو يعطيو " إحساسا بالمشاركة 
ال  الحادة في الفعؿ، إذ أنو يسمع عنو معاصرا كقكعو، كما يقع بالضبط، كفي نفس لحظة كقكعو،

يفصؿ بيف الفعؿ كسماعو سكل البرىة التي يستغرقيا صكت )القاص في قكلو( لذلؾ يستخدـ المشيد 
 (1)لمحظات المشحكنة، كيقدـ )القاص( دائما ذركة سياؽ مف األفعاؿ كتأزميا في المشيد".

  لكف الحكار كتقنية جمالية في القصص التّاريخية يجب أف ال يطغى عمى المساحة النصية 
قد يحكؿ الجنس القصصي إلى مسرحية، فممسرد في القصص التّاريخية إلى جانب الحكار  ألنو

أىمية، كىك الذم يطغى عمى بنية النصكص السردية التّاريخية المكّجية لمطفؿ " باعتباره مبنيا 
  عمى نقؿ الخبر كتقرير الحقائؽ كتمؾ جمالية تكفر شركط تكصيؿ الفكرة إلى نفسية الطفؿ المتمقي

 (2)ي مثؿ ىذا المكضع تتجمى قيمة الداللية اإلخبارية لمسرد ".كف

فممسرد دكر في تشكيؿ الشخصية كأحداث النص القصصي، كمف خبللو يتـ رسـ المبلمح  
 الجمالية كالفنية لمعناصر القصصية كربطيا فيما بينيا ربطا دالليا.

 الكقؼ: 4ب_

رد الركائي تكقفات معينة يحدثيا الراكم كيعرؼ أيضا باالستراحة التي تكّكف " في مسار الس 
  (3)بسبب لجكئو إلى الكصؼ، فالكصؼ يقتضي عادة انقطاع السيركرة الزمنية كيعطؿ حركتيا ".

فالسارد يكقؼ حركة السرد عندما ينكء بتقديـ مشيد تأممي، يصؼ فيو المككنات اإلنسانية  
الذم تكقؼ مساره بصفة مؤقتة كالطبيعية، فيككف الكصؼ بيذا مقطع نصي مستقؿ عف الزمف 

 بفعؿ الكقؼ الذم حّد مف تنامي األحداث إلى األماـ كعّطؿ حركة السرد.
                                                           

 .95_94سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ص ص  –1
 .152عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –2
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" بقكلو : " أقكؿ الكصؼ إنما ىك نقد الشعرفي كتابو " الكصؼ "قدامة بن جعفركيعرؼ " 
ء ذكر الشيء كما فيو مف األحكاؿ كالييئات، كلما كاف أكثر كصؼ الشعراء إنما يقع عمى األشيا

المركبة مف ضركب المعاني كاف أحسنيـ مف أتى في شعره بأكثر المعاني التي لممكصكؼ مركب 
 (1)منيا، ثـ بإظيارىا فيو كأكالىا حتى يحكيو بشعره كيمثمو لمحس بنعتو ".

ىك محاكاة حرفية بأسمكب إنشائي ألشياء  قدامة بن جعفر"إف الكصؼ حسب مفيـك " 
العالـ الخارجي، كتتـ مشاىدتيا بالعيف المجردة، فالكصؼ غايتو كأحكاؿ كىيئات كأشكاؿ تقبع في 

ىك عكس ىذه الصكرة الخارجية المادية عمى صكرة لغكية أدبية يشكميا جماؿ األسمكب كركنؽ 
ىي جزئيات متناثرة في العالـ المحسكس يتـ  قدامة بن جعفر"اّلمغة، فاألشياء المركبة حسب قكؿ "

في صكرة متكاممة كمتناسقة كنقميا إلى عالـ الخياؿ األدبي نقبل  جمعيا مف طرؼ األديب البميغ
 أمينا يخاليا القارئ كأنيا صكر فكتكغرافية.

بالشعر الذم يعد مصدرا معرفيا ككثيقة تاريخية تعرفنا عمى  قدامة بن جعفر"كقد استدؿ " 
نظاما أك نسقا مف  البيئة العربية القديمة كما يتصؿ بيا مف مكجكدات كحقائؽ مختمفة،  فالكصؼ "

الرمكز كالقكاعد يستعمؿ لتمثيؿ العبارات كتصكير الشخصيات أم مجمكع العمميات التي يقـك بيا 
 (2)المؤلؼ لتأسيس رؤيتو الفنية ".

نما يتـ ربطو   إف تحميؿ الزمف في النص األدبي ال يتكقؼ عمى مجرد دراسة لذاتيا فقط، كا 
 فييما: ىما المكاف كالشخصية. ببعديف أساسيف تتجمى مف خبلليما صكرتو

فالزماف كالمكاف مف المقكمات األساسية لبناء النص القصصي ال يمكف فصميما لكجكد  
  عبلقة التماىي كالتمازج بينيما، فالمكاف كمككف سردم ممتصؽ بالزمف، بؿ يتشكؿ كفؽ مقكالتو

التغيرات التي تمس ككذلؾ بناء الشخصية يتـ عبر التعرؼ عمى ماضييا كحاضرىا كمستقبميا ك 
 كيانيا كجكىرىا بفعؿ أثر الزماف فييا.
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 المبحث الثاني: التشكيل الجمالي لمفضاء المكاني في القصص التّاريخية:

في  عمييا التشكيؿ السردم، كلو دكر ىاـ كيمثؿ المكاف القاعدة األساسية التي يرتكز 
" أف Yuri Lotmanان" "يوري لوتماحتضاف أحداث العمؿ الفني كزمانو كشخكصو، كيرل "

االىتماـ بالمكاف الفني التخييمي كاف " نتيجة لظيكر بعض األفكار كالتصكرات التي تنظر إلى 
العمؿ الفني عمى أنو مكاف تحدد أبعاده تحديدا معينا، ىذا المكاف )المكاف الفني( مف صفاتو أنو 

 (1)لذم يتجاكز العمؿ الفني ".متناه، غير أنو يحاكي مكضكعا ال متناىيا ىك العالـ الخارجي، ا
مغة كتركبو تركيبا جماليا تخيميا، يماثؿ كيحاكي فالمكاف الفني ىك الحيز الذم تصنعو الّ  

العالـ الخارجي حتى يكىـ القارئ بكاقعيتو التي أعاد الكاتب خمقيا في النص كتصكيرىا بالتعبير 
جمكعة مف األمكنة المختمفة ذات بنية عنيا لفظيا كصياغتيا كفؽ لحاجاتو الفنية، فالكاتب يكظؼ م

  نابضة بالحياة كالحرية كالفعؿ، فبل يمكف ألحداث القصة أك الركاية أف تجرم ضمف مكاف كاحد
نما تتفاعؿ أمكنة متعددة ألجؿ التشكيؿ العاـ لمنص، كىذا ما يعرؼ بالفضاء " إف مجمكع ىذه  كا 

اء الركاية، ألف الفضاء أشمؿ كأكسع مف األمكنة، كىك ما يبدك منطقيا أف نطمؽ عميو اسـ: فض
معنى المكاف، كالمكاف بيذا المعنى ىك مكّكف الفضاء، كما دامت األمكنة في الركايات غالبا ما 
تككف متعددة كمتفاكتة، فإف فضاء الركاية ىك الذم يمفيا جميعا، إنو العالـ الكاسع الذم يشمؿ 

 (2)مجمكع األحداث الركائية ".

 الفرنسي: مقاربة داللية:الفضاء  ئرم كأ_الفضاء الجزا

تضع القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ الجزائرم تقاببل بيف فضاءيف: فضاء يعبر عف  
بيئتو كأصالتو كىكيتو، فيك ينتمي إليو مف حيث الجذكر ال مف حيث الزماف، كالفضاء المعادم 

ذه القصص التّاريخية لمحة عامة األخر الذم يمثؿ الصكرة االستعمارية كتجمياتيا، حيث تقدـ ى
مظاىر كجكد االستعمار الفرنسي في الجزائر كدكره في قكلبة المعايير كالقيـ الكطنية كمحاكلة عف 

                                                           
از، ضمف كتاب: جماليات المكاف لمجمكعة مف المؤلفيف، دار يكرم لكتماف، مشكمة المكاف الفني، تر: سيزا قاسـ در  –1
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إزالتيا لتحؿ محميا الثقافة األجنبية، التي تغرب ىكية الطفؿ الجزائرم، كفي ىذه الدراسة نحاكؿ 
ؿ االستشيدات النصية التي تعبر بعمؽ يف مف خبلءتقديـ الدالالت المتكخاة مف ىذيف الفضا

كأصالة عف معاني رمزية كمكثفة، يبعثيا الكتّاب كإشارات إلى الطفؿ الجزائرم فتضع أمامو 
 صكرتيف متناقضتيف.

مغة انصياعا صنعتو الّ  لمكّجية لمطفؿ مكاف لفظي تخيميإف المكاف في القصة التّاريخية ا 
سب مبلمحو كأىميتو كداللتو مف العالـ الخارجي كالحقيقي، ألنو ألغراض تخيمية جمالية، ىذا المكاف يكت

يحاكؿ أف يعادلو كيتمثؿ بو لغاية التخييمي القصصي، ففي مقطع سردم مف قصة )صدل السنيف( 
نممس كصؼ لبيت )سي محمد( " كالشيء الذم أخذ بمبيـ ىك جماؿ القرية، كالسيما بيت جّدىـ ألنو مف 

مف الحجارة كسقفو مف القرميد األحمر، غرؼ كثيرة متباعدة أبكابيا عريضة  الطراز القديـ، إذ جدرانو
 (1)كعالية يتكسطيا فناء كبير تغطيو فركع شجرة الجكز كعريشة الدالية تغطي الجزء األكبر منو ".

يقؼ الطفؿ في ىذا المقطع السردم أماـ كصؼ ىندسي لبيت )سي محمد(، حيث تـ  
طكيؽ مظيره العاـ، لكف ىذه الرؤية السطحية قد تفرغ البيت مف التركيز عمى شكمو الخارجي كت

داللتو الكامنة فيو، كتجرده مف كؿ محتكل، ألف ىذا الكصؼ رغـ ككنو يتسـ بالمكضكعية 
إاّل أنو يرمي إلى تقديـ النمكذج اليندسي التراثي لمبيكت الجزائرية آنذاؾ، فالكصؼ ليس  كالسككف،

نما " إضافة  شيء يككف مفيدا لمسرد، أك لتقكية الجانب الشعرم، فبل ننسى أف غاية في ذاتو كا 
 (2)الكصؼ كسيمة كليس ىدفا، أم أنو جزء مف الكؿ كليس أجزاء مككنة لممكضكع ".

لكف االكتفاء بالحديث عف البيت كمكاف مغمؽ كمؤطر بحدكد جغرافية كىندسية حددت  
صصي، إذا لـ يتـ ربطو بالشخصيات مساحتو كمعالمو، قد يبقى عاجزا عف تشييد الفضاء الق

                                                           
 .56شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –1
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كتفاعميا معو، فالمكاف يعبر عف الشخصية القاطنة فيو " إذ يكتسب صفة المجاز المرسؿ أم 
 (1)الساكف ىك المسكف ".

فتجاىؿ العبلقة التفاعمية بيف الشخصية كمسكنيا قد يخمؽ فجكة أك ثغرة في النص، فبل يتـ  
  عو الطبيعي )البيت( فيك المتممؾ لو، كصاحب الحؽ فيوالتحاميا، إاّل بإحبلؿ اإلنساف في مكض

كيدلنا عمى ذلؾ ىذا المقطع السردم مف نفس القصة )صدل السنيف( " دخؿ سي محمد إلى 
  البيت، اجتمعت العائمة جميعا في بيت المعيشة، كىي غرفة كاسعة كمريحة كمفركشة بالزرابي

ياىا جّرة عمبلقة، كفي الركف اآلخر نكؿ تحتكم خكاب لمزيت، كجرار لمحبكب، كفي إحدل زكا
لمنسيج، تمدد سي محمد عمى البساط، كفي يده سبحة، أما سعدية، فكانت منشغمة بالنسج كحميمة 

  مبف كالصغار ال يثبتكف في مكاف يتناكشكف، كالجد يضحؾ عمييـتغزؿ الصكؼ كالعمة تمخض الّ 
 (2)كفي كؿ مّرة يذىبكف إليو ليحاكميـ ".

رد في المقطع السابؽ لمعبلقة الكثيقة بيف اإلنساف )سي محمد كأسرتو( كبيت يؤسس السا 
المسكف )بيتيـ( مف خبلؿ حركتيـ الدائمة فيو، حيث تتصؼ بالحرية كتضفي عمى المكاف الحيكية 
كتجعمو حّيا، فالمكاف بككنو جمادا ال ركح فيو كال حياة، فإف الشخصية المتحركة في حيزه تمكنو 

اطفيا كطريقة عيشيا كممارستيا لطقكسيا اليكمية، كبيذا ترسـ جمالياتو كتعمف عف بمشاعرىا كعك 
كينكنتو الدائمة " فالحضكر اإلنساني في المكاف يعتبر عامبل أساسيا في مقركئية النص مكضكع 
الفضاء الركائي، فالمسكف مثبل ال يأخذ معناه كداللتو الشاممة إاّل بإدراج صكرة عف الساكف الذم 

براز مقدار االنسجاـ أك التنافر المكجكد بينيما كالمنعكس عمى ىيئة المكاف نفسو كجميع يقطن و كا 
مككناتو، بؿ إف النسؽ الكصفي ال يفعؿ في بعض األحياف، سكل أف يربط بيف كصؼ 
الشخصيات الميممة الداللة كاألماكف التي تكجد فييا، بحيث يعطي لتكاجد الشخصيات الداللة 

 (3)األماكف ". الكامنة في تمؾ

                                                           
 .119سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ص  –1
 .76شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –2
 .54حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصية(، ص –3
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كلتأكيد الحقيقة الجكىرية في إبراز العبلقة العضكية القائمة بيف اإلنساف كبيتو، يسعى  
السارد في القصة التّاريخية إلى تسميط الضكء عمى األشياء المككنة لمفضاء المكاني، فالشيء 

اف أف يمسؾ بمفيكمو العاـ " ىك عنصر مف عناصر العالـ الخارجي عف اإلنساف كيستطيع اإلنس
 (1)بو كيعالجو ".

كفي ىذا نستشيد بمقطع سردم مف قصة )صدل السنيف( " كفي المساء اجتمعت أسرة سي  
محمد أماـ المكقد، كقد كضعت األـ عمى المائدة صحنا مف زيت الزيتكف كطبقا مف التيف المجفؼ 

 (2)كسمة مف المطمكع الساخف ".

و السريعة كالعادية ليذا المقطع النصي، ألف ال يكاد الطفؿ يممس الكصؼ أثناء قراءات 
الكصؼ فيو شبو منعدـ المتزاجو بحركة السرد القصصي )اجتمعت، كضعت(، فيذه األفعاؿ ىي 
حركة ذات طابع كصفي، فاألشياء " يمكنيا أف تكجد بدكف حركة، كلكف الحركة ال تكجد بدكف 

  لمكجكدة أماميا )المكقد، المائدة، الصحف، حيث اقترنت حركة األـ كاألسرة باألشياء ا(3)أشياء " 
زيت الزيتكف، التيف المجفؼ، السمة، المطمكع الساخف(، ىذه األشياء الكاردة في النص السردم 
تشير إلى حقيقة مكجكدة في العالـ الخارجي مف جية، كمف جانب أخر تتجاكز معناىا المعجمي 

نكعية الطعاـ التقميدم الجزائرم آنذاؾ " لتفسر كتكحي بدالالت أكثر كثافة كرمزية، تعبر عف 
غة مخزكف _كنز_ مجرد مف العبلمات ينكب عف عالـ الكاقع كيحؿ محمو، كىذه العممية ليست فالمّ 

عممية سمبية أك بريئة، كلكنيا مشبعة بالقيمة، فاألشياء تسمى كلكف _في الكقت ذاتو_ تككف ىذه 
 (4)ؿ نسجيا في منظكمات الثقافة ".التسمية حاممة لداللة إيجابية أك سمبية مف خبل

                                                           
 .140سيزا قاسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ص  –1
 .12فة صالحي، صدل السنيف، صشري –2
 .79حميد لحميداني، بنية النص السردم )مف منظكر النقد األدبي(، ص –3
يكرم لكتماف، مشكمة المكاف الفني، تر: سيزا قاسـ دراز، ضمف كتاب: جماليات المكاف، مجمكعة مف المؤلفيف،  –4
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كفي مقطع سردم أخر مف نفس القصة )صدل السنيف( " أخذت سعدية قرص الرغيؼ مف  
  الطاجيف الطيني كلّفتو في فكطة، فقّدمتو البنيا قائمة: ىا ىك جاىز يا عزيزم، كىذه شككة الّرايب

 (1)". خذكىا أيضا معكـ سيعينكـ ىذا الغذاء الدسـ عمى مقاكمة البرد

ىذه األشياء متعمقة بالمأكؿ كالمشرب، تحيؿ إلى الطبقة االجتماعية الجزائرية، كتعّرؼ  
، حيث برة عف ثقافتو كحضارتوالطفؿ بأنكاع كأصناؼ األغذية التقميدية المكجكدة في بيئتو كالمع

مية، كىذا كشخصيتو العربية اإلسبل ، كتعبر عف ذاتوكىكيتو ة المجتمع الجزائرم ككيانوتعكس أصال
ما يعبر عنو المقطع السردم التالي " القرية في ميرجاف عظيـ كالقركيكف كميـ مجندكف لنفس 
الغرض، البسيف العمائـ مرتديف ثيابا صكفية متدثريف بالجبّلبيات كالبرانيس، منتعميف جزمات 

 (2)جمدية، تصؿ إلى الركبتيف ".

ة التي تجسد مرحمة اجتماعية كحضارية فيذا المقطع النصي يكشؼ لمطفؿ عف البيئة القركي 
عاشيا الشعب الجزائرم، فيي تمثؿ بالنسبة ليـ مكطف الطمأنينة كالسكينة، تقكؿ الجدة )جميمة( في 
قصة )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( " كاف لجّدؾ قطعة أرض كرثيا عف أبيو، تقع في منطقة جبمية 

ؾ كاف جّدؾ يحبيا كثيرا كيعتني بيا، كيزرعيا نائية يتطمب الكصكؿ إلييا جيدا كبيرا، كمع ذل
 (3)كيجني غبّلتيا، كما كانت لو مزرعة أخرل فييا مكاش كطيكر ".

فالقرية تظير الحياة االجتماعية الجزائرية في بساطتيا كسذاجتيا كعفكيتيا مف خبلؿ  
صؼ السارد نشاط كصؼ لمظاىرىا الخبّلبة، كمنازليا المتناثرة ىنا كىناؾ كحقكليا الجميمة، حيث ي

، أصبحت حميمة فبلحة ماىرة، تعمؿ  الشخصية في حقميا ككيفية تفاعميا معو " كمنذ ذلؾ اليـك
بنشاط كبحماس، نظفت الحقؿ مف األعشاب الضارة، كشذبت األغصاف الزائدة، كبعد ذلؾ حرثت 

                                                           
 .9شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –1
 .10مرجع نفسو، ص –2
 .13_12(، ص ص1945مام  8فة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر شري –3
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مف  كغرستيا كفي طرؼ كجيز استطاعت أف تعيد لمحقؿ جمالو كبياءه، كما كاف عميو ،األرض
 (1)قبؿ كلؤلشجار نظارتيا ".

كفي مقطع سردم أخر " ارتدل سي محمد ثياب العمؿ، كقبؿ خركجو مف البيت كقؼ  
خمؼ زجاج النافذة المطمة عمى الفضاء الخارجي لممنزؿ، أزاح الستار الّداكف إلى اليميف، فظيرت 

محمد( يقؼ أماـ عتبة ، )فسي (2)لو قمـ الجباؿ المحيطة بالقرية كمنحدراتيا بيضاء ناصعة " 
  النافذة التي تعتبر الفضاء الكاصؿ بيف العالـ الداخمي )البيت( كالعالـ الخارجي )الجباؿ كالقرية(

مصطمح يدؿ عمى الكصؼ فيي " التي ستحدد لمكاتب  "Ricardouريكاردو" "فالنافذة حسب "
عمى المتابعة  مكاف كزاكية الرؤية، كتحقؽ لو إمكانية الكصؼ الذم يفقد السرد قدرتو

 (3)كاالستمرار".

بلقة اريخو كتراثو كأصالتو، يقيـ معو عفالمكاف الذم يقطف فيو الجزائرم ىك مكاف حامؿ لت
 داتو كيحمؿ جزءاخبلقو كسمككاتو كعاأحميمية كمصيرية، ألنو يمثؿ بالنسبة لو الكطف، كيعبر عف 

نما معطى  فيك )المكاف( " ليس عامبل طارئا في حياةمف أفكاره ككعيو،  الكائف اإلنساني، كا 
سيميكطيقي، كالمكاف يتغمغؿ في الكائف اإلنساني، حافرا مسارات كأخاديد غائرة في مستكيات الذات 
المختمفة، ليصبح جزءا صميميا منيا، فالمكاف ىك الفسحة التي يحتضف عمميات التفاعؿ بيف اآلنا 

 (4)كالعالـ ".

ة مقاطع نصية تصؼ فييا رفاىية المستعمر كبالمقابؿ فقد كظفت القصص التّاريخي 
الفرنسي مف خبلؿ بياف المكاف الذم يقطف فيو، كنستشيد بمقطع سردم مف قصة )يكميات أرممة 
كابنيا اليتيـ( " في الصباح الباكر قصد عمي منزؿ المعمـ )جاكك( ليعمؿ فيو، كاف المنزؿ في غاية 

                                                           
 .65_64شريفة صالحي، صدل السنيف، ص ص –1
 .3المرجع نفسو، ص –2
 .188حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصيات(، ص –3
 .26ار، الدقؿ، المرفأ البعيد(، صمييدم عبيدم، جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينو )حكاية بحّ  –4
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جميمة مزينة بشتى أنكاع الكركد كاألزىار الجماؿ، يتألؼ مف طابقيف كمرآب تحيط بو حديقة 
 (1)كاألشجار الباسقة، عند مدخؿ الباب يقبع كمب ضخـ الجثة ".

فيذا النكع مف الكصؼ يغمب عميو طابع المكضكعية كالكاقعية، حيث يقدـ السارد لمطفؿ  
ت الكصؼ اليندسي لمبيت )طابقيف، مرآب، حديقة، مدخؿ الباب(، فيذه الممفكظات تبرز مككنا

  الفضاء المكاني الذم يؤطر األحداث كالشخصيات، كتعمف الكممات الكاصفة )حديقة جميمة مزينة
كمب ضخـ، غاية الجماؿ، األشجار الباسقة( عف سككنية المكاف، ألف الكصؼ في ىذا المقطع 
  السردم يصنؼ ضمف  " زخرؼ الخطاب، أم كصكرة أسمكبية )ك( مجرد كقفة أك استراحة لمسرد

 (2)و سكل دكر جمالي خالص ".كليس ل

كتظير جمالية الكصؼ كذلؾ في المقطع السردم المكالي مف نفس القصة )يكميات أرممة  
كابنيا اليتيـ( " دخمت غرفتو فأدىشني جماليا، كانت غرفة كاسعة دافئة، بيا أثاث جميؿ، سرير 

بدالت كالقمصاف عميو فراش كثير، كأغطية صكفية ناعمة، كخزانة خاصة بمبلبسو مميئة بال
كالسترات كالمعاطؼ كحتى الربطات العنقية كمكتب خاص بو، كبجكاره مكتبة تحكم عددا ىائبل مف 

عب بكسائؿ القصص كالمكسكعات كالقكاميس، كما شيدت في غرفتو ما ال يعد كال يحصى مف المّ 
 (3)الترفيو ".

  الت كالقمصاف كالستائرتحيمنا الكممات الدالة عمى الكصؼ )سرير عميو فراش كثير، البد 
  الربطات العنقية، المعاطؼ، المكتب ( عمى أثاث المنزؿ الذم يعبر عف الطبقة االجتماعية الراقية
فيذه الكممات تنـ عف الثراء كالغنى، فاألشياء تمثؿ إنسانية اإلنساف كحضارتو " يمثؿ األثاث مظيرا 

بفمسفة األثاث، حيث يعكس األثاث الذم  مف أكضح مظاىر الحياة االجتماعية، كلذا نشأ ما يسمى

                                                           
 .52(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –1
 .176حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصيات(، ص –2
 .57(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –3
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فرش بو المنزؿ مجمكعة مف القيـ االجتماعية المادية كالجمالية ذات الداللة الخاصة التي يريد 
 (1)الكاتب تقديميا ".

كفي القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ يحاكؿ الكتّاب تقديـ مظاىر البذخ كالترؼ كالرفاىية  
الفرنسي في الجزائر، حيث يقدـ لمطفؿ نكعية المأكؿ كالمشرب الذم  التي كاف يعيشيا المستعمر

تتميز بو الحياة الفرنسية كالذم يختمؼ اختبلفا تاما عف الثقافة الجزائرية اإلسبلمية، كنستشيد بمقطع 
سردم أخر عمى لساف شخصية )عمي( مف قصة )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( " دخمت القبك مكرىا 

سا خيشية معبأة منيا الكبيرة كمنيا الصغيرة، كعمبا منضدة عمى الرفكؼ كزجاجات فكجدت بو أكيا
مف الخمر مختمفة األلكاف كاألشكاؿ مصنفة حسب أشكاليا كأحجاميا كألكانيا، كحباؿ نقائؽ كرش 

 (2)الخنزير متدلية، كدنانا لحفظ الخمر، كرائحة مقددات لحـ الخنزير كالخمر تمؤل القبك".

رية الفضاء المكاني بدكف الحضكر الحركي كالديناميكي لمشخصيات، فجماليات كال تتـ شاع 
اّل صارت األمكنة ىياكؿ  المكاف تتحدد بما يصدر مف الشخصية مف حركات كتنقبلت كأفعاؿ كا 
ىندسية ال معنى ليا، كىنا تتابع نفس الشخصية )عمي( كصفيا لبيت المعمـ )جاكك(، حيث يقكؿ 

ات المحفكفة بأشجار النخيؿ إلى أف صعدت السمـ الرخامي، ثـ دخمت ردىة "مشيت خمفيا عبر الممر 
البيت، كأنا أسير خمفيا، كانت الردىة كاسعة محاطة بأعمدة رخامية تنتيي بأقكاس مزخرفة في أرجائيا 
تحؼ مف المرمر الخالص مبثكثة ىنا كىناؾ، كجدرانيا مزينة بألكاح زيتية نادرة تتدلى مف سقفيا ثريا 

ة، أرضيتيا مبمطة بالرخاـ المرقط، تتكسطيا نافكرة جميمة يتدفؽ منيا الماء بيدكء )...( كبالقرب فاخر 
 (3)منيا كرسي كثير متأرجح، استمقت عميو السيدة )جاكك( متيدىدة كأنيا طفؿ صغير مدلؿ ".

يتميز المكاف في ىذا المقطع السردم مف كصفو في سككنيتو إلى ربطو بالفعؿ الجسدم  
، دخمت، أسير، استمقت، متيدىدة( كينبغي النظر إلى جماليات ىذا المكاف سكاء في )مشيت

صكرتو الشكمية أك في طريقة التعبير الفني الّمغكم، حيث أبدع الكاتب في تحكيؿ ىذا المكاف إلى 
                                                           

 .143ـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ص سيزا قاس –1
 .60_59(، ص ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
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كممات، ىذه الكممات تشكؿ عالما خياليا قد يشبو عالـ الكاقع، ىذا الشبو يخضع لخصائص الكممة 
يرية، فالكممة ال تنقؿ إلينا العالـ كما ىك بؿ تشير إليو كتخمؽ صكرة مجازية عنو عف طريؽ التصك 

اّلمغة " إف اّلمغة _إذف_ أداة مف أدكات الثقافة بكصفيا ألية تحكؿ عالـ المعطيات المحسكسة إلى 
ف لـ تكف األداة الكحيدة، فيي بدكف شكؿ األداة األساسية كاألكلية، كيسمييا ي كرم لكتماف نظاـ كا 

  (1)". «نظاـ النمذجة األكلى»

فكظيفة الكصؼ في ىذا المقطع السردم تزيينية بالدرجة األكلى، ألنيا تحتكم كممات  
زخرفية جمالية )السمـ الرخامي، أعمدة رخامية، أقكاس مزخرفة، تحؼ مف المرمر، جدراف مزينة 

ثير(، كلكف مف جية أخرل يتعدل الكصؼ بألكاح زيتية نادرة، الرخاـ المرقط، نفكرة جميمة، كرسي ك 
الكظيفة التزيينية، ألنو يسعى إلى تكضيح مدلكؿ معيف يخدـ اإلطار العاـ لسياؽ الحكي، كيضطمع 
بكظيفة أخرل أساسية ىي " الكظيفة التفسيرية الرمزية التي تقضي بأف يككف المقطع الكصفي في 

 (2)ي نفس الكقت سببا كنتيجة".خدمة القصة كعنصرا أساسيا في العرض، أم أف يككف ف

كتتجمى لنا ىذه الكظيفة )التفسيرية الرمزية( في المقطع النصي السابؽ، فإف بدا لنا  
الكصؼ تسجيميا إاّل أنو يحمؿ داللة القكة كالتممؾ التي مارسيا االستعمار ضد الجزائرم، حيث نجد 

القكة " دفع العسكرم باب في مقطع سردم أخر مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة ( كصؼ ليذه 
القسـ بركمة عنجيّية كاحدة، ففتح الباب بقكة فكقؼ عند العتبة، ينظر إلينا نظرات ماكرة فييا 
بغض، كحقد ككراىية، ثـ سأؿ المعمـ بعنجيّية: لـ ال يذىب ىؤالء األطفاؿ إلى المدرسة 

 (3)الفرنسّية؟".

ئر، لـ يكف كصفا عشكائيا أك إف الكصؼ الذم أظير مظاىر حياة المستعمر في الجزا 
يديكلكجية، فالعممية الكصفية  نما كصؼ مبنياعتباطيا، كا   عمى االنتقائية كأبعاد نفسية كاجتماعية كا 
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"حيف تبدأ سكاء أكانت كاقعية أـ ممكىة بالكاقعية، تفرض عمى الكاصؼ الّمجكء إلى االنتقاء 
م يحتـ عميو تنشيط بعضيا كتخدير البعض كاالختبار نتيجة ازدحاـ األشياء كالتفاصيؿ، الشيء الذ

ف كانت تبدك أحيانا كما لك كانت تمقائية، ألنيا  األخر، كال تتـ عممية االنتقاء ىذه ببراءة أبدا، كا 
 (1)بالضركرة ترسـ أثرا جمّيا لؤلبعاد المعرفية كالسيككلكجية كاإليديكلكجية ".

فاىية التي كانت عمى حساب إف البيت الفرنسي كما يؤثثو مف صكر االستغبلؿ كالر  
الجزائرييف، ففي ىذه الحالة " يصبح المكاف إشكالية إنسانية إذا ما اغتصب، أك إذا حرمت منو 

، فالمكاف ال تتجسد (2)الجماعة، كلذا فإنو يكسب قيمة خاصة كداللة مأسكية بالنسبة لممستعمريف " 
نما تتجدر قيمتو مف تحكيمو مف مساحة ميمتو مف خبلؿ بعده الجغرافي الذم يعيش فيو اإلنساف، كا  

 فيزيقية إلى ككف تتأصؿ فيو اليكية كتشكؿ صكرة اآلنا.

كما كشفت القصص التّاريخية مظاىر الحرماف كالبؤس كالشقاء الذم عانتو الشخصية  
الجزائرية إباف االحتبلؿ، حيث تحكلت داللة البيت مف ككنو مكاف لؤللفة إلى مكاف معادم، كأيضا 

محاجة كالضركرة، فقد تغيرت كظيفتو في كقت األزمات، كىذا ما سنكضحو مف خبلؿ نظرا ل
المقاطع السردية التالية التي تكشؼ عف االنتقاؿ المزرم لمشخصيات مف حياة ىادئة إلى حياة 

 يسكدىا االضطراب كالقمؽ.

فيو فبعدما كانت الشخصية الجزائرية تنسجـ مع بيتيا كتقيـ معو عبلقة حميمية، تحيا  
كتعيش في ألفة كسبلـ، حدث تغير مفاجئ في داللة البيت بسبب التدمير االستعمارم لمبيت 

التحطيـ كالتفجير الكّمي لبيت )سي محمد( يقكؿ "  م، حيث يصؼ السارد في مقطع نصيالجزائر 
اتصؿ قائد الفرقة، يطمب النجدة كالمزيد مف اإلمدادات، ما ىي إاّل بضع دقائؽ حتى تغشى 

، سرب مف الطائرات المقنببلت كشرعت في قذؼ القنابؿ عشكائيا ببل ىكادة، أضرمت السماء
  ميب تشاىد عمى مسافة بعيدة، كمما زاد في لييبيا أككاـ التبف المكّدسةالنيراف فكانت ألسنة الّ 
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فقد صار المكاف رمادا ، (1) ر، كرائحة الباركد تغشى المكاف "فكاف الشرر يتطاير كجماالت صف
تنتيي العبلقة بينو كبيف ساكنيو، كيكحي تدمير البيت الجزائرم عمى تحطيـ الشخصية  كبيذا

الجزائرية كتشتيت أفراد األسرة، مما يحدث شرخا في المجتمع، فتغيب اليكيات كتتفرؽ المقكمات 
 الجزائرية.

محاكلة لكف رغـ ما قاستو الشخصية الجزائرية مف تغريب عف بيتيا، إاّل أف ىذا لـ يمنعيا مف  
  التأسيس كالبناء الشكمي لمبيت، كالذم يدؿ في أعماؽ دالالتو عمى الحفاظ عمى الشخصية الجزائرية
ظيار مظاىر األخكة كالتعاكف الذم اتصؼ بو الشعب الجزائرم أثناء المرحمة االستعمارية، )فسي  كا 

ؿ " عاد سي محمد محمد( يبحث عف بيت جديد في أرض كطنو بعدما حرمو االستعمار مف مكانو األك 
كىك يحمؿ مفاتيح بيت قديـ ميجكر، يقع في أطراؼ المدينة نبت الحشيش عمى قرميده، كعمى حاّفة بابو 
نبتت شجرة التيف، فتح سي محمد باب البيت بصعكبة، فإذا بالكطاكيط تقفز مذعكرة، البيت متعفف يبدك 

بة، سكنتو الكطاكيط كالزكاحؼ أنو بيت ميجكر منذ زمف طكيؿ تفكح منو رائحة العفكنة كالرطك 
  كالحشرات، تنبعث مف غرفو ركائح كريية، ككذلؾ المطبخ ال يكجد فيو مثقاؿ ذّرة، ال ماء، كال كيرباء

 (2)". 1945مام  8يقاؿ إف البيت لعائمة أبيدت عقب مظاىرات الثامف 

حمؿ الطمأنينة إف البيت الذم لجأ إليو )سي محمد( تفكح منو رائحة الفقر كالبؤس، فيك ال ي 
كاألمف لساكنيو، فيذا البيت يدؿ عمى الكضع المزرم كالمتردم الذم عاشتو األسر الجزائرية في مرحمة 

ألسرة أبيدت عقب مظاىرات الثامف مام، صار بيت إجبارم  اإختياري االثكرة، فبعدما كاف البيت مكان
محميا عائمة أخرل معناىا أف األسرة  لعائمة سي محمد، لكف قكؿ السارد بإبادة العائمة السابقة ككضع

الجزائرية ال تمكت ميما كانت العكامؿ كالظركؼ التي تحاكؿ القضاء عمييا، فالميبلد متجدد كالحياة 
المحاكالت التي يسعى مف رغـ عمى الكذلؾ مستمرة كمتجددة كاليكية الجزائرية باقية في الكجكد 

  يةت الميجكر الفقير بقدر ما يدؿ عمى الحالة المزر المستعمر إلى طمسيا كالقضاء عمييا، ىذا البي
و مف طرؼ )سي محمد( ببقاء األصكؿ الجزائرية متجذرة ال يمكف أف بقدر ما يكحي لمطفؿ بعد إحيائ
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كسابو  ،يخمخؿ أكصاليا أم كاف حيث يصؼ السارد إعادة تعمير البيت كبعث الحياة فيو مف جديد كا 
سارد " ىنا يقدـ ما يسمى بالقبح الجمالي، أك الجماليات السالبة كما حمة جديدة بعدما اتصؼ بالقبح، فال

يطمؽ عمييا )أدكرتك( كىك تيار ركائي ساد في أكركبا في أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف 
 (1)العشريف كمنتصفو، كّرد عمى مبادئ عمـ الجماؿ التي كضعيا ىيجؿ ".

يات التجديد كاالستمرارية لمبيت الجزائرم " كفي ففي ىذا المقطع السردم التالي تظير تجم 
الصباح بدأت اإلعانات تتكافد عمى بيت سي محمد مف كّؿ حدب كصكب، ىؤالء الشباب شمّركا 
عمى سكاعدىـ يرممكف البيت، كيصمحكف مفاصؿ األبكاب كالنكافذ، كىذا الجار جاء بالفراش 

يسعى حسب قدراتو، كعاشت العائمة أياما كالكسائد، كذاؾ بالغطاء، كأخر بالمؤكنة ككاف الكؿ 
 (2)بإعانات الجبية كالجيراف ".

إف إعادة التشييد لمبيت أك المكاف يدؿ عمى أف " اإلنساف ال يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية  
جغرافية، يعيش فييا، كلكنو يصبك إلى رقعة يضرب فييا بجذكره كتتأصؿ فييا ىكيتو، كمف ثـ يأخذ 

  كاليكية شكؿ الفعؿ عمى المكاف لتحكيمو إلى مرآة ترل فييا )اآلنا( صكرتيا البحث عف الكياف
 (3)فاختيار المكاف كتييئتو يمثبلف جزءا مف بناء الشخصية البشرية ".

كما يجسد المقطع السردم التالي بقاء اليكية الجزائرية مف خبلؿ اإلشارة إلى ممفكظات  
تكحي برمكز خفّية، قد ال ينتبو ليا الطفؿ، لكف دالالتيا ككممات تبدك بسيطة في ظاىرىا إاّل أنيا 

تحفر في ذاكرتو مع مركر الكقت، كيكتسب المغزل الحقيقي مف قراءاتو المتكررة سكاء لمقصص أك 
اريخ، تقكؿ الجدة )جميمة( في قصة )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( " لـ يبؽ مف بيتنا سكل عمكد التّ 
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ت سميمة لـ تمسسيا النار، كاف في أحد جيكبيا الدفتر العائمي، كبضعة عمقت عميو سترة جّدؾ، بقي
 (1)فرنكات، أخذت السترة كتخطيت بيا األحجار كالنار بصعكبة ".

إف ممفكظ )الدفتر العائمي( يحيؿ مباشرة عمى العائمة التي يتعرؼ عمييا مف خبللو، فالدفتر  
أف كممة )فرنكات(  الضياع الذم قد يصيبيا، كماتشتت ك العائمي يحدد ىكية العائمة، كينقذىا مف ال

تدؿ عمى الكضع االقتصادم المزرم، إاّل أف الحصكؿ عمييا، كعمى الدفتر يعني بإمكاف العائمة أف 
تكاصؿ مسيرتيا كتبدأ حياة جديدة، حيث تعيد بناء بيت جديد، يطمؽ عميو مصطمح الككخ، ىذا 

لمتمؼ، يعيش فيو اإلنساف في قمؽ دائـ، كميدد  المكاف الذم يككف محدد المساحة معرض بسرعة
باستمرار بالمكت كقمة العمؿ كالحركة، حيث تصؼ )الجدة( الككخ الذم انتقمت إليو بقكليا " كاف 
الككخ مربطا لدكاب معمر اسمو )مسيك بيار( جدرانو متصدعة كقرميده متداع، كسقفو متآكؿ مف 

عبارة عف ألكاح خشبية كبيرة متباعدة عف بعضيا ينفذ  الداخؿ، كأرضيتو مف تراب غير مسّكاة، بابو
  النكر كاليكاء مف بيف شقكقو، رضيت بو كسكنتو مع ابني الصغير عمي، كما تبّقى مف الماؿ

 (2)اشتريت بو صندكقا كمصباحا كحصيرا كلحافا، كانت كّميا أغراض قديمة كمستعممة مف قبؿ ".

لى الفقر الشديد، كيكحي بالكحشية كالقمؽ يحيؿ كصؼ الككخ في ىذا المقطع السردم إ 
كالخكؼ، فيك مكاف بائس كبؤس الشخصيات المجبرة عمى االلتحاـ بو كالتأقمـ معو، رغـ ككنو رمز 
الجمكد كعقـ الحياة، حيث تسترسؿ الشخصية )عمي( في كصفو بقكليا " في المساء عدت إلى 

ربا كالستار مسدكال، كاف ىذا دأب أمي البيت خائر القكل محطما منيككا، فكجدت باب الككخ مكا
تفعؿ ذلؾ مف باب الحيطة تترؾ الباب مفتكحا قميبل حتى ال تتجمع الغازات السامة المنبعثة مف 

 (3)الكانكف في الككخ، كقفت عند دفة الباب فبدا لي الككخ كيفا مظمما كمكحشا كباردا ".

سرد بديع لمعاناة إنسانية عميقة يكشؼ )الككخ( كمكاف لمشخصية الجزائرية المستعمرة عف  
يعبر عف الحالة النفسية كالكضع المقمؽ لمشخصيات كعمى العناصر الكجدانية ليا، فيذا الككخ 
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ستقرار كما يكحي بتحجر الحياة " إف األمكنة تحفر أثارا عميقة كأخاديد كاضحة مف كالبّل يجسد البّل 
ف أثر األمكنة في الناحية النفسية ل مشخصيات يقكد إلى معرفة أشمؿ كأكسع في الشخصية، كا 

لخبايا النفس اإلنسانية، حيث إف تأثير المكاف في نفسية الشخصيات، غالبا ما يككف أعمؽ مف 
تأثيره في الجسد، كذلؾ لما تمتاز بو النفس اإلنسانية مف إحساس مرىؼ، فأكثر األمكر بساطة 

 (1)تطبع في النفس عبلمة يصعب محكىا مع مركر الكقت ".

فالكصؼ عّبر تعبيرا جميبل عف مشاعر كنفسية الشخصيات التي تسكف الككخ، كتعاني مما  
  يعانيو " لكف الككخ كجزء مف تركيبة اجتماعية _نفسية_ يحمؿ خصائص جمالية كفكرية كثيرة جدا
لّعؿ في مقدمتيا مبلءمتو لمشخصية المتحكلة مكانيا، كاستيعابو ألشياء كحاجات ضركرية جدا، أم 

يشكؿ مع محتكياتو اإلطار النفسي الضركرم إلنساف القرية، كما أف ميمو إلى االقتصاد في  أنو
لى تركيبة المكاد الشعبية المستعممة فيو، أعطى لمككخ أىمية استثنائية حتى لك كاف  المساحة، كا 

 (2)بيت اإلنساف مف طيف ".

ي الشخصية حركة فالككخ رغـ ما يحمؿ مف عبلمات البؤس كالشقاء، إال أنو يبعث ف 
انفعالية سارة، تعبر عف حّبيا لمحياة كعمى استمراريتيا فييا رغـ بساطة األشياء كالمكجدات التي 
يحتكييا، كتعبر الشخصية )عمي( في قصة )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( عف ىذا االنفعاؿ بقكليا 

حيف مف مكانيا لتحضر لي "عندما رأتني أمي اعتمت محياىا ابتسامة رقيقة ىادئة، فنيضت في ال
ما أكمو، سممت عمييا ثـ جمست مكانيا ناشرا راحتي عمى الكانكف ممتمسا الدؼء، كمف حيف ألخر 
أنفخ في الجمر، فيتطاير الشرر منتشرا في اليكاء، فيشتد إعجابي بمكنو كطقطاقاتو، كعندما يمتيب 

أمي إبريؽ القيكة  كضعترني كىجو، فأغكص في تأمبلتي، الجمر، كيشع الدؼء مف حكلي يسح
عمى الكانكف، ثـ جمست قبالتي عمى مقعد خشبي ممسكة اإلبريؽ مف عركتو، كىي تحرؾ القيكة 

 (3))...( لقد عبقت رائحتيا الطيبة المكاف، كعندما استكت جمسنا إلى المائدة نرتشفيا بذكؽ كىدكء".
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ة، حيث صار مكاف تتفاعؿ في ىذا المقطع السردم تتغير داللة الككخ مف سمبية إلى إيجابي 
الشخصية المشيد بساطتيا، حيث كصؼ لنا مف رغـ عمى الشياء األفيو الشخصيات كتتعامؿ مع 

بعبارات تنميقية ككممات تصكيرية تجعمنا نعيش ىذه اّلمحظات الجميمة معيا، فيذا االنتقاء الكصفي 
إعطاءه بعدا كاقعيا " إذ يدخؿ  الذم قاـ بو السارد يرمي إلى إيياـ الطفؿ بكاقعية الحكي كمحاكلة

العالـ الخارجي بتفاصيمو الصغيرة في عالـ )القصة( التخييمي كيشعر القارئ )الطفؿ( أنو يعيش في 
 (1)عالـ الكاقع كعالـ الخياؿ، كيخمؽ انطباعا بالحقيقة أك تأثيرا مباشرا بالكاقع ".

يسمى المكاف الفني المعادؿ  فاّلمغة تنقؿ المكاف مف العالـ الكاقعي إلى الخيالي كيصير 
كالمحاكي لممكاف البلمتناىي، يحدد لو في أم عمؿ أدبي أبعاده جماليا كلغكيا، يعكس دالالت 

مذة الجمالية التي تعجز اجتماعية كنفسية تنـ عف كاقع اإلنساف " إف األمكنة الفنية تستأثر بالّ 
  بداعي، كتتسـ بالديمكمة كسيكلة التكاصؿاألمكنة الكاقعية عنيا، فاألمكنة الفنية تختزؿ النشاط اإل

ف المكاف الفني مصدر لعمـك إنسانية مختمفة كلؤلمكنة الفنية طبيعة تخييمية ".  (2)كا 

نما يسعى القاص إلى   فالمكاف في العمؿ األدبي ال يعتبر مجرد خمفية تقع فيو األحداث، كا 
كرة األحداث، كيعتبر جزءا ال يتجزأ معالجتو معالجة فنية كتقديمو كعنصر تشكيمي تنيض عميو سير 

مف عناصر الحكي، كيمنحو تأثيرا جماليا كحيكيا مف خبلؿ عدد مف الدالالت المكانية التي تضفي 
 الحيكية كالعمؽ عمى المكاف المتفاعؿ مع الشخصية.

كقد يككف المكاف بمثابة مرآة عاكسة لمككامف النفسية كالحاالت االنفعالية لمشخصية  
الداخمية، إزاء األحداث التي آلت إلييا، كما نجد في المقطع السردم التالي " كاصمت  كصراعاتيا

الجدة الحديث: دخمت الككخ كرحت أقمب بصرم مف الحيرة ما عسام أفعؿ أماـ فمذة كبدم؟ 
فالمطبخ خاؿ مف المكاد الغذائية، ال يكجد فيو كلك بصمة كاحدة، تذكرت مزرعتي، كحقكليا، كبيتي 

غرفو الكاسعة كمطبخو الذم كاف ال يخمك في أم يـك مف األياـ مف الخضر كالفكاكو الجميؿ ب
لى جكاره بيت المؤف الذم كانت تتدلى مف سقفو حباؿ البصؿ كالثـك كالفمفؿ، كبو جرار  الطازجة، كا 
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  مسندة إلى الحائط مميئة بزيت الزيتكف كالدقيؽ، باإلضافة إلى الجرار الضخمة الممتمئة بالدقيؽ
مطمكرات مممكءة بالحبكب، قمح، شعير كبقكؿ كتيف مجفؼ كالزريبة التي كانت تعج بالغنـ كخـ ك 

الدجاج الذم كاف زاخرا بالبيض )...( خفؽ قمبي خفقة قكية صعدت عمى إثرىا زفرة عميقة مف 
 (1)صدرم فتبعتيا دمكع حارة سالت عمى كجنتي كالسيؿ ".

تعبر عف انفعاالتيا كمشاعرىا، كبيذا يتضح  فيذا الكصؼ يتسـ بالذاتية، ألف الشخصية 
عمؽ الشخصية كأبعادىا النفسية، كيسيـ في تفسير سمككيا كمكاقفيا المختمفة، فالمكاف بيذا صار 
حامبل لقيـ شعكرية، فيذا الكصؼ يسمح " بتدفؽ انفعاالت داخمية تختمج في نفسية الشخصية، إنو 

صية، كىي تنفعؿ تحت تأثير حدث ما، حيث يتـ بمعنى أخر رديؼ سبر األغكار الداخمية لمشخ
فقد تـ الكصؼ مف طرؼ ، (2) التعبير بكاسطة المشيد عف اإلحساس المرافؽ ليذا الحدث "

الشخصية )الجدة جميمة( عف طريؽ فعؿ التذكر الذم يعبر عف الحنيف الذم تكنو الشخصية 
و، كبينما نحف في أعماؽ االسترخاء )الجدة( إلى مكاف األلفة، فحيف " نحمـ بالبيت الذم كلدنا في

القصكل، ننخرط في ذلؾ الدؼء األصمي، في تمؾ المادة لفردكسنا المادم، ىذا ىك المناخ الذم 
 (3)يعيش اإلنساف المحمي في داخمو ".

كلقد أبدعت الشخصية )الجدة( في كصؼ المكاف )البيت( بالكممات التصكيرية التي تنقؿ  
قصصي في صكرة فنية رائعة يستجيب ليا الطفؿ مف خبلؿ مككناتيا البيئية لنا الكاقع إلى العالـ ال

، الفمفؿ، زيت الزيتكف، الدقيؽ، التيف المجفؼ، الغنـ   المألكفة لديو )بصمة، الخضر كالفكاكو، الثـك
الدجاج...(، فاّلمغة " تجمي حسي كذىني لممكاف بسبب امتبلكيا لبعد فيزيقي يربط بيف األلفاظ 

 (4)لحسية، كما أف لكؿ لغة نظاما مف العبلقات التي تعتمد عمى التجريد الذىني ".كأصكليا ا
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كقد يحذك الكتّاب في القصص التّاريخية إلى إسناد كظيفة أخرل لمبيت، فبعدما كاف مكاف  
االستقرار الذم يأكم إليو الجزائرم رغـ ما يحممو مف دالالت الفقر كالبؤس، فقد كاف كذلؾ أثناء 

لتحريرية مكاف متعدد الكظائؼ تستغمو الجماعة ألغراض مختمفة قصد سد حاجاتيا كمرامييا الثكرة ا
في كقت عصيب كذاؾ، فالبيت أثناء الثكرة التحريرية كاف مكانا لطمب العمـ كالمعرفة، عندما عجز 
الجزائريكف عف تكفير مدارس خاصة لمتعميـ بسبب االضطياد كالقمع مف طرؼ السمطات 

، كنستشيد بمقطع حكارم مف قصة )يكميات أبناء الثكرة( جرل بيف شخصياتيا )عمي االستعمارية
  كمصطفى( " كقبؿ أف يتكقؼ عف الحديث قمت: ىا نحف كصمنا إلى المدرسة، نظر إلييا مستغربا
ثـ قاؿ: ىذا المنزؿ أعرفو كأعرؼ صاحبتو جّيدا، لقد اشتغمت فيو أياما عّدة، إنو لمداـ ميشاؿ 

فقمت: كاف مف قبؿ منزليا، كلكّنيا باعتو فشتراه منيا فاعؿ خير كتبّرع بو لممسجد أليس كذلؾ؟ 
 (1)المجاكر لو، كخصص ىذا الجزء منو لمتعميـ ".

فالبيت بيذا صار مكاف عاـ يجتمع فيو أطفاؿ الجزائر لمقراءة كالتعميـ، كيعتبر كجية  
و " كانت قاعة الدرس عبارة عف معرفية تتجسد فيو مدرستيـ حيث يصؼ )عمي( قاعة الدرس بقكل

ضع طاكالت بغرفة متكسطة تحكم تجييزات بسيطة، سبكرة قديمة سكداء عمييا خطكط حمراء ك 
  عمييا محابر زجاجية كأخرل بيضاء زخرفية، كاف عددنا قميبل، كانت أعمارنا كمستكياتنا متفاكتة

 (2)فكزعنا المعمـ مجمكعات حسب مستكياتنا فكنت مع المبتدئيف ".

كقد يسخر البيت كذلؾ ليككف ممجأ لمثكار حيث يسترحكف فيو، كيأكمكف كينعمكف ببعض  
األمف كالسبلـ، لككف الشعب الجزائرم كاف كّمو مجندا لخدمة الكطف، ككؿ حسب إمكاناتو " قالت 

، أصبح بيت جدم ممجأ 1954فتيحة: كعندما اندلعت الثكرة التحريرية ليمة غّرة نكفمبر مف سنة 
ر، يتكافد المجاىدكف عميو يكميا، يستقبميـ بفرح عظيـ يكرميـ كيحسف إلييـ، كحتى جّدتي لمثكا
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كأمي ككذلؾ عمتي )...( ال يتكانيف في خدمة المجاىديف يطبخف ليـ كينظفف ثيابيـ كيجففنيا عمى 
 (1)المكقد في الخفاء بعيدا عف األنظار حتى ال يراىا أحد ".

كذلؾ في القصص التّاريخية ىك اعتماد الكتّاب في كمف المبلحظ عمى خصائص الكصؼ  
تشخيص المكاف عمى حاسة البصر التي تـ نقميا لمطفؿ مف منظكر عيني الشخصية " تكقؼ 
القطار فصعد الّركاب كامتؤلت المقصكرات، ثـ اندفع يتسارع ببطء ركيدا ركيدا إلى أف ازدادت 

الطبيعة كما كىبو ا لنا مف نعـ، كما كّنا  سرعتو، كنحف مسّمريف عند النافذة، نتفرج عمى جماؿ
  متأسفيف لمخراب الذم تركتو األعماؿ الكحشية، قرل ميدمة خاكية عمى عركشيا، غابات محركقة
ىياكؿ السيارات كالحافبلت منكفئة عمى قارعة الطريؽ، أعمدة الطرقات كالممرات، خراطيش 

 (2)كشظايا القنابؿ كالمدافع منتشرة في كؿ مكاف ".

فاستعماؿ الرؤية )نتفرج( في العممية الكصفية تتيح لمطفؿ تتبع عيني الشخصية كىي تقدـ  
لو المكصكفات تقديما كاضحا )غابات محركقة، ىياكؿ السيارات، حافبلت منكفئة عمى قارعة 
الطريؽ، أعمدة كأسبلؾ الكيرباء مطركحة، خراطيش كشظايا القنابؿ، كالمدافع منتشرة(، حيث 

عممية الكصفية بالشمكلية في تقديـ األشياء بمظيرىا العاـ دكف الدخكؿ في تفاصيميا اتسمت ال
كجزئياتيا التي قد تعيؽ استيعاب الطفؿ المكصكؼ، كقد اتسمت ىذه الرؤية بككنيا سميمة غير 
مشكشة أك ضبابية، يفيميا الطفؿ فيما بديييا، فكانت كأنيا لقطة تنقؿ لو مباشرة أحداث القصة 

في عالميا، فالكصؼ " ىك الذم يجعمنا نرل األشياء عف طريؽ تأدية كظيفتو التصكيرية  فيعيشيا
التي ىي كظيفة إدراكية مباشرة )...( فمف المعركؼ أنو يقـك أساسا عمى الحكاس، إذ ىي التي 

ممس كالحركة، بؿ كالشـ كقبؿ كؿ شيء: الرؤية تساعد عمى تكسيع مجاؿ الرؤية بإشراؾ السمع كالّ 
 (3)ية، كلكف ىذه األخيرة تظؿ ىي العنصر الحاسـ في عممية الكصؼ ".البصر 
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كىذا ما نجده في ىذا المقطع السردم الذم أشرؾ الحكاس لتقديـ عممية الكصؼ " رّد عمّي  
حمزة: ليس باألمر اليّيف يا عمّي، أف تسمع تمؾ القذائؼ تنفجر الكاحدة تمك األخرل فيتبعيا دّكم 

يحات الرجاؿ كصدل الرعد تصـ اآلذاف منو كأنت كحيد في الخبلء داخؿ يزلزؿ الجباؿ كتميو ص
مغارة ال حكؿ كال قكة لؾ، فصدقكني يا رفاقي إف قمت لكـ، إف دّكم القنابؿ كطمقات الّرصاص 
كصيحات الرجاؿ ما زالت تسكف أذني إلى يكمنا ىذا، أجؿ يا أصدقائي لقد تحّكؿ المكاف في لمح 

   تشاىد سكل غيمة مف الدخاف األسكد الكثيؼ، يحجب عنكـ كؿ شيءالبصر إلى فكىة بركاف ال
كفي مقطع سردم أخر "كاف أبطالنا ، (1) كالشظايا تتطاير كسط ألسنة النار الحمراء المتكىجة "

يسددكف ضرباتيـ بإتقاف فيصيبكف طائرات العدك، فتيكم إلى األرض ككأنيا كرة ممتيبة كألسنة 
رأيتمكىا يا رفاقي كيؼ تيكم كالكرة، فترتطـ باألرض، فتقفز منيا ألسنة النار تغشاىا كتأكميا لك 

النار إلى عناف السماء، لك شاىدتمكىا الزددتـ فخرا كاعتزازا بأكلئؾ األسكد األبطاؿ الذيف ال 
يممككف سكل أسمحة بسيطة بدائية، أما الشاحنات كالدبابات فما إف تظير حتى تنسؼ كتصبح في 

 (2)خبر كاف ".

حاسة البصر المستخدمة في الكصؼ " مف أكثر الحكاس دقة في المبلحظة كىي أساس ف 
 (3)بناء جماليات، كما )أنيا( تستطيع اإلحاطة بالمكاف عمى كجو الخصكص ".

فيذا المكاف المتخيؿ في النص القصصي ال يعني المشابية كاالستنساخ لممكاف الكاقعي  
نما ىك إعادة خمؽ مكازيات داللية كج  مالية تعبر عف كعي الكاتب.كا 

 ب_ الفضاء المغمؽ اإلجبارم: السجف كدالالتو في القصص التّاريخية:

  لقد عرفت اإلنسانية منذ أقدـ العصكر السجف كىك مكاف يعزؿ فيو السجيف ألسباب معينة 
ح كفيو ينفذ العقاب المقرر لو، فيك " ذلؾ المكاف المنعزؿ عف أعيف الناس، كقد يككف مكانا يكب
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الحياة أك يرفضيا كخصكصا إذا كسـ بأنو مكاف لمعقاب كالمراقبة، فيك مكاف يرتكز دكره المفترض 
 (1)أك المطمكب كجياز لتغيير األفراد ".

  بالنسبة لمشخصيات التي تصبح ذاتيا مفارقة لمعالـ الخارجي امكاني افالسجف يمثؿ حصار  
ية مفركضة عمييا كفؽ شركط عقابية صارمة " حيث تقيـ داخمو خبلؿ فترة معينة، فيذه إقامة جبر 

ج ذات اإلنساف كيمنعيا مف الحرية ، يسيّ (2)فالسجف كما يقكؿ بالتاردا: جياز انضباطي صاـر " 
في الحركة، فالمكاف " يرتبط ارتباطا لصيقا بمفيـك الحرية، كمما الشؾ فيو أف الحرية في أكثر 

ف العبلقة بيف اإلنساف كالمكاف _مف ىذا المنحى_ صكرىا بدائية ىي حرية الحركة كيمكف القكؿ إ
تظير بكصفيا عبلقة جدلية بيف المكاف كالحرية، كتصبح الحرية في ىذا المضمار ىي مجمكع 
األفعاؿ التي يستطيع اإلنساف أف يقـك بيا دكف أف يصطدـ بحكاجز أك عقبات أم بقكل ناتجة عف 

 (3)".الكسط الخارجي ال يقدر عمى قيرىا أك تجاكزىا 

كقد كانت السجكف أثناء الثكرات كالحركب مف أكثر اإلجراءات العقابية التي يتخذىا  
ر، كفي القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ تـ رسـ صكرة السجيف بطريقة المستعمر ضد المستعم  

  سطحية مبسطة، كلـ يمؽ الكتّاب الضكء عمى سياسة التعذيب الممارسة في السجف، كالمعتقبلت
جع التغاضي عف مثؿ ىذه الحقائؽ إلى أف األطفاؿ أكثر الفئة تأثيرا اتجاه ىذه الجرائـ، كىذا ما كير 

 قد ينتج عنو إيذاء نفسي كفكرم لمطفؿ.

في قصتيا )باجي مختار( " ظؿ باجي مختار مخمصا في نضالو بكؿ  إيمان قادري"قكؿ "ت 
(، حيث 1950مسيف لمميبلد )تضحية كفداء في سرية تامة إلى غاية عاـ ألؼ كتسعمائة كخ

 (4)اكتشفت السمطات الفرنسية أمره، فألقت القبض عميو كحاكمتو بالسجف ".

                                                           
 .76ا مينو )حكاية بّحار، الّدقؿ، المرفأ البعيد(، صمييدم عبيدم، جماليات المكاف في ثبلثية حن –1
 .79المرجع نفسو، ص –2
يكرم لكتماف، مشكمة المكاف الفني، تر: سيزا قاسـ دراز، ضمف كتاب: جماليات المكاف، مجمكعة مف المؤلفيف،  –3

 .62ص
 .13إيماف قادرم، باجي مختار، ص  –4



آليات الّتكظيؼ الجمالي لمككنات البنية السردية في القصص التّاريخية             الفصؿ الثالث:  

255 

 

فالسجف في القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ مجرد مف المكاصفات الطبكغرافية لفضائو  
 الداخمي، حيث تبقى داللة المكاف )السجف( كعالـ غريب عف الطفؿ، يفتقد إلى معرفة مككناتو

 الداخمية، كبيذا يفسح المجاؿ لمخيمتو الذىنية لبناء ىذا الفضاء المغمؽ كفؽ تصكراتو الخاصة.

لكف مفيـك السجف في قصص األطفاؿ اكتسب داللة جديدة مخالفة لما ىك مألكؼ عند  
نما صار يحمؿ أبعادا بطكلية  الطفؿ بككنو مكانا لمممارسات العقابية، كفيو تنعدـ حرية اإلنساف، كا 

عبر عف شجاعة الرجاؿ، كيسمى ىذا السجف بالسجف السياسي كيعرؼ بأنو " المكاف الذم حشرت ت
 (1)فيو السمطة السياسية المناكئيف ليا، أك الذيف اشتبيت بمناكئتيـ ليا ".

عف )العقيد عميركش( " كتـ اعتقالو مرة أخرل بعد ذلؾ ليبقى في سميمة كبير" تقكؿ " 
 (2)عمى أنو معتقؿ سياسي كضع عمى ممفو عبارة )شخص خطير( " السجف مدة ثبلثة عشر شيرا 

 سجنو حدا لمكاصمة نشاطو السياسي فتقكؿ عف البطؿ )باجي مختار( " لـ يكف إيمان قادري"أما "
بؿ كاصؿ أعمالو حتى داخؿ أسكار المعتقؿ، فكاف يحاكؿ غرس ركح الكطنية فييـ كتعميقيا كتقديـ 

سجكنيف كتشجيعيـ عمى مكاصمة نضاليـ السياسي كالمثابرة إلى الدركس كتكعية المناضميف الم
 (3)أخر قطرة مف الدـ ".

إذا كاف السجف يحد مف الحرية الجسدية لئلنساف، فإنو في ىذا المقطع النصي، ال يمكف  
أف يسيطر عمى الحرية العقمية كالذىنية لمسجيف )باجي مختار(، فالطفؿ يستنتج مف قراءاتو أف 

ىذا البطؿ ىك الصراع المكجكد بينو كبيف السمطات االستعمارية مف أجؿ تحقيؽ قيـ سبب اعتقاؿ 
كطنية، فيك يمثؿ قكة التغيير في المجتمع الجزائرم كالمناكئ لسياسة فرنسا، مما يجعميا تقّيد ىذا 
المتمرد عمييا بالمعتقؿ، لكف رغـ ذلؾ يكاصؿ نشاطو السياسي في المكاف اإلجبارم الذم يتحكؿ 

ؿ الظركؼ التي تعيشيا الشخصية مف مكاف معادم إلى مكاف مرغكب فيو، فالداللة " التي بفع
  يكتسبيا السجف في ىذا النص ستجعؿ منو مكانا الئقا لفتح الحكار كتبادؿ التجربة بيف السجناء

                                                           
 .79مينو )حكاية بّحار، الّدقؿ، المرفأ البعيد(، ص مييدم عبيدم، جماليات المكاف في ثبلثية حنا –1
(، ص –2  .12سميمة كبير، العقيد عميركش )الشجاع الصاـر
 .14إيماف قادرم، باجي مختار، ص –3
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زمة التي بؿ إنو سيككف )فرصة العمر( بالنسبة لمبعض منيـ، ألنيـ سيستمدكف منو المعرفة البّل 
 (1)سع أفؽ رؤيتيـ لؤلشياء كالعالـ كيؤىميـ لمعمؿ الكطني بصكرتو الصحيحة ".تك 

فالسجف السياسي يستقبؿ المعارضيف السياسيف الذيف ليـ انتماءات حزبية أك سياسية كليـ  
في قصتو )محمد  رابح لونيسي"رأم مخالؼ كمعارض لمسمطة المكاجية ليـ، يقكؿ "

اء األربعة: بكضياؼ كآيت أحمد كخيدر كبف بمة كمعيـ بكضياؼ_شييد الغدر_( " نقؿ الزعم
، المجاىد رابح 1961الصحافي مصطفى األشرؼ إلى السجف في فرنسا، ثـ ضـ إلييـ في عاـ 

بيطاط مسؤكؿ منطقة الكسط، الذم ألقي عميو القبض في بدايات الثكرة، فالتقى ىناؾ خمسة رجاؿ 
ذيف فجركا الثكرة، كقد نقؿ ىؤالء إلى سجكف كانكا معا في المنظمة الخاصة كمف األكائؿ ال

الصاناتي ثـ افراف ثـ الكنكم، كرغـ التعذيب كاليكاف، فإنيـ بقكا صامديف كيتابعكف أخبار الثكرة 
كانتصاراتيا عمى االستعمار ككانت قيادات الثكرة في الداخؿ كالخارج تستشيرىـ في كؿ صغيرة 

 (2)ككبيرة بطرؽ خاصة ".

طفؿ لـ يتطرؽ إلى البعد القسرم كاالعتداءات الجسدية كالنفسية التي فالنص المكجو لم 
  يتعرض ليا السجيف السياسي )تعذيب، ضرب بالسكط كالعصي، استخداـ الشتائـ، الكبلـ البذمء(
نما أضفى عمى صكرة السجف داللة إيجابية تعبر عف االستغبلؿ الحسف ليذا الفضاء المغمؽ مف  كا 

ف، كنقرأ في مقطع سردم أخر مف قصة )عميركش آيت حمكدة( " انظـ طرؼ المناضميف السياسي
عميركش إلى دعكة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف اإلصبلحية كما انخرط في حزب حركة 
اإلنتصار لمحريات الديمقراطية، فأظير قدرة فائقة عمى التضحية كالفداء مف أجؿ نصرة الكطف 

كليس االستعمارم فأدخؿ السجف عدة مرات ليخرج منو في كؿ يف، مما عرضو لمضايقات البكالدّ 
 (3)يف ".مرة أكثر إيمانا بالكطف كالدّ 

                                                           
 .63حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصيات(، ص –1
 .18رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –2
 .9كنيسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، صرابح ل –3
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ية لمطفؿ اريخية المكجّ ي اكتسبيا الفضاء السجني في القصص التّ إف الداللة اإليجابية الت 
  فعف فترة زمانية سابقة، كتصؼ ظركفا خاصة عاشيا المناضمكف السياسيكف الجزائريك  تعبر
 بيذا يختمؼ المفيـك اإلصبلحي العقابي لمدلكؿ السجف كما يتصكره الطفؿ.ك 

اريخية مف خبلؿ الجمؿ التي تعبر عف الفعؿ الذم يتـ كقد تشكمت األمكنة في القصص التّ  
فيو الكجكد كتحيؿ بصيغة مباشرة أك غير مباشرة إلى داللية الفضاء الفني، فميس مشركطا أف 

نّ يستقؿ المكاف في النص الق ما يمكنو أف يتأسس مف خبلؿ تمؾ صصي بمقاطع كصفية، كا 
اإلشارات المقتضبة لممكاف، كالتي غالبا ما تأتي غير منفصمة عف السرد ذاتو، كنستشيد بمقاطع 

 سردية تحيؿ عمى أمكنة متنكعة:

ـ، كامتد نفكذىا مف طرابمس شرقا إلى جباؿ 800ـ/182_ " كنشأت بذلؾ دكلة األغالبة عاـ 1
 (1)غربا ".جرجرة 

  مدينة =ؽ،ـ، قرط 814_ " كىكذا تأسست مدينة جديدة سميت قرطاجة في حدكد سنة 2
 (2)الجديدة ".=اجة

_ " بعد القضاء عمى يكبا تمكف القيصر مف إخضاع مممكة نكميديا الشرقية كألحقيا 3
حاكـ، بينما منح باإلمبراطكرية الركمانية كسّماىا كالية إفريقيا الجديدة كأصبحت المقر العسكرم لم

  (3)الجزء األكبر مف نكميديا الغربية إلى خميفة بكخرس الثاني كأخر لميكناني سينيكس ".

_ " عرفت الجزائر في عيد البيربايات سيطرة رّياس البحر الذيف أحكمكا سيطرتيـ عمى البحر 4
زائر، ككاف بّحار المتكسط الغربي، ككاف حسف باشا خير الديف مف أبرزىـ فقبؿ تكلي الحكـ في الج

 (4)يحارب القراصنة مثؿ كالده ".

                                                           
 .34مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )البربر المسممكف(، ص –1
 .37، ص2013مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )الحضارات األكلى(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط،  –2
 .25، ص2013ر ممكؾ نكميديا(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر ) أخ –3
 .55مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )حسف آغا(، ص –4
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_ " ىكذا انطمؽ الرايس حميدك بالمركب الجديد بكؿ نشاط رافعا راية الجياد البحرم لمدفاع عف 5
سكاحؿ الجزائر كتكفير األمف كالحرية ألىميا، في ىذه الفترة بدأ في تنظيـ أسطكؿ ضخـ بمغ عدد سفنو 

بالمدافع كالشرائع كالمجاديؼ يقكدىا جماعة مف البحاّرة األشداء ال قطعة مجيزة  30الحربية نحكه 
  (1)يأخذىـ رعب كال خكؼ، كما اىتـ بإصبلح المكانئ كالقياـ ببعض المنشآت العمرانية ".

اريخية، كما تمتاز بو مف مبلبس فيذه المقاطع السردية تعّرؼ الطفؿ بالبيئات الجغرافية كالتّ  
في  أحمد فريطس"اريخية، يقكؿ "كأدكات كانت مستخدمة في تمؾ الفترة التّ كعادات كتقاليد كأسمحة 

قصة )خالد بف الكليد( " مرض خالد بف الكليد كلـز فراشو لما أنيكو المرض، فمّما حضرتو الكفاة 
أكصى بأف تسمـ تركتو إلى خميفة المسمميف، ككانت عبارة عف فرسو كسبلحو كقمنسكة كانت ىي 

يحرص عمى ارتدائيا أشد الحرص ألف بيا شعيرات مف ناصية رسكؿ ا أعز شيء عنده كاف 
 (2)صمى ا عميو كسمـ، حصؿ عمييا عندما حمؽ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ رأسو ذات مرة ".

كبيذا تككف القصة التّاريخية بالنسبة لمطفؿ مصدرا ىاما مف مصادر المعرفة العممية  
يا تقدـ لو كقائع كبيئات حقيقية، كتعّرفو عمى حضارات الشعكب كطريقة اريخية، ألنكالجغرافية كالتّ 

عيشيـ كممارستيـ لمحياة كالقكانيف التي اتبعكىا مف أجؿ تنظيـ شؤكف العامة، فالكاتب يبحث " عف 
اريخ، حيث يعثر عمى أكصاؼ البيئة الطبيعية كاالجتماعية، كحيث يمتقط البيئة في كتب التّ 

  ؽ الناس كعاداتيـ في تمؾ الفترة، كىك بطبيعة الحاؿ ال يتقيد بيا تقيدا تاماأكصاؼ المبلبس كأخبل
ممسات الفنية األخيرة التي تصير ىذه المادة إّنما يستعيف بيا عمى تصكير الفترة كيترؾ لخيالو الّ 

 (3)كتمزجيا مزجا تاما كتحيميا إلى مياد مبلئـ تتحرؾ عميو الحكادث كتسعى فيو الشخصيات ".

ا كاف المكاف في قصص كركايات الكبار يحمؿ دالالت رمزية ترتبط بتجربة الكبار فإذ 
كمغزل مضمكنو الفني كالبحر كالمدينة كالقرية كالسجف، مما يجعؿ القارئ يفؾ رمزيتيا كي يتمكف 

                                                           
، 2009ـ(، مكفـ لمنشر، الجزائر، د ط،  18بف يكسؼ عباس كبير، الّرايس حميدك )بطؿ البحرية الجزائرية في القرف  –1

 .13ص
 .13فاضؿ سميماف، خالد بف الكليد، صأحمد فريطس كمحمد ال –2
 .135مكفؽ رياض مقدادم، البنى الحكائية في أدب الطفؿ العربي الحديث، ص –3
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س ما يدركو مف إكماؿ مفاىيـ النص، فإف المكاف في قصص األطفاؿ يحمؿ داللة مباشرة تعك
فإذا ذكر البيت مثبل فيك في نظر الطفؿ ممجأ اإلنساف كمصدر راحتو  ،يالكاقعالطفؿ في عالمو 

كأمنو كحريتو، كالبحر كالنير ىما الفضاء الذم تجرم فيو المياه، فالكتّاب في أدب الطفؿ يستغنكف 
 عف رمزية كغمكض داللة المكاف ألف الطفؿ يحتاج إلى تجربة ككعي لفؾ شفرات النص.
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 ث الثالث: بناء الشخصية في النص القصصي التّاريخي ومدلوّلتياالمبح

تعتبر الشخصية مككف أساسي مف مككنات الخطاب األدبي، كقد أكلت الدراسات المختمفة 
أىمية لمقكلة الشخصية، كاختمفت المقاربات كتباينت االتجاىات كالتصكرات التي تنطمؽ منيا كؿ 

الحكائية، كسنحاكؿ في ىذه الدراسة الكشؼ عف طريقة مدرسة نقدية في تأسيس ىذه الدعامة 
تشكيؿ ىذه الركيزة اليامة في القصص التّاريخية معتمديف عمى مجمكعة مف المقاربات كاآلراء 

روّلن بارث" ، ""G. Genetteجيرار جينات" "النقدية التي كاف ليا أثر في ىذا المجاؿ كجيكد "
"Roland Barthes"" ،" "فيميب ىامونPhilip Hammond" حيث تشكؿ أطركحات ىذا ،

األخير في مجاؿ السرد مف أىـ ما تكصمت إليو الدراسات السيميائية في مقاربة الشخصية لما 
 أحدثتو مف قطيعة مع النظريات االجتماعية كالنفسية.

كتعد الشخصية في قصص األطفاؿ مف العناصر السردية الميمة، حيث تحضى باىتماـ  
ؿ لذم يسعى إلى رسميا بعناية حتى تحقؽ أىداؼ القصة كتناسب أحداثيا، فالطفبالغ مف المؤلؼ ا

مع كاقعو كتجسده في صكرة إلى أف يرل شخصيات قصصو حية تتحرؾ كتتكمـ كتتفاعؿ بحاجة 
فيي بالنسبة لو النمكذج الذم يحتدل بو، فيميؿ كثيرا إلى تقميدىا كتمثؿ سمككاتيا كقيميا ، خيالية

 يث يرل فييا صكرة معاكسة لنفسو، يحقؽ مف خبلليا رغباتو كطمكحاتو.حكالتماىي معيا، 

 Philip فيميب ىامون" "قبؿ أف نتطرؽ إلى دراسة الشخصية كتحميميا كفؽ منظكر "

Hammond البد مف معرفة أنماط الشخصيات في قصص األطفاؿ، فقد تصادؼ المتمقي ،"
الغالب الخياؿ الشعبي، كىي خرافية الصغير في قصصو شخصيات عجائبية متخيمة ينسجيا في 

ال كجكد ليا في الكاقع اإلنساني، كتممؾ سمطة عمى عقؿ الطفؿ لما تقـك بو مف أفعاؿ خارقة، كما 
تتميز بو مف صفات محببة تضفي عمييا نكعا مف الخكؼ كالرىبة لدل الطفؿ نظرا لقكتيا 

الكاقعي في قصص األطفاؿ، ىذا كسيطرتيا عمى الشخصيات اإلنسانية األخرل التي تمثؿ الجانب 
اريخية حيث تخمك النمط الثاني مف الشخصيات )الشخصيات اإلنسانية( ىك الغالب في القصص التّ 

ىذه المدكنة القصصية مف الكائنات الخيالية كالخرافية، كتتميز شخصياتيا بالكاقعية، فالشخكص 
كاقع ككشؼ عف األفكار كالرؤل، حيث اريخية تمثيؿ لممعاني اإلنسانية كتعبير عف الفي القصة التّ 
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  تنصرؼ إلى تجسيد ماضي اإلنساف، كأىـ قضاياه التّاريخية كالداللة عمى كاقع اجتماعي مممكس
 تجتمع في كسطو مجمكعة مف القيـ اإلنسانية التي ال تككف منفصمة عف الكعي العاـ.

 _أًَاط انشخصٍاث انسزدٌت1

الشخصية التي تعتبر مككنا رئيسيا ال يمكف  يتأسس العمؿ القصصي انطبلقا مف مفيـك 
يا كفقا التي يقـك الكاتب بتركيبيا كبنائ مقاربة المحكي دكف التعرؼ عمييا، فيي مف أعقد العناصر

  لنسؽ النص القصصي، ألنيا تعالج مشكبلت الحياة، كتعرض لتجارب اآلخريف كأرائيـ كأفكارىـ
مجمكعة مف الحقائؽ تخمك مف الحركة كالديناميكية فبدكنيا يصير العمؿ القصصي كصفا تقريريا ل

 عف الكجكد كاإلحساس.دث أك ناطؽ بمساف المؤلؼ أك كائف بشرم معبر ألنيا عنصر قائـ بالح

كلقد أجمع أغمب الباحثيف عمى أف مفيـك الشخصية في العمؿ األدبي، يقـك عمى " النزعة  
 (1)لبلختزاؿ بصرامة إلى عبلمات نصية". المحايثة، أم أف الشخصية ليست سكل كائف كرقي قابؿ

إلى العالـ النصي تصير  فيذا االلتفات المفيكمي يحيؿ إلى أف الشخصية عندما تدخؿ 
مف طرؼ الكاتب ألغراض داللية كفنية كجمالية، لكف ليس معنى ىذا أف  مككف تخييمي، يبنى

 Philipمون" "فيميب ىاالشخصية تتجرد مف مرجعياتيا الخارجية، فيي حسب مفيـك "

Hammond"  تستدعي جانبيف: جانب تخيميي بككنيا قضية لسانية تتجسد خطيا في مجمكع مف
الكممات، كجانب كاقعي تفرضو تمثبلت كاقعية طبقا لرؤل الكاتب كالقارئ معا. " فالشخصية تحيؿ 

الخاص مف جية عمى النص الثقافي بأبعاده المتعددة كتحيؿ مف جية ثانية عمى السنف الثقافي 
 (2)لممتمقي ".

مجمكع  "Philip Hammondفيميب ىامون" "يسيـ في بناء الشخصية حسب " 
المحمكالت الداللية التي تتشكؿ مف خبلؿ انتظاميا داخؿ نسؽ معيف، كفي شبكة العبلمات 

                                                           
فانسكف جكؼ، أثر الشخصية في الركاية، تر: لحسف أحمامة، دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، دمشؽ، سكريا، ط  –1
 .15، ص2012، 1
خصيات السردية )ركاية الشّراع كالعاصفة لحنا مينة نمكذجا(، دار مجدالكم لمنشر سعيد بنكراد، سيميكلكجية الش –2

 .105، ص2003، 1كالتكزيع، عماف، األردف، ط 
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باإلضافة إلى المنظكر التأكيمي الذم يقـك بو القارئ استنادا  ،التفاعمية مع عناصر حكائية أخرل
 السنف الثقافي الذم ينتمي إليو. إلى

الشخصيات إلى ثبلثة أنكاع: شخصيات  "Philip Hammondفيميب ىامون" "يقسـ " 
مرجعية/ شخصيات إشارية/ شخصيات إستذكارية، كفي دراستنا ىذه سنركز عمى نكعيف ىما: 

 شخصيات مرجعية كشخصيات إشارية.

 أ_ شخصيات مرجعية:

ريخ، كىي حسب ة نتعرؼ عمييا مف الثقافة أك التّاكاقعيتحيؿ ىذه الشخصيات عمى عكالـ 
ذات " معنى ممتمئ كثابت حددتو ثقافة ما، كما تحيؿ  "Philip Hammondفيميب ىامون" ""

عمى أدكار كبرامج كاستعماالت ثابتة، إف قراءتيا مرتبطة بدرجة استيعاب القارئ ليذه الثقافة )يجب 
ىذه الشخصيات داخؿ ممفكظ معيف، فإنيا ستشتغؿ أساسا  أف نتعمميا كنتعرؼ عمييا(، كباندماج

 (1)بصفتيا إرساء مرجعيا يحيؿ عمى النص الكبير لئليديكلكجيا كالكميشييات أك الثقافة ".

كيمكف اإلشارة في البدء إلى أف مجمؿ شخصيات القصص التّاريخية تنتمي إلى ىذه الفئة  
يخي كاالجتماعي المحقؽ ماديا، فالشخصية المرجعية ار المرجعية التي تعني العكدة إلى الكاقع التّ 

 في قصص األطفاؿ تحيؿ عمى كاقع غير لساني عبر نصكص كمنتجات الثقافة.

كتنقسـ ىذه المرجعيات في القصص التّاريخية إلى مرجعيات مباشرة )شخصيات تاريخية(  
 كمرجعيات غير مباشرة )شخصيات اجتماعية(.

 : الشخصيات التّاريخية:1-أ

ف الشخصية التّاريخية المقدمة لمطفؿ تككف ممتمئة دالليا منذ بداية السرد القصصي إ
" فإف " أدكار شخصية تاريخية )...( داخؿ Philip Hammondفيميب ىامون" "فحسب رأم "

حكاية ما تككف متكقعة في حدكد أف ىذا الدكر محدد بشكؿ قبمي في خطكطو العريضة بتاريخ 

                                                           
فيميب ىامكف، سميكلكجية الشخصيات الركائية، تر: سعيد بنكراد، دار الحكار لمطباعة كالنشر كالتكزيع، البلذقية، سكريا،  –1

 .36_35، ص ص 2013، 1ط 
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، ألنو يرتبط بتاريخ المؤلؼ أك الكاتب أك محدد بمرجعياتو المعرفية (1) سابؽ ثابت كمكتكب"
  اريخية منذ بداية الحكيالسابقة، لذلؾ تسند مجمكعة مف األدكار كالصفات كالكظائؼ لمشخصية التّ 

كنقرأ في المقطع السردم التالي الحمكلة الداللية الكاممة لمشخصية )العقيد عميركش( " ىك القائد 
طقة القبائؿ ساخنة في قمب حرب التحرير، كجمرة ممتيبة في قمب فرنسا، ىك مف الذم جعؿ من

استطاع أف يتبلعب بأعدائو كيكبدىـ خسائر تمك األخرل، ىك القائد المغكار كالسياسي المحنؾ 
، أما عف (2)عميركش آيت حمكدة أسد القبائؿ الكبرل ككساـ كّىاج في صدر تاريخ الجزائر " 

بف باديس( فنستشيد عمييا بالمقطع السردم التالي " إنو عبد الحميد بف  شخصية )عبد الحميد
باديس، شخصية لعبت دكرا ىاما في تاريخ الجزائر بذكاء كبراعة كتحّد، فاستحؽ أف يذكر في 
  صفحات العظماء مف رجاالتيا، كسيككف أركع مثؿ كأعظـ قدكة لشبابيا مف الجيؿ الصاعد

 (3)لعمـ كشعاره األكؿ كاألخير _ىك تعمـ_".كلنذكر معا أف كسيمتو كانت ا

فيذه الشخصيات التّاريخية نمكذجية تمنح النص القصصي مصداقية كبعدا كاقعيا كتكشؼ  
في قصتيا )العقيد عميركش(  إيمان قادري"عف دالالتيا لمطفؿ منذ بداية النص القصصي، تقكؿ "

أركاحيـ فداء الجزائر الحبيبة البطؿ " مف بيف ىؤالء األبناء األشاكس المخمصيف الذيف قدمكا 
 (4)عميركش آيت حمكدة ".

مف ىنا تككف الشخصية التّاريخية في قصص األطفاؿ محككمة بإستراتيجية محددة يعينيا 
الفضاء المكاني كالزماني كالجانب السياسي الذم تنتمي إليو، فعند ذكرنا ألم شخصية تاريخية في 

  لمجمكعة مف األبعاد كالكظائؼ التي تتعمؽ بيذه الشخصية قصة الطفؿ، فإف ىذا يعد استحضارا
" تككف الشخصيات التّاريخية " مطالبة في ذات Philip Hammondلفيميب ىامون" "بالنسبة "

                                                           
 .40فيميب ىامكف، سميكلكجية الشخصيات الركائية، تر: سعيد بنكراد، ص –1
(، ص –2  .5سميمة كبير، العقيد عميركش )الشجاع الصاـر
 .4سميمة كبير، الشيخ عبد الحميد بف باديس )باعث النيضة العربية اإلسبلمية في الجزائر(، ص  –3
 .8إيماف قادرم، العقيد عميركش، ص –4
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اآلف بأف تككف مدركة عبر الكظيفة المكككلة ليا داخؿ االقتصاد الخاص في كؿ عمؿ أدبي 
 (1).كمعترؼ بيا بمعنى مرتبطة بالعالـ الكاقعي "

ذا كانت الركاية كجنس أدبي مكجو لمكبار تكظؼ الشخصية التّ   اريخية كفؽ لمعاني متعددة كا 
ذا كانت تضفي نكعا مف الكاقعية في  كلمحمكالت داللية تتكافؽ كالسياؽ الركائي الذم كردت فيو، كا 

، فيي مرآة السرد التخيمي لمركائي، فإنيا في قصة الطفؿ ال تخرج عف صكرتيا الحقيقية كالسياسية
 عاكسة لكؿ ما كانت عميو في زماف معيف.

 : الشخصيات االجتماعية:2أ_

تعبر الشخصيات االجتماعية عف سمسمة مف الكظائؼ االجتماعية )الطالب، المعمـ...( أك  
تحيؿ إلى دكر مبرمج في الحياة اإلنسانية بصكرة مسبقة )الجدة، االبنة، األب ...(، كما تعبر عف 

تنتمي إلييا، فإذا " أخذنا بعيف االعتبار بعض الصفات الدالة عمى الكظائؼ الطبقة التي 
االجتماعية )العامؿ، الفبلح، الشرطي، الطبيب...( الحظنا أف الشخصيات المحددة مف خبلؿ ىذه 
الصفات تمتمؾ _بشكؿ قبمي_ حمكلة داللية محتممة، إنيا تحيؿ عمى معنى ممتمئ كثابت داخؿ 

، إذ أنيا تبنى مف جيتيف: (2) ؿ عمى أدكار كبرامج كاستعماالت مسكككة "نص الثقافة كما تحي
داخؿ النص كخارج النص، فيي ازدكاجية المبنى، حيث يقـك الكاتب بخمؽ شخصياتو الخيالية 

ممحمة أكالد سيدم _انطبلقا مف كاقعو الحي، كشخصية األستاذ كالطمبة في قصة )بكعمامة 
   (4) ، األب، الجّدة، المعمـ( في قصة )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ(، كشخصية )األحفاد(3) (_الشيخ

نما انطمؽ مف كاقعو االجتماعي أك  فيذه كّميا نماذج اجتماعية لـ يبدعيا الكاتب مف العدـ، كا 
 أسسيا تبعا لفكرة ذىنية مختزنة في ذاكرتو حكؿ شخص ما.

                                                           
 .17ر الشخصية في الركاية، تر: لحسف أحمامة، صفانسكف جكؼ، أث –1
 .108سعيد بنكراد، سميكلكجية الشخصيات السردية )ركاية الشراع كالعاصفة لحنا مينة نمكذجا(، ص –2
 ،.12رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص  :ينظر –3
 .3،5(، ص ص 1945مام  8 ينظر: شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر –4
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ىا في الخطاب قبؿ يعادؿ بناؤ لمعبرة عنيا في ما فباإلضافة إلى الصكرة النمكذجية ا 
القصصي كفؽ سياؽ محدد، يفيـ مف سمككاتيا كتقمباتيا كأقكاليا، كرغـ أنيا ذات فردية إاّل أنيا 
تعكس سمة جمعية، كتفسر الكثير مف مدلكالت الخطاب، كالطفؿ في ىذه الحالة يساىـ مف خبلؿ 

فس الكقت يترقب أف تككف الشخصية القراءة في ممئ الفراغات الداللية التي يسكقيا السرد، كفي ن
كليدة النتاج الكاقعي المألكؼ لديو، حيث تخضع ليذا السمكؾ، كتتجنب اآلخر، كبيا يسقط الطفؿ 
العالـ التخيمي عمى العالـ الكاقعي في محاكلة منو إلدراكو أك تمثمو، فالطفؿ لكي " يجسد المعطيات 

سكعة عالـ خبرتو، ألف الكظيفة العممية )أك التي يزكده بيا النص في صكر عميو أف ينيؿ مف مك 
المرجعية( لمغة تظؿ دائما مضمرة في كظيفتيا الشعرية )أك األدبية(، كيككف المرسؿ إليو مجبرا 

  (1)عمى تحييف مرجعية النص خارج النص ".

فالشخصيات االجتماعية عمى خبلؼ التّاريخية تتميز بنكع مف الحيكية كالحركية كالحرية  
تمتمؾ كيانيا بنفسيا، كفي غالب األحياف يدؿ اقتراف الشخصيات التّاريخية بالشخصيات يجعميا 

  االجتماعية في بعض القصص التّاريخية عمى تفعيؿ الماضي، كمد جسكره بالحاضر كالمعاصر
كتقديـ مقركئية جديدة لمطفؿ حيث يتداخؿ الكاقعي بالخيالي كيمتزج الماضي بالحاضر في حمة 

 تمغي مف سردىا التسمسؿ المنطقي التّاريخي.قصصية رائعة 

 ب_ الشخصيات اإلشارية:

كذلؾ بالكاصمة التي تمثؿ المؤلؼ كالقارئ " إنيا دليؿ عمى حضكر المؤلؼ أك  ىكتسم
القارئ أك مف ينكب عنيما في النص: شخصيات ناطقة باسمو، جكقة التراجيديا القديمة، المحدثكف 

كمف شابييـ، كاتسكف بجانب شارلكؾ ىكلمز، شخصيات  السقراطيكف، شخصيات عابرة، ركاة
رساـ، كاتب، ساردكف، ميذاركف، فنانكف...إلخ، كيككف مف الصعب أحيانا اإلمساؾ بيذه 

 (2)الشخصيات ".

                                                           
 .52فانسكف جكؼ، أثر الشخصية في الركاية، تر: لحسف أحمامة، ص –1
 .36فيميب ىامكف، سميكلكجية الشخصيات الركائية، تر: سعيد بنكراد، ص –2



آليات الّتكظيؼ الجمالي لمككنات البنية السردية في القصص التّاريخية             الفصؿ الثالث:  

266 

 

كفي القصص التّاريخية تتجمى الشخصيات اإلشارية بصكرة أكضح في: المؤلؼ، كالقارئ  
 ؿ ما يمي:أك عبلمات أخرل دالة عنيما نستشفيا مف خبل

 : الراكم في القصص التّاريخية:1ب_

  يعرؼ الراكم عمكما بأنو الصكت الذم ينكب عف المؤلؼ في سرد أحداث القصة 
كتأطيرىا ضمف الفضاء الزماني كالمكاني، فالمؤلؼ يفترض ذات تصدر عنيا ممفكظاتو كأفكاره 

ممة )الراكم( تّدؿ في الكاقع كما كرؤاه " فالراكم ىك شخصية خيالية تحّكؿ إلييا المؤلؼ )...( فك
مغة عمى )فاعؿ(، فيذا الكزف )فاعؿ( كالذم نجده أيضا في )قائد( ك)كاتب( يعممنا فقو الّ 

  (1)ك)طابع(...إلخ، يدلنا بالطبع عمى شخصية كظيفتيا القيادة كالكتابة كالطباعة كىنا )الركاية( ".

)الكاتب( كالراكم، حيث يمثؿ األكؿ كقد اىتمت الدراسات السردية بالتمييز بيف المؤلؼ  
"الشخص الحقيقي الذم يعيش أك الذم عاش في زماف ما كفي أمكنة ما، كيمكف أف يككف مكضكع 

، كىذا لو حضكر قكم (2)بحث عف سيرة ذاتية، كيكتب غالبا اسمو عمى غبلؼ الكتاب الذم نقرأه " 
سمكب تقديـ المادة القصصية، أك في القصص التّاريخية، أما الثاني فيك " أسمكب صياغة أك أ

، فالمؤلؼ يعيد خمؽ (3)قناع مف األقنعة العديدة التي يتخفى الراكم خمفيا في تقديـ عممو السردم " 
نتاج شخصية الراكم، كىي شخصية ىبلمية تشكؿ ظبل فنيا لمكاتب، فيستعمميا كأداة تقنية  كا 

 يديكلكجية.تمارس عممية السرد كفقا ألبعاده الفكرية كمنطمقاتو اإل

في حاالت كثيرة، فإنو يتعذر كالراكم عمى التمييز بيف المؤلؼ  افإذا كاف المتمقي الكبير قادر 
عمى الطفؿ رفع االلتباس المتداخؿ بيف ىذيف الصكتيف، إاّل في الحاالت التي يتـ فييا تعييف الراكم 

                                                           
ركالف بارث كآخركف، شعرية المسركد، تر: عدناف محمكد محمد، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب، دمشؽ،  –1
 .61، ص2010ريا، د ط، سك 

نصيرة عشي، البنية السردية في الخطاب الركائي الجزائرم المعاصر، دار نينكم لمدراسات كالنشر كالتكزيع، دمشؽ،  –2
 .171، ص2016، 1سكريا، ط 

 .122، ص 2016، 1نعيمة سعدية، التحميؿ السيميائي كالخطاب، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط  –3
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ي تعتمد الراكم كشخصية حكائية سكاء كانت ليا صمة بالقصة، أـ العكس، أما القصص الت
 كصكت مجيكؿ فإف الطفؿ في ىذه الحالة يطابؽ بيف الكاتب الحقيقي كذاؾ الصكت.

  كالراكم في القصص التّاريخية غالبا ما يككف شخصية خيالية مجيكلة مف صنع المؤلؼ
حيث تستأثر بالحكي كالسرد القصصي لكحدىا دكف تدخؿ الشخصيات إاّل في حاالت نادرة، كىك 

 لراكم كّمي المعرفة.ما يعرؼ با

تماشيا مع عقمية الجزائر بمساحة كبيرة، كذلؾ  تستأثر ىذه التقنية عند كتّاب أدب الطفؿ في
التقديـ المباشر ألحداث كشخصيات القصة لمطفؿ  غير كالتي يحاكؿ الكتّاب مف خبللياالمتمقي الص

صكصية المتمقي " كراكم القصة في أدب األطفاؿ عمى األغمب راك كّمي المعرفة بسبب خ
_الطفؿ_ إذ يحتاج إلى شرح كتفسير كتعميؽ، ألنو ال يدرؾ المقصكد إاّل مف خبلؿ تدخؿ الراكم 

 (1)في كثير مف األحياف ".

  كنستشيد بمقطع سردم مف قصة )سعد بف أبي كقاص( " بعد معركة القادسية كالمدائف 
رر سعد مباغتتيـ قبؿ استكماؿ تجمع الفرس مف جديد كشرعكا يستعدكف لمثأر مف المسمميف، فق

استعدادىـ، لكنو كجد في نير دجمة حائرا بينو كبينيـ بسبب ىيجانو مف كثرة األمطار، غير أنو 
 (2)صمـ عمى اجتياز النير ".

إف السارد في تقديمو لممادة القصصية يككف صكتا مسمكعا ال يعرؼ الطفؿ مكقعو أك  
ى ميمة تقديـ الشخصية بسماتيا كعبلقاتيا عبلقتو بالشخكص كاألحداث، حيث نجده يتكل

كيصادر  ،كمبلمحيا الفكرية )قرر، صمـ(، فيذه األفعاؿ تكشؼ عف الخصكصية الذاتية لمشخصية
أفكارىا كيكشؼ عف كعييا كمكاقفيا البطكلية، إف شخصية الراكم في القصص التّاريخية ىي التي 

كائيا كعكاطفيا، كال تترؾ ليا المجاؿ تثبت المعمكمة حكؿ الشخصية مف خبلؿ كصؼ سمككيا كأى
لتصنع لغتيا كحكارىا بنفسيا إاّل في مكاقؼ قميمة مما يجعمنا نستنتج ىيمنة الجانب السردم في 

                                                           
 .80اض مقدادم، البنى الحكائية في أدب األطفاؿ العربي الحديث، صمكفؽ ري –1
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اريخية عمى الجانب القكلي، رغـ أف الطفؿ يتفاعؿ مع شخصيات القصة المتكممة القصص التّ 
 كده التأكيمية كامتبلؾ المعنى.سكاء كانت إنسانية أك حيكانية حتى يخمك لو المجاؿ لجي

فالسارد في القصص التّاريخية يككف " كجكده مممكسا مف التعميقات التي يسكقيا كاألحكاـ  
العامة التي يعطييا، كمف الحقائؽ التي يدخميا إلى العالـ التخييمي مستمدة مف العالـ الحقيقي كالتي 

ف كالمكاف دكف معاناة، كيرفع أسقؼ تتجاكز محكر معرفة الشخصيات، فكأنو ينتقؿ في الزما
المنازؿ، فيرل ما بداخميا كما في خارجيا، كيشؽ قمكب الشخصيات كيغكص فييا كيتعرؼ عمى 
أخفى الدكافع كأعمؽ الخمجات، كتستكم في ذلؾ عنده جميع الشخصيات، فكأنيا كّميا مف أكبرىا 

 (1)نفكسيا ". شأنا إلى أقميا شأنا كتاب منشكر أمامو، يقرأ فيو ما يدكر في

كما يضطمع السارد بتقديـ الكقائع المتسمسمة كالمتعاقبة كالمتداخمة التي تؤلؼ كياف الحدث  
في القصة، فيك يكىـ الطفؿ باستقبللية العالـ المركم كبالتالي االعتقاد بحقيقتو كحقيقة الشخصيات 

بكضياؼ_شييد العذر( التي تشكمو، نستشيد عمى ىذا الدكر الذم يقـك بو الراكم بقصة )محمد 
"كتـ االتصاؿ بمحمد بكضياؼ بالمغرب األقصى كمحاكلة إقناعو بضركرة تكليو السمطة عمى رأس 
ف  دراكو بأف الكضع خطير كا  المجمس األعمى لمدكلة، فرفض في البداية، لكف بعد اإللحاح عميو كا 

عتبر أف رفض ذلؾ ىك الكاجب الكطني يفرض عميو ذلؾ فمبى النداء، كقبؿ تحمؿ الميمة الصعبة أ
، كنستدؿ كذلؾ بمقطع سردم أخر مف قصة )الحاج أحمد (2)خيانة كتخؿ عف كاجبو الكطني " 

بام( " أثبت أحمد بام كفايتو العسكرية كالسياسية كحبو لكطنو الجزائر، كلـ تنؿ مف عزيمتو تمؾ 
صة العركض التي كاف اإلغراءات كالعركض التي قّدمتيا فرنسا قصد استمالتو كجمبو إلى صّفيا خا
 (3)يقدميا لو الجنراؿ دم بكرمكف قصد تكقفو عف القتاؿ كاستسبلمو لفرنسا ".

كما نبلحظو في ىذه المقاطع السردية التي يقدـ فييا السارد معمكمات عامة حكؿ الشخصية  
ىك التدرج مف استخداـ اسـ الشخصية )محمد بكضياؼ/أحمد بام( إلى الضمير )ىك( الذم يدؿ 
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الغائب، مما ينتج " األلفة المتنامية بيف القارئ كالشخصية إذ كّمما قؿ اختبار النص لحاجة  عمى
، فضمير (1)تكصيؼ الشخصية إاّل كازداد استمزاـ عبلقة الحميمية التي تكحد الشخصية بالقارئ " 

بكؿ الغائب كاف لو حضكر قكم في القصص التّاريخية خصكصا التي اعتمدت تقنية الراكم العميـ 
شيء، كمف جماليات السرد بضمير الغائب ىك " إثارة القارئ لحفزه عمى المشاركة األساسية في 
عممية الحكي أك تأليؼ النص، كىك ما يسمى بالتمقي اإليجابي مف طرؼ المتمقي، كال يككف ذلؾ 
أك إاّل بمزج ما لديو _أم المتمقي_ مف معرفة مكسكعية مع ما يتمقاه، فكؿ قاص ييدؼ متعمدا 

غير متعمد إلى أف يكصؿ القارئ أك المستمع رؤية ما، كيتكقؼ كضكح الرؤية كدرجة تكثيفيا عمى 
 (2)مدل تدخؿ القاص فيما يحكيو إف سمبا أك إيجابيا ".

رغـ ما تحممو ىذه التقنية السردية )الراكم العميـ بكؿ شيء( في القصص التّاريخية مف  
باعيا إلظيار مكاقفيـ كلتقديـ المادة القصصية لمطفؿ في صيغة إيجابيات كحكافز تدفع الكتّاب إلى إت
و لمنص القصصي، إذ تسقط فشؿ الذم قد يصيب الكاتب عند بنائجاىزة كمباشرة، إاّل أنيا ال تمغي ال

المسافة بينو ككاتب كبيف ظمو الثاني )الراكم(، فيظيراف كشخصية كاحدة غير منفصمة، تعجز عف 
فكار غيرىا، فنرل الشخصيات ساكنة كمقيدة ال يسمح ليا بالتعبير عف أحاسيسيا التفريؽ بيف أفكارىا كأ

ككجكدىا في النص، عاجزة عف البكح بحرية عما يختمج بداخميا ألف الراكم يتكمـ نيابة عنيا، لذلؾ فإف 
" سيطرة أحادية الراكم العالـ بكؿ شيء أصبحت غير محتممة في العصر الحديث مع التطكر الثقافي 

 (3)عريض لمعقؿ البشرم، بينما أصبحت النسبية المتشعبة في النص القصصي أكثر مبلئمة ".ال

فيناؾ مف الكتّاب في أدب الطفؿ مف تجاكز السرد الكبلسيكي إلى السرد الحدثي الذم  
 تراجع فيو صكت الراكم العميـ بكؿ شيء، فاختفى صكتو كاستبدؿ بصكت الشخصيات.

                                                           
 .154_153فانسكف جكؼ، أثر الشخصية في الركاية، تر: لحسف أحمامة، ص ص –1
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 جيرارؿ القصة نسميو راكم جكاني الحكي، كيعرؼ عند "فإذا كاف الراكم شخصية داخ
، أما إذا كاف (1)" بأنو " شخصية حاضرة في القصة التي يحكييا " G. Genette" "جينات

شخصية خارج القصة فنسمييا براني الحكي " كىك راكم لو سيرة ذاتية مستقمة عف الحكاية التي 
 (2)يسرد أحداثيا ".

لراكة )راكم جكاني الحكي( مف األساليب الركائية المستعممة في كيعتبر النكع األكؿ مف ا 
ف كانت أقؿ درجة مف الراكم العميـ بكؿ شيء، فيذا الراكم يقـك بازدكاجية  القصص التّاريخية كا 

مف أدكار الشخصيات في  االدكر، فيك مف جية يسرد أحداث القصة، كمف جية أخرل يؤدم دكر 
، حيث اتخذتيما الكاتبة شريفة صالحي"كاألب( في قصص " العمؿ الحكائي، كشخصية )الجّدة

ف يسرداف أحداث حرب التحرير، كقد كانا مشاركيف فييا، كفي ىذه الحالة تستعيف الكاتبة كراكيي
بضمير المتكمـ )ضمير األنا( ىذا الضمير تستعممو الشخصية الراكية في الزمف الحاضر لتسرد 

م ىك زمف الحكاية، مما يخّيؿ لمطفؿ أنيا سيرة ذاتية أك أحداث كقعت ليا في الزمف الماضي الذ
كتتضح لنا ىذه الكضعية مف خبلؿ سرد الجّدة لحياتيا بيذا يقتنع بكاقعيتيا كحقيقتيا، مذكرات ك 

  الخاصة كمعاناتيا أثناء الفترة االستعمارية، حيث تدعميا بمعينات تاريخية كاقعية " أجؿ يا بنيتي
   إلى مثؿ ىذا النكع مف الحكايات كتاريخنا يزخر بالمآثر كالبطكالتلقد أصبت فجيمكـ يفتقر 

لكقائع تاريخية في غاية  فحياتنا في ذلؾ العيد تصمح كّميا أف تككف قصص كمسرحيات
 (3)".األىمية

فالسرد الذم يستخدـ تقنية الراكم بضمير )أنا( يتمكف " مف ممارسة لعبة فنية تخّكلو  
 (4)التدخؿ كالتحميؿ بشكؿ يّكلد كىـ اإلقناع ". الحضكر كتسمح لو بالتالي

                                                           
 .183عشي نصيرة، البنية السردية في الخطاب الركائي الجزائرم المعاصر، ص –1
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كفي مقطع سردم أخر مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة( تقـك فيو شخصية )األب( بدكر  
قكؿ " دخمت البيت فكجدت أمي ىي األخرل في حالة قمؽ كأّنيا تنتظر تالراكم أك السارد لؤلحداث 

؟ لـ  حدثا مفاجئا تخشى عكاقبو، مّرت عمّي ساعات بطيئة، كأنا في حيرة متسائبل: ما ىذا الكجـك
 (1)أغمقت الدكاكيف؟ ما ىذا اليمس المتبادؿ بيف الكبار؟ ".

نممس في ىذا المقطع النصي نكعا مف االندماج كالتداخؿ بيف صكتيف )الراكم/الشخصية(  
  عؿكيظير ذلؾ مف صيغ الجمؿ التي تكظؼ تاء الفاعؿ )دخمت/كجدت( التي تدؿ عمى القياـ بالف

  فالراكم_الشخصية تركم لنا ما جرل ليا بضمير )أنا( الذم يككف أشد التصاقا بالشخصية )األب(
باإلضافة إلى أف الراكم في ىذا المقطع السردم يصاحب الشخصيات المجاكرة لو )كأنيا تنتظر / 

اكم بكاقعية كجدت أمي في حالة قمؽ(، فينقؿ لنا كجية نظرىا كسمككاتيا كتصرفاتيا، كبيذا يكىـ الر 
الحكي كينجز المعنى المتكخى في النص، ألنو تمكف مف تحكيؿ العالـ المرجعي إلى عالـ فني 
تخييمي، كبيذا يجعؿ الطفؿ يتماىى مع سرده كيقنعو بمصداقية األحداث التي كقعت لو، فيّكلد 

رسمتني أمي التعاطؼ الفني لدل الطفؿ مع مرارة التجربة الشخصية، حيث يضيؼ بقكلو )الراكم( "أ
إلى إحدل الجارات التي معنا في الحارة ألستعير منيا غرباال، فمّما خرجت مف المنزؿ سمعت 
ضكضاء، كغكغاء، تأتي أصكاتيما مف بعيد، حاكلت أف أتبّينيما فمـ أتمكف، أخذا يقترباف مّني 

كىـ يحممكف  شيئا فشيئا، تسمقت جدارا ثـ اعتميتو فشاىدت تدفقا عظيما كرىيبا مف المتظاىريف،
كف كيكبركف تارة أخرل، أعقبو صراخ كدخاف عصّيا كزجاجات كأدكات أخرل، كيصيحكف تارة، كييممّ 

 (2)كنار كنباح الكبلب كطمقات نارّية ".

تتكلى الشخصية في ىذا النمط السردم التعبير عف نفسيا كرؤيتيا لؤلشياء كمكقفيا إزاء  
  القصة حّية كفاعمة، كاشفة عف مشاعرىا كانفعاالتياالعالـ الخارجي، األمر الذم يجعؿ شخصيات 

يذا يكىـ الكتّاب الطفؿ بأنو أماـ شخصيات كاقعية حقيقية، كليست مف نسج الخياؿ فيقيـ معيا بك 
 عبلقات تفاعمية إيجابية.
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كقد يسند دكر الراكم أحيانا إلى األطفاؿ، كفي ىذا تقريب الرؤل لممتمقي الصغير بدليؿ أف  
نفس الفئة، ليككف ىناؾ نكع مف التكاصؿ بيف الراكم كالقارئ الطفؿ، كنستدؿ بمقطع الراكم مف 

سردم مف قصة )يكميات أبناء الثكرة( " فانطمؽ حمزة يحكي بحماس كعفكية: آه يا رفاقي كانت 
معركة شرسة، كقعت بيف قكتيف غير متكافئتيف في العدد كالعتاد، لكف بفضؿ ا كانت الخسارة في 

لك رأيتمكىـ يا رفاقي كيؼ كانكا يفركف  ،حرير قميمة جدا، أما العدك فتكّبد خسائر فادحةجيش الت
 (1)كالجرذاف كيتحصنكف بدباباتيـ لشبعتـ ضحكا عمييـ ".

يتكخى ىذا النكع مف الراكم )الراكم جكاني الحكي( في القصص التّاريخية إلى خمؽ نكع  
كاقعية  ار الراكم كشخصية قصصية تعرض أحداثمف التبلـؤ بيف الكاقعي كالخيالي، حيث يعتب

كتقـك بتركيب الخطابات كتنسيقيا، كما تسعى كذلؾ إلى مد جسكر التكاصؿ بيف الحاضر 
كالماضي كتكظيؼ تقنية االستذكار الذم يقـك بيا الراكم، فيك " يحكي مذكراتو فيضمف بذلؾ مكانا 

، يقكؿ البطؿ )طارؽ بف زياد( كىك (2)ة " مركزيا تككف لو فيو رؤية عمى كؿ ما يشكؿ مادة حكائي
راكم ألحداث تاريخية عاشيا في ذلؾ الزمف )باعتقاد الكاتب عبد العزيز بكشفيرات( " أكلى 
عممياتي كانت مع ممؾ ضعيؼ لمغاية يسمكنو )تادميد( الذم لـ يتمكف مف صّد ىجماتنا، األمر 

سمو ذائع الصيت آنئذ أال كىك )ركدريغ( الذم دفعو إلى طمب العكنة كالدعـ مف ممكو الذم كاف ا
 (3)الشيير، فأرسؿ لو الدفعة األكلى مف الخيالة المتدربيف عمى القتاؿ ".

إف الشخصية )طارؽ بف زياد( في ىذا المقطع السردم تقـك بدكر الراكم في بناء الحدث  
تسمح لمشخصية القصصي كتتكلى كظيفة المحافظة عمى استمرارية الحكي، فيذه الرؤية الداخمية 

  بأف تسفر بكضكح عف أفكارىا كمكاقفيا، كذلؾ باستخداـ ضمير )أنا( أم المتكمـ )عممياتي
ىجماتنا( الذم يمنح القصة بكحا كبيرا كيجعميا تقيـ عبلقة منطقية بيف الشخصية كسياقيا 

 االجتماعي، ألنيا تسرد سيرتيا الذاتية كىذا ما يجعميا أكثر إقناعا لممتمقي.

                                                           
 .59(، ص1954بناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر شريفة صالحي، يكميات أ –1
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لنكع الثاني مف الراكم )راكم براني الحكي( فقد يكظؼ عندما يستعيف الكاتب بإسناد ىذا أما ا 
الدكر )الركاية( لشخصية متخيمة كمممكسة في آف كاحد في كاقع الطفؿ في سرد أحداث كسير ذاتية 

إحدل قصصيا عمى ىذا المنكاؿ  شريفة صالحي"لشخصيات تاريخية بعيدة عف زمانيا مثمما قدمت "
ا استعانت بشخصية )الجّدة( في سرد حياة )عبد الحميد بف باديس(، تقكؿ في إحدل المقاطع عندم

السردية " الجّدة: كاف العبّلمة ابف باديس يمتقي بالشيخ اإلبراىيمي، كحمداف لكنيسي كغيرىما مف 
متردية الجزائرييف في المدينة المنكرة، فيتبادلكف أطراؼ الحديث فيما يخص الجزائر، كأكضاعيا ال

  (1)كالمزرية، فتبلقت أفكارىـ عمى كجكب إنشاء حركة إصبلحية تنيض باألمة الجزائرية ".

إف تعدد الركاة في القصة التّاريخية كتفاكت درجة حضكرىـ يدؿ عمى امتبلؾ بعض الكتّاب  
فؿ كفؽ معبة الفنية التي مكنتيـ مف االنزالؽ عف المنحى التقميدم كالكلكج بالكتابة لمطألسرار الّ 

أساليب فنية محدثة تخدـ جماليات السرد القصصي، حيث تجعؿ الطفؿ يتعالؽ مع أفكار النص 
تباع مسار تكجياتو، فالراكم في  كينظر إلى الحدث مف كجية نظر الراكم الذم يعمد إلى تخديره كا 
ؿ ىذه القصص يعكس بصكرة مضمكنية المستكل الفكرم لممركم لو، كيحاكؿ التأثير فيو مف خبل

 ية لو.خطاباتو المكجّ 

 : المركم لو:2ب_

المركم لو شخصية متخيمة مثؿ الراكم، يستعيف بيا المؤلؼ لتحقيؽ العممية التكاصمية داخؿ  
المتف القصصي )المركم، المركم لو( " إف الراكم كالمركم لو صكتاف سردياف يقدماف لنا مف خبلؿ 

ف لـ يككنا محدديف بشكؿ ت  (2)شخيصي )صفات معينة، أسماء...( ".الخطاب السردم، حتى كا 

بأنو " أحد عناصر الكضعية السردية  "G. Genetteجيرار جينات" "كيعرفو )المركم لو( " 
كيتمكضع مع الراكم بالضركرة في نفس المستكل القصصي، كيتـ تعيينو بكاسطة عبلمات ضمير 

                                                           
 .35_34شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص ص  –1
ؿ الخطاب الركائي )الزمف، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الدار سعيد يقطيف، تحمي –2

 .384، ص1997، 3البيضاء، المغرب، ط 
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 (1)أك خارج حكائي ". المخاطب المكجكدة في النص، كيمكف لممركم لو أف يككف داخؿ حكائي

كيتبايف المركم لو داخؿ حكائي بيف مشارؾ في صنع األحداث، فيككف شخصية أساسية  
مف شخصيات القصة كقد يككف مستمعا فقط، فمف الناحية األكلى نمثؿ ليا بالمقطع السردم التالي 

  باب فدخؿ عميمف قصة )يكميات أرممة كابنيا اليتيـ( " أثناء حديث الجّدة مع حفيدتيا فتح ال
كألقي الّتحية عمى كالدتو كابنتو فكثبت إليو كاميميا، كعانقتو كتّرجتو أف يجمس معيما ليشارؾ في 
الحديث، حاكؿ األب أف يعتذر، فتدخمت أّمو كاإلبتسامة عمى شفتييا كقالت لو: أىبل، أىبل يا بني 

داعب ابنتو قائبل: أمرؾ يا عمّي، تعاؿ يا عزيزم، لّب رغبة ابنتؾ كاجمس معنا، ابتسـ األب ك 
، فشخصية )األب( ىنا كانت مف الشخصيات المستمعة لمقصة (2)" حبيبتي، ثـ جمس بالقرب منيما

كالمشاركة في أحداثيا كركايتيا في نفس الكقت، أما الحالة الثانية فنمثؿ ليا بالمقطع السردم  
كـ يا بنيتي كمستمعة فقط، أما التالي مف قصة )يكميات أشباؿ الثكرة( " قالت األـ: سأجمس مع

، كفي مقطع سردم أخر مف قصة (3)المشاركة فأنا ال أذكر شيئا مف تمؾ الحقبة لصغر سّني" 
)يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس( " كاميميا: كلكف ما عبلقة عبد الحميد بف باديس بكؿ ىذه 

ا، فعبد الحميد لـ يظير فجأة، ال بد األحداث؟. الجّدة: ال تستعجيمكني يا أعّزائي، سيأتي ذكره الحق
  مف ذكر األكضاع، فذكرىا ىاـ، يا أحّبائي، كحتى ال ننسى ما فعمو المحّتؿ في كطننا، كفي أمتنا

مما عانتو كليكف في عممكـ أنو ميما أحكي كأركم لكـ، فمف أستطيع أف أحكي لكـ مقدار قيد أنممة 
 (4)كمعاناة ".كجيؿ كحرماف كأمراض  أمتنا مف ظمـ كقير كجكر

كيمثؿ ىذا النكع مف المركم لو كساطة بيف النص كالقارئ كيساىـ في تطكير الحبكة كما 
ية لمطفؿ يتخذ ممفكظاتو شكؿ أسئمة لتزيد مف عمؽ الفيـ اريخية المكجّ نجده في القصص التّ 

 كاالستفسار.
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جعمنا نفترض كقد يغيب المركم لو داخؿ حكائي في كثير مف القصص التّاريخية، كىك ما ي 
أف السرد مكجو إلى مركم خارج حكائي " الذم قد يمتبس بالقارئ االفتراضي، كأم قارئ يمكف أف 

، لكف في أدب الطفؿ المركم (1) يمثؿ نفسو بو، كىذا القارئ االفتراضي ىك غير محدد مبدئيا "
السابقة إلى خارج حكائي محدد بفئة األطفاؿ عمكما لدل الكتّاب، كىذا ما لجأت إليو القصص 

افتراض المركم لو داخؿ حكائي بفئة األطفاؿ، كبذلؾ تككف قد أسقطت العالـ الكاقعي )المتمقي 
الحقيقي( عمى العالـ النصي )الطفؿ كشخصية داخؿ القصة( مما يسيؿ عمى الطفؿ تككيف صكرة 

عادة بنائيا نظرا لمكازاتيا  .اهبحالو كتفكيره كنظمو كرؤ  المركم لو )المطابقة لو( كا 

يمكف استنتاج العبلقة بيف الراكم كالمركم لو في النص القصصي المكجو لمطفؿ بالعبلقة  
ىا في العالـ خارج نصي بيف الكاتب الحقيقي كالمجسد كالطفؿ فتراضية التي يحاكؿ الكتّاب بناءاال

اـ القارئ كالمتمقي، يتخذ الكاتب )الراكم( شخصية بديمة عنو تعبر عف لسانو كتعمؿ عمى إيي
القارئ الصغير بتكافؽ األفكار كالتكجيات فتجعمو يتغمغؿ في فكر الكاتب " إف بيف الراكم كالكاتب 
تكافؽ آني في الفكر، كبينيما قبؿ كؿ شيء انفتاح عمى الفكر، فالقارئ سيتغمغؿ بدكره كدكف تكمؼ 

التماىي األكلي  ، فيذا(2) في ىذا الدماغ الذم يفكر كيتكمـ كفي ىذا الجسد الذم يعاني كينشط "
بالتماىي القرائي األكلي، أك التماىي الساردم، إذ أف لمقارئ في بداية المسار السردم يسمى " 

الراكم بفرضو كجية نظر حكؿ القصة عمى القارئ، يجبره في نفس الّمحظة عمى الدخكؿ في 
 (3)لعبتو".

قيقية لمكاتب في المتف كماداـ الراكم ينكب عف الكاتب في القصة، كبيذا تختفي اليكية الح 
الحكائي مما يخمؽ نكع مف المسافة بيف الكاتب كالطفؿ، فمثمما سبؽ ذكرنا أف المركم لو في قصة 
الطفؿ يعادؿ ذات الطفؿ في الكاقع، فإنو في ىذه الحالة قد يبحث الطفؿ عف مكقعو كمكضعو 
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نكاه أبعاده، كبيذا داخؿ النص كىذا ما يجعمو في تساؤؿ دائـ مع دالالت النص كمحاكلة است
نقترب مف تكسيع دكر الطفؿ أثناء القراءة، حيث تصير ذاتو مكممة كمتناصة مع المؤلؼ، فالقراءة 

 (1)" بمفيكميا النقدم فاعمية منتجة تمارس فعؿ التحكيؿ لمثقافة، كتترؾ أثرىا المحدد ليا".

يقيـ معو عبلقة فالقارئ عند استقبالو لمنص يعيد خمقو مف جديد كفؽ رؤيتو الخاصة ك  
تحاكرية، تتصؼ بالتفاعمية كاإلنتاجية، كتكمف قيمتيا في إحداث تغيير في نمط التفكير كتقديـ 

 مقكالت خاصة تستدعي مف القارئ إدراكيا كتمثميا. 

كلطالما تأسست العبلقة بيف الكاتب كالقارئ الطفؿ عمى أساس يتشكؿ مف " طرفيف اثنيف:  
ي رأيو كىك الذم ُيعمـ كيعمـ معا، كأحدىما اآلخر كىك القارئ الذم أحدىما الكاتب كىك الذم يمم

يتمقى النص )...( جاىزا كامبل محبككا مصنعا مرتبا، بحيث ليس عميو ىك إاّل أف يقرأ كيتمتع بما 
كبيذا نحصر دكر الطفؿ في استيبلؾ سمبي لمنص أكثر منو إيجابي، فالكاتب يسعى ، (2) يقرأ"

يديكلكجيتو، إلدخاؿ مضاميف فكرية  الطفؿ ليس خزانا ليذه ك كتربكية ككعظية تخدـ تكجياتو كا 
ّنما " كتاب  األفكار كالرؤل، كليس مستكدعا لمجمكعة متراكمة كمتراسة لمعمكمات كمعارؼ، كا 
خراجا بحيث تشعر الطفؿ  الطفؿ )ىك( ترجمة صحيحة كصادقة لعكامؿ االنقرائية: لغة كمضمكنا كا 

ابعتو، كأف يككف كتاب الطفؿ بيذا كّمو كسيمة لتككيف اتجاىاتو كقيمو برغبة كاعية لقراءتو كمت
 (3)الصحيحة ".

فمف المنظكر المعاصر لمكتابات السردية التي تصر عمى أف المتمقي يساىـ في بناء النص  
عادة تشكيمو، يمكف أف تنزلؽ ىذه المقكلة إلى أدب الطفؿ، حيث تصير النصكص المكّجية لو  كا 

نما تحمؿ بيف طياتيا ثغرات كفجكات تنتظر مف ىذا المتمقي غير كاممة كال  جاىزة كال مصنعة، كا 
الصغير أف يمؤلىا، كبيذا يمكننا أف نخمؽ قارئ صغير، يبدؿ جيدا في سبيؿ إنتاج نصو كخمقو 
مف جديد استنادا إلى المعرفة التي يفتكيا باستمرار دائـ مف كتبو كثقافتو كمجتمعو، فيصير لو دكرا 

                                                           
 .22يمنى العيد، تقنيات السرد الركائي )في ضكء المنيج البنيكم(، ص –1
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يا في نصكصو، كبيذا تغدك ذاتو فاعمة مف خبلؿ قدرتو عمى رصد تكقعات النص كالتقاط مركز 
 احتماالتو الداللية كذلؾ بتنشيط مخيمتو كتفعيؿ ذىنو عمى القراءة النقدية ال االستيبلكية.

ف النقد بمعناه المنتج ىك قراءة يمنى العيدفالقراءة حسب "  " ىي " نقد ينتج معرفة بالنص، كا 
ف يمارسيا مف أف يككف لو حضكره الفاعؿ في النتاج الثقافي في المجتمع، أم مف أف تمكف م

 (1)".، في تطكيرىايككف معنيا بالحياة التي تنمك كتتغّير حكلو، فيساىـ ىك، كمف مكقعو في المجتمع

كبيذا نسمح ألنفسنا مف تغيير طبيعة العبلقة بيف الكاتب كالطفؿ مف عبلقة قائمة بيف  
عظ، معمـ، كبيف محصؿ كمتمقف إلى عبلقة تراسمية بيف طريفيف يككف فييا الكاتب مرسبل مربي، كا

مغكية، ىذه األيقكنات عبارة عف كتمة مف المضاميف المترسخة كالمتداكلة لمجمكعة مف األيقكنات الّ 
طو في سياؽ معيف إلى طفؿ متمقي يتميز بالديناميكية كالحيكية كالنشاط كالتفاعؿ الخبّلؽ مع محي

عادة تركيبيا كبناء  كبيئتو، فتتكلد لديو قابمية التمقي عندما يصبك إلى فؾ العبلمات المرسمة إليو كا 
 معناىا لتنمية كعيو كخبراتو فتحيمو مشاركا فّعاؿ في عممية القراءة.

 :انصٍغ انذالنٍت_2

كمف األساسيات التي تشارؾ في البناء الداللي لمشخصية في قصص األطفاؿ ىي كضع 
ذجة ألصناؼ الشخصيات مف خبلؿ الصفات كالكظائؼ التي تقـك بيا، حيث تشكؿ التصنيفات نم

الشكمية كالبسيطة أىـ االىتمامات التي تشغؿ كتّاب أدب الطفؿ، بحكـ أف المتمقي الصغير غير 
قادر عمى تتبع مجمكعة مف النمذجات المعقدة كالمكثفة، لذلؾ يميز الطفؿ في قصصو عمكما 

الشخصيات الشريرة  اريخية خاصة الشخصية البطمة مقابؿ الشخصيات األخرل، أككالقصص التّ 
 ة، كذلؾ نظرا لمدكر المسند لكؿ شخصية كتمكقعيا في النص.يّ ر مقابؿ الشخصيات الخي

كيميؿ الكتّاب في ىذه القصص إلى تقديـ معمكمات عامة حكؿ الشخصية، كذلؾ بما  
لتّاريخية كمقكمات بنائيا، باعتبار الكاتب يقدـ يحتاجو الطفؿ لفيـ تككيف شخصيات قصصو ا
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معمكمات متراكمة حكؿ شخصياتو منذ بداية المسار السردم خصكصا الشخصية الرئيسية إلى 
غاية نياية الحكي، كبالتالي تككف كؿ جممة تمفظية في النص معمكمة تخبر الطفؿ عف صكرة 

 الشخصية كأبعادىا الداللية.

ي التبسي( كنمكذج سردم يقدـ معمكمات حكؿ الشخصية البطمة كنقدـ قصة )الشيخ العرب 
 متناثرة ىنا كىناؾ بيف ثنايا النص القصصي، كنستشيد بمقاطع سردية:

_" ىاىي رحمة العربي التبسي العممية قد بدأت كىك ما يزاؿ في عنفكاف شبابو، فالمحطة األكلى 1
خبلليا حفظ القرآف كاستكعب بعض  في زاكية خنقة سيدم ناجي، حيث قضى ثبلثة أعكاـ استكمؿ

 (1)المبادئ الّمغكية كالدينية ".

_ " لـ يقنع الشاب العربي التبسي بما نيمو مف عمـك في تكنس، دفعتو رغبتو إلى طمب المزيد 2
كحّثو طمكحو عمى السفر إلى القاىرة، قاصدا جامع األزىر الشريؼ، حيث تكجت دراستو التي 

يادة العالمية أعمى الشيادات يكمئذ، ترقى بأصحابيا إلى رتبة دامت سنكات بحصكلو عمى الش
 (2)العمماء المكجييف".

_ " أسست جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف برئاسة الشيخ عبد الحميد بف باديس، فكاف الشيخ 3
ة التبسي عضكا فّعاال فييا، انتخبو أصحابو ليككف مساعدا لمكاتب العاـ، ثـ كاتبا عاما في مرحم

 (3)الحقة".

مف خبلؿ االستشيادات النصية السابقة نمحظ أف المعمكمات المقدمة حكؿ الشخصية  
)العربي التبسي( تبنى تدريجيا، حيث تساىـ الجمؿ المتتالية كالمترابطة فيما بينيا في استكماؿ 

متكقع  البناء الكّمي لداللة الشخصية، فرغـ ككنيا شخصية تاريخية، كىي معطى جاىزا، كليا دكر
في بداية الحكي ثـ تمتمئ  افارغ مسبقا إاّل أنيا تخضع إلى التدرج البنائي لمعطياتيا، فتككف شكبل

                                                           
 .3، ص2014العربي التبسي، دار النعماف، الجزائر، د ط،  رشيد أكزاني، الشيخ –1
 .4المرجع نفسو، ص –2
 .5المرجع نفسو، ص –3
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  بفعؿ أعماليا ككظائفيا كأكصافيا، فالطفؿ يكتشؼ مضمكف الشخصية مع نياية الزمف اإلبداعي
  عرؼ عميياكبيذا فالشخصية " ليست ساكنة، كليست معطاة بشكؿ قبمي، يتعيف عمينا فقط أف نت

إّنيا عمى العكس مف ذلؾ تبنى اطرادا زمف القراءة، كزمف المغامرة الخيالية، أك ىي شكؿ فارغ تقـك 
 (1)المحمكالت المختمفة بممئيا )األفعاؿ أك الصفات( ".

كما تستأثر بعض النماذج القصصية باالنشغاؿ عمى اعتبارات أخرل تساىـ في بناء  
  كذلؾ مف خبلؿ تقديـ المبلمح كالصفات الداخمية كالخارجية لياشخصياتيـ المكّجية لؤلطفاؿ، 

" بداؿ الشخصية كىك " مجمكعة Philip Hammondفيميب ىامون" "كىذا ما يعرؼ عند "
 (2)متناثرة مف اإلشارات التي يمكف تسميتيا سمة الشخصية ".

خبلؿ سرد  مع الشخصية باعتبارىا داال مف "Philip Hammondفيميب ىامون" "يتعامؿ " 
أكصافيا الداخمية كالخارجية، حيث يقصد بماىية الشخصية تحديد األبعاد النفسية كاالجتماعية كاألخبلقية 

 كالجسمية، فيذه المككنات الكصفية تساعد المتمقي عمى تشكيؿ صكرة متكاممة عف شخصيات النص.

و بالكصؼ كمف الكاضح أف الكاتب في القصص التّاريخية لـ ييتـ في بناء شخصيات 
الداخمي كالخارجي إاّل في حدكد ضيقة، كبما يخدـ السياؽ العاـ، كغالبا ما يأتي الكصؼ عمى 
شكؿ إضاءات متفرقة بيف ثنايا النص القصصي، يقتضيو المكقؼ السردم كعمى القارئ الصغير 

 أف يقـك بميمة رسـ صكرة تكميمية لمشخصية، كتقديـ بطاقة كصفية ليا. 

آللية التي تعمؿ عمى تشكيؿ الشخصية كرسـ مبلمحيا، كتجذيرىا في فالكصؼ يمثؿ " ا 
كسابيا ىكيتيا الخاصة، كىذه العبلقة ليست منغمقة فقط عمى الجانب التصكيرم الذم يقدـ  الكاقع كا 
بطاقة تعريؼ بالشخصية الركائية بؿ منفتحة عمى المستكل الداللي ليذه اآللية الذم يعطي 

  (3)يكد المعجمية كالصكرية ".لمكصؼ معنى كيحرره مف الق

                                                           
 .39فيميب ىامكف، سميكلكجية الشخصيات الركائية، تر: سعيد بنكراد، ص –1
 .58المرجع نفسو، ص –2
 .213لعبد الرحمف منيؼ(، ص فيصؿ غازم النعيمي، العبلمة كالركاية )دراسة سيميائية في ثبلثية أرض السكاد –3
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كمف الشخصيات المكصكفة في القصص التّاريخية شخصية )الشيخ بكعمامة( " تقكؿ  
اريخية أف الشيخ بكعمامة كاف قصير القامة، حسف الييئة، ذك منظر يكحي بذكائو المراجع التّ 

  ة، كبير البطفمكف، خفيؼ المحيّ كفطنتو، حاد العينيف، صغير األنؼ كغميظ الشفتيف، أسمر الّ 
 (1)سريع الحركة كالخفة كيتصؼ بالشجاعة كالشيامة ".

فكصؼ المبلمح الخارجية لمشخصية ركنا أساسيا مف أركاف التشخيص، كىك عبارة عف  
تقديـ صكرة استيبللية متكاممة لمشخصية المكصكفة، كيتميز الكصؼ في النصكص القصصية 

إلطناب أك التفصيؿ في عرض الجزئيات، ألف كثرة المكّجية لمطفؿ أنو ال يعتمد عمى خاصية ا
التكصيفات تعيؽ عممية التكاصؿ مع النص لدل الطفؿ، كنمثؿ بمقطع سردم أخر مف المدكنة 
  المدركسة " جمسنا عمى المقاعد، ككقؼ المعمـ )جاكك( عمى المصطبة، كاف رجبل طكيؿ القامة

ذلة رمادية كقميصا أبيضا كربطة عنؽ عريض المنكبيف، أشقر الشعر، أزرؽ العينيف، يرتدم ب
 (2)حمراء، كتحمؿ إحدل يديو مسطرة حديدية ".

نما يقـك عمى تنسيؽ الداللة المضمنة في الكممات الكاصفة   ىذا الترتيب في الكصؼ ليس تمقائيا، كا 
جسد فتقديـ كصؼ الجسد )طكيؿ القامة، عريض المنكبيف، أحمر الشعر، أزرؽ الشعر( ىك إشارة إلى قكة ال

مف ناحية كداللة عمى الجنس األكركبي مف ناحية ثانية، أما ممفكظات )بذلة رمادية، قميصا أبيضا، ربطة 
 عنؽ(، فيي داللة عمى الكضعية االجتماعية التي يتمتع بيا المعـم جاكك.

فالكصؼ الذم يكسر رتابة السرد قد يحدث لمطفؿ االسترخاء كالتركيح عف النفس بعد  
األحداث المتتالية، حيث يككف تفكير الطفؿ قد أرىؽ مف المتتاليات الحركية عرض مجمكعة مف 

لمشخصيات كاألحداث، كقد يككف لمكصؼ دكرا أخر في النص الحكائي بأف يحدث تكتر لدل 
 الطفؿ عندما يقطع السرد في لحظة حرجة مما يّكلد القمؽ كالتشكيؽ. 

يمي " كاف الّرايس حميدك ضخـ  أما عف )الّرايس حميدك(، فيصفو النص السردم كما 
البنية، حسف الييئة، ال يخاؼ الحركب كال ىيجاف البحر كال قكة العدك، فعظمت شخصيتو، كاشتير 

                                                           
 .8إيماف قادرم، الشيخ بكعمامة، ص –1
 .27(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
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، كما تكصؼ القصص التّاريخية البطؿ )خير الديف بربركس( بأنو (1)بالطمكح كالشجاعة الفذة " 
، عنيؼ في المعارؾ البحرية ".  (2)"قكم البنية شجاع كمقاـك

فالمبلمح الخارجية تقدـ لمطفؿ المكاصفات االسمية كالمينية كالمكانة االجتماعية كالبنية  
الجسدية، كىي تتفؽ كأسمكب الطفؿ في التفكير الحسي، ألف القارئ الصغير يميؿ إلى الجكانب 
المحسكسة كالمممكسة، حيث تبدك الشخصية مجسمة بشكميا كلكنيا كسائر خصائصيا المادية في 

" عف البطمة حسيبة بف بكعمي " إيمان قادرية الطفؿ، ككأنيا أمامو نابضة بالحياة، تقكؿ "مخيم
  (3)كانت حسيبة بف بكعمي فتاة رائعة الجماؿ، ذكية جدا، كتمتاز بالفطنة ".

كيككف الظيكر األكؿ لمشخصيات في القصص التّاريخية عمى الشاكمة التالية " كلد باجي 
ـ( بمدينة عنابة، مف عائمة عريقة 1919تسعمائة كتسعة عشر لمميبلد )مختار في ربيع سنة ألؼ ك 

كشريفة عرفت بالجاه كالعمـ كالثقافة، كالده كاف يشتغؿ مكظفا في المحكمة الشرعية، ماتت أمو كىك 
 (4)ال يزاؿ في سف الثامنة، لكنو لـ يذؽ طعـ التيتـ، بؿ عرؼ كالده المثقؼ كيؼ يمؤل ىذه الفراغ ".

اكم بحاجة إلى تعييف شخصية )باجي مختار( مف مككناتيا المادية )العينيف، فميس الر  
شترؾ فييا مع بني تبشرية عامة  االيديف، المعدة...( فالطفؿ يعمـ أف ليذه الشخصية خصائص

، كما تدؿ سنة الميبلد عمى السف ككذلؾ العائمة عمى المكانة االجتماعية، كغيرىا مف اجنسي
  ا، كالمؤكلة كفؽ رؤيتو كمعارفو.الرمكز المكثفة داللي

كما تسمح المبلمح الداخمية لمشخصية بأف تعبر عف ذاتيا كتكشؼ عف جكانيتيا بانفعاالتيا 
يماءاتيا، كبيذا تمكف الطفؿ مف الكلكج إلى أعماؽ الشخصية كاستقراء ما يجكؿ بداخميا  كحركاتيا كا 

كميات أشباؿ الثكرة( عمى لساف إحدل مف أفكار،  مثمما نجد في ىذا المقطع السردم مف قصة )ي
  " فّمما دخمت الككخ كجدت أمي في انتظارم، احتضنتني في ليفة كشكؽ شخصياتيا )عمي(

                                                           
 .10ـ(، ص 18بف يكسؼ عباس كبير، الّرايس حميدك)بطؿ البحرية الجزائرية في القرف  –1
 .6لبحرية(، صعبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد ا –2
 .8إيماف قادرم، حسيبة بف بكعمي، ص –3
 .8إيماف قادرم، باجي مختار، ص –4
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فسممت ليا األمانة، أخذت مني قطعة الخبز، كلسانيا يميج بحمد ا عمى سبلمتي، كسبلمة ما 
لقد أصبحت  !عيشة؟ كحتى أنت يا خالتي !كنت أحممو، فقمت في نفسي: حتى أنت يا أمي؟

 (1)الجزائر كّميا بركانا مف الغضب، ككّميا أتكنا يتأرجح ".

كفي مقطع سردم أخر مف قصة )صدل السنيف( " فجيء إبراىيـ باختفاء العديد مف شباب  
القرية، فأخذ يبحث عنيـ، كيسأؿ عمييـ، لكف مف غير جدكل، كعندما طاؿ األمد في البحث 

ر باإلحباط حتى كاد أف يصاب باالكتئاب )ك( ذات يـك كىك في غرفتو عمييـ، اشّتدت حيرتو، فشع
يعاتب نفسو كيمكميا أشد اإليبلـ: يا لي مف مغّفؿ ماذا جرل لي؟ أيف نشاطي كحيكّيتي؟ أيف ذكائي 
كشطارتي؟ أيف سطكتي كجبركتي التي كانت ترىبيـ؟ كانكا ال يتخذكف قرارا إاّل بعد مشاكرتي 

 (2)ت فاستضعفكني كاحتقركني؟ يا كيميـ مني ".كبمكافقتي، أىرمت كشخ

كما داـ الطفؿ يبحث عف التمثيؿ الكاقعي فإف " استحضار الحياة الباطنية تقنية معركفة في 
كىـ الشخص، فاإلحالة عمى أفكار كأحاسيس كأىكاء كمقالؽ كرغبات الشخصية، تقدـ انطباعا عمى 

 .(3) الثراء النفسي "

ماذج مف التقريب الكصفي العاـ بنكعيو الداخمي كالخارجي، المادم نتمثؿ المقاطع السردية ف
كالمعنكم لمشخصية، حيث تساعد الطفؿ عمى استحضار ىذه الشخصية عبر العممية التخيمية 
عطائيا صفة إنسانية، فالشخصية في قصة الطفؿ ال تحتاج إلى جيد تخيميي مف طرؼ القارئ  كا 

العبلمات الدالة عمييا، كيمكف أف نعمؿ ىذا إلى أف  باستكماؿ صكرتيا، فيي تتأسس عمى قمة
التكثيؼ الكصفي قد يعقد المشاىد أماـ الطفؿ، كىذا يتجاكز مستكاه العقمي كالفكرم، عبلكة عمى أف 

مناظر طبيعية أك صكر تكضح دالالت غالبا ما تدعـ بصكر الشخصيات أكب قصص األطفاؿ
ذا استغنت القصة عف الصكرة المرئي ة، ففي ىذه الحالة يستعير الطفؿ الصكرة الذىنية القصة، كا 

لتكسيع خيالو، باإلضافة إلى الجانب اإليجابي الذم يترؾ الطفؿ يممئ البياضات الناتجة عف األثر 

                                                           
 .33(، ص1960ديسمبر  11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –1
 .27شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –2
 .123فانسكف جكؼ، أثر الشخصية في الركاية، تر: لحسف أحمامة، ص –3
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النصي، إذ القارئ " بكضعو كمؤلؼ أماـ الصكر الناقصة تركيبيا، عميو بدكره تنصيب نفسو ككعي 
خفاء نقصاف النص بتشييده كح  (1)ده كؿ شخصية ".شامؿ، كا 

أصر عميو الباحثكف، فيـ يركف أنو  الشخصية( مف الدكاؿ األساسية التي  كما يعتبر )اسـ 
  مف الضركرم أف ترفؽ الشخصية باسـ يعمف خصكصيتيا كتفردىا عف غيرىا.

" مسألة األسماء في العمؿ األدبي باعتبارىا Philip Hammondفيميب ىامون" "كقد تناكؿ " 
ميائية تتحدد دالالتيا عبر سياقات النص  فاسـ العمـ ىك " أمير الدكاؿ: إف إيحاءاتو غنية إنيا إشارات سي

، كىك يدؿ عمى جكىر "Roland Barthesروّلن بارث" "، كما يرل "(2)اجتماعية كرمزية " 
 الشخصية، كيسيـ في تعميؽ كجكدىا الفني، كما أنو يرتبط برؤية الكاتب التي تفرضيا طبيعة النص
ذا كاف مفيـك العبلمة في القاعدة الّمسانية يقـك عمى  كمرجعيتو كالمحمكالت الداللية المثمنة، كا 
االعتباطية، فإف ىذه األخيرة تتفاكت درجاتيا عند اقترانيا باالسـ، فتحكميا حكافز كدكافع المؤلؼ، كىك 

درجة االعتباطية )...( قد تككف مساني باعتباطيتو، إاّل أف يختار األسماء لشخصياتو " يتميز الدليؿ الّ 
متفاكتة، كسيككف مف المفيد في ىذه الحالة أف نحكـ عمى ىذه القدرة التي يممكيا كاتب ما لتعميؿ سمة 

 (3)شخصيتو )...( كال أحد يجيؿ اليـ اليكسي الذم يحممو جؿ الركائييف في عممية اختيار األسماء ".

القصص التّاريخية، أنيا اكتفت بتقديـ الشخصية كما يبلحظ عمى نظاـ التسمية التي اتبعتو  
اريخي مممكءا دالليا منذ بداية السرد القصصي، ألنو ذك بأسمائيا الحقيقية، كبيذا نقكؿ أف االسـ التّ 

 بعد مرجعي كاقعي، مثمما نجد في االستشيادات النصية التالية:

 (4)ست عشرة سنة ". _ " انخرط ديدكش مراد في حزب الشعب الجزائرم كعمره ال يتجاكز1

 

 
                                                           

 .42شخصية في الركاية، تر: لحسف أحمامة، صفانسكف جكؼ، أثر ال –1
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  _ " الشيخ العربي التبسي مف العمماء الثائريف عمى االستعمار، ال يخفي كراىيتو بؿ عداكتو لو3
 (1)كاف منذ شبابو خصما ظاىرا لو ".

_ " اسمي الحقيقي ىك فاطمة سيد أحمد، كاالسـ الذم ينادكنني بو فاطمة انسكمر لتديني كتقكام 4
 (2)ر حيث كاف كالدم صاحب مدرسة قرآنية بيا ".كنسبة أيضا لبمدتي أنسكم

  )االسـ، الّمقب(لتركيبية مف المقاطع السردية السابقة، يختمؼ تحديد بنية اإلسـ مف الناحية ا 
)اسـ الشخصية، اسـ األب، اسـ الجد(، )االسـ، التحديد الجغرافي(، كغيرىا مف المعينات الداللية التي 

 ـ العمـ كما يمحؽ بو مف كنية أك نسب أك مكاف.تعقد عبلقات كترابطات بيف اس

  اريخي " يمارس دائما كظيفة ثبلثية: إرساء مرجعي في فضاء حقيقي مف ناحيةفاالسـ التّ  
 (3)". كالتأكيد عمى قدر الشخصيات مف ناحية أخرل )...( كتكثيؼ اقتصادم لؤلدكار السردية المقكلبة

اريخي خية إلى المحفزات التي جعمت االسـ التّ كقد أشار بعض الكتّاب في القصص التّاري 
 الحقيقي عمى ىذه الشاكمة كنستشيد بقرائف نصية تكضح المقصكد:

_ " كاف عبد المطمب يجمس كسط أصحابو حيف جاءتو البشرل، لقد كلد لؾ مكلكد جميؿ، إنو 1
كيككف  ابف كلدؾ عبد ا، ماذا سنسميو يا شيخنا؟ سأسميو محمدا، حتى يحمده أىؿ األرض

 (4)محمكدا في السماء ".

_ " قاـ أحمد بام بأداء فريضة الحج، كىك في الثانية عشرة مف عمره، كمنذ ذلؾ أصبح يمقب 2
 (5)بالحاج أحمد ".

_ " أصبح خير الديف خمفا ألخيو في حكـ الجزائر، كالذم عرؼ لدل األكركبييف ببربركس أم 3
 (6)محية الحمراء ".صاحب الّ 

                                                           
 .7رشيد أكزاني، الشيخ العربي التبسي، ص  –1
 .6، ص عبد العزيز بكشفيرات، فاطمة انسكمر –2
 .107ركالف بارث كآخركف، شعرية المسركد، تر: عدناف محمكد محمد، ص  –3
 .12محمد عبد الحفيظ، عاـ الفيؿ، ص  –4
 3عبد الحفيظ شقاؿ، الحاج أحمد بام، ص –5
 .4عبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، ص –6
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ا سف الرشد بدأت الفتاة تممؾ القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ كتفسير األسرار، لذا _ " عند بمكغي4
 (1)لقبت بالكاىنة ".

في مقابؿ الشخصيات التّاريخية نجد الشخصيات التخييمية التي يخمؽ اسميا نكعا مف  
" أكؿ ظيكر السـ غير  "Philip Hammondفيميب ىامون" "التكتر كالبياض الداللي، يقكؿ "

، فتكتسب ىذه األسماء داللتيا في قصة الطفؿ مف (2)يخي يخمؽ نكعا مف البياض الداللي " تار 
خبلؿ الممفكظات كالتعميقات كالتعبيرات التي ترد في النص " دخؿ األحفاد: كاميميا، رجاء، 

 (3)صييب، كىـ يركضكف كييتفكف مردّديف: صباح الخير يا جّدتي ".

جمة كمناسبة لشخصياتيـ، بحيث تحقؽ لمنص مقركئية فالكتّاب يحاكلكف كضع أسماء منس
كاحتمالية كجكدىا، فاالسـ ىك الميزة األكلى لمشخصية في قصة الطفؿ، فحضكره ضركرم، ألنو 
معمـ استداللي يصبغ عمى الشخصية نكعا مف الفردانية كالخصكصية " الفردنة تتـ في غالب 

 (4)اسـ عمـ ليذا الممثؿ ".األحياف كخاصة في النصكص األدبية مف خبلؿ إسناد 

كما يحدث الكتّاب في حاالت نادرة تطابقا بيف داؿ االسـ مع مدلكلو، فيغدك ذك داللة 
رمزية، يكشؼ الكاتب لمطفؿ عف معناه ضمف سياؽ النص، كنستشؼ ذلؾ مف المقاطع السردية 

 التالية:

مو نصر الديف. فقمت: _" سألتيا عف اسمي التكأميف، فأجابتني: ىذه اسميا حكرية، كذاؾ اس1
اسماف جميبلف كظريفاف، فّردت عمّي أمي: أجؿ يا بني النصر كالحرية كممتاف خفيفتاف عمى 

مساف، جميمتاف لفظا كمعنى، كانت خالتي عيشة تنظر إلّي مبتسمة، ثـ قالت: اخترنا ىاذيف الّ 
 (5)ىذا الصبر الطكيؿ ".االسميف تفاؤال كتيّمنا بالنصر كنيؿ الحرية، لّعؿ ا يكرمنا بيما بعد 

                                                           
 .10بف يكسؼ عباس كبير، الكاىنة )ممكة األكراس(، ص –1
 .41فيميب ىامكف، سميكلكجية الشخصيات الركائية، تر: سعيد بنكراد، ص –2
 .3شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –3
 .135، ص2001سعيد بنكراد، السميائيات السردية )مدخؿ نظرم(، منشكرات الزمف، الدار البيضاء، المغرب، د ط،  –4
 .32_31(، ص ص1954رة )الفاتح مف نكفمبر شريفة صالحي، يكميات أبناء الثك  –5
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  _ " عانقت الجّدة حفيدتيا كاميميا كىي تعتذر ليا عف ىفكتيا: عفكا يا حبيبتي يا رمز اليناء كالسعادة2
 (1)سميناؾ يا عزيزتي كاميميا تيمنا لتعيش الجزائر ككردة الكاميميا رمز الحياة كالمحبة كالجماؿ ".

انفعاؿ الطفؿ كمخاطبة عقمو ككجدانو كانتقالو  إف اليدؼ مف ىذا االختيار االسمي ىك إثارة 
 إلى عالـ الشخصية كالتعرؼ عمى كظائفيا السردية.

كىناؾ شخصيات أرفؽ اسميا بممفكظات شعبية كرسمية تدؿ عمى المكانة االجتماعية لمشخصية  
لممعتقد الديني، كنمحظ أيضا في ىذه القصص تبرير بعض الكتّاب الختيار نمط معيف مف  اكرصد

التسمية، أك بعبارة صريحة تقديـ مدلكليا المباشر لمطفؿ المتمقي، كنستدؿ عمى ذلؾ بالمقطع الحكارم مف 
قصة )بكعمامة _ممحمة أكالد سيدم الشيخ_( " سألو أحد الطمبة: يا شيخ، لماذا سمّكؾ الشيخ كأنت 

اركيـ االبتسامة، ثـ صغير السف؟ ابتسـ طبلب القسـ كصمت األستاذ إبراىيـ برىة مف الزمف بعد أف ش
شرع في اإلجابة بعد تردد ممحكظ: ىذا االسـ تاج يحممو الكثير مف أبناء الجنكب الغربي، في كطننا 

 (2)تيمنا بالكلي الصالح الصكفي سيدم الشيخ كاسمو عبد القادر بف سميماف بف أبي سماحة ". 

يديكلكجية ك  حمزة كعيشة كجميمة إضافة إلى أسماء أخرل عكست تيارات فكرية كدينية كا 
كعمي كأعمر كأحمد كغيرىـ/ فيي تمثؿ " خزانا لسمسة مف الممكنات الداللية التي تتحقؽ كمّيا أك 

 (3)جزئيا كفؽ تنكع السياقات ".

كفي األخير نستنتج أف مفيـك الشخصية في القصص التّاريخية ترتبط بمجمكعة مف القيـ  
 تي يتكخى الكتّاب نقميا إلى المتمقي الصغير.التربكية كالتعاليـ كالمبادئ األخبلقية ال

                                                           
 .62(، ص1960ديسمبر  11شريفة صالحي، يكميات أشباؿ الثكرة ) –1
 .12رابح خدكسي، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، ص –2
 .128سعيد بنكراد، السميائيات السردية )مدخؿ نظرم(، ص –3
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 تمييد:

إذا كانت اّلمسانيات كعمـ يدرس كؿ ما ىك لغكم كلفظي، فإف السميكلكجيا تعني بدراسة  
مغكية كالرمزية، سكاء كانت طبيعية، أم أفرزتيا الطبيعة أنساؽ العبلمات كالرمكز كتيتـ بالدكاؿ الّ 

بشكؿ فطرم ال دخؿ لئلنساف فيو كأصكات الحيكانات، أـ صناعية أنتجيا اإلنساف تكاضعا كاتفاقا 
مع الجماعة البشرية لمداللة عمى مقاصد كغايات معينة كالّمغة كالرمكز المختمفة التي يتكاصؿ بيا 

ات الطبيعية أك االصطناعية تعد " المادة األساس التي تستعمميا كؿ مع اآلخريف، فأنساؽ العبلم
الكائنات مف أجؿ التكاصؿ مع كائنات أخرل، استنادا إلى السيركرة التي يؤسسيا نسؽ إببلغي 

 (1)يطمؽ عميو بيرس السيميكز، أك عممية التكليد السيميائي ".

لشخص ما عف شيء ما بصفة " العبلمة بأنيا " شيء ما ينكب Peirceبيرس" "كيعرؼ " 
ما، أم أنيا تخمؽ في عقؿ ذلؾ الشخص عبلمة معادلة أك ربما عبلمة أكثر تطكرا، كىذه العبلمة 
التي تخمقيا أسمييا مفسرة لمعبلمة األكلى، إف العبلمة تنكب عف شيء ما، كىذا الشيء ىك 

نكع مف الفكرة التي مكضكعيا، كىي ال تنكب عف ىذا المكضكع مف كؿ الكجيات بؿ بالرجكع إلى 
 (2))تسمى( ركيزة المصكرة ".

كتعني السميكلكجيا بالعبلمة عمى مستكييف " المستكل األكؿ كيمكف أف نطمؽ عميو اسـ  
المستكل األنطكلكجي، فإنو يعني بماىية العبلمة، أم بكجكدىا كطبيعتيا كعبلقتيا بالمكجكدات 

ستكل الثاني كيمكف أف نطمؽ عميو اسـ المستكل األخرل التي تشبييا، كالتي تختمؼ عنيا، أما الم
 (3)البرجماتي، فإنو يعني بفاعمية العبلمة كبتكظيفيا في الحياة العممية ".

يبحث المجاؿ األكؿ في ماىيتيا كمفيكميا كعبلقتيا كأنظمتيا في  ف متكامبلففالعبلمة ليا مجاال 
 لئلنساف. اي تحققية التكاصؿ التيا كأىميتيا في عمميحيف يقتصر المجاؿ الثاني عمى فعاليت

                                                           
، 1سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط أمبرتك إيكك، العبلمة تحميؿ المفيـك كتاريخو، تر:  –1

 .44، ص2007
سيزا قاسـ، السيميكطيقا: حكؿ بعض المفاىيـ كاألبعاد، ضمف كتاب: مدخؿ إلى السيميكطيقا )أنظمة العبلمات في اّلمغة  –2

 .26ة، القاىرة، مصر، د ط، د س، صكاألدب كالثقافة(، إشراؼ: سيزا قاسـ كنصر حامد أبك زيد، دار الياس العصري
 .19المرجع نفسو، ص –3
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" في دراستو لمعبلمات كأنماط إنتاجيا كاشتغاليا، فيك عمى Peirce"بيرس" " كلقد تشعب 
نما تعداىا إلى F. De Saussureدو سوسور" "خبلؼ " " لـ يقتصر عمى العبلمة الّمغكية فقط، كا 

 ز تصنيفاتو ليا بالدقة كالشمكلية.العبلمة غير اّلمغكية، كتتمي

بيرس" كيعتبر التصنيؼ الثبلثي لممكضكع )أيقكنة، مؤشر، رمز( مف أشير ثبلثيات " 
"Peirce"  كأكثرىا انتشارا كذيكعا، ألنيا ترتبط بالمكضكعات الكاقعية، فيي أكثر الثبلثيات استيعابا

يتعمؽ ليا، كتمثيبل لدالالتيا، فاأليقكنة كالرمز كاإلشارة، أنماط تحيؿ عمى التفكير اإلنساني كما 
بالتشابو كالتقميد كالترميز كالمجاكرة، كسنخصص بالدراسة كالتصنيؼ لؤليقكنة كالرمز فقط، ألننا 

 نركز عمى دراسة الصكرة كالشكؿ في القصص التّاريخية.
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 المبحث األول: العالمة األيقونية في القصص التّاريخية

كع، كيعكد بنا أصؿ الكممة إلى اليكنانية األيقكنة ىي العبلمة الفرعية األكلى لممكض 
"eikone الصكرة، كفي البلتينية تفيد التمثيؿ أك التصكر  تفيدreprésentation   ألف البلتينية

 imagie."(1)تممؾ كممة مناسبة لمصكرة ىي 

إف األيقكنات ضرب مف العبلمات التي تحيؿ عمى مكضكعيا أك مرجعيا، استنادا إلى عامؿ  
ىي" عبلمة تحيؿ عمى  "Peirceبيرس" "لذم يعتبر السمة المحددة ليا، فاأليقكنة بمنظكر "المشابية ا

 (2)مكضكعيا كفؽ تشابو يستند إلى تطابؽ خصائصيا الجكىرية مع بعض خصائص ىذا المكضكع".

ف التشابو ىك المبدأ المتحكـ في أفاأليقكنة صيغة يككف فييا الداؿ مشابيا لممدلكؿ، أم  
مف عدـ  "Umberto Ecoإمبرتو إيكو" "يقكنية بيف عناصر العبلمة، كقد نبو "العبلقات األ

اعتماد مبدأ التشابو كمنطمؽ ليذه العبلمات حيث يقكؿ " إف التشابو ليس عمة مطمقة كلكنو يقـك 
 (3)أيضا عمى عبلقة عرفية ثقافية ".

 " األيقكنات في ثبلث صيغ:Peirce" "بيرس" كيحدد 

لى في " األيقكف الصكرة: كىك كؿ الصكر التي تحيط بنا، كالتي نكدعيا تتجمى الصيغة األك  
نسخة منا، كالعبلقة ىنا قائمة عمى كجكد تشابو بيف الماثكؿ كمكضكعو، فما تحيؿ عميو الصكرة 

  ، فالصكر ىي الشكؿ األيقكني المحدد مسبقا، المستقؿ عف بعده المادم(4) ىك نفسو أداة لمتمثيؿ "
تي تساؽ في مجاؿ األيقكنة الصكرة: الصكر الفكتكغرافية، صكر الطبيعة في إطار كمف األمثمة ال

 مزخرؼ، الصكر المرسكمة، إلى غير ذلؾ.
                                                           

الزكاكم بغكرة، العبلمة كالرمز في الفمسفة المعاصرة، عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت،  –1
 .101، ص2007، يناير، مارس، 3، العدد 35المجمد 

 .91، تر: سعيد بنكراد، صأمبرتك إيكك، العبلمة تحميؿ المفيـك كتاريخو –2
سيزا قاسـ، السيميكطيقا: حكؿ بعض المفاىيـ كاألبعاد، ضمف كتاب: مدخؿ إلى السيميكطيقا )أنظمة العبلمات في الّمغة  –3

 .32كاألدب كالثقافة(، إشراؼ: سيزا قاسـ كنصر حامد أبك زيد، ص
(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، سعيد بنكراد، السميائيات كالتأكيؿ )مدخؿ لسميائيات ش. س. بكرس –4
 .116، ص2005، 1ط
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الصيغة الثانية " األيقكف/ الرسـ األيقكني: كفي ىذه الحالة نككف أماـ عبلقة أيقكنية بيف  
ناصر المكضكع، كعناصر الماثكؿ كمكضكعو قائمة عمى كجكد تناظر بيف العبلقات التي تنظـ ع

الماثكؿ مثؿ ذلؾ البيانات التي تستعمميا اإلحصائيات ككذلؾ النماذج النظرية في العمـك 
، فالرسـك البيانية تمثؿ العبلقات القائمة بيف األشياء، عف طريؽ العبلمات التي تظير (1)الدقيقة"

 العبلقات نفسيا.

تعارة: كفي ىذه الحالة نككف أماـ شبكة مف أما الصيغة األكثر تعقيدا فيي " األيقكف /اإلس 
العبلقات المعقدة، فيي تشير إلى الطابع التناظرم القائـ بيف الماثكؿ كالمكضكع مف خبلؿ اإلحالة 
عمى عناصر مشتركة بيف األكؿ كالثاني، قد يتعمؽ األمر بخصائص، كقد يتعمؽ بالبنية، مثاؿ ذلؾ 

ابو ىنا ال يتعمؽ بخصائص محسكسة كمشتركة صكرة شجرة صغيرة قد تكحي بالطفكلة كالتش
 (2)بينيما، بؿ يتعمؽ بخصائص مجردة كالطراكة كالنضارة كالعنفكاف ".

 _ األٌقىَت/انصىرة:1

 أ_انصىر انًزسىيت:

تعتبر الرسـك كالصكر مف أكثر الكسائؿ التي اعتمدىا اإلنساف منذ عيكد سحيقة في تحقيؽ عممية  
عو، كتكصيؿ األفكار كالمعاني، فقد كانت الرسـك عمى جدراف الكيكؼ التكاصؿ مع األخر كالتحاكر م

كالمغارات تمثؿ صراعو مع الطبيعة كالحيكاف، ككاف النقش عمى الحجارة كاألخشاب ينـ عف قكانينيا 
كسننيا، كما تدؿ رسكمات المعابد كالقبكر عمى نمط الحياة كالطقكس الدينية كالمعتقدات، فيذه الرسـك 

 ابة الّمغة المشتركة التي استخدميا اإلنساف في مراحؿ حياتو البدائية أك الطفكلية األكلى.كالصكر بمث

كيعّرؼ الرسـ عمى أنو " طريقة بصرية تنسخ األشياء المممكسة مثؿ رسـ حيكاف لمتعبير  
 (3)عف المكضكع أك المفيـك المكافؽ لو ".

                                                           
 .117سعيد بنكراد، السميائيات كالتأكيؿ )مدخؿ لسميائيات ش.س.بكرس(، ص –1
 .117المرجع نفسو، ص –2
 .50، ص2005، 1ط  مغة، تر: أحمد الصمعي، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف،أمبرتك إيكك، السيميائية كفمسفة الّ  –3
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تيا عف طريؽ إعادة تمثيميا مع فالرسـ يجسد األشياء المممكسة كالمادية كيحاكؿ محاكا 
 مراعاة ىيئاتيا الطبيعية.

مغة كتعتبر الرسـك كسيمة التعبير بالنسبة لمطفؿ في سنكاتو األكلى )أم قبؿ اكتسابو الّ  
" عمى "كجكد R .Arnheim" "كرككدلؼ أرنيايـ" "H.Eng" "ىمجا انجمفظية(، فقد أكد كبل مف "الّ 

  ؿ في سنييـ األكلى كالفنكف البدائية في مختمؼ أنحاء العالـتشابيات ممفتة لمنظر بيف فف األطفا
ككذلؾ فيما ينتج عف المحاكالت األكلى مبتدئ في أم عمر زمني، كفي أم مكاف يمكف أف يجرب 

 (1)يديو في كسيمة ما، كأية مادة لمتعبير الفني ".

ة لؤلطفاؿ، لذا فإف مفظية كسيمة قاصرة كناقصة بالنسب" " أف اّلمغة الّ Stern" "شتزٌكيرل " 
أحاسيسيـ كتجاربيـ، تجد سبيميا إلى التعبير الدقيؽ مف خبلؿ لغة أخرل ىي لغة الفف التي ليا 

 (2)مفرداتيا كقكاعدىا مثمما لمغة المفظية ".

كقد كاف تعميـ الصغار في القديـ يقـك عمى تبادؿ الصكر كالرسـك بيف المربي كالطفؿ لفيـ  
" أف " لمرسـك أىمية كبرل في االتصاؿ، ألنيا تساعد عمى تذكر Cicro"الداللة، كيرل "شيشركف" 

" " أف الناس يصدقكف الرؤية أكثر مف تصديقيـ Senca" "سينكا، كما يضيؼ "(3)المجردات " 
 (4)الكبلـ، لذلؾ اىتـ بالرسـك عمى الرمؿ في التعميـ ".

ـ يقبمكف عميو في البيت فالرسـ بالنسبة لؤلطفاؿ مف أكثر األنشطة المحببة لدييـ، في 
نما كسيمة  متعبير عف لكالركضة كالمدرسة، كالرسـ بالنسبة لمطفؿ ليس عممية إبداعية كحسب، كا 

العكاطؼ كاألحبلـ كالخمجات النفسية التي عجز الطفؿ عف التعبير عنيا مثؿ البالغيف بالكبلـ 
يستقي تعبيراتو مف عالـ  المباشر، فمقد عد عمماء النفس الرسـ عند األطفاؿ فف قائـ بذاتو،

الطفكلة، لذا دعا عمماء النفس إلى تحميؿ ىذه الرسكمات التي يمكف أف تكشؼ عف جكانب متعددة 

                                                           
 .53ص 1995، 1عبد المطمب أميف القريطي، مدخؿ إلى سيككلكجية رسـك األطفاؿ، دار المعارؼ، مصر، ط  –1
 .29المرجع نفسو، ص  –2
 .263ىادم نعماف الييتي، أدب األطفاؿ فمسفتو فنكنو ككسائطو، ص –3
 .263المرجع نفسو، ص –4
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  بدأ كؿ مف رجؿ التربية ايبنزرككؾ  1885مف مراحؿ النمك العقمي كالعاطفي لمطفؿ " ففي عاـ 
سـك األطفاؿ، مف حيث ثـ عالـ النفس اإلنجميزم جيمس سكلي في انجمترا رحمة البحث في ر 

معمـ الفف فرانز تشزؾ منذ ىذا التاريخ ذاتو تقريبا  -أيضا –أىميتيا التربكية كالسيككلكجية، كما بدأ 
  في االىتماـ برسـك األطفاؿ كتعبيراتيـ التشكيمية باعتبارىا أعماال فنية ليا قيمتيا الجمالية

 (1)كمظاىرىا اإلبداعية المميزة ".

  اريخية بالصكر ك الرسكمات المختمفة كالمتنكعة في أشكاليا كأحجامياكتزخر القصص التّ  
فيي أيقكنات محممة بدالالت تمكف الطفؿ مف إدراؾ كفيـ المعنى المقصكد، فالصكر تتضمف 
إيحاءات عدة تختمؼ باختبلؼ تأكيبلت األطفاؿ ليا، كما " ترجع أىمية الرسكمات التي تصاحب 

نيا عممية تكميمية ال تقؿ عف العمؿ األدبي ذاتو، ىي ليست إضافة األعماؿ األدبية لؤلطفاؿ، كك 
يمكف التخمي عنيا، لكنيا ضركرة ألنيا تثقيؼ لعيكف األطفاؿ )...( كتدريب الصغار عمى التمقي 
الجمالي كاالستمتاع بو كال ضنؾ أف الرسكمات في قصص األطفاؿ تعطي المعاني التي يرغب 

   (2)كؿ كقمكب األطفاؿ ".كاتب القصة في تكصيميا إلى عق

فإلى جانب عكامؿ التشكيؽ كاإلغراء تقـك الصكر بدكر ىاـ في تثقيؼ الطفؿ كتعميمو، فيي  
ؿ يتحك كثيرا في تحقيؽ أىدافو التربكية، كما تقـك بمف أىـ الكسائؿ التي تثرم كتاب الطفؿ كتساعد 

طفاؿ عمى استخداـ البصر كتبو أك قصصو إلى لكحات فنية ذات جماؿ كمعنى يناسب قدرات األ
كتيسر ليـ القراءة، فالصكرة تجمع بيف القيمة الجمالية كالثقافية، كتساىـ في نقؿ القيـ كتقريب 

 مدلكالتيا إلى ذىف الطفؿ.

كنستعرض فيما يمي نماذج  مف الرسكمات الكاردة في القصص التّاريخية كما تتضمنو مف  
 مكضكعات كدالالت:

                                                           
 .15ككلكجية رسـك األطفاؿ، صعبد المطمب أميف القريطي، مدخؿ إلى سي –1
عبد الفتاح مصطفى غنيمة، حاجات الطفؿ لمنفس كالبدف )األدب كالفف كالمكسيقى كالميارات(، ركام لمطباعة  –2

 .123، ص1994، 2كاإلعبلف، د ب، ط 
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 : تعرض الصكرة امرأة جزئرية  (2)2الشكؿ رقـ طاؿ         أب أبرز : صكرة تمثؿ(1)1الشكؿ رقـ 

  شابة متنكرة في زم أكركبي تيتـ برعاية الجرحى        .المقاكمة الجزائرية ضد اإلحتبلؿ الفرنسي

                                                                  . ثناء حرب التحريرأكالمرضى                                                 

 

                                                           
 .28شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –1
 .27(، ص1954مف نكفمبر شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح  –2
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 : تعبر الصكرة عف بيئة العربي في عيد الدعكة اإلسبلمية.(1)3الشكؿ رقـ  

تستند الصكرة في إنتاج داللتيا كتشكيؿ معانييا إلى المعطى األيقكني المتمثؿ في  
فالبعد األيقكني يقـك عمى محاكاة  اإلسقاطات البصرية لمكجكدات الطبيعة )األجساـ كالكجكه...(

معطيات الكاقع الطبيعي كاإلنساني، كمف جية ثانية تستعيف الصكرة بالبعد التشكيمي المتمثؿ في 
إبداعات اإلنساف مف خطكط كمساحات كظؿ كأشكاؿ كألكاف، يضيفيا إلى رسكمو ليصبغ عمييا 

أك المضاميف الداللية لمصكرة ىي نتاج  " إف المضمكف سعيد بنكراد"يقكؿ "انفعاالتو كيجسد ثقافتو، 
تركيب يجمع بيف ما ينتمي إلى البعد األيقكني ) التمثيؿ البصرم الذم يشير إلى المحاكاة الخاصة 
بكائنات أك أشياء...( كبيف ما ينتمي إلى البعد التشكيمي في العناصر الطبيعية، كما راكمو مف 

 (2)كأشكالو كخطكطو ". تجارب أكدعيا أثاثو كثيابو كمعماره كألكانو

  فالصكر المقدمة لمطفؿ تعبير عف تجربة إنسانية كانعكاس لثقافة جماعة بشرية معينة 
تستخدـ مف أجؿ تكصيؿ إشارات تبميغية تساعده عمى الفيـ كاإلستعاب كاإلدراؾ الفكرم لمداللة 

                                                           
 .9أحمد فريطس كمحمد الفاضؿ سميماف، سعد بف أبي كقاص، ص –1
، ص 2012، 3سعيد بنكراد، السيميائيات )مفاىيميا كتطبيقاتيا(، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، البلذقية، سكرية، ط  –2

 .134_133ص
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أكيؿ كالتدليؿ )...( فإف "فقراءة الكاقعة البصرية )...( كفيميا يستدعياف سننا سابقا يتـ عبره الت
إنتاج داللة ما عبر الصكرة ال يعكد إلى ما يثيره الداؿ داخميا مف تشابو مع ما يحيؿ عميو، بؿ 

كما نبلحظ في الصكر ( 1)يعكد األمر إلى امتبلؾ سنف يتـ فيو كعبره تكليد كؿ الدالالت الممكنة ".
 التالية:

        
 : مجمكعة مف القركييف يستمعكف (3)2الشكؿ رقـ      فاده  : مشيد لجد يحكي ألح(2)1الشكؿ رقـ 

 لشيخيـ.                                                

                                                           
 .134_133ص صسعيد بنكراد، السيميائيات )مفاىيميا كتطبيقاتيا(،   –1
 .21شريفة صالحي، يـك العمـ كعبد الحميد بف باديس، ص –2
 .17(، ص 1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر –3
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 : تعبر الصكرة عف مكسـ (2) 4الشكؿ رقـ   .: الصكرة تعرض ابف يكدع كالديو(1)3الشكؿ رقـ 

   .المستخدمة في الزمف الماضي األدكاتحرث ك ال                                                 
تكشؼ الصكر السابقة لمطفؿ عف أىـ مظير مف مظاىر الحضارة المادية لمجزائر كىك )المباس(  

الذم يعتبر مف الحاجات األساسية كالضركرية لئلنساف، حيث استعممو منذ العصكر القديمة بأشكاؿ 
ي قد يتعرض ليا كتقمبات الجك، لكف مع مركر الكقت مختمفة لكقاية جسمو مف األخطار الخارجية الت

 مباس يعبر عف ثقافة الشعكب كيعكس مكانتيـ االجتماعية.كتطكر اإلنسانية صار الّ 

 ككذلؾ يظير نكعا مف اّلمباس التراثي الجزائرم الخاص بالرجاؿ: البرنكس كالقشابية. 

في صدر اإلسبلـ، كأنو مف فالبرنكس يعرؼ أنو " قمنسكة طكيمة، كاف النساؾ يمبسكنيا  
 (3)ألبسة الرجاؿ، كبعض النصكص تقكؿ أنيا مف ألبسة النساء أيضا ".

                                                           
 .8شريفة صالحي، صدل السنيف، ص  –1
 .12(، ص1945مام  8شريفة صالحي، يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر  –2
، 2007، 1مبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، مؤسسة المعاىد الفنية، د ب، ط صبيحة رشيد رشدم، ال –3

 .59ص
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  البرنكس مف األزياء التراثية التي يزخر بيا المجتمع الجزائرم منذ أقدـ العصكر 
" يميز بيف أصميف اثنيف مف البربر William Marçais" "وليام مارسيوفالمستشرؽ الفرنسي "

  البتر(، حيث يرل "أف التمييز بيف البرانس كالبتر يعكد لمقرف الثامف ميبلدم عمى األقؿ)البرانس ك 
كيرتكز عمى فكارؽ الّمباس التي الحظيا العرب عند البربر في أكؿ عيدىـ ليـ، فمنيـ مف كاف 

 (1)يرتدم البرنس، فأطمؽ عمييـ اسـ البرانس كمنيـ مف كاف يرتدم ثكبا أقصر فسمكا البتر".

برنكس في الجزائر مف األلبسة التقميدية األصيمة كمف المقكمات الثقافية المعبرة عف فال 
  االنتماء كاليكية، فيك جزء ال يتجزأ منيا، كقد بقي الجزائريكف يحافظكف عمى ىذا الزم التراثي

ؿ بدالالت الكقار كالشجاعة كالشيامة كالنضج الفكرم خصكصا أثناء حرب التحرير، ألنو محمّ 
الثكار كالمجاىديف كأعبلـ الدكلة الجزائرية )األمير عبد  غمبأكمة كاالعتداؿ، كقد ارتداه كالح

القادر(، فكثير ما يرتبط اسـ البرنكس في الجزائر بالنضاؿ كالمقاكمة مف جية كباإلمامة مف جية 
أخرل، كىك رمز مف رمكز الدكلة الجزائرية التي حاكؿ االستعمار الفرنسي طمس معالميا 

ضارية، لكف اّلمباس كاف حاضرا بقكة أثناء الفترات الثكرية الجزائرية المتعاقبة ليقؼ بصمكد في الح
 كجو ىذا الدخيؿ الذم حاكؿ القضاء عمى المقكمات األساسية كالمككنة لؤلمة الجزائرية.

كما زاد الصكر جماال ىك التقنية المعتمدة في تشكيميا المعبرة عف الزماف الماضي  
 )البرنكس، الطربكش، القشابية( ىيئة الشخكص ، طبيعة المنازؿ )األككاخ(.كالمبلبس 

اريخ عف إف ىذه الصكر إعادة لفترة زمنية قديمة قدـ األشياء التي تؤثثيا، تنقؿ لمطفؿ التّ  
نما ىي صكر مف إبداع مخيمة  طريؽ التشكيؿ الفني البلمحدكد دكف االستعانة بالصكر الكاقعية، كا 

نتاج صكر ذىنية تعبر عف المكاقؼ كاألفكار الرساـ الذم يع يف خياؿ الطفؿ عمى االنطبلؽ كا 
  "فعالـ الفنانيف يشبو عالـ األطفاؿ، إنو عالـ ال قيكد فيو، بؿ يمثؿ بالحرية كالخياؿ كاألحاسيس
كيمتد إلى أفاؽ غير محدكدة، يجتاز في ىذا االمتداد كحكاجز المنطؽ الكاقعي كاالجتماعي المثقؿ 

  (2)د كالتقاليد الخاصة بالكبار".بالقيك 
                                                           

 .124، ص2010أ. ؼ، غكتييو، ماضي شماؿ إفريقيا، تر: ىاشـ الحسيني، تاكالت الثقافية، د ب، د ط،  –1
 .217عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –2
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 : صكرة خير الديف بربركس (2) 2الشكؿ رقـ : صكرة خير الديف بربركس           (1)1الشكؿ رقـ 

 في كتب التّاريخ.                                                         في قصره.
                                       

                                                           
 .13عبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، ص –1
ـ(، الطبعة العربية لدار الفكر اإلسبلمي، الجزائر، 1830عبد القادر عمي حميمي، مدينة الجزائر )نشأتيا كتطكرىا قبؿ  –2

 .167، ص 1972، 1ط 
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 : المباس العثماني بمدينة الجزائر(2) 4الشكؿ رقـ      : صكرة لمجيش العثماني.(1) 3الشكؿ رقـ 

 أثناء التكاجد التركي فييا                                           
 
 

                                                           
 .9عبد الحفيظ شقاؿ، الحاج أحمد بام، ص  –1
 .270ـ(، ص 1830ينة الجزائر )نشأتيا كتطكرىا قبؿ عبد القادر عمي حميمي، مد –2
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 : تعرض الصكرة أحد الفرساف أثناء(2) 6الشكؿ رقـ : صكرة لمجمكعة مف الكفار (1)5الشكؿ رقـ 

            غزكات الرسكؿ _عميو الصبلة كالسبلـ_.                    استيزائيـ بالمسمميف.في 
تبرز اّلمباس العثماني كىيئة الشخكص كما قدمتيـ  (4، 3، 2، 1)الشكؿ رقـ  فالصكر

الكتب التّاريخية بمبلبساتيـ كثقافتيـ كعمرانيـ )القصكر( كبيذا يتمكف الطفؿ مف التكغؿ في أعماؽ 
الكقت كفي ثقافة  لزمف ليكشؼ عف حضارة لـ يعشيا، كيتعرؼ عمى أنماط المعيشة في ذلؾا

التي تمثؿ الثقافة اإلسبلمية عمى تقديـ جممة  (6، 5)الشكؿ رقـ  كما تعيف الصكرمخالفة لثقافتو، 
باس في عيد الرسكؿ _صمى ا عميو كسمـ_ مف المعطيات الحضارية التي كانت سائدة آنذاؾ كالمّ 

يختمؼ عف اّلمباس العصرم الذم يتعايش معو الطفؿ، كبيذا يدرؾ الطفؿ الفكارؽ بيف الفترة 
 اإلسبلمية كالفترة المعاصرة.

فالصكر بألكانيا كأشكاليا كىيئاتيا عبرت عف دالالت حضارية كثقافية تميزت بيا الفترة  
صحراكية كتؤثثيا بعناصرىا مباس، المنازؿ البيئة الاريخية اإلسبلمية، حيث تظير نكعية الّ التّ 

                                                           
 .9، سعد بف أبي كقاص، صمحمد الفاضؿ سميمافأحمد فريطس ك  –1
 .3، خالد بف الكليد، صأحمد فريطس كمحمد الفاضؿ سميماف –2
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األساسية كالسيكؼ كالعمائـ التي تعتبراف مف عادات العرب " قاؿ األحذؼ: ال تزاؿ العرب عربا ما 
 (1)لبست العمائـ كتقمدت السيكؼ ".

 (2)فالعمامة ىي " مايبلت عمى الرأس تككيرا )...( كقد تككف تحتيا قمنسكة أك ال تككف ". 

  فكائد العمامة حيث قاؿ " جنة في الحرب، كمكنة مف الحر "ؤليأبو األسود الد"كقد ذكر  
مدفأة مف القر ككقار في الندل ككاقية مف األحداث كزيادة في القامة، كىي تعد عادة مف عادات 

 (3)العرب ".

كتظير كذلؾ الجبة كمباس كاف سائدا في ذلؾ الكقت كتعرؼ بأنيا " ضرب مف مقطعات 
ف الثياب المفصمة كالمحيطة، كليا أكماـ تحيط باليد، ككانت تمبس فكؽ الثياب كالجبة أك الجباب م

 (4)القميص ".

اريخية أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاف يرتدم الجبة " كجاء في مجامع كتقكؿ المصادر التّ  
األزىر، أنو ركم عف النبي )ص( أنو لبس جبة مكفكفة بالحرير، كقيؿ: أقبؿ الرسكؿ )ص( في جبة 

 (5)، كأراد أف يغسؿ يديو، فذىب يخرج مف كميو فكانا ضيقيف، فأخرج يديو مف تحت الجبة فغسميا ".شامية

" استنادا إلى ما قدمو الّمغكيكف حكليا " البردة ابن منظورباإلضافة إلى البردة التي يعرفيا " 
جمعيا كساء يمتحؼ بو كقيؿ إذا جعؿ الصكؼ شقو كليا ىدب فيي بردة )...( كقاؿ األزىرم: ك 

 (6)يث: كأما البردة فكساء مربع أسكد فيو صفر تمبسو األعراب ".برد كىي الشممة المخططة، قاؿ المّ 

لكف ىناؾ مف الرسـك المتضمنة في القصص التّاريخية يرسميا رسامكف مبتدئكف أك غير  
 اؾ الصكر:مختصيف أك فاقديف لمذكؽ الفني، فكؿ ىذا لو تأثير سمبي عمى تفكير الطفؿ كعبلقتو بإدر 

                                                           
 .13، صكد اإلسبلميةصبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العي –1
 .37المرجع نفسو، ص –2
 .38جع نفسو، صالمر  –3
 .57المرجع نفسو، ص –4
 .57صالمرجع نفسو،  –5
 .368، ص1ابف منظكر اإلفريقي، لساف العرب، ج –6
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 : تعبر الصكرة عف مشيد مدرسي(2) 2الشكؿ رقـ : الصكرة تعرض مجمكعة    (1) 1الشكؿ رقـ 

                              يعزز أىمية الكفاح المسّمح.    ف(.عساكر في الغابة )الجنكد الفرنسيك مف ال

                                                           
 .5عبد العزيز بكشفيرات، محمد بمكزداد )قصة كفاح(، ص –1
 .13المرجع نفسو، ص–2
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طريؽ بف زياد، حيث تظير جيش  : تكضح الصكرة إحدل الحركب التي قاـ بيا(1) 3الشكؿ رقـ  

 المسمميف برايتيـ اإلسبلمية، كجيش اإلسباف بالراية المسيحية )الصميب(.

ما الحذؼ مما يؤثر عمى الطفؿ   ترتبط ىذه الصكر بصفتيف، إما المبالغة في التجسيـ، كا 
مف كظيفتيا في إدراؾ األجزاء أك األشكاؿ التي يبالغ الرساـ في تكبيرىا أك تصغيرىا، كبيذا يقمؿ 

في نقؿ الصكرة متكاممة كشاممة لممعنى الكمي " فاألساس الفكرم لمرسـك التي تقدـ لؤلطفاؿ يظير 
في النسب التي تقدـ بيا األشياء المرسكمة، حيث تقدـ التفاصيؿ الميمة، كتحذؼ األجزاء األخرل 

 .يفف التشكيم، باإلضافة إلى رداءة الرسـ الذم يفتقد لجمالية ال(2)القميمة القيمة " 

 انصىرة انفىتىغزافٍت: _ب

إف الصكر الفكتكغرافية مف أكثر الصكر التي يتعامؿ معيا الطفؿ ألنو يتداكليا في بيتو مع  
تذكارية يحتفظ بيا إلى فترات  يو صكرالإأفراد أسرتو كفي المدرسة مع زمبلئو، كتعتبر بالنسبة 

                                                           
 .7عبد العزيز بكشفيرات، طارؽ بف زياد )رجؿ اليمة كالمبادرة(، ص –1
 .213، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، صعبد القادر عميش –2
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ت المكجكدة بيف اإلنساف في الصغر كما الحقة مف حياتو، حيث يمحظ مع مركر الكقت الفركقا
 يحدث لو مف تغيرات سكاء في بيئتو التي ينتمي إلييا أك في شكمو كمظيره الخارجي.

ذات  اكقد تـ طرح كثير مف الصكر الفكتكغرافية ضمف المدكنة المدركسة باعتبارىا صكر  
 ـ العاـ لمنص:ماضية تعبر عف المفيك  اكاقع مرجعي تاريخي، كىي صكر يسترجع بيا أحداث

 

                       
 : تكشؼ ىذه الصكرة عف (2) 2الشكؿ رقـ : صكرة تعبر عف التكاجد          (1) 1الشكؿ رقـ  

      االعتقاالت التي كاف يقـك بيا المستعمر.                            اإلستعمارم في الجزائر.

  

                                                           
 .10رابح لكنيسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، ص –1
 11رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –2
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" بأنيا " خبرات S. Sontagوزان سونتاج" "سكتعرؼ الصكر الفكتكغرافية حسب رأم "
جرل التقاطيا كتجسيدىا في صكر الكاميرا، كىي القكة المثالية لمكعي خبلؿ سعيو المحمـك الخاص 

 (1)الكتساب المعمكمات ".

تنقؿ فيي فالصكر الفكتكغرافية تعبر عف التناظر المكجكد بيف الشيء أك الييئة كصكرتيا،  
مقطة المصكرة ال نيكيا كتنسخو كما ىك في لحظتو اآلنية، إاّل أف المشيد أك الّ الكاقع نقبل أليّا ميكا

نما تحفظ كيانيا الفكتكغرافيا، كتسجؿ معطياتيا تسجيبل حرفيا   يمكف أف تعاد كجكديا أم كاقعيا، كا 
 لكنيا تختمؼ عف الكاقع في كيفية تقديـ الصكر التي تخضعيا لعممية التقميص كاالتساع:

            
 ير عبد افية لؤلم: صكرة فكتكغر (3) 2الشكؿ رقـ : صكرة فكتكغرافية              (2) 1الشكؿ رقـ  

                         .الجزائرم القادر        لمرئيس الجزائرم الراحؿ محمد بكضياؼ.

                                                           
لككيت، د ط، د شاكر عبد الحميد، عصر الصكرة )السمبيات كاإليجابيات(، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، ا –1

 .395س، ص
 .3رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –2
 .13رشيد أكزاني، األمير عبد القادر الجزائرم، ص –3
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 لجزائرية.: الصكرة تعرض صكر فكتكغرافية ألعضاء الحككمة المؤقتة لمثكرة ا(1)3الشكؿ رقـ 

تقدـ الصكر السابقة لمطفؿ تعريفا أيقكنيا لمشخصيات التّاريخية، حيث تتميز الشخصية في  
الصكر بالجمكد كالسككف الذم يقابمو الفناء كالمكت في الكاقع، فيذه الشخصيات لـ يعد ليا كجكد 

رافيا التي م كانت فيو بفضؿ الفكتكغأنيا فرضت نفسيا خارج كاقعيا الذ في كاقع الطفؿ، إالّ 
حافظت عمى ىيئاتيا كأشكاليا " إذ أف جمكد الصكرة ىك بشكؿ ما نتيجة بمبمة فاسدة بيف مفيكميف: 

ل الصكرة خمسة باالعتقاد أنو حي أف المكضكع كاف بالفعؿ كاقعا تغر  الكاقع كالحي، بالتصديؽ عمى
أبدية، كلكف بترحيؿ مكاقع بشكؿ مطمؽ قيمة أسمى ككأنيا بب ىذه الخدعة التي تجعمنا نغزك لبس

 (2)ىذا الكاقع نحك الماضي )ذلؾ_كاف_مكجكدا( تكحي الصكرة أنو ميت بالفعؿ ".

فرغـ ميكانيكية الصكر الفكتكغرافية إال أنيا تنتج مدلكالت إيحائية كتكلد قراءات مختمفة 
نية ىي ما "يرل بارث أف الصكرة الفكتكغرافية ىي رسالة، كىذه الرسالة ىي بذاتيا حاممة لرسالة ثا

يسميو أسطكرة، أم نسقا دالليا تكاصميا مرتبطا أشد االرتباط بالنسؽ الفكرم السائد كالقيـ كالدالالت 

                                                           
 .20مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )اتفاقيات أيفياف(، ص –1
، 1القكمي لمترجمة، القاىرة، مصر، ط ركالف بارث، الغرفة المضيئة )تأمبلت في الفكتكغرافيا(، تر: ىالة نمر، المركز  –2

 .73، ص2010
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التي ينتجيا ىذا النسؽ، كىنا يؤكد بارث تاريخيانية ىذه األنساؽ كتاريخانية األساطير التي يبمكرىا 
 (1)المجتمع".

اريخية ىي صكر أرشيفية، كتمثؿ تسجيبل إف الصكر الفكتكغرافية المضمنة في القصص التّ  
لمتاريخ، إال أنيا مازالت في يكمنا ىذا تسخر لبعث دالالت محددة يتكخاىا الكتّاب، فيي تجمع بيف 

ي في ف المشاىد لمصكر الفكتكغرافية يعالماضي كالحاضر، بمعنى أف فعاليتيا ما تزاؿ مستمرة " إ
 تو الماضية أيضا، إف الصكرة تختمؽي كينكنما يعكنة اآلنية لمشيء الممثؿ، كنفس الكقت الكين

الزمكاف البلمنطقي بيف )ىنا( ك )في الماضي( إنيا تؤسس ليا يسميو  ،صنفا جديدا مف الزماف
ف عكدة الحرفي كالتقريرم يطبع المدلكالت اإليحائية الفكتكغرافي( أم إ بارث )ال كاقعية الكاقع 

 (2)لمتاريخ كالثقافة ".

لفكتكغرافية تكتسب تأكيبلت جديدة تبعا لمحظة التي تقرأ فييا، فالخاصية ليذا فالصكر ا 
األساسية لمصكرة الفكتكغرافية أنيا تكمف في نكعية الكعي الذم تصنعو لدل المتمقي، فرغـ تميزىا 
بتعددية المعاني، إاّل أنيا تقمص مف الدالالت المؤكلة بحكـ ككنيا تخضع لمضاميف ثابتة كمعارؼ 

 ئلنساف االجتماعي داخؿ مجمكعة ثقافية كلغكية معينة.تككينية ل

                                                           
قدكر عبد ا ثاني، سيميائية الصكرة )مغامرة سيميائية في أشير اإلرساليات البصرية في العالـ(، مؤسسة الكراؽ لمنشر  –1

 .28، ص2008، 1كالتكزيع، عماف، األردف، ط 
 .32المرجع نفسو، ص –2
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 : تكاجد العساكر الفرنسية في (2)2الشكؿ رقـ        : صكرة تعرض الظركؼ(1) 1الشكؿ رقـ    

 المزرية التي كاف يعيشيا الجزائريكف أثناء       القرل الجزائرية، أثناء العمميات التفتيشية التي 

      إلستعمارية.                              يقكمكف بيا.الفترة ا

                                                           
 .7اىر الجنراالت(، صرابح لكنيسي، عميركش آيت حمكدة )ق –1
 .24رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص –2
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: الصكرة تنقؿ عمميات التفتيش كاإلعتقاؿ التي كاف يقـك بيا المستعمر الفرنسي (1) 3الشكؿ رقـ  

 في حؽ الجزائرييف.

تتميز ىذه الصكر بالمنظكر الكمي اإلجمالي، فيي غير خاضعة لمتمفصؿ كالتجزء الذم  
مغة، حيث يمكف فيـ ما تحيؿ إليو في الرسالة البصرية، إف داللتيا أسقطت حكاجز الّ يحدث شرخا 

مغة، فيي تعبر عف حالة البؤس كالشقاء الذم عانو الشعب دكف أف يككف المتمقي متمكنا مف الّ 
ر الجزائرم أثناء االستعمار الفرنسي، كتبرز لنا الصكرة الخمفية البيئية )القرية( كما رافقيا مف مظاى

نما تحرؾ حكاس الطفؿ  الحياة القاسية كافتقارىا لكسائؿ الترفيو، فالصكرة ال تخاطب حاسة البصر كا 
 ككجدانو كمشاعره تجاه ىذه المشاىد.

 

                                                           
 .11رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –1
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 : معاناة الطفكلة أثناء الفترة اإلستعمارية في الجزائر.(1) 1الشكؿ رقـ 

التي كاف يعيشيا الشعب  مف مظاىر البؤس)تعنكف ىذه الصكرة بالممفكظ الخطابي التالي: 
، فيي تكثؼ معاني الشقاء كالحرماف كالرىبة مف الكاقع الفرنسي، فصكرة الطفؿ (أثناء االستعمار

  المتشرد بدكف مؤكل، كالمكضكع المؤلـ الذم تعبر عنو الصكرة يصير مصدر إلياـ الطفؿ المتمقي
" "فعمى عبد القادر عميشيقكؿ " فتشعره باألسؼ كالشفقة كالتعاطؼ مع أبناء كطنو في ذلؾ الكقت،

المؤلؼ )...( أف يجعؿ تمؾ الصكرة ذات المكضكع الحزيف مصدر إلياـ لمبصر كالتفاؤؿ، كأف 
الصكرة التي تظير الدمع في عيف الطفؿ أك الطفؿ الحزيف تشعر الطفؿ القارئ بالشفقة كالتعاطؼ 

سكاء في المدرسة أك حتى في حيو  مع اآلخر، كتذكره بأقرب زمبلئو اليتامى المفجكعيف الكاقعييف
كجيرانو، فقد تميمو تمؾ الصكرة الحزينة بأسمى القيـ األخبلقية التي يعجز المعمـ عف غرسيا في 

 (2)نفس الطفؿ البريئة ".

                                                           
 .7رابح لكنيسي، مراد ديدكش )الشجاع اليادئ(، ص –1
 .211عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر)دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –2
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ثارة أحاسيس المرسؿ إليو )أم      كيتكخى المرسؿ في ىذه الصكر نقؿ مشاىد تاريخية سياسية كا 
في  "Roland Barhtesروّلن بارث" "ة تجاه األخر، كقد عبر "الطفؿ( كتحريؾ مشاعر العاطف

كتابو "الغرفة المظممة" عف ىذيف المفيكميف بمصطمحيف: استكديـك الذم يعني " التأكيؿ كالتفسير 
 (1)كاالستقباؿ الثقافي كالمغكم كالسياسي لمصكرة".

كالسياسية لمصكرة كالتي أراد  اريخية كالثقافيةفالستكديـك يمثؿ الرسالة المتعمقة بالمعطيات التّ  
المرسؿ في قصة الطفؿ أف يبعث بمدلكالتيا نحك المرسؿ إليو ليقـك بتأكيميا فتحدث لديو ما يسميو 

" البكنكتـك الذم يمثؿ " النقاط الحساسة كبالتحديد فإف تمؾ Roland Barhtesروّلن بارث" ""
لفكاصؿ، ىذا العنصر الثاني الذم جاء العبلمات، كىذه الجركح ليست سكل عدد ىائؿ مف النقاط كا

يحدث بمبمة لمفيـك الستكديـك سكؼ أسميو إذف البكنكتـك ألنو ىك أيضا كخز، ثقب صغير، بقعة 
صغيرة، قطع صغير، كأيضا رمية نرد، البكنكتـك ىك تمؾ المصادفة التي تكخزني كلكنيا أيضا 

 (2)تؤلمني تطعنني ".

 ستيبلكا تأثيريا أكثر منو سياسيا أك ثقافيا.فالطفؿ يستيمؾ ىذه الصكر اكبتالي  

 وانصىر انصحفٍت: انخزائطج_ 

  اب أدب الطفؿ في الجزائر بإدماج خرائط ضمف ىذه الخطابات التّاريخيةكما استعاف كتّ     
فالخريطة عبارة عف عبلمة أيقكنية، تقدـ صكرة عف سطح األرض أك جزء منو، كىي لكحة جغرافية 

ثيؿ الرمزم المصغر ألماكف حقيقية مكجكدة عمى سطح األرض، لتمكف تكضح عف طريؽ التم
    .الطفؿ مف معرفة أبعادىا كعبلقاتيا كحدكدىا كدراستيا دراسة مزدكجة: تاريخية كجغرافية

                                                           
 .28لغرفة المظممة )تأمبلت في الفكتكغرافية(، تر: ىالة نمر، صركالف بارث، ا –1
 .29المرجع نفسو، ص –2
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 خية : تمثؿ الصكرة خريطة تاري(2) 2الشكؿ رقـ    : الصكرة تعرض خريطة        (1) 1الشكؿ رقـ 

 تبّيف المسافة التي قطعيا دكف مارتيف مف   الجزائر كالتقسيـ الكالئي ليا أثناء الثكرة التحريرية.

 تممساف إلى فاس عند استبلئو عمى غنائـ أحمد                                                  

                                مكالم.                                                  

 

تنقؿ ىذه الخرائط لمطفؿ المعمكمات الجغرافية التّاريخية التي تخص أماكف تغيرت مع مركر  
الزمف، فيي تكفر لو المعمكمات حكؿ أسماء األماكف آنذاؾ كالحدكد الفيزيائية التي تـ تعديميا أك 

 تغييرىا بسبب الحركب كاألزمات.

فنية عبرت عف  اكالتي تعتبر صكر  في القصص التّاريخيةصحفية بكثرة كما تـ طرح صكر 
مكنيف األبيض كاألسكد، فقد نقمت لمطفؿ مختمؼ المكاقؼ الفترة التي أخرجت فييا، حيث تميزت بالّ 

                                                           
 .23رابح لكنيسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، ص–1
 .52مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )حسف آغا(، ص  –2
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كاألحداث كاألخبار كالكثائؽ التّاريخية حكؿ الثكرة الجزائرية، فيي تحتكم مادة تحريرية تدعـ قابمية 
صكر، كقد ترفؽ باسـ المجمة أك الصحيفة التي نشرت فييا ليتـ التعرؼ القراءة، مصحكبة أيضا ب

  عمى نكع مف اإلرسالية في فترة االستعمار.

                  
 الصكرة تعرض إحدل صفحات : (2)2الشكؿ رقـ        : الصكرة تعرض صفحة(1) 1الشكؿ رقـ  

                            La Nation Algerienneجريدة     (1937أكتكبر 17مف صفحات جريدة األمة )

                                                           
 .17رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص –1
 .27المرجع نفسو، ص –2
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Parisجريدة  : (1) 1الشكؿ رقـ   عميروشأثناء البطل تعرضصىرة صفحاتها إحدي في

 استشهاده.
تعبر الصكر الصحفية عف مختمؼ االنشغاالت السياسية كالنزاعات الحربية كالصراعات 

را عاطفيا كتفاعميا لدل قراء الصحؼ، كيستدؿ العسكرية، فيي تنقؿ األحداث مف كاقعيا كتترؾ تأثي
  بيا الكتّاب في القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ لتأكيد أىمية الحدث كتدعيما ألرائيـ كأفكارىـ

تمؾ في المجتمع الجزائرم في  صكر المجبلت السابقة كاف ليا كقع كبيرألف الصكر الصحفية أك 
 .ت التحرر التي عرفتيا الجزائرفي حركا الفترة ألنيا لعبت دكرا فّعاال

تكتسي األيقكنة أىمية كبيرة في حياة اإلنساف، كتتمظير حيكيتيا كقيمتيا في ككنيا أداة  
ككسيمة تكاصؿ بيف مختمؼ الشعكب كالثقافات، كقد كاف ليا تأثير كبير في القصص التّاريخية 

عد مثمتو خصكصا الصكر المكّجية لمطفؿ، ألنيا تحمؿ بعديف: بعد تشكيمي جمالي، ىذا الب
المرسكمة كالتي تساعد الطفؿ عمى تذكؽ الجماؿ، ألنيا أعماؿ فنية، قد يستغني فييا الكاتب عف 
نما يضيؼ  اإليياـ المرجعي، فبل يعتبرىا قطعة مقتبسة مف العالـ المفترض كاقعيا بحذافرىا، كا 

                                                           
 .30رابح لكنيسي، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، ص  –1
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كزىا بطريقة إيحائية تتجاكز عمييا مف أحاسيسو كمشاعره، ما يجعميا حّية تعبر عف دالالتيا كرم
 اريخ.الكاقع لتسبح بالطفؿ في عكالـ خيالية ماضية كتغكص بو في متاىات التّ 

فإلى جانب عكامؿ التشكيؽ كاإلغراء تقـك الصكر بدكر ىاـ في تثقيؼ الطفؿ كتككيف  
ربكية معارفو كاكتساب مفاىيـ جديدة تثرم فكره، كتنمي مخيمتو كتساعده كثيرا في تحقيؽ أىداؼ ت

  )الصكر الصحفية، الخرائط، الصكر الفكتكغرافية(، فالصكرة تعبر عف قيـ كعادات كأعراؼ كاقعية
اقتبست مف عالـ كجكدم كدخمت إلى عالـ الطفؿ كمصادر معرفية ثرية تساىـ في تفعيؿ قراءاتو 

ثراء تفكيره.  كا 

اؿ كمعنى فكؿ ىذه الصكر المضمنة في القصص التّاريخية ىي لكحات فنية ذات جم 
تساعد األطفاؿ عمى استخداـ البصر كتيسر ليـ القراءة، فالصكرة تجمع بيف القيمة الفنية كالجمالية 

 كالثقافية التربكية كتساىـ في نقؿ القيـ كتقريب مدلكالتيا إلى ذىف الطفؿ.

 ارٌخٍت بٍٍ انُض وانصىرة:انقصت انتّ _2

لساني خطي تمثمو الكتابة كتحيؿ  يتعامؿ الطفؿ في القصص التّاريخية مع سننيف: سنف 
عمى داللة معينة، كسنف بصرم صكرم يتشكؿ مف الرسكمات التي تجد مرجعيا في العالـ 
الكاقعي، كبيذا تنتج لنا ثنائية: لغة/ صكرة، أك عبلقة تقـك بيف الكتابة كالرسـ، كتتجسد ىذه العبلقة 

ة يصعب الفصؿ بينيما، حيث في القصص المصكرة التي يمتزج فييا النص بالصكرة إلى درج
 تشرح الصكرة ما يقكلو النص، كتكمؿ معناه كتؤكؿ الصكرة كتكشؼ عف دالالت النص.

كالمتتبع لقصص األطفاؿ يكشؼ مدل فعالية ىذه الثنائية )صكرة/ نص(، فكؿ مف  
  ر فيوالخطابيف يتنافساف في مخاطبة عقؿ الطفؿ، كذلؾ بإبراز قدراتيما التكاصمية اإلببلغية لمتأثي

لكف غالبا ما يقـك ىذا التنافس عمى اإلتحاد ال التنافر أك التناقض، فكؿ كاحد منيما " مرآة عاكسة 
 (1)لداللة األخر ككبلىما يكضح ما غمض في نظيره كيكمؿ ما قد يبدك نقصا أك خبلال إبداعيا".

                                                           
 .205عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –1
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ي تتألؼ القصص التّاريخية مف صكر مرفكقة بنصكص لغكية، لكف االختبلؼ يكمف ف 
مسانية تقبؿ التفكيؾ إلى طريقة عرض أك تقديـ ىذه الجدلية )صكرة/ نص(، فإذا كانت الرسالة الّ 

عناصر يقـك الطفؿ بإعادة تركيبيا لتككيف المعنى، فإف الرسالة البصرية تككف تركيبية غير قابمة 
ؼ حركة لتجزئ كالتقطيع، فالصكرة فضاء معطى لمرؤية كالتأمؿ المتأني لتككف مقركءة مع تكق

 العيف فيما يجذبيا مف أشكاؿ كألكاف.

 أونىٌت انُض:أ_

    
                         (2) 2الشكؿ رقـ                           (1) 2الشكؿ رقـ             

يعتمد ىذا النمط القصصي عمى تجزمء الصفحة إلى نص أيقكني كنص لساني، لكنو يعمد إلى  
في أعمى الصفحة بغية تييئة الطفؿ لمقراءة المحفزة عمى تنشيط العمميات العقمية تقديـ الممفكظ الخطي 

كالذىنية لمطفؿ، فيي العتبة األكلى كالتي يمر مف خبلليا إلى فضاء أخر كىك الفضاء الصكرم أك 
 الشكمي الذم يحمؿ كيفسر كيشرح ما غمض مف الدالالت كيتمـ معنى النص المساني.

                                                           
 .4محمد عبد الحفيظ، اليجرة المباركة، ص  –1
 .38شريفة صالحي، صدل السنيف، ص –2
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 :أونىٌت انصىرةب_

      

 (2) 2الشكؿ رقـ                                (1) 1الشكؿ رقـ      

إف تقديـ الصكرة عمى النص يجعؿ الطفؿ يقبؿ عمى القراءة، ألف الصكرة تبعث بإشارات 
 عبدأيقكنية كتأكيبلت متباينة، يحاكؿ الطفؿ أف يجد ليا معادالت لسانية في النص المكتكب، يرل "

" قراءة الصكرة كالتعرؼ عف طريؽ البصر عمى ماىيتيا )مكضكعيا( بصفتيا " أف القادر عميش
داللة جاىزة ال تحتاج إلى تأكيؿ أك مرجعية معرفية مف شأنو أف يشجع الطفؿ عمى اإلقباؿ كقراءة 
الفقرة المكتكبة طمعا منو في المزيد مف التكضيح كالشرح، كألف الطفؿ في انتقالو إلى قراءة النص 

المكتكبة يككف قد انتقؿ ألىـ عنصر تربكم مستيدؼ كىك تعمـ اّلمغة في ألفاظيا كجمميا أك الفقرة 
 (3)كأساليبيا ".

                                                           
 .5محمد عبد الحفيظ، غزكة بدر الكبرل، ص –1
 .54(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –2
 .206عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –3
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 :تىاسي انُض وانصىرةج_

 
 (1) 1الشكؿ رقـ                               

 
 (2) 2الشكؿ رقـ                        

                                                           
 .5_4محمد عبد الحفيظ، عاـ الفيؿ، ص ص  –1
 .17_16(، ص ص 1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –2
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رم كالنص الكتابي، حيث يتقببلف ينبني ىذا النكع القصصي عمى التناظر بيف النص الصك  
في صفحتيف متجاكرتيف لبعضيما البعض، كىذا الصنؼ يفتح المجاؿ لمطفؿ لممقارنة بيف ما يحممو 
الممفكظ المساني كما تعبر عنو الصكرة كمدل تكافقيما كانسجاميما في أداء المعنى كتشكيؿ الداللة 

  جانب النظاـ المزدكج لؤلدلة الخطية" يرل الباشرم أف الحضكر المتزامف لمنص كالرسـ إلى 
يعتبر عامبل أساسيا في التعدد الداللي، أما عف كيفية تمفصؿ الدالالت المتعددة، فيرل أف النص 

كبيذا تتحقؽ  (1)مساني لممعنى األيقكني ".يمكف أف يككف تعميقا عمى الرسـ بحيث يقارب المعنى الّ 
 جمالية االنسجاـ بيف الصكرة كالنص.

الشائع مف التأليؼ في القصص التّاريخية ىك تكزيع الصكر عمى صفحات القصة  كالضرب 
دكف االعتماد عمى طريقة معينة، فأحيانا نجد الكتابة أسبؽ مف الصكرة كأحيانا صكرتيف في صفحة 

 كاحدة، كفي صفحات كثيرة تنعدـ الصكر:

    

 (3) 2الشكؿ رقـ                                (2) 1الشكؿ رقـ            

                                                           
 .208، ص1991، 1حمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط م –1
 .6رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص –2
 .14رابح لكنيسي، محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، ص –3
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فتتبع الطفؿ لمنص كاستغناؤه عف الصكرة قد يجعؿ خيالو يتدرب عمى تمثيؿ أك تجسيد 
الصكر أمامو، فذىف الطفؿ في ىذه المرحمة يككف قادرا عمى تركيب الصكر بأنماطيا المتعددة 

 كألكانيا المختمفة.

ضع منيا نمكذج الكتابة ىذه أىـ الفضاءات التمثيمية التي تزاكج بيف الرسـ كالصكرة، كت 
كتشترؾ ىذه النمطيات غالبا في كجكد التناسؽ كاالنسجاـ الذم  ،األيقكنية الداللية المكّجية لمطفؿ

يجمع بيف النص كالصكرة سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة كتقديـ صكر تعبر عف المضمكف 
  يمثؿ النص السردم معنى كداللةالعاـ لمقصة دكف االلتزاـ بالمطابقة اآللية لمنص المكتكب، حيث 

في حيف تصبك الصكرة التي تمثؿ المعنى العاـ لمقصة )الحركب كتصكير الشخصيات(، كىذا ما 
قد يكقع الطفؿ في نكع مف التشكيش كاإلضظراب في محاكلتو لتركيب ىذه العبلقة األيقكنية مف 

لطفؿ مف ربط المفاىيـ التّاريخية طيؼ عمى تمكيف اجية، كمف ناحية أخرل قد يحيؿ ىذا التنافر المّ 
بالصكر عامة بدكف التقيد بالنص المكازم لمصكرة، كىذه عممية معقدة تستمـز إدراكات ذىنية 
كتصكرات عقمية تجعؿ خياؿ الطفؿ مرنا في تركيب الصكر كقراءتيا بمعزؿ عف النص الذم يرفؽ 

 بيا.

مداده كبيذا نخمص إلى نتيجة مفادىا أف الصكرة تساىـ في تأىي  ؿ الطفؿ كتككينو كا 
بالمعارؼ المختمفة، كما تفتح لو أفاؽ التخييؿ كاستشراؼ عكالـ ماضية ال تنتمي إلى كاقعو 
الحاضر، فيي تنمي ميكلو، كتيذب سمككاتو كأخبلقو، ىذا إذا كانت الصكرة تتجاكب مع شركط 

 الكتابة لمطفؿ.
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 المبحث الثاني: بنية العالمات الرمزية

"، كيعد مف Peirce" "بيرسمز العبلمة الفرعية الثالثة لممكضكع في أعماؿ "يعتبر الر  
أفضؿ العبلمات كأكثرىا تجريدا ألنو عبلمة إنسانية محضة، فالرمز " ينحدر مف طبيعة عامة 
كمجردة عنو ينتمي إلى مقكلة الثالثانية، فيك ال يستند إلى حدث كال إلى نكعيات أك أحاسيس، لكي 

باإلشارة إلى القانكف كالضركرة، كليذا فإف العبلقة القائمة بيف الماثكؿ الرمزم  يكجد، بؿ يكتفي
كمكضكعو ال تستند إلى التشابو كال إلى التجاكز، بؿ تسند إلى العرؼ االجتماعي الذم يعد قانكنا 

 (1)كقاعدة ".

إذ أف تقـك العبلقة بيف الرمز كمكضكعو عمى مبدأ العرؼ االجتماعي كالعادات المكتسبة،  
طبيعة المكضكعات ىي التي تفرض كتحكـ اتفاقنا عمى رمز معيف متداكؿ في حياتنا، إف الرمز 
يرتبط بالفعؿ اإلنساني القادر عمى الكلكج إلى أعماؽ األشياء كاستبصار مككناتيا كيتميز 

عف الرمكز أنيا " في جزئيا األكبر اصطبلحية أك  "Peirceبيرس" "باالعتباطية، يقكؿ "
 (2)طية".اعتبا

" أف الرمكز بأشكاليا المختمفة مرت بثبلث Ernst Cassirer" أرنست كسيرر" " كيرل 
كىي مجرد  mimetiqueمراحؿ تككينية، تتمثؿ المرحمة األكلى في " مرحمة المحاكاة البسيطة 

كىي تصكر شيء مف األشياء مف   analogique إعادة إنتاج شيء مف األشياء، كمرحمة المماثمة
خكاصو، كالمرحمة الثالثة كىي المرحمة الرمزية الخالصة كتتماثؿ ىذه المراحؿ مع الكظائؼ خبلؿ 

دراؾ األشياء ككظيفة التصكر مع العبلقة بيف األشياء  فكظيفة التعبير تتكافؽ مع مرحمة المحاكاة كا 
اىب مف العبلمة، كىنا يظير الخط الذ _كىي مرحمة المماثمة كالكظيفة الداللية مع مرحمة الرمز 

 (3)الحس إلى النظر كمف التجسيد نحك التجريد ".

                                                           
 121ائيات ش. س. بكرس(، صسعيد بنكراد، السيميائيات كالتأكيؿ )مدخؿ لسيمي –1
 .85، ص2008، 1دانياؿ تشاندلر، أسس السيميائية، تر: طبلؿ كىبو، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط  –2
الزكاكم بغكرة، العبلمة كالرمز في الفمسفة المعاصرة )التأسيس كالتجديد(، عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  –3

 .110، ص2007، يناير، مارس، 3، العدد 35الككيت، المجمد كاآلداب، 
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فالرمز بنية مفيكمية يدرؾ عبرىا الكاقع كمف خبلليا يتـ تجمية الغمكض عف كثير مف  
الظكاىر الثقافية كاالجتماعية كالحضارية الخاصة باإلنساف، كتكمف كظيفة الرمز في ككنو يندرج 

يا ضمف سيركرة داللية جديدة تحكليا إلى رمكز تدؿ عمى باألشياء مف استعماليا العادم إلى إدماج
حاالت إنسانية تتجاكز السنف الثقافي الخاص بيا، لتحيؿ عمى كينكنة عامة تشترؾ فييا الشعكب 
كالميزاف الداؿ عمى العدالة، الصميب عمى المسيحية، كالرمز الرياضي كالمنطقي...إلى غير ذلؾ 

يز المدركات كالداللة عمييا، كىي كسيمة لتككيف المفاىيـ كما فيذه الرمكز البصرية " كسيمة لتمي
رمكز البصرية ال)أنيا( أشكاؿ مركبة محممة بالمعاني، يمكف أف تنتظـ العديد مف التفاصيؿ )...( ف

لحفظ األفكار التي يمكف أف تنسى أك تندثر كأف الصكر نكع _ ىي أشكاؿ شأنيا شأف الكممات_
، كما أنيا لغة مرئية يمكننا مف خبلليا أف نسجؿ بصدؽ ما لدينا مف مف الترجمة الرمزية لمخبرة

 (1)خبرات عف عالـ قد ال نستطيع التعبير عنو بالكممات ".

كغالبا ما يتكلد الرمز مف السقؼ الثقافي الذم ينتمي إليو اإلنساف، كعف االستعماؿ الشائع  
إال إذا كاف تكثيفا  ايمكف أف يككف رمز لو لدل الجماعة البشرية عبر تعاقب األزمنة " فالرمز ال 

لسمسمة مف النسخ السمككية المتحققة، فبل يمكف لمنسخة المفردة أف تككف رمزا، كال يمكف أف يؤدم 
كالكظيفة الرمزية نشأت مف تعدد  ،السمكؾ الفردم إلى إنتاج رمز، إف الرمز يحتاج إلى زمف

 (2)".يضا أالتجارب كتنكعيا كتكرارىا 

ؿ المتداكؿ كالدائـ لمرمز مف طرؼ الجماعة البشرية يجعمو محددا كمفردا فاالستعما 
كمكضكعيا في نظرىا، كاّلمغة التي تعتبر مف أكثر المياديف استعماال في ممارستنا اليكمية سكاء 
كانت منطكقة أك مكتكبة " إف منطكؽ أك مكتكب كممة مف مثؿ إنساف ليست حسب بكرس إال 

ة بالنطؽ أك الكتابة، حيث تكمف الكينكنة الكاقعية ليذه الكممة، فيما مطابقات كتجسيدات لمكمم
ننسبو ليا مف مكجكدات، كالكاقع أف ال كجكد لمكممة نفسيا، فالكممة ىي مجرد صيغة عامة لتتابع 

                                                           
 .28عبد المطمب أميف القريطي، مدخؿ إلى سيككلكجية رسـك األطفاؿ، ص –1
 .122_121ص  سعيد بنكراد، السيميائيات كالتأكيؿ )مدخؿ لسيميائيات ش. س. بكرس(،  ص –2
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ثبلثة تمثبلت صكتية تتحكؿ إلى عبلمة عف طريؽ العادة أك القانكف، قانكف مكتسب ميمتو تأىيؿ 
 (1)طابقات ىذه الكمـ بكصفيا دالة عمى محتكل اإلنساف ".المتكمـ لتأكيؿ م

 فبل يكجد تشابو بيف اإلنساف في ىيئتو المادية كشكمو العاـ كبيف حركؼ كأصكات كممة 
ف(، فتأكيؿ كفيـ ىذه الكممة قائـ عمى االعتباطية كاالصطبلح المتعارؼ عميو لدل  ا، س، ف، )إ،

 مجتمع ما.

بمعزؿ عف ىذه الرمكز المختمفة، فيك  يتمقاىا كيكتسبيا مف كالطفؿ ككائف اجتماعي ليس  
ال عف ذلؾ كحركات ا" مثBernard Toussaintبرنار توسان" "البيئة المحيطة بو، كيعطي "

الصبلة التي تصبح شكبل مف الطقكس اإلشارية، كذلؾ تغيير معنى عبلمة الصميب الذم يختمؼ 
ذكسية بيف األىمية الداللية كالثقافية لئلشارة الشعائرية مف الكاثكليكية الركمانية كالعقيدة األرثك 

الدينية، اإليماءة مف جية ىي عبلمة كرمز النفصاؿ ديني ميـ في التاريخ الغربي، كىذه اإليماءة 
 (2)المشتركة تكتسي أيضا أىمية مقننة كمسمسمة في ممارسة بعض اإلشارات داخؿ جماعات معينة.

ت كرمكز يصعب عميو فؾ شفراتيا كالتعرؼ عمى مدلكالتيا فالطفؿ يمكف أف يتمقى إشارا 
كالرمكز العسكرية التي تتجاكز قدراتو العقمية كمستكاه العمرم، ككذلؾ بعض الرمكز المخالفة 
لثقافتو التي كلدت في مجتمعات أخرل كنفس الشيء تقريبا بالنسبة لمرمكز الكتابية، حيث يحاكؿ 

تعميمية الربط بيف الشكؿ المكتكب كالحرؼ المنطكؽ، ألنو الطفؿ تدريجيا مف خبلؿ ممارستو ال
عندما يشاىد شخصا يكتب فإنو بالتأكيد يعبر عف شيء ما، لكف بطريقة ترميزية، كيتحقؽ تجسد 

غكية ىذه الرمكز بفعؿ القراءة الذم ىك نقؿ األفكار مف صيغتيا الرمزية إلى صيغتيا الكبلمية المّ 
نية، كما تدؿ عميو أف يفيـ الطفؿ أف لكؿ شيء اسما، كيفيـ أف "كال يقتضي فيـ الّمغة اإلنسا

نما ىي مبدأ قابمية تطبيؽ كمية يغطي حقؿ  الكظيفة الرمزية ال تقتصر عمى حاالت خاصة، كا 

                                                           
، 2008، 1سسيا كمفاىيميا(، د د، سيدم بمعباس، الجزائر، ط عبد القادر فييـ الشيباني، معالـ السيميائيات العامة )أ –1

 .113_112ص ص
 ،27، ص2000، 2برنار تكساف، ما ىي السيميكلكجيا، تر: محمد نظيؼ، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، ط  –2

 بتصرؼ.
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  الفكر اإلنساني كمو، فالطفؿ يتعمـ كيؼ يستخدـ الكممات ال بكصفيا مجرد عبلمات ميكانيكية
نما بكصفيا كسيمة فكر أصيمة أص  (1)الة تامة ".كا 

 انكتابت:_1

تعتبر الكتابة أحد أىـ االبتكارات التي تكصؿ إلييا اإلنساف، بعدما عجز العقؿ عف اشتماؿ  
  المعاني الفائضة كالسيكلة الرمزية المتدفقة نتيجة تقدـ النشاط الفكرم اإلنساني كالرقي الحضارم

ظ الثراء الثقافي المتكلد مف مجتمعات حيث صارت الكتابة أداة تكاصمية تصكف أنماط التفكير كتحف
متباينة، كالقابؿ لمتككيف كالتضخـ كالتعميـ عمى مساحات كاسعة تتيح لؤلفراد كالجماعات التحرر 
كاالنفتاح عمى اآلخر، كاإلطبلع عمى ما يحممو مف معارؼ كقيـ كسمككات، كغير ذلؾ مف 

" بقكلو " الكتابة بالمعنى الكاسع T. Todorovتودوروف" "المنظكمات الفكرية المختمفة ك يعرفيا "
رم ليا أيضا نسؽ خطي لتدكيف كىي بالمعنى الحص ،ىي كؿ نسؽ سيميكطيقي مرئي كمكاني

 (2)اّلمغة".

" ىي إعادة ترميز لغة النطؽ )الكبلـ(، كيفرؽ T. Todorovتودوروف" "فالكتابة حسب " 
لو " الكبلـ ىك إعطاء المرء عبلمة " بيف الكبلـ كالكتابة بقك Jacques Derridaجاك دريدا" ""

كىنا  ،(3) عمى فكره بصكت منغـ، كالكتابة ىي القياـ بالشيء نفسو باستخداـ نقش دائـ عمى الكرؽ"
تكمف أىمية الكتابة ألنيا تقـك بتثبيت الممفكظات الشفكية التي تصدر مف أفكاه البشر كتندثر في 

نما يتحكـ في  اليكاء عمى شكؿ خطي عمى الكرؽ، باستعماؿ حركة اليد التي ال تتـ بعشكائية، كا 
سيرىا الدماغ، كذلؾ باستخداـ أشكاؿ مرتبطة فيما بينيا كفؽ نظاـ أك قانكف متفؽ عميو مف طرؼ 
عمماء اّلمغة " إف إعادة الحديث بالّمغة تقـك عمى نسؽ مف العناصر الّمسانية القابمة لمتمظير 

يتطمب عمكما استجابة عاجمة( بكيفية دينامية، مباشرة صكتيا، كظيفتيا االستجابة لمنبو معيف )
                                                           

إلختبلؼ، الجزائر، الدار العربية أحمد يكسؼ، السيميائيات الكاصفة )المنطؽ السيميائي كجبر العبلمات(، منشكرات ا –1
، بيركت، لبناف، ط   .63_62، ص ص 2005، 1لمعمـك ناشركف لمعمـك

 .11، ص2005، 1تزفيطاف تكدكركؼ، مفاىيـ سردية، تر: عبد الرحمف مزياف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط  –2
، 2008، 2ي لمترجمة، القاىرة، مصر، ط جاؾ دريدا، في عمـ الكتابة، تر: أنكر مغيث كمنى طمبة، المركز القكم –3

 .181ص
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كمناسبة معبرة كما يجب ال عمى المظير التكاصمي الخالص فقط، كلكف أيضا عمى البعد 
االنفصالي المتضمف في االستجابة المسانية لمذات المتحدثة، في حيف أف العادة الكتابية لمغة تقـك 

لمتمظير خطيا، ككظيفتيا االستجابة لمنبو معطى )ال مسانية القابمة عمى نسؽ مف العناصر الّ 
يمتمؾ صفة االستعجاؿ( في صكرة تمظير ثابت يمكف مف تصحيح الجكاب بيسر، ككذا مف حفظو 

ساني لمذات التي معبرا عمى الخصكص عف المظير التكاصمي المتضمف في ىذا الجكاب المّ 
 (1)تكتب".

ابة إذف عممية أدائية ذىنية، تساعد عمى نقؿ فماداـ الدماغ يتحكـ في حركة اليد، فالكت 
، فالّمغات " صنعت اأفكار الكاتب كاحتياجاتو عبر الزمف، كتضمف استمرارية إبداعاتو كديمكمتي

)...( كي نتعمميا: الكتابة ال تستخدـ إاّل بكصفيا مكمبل لمكبلـ، كالكبلـ يمثؿ الفكر بكاسطة 
يعد فف الكتابة سكل تمثيؿ غير مباشر ال ـ، كىكذا عبارات اصطبلحية، ككذا تمثؿ الكتابة الكبل

 (2)لمفكر".

لحاالت نفسية يترجميا اإلنساف إلى رمكز  ا" أف األصكات رمكز Aristote" أرسطو"كيرل " 
كتابية تختمؼ مف لغة إلى أخرل لكف الحاالت النفسية التي تعبر عف ىذه العبلمات كاألشياء التي 

" في عمم الكتابةفي كتابو " "Jacques Derridaجاك دريدا" "ؿ "تمثميا كاحدة عند الجميع، يقك 
ىي رمكز لحاالت في  voiscالتي يبثيا الصكت البشرم  sons"لنتذكر تعريؼ أرسطك: األصكات 

 (3)النفس كالكممات المكتكبة رمكز لمكممات التي يخرجيا الصكت البشرم ".

مغة المنطكقة كالشفكية أسبؽ مف الّ  أف "Aristoteأرسطو" "نفيـ مف التعريؼ الذم يبثو " 
عمم المغة في كتابو "" F. De Saussureدو سوسير" "بو، " مغة المرمكزة، كنفس الرأم يقكؿالّ 

                                                           
 .90محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، ص  –1
 .288جاؾ دريدا، في عمـ الكتابة، تر: أنكر مغيث كمنى طمبة، ص –2
 .102_101المرجع نفسو، ص ص  –3
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" " اّلمغة كالكتابة نظاماف متمايزاف مف اإلشارات كاليدؼ الكحيد الذم يصّكغ كجكد الكتابة ىك العام
 (1)مغة ".التعبير عف الّ 

  كالكتابة تابعة ليا مغة الشفكية ىي األصؿ" الّ F. De Saussureدو سوسير" "حسب " 
ؤلكلى، فبل مبرر لكجكد الكتابة سكل اّلمغة، فمكضكع األلسنية ال يتحدد بالجمع بيف فيي تمثيؿ ل

نما يقتصر اعتمادىا عمى المنطكقة فقط، ألف الكممة المكتكبة ما  العبلمتيف )الداؿ كالمدلكؿ(، كا 
 مى الحالة الشفكية.ىي إاّل صكرة دالة ع

" أىمية كجاذبية الكتابة كعبلمة خطية في تفكقيا F. De Saussure" "دوسوسير" كيعزك 
كانتشارىا عمى حساب الّمغة المنطكقة، كاستئثارىا بالدكر األساسي في العممية اإلبداعية اّلمغكية إلى 

 أربعة أسباب:

 مغة عبر الزمف.كت، لتفسير كحدة الّ _ ككف الصكرة الكتابية أكثر ثباتا كاستقرارا مف الص1

_ أف أغمبية الناس يتنبيكف إلى االنطباعات البصرية المرئية أكثر مف تنبييـ لبلنطباعات 2
 الصكتية السمعية، فالصكر األكلى )البصرية المرئية( أكثر كضكحا كدكاما.

عمـ عف كيتـ التّ _أف اّلمغة األدبية تدكف نظميا كقكاعدىا ضمف قكاميس كمعاجـ ككتب النحك، 3
 غة مف االندثار.طريؽ ىذه الكتب التي تحفظ كياف المّ 

_إذا كجد خبلؼ أك عدـ تكافؽ بيف اّلمغة كنظاـ الكتابة، فإف الشكؿ المكتكب ىك الحؿ األنسب 4
  (2) كاألسيؿ لحؿ ىذا الخبلؼ.

" F. De Saussureدوسوسير" "" أف تصكر "Jacques Derridaجاك دريدا" "يرل " 
عمى الميتافيزيقية، لذلؾ سعى إلى دحض زيؼ ىذه القيمة الميتافيزيقية بتكجيو انتقادات  يقـك

في تأكيده عمى امتياز الداؿ الصكتي عمى  "F. De Saussure"دو سوسير" " يعارض بيا نظرية

                                                           
أفاؽ عربية لمصحافة كالنشر، بغداد، العراؽ، د ط، فرديناف دم سكسكر، عمـ الّمغة العاـ، تر: يكئيؿ يكسؼ عزيز، دار  –1

 .42، ص1985
 ، بتصرؼ.44_43المرجع نفسو، ص ص  –2
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 الداؿ الخطي، نجمميا في عنصريف:

الدائـ كالمستمر، أم عبر  ال يمكف التفكير في الدليؿ إال عبر مؤسسة دائمة تبرز حضكره _1" 
( أك البصمة التي يحفظيا فضاء الكتابة كتتضمف في المكاف كالزماف )ىنا traceحضكر األثر )

كاآلف( مجمكع االختبلفات القائمة بصكرة قبمية، كىذا يعني أف الكتابة تقتضي في الكقت نفسو 
 مكضعة فضائية كمكضعة زمانية كعبلقة باآلخر.

يسر فيما يتعمؽ بقيمة الدليؿ، يككف المقطع الصكتي ال يتأسس إال عمى عدـ إذا سممنا مع دكس _2
ذا سممنا بأف اّلمغة مككنة فقط مف اختبلفات، فإف بنية اّلمغة في كميتيا ال  تطابقو مع المقاطع األخرل، كا 

حالة( أم أف الكممة ال تكجد إال في صكرة )أثر( تختزؿ إليو   (1)".يمكف أف تككف إال لعبة )إيجاد كا 

" النظر في عمم الكتابةمف خبلؿ كتابو " "Jacques Derridaجاك دريدا" "لقد أعاد " 
إلى الكتابة باعتبارىا صيغة إلنتاج الكحدات اّلمغكية كابتكارىا، أم لـ يعد ينظر إلييا بككنيا كسيمة 

 إلعادة ترميز لغة منطكقة بقدر ما ىي كينكنة جديدة في حاالتيا المتحققة.

 الجاحط"" "F. De Saussureلدي سوسير" "راء التراثية العربية المساندة "كمف اآل 
"، حيث رصدا أىمية الكتابة كتمثيؿ تابع لمشفكية، فأكدا عمى أف قيمتيا نابعة مف القمقشنديك"

دكاميا كبقائيا عبر األزماف لمخاطبة المتمقي في مختمؼ الظركؼ كاألحكاؿ، كفي ىذا السياؽ يقكؿ 
" " كقاؿ عبد الرحمف بف كيساف: استعماؿ القمـ أجدر أف يحّض البيان والتبيينكتابو "" في الجاحظ"

الّذىف عمى تصحيح الكتاب، مف استعماؿ اّلمساف عمى تصحيح الكبلـ، كقالكا: المساف مقصكر 
 (2)عمى القريب الحاضر، كالقمـ مطمؽ في الشاىد كالغائب، كىك الغابر الحائف، مثمو لمقائـ الّراىف".

" فعبر عف ىذا الرأم بقكلو " البياف اثناف: بياف لساف، كبياف بناف، كمف القمقشنديأما " 

                                                           
 .74_74محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، ص ص  –1
بة ، تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر مكت1أبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، البياف كالتبييف، ج –2

 .80الخانجي، القاىرة، مصر، د ط، د س، ص
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 (1)مساف تدرسو األياـ ".فضؿ بياف البناف أف ما تثبتو األقبلـ باؽ عمى األبد، كما ينبسو الّ 

حساب رغـ اآلراء القائمة بأسبقية اّلمغة الشفكية عمى اّلمغة المكتكبة، كتقديميـ األكلى عمى  
الثانية، إاّل أنيـ يقركف بأىمية الرمكز الكتابّية كدكرىا في مخاطبة القريب كالبعيد، كصياغة 
نما ىي عممية مركبة كمعقدة   التجارب اإلنسانية عمى مر الزماف، فالكتابة ليست عممية بسيطة، كا 

كتابة كشكؿ خطي التستمـز مف اإلنساف استخداـ مياراتو الحركية كالعقمية، كبالنسبة لمطفؿ يتمقى 
، لذلؾ ركّز المختصكف في أدب الطفؿ عمى نكعية الكتابة المقدمة ليـ كتجسيد مادم كتمؽ بصرم

 ليا تبلئـ مستكيات األطفاؿ كتكافؽ قدراتيـ. اقكاعدك  افي كتبيـ المتنكعة ككضعكا شركط
إستراتجية  تعتبر اّلمغة عنصرا تركيبيا لمنص مف حيث ككنيا منطكقة في زمف معيف، كمف حيث 

تشكميا الخطي الذم ينظـ في مكاف محدد، فيتحكؿ النص إلى مجمكعة مف القكالب الشكمية كالمرئية 
كالتي تحدد التجميات األكلى لقراءة الطفؿ مف خبلؿ عناصر التنظيـ كالتناسؽ كاالنسجاـ، ىذه العناصر 

ـ باّلمغة كحدىا ىك المكجو الكحيد تكسبيا بعدا دالليا كتضفي عمييا قيمة جمالية، ليذا لـ يعد االىتما
نما صارت تمظيراتيا األيقكنية كعبلقاتيا بمعمار الصفحة كىندستيا معمارا  لمقراءة بالنسبة لؤلطفاؿ، كا 

 دالليا كتأكيميا يشد الطفؿ المتمقي نحك التمعف الدقيؽ لمقراءة.

ككنيا  جشطالت كبنية، فيي جشطالت " في حدكد محمد الماكري"فالكتابة كما يرل "
مجمكعة مف األدلة التي تنتجيا حركة خاصة، تسجميا الكاحد بعد األخر، بتركيبيا كجمعيا بكيفية 

ىك الذم ينتج )تقدـ، تشكؿ، شكؿ( ؤلجزاء البانية لكالفعؿ المتبادؿ  ،شخصية كمنحيا شكبل معينا
يا بنية، فيي أما لككن ،(2) "الجشطالت فكؿ حركة خطية تنتج تكزيعا أك شكبل محددا دكف غيره 

تبرز ىيكؿ الكتابة كتككينيا، كتحميؿ العبلقات بيف األدلة، كمكضكعيا ىك كمكضكع الجشطالت "
 (3)تماسؾ العناصر دكف أف تيتـ مباشرة بالشكؿ الناتج ".

                                                           
 .436، ص1913، طبع بالمطبعة األميرية، القاىرة، مصر، د ط، 2الشيخ أبي العباس أحمد القمقشندم، صبح األعشى، ج  –1
 .103محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، ص –2
 .104المرجع نفسو، ص –3



القصص التاريخية بيف األيقكنة كالرمزية                                         الفصؿ الرابع:   

330 

 

يتحدد النظاـ المكاني بكجكد ترتيب معيف لمكحدات الشكمية لمنص، كىذا ما يعرؼ بالفضاء  
زع فيو الكتابة كتتشكؿ عبر مساحة الصفحة أك الكتاب، كالمكاف الذم النصي أم الحيز الذم تتك 

" ميير شاربيروتتحرؾ فيو عيف القارئ، كغالبا ما يككف محددا بإطار، كيعرؼ اإلطار عند "
"Meyer Shapiro." (1)" بأنو " اإلغبلؽ المنتظـ العازؿ لحقؿ تمثيؿ المساحة المحيطة 

  معتمدة في القصص التّاريخية:كمف أشكاؿ اإلطارات كالبراكيز ال 

             

 (3) 2الشكؿ رقـ                             (2) 1الشكؿ رقـ              

 

                                                           
مة المرئية )مف أجؿ ببلغة الصكرة(، تر: سمر محمد سعد، مركز دراسات الكحدة العربية، مجمكعة مك، بحث في العبل –1

 .511، ص2012، 1بيركت، لبناف، ط 
 .10رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص –2
 .6عبد الحفيظ شقاؿ، الحاج أحمد بام، ص  –3
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 (2) 4الشكؿ رقـ                             (1) 3الشكؿ رقـ          

خارؼ الفنية فكظيفتو ( بالبساطة في الرسـ كخمكه مف الز 1يتميز اإلطار في الشكؿ رقـ ) 
محددة باإلحاطة كحصر مكاف الكتمة الخطية، كاختمؼ تأطير المتف الكتابي في األشكاؿ األخرل 

( باعتماد تقنية فنية مخالفة عف سابقتيا، حيث اتخذت ىذه النماذج الشكمية مف 4، 3، 2)
بغ عمييا صبغة المخطكطة كالمطكية )الرسائؿ القديمة( كإطار كمحيط حامؿ لمنص الكتابي، لتص

تاريخية قديمة، قدـ المكضكع الذم تتناكلو مف حيث الشكؿ العاـ )كثيقة ممزقة( كالمكف، لكف خط 
الكتابة يختمؼ عف الخطكط التراثية العربية التي كانت متداكلة آنذاؾ، كلّعؿ الحافز الذم دفع 

إحداث تناسؽ فني ببعض الكتّاب إلى تنظيـ مكاف الكتابة كفؽ بنية مغايرة لنصكص أخرل ىك 
جمالي بيف المادة اّلتاريخية كالسياؽ الزماني الذم كجدت فيو، كاستئثار اىتماـ الطفؿ الذم تجذبو 
نكعية الكرؽ المستعمؿ قديما، كحبذا لك تمت الكتابة أيضا بأحد الخطكط العربية الجميمة حتى يكىـ 

                                                           
 .12محمد عبد الحفيظ، اليجرة المباركة، ص –1
 .6لحفيظ، عاـ الفيؿ، ص محمد عبد ا –2
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ألكؿ كحتى يؤكد عمى الكاتب الطفؿ، بأف النص المكجو لو نص أصمي مقتبس مف مصدره ا
 إحاالت كدالالت محدثة باطنيا يؤكليا الطفؿ عند تتبع مسار الشكؿ الكتابي.

كيتشكؿ النص المكجو لمطفؿ عمكما مف بياض كسكاد، فالسكاد يدؿ عمى المادة التي  
تتشكؿ منيا اّلمغة كالحركؼ المنطكقة، التي يتمفظ بيا الطفؿ، أما البياض فيك الخمفية التي تتـ 

ييا الكتابة، كلككف السكاد يؤلؼ اّلمغة كيركب حركفيا، فإنو يجسد بيا النشاط الحركي الذم يقـك عم
بو الطفؿ مف التتبع بالعيف، كالنطؽ بالشفتيف كالقراءة، كاستخداـ القدرات العقمية، كبيذا فالسكاد يّكلد 

ينتج بيذا اليدكء الديناميكية كالحركية، في حيف أف البياض ىك الفراغ الذم يحدث الصمت، ف
في نفس اتجاه  ع البياض كالسكاد عمى الصفحة يسير" إف تكزي" محمد الماكريكاالنطكائية، يقكؿ "

المكقؼ ضيؽ الفكاصؿ( يبرز اكتساح السكاد )تكاصؿ، سمؾ الخط، تكزيعيما عمى السطر ذلؾ أف 
  فراغا داخميا يتـ التعبير عنو الزماف كالمكاف بأشياء خارج الذات، كما تبرز االنفتاحي كالحاجة إلى مؿء

اتساع  كعمى العكس مف ذلؾ يعتبر اكتساح البياضات لمصفحة )انقطاعات، دقة األسطر األفقية،
لى زماف كفضاء ثابتيف تمؤلىما أشياء  الفكاصؿ( تأكيدا لممكقؼ االنطكائي كالحاجة إلى الكحدة كا 

 (1)نابعة مف الذات ".

 ج قصصية :   كفي ىذا السياؽ نمثؿ بصكر لنماذ 

 

                                                           
 .104محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، ص –1
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 (2) 2الشكؿ رقـ                                        (1) 1الشكؿ رقـ             

  مكف األسكدمفظية المكزعة عمى مساحة تتميز بالّ تمثؿ الكتابة في الصكر السابقة البنية الّ  
ىني لمطفؿ، أما الخمفية التي يكتسبيا ىذا الحيز الخطي مييئ خصيصا لمقراءة، أم لخمؽ نشاط ذ

اّلمكف األبيض، فتعبر عف السككف الذم يضمف لمطفؿ راحة تجدد لو طاقتو في مكاصمة الجيد 
مزمو التمقي البصرم لمثؿ ىذه النصكص المشيدية، مرتبط أساسا يالقرائي، ىذا الجيد " الذم س

نغمية النص البصرية الكامنة في انفتاح مفظية، إبراز بإمكانيات القراءة المزدكجة: البصرية كالّ 
النص الذم يقكد القارئ إلى تبني إستراتيجية تراعي فييا القيمة الجمالية كاألدبية التي تعمؿ عمى 
إثارة ذكؽ القارئ، إاّل أف المثير أصبل ىك رصد خرؽ السنف المألكفة لمنصكص العادية، كذلؾ في 

  (3)معناه تجسيـ المظير الببلغي ".محاكلة إيجاد ببلغة صكتية كبصرية مغايرة 

" عمى أىمية اّلمكف األبيض كخمفية لمكتابة مف المنظكر النفسي، حيث عبد القادر عميشكيعمؽ " 
                                                           

 .48(، ص1954شريفة صالحي، يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر  –1
 12رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص  –2
ألمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، الجزائر، د عبد القادر عميش، شعرية الخطاب السردم سردية الخبر، دار ا –3

 .144_143، ص ص 2012ط، 
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يقكؿ " أما اّلمكف األبيض فأساسي فطرم يحمؿ معنى التأسيس ألف دارسي النفسية اإلنسانية يضعكنو 
يأة لحمؿ الدالالت التربكية البلحقة، لذلؾ يستعمؿ مرجعية لمطفؿ الصغير ممثبل لمصفحة البيضاء المي

 (1)الّمكف األبيض لتخفيؼ حدة األلكاف األخرل أك محكىا حتى غذا بداىيا مستعمبل الستجبلء الكتابة ".

في حيف أف الكتّاب في أدب الطفؿ قد ينحازكف عف ىذا التقميد كيميمكف إلى تكظيؼ ألكاف  
فية بغية إظيار جمالية الصفحة، ألف األطفاؿ ليـ حساسية أخرل سكاء في خط الكتابة أك الخم

قكية تجاه األلكاف بمختمؼ أنكاعيا كدرجاتيا، بشرط أف ال يعيؽ االختيار اّلمكني مف حركة القراءة 
 كنمثؿ بنماذج شكمية عمى ذلؾ:

       

 (3) 2الشكؿ رقـ                            (2) 1الشكؿ رقـ               

                                                           
 .260عبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، ص –1
 .10عبد العزيز بكشفيرات، محمد بمكزداد )قصة كفاح(، ص –2
 .14إيماف قادرم، باجي مختار، ص –3
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يما اتخذت بعض القصص الصكرة كخمفية لمكتابة مما نتج عف ذلؾ ضبابية في معرفة ف 
الحركؼ كالكممات كالتفريؽ بينيا، ألنيا تبدك غامضة يصعب عمى الطفؿ تتبع قراءتيا، فالكتابة 

 تبدك فاترة كال يكاد يفيـ معناىا عند الطفؿ، كىذا ما يّكلد حاالت العزكؼ عف القراءة:

  

 (2) 2الشكؿ رقـ                                                          (1) 1شكؿ رقـ ال        

كمف أساسيات الكتابة لؤلطفاؿ ىك كضكح المعنى كالمبنى، فيجب أف يككف رسـ الخط بارزا  
كجمّيا يناسب المستكل العمرم لمطفؿ المتمقي، كأف يككف ذك جكدة عالية، ألف نكعية الخط ليا 

"، فإف الخط ليس " حمية تنضاؼ إلى محمد بنيسدالتيا النفسية عمى الطفؿ، فحسب رأم "معا
ألنو ال يخرج  ،يويالكبلـ، إلى الصكت، إلى الزماف، مف يقكؿ بمثؿ ىذا الحكـ يظؿ مستسمما لت

عمى الدائرة الميتافيزيقية التي تعطي األكلكية لمصكت، كتجعؿ الخط مجرد حامؿ لممعاني، عندما 

                                                           
 .15رات، محمد بمكزداد )قصة كفاح(، صعبد العزيز بكشفي –1
 .11ص ،2011دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  (،عمى خطى السابقيف) األمير خالدعبد العزيز بكشفيرات،  –2
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بؿ ىك نسؽ مغاير يخترؽ اّلمغة  ،الخط لمكعي النقدم نتبيف أنو بعيد عف أف يككف قناعا خضعن
 (1)يعيد تككينيا كتأسيسيا ".

فمراعاة أحجاـ الحركؼ كالكممات مف المعايير األساسية لمكتابة لمطفؿ، كليا دكرا كبيرا في  
ال يتكفر عمى حرية كبيرة في  نجاح القصة كتقبميا كتمقييا بالنسبة لمطفؿ " كالمعركؼ أف الكاتب

االستعماؿ الذم ينجزه في فضائو الخطي، فأبعاد الحركؼ كتنضيد الكممات عمى الصفحات 
كاليكامش كالفراغات، تخضع في الغالب لقكاعد تكاضعية، كالحرية التي يممكيا الكاتب لمتحرؾ في 

 (2)تياره اختيارا داال ".الفضاء الذم اختاره يتـ في حّيز ضيؽ جدا، األمر الذم يصير معو اخ

 

 (4) 2الشكؿ رقـ                                        (3) 1الشكؿ رقـ         

                                                           
محمد بنيس، حداثة السؤاؿ ) بخصكص الحداثة العربية في الشعر كالثقافة(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  –1

 .26ص، 1988، 2المغرب، ط 
 .233محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، ص –2
 .1إيماف قادرم، الشيخ بكعمامة، ص  –3
 .13رابح لكنيسي، مصالي الحاج )رائد الكطنية(، ص –4
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غة العربية تشابو حركفيا كتقاربيا أثناء رسميا عمى الكرؽ، ليذا استعممت كمف خصائص المّ  
منقكطة كأخرل غير النقاط لمتفريؽ بينيا )ؼ، ؽ، ع، غ( فانقسمت الحركؼ العربية إلى حركؼ 

منقكطة، ككذلؾ مف سمات الّمغة العربية، استغناؤىا عف الشكؿ في أكثر مظاىرىا كتجمياتيا، حيث 
تكتفي بكضع النقاط عمى الحركؼ فقط دكف تشكيؿ الكممات، لكف ىذه الظاىرة تسقط إذا ما تكجينا 

لكممات بالحركات إلى قصص ككتب األطفاؿ، فالشكؿ مف مميزات اّلمغة العربية حيث تضبط ا
اإلعرابية )الفتحة، الضمة، الكسرة( لكف مع المراحؿ المتقدمة مف عمر الطفؿ يقؿ استخداـ الشكؿ 
  إلى أقصى حد ممكف، إاّل في الحاالت التي تتشاكؿ فييا الحركؼ كالصيغ، كتتداخؿ فيما بينيا

 مما قد يعسر القراءة لمطفؿ.

االستغناء عف ىذه الخاصية، ألف الكتابة فييا  كطبيعة المدكنة التي بيف أيدينا تستدعي 
مكّجية إلى أطفاؿ المرحمة المتأخرة مف النمك، لكف تبعا لمنماذج السابقة يظير لنا أف بعضيا قد 

 التـز بتشكيؿ جميع حركؼ الكممات، في مقابؿ نماذج أخرل تخمت عف ىذه الخاصية.

النحكية كمعرفة مكقع الكممة أك لكف الشكؿ مف منظكر تعميمي يفيد الطفؿ مف الناحية  
الجممة مف النص، كمف جية أخرل قد يككف عقبة في طريؽ االنطبلؽ نحك القراءة، ألف الطفؿ في 

 ىذه المرحمة المتأخرة، يككف قد قطع شكطا ال بأس بو في معرفة الحركؼ ككيفية قراءتيا.

  الخطاب الّمغكم العاـكذلؾ قد يحدث الكاتب تغييرا في شكؿ كممات أك جمؿ لتمييزىا عف  
" يشتغؿ عمى كذلؾ بتغيير لكنيا أك كتابتيا بسمؾ غميظ مكثؼ، كىذا ما يعرؼ بالنبر البصرم 

كاجيتيف، فمف جية يكجو التمقي بإبراز العنصر المنبكر، كمف جية ثانية يؤشر عمى أىمية 
 (1)العنصر المنبكر في الفضاء النصي ".

 ، كنمثؿ لبعض مظاىر التجسيـ باألشكاؿ التالية:(2) كيعرؼ النبر كذلؾ بمصطمح التجسيـ 

 
                                                           

 .266محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي(، ص –1
 .310، ص1991الفكر العربي، القاىرة، مصر، د ط،  ينظر، أحمد نجيب، أدب األطفاؿ )عمـ كفف(، دار –2
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 (2) 2الشكؿ رقـ                               (1) 1الشكؿ رقـ           

كتظير أىمية التجسيـ في الكتابة لؤلطفاؿ بأنو يضيؼ " أبعاد جديدة لتضفي عمى الكتابة  
بر تأثيرا في نفكس األطفاؿ، كتجعؿ ما فييا مف أعماقا جديدة، كتكسبيا بركزا ككضكحا، كتجعميا أك

صكر كحكادث أكثر إيياما بالكاقعية، كىذا قد يككف أكثر اتفاقا مع خصائص األطفاؿ، الذيف 
يناسبيـ ما يستثير خياليـ الحر كخياؿ التكىـ عندىـ، كما يناسبيـ ما يصؿ إلييـ عف طريؽ 

 (3)ي كبالصكر ".الحكاس ألف تفكيرىـ حسّ 

  ابة لمطفؿ في شكميا الظاىرم أك الخارجي تستدعي حضكر معايير فنية تناسب الطفؿالكتإف  
كتجعمو يستيكم القراءة، فيصير طرفا فّعاال يساىـ في تشكيؿ الداللة تتيح لو إقامة عبلقة تبلحمية 

 .يكا قراءة الطفؿ كفؽ معطيات أيقكنية محاطة بعناية تذكقية جماليةكجدانية مع كتّابو، الذيف كجّ 

                                                           
 .10عبد الحفيظ شقاؿ، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، ص–1
 .9محمد عبد الحفيظ، عمـ الفيؿ، ص –2
 .311أحمد نجيب، أدب األطفاؿ )عمـ كفف(، ص –3
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بالصكر عمييا اريخية فميا حضكرا بارزا في قصص األطفاؿ كنستشيد أما الكثائؽ التّ  
 التالية:

            
 : الصكرة تعرض رسالة األمير (2) 2الشكؿ رقـ : صكرة تعرض بياف أكؿ       (1) 1الشكؿ رقـ  

 ئو كعمييا ختمو.عبد القادر إلى أحد أصدقا                               . 1954نكفمبر 

إف البحث عف الكثائؽ كجمعيا مف المياـ الرئيسية التي يقـك بيا المؤرخ كاالستدالؿ بيذه  
  اريخ أكثر مف األدبالكثائؽ في القصص التّاريخية يدلنا عمى أف الكتّاب يميمكف الكفة نحك التّ 

  الرئيسية لمتاريخ مف المصادر اقية ما يذىبكف إليو، فييألف االستشياد بالكثائؽ يعزز مصد
" األثار التي خمفيا السمؼ كأفعاليـ كالقميؿ مف ىذه  ، فالكثائؽ تمثؿ(3) كتعرؼ بعمـ اليكرسطيقا

األفعاؿ كاألفكار ىك الذم يترؾ أثارا محسكسة إف كجدت فنادرا ما تبقى، ألف عارضا بسيطا قد 
شر أك طمست معالمو، ىك أمر يكفي لزكاليا، ككؿ فكرة أك فعؿ ال يخمؼ أثرا مباشرا أك غير مبا

اريخ: كأف لـ يكف البتة، كبفقداف الكثائؽ صار تاريخ عصكر متطاكلة مف ماضي ضاع عمى التّ 
                                                           

 .30رابح لكنيسي، مراد ديدكش )الشجاع اليادئ(، ص –1
 .16القادر الجزائرم، ص رشيد أكزاني، األمير عبد –2
، 1981، 4النجكا كسنيكبكس كآخركف، النقد التاريخي، تر: عبد الرحمف بدكم، ككالة المطبكعات، الككيت، ط  ينظر: –3

 .5ص
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، ألف الكثائؽ تحتكم (1) اإلنسانية مجيكال أبدا، إذ ال بديؿ عف الكثائؽ كحيث ال كثائؽ فبل تاريخ "
انيف ثابتة غير قابمة لمتغيير، ألنيا أكراؽ مادة تاريخية حّية، كأحيانا تككف بمثابة مبادئ كقيـ كقك 

  اريخية.رسمية لمدكلة تحفظ ىكيتيا ككيانيا كتاريخيا، كىي الشاىد عمى الفترة كالكاقعة التّ 

فالطفؿ يدرؾ الكتابة كأحد الرمكز الشكمية األكثر تكاصبل معيا، كلكف ىذا ال ينفي كجكد رمكز 
رائف ذات خمفية كمرجعية تستند إلى كعي الكاتب الذم أخرل في رسكماتو حاممة لمعاني كدالة عمى ق

يرسميا إلى الطفؿ المتمقي لترسيخ مقكالت إيديكلكجية كتكليد انفعاالت كجدانية "فالرمز في رسـك أدب 
قصة الطفؿ ال يعني بالضركرة ذلؾ الرمز المغمؽ التجريدم، بؿ تتمثؿ رمزيتو في الحقيقة التي يدركيا 

 (2)يمحؽ بيا مف تجريد تظؿ مؤطرة بحاؿ معينة مف دالالت المكضكع ".الطفؿ عمى الرغـ مما 

فيذه الرمكز المكّجية لمطفؿ ترتبط بممارسات تاريخية كدينية كثقافية، فتمكنو مف الكشؼ  
 تفرزىا، كنمثؿ بالصكر أىـ الرمكزعف القكاعد التحتية التي تتضمنيا كاإلنتاجات اّلمغكية التي 

 اريخية:الكاردة في القصص التّ 

 

 

                                                           
 .5، صالنجكا كسنيكبكس كآخركف، النقد التاريخي، تر: عبد الرحمف بدكم –1
 .216ائص كالمضاميف(، صعبد القادر عميش، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخص –2
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 (2) 2الشكؿ رقـ                                      (1) 1الشكؿ رقـ   

إف القراءة التحميمية التي يمكف تقديميا ليذه الرمكز الدينية المرسمة لمطفؿ أنيا رمكز بصرية  
 ذم زينت بو.كف الشكمية تكحي بدالالت ترتبط بالعقيدة اإلسبلمية، كأكؿ ما نعالجو فييا ىك داللة المّ 

  كيعرؼ الّمكف بأنو القيمة التي تتحدد في عنصر أك مادة مف خبلؿ الضكء المنعكس منو 
إف اّلمكف ىك ذلؾ التأثير الفسيكلكجي الناتج عف األثر الذم يحدث في شبكية العيف مف استقباؿ 
ء لمضكء المنعكس عمى سطح عنصر معيف سكاء كاف ناتجا عف مادة صناعية ممكنة أك عف ضك 

 (3)ممكف، فيك إذف إحساس كليس لو كجكد خارج الجياز العصبي لئلنساف ".

كقد أثار الّمكف اىتماـ اإلنساف منذ العصكر القديمة، ألنو جزء مف خبراتو اإلدراكية كالطبيعية 
لمعالـ المرئي المحيط بو يمقي بظبللو عمى األشياء لتمييزىا عف بعضيا البعض، كىك يرتبط ارتباطا كثيقا 

انتقؿ مف داللتو العممية أحاسيس اإلنساف كمشاعره ألنو يحمؿ دالالت جمالية كرمزية كتعبيرية بعدما ب
                                                           

 .3بف يكسؼ عباس كبير، الكاىنة )ممكة االكراس(، ص –1
 .13أحمد فريطس ك محمد الفاضؿ سميماف، سعد بف أبي كقاص، ص  –2
 عبد الرزاؽ معاد، البعد الكظيفي كالجمالي لؤللكاف في التصميـ الداخمي المعاصر،  –3

/pdfimages/storieswww.damascusuvisity.edu.Symag/eng.14/المىقع:

http://www.damascusuvisity.edu.symag/eng/images/stories/14.pdf
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  إلى داللتو اإليحائية، حيث صار عنصرا تأكيميا خاضعا لثقافات كمعتقدات متباينة في نظميا كأفكارىا
، حيث أخذ الّمكف صفة الرمزية فاأللكاف تثير انفعاالت اإلنساف كتظير تكافقا بيف تركيبتيا كأمزجة الناس

أك قيمة تدؿ عمى شعار معيف مرتبط بتراث اإلنساف كعاداتو كتقاليده إذ " ال كجكد لترسيمة جاىزة كمطمقة 
لتأكيؿ األلكاف، إف األمر يتعمؽ بحساسية خاصة اتجاه محيط المؤكؿ كتجاه ثقافتو كتاريخو كتاريخ 

 (1)ممكف حكؿ األلكاف ىك الخطاب األنثكبكلكجي ".اآلخريف أيضا، كعميو فإف الخطاب الكحيد ال

كالمتعارؼ عميو أف لكؿ لكف أبعاده اإليحائية كداللتو الرمزية التي تعمؿ كجكده في سياؽ معيف  
  "" سيرنج فيميبمكف األخضر في الرايات السابقة ىك االنتماء اإلسبلمي ليا، يقكؿ "كما يفسر كجكد الّ 
Philip Sering " "ـ نما في البمداف الجافة، أصبح لكف الربيع أخضر رمز الثركات المادية، ألف اإلسبل

ف عمـ اإلسبلـ أخضر ".  (2)كفي الكقت رمز الفف الركحي، إنو الّمكف المقدس لمنبي كأصحابو، كا 

كىناؾ آيات قرآنية تشيد بّالمكف األخضر الداؿ عمى الخصب كالحياة كالتكالد مف جديد  
 اهلل عز وجلخضر في الثقافة اإلسبلمية ثياب أىؿ الجنة كمقاعدىـ، يقكؿ كأيضا يمثؿ اّلمكف األ

، كقكلو (3)﴾ألم ترى أن اهلل أنزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضّرة، إن اهلل لطيف خبير ﴿:
ستبرق  ﴿أيضا  متكئين عمى رفرف  ﴿، كفي آية أخرل يقكؿ (4)﴾عالييم ثياب سندس خضر وا 

 (5)﴾خضر وعبقري حسان 

كافؽ داللة اّلمكف األخضر في القرآف الكريـ مع ما جاء في المتف الرمزم لؤللكاف " إنو تت 
  ، الدالة عمى االنبعاث كاستمرارية الحياة(6)يمثؿ التجدد كالنمك )...( إنو لكف الطبيعة الخصبة " 

الة التي كيرمز الّمكف األخضر كذلؾ إلى السبلـ كالطفكلة كالبراءة كاالنبعاث الركحي، ىذه الرس
                                                           

 .149سعيد بنكراد، السيميائيات )مفاىيميا كتطبيقاتيا(، ص –1
، 1992، 1فيميب سيرنج، الرمكز في الفف_األدياف_الحياة، تر: عبد اليادم عباس، دار دمشؽ، دمشؽ، سكريا، ط  –2

 .423ص
 .63سكرة الحج، اآلية  –3
 .21سكرة اإلنساف، اآلية  –4
 .76سكرة الرحمف، اآلية  –5
 .185، ص1997، 2أحمد مختار عمر، اّلمغة كاّلمكف، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط  –6
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يحاكؿ الكتّاب تبميغيا لمطفؿ عمى أف اإلسبلـ ديف الحياة جاء برسالة السبلـ إلى البشرية جمعاء 
ليخرجيا مما كانت فيو مف ظممات كجيؿ كعبادة األصناـ كدعكتيـ إلى التكحيد كنبذ األباطيؿ 

يستكعب الطفؿ حتى  الكاذبة، كانفتاح الفكر، فيذه كّميا شفرات خفية مكثفة بمضاميف عقائدية دينية
 مرامييا كيستدرؾ تداعيتيا.

، جسدت عالـ النبكة 2فالراية الخضراء التي يحمميا الفرساف كما تظير في الصكرة رقـ  
كالحقبة اإلسبلمية آنذاؾ، كأضافت بعدا قدسيا أخر يتمثؿ في العبارة اّلمغكية )ال إلو إاّل ا(، ىذا 

ر لسمكؾ عقائدم كيكضح محتكل الرسالة التي يريد الممفكظ الخطي ىك شعار ديني مقدس يؤط
النبي _صمى ا عميو كسمـ_ التعبير عنيا كيعمف عف التكاصؿ اإليماني )الدعكة إلى التكحيد( 

 الذم تبناه الرسكؿ الكريـ.

ىذا السمكؾ اإلسبلمي ىك صكرة مرئية يتشكؿ مف اصطبلحات لغكية لتمثيؿ فكرة أك  
إنو " يجمع ما بيف النكعيف )الشعار الصكرم كالشعار اّلمغكم( كمف  تجسيد مكقؼ كما يتميز بو،

الرسالة المغكية كالرسالة  الناحية التحميؿ، فإنو يطرح سؤاؿ تكاجد نكعيف مف الرسائؿ:
اإليككنكغرافية، كمف الممكف إظيار أنكاع مف عبلقات عديدة ما بيف ىاتيف الطريقتيف لمكصكؿ إلى 

  (1)ب كاإلرساء ".المعنى التجاكز، كالتعاق

" أف الشعار " يمعب دكر الكسيط بيف اإلنساف كبيف الحقيقة، إف قدور عبد اهلل ثانيكيرل " 
الصكرة الرمزية أك الشعار ال تقدـ قراءة مباشرة، كلكف يتطمب عممية تفكيؾ كتحميؿ الرمكز، فيك 

 (2)يحمؿ معنى مكثؼ ".

كيمكقع نفسو أماـ التفارقات الدينية األخرل  كبيذا يمكف لمطفؿ إدراؾ رؤيتو الذاتية لمعالـ 
 المكجكدة في كتبو كقصصو كالتي تسعفو بمبلحظات العناصر الرمزية األخرل المخالفة لو:

                                                           
 .192قدكر عبد ا ثاني، سيميائية الصكرة )مغامرة سيميائية اإلرساليات البصرية في العالـ(، ص –1
 .188المرجع نفسو، ص –2
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 (2) 2الشكؿ رقـ                                     (1) 1الشكؿ رقـ     

الديني الذم يبعد فكرة التحاكر  تتجمى في ىذه الصكر المناحي السمبية المتمثمة في الصراع 
كالتعايش الكاجب تقديميا لمطفؿ حتى يكشؼ عف الثراء الثقافي األخر، بدؿ اإلشارات التنفيرية 

 كاالستفزازية التي قد يؤكليا الطفؿ عند قراءتو ليذه الرمكز البصرية.

مؤمنيف كيرسـ فالصميب المسيحي " تحت كافة أشكالو ىك عبلمة غفراف كعبلمة سبلـ بالنسبة لم 
 (3)الصميب عمى العديد مف أعبلـ الببلد األكركبية، كىي عبلمة تشبع مسيحي منذ زمف طكيؿ".

فالصميب مف العبلمات الحضارية التي عرفتيا الشعكب فتـ رسميا عمى الكثير مف المظاىر  
" سيرنج فيميباإلنسانية، كفي ىذا الصدد نستدؿ بثبلث فرضيات عمى شيكع ىذا الرسـ كما يرل "

Philip Sering: 

                                                           
 .39، ص 2013مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )السبلالت الحاكمة(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط،  –1
 .22مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )حسف آغا(، ص  –2
 .398صفيميب سيرنج، الرمكز في الفف_األدياف_الحياة، تر: عبد اليادم عباس،  –3
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اإلنساف كىك عمى أىبة اكتشاؼ النار، فخبلؿ العدد الكبير مف ألكؼ السنيف كاف مكرىا  _يجب مراقبة1
 لف يحؾ بقكة قطعتيف مف الخشب، يمسؾ أحداىما بشكؿ عمكدم كاآلخر أليعمؿ في فترة الجفاؼ، ك 

كمف أجؿ أف تظير  ،مغصف العمكدمأيضا كمجكفة في الكسط، لكي تتمقى النياية الدنيا لأرضا ممدة 
 .خشبالالشمس قميبل، فإف الظؿ الممقى بالغصف العمكدم يكمؿ الصميب الذم كاف قد رسـ بقطعتي 

كدكرانيا الظاىر حكؿ األرض كغيابيا، حدد  ،إف اإلنساف عمى كافة القارات بمراقبة طمكع الشمس_2
اط األساسية المقابمة يتيح رسـ صميب صكرة الجمع التصكرم باستقامة النق .أربعة نقاط رئيسيةكجكد 

 .لمعالـ أك عمى األقؿ رمزا شمسيا

مركحية لمرجكلة كلمنشاط، في حيف أف األفقية ترمز ـك ىندم قديـ جدا ترمز العمكدية ل_ في مفي3
 (1)لممادية لمنسكية كلمسمبية، كيحقؽ جميع المتكامميف في الحالة الماثمة صميبا قائما ".

لصراع الحضارم كالديني كالسياسي عمى الكتّاب أف يحممكا اإلرسالية الرمزية فإلى جانب ا 
 .منطمقا لوالمكّجية لمطفؿ بمعاني تثقيفية تعميمية ال بمضاميف إيديكلكجية، متخذا مف الرؤية الذاتية 

كيؤسس المفيـك الشكمي الصكرم ألم شعب أك دكلة ىكيتيا كانتمائيا، فالرمكز التي  
عبلمات مؤشرة عمى كينكنتيا كاستقبلليا، كفي نفس الكقت تمثؿ الرمكز أدكات تتخذىا الدكؿ 

التضامف االجتماعي التي تجمع أفراد المجتمع، فيي تسخر ككاجية لحماية المجتمع مف التحمؿ 
كتحرص عمى كحدتو كتماسكو " فالرمكز ىي أدكات التضامف االجتماعي ببل منازع كمف حيث ىي 

فيي تخّكؿ اإلجماع بصدد معنى العالـ االجتماعي، ذلؾ اإلجماع الذم أدكات معرفة كتكاصؿ، 
 (2)يساىـ أساسا في إعادة إنتاج النظاـ االجتماعي، فالتضامف المنطقي شرط لمتضامف األخبلقي ".

فالرمكز مكقدة لعكاطؼ جامحة تكحيدية تدرج األفراد ضمف كحدة متكاممة، كمتمايزة عف  
يف بربركس( حيف اتخذ الراية الخضراء لو، كضمنيا السيؼ ذك الفقار ا فعؿ )خير الد، مثمماآلخر
دكلتو أثناء صراعو مع اإلسبانييف كقد عّبرت رايتو ىذه عف الطابع الديني كالجيادم ضد ل ارمز 
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، 2007، 3بيير بكرديك، الرمز كالسمطة، تر: عبد السبلـ بنعبد العالي، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  –2

 .50_49ص ص 



القصص التاريخية بيف األيقكنة كالرمزية                                         الفصؿ الرابع:   

346 

 

النصارل بتكصيفيا دالة عمى اإلسبلـ " في القرف السادس عشر عندما احّتد الصراع بيف 
سبانية نشط خير الديف لنجدة مسممي األندلس كالدفاع عف الساحؿ اإلمبراطكرتيف العثمانية كاإل

الغربي لممتكسط كإلبراز الطابع الديني الجيادم لحركبو ضد النصارل، اتخذ خير الديف عمما 
 كما يظير في الشكؿ التالي:  ،(1) أخضر يتخممو سيؼ ذك الفقار "

 
 (2) 1الشكؿ رقـ      

ة اإلسبلمية )كما سبؽ كذكرنا( كالسيؼ ذك الفقار مف أشير فالّمكف األخضر يعبر عف الثقاف 
سيكؼ عمي بف أبي طالب _كّرـ ا كجيو_ الذم يرمز لمقكة كالرجكلة كالشيامة، لكف في قصة 

اريخ " اختمؼ شكؿ الراية المستشيد بيا مف كتب التّ لعبد الحفيظ شقال)خير الديف بربركس( "
 ي راية الدكلة العثمانية:سابقا، كرسمت راية أخرل في مكانيا ى

                                                           
مضمكنو اإليديكلكجي كالسياسي شاكش حباسي، العمـ الكطني الجزائرم المعاصر )تطكره الشكمي كتحميؿ ل –1
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 (2) 2الشكؿ رقـ                      (1) 1الشكؿ رقـ            

تحيؿ الصكرة عمى داللة التعميـ دكف التخصيص )أم اإلشارة إلى اإلمبراطكرية العثمانية  
لى ما العامة( عمى خبلؼ قصة )الحاج أحمد بام( لنفس الكاتب الذم كصؼ الراية شكميا استنادا إ

 اريخ مف حيث الشكؿ كاّلمكف:جاءت بو كتب التّ 
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 (2) 2الشكؿ رقـ                       (1) 1الشكؿ رقـ         

اريخية " بقي الحاج أحمد بام قسنطينة عمى كالئو لمدكلة العثمانية بعد تقكؿ المصادر التّ  
مـ األحمر بزيادة رسـ يمثؿ سيؼ ذم سقكط مدينتي الجزائر ككىراف، كقد أبقى ىذا البام عمى الع

  (3)كف األبيض ".الفقار بالمّ 

ىذه أشكاؿ تقريبية ألنكاع الرايات الكاردة في القصص التّاريخية كالمعبرة عف التكاجد  
العثماني في الجزائر، حيث كانت رمزا لمتبعية السياسية لمدكلة العثمانية تختمؼ عف العمـ الجزائرم 

العمـ الجزائرم بمعناه االستقبللي الصريح عف فرنسا لـ يظير لمكجكد إاّل في شكمو المعاصر " ك 
ف كاف مصالي الحاج قد نادل باستقبلؿ الجزائر منذ سنة 1934سنة  بمدينة برككسيؿ  1927، كا 
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، يقكؿ مصالي: العمـ الجزائرم ككاف 1933ببمجيكا، كاعتمد )...( ىذا المبدأ في برنامج سنة 
 (1)لنحك التالي: األبيض كاألخضر إضافة إلى النجمة كاليبلؿ باّلمكف األحمر".ثبلثي األلكاف عمى ا

 األلكاف كاألشكاؿ الكاردة في العمـ الكطني: ياكمف الدالالت الرمزية التي تحمم 

_ الّمكف األخضر: يرتبط بالمرجعية الدينية اإلسبلمية، كيصرح بذلؾ مصالي الحاج أف ىذا اّلمكف 1
 (2) ىك لكف اإلسبلـ.

_اّلمكف األحمر: غالبا ما يرمز اّلمكف األحمر إلى الدـ كالخطر كالتشاـؤ ففي " مصر القديمة 2
)...( كاف اّلمكف األحمر مميزا لمكائنات كاألشياء المشؤكمة، كيعطي عالـ اآلثار المصرية )يكيكت( 

ؿ إلى نير أحمر بامتياز كقد تحكّ  «الكائف األحمر  »أمثمة نذكر منيا: قاتؿ أكزيريس أسيت كاف 
كفي الفف الديني يرتبط ىذا اّلمكف بالشيطاف " فالشيطاف عندما ال يككف أسكدا  ،(3) كحمار أحمر "

 (4)يككف في العادة بمكف أحمر، كذلؾ عمى الجداريات كالمنمنمات أك النكافذ الزجاجية ".

كالبيجة لكف في مكاضع أخرل قد يدؿ اّلمكف األحمر عمى الحركة كالنشاط كالحيكية  
كاالنشراح كالحب، فيك " لكف العشؽ اإلليي كالحب البشرم المعد إلعطاء دمو، كحياتو مف أجؿ 

 (5)المحبكب، إنو لكف الشييد ".

كبيذا يعبر اّلمكف األحمر في العمـ الجزائرم عمى التضحية كالجياد كالمكت في سبيؿ  
 الكطف، فيك دـ الشيداء الذيف قدمكا أنفسيـ فداء لمكطف.

_ اّلمكف األبيض: كىك " رمز الطيارة منتشر جدا في الزماف كالمكاف كسبؽ لمفيثاغكرييف العائشيف 3
في كسكاس الطيارة، أف أكجبكا عمى أنفسيـ ارتداء األبيض كدفف مكتاىـ في أكفاف بيضاء، ككانكا 
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عدالة يقرفكف مف األسكد كمكف لمكسؿ كالتعاسة، فاألبيض كاف يبدك ليـ عبلمة االستقامة كال
 (1)كالشعاع الخير ".

فاّلمكف األبيض يحمؿ داللة النقاء كالصفاء كالمكاقؼ الحميدة " كلذا استخدـ رمزا لمطير  
شراقو كأخيرا لمميادنة كالمسالمة ".  (2)كالبراءة كلمتفاعؿ كلجماؿ الّمكف كا 

النبي  أما حسب المؤرخيف الجزائرييف " فمرجع اّلمكف األبيض ديني جيادم كذلؾ، ذلؾ أف 
  _صمى ا عميو كسمـ_ قد أعطى لكاء أبيضا إلى الصحابي مصعب بف عمير في غزكة بدر

مكف األحمر كفي العصكر الحديثة فقد استعمؿ السمطاف العثماني )سميـ األكؿ( األعبلـ ذات الّ 
 (3)". 1517كاألبيض عندما فتح مصر سنة 

إسبلمية " كمصدر النجمة مكاكبة لميبلؿ في _النجمة كاليبلؿ: مثؿ األلكاف السابقة ذات خمفية 4
العمـ الجزائرم مصدر عثماني إسبلمي دكف منازع، كقد دلت النجمة بإضبلعيا الخمسة حسب أحد 

 (4)المختصيف في تاريخ الفترة العثمانية بالجزائر عمى أركاف اإلسبلـ الخمسة أك الصمكات الخمسة".

يا في مصر القديمة، فالنجمة ذات األذرع كنفس الداللة الدينية كانت النجمة يرمز ل 
 (5).«عبد»الخمسة ىي رمز لكممة 

فالرمكز بتعدد أشكاليا كدالالتيا ىي خطابات صكرية تأكيمية تحمؿ رسالة إقناعية، كتخدـ  
التكجيات المطمكبة لدل الكتّاب حتى تثبت في عقكؿ األطفاؿ، كتجمد عكاطفيـ اتجاه مختمؼ القيـ 

 كلكجيات.كالخمفيات كاإليدي
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 :مف النتائج نمخصيا في العناصر التّاليةكفي النياية تكشؼ الدراسة عف جممة  

تتحدد طبيعة الجنس األدبي في بعض القصص التّاريخية المكّجية لمطفؿ في الجزائر انطبلقا  _
ظيمي الذم يقيـ تصنيؼ مف العتبة الّنصية، فمصطمح )األجناس األدبية( يحيؿ إلى المبدأ التن

إجناسي لمنصكص، فالنص ىك كياف مستقؿ بخصائص متميزة كبطرائؽ بنائو كتقنياتو كقكاعده 
 كقكانينو التي تككف بمثابة معايير ثابتة عمى المبدع مراعاتيا عند كتابتو لمنص.

لكف كتّاب أدب الطفؿ في الجزائر تعالكا عمى مقكلة نقاء الجنس كتحرركا مف القيكد  
إلجناسية التي تحد مف عممية إبداعيـ، حيث صارت نصكصيـ التّاريخية أثارا أدبية منفتحة ا

، لكف ىناؾ مف الكتّاب مف امتمككا حس بعضيا عمى بعض، فاقدة لحدكدىا كمبلمحيا األصمية
نقدم عند تكجيييـ ىذه القصص التّاريخية لمطفؿ، كىناؾ مف تميزت كتاباتيـ بالغمكض، كأحيانا 

 مف المنحى األدبي الجمالي.الخركج 

إف االنفتاح عمى األجناس األدبية في القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ، يمكف النص  
القصصي مف اإلتجاه نحك تشكؿ جديد كاكتساب ىيئة عصرية تتماشى مع متطمبات المجتمع 

كعة مف الجديدة، كبيذا تظير نصكص تبّيف لمطفؿ عمى أف األدب ظاىرة إنسانية تحكميا مجم
العكامؿ الذاخمية كالخارجية، ىذه العكامؿ ىي نتاج فعؿ إبداعي مشركع بتعددية مصادر المعرفة 

 كاتساعيا.

ّنما ىك نص بحاجة إلى ىذه _  إف النص القصصي المكجو لمطفؿ ليس نصا مغمقا مكتفيا بذاتو، كا 
لقرآف الكريـ_، التفاعبلت كالتداخبلت النصية، فإعادة تكظيؼ نصكص سابقة )النص المقدس_ا

الشعر، األمثاؿ، الحكـ...( معناىا إدخاليا في سياؽ جديد يتناسب كمعطيات النص الحالي، 
 كاستنطاقيا كفؽ ما يخدـ الرؤل اإلستشرافية كيؤسس لمنظكر معاصر.

فالنص القصصي التّاريخي المكجو لمطفؿ ال يمكف لو أف يؤسس ماىيتو ككنيو ما لـ  
يذا تخرج الكتابة لمطفؿ عف نمطيا المنفرد إلى جمالية التّنكع كالتعدد مع نصكص أخرل، كب يتعالؽ

 كاإلنفتاح.
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عانييا كتشكيؿ مالمكّجية لمطفؿ فيذه اإلحاالت المعرفية التناصية، تعيد إنتاج النصكص  
ـ مع الكقت الحاضر، فالتناص يثير انتباه الطفؿ القارئ كيعمؽ مف بما يتبلء  كصياغة داللتيا

كيدفعو إلى التأكيؿ كاالستنتاج كاالستنباط، كبالتالي المشاركة في بناء نسؽ  ،عرفيةحصيمتو الم
 جديد لمنص.

 ىانظر إف القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ في الجزائر تتبنى )نظرية الرجؿ العظيـ(، فالتّاريخ في _ 
خصكصا اريخ، ر التّ العامة يسيره القادة كالزعماء كاألبطاؿ، الذيف يترككف عبلمة بارزة عمى مسا

 فبركزالتّاريخ الجزائرم )األمير عبد القادر، العربي بف مييدم، العقيد عميركش، كريـ بمقاسـ...( 
لى  كتّاب أدب الطفؿىؤالء العظماء يعكد في اعتقاد إلى العبقرية الفذة كاالبتكار الذم ينفردكف بو، كا 

 جعميـ يحدثكف تغيرات في مجتمعاتيـ،القدرات كالمؤىبلت الفردية كالخصائص كالمميزات التي ت
كال في ل بو، لكف الرجؿ العظيـ ليس عظيما في فرديتو كبيذا يصيركف القدكة كالمثاؿ الذم يحتذ

في الصفات التي تجعؿ منو أقدر عمى اآلخريف في االستجابة  صفاتو الشخصية، لكنو عظيـ
معزؿ عف جماعتو التي تثبت ىكية لمضركرات المجتمع، فالفرد ال يحقؽ ذاتيتو كال يعزز كيانو ب

انتمائو، فيك فرد خاضع لتبعية حتمية لمجتمعو، يتأثر بأحكالو كيؤثر فيو، فيك يمثؿ مع جماعتو 
أدكات في يد المجتمع، تحافظ عمى مصالحو كتحقؽ أىدافو كتخطط لمستقبمو، كعندما تككف 

 رابات التي قد تصيب المجتمع.األكقات مناسبة تطرح األفكار القكية لمخركج مف األزمات كاالضط

يغمب عمى القصة التّاريخية المكّجية لمطفؿ الجانب التربكم األخبلقي عمى حساب الجانب  _
األدب ىك األقدر لكف  الجمالي الفني، ألف المقصد األساسي مف الكتابة لمطفؿ ىك التربية السميمة

ة بمغة جمالية ممتعة كأساليب ببلغية عمى نقؿ الخبرات اإلنسانية كاإلبداعية كالحضارية كالمعرفي
ترسخ لمجمكعة مف المعايير السمككية   كمنظكمة قيمية إيجابيةتربكية مقنعة كمحممة بمضاميف 

 م عقمو.مي خيالو كتغذّ ر في كجدانو كتنّ التي تكجو الطفؿ الكجية السميمة، فتؤثّ 

القصص التّاريخية،  بحضكر قكم في كلقد استأثرت القيمة الكطنية عمى خبلؼ بقية القيـ 
كىذا نظرا لطبيعة المكضكع، حيث حاكؿ الكتّاب ترسيخيا عف طريؽ مكاقؼ كأفكار كشخصيات 

 تتبنى مقكالتيا كتتكخى الغرض اإليديكلكجي منيا.
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يعبر عف مجمكعة مف األفكار كالرؤل التي تجكؿ في خاطر  اإبداعي ااريخية إنتاجالقصة التّ  _ تعد
تو كاعتقاداتو انطبلقا مف تمثبلت المجتمع الذم ينتمي إليو، فيك متحيز المؤلؼ الذم يبني تصكرا

غير حيادية تتفؽ مع الكجية اإليديكلكجية التي تتبناىا جماعتو، كبيذا فإعادة  الو، يصدر أحكام
 كتابة التاريخ لمطفؿ في الجزائر مرىكنة بمقتضيات الكقت الحاضر.

بيا تقتحـ كيانو اقتحاما تجعؿ مف نفسيا  فالنص القصصي مشحكف باإليديكلكجيا كمشبع 
مككف مف مككناتو األكلية، فبل ينفؾ عنيا كال يتخمص مف قيكدىا، فمكؿ كاتب رؤية إيديكلكجية 

 جزائرية يضمنيا في كتاباتو اإلبداعية، ىذه الرؤية تتجمع مع باقي الرؤل، لتكّكف إيديكلكجيا كطنية
ثابتة كترسخ لقيـ الثكرة النظرية كتؤسس لمقكالت  مّكحدة في كجيات نظرىا، تعبر عف أطركحات

اريخية أصكات مجاكرة فيما اجتماعية متناسقة، كبيذا تككف األصكات اإليديكلكجية في القصص التّ 
التعددية  ظرة شمكلية تعبر عف اإلتحاد كتستبعدكتنـ عف ن متحاكرة في قضايا مشتركة بينيا

 نص المتبلحـ.شرخ في نسيج الالتي قد تؤدم بال الصكتية

مف عناصر الحكي، فكؿ خطاب قصصي يرتبط بالزمف كينتظـ  اأساسي ايمثؿ الزمف عنصر  _
بمقكالتو، كالزمف بنية محكرية تترتب عمييا عناصر االستمرارية كالتشكيؽ، كقد اتجو الكتّاب في 

 القصص التاريخية إلى تبني نكعيف مف الزمف:

ادتو القصصية، حيث تككف أحداث القصة مرتبة اتجاه يتبع السرد الكبلسيكي في تنظيـ م
ترتيبا تصاعديا متناميا نحك األماـ كفقا لشكميا المنطقي، فالزمف يرسـ خطا مستقيما تسير عميو 
الكقائع سيرا متسمسبل، فالكاتب في ىذه الحالة غالبا ما يكظؼ التكثيؽ التاريخي، كذلؾ بإشارتو إلى 

لمستكل مألكؼ في القصص التاريخية، يتميز بالبساطة في معينات تاريخية تؤسس لمحدث، فيذا ا
تعاقب األزمنة كامتدادىا التصاعدم، مما يجعؿ الطفؿ يتبع مسار القصة مف بداية ككسط كنياية 

 دكف إحداث خمخمة في البنية الزمنية لقصتو.

مف أما االتجاه الثاني فيرسخ لمفيـك التعقيد كالتشابؾ حيث تتداخؿ المستكيات الزمنية 
ماض كمستقبؿ كحاضر، كتعرقؿ حركة الترتيب الزمني لمقصة التاريخية، مما يحدث نكعا مف 
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التكتر كاالرتباؾ لدل القارئ الطفؿ، فنجد الكاتب ينتقؿ بيف لحظات زمنية مختمفة، كيكظؼ إشارات 
كتّاب إلى الفنية، كغالبا ما يمجأ ال تمفة، كذلؾ حسب ما تقتضيو الكتابةمتقابمة تجمع بيف أزمنة مخ

تقنية االسترجاع الذىني الذم ينطمؽ مف الكاقع ليغكص في أغكار الماضي، فيعيش الطفؿ زمنيف: 
زمف الحاضر كزمف الماضي، كيتراكح بيف الكاقع المعيش كاألخر المنبعث مف الذاكرة، كىذا يدؿ 

اصرة في يسعكف إلى إدخاؿ تقنيات سردية مع فعمى النضج الفكرم لدل كتّاب أدب الطفؿ الذي
 قصة الطفؿ تتماشى كالحياة المعاصرة لو، كتعبر عف تعقيداتيا كتشابكاتيا.

يرتكز عميو العمؿ الفني، فيك يختمؼ عف  ارئيسي ااريخية مكّكنيمثؿ المكاف في القصص التّ  _
المكاف الذم ندركو بالبصر، لككنو يتشكؿ ضمف عالـ سردم تخييمي، تصنعو المغة الجمالية كتزينو 

ت التصكيرية، فيك المتحكـ في مسار القصة كالمحرؾ لشخصياتيا التي تثبت كجكدىا مف الكمما
 خبلؿ العبلقة التي تجمعيا مع مككناتو كعناصره.

فقد تممسنا في المدكنة المدركسة التفاعؿ الديناميكي بيف الشخصية كالفضاء المكاني الذم  
بطانات الشعكرية الداخمية التي تعكس نتمي إليو، حيث تتجمى كينكنة الشخصية في بركز االستت

االنفعاالت كاألحاسيس المخزنة في الكعي الذاتي لمشخصية، حيث تتصؿ بمكانيا أك تحمـ بو في 
حالة فقدانيا لو، فالمكاف بالنسبة ليا ليس رقعة جغرافية فحسب، تتمحكر كظيفتو في اإليكاء كالمجكء 

نما  الحياتية  انشاطاتيفييا مارس مكاني الحيز الذم تيمثؿ الفضاء الكاالستقرار المادم فقط، كا 
بأبعادىا االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كالفكرية، كبيذا يتجاكز المكاف داللتو المعجمية في 

اريخية إلى داللة تأكيمية رمزية تقترف بمفيـك اليكية الكطنية ألف المكاف يحتضف القصص التّ 
قافية لمفرد الجزائرم، فمف خبللو يثبت كجكده، فمحاكلة اقتبلعو اريخية كالثالمقكمات الحضارية كالتّ 

منو أك سمبو إياه، يعني اإلجياز عمى ىكيتو المتأصمة في ذلؾ المكاف، فافتقاد المكاف كضياعو 
ينتج تححؿ كتشتت لمذات اإلنسانية التي تصير معرضة لمزكاؿ بفعؿ العكامؿ المفركضة عمييا مف 

 الداخؿ كالخارج.

الشخصية النقطة المحكرية التي تتقاطع مع بقية عناصر العمؿ الفني، كىي عنصر يثير  تعتبر _
اىتماـ الطفؿ، كيحقؽ جّكا انفعاليا يساعد عمى نجاح القصة كتقبميا لدل الصغار، كما نممسو في 
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المدكنة المدركسة ىك الحضكر المكثؼ لمشخصية التاريخية المحددة مسبقا، كالمستنسخة مف الكاقع 
خارجي، فالكاتب في ىذه الحالة يستحضر شخصيات مبنية بناء متكامبل مف قبؿ، فكجكدىا ال

مستقؿ عنو، فيي تسمؾ سمككا ذاتيا بناء عمى خمفيتيا السياسية كاالجتماعية، لكف ىذا ال ينفي 
كجكد أنماط شخصية أخرل صنعيا الكتّاب بالمزج بيف المتخيؿ كالمحتمؿ التاريخي، كىي ذات بنية 

 ة، لكنيا ال تخرج عف النطاؽ الفكرم كاإليديكلكجي لمكتّاب.معقد

ركنا )الرسكمات، الصكر الفكتكغرافية، الصكر الصحفية...( تشكؿ الصكر بأنكاعيا المختمفة  _
أساسيا لتعزيز القراءة لدل األطفاؿ فيي عممية تكميمية لمخطاب المساني، كتحمؿ بعديف: بعد 

الفني كالجمالي كاالستمتاع بو، كبعد داللي يتمثؿ في المعاني  تشكيمي يساعد الصغار عمى التمقي
التي يتكؽ الكتّاب إرساليا إلى الطفؿ، كما تستدعي الكتابة معايير كشركط فنية تبلـز شكميا 

 الظاىرم أك الخارجي لتساعد الطفؿ عمى التتبع كالفيـ.
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 : بوشفيراتعبد العزيز /1
ـ بجيجؿ، قاص، صحفي، خريج جامعة الجزائر 1953جانفي سنة  11مف مكاليد يـك 

، منتج باإلذاعة كالتمفزة في 1980ـ، محرر بمجمة الكحدة منذ 1984ليسانس أدب عربي سنة 
، كخبلؿ ىذه الفترة أنجز األعماؿ كالبرامج التالية: 1996إلى  1980الفترة الممتدة مف سنة 

  لشباب، دركب اإلبداع، أدباء مف شماؿ إفريقيا، أكراؽ أدبية، األدب مدارس كاتجاىاتإبداعات ا
ـ، أشخاص 1988عف المكتبة األدبية، منتج لعدة مسمسبلت إذاعية مثؿ: ترجمة ساحؿ سنة 

كغيرىا. مف مؤلفاتو: ىكامش مف ذكرياتيا مع  1994، لكنجة كالغكؿ 1994كحكايات سنة 
(، الطيكر كمعزكفة األرض كالسماء 1981ة الساحؿ )ركاية (، نجم1980الصغير )قصص 
  (2010(، شخصيات مف تاريخنا )لمفتياف 2008(، العقد )مسرحية 1984)مجمكعة قصص 

كقصص األطفاؿ: الفحكؿ، البطؿ الصغير، الرسامة الماىرة، الذئب الخطاؼ، حكايات عمي 
  ، مجمكعة مف األساتذة1جزائرييف، ج مف كتاب: مكسكعة العمماء كاألدباء ال)الساسي العجيبة. 

 .(478_477، ص ص 2014إشراؼ رابح خدكسي، منشكرات الحضارة، الجزائر، طبعة 
 : رابح خدوسي/2

، ببكقرة الجزائر، الصفة: كاتب )مؤلؼ(، التخصص: 16/12/1955مف مكاليد 
: مدير دار الحضارة تربية، خريج المركز الكطني إلطارات التربية )الجزائر(، الكظائؼ: حاليا+لغة

لمنشر، سابقا: مدير مجمة المعمـ الثقافية التربكية، مفتش التربية كالتعميـ، االىتمامات: اإلبداع 
الركائي كالقصصي، تدكيف التراث، ثقافة الطفؿ، المؤلفات المطبكعة لؤلطفاؿ: الضحية 

  1988مكعة قصصية( ، الطفؿ الذكي، اليتيمة، جبؿ القركد، احتراؽ العصافير )مج1984)ركاية(
، اليدية العجيبة 1994، قامكس العالـ في األمثاؿ كالحكـ 1992سباؽ الحيكانات )جائزة كطنية( 

، بكعمامة )جائزة كطنية( 1996، الغرباء )ركاية( جائزة كطنية 1996)جائزة كزارة الثقافة( 
  1994أجزاء( 7)، سمسمة حكايات جزائرية 1996، مكسكعة الجزائر في األمثاؿ الشعبية 1997

، الشيخ 2003، مكسكعة العمماء كاألدباء الجزائرييف 2002المدرسة كاإلصبلح )مذكرات شاىد( 
 .ذياب، بنت السمطاف، الفرساف السبعة، األميرة السجينة

 



 ممحؽ خاص بالكتّاب

359 

 

 : سميمة كبير/3
مف مكاليد برج بكعريريج، خريجة كمية العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية مف جامعة العقيد 

ج لخضر_باتنة_، كاتبة صحفية كعضكة ىيئة التحرير لمجمة )المنار العربي(، كتبت الحا
  بالصحؼ التالية: الخبر األسبكعي، الشركؽ اليكمي، يكمية الكسط، أسبكعية المشاىد، ككاليس
أخبار األسبكع، مف مؤلفاتيا: مجتمع جديد أك الكارثة )مقاالت في األدب كالحياة( مخطكط، أجمؿ 

سميمة كبير، فرانز فانكف _المفكر الغائص في أعماؽ الثكرة  )كؿ الثكرة الجزائرية.القصائد ح
 (، الغبلؼ الخمفي لمقصة2007الجزائرم_، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، 

 : رابح لونيسي/ 4
أستاذ التاريخ المعاصر، جامعة كىراف، الجزائر، ماجيستر في التاريخ المعاصر مف جامعة 

كحة حكؿ )الفكر القكمي عف ساطع الحصرم كتأثيره عمى الحركات القكمية العربية الجزائر بأطر 
اريخ المعاصر مف جامعة الجزائر بأطركحة حكؿ )التيارات الفكرية الحديثة(، دكتكراه دكلة في التّ 

اريخ جامعة كىراف جنة العممية بقسـ التّ في الجزائر المعاصر بيف االتفاؽ كاالختبلؼ(، عضك المّ 
اريخ )مكمؼ بالدراسات(، رئيس فرقة بحث في مخبر "مصادر كتراجـ" في عد رئيس قسـ التّ كمسا

اريخ بجامعة كىراف، عضك كحدة بحث حكؿ " أعبلـ الثكرة" التابعة لممركز الكطني لمبحث قسـ التّ 
بالعاصمة، لو كتب مف بينيا كتاب بعنكاف: الجزائر  1954في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 

 .فدكامة الصراع بيف العسكرييف كالسياسيي في
 :/ عباس كبير بن يوسف5

إلى  1976، بمدينة مميانة، اشتغؿ مف سنة 28/07/1956رساـ كاريكاتكرم مف مكاليد  
  بعدة جرائد كمجبلت كطنية كأخرل عربية، منيا: مجمة سامر، كمجمة العربي الصغير 2000سنة 

 Leتغؿ ب: الجريدة اليجائية "المنشار"، الببلد، صكت األحرار، أما بالنسبة لمجرائد الكطنية فقد اش
Soir D'Algérie, Detective. 

 مف مؤلفاتو:
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1/L'orchestre aux bananes, Alerte au trésor نشر ،ENAL  كأعيد طبعو مف طرؼ
ENAG (2002.) 

2 /Le roi Sarhane نشر مشترؾENAL (1986.) 

3 /Rais Hamido  نشر مشترؾENAP_ENAL (1990.) 

4 /Moussa and Farid in London( 1993شريط مرسـك بالمغة اإلنجميزية.) 

5 /Let’s learn English with Jeha  1994شريط مرسـك بيداغكجي، تالة لمنشر 
(THALA Edition.) 

 التظاىرات الثقافية كالفنية:

 .1988ائر / المشاركة في المعرض الدكلي لمشريط المرسـك كالكاريكاتكر، الجز 1

، الجزائر 2  .1989/ المشاركة في معرض البحر المتكسط لمشريط المرسـك

 / المشاركة في المعرض المغربي لمشريط المرسـك كىراف.3

ـ_، مكفـ لمنشر،  18)بف يكسؼ عباس كبير، الّرايس حميدك _بطؿ البحرية الجزائرية في القرف 
 (2009الجزائر، د ط، 

 / شريفة صالحي:6

، بالجزائر العاصمة، كتعتبر الكاتبة مف الدفعات 1949جزائرية مف مكاليد  ىي كاتبة 
بة في الجزائر، درست بمدرسة التربية كالتعميـ سابقا بالجزائر، ثـ التحقت بثانكية الفتح األكلى المعرّ 

 بالبميدة تخصص أدب عربي، كىي اآلف تشتغؿ أستاذة التعميـ اإلبتدائي.
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 :أوّل: المصادر

ӿ .القرآف الكريـ بركاية كرش عف نافع 

أكزاني )رشيد(، الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي، دار النعماف لمطباعة كالنشر، الجزائر، د ط،  /1
2014. 

 .2014الشيخ العربي التبسي، دار النعماف لمطباعة كالنشر، الجزائر، د ط، _________ /2

القادر الجزائرم، دار النعماف لمطباعة كالنشر، الجزائر، د ط،  األمير عبد_________ /3
2014 . 

بكشفيرات )عبد العزيز(، العربي بف مييدم )رجؿ المبادرة كالحسـ(، دار الساحؿ، الجزائر، د  /4
 . 2014ط، 

 .2014فاطمة نسكمر، دار الساحؿ، الجزائر، د ط، _______________/5

)رجؿ اليمة كالمبادرة(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط،  طارؽ بف زياد_______________/6
2011 . 

 .2011محمد بمكزداد )قصة كفاح(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط، ______________ /7

سيفاكس )أية أمجاد يحققيا النكميديكف؟(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط، ______________ /8
2011. 

طى السابقيف(، دار الساحؿ، الجزائر، د ط، / ______________ األمير خالد ) عمى خ9
2011. 

 .1997خدكسي )رابح(، بكعمامة )ممحمة أكالد سيدم الشيخ(، دار الحضارة، الجزائر، د ط،  /10

شقاؿ )عبد الحفيظ(، خير الديف بربركس )قائد البحرية(، مؤسسة أسامة لمنشر كاإلشيار  /11
 .2015كالتكزيع، الجزائر، د ط، 



 المصادر كالمراجع

363 

 

الحاج أحمد بام، مؤسسة أسامة لمنشر كاإلشيار كالتكزيع، الجزائر، د ط، ____________ /12
2015. 

 / صالحي )شريفة(، صدل السنيف، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، د س.13

(، المكتبة الخضراء، الجزائر، 1954يكميات أبناء الثكرة )الفاتح مف نكفمبر __________ /14
 د ط، د س.

 ـ العمـ كعبد الحميد بف باديس، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، د س.يك  ___________/15

(، المكتبة الخضراء، 1945مام  8يكميات أرممة كابنيا اليتيـ )بعد مجازر ___________ /16
 . 2012الجزائر، د ط، 

(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د 1960ديسمبر  11يكميات أشباؿ الثكرة )____________17
 .2012ط، 

 .2004/ عبد الحفيظ )محمد( ، غزكة بدر الكبرل، أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط، 18

 .2014عاـ الفيؿ، أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط،  ____________/19

 .2014اليجرة المباركة، أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط،  ___________ /20

، خالد بف الكليد، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، د مد الفاضؿ سميمافمحفريطس )أحمد( ك  /21
 س.

سعد بف أبي كقاص، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، _______________________ /22
 د س.

 .2013، 1قادرم )إيماف(، عمي البكانت، دار سفياف، الكادم، الجزائر، ط  /23

 .2016نشر كالتكزيع، الجزائر، د ط، باجي مختار، أطفالنا لم_________ /24

 .2016جميمة بكحيرد، أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط، _________ /25
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 .2013، 1العقيد عميركش، دار سفياف، الجزائر، ط _________ /26

 .2013، 1حسيبة بف بكعمي، دار سفياف، الجزائر، ط _________ /27

 .2016أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط، الشيخ بكعمامة، دار _________ /28

 .2013، 1كريـ بمقاسـ، دار سفياف، الجزائر، ط _________ /29

(، المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط،  /30  .2007كبير )سميمة(، العقيد عميركش )الشجاع الصاـر

في الجزائر(، الشيخ عبد الحميد بف باديس )باعث النيضة العربية اإلسبلمية ________ /31
  .2007المكتبة الخضراء، الجزائر، د ط، 

فرانز فانكف )المفكر الغائص في أعماؽ الثكرة الجزائرية(، المكتبة الخضراء، ________ /32
  .2007الجزائر، د ط، 

 .2011كبير )بف يكسؼ عباس(، الكاىنة )ممكة األكراس(، مكفـ لمنشر، الجزائر، د ط،  /33

ـ(، مكفـ  18الّرايس حميدك )بطؿ البحرية الجزائرية في القرف _______________ /34
 .2009لمنشر، الجزائر، د ط، 

لكنيسي )رابح(، عميركش آيت حمكدة )قاىر الجنراالت(، دار المعرفة، الجزائر، د ط،  /35
2004. 

 .2004ديدكش مراد )الشجاع اليادئ(، دار المعرفة، الجزائر، د ط، _________ /36

 .2004محمد بكضياؼ )شييد الغدر(، دار المعرفة، الجزائر، د ط، _________ /37

 .2004فرحات عباس )المعترؼ بالحؽ(، دار المعرفة، الجزائر، د ط، _________ /38

 .2004مصالي الحاج )رائد الكطنية(، دار المعرفة، الجزائر، د ط، _________ /39

(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، مجمكعة مف األساتذة، تاريخ الجزائر )حسف آغا /40
2013. 
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تاريخ الجزائر )عقبة بف نافع(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، _____________/ 41
2013. 

تاريخ الجزائر )التحضير لمحرب(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د  _____________/ 42
 .2013ط، 

اريخ الجزائر )البربر المسممكف(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، ت___________/ 43
2013. 

تاريخ الجزائر )األمير عبد القادر(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د  / ____________44
 .2013ط، 

لجزائر، د ط، تاريخ الجزائر )اتفاقيات إيفياف(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، ا / ____________45
2013. 

تاريخ الجزائر )المقاكمة(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط، / ____________46
2013. 

تاريخ الجزائر )ماسينيسا(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، الجزائر، د ط،  / ____________47
2013. 

رة الثقافة، الجزائر، د ط، تاريخ الجزائر )الزيانيكف(، كازا لمنشر، كزا/ ____________48
2013. 

د الجزائر، تاريخ الجزائر )الحضارات األكلى(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، ____________/ 49
 .2013ط، 

د الجزائر، تاريخ الجزائر )أخر ممكؾ نكميديا(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، ____________/ 50
 .2013ط، 
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د الجزائر، السبلالت الحاكمة(، كازا لمنشر، كزارة الثقافة، تاريخ الجزائر )____________/ 51
 .2013ط، 

 ثانيا: المراجع بالّمغة العربية:

ابف خمدكف )كلي الّديف عبد الرحمف بف محمد(، المقدمة، تحقيؽ: عبد ا محمد الدركيش، دار / 1
 .2004، 1يعرب، دمشؽ، سكريا، ط 

اـ العرب في الجاىمية، طبع بمطبعة عيسى السبابي إبراىيـ )محمد أبك الفضؿ(، كآخركف، أي /2
 .1942، 1الحمبي كشركاه، مصر، ط 

 س. إبراىيـ )نبيمة(، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، دار النيضة، مصر، د ط، د /3

 إبراىيـ )زكريا(، المشكمة األخبلقية، مكتبة مصر، مصر، د ط، د س. /4

الطفؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، د ط،  إبراىيـ )كفاء(، الكعي الجمالي عند /5
2002. 

اإلبراىيـ )ميساء سميماف(، البنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة، منشكرات الييئة السكرية  /6
 .2011العامة، دمشؽ، سكريا، د ط، 

كالنشر،  األلكسي )حساـ محي الديف(، التطكر كالنسبية في األخبلؽ، دار الطميعة لمطباعة /7
 .1989، 1بيركت، لبناف، ط 

/ األحمد )نيمة فيصؿ(، التفاعؿ النصي )التناصية: النظرية كالمنيج(، الييئة العامة لقصكر 8
 .2010، 1الثقافة، القاىرة، مصر، ط 

أبادم )محبكبة محمدم محمد(، جماليات المكاف في قصص سعيد حكرانية، منشكرات الييئة  /9
 .2011، دمشؽ، سكريا، د ط، العامة السكرية لمكتاب

عبد الفتاح(، األخبلؽ كالسياسة )دراسة في فمسفة الحكـ(، المجمس األعمى لمثقافة، إماـ إماـ ) /10
 .2001القاىرة، مصر، د ط، 
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 .1989، 2أدكنيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بيركت، لبناف، ط  /11

ربية، محاكاة لمدراسات كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، أشيبكف )عبد المالؾ(، العنكاف في الركاية الع /12
 .2011، 1سكرية، ط 

أبك معاؿ )عبد الفتاح(، أدب األطفاؿ كأساليب تربيتيـ كتعميميـ كتثقيفيـ، دار الشركؽ،  /13
 . 2005، 1عماف، األردف، ط 

 أبك رياف )محمد عمي(، فمسفة الجماؿ كنشأة الفنكف الجميمة، دار المعرفة الجامعية، /14
 اإلسكندرية، مصر، د ط، دس.

بريغش )محمد حسف(، أدب األطفاؿ )أىدافو كسماتو(، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط  /15
2 ،1996.   

بيكمي )أبك زيد(، التكظيؼ الفني لمشعر في القصة العربية القديمة، العمـ كاإليماف لمنشر  /16
 .2008، 1كالتكزيع، د ب، ط 

عتبات )جيرار جينات مف النص إلى المناص(، الدار العربية لمعمـك  بمعابد )عبد الحؽ(، /17
 .2008، 1ناشركف، بيركت، لبناف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط 

ببلؿ )عبد الرزاؽ(، مدخؿ إلى عتبات النص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديـ(، أفريقيا  /18
 .2000الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، د ط، 

بنكراد )سعيد(، سيميكلكجية الشخصيات السردية )ركاية الّشراع كالعاصفة لحنا مينو نمكذجا(،  /19
 .2003، 1دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

السيميائيات السردية )مدخؿ نظرم(، منشكرات الزمف، الدار البيضاء، المغرب، ________ /20
 .2001د ط، 

ت كالتأكيؿ )مدخؿ لسميائيات ش.س. بكرس(، المركز الثقافي العربي، السميائيا ________ /21
 .2005، 1الدار البيضاء، المغرب، ط 
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السيميائيات )مفاىيميا كتطبيقاتيا(، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، البلذقية، ________ /22
 .2012، 3سكرية، ط 

شعر كالثقافة(، المركز الثقافي العربية في الالحداثة بنيس )محمد(، حداثة السؤاؿ )بخصكص  /23
 .1988، 2العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 

بكحسف )أحمد(، العرب كتاريخ األدب )نمكذج كتاب األغاني(، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار  /24
 .2003، 1البيضاء، المغرب، ط 

 ي العربي،ثقافالشكؿ الركائي )الفضاء، الزماف، الشخصية(، المركز ال ةبحراكم )حسف(، بني /25
 .1990، 1الدار البيضاء، المغرب، ط 

مطابع الييئة المصرية لمكتاب، / البقاعي )محمد خير(، أفاؽ التناصية )المفيـك كالمنظكر(، 26
  /1998، د ط، مصر

أريخ عند العرب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، د ترحيني )محمد أحمد(، المؤرخكف كالتّ  /27
 ط، د س.

جامعة قاريكتس، منشكرات األسس النظرية لمسمكؾ األخبلقي، مكع )أبك بكر إبراىيـ(، الت /28
 .1995بنغازم، د ب، د ط، 

اريخ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، د ب، د التطاكم )عبد ا(، حركة الشعر بيف الفمسفة كالتّ  /29
 .1992ط، 

يائية في أشير اإلرساليات البصرية في ثاني )قدكر عبد ا(، سيميائية الصكرة )مغامرة سيم /30
 . 2008، 1العالـ(، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

جعفر)عبد الرزاؽ(، الحكاية الساحرة )دراسة في أدب األطفاؿ(، منشكرات اتحاد الكتّاب  /31
 العرب، د ب، د ط، د س.
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براىيـ جبرا، تمكز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، جندارم )إبراىيـ(، الفضاء الركائي في أدب جبرا إ /32
 . 2013، 1دمشؽ، سكريا، ط 

ا االتصاؿ األدبي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د طيقالجزار )محمد فكرم(، العنكاف كسميك  /33
 .1998ط، 

الجاحط )أبي عثماف عمرك بف بحر(، البياف كالتبييف، تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد / 34
 .لناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، د ط، د سىاركف، ا

اريخ، مؤسسة مككرياني لمدراسات اريخية كفمسفة التّ حسيف )محسف محمد(، طبيعة المعرفة التّ  /35
 .2012، 1كالنشر، د ب، ط 

اريخ، دار اليازكرم العممية لمنشر حسيف )فضيمة عبد الرحمف(، فكرة األسطكرة ككتابة التّ  /36
 .2009ماف، األردف، د ط، كالتكزيع، ع

حسيف )حسيف الحاج(، األسطكرة عند العرب في الجاىمية، المؤسسة الجامعية لمدراسات  /37
 .1998كالنشر كالتكزيع، لبناف، د ط، 

حسيف )مسمـ حسف(، جماليات النص األدبي )دراسة في البنية كالداللة(، دار السياب، د ب،  /38
 .2007، 1ط 

، دار الكتب العممية، بيركت، بلؽ بيف الفبلسفة كعمماء اإلسبلـألخحممي )مصطفى(، ا /39
 .2004، 1لبناف، ط 

(، الطبعة العربية لدار 1830/ حميمي )عبد القادر عمي(، مدينة الجزائر )نشأتيا كتطكرىا قبؿ 40
 .1972، 1، ط ، الجزائرالفكر اإلسبلمي

كره الشكمي كتحميؿ لمضمكنو / حباسي )شاكش(، العمـ الكطني الجزائرم المعاصر )تط41
 .1996(، مكفـ لمنشر، الجزائر، د ط، 1945_1518اإليديكلكجي كالسياسي 
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اريخ مفتكحا )أبرز عشريف شخصية سياسية في القرف العشريف(، الحمد )تركي(، كيبقى التّ  /42
 .2002، 1دار الساقي، بيركت، لبناف، ط 

دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، الحابي )محمد عمر(، النساء شقائؽ الرجاؿ،  /43
 سكرية، د ط، دس.

، 3خميؿ )خميؿ أحمد(، مضمكف األسطكرة في الفكر العربي، دار الطميعة، بيركت، لبناف، ط  /44
1986. 

، 1اريخ اإلسبلمي، مكتبة النكر، مصر، ط خميؿ )عماد الديف(، حكؿ القيادة كالسمطة في التّ  /45
1985. 

رابح(، مكسكعة العمماء كاألدباء الجزائرييف، منشكرات الحضارة، الجزائر، د ط، / خدكسي )46
2016. 

اريخ كثقافة الذاكرة في الركاية المغربية الخضراكم )إدريس(، سرديات األمة )تخييؿ التّ  /47
 .2017المعاصرة(، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب، د ط، 

لمرأة الجزائرية خبلؿ الثكرة التحريرية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، درار )أنيسة بركات(، نضاؿ ا /48
 .1985الجزائر، د ط، 

اريخ، اإلمارات اريخ عند العرب، مركز زايد لمتراث كالتّ الدكرم )عبد العزيز(، نشأة عمـ التّ  /49
 .2000العربية المتحدة، د ط، 

دار الفكر العربي، مصر، د ط، د الدسكقي )عمر(، المسرحية: نشأتيا كتاريخيا كأصكليا،  /50
 س.

شي(، تفسير القرآف العظيـ، دار ابف داء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القر الدمشقي )أبي الف /51
، بيركت، لبناف، ط   .2000، 1حـز
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رشدم )صبيحة رشيد(، المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، مؤسسة المعاىد  /52
 .1980، 1الفنية، د ب، ط 

اريخ كاتجاىات تفسيره، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مصر، زناتي )أنكر محمكد(، عمـ التّ  /53
 .2007، 1ط 

 .2002زكي )أحمد كماؿ(، األساطير، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، د ط،  /54

دار  كرم(، شعرية العتبات النصية )دفاتر التدكيف لجماؿ الغيطاني أنمكذجا(،مزاكم )لع /55
 .2013، 1التنكير، الجزائر، ط 

اريخ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط الزيدم )مفيد(، المدخؿ إلى فمسفة التّ  /56
1 ،2006. 

 .2001، 1سميـ )مريـ(، أدب الطفؿ كثقافتو، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، ط  /57

ربية الحديثة )أصكليا، اتجاىاتيا، أعبلميا(، سبلـ )محمد زغمكؿ(، دراسات في القصة الع /58
 الناشر: منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، د ط، د س.

، 1سعدية )نعيمة(، التحميؿ السميائي كالخطاب، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط  /59
2016 . 

شرقية(، دار عبلء السّكاج )فراس(، األسطكرة كالمعنى )دراسات في الميثكلكجيا كالديانات الم /60
 .2001، 2كالتكزيع كالترجمة، دمشؽ، سكريا، ط لمنشر 

شرؼ )عبد العزيز(، أدب السيرة الذاتية، مؤسسة األىراـ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، د  /61
 .1992ط، 

شحاتة )حسف(، أدب الطفؿ العربي )دراسات كبحكث(، الدار المصرية المبنانية، القاىرة،  /62
 . 1994 ،2مصر، ط 



 المصادر كالمراجع

372 

 

الشيباني )عبد القادر فييـ(، معالـ السيميائيات العامة )أسسيا كمفاىيميا(، د د، سيدم  /63
 .2008، 1بمعباس، الجزائر، ط 

( كمحمكد عبد ا الخكالدةالشكارب  /64 ، النمك الخمقي كاالجتماعي، دار الحامد لمنشر )أسيؿ أكـر
 .2007كالتكزيع، عماف، األردف، د ط، 

 .2006، 1مالي )نضاؿ(، الركاية كالتاريخ، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط الش /65

الشنقيطي )أحمد أميف(، المعمقات العشر كأخبار شعرائيا، تحقيؽ: محمد عبد القادر  /66
 .2005الفاضمي، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، د ط، 

 ىرة، مصر، د ط، د س.لمنشر كالتكزيع، القا ار الثقافةاريخ، دفمسفة التّ الشيخ )رأفت غنمي(، / 67

/ الصباغ )رمضاف(، األحكاـ التقكيمية في الجماؿ كاألخبلؽ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، 68
 .1998، 1اإلسكندرية، مصر، ط 

اإلطار األخبلقي كاالجتماعي(، دار الكفاء لدنيا الطباعة )جماليات الفف  / ___________69
 . 2002كندرية، مصر، د ط، كالنشر، اإلس

 ، د س.2/ ضيؼ )شكقي(، البطكلة في الشعر العربي، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط 70

/ الطكانسي )شكرم(،ػ شعرية االختبلؼ )ببلغة السرد في أعماؿ إدكارد خراط(، دار العمـ 71
 .2013، 1كاإليماف لمنشر كالتكزيع، د ب، ط 

 ، د س.8لتاريخي، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط / عثماف )حسف(، منيج البحث ا72

/ عطا )إبراىيـ محمد(، عكامؿ التشكيؽ في القصة القصيرة لطفؿ المدرسة االبتدائية، دار 73
 .1994، 1الشباب لمطباعة، د ب، ط 

/ عطية )أحمد عبد الحميـ(، األخبلؽ في الفكر العربي المعاصر )دراسة تحميمية لبلتجاىات 74
 . 1990الحالية في الكطف العربي(، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، د ط،  األخبلقية
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/ عميش )عبد القادر(، قصة الطفؿ في الجزائر )دراسة في الخصائص كالمضاميف(، دار 75
 .2012، 2، تيزم كزك، الجزائر، ط لمطباعة كالنشر كالتكزيع األمؿ

سردية الخطاب، دار األمؿ، تيزم كزك،  :شعرية الخطاب السردم / ____________76
 .2012الجزائر، د ط، 

/ عزيز )كاـر محمكد(، البطكلة كالبطؿ في أسفار المقرا )العيد القديـ(: دراسة فكلكمكرية مقارنة 77
 .2006، 1)البطؿ الشعبي(، مكتبة النافذة، د ب، ط 

 ىرة، مصر، د ط، د س./ عبده )مصطفى(، فمسفة األخبلؽ، الناشر: مكتبة مدبكلي، القا78

/ عبيدم )مييدم(، جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينو )حكاية بّحار، الّدقؿ، المرفأ البعيد(، 79
 .2011، 1، ط عامة السكرية لمكتاب، دمشؽ، سكريةمنشكرات الييئة ال

سات / عشي )نصيرة(، البنية السردية في الخطاب الركائي الجزائرم المعاصر، دار نينكم لمدرا80
 .2016، 1كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ط 

 .1997، 2/ عمر )أحمد مختار(، الّمغة كالّمكف، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط 81

 .2007، 1/ عبد العزيز )كاـر محمكد(، أساطير العالـ القديـ، مكتبة النافذة، د ب، ط 82

صر )رؤية نقدية تحميمية(، مكتبة الدار / عبد الفتّاح )إسماعيؿ(، أدب األطفاؿ في العالـ المعا83
 .2000، 1العربية لمكتاب، مصر، ط 

/ عبد الحميد )شاكر(، التفضيؿ الجمالي، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، د 84
 .2001ط، 

عصر الصكرة )السمبيات كاإليجابيات(، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  / ____________85
 ، الككيت، د ط، د س.كاآلداب

، 1/ عدره )غادة المقدـ(، فمسفة النظريات الجمالية، جركس بيرس، طرابمس، لبناف، ط 86
1996. 
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/ عبد البارم )ماىر شعباف(، التذكؽ األدبي )طبيعتو، نظرياتو، مقكماتو، معاييره، قياسو(، دار 87
 .2009، 1الفكر ناشركف كمكزعكف، عماف، األردف، ط 

يـ )يحي إبراىيـ(، الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث، دار إحياء التراث / عبد الدا88
 .1975العربي، بيركت، لبناف، د ط، 

قراءات في تكظيؼ النص الديني(، سينا لمنشر )/ عبد الرحمف )عبد اليادم(، سمطة النص 89
 .1998، 1كاالنتشار العربي، لندف، ط 

، 4اريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط / العركم )عبد ا(، مفيـك التّ 90
2005. 

، ط ركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغربمفيـك اإليديكلكجيا، الم / ___________91
5 ،1993. 

ركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، اإليديكلكجيا العربية المعاصرة، الم / ___________92
 .1995، 1، ط مغرب

/ العفيفي )محمد أبك الفتكح محمد(، البطكلة بيف الشعر الغنائي كالسيرة الشعبية )عنترة بف شّداد 93
 .2001، 1نمكذجا(، إتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، ط 

/ العسمي )بساـ(، المجاىدة الجزائرية )كاإلرىاب االستعمارم(، دار النفائس، بيركت، لبناف، 94
 .2010زائر، د ط، دار الرائد، الج

/ العيد )يمنى(، تقنيات السرد الركائي )في ضكء المنيج البنيكم(، دار الفارابي، بيركت، لبناف، 95
 .2010، 3ط 

الراكم: المكقع كالشكؿ )بحث في السرد الركائي(، مؤسسة األبحاث العربية،  / ________96
 .1986، 1بيركت، لبناف، ط 
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حاجات الطفؿ لمنفس كالبدف )األدب كالفف كالمكسيقى  / غنيمة )عبد الفتاح مصطفى(،97
 .1994، 2كالميارات(، ركام لمطباعة كاإلعبلف، د ب، ط 

، بيركت، لبناف، ط 98 ، 1/ الغزالي )أبي حامد محمد بف محمد(، إحياء عمـك الديف، دار ابف حـز
2005. 

الكتّاب العرب، دمشؽ،  اتحاد/ فيدكح )عبد القادر(، الجمالية في الفكر العربي، منشكرات 99
 .1999، د ط، سكريا

كعّمؽ عميو: ألبير نصرم نادر، لو / الفارابي )أبك نصر(، كتاب أراء المدينة الفاضمة، قدـ 100
 .1986، 2دار المشرؽ، بيركت، لبناف، ط 

اريخ عند المسمميف، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية / قاسـ )قاسـ عبده(، فكرة التّ 101
 .2001، 1ية، د ب، ط كاالجتماع

/ قاسـ )سيزا(، بناء الراكية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، ىيئة الكتّاب العامة، 102
 .2004القاىرة، مصر، د ط، 

، مدخؿ إلى السيميكطيقا )أنظمة العبلمات في الّمغة نصر حامد أبك زيدك  )سيزا(/ قاسـ 103
 لقاىرة، مصر، د ط، د س.كاآلداب كالثقافة(، دار إلياس العصرية، ا

 .1990، 6ر الشركؽ، القاىرة، مصر، ط / قطب )سيد(، النقد األدبي )أصكلو كمناىجو(، دا104

 / قطكس )بساـ مكسى(، سيمياء العنكاف، كزارة الثقافة، عماف، األردف، د ط، د س.105

، د 1ية، ط قدامة بف جعفر )أبي الفرج(، نقد الشعر، طبع في مطابع الجكائب، قسطنطين/ 106
 س

/ القريطي )عبد المطمب أميف(، مدخؿ إلى سيككلكجية رسـك األطفاؿ، دار المعارؼ، مصر، 107
 .1995، 1ط 
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/ القمقشندم )الشيخ أبي العباس أحمد(، صبح األعشى، طبع بالمطبعة األميرية، القاىرة، 108
 .1913مصر، د ط، 

لؤلبحاث كدراسة السياسات، بيركت، لبناف،  / ككثراني )كجيو(، تاريخ التأريخ، المركز العربي109
 .2013، 2ط 

/ كاصد )سمماف(، عالـ النص )دراسة بنيكية في األساليب فؤاد التكرلي نمكذجا(، أربد، 110
 .2003األردف، د ط، 

/ كاظـ )نادر(، اليكية كالسرد )دراسات في النظرية كالنقد الثقافي(، دار الفراشة لمنشر 111
 .2016، 2ط  كالتكزيع، الككيت،

/ كيكاف )عبد العاطي(، القيـ اإلنسانية في أدب األطفاؿ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 112
 .2003، 1مصر، ط 

/ الكايد )ىاني(، ميثكلكجيا الخرافة كاألسطكرة في عمـ االجتماع، دار الراية، عماف، األردف، 113
 .2010، 1ط 

عمـ التاريخ، تحقيؽ: محمد كماؿ الديف عز الديف،  / الكافيجي )محي الديف (، المختصر في114
 .1990 ،1عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ط 

العربي / لحميداني )حميد(، بنية النص السردم )مف منظكر النقد األدبي(، المركز الثقافي 115
 .1991، 1، ط لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الدار البيضاء، المغرب

، 3، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط العربي كالمؤرخكف اريخ/ مصطفى )شاكر(، التّ 116
1983. 

اريخ(، عربية اريخ كمدخؿ إلى فقو التّ اريخ كالمؤرخكف )دراسة في عمـ التّ / مؤنس )حسيف(، التّ 117
 .2001، 2لمطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، ط 

 صر، د ط، د س./ مطر )أميرة حممي(، فمسفة الجماؿ، دار المعارؼ، القاىرة، م118
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، 1مدخؿ إلى عمـ الجماؿ كفمسفة الفف، دار التنكير، القاىرة، مصر، ط / ___________119
2013. 

فمسفة الجماؿ )أعبلميا كمذاىبيا(، دار قباء لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ___________/ 120
 .1998مصر، د ط، 

ترجمة كالنشر، القاىرة، مصر، د ط، / مظير )إسماعيؿ(، فمسفة الّمذة كاأللـ، كممات عربية لم121
2012 . 

/ مندكر )محمد(، النقد المنيجي عند العرب كمنيج البحث في األدب كالّمغة، نيضة مصر 122
 .1996لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، د ط، 

/ مرتاض )عبد الممؾ(، في نظرية الركاية )بحث في تقنيات السرد(، المجمس الكطني لمثقافة 123
 .1998كاآلداب، الككيت، د ط،  كالفنكف

 .2011/ مرتاض )عبد الجميؿ(، التناص، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د ط، 124

/ ميراف )رشيدة(، طو حسيف بيف السيرة كالترجمة الذاتية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 125
 .1979، 1اإلسكندرية، مصر، ط 

، الييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر، مصر، د ط، / مرسي )أحمد(، األغنية الشعبية126
1970. 

نجاز(، المر 127 الدار البيضاء،  كز الثقافي العربي،/ مفتاح )محمد(، دينامية النص )تنظير كا 
 .1990، 2المغرب، ط 

/ مبركؾ )مراد عبد الرحمف(، بناء الزمف في الركاية المعاصرة )ركاية تيار الكعي نمكذجا 128
 .1998(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، د ط، 1994_1967

/ مقدادم )مكفؽ رياض(، البنى الحكائية في أدب الطفؿ العربي الحديث، المجمس الكطني 129
 .2012لمثقافة كالفنكف كاألدب، الككيت، د ط، 
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كت، / محفكظ )عبد الّمطيؼ(، كظيفة الكصؼ في الركاية، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بير 130
 .2009، 1لبناف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط 

، مدخؿ إلى نظرية القصة )تحميبل كتطبيقا(، الدار التكنسية ( كجميؿ شاكر/ مرزكقي )سمير131
 لمنشر، د ب، د ط، د س.

ي(، المركز الثقافي العربي، الدار / الماكرم )محمد(، الشكؿ كالخطاب )مدخؿ لتحميؿ ظاىرات132
 .1991، 1، ط ربالبيضاء، المغ

/ المناصرة )حسيف(، القصة القصيرة جدا )رؤل كجماليات(، عالـ الكتب الحديث، أربد، 133
 .2015، 1األردف، ط 

، 2/ مجمكعة مف المؤلفيف، جماليات المكاف، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، ط 134
1988. 

 .1991بي، القاىرة، مصر، د ط، / نجيب )أحمد(، أدب األطفاؿ )عمـ كفف(، دار الفكر العر 135

/ نجمي )حسف(، شعرية الفضاء السردم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 136
 .2001، 1بيركت، لبناف، ط 

اريخي عند اليكناف(، اريخ إلى فمسفة التاريخ )قراءة في الفكر التّ / النشار )مصطفى(، مف التّ 137
 .1997تكزيع، القاىرة، مصر، د ط، دار قباء لمطباعة كالنشر كال

 .2004، 1اريخ، شركة األمؿ لمطباعة كالنشر، د ب، ط فمسفة التّ ___________/ 138

 .1964اريخ كالسير، دار القمـ، القاىرة، مصر، د ط، / النجار )حسيف فكزم(، التّ 139

ض السكاد لعبد / النعيمي )فيصؿ غازم(، العبلمة كالركاية )دراسة سيميائية في ثبلثية أر 140
 .2009الرحمف منيؼ(، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، د ط، 

 .1986/ النصير )ياسيف(، الركاية كالمكاف، دار الحرية لمطباعة، بغداد، العراؽ، د ط، 141
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، 9/ ىبلؿ )محمد غنيمي(، األدب المقارف، نيضة مصر لمطباعة كالنشر، مصر، ط 142
2008. 

)ىادم نعماف(، أدب األطفاؿ: فمسفتو، فنكنو، كسائطو، الييئة المصرية العامة  / الييتي143
 .1986لمكتاب، باإلشتراؾ مع دار الشؤكف العامة بغداد، د ط، 

ثقافة األطفاؿ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، د / _____________144
 .1988ط، 

لتراثي في الشعر العربي المعاصر، دار غيداء لمنشر / كاصؿ )عصاـ حفظ ا(، التناص ا145
 .2011، 1كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

/ يكسؼ )عقيؿ ميدم(، أقنعة الحداثة )دراسة تحميمية في تاريخ الفف المعاصر(، دار دجمة، 146
 .2010د ب، د ط، 

دراسات كالنشر، / يكسؼ )أمنة(، تقنيات السرد بيف النظرية كالتطبيؽ، المؤسسة العربية لم147
 .2015، 2بيركت، لبناف، ط 

/ يكسؼ )مي أحمد(، جماليات السرديات التراثية )دراسة تطبيقية في السرد العربي القديـ(، 148
 .2011، 1دار المأمكف لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

رات / يكسؼ )أحمد(، السيميائيات الكاصفة )المنطؽ السيميائي كجبر العبلمات(، منشك 149
 .2005، 1االختبلؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، لبناف، ط 

/ يقطيف )سعيد(، تحميؿ الخطاب الركائي )الزمف، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي 150
 .1997، 3، الدار البيضاء، المغرب، ط عة كالنشر كالتكزيعلمطبا

 لعربية:ثالثا: المراجع المترجمة بالّمغة ا

، 1ثائر ديب، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ، سكريا، ط  :إيغمتكف )تيرم(، نظرية األدب، تر /1
1995. 
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 أرسطك، فف الشعر، تر: إبراىيـ حماره، الناشر: مكتبة األنجمك مصرية، د ب، د ط، دس. /2

المصرية، الكتب أرسطكطاليس، عمـ األخبلؽ إلى نيقكماخيس، تر: أحمد لطفي السيد، دار  /3
 .1924، د ط، القاىرة، مصر

أسمف )ياف(، الذاكرة الحضارية )الكتابة كالذكرل كاليكية السياسية في الحضارات الكبرل  /4
 .2003، 1األكلى(، تر: عبد الحميـ عبد الغني رجب، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، مصر، ط 

، ركز الثقافي العربيتر: سعيد بنكراد، الم إيكك )أمبرتك(، العبلمة )تحميؿ المفيـك كتاريخو(، /5
 .2007، 1الدار البيضاء، المغرب، ط 

السيميائية كفمسفة الّمغة، تر: أحمد الصمعي، مركز دراسات الكحدة العربية،  ___________ /6
 .2005، 1بيركت، لبناف، ط 

محمد، دار سعد، دار باكرا )س. ـ(، األدب اليكناني القديـ، تر: محمد عمي يزيد كأحمد سبلمة  /7
 القكمية العربية، القاىرة، مصر، د ط، دس.

باشبلر )غاستكف(، جماليات المكاف، تر: غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  /8
 .1984، 2كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط 

عامة بارث )ركالف( كآخركف، شعرية المسركد، تر: عدناف محمكد محمد، منشكرات الييئة ال /9
 .2010السكرية لمكتاب، دمشؽ، سكريا، د ط، 

الغرفة المضيئة )تأمبلت في الفكتكغرافيا(، تر: ىالة نمر، المركز القكمي  ________ /10
 .2010، 1لمترجمة، القاىرة، مصر، ط 

بكرديك )بيير(، الرمز كالسمطة، تر: عبد السبلـ بنعبد العالي، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار  /11
 .2007، 3المغرب، ط  البيضاء،

تكدكركؼ )سفيتاف(، مفيـك األدب كدراسات أخرل، تر: عبكد كاسكحة، منشكرات كزارة  /12
 .2002، 1الثقافة، دمشؽ، سكريا، ط 
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ميخائيؿ باختيف: المبدأ الحكارم، تر: فخرم صالح، المؤسسة العربية  ___________ /13
 .1996، 2لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، ط 

مفاىيـ سردية، تر: عبد الرحمف مزياف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط ____________ /14
1 ،2005. 

تادييو )جاف إيؼ(، الركاية في القرف العشريف، تر: محمد خير البقاعي، الييئة المصرية  /15
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مف المعرفة اإلنسانية التي تستيدؼ البحث في الكقائع الماضية  ااريخ نكعالتّ  يعد
كتمحيصيا كمقارنتيا، ىذه المعرفة تشترط قدرا كبيرا مف المكضكعية كالدقة، فالتاريخ مف 

كمف المفاىيـ األكلية التي تنمي الكعي  االستراتيجيات المؤسسة لمفيـك اليكية لدل الشعكب،
بالذات الجماعية مف خبلؿ تقديـ مجمكع أحداث األمة كماضييا لؤلجياؿ، كرغـ أف التاريخ لو 

، كىك دراسة عممية ليا أسسيا كطرائقيا كمناىجيا، إاّل رفة اإلنسانيةأىدافو كسماتو بيف حقكؿ المع
تتداخؿ مع مساحات معرفية أخرل، كىذا ما يزيدىا  أف ىذا ال ينفي استقبلليا الكامؿ بذاتيا، بؿ

 تعقيدا.

اريخية في تفاعميا مع حقكؿ معرفية أخرل قد تفقد مكضكعيتيا كعمميتيا إف المادة التّ  
ربيا إلى األدب، كاشتباكيا مع أجناسو المختمفة )القصة، الشعر، المسرح، د تسخصكصا عن

ألدب في ككف األدب يصبك إلى تصكير الحياة اريخ كاالركاية...(، كتكمف العبلقة بيف التّ 
االجتماعية كالحضارية كينقؿ ثقافة اإلنساف كأفكاره، كيعبر عف مشكبلت مجتمعو كأفراده، كيكشؼ 

اريخ مادة حيكية في انتاجات األدباء، كلقد عف انفعاالتيـ ككجدانيـ اتجاه مختمؼ القضايا، كالتّ 
اع الفني بالنسبة لمكتّاب، كاألدب بمفيكمو العاـ فف لغكم شّكؿ التاريخ منبعا ىاما مف منابع اإلبد

تنتظمو أنكاع أدبية معركفة شعرا كنثرا، يدفع إلى المتعة، كىك كسيمة لمتعبير عما يجيش في النفس 
البشرية مف إحساسات كعكاطؼ كمشاعر، كيندرج ضمف ىذا األدب أدب األطفاؿ الذم يعرؼ بأنو 

ية خصيصا لؤلطفاؿ، ىذه الفئة األخيرة، حرص بداعات الفنية المكجّ مجمكع االنتاجات العقمية كاإل
ية ليا، كفؽ معايير تناسب مستكاىا كحاجاتيا متخصصكىا عمى كضع شركط الكتابة المكجّ 
 كقدراتيا، حتى تتحقؽ الفائدة كيحصؿ المراد منيا.

بيعة الطفكلة التي المكجكد بيف ط فارؽتلماريخ لؤلطفاؿ ليس بالميمة السيمة نظرا ككتابة التّ  
مطمقة، كترتكز  ااريخ التي تحمؿ حقائقتجنح إلى الخياؿ كتتكؽ إلى البّلمحدكد، كبيف طبيعة التّ 

اريخ، لذلؾ عمى الفكر المنطقي كاالستداللي، كالطفؿ يتعذر عميو إدراؾ المقكمات األساسية لعمـ التّ 
اريخية مف خبلؿ الرؤية التّ  يمجأ الكتّاب كخصكصا كتّاب أدب الطفؿ في الجزائر إلى إبراز

األجناس األدبية كالقصة التي تعتبر مف أقدر األنكاع الفنية عمى تقديـ مادة التاريخ العتمادىا عمى 
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بيا، يقرؤكنيا بشغؼ كيتجاكبكف مع أبطاليا، اؿ أكثر تعمقا عناصر التشكيؽ التي تجعؿ األطف
، تسرد مغامراتيـ، كتصؿ الماضي اريخفالقصة التاريخية تشتؽ أحداثيا كشخصياتيا مف التّ 

بالحاضر، لتضفي نكعا مف الديناميكية كالتفاعؿ كالتكاصؿ الذم يجعؿ الطفؿ يتجاكب مع ىذا 
 الماضي المندثر كالزائؿ.

لكف ما نممسو في المدكنة المدركسة ىك إشكالية التصنيؼ اإلجناسي ليا، حيث اشتركت  
اريخية لمطفؿ، لكنيا اختمفت في أساليب المادة التّ مكضكع كاحد كىك تقديـ  النماذج المدركسة في

اريخية كفؽ قكالب أدبية فنية محددة عرضيا، فيناؾ فئة مف الكتّاب حاكلكا صياغة المادة التّ 
معتمديف في ذلؾ عمى معايير كقكاعد النظاـ اإلجناسي الذم فرضو الدرس النقدم عمى 

ه االفتراضات الجنسية، كحاكلكا إحداث النصكص، في حيف انحاز كتّاب آخركف عف التقيد بيذ
تجديد في أعماليـ اإلبداعية كاستجبلء أشكاؿ معاصرة، تؤطر لمفيـك انفتاح النص المكجو لمطفؿ، 
كبيذا فيي تغض الطرؼ عف القالب الفني، كتعتبره بمثابة بنية مغمقة تساىـ في تجميد الخطاب 

ية لمكبار، لذلؾ فيي نظرت إلى النص لمكجّ األدبي المكجو لمطفؿ عمى خبلؼ الخطابات األدبية ا
نما يتـ بناؤىا استنادا إلى مقكلة  عمى أنو بنية منفتحة، كليست مستقمة بكيانيا كمكتفية بذاتيا، كا 
االنفتاح عمى النصكص األخرل السابقة عمييا أك المجاكرة ليا، حتى يتمكف الطفؿ مف التعرؼ 

ثراء نصو كتكسيع ثقافت و كاكتساب أكبر قدر ممكف مف المعارؼ المتنكعة، عمى إبداعات أخرل كا 
 ألنو في طريؽ االكتشاؼ كاإلبداع كالتأسيس لقاعدة معرفية صحيحة.

ريخ، فإف فكرة البطكلة ال بد مف حضكرىا كتجمييا ماداـ مكضكع البحث يرتكز عمى التّاك  
الفرد، الذم يرتبط اريخية، حيث نجدىا ترجح الكفة إلى ترسيخ مفيـك البطؿ/ في ىذه القصص التّ 

بالكعي الجمعي لدل الشعكب، ىذه األخيرة ترفعو إلى أسمى القدرات البشرية كتضفي عميو مف 
السمات الخارقة ما تجعمو متفردا كمميزا عف اآلخريف، لكف ىذا البطؿ/ الفرد ال يمكف لقدراتو أف 

قيؽ األىداؼ المتاحة لو، تتجمى كتبرز ما لـ تتكفر لو البيئة االجتماعية كالظركؼ المبلئمة لتح
فيذا الفرد يمارس نشاطو كفؽ السياؽ المجتمعي كالتاريخي الذم ّكلد فيو، كيعيش في كنؼ جماعتو 

 التي تتآلؼ الجيكد فيما بينيا لتحقيؽ المصمحة العامة.
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كالبطكلة غالبا ما تككف مقترنة بالقيـ األخبلقية كاإلنسانية التي تسعى الجماعة لترسيخيا  
اريخية تبنى عمى مجمكعة مف المبادئ كاألخبلقيات بادئ السمككية لحياتيا، كالقصص التّ في الم

التي تيدؼ إليصاليا لمطفؿ حتى ترسخ في ذىنو، كيتمثميا في ممارستو الحياتية، كمف خبلليا 
يميز الطفؿ بيف الخير كالذم يتضمف قيمة أساسية، تصبك لتحقيؽ العدالة كالمحبة كالمساكاة 

كالدفاع عف اآلخريف، لكف الصراع مف أجؿ السيطرة كالحرماف يؤدم إلى أغراض أنانية  كالتضحية
ىي قيـ سمبية تدعك إلى الظمـ كاالستبداد كنشر العداكة كالكراىية بيف بني البشر، كمنيا يستنتج 

 الطفؿ معاني الخير كالشر في الحياة اإلنسانية.

يديكلكجية المتبناة عند كتّاب أدب الطفؿ في اريخية مف الكجية اإلكال تخمك ىذه القصص التّ  
الجزائر، حيث سعكا في فرض ىذا النظاـ الفكرم الذم يشتغؿ عمى إبراز الرؤية الذاتية ليـ، 
كلمعالـ الذم ينتمكف إليو كيؤسسكف لمقكالتو، كبيذا فاإليديكلكجية في النص القصصي منظكمة 

اب أرادكا نقؿ رسائؿ مبطنة لمطفؿ الجزائرم مف خبلؿ تخدـ تكجيات الكتّاب الفكرية كالقيمية، فالكتّ 
االنتقاء المكضكعي القائـ عمى اختيار مكاقؼ الثكرة الجزائرية كاالعتزاز بأبطاليا الذيف كاف ليـ 
الدكر في اندالعيا، كذلؾ سعيا منيـ ألف يتماىى الطفؿ الجزائرم مع المقكالت التأسيسية ليكيتو 

نما كلمذاكرة الجماعية التي تحا فظ عمييا مف االنشطار كاالنحسار، فاليكية ليست معطى جاىزا كا 
مقكلة قابمة لتغيير بفعؿ الظركؼ كاألحكاؿ التي يتعرض ليا اإلنساف، ليذا يسعى الكتّاب إلى 
متابعة تحركاتيا كتغيراتيا كمسارىا حتى ال تحيد عف الكجية المقصكدة )الكطنية(، فيقكمكف 

 ي الثابتة التي حفظتيا الذاكرة الجمعية.بتغذيتيا مف مقكالت الماض

 اريخية تقـك عمى ثبلثة عناصر كىي:كالقصة التّ  

_ الزماف: الذم يؤدم دكرا كبيرا في تحريؾ األفعاؿ كاألحداث كالشخصيات، فيك في أغمبية 1
النماذج المدركسة يقـك عمى النسؽ الكبلسيكي الذم يتبع الخطية في ترتيب أحداث السرد ككقائعو، 
كىك خاضع لمبدأ السببية في ترتيب الكحدات النصية، لكف ىناؾ مف الكتّاب مف حاكؿ التجديد في 
حداث خمخمة في ترتيبيا المنطقي، كذلؾ بتكظيؼ تقنيات السرد المعاصرة  البنية الزمنية كا 
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مو كاالستباؽ كاالستذكار، مما يحدث نكعا مف التشكيؽ كالديناميكية التي تكتر الطفؿ القارئ كتجع
 يعيش في عالـ متخيؿ يتجاذب أطرافو أزمنة مختمفة.

أما المكاف فيمثؿ القاعدة التي يرتكز عمييا النص القصصي، فيك يحتضف أحداث العمؿ  
جمالية حتى يحاكي العالـ الخارجي كيكىـ  تخيميةالفني كزمانو كشخكصو، يصنعو الكاتب بمغة 

كبار المتميز بالرمزية كالغمكض في داللتو، فيك بكاقعية السرد، كىك يختمؼ عف المكاف في أدب ال
 يحمؿ داللة مباشرة في قصص األطفاؿ، تقـك عمى ما يدركو الطفؿ في عالمو الكاقعي.

اريخية كتحظى بعناية كبيرة مف طرؼ أما الشخصية فيي الركيزة اليامة في القصص التّ  
بدقة، حية تتحرؾ أمامو الكتّاب ألف الطفؿ في قصصو بحاجة إلى أف يرل شخصيات مرسكمة 

كتتفاعؿ مع كاقعو كتجسده في صكرة خيالية، فيي النمكذج الذم يترؾ أثرا في نفسية الطفؿ، ألنو 
 كثيرا ما يميؿ إلى التقميد كتمثيؿ قيـ شخصياتو.

كتتنكع أنماط الشخصيات المقدمة لؤلطفاؿ في قصصيـ بيف شخصيات عجائبية ينسجيا  
عمى عقؿ الطفؿ بما تقـك بو مف  في العالـ الكاقعي كليا تأثير كبيريا الخياؿ الشعبي ال كجكد ل

أفعاؿ خارقة لمعادة، كشخصيات إنسانية ليا مثيبلتيا في العالـ الخارجي الذم يعيش فيو الطفؿ، 
حيث تميز بتجسيد مجمكعة مف القيـ ريخية، ىذا النكع األخير لو حضكر مكثؼ في القصص التاّ 

 اإلنسانية. التربكية كتمثؿ المعاني

 اريخية، فمقد كاف ليا دكر كبيرأما في ما يخص العبلمة األيقكنية كالرمزية في القصص التّ  
كتسبيا مف حيث ككنيا يفي تعزيز القراءة بالنسبة لؤلطفاؿ، فمؤليقكنة أىمية كبيرة في حياة اإلنساف 
مية، كقد تنكعت الصكر أداة ككسيمة لمتكاصؿ بيف مختمؼ الشعكب كالثقافات، فيي تممؾ داللة عال

اريخية بيف صكر مرسكمة كصكر فكتكغرافية كأخرل ية لؤلطفاؿ في القصص التّ األيقكنية المكجّ 
مغكم، كقد كانت اريخية التي تزيد مف مصداقية النص الّ صحفية، باإلضافة إلى الخرائط كالكثائؽ التّ 

نقؿ األفكار كالمعاني لمطفؿ،  ىذه الصكر ذات مرجعية تاريخية ككاقعية كسياسية ساىمت كّميا في
كبذلؾ فيي تحميؿ بعديف: بعد تشكيمي فني يمتع األطفاؿ بألكانو كأشكالو كأحجامو المختمفة كبعد 
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داللي يتكخى التأكيؿ كالتفسير مف طرؼ المتمقي الصغير، كبذلؾ فقد مزجت الصكرة المكظفة في 
 ية.القصص التاريخية بيف القيمة الجمالية كالثقافية التعميم

أما العبلمات الرمزية فتظير تجمياتيا بالدرجة األكلى في الكتابة التي تعتبر مف أكثر  
الرمكز التي يتفاعؿ معيا الطفؿ منذ دخكلو إلى المدرسة، حيث يحاكؿ الربط بيف الشفكم كالمنطكؽ 

تكاه كتنشيط القدرات القرائية لديو، لذلؾ استدعت الكتابة لمطفؿ شركط كمعايير تتناسب مع مس
الفكرم كالنفسي كالعمرم، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الرمكز التي تتداكليا الدكؿ فيما بينيا لتحقيؽ 

رايات، كفي مقدمتيا العمـ الجزائرم بألكانو الثبلثية، كالرمكز الدينية التي تعبر عف الكيانيا كىكيتيا ك
 المعتقد الذم يؤمف بو اإلنساف في حياتو كيحتـر أسسو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الممخص:

يعتبر التاريخ دراسة عممية مكضكعية لمكقائع اإلنسانية الماضية، كمف االستراتيجيات 
األكلية التي تنمي الكعي بالذات الجماعية، مف حيث تقديـ مجمكع أحداث األمة كماضييا، كغالبا 

مف ككنيا ما يتـ بناء مضامينو كفؽ منطمقات إيديكلكجية، فالتاريخ دراسة مقدمة لمكبار أكثر 
مكجية لمصغار، تستمـز مرتكزات تستند عمييا لتحقيؽ غرضيا كتقديميا لمطفؿ، ألنو يتعذر عميو 
إدراؾ المدلكالت الزمانية كالمكانية كتعقيدات األحداث كالشخصيات، فكؿ ىذا يتجاكز مستكاه العقمي 

الجزائر_ إلى  كالنفسي كالجسمي، لذلؾ ألتفتت الدراسات المختصة في أدب الطفؿ _كخصكصا في
تقديـ التاريخ كفؽ قكالب أدبية تبلئـ قدرات األطفاؿ كميكليـ كرغباتيـ كفي مقدمتيا القصة، التي 

 تعتبر مف أكثر الفنكف المحببة لدل الصغار.

 : التاريخ، الطفؿ، السرد، القصة التاريخية، اليكية، اإليديكلكجيا.الكممات المفاتيح
Abstract: 
      History is considered a scientific study of past human realities, It is one 

of the primary strategies of presenting the total events of the nation and its 

past and its contents are often built according to ideological principles. 

History is a study that is directed more for children than for young people. 

It requires bases on which to achieve their purpose and give them to the 

child because they cannot recognize the temporal and spatial meanings and 

the complexities of events and personalities; all this exceeds their mental, 

psychological and physical level. Therefore, the specialized studies in the 

literature of the child turned - especially in Algeria _ to provide history 

according to literary templates suited to the abilities, tendencies and desires 

of the children, particularly the story, which is one of the most beloved arts 

of young people. 

 

Keywords: history, child, narrative, historical story, identity, ideology. 

 

 


