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َمبءَََآَدمََََوَعلَّنََ ﴿ َسأ َثُنَََُّكلَّهَبَاْلأ

َفَقَبلَََالأَمََلئَِكتَََِعلَىََعَرَضهُنَأ

َمبءََِأَوبِئُىوِي ُؤََلءََِبِأَسأ َُكىتُنَأَإِنَهََٰ

َ﴾َصبِدقِيَهَ
َصدقَهللاَالعظين                          

َ[13]َسىرةَالبقرةَاآليتََََََََََََََََََََََََ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من كان فً نعمة ولم ٌشكر هللا علٌها خرج منها ولم ٌشعر 

توجه إلى المولى عّز وجل بالحمد والشكر على هدٌه لنا نولذلك 

 إلى طرٌق العلم وتوفٌقه وتٌسٌره لنا سبٌل الخروج بهذا البحث.

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر 

هللا" ومن هذا المنطلق واعترافا بالجمٌل نتقدم بالشكر لألستاذة 

"بن ٌمٌنة زهرة" التً شرفتنا باشرافها على هذه المشرفة

الدراسة، والتً أنارت لنا الدرب وأزالت الغموض، وكانت لنا 

حها التً ارتسمت بصماتها فً عونا من خالل توجٌهاتها ونصائ

هذا العمل، فجزاها هللا خٌر الجزاء وأسأل أن ٌتولى شكرها وأن 

 ٌرفع قدرها.

ثم الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذا 

 العمل.

كما نتقدم بجزٌل الشكر إلى الذٌن ساهموا فً تكوٌننا وتوجٌهنا 

بمثابة المنهل األساسً طٌلة سنوات الدراسة، الذٌن اعتبرناهم 

 كنا والزلنا ننهل منه كل ما نحتاج.

وإلى كل من ساعدنا ولو بحركة لطٌفة كانت حافزا لمواصلة 

المسٌر والبحث وأسأل هللا عّز وجل أن ٌجعلها فً مٌزان 

 حسناتهم.
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 أتقدم بجزٌل الشكر إلى من سخر هللا الجنة

تحت أقدامهم إلى من ربانً صغٌرة ومدنً ٌد العون كبٌرة إلى  
 مثلً األعلى

إلى من علمنً الكبرٌاء وزرع فً نفسً المروءة وحمٌد الخصال 
 إلى قرة عٌنً: أبً العزٌز

أهدٌها بكل فخر إلى من سقتنً نبع حنانها زمنا طوٌال وعلمتنً أن 
نً بحبها الصبر صبران إلى شعلة الصفاء والوفاء التً غمرت

 وحنانها: أمً العزٌزة

 إلى أحب وأرق انسان أخً العزٌز عبد الرزاق حفظه هللا

 إلى زوجة أخً وبالنسبة لً أكثر من أختً فاطمة

 إلى زمٌلتً فً هذا البحث محمد شرٌف سهلٌة

 إلى أصقائً أرجو لكم التوفٌق فً مشواركم المستقبلً

غر إلى اآلن أرجو إلى أساتذتً وكل من اشرف على تعلٌمً منذ الص
 من المولى عّز وجل أن ٌجمعنً وإٌاكم فً جناته الواسعة.

 رحمونً وهٌبة                                        
 



 

. 

                            

 

 

 

 أبتدي بشكر المولى عّز وجل الذي رزقنً العقل                 

 وحسن التوكل علٌه سبحانه وتعالى                        

 "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراإلى الذٌن قال فً شأنهما سبحانه وتعالى "

 إلى قرة عٌنً وروحً الغالٌة التً ضحت بحٌاتها لتنادي بحٌاتً، 

 إلى التً غمرتنً دفئا وفتحت لً بابا من األمل أمً الحنون      

 إلى من أنار لً درب العلم والمعرفة وحرص علً من الصغر            

 واجتهد فً تبٌتً واالعتناء بً وقادنً نحو اإلطمئنان أبً العزٌز.        

 إلى جدتً أطال هللا فً عمرها.                        

 إلى إخوتً: عاٌدة، ملٌكة، حكٌمة، حمٌد، معمر، عبد اللطٌف              

 إلى زمٌلتً فً البحث رحمونً وهٌبة               

 إلى كل صدٌقاتً: سارة، زوبٌدة، صلٌحة، نجاة.                   

 إلى األستاذة المشرفة بن زهرة ٌمٌنة                   

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع                 

 محمد شرٌف سهٌلة                                              



 

 

 

 ةـــــقدمــــم
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التً تتحدث عن الرواٌات بكل أنواعها  هم الدراساتأاألدب الجزائري المعاصر من     

، أو نثرا بالدراسةا كان مبدعٌه شعر فلقد كان األدب الجزائري ٌسعً باهتمام كبٌر لدى

حظٌت التً النثري وأجملها  حسن فنون األدبأتعتبر من  مثلما ٌظهر فً الرواٌة التً

والنقدٌة، ألنها تعد شكال من أشكال الوعً  فً الساحة األدبٌة و الباحثٌن باهتمام الدارسٌن

فالرواٌة الجزائرٌة فن نثري طوٌل نسبٌا بالقٌاس  كما لها تأثٌر كبٌر فً المجتمع،اإلنسانً،

مع مرور و تتطورتزدهر وظلت ً الشكل والمضمون، إلى فن القصة، وتعد األكثر حداثة ف

فٌها أثر  ترك، تو هامة أبعادا وطنٌة بارزة فً معظم مضامٌنها ويتبحٌث أنها تح ،الوقت

والّسٌاسة، والّدٌن، عمٌق ومتداول لدى القراء والدارسٌن  تمثلت هذه األبعاد فً التارٌخ، 

وهناك ٌشتركان فً الوحدة الوطنٌة،  ومنها رواٌات سٌاسٌة لها عالقة بالتارٌخ نوعا ما

المعاش من طرف األفراد  جتماعً وهذه الرواٌة تجسد الواقع اال ،أٌضا رواٌة اجتماعٌة

ا تكون حقٌقٌة ،و هناك كذلك العدٌد من الرواٌات األخرى التً تعددت مضامٌنها و معظمه

للنصوص الروائٌة التً  ناالتساؤالت أثناء مطالعت شغلتنا مجموعة من مواضعها ومن هنا

عن الثورة  حدثتاستمدت الواقع تارٌخً معروف وموثق خاصة الرواٌة الجزائرٌة، التً ت

اختٌار رواٌة "كتاب األمٌرمسالك  ، ومن بٌن هذه الرواٌات التً قرأناها، قررنا الجزائرٌة

هذه  للروائً "واسٌنً األعرج" ودراسة كٌف وصف وتكلم عن التارٌخ فً الحدٌد" أبواب

 الرواٌة.

ولعل أبرز  ،هذا الموضوع ذاتٌة وموضوعٌةلمبررات التً دفعتنا إلى اختٌار من ا   

ا للرواٌة المذكورة سابقا، موضوعها الذي ٌتصل بشخصٌة الختٌارن لموضوعيةا محفزاتال

 "لجزائرياألمير عبد القادرا"ذات شأن عظٌم فً التارٌخ الجزائري الحدٌث، إنها شخصٌة 

ٌرا للروح الوطنٌة ، وحافزا مثتً لطالما كانت مبعث عالً فً النفوسبكل هالتها البطولٌة ال

وكذلك رغبة اكتشاف هذا العمل الذي حاول نتماء العربً اإلسالمً األصٌل، واألمجاد، واال

جسد من خالله متخٌال إذ ه الفنً، ئزا فً طرٌقة بناأن ٌقدم عمال متمٌ فٌه "واسٌنً األعرج"

هو حب الذاتي فأما الدافع  بروح التجرٌب والمغامرة، وتجاوز الواقع المألوف،ئٌا مفعما روا
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الوطن، ألن هذه الرواٌة التً اخترناها فٌها الهوٌة واإلنتماء الجزائري وتوضٌح وتبٌٌن لكل 

ومن خالل  جزائري كٌفٌة بناء الدولة الجزائرٌة الجدٌدٌة من طرف األمٌر عبد القادر.

األبعاد الوطنية في الرواية فعٌن استنتجنا موضوع البحث الذي عنون ب: "هذٌن الدا

 .أنموذجا، «رواية كتاب األمير، مسالك أبواب الحديد»الجزائرية المعاصرة" 

ما هو اإلطار المعرفً للرواٌة فً:  تإشكاالت عدٌدة تتمثل أثرنامن خالل هذا البحث    

فً رواٌة  أبعادها الوطنٌة؟ وكٌف وظفت األبعاد الوطنٌةوفٌما تتمثل الجزائرٌة المعاصرة؟ 

 اب األمٌر؟.تك

ألن عدة مناهج منها: المنهج التارٌخً المنهج التكاملً الذي ٌجمع بٌن اعتمد بحثنا على   

العودة إلى تارٌخ نضال الجزائري ضد وتتطلب رواٌة كتاب األمٌر تروي أحداث تارٌخٌة، 

رواٌة كتاب األمٌر عن رؤى جدٌدة من خالل الوقائع  برتعاإلستعمار الفرنسً، فقد 

بعد التارٌخً، فهذه الرواٌة تتصل بتارٌخ الجهاد الجزائري ضد التارٌخٌة، واكتشاف ال

شخصٌة من خالله معرفة أوصاف ستطعنا إ الذي فًصنهج الومالو ، اإلستعمارالفرنسً

،و المنهج تحلٌل أحداث الرواٌةفٌه على اعتمدنا  التحلٌلًأما المنهج عبد القادر ، األمٌر

 النفسً الذي ٌغوص فً أعماق االمٌر عبد القادر.

ونذكر منها على  بحثنا هذا مستمد إلى مجموع دراسات سابقة له فً هذا الموضوع،   

رسالة لنٌل شهادة الماستر )بنٌة الخطاب السردي فً رواٌة األمٌر"مسالك  :سبٌل المثال

، جامعة الجٌاللً بونعامة بخمٌس ملٌانة، عرج"،أنموذجا(أبواب الحدٌد" "لواسٌنً األ

ودراسات فً بعض المجالت مثل، )مجلة األثر(، وكذلك بعض المقاالت مثل )مقالة ماجد 

 حمود(،...إلخ.

ندرة المراجع المتخصصة فً  ها:لقد اعترضتنا بعض الصعوبات أثناء إنجاز بحثنا أهم   

الموضوع وعدم توفرها فً المكتبات الجامعٌة وحتى العمومٌة، وصعوبة التوفٌق بٌن 

تجدر اإلشارة كذلك إلى أن مكتبة بحثنا لم تكن غنٌة بالقدر المرجو، ذلك والدراسة والبحث. 

ٌعهم، وهً قلة أن مراجعنا كانت قلٌلة، فقد عانٌنا من المشكلة التً ٌعانً منها الطلبة جم
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مع ذلك فقد استطعنا االستفادة من أهم مرجع ٌقوم علٌه بحثنا وهو )رواٌة كتاب والمراجع، 

كما وجدنا ضالتنا فً بعض المقاالت  األمٌر"مسالك أبواب الحدٌد" "لواسٌنً األعرج"(

 والمجالت التً حملناها من مواقع األنترنت.

، لٌن تطبٌقٌٌن، باإلضافة إلى مقدمة وخاتمةنقسم بحثنا إلى ثالثة أقسام:مدخل، وفصا   

ماهٌة الرواٌة الجزائرٌة، نشأتها، تطورها، تحدٌد أنواعها، ب التعرٌف خصصنا المدخل إلى

"لواسٌنً  فً رواٌة األمٌر الهوٌاتًٌتضمن البعد الفصل األول فأما  ،ذكر أهم أعالمها

فً رواٌة كتاب األمٌر، وفً نً التارٌخً والدٌ انٌتضمن البعد الفصل الثانًأما  األعرج"

 الختام عرضنا نتائج بحثنا ومالحق ومكتبة للبحث مرتبة.

وفً األخٌر ال ننسى تقدٌم كلمة شكر وتقدٌر ألستاذتنا المشرفة بن ٌمٌنة زهرة التً لم    

تبخل علٌنا بالنصح والتوجٌه، والمراجع المختلفة، فلها منا جزٌل الشكر والتقدٌر والعرفان، 

 وجه خالص شكرنا إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا البحث المتواضع.كما ن



 

 

 

ـــــلـــدخــــم  
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ماهية الرواية الجزائرية.-2  

نشأة الرواية الجزائرية.-3  

أنواع الرواية.-4  

الجزائرية.أهم أعالم الرواية -5  

تعريف الوطنية والمواطنة والفرق بينهما.-6  



 يلفم                                         انؤاٌخ انغيائوٌخ انًؼبصوح،يبٍْزٓب ٔيب أّْى إَٔاػٓب
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 :األبعاد الوطنية :أوال

رؼزجو األثؼبك انٕطٍُخ يٍ أْى يب ًٌٍي انؤاٌخ انغيائوٌخ انًؼبصوح، ٔنننك ٔعت ػهٍُب    

 .انجؾش فً يصطهؼ انجؼل، يب انجؼل؟ ْٔنا يب ٍُزطوق إنى رٕضٍؾّ نغخ ٔاصطالؽب

 :تعريف البعد لغة و اصطالحا-1

 :لغة-1

انجؼل فالف انموة، ثؼل انوعم، ثبنضى، ٔثؼل « ٔهك فً لبيًٕ نَبٌ انؼوة الثٍ يُظٕه    

أي رجبػل ٔ عًؼًٓب ثؼلاء ٔافك اننٌٍ ٌمٕنٌٕ فؼبل : ثبنكَو، ثؼلا فٕٓ ثؼٍل ٔ ثؼبك ػٍ ٍجٌّٕ

 :فزبٌ ٔلل لٍم ثؼل، ٌُٔشل لٕل انُبثغخأألًَٓب 

فًِ انجُؼلِ         َٔ ًِ فً األكََى،  ٌّ نَُّ          فَضالً َػهى انُّب ٌُ أ   فَزهَك رجهّغًُ انُُؼًب

ٔفً انصؾبػ ٔفً انجؼل، ثبنزؾوٌك، عًغ ثبػل يضم فبكو ٔ فلو ٔ اثؼلِ غٍوِ ٔثبػلِ ٔ ثؼلِ 

 :رجؼٍلا ٔ لٕل ايوئ انمٌٍ

ٍَ انُؼنّ   ثٍَ َٔ ٍَ ضبهٍط           ٌِت ثَؼَل َيب ُيزَأِيمٍ فَُؼلُد نَّ ٔ ُصؾجَزًِ ثٍَ

 :ٌب ثؼل يزأيم ٌزأٍف ثننك، ٔيضهّ لٕل أثً انؼٍبل: إًَب أهاك

ِٓجُٕا  َُب ٔنَى ٌَ ًَ  .... ُهَىٌَخَ لَِٕيّ ِ      نَى ٌَأُفنٔ صَ

أهاك ثؼل : نى ٌأفنٔ صًُب ٔنى ٌٓجٕا ٔلٍم: ٌب هىٌخ لٕيّ، صى انيهٌخ يب ًْ فمبل: أهاك

» يزأيم
1

د فً التعرٌف اللغوي من َباعُد، وُبعاٌد، وُبعداُء، وُبعٌد، ومن هنا جاءت كلمة البع

 وُبعَداٌن.

 :اصطالحا-2

انجؼل فً انفٍيٌبء           « نمل ارغّ رؼوثف انجؼل اصطالؽب إنى انُبؽٍخ انفيٌبئٍخ ٔانوٌبضٍخ    

ٔانوٌبضٍبد ٌؼوف نًكبٌ أٔ نغَى ثبنؾل األكَى نإلؽلاصٍبد انالىيخ نزؾلٌل أي َمطخ فً 

،  ػهٍّكافهّ ْٔنِ انقطٕط نٓب ثؼلا ٔاؽلا ألٌ أؽلاصً ٔاؽل فمظ ْٕ انًطهٕة نزؾلٌل انُمطخ 

ض ٔاالهرفبع ٔانؼًك ٔ انًؼؤفخ ًْ انطٕل ٔ انؼو( أؽلاصٍبد)انجؼل ْٕ اإلؽلاصً ٔاألثؼبك و

                                                           
، مادة)ب ع 2، )د.ط.ت.ش(،  مجلدلسان العرب، دار صادر بٌروت:مكرم ابن منظورأبو فضل جمال الدٌن محمد بن - 1

 . 112د( ص: 
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 » األؽلصً غٍو انًوئً ْٕٔ انييٍ
1

من هنا نستنتج أن مفهوم البعد ٌتكرر كثٌرا ال ٌنحصر  

فقط فً الرٌاضٌات والفٌزٌاء وإنما أٌضا حتى فً الزمان والمكان...إلخ وهذا ما توصلنا 

 إلٌه هو أبسط تعرٌف.

 :األبعاد الوطنية تتمثل في-2

تنقسم إلى البعد والسٌاسً واالجتماعً والحضاري و تشمل األبعاد الوطنٌة عدة أبعاد    

 والتارٌخً.

 : البعد السياسي-1

تتجه الرواٌة السٌاسٌة بشكل واضح إلى معالجة القضاٌا السٌاسٌة بشتى أنواعها محلٌة    

بٌن الحاكم عالقة  هً والسٌاسة« طنٌة  ضمن توجهات  مختلفة وواعٌةوالقومٌة الو

والمحكوم وهً السلطة األعلى فً المجتمعات اإلنسانٌة حٌث السلطة السٌاسٌة تعنً القدرة 

» دعلى جعل المحكوم ٌعمل أو ال ٌهمل أشٌاء سواء أراد أو لم ٌر
2

ومن هنا ٌتضح أن  

 السٌاسة تعتمد على الطبقات وٌتمثل ذلك حتى فً الرواٌة بٌن الشخصٌات الوارد فٌها.

 اإلجتماعي: البعد -3

ٌمثل فً كٌفٌة المعاملة مع األفراد فً المجتمع وٌتجسد ذلك فً سرد أحداث الرواٌة كما    

حٌث تتعلق « خصٌة من خالل مكانتها اإلجتماعٌةٌصور لنا الروابً البعد اإلجتماعً للش

بمعلومات حول وضع الشخصٌة اإلجتماعً و إٌدٌولوجٌاتها وعالقتها اإلجتماعٌة)المهنة، 

 » طبقتها اإلجتماعٌة: رأس مالً، أصولً، سلطة...
3

أي أن البعد اإلجتماعً للشخصٌة  

متعدد الجوانب، فهو ٌركز على الشخصٌة من  خالل محٌطها الخارجً  وعالقتها باآلخر 

 ومكانتها اإلجتماعٌة وأوضاعها وإٌدٌولوجٌتها.

 

 

                                                           
 https :www.djazairess.com 11:15على الساعة . 11/14/2119مجلة منارة العلم و اإلٌمان  :ٌنظر- 1
 .https:ar.wikipedia.org 15:21، على الساعة 2119ماي8، الموسوعة الحرةمن وٌكٌبٌدٌا: - 2
 .39،ص:1،2111، الجزائر، طبعة، منشورات اإلختالف: تحلٌل النص السردي تقنٌات ومفاهٌممحمد بوعزة- 3
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 البعد التاريخي:-3

اإلََبٍَخ، ٌٔقزص فً كهاٍخ اإلََبٌ فً يبضٍّ، إٌ انزبهٌـ ٌزلهط رؾذ نٕاء انؼهٕو     

ٌٔزأصو ْنا انًبضً فٍّ، َٔغل انزبهٌـ ٌزٕفو ثكضوح فً انؤاٌبد انغيائوٌخ انزً رزؼهك 

فًفٕٓو انزبهٌـ ٌشكم ثؼلا ربهٌقٍب أٍبٍب يٍ أثؼبك انٕعٕك انجشوي ،فبإلََبٌ ال  « ثبنضٕهح

رفبػهٍخ يغ غٍوِ فمظ ،ثم ٔعٕك ربهٌقً ٌٕعل ثٕصفّ إََبٌ فمظ، ٔال ٌٕعل فً ػاللخ 

ََبٌ، غٍو أٌ ْنا انٕعٕك أٌضب يزؼٍٍ فً انييبٌ ٔانًكبٌ، ٔعٕك ربهٌقً ٌصُؼّ اإل

ٌصُغ اإلََبٌ، ٔانزبهٌـ اإلػالو ثبنٕلذ فٍمبل يضال أهؿ ٌؤهؿ انكزبة، أي ٌجٍٍ ٔلذ 

انٕلبئغ كزبثزّ، ٌٔؾٍم فً االصطالػ إنى انزؼوٌف ثبنٕلذ انني رضجظ ثّ األؽٕال ٔ

» .انًورجطخ ثبإلََبٌ
1

 

فً ؽٍٍ ال "إٌ انزبهٌـ فً انًزقٍم انؤائً يبكح ٌشكهٓب انؤائً ثهغزّ انفٍُخ انؾلٌضخ    

، فً ٍوك ؽٕاكس انًبضً، ٔٔصفّ "اٌوًٌُ ُْوي يبهٔ « رؾلك كالنخ انزبهٌـ ؽَت

انًؤهؿ ثٓلف إػبكح كزبثخ انًبضً اإلََبًَ إَّ ؽَت ْنا األفٍو يؼوف ػهًٍخ ٌُشئٓب 

 » ػٍ منك انًبضً يَزُلا إنى يُٓظ ػهًً صبهو كلٍك
2

 

يًب ٍجك مكوِ ََزُزظ أٌ انجؼل انزبهٌقً أٔ انًبكح انزبهٌقٍخ ًْ انؼًٕك انفموي انني     

 .رجُى ػهٍّ ثمٍخ األؽلاس انؤائٍخ ٔرلٔه فً فهكّ عبػهخ يُّ ٍْئخ انؼًم األكثً

 ثانيا: ما هية الرواية الجزائرية:

تعتبر الرواٌة الجزابرٌة من أحسن فنون األدب النثري وأجملها، وتعد األكثر حداثة    

فً الشكل و المضمون، كما أن للرواٌة تأثٌر كبٌر فً المجتمع، حٌث تتحدث عن مواقف 

وتجارب البشرٌة فً زمان ومكان معٌن، لتعطٌنا عبرة ونصٌحة أو قصة، ودرس نستفٌد 

والتارٌخٌة واالجتماعٌة و النفسٌة ...إلخ غٌر ذلك، ولذلك  منه فً المواضٌع العاطفٌة

وجب علٌنا البحث فً مصطلح الرواٌة، ما الرواٌة ؟ هذا ما سنتطرق إلى توضٌحه لغة 

 و اصطالحا.

                                                           
 7-6ص1949مطبعة الترقً دمشق  بالتوبٌخ لمن ذم التارٌخ ، االعالن :شمس الدٌن السخاوي- 1
 19ص 2115بٌت الفنون و العلوم و اآلداب ،الدار الببضاء،، تح عبد السالم الشدادي ،المقدمةعبد الرحمان بن خلدون ، 2
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 تعريف الرواية: -1 

 لغـــــة:-1  

روى على البعٌر رٌا: استقى، روى القوم علٌه « لقد جاء فً المعجم الوسٌط قولهم    

ولهم: استسقى لهم الماء، روى البعٌر، شد علٌه بالرواء، أي شد علٌه لبال ٌسقط من ظهر 

البعٌر عند غلبة النوم، روى الحدٌث أو الشعر رواٌة أي حمله ونقله فهو راو)ج( رواة، 

وروى البعٌر الماء رواٌة حمله ونقله، وٌقال روى علٌه الكذب، أي كذب علٌه، وروى 

تله، وروى الزرع أي سقاه، والراوي: رواي الحدٌث أو الشعر الحبل رٌا أي أنعم ق

 » حامله وناقله، والرواٌة: القصة الطوٌل
1

 

مشتقة من الفعل روى قال ابن « البن منظور فً لسان العرب أنهاآخر  انجد تعرٌف    

السكٌت، ٌقال روٌت القوم أروٌهم، إذا استقٌت لهم، وقال من أٌن رٌتكم؟ أي من أٌن 

لماء؟ وٌقال روى فالن فالنا شعر، إذ رواه له حتى حفظه للرواٌة عنه، وقال ترون ا

الجوهري: روٌت الحدٌث والشعر فأنا راو فً الماء والشعر:  روٌته الشعر تروٌة أي 

 » حملته على رواٌت
2

نستنتج من خالل هذٌن التعرٌفٌن اللغوٌن نالحظ أن الرواٌة و 

نً الحمل والنقل لذا ٌقال روٌت الشعر والحدٌث مشتقة من الفعل روى ،ٌروي، رٌا، وٌع

رواٌة أي حملته ونقلته، باإلضافة إلى كون الرواٌة تحمل مدلوالت لغوٌة متعددة، فهً 

بطبٌعة الحال تحمل معانً اصطالحٌة كثٌرة، كثرة الدارسٌن والمفكرٌن وسنعرض فٌما 

 ٌلً إلى بعض من هذه المعانً.

 اصطالحا:-1

تعتبر الرواٌة محور العالقة بٌن الذات والعالم، و بٌن الحلم و الواقع وهً الخطاب    

من األسبلة،  مجموعة حشد إلىاإلجتماعً والسٌاسً، واإلٌدٌولوجً المتوجه دابما 

وباعتبارها جنس أدبً متغٌر المقومات والخصابص و تداخلها من أجناس أخرى، فإنه 

                                                           
، المكتبة االسالمٌة 1:المعجم الوسٌط جالنجار محمد علً -أحمد حسن الزٌات-حامد عبد القادر–إبراهٌم مصطفى - 1

 .384للطباعة و النشر و التوزٌع اسطنبول ص
 282-281-281ص، 2ج،1، طمنظور، لسان العربابن - 2



 يلفم                                         انؤاٌخ انغيائوٌخ انًؼبصوح،يبٍْزٓب ٔيب أّْى إَٔاػٓب
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بها: لكن هذا ال ٌعنً أن البحث عن مفهومها فً غاٌة من الصعب أن نجد تعرٌفا خاص 

 الصعوبة ، بل هناك العدٌد من الدارسٌن الذي أوردوها، وتطرقو لمفهومها. 

فن نثري تخٌلً طوٌل نسبٌا بالقٌاس إلى فن « للّرواٌة هو أنهاقد ٌكون أبسط تعرٌف    

 » القصة
1

والرواٌة ...فً  جنس أدبً ٌشترك مع األسطورة« وهناك من عرفها بأنها 

سرد أحداث معٌنة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانٌة، وتصور ما بالعالم من لغة 

لتصوٌر الشخصٌات، والزمان والمكان والحدث  شاعرٌة، وتتخذ من اللغة النثرٌة تعبٌرا

 » ٌكشف عن رؤٌة العال
2

لرواٌة فً ظنً هً ا« عٌد الخراط بقوله:وٌعرفها إدوارد س ،

الذي ٌمكن أن ٌحتوي عل الشعر والموسٌقى، وعلى اللمحات التشكٌلٌة، الٌوم الشكل 

الرواٌة فً ظنً عمال حرا، والحرٌة هً من التمات والموضوعات األساسٌة ومن 

 » الصوان المحرقة الالذعة التً تنسل دابما إلى كل ما كتب
3

من خالل هذه التعرٌفات  

بأنها فن ٌختلف بعض الشًء عن القصة ولها الكثٌرة والمتعددة التً تطرق إلٌها الكتاب 

 عالقة مع األسطورة وهناك من ٌراها على أنها تحتوي على الشعر والموسٌقى.

هً أوسع من القصة فً أحداثها « خر للرواٌة لعزٌزة مرٌدن تقول:ورد تعرٌف آ    

وشخصٌاتها، عدا أنها تشغل حٌزا أكبر، وزمن أطول، وتتعد مضامٌنها ، كما هً فً 

القصة، فٌكون منها الرواٌات العاطفٌة، والفلسفٌة والنفسٌة، واالجتماعٌة، 

 » والتارٌخٌة
4

بأنها قصة مصنوعة مكتوبة « فتها كذلك األكادٌمٌة الفرنسٌة،وعر ،

 » بالنثر، ٌثٌر صاحبها اهتماما بتحلٌل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع
5

أما   ،

الرواٌة سرد قصصً نثري « اهٌم فقد جاء فٌه أنة لفتحً إبرمعجم المصطلحات األدبٌ

والمشاهد، الرواٌة ٌصور شخصٌات فردٌة من خالل سلسلة من األحداث واألفعال   

تشكٌل أدبً جدٌد لم تعرفه العصور الكالسٌكٌة الوسطى، نشأ مع البواكٌر األولى لظهور 

 » التبعٌات الشخصالطبقة البورجوازٌة، وما صاحبها من تحرٌر الفرد من رقبة 
6
 

                                                           
، دار 1نقال عن أمٌنة ٌوسف ، تقنٌات السرد فً النظرٌة و التطبٌق،ط-36ص جمالٌات الرواٌة :علً نجٌب إبراهٌم - 1

 .21:ص1987الحوار و النشر سورٌا 
 297:ص2115، مؤسسة للنشر و التوزٌع القاهرة 1ط رواد الحداثة، النقد العربً و أوهام:سمٌر سعٌد حجازي- 2
3
 314-313:،ص1981، دار ابن رشد،1،ط العربٌة واقع و أفاق الرواٌة:إدوارد الخراط- 

 21:ص 1971، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر و الروايةالقصة  :عزٌزة مردٌن- 4
  13:ص2112المعارف، االسكندرٌة  المسٌرة، منشأةالرواية و :مصطفى الصاوي الجوٌزي فً األدب العالً القصة- 5
 61-61 :ص 1988المؤسسة العربٌة للنشر المتحدٌن تونس  المصطلحات األدبٌة، معجم:فتحً إبراهٌم 6
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توصلنا من خالل هذه التعرٌفات على أن الرواٌة هً سرد نثري نشأ مع ظهور الطبقات 

 البرجوازٌة وهً ترفض التبعٌة. 

مجموعة حوادث مختلفة التأثٌر تمثلها عدة « نجد كذلك من عرف الرواٌة بأنها:   

وٌعتبرها بعض  شخصٌات على مسرح الحٌاة الواسع، شاغلة وقتا طوٌال من الزمن،

 » الباحثٌن الصورة األدبٌة النثرٌة التً تطورت عن الملحمة القدٌمة
1

هناك من و، 

رواٌة كلٌة وشاملة وموضوعٌة أو ذاتٌة، تستعٌر معامرها من بنٌة « بأنها: عرفها

المجتمع، وتفسح مكان التعاٌش فٌه ألنواع األسالٌب، كما ٌتضمن المجتمع الجماعات 

 » ضة جداوالطبقات المتعار
2

ٌتبٌن لنا من خالل هذه التعرٌفات الوجٌزة بأن الرواٌة  ،

 تأخذ فكرتها من المجتمع.

نستنتج فً األخٌر من التعارٌف السابقة لنا بأن الرواٌة هو نوع من أنواع السرد أو هً   

فن نثري ٌتناول مجموعة من األحداث التً تنمو وتتطور أو تقوم بها شخصٌات متعددة 

الزمان أطول من مكانها وفً مكان وزمان، حٌث ٌكون المكان أوسع من مكان القصة، 

 الجنس سواء هو أنه منفتح على كل األنواع األدبٌة األخرى. نسبٌا غٌر أن ما ٌمٌزهذا

 :ثالثا: نشاة الرواية الجزائرية و تطورها

الرواٌة الجزابرٌة نتاج للحركة الوطنٌة جعلتها تتجه فً الغالب إتجاها إصالحٌا ٌقوم     

ستعمارٌة قد حاولت تهذٌب افلقد تزامن مع  ظروف سٌاسٌة و ،على مالدها وتطورها

 اقع و المجتمع الجدٌد من  خالل إطالعها على مخلفات الماضً.الو

 

 

 

 

                                                           
 25 :ص 1959، منشورات دار الشرق الجدٌدة 1ج ، فن القصة :أحمد أبو أسعد- 1
 31 :ص 191، تر محمد عثمان دار الحقٌقة بٌروت االٌدٌولوجٌا العربٌة المعاصرة، :العربً عبد هللا - 2
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7 

 النشأة:-1

وٌشهد « اتها فً األقطار العربٌة األخرىتأخرت النهضة األدبٌة فً الجزابر عن شقٌق    

االستعمار تأخر ظهور الرواٌة الجزابرٌة المكتوبة باللغة العربٌة على فداحة ما فعله 

الجزابري لطمسهم ألهم مقومات هوٌته العربٌة أال وهً اللغة، الفرنسً فً الشعب 

وٌقاس هذا التأخر بالنسبة للدول العربٌة بشكل عام والدول المغاربٌة المجاورة للجزابر 

بشكل خاص، كما ٌقاس من خالل األجناس األدبٌة األخرى كالشعر والمقال والقصة 

 » القصٌرة وحتى المسرحٌة
1

ابرٌة غٌر مفصولة عن نشأتها فً فنشأة الرواٌة الجز ،

مردة أو فً انطالقاتها الوطن العربً كله مشرقه ومغربه سواء فً نشأتها األولى المت

وفً نشأة تختلف ظروفها بطبٌعة الحال من قطر إلى قطر فهً ذات تقالٌد « الناضجة،

أوروبا فً فنٌة وفكرٌة فً حضارتها، كما أنها ذات صلة تأثرٌة ما بهذا الفن كما عرفته 

  » صر الحدٌثالع
2

للغة العربٌة " رواٌة ولقد ظهرت أول رواٌة جزابرٌة مكتوبة با، 

)للروابً عبد الحمٌد بن هدوقة( الذي ٌعد رابد الرواٌة العربٌة الجزابرٌة ب"رٌح الجنو

الثقافة  ذلك مستخدما فً كجنس أدبًفقد أسهم منذ مطلع السبعٌنات فً تأسٌسها 

رة وعمل على إغنابها من خالل ما أبدعه من نصوص إتخذت الواقعٌة المعاص الجزابرٌة

 » مذهبا فً الكتاب وجعلت من تحوالت جزابر االستقالل مداراتها
3

تختلف ظروف و، 

  فً صٌاغة الواقع. الرواٌة حسب المكان الذي نشأت فٌه فهً تتبع تقالٌد الفنٌة والفكرٌة

"ما ال تذروه الرٌاح" للروابً محمد عرعار قد أن رواٌة « ٌؤكد "عبد هللا الركٌبً"    

 » ظهرت قبل رواٌة "رٌح الجنوب" ولكن " رٌح الجنوب سبقتها زمنٌا فً الكتاب
4
 

إضافة الى بعض الروابٌٌن الجزابرٌٌن اآلخرٌٌن أمثال "عبد المجٌد الشافعً" صاحب 

مضمونها  رواٌة "الطالب المنكوب" ومع كل ما ٌمكن أن ٌالحظ فً هذه الرواٌة من

برسم صورة مشرقة لنضال الطالب الجزابري الذي وصفه الكاتب "بالطالب المنكوب" 

فقد كان كاتبها وفٌا للغرض التعلٌمً الذي توخاه وللوعظ المباشر الذي بثه فً ثناٌاها 

                                                           
 13:م ص2111ه 1431سنة 1، زهران للنشر و التوزٌع ، طعالم أحالم متغانمً :كرٌزمرئٌسة موسى - 1
تاربخا  وأنواعا و قضاٌا ... وأعالما ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  فً األدب الجزائري الحدٌث، :عمر بن قٌنة- 2

 196-195:ص 2119، سنة2الساحة المركزٌة ، بن عكنون، الجزائر ، ط
 14-13 :ص لم أحالم مستغانمًعا :رئٌسة موسى كرٌزم- 3
 14 :ص المرجع نفسه،- 4
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وهً )على تواضعها من باكورات األعمال الروابٌة القصٌرة التً ٌمكن لمؤرخً القصة 

 »الرواٌة وكثٌرا ما تكون البداٌات متواضعة( ا عند دراسة تطورفالها أو تجاوزهإغ
1

وإذا 

من موالٌد السبعٌنات فإن هذا ال ٌلغً ) أن هناك بذور ظهرت  « كانت الرواٌة الجزابرٌة

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ٌمكن أن نالحظ فٌها بداٌات ساذجة للرواٌة الجزابرٌة سواء 

ومن هذه الرواٌات على سبٌل المثال " غادة أم القرى" فً موضوعاتها أو فً أسلوبها( 

وهً أقرب إلى القصة الطوٌلة منها إلى الرواٌة وتعالج وضع المرأة ولكن فً البٌبة 

الحجازٌة إال أنها قصدت المرأة الجزابرٌة األمر الذي عبر عنه الكاتب نفسه هذه المرأة 

 »التً كانت تعانً من الحرمان والمعاناة 
2
الكثٌر من النقاد أن هذه الرواٌة دعوة  إعتبر، 

لتحرٌر المرأة من سلطة الرجل المطلقة وهذا ٌعتبر الخروج عن العرف السابد فً 

 البالد.

 التطور:-2

ر المغرب، فإن تطورها كان إذا كانت نشأة الرواٌة الجزابرٌة متأخرة نسبٌا فً أقطا    

انت فترة تشكل التجربة الروابٌة إذ أن فترة السبعٌنات من القرن العشرٌن ك« سرٌعا

المغاربٌة التً حطمت معها مقولة "بضاعتنا ترد إلٌنا" صرنا أمام تطور فعلً فً مجال 

 » السردٌات ابداعا ونقدا من جهة، وإبداعا من جهة أخرى
3

،  وكانت خطوة أمامٌة 

السرد وعناصر القص، ظهرت  أخرى نحو رواٌة عربٌة جزابرٌة أكثر تطورا فً لغة

الجزابرٌون ٌتناولون فً تألٌف  للكاتب "محمد دٌب" فكان الكتاب« الحرٌق» واٌة ر

رواٌة "ما التذروه الرٌاح" و"رٌح الجنوب" وقد سبق ذكرها ثم رواٌاتهم ونشرها فكانت 

ورواٌة  2:85وأتبعها "بالزلزال" عام  2:83رواٌة "الالز" لـ"لطاهر وطار" عام 

تولى صدور العدٌد من الرواٌات  بقطاش" وهكذا"طٌور الظهٌرة" للروابً "مرزاق 

عندها صدرت  4::2الجزابرٌة باللغة العربٌة وال ٌوجد بٌنها أٌة رواٌة نسابٌة حتى عام 

                                                           
 132 :ص 2115، سنة1، دار الجٌل للنشر و الطباعةو التوزٌع ط األدب المعاصر :الجاباليمحمد صالح - 1
 14:ص عالم أحالم مستغانمً :رئٌسة موسى كرٌزم- 2
اللغة و األدب الجزائري، دار النشر و ( منشورات أبحاث مخبر فً 1)أبحاث فً الرواٌة العربٌة :صالح مفقودة - 3

 12:، ص التوزٌع عٌن مٌلة
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 »رواٌة "ذاكرة الجسد" للكاتبة أحالم مستغانمً 
1

. شهدت الرواٌة الجزابرٌة فً فترة 

 مجال اإلبداع والنقد.السبعٌنات تشكل التجربة الروابٌة عن المغاربة وتطورت فً 

ألنها كانت وما تزال الجنس األدبً « واٌة الجزابرٌة فً عصرنا الحدٌثإزدهرت الر   

األكثر انفتاحا على التقاط مشاكل الذات والواقع، والقادر كذلك على استٌعاب جمٌع 

األجناس واألنواع والخطابات األخرى، كما أنها الجنس األدبً المهٌمن والمفضل لدى 

 » ثٌر من القراء والمثقفٌن مقاربة بالشعر والمسرحالك
2

وهذا ما أكده "جابر عصفور"  ،

صرح بإعجابه الكبٌر للرواٌة « اها بالصالون الدولً للكاتب حٌثمن محاضرته التً ألق

الجزابرٌة وذكر أن معركة اإلستعمار ساهمت بشكل كبٌر فً التكوٌن األدبً فً الجزابر 

االطالع وقراءة الرواٌة الجزابرٌة وٌدل إعجابه بها فً إختٌاره وٌحرص النقاد على 

لرواٌة نجمة لـ "كاتب ٌاسٌن" التً قرأها مترجمة إلى اللغة اإلنجلٌزٌة لٌدرسها بالجامعة، 

واكتشف الناقد كذلك أن الرواٌة تصعد وتلفت االنتباه وتحقق مبٌعات عكس األجناس 

ن الرواٌة تمنح الكاتب الحرٌة والكتابة األدبٌة األخرى وٌرجع السبب فً ذلك كو

 » والتجدٌد
3

إضافة إلى  ظهور عدد كبٌر من الروابٌٌن ففً المقابل نجد من الذٌن هذا ، 

أسسوا الرواٌة الجزابرٌة وكتبوا فً العصر األخٌر فقد برزوا بنصوص راقٌة جدا 

 جعلتها تنشأ وتتطور.

 رابعا: أنواع الرواية:

جعلها تبرز فً مٌادٌن االبداع لتتفرع إلى عدة أنواع تحددها إّن إزدهار الرواٌة    

الموضوعات التً تتناولها، ولذلك ٌمكن تصنٌف نوع الرواٌة حسب مضمونها 

 والمواضٌع المطروحة بٌن ثناٌاها فنجد:

 :الرواية التاريخية-1

كل التعرٌفات والتحدٌد التً تقدمها لنا المعاجم والدراسات المختصة حول الرواٌة    

عمل سردي ٌرمً إلى إعادة بناء حقبة من الماضً بطرٌقة تخٌٌلٌة « هً أنها التارٌخٌة

                                                           
 . 18 17 :ص عالم أحالم مستغانمً :رئٌسة موسى كرٌزم- 1
 12:ص ،المغرب، 2111، 1،طمستجدات النقد الروائً :جمٌل حمداوي- 2
 http//www.djazairess.com،ك، زكٌة  الجزائرٌة متمٌزة فً تارٌخ األدب العربًالرواية - 3
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حٌث تتداخل شخصٌات تارٌخٌة مع شخصٌات متخٌلة، إننا فً الرواٌة الجزابرٌة نجد 

نها مقدمة بطرٌقة إبداعٌة وتخٌٌلٌة، ولهذا السبب نجد كل ارٌخٌة لكللمادة الت احضور

ون إلى المقارنة بٌن السرد التارٌخً والرواٌة التارٌخٌة ؤالذٌن حاولوا البحث فٌها ٌلج

ممٌزٌن بٌنهما من جهة الحقٌقة والخٌال، فكلما كان السرد التارٌخً مٌاال إلى الحقٌقة 

ها أي مطابقتها للوقابع، كانت الرواٌة وسرد األحداث التً ٌمكن التحقق من واقعٌت

 » التارٌخٌة ألصق بالتخٌل واإلبداع السردي
1

رة فالرواٌة التارٌخٌة كما سبقت االشا 

لكنها تقدم وفق قواعد الخطاب الروابً القابم على « تنهض  على أساس مادة تارٌخٌة

ة عن الخطاب البعد التخٌٌلً مهما كان واقعٌا أو حقٌقٌا، وهذا الذي ٌجعلها مختلف

 » التارٌخً
2
 .2005"واسيني األعرج" كتاب األمير مسالك أبواب الحديد صدرتمثل  

 :الرواية السياسية-2

أولى كثٌر من الّروابٌٌن اهتماما بالرواٌة السٌاسٌة، وال ٌقل اهتمام العرب عن الغرب     

فً هذا المجال بل تجاوزهم، وهذا نظرا للواقع السٌاسً المتأزم الذي ٌعٌشه العالم 

فالرواٌة السٌاسٌة هً التً تلعب فٌها « ردت تعرٌفات عدٌدة ومتنوعة لها،العربً فو

 » الدور الغالب أو التحكماألفكار السٌاسٌة 
3

ً كتابه الرواٌة ٌعرفها طه وادي ف ،

الرواٌة التً تلعب القضاٌا والموضوعات السٌاسٌة دور الغالب  وهً« السٌاسٌة ٌقول:

إلى حزب  –بالضرورة  –بشكل صرٌح أو رمزي وكاتب الرواٌة السٌاسٌة لٌس منتمٌا 

  د أن ٌقنع بها قاربه بشكل  صرٌح من األحزاب السٌاسٌة لكنه )صاحب إٌدٌولوجٌا( ٌرٌ

 » أو ضمنً
4

السٌاسٌة هً التً تهتم بالقضاٌا السٌاسٌة أكثر سواء بلغة  ، فالرواٌة

مباشرة أو غٌر مباشرة، ومن المستحسن أن ٌكون الكاتب وجهة نظر سٌاسٌة من خالل 

الرايس "هاجر قويدري" توجه اإلٌدٌولوجً محاوال أٌضا لها و إقناع القارئ بها.مثل 

 .2015صدرت

 

                                                           
،سنة 1الوجود و الحدود منشورات االختالف ، دار األمان ، الرباط ،ط ، قضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة: سعٌد ٌقطٌن - 1

 159:ص2112ه ،1433
 .161ص:المرجع نفسه ،- 2
 19،ص: ، األدب الجزائري المعاصر، دار األدٌب للنشر و التوزٌع :أسئلة و رهاناتجعفر ٌاٌوش - 3
 12ص:  ،2113، المصرٌة العالمٌة للنشر لونجمان ط، ، الشركةالرواٌة السٌاسٌةطه وادي:- 4



 يلفم                                         انؤاٌخ انغيائوٌخ انًؼبصوح،يبٍْزٓب ٔيب أّْى إَٔاػٓب
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 الرواية البوليسية:-3

، وورد فً تعد هذه الرواٌة من أنواع الرواٌات التً اشتهرت فً الغرب خاصة    

غامضة  هً التً تدور حول مشكلة معقدة وغالبا ما تكون جرٌمة قتل« تعرٌفها أّنها:

إلى ذكاء من  والتً البد من وجود حال لها فً النهاٌة، وإزالة هذا الغموض والتً تحتاج

" قصة تدور أحداثها فً أجواء قاتمة بالغة  :بأنها "محمود قاسم"أجل القٌام "وقد عرفها 

التعقٌد والسرٌة تحدث فٌها جرابم قتل وسرقة أو ما شابه ذلك وأغلب هذه الجرابم غٌر 

كاملة ألن هناك شخص ٌسعى إلى كشفها وحل ألغازها المعقدة، فقد تتوالى الجرابم  مما 

ضع العدٌد من ٌستدعً الكشف عن الفاعل وٌسعى الكاتب فً أغلب األحٌان إلى و

الشبهات حول شخصٌات قرٌبة من الجرٌمة لدرجة ٌتصور معها القارئ أن كل واحد 

منها هو الجانً الحقٌقً، ولكن شٌبا فشٌبا ٌنكشف أن الفاعل بعٌد تماما عن كل الشبهات 

 » وأنه لم ٌكن سوى إحدى الشخصٌات الثانوٌة وذلك زٌارة فً إحداث االثار
1

ومن  

أمل الرواٌة تتبٌن لنا أنها تتضمن أحداث مطولة بعض الشٌا.مثل " خالل دراستنا لهذه

 .2015سكرات نجمة صدرت  بوشارب"

 الرواية الحربية أو الوطنية:-4

العربً المعاصر وأكثره  ٌعد هذا النوع من الرواٌة من أشهر األنواع فً األدب   

ة وشراصة إلى ربما فرضتها األوضاع التارٌخٌة التً كانت أفضت، بضراو« انتشارا

وقوع معظم األقطار العربٌة تحت القبضة االستعمارٌة الشٌطانٌة و لما أفاقت هذه 

الشعوب من سنتها ،والسٌما تلك التً أصٌبت بضراوة االحتالل األوروبً مثل الجزابر. 

ضرمتها إال بعد أفأعلنت الحرب على االستعمار الفرنسً....ولم تنطفا نار الحرب التً 

ٌتها افتكاكا، ونالت استقاللها السٌاسً غالبا أفضى ذلك كله إلى بث الوعً ن افتكت حرأ

الخٌالً فً قرابح الكاتبٌن العرب، الذٌن راحوا ٌكتبون أعماال روابٌة تخلد نضال تلك 

                                                           
  15:ص2113اتحاد كتاب العرب دمشق ،سنة ،منشورات : الرواٌة البولٌسٌةعبد القادر شرشار- 1



 يلفم                                         انؤاٌخ انغيائوٌخ انًؼبصوح،يبٍْزٓب ٔيب أّْى إَٔاػٓب
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الشعوب التً كابدت أهوال االستعمار، وهذا النوع من رواٌة ٌعالج بوجه عام رفض 

 » الشعوب للظل
1
 .2010"األعظم" ابراهيم سعدي صدرت رواية مثل  

نستنتج أن الرواٌة الحربٌة أو الوطنٌة هً رواٌة مناضلة، وتمثل صمٌم األدب    

السٌاسً، فالرواٌة الحربٌة ذات أبعاد نبٌلة وغاٌات شرٌفة تدفع إلى تحرٌر الشعب من 

 احتالل األجنبً، وشخصٌات الرواٌة الوطنٌة تتسم بصفات التضحٌة الخارقة وحب

 التفانً فً خدمة الوطن.

 الرواية العاطفية)الرومانسية(:-5

ٌعد هذا الّنوع من الرواٌات من األنواع التً ٌغلب علٌها قصص الحب والغرام    

فالرواٌة العاطفٌة هً نوع من « تفت إلى مشاكل المجتمع والسٌاسةوالمثالٌة و ال تل

عشر، وموضوعاتها  الثامناألنواع النثرٌة، ظهرت بغرب أوروبا فً منتصف القرن 

كلها تدور حول إثارة عطف القارئ على شخصٌة جدٌرة باإلعجاب لصمودها أمام 

عقبات الحٌاة وتمسكها بالفضٌلة والخٌر برغم إغراءات شتى لإلنحراف على الصراط 

المستقٌم، وكان هذا النوع الجدٌد من الرواٌة النثرٌة ٌتناسب مع الذوق العام للطبقة 

ن التعبٌر عن الشعور، أالجدٌدة النامٌة فً ذلك الوقت، التً كانت ترى المتوسطة، 

 » وإظهارالعاطفة جانبان مهمان من فضٌلة اإلنسان
2

ٌمكن القول أن الرواٌة الرومانسٌة  

تنصب على العالقة اإلجتماعٌة السابدة بٌن الرجل و المرأة، لكً ٌتم الوصول إلى تبادل 

"أحالم مستغانمً" األسود ٌلٌق بك صدرت  رواٌة رام. مثلالعالقة مثالٌة من الحب و الغ

3123. 

 خامسا:أهم أعالم الرواية الجزائرية المعاصرة:

قدمت الرواٌة الجزابرٌة أسماء كبٌرة اختلفت لغتها وطبٌعة نظرتها إلى الفن من     

هؤالء نذكر كتاب أبدعوا باللغة العربٌة وآخرون برعوا فً كتابة رواٌات فرنسٌة، ومنهم 

 من كتب باللغتٌن، ونذكر من هؤالء:

                                                           
، بحث فً تقنٌات السرد، علم المعرفة، سلسلة كتب ثقافة شهرٌة ٌصدرها  فً نظرٌة الرواٌةمرتاض:عبد المالك - 1

 .43ص1998، دٌسمبر1داب ، الكوٌت، طجلس الوطنً للثقافة والفنون و اآلالم
 http:/ar.wikipedia.org 16:11على الساعة  2119مارس13. : الموسوعة الحرةرواٌة )أدب( من وٌكٌبٌدٌا- 2
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 روائيين كتبوا بالعربية:   -1

بوالٌة تلمسان، هو باحث و   قاص  2:65أوت9ولد بالجزابر فً  واسيني األعرج: 

 وروابً تلقى تعلٌمه فً الجزابر ونال الدكتوراه فً جامعة دمشق، عمل مدرسا جامعٌا.      

وقابع من أوجاع رجل غامر صعوب  – 2:92وقع األحذٌة الخشنة  مؤلفاته الروائية:

قى من ما تب -2:94نوار اللوز -2:93مرٌم الودٌعة  -مصرع أحالم – 2:92البحر 

رمل  -1::2ضمٌر الغابب  -2:97أسماك البر المتوحش  -2:96سٌرة لخضرحمروش 

.4::2فاجعة اللٌل السابعة بعد األلف -الماٌة 
1
  

م بعٌن صنب ببر بحوش 2:47أوت6ولد القاص والروابً الطاهر وطار الطاهر وطار: 

ثم سافر فً والٌة سوق أهراس حالٌا، درس فً معهد عبد الحمٌد بن بادٌس بقسنطٌنة 

م بصفوف جبهة 2:67بداٌة الثورة التحرٌرٌة إلى تونس للدراسة ولكنه التحق فً عام 

إذ أسس  2:74التحرٌر الوطنً هناك، وبقً جندٌا إلى أن انتقل إلى العمل الصحفً عام

 م.2:74جرٌدة الجماهٌر 

صا فً نشر فً أثناء إقامته بتونس قصصا ومقاالت كثٌرة فً الصحافة التونسٌة، خصو 

 مجلة الفكر، وجرٌدة الصباح، وأول قصة نشرها بعنوان "الحب الضابع".

عمل فً الصحافة األدبٌة واإلعالم وأصدر جرٌدتٌن األولى بإسم "األحرار" و الثانٌة    

بإسم "الجماهٌر" فً مدٌنة الجزابر.
2

ثم عٌن فً وظٌفة مراقب سٌاسً فً حزب جبهة  

 سٌس إتحاد الكتاب الجزابرٌٌن.التحرٌر الوطنً و شارك فً    تأ

رواٌة -رواٌة الزلزال -رواٌة الالز -مسرحٌة دخان من قلبً -مسرحٌة الهارب مؤلفاته:

رواٌة العشق و الموت فً الزمن الحراشً. -الحوات والقصر
3

 

م فً حً العٌن الباردة بمدٌنة الجزابر تعلم 2:56جوان 24ولد فً ٌوم مرزاق بقطاش: 

لمدارس الحرة، التً تشرف علٌها جمعٌة العلماء المسلمٌن، أما اللغة العربٌة فً ا

                                                           
 242ص 2112، من منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق،التراث فً الرواٌة العربٌة:توظٌف رٌاض وتارمحمد - 1
، منشورات اتحاد كتاب العرب، 1983-1947المعاصرة تطور البنٌة الفنٌة فً القصة الجزائرٌةشربٌط أحمد شربٌط: - 2

 .311-311دمشق ص
 311-311 :صالمرجع نفسه ، - 3
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عن  الفرنسٌة فقد تعلمها من المدارس الرسمٌة الفرنسٌة النظامٌة وجاء شغفه باألدب

تفتح على التراث االنسانً سواء العربً االسالمً أو  طرٌق الرسم أوال ثم الموسٌقى،

الصحافة  ، واشتغل فًاألثار األدبٌة األجنبً فقرأ القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف و

م وفً ذلك األثناء، واصل دراسته الجامعٌة فً جامعة الجزابر 2:73الجزابرٌة منذ سنة 

ة فً الترجمة، انتدب للعمل فً وزارة االعالم عدة سنوات ثم عٌن زفتخرج بشهادة اإلجا

 ناببا لربٌس تحرٌر مجلة، "المجاهد."

الموس و  -كوزة )مجموعة قصصٌة( -صصٌة(جراد البحر)مجموعة ق مؤلفاته:

رواٌة البزاة". –رواٌة طٌور فً الظهٌرة  -البحر)مجموعة قصصٌة(
1

 

م 2:64نٌسان24هً كاتبة من أصول جزابرٌة ولدت فً تونس ٌوم  أحالم مستغانمي: 

وكان إسم والدها محمد الشرٌف الذي ترك صدى واسعا عبر مؤلفاتها بعد استقالل 

 .2:73الجزابر فً عام 

مجموعتها الشعرٌة  2:84أصدرت فً عام  2:82تخرجت أحالم من كلٌة اآلداب سنة  

 األولى بعنوان "الكتابة فً لحظة عرى".

تابعت دراستها فً بارٌس بجامعة السوربون ونالت شهادة الدكتوراه فً علم االجتماع 

كتاب  -رواٌة عابر سرٌر-فوضى الحواس -، ومن رواٌاتها: ذاكرة الجسد2:96عام 

رواٌة األسود ٌلٌق بك. -نسٌان و كتاب قلوبهم معنا وقنابلهم علٌنا
2

 

 روائيين كتبوا بالفرنسية:-

كاتب وأدٌب جزابري مشهور كل كتاباته باللغة الفرنسٌة ولد سنة    كاتب ياسين: 

تأثرت كتاباته بدخول السجن وهو فً السادس عشر من عمره  :2:9وتوفً سنة :2:3

ألف -(2:59أشعار الجزابر المضطهدة )سنة –ه "نجمة" من أشهر رواٌات

                                                           
 .321-321:ص السابقالمرجع - 1
، 1"الفن الروائً فً ثالثٌة أحالم مستغانمً" دار األمان الرباط للنشر ط الجسد فً مراٌا الذاكرة:الشرافً تٌممنى - 2

 . 25:م،ص2115-ه 1436
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دابرة القصص)مجموعة  -2:77المضلع النجمً رواٌة -(2:69عذراء)شعر

(.2:81الرجل ذو النعل المطاطً)مسرحٌة –( :2:6مسرحٌات
1

 

وفٌها تلقت تعلٌمها، ثم تابعت  2:47ولدت فً الجزابر العاصمة عام آسيا جبار:  

المدرسة العلٌا ببارٌس، ودخلت الجزابر بعد االستقالل مدرسة دراستها فً المدرسة فً 

 لمادة التارٌخ فً الجامعة الجزابرٌة ثم انتقلت للعمل بجامعة الرباط.

كانت آسٌا جبار تعتقد أنها بإمكانها أن تصبح كاتبة عربٌة أي أن تترك الكتابة باللغة  

كتشفت أن الكتابة بالكامٌرا قد الفرنسٌة لكنها واجهت مشتقات كبٌرة فً التكٌف .فجأة إ

تكون األكثر تأثٌرا فعملت منفردة أو مع فرٌق نسابً وأعدت فلما ٌصور أحداث حرب 

التحرٌر الجزابرٌة ولم ٌقتصر على تسجٌل جزء من التارٌخ بل شكل الفٌلم إطاللة على 

 مستقبل المرأة.

رواٌة القبرات -لجدٌدرواٌة أطفال العام ا-رواٌة القلقون-رواٌة العطشأهم أعمالها: 

ظل -رواٌة الجب و الفنتازٌا-رواٌة بعٌدا عن المدٌنة-رواٌة إحمرار الفجر-الساذجة

 السلطانة.

قامت بإخراج عدد من األفالم التسجٌلٌة فً فترة السبعٌنات منها: "الزردة وأغانً  

(، وفٌلم روابً طوٌل للتلفزٌون الجزابري بعنوان "نوبة نساء جبل شنوة" 2:89النسٌان)

.2:88عام
2

 

فً  :2:5أكتوبر16كاتبة جزابرٌة تكتب باللغة الفرنسٌة ولدت فً  مليكة مقدم: 

ر درست طب الكلى فً جامعة وهران هً اآلن مقٌمة فً مونبولً القنادسة والٌة بشا

فً فرنسا وعالقتها مع والدها مقطوعة بسبب تهجمها على اإلسالم وإلحادها حٌث رفض 

والدها رؤٌتها والتحدث إلها، تدافع ملٌكة عن حقوق المرأة و تنتقد التقالٌد العربٌة 

 واإلسالمٌة.

                                                           
 . 64ص:المرجع السابق  - 1
 .417-416:ص1996اتحاد كتاب العرب ، دمشق سنة  ، منشورات فً األدب الجزائري الحدٌثأحمد دوغان: - 2
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16 

رواٌة  –رواٌة الممنوعة -رواٌة رجالً –للنسٌان رواٌة أدٌن بكل شًء  أهم أعمالها:

المتمردة.
1

 

فً تٌزي هٌبل من عابلة فقٌرة، التحق  2:24مارس19ولد فً  مولود فرعون: 

بالمدرسة االبتدابٌة فً تٌزي وزو بقرٌة تاورٌرت موسى المجاورة، فكان ٌقطع مسافة 

واقعه  طوٌلة إلى مدرسته فً ظروف صعبة ولكن مثابرته واجتهاده وصراعه مع واق

م التحق بالثانوٌة بتٌزي تحت ضغط االستعمار الفرنسً فصار من التالمٌذ النجباء، ث

 وزو أوال وفً مدرسة المعلمٌن ببوزرٌعة بالجزابر العاصمة .

رغم وضعه البابس تمكن من التخرج من مدرسة المعلمٌن واندفع للعمل بعد تخرجه،  

 2:46فاشتغل بالتعلٌم حٌث عاد إلى قرٌته تٌزي هٌبل التً عٌن فٌها مدرسا سنة 

ؤلفاته أدبٌة باإلضافة إلى الكثٌر من المقاالت: أٌام مٌالدي، ترك مولود فرعون عدة م

أشعار سً محند طبع سنة  -2:65قبابلٌة: وٌتكلم فٌه عن عادات وتقالٌد المنطقة طبع سنة

 –م 2:83الذكرى طبع سنة  -2:51ابن الفقٌر: كتبها فً شهر أفرٌل سنة  -م2:71

ٌنة الورود طبع سنة مد   -2:64األرض الدم طبع سنة  -م2:68الدروب الوعرة سنة 

م وكلها تتكلم عن المعاناة الجزابرٌة :2:7رسابل إلى األصدقاء طبع سنة  -م 3118

تحت ظالم االستعمار والمحاوالت العدٌد لطمس هوٌته من تجهٌل ونشر المسٌحٌة، وله 

عات فرنسٌة  جزابرٌة"مقاالت عدٌدة نشرت فً عدة طب
2
  

 بينهما: تعريف الوطنية والمواطنة والفرقسادسا:

 تعريف الوطنية:-1

تشٌر إلى شعور الفرد بحبه لمجتمعه ووطنه، واعتزازه » تعرف الوطنٌة بأنها   

باإلنتماء إلٌه، واستعداداه للتضحٌة من أجله، وإقباله طواعٌة على المشاركة فً أنشطة 

وإجراءات وأعمال تستهدف المصلحة العامة، بمعنى أن الوطنٌة شعور قلبً وجدانً 

                                                           
 http:/ar.wikipedia.org 21:36على الساعة  2119مارس14، الموسوعة الحرة وكٌبٌدٌا رواٌة )أدب(من  - 1

  .22:15على الساعة  2119مارس 14الموقع نفسه،ا-1



 يلفم                                         انؤاٌخ انغيائوٌخ انًؼبصوح،يبٍْزٓب ٔيب أّْى إَٔاػٓب
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«م فً المحبة والوالء والمٌل، واإلتجاه اإلٌجابً، والدافعٌة الذاتٌة للعمل الخالق.ٌترج
1

  

 من خالل هذا التعرٌف نفهم أن الوطنٌة هً حب الفرد لوطنه والتضحٌة من أجله.

 تعريف المواطنة:-2

هً صفة الفرد الذي ٌتمتع بالحقوق، وٌلتزم »تعددت تعارٌف المواطنة من بٌنها    

التً ٌفرضها علٌه انتمابه إلى مجتمع معٌن فً مكان محدد، وأهمها واجب  بالواجبات

الدولة، وهً شعور الفرد بحبه لمجتمعه  ؤازرةالخدمة العسكرٌة، وواجب المشاركة فً م

«تضحٌة من أجلهووطنه واعتزازه باإلنتماء إلٌه، واستعداده لل
2

ومن هنا توصلنا إلى ، 

 الفرد نحو وطنه.أن المواطنة تتمثل فً واجبات 

 الفرق بين الوطنية والمواطنة:-3

من خالل هذٌن التعرٌفٌن نستنتج بأن الفرق بٌن الوطنٌة والمواطنة، هو فرق طفٌف    

هما مقومان أساسٌان ٌرتبطان ببعضهما، إال أن الوطنٌة تكمن فً شعور الفرد بحبه 

تجاه وطنه، والمحافظة وانتماءه لوطنه، أما المواطنة فهً تمثل حق الفرد، وواجبه ا

 علٌه.

رواٌة كجنس أدبً عربً عرفه العرب قدٌما وتطورت أصولها ومناهجها وضوابطها    

على ٌد الغربٌٌن لكن العرب المحدثٌن أبدعوا فٌها بالغة، فإن تأخر ظهور الرواٌة 

الجزابرٌة بالمقارنة مع الدول العربٌة المتقدمة، هذا ٌعود إلى مجموعة من الظروف 

 جتماعٌة والسٌاسٌة، فازدهارها ٌجعلها تبرز فً مٌادٌن اإلبداع لتتفرع إلى عدة أنواع. اال

  

                                                           
 https://ar.m.wikipedia.ogg/wik 11:11، على الساعة2119ماي11وكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة: - 1
 .19ص:بحث منشور على األنترنٌت ،، فلسطٌن،2113المخٌم، الطبعة النهائٌةالمواطنة، جامعة مراد عودة: - 2
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  الفصل األول:

 البعد الهوياتي في رواية األمير" واسيني األعرج"

 

  عتبات كتاب األميرعبد القادر "مسالك أبواب الحديد" أوال:

                   الوطني في رواية"كتاب األمير" البعدثانيا:

                                         ماهية الهوية

                                       مكونات الهوية

                                        ماهية االنتماء

                 الهوية و االنتماء في" كتاب األمير"

                        األنا واآلخرفي" كتاب األمير"
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 "رواٌة مسالك أبواب الحدٌد": القادر عتبات كتاب األمٌر عبد أوال:

 صورة الغالف: -1

تكون عدد تعرضا و 9.71طوال و  9.71بمقٌاس  تظهر رواٌة "كتاب األمٌر"   

لوحة تظهر فٌها عبارة عن رواٌة "كتاب األمٌر"  غبلفو صفحة، 536 ا منصفحاته

مجموعة من الجبال الشاهقة الشامخة، ٌتوسطها األمٌر، مضاهٌا إٌاها فً الحجم 

ن وواقففً أسفل اللوحة جنود فرنسٌون و ،حامبل بٌده سبحة اٌا لباسا أبٌضتقرٌبا، مرتد

األمٌر عبد "الدروب الصعبة التً اضطر عند سفح هذه الجبال التً توحً بالمسالك و

مسإولٌة قٌادة مسإولٌة اإلمارة و فقد تحمل أو باألحرى حمل ،القادر" إلى سلوكها

 جزابرٌٌن لمواجهة الجٌش الفرنسً.لا

هً و ،للون البنً المتدرج بٌن الغامق والفاتح للجبالأما بشؤن ألوان الصورة فنجد ا   

ت مسإولٌة، فتقدم صورة الغبلف سماء صافٌة لونتحمل اللوان تدل على الصبلبة وأ

لعل غٌاب الصفاء و تلبد السماء ٌشٌران إلى بلون رمادي، فٌها سحب كبٌرة، و

 مٌر أنناء مقاومت..ت الصعبة و المحن التً عاشها األاألوقا

 العناوٌن: -2

 عنوان الرواٌة: -2.2

هما كتاب األمٌر عنوان ربٌسً ومسالك أبواب  ،من عنوانٌن الرواٌةٌتكون عنوان    

، أما مابخط متوسط الحجم و غلٌظ مما ٌسهل قراءته االحدٌد عنوان فرعً، و قد كتب

عنوان أوال على غبلفها األمامً الٌظهر  سم عرضا،971سم طوال و0.مقاٌٌس. فهً 

صاحب العمل "واسٌنً األعرج" الذي كتب بخط عرٌض وواضح لٌكون  اسمبجانب 

، هذا باإلضافة إلى صاحبها وضعا مع بعضهما داخل مستطٌل لبلنتباهبذلك ملفتا 

سم، كذلك نبلحظ أن العنوان وضع فً أعلى صفحة 679سم وعرض.173طول.

إلٌ.،  القارئ اهانتبالغبلف، ولعل الغاٌة من وراء ذلك، باإلضافة إلى أهمٌت.، هو لفت 

صاحب الرواٌة جاء أعلى  اسمٌفصل بٌن هناك خط أحمر  الرواٌةوعلى غبلف 
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الغبلف األمامً متقدما على العنوان، وفً هذا إشارة إلى ملكٌة الكاتب"واسٌنً 

باللون األحمر  الرواٌةكتب عنوان و ،" للعمل األدبً كتاب األمٌر، و تبٌن. ل.األعرج

ورموز األحمر ٌشٌر دابما إلى الخطر لما لهذا اللون من دالالت ، ذلك أن نتباهلٌشد اال

 تؤوٌلٌة كاإلشارة إلى الدم، الشدة، اشتعال الحروب، النار...

 العناوٌن الداخلٌة: -2.2

ت. المختلفة، سنقف اآلن عند العناوٌن بعد دراسة العنوان الربٌسً للرواٌة و دالال   

أبواب ربٌسٌة، باب المحن األولى، وباب أقواس تنقسم الرواٌة إلى نبلنة الداخلٌة، 

لها داللة  الحكمة وباب المسالك و المهالك، و فً كل باب مجموعة من الوقفات

 خاّصة.

 باب المحن األولى: -2.2.2

ومت. ر عبد القادر" اإلمارة وبداٌة مقاٌتلخص هذا الجزء من الرواٌة فً تولً "األمٌ   

حتبلل، ٌرتبط هذا الباب األول من الا ومحاول إنشاء دولة قوٌة تستطٌع مواجهة

 ، لهذا نجد الرواٌةاالستعمارو هً بداٌة الرواٌة بفترة معٌنة من تارٌخ الجزابر 

 "واسٌنً األعرج" قد استعمل فً الباب األول كلمة المحن التً تدل على المصٌبة

والصعوبة والشدة .... وهذا ٌنطبق تماما على معاناة الشعب الجزابري فً فترة 

، وٌحتوي هذا الباب على خمس وقفات: مراٌا األوهام الضابعة، منزلة االستعمار

  وأخٌرا منزلة التدوٌن. اإلبتبلء الكبٌر، مدارات الٌقٌن، مسالك الخٌبة

ٌنٌور أنطوان دٌبوش" أول قس هذا القسم من الرواٌة نتعرف على"المونس فً   

ٌدافع عن األمٌر حتى ٌفك سجن.، فقد راسل السلطات  -فٌما بعد-للجزابر وراح

الفرنسٌة موضحا مدى شجاعت. وكرم ونبل "األمٌر عبد القادر"، لقد بذل المونسٌنٌور 

. عن األمٌر، وقد كان ل. الفضل فً إعادة فتح ملف األمٌر أمام جهدا كبٌرا فً دفاع

 النواب.مجلس 
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 باب أقواس الحكمة: -2.2.2

من أجل سبلمة شعب. األمٌرٌات التً قام بها فً هذا الباب حدٌث عن كل التضح   

، ٌحتوي وهذا ما أدى فً األخٌر إلى استسبلم. واعتقال. فً سجن أومبواز ،ووطن.

هذا على أربع وقفات تابعة للوقفات الخمس األولى وهً مواجع الشقٌقٌن مراٌا 

، انطفاء الرإٌا، وضٌف السبل ولهذه العناوٌن داللة الكبرى، ضٌف المعابرالمهاوي 

خلفتها مقاومت.،  وبد القادر" األمٌرعالقاها "ألوجاع التً مشتركة تتمنل فً اآلالم وا

هو أخوه كن ٌتوقعها من أقرب الناس إلٌ. وآلم. أكنر هو الخٌانة التً لم ٌ وما

بإنجازات أبٌ."محً الدي الجزابري" على  مصطفى فقد كان هم. الشهرة والتفاخر

عكس األمٌر الذي كان هم. الوحٌد التضحٌة بروح. ودم. مقابل الوطن، ضف إلى 

ذلك فقد تلقى خٌانة كبرى من طرف أحد القادة الجزابرٌٌن الذي باع نفس. لفرنسا 

مقابل مصالح. الخاصة، ذلك هو الشٌخ"محمد ولد بلحاج" وقد عاقب. األمٌر لٌكون 

 رة لآلخرٌن.عب

 باب المسالك و المهالك:  -2.2.2

عودة رفاة مونسٌنٌور إلى أرض الجزابر وهذه لمخصص  هذا الباب من الرواٌة    

كانت وصٌت. األخٌرة قبل دفن. فً بلده فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تلقى 

 ابل التً قدماساألمٌر إفراجا من طرف لٌون النالث شخصٌا بعدما قرأ كل الر

وشجاعة هذا الرجل الذي أحب وطن.  ونببل امونسٌنٌور ٌحٌث كانت تحمل إخبلص

فهو ٌحمل داللة قوٌة من خبلل عنوان.،  أكنر من نفس.، وهذا كان آخر أبوب الرواٌة،

جتازها األمٌر حٌن افٌ. إشارة إلى المسالك والمعاٌٌر والطرقات الصعبة التً  ألنّ 

لى وقفات نبلنة تابعة للوقفات السابقة وهً خروج. لمبلقاة العدو، وهو ٌحتوي ع

 سلطان المجاهدة، فتنة األحوال الزابلة، قاب قوسٌن أو أدنى.

تنازلٌا فقد كان عدد وقفات  وردعدد وقفات األبواب النبلنة  أنّ  تجدر اإلشارة إلى   

الباب األول خمسا، فً حٌن كان عدد وقفات الباب النانً أربعا، وكان عدد وقفات 

       األمٌر و المحن  تجاه أزماتاالباب األخٌر نبلنا، وربما كان فً هذا إشارة إلى 
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نبلنة كلها والشدابد التً عاشها منذ تولٌ. اإلمارة نحو اإلنفراج، وتبدأ أبواب الرواٌة ال

وب األمٌرالٌة "تنتهً أحداث الرواٌة،  معنون"األمٌرالٌة" -إن صح التعبٌر–بمدخل 

ٌسرد و ،وفً كل مرة لم ٌكن حجم هذه األقسام من الرواٌة ٌتجاوز إحدى عشر صفحة

المونسٌنٌور، مع  ع قصة "جون موبً"خادمبٌرالٌة" األرالروابً فً وقفات "األم

. إلى عرض البحر على شاطا مدٌنة الجزابر حتى ٌلقى الصٌاد المالطً الذي ٌنقل

حفنات من تراب قبره، وأكالٌل من الورد، قبٌل وصول السفٌنة الفرنسٌة التً تنقل 

 رفاة القس إلى الجزابر.

 كلمة الناشر: -2

تظهر كلمة الناشر على الغبلف الخلفً للرواٌة، تماما فً مقابل تلك الصورة    

الرواٌة من  ز كلمة الناشر على شخصٌتٌن الزمتالمصغرة للغبلف األمامً، ترك

أشارت كلمة و ،بداٌتها إلى نهاٌتها، وهما "األمٌر عبد القادر" و"مونسٌنٌور دٌبوش"

القوى بٌن جٌش األمٌر و الجٌش الفرنسً، فقد فً موازٌن ختبلف الالناشر أٌضا إلى ا

كان ٌحارب معتمدا على األسلحة القدٌمة فً حٌن كانت أسلحة الجٌش الفرنسً 

وهو ما جعل الكفة ترجح  91متطورة ترافق التطور الذي عرفت. آلة الحرب فً القرن

ٌمكن القول بؤن كلمة الناشر كانت بمنابة ملخص ، وفً المطاف لصالح فرنسا

 .قتنابهااللرواٌة، فهً بذبك تشجع و تساعد القارئ على 

 المؤشر الجنسً: -4

لقد سبقت اإلشارة إلى أن المإشر الجنسً من أولى العتبات لدخول النص "فهو    

ٌسهل لنا الولوج إلى النص، ووسٌلة تساعد  نظام ملحق بالعنوان" وهو ٌعد مسلكا

األعرج" واسٌنً القارئ على عقد اتفاق حمٌم مع القراءة، أما فٌما ٌتعلق برواٌتنا نجد"

كون. مشهور . اسملم ٌحدد جنس العمل فً الغبلف األمامً وهذا عابد إلى استعانت. ب

 معروف بؤي مجال ٌكتب لهذا استغنى عند تحدٌد نوع العمل.
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فن جمٌل ٌكشف  جنسا أدبٌا مجتمعات و شخصٌات، فهًباعتبارها تعالج الرواٌة    

نص ٌتفاعل مع أوضاع العصر بحٌث عالجت رواٌتنا هنا فترة وكل ما هو جمٌل، 

إذ لها عبلقة وطٌدة بحٌاة الشعب إذ  ،ستعمار الفرنسًبل"األمٌر عبد القادر" ل مقاومة

و ٌعبر عن تطلعات.، لهذا ٌمكن أن نعتبر هذه تمع تولى أهمٌة كبٌة ألوجاع و آالم المج

رواٌة تارٌخٌة إذن فالمإشر الجنسً ٌعد عنصرا ذا حضور الزم فً أي  ،الرواٌة

 عمل أدبً.

 اإلهداء: -5

وغالبا ٌكون وجٌزا، وال ٌتعدى ذكر الشخص المهدى إلٌ.  اإلهداء عادة قصٌرا ٌرد  

أو الشخصٌن" ٌشٌر الروابً فً هذا اإلهداء إلى أن رواٌت. تعالج جزءا من تارٌخ 

ا من كنٌرنلما تإرق مالجزابر، و بعضها من اإلنشغاالت الكبٌرة التً تإرق. تماما 

د القطبٌن اللذٌن ٌتحرك لعل الكاتب فً إهداب. هذا ٌحدقراب.، ومن منقفً هذا العصر 

نظر  بٌنهما عمل. األدبً، فهو من جهة بعٌد بناء فترة من تارٌخ الجزابر، و من زاٌة

معٌنة و من أخرى ٌتناول فً إطار األحداث التارٌخٌة التً ٌعالجها انشغاالت راهنة 

 حوار الحضارات و األدٌان.

 الحواشً و الهوامش: -6

أسفل كل صفحة وهذا ما هوامش ملفوظ ٌكون طوٌبل أو قصٌرا، ٌجٌا عادة لا   

نحصرت هوامش اوجدناه فً رواٌتنا ذلك أن أغلب صفحاتها حاملة للتهمٌش، لقد 

اء العلم و األماكن بالفرنسٌة، بعد أن ترجمت فً المتن، سمأالرواٌة فً حدود كتابة 

افعلو »فعل عندما ترجم كبلم"دٌبوش"  وقلما نجد الروابً ٌهمش باللغة العربٌة، منلما

  «.منلً

 : البعد الوطنً فً رواٌة "كتاب األمٌر":ثانٌا

الفرنسً،وهً العدو ضد "كتاب األمٌر" المسٌرة النضالٌة لؤلمٌر عبد القادر ٌتناول   

      عن الوطن  فاعدى فً السمألالمسٌرة التً أشاد بها العالم قاطبة واعتبرها المنل ا
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فمن األفكار التً سٌطرت على سٌرة » عتزاز ب. بشرف وأمانة وحب الوطنالوا

األمٌر فكرة الوطنٌة و تعنً محاولة األمٌر بعث الروح للسلطة األجنبٌة التً احتلت 

ت: ببلدكم، أرضكم، دٌنكم، نساإكم الببلد وإنارة الناس بخطاب تتردد فٌ. عبارا

ل األعناق و أن ٌعتدي على الشرف، لقد واإلشارة إلى هذا العدو على أن. ٌرٌد أن ٌغ

«كان األمٌر ٌتحرك"كرجل دولة" إسبلمٌة، وطنٌة ال كرجل طرقة أو جهة أو قبٌلة
1
 

ونجد أهم ما ٌمٌز هذه الشخصٌة النابرة، مع مكان الوطن، ونضالها من أجل. 

إن المقاطع التً ذكرناها وغٌرها كنٌرة فً »وتصدٌها لحمبلت التشوٌش والتدمٌر

الرواٌة ترسم صورة لقابد ورمز من رموز الجزابر كان على قدر عظٌم من العلم 

ونفاد البصٌرة ولعل هذا ما أهل. وهو فً رٌعان شباب. ألن ٌقود هذه األمة وٌرفع لواء 

«عالٌا حتى ٌحفظ لوطن. عزت. وكرامت. ومكانت. بٌن األوطانالجهاد 
2

ان لؤلمٌر كو 

فنجد األمٌر  عبد القادر دور هام فً الحفاظ على الوطن وهو رمز من رموز الجزابر.

البعد الوطنً فً رواٌت. وذلك من خبلل الصراع من أجل الوطن  مّنلعبد القادر 

 عن. واالعتزازب.. والدفاع .وحب

 ماهٌة الهوٌة: -2

تعتبر الهوٌة من أقدم القضاٌا التً شغلت بال اإلنسان بوج. عام، إذ أدلى الفبلسفة    

بدلوهم فً هذا المٌدان، وقدموا تعرٌفات مختلفة منها التعرٌف  على اختبلف مشاربهم

إذ ورد  ،الذي قدم. معجم مصطلحات الفلسفة بناء على األصل الذي اشتقت من. الهوٌة

الهو كما تشتق اإلنسانٌة من اإلنسان، وهو هوٌة الشٌا هو  لفظ الهوٌة مشتق من»فٌ.

«عٌنت. وتشخص. وخصوصٌت. التً ندركها بالجواب عن السإال ماهو؟
3

وبالتالً  

تمنل الهوٌة المنبع األصلً لكل مٌزة خاصة ٌحملها اإلنسان، كما ٌقدم صاحب 

لحقٌقة المطلقة ا»مفهومٌا ٌتسم بنوع من الشمول و مفاده أن الهوٌة التعرٌفات سردا

                                                           
سعد هللا، دٌوان المطبوعات  اسم، ترجمة وتقدٌم وتعلٌق أبو القحٌاة األمٌر عبد القادر:تشرشل شارل هنري -1

 .95: ص4992-95الجامعٌة 
 .131: ص 4992، نوفمبر1ط، ، مسالك أبواب الحدٌد، منشورات الفضاء الحركتاب األمٌر:واسٌنً األعرج -2
 252: ص 4992دار الجنوب للنشر، تونس الفلسفٌة،معجم المصطلحات و الشواهد :جبلل الدٌن سعٌد -3
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«المشتملة على الحقابق اشتمال النواة على الشجرة فً الغٌب المطلق
1

وقد ربط  

ماب. الشٌا هو »:الفبلسفة العرب القدماء مفهوم الهوٌة بمفهوم التشخٌص فقالوا

«باعتبار تحقق. ٌسمى حقٌقة وذاتا وباعتبار تشخٌص. ٌسمى هوٌة
2

عند البحث عن  

نصطدم بمعرفة أنها تجمع متناقضات عدة بٌن ماهو  صطبلحً للهوٌةالالمفهوم ا

ٌعبر عن اآلنا، متعدد ٌمنل الجماعة تمتلك قدرة  محسوس وماهو مجرد، إنها واحد

ما ٌصمد »فابقة فً التوفٌق بٌن المتمانبلت والمختلفات، وهً أساس فً الذات كونها

ل نابت، مما من اإلنسان عبر الزمن إذ تبلزم. مكون. شخصٌت. ومحددة معالم. بشك

«.لآلخرٌنح إبداع. طابعا خاصا، فبل ٌمكن ٌمن
3

كما ٌمكن للمرء أن ٌنظر للهوٌة  

ب. ة التً تمٌزه بوصف. مخلوقا ال تخطعلى أنها مجموع سٌمات. الممٌزة و الدابم»

العٌن والهوٌة هً ما ٌمكن لئلنسان أن ٌصف ب. اآلخرٌن...إال أن الهوٌة هً أٌضا ما 

«أتؤمل ذاتً بصورة مكنفة وأشكل صورة ذاتً أصف فٌ. نفسً عندما
4

ما ٌمكن أن  

عملٌة حٌوٌة ٌتم ج. من هذه التعارٌف التً سبقت اإلستعانة بها، هو أن الهوٌة تنستن

من خبللها تحرٌك قدرات الوظابف العقلٌة، إذ تعد هذه األخٌرة السبل الذي ٌتوسل. 

 الفرد للتعرف عبره على مدى مقبولٌت. عند اآلخرٌن.

 المكونات األساسٌة للهوٌة:-2

 المكون الدٌنً.ة للهوٌة مكونان، المكون القمً ونذكر من المكونات األساسٌ

 المكون القومً:-.22

ٌعتبر المكون القومً من مكونات الهوٌة، إذ تعتبر القومٌة حركة سٌاسٌة فكرٌة    

على لهم متعصبة بالشكل اإلٌجابً، تدعو إلى تمجٌد العرب و إقامة دولة موحدة 

أساس من رابطة الدم واللغة والتارٌخ بدال من رابطة الدٌن باعتبارها أن التكرٌس 

                                                           
 .412: تح محمد الصدٌق المنشاوي، دار الفضٌلة، القاهرة، مصر ص التعرٌفات.:الجرجانًالشرٌف - 1
 . 139: ص 4، ج1544دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، لبنان المعجم الفلسفً، :جمٌل صلٌبا- 2
م 4913ه/1232نماذج روابٌة عربٌة، عالم المعرفة، دولة الكوٌت،دط،، إشكالٌة اآلنا و اآلخر:ماجدة حمود- 3

 .11:ص
4 -peter cozen: تر، سامر جمٌل رضوان، دار وأعمال.، البحث عن الهوٌة وتنشبتها فً حٌاة إٌرٌك إٌركسون

 .53: ص م4919الكتاب الجامعً ، العٌن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، دط
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فً حال اتخاذ فهم الحقابق بالشكل السطحً  الجامد للعناصر التً تشكل الهوٌة،

وى داخل الشخصٌة اإلنسانٌة السلبً فإن نتٌجة ذلك تتمنل فً بروز مساحة بدون محت

غالبا عن األذهان فتمؤل الصورة »ٌفعل بعناصر الهوٌة ٌبقى الوسط الذي ٌنبغً أنو

«.التجرٌدات والغٌبٌات المٌتافٌزٌقٌة، وتختفً حقٌقة القومٌة بٌن الوجود والعدم
1

ٌعتبر 

المكون القومً من أهم مكونات الهوٌة ٌدعو إلى تمجٌد العرب وإقامة دولة موحدة ل. 

 على رابطة الدم واللغة والتارٌخ.

فً سوق الكبلم حول الهوٌة فً جانبها القومً سٌجرنا إلى عملٌة إن الخوض      

إقتحامٌة للكبلم عن اللغة، وذلك ٌعود للرابطة الطبٌعٌة التً تشد الطرفٌن بعضهما 

النقافة ال توجد »ببعض والتً من نتابجها الترافق الوجودي للغة والنقافة فً المجتمع

« ٌبقى إال بوجود نقافةإال بوجود مجتمع، نم إن المجتمع ال ٌقوم وال
2

الهوٌة  اسموتتق 

الخصوصٌة القومٌة، والعمومٌة »النقافٌة للفرد من مجتمع. ظاهرتان متناقضتان

«اإلنسانٌة من حٌث الوظٌفة
3

وٌشكل التناقض الحاصل بٌن الظاهرتٌن حجر الزاوٌة  ،

إذ ٌمنل توافرهما فً النقافة المجتمعٌة أهمٌة كبرى تعمل على تحقٌق إنبات 

الخصوصٌة القومٌة للنقافة شرط إٌجابً للتحقٌق الفكري »الخصوصٌة فً الهوٌة ألن 

فً التعاون البشري، وألن. إذا افتقدت الخصوصٌة اتسم النقافً بالممانلة، ولم ٌعد نمة 

«منطق لفكرة المبادلة
4

لقد اتسم الكتاب الداعون إلى جعل الساحة الفكرٌة ذات قومٌة  

ٌن من خبلل تحدٌدهم للعوامل التً تعمل على ترسٌخ أدبٌات عربٌة إلى اتجاهٌن انن

االتجاه األول فقد جعل من الدٌن العنصر غٌر المجدي »القومٌة داخل نسٌج المجتمع 

فً تنبٌت القومٌة وبٌن هإالء ساطع الحصري، واستبدلوا بما تحصل للعنصر العربً 

ربٌة من خبلل تحوٌلها إلى من شؤن رفٌع بٌن األمم حٌن تم فرض اإلهتمام بالروح الع

       نقافة سابدة ضمن المجتمع ، أما الفرٌق النانً فقد منح للدٌن هالة قدسٌة من النناء

                                                           
 .95: ص1534دٌسمبر 4دراسات عربٌة، دار الطلٌعة، بٌروت ع،للقومٌة العربٌةمفهومان  :دٌمتريأدٌب - 1
 .94: ص443،1553مج من الكتاب،تر، علً سٌد الصاوي، عالم المعرفة ع :نظرٌة النقافة- 2

-31، دار النقافة الدار البٌضاء،المغرب،عم تشوٌ. لها، فكر ونقدالتحول هل بناء للهوٌة أ :بركان محمد أرزقً- 3

 . 31: ص4991ٌناٌر 15
 .29: المرجع نفس. ص- 4
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«وجعل. المقوم األساسً التً تبٌنت علٌ. القومٌة العربٌة
1

فالمكون القومً من أهم  ،

 مكونات القومٌة.

 المكون الدٌنً:-.22

إذ الدٌنً فً المنظومة التً تشكل هوٌة األمة مكانة ذات قٌمةعالٌة، ٌتحتل العنصر   

ٌمنل الركن األساس من األركان التً ٌتكا علٌها التدرٌس الفعلً للهوٌة فً 

المجتمعات العامة، ومن أهم هذه المعانً التً وردت فً القاموس أن الدٌن ٌعنً 

لم اإلجتماع عن جوانب الطاعة و ما تقدم. القوامٌس المتخصصة فً الفلسفة وع

، إذ نقرأ ضمن لدالالت التً سبقت اإلشارة إلٌهامفاهٌمٌة من الدٌن ال ٌبتعد كنٌرا عن ا

على أربعة عقابدٌة تحددها عناصر معٌنة أهمها: وجوب »هذه المعاجم أن الدٌن ٌطلق 

اإلنخراط ضمن مجموعة ما والتسلٌم بما تإمن ب. من معتقد، وقد ٌكون هذا اإلٌمان 

رد موقف ٌجعل الفرد ٌتجاوز ما ٌمكن تفسٌره بالعقل، أو قد ٌكون مبنٌا على أسس مج

«وركابز مذهبٌة مستمد اتساقها من المعقولٌة
2

فمن. أن المكون الدٌنً ٌحتل مكانة  

 ذات قٌمة عالٌة ومرموقة التً تشكل هوٌة األمة فً المجتمعات العامة.

المزٌد من المتعلقات النظرٌة بمسؤلة الدٌن، ٌظهر الجانب التطبٌقً من هذا البحث    

وعلٌ. فإن الدٌن اإلسبلمً الذي رفع األمة العربٌة فً التارٌخ استطاع أن ٌحقق 

الشعور القومً عند العربً، وذلك لعامل قوي وفعال  ٌعلم. العام والخاص، وهو 

 اه  ن  ل  ز  ن  ا أ  ن  إن  » :نزول البٌان باللغة العربٌة وهً القرآن الكرٌم، إذ نجد فٌ. قول. تعالى

، والدٌن اإلسبلمً حمل طٌلة مدة 1سورة ٌوسف اآلٌة«ون  ل  ق  ع  ت   م  ك  ل  ع  ا ل  ٌ  ب  ر  ا ع  آن  ر  ق  

إلى تقدٌم النفع لئلنسانٌة، وهو لٌس محصورا فً زاوٌة  اٌدعو من خبلله قٌماظهوره 

اإلسبلم لٌس تقالٌد »حددت ل. من طرف أفهام مقطوعة كما ٌبٌن ذلك محمد عٌد بقول.

«وعادات ولٌس قضاٌا فكرٌة مجردة، ولكن. تجربة قومٌة عمٌقة وأصلٌة
3

ولبلشارة  

تخذها اأن المدونة التً  العابرة المفٌدة للمنهجٌة فإن الحدٌث عن اإلسبلم هو من باب

                                                           
 .55-54: ص 1،1545، عالم الكتب،طقضاٌا معاصرة فً الدراسات الغوٌة و األدبٌة :محمد عبد- 1

 .499: ص معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفٌة :جبلل الدٌن سعٌد-1
 .53: ص قضاٌا معاصرة فً الدراسات اللغوٌة و األدبٌة :محمد عٌد- 3
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البحث كمادة للمقاربة التداولٌة تتمحور حول شخصٌة فاضت مواقفها الحٌاتٌة بهذا 

 الدٌن.

 :االنتماءماهٌة -2

مع إشتراك. مع عدد كبٌر من األفراد  االنتماءٌستمد الفرد الجزابري إحساس. ب   

ٌؤخذ طابعا سوسٌولوجٌا، وٌوظف غالبا ومن عناصر الهوٌة  اعنصر االنتماءوٌشكل 

طاقة علمٌة كاشفة  االنتماءفً مجال األدب و السٌاٌة وعلم اإلجتماع، وٌمتلك مفهوم 

ٌقول مجدى أبوزٌد مإكدا أهمٌة هذه القدرة »ة برمتها،االجتماعٌفً مستوى الحٌاة 

كنٌر عن اآللٌة محورا مفصلٌا ٌكشف ال االنتماءٌعد  االنتماءالكشفٌة والتحلٌلٌة لمفهوم 

 االنتماءالنفسٌة التً تتحكم فً عبلبقٌة المجتمع بؤفراده ومزال الكنٌرون ٌنظرون إلى 

على أن ٌخص الجانب السٌاسً وتجلٌات. فً حٌن أن. ٌتجذر فً كافة الجوانب 

ٌإكد مجموعة متكاملة تشمل األفكار  االنتماءة، فاالجتماعٌاإلقتصادٌة والنقافٌة و

والتقالٌد التً تتغلغل فً أعماق الفرد فٌحٌا بها وتحٌا ب.، حتى  والقٌم واألعراف

«ٌتنفس. وهو ال ٌراه تتحول إلى وجود غٌر محسوس كؤن. الهواء
1

، وٌمكن القول أن 

هو صورة الوضعٌة التً ٌؤخذها اإلنسان إزاء جماعة أو عقٌدة، و نجده ٌشكل  االنتماء

مجموعة الروابط التً تشد الفرد إلى جماعة أو عقٌدة أو فلسفة معٌنة وكذلك ٌمكن 

  والمجتمع. لئلنتماء أخذ صورة شبكة من المشاعر واألحاسٌس التً تربط بٌن الفرد

كؤن ٌنتمً  ،ضوعٌة ٌفرضها واقع الحالهو حالة مو االنتماءٌمكن القول أن    

إذا كان الواقع الموضوعً ٌفرض على »اإلنسان إلى قومٌة معٌنة كالقومٌة العربٌة

ات تؤخذ نسقا ٌتكامل فٌ. أو قد االنتماءات فإن هذه االنتماءاإلنسان مجموعة من 

اءات ٌعنً الوضعٌة التً ٌؤخذها اإلنسان إزاء وضعٌات إنتم االنتماءتعارض، فتسبق ٌ

كالعروبة  االنتماءمتعددة، فاإلنسان العربً الٌوم تتخالف. مجموعة من مشاعر 

واإلسبلم والقبٌلة والطابفة والوطن، وإزاء هذه التعددٌة قد ٌقع فً صراع الهوٌة 

                                                           
كتاب مركز دراسات الوحدة العربٌة،  ، مجالهوٌة وقضاٌاها فً الوعً العربً المعاصر :اسمزكً قرٌاض - 1

بٌروت، تشرٌن النانً  ،1(،حقوق الطبع والنشر والتوزٌع محفوظ للمركز،ط24سلسلة كتب المستقبل العربً)

 .112: ص 4913نوفمبر
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بٌن انتماء تعارض الات ٌعارض بعضها اآلخر كاالنتماء، ألن بعض هذه االنتماءو

لزاوٌة ٌتحدث زكً نجٌب محمود بعمق واهتمام كبٌر القبٌلة إنتماء الوطن، ومن هذه ا

«ال ٌتكامل مع نسق األهمٌة االنتماءحٌث ٌرى أن نسق 
1

و فً األخٌر نستنتج أن  

ٌنفرد بالداللة على الظاهرة اإلنسانٌة دون غٌرها من الظواهر وٌتجلى  االنتماءمفهوم 

 ات كإنتماء إلى الوطن وغٌره.االنتماءفٌ. عدٌد من 

 فً"كتاب األمٌر": االنتماءالهوٌة و -4

فً تقاطعات عدة تطرح منذ زمن بعٌد على بساط  االنتماءٌتشاكل مفهوما الهوٌة و    

ة االجتماعٌالبحث العلمً، إذا غالبا ما ٌستخدم أحدها فً مكان اآلخر فً األبٌات 

شكالٌة التً المعاصرة، وإذا كان كل من هذٌن المفهومٌن ٌطرح إشكالٌة بمفرده فإن اإل

 االنتماءٌطرحها التداخل بٌنهما تتجلى بقوة، فرواٌة األمٌر هً رواٌة الهوٌة و 

ة الجزابرٌة ألبناء هذا الجٌل أو العصر وإن المتؤمل تبٌن كٌفٌة بناء الدول الجزابري

اإلسبلمٌة، والخوف على ظ أن اإلعتزاز بالهوٌة العربٌة وفً سٌرة األمٌر ٌبلح

ٌزه من الضٌاع، قد شكبل حافزا ل. لمقاومة اآلخر المستعمر لهذا الخصوصٌة التً تم

لن نستغرب رغبة هذا اآلخر فً القضاء على هوٌت. حتى بعد أن سلم سبلح. وعاش 

أسٌرا فً فرنسا، فهو ٌرغب فً تخلٌص. من أهم مكونات شخصٌت.، كً ٌستطٌع 

لم تغٌرك فرنسا »ستغربا ٌنٌر قلق.، لهذا وجدنا الكولونٌل)دوما( ٌقول ل. مالقضاء عما 

«كنٌرا، وهً التً كانت تحلم أن تجعل منك مواطنا من ذوٌها....
2

، ٌستغرب 

المستعمر هنا، كٌف حافظ على هوٌت. رغم مدة أسره الطوٌلة، كما ٌستغرب إصراره 

األمر ٌنسجم ومعتقده، منلما ٌستغرب أن سنوات المعاناة  على الرحٌل إلى بلد إسبلمً

بلدا جمٌبل منل فرنسا لم ٌهنا ل. العٌش فٌها.هذا الرأي كً ٌؤض جانب. لم تغٌره، وأن 

ان ٌبقٌ. أسٌرا لدٌ. ناكنا كل عهوده مع. ولم ٌتوان هذا اآلخر خبلل هذه الترة من 

أتمنى أن »تقدٌم كل المغرٌات، كً ٌتخلى األمٌرعن إنتماب. ٌقول )بٌجو( صراحة

الحكومة أن تمنحك أنت وأهلك  تصل إلى قرار تبنً فرنسا كوطن لك، وتطلب من

                                                           
 .113-112: ص ،رالهوٌة وقضاٌاها فً الوعً العربً المعاص :اسمرٌاض زكً ق- 1
 222: ص، كتاب األمٌر مسالك أبواب الحدٌد :واسٌنً األعرج- 2
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قطعة أرض غنٌة، وستكون لك حٌاة مساوٌة لحٌاة أي مواطن فرنسً محترم، أعرف 

، ولكن فكر فً مستقبل أبنابك وحاشٌتك، أنت ترحا منل هذا قد ال ٌغرٌك كنٌراأن مق

«ترى أنهم ٌموتون ٌومٌا ملبل وكمدا
1

نجد هنا، دعوة صرٌحة لٌنبذ األمٌر هوٌت.، 

وٌة اآلخر الفرنسً، مما ٌتٌح ل. الحصول على جملة من المغرٌات المادٌة ال وٌتبنى ه

وأقرباب.، الذٌن  ب.تجد صدى نفس. فٌحاول أن ٌنٌر عاطفت.  وحس. اإلنسانً تجاه أبنا

ٌعانون حٌاة األسر، وٌلفت نظره إلى ضٌاع مستقبلهم فٌ.، وبالتالً ٌعتبر الفهم 

المنصب على الهوٌة فً هذه التبادالت السٌاقٌة المحرك األساسً لؤلمٌر، الشٌا الذي 

أعطى لآلخر بكل أطٌاف. انطباعا غٌر نابت عن األمٌر تمنل فٌما قال. السارد ناقبل 

لمٌناء نم إلى تركٌا فقد ارٌس أٌن امتطى األمٌر القطار متوجها إلى االحدث من ب

تارة مقاوما شرسا ومبلكا وروحانٌا، وتارة ما ردا قاببل ودموٌا ٌتلذذ بدماء » :ظهر

«خصوم. الذٌن ٌذٌقهم كل ألوان التعذٌب....
2

وأراد دٌبوش أن ٌجعل األمٌر فً  ،

سبلمٌة الحقٌقٌة المتقٌدة فً داخل.، ولقد صف.، ولكن ما استطاع نظر لشعلة الهوٌة اإل

كنت أرٌده  »:ما كان ٌتمتع ب. األمٌر فقال سقف فً أواخر سرد بملفوظ بٌنعبر األ

ستعدا أن أرحل بصحبت. إلى البابا لتعمٌده العالٌة وكنت م مسٌحٌا ٌخدم رسالة المسٌح

كان مسلما فً فقد  لٌصٌر واحدا منا ...لكن. كان أقوى من أن ٌكون رجل دٌن واحد،

«قلب كل المعارك الكبرى لمصلحة اإلنسان
3

نعم كان مسلما منتمٌا إلى دٌن.  ،

 اإلسبلمً الذي أبان ل. الكٌفٌات المتعددة والناجحة فً التعامل مع الوجود بوج. عام،

فنص األمٌر ٌمارس على القارئ نوعا من األرغام الطوعً فً الدخول إلى ساحة 

ً المحددات التً ترسم ل. هوٌة الفرد داخل المجتمع اإلنسانالحكً كً ٌتم ل. اكتشاف 

، وهوٌة المنتمً إلى رقعة جغرافٌة تولى األمٌر عبد القادر إمارتها بإقتراح بوج. عام

أبٌ. محً الدٌن باختٌار القبابل المباٌعة، وفً نصب كتاب األمٌر ٌذٌع السارد هذا 

إذ نطالع فً الرواٌة ما قرره األب  األمر فٌجعلهمن البداٌات الهامة للنص الروابً،

كنت أتمنى أن ٌعفٌ. من رإٌة ». الروابً ٌقول فٌ. محً الدٌن وصفضمن مونولوج 
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«ولكن لٌكن هذا سٌجعل من بٌعت. -أي مشهد إعدام قاضً أرزٌو-هذا المشهد
1

من. و ،

 ءاالنتمانستنج فً األخٌر أن فً رواٌة األمٌر توجد مقاطع عدة تبٌن فٌها الهوٌة و 

مامن خبلل رواٌة لئلسبلم فهما مفهومان  وواسعان و تكنا من شرح بعض مقاطعه

 "كتاب األمٌر".

 األنا و اآلخر فً رواٌة"كتاب األمٌر": -5

تعد إشكالٌة األنا واآلخر من أهم المسابل والقضاٌا التً تناولتها العربٌة عامة    

 والجزابرٌة خاصة وهذه الننابٌة واضحة وبارزة فً أعمال كنٌر من الروابٌٌن.

 ما هٌة األنا: -.22

إال ب:نحن، وٌصلح  أنا ال ننٌة ل. من لفظ»بن منظور الاألنا فً المعجم اللغوي    

الجمع...واعلم أن. ٌوصل بها تاء الخطاب فٌصٌران كالشٌا الواحد، نحن فً الننٌة و

من غٌر أن ٌكون مضاف إلٌ.، تقول:أنت، وتكسر للمإنث وأنت وأنتن، وقد تدخل 

«علٌ. كاف التشبٌ. فتقول أنت كؤنا وأنا كؤنت، حكً ذلك عن العرب
2

وقد استمر ، 

م اللغوي بكون. شٌبا واحدا، وعلى كون. ضمٌرا مولد للضمابر معنى األنا فً المعج

، الهوٌة والشخصٌة وتشكل ألدبً فإن األنا تتقاطع مع الذاتل ااألخرى، أما فً المجا

وما تحمل. من  subjectاألنا هً الذات »مترادفات بالنسبة لها فً اإلصطبلح و

علٌ. من أفكار وآمال  تشملنفسٌة أو إٌدٌولوجٌة، وما و أ مظاهر وخصابص نقافٌة

«وطموحات وصراعات وتوترات...
3

أي أنها مجموعة السمات التً تمٌز الذات  ،

وتعرف بها من خبلل مظاهر داخلٌة)التفكٌر، الوعً، القٌم، والمكتسبات( وأخرى 

 خارجٌة)الشكل والمظهر، اللباس، طرٌقة األكل.

ة الفرد فً مجتمع. ٌسعى جاهدا األنا جملة من السمات المتوارنة التً تكون نقاف   

األنا هً مركز شخصٌتنا وأنها ال تنمو وال  الذات أو»للتؤصٌل لها والحفاظ علٌها ألن 
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ة وأن الشعور باألنا لدٌنا ال ٌبرز دون االجتماعٌتفصح عن قدرتها إال من خبلل البٌبة 

«أن ٌكون مصحوبا بذوات اآلخرٌن
1

نا هنا ٌعد اآلخر شرطا فً معرفة األ ومن 

الذات التً ترد إلٌ. أفعال »عرفتها لذات اآلخر كذلك، كما أن األنا هو ملنفسها و

، ٌة، وهو دابما واحد ومطابق لنفس.الشعور جمٌعا وجدانٌة كانت أو عقلٌة أو إراد

ولٌس من الٌسر فصل. عن أغراض. وٌقابل اآلخر والعالم الخارجً، وٌحاول فرض 

«لٌةنفس. على اآلخرٌن وهو أساس المسإو
2

رسة التحلٌل النفسً، فاألنا عند مد، 

 فنظرٌات األنا أو الشخصٌة ترتكز على إدراك الذات وكٌفٌة شعورها بنفسها.

 ما هٌة اآلخر: -2.5

على فعل  اسمأحد الشٌبٌن، وهو  اآلخر بالفتح»بن منظور فً لسان العرب اٌعرف.    

آخر، وأصل. أفعل من األننى أخرى...اآلخر بمعنى غٌر كقولك، رجل آخر وتوب و

التؤخر فلم اجتمعت همزتان فً حرف واحد استقلتا فؤبدلت النانٌة ألف لسكونهما، 

«وانفتاح األولى قبلها
3

ومإنن.  فاآلخر فً األصل من التؤخٌر، وجمع. آخرون،، 

صطبلح الأحد الشٌبٌن أو األمرٌن والغٌرٌة مرادف لآلخر، وفً ا أخرى، وٌقصد ب.

أن نمة الذات أو هو الطرف المقابل للذات كما نفهم أٌضا اآلخر هو طرف غٌر »

«تبلزما بٌنهما
4

فوجود اآلخر ٌشكل ضرورة ٌتحقق بها وجود األنا وبحضور اآلخر  

ختبلف والتماٌز الذي تفتقد إلٌ.، فتنظر إلى حاجتها فٌ.، وإذا سلمنا بؤن التدرك الذات ا

..مفهوم نسبً ومتحرك ذلك أن ».مختلف عن الذات ، فسوف نجد أن. اآلخر هو ال

لٌست  ة هً الذات، وهذه النقطة المركزٌةاآلخر ال ٌتحدد بالقٌاس إلى نقطة مركزٌ

نابتة بصورة مطلقة فقد ٌتحدد اآلخر بالقٌاس إلى كفرد أو إلى جماعة معٌنة قد تكون 

لقٌاس داخلٌة كانساء من بالقٌاس الرجال، والفقراء بالقٌاس إلى األغنٌاء أو  خارجٌة با
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«إلى مجتمع بصورة أعلم
1

التعدد والتنوع فً أشكال فالذات المتغٌرة تفرض هذا  ،

وفً األخٌر  اآلخر انطبلقا من معرفة ماهٌة األنا ٌمكننا معرفة اآلخر المقابل لها.

نستنتج أن األنا واآلخر هما وجهان لعملة واحدة، ال ٌمكن الفصل بٌنهما، فكل منهم 

 جوده وكٌنونت. على حساب اآلخر.ٌهدف إلى تحقٌق إنبات و

 :االنغالقو االنفتاحاألنا بٌن  -6

على كل  االنفتاحتمٌل األنا الجزابرٌة األمٌر عبد القادر فً نناٌا الرواٌة، مرة إلى    

والقطٌعة  االنغبلقما جاء ب. اآلخر المستعمر وهذا لمواكبة العصر أنذاك، ومرة إلى 

 مع. للحفاظ على الدٌن والهوٌة والنقافة والحضارة..إلخ.

 :االنفتاحاألنا و -.22

نفتاح األنا اهد حوارٌة كنٌرة وعدٌدة توحً بالقد وردت فً رواٌة كتاب األمٌر مش   

الجزابرٌة على اآلخر العربً، نقافة وحضارة وعلوما...إلخ فاألمٌر عبد القادر فً 

لمساٌرة العالم، الذي شهد تقدما وتطورا ورقٌا  االنفتاحالرواٌة إنفتح وتبنى فكرة 

حضارة ونقافة وعلوم اآلخر المستعمر حٌث قرأ الكنٌر  مأنذاك، ففتح كل األبواب أما

بدأت أقرأ كتابكم »من الكتب الفرنسٌة وقرأ اإلنجٌل، وٌبرز هذا فً قول األمٌر 

«.اإلنجٌل....لكن هذه المرة انا مصمم على قراءت. كامبل
2

ومن هنا نفهم أن األمٌر  

 لم ومتحضر.صمم على قراءة إنجٌاهم لٌبٌن للمستعمر على أن. متفتح ومسا

األمٌر حاكى الغرب كنٌرا فً المٌدان العسكري، حٌث كان ٌتمنى لو ٌملك مدفعا    

حربٌا واحدا شبٌها لمدافع المستعمر، لتكون ضربات. مفٌدة وقوٌة هذا ما جاء فً قول. 

كل ضرباتنا غٌر مفٌدة وأالتنا ضعٌفة...نحتاج إلى مدافع من عٌار أقوى كتلك التً »

«ٌونٌمتلكها الفرنس
3

فاألمٌر بمحاكاتهم وتقلٌدهم، ٌتم بناء دولة قوٌة ٌعمها التقدم  ،

والرقً واإلزدهار مدخل حقٌقً ل. حٌث انفتح األمٌر كلٌا، حتى أصبح ال ٌرى اآلخر 

                                                           
1
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ناه عن فرنسا نحن سجناء وكل ما بنٌ»عدوا ل. والمقطع التالً ٌإكد على ذلك 

سنا أننا الوحٌدون الذٌن ٌنظر هللا ٌر صحٌح كنا ننظر إلى أنفوأوروبا كان جوهره غ

إلى وجوههم ٌوم القٌامة وأن الجنة حكرا لنا و أن هللا ملك للمسلم وكلما تعلق األمر 

«باآلخرٌن أنزلنا علٌهم السخط
1

خبلل هذا المقطع نستنتج أن األمٌر حاكى ن م، 

 المستعمروانفتح علٌ. حتى أصبح بالنسبة ل. مجرد إنسان عادي ولٌس عدو.

كان بن دوران الٌهودي حٌث اومتٌنة ب األمٌرعبد القادر عبلقة قوٌةكانت تربط    

    ٌستشٌره فً كل كبٌرة وصغٌرة فٌما ٌخص أمور الحرب، بل كا همزة وصل بٌن. 

إبن دوران »و بٌن الفرنسٌٌن فإبن دوران كان مخلصا لؤلمٌر فً قول األمٌر عن. 

كبٌرة فقد منحناه كل الصبلحٌات كان حلقة  معرفة قدٌمة بالنسبة لوالدي بٌنهما عبلقة

وصل بٌننا وبٌن الفرنسٌٌن ال لم نرى من. ما ٌإذٌنا، أما كون. ٌهودٌا فقد وجدنا الخٌر 

«أحٌانا فً الٌهود والمسٌحٌٌن أكنر مما وجدناه فً إخواننا
2

فاألمٌر فً هذا المقطع  

ستفاد من خبرتهم ابل و على اآلخر، بغض النظر عن دٌن. ولغت. ونقافت. االنفتاحجسد 

قبل أن ٌنتهً »فً مجال صنع البارود األخصر فتمكن من بناء مصنع كبٌر فً قول. 

األغا... قد وصل مع خٌالت. إنزلق بسرعة نحو خٌمة األمٌر فً  ناألمٌر من كبلم. كا

«.جوار خبٌرٌة اإلٌطالٌٌن فً األسلحة النقٌلة والمدفعٌة
3

لقد تغاضى األمٌر عن  

ٌن. وعادات. وتقالٌده وانفتح على اآلخر كً ٌستفٌد من خبرت. فً صنع نقافت. ود

واإلحتكاك باآلخر الغربً ٌولد التقدم والتطور والرقً ولكن  ، إّن االنفتاحالبارود

الكلً ٌإدي إلى اإلنسبلخ عن الهوٌة وبالتالً الذوبان واإلنصهار فً حضارة  االنفتاح

 اآلخر.

 :االنغالقاألنا و -.22

ستطاعت أن تجسد اأبوب الحدٌد للروابً واسٌنً األعرج  إن رواٌة األمٌر مسالك   

األنا و اآلخر، فدعت إلى غلق جمٌع المنافذ واألبواب حٌث منع  االنغبلقوتصور لنا 
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التعامل مع الفرنسٌٌن، واعتبر أي نوع من هذا هو خٌانة  "محً الدٌن"والد األمٌر 

أحمد بم طاهر الذي باع دٌن. وعرض. »للدٌن والعرض والوطن فقال محً الدٌن: 

«ووطن. للكفاح التعامل مع النصرانٌٌن الغزاة المشنقة هللا أكبر هللا أكبر
1

فمحً الدٌن  

رتكب هذا الجرم تحت ضغط قام بمحاكمة الخابن أحمد بن طاهر على الرغم من أن. إ

تحاكموننً على جرم »السلطات الفرنسٌة اآلخر قال قاضً أرزٌو مدافعا عن نفس.: 

ارتكبت. تحت ضغط عسكري فرنسً وكنت مكرها وأنا أكفر عن ذنبً بطلب 

«الصفح
2

وهذا المقطع ٌدل على لكن محً الدٌن لم ٌقبل أعذاره وأسباب. وأعدم.  

كنك تمادٌت أنت تعرف أننا منعنا التعامل مع الفرنسٌٌن لقد حذرناك وطلبناك ول» ذلك

«وحرمنا بٌع المواشً والبغال والخٌول والتبن والعلف لهم 
3

 االنغبلقفاآلن أعلنت 

أي أن. نتٌجة  االستعماروالقطٌعة مع اآلخر وهو قرار ناجم وناتج من تجربتها مع 

 والنقافة والهوٌة. للخوف والرعب والهزٌمة وأٌضا للحفاظ على الدٌن والحضارة

على اآلخر وعاد إلى الموروث العربً لٌستمد  االنفتاحاألمٌر عبد القادر رفض    

الكتب التً كان ٌفتح بها األمٌر »القوة من. ولٌقتدي ب. وٌسٌر على منوال. وٌقول 

واز أمام ذوٌ. ومرافقٌ. الصغرى فً علم الكبلم للسنوسً بجلسات. العلمٌة فً أم

ابن أبً زٌد القٌروانً فً الفق. ومصنفات البخاري وكتاب الشقاء  ورسالة اإلمام

«لئلمام عٌاض
4

وهذا المقطع ٌدل على أن األمٌر ٌنطلق من ذات. لٌإكد إستقبللٌة  

الفكر العربً والهوٌة القومٌة والوحدة التكاملٌة فاألمٌر رفض التسول النقافً 

من هنا فاألمٌر األنا ترك. القدماء ولتبعٌة فراح ٌستفٌد من التراث الذي والمعرفً وا

إنغلق وتوقع على ذات. ومورون. وال ٌسعى إلى نقافة األخرى الفرنسً ألن. بالنسبة ل. 

المحتل الذي فرض هٌمنت. وسٌطرت. ولقد دافعت القبابل عن والنستبد و هو الظالم

أن لقد شاء هللا  »وطنها لكنها فشلت بسبب ضعف عتادها الحربً حٌث قال األمٌر

سنة إلنقاذ شعبنا من  96ٌجب أن نقبل بهذا القدر قاتلنا مدة تنتهً هذه الحرب، 
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«غطرسة الغزاة
1

نغبلق األنا على اآلخر وخوضها حروب عدٌدة لتحرٌر أرضها، اف 

ٌدل على وعٌها وإدراكها لآلخر المختلف عنها دٌنٌا ولغوٌا ونقافٌا وعقابدٌا ٌسعى إلى 

ل مبادبها وأسسها من دٌن إسبلمً، ولغة وهوٌة طمسها ومحوها وبالتالً محو ك

الهدف كان واضحا إبادتنا نهابٌا ودحرا »ونقافة وحضارة وٌتمنل هذا فً قول األمٌر 

«بآلة فتاكة.
2

الشعب الجزابري نستنتج من هذا المقطع أن هدف المستعمر هو تدمٌر  

ل فً أمور نغلق ورفض التعامانفتح فً أمور وااألمٌر  كلٌا وسلب حقوقهم، لكن

ؤخذ من ٌنفتح لٌواكب العصر ولٌلحق بالركب الحضاري وا فقد ،أخرى مع اآلخر

شر لنغلق لٌتصدى ااآلخر النقافة و العلوم من طب وفلسفة وهندسة ....إلخ، وأٌضا 

 .المستعمر وخوفا من. أن ٌزرع نوابت. وأسس. ومبادب.

 العربً: فاألنا وصورة المثق-7

ستطاعت أن تجسد وتصور صورة المنقف العربً من خبلل اإن رواٌة األمٌر    

مٌر عبد القادر الجزابري حٌث وظف على أن. رجل مناضل متدٌن منقف ألشخصٌة ا

كم أتمنى أن ٌنتهً هذا البإس »شغوف بمطالعة الكتب وهذا المقطع ٌدل على ذلك 

«وأعود إلى كتابً
3

ر من األمٌر كان ٌبكً على كتاب أكن»وفً قول "جون موبً"  

«بكاب. على عزٌز
4

ألن الكتاب بالنسبة ل. مفتاح العلم الذي ٌنٌر الدروب والطرقات  

  فً الجهل.  ٌقبعونأمام. وأمام قبٌلت. وأنصاره الذٌن 

«مد األمٌر ٌده نحو مصنف المقدمة إلبن خلدون» :ٌقول الروابً أٌضا   
5

فاألمٌر ال  

المنفى ال ٌتوقف عن  ٌخلد إلى النوم حتى ٌقرأ كتابا لٌشفً غلٌل.، األمٌر حتى وهو فً

القراءة، األمٌر كان فً صراع دابم ومتواصل مع الجهلة الذٌن خانوه وإرتدوا فً 

الذي تحكم. العصبٌة القبلٌة األمٌر كان ال  حٌط النقافً والفكري البدابًصراع مع الم

فً و الغاشم بقدر ما كان ٌحارب الجهل المدسوس فً أتباع. ألن. سبب ٌحارب العد
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ٌتحٌن اآلن الفرص نار األخ الذي »مهولة  تخلف وضعف األنا لٌصبح بٌن نار

«لتدمٌره نهابٌا
1

ختبلف نقافة اآلخر الفرنسً اكما استطاعت رواٌة األمٌر أن تصور  

ما المسٌحٌٌن فٌقٌمونها فً أفمعظم لقاءات المسلمٌن ٌقٌمونها فً المساجد والزواٌا 

الكنابس، ألن الجزابرٌٌن مسلمون ونقافتهم إسبلمٌة والفرنسٌون مسٌحٌون ونقافتهم 

 مسٌحٌة فنقافة الغربً تختلف عن نقافة العربً المسلم كما فً القول التالً للمرأة

لماذا تتزوجون نساء كنٌرات ولٌس واحدة منلما نفعل نحن »المسٌحٌة محاورة األمٌر 

«فً نقافتنا
2

التقالٌد والخصوصٌات هً التً تسمح فكانت إجابة األمٌر ،أن العادات و 

ن هنا نصل إلى أ .بتعدد الزوجات وان لكل دٌن مٌزة المكان والقوم الذي ٌنزل فٌ.

سعى دوما إلى اإلطبلع على الكتب القدٌمة لئلستفادة منها لعربً األمٌر كان ٌقف االمن

فالمنقف كان هدف. واحد ووحٌد، تغٌٌر العقلٌة الجزابرٌة التً تعٌش فً الجهل 

 .والخرافة للقٌام بالدولة التً هزمها اآلخر الفرنسً

 تمظهرات األنا واآلخر فً رواٌة"كتاب األمٌر": -8

واٌة "كتاب األمٌر أن ٌنٌر قضٌة تشغل بال تمكن "واسٌنً األعرج" من خبلل ر   

كبار ساسة العالم فً العصر الحدٌث وهً مسؤلة "التعاٌش بٌن الشعوب" فً كنف 

اإلحترام المتبادل دون اإللتفات إلى ما ٌمٌز كل شعب وأمة عن غٌرها لقد كتب 

 "األعرج" رواٌة "كتاب األمٌر" بؤسلوب إبداعً وفق منظور إٌدٌولوجً ٌعكس موقف.

 ورإٌت. للعالم الذي ٌعٌش فٌ..

 منطلقات رؤٌة اآلخر لألنا: -.22

ٌنفرد اإلنسان كمخلوق بمٌزة الوعً بالزمن فهو كابن ٌحس بهذا الزمن وٌرتبط ب.    

ولهذا نجد اإلنسان دابم الحنٌن لطفولت. وشباب. وماضٌ. الحاضر واألمة المحترمة ال 

ب. وتذكر ب. األجٌال كل هذه اإلنشغاالت  تنسى تارٌخها بل بالعكس هً دابمة االتصال

"جون موبً" والذي أشرنا كان  استحضرها المإلف عبر ذات ساردة هً شخصٌة
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ٌسترجع المواقف اعتمادا على ذاكرت. فٌتوقف عند المحطات التً عاٌشها وعاصر 

من خبللها سٌده القس"دٌبوش" أسقف الجزابر الذي منل فً الرواٌة اآلخر الذي ٌسعى  

وذج للرجل المتسامح الذي ٌخدم غٌره أكنر من خدمت. لنفس. وفً ذلك موهو نر للخٌ

مونسٌنٌور دٌبوش كان ٌحب الماء والصفاء والنور »ٌقول عن. خادم. "جون موبً" 

م تمنح. إال المنفى والجري وراء على الرغم من الظروف القاسٌة التً ل والسكٌنة

ن شٌا للدنٌا ونسً أن. هو كذلك كابخرٌن، حتى نسً نفس.، لقد منح كل سعادة اآل

«ف بشوق ومحبة وٌحس. بوجودهبشري فً حاجة لمن ٌؤخذه من الكت
1

إن مباٌعة ، 

"األمٌر" كقابد وخلٌفة للمإمنٌن وهإالء ال ٌزال فً شرخ الشباب دلٌل على شخصٌت. 

الداعمة القوٌة وحكمت. والكفاءة التً تإهل. للقٌادة واإلجماع الذي ٌلقاه من المواقف 

لهذا اإلجماع رإٌا "الشٌخ األعرج" الرجل صاحب الكرامات الذي ٌحكً رإٌاه قاببل 

أٌت موالي عبد القادر الجٌبللً شاء هللا ب. فً لباس ابٌض فضفاض، أخذنً نحو »ر

ا كشف لً عن عرش زاوٌة خالٌة وقال لً أغمض عٌنك،أغمضتها، وعندما فتحته

نم مد ٌده نحو سهل غرٌس وجاء بشاب ملٌا  ، قلت سبحان هللا،كبٌر فً الصحراء

«بالحٌاة من عمر سٌدي"عبد القادر" ووضع. وصٌا على العرش
2

، هذه المشاهد من 

"األمٌر" ومنها نستخلص األحكام اإلٌجابٌة  الرواٌة شكلت بداٌة التروٌج لمباٌعة

 والمواقف المسجلة لشخص"األمٌر" فهو فً نظر قوم. قابد وفارس ال ٌشق ل. غبار

 كما ٌقول العرب وأصل. شرٌف.

"دٌبوش" الذي  فً حدٌننا عن صورة األنا فً منظور اآلخر سنعود لشخصٌة القس   

بكل ما  ى، لذا سعالحكٌمة ومدى سماحت. ونبل أخبلق.تؤنر بمواقف "األمٌر" وقرارات. 

وفً هذا ٌقول  ،ٌملك من أجل تحرٌر األمٌر من سجن. فً محاوالت جادة ومتكررة

ارتبط بهذه األرض فدافع عنها بابتسامة، ودافع عن رجلها الكبٌر » ً:وابالر

«األمٌر،منل الذي ٌدافع عن كتاب مقدس
3

ند عبعد طلب المرأة من القس التوسط ف، 

سٌدي » :لؤلمٌر ٌقول فٌها األمٌر إلطبلق سراح زوجها، ٌتوج. "دٌبوش" برسالة
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رجل مإمن متفان فً خدمة هللا منلك تماما....وسؤقف أنت ال تعرفنً، ولكنً -السلطان

لً أخً  كان ظنً فٌك صادقا، أعدعند مدخل خٌمتك وأقول لك بصوت لن ٌخٌب إذ 

«الذي وقع أسٌرا بٌن أٌدٌكم...
1

وكانت هذه الرسالة بمنابة البداٌة التً تعبر عن ،

م ندالالت عمٌقة تل مبلاحٌث سٌؤتً الرد سرٌعا من األمٌر ح ،انفتاح اآلخر على األنا

 :فكان وقع هذا الرد عمٌقا ومإنرا فً نفس."دٌبوش" ،ٌر لهمانظعن حكمة ونبل ال 

مونسٌو أنطوان أدولف دٌبوش...لقد بلغنً مكتوبك وفهمت القصد، ولم ٌفاجبنً »

ومع ذلك أعذرنً، أن أسجل مبلحظتً لك  مطلقا فً سخاب. وطٌبت. لما سمعت. عنكم،

إطبلق سراح  ًأن تطلب من قا لئلنسان، كان من واجبكبوصفك خادما هلل وصدٌ

حبسناهم منذ عودة الحرب بعد فسخ معاهدة التافنة، ولٌس  المساجٌن المسحٌٌن الذٌن

سجٌنا واحدا كابنا من ٌكون، وكان لفعلك هذا أن ٌزداد عظمة لومس كذلك السجناء 

«المسلمٌن الذٌن ٌنطفبون فً سجونكم، أحب ألخٌك ما تحب لنفسك
2

 ومن الصور، 

 "جون موبً" خادم القس ، نجد الصور التً ٌنقلها السارداآلخراإلٌجابٌة لؤلمٌر لدى 

"دٌبوش" حٌنما ٌصف األمر مدى التقارب والتآلف الروحً االذي حدث بٌن األمٌر 

«وسٌلة إلى المحبة العلٌااألمٌر كان »القس قاببل 
3

ولم تقتصر الصور اإلٌجابٌة لدى ، 

 األمٌر على القس وخادم. بل وصلت حتى لبعض الضباط وقادة الجٌش.اآلخر عن 

كل هذه الشهادات فً حق" األمٌر" والصور اإلٌجابٌة عن شخص. وأخبلق.    

ومعاماالت. جعلت من. رمزا ونموذجا ٌقتدى ب. بل وجعلت من اآلخر ٌنظر لؤلمٌر 

وعلو الهمة فهذا دلٌل على  ألخبلقباترام شدٌدٌن، وإن شهد لك عدوك نظرة تقدٌم واح

 عظمة السلطان.

 اآلخر من منظور األنا:-.22

ل التارٌخٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة فً رسم تشكٌل صورة متتظافر مجموعة من العوا    

والناقم على المحتلٌن  ،اآلخر لدى األنا، فموقف اإلمام الداعم لؤلمٌر من خبلل مباٌعت.
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الٌوم سٌتم مباٌعة هذا » :معاملتهم حٌث ٌقولالفرنسٌٌن نتٌجة تصرفاتهم وسوء 

السلطان، الذي سٌحارب فلوال الغزاة الذٌن سرقوا الببلد وكرامة العباد والكفار 

 سنذهب كلنا إلى مقام سٌدي عبد القادر المرتدٌن فً السهول حتى حدود وهران،

«أنصروه ٌنصركم هللا
1

ٌقوم ب.  كما ٌعبر أحد زعماء القبابل عن مدى استنكاره لما، 

قٌمنا البعد عن معتقداتنا و لً المحتل( من ممارسات هً بعٌدة كهذا األخٌر )الفرنس

ف لنا أن نصدق رومٌا جاء ٌا أمٌر المإمنٌن كٌ» :قاببل "األمٌر"كمسلمٌن فٌخاطب 

ٌحاربنا؟ حرق زرعنا ونهب أموالنا ، وسً نساءنا والٌوم ٌقترح علٌنا سلما خسرنا 

«فٌ. أكنر مما ربحنا
2
إن الصورة التً تجعل األنا ٌرفض اآلخر وٌتصادم مع. لٌست ، 

ألننا قد نلتمس فً أحدهم خٌرا بل وخدمة ال حقاق الحق  ،نابتة فً النص الفرنسً

اء للفرنسٌٌن خدموا القضٌة الجزابرٌة اسمخ نورتنا المجٌدة ٌوسعادة اآلخرٌن وفً تار

تغبلل والظلم التً سلطت على سأبناء جلدتهم رافضٌن كل أشكال اإلووقفوا فً وج. 

هذه الصورة اإلٌجابٌة وهذا »أبناء الشعب الجزابر، وقد منل المونسٌنٌور دٌبوش" 

ث ٌصف الراوي ردة فعل. وهو ٌري ٌعلن وضع وٌعاٌن الوج. اآلخر للفرنسٌٌن حٌ

لمكدسٌن مساجٌن العرب فً سجن  قلعة القصبة الذي إمتؤل بالسجناء العرب اوضع ال

تسلق على صدورهم كابنات صغٌرة منل الدود ء، شب. عراة، ترجاال ونسا

.«رتخًمال
3
 هنا نجده تؤنر بوضع الذي ٌعانً من. العرب. 

قد جسد النص التقارب بٌن األنا واآلخر من خبلل أسلوب الحوار الذي مكن كل ل    

حاولة فهم. ومن ذلك قول األمٌر مخاطبا مطرف من إمكانٌة التعرف على اآلخر و

منحنً من انت غالٌة علً، ومستعد أن أمنح دمً إلنقاذها أروحك » :القس"دٌبوش"

«نحوه قوتك ألتعرف على دٌنك وإذا إقتنعت ب. سرت
4

نجد فً هذا القول التقارب ، 

 بٌن األنا واآلخر من خبلل الحوار والتعرف كل منهما على اآلخر ومحاولة فهم..
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نفتاح األنا اٌورد السارد فً النص مجموعة من المقاطع السردٌة التً تإكد درجة    

 :إذ ٌقول مخاطبا القس ،)األمٌر( على اآلخر)المسٌحً( تحقٌقا لمبدأ حوار األدٌان

بمساعدتك بدأت أقرأ كتابكم اإلنجٌل وفً فترة إقامتك بجانبً أتمنى أن تسمح لً »

لً الحروب والتنقبلت المستمرة إال قراءة ، لم تتح عن بعض القضاٌا الغامضة

إن أمكن ،  شذرات صغٌرة هنا وهناك ولكنً هذه المرة مصمم على قراءات. كامبل،

«أن ٌختل إٌمانهم سادتنا القدماء فعلوا منل هذا األمٌر بدون
1

ص إلى وعلٌ. نخل،

كان هو المشكل لتصور األنا لآلخر وأحكام "األمٌر" الصادرة  الّذي العامل العقدي

، فاألنا المسلم ٌرتكز دابما على قٌم. كانت تتسم بكنٌر من الوعً الّتً رتجاه هذا اآلخ

 ..ٌرفض وما ٌعارضها .ومعتقدات. فما ٌوافقها ٌقبل

 :المشروع الحضاري"لألمٌر" وأسباب فشله8-2    

 العنصرٌن السابقٌن حول أهمٌة ما سعت إلٌ. رواٌة كتابفً  على ضوء ما ذكرناه   

كرٌس فكرة "حوار وتاكتشاف األنا واآلخر "األمٌر" كتجربة روابٌة ترٌد 

فاألمٌر فً جل  ،الحضارات" والتقارب بٌن الشعوب فً إطار التسامح والحوار

ا هذلٌ. اإلمارة حاول أن ٌسٌر فً فمنذ توت. كان ٌركز على قضٌة التغٌٌر "حوارا

سٌتغٌر، لسنا  من الٌومابتداء » :تجاه لبناء دولة جدٌدة حٌث ٌقول فً حوار مع أخٌ.اال

، نحتاج على الغزاة صعب االنتصار ،هذا البذخ لكً نحارب اآلخرٌن فً حاجة إلى

، نحتاج إلى تغٌٌر فً سلوكتنا قٌقٌة إلى الماء إلى زراعة مغذٌةإلى أسلحة ح

«الٌومٌة....
2

ن األمٌر فً جل حوارات. كان ٌعتمد على قضٌة "التغٌٌر" لبناء أنجد  ،

 دولة جدٌدة. 

خرة التً تنبت أفكار، فترسبت الذهنٌات المتؤ ٌنتقد الروابً وعلى لسان "األمٌر"    

ترتكز علٌ.  ما ولعل هذا ،وخاصة فً نظرتها لآلخر عندها وتحولت إلى مسلمات

 تعصب والمتطرف فً أي دٌن وعلى مرالمالمشاهد الحوارٌة التً أبرزت الجانب 

                                                           
 15المصدر السابق، ص:1-

 .44 :ص نفس.المصدر- 2
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وكؤن قدر » :وقد دخل األمٌر فً صراع مرٌر مع هذه الفبات إذ ٌقول ،ةناألزم

، امتبلك ف قرن أو أكنر أنها أخطؤت الٌقٌنالبشرٌة أن تدمً نفسها لكً تدرك بعد نص

«الحقٌقة ٌعمً صاحب. وٌقوده نحو الهبلك
1

نجد دخول األمٌر فً شجار مع هذه  

 .من أجل إنبات الحقٌقة التً تورث الجهل والّصراع ات المتطرفةالفب

جعل  ،ٌوما بعد ٌوم نتقاد الشدٌد لؤلوضاع التً كانت تسوءإن هذا الجلد للذات واال   

"األمٌر" ٌصاب بخٌبة أمل خاصة وأن العدو سعى إلرساء حضارة وبناء صناعة 

وفً هذا ٌقول األمٌر  واستغبلل األراضً وكل ٌدفع. نحو التطور واإلزدهار أكنر

عندنا فً تلمسان مختص إسبانً ٌسٌر مصنع انفتاح قوالب المدافع ....فً ملٌانة »

الكنٌر من  ابنادق والبارود، وقد دعونالفرنسً دوكاس بنً "فابرٌكا" صغٌرة لل

حتى بالتملك نرٌد أن  والعمل فً بلدنا وسمحنا لهماألوروبٌٌن للمجٌا لبلستقرار 

نستفٌد منهم ومن خبرتهم وأن نبنً هذه الببلد على أسس صحٌحة وقارة، نطمح من 

«هذه الحضارة أن توقظ هذا الشعب النابم على الكذب
2

لقد فشل مشروع "األمٌر"  ،

ستسبلم حتى الوانتهى ب. المطاف إلى ا ،مة نحو األفضلباألرتقاء االفً "التغٌٌر" و

تباع. خسابر أكنر ولعل أسباب هذا الفشل أوردناها أٌخفف من آنار الهزٌمة وٌجنب 

 "األنا" منكسرا متخاذال ٌحمل أفكارا فً المقاطع والمشاهد الحوارٌة السابقة حٌث ٌبدو

 .واقعا أو تبنً دولة وفً المقابل ٌعرض الروابً مشاهد عن اآلخر ال ٌمكن أن تغٌر

لقد اجتمعت الظروف القاسٌة من جهل وجوع أمراض وخٌانات وغٌرها       

وتظافرت لمنع "األمٌر" من تجسٌد مشروع. الحضاري ومحاولت. لتغٌٌر أوضاع 

مصطفى خر الرواٌة ٌخاطب صهره"شعب. لبناء دولت. التً كان ٌحلم بها وها هو فً آ

ابن التهامً" مبٌنا ل. حقٌقة األوضاع وما ارتكب من أخطاء فً التعامل مع اآلخر 

ً مصطفى، لم نعد الٌوم فً نفس الوضع الشًء الذي ٌجب أال ننساه ٌا الس»خاصة 

 الذي كنا نظن أنفسنا الوحٌدٌن الذٌن ٌنظر هللا إلى وجوههم ٌوم القٌامة وأن الجنة حكر

لنا وأن هللا مالك للمسلم وكلما تعلق األمر باآلخرٌن أنزلنا علٌهم السخط والمظالم 
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فٌ. تبدى كنٌرا ونحن على حافة قرن كل شًء  السً مصطفى تغٌر، وتغٌر العالم ٌا

«على حقٌقت. لنا
1

ومن. نستنتج فً األخٌر من خبلل تجربة "واسٌنً األعرج" لنا  ،

فً مسؤلة "التعاٌش السلمً" قضٌة أساسٌة ركز علٌها الروابً ودافع عنها بشدة وهً 

على اآلخر ٌتطلب من األنا وعٌا وحكمة  االنفتاحرواٌة "كتاب األمٌر"، ونجد 

الحفاظ  هذا التعاملساس والتعامل مع. البد أن ٌرتكز على مصلحة متبادلة وٌكون أ

عتراف بوجوده وإنما الوال ترفض ا ،ال تلغً اآلخر الّتً قٌمنا ومعتقداتنا النابتة على

 تدعو لضرورة فهم. والتؤمل فً أسلوب حٌات. حتى نحسن التعامل مع..

األبعاد الوطنٌة فً رواٌة كتاب األمٌر جزءا من  االنتماءشّكلت ننابٌة الهوٌة و لقد  

فقد ظّل عنها،  ذلك انطبلقا من صفات األمٌر التً لم ٌتخلأبواب الحدٌد"، و"مسالك 

انتماب. إلى وطن. الجزابر رغم كل  ومصّرا علىعن هوٌت.،  محارباعن وطن.  مدافعا

تجلى فً متن الرواٌة األنا واآلخر، اآلنا هو و  ،الصعوبات والنزاعات التً واجهت.

مر الفرنسً، لقد انفتح األمٌر على اآلخر ألسباب ، واآلخر المستع"األمٌر عبد القادر"

تمنلت فً محاولة معرفة حضارة اآلخر وعلم. وعلوم. وعادات. وتقالٌده...إلخ نم 

هوٌت. وأرض. وتشوٌ. دٌن. وتغٌٌر عادات.  تؤّنرعلى اآلخر بسبب خوف. من  االنغبلق

بلل شخصٌت. جسدت رواٌة األمٌر صورة المنقف العربً، وذلك من خ، كما وتقالٌده

ٌحب  اومنقف ا،متدٌنو ،مناضبل حٌث أن. كان رجبل "األمٌر عبد القادر الجزابري"

تكمن ، ومطالعة الكتب، ألن الكتاب كان بالنسبة ل. مفتاح العلم الذي ٌنٌر طرق.

اآلنا واآلخر فً رواٌة كتاب األمٌر فً تمكن الروابً "واسٌنً األعرج" تمظهرات 

ٌنٌر قضٌة من القضاٌا وهً مسؤلة "التعاٌش بٌن الشعوب" من خبلل هذه الرواٌة أن 

  وذلك من منطلقات رإٌة اآلخر لؤلنا واآلخر من منظور األنا.

                                                           
1
 .149 :ص مسالك أبواب الحدٌد، واسٌنً األعرج:كتاب األمٌر،- 



  :الفصل الثاني

و الديني في رواية "كتاب األمير" البعدان التاريخي  

 

البعد التاريخي في رواية" كتاب األمير"      أوال:  

سباب اللجوء الى التاريخ في" روايةاألمير"أثانيا:  

فني                            المستوى ال  

 المستوى السياسي                         

الثقافي                            المستوى  

               البعد الجمالي في رواية التاريخثالثا:

البعد الديني واألخالقي                        رابعا:  
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 أوال:البعد التاريخي في رواية األمير:

الرواٌة التً تعتمد على التارٌخ تختلف كثٌرا عن باقً الرواٌات األخرى، فٌما ٌتعلق إّن     

بالمتن الحكابً، فالروابً ٌستعٌر من الواقع التارٌخً شخصٌات حقٌقٌة وٌلبسها ثوب 

إن رواٌة"كتاب األمٌر" ل"واسٌنً األعرج" هً رواٌة ال تقول التارٌخ إنما تستمد »الخٌال 

العام  نتباه أن "واسٌنً األعرج" حاول كتابة التارٌخإال أن الملفت لال ادة التارٌخٌة،للم

للجزابر والتارٌخ الشخصً لبطل من أعظم أبطال المقاومة الشعبٌة أال وهو "األمٌر عبد 

عتراف ببطولة"األمٌر"، وهكذا استطاع الكاتب أن لقادر" وشخصٌات أخرى أسهمت فً االا

ذلك التارٌخ النضالً الحافل  ٌقة نقدٌة وجمالٌة، حٌث أنٌعٌد كتابة التارٌخ وتركٌبه بطر

ن األسطورة، كما كشف لنا عن فضاعة الحرب وهولها، ووضاعة باالنتصارات من براث

االستعمار البغٌض، الذي تفنن فً التنكٌل بالشعب الجزابري، الذي ظل ٌتخبط فً الجهل، 

ً تسرٌع السٌطرة على افرت وأسهمت ف، والعنف هذه الظروف تظالتخلفوالفقر، و

.«، وهكذا كان انكسار مشروع األمٌرالجزابر
1

قتها الخاصة ٌفالرواٌة تكتب التارٌخ بطر 

السٌاط والحروب  اتعبهاوتعرض حٌاة البشر التً  ،فتجعلنا نرى وقابعه وأحداثه ومشاهده

، ثٌجابٌة من فترات تارٌخ الجزابر الحدٌفنجده فً هذه الرواٌة ٌوظف فترة إ»ظهورهم، 

ٌجابٌة لعل اختٌار حقبة تارٌخٌة بعٌنها احتالل التً أحاطت بها، وبالرغم من ظروف اال

كانت أم سلبٌة، تخضع لشروط مالءمتها للعصر الذي استرجعت فٌه، فال حقبة زمنٌة 

.«ٌاسا بحقبة أخرى اخترقها التارٌخجدٌرة باالنتساب إلى التارٌخ إال ق
2

ومنه فإن توظٌف  

 حتالل. كانت أو سلبٌة بالرغم من ظروف االالتارٌخ فً فترات اٌجابٌة 

ٌرد التفكٌر فً التارٌخ وفً كتابته موقعا مخصوصا باألمٌر الذي صنع لنفسه تارٌخا    

ٌكون الحدٌث فً هذه المسؤلة خالل زٌارة قام بها "دٌبوش" وخادمه"جون" إلى األمٌر »

"مصطفى بن التهامً" سٌرته الخاصة، فلقد أكد األمٌر اهمٌة كتابة الذي كان ٌملً على 

التارٌخ الشخصً، بالرغم من الشهرة التً تجعل من ال ٌعرف األمٌر جاهال فً زماننا، 

وأبرز موقف أظهره األمٌر فً كالمه المطول الخاص بمسؤلة أن "التارٌخ ٌكتبه 

                                                           
نبٌل سلٌمان: شهرزاد المعصرة، دراسات فً الرواٌة العربٌة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سلسلة - 1

 .292-208( ص:5الدراسات)
 .261:.ص 1،2004الرواٌة، الدار البضاء، بٌروت، طفٌصل دراج: الرواٌة وتأوٌل التارٌخ، نظرٌة - 2
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.«أهواءبشر و المنتصرون" وأن مشكلة التارٌخ هً أن وراءه
1

نجد األمٌر كان ٌولً  

 خ وألهمٌة كتابته.ٌماما كبٌرا للتاراهت

من خالل الفترة الممتدة بٌن »خ المقاومة الوطنٌة ٌرواٌة "األمٌر" من تارنجد أن     

ادر النضالٌة إال أنها سلطت وقد ركزت الرواٌة على مسٌرة األمٌر عبد الق 1830-1847

ستعمار الفرنسً، وأبانت عن الجزابري، وعلى مقاومته لالالشعب ها على كفاح أضواء

كثٌر من الوقابع واألحداث التارٌخٌة، متوسلة فً استمارها للتارٌخ طرقا وأسالٌب متنوعة، 

ومن الوثابق التارٌخٌة الرسمٌة التً تستند إلٌها الرواٌة "كتاب األمٌر"،صك البٌعة المحرر 

م، وقد مٌزه الكاتب عن نص الرواٌة بخط 1832نوفمبر28ه الموافق ل 1248رجب13فً 

.«سمٌك وأورده فً الوقفة الثانٌة )منزلة اإلبتالء الكبٌر(
2

ومنه فإن الرواٌة ركزت على  

 ة على مقاومته لالستعمار الفرنسً.ٌسٌرة األمٌر عبد القادر النضال

نبهار بحقبة وإذا كانت لكل روابً عربً اختٌاراته الخاصة للمواد التارٌخٌة، بسبب اال   

فإن الروابً الجزابري "واسٌنً األعرج" تخٌر »العربً اإلسالمً  من أحقاب التارٌخ

ر هذا التارٌخ بتخصٌص لجزابري ضد االستعمار الفرنسً وبإالعودة إلى تارٌخ النضال ا

"كتاب األمٌر" لسٌرة حٌاة القابد الوطنً األمٌر عبد القادرالجزابري، فقد قسم "واسٌنً 

 رواٌته هذه إلى ثالث أقسام على النحو التالً :األعرج" 

.«باب المسالك المهالك-3باب أقواس الحكمة، -2باب المحن األولى،-1
3

 

ومن خالل ما ذكر فإن الروابً "واسٌنً األعرج" تخٌر العودة إلى التارٌخ فً رواٌة    

 األمٌر. 

دة باألٌام والسنوات فمنها نجد كذلك أن كتاب األمٌر ٌعج بذكر التوارٌخ المضبوطة ومفٌ   

التوارٌخ الخاصة بالعلم الوطنً الذي تسّمت بإسمه هذه الرواٌة، ولقد أرخت بعض الرسابل 

رسالته إلى القبابل األخرى ٌلمهم »التً كتبها األمٌر عبد القادر بن محً الدٌن نذكر منها: 

اهدات ومن ذلك فٌها بإجماعهم على مباٌعته أمٌرا، وضبطت توارٌخ عقد األمٌر من مع

                                                           
 .175واسٌنً األعرج: كتاب األمٌر)مسالك أبواب الحدٌد(، ص:- 1
  .78ص: نفسهالمصدر-2

 .406المصدر نفسه ص:- 3



"كتاب األمير " التاريخي والديني في رواية ان البعد     ي                            الثانالفصل   
 

 

47 

.«1833اهدته مع "دومٌشال" فً حدود مع
1

ومعاهدة أخرى أبرمها مع الفرنسٌٌن »

.«م1834فبراٌر25فً
2

وهناك توارٌخ خاصة تخص حٌاة األمٌر بعد أن ألقى السالح،  

وظل حبٌسا خمس سنوات، رغم تعهده بعدم محاربة جٌش فرنسا قبل أن تؤتٌه زٌارة »

، وهذا القرار 1852أكتوبر16قصر أمبوز بقرار حرٌته فً  "لوٌس نابلٌون بونابرت" إلى

.«م1852أكتوبر 28أتاح له التجول فً بارٌس ٌوم 
3

فال شك أن هذه التوارٌخ المضبوطة  

 باألٌام والسنوات تختصر المفاصل الكبرى فً مسٌرة هذا المناضل الوطنً. 

من خالل الوقابع  ومن هنا ٌمكن القول أن رواٌة األمٌر قد عبرت عن رإى جدٌدة   

ستنا الهادفة إلى لسرد من جهة أخرى، وفً حدود دراالتارٌخٌة من جهة، كما تبٌن لنا ثناٌا ا

اكتشاف البعد التارٌخً فً رواٌة )كتاب األمٌر( وهذه الرواٌة تتصل بتارٌخ الجهاد 

 الجزابرٌضد الجٌش االستعماري.   

 األمير: ثانيا: أسباب اللجوء إلى التاريخ في رواية كتاب

ال ٌمكن قراءة عمل أدبً خارج إطار العصر الذي أنتجه أو الظروف التً أوجدته، حٌث    

المحٌط الذي أوجد المبدع الذي بدوره ٌتؤثر بالظروف السٌاسٌة واالجتماعٌة بالدرجة األولى 

ألن األثر القصصً أثر ثقافً قد ال ٌدل على روح العصر الذي »الظروف الثقافٌة والفنٌة،

شد نسب إلٌه أعمال المغامرة بقدر ما ٌكشف روح العصر الذي أنشبت فٌه بطرابق لعلها أت

.«تعقدا وذات مستوٌات أكثر خفاء
4

جزء من سٌاق ثقافً »وهو من جهة نظرالمنهج الثقافً 

عتقدات وتوازنات قوى وما إلى ٌتفاعل مع مكونات الثقافة األخرى من مإسسات وم

.«ذلك
5

أمامنا بواعث كثٌرة فنٌة وثقافٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة من هذا المنطلق تبرز 

البحث عن الذات الضابعة" »"واقتصادٌة تدفع بالروابٌٌن إلى العودة إلى التارٌخ أهمها 

قد ضاع إلى األبد" و"مسح الغبارعن  و"اكتشاف معنى االستمرار" و"االنتماء إلى شٌا

                                                           
 .88-79ص السابقالمصدر- 1
 .106المصدر نفسه ص:- 2
 .503-495المصدر نفسه ص:- 3
 .39ص: 2000الجنوب للنشرالصادق قسومة: طرائق تحلٌل قصة، درا - 4
 .46ص:2005، 4مٌجال الروٌلً: سعد البازعً، دلٌل الناقد األدبً، المركز الثقافً العربً،ىالدار البٌضاء، المغرب،ط- 5
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ستذكرها عندما ٌكون الحدٌث عن الصور القدٌمة" و"اعادة بناء الماضً" كلها معانً ن

.«الرواٌة التارٌخٌة
1
  

حسب تارٌخ الطباعة، والكاتب انطالقا من  2004كتبت سنة »نجد رواٌة "كتاب األمٌر"    

.«صحف استغرق فً كتابتها سنوات عدةتصرٌحاته عبر ال
2

لذلك فالرواٌة تنطوي على  

رٌبٌة جدٌدة تستمد من التارٌخ مجموعة من الدوافع أدت بالروابً إلى اقتحام مغامرة تج

مادتها وعلى أساسه تبنً متخٌلها وتشٌد أفق انتظارها سنحاول فٌما ٌلً رصد أهم هذه 

 على جمٌع المستوٌات. الدوافع

 المستوى الفني:-1

سبق وأشرنا فً ثناٌا بحثنا إلى أهمٌة وقٌمة المنجز الروابً واالبداعً للكاتب "واسٌنً    

بة نصوص جدٌدة ومختلفة عن النصوص التً سبقتها ادابما إلى كتاألعرج" الذي ٌمٌل 

" السابقة التً اتٌح للمتخٌل فٌها فسحة أكبر، سواء تلك التً األعرج"وبالنظر إلى تجارب 

السخرٌة والسخرٌة من خالل نبرة »تذهب بعٌدا فً التراث العربً لتحاوره وتعارضه 

.«الالذعة
3

األمٌر" تعتبر مغامرة تجرٌبٌة جدٌدة، اقتحم  فإن العودة إلى التارٌخ فً "كتاب

فٌها الكاتب شكال سردٌا جدٌدا ٌبنً متخٌله على الغوص أكثر فً تارٌخ الجزابر الحدٌث، 

وهً تجربة معقدة باعتبارها تستند أحداث مرتبطة بحقابق تارٌخٌة متعلقة بحٌاة األمٌر عبد 

فً طرٌقة بناء متخٌل سردي ٌتكا  القادر الجزابري والصعوبة الملقاة على الكاتب تكمن

 على مرجعٌة تارٌخٌة.

 المستوى السياسي:-2

الروابً شخص مبدع له وضعه االجتماعً الخاص وٌمتلك أدوات فنٌة وجمالٌة تجعله    

حٌنما ٌكتب نصا ٌتناول فٌه قضٌة معٌنة وبؤسلوب معٌن أٌضا وهذا ما  ،ممٌزا عن غٌره

                                                           
نضال الشمالً: الرواٌة والتارٌخ، بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌخٌة العربٌة، عالم الكتب الحدٌث، إربد، - 1

 .236ص: 2006، 1األردن ط
،الروائً واسٌنً األعرج ٌروي خمٌمٌاته للنصر وٌوقع حاورته فضٌلة فاروق 2015ماي17جرٌدة النصر: الثالثاء - 2

 .13ص:
        الدارالبٌضاء،ركز الثقافً العربً، سٌعٌد ٌقطٌن: الرواٌة والتراث السردي، من أجل وعً جدٌد بالتراث، الم-3

 49ص: 1،1992ط
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، وال ٌمكن للروابً بؤي حال من األحوال أن ٌكون ٌجعله فنانا فٌما ٌنتج من إبداعات

رإٌته للعالم وٌعبر عن إٌدٌولوجٌته مهما حاول إٌهامنا معزوال عن السٌاسة وهو ٌطرح 

.«إطار تارٌخً خادع»بغٌر ذلك كؤن ٌختفً وراء 
1

مثلما هو الحال مع رواٌة "كتاب  

 .األمٌر"

التً ٌمكن »قد حاول واسٌنً األعرج أن ٌجسد هذه المرحلة من خالل "كتاب األمٌر"    

تسمٌتها رواٌة "ما بعد المحنة"، فهً تمثل"مرحلة جدٌدة من العالقة مع التارٌخ الجزابري 

والتارٌخ الكولونٌالً موضوعا ومضمونا ومنظور حٌث ٌتشكل فضاء مغاٌر، فٌه معطٌات 

ة وسٌاسٌة تشٌر إلى أن التارٌخ رموز وحٌوات ملٌبة بالحٌاة سوسٌوثقافٌة وتارٌخٌ

.«واإلٌحاء
2

ٌعود بنا الكاتب إلى تلك الفترة من تارٌخ الجزابر لٌستخلص منها عبرا وٌسلط  

الضوء على بعض القضاٌا اإلنسانٌة التً تتكرر فً حٌاة الناس فتستفٌد منها األجٌال 

مع أخٌه االنسان خاصة فً ظل االسالم،  نسانالالحقة، ومن تلك االمور طرٌقة تعامل اال

ماذا أقوق للذٌن رأوا فٌنا قدوة تتبع تجاه المساجٌن، ها قد عدنا »ٌقول على لسان األمٌر 

لالسالم ال ٌعرف إال الحرق والتدمٌر والقتل واالبادة والغنٌمة كما ألصقت هذه الصورة بنا، 

نحارب ولكن لنا مروءة ورجولة، لقد لقد أمضٌت كل سنوات الحرب أثبت لآلخرٌن بؤننا 

.«دفعنا أعدابنا لتقلٌدنا ولكن فً رمشة سكٌن ذهب كل شٌا مع الرٌح
3

إن سٌطرة الوقابع  

التارٌخٌة على الحاضر السردي فً الرواٌة معناه أن الظروف مازالت مستمرة فً الحاضر 

ى لسان األمٌر فً كل بالشكل نفسه، ذلك ما تعنٌه هذه العبارات التً ظل الراوي ٌكررها عل

إن ما ٌوحً به النص من دالالت احتمالٌة ال ٌقوم فقط بإعادة »مقطع من مقاطع الرواٌة 

إلى األمام، أو أنه فً أحسن  اج الواقع بل ٌنبه إلى ضرورة تفعٌل الواقع وتحركٌهتإن

م مع ال تتالء األحوال ٌنذر بتحرٌك جدٌد مرتقب للواقع ٌتجاوز تلك الحالة الراكدة التً

.«منطق التارٌخ
4
 ." السٌاسً فً رواٌة "كتاب األمٌر هكذا ٌكون قد وظف المستوى 

                                                           
1
 .809ص: 2003، 1ط الرواٌة السٌاسٌة، سلسلة أدبٌات، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لو نجمان،طه وادي: - 

عبد الوهاب بوشلٌحة: دراسة بعنوان:الكولونٌالٌة واستراتٌجٌة التجاوز تجربة واسٌنً األعرج، كلٌة اآلداب والعلوم - 2

 .05نطٌنة ص:اإلنسانٌة، قسم اللغة العربٌة، جامعة األمٌر عبد القادر، قس
 .358واسٌنً األعرج: كتاب األمٌر، مسالك أبواب الحدٌد ص:- 3
حمٌد لحمٌدانً: القراءة وتولٌد الداللة، تغٌٌر عاداتنا فً قراءة النص األدبً، المركز الثقافً العربً، بٌروت، الدار - 4

 .133،ص:3،2000البٌضاء ط
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 المستوى الثقافي:-3

أما ثقافٌا فالرواٌة تعٌد قراءة تارٌخ الجزابر ممثال سٌرة االمٌر عبد القادر مإسس الدولة     

الجزابرٌة الحدٌثة، وتحاول لفت انتباه األجٌال إلى هذا التارٌخ وتسوٌقه روابٌا فٌكون 

عن ألن الكتابة الروابٌة تمثل )تعوٌضا للتارٌخ( ألنها )تقول ما ٌمتنع التارٌخ »مستوى ثقافً

.«قوله(، كما ٌعبر عن ذلك كارلوس فونتٌس
1

فالعودة إلى الماضً هنا هً من أجل  

 وأناسها وأنماط الحٌاة فٌها، وإذا كانت الرواٌة تمثل الٌوم التعرف على البالد بمناطقها

)المإرخ الحقٌق( لكثٌر من أحداث األمة وقضاٌاها، من هو»فإن الروابً، )تعوٌضا للتارٌخ(

زومة فكرٌا، ومهمشة اجتماعٌا، ومغتربة انسانٌا، وهذه الشخصٌات التً خالل شخصٌات مؤ

صارت تشغل الٌوم مكانة تعانً وتناظل من أجل نفً عذابها الذات وتحقٌق أهداف المجتمع

.«رفٌعة فً شرفات فنون النص
2

إعادة بناءه »وهذا الحاضر تحاول رواٌة "كتاب األمٌر"  

ضاري والمثاقفة، فبداٌة القرن الواحد والعشرون هو ٌرتكز على مبادئ السلم والحوار الح

حاول بداٌة لتفكٌر جدٌد فً ظل العولمة، ٌسعى هذا التفكٌر إلى تكرٌس حوار حضاري 

.«األعرج أن ٌإسس له وٌتنبؤ من خالل "رإٌا سٌدي األعرج"
3

أو ٌستبق أحداثا ترسخ هذا  

واالهتمام بقضاٌا االنسان كإنسان  النمط من التفكٌر بٌن الدٌانات وبٌن الشعوب العالمٌة

حوار بٌن االسالم والمسٌحٌة ، بٌن األمٌر عبد القادر والقس دٌبوش، ٌبدأ من "التصدٌر" »

نسان منهما إلى خدمة اآلخر أو خدمة اإلالذي ٌتبادل فٌه الرجالن اللغة وٌسعى كل واحد 

فحات الرواٌة التً مهما كانت عقٌدته أو جنسه أو وطنه، وٌستمر هذا الحوار عبر جل ص

ٌمكن اعتبارها رسالة لبناء الدول على السلم والحوار الحضاري، وتغٌٌر النظرة إلى اآلخر 

بعد حلوله بالجزابر وتنصٌبه ربٌسا  بتقبله كإنسان، ٌؤتً هذا من خالل كالم القس دٌبوش

م، ووصف حزنه شدٌد ألنه نزل فً أرض الحرب بٌنما هو 1838للكنٌسة الجزابرٌة سنة

.«حل بهذه األرض داعٌا للسالم
4

وهذا الكالم هو نفسه الذي نجده عند األمٌر، فبالرغم من  

انتصاره فً معرقة المقطع على الجنورال ترٌزٌل، إال أنه لم ٌحس بطعم النصر لم ٌكن 

                                                           
 .08ٌبً، مركز االنماء القومً، لبنان ص:سعٌد علوش: عنف المتخٌل الروائً فً أعمال إمٌل حب- 1
 .05طه وادي: الرواٌة السٌاسٌة، مرجع سابق ص:- 2
 .75ص: مسالك أبواب الحدٌد،واسٌنً األعرج:كتاب األمٌر- 3
 .15المصدر نفسه،ص:- 4
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.«ٌبدو علٌه ألقه المعتاد وكؤنه قادم من معركة هزم فٌها ولم ٌنتصر
1

تقتضً عمٌلة توظٌف  

لرواٌة وعٌا كبٌرا من الروابً بالتراث وبالحاضر وبشروط الكتابة وٌحٌاها التارٌخ فً ا

    بالبواعث والدوافع األساسٌة.

 ثالثا: البعد الجمالي في كتابة التاريخ:

الواقع أن الرواٌة مشحونة بالوثابق والشهادات التارٌخٌة الهامة، وقد تعرض بنوع من    

قة، فعملٌة توظٌف التارٌخ فً الرواٌة تستدعً وعٌا التتابع التارٌخً المنتقً بمنتهى الد

كبٌرا من طرف الكاتب بالماضً والحاضر، وقد اعتمد الكاتب على توظٌف أحداث التارٌخ 

وإخراجها اخراجا فنٌا، دون تشوٌه حقٌقتها التارٌخٌة والتً تعتمد على البعد الجمالً 

ٌه القس ٌترجاه فٌها باطالق سراح وكمثال على ذلك رد األمٌر على رسالة بعث بها إل»منها

أحد األسرى، بذلك ٌدرك أنه لم ٌخطؤ فً األمٌر على الرسالة، رسالة عرفها من انكسارات 

أدولف -حروفها، واعوجاجها كالثعابٌن والترجمة الملصقة فًٌ ظهرها :"مونسٌنٌون أنطوان

وطٌبته لما سمعته  فً سخابه دٌبوش...لقد بلغنً مكتوبك وفهمت القصد ولم ٌفاجبنً مطلقا

عنكم، ومع ذلك أعذرنً أن أسجل مالحظتً لك بوصفك خادما ّلّل وصدٌقا لالنسان، كان 

من واجبك أن تطلب منً إطالق سراح كل المساجٌن المسٌحٌن الذٌن حبسناهم منذ عودة 

الحرب بعد فسخ معاهدة تافنة ولٌس سجٌنا واحدا، فهو بهذا الرد على مونسٌنٌور ٌبٌن أنه 

.«العدل والمساواة بٌن الجمٌعد ٌرٌ
2

ونجد كذلك المثال اآلتً ٌكشف الكاتب إلى بٌانه ولكن  

بعد رجوع وهً والد االمٌر ٌقول بعد »على لسان احدى الشخصٌات ذات الوزن التارٌخً

األمٌر من احدى الغزوات ومشاهدته اعدام قاضً أرزٌو:"كنت أتمنى أن اعفٌه من ذلك 

من بٌعته، أتمنى ان ٌكونوا قد استرجعوا وهران التً سلمها الباعً ولكن لٌكن، هذا سٌجعل 

ألسٌاده وقبل بمنفى اإلسكندرٌة، ربما فعل خٌرا فً نفسه، أحسن لنا وإال لكان مصٌره 

.«مشابها لمصٌر قاضً أرزٌو
3

فهو هنا ٌنجد بعبد القادر، بؤنه ٌسترجع  وهران فً أقل من 

 تفرع لكتبه ومعارفه.لمح البصر فهو ٌتمنى لعبد القادر ال

                                                           
 .146،ص: واسٌنً األعرج: كتاب األمٌر،مسالك أبواب الحدٌد- 1
2
 .49ص: المصدر نفسه،- 

 .59نفسه،ص:المصدر - 3
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عندنا فً »هناك جمال فً تارٌخ وصف األمٌر عبد القادر لقوة وحضارات الغرب ٌقول   

تلمسان مختص إسبانً، ٌسٌر مصنع إنتاج وقوالب المدافع من عٌار االثنتً عشر بوصة، 

ر الكثٌ وفً ملٌانة الفرنسً دوكاس الذي بنى فابٌرٌكا صغٌرة للبنادق والبارود، وقد دعونا

ا لالستقرار والعمل فً بلدنا وسمحنا لهم حتى بالتملك، نرٌد أن من األوروبٌٌن للمجٌ

ن نبنً هذه البالد على أسس صحٌحة، نطمح من هذه ومن خبرتهم، وأ نستفٌد منهم

.«الحضارة أن توقظ الشعب النابم على الكذب
1

ومنه نقول أن األمٌر عبد القادر كان ٌصف  

 قٌقا.قوة وحضارة الغرب وصفا د

نجد كذلك حضور شخصٌة "سٌدي األعرج" المتخٌلة وبهذا الوزن الدٌنً واالجتماعً له    

تنبإه باألمٌر مإسس الدولة الجزابرٌة الحدٌثة، ومإسس »داللته الفنٌة والثقافٌة برزت فً 

لحوار شٌق بٌن رجالن ٌمثالن دٌانتٌن مختلفتٌن هما: األمٌر عبد القادر والقس دٌبوش 

فهو ٌرٌد من ورابه أن ٌإسس الواقع )جزابر ما بعد المحنة(، واقه ٌقوم على  المسٌحً،

.«السلم واالستقرار وإحترام االنسان كإنسان مهما اختلف دٌنه وعرقه
2

وكذلك ٌبٌن البعد  

الجمالً فً محاول اغتٌال األمٌر عبد القادر من طرف أحد خدام العقون، فحٌن تقرب العبد 

وانحنى أمام رجلً  ر األمٌر وهو ٌقرأ القرآن فمنعته قوة فعل ذلكمن أن ٌدفن سٌفه فً طه

ٌا أمٌر المإمنٌن، لقد كلفت بقتلك، وهنا ذا أفشل فً رفع » األمٌر طالبا الصفح عنه فقال

سٌفً، وال أدري لماذا مع أنً كنت لوحدي كما ترى؟ فعندما هممت بفعل ذلك، رأٌت هالة 

.«أبدا، فقلت هذه عالمة من عالمات هللامن النور غمرتنً ولم أعد أرى شٌبا 
3

فهنا ٌبٌن لنا  

قوة إٌمان األمٌر عبد القادر باّلل، وكٌف أخرج الشاب من كفره إلى دٌن هللا، وقد وظف 

الراوي هنا التارٌخ، فً حب الشعب لؤلمٌر عبد القادر وما قدمه لهم أثناء المعارك سواء 

قصر وكالعادة ذهب مونسٌنٌور دٌبوش حٌث عندما كان مسجونا فً ال»لشعبه أو عدوه

لزٌارته فوجد فً استقبال  أناس خاصٌن، أغلبهن من نساء الطبقات الراقٌة فً المدنٌة، أو 

اللواتً ٌؤتٌن من بعٌد لمالقاتهؤلنه أنقذ أزواجهن وأهلهن من موت مإكد أٌام الحرب 

                                                           
 .231-230،ص:السابقالمصدر - 1
 .147،ص:نفسهالمصدر - 2
 .332،ص:نفسه المصدر- 3
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.«القاسٌة
1

ومنه فإننا نجد توظٌف الراوي التارٌخ وذلك كٌف تؤثر الشعب باألمٌر عندما  

 كان مسجونا.

نستخلص مما سبق ذكره أن الروابً واسٌنً األعرج وظف الكثٌر من األبعاد الجمالٌة    

ة فً إعادة كتابة التارٌخ فً الرواٌة، فاعتمد على مبادئ السلم والحوار الحضاري والمثاقف

و جنسه أو موطنه، وكذلك وظف البعد الجمالً فً بناء ر مهما كانت عقٌدته أوخدمة اآلخ

ارٌخ ٌعد الدولة على السلم واألخوة والمساواة وتغٌٌر النظرة إلى اآلخر بتقبله كإنسان، فالت

ارضٌة ضرورٌة لنماء الفكر االبداعً وحتى غٌر االبداعً، وهو طرٌق نحو الحداثة ألن 

 أحداث ماضٌة. الحداثة فً حد ذاتها هً

 رابعا: البعد الديني واألخالقي:

بٌن الدٌن واألخالق، حٌث ال ٌمكن فصل القٌم األخالقٌة عن ٌوجد هناك اتصال حتمً    

مبادئ العقٌدة الدٌنٌة وتعالٌمها، وبحٌث البد من تالزمهما ألنهما صنوان ٌصدران عن أصل 

حٌانا عن التعالٌم مكن أن تنفصل أمعاٌٌر األخالقٌة ٌأم أن ال واحد هو الوحً اإلالهً،

خرى تنبع من األعراف االجتماعٌة أو المصالح المادٌة لذا سنتطرق اهٌم أالدٌنٌة لتتخذ مف

 إلى مفهوم الدٌن لغة واصطالحا وكذلك األخالق.

 تعريف الدين لغة واصطالحا:-1

تعددت التعارٌف حول الدٌن بٌن علماء الدٌن وعلماء النفس وعلماء الفالسفة وغٌرهم    

 ممن بحثوا فً مسؤلة الدٌن.

  لغة:1-1       

الدٌن:واحد الدٌون، معروف وكل شٌا غٌر »لقد جاء فً لسان العرب البن منظور   

ل دنت الرجل حاضر دٌن، وهو كل ما له أجل، والجمع أدٌن، مثل أعٌن ودٌون، وتقو

أقرضته، فهو مدٌن ومدٌون، ودان فالن ٌدٌن دٌنا، استقرض وصار علٌه دٌن، وأدان فالن 

                                                           
 .439،ص:السابقالمصدر - 1
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.«ر علٌهم له دٌنادانته، إذ بات من القوم إلى أجله فصا
1

نستنتج أن الدٌن لغة من الدٌن أي 

 دان فالن ٌدٌن دٌنا.

 اصطالحا:2-1       

ئ التً تدٌن بها أمة من األمم اعتقادأو عمال جملة المباد»أما الدٌن فً االصطالح فهو    

والدٌن فً االصطالح الشرعً االسالمً هو االستسالم والتسلٌم ّلل بالوحدانٌة وإفراده 

بالعبادة قوال، وفعال، واعتقادا حسب ما جاء فً شرٌعة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم فً 

نواهً، وكل أمور الحٌاة، أما فً العقابد واألحكام، واآلداب والتشرٌعات واألوامر وال

االصطالح العلمانً فالدٌن هو شٌا قدٌم من الموروثات كان فً مرحلة زمنٌة من حٌاة 

األمم والدول العلمانٌة قد تجاوزته بفضل العلم ومعطٌات العقل البشري، وفصل عن 

.«االت التؤثٌر االجتماعً والسٌاسًمج
2

مما سبق نستنتج أن الدٌن من أهم العناصر التً  

تشكل ثقافة المجتمعات وتوحد قٌم ومفاهٌم األفراد فٌها وانماط تفكٌرهم وعاداتهم وتقالٌدهم، 

 إذ تكمن أهمٌة الدٌن فً أنه ٌخاطب عقول الناس وقلوبهم فهو من أقوى المرتكزات.

 تعريف األخالق لغة واصطالحا:-2

  لغة:2-1    

َوإّّنَك »الخلق، الخلٌقة، أعنً الطبٌعة وفً التزٌل:» فً لسان العرب البن منظور جاء   

( والجمع: أخالق، ال ٌكسر على غٌر ذلك، والخلق والخلق: 4القلم «)لََعلَى ُخلٍُق َعِظٌم

السجٌة، ٌقال: خالص المإمن وخالق الفاجر وفً الحدٌث:)لٌس فً المٌزان أثقل من حسن 

الالم وسكونها، وهو الدٌن والطبع: والسجٌة، وحقٌقته أنه لصورة  الخلق(، والخلق بضم

اإلنسان الباطنة، وهً نفسه وأوصافها ومعانٌها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته 

الظاهرة وأوصافها ومعانٌها، ولهما أوصاف حسنة وقبٌحة والثواب والعقاب ٌتعلقان 

اف الصورة الظاهرة، ولهذا تكررت بؤوصاف الصورة الباطنة أكثر مما ٌتعلقان بؤوص

                                                           
 .16-7،ص:13جابن منظور: لسان العرب، - 1
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.«األحادٌث فً مدح حسن الخلق فً غٌر موضع
1

ومه ٌمكن القول أن المخالق من الخلق،  

 والخلٌقة والخلق هو الدٌن والطبع والسجٌة.

 وفً التفرٌق بٌن الخلق )بفتح الخاء( والخلق)بضمها( قال العالمة الراغب

كالشرب والشرب، والصرم والصرم لكن  والَخلق والُخلق فً األصل واحد»األصفهانً

بالقوى والسجاٌا  خص الخلق بالهٌبات واألشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخلُق

.«المدركة بالبصٌرة
2

ومنه نستنتج ان العالمة الراغب األصفهانً بٌن لنا الخلق والخلق فً  

 األصل واحد كالشرب هذا حسب رأٌه.

 : اصطالحا2-2    

ق فً االصطالح تطلق باعتبارٌن: أحدهما عام واآلخر خاص منه فمن العام ما أما األخال   

الخلق عبارة عن هٌبة فً النفس راسخة عنها » ذكره الغزالً حٌن عرف الخلق بقوله

.«تصدر األفعال بسهولة وٌسر من غٌر حاجة إلى فكر وروٌة
3

أن األخالق هٌبة »كما قٌل 

غٌر عارضة طاربة، فهً تمثل عادة لصاحبها تتكرر ثابتة راسخة مستقرة فً نفس االنسان 

بؤن تسمى خلقا، فمن بذل المال ارضة فلٌست جدٌرة عكلما حانت فرصتها، فإن كان الصفة 

مرة أومرتٌن ال ٌقال: إنه كرٌم سخً، كما ٌنبغً عدم التكلف فً صدور الفعل بحٌث 

والمراجعة وتقلٌب  ٌصدر بشكل تلقابً من غٌر تردد وبصورة عفوٌة، ال تخضع للحساب

الرأي وإعمال الفكر، وال ٌقصد بذلك أن ٌكون العمل الإرادٌا وإنما المقصد أنه من شدة 

لة بحٌث تتالشى أمام تسارع تلقابٌة العمل وتسارع أدابه تكون مساحة التفكٌر فً األداء ضبٌ

.«العمل
4

مما سبق نستنتج أن األخالق هً السجٌة والطبٌعة ألنها تنطبع فً النفس وتمثل  

صورة االنسان الباطنة فاألساس الذي تقوم علٌه األخالق فً االسالم هو اإلٌمان باّلل وبما 

 .حى إلى رسوله من الهدى ودٌن الحقأو

 

                                                           
  10ص:،13ج ابن منظور: لسان العرب،- 1
 .297ص:،)د،ط،ت (الراغب األصفهانً: مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، سورٌا - 2
 .47-3ص: 4ج 2010نوفمبر14بو حامد الغزالً: إحٌاء علوم الدٌن، إحٌاء التراث، دار المعرفة بٌروت، أ- 3
 .15:20على الساعة 2019أفرٌل28موقع الدكتور محمد العٌد روس: البحوث، الخلق - 4
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 البعد الديني واألخالقي في رواية كتاب األمير:-3

نتعرف على شخصٌة  نجد فً رواٌة كتاب األمٌر توظٌف البعد الدٌنً واألخالقً مما   

األمٌر، وهذا ما ٌإكد أن الرواٌة قد عبرت عنه اللفعل من خالل شخصٌة األمٌر عبد القادر 

ومواقفه، ونجد كان مشعا بؤصول الدٌن، والمنتمً إلى صلب الرسول صلى هللا علٌه وسلم، 

خاصة اتجاه "المسٌحٌة اآلخر" وهً ترجمة حقٌقٌة لروح االسالم ورقٌه  كما كانت له نظرة

 مما جعله ٌتؤثر بالدٌن.

وسماحته وخلقه الرفٌع، وهذا عرف العالم شخصٌة األمٌرعبد القادر ومواقفه اإلنسانٌة    

لٌس قوال وإنما انطالقا مما كتبه عن الرجل من الخصم قبل الصدٌق ٌقول "مونسٌنٌور 

ما سمعته من األمٌر جعله ٌكبر فً عٌنً أكثر...وٌبدو أن األمٌر من »األمٌر  دٌبوش" عن

.«صنف آخر
1

نجد أن "القس دٌبوش" ٌصف األمٌر وٌكبر فً عٌنه من خالل سماحته 

 وتمسكه بؤخالقه.

قوقوا ألمٌركم لست عدوا له وال رجال »فً قول "محمد التٌجانً" إلى األمٌررد و   

مستعد، ومعً سكان عٌن ماضً والقبابل الموالٌة، العتراف منتفضا ضد سلطانه وأنا 

بما ٌربطنً بالسماء، فؤنا أرفض هذه الروابط  ه، ولكنً مقدم زاوٌة وال أعتم إالّ بسلطان

األرضٌة المحكوم علٌها بالزلزال، أجدادي كانوا دابما ضحاٌا لهذه األخطاء التً ال أرٌد 

تكرارها وأوكد مرة أخرى على نواٌاها السلمٌة ولكن أّصر األمٌر على رإٌتً بهذا الشكل 

.«ق صدور أتباعً وخدمًالعدوانً، علٌه أوال باختراق أسوار عٌن ماضً واخترا
2

هذه 

الرإى التً بٌنت لنا اهتمامات األمٌر المعرفٌة المرتبطة بالدٌن والعقٌدة والسٌاسة المنتهجة 

حٌث رأى أن الحرب فرضت على شعبه، وأن المنصب تواله لكن مع عدم مٌله إلٌه، إال أن 

الح والخٌر وإتكالً التمسك بالدٌن كان من أولوٌاته، إن هدفً األسمى أن أحقق ما فٌه الص

 على هللا فمنه وحده أنتظر الثواب والفالح.

حر بؤمر من ناصر الدٌن السلطان وأمٌر المإمنٌن عبد القادر بن محً » أٌضا:قوله ٌرد    

الموافق  1248الدٌن أدام هللا عزه وحقق نصره، آمٌن، بتارٌخ الثالث من رجب 
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.«1832نوفمبر27ل
1

والسلطة لتحقٌق اإلندماج والتوازن، إذ  وكؤنها مٌثاق لتحقٌق الغلبة 

 كان ٌؤمل نظام اجتماعً قوامه االستقرار والتمسك بالقٌم الدٌنٌة بالتعاون والعالقات الطٌبة.

طغت لغة المإلف على الشخصٌة، فؤهملت اللغة الخاصة باألمٌر، وهً تلك اللغة التً    

شخصٌة متدٌنة تتبع تعالٌم دٌنها فً  تتناسب مع السٌاق التارٌخً والدٌنً الذي نشؤ فٌه، فهً

الجهاد وفً التعامل مع األسرى، فً حٌن وجدنا المإلف ٌعنً بلغة الراهب حتى لٌبدو لنا 

فً أي شًء ...ٌفٌدك فً حربك »مطلعا على الدٌن االسالمً، فٌحاور األمٌر على أساسه

عك من قتل النفس على الذٌن احتلوا أرضك على قتل هإالء األبرٌاء؟ وأعرف أن دٌنك ٌمن

.«إال بالحق
2

فً هذا القول ٌمكن أن ٌتبن لنا أن الدٌن ٌمنع من قتل النفس إال بالحق، فإتباع  

 األمٌر لدٌنه وتمسك به.

ففً مشهد ٌرٌد فٌه األمٌر أن ٌبث الحماسة فً حبذه ٌخاطبهم ب"المسلمٌن الصالحٌن"    

م به شرع النبً، وما ٌجب تقدٌمه إن ما أطالب به ٌمثل ما ٌلزمك»عوضا من "المجاهدٌن" 

.«كمسلمٌن صالحٌن وهو بٌن أمانة مقدسة لنصرة اإلٌمان والحق
3

ما ٌلفت النظر هنا هو  

استخدامه تعبٌر "شرع النبً" ال ٌمكن أن ٌصدر عن متدٌن فقٌه كاألمٌر عبد القادر، 

 فالشرع ٌنسب إلى هللا.

زاة والكفار ترضً النفس وهللا، ٌجب أن ٌعرف الناس أن محاربة الغ»كذلك فً قول    

.«فً نصرته للحق ٌجب أن نجازي من ٌبذل النفس والنفٌس
4

المدهش هنا أن األمٌر 

ٌخاطب الناس المإمنٌن بلغة تبتعد عن مرجعٌتهم الدٌنٌة، التً تربوا علٌها، فصارت تشكل 

وجدانهم، أي صلب شخصٌتهم، وبذلك سلخ الشخصٌة من جمالٌات لغتها، ومن هنا 

وجب علٌنا أن ...إلى المذكرات التً تركها األمٌر لنتؤمل لغة المنطوقة فعال، ال تخٌال ٌست

وحٌن نعود إلٌها نالخظ ان اللغة الدٌنٌة تشكل ركنا أساسٌا من مرجعٌة الثقافٌة والوجدانٌة 

 والتربوٌة.
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ن مع أن هذه المذكرات كتبت فً دٌار األعداء الذٌن بات أسٌرا لدٌهم، من الواجب أ   

إننً أجاهد عن دٌنً »ٌتحقق منها، لكنه ٌعبر صراحة عن خصوصٌة فً مواجهة العدو

.«وعن بالدي...
1

فنجد الجهاد هنا كان عن دٌنه وعن بالده وداللة اٌجابٌة للجهاد التً 

ترتبط بالوهج الدٌنً واإللتزام األخالقً والدفاع عن الحق ونجد ان األمٌر أشبه بمحلل 

إن الحرب قاسٌة وإن الجهاد ال معنى له إذ لم ٌضمن حدا أدنى من »محاٌد لمعنى الجهاد 

.«عرٌزة البقاء لٌس ألفراد فقط لكن لؤلرض والتراب
2

 أي تمسكه بدٌنه وأرضه وترابه.

إن ما ٌلفت النظر هو تجنب األمٌر استخدام هذه اللغة الدٌنٌة حتى بٌنه وبٌن نفسه. فمثال    

أنا مشٌت فً طرٌق، »بعد ان تعب أتباعه، واقترحوا علٌه االستسالم نجده ٌحدث ذاتهان 

.«همنتهامن سلكه سار فٌه حتى 
3

مع أن السٌاق ٌوحً بجملة "سار فٌه حتى الشهادة" فهذه 

المفردة أكثر مواءمة لروح الشخصٌة وفكرها الدٌنً، أي أن أكثر مواءمة لمكوناتها 

ستنتج أن فً رواٌة كتاب األمٌر وظف البعد األخالقً نوخصوصٌاتها، وفً األخٌر 

 والدٌنً فً بعض مقوالت التً بٌن أٌدٌنا وشرحها وكٌف حافظ األمٌر على دٌنه.

 التسامح في رواية كتاب األمير:-4

 تعريف التسامح لغة واصطالحا:-4-1

افة وٌمكننا اهتمت العدٌد من المجاالت بتوضٌح مفهوم التسامح، كالدٌن والمجتمع والثق   

 تعرٌف التسامح كما ٌلً:

 لغة: 4-1-1     

نسانً ٌدفع الشخص إلى نسٌان األحداث الماضٌة، على أنه مبدأ إ»ه الدٌن اإلسالمً ٌعرف   

رة االنتقام والتفكٌر باألمور والتً سببت له األلم واألذى بكامل إرادته، وكذلك التخلً عن فك

ون وإدانتهم والعلم بؤن كل البشر خطاإهم الحكم علٌ ٌجابٌة لدى الناس وعدماإل

                                                           
 .190ص: 1،2007عبد القادر الجزائري:"مذكرات األمٌر عبد القار"، الجون، شركة دار األمة، الجزائر،ط- 1
 .196واسٌنً األعرج: كتاب األمٌر،مسالك ابواب الحدٌد ص:- 2
 .310المصدر نفسه،ص:- 3
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.«حساس بالرحمة والعطف والحنانوهواإل
1

ومنه ٌمكن القول أن مفهوم التسامح فً معناه 

 اللغوي على أنه مبدأ إنسانً وهو اإلحساس بالرحمة والعطف.

 اصطالحا:4-1-2       

أخطاء الىخرٌن هو اللٌن فً التعامل والترفع عن »بؤنه: ٌعرف التسامح اصطالحا   

تقبل كافة األشخاص من جمٌع  وتقبلها، والتسامح الدٌنً هو مفهوم أعمق من ذلك، إذ ٌعنً

جمل بٌقا لهذا المفهوم، حٌث ضرب لنا أان والثقافات، ولعل اإلسالم هو أكثر األدٌان تطاألدٌ

صلى المواقف واألمثلة التً تدل على التسامح الدٌنً الذي كان موجودا فً زمن الرسول 

هللا علٌه وسلم فً الحضارة اإلسالمٌة كذلك، عاش الناس فً ظل الحكم اإلسالمً بمحبة 

وتعاون بٌن مختلف األفراد فً جمٌع األجناس واألدٌان، ووضعت أحكام تضمن حقوق كل 

فرد ٌعٌش فً الدولة اإلسالمٌة والزالت تعالٌم اإلسالم موجودة وقادرة على النهوض 

.«منفعة العامة التً تتخذها الدول غٌر اإلسالمٌة شعارا لهابالشعوب نحو تحقٌق ال
2
 

القدرة على العفو عن الناس، وعدم رد اإلساءة باإلساءة، والتحلً باألخالق  فالتسامح هو

الرفٌعة التً دعت لها كافة الدٌانات واألنبٌاء والرسل وهذا كله سٌعود على المجتمع بالخٌر 

 من خالل تحقٌق الوحدة والتضامن.

 توظيف التسامح في رواية كتاب األمير:-4-2

طفا موضوع األدٌان فً السنوات األخٌرة على سطح الجدل القابم بٌن العالمٌن الغربً    

والعربً، وطفا معه خطاب التسامح بٌن األدٌان وتحدٌدا بٌن المسٌحٌة واإلسالم، وفً 

رواٌة"كتاب األمٌر" ٌحاول الكاتب جاهدا بناء صورة من التوازن بٌن امتالك الجهتٌن: 

لموضوع التسامح، حٌث تبنى الرواٌة بكاملها موضوع سعً اإلسالم والمسٌحٌة 

"المونسٌنٌور دٌبوش" للحصول على العفو لؤلمٌر عبد القادر وإطالق سراحه فً قصر 

أمبواز بفرنسا االصرار على تنفٌذ الحكومة الفرنسٌة لوعدها له معاملته كضٌف ال كسجٌن، 

مٌر عبد القادر فً القصر وابراز وٌطٌل السارد موقف لقاءات "المونسٌنٌور دٌبوش" باأل

 خصاله النبٌلة.

                                                           
 http:/ar.wikipedia.or 21:21على الساعة 2019أفرٌل30وكٌبٌدٌا: الموسوعة الحرة - 1
 الموقع نفسه.- 2
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فموضوع حوار األدٌان المثار بٌن الشخصٌتٌن حول الدٌن والمعامالت، حٌث تتعدد    

لقاءاتها وتتنامى بٌنهما عالقة صداقة تتجاوز الفروق الدٌنٌة والثقافٌة واالنتماء الهوٌري، 

مونسٌنٌور" على "األمٌر"، محتضٌا "الفٌطفو هذا الموضوع مإطر لؤلسبلة التً ٌطرحها 

لك كل المحبة التً ».....دٌن اآلخر بكومة من مشاعر التسامح واإلقبال على اآلخر قابال

تقربنا فً بعض حتى ولو اختلفنا لتستقر روحنا داخل نفس الحقٌقة اإلالهٌة الكبٌرة، 

عن كبار الناس كان"مونسٌنٌور" مندهشا من سماحة األمٌر الذي الشٌا كان ٌجعله ٌختلف 

.«الطٌبٌن قضوا العمر فً عزلة الرهبان بحثا عن طرٌق ٌقربهم من هللا...
1

ٌتجلى من 

المقطع امتالك الجهتٌن لموضوع التسامح فهو من خالل هذا ٌبٌن لنا معاملة تنم عن روح 

 طٌبة وإنسانٌة، واندهاشه من تسامح األمٌر.

الرواٌة بٌن وعً "األمٌر" ووعً  نجد توازن ٌقارب السارد فً مواضٌع كثٌرة من   

حٌث تجمعها رإٌة »"دٌبوش" من ذلك مثال رأٌهما المشترك فً قساوة الحروب وظلمها 

إنسانٌة تكره العنف واالستبدبد وتحارب استجابة للواجب، واجب األمٌر فً قٌادة أمته 

التذكٌر بقٌم والدفاع عنها، وواجب "المونسٌنٌور" فً التنقل مع رعاٌاه، الدعوة الدابمة و

.«الدٌن التً تمسحها العنجمٌة والعنف
2

كما سبق اإلشارة أن بٌن "األمٌر" و"دٌبوش" توازن 

فتجمعها رإٌة واحدة وهً رإٌة اإلنسانٌة تكره العنف وكل منهما كان علٌه واجب ٌإدٌه، 

 "األمٌر" نحو أمته ودفاع عنها اما "دٌبوش" تنقل مع رعاٌاه، وكذلك تذكٌر بقٌم الدٌن.

ٌركز السارد على إبداء األمٌر بطبع إنسانً وهادي ٌظهر تؤثره الدابم بمخلفات المعارك    

التً ٌخوضها، وسعٌه الحوار فً مسابل الحرب، من ذلك قول للخلٌفة مزراي، بعد 

نتركهم وشؤنهم، ونرفع الخٌام....هذا االنتصار -ماذا نفعل ٌا سٌدي؟»-انتصارهم فً معركة 

.«عن أنفسنا فقطأكثر، لم نكن نحن البادبٌن، دافعا سٌدفعهم نحو حقد 
3

هذه الحالة التً ٌلوم  

فٌها األمٌر نفسه على أذٌة اآلخرٌن تظهر فً مواقع كثٌرة من الرواٌة، نجده ٌقول ٌجب أن 

وهذا ما سٌثوب جمٌع تصرفاته، وٌدفع «نتركهم وشؤنهم فبهذا ٌكون متسامح معهم 

                                                           
 .43واسٌنً األعرج: رواٌة كتاب األمٌر ،ص:- 1
 .177،ص:نفسهالمصدر - 2
 .145،ص:نفسهالمصدر - 3
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.«من عظام الشهداء المسٌحٌٌن"المونسٌنٌور دٌبوش" باعتباره 
1

ونجد ٌشٌر إلى دٌبوش من  

لٌس من السهل أن »عظام الشهداء المسحٌٌن. الذٌن ٌتكلمون عن عدوهم بتسامح كبٌر ٌقول 

تتحدث عن عدوك بتسامح واحترام، ٌبدو أن األمٌر من صنف آخر... الناس الكبار عندما 

أنانٌتهم، أرأٌت كٌف كان ٌتحدث  ٌصلون إلى درجة علٌا من نكران الذات تنتفً تماما

.«األمٌر عن دومٌشال
2

نجد األمٌر ٌتعامل مع عدوه بتسامح واحترام وتبٌن لنا كٌف ٌكون 

السردي قابم على موضوع التسامح الناس عندما ٌصلون لدرجة عالٌة ومرموقة فالبناء 

 والتعامل بانسانٌة مع اآلخر من قبل األمٌر المسلم.

لتسامح من المسلم هً من الخطابات العالمٌة اآلنٌة التً ٌقابلها من نوع إثارة فكرة اإّن     

من التعالً والتكبر من العالم الغربً، وهذا ما ٌدفعنا إلى تغلٌب ملكٌة موضوع التسامح 

لهوٌة السارد النصٌة التً تحٌل مباشرة إلى هوٌة الكاتب، كما أننا نتساءل هل كان األمٌر 

لتسامح وبهذا االحتواء لآلخر؟ أٌن صورة المتصوف المقدى بابن عبد القادر فعال بهذا ا

امنحنً من وقتك قلٌال، ألتعرف على دٌنك وإذا »عربً عندما ٌقول"األمٌر" ل"دٌبوش" 

.«اقتنعت به سره نحوه
3

مٌر ٌطلب من دٌبوش منحه الوقت للتعرف نجد فً هذا المقطع األ 

نك أسٌر نحوه أي ٌتبع دٌن دٌبوش، نجد هنا على دٌن دٌبوش وٌقول له كذلك إذا اقتنعت بدٌ

 األمٌر متحمسا إلى التعرف على دٌن دٌبوش وإذا اقتنع به سٌتبع األمٌر دٌن دٌبوش.

أٌن صورة القابد الحازم الذي صمد أكثر من خمسة عشر عاما ٌقاتل وهو ٌنتقل بدولته    

، وحج بٌت هللا فً رافضا لالستسالم واختٌار المواجهة فً كثٌر من المآزق العسكرٌة

من هنا فكرنا »رٌعان شبابه، عندما ٌعبرللمونسٌنٌور عن محنة سجنهفً قصر أمبوازقابال

ٌوما فً اإلنتحار الجماعً على الرغم من أن هللا ال ٌحب ذلك، لم نكن نرٌد الهروب ولكن 

.«الموت الجماعً، حٌث ٌغطً دمنا الشرف الفرنسً وٌبقى لطخة فً جبٌنه
4

فً هذا  

القول نجد لمسلم بلغ من االٌمان مبلغ الصوفٌة ورفض فً بداٌة الرواٌةأن ٌترك مسلك 

التعبد من أجل قٌاد العباد أن ٌفكر فً نهاٌة الرواٌة أن ٌنتحر كً ٌلطخ شرف فرنسا بالعار، 

                                                           
 .133،ص:السابقالمصدر- 1
 .91-90المصدر نفسه، ص:- 2
 .44،ص: نفسهالمصدر- 3
 .444،ص:نفسهالمصدر- 4
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مع أن هللا ال ٌحب ذلك بل كان األمٌر لٌقول لو كان هذا فعال خطابه أن هللا حرم ذلك فهو 

 ً مقام العارف المتصوف ٌعلم الفرق فً االسالم بٌن ما هو حرام وماهو مكروه.ف

فبهذا ٌكون قد ألّم موضوع التسامح فً رواٌة كتاب األمٌر وشرح الكثٌر من الجوانب،    

ر عبد القادر" احترام وكٌف كان األمٌر متسامح مع المسٌحً دٌبوش، ولقد اكتسب "األمٌ

وٌعمل من أجل بناء بالده  موذجٌة للمسلم الذي ٌدافع عن وطنه، وأعطى صورة نالعالم كله

خالق العالٌة، وٌحترم صحاب األدٌان األخرى، وٌتحلى باألوتقدمها، كان متسامحا مع أ

كلمته وعهوده ولقد كانت شخصٌة "عبد القادر" محور اهتمام لجملة من الشخصٌات 

 انها قابلة للتؤثٌر أٌضا.خرٌن كما األخرى فكانت ذات قدرة على التؤثٌر فً اآل

تتفاعل فً رواٌة "كتاب األمٌر" مرجعٌتا إحداهما تارٌخٌة واألخرى فنٌة والرواي بهذا    

المعنى تمثل تناصا كبٌر مع التارٌخ عموما ومع كتاب "عبد القادر" لذا وظف البعد 

فت الرواٌة وظٌة تكتب التارٌخ بطرٌقتها الخاصة، والتارٌخً فً رواٌة كتاب األمٌر فالروا

بخالف رواٌات "األعرج" السابقة أحداث الصعود أو فترة إٌجابٌة من التارٌخ فهناك طرق 

كثٌرة ٌشتغل بها التارٌخً فً الفنً، حٌث ٌنقل الكاتب تلك الوثابق من التارٌخ إلى الرواٌة 

بطرق كثٌرة، ومن أسباب اللجوء والدوافع إلى التارٌخ فً رواٌة كتاب األمٌرعلى جمٌع 

 المستوٌات، المستوى الفنً، والسٌاسً، والثقافً.

تقتضً عملٌة توظٌف التارٌخ فً الرواٌة وعٌا كبٌر من الروابً لذا نجده وظف الكثٌر    

من األبعاد الجمالٌة فً إعادة كتابة التارٌخ فً الرواٌة، فاعتمد على مبادئ السلم والحوار 

الدٌنً واألخالقً فً رواٌة كتاب األمٌر  البعد،كما أّن الحضاري والمثاقفة وخدمة اآلخر

من أهم األبعاد التً ذكرت فً الرواٌة وذلك من خالل شخصٌة األمٌر عبد القادر وأنه كان 

التسامح من ً إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم، وال ٌخفى أّن متشبعا باصول الدٌن ومنتم

س وعدم رد اإلساءة باإلساءة صفات التً اتسم بها األمٌر فهو القدرة على العفو عن النا

والتحلً باألخالق الرفٌعة، ونجد فً رواٌة كتاب األمٌر ٌحاول الكاتب جاهدا بناء صورة 

  من التوازن بٌن امتالك الجهتٌن اإلسالم والمسٌحٌة لموضوع التسامح. 

    



 

 

 ةـــمــاتــــخ     
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لموضوع "األبعاد الوطنٌة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة" رواٌة من خالل دراستنا ل   

 "لواسٌنً األعرج"، توصلنا إلى جملة من النتائج: كتاب األمٌر"مسالك أبواب الحدٌد"

وهً فن نثري تخٌلً طوٌل جملها، أأحسن فنون األدب النثري والرواٌة كجنس أدبً من -1

نسبٌا بالقٌاس إلى فن القصة، وازدهارها ٌجعلها تبرز فً مٌادٌن االبداع للتفرع إلى عدة 

الذٌن أسسوا الرواٌة الجزائرٌة  والسٌاسٌة...إلخ، ومن األعالم أنواع منها الرواٌة التارٌخٌة

وا بنصوص راقٌة مثل وقع األحذٌة الخشنة ورواٌة وكتبوا فً العصر األخٌر فقد برز

 ل"واسٌنً األعرج" ورواٌة الالز ل"الطاهر وطار". "كتاب األمٌر"

وطنٌة كثٌرة منها البعد  اأبعاد جسدت"لواسٌنً األعرج"  "كتاب األمٌر"إن رواٌة -2

دائما  رعبد القاد ولقد كان األمٌر ،وحب الوطن ،فً اإلنتماء والهوٌةالذي تمثل الوطنً 

 ٌحارب من أجل هوٌته وحبه لوطنه وانتماءه له واإلعتزاز به.

الذات والوعً، واألنا واآلخر، فاألنا هو "واسٌنً األعرج "فً كتابه األمٌر عن تحدث -3

، أما اآلخر أي )الغرب( هو المستعمر فقد كان األمٌر منفتحا على "األمٌر عبد القادر"

على حضارة اآلخر ومعرفة نواٌاهم...إلخ، وبعدها  اآلخر ألسباب عدٌدة منها، التعرف

 تراجع عن اإلنفتاح أي اإلنغالق خوفا من فقدان هوٌته، وأخذ بالده منه...إلخ.

ألمٌر" كان متسامحا مع أصحاب توظٌف التسامح فً رواٌة "كتاب األمٌر"، فنجد "ا-4

مع "األمٌر"  عدهابالرغم من أنها خلفت و ٌان األخرى، وٌتحلى باألخالق العالٌة،داأل

خمس سنوات إال اننا ال نجده ٌذكرها فً الرواٌة بوصف االستعمار أو  وسجنه لمدة

 االحتالل، بل باسم الجٌش الفرنسً

لرواٌة تفتح أفاقا لنشر ثقافة السلم والحوار الثقافً، وطفا معه خطاب بٌن األدٌان فهنا ا -5

 وتحدٌدا بٌن المسٌحٌة واإلسالم.

نً األعرج" عمال روائٌا، اتكأ فٌه على المادة التارٌخٌة، حٌث اكسبتنا لقد ألف "واسٌ-6

الرواٌة مسحة جمالٌة تعرفنا فٌها على براعة الكاتب، والمكانة التً ٌحتلها عمله األدبً، 
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كما تمكن من جعل التارٌخ مادة لرواٌته، هذا ما كان مجسدا من رواٌة كتاب األمٌر من 

 ن المادة التارٌخٌة شغلت حٌزا كبٌرا من المساحة النصٌة.بداٌتها إلى نهاٌتها، كما أ

ولقد استفاد واسٌنً األعرج من المادة التارٌخٌة الموثقة، أي جعلها أرضٌة، لصناعة -7

ع التارٌخٌة قصد البحث والكشف عن ئخطاب مغاٌر لخطاب المؤرخ، ألن واسٌنً قرأ الوقا

فهم الواقع فً عالقته بالتارٌخ ألن الواقع هو الحقائق، وانكسار مقاومة األمٌر عبد القادر، و

 امتداد للتارٌخ بمختلف أشكاله وأنواعه.

ٌمكن القول أن تجربة "واسٌنً األعرج" هً واحدة من التجارب التً استطاعت -8   

بتفردها أن تعبر عن تطور االبداع الروائً الجزائري، وما رواٌة "كتاب األمٌر مسالك 

ة أخرى فً طرٌق التجرٌب وحلقة فً سلسلة هذا اإلنتاج الغزٌر، أبواب الحدٌد" إال محط

حداثها عاد الروائً من خاللها إلى مرحلة مهمة من التارٌخ الجزائري الحدٌث لٌبنً على أ

معرفٌا جدٌدا ٌعٌد به تشكٌل وعً األجٌال  هو الزمن الحاضر وٌصنع منها واقعا زمنا آخر،

لى الذات واآلخر، فٌبرز أسباب انتصار اآلخر بتغٌٌر نمط تفكٌرها وتغٌٌر نظرتها إ

المستوى العسكري والسٌاسً والثقافً والحضاري واألخالقً، وانكسار مقاومة األمٌر فً 

أخطاء الماضً وعدم تكرارها فً من جمٌع المستوٌات السابقة، ومن ثم ٌنبه إلى اإلستفادة 

 الحاضر.

معاصرة الكتشاف األبعاد الوطنٌة فً ٌمكن تعمٌم فكرة هذا البحث على رواٌات أخرى -9

 الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة.

     



 

 

 قـــحالمــــــال
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 :الروائي الجزائري واسيني األعرج1-

 لده:مو

بتلمسان الجزائرٌة، هو باحث وقلص و روائً تلقى تعلٌمه فً  4591أوت80من موالٌد 

 الجزائر.

 مساره العلمي:

 الجزائر المركزٌة.بروفسور جامعة السورٌون بارٌس وكذا جامعة -

 عضو مؤسس لجمعٌة الجاحظٌة، الثقافٌة واألدبٌة الفً الجزائر.-

، كنائب للرئٌس وكمؤسس ومشرف 4551إلى 4558نة أدار اتحاد كتاب الجزائرٌٌن من س-

 "المساءلة". على مجلة اإلتحاد

والوطن  أعد وأنتج حصة أهل الكتاب التلفزٌونٌة التً تهتم بوضعٌة المقروئٌة فً الجزائر-

 (.2882-4551العربً)

( األدبٌة الشابة فً 2889-2881أنجز ثالثٌة تلفزٌونٌة وثائقٌة حول تارٌخ النخب الثقافٌة)-

 الجزائر.

 بالجزائر. 2881ترأس لجنة التحكٌم للمسرح المحترف سنة -

ئٌة عن الكتاب أنتج سلسلة الدٌوان التلفزٌونٌة التً تحاول أن تنتج أنطونولوجٌا مر-

 ، منذ بداٌة القرن العشرٌن.زائرٌٌن والعربالج

 .2885ٌن فً المسرحجنة العلمٌة للمسرح المحترف، فلسطترأس الل-

 .2848إلى غاٌة 2881عضو فً الهٌئة االستشارٌة لجائزة الشٌخ زاٌد للكتاب من سنة-

وظٌفة ساهم وٌساهم فً العدٌد من الندوات العربٌة والعالمٌة المتعلقة بموضوعات الكتابة -

الكتب،السرد،تحدٌات الفكر العربً،الحداثة األنا واآلخر وغٌرها من موضوعات العصر 

فً بلدان عربٌة وأجنبٌة كثٌرة.
1 

 

 

 

                                                           
 .http:/or.wikipedia.org 49:42على الساعة  2845أفرٌل45الموسوعة الحرة وكٌبٌدٌا:- 1
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 أعماله الروائية:

 لدٌه الكثٌر من األعمال نذكر منها:   

 .4502البوابة الزرقاء" وقائع من أوجاع رجل"  الجزائر -

 .4504مطولةوقع األحذٌة الخشنة، قصة -

 .4502ما تبقى من سٌرة لخضر حمروش، دمشق-

 التً ترجمت إلى العدٌد من اللغات. 2884، 4501، الجزائر4501نعرار اللوز، بٌروت-

 .2884-4504، الجزائر.4501أحالم مرٌم الودٌعة، بٌروت-

 ، التً ترجمت هً األخرى.4551والجزائر 4558ضمٌر الغائب، دمشق-

 .2882األلف: المخطوطة الشرقٌة، دمشق اللٌلة السابقة بعد -

 .2884و 4551والجزائر  4558سٌدة المقام، ألمانٌا -

 ، صدرت بالفرنسٌة ثم بملفات أخرى.4551حارس الضالل، دار مارس إٌدٌن، بارٌس -

 .2884و4558،والجزائر 4551ذاكرة الماء، ألمانٌا-

 .4550مراٌا الضرٌر، بارٌس-

 .2884لجزائرشرفات بحر الشمال، بٌروت وا-

 .2881طوق الٌاسمٌن، المركز الثقافً العربً، الرباط، بٌروت-

 .2880كتاب األمٌر، دار األداب، بٌروت-

 .2848داب ،دار األ2885السراب، دبً الثقافٌةأنثى -

 .2848البٌت األندلسً، دار الجمل بٌروت -

 .2844جملكٌة آربٌا، دار الجمل بٌروت-

 .2848ء، وزارة الثقافة، الجزائراألعمال الكاملة، تسعة أجزا-

288421رماد مرٌم فصول مختارة من السٌرة الروائٌة، الهٌئة المصرٌة للكاتب، القاهرة -
 

                                                           
 .الموسوعة الحرةوٌكٌبٌدٌا  -1
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 دراستة األدبٌة والنقدٌة.-

 .4501إتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزائر -

 .4501النزعة الواقعٌة، اإلنتقادٌة فً الرواٌة الجزائرٌة، دمشق -

 .4500التارٌخٌة الواقعٌة فً الرواٌة بٌروت الجذور -

 .4558أتوبٌروغرافٌا الرواٌة، سلسلة دراسات بٌروت-

 .4551دٌوان الحداثة فً النص الشعري العربً، اتحاد الكتاب الجزائرٌٌن -

 مجمع النصوص الغائبة، المؤسسة الوطنٌة للطباعة واإلشهارالجزائر.-

 الجوائز األدبية التي تحصل عليها:

 .4515لجائزة التقلٌدٌة الكبرى الممنوحة من طرف رئٌس الجمهورٌة سنةا-

 .2884جائزة الرواٌة الجزائرٌة -

جائزة التلفزٌون األولى للحصص الثقافٌة الخاصة ، عن البرنامج الثقافً التلفزٌنً "أهل -

 .2884الكتاب" سنة

 .2889جائزة قطر العالمٌة للرواٌة عن رواٌة "سراب الشروق"-

 .2881جائزة الكتبٌن الجزائرٌٌن عن رواٌة "كتاب األمٌر" -

 .2881جائزة الشٌخ زاٌد لألداب "عن رواٌة كتاب األمٌر"-

، عن رواٌة "سونتا ألشباح القدس".سنة الذهبً عن المعرض الدولً للكتاب الكتاب-

2880. 

ن رواٌة بحسب التقوٌم اإلعالمً والصحفً الجزائري ع 2848جائزة أفضل رواٌة لسنة -

 "البٌت األندلسً".

جائزة اإلبداع العربً السابقة عن رواٌة "أصابع لولٌتا" التً تسلمه من األمٌر حالد فٌصل، -

رئٌس،مؤسس الفكر العربً أمً، مكة بمناسبة اختتام مؤتمر الفكر العربً الثانً عشر.
1
  

 

                                                           
1
 الموسوعة الحرة.وكٌبٌدٌا ، - 
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 نبذة عن حياة األمير عبد القادر:2-

 ولده:م

نٌة قرب مدٌنة معسكر، ه( فً القٌط4222رجب21م )4080بتمبرس21"ولد األمٌر فً    

لده منذ صغره فقد علمه القراءة تربى فً أحضان واو نشأ أبوه محً الدٌن وأمه هً زهرة

الكتابة وحفظ القرآن الكرٌم فً زاٌته التً ٌشرف علٌها وتلقى فٌها أٌضا أصول الدٌن و

 والفقه والنحو واللغة.

قامته الجبرٌة فً مدٌنة وهران التً تعتبر مركزا للسلطة وازدهار من خالل إ سبكما إكت   

افٌة معرفة خاصة بعد إحتكاكه بفقهاء وعلماء قالمكتبات العلمٌة والدٌنٌة ومؤسسات الث

ب طك والاضٌات، األدب العربً علم الفلٌلماء فً علوم اللغة والفلسفة والراألصول، ع

 وغٌرهم.

ة العدٌد من الدول العربٌة بداٌة لً رححج مع والده، وهم أدى فرٌضة ال4029وفً عام    

من تونس ثم مصر والحجار فتلقى الشٌوخ والعلماء كبار حٌث أخذ البركة الشاذلٌة فً مكة 

 ٌة على طرٌق الحج وفً طرٌق بغداد أخذ سلك الطرٌقة القادرٌةندالمكرمة وبركة التٌقش

لقادرٌة التً تقٌم علٌها زاوٌة ٌشرف وزار ضرٌح عبد القادر الجٌاللً مؤسس الطرٌقة ا

والده علٌها "
1

 

ومثلما اهتم بشؤون األوروبٌون وما ٌحدث فٌها من تطورات علمٌة فقد كان ٌسعى إلى  "   

لضعف واإلنحطاط الذي كان ٌعشوه وإستعادة أمجادهم ً من امإخراج العالم اإلسال

وم الحدٌثة وإمتزجت شخصٌة األمٌر اإلهتمام بالعلة بالعودة إلى المبادئ الدٌنٌة وارٌالحض

أٌضا بفنون أخرى كفن الفروسٌة وركوب الخٌل وفنون القتال"
2
  

                                                           
 98: ص 2880 دار البصائر سٌرة األمٌر عبد القادر وجهاده تح وتق ٌحً بوعزٌز،مصطفى بن تهامً: - 1
  15: دار المعرفة الجزائرص 4،ط2ج 4018.4505تارخ الجزائر المعاصرة رابح لونٌسً: - 2
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خالق عمه علً بوطالب وكانت ذات نسب وأ"تزوج عبد القادر مبكرا باللة خٌرة بنت    

وقد أنجبت له أربعة أوالد سؤولٌة بعد مباٌعته من القبائل ،عالٌة، أعانته على تحمل الم

محً ادٌن وعلً أبو طالب محمد السعٌد وعبد القادر"مصطفى 
1

 

ه( ودفن فً جامع محً بن 4188رجب45م )4001ماي21"توفً بقرٌة دهر ٌوم السبت  

عربً بصالحٌة دمشق"
2

 

 ثقافته:

"إن شخصٌة  نجد األمٌر عبد القادر لدٌه ثقافة ورغبة كانت فً امتالك المعرفة والعلوم   

ة وثقافٌة وسٌاسٌة وإجتماعٌة ٌبها خصائص وصفات فذة ذاتاألمٌر عبد القادر إجتمعت 

نذ صغره كانت لدٌه الرغبة فً إمتالك المعرفة والعلوم فً الزاوٌة التً كان موعلمٌة، ف

 وإحتكاكه بكبار الشٌوخ والعلماء. ٌشرف علٌها والده

والتارٌخ ودرس كتب العلوم و الفلسفة وتعمق فً جراسة الفقه و الحدٌث وجغرافٌة الفلك    

األصول وعلم الكالم وغٌرها، وكانت له مكتبة من أثمن المكاتب فً تلك  واللغة والبالغة،

 األٌام وبها من آالف المجالت والعدٌد من المخططات فً شتى العلوم.

فقد نشأ األمٌر عبد القادر على أسس الطرٌقة القادرٌة والتً تأثر بأفكارها الصوفٌة التً    

ته كشاعر متصوف، فقد وجد فً الدٌن ضالته و فً التصوف راحته، إنعكست على شخصٌ

أخرج أفكارها لمناقشتها عبر العالم بدافع  عبر تصوفه وقربه إلى روح الشرٌعة اإلسالمٌة

جعلها نموذجا للسماحة المطلقة واإلصالح الواسع والرحمة الالمتناهٌة."
3

 

 مؤلفاته:

"كما عكست كتباته ومؤلفاته األمٌر عبد القادر لدٌه الكثٌر من المؤلفات نذكر منها     

 أفكاره نذكر كتاب ذكر العاقل وتنبٌه الغافل الذي ٌعتبر رسالة فكرٌة فلسفٌة كتبها ببروسٌة

                                                           
، 2وما بدلوا تبدٌال ترأبو القاسم سعد هللا ط األمٌر عبد القادر حٌاته وفكره: األمٌرة بدٌعة الحسنى الجزائري- 1

 . 21: ص 2842الجزائر،
 4581المطبعة التجارٌة اإلسكندرٌة 2ج مآثر األمٌر عبد القادر وأخبار الجزائرالجزائر فً  : تحفةمحمد بن أمٌر- 2

 .210:ص 
 . 419: ص 2885، ، درا البصائر، الجزائربطل الكفاح األمٌر عبد القادر: ٌحً بوعزٌز- 3
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م فقد ذكر فٌها قواعد التعلٌم وخصص قضاٌا تتعلق بالدٌن و األخالق 4092،4091بن عام

ن العلوم العامة فكان درة فً األدب النثري بالجزائري فً القرن التاسع وتتحدث أٌضا ع

عشر المٌالدي"
1
  

وكتاب المقراض الحاد لقطع لسان منتقض اإلسالم بالباطل و اإللحاد وهو مطبوع قد  "  

، وسبب التألٌف أن بعض الحكام األوروبٌون ان محتجزا فً قلعة أمبواز بفرنساألفه عندما ك

اط األمراء، إنتقص من دٌن اإلسالم أمام األمٌر ووضع هذا الكتاب حفظه أو بعض الضب

، وقدر كبٌر أحادٌث النبوٌة مع ذكر رواٌاتها ٌرد على ذلك المنتقض ،والكتاب فٌه مجموعة

"العلماء و أقوالهم مع ذكر كتبهم من فتاوى
2
 .  

ٌشمل على وٌنسب إلٌه أٌضا وشاح الكتائب زي الجندي المحمدي الغالب وهو كتاب 

األحكام والقوانٌن الخاصة بجٌش األمٌر ودولته زفٌة بعض القصائد الحما إن أعماله ال 

تتوقف عند وفاته فحسب بل بقٌت فً أذهان معاصرٌن وأصبح ٌشٌد بها الهٌئات الدولٌة، 

فقد شٌدت الهٌئة األممٌة  فقد أخرجت أفكاره إلى العالم وأصبح ٌطبقها وٌضرب بها المثل،

إلنسان بمأثر هذا الرجل العظٌم فأعدت له ملتقى إفتتاحً تحت شعار األمٌر عبد لحقوق ا

القادر رائد فً مجال القانون اإلنسانً ومنشد الحوار بٌن الدٌانات الذي حصره ممثلً الدول 

العربٌة والغربٌة الذٌن أشادوا بأخالقه وأعماله وصفاته فً تحقٌق العدل والمساواة وغٌرها 

"بعد بناء دولته وتعامله مع اآلخرصة خا من الخصال،
3
. 

 ملخص رواية مسالك أبواب الحديد:   3-

رواٌة "كتاب األمٌر" مسالك أبواب الحدٌد، تدور أحداث الرواٌة حول شخصٌة األمٌر    

عبد القادر بن محً الدٌن الجزائري وهو"مؤسس الدولة الجزائرٌة الحدٌثة" وٌعد أول من 

م، وتحاول الرواٌة الكشف 4012الفرنسً للجزائر بداٌة من عام قاد الثورة ضد اإلحتالل 

ٌقف  عن الجوانب الخفٌة من حٌاة األمٌر والتً سكت عنها التارٌخ الرسمً ولم ٌذكرها لنا.

وبكثٌر من الحرص المؤلف من خالل هذا العمل عند األحداث التارٌخٌة وٌنقلها لنا بدقة 

                                                           
 .22: ص4518غخ،ناألمٌر عبد القادر، الجزائر  األمٌر عبد القادر حٌاته وفكره مجلة األمال:رابح بونار- 1
        1:ص 2885،سورٌة0: جهود األمٌر عبد القادر فً نشر علوم الحدٌث وبعثها مجددامكً الحسن الجزائري- 2

 .9: ص مكً الحسنً الجزائري:جهود األمٌر عبد القادر الجزائري-4
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بالبطوالت والمحطات التارٌخٌة فً حٌاة األمة  بداٌة من حٌاة األمٌر التً كانت حافلة

الجزائرٌة، فمن تولى األمٌر مهمة المقاومة ضد اإلحتالل، إلى محاولة الحفاظ على الهوٌة 

والكٌان العربً واإلسالمً للجزائر، ثم مواجهاته ألعدائه من بنً جلدته ممن تنكروا 

ربً... وفً كل هذه المواقف وخرجوا عن طوعه إلى عالقاته المتوترة مع السلطان المغ

والمحطات كان األمٌر صابرا ومناضال بل أكبر وأهم من ذلك كان إنسانٌا إلى أبعد الحدود 

ولعل الصفة العجٌبة والعظٌمة فً األمٌر هً ما لفت نظر القس "المونسٌنٌور دٌبوش" الذي 

ر الذي قذ قرر أن ٌبذل كل ما فً وسعه لٌخلص األمٌر من سجنه وٌنقذ فرنسا من العا

 ٌلحقها نتٌجة عدم اتفاقها مع األمٌر.

كما تحاول الرواٌة أن تثٌر مسألة "حوار الحضارات" حٌث نقرأ حوارات عدٌدٌة لقضاٌا   

مختلفة بٌن "األمٌر عبد القادر المسلم" من جهة والقس "دٌبوش المسٌحً" من جهة ثانٌة 

ر لنا نبل ومكانة الطرفٌن أو تطرف أو نبذ اآلخر وهذا ما ٌصوٌحدث ذلك دون تعصب 

األخوة على الصعٌد الروحً واألخالقً فرغم اإلختالف فً الدٌن إال أن ذلك ال ٌبرر إلغاء 

 اإلنسانٌة التً تمجدها كل الدٌانات.

ومن خالل الرواٌة ٌمكن للقارئ أن ٌقف على الوصف الدقٌق الذي ٌعتمده المؤلف حٌن     

لكالم واللباس وغٌرها فٌحسب القارئ وكأنه أحد ٌصف األماكن واألشخاص وحتى طرٌقة ا

شخوص الرواٌة وجزء منها، ألن الفترة التارٌخٌة التً ٌعرضها المؤلف حٌث معاناة 

" تحٌل القارئ إلى 45الجزائر من وٌالت اإلحتالل فً منتصف القرن التاسع عشر "ق

كشف مدى التشابه بٌن راهن وواقع العالم العربً فعملٌة اإلسقاط على هذا الواقع ٌجعلنا ن

العصرٌن على أن التارٌخ كما ٌقال "ٌعٌد نفسه" فراهن البلدان العربٌة سبق لها أن عاشته 

  تارٌخٌا بشكل من األشكال.

إرتبطت هذه الرواٌة بالحدث التارٌخً من البداٌة إلى النهاٌة، وغطت الرواٌة حقبة    

م وقد تضمنت خمس سنوات 4092 إلى غاٌة سنة المنفى سنة 4010زمنٌة امتدت من سنة 

 من السجن فً فرنسا، وقسم المؤلف نصف إلى ثالث أبواب هً:

 باب المحن األولى.-4   
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 باب أقواس الحكمة.-2   

باب المسالك والمهالك وقد ضم كل باب مجموعة من الوقفات كانت ىخرها "فتنة -1   

 م.4092أكتوبر 20األحوال الزائلة" حٌث ٌستلم األمٌر رسالة التحرر الموقعة بتارٌخ 

وصف المؤلف شخصٌة "جون موبً" خاد القس "دٌبوش" وجعله ٌروي قصة سٌده    

ٌحكً حكاٌة  موبً" فً حدٌثه مع الصٌاد المالطًوعالقته باألمٌر "عبد القادر" فكان "

دٌبوش واألمٌر فً سبٌل تحرٌر األمٌر من أسره حٌنما كتب رسالة إلى "نابلٌون بونابرت" 

ونبل وشجاعة األمٌر فً حربه ومواجهته لفرنسا التً انتهت ٌستعرض فٌها أخالق 

"دٌبوش" فً رسالة من  باالستسالم مقابل التعهد بإرسال األمٌر إلى بلد إسالمً، وٌحذر

قضٌة سجن األمٌر والتً تفً نقض العهد وخٌانة الشرف لدولة عظمى كفرنسا األجدر بها 

زاماتها، وٌبدو أن الراسلة أعطت ثمارها وجعلت "نابلٌون" ٌفرج عن تفً بعهودها والتأن 

 األمٌر بل وٌدعوه لزٌارته فً قصره.

وٌبدو أن خالصة ما كتبه "واسٌنً" فً رواٌته ٌدور حول فكرة أساسٌة وهً أهمٌة فهم    

العصر الذي نعٌشه والقدرة على التأقلم مع أوضاعها وعلى كافة األصعدة وذلك بالعمل 

واإلجتهاد لنكون فاعلٌن ومؤثرٌن فً العالم الذي نحٌاه ولعل هذه الفكرة هً التً كانت 

مٌر وهو ٌحاور أقرب الناس إلٌه من ذلك كالمه لوالده " الزمن تبدل تسٌطر على فكرة األ

ومعه تبدلت السبل والوسائل، نحن على حوافً قرن صعب، إنهم ٌصنعون المدافع والبنادق 

والسٌوف الحادة ونحن ما زلنا نراوح فً أمكنتنا ونزهو كلما أقمنا مقاما جدٌدا فً سهل 

".غرٌس
1

 

سٌطر على االمٌر حٌن محاورته ألصدقائه ومقربٌه فاألمٌر كان كما نلمس نفس الفكرة ت   

ٌنظر من حوله بعٌن القائد الذي ٌدرس عدوه من كل الجوانب فً نفس الوقت ٌعرف مدى 

 قدرته على المواجهة.

لقد قّدم "واسٌنً األعرج" شخصٌة األمٌر عبد القادر بوصفه رجال وقائدا إنسانٌا ٌحمل    

والشجاعة وكان شدٌد الحرص على دٌنه وعقٌدته والنهل من ٌنابٌع  الكثٌر من صفات النبل

                                                           
 .59،ص:، مسالك أبواب  الحدٌدكتاب األمٌر: واسٌنً األعرج - 1
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العلم والمعرفة كما كان مؤمنا بإنفتاح على اآلخر ومحاولته فً سبٌل تعمٌق فكرة التعاٌش 

 السلمً بٌن مختلف األجناس واألمم.

 كما تظهر الرواٌة الجهد العظٌم الذي بذله األمٌر فً سبٌل احداث ثورته حقٌقٌة على   

مستوى الذهنٌات المختلفة التً تؤمن بالبركة األولٌاء الصالحٌن دون العمل واإلجتهاد 

لتحسٌن األوضاع واحداث التغٌٌر نحو مستقبل أفضل اعتمادا على العلم والمعرفة فالعدو 

طّور آلٌاته ووسائل قتاله بمدافع ورشاشات فكٌف لجٌش االمٌر أن ٌواجه ذلك بالسٌوف 

 والرماح.

ذا حاول األمٌر فً كثٌر من المناسبات أن ٌربح بعض الوقت من خالل معاهدات ومع ه   

السلم لٌدرس سر قوة عدوه وٌأخذ من حضارته بغٌة بناء وتطوٌر دولته ألنه كان ٌؤمن بأن 

 "تقلٌدنا للجٌش الفرنسً قوة ولٌس تبعٌة وإٌمانا بقوانا ولٌس كفرا."

 

 

 

 



 

 المــصــادر

 و

 المــراجـع
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 (برواٌة اإلمام ورش ) القرآن الكرٌم

 المصادر:

 راغب:مفردات ألفاظ القرآن،دار القلم،سورٌا )األصفهانً( (1

، 1واسٌنًٌ: كتاب األمٌر، مسالك أبواب الحدٌد، منشورات الفضاء الحر، ط  ))األعرج (2

 .2004نوفمبر

عبد الرحمان: المقدمة تج، عبد السالم شدادي، بٌن الفنون والعلوم خلدون(  )ابن (2

 .2005واآلداب، الدر البٌضاء،

         1949شمس الدٌن: االعالن بالتوبٌخ لذم التارٌخ، مطبعة الرقً،دمشق، )السخاوي( (4

 2010 أبو حامد : إحٌاء علوم الدٌن إحٌاء التراث،دار المعرفة ،بٌروت، )الغزالً( (5

 المراجع:

 .1959، منشوراتدار الشرق الجدٌدة، 1أحمد: فن القصة، ج )أبو أسعد)-)5

شربٌط: تطور البنٌة الفنٌة فً القصة الجزائرٌة المعاصرة،  )أحمد شربٌط)-)6 

 منشورات اتحاد كتاب العرب.

محمد أرزقً: التحول هل بناء للهوٌة أم تشوٌه لها، فكر ونقد، دار الثقافة،  )بركان)-)7

 .2001دار البٌضاء، المغرب،

عمر:األدب الجزائري الحدٌث تارٌخا وأنواعا وقضاٌا....وأعالما، دٌوان  )بن قٌنة)-)8

 .2009، 2ط المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة بن عكنون،

: دراسة بعنوان الكلونالٌة واستراحة التجاوز تجربة واسٌنً عبد الوهاب )بوشٌخة)-)01

األعرج، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، قسم اللغة العربٌة، جامعة األمٌر عبد القادر، 

 قسطٌنة.

محمد: تحلٌل النص السردي، تقنٌات ومفاهٌم، منشورات االختالف،  )بوعزة)-)00

 . 1،2001ط

: جسد فً مراٌا الذاكرة، الفن الروائً فً ثالثٌة أحالم منى الشرافً )تٌم)-)01

 م.2015ه،1436،  1 ط  مستغانمً، دار األمان، الرباط للنشر،

محمد صالح،األدب الجزائري المعاصر،دار الجٌل لنشر و الطباعة و ( الجابري)-(02

 2005،سنة  1ط  التوزٌع
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مصطفى الطاوي: فً األدب العالمً القصة، الرواٌة والمسٌرة، منشؤة  (الجوٌزي)-)03

 .2002المعارف اإلسكندرٌة،

سمٌر سعٌد: النقد العربً وأوهام رواد الحداثة، مإسسة للنشر والتوزٌع،  (حجازي)-)04

 .2005، 1  القاهرة، ط

تر، أبو القاسم  األمٌرة بدٌعة: األمٌر عبد القادر حٌاته وفكره ، (الحسنى الجزائري)-)05

محمد صالح: األدب الجزائري المعاصر، دار الجٌل للنشر 2012، الجزائر 2سعد هللا، ط

 .2005،  1والطباعة والتوزٌع، ط

،  1799، صندوق البرٌد2001، 1ط جمٌل: مستجدات النقد الروائً، (حمداوي)-)06

 المغرب.62000الناظور

نماذج روائٌة عربٌة، عالم المعرفة، دولة ماجد: إشكالٌة األنا واآلخر،  (حمود)-)07

 م.2013ه،1434الكوٌت،دط،

حمٌد: القراءة وتولٌد الداللة، تغٌٌر عاداتنا فً قراءة النص األدبً،  (الحمٌدانً)-)08

 .3،2000المركز فً قراءة النص األدبً، المركزالثقافً، بٌروت، دار البٌضاء،ط

تنبً)نقد الثقافً(، المإسسة العربٌة محمد: صورة اآلخر فً شعر الم (الخباز)-)11

 .1،2009للدراسات والنشر، بٌروت لبنان، ط

 .1981، 1ادوارد: الرواٌة العربٌة واقع وآفاق، دار ابن رشد، ط(الخراط )-)10

فٌصل: الرواٌة وتؤوٌل التارٌخ، نظرٌة الرواٌة، الدار البٌضاء، بٌروت،  (دراج)-)11

 .1،2004ط

الجزائري الحدٌث، منشورات اتحاد كتاب العرب،  أحمد: األدب (دوغان)-)12

 .1996دمشق،

، 2أدٌب: مفهومات للقومٌة العربٌة: دراسات عربٌة، دار الطلٌعة، بٌروتج (دٌمتري)-)13

 .1978دٌسمبر

سعد فهد: صورة اآلخر فً الشعر العربً من العصر األموي حتى نهاٌة  (الذوٌخ)-)14

 .1العصر العباسً، عالم الكتب الحدٌث، األردن،ط

مٌجال: سعد البازغً، دلٌل الناقد األدبً، المركز اثقافً العربً بالدار  (الروٌلً)-)15

 م.2005، 1ط البٌضاء، المغرب،
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ات فً الرواٌة العربٌة، اتحاد كتاب العرب، نبٌل: شهزاد المعصرة، دراس (سلٌمان)-)16

 دمشق، سلسلة دراسات

عبد القادر: الرواٌة البولٌسٌة، منشورات اتحاد كتاب العرب  (شرشار)-)17

 .2003دمشق،

نضال: الرواٌة والتارٌخ، بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة  (الشمالً)-)18

 .2006، 1ط التارٌخٌة العربٌة، عالم الكتب الحدٌث، األردن، 

سعٌد:عنف المتخٌل الروائً، فً أعمال إٌمل حبٌبً، مركز اإلنماء القومً  (علوش)-)21

 لبنان.

 ،1ط محمد: قضاٌا معاصرة فً الدراسات اللغوٌة واألدبٌة، عالم الكتب، (عٌد)-)20

1989. 

زكً: الهوٌة وقضاٌاها فً الوعً العربً المعاصر، مج من كتاب  رٌاض  (قاسم)-)21

مركز دراسات الوحدة العربٌة، سلسلة كتب المستقبل العربً، حقوق الطبع والنشر 

 .2013، 1ط  والتوزٌع، محفوظة للمركز، بٌروت،

 .2002الصادق:طرائق تحلٌل قصة، دار الجنوب للنشر، (قسومة)-)22

جدلٌة الذات واآلخر فً شعر األموي)دراسة نصٌة(، دار فاضل أحمد:  (القعود)-23

 م.2012ه،1،1433 عنداء للنشر والتوزٌع، عمان األردن، ط

 ه1431، 1رئٌسة موسى: عالم أحالم مستغانمً، زهران للنشر والتوزٌع،ط (كرٌزم)-)24

 م.2010،

رفة، عبد المالك: فً نظرٌة الرواٌة بحث فً تقنٌات السرد، علم المع (مرتاض)-)25

 1سلسلة كتب ثقافة شهرٌة، ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، الكوٌت،ط

،1998. 

 .1971عزٌزة: القصة والرواٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، (مردٌن)-)26

صالح: أبحاث فً الرواٌة العربٌة، منشورات أبحاث مخبر فً اللغة  (مفقودة)-)27

 ار النشر والتوزٌع، عٌن مٌلة،د.ت.واألدب الجزائر، د

نهال: اآلخر فً الرواٌة النبوٌة العربٌة )فً خطاب المرأة والجسد  (مهٌدات)-)28

 م.  2008ه،1428،  1ط والثقافة(، عالم الكتب، إربد األردن،
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 .2003، 1ط طه: رواٌة الساسٌة، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر لونجمان، (وادي)-)31

محمد رٌاض: توظٌف التراث فً الرواٌة العربٌة، من منشورات اتحاد كتاب  (وتار)-)30

 .2002العرب، دمشق،

المعاصر، دار األدٌب للنشر  الجزائري ورهانات،األدب أسئلةجعفر: (ٌاٌوش)-)31

 والتوزٌع.

سعٌد: الرواٌة والتراث السردي من اجل وعً جدٌد بالتراث، المركز  (ٌقطٌن)-)32

 .1992، 1الثقافً العربً، بٌروت، دار ابٌضاء، ط

سعٌد: قضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة، الوجود والحدود، منشورات  (ٌقطٌن)-)33

 م.2012-ه1433، 1ط االختالف، درا األمان، الرباط،

 1د فً النظرٌة والتطبٌق، دار الحواروالنشر، سورٌا، طأمٌنة: تقنٌات السر (ٌوسف)-)34

،1987. 

 المعاجم:

عربٌة للنشر المتحدٌن، فتحً :معجم والمصطلحات األدبٌة، المإسسة ال )ابراهٌم)-)35

 .1988تونس،

: سٌرة األمٌر عبد القادر وجهاده تح ومت وتع ٌحً بوعزٌز، مصطفى (التهامًابن )-)36

 .2008دار البصائر،

 : لسان العرب، لبنان، بٌروت، دار صادر)د،ط،ت،ش(.عبد هللابن مكرم (ابن منظور)-)37

، 2: تحفة الجزائر فً مآثر األمٌر عبد القادر وأخبار الجزائر جمحمد (بن أمٌر)-)38

 .1903المطبعة التجارٌة اإلسكندرٌة

 .2009: بطل الكفاح األمٌر عبد القادر، دار البصائر، الجزائر،ٌحى (بو عزٌز)-(41

: األمٌر عبد القادر حٌاته وفكره، مجلة اآلمال غ خ عن األمٌر عبد القاد، رابح (بونار)-)40

 .1970الجزائر

جهود األمٌر عبد القادر الجزائري فً نشر علوم الحدٌث  مكً: (الحسنً الجزائري)-)41

 .2009وبعثها مجددا، سورٌا،

 .2ج 1982الفلسفً، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، لبنان،  : المعجمجمٌل (صلٌبا)-)42
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دار المعرفة  1ط ،2ج 1989-1830تارٌخ الجزائر المعاصرة رابح:( لونٌسً)-)43

 الجزائر.

، المكتبة االسالمٌة للطباعة والنشر 1: المعجم الوسٌط جابراهٌم وآخرون( مصطفى)-)44

 والتوزٌع، اسطنبول.

الفلسفً)معجم المصطلحات الفلسفٌة(، دار قباء الحدٌثة، : المعجم مراد (وهبه)-)45

 .2007القاهرة، دط، 

 الكتب المترجمة:

: حٌاة األمٌر عبد القادر، ترجمة وتقدٌم وتعلٌق، أبو قاسم سعد شارل هنري( تشرشل)-)46

 .2004هللا، دٌوان مطبوعات الجامعٌة،

، دار الحقٌقة، محمد عثمانالعربٌة المعاصرة، ترجمة  اإلٌدٌولوجٌا العربً:(هللا)عبد-)47

 بٌروت.

عالم المعرفة، :علً السٌد( الصاوي)نظرٌة الثقافة: مج من الكتاب، تر، -(48

 م.223،1997

51peter cozen-(  ،البحث عن الهوٌة وتنشئتها فً حٌاة إٌرٌك إٌركسون وأعماله، تر :

: درا الكتاب الجامعً، العٌن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، سامر جمٌل( رضوان)

 م.2013ه/1434دط،

 المجالت:

 www .annasronlin.ecom،البلد الجزائر،2015ماي17النصر، ثالثاء  جرٌد61)-

  2014https://wwwasjp.cerist.dzجانف19ًالعدد مجلة األثر: 62)-

 المواقع:

لرواٌة الجزائرٌة متمٌزة فً تارٌخ األدب العربً، ك، زكٌة ا63)-

http//www.djazaress.com 

على الساعة  10/04/2019مان مجلة منارة العلم واإل64ٌ)-

10:15https:/ /www.echoeoukonline.com 

على الساعة  2019أفرٌل28موقع الدكتور، محمد العٌد روس، البحوث، الخلق 65)-

15:20. 
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على  2019مايhttp/:ar.wikpedia.org 08وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة -66)

 .15:21الساعة
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 ملخص المذكرة

 الرواية الجزائرية المعاصرة شهدت لجوء معظم الكتاب الجزائريين للبحث عن كيفية    

 تسويق التاريخ روائيا،ومن بين الروائيين الذين كتبوا عن التاريخ"واسيني األعرج".

في الرواية الجزائرية  وقد تناول موضوع مذكرتنا الموسوم بـ:"األبعاد الوطنية   

،من خالل تحليل نموذج رواية كتاب األمير مسالك أبواب الحديد ،تمكنا من المعاصرة" 

،وانتمائه إكتشاف مختلف األبعاد الوطنية ، وتمثلت هذه االبعاد في هوية "األمير عبد القادر"

اآلخر و ذلك  و تمسكه بدينه،كما عبر من خالل الرواية عن األنا و و حبه لوطنه الجزائر 

،و تحلي األمير باألخالق العالية منها التسامح مع ه على حضارة اآلخر و معرفة نوياهلتعرف

 األخر.

 

 الكلمات المفتاحية

صرة ،واسيني األعرج ،األمير عبد القادر ااألبعاد الوطنية ، الرواية الجزائرية المع   

و اآلخر،  الدين، التسامح  ،البعد التاريخي، الهوية، اإلنتماء، حب الوطن، األنا  
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