
جامعة عبد الحميد بن باديس  
– مستغانم – 

 تمظهرات اآلخر في رواية 
 " كتاب األمير مسالك أبواب الحديد "  

لواسيني األعرج أنموذجا 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  في األدب المقارن والعالمي 

- إعداد الطالبين :                                                       تحث إشراف : 
- بدري مشري                                                     أ . بويش منصور 

- قبابي تواتي  

السنة الجامعية 2019/2018

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
République algérienne démocratique et populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

كلية األدب العربي والفنون 
قسم الدراسات األدبية والنقدية 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             

 

 

 

 

 



 

 إهداء



 إهــــــداء
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ن ماعرفته يف تبلور واقع جديد خمتلف متاما ع عرفته البشرية عرب األزمنة فكرا ووعيا  التطور الذيساهم 
األمم السابقة واحلضارات عرب التاريخ ، والميكن أبي حال من األحوال أن يكون األدب معزوال عن مواكبة هذا 

ها " كامتداد ألجناس نثرية عرفت الروائياجلنس فظهرت أجناس جديدة منها " التغري الذي تشهده البشرية 
، وكقالب إبداعي آخر يكشف عن اجملهول واملمنوع واملرغوب ، وفرصة للروائيني لتمرير احلضارات السالفة 

 الرسائل واألفكار واإليديولوجيات .

تعاجل لرواية ا ومل تكن الساحة األدبية العربية عموما واجلزائرية خصوصا بعيدة عن مواكبة هذا التطور ، وصارت
ياغته ، كما طرقت أبواب التاريخ لتعيد ص كانت إىل وقت قريب طابوهات مسكوت عنهامواضيع جريئة وخطرية  

يف قالب أديب مشوق ميزج بني اخليال والواقع عرب تسليط الضوء على حقب زمنية خمتلفة سبقت التواجد العثماين 
لساحة ، وانلت شهرة واعرتافا دوليا واكتسبت مكانة يف ايومنا هذا ابجلزائر مرورا ابحلقبة اإلستعمارية وصوال إىل 

 .الروائية العربية والعاملية وظهرت أمساء هلا وزهنا كآسيا جبار وحممد ديب ومالك حداد وواسيين األعرج 

توبة ابلفرنسية ، كوشكلت ثنائية األان واآلخر حمورا هاما يف بناء الرواية اجلزائرية سواء املكتوبة ابلعربية أو تلك امل
ت هذه ية ، لذا جاءموضوعا هاما لتحديد العالقات بني هذه الثنائ إجيابية كانت أم سلبية  وشكلت الصورة
"(   وججاأمنلواسيين األعرج  رواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " يف اآلخر  ظهراتمت ) الدراسة بعنوان

ؤية جديدة ر رسم صورة اآلخر ابسرتجاع التاريخ وإعادة صياغته وفق  يفكنموجج تطبيقي على اتثري الزمن وتطوره 
يت حماولني طرح أسئلة حول الصورة ال أسس هلا واسيين األعرج مبفاهيم غري منطية عن " الذات " وعن " اآلخر " 

وهل حماولة توحيد  ؟ية مدى تطابقها مع الواقع واحلقائق املخزنة يف الذاكرة اجلمعية اجلزائر  رمستها الرواية لآلخر وما
 الرؤى مع اآلخر ال تؤثر على هوية الذات بني " األمري " و "مونسينيور" ، بني " اإلسالم " و "املسيحية " ؟

 طرحو لقد دفعتنا رواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " لواسيين األعرج ملا فيها من رؤية جديدة 
جم حماولني جتاوز عقبات ضخامة حاملوضوع كمشروع ملذكرة املاسرت عن " صورة اآلخر " إىل اختيار غري منطي 

الرواية وقلة املراجع أو الدراسات اليت سلطت الضوء على هذه الرواية ، كما أننا شبه ابحثني مل جيف حليب 
امة من قال ندري أسنحيا بعدها أم ال نقوم أبدا أمام القراءات السطحية من اقالمنا لنقفز قفزة نقدية يف الظالم 

 القامات الروائية اجلزائرية .

نأان جل ن املنهج الوصفي التحليلي وأحياانمتخذي ومنه فقد حاولنا جاهدا اإلبتعاد عن األحكام العامة
وكل هذا ألجل التعليل واإلستنتاج وإعطاء أحكام حمددة تناسب  للمنهج النفسي بغية الغوص يف أغوار النفوس 
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 ب
 

كل موقف أو ظاهرة مستشهدين بنصوص تطبيقية من الرواية كما كان للتاريخ نصيب من الدراسة كوننا مل نستطع 
 اخراج أنفسنا من الرواية لعلها الذاتية اليت تربطنا ابملوضوع .

طبيعة هذه الدراسة اقتضت تقسيمها إىل مقدمة ومدخل وفصل نظري وآخر تطبيقي ، ففي املدخل 
ويف الفصل األول النظري سلطنا الضوء على مفهوم األان واآلخر من األدب إىل األدب املقارن ،  تناولنا ثنائية

الصورة عند القدامى واحملدثني ، وأنواع الصورة وأمهيتها ومكوانهتا ، مث عّددان الوسائط املسامهة يف تشكيل الصورة 
 مث منهجية البحث يف حقل الصورائية .

م بيقي فقد عملنا على ثالث عناصر أساسية ، فعرّفنا املؤلف واسيين األعرج وأهأما يف الفصل الثاين التط
حمطات حياته واإلجنازات اليت حصلها ، مث وصفنا املؤلَّف "الرواية" متناولني شكلها اخلارجي وملخصها ، وبعدها 

  هذه الدراسة .صل إليها يفوانتهينا إىل خامتة محلت أهم النتائج املتو أبرزان جتليات اآلخر بتنوعه يف الرواية 

واعتمدان على جمموعة من املصادر واملراجع أعالها القرءان الكرمي ابلتفسري "كتفسري ابن كثري " بينما 
شكلت الرواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " موضوع البحث املصدر األساسي لبحثنا مع اإلستعانة 

بد املنعم حممد عهيم يف صورة " لسان العرب البن منظور " وكتاب "ابملعاجم والقواميس لشرح املفردات واملفا
  " إبراهيم أمني الزرزموين: الصورة الفنية يف شعر علي اجلارمو " " خفاجي : مدارس النقد األديب احلديث

طن و سعيد علوش: إشكالية التيارات والتنأثريات األدبية يف ال" ، "  حممد غنيمي هالل: النقد األديب احلديث" 
” القادر مذكرات األمري عبد“عبد القادر اجلزائري " ، "  ماجدة محود: صورة اآلخر يف الرتاث العريب" " ،  العريب

دراسة “ري األمرية بديعة احلسين اجلزائ"  حتقيق د. حممد الصغري بناين، د. حمفوظ مسايت، د. حممد الصاحل اجلون
 " ... اخل . ”لكتاب حتفة الزائر ومآثر األمري عبد القادر

وننوه مبجهود أستاجان املشرف السيد بويش منصور الذي اتبع مراحل والدة وتطور هذا البحث إىل أن   
كما أنه ترك لنا جمال احلرية إلبراز أفكاران وقناعاتنا وصحح ما وصل إىل الصورة اليت أمامكم بكل حرص وتدقيق  

ى احلب الذي أحسسناه يف تعامله ومشاعره الصادقة اليت عل فكل الشكر واإلمتنان لهرآه غري خادم للدراسة ، 
بن ابديس  ميدرب عن امتناننا جلامعة عبد احلكما ال يفوتنا أن نعبثت فينا الرغبة والصرب إىل غاية اهناء املشروع ..  

نة جل ولكلية اآلداب والفنون وخصوصا قسم األدب العريب برئيسه وأساتذتنا مجيعا وموظفيه وعماله  ، كما نشكر
 املناقشة اليت احتضنت هذا البحث ونسعد بتوجيهاهتم وأفكارهم اليت ستثري أكيد هذا البحث وترتقي به لألفضل.



 

 دخلم
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 األان واآلخر من األدب إىل األدب املقارن :مدخـــــــــــــــل

 

1 

 

ت  يحاً ك ضخخخخخخخخي ً   ً  ذلك العلم الذي ميّيز الشخخخخخخخخومخخخخخخخخي  ال   ّي  ل ّ    األدب املقارن يعّد  ي  وي ضخخخخخخخخّ
وذلك ابلتمييز بني نتًجاً وكراثاً األصخخخخخخخخيا  وبني  ً امخخخخخخخختعًاكد  ّ التيًااا األابّي   واألجلًة وا ذا   ا وتل    

   فلم يعد يّتسخخخخخخخم اآلخرو ع كطّ ا اللمخخخخخخخ   وعا ا ن د دام جديد   مخخخخخخخ ل بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  دا  الر ل    ا   م     
 ّ قةا  فأصخخخخة ر صخخخخ اى شخخخخع  لده شخخخخع  ، ر عً رى للعيًي   ّ دجا عا ا الم ابلضخخخخةًبي  الن  ًي الياً 

 ا لةثق  ّ األا  ا  ًاي  . بعلم الصورةجديد يسمى 
مطت يعكس  ا  ً ي  ل د ً د فأيُّ شيٍء ميتلك  ًصي   «يركةط   ا ل الم اى مب اخخخخخخخخخخخخخخ ل ا ر،ى  الن ك عر   ّ ً  

ً س فا   ر،ى يللً إىل   ا ل المخخخخخخخخخخ اى الن  ثا انعكًة ألصخخخخخخخخخخٍا   إّي  ذا ا 1«السخخخخخخخخخخطت الع لتعريف العًل للمر،ى ُي 
ني  ذيّ   نظر ا للتي ل واإلاكةًط ال ثيق ب األان  يف ا ر،ى  ً  ي إالّ انعكًة لمخخخخ اى    اآلخرمخخخخًبٍق فً  فمخخخخ اى   

اب  ًان   ع  كًي ، ر   *ناهب ا صخخخ اى كلةثق اّ إ سخخخًة  امً  ًي ضخخخابيي  ابأل  اب  ًان   ع ا  ر و  «الكيًنني
  . 2«الم اى  ي إذي كعةري دام اّ إنزايح ذي  غزه بني  لظ  تني  ّ ال اقع الث ًيف

ج    ًان  صخخ اى شخخعٍ  يف دا  شخخعٍ  ، ر  دو صخخ اى شخخعٍ  يف دامً  داي  ابمخختداًء    ليني   واليد يسخخت  
ّ  ا     مخخً يخخد خخا يف كشخخخخخخخخخخخخخخكيخخا المخخخخخخخخخخخخخخ اى اخخّدى  كراآلخ  و   األانولغتني خمتل تني  ىت كت  ق ا  خخًانخخ  بني   

ّدا  ّ  يفً د ه   ًبا ا  ر الّد يا الياً  .  يستطيع ال ًائ دو ا تل ي دي ُي 
 يداماً الن ال ضًاي ضمّ كد ا ال ضي   ذه  ي جید وا  ر  األ  بني المراد  سًا ا تتةع إيّ    

والتأثري  التأثر ايقخخخخخخخخخخخخخخخخخ   ي   ّ وذلك والعرق   اللغ  يف خیتل ًي بلديّ  ّ دابني يداة مبعىن ا  ًاي   األا 
 .الةلديّ فذيّ ص اى ك دمی يستطيع فا  وابلتًيل

   يل  بزاياى   دوستال" مدام ا عروف   ال رنسي  األاية  قً ر الد ً ذلك الى  ثً  دبر  ولعاّ   
 ا م اجل اا أل ًنيً  ال رنسي ي  لد يعًين الذي واجلاا ال ام وم ء العداء فيد كمًاد وقر يف وذلك  .أل ًنيً
 .  3 اجلغرايف

                                                           

 .11   1991   مر  1حم ا اج   فلس   ا ر،ى  ااا ا عًا   ط -1 
ًاي  كر     كستعما للدالل  الى األ  الذي ُي ي ا كًي دي دّ ً ك ستودل يف ا  ًان  بني األ كل   يلظر  اانييا  لري ابج  األا  العًل وا هبنا*

 . 99   1991 سًي السّيد   لش ااا إحتًا الكّتً  العر  )اط(  
 . 99ا رجع ن سد    -2 
 .  11    0212   1ط لةلًي  بريوا     شروي للعل ل العربي  الداا العرم   الرتاث يف  را  ص اى مح ا    ًجدى 3 
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 إذ ديضً  ه الذاكي  ص اهتً كل ا با ف ط   ص اى كل ا ال ا  ر إىل كلظر  ني األ  دي   يف ال ام م ء ويظار  
 بل ي إالّ  الذاا اّ التعةري يك ي ال إذ هبً كؤ ّ الن واألفكًا   ال يم  ّ جمم ا  الم اى كشكيا يف يسام
 . 1كش ياد   دو ا  ر

 بني المراد نتيجخخخخخخخخخ  األابي    الداامًا  ّ العديد يف  مطةغ  الثلًئي  فلجد ً  ذه جتّلي اّ حتدثلً إذا دّ ً  
 م اء   او ً ا ت  ق    فًلغر  المراد   ن كسًوي ادل االاتةًا بعني األ ذ  ع  .الغرم العرم وا  ر األ 
 . 0  ؟...ال دل بذلك اارت  م اء و ير    مل دل بذلك العرم اضي

  ع ايق  يف يد خخخخخخخخخا فا  اخلطأ ك ةا ال جدلي  فعًلي  ضمّ ابأل     ركةط  او  ً كظار ا  ر  ص اى ديّ   مً   
يا  ين لسجا ا شكل  الروائي  الم ا   م امتأثرا ف د األ    دو ا ت كرى الن كة ث اّ  احملم    العيقًا   

ثلًئي  األ  وا  ر  ّ د م ال ضًاي الن    وكعترب 9االلت ًل والت افق دو كم ا اخلرا  الدا لي فذه الشوميًا  
  لًقشتاً يف يسام دي األا   ًك  الى جی  اًجلاً اواا األا  ا  ًاي    ذه ال ضي   ّ األول ايا الن 

ًج ي د د يف  ً ارب  .دام إنت
األ   لم ا ال رصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  كتيت إذ وا  ر   األ  إشكًلي  جتسيد الى قداى ال ل ي د ثر  ّ الّرواي  جلس ولعاّ   

 . 1للتعةري امً جی   يف األامًق  ّ خمًو  و،الل ودفكًا   فتلطلق يف ن د الخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخذاا   وا  ر  ع ً 
  ا ي  يف اواايهتخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخم وقممام إىل  فرتاا يف مع  واوائيني ل ًّصني اديدى قمم ً جند ذلك الى و لم ذج  

 الكتًابا  ّ العديد كلًو  ج ان   ذه ال ضي    لكّ ارب ص ا ودشكً   تلّ ا    ف ي جمً  الروايخخخخخخخخخخ  كلًولر
و اهلجرة إىل الشمال" لـ )الطیب صاحل(  "موسمو إدریس(   سهیل الالتیين")لـ احلياواايا    ثا العيق  قضّي 

 .  5"قندیل أم هاشم" لـ )حيي حقي( و "األایم" لـ )طه حسني( و  "عصفور من الشرق" لـ )توفیق احلكیم( 
ايق   اًجلر والخخخخخخخخخخخخخخخخخخن  خلوص(  لعمارة) تعضك" أن دون الذئبة من ترضع "كیفاواي   ذلك إضًف   إىلو  

ً ّ  ّ بيلاً  خمتلف األ  اب  ر    يث كلًولر   ض د افجرى بني مكًي او ً األصليني وا اًجريخخخخخّ  ّ األ 
قضي  األ   اًجل    ذلك  ّ إيراي واجلزائر و  للدا   اااا د داثاً يف العمًاى الن ي طّ هبً  ؤالء ا اًجريّ

 1990 فييلً السيد  تًابا يف وذلك افضد   ارب ص ايت الت  د  ع ا  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر دوف إدریس" "یوسوا  ر 
                                                           

 . 19ا رجع ن سد      1
 مليمًي  اًمل الكت  احلديث  الشرق  للةيا   داااا  الروائي  ا ل م  يف ااام  الروائي   التشكيا مجًليًا  الةيًيت  م مّ و اةيد صًبر حمد  2

 . 10    0210   1ط   األااي إابد  
 . 19ا رجع ن سد      3
 . 14     2013ط   ا اخلليج  الك ير   ا عرف   اًمل اربي (   اوائي  وا  ر )منًذج األ  إشكًلي  مح ا   ًجدى  4
 . 010 ال مريى    قلديا قمص فؤاا يف ااام  الغر   و الشرق اب  ريّ ااھاالن  و الذاا ككشف قًيز  ات ر  5
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 الن ال مريى ال مص بعض الرواايا  ذه كلر  مً  1980  وني ي اك اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخًل   1991واجً  وثرياي اًل 
" لـ 2891"حرية سیدة عجوز سنة كر ز الى  سأل  ا  اجا  احلضًاي   ع ا  ر   و    ً بر  يف قمن 

   .2" لـ )هباء طاهر(  2891عادیة  غري "حدیقةويف  .)مهدي عیسى الصقر(
 العكس   دو  غخخخخخخخر  وا  ر  شرق األ  الى الثلًئي   ذه ك تمر دي  علًه ليس وا  ر األ  اّ احلديث إيّ   
 للروائي  اخلجل" "اتء اواي  ال     ذا ي ضت  ثً  دبر  ولعا اللس ي   الكتًب   ي   ّ ديضً جتسدا با

 والديلي  والسيًمي  اإلجتمًاي  ا  اضيع  ّ العديد     اوايتاً    اا  يث   الفاروق( فضیلة اجلزائري )
ً ا الن ك ةع فياً والمع ابا الن  ا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخردى قضي  شغلر  يث اجلزائري   اجملتمع هبً  رّ  الن احلسًم  وا ش

لد ا ردى  ّ ا ؤمس  الذ  اي   كتعر  الذي كعرتضاً  سً   وامع   لاً   فأبر ا خمتلف ومًئخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا ال مع
 . 0)الرجا واجملتمع( 

    
 يف م اء واآلخر" األان"ثلًئي  كتلًو  الن األابي  األن اد د د ااتةًاه الى الر ل  دا     إضًفتد ميكّ و ً  

، ر الر ًل  فريحتا  ّ  بتعةري دو اإلنسًي بد ي  ل دي إنسًين   فعا الل د فاذا الغري   اّ دو الذاا اّ احلديث
ى ذلك ملةي    ودوضت  ثً  ال  كًي إىل ، ر هبد  ا تشً  ا  ر ون ا ص اى الد م اء  بطري   إجیًبي  دو

فل ا  ا اًااا وك ًليد ذلك  األوىل   إىل ابايس والن كعترب بعث  الميخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  ابلداج "رفاعة الطهطاوي" ا ل  
"ختلیص اإلبریز  تًبد ا  م ل بخخخخ  يف ا عًا  كلك  ا الةلد  ّ اللً ي  االجتمًاي  والث ًفي  و ىت الديلي  فّدوي

 يف تلخیص ابریز" .
  عاً   العدائي التًايخ    لآل ر    ش    ص اى الذاا كشكيا يف األمًميّ  العً ا دي   امتويصد ميكّ و ً  

 األ   اًشتد الذي والسيًمي   احلضًاي التلًقض األام اإلبداد ارب للً حت ظ دي اجلمعي  الذا رى امتطًار ف د
 . 9 ا  ر  ع
الل سي  وذاك  الداامخخخخخًا يف و ىت األابي  الكتًابا يف  ً  ً اوا ا"اآلخر و األان" الثلًئي  شكلر ف د وهبذا    

الشرق  بني اال تيفًا دّ ً كر ر دثر ا امي  ً يف ن  ة الكّتً  واألاابء يف حًول  كعرفام الخخخخخخخخخخخخخى د خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخم 

                                                           

 . 010ا رجع ن سد      1
 جً ع  اللغًا  و ا اا  اھ ع إشكًالا  جمل  ال ًاوق   ل ضيل  اخلجا   اتء اواي   يف وا  ر األ  جدلي  ب ايق  د يل  2

 . 16 ل    2017  ًي   12 د الًب   خمتًا  ابجي
 . 19    0212  1الداا العربي  للعل ل   اتشروي  بريوا  ط  ًجدى مح ا  ص اى ا  ر يف الرتاث العرم     3
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اللً ي  السلةي    ّ ذلك إىل نلظر   ولكّلد  ّ اخلطأ دي والغر    و ذلك الع ا ا ا ؤاي  للش   المراد بيلامً
 ألنّد ميكللً فام ذاكلً اوي ا  ر والعكس ص يت  .

 

 

 



 

 الفصل األول

 الصورائية في األدب المقارن
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أمر مهم يستدعي بطبيعته البحث يف عالقة الذات واآلخر وبعبارة أخرى صورة اآلخر وهي  إن رؤية العامل     

أحد املوضوعات املشتقة من الرؤية الُكلية للعامل ، ذلك أن موضوع الغريية أصبح ُجزًءا من املنظومة العاملية للثقافة 

 فال ميكن تصور ذات دون آخر يف ظل ما أفرزته العوملة .

ية هذا املوضوع وارتباطه ابحلياة االجتماعية حاضرًا ومستقبالً ســــــــــــــــواًء بتصويــــــــــــــــــــــــــر الصراعات ونظرًا ألمه  

 تبعة .ُـ واملنافرات بني األان واآلخر أو تقارهبما وهذا راجع إىل املنظومة احلضارية امل

الذات إذ ُتسهم يف التشجيع على إقامة عالقات سلمية مع  هلا أمهية ُقصوى يف فهم"تعترب دراسة صورة اآلخر   

معافاة من خر وتؤسس عالقة لفهم والتشويه الذي يصيب صورة اآلاألمم والشعوب األخرى بعيدة عن سوء ا

م معاجلتها ابلشكل الصحيح الذي يقتضي إجياد احللول املناسبة ــــــ، وذلك إذا ت1 "األوهام والتشويه الذي يصيبها

 .هلا 

  : أوال مفهوم الصورة 

إن حتديد الصورة يف ماهيتها حتديًدا دقيًقا من الصعوبة ضبطها ، ألن الفنون بطبيعتها تكره القيود ولعل هذا     

هو السّر يف تعدد مفاهيم الصورة وتباينها بني النقاد ، بتعدد اجتاهاهتم ومنطلقاهتم الفكرية الفلسفية وابلتايل 

 أضحى للصورة مفهومان :

 مفهوم قدمي ال يتعدى حدود التشبيه واجملاز والكناية . -

، الصورة الذهنية والصورة الرمزية ابإلضافة إىل األسطورة ملا هلا من مفهوم جديد يضيف إىل الصورة البالغية  -

 عالقة ابلتصوير .

                                                           

 10، ص 3162،  61اللغة العربية وآداهبا ، عدد إبراهيم اخلليل الشيلي ،وخالد عمور : الذات واآلخر يف الرواية السورية ، جملة دراسات يف 1 
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 مفهوم الصورة لغة : 

مادة )َصَوَر( الصورة يف الشكل واجلمع )ُصَوْر( ، وقد صوره فتصور ، "البن منظور" جاء يف لسان العرب   

الصورة ترد يف لسان العرب ابن األثري" "وتصورُت الشيء تومهت ُصرته ، فتَصوَر يل ، والَتَصاوير التماثيل قال: 

كذا وكذا أي   )لغتهم( على ظاهرها ، وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته ، وعلى معىن صفته ، يقال: ُصورة الفعل

وجاء يف املصباح املنري مادة )َصَوَر( صورة   مبعىن أن صورة الشيء هيئتُه . 1هيئتُه ، وُصورة كذا وكذا أي صفتُه 

له وشكله يف الذهن فَتَصور هو ، وقد  اُصور  حرفة وحرف ، وتَصورُت الشيء مثلت التماثيل ومجعها ُصور مثل

، وهذا إن دّل على شيٍء إمنا يدل على أن معىن  2تطلق الُصورة ويُراد الصفة كقوهلم ُصورة األمر كذا أي ِصفتـَُها 

 ُصورة الشيء هي صفتُه .

 هيئتهومن خالل هذه التعريفات تبنّي لنا أن مفهوم الصورة يكاد ينحصر يف معىن جوهر الشيء وحقيقته و   

 : اتـــــــــــــــــــــــــــدة آيـــــــــــــــــوشكله وقد وردت لفظة ُصورة ومشتقاهتا يف الُقرآن الكرمي يف ع

 "َخَلَق الَسَموات واألْرَض ابحلَِق َوَصَورَُكْم فَأْحَسَن ُصَورَُكْم َوإلَْيِه املَِصرْي" .     كقوله تعاىل:  

 ( 3)التغابن آية                                                                                     

 "ُهَو الذي ُيَصورُُكْم يف األْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إَلَه إالَ ُهَو الَعزيُز احلَكيم" .ويف قوله 

 (6)آل العمران آية                                                                               

 

                                                           

 621، ص 3112،  2، م 6ابن منظور : لسان العرب ، دار لسان العرب ، لبنان ، ط1 

 . 226، د.ت ، ص 3أمحد الفيومي : املصباح املنري ، دار املعارف ، القاهرة ، ط2 
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 "يف أي ُصورة َما َشاَء رَكَبك" .ويف قوله: 

 (8)االنفطار آية                                                                                  

أي أحسن أشكالكم أما الثانية فيقول  1ُصَورَُكم"اآلية األوىل فقال: "وَصَورُكم َفأحَسَن ابن الكثري" وقد فسر "    

فيها: "ُهَو الذي ُيَصورُكم يف األرَحاِم َكْيَف َيَشاُء " أي وخيلقكم كما يشاء يف األرحام من ذكر وأنثى ، وحسن 

. ومن خالل هذه التفاسري نرى أن مفهوم الصورة مل خيرج عن معناه املعجمي فهو الشكل 2وقبيح، وشقي وسعيد"

 فة واهليئة .واحلال .والص

وأما التصور فهو "ُمرور الفكر ابلصورة الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانفعل هبا مث اختزهنا يف ُُميلته ُمروره هبا     

 ، مبعىن إعطاء انطباع عما شاهده .3بتصُفحها" 

 

أما التصوير فهو شكلي "إن التصور إًذا عقلي  شكل فين ، فالتصورة إىل اخلارج بإبراز الصور  ووأما التصوير فه    

 ، إذ أن التصوير4هو العالقة بني الصورة والتصوير ، وأداته الفكر فقط وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة" 

 هو التعبري عن شيء واقعي بشكل جمازي .

للون ، وتصوير ابحلركة ، شكلًيا بل هو تصوير شامل "فهو تصوير اب اوالتصوير يف القرآن الكرمي ليس تصوير     

وتصوير ابلتخيل ، كما أنه تصوير ابلنغمة تقوم مقام اللون يف التمثيل ، وكثريًا ما يشرتك الوصف واحلوار ، وجرس 

                                                           

 . 622م ص6111هـ 6231،  3ر طيبة للنشر والتوزيع ، بريوت ، ط، دا 0ابن الكثري : تفسري القرآن العظيم ، حتقيق ابن سالمة ، ج1 

 . 1، ص 3املرجع نفسه ، ج2 

 . 42، ص 6100صالح عبد الفتاح اخلالدي : نظرية التصوير الفين عند السيد قطب ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزائر ، 3 

 . 6421، ص 32/11/6122، اتريخ  12ددجملة الرسالة ، اجمللد الثاين ، السنة الثانية ، الع4 
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 إذ يرتبط التصوير يف القرآن الكرمي،  1موسيقى السياق يف إبراز صورة من الصور"و الكلمات ، ونغم العبارات ، 

 ابلبالغة والبيان .

                                                                                                     

  :مفهوم الصورة اصطالًحا 

إن احلديث عن الصورة يف مفهومها االصطالحي جند فيه صعوبة حتديد املصطلح كما ذكران آنفا حيث ال    

 ــــــذي  جاءت فيه.عني الـــــــــــــــاملال اجملياق أو ميكن إعطاء تعريفا هلا إال بربطها يف س

جممل كالم املفسرين أن هذه الكلمات تدور حول معىن اخللق والشكل والصفة من خالل التعريفات للصورة    

 يصعب الوقوف على املعىن احلقيقيفاملتداولة بني األدابء واملوجودة يف الكتب والدراسات األدبية والبالغية ، 

 واملفهوم القاعدي املبدئي للصورة .

حيث جاءت "أبهنا صورة حسية يف كلمات استعارية إىل درجة ما يف سياقها ، نعمة خفيضة من العطفة    

 . 2اإلنسانية ولكنها أيًضا شحنت عاطفة خالصة أو انفعااًل "

. يعرفها عبد املنعم 3ل فاعليته ونشاطهوتعترب الصورة أداة اخليال ووسيلته ومادته اهلامة اليت ميارس هبا من خال   

خفاجي أبهنا "ركن كبري وعنصر جليل من عناصر األدب الذي هو التعبري أبسلوب مجيل من عاطفة األديب ، 

  4والصورة يف رأي بعض النقاد هي الشكل يف النص األديب"

                                                           

 . 22صالح عبد الفتاح اخلالدي : نظرية التصوير الفين عند سيد قطب ، مرجع سابق ، ص1 

 . 23حممد حسن عبد هللا: الصورة والبناء الشعري ، دار املعرف ، القاهرة ، د.ط ، د.ت ، ص2 

 . 62، ص 6113،  2عند العرب ، املركز الثقايف العريب ، طجابر عصفور: الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي 3 

 . 22، ص 6112،  6حممد عبد املنعم خفاجي: مدارس النقد األديب احلديث ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ، ط4 
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بري الفنان ومبدأ خلقه وتبقى أداته ، تبقى الصورة واسطة تع1ويعرفها نعيم اليايف أبهنا "واسطة الشعر وجوهره" 

 األوىل والرئيسية .

يتسم مصطلح الصورة يف األغلب ابلغموض وعدم الدقة ، فالصورة من حيث املفهوم "غامضة لكوهنا تسمح    

ابستعماهلا مبعىن عام مبهم جًدا وواسع جًدا ، وذلك ابلنظر إىل هذا االستعمال من منظور أسلويب خاص وغري 

 . 2دقيق"

ويف هذا الغموض وعدم الثقة "عانت الصورة اضطرااًب يف التحديد الدقيق ، مصطلًحا مستقرًا حىت بدت    

من األسباب اليت أدت إىل  3حتديداهتا غري متناهية ، وصار غموض مفهومها شائًعا بني قسم كبري من الدراسني" 

يصعب حتديد رابطات متشابكة وطبيعة مرنة الغموض وصعوبة حتديد مفهوم الصورة "ملا هلا من دالالت ُمتلفة وت

 .4مفهوم واحد"

إن الدارس للصورة جيد نفسه دارًسا ألهم عناصر التجربة الفنية بل لعناصرها مجيًعا من فكر وعاطفة وحقيقة    

 .  5وتعبريعرض  ــــــــةوخيال ولغة موسيقى وأسلوب ، فالصورة بذلك طريقة التفكيــر وطريقــــــــــــــــــــــــــ

لقد انلت الصورة اهتماًما كبريًا من طرف دارسي األدب والنقاد والبالغيون احملدثني وال عجب يف ذلك فإن    

غري أن اهتمام هؤالء حول الصورة مل مينع االختالف يف  6"الصورة ركن كبري وعنصر جليل من عناصر األدب"

                                                           

 .21، ص 6103، نعيم اليايف: مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، د.ط 1 

 .62،ص3112، 3فرانسوا مورو:البالغة املدخل لدراسة الصورة البيانية، ترمجة: الويل حممد ، حرير عائشة، إفريقيا، املغرب، ط2 

 . 61، ص 6112بشرى موسى صاحل: الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، د.ط ، 3 

 . 62املرجع نفسه ، ص4 

 . 1، ص 3111إبراهيم أمني الزرزموين: الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، د.ط ، 5 

 . 22م ، ص6112 -هـ 6261،  6حممد عبد املنعم خفاجي : مدارس النقد األديب احلديث ، دار املصرية اللبنانية ، ط6 
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ألدبية ، والصورة البيانية والصورة الفنية ، التصوير الفين حتديد مصطلح واحد متفق عليه فوجدان مصطلح الصورة ا

 ولكن املصطلح الذي يكاد جيمع عليه النقاد املعاصرون هو الصورة الشعرية .

طرق إىل مفهوم الصورة الشعرية يف النقدين العريب والغريب احلديثني حيث ينفي بعض الباحثني عدم  التولقد مت   

العريب ، غري أهنم تناسوا أن أي عمل أديب إبداعي يقوم على ركائز أمهها الصورة اخلاصة وجود الصورة يف شعران 

قائم على الصورة منذ أن وجد حىت اليوم ، ولكن استخدام صورة شيًئا جديًدا ، فإن الشعر ابلشعر "ليست ال

 .1امه للصورةالصورة خيتلف بني شاعر وآخر كما أن الشعر احلديث خيتلف عن الشعر القدمي يف استخد

تعبري الصورة الشعرية يف الرتاث األديب ابملفهوم املتداول اآلن ،  لألدب العريب القدمي ال يعثر على إن الدارس   

النقدي العريب كان حيصر التصوير يف وإن كان شعران القدمي ال خيلوا من ضروب التصوير كما أسلف ، ألن الدرس 

 لتشبيه واإلستعارة .جماالت البالغة املختلفة كاجملاز وا

 )القدامى( / الصورة يف النقد العريب القدمي: 1

لقد ذُكرت الصورة أو مفهومها يف كثري من الفصول النقدية العربية القدمية ، وإذ تتعدى حدود اإلستعارة   

البالغية وُصورها ، "إن عرب اجلاهلية قد عرفوا الكثري من األساليب عبد العزيز عتيق: والتشبيه واجملاز ، يقول 

ومنهم من بدأ بذوقه وحاسته النقدية يقضي بني الشعراء ومييز بني حماسن الشعر وعيوبه ، على أساس مقاييس 

بالغية تتصل ابختبار األلفاظ واملعاين والصور الشعرية كما تتصل ابإلجياز والتعقيد واملطابقة بني الكالم ومقتضاه 

حىت يف العصر اجلاهلي . فمن خالل هذا القول يرى الناقد أنه 2ية لفن القول"ن املالحظات البالغوما إىل ذلك م

 قد أدرك النقاد مفهوم الصورة الشعرية ودورها يف األعمال اإلبداعية ، ومجاليات النصوص األدبية .

                                                           

 . 321، ص 6122،  3دار الثقافة ، بريوت ، طإحسان عباس : فن الشعر ، 1 

 . 63عبد العزيز عتيق ، اتريخ البالغة العربية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت ، ص2 
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وها آنذاك يف الذين عاجلومن خالل تلك اآلراء املوجودة يف كتب النقد العريب القدمي جند أن الصورة عند النقاد   

ما يُعرف بقضية اللفظ واملعىن وهي القضية اليت أعطاها النقاد العرب اهتماًما خاًصا فكثر حديثهم عن املعاين 

عن الصورة بذكر أحد مشتقاهتا فقال: "املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها اجلاحظ واأللفاظ فنجد مثل قول 

أن يف إقامة الوزن ، وختري اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء يف العجمي والعريب ، والقروي والبدوي ، وإمنا الش

 .1صحة الطبع وجودة السبك وإمنا الشعر صياغة وضرب يف التصوير"

هنا يف هذا القول خيربان أن املعاين متفق عليها عند األدابء والشعراء ألهنا مشرتكة يف مجيع األمم وإمنا واجلاحظ   

اإلشكال يف اللفظ الذي به تظهر مقدرة املبدع على التعبري عن تلك املعاين وذلك عن طريق حسن الصياغة لتلك 

  مجالية النص األديب ،األلفاظ ليشكل هبا صورًا مرموقة تربز 

فالتصوير عند اجلاحظ إذن هو إعطاء العمل األديب "قدرته على إاثرة صور بصرية يف ذهن املتلقي وهي فكرة تعد 

ن خالل هذا يعد التصوير عنده ، وم2أو املقدمة األوىل للعالقة بني التصوير والتقدمي احلسي للمعىن"املدخل األول 

  من اخليال . ضراب

صناعة ونوع من النسيج املرتابط وجنس من األجناس الفنية القائمة على اجلاحظ "بعبارة أخرى الشعر عند   

التصوير ، ويبدوا أنه يقصد ابلتصوير صياغة األلفاظ صياغة حادقة هتدف إىل تقدمي املعىن تقدميًا حسًيا وتشكيله 

 . 3صطلح الصورة"على حنو صوري ، أو تصويري ...لذا يعد التصوير اجلاحظي خطوة حنو التحديد الداليل مل

إمنا هو الصورة فقد حدده بقوله: "وأعلم أن قولنا عبد القاهر اجلرجاين أما مفهوم الصورة عند إمام البالغيني   

متثيل قياس ملا نعلمه بعقولنا على الذي نراه أببصاران ، فلما رأينا البينونة بني آحاد األجناس تكون من جهة 
                                                           

 . 626هـ ، ص6212، مطبعة احللي ، مصر ، د.ط ،  2ديوان اجلاحظ : ج1 

 . 311،ص6113،  2ي عند العرب، املركز الثقايف العريب ، القاهرة ، طجابر عصفور: الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغ2 

 . 36بشرى موسى صاحل: الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، مرجع سابق ، ص3 
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، وفرس من فرس خبصوصية تكون يف صورة ذلك ...، وليست الصورة شيًئا الصورة فكان بني إنسان من إنسان 

" : "وإمنا الشعر صناعة اجلاحظحنن ابتدأانه فينكره منكر ، بل هو مستعمل يف كالم العلماء ويكفيك قول "

 . 1وضرب من التصوير"

هي الشكل الذي تتشكل فيه املعاين سواًء أكانت حقيقية أم "إىل بيان أن الصورة  يرميفعبد القاهر اجلرجاين   

يعين أن يصوغها األديب ويضمها ويشكلها على هيئات معينة هي أساس التفاضل جمازية ، فتصوير املعاين عنده 

  .2والتمايز"

 يعنون سحسن وهذا ما خيتصره اجلرجاين يف عبارته اليت يتحدث فيها عن القدماء وفهمهم للصورة بقوله: "إهنم ال  

لقد عاجل النقد العريب القدمي مفهوم الصورة  3العبارة جمرد اللفظ ، ولكن صورة وصفة وخصوصية حتدث يف املعىن" 

حتت مسألة اللفظ واملعىن ، وقد تعددت األقاويل البالغية والنقدية العربية القدمية يف حماولة للتوصل ملفهوم اتم 

 وشامل . 

  : )احملدثني(الغريب احلديث/ الصورة يف النقد 2

وال سيما تعدد املذاهب األدبية والنقدية ، وأخذ مفهوم لقد تطورت احلركة النقدية األوروبية يف العصر احلديث   

من يرى يف  نصيب األكرب من اهتمام النقاد ولقد ارتبط مفهوم الصورة ابخليال حىت أن هناكالالصورة الشعرية 

"فاخليال هو امللكة اليت يستطيع هبا األدابء أتليف صورهم وهذه امللكة تتحكم يف  اواحد املفهومني شيئا

. إن النقاد 4االحساسات السابقة اليت ال حصر هلا واليت تظل حمبوسة يف ُميلتهم مث يعيد بناءها من جديد"

                                                           

 . 220، ص 6113،  2عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز ، ترمجة: حممد شاكر ، مطبعة املدين ، القاهرة ، ط1 

 . 12الزرزموين: الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ، مرجع سابق ، صإبراهيم أمني 2 

 . 312، ص 6111،  6الويل حممد: الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، ط3 

 . 11حممد عبد املنعم خفاجي: مدارس النقد األديب احلديث ، مرجع سابق ، ص4 
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رأى الصورة خبلفية املذهب أو الغربيني احملدثني إذ تناولوا دراسة الصورة ملدى قرهبا أو بعدها عن اخليال وكل انقد 

 املدرسة اليت ينتمي إليها .

أمحد علي لقد ركزت أكثر التعريفات النقدية للصورة على وظيفتها وجمال عملها يف األدب ويالحظ األستاذ   

أن "مفهوم الصورة الشعرية ليس من املفاهيم البسيطة سريعة التحديد ، وإمنا هناك عدد من العوامل اليت دمهان 

دخل يف حتديد طبيعتها كالتجربة والشعور والفكر واجملاز واإلدراك والتشابه والدقة ... مزالق العناية ابلشكل ، ت

صورة عند أمحد دمهان مركبة معقدة تستعصي ال، ف1ويدور اخليال يف موسيقى الشعر كما هو يف املدارس األدبية" 

 اصرها الرتكيبية .على الدارس للوقوف على مفهوم الصورة الشعرية وأهم عن

"هي إبراز املعىن العقلي ، أمحد حسن الزايت مفهوم الصورة عند بعض النقاد احملدثني ، وجدانها كذلك عند   

أو احلسي يف صورة حمسة والصورة خلق املعىن العقلي ، أو احلسي يف صورة حمسة ، والصورة خلق املعاين واألفكار 

أن الصورة هي أمحد الشايب بينما يرى األستاذ .2النفس خلًقا جديًدا" اجملردة ، أو الواقع اخلارجي من خالل

"املادة اليت تركب من اللغة بدالالهتا اللغوية واملوسيقية ، ومن اخليال الذي جيمع بني عناصر التشبيه واالستعارة 

 . 3والكناية والطباق وحسن التعليل" 

                                                           

 – 311، ص 6101،  6ان: الصورة البالغية عند عبد القادر اجلرجاين منهجا وتطبيقا ، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ، طأمحد علي دمه1 
341 . 

 . 10إبراهيم أمني الزرزموين: الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ، مرجع سابق ، ص2 

 . 321، ص 6112، 61رة ، طأمحد الشايب: أصول النقد األديب ، النهضة املصرية ، القاه3 
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اعر تتجلى يف قدرته البالغة على نقل األشكال املوجودة ، كما "أن الصورة األدبية عند الش العقاديرى األستاذ    

يقة هو فن التصوير كما تقع يف احلس والشعور واخليال ، أو هي قدرته على التصوير املطبوع ، ألن هذا يف احلق

 . 1نوابغ املصورين"  يتاح ألنبغ

ندرس الصورة األدبية يف فقد عرض تعريفات متعددة للصورة وهو يرى "أن  حممد غنيمي هاللأما األستاذ   

معانيها اجلمالية ، ويف صلتها ابخللق الفين واألصالة ، وال يتيسر ذلك إال إذا نظران العتبارات التصوير يف العمل 

ئل مجال فين مصدره األديب ، وإىل موقف الشاعر يف جتربته ، ويف هذه احلاالت تكون طرق التصوير الشعرية وسا

أصالة الكاتب يف جتربته وتعمقه يف تصويرها ، ومظهره يف صورة انبغة من داخل العمل األديب واملتآزرة مًعا على 

 .  2إبراز الفكرة يف ثوهبا الشعري" 

إذن الصورة هي وسيلة األديب لتكوين رؤيته وعرضها لآلخرين ، وهي استدعاء للعبارات واأللفاظ ، احلقيقة   

واخليال واملوسيقى مع مزج ذلك بعاطفة الشاعر ووجدانه ، لقد حظيت الصورة يف النقد العريب احلديث ابهتمام 

عدد من النقاد الذين قاموا ابستعراض جهود القدامى وتقوميها . "فالنقاد احملدثني قطعوا شوطًا كبريًا يف تعريف 

كن أن نغفل جهود القدماء ، ألننا عندها نكون كالطائر إننا ال ميا و الصورة وحتديد مدلوهلا ، ومعاجلة قضاايه

مما سبق فإن الصورة مصطلح قدمي الظهور  .  3واحد ... وأىن له ذلك" ــــــــــــــــــــاح الذي يرغب أن يطيـــــــــــر جبنــــــــــــ

فخرهم مثل : صورة املرأة ، صورة عند العرب الذين استعملوا صورًا يف شعرهم وكثريًا ما تغنوا هبا ، وكانت مصدر 

الفرس ... ، ولكنه كدرس أديب يعترب حديث النشأة يف الدراسات األدبية املقارنة وهو مبحث جديد من مباحث 

 األدب املقارن . 

                                                           

 . 11إبراهيم أمني الزرزموين: الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ، مرجع سابق ، ص1 

 . 204، ص 6114حممد غنيمي هالل: النقد األديب احلديث ، دار النهضة للطباعة والنشر ، القاهرة ، د.ط ، 2 

 .  12إبراهيم أمني الزرزموين: مرجع سابق ، ص 3 
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  :اثنًيا أنواع الصورة 

يف رصد الصور والتعبري عنها عموًما هو ما جعل األديب أو الرحالة أو إن غياب املوضوعية  الصورة السلبية: .1

املستشرق يقدم صورة سلبية عن بلد ما على الرغم من أنه قد زاره ، وتعرف عليه عن قرب ، ولذلك جند 

 فيقول: "إن الشرق الذي " يوضح مفهوم الشرق عند املستشرقنييف كتابه الشهري "االستشراق"إدوارد سعيد" 

دث عنه املستشرقون غري موجود ، فهو شرق من صنع املخيلة الغربية وإذا كان احلديث عن سلبية هذه يتح

الصورة معتذرًا ، فإن احلديث عن الرحالت اليت قام هبا الغربيون إىل الوطن العريب سيفضي إىل بناء ذلك 

 . 1التصور ولو بشكل جزئي" 

السلبية هلا قيمتها ، حيث تكشف عن تصورات األمم بشأن بعضها ولذلك نقول أن دراسة املقارن هلذه الصورة   

البعض ، حيث تكون حمكومة أبفكار مسبقة أو سباقات إيديولوجية وسياسية ، وحضارية معينة ، ولكي نصحح 

 مسار هذه التصورات البد من دراستها وحتليلها .

 الصورة اإلجيابية:  .2

رب ابلغرب يف العصر احلديث ، لذلك جند تلك الصورة اإلجيابية اليت إن الرحلة إىل ابريس من روافد احتكاك الع  

 رمسها الرحالة العرب هلذه املدينة يف أدهبم حيث امتازت ابإلعجاب والنظر إىل طبيعة هذه املدينة ووصفهم هلا .

( وسجل 6026 – 6031ونذكر من هذه الرحالت رحلة الطهطاوي الذي أقام بباريس يف الفرتة ما بني )  

 وكذلك لرحلة "ابريس" .تفاصيل هذه اإلقامة يف كتابه "تلخيص اإلبريز يف تلخيص ابريز" 

                                                           

، 3111يوسف بكار وخليل الشيخ: األدب املقارن ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ابلتعاون مع القدس املفتوحة ،القاهرة ، مصر ،  1 
 . 366ص
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هذه اإلجيابية من  والقارئ هلذه الكتب وغريها قد اجته وجهة إجيابية بكل ما حتمله الكلمة من معاين وتتجلى   

خالل تشبيه هذه املدينة ابجلنة وربطها بفكرة التطور ، وإذا كان الربط بني ابريس وبني اجلنة ، فإن الربط بني 

ابريس وفكرة التقدم الفلسفي هلا أبعاد ، وقد جتلت هذه الفكرة يف حديث طه حسني عنها ، ويف حديث توفيق 

عن ابريس يف كتابه "األايم" ويف "من بعيد" مثلما حتدث عنها يف احلكيم وزكي مبارك ، فقد حتدث طه حسني 

"زهرة العمر" ، وزكي مبارك يف ذكرايته ، وبدت ابريس يف هذه الكتب نقطة االنطالق حنو مشروع حضاري يتهيأ 

  .  1للتقدم ، وتكون ابريس فيه مبا جتسده من مبادئ فكرية منوذًجا حُيتذى به" 

لرحالت أو الكتاابت الغربية اليت كتبت إبجياب عن اجلزائر أي تلك اليت كتبها الغربيني أما إذا تكلمنا عن ا   

 بفهم ووعي كبريين مثل: 

 . بوابة الصحراء بسكرة للمؤلف س .ه .ليدر  .1

 جوالت يف اجلزائر العاصمة وما حوهلا للمؤلف لـــ. ج سيقوين.  .2

 . 6161حتدث عن ثورة األوراس عام الصحراء مالًذا للمؤلفة إيديت هالفورد نيلسون اليت  .3

وبغض النظر عن سلبية الصورة أو إجيابياهتا فإن حتليل عناصرها ، والبحث يف مالبساهتا ، وماال حتمله من   

دالالت ومعاين تتخطى حدود النص املكتوب . لذلك جندها تعرب عن جتربة شخصية للواصف مع مكان انتمائه 

 اإليديولوجي قبل أي شيء آخر . 

 

  :تنقسم صورة الشعوب إلــى قـسمني -

                                                           

 . 363يوسف بكار وخليل الشيخ: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص 1 
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يبحث  «  وهذا الّنوع من الدراسات ال يتعّدى إطاره القومي والّلغوي  فهو إذن صورة شعب يف أدبه : -

اول املوضوع  ابلوصف والتحليل مثل: صورة رق موضوعه أو فنيات األدابء يف تنفنيات األديب يف ط

األملانية لدى أديب أملاين، أو صورة املرأة املصرية يف رواايت جنيب حمفوظ أو الفرنسيني يف أدهبم أو صورة املرأة 

" ذاهتا وتنطوي هذه  لألان" صورة "  األان"    ، وهو الّنوع الذي تكون فيه1 »يف األدب املصري عموما

التعّرف تشكيل هذا الوعي، فيصبح  « إىل وعي اجلماعة بذاهتا بل يسهم يفو الصورة على بعد معريف مؤثر، 

، لريى الشعب صورة 2«املصاحب لتأّمل صورة املرآة مقدمة للفعل اخلالق، وابعثا على التغيري حنو األفضل

نفسه فيكتشف ما به من عيوب و يسعى إىل تصحيحها، وهنا تتجلى الوظيفة احليويّة للصورة وعمادها 

 . الصلة بني األدب والشعب

ي ري وجود نسبة من اإلهتمام املشرتك بني شعبني لكــلعّل من الضرو  صورة شعب يف أدب شعب آخر: -

ال هتتم إالّ ابلشعوب اجملاورة هلا أو اليت تشرتك معها  «شعب آخــر، فاألممال يكــون أحدهم صـــورة فــي أدب

، وبذلك يكون هذا 3«يف مسألة، أو أن يكون هلا معها مصاحل إقتصادية أو تريد كسب ودها أو ختشى أبسها

هو الدافع إىل رصد صورة عالقات شعوب متأثرة بشعوب أخرى، فالتأثري عامل مؤّسس لتشكيل اإلهتمام 

 .تلك الصّور كيف ال وهو العمود الفقري يف األدب املقارن الذي ينتمي إليه هذا الّنوع من الدراسات

عات وإذا كان الّنوع األّول يرتبط أساساً بعامل الّلغة وال خيرج عن دائرة قوميته فإّن هذا الّنوع مــــــــــــــــــــــــــن املوضو    

صورة فرنسا يف بريطانيا العظمى، صورة روسيــــــــا   يف احلياة الثقافية  «يتعّدى اإلطار الّلغوي واملكاين فنجد

 . 4 »يطاليا يف األدب الفرنسي، صورة اجلزائـــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــــــــــــي األدب الفرنسي ... إخلالفرنسية، صورة إ

                                                           

 .16ص 6101ديوان املطبوعات اجلامعية، )د ط(، اجلزائر، عبد اجمليد حنون، صورة الفرنسي يف الرواية املغاربية، 1 

 .11، ص6110جابر عصفور، املرااي املتجاورة ) دراسة يف نقد طه حسني(، دار قباء، ) د ط(، مصر، 2 

 .10عبد اجمليد حنون، صورة الفرنسي يف الرواية املغاربية، مرجع سابق، ص3 

 .13، 16ينظر: املرجع نفسه ص، 4 
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 :واملالحظ أّن هذا الّنوع من الدراسات يتكّون من شقني   

 من وأتيت هذه الصورة بعدما يتأثر أديب معنّي  صورة شعب كما يصّوره مؤلف ما من أّمة أخرى: -1-ب

إسبانيا يف أدب  «شعٍب بشعٍب آخر، ونتيجة لتأثره يرسم صورة الشعب الذي أتثر به يف أعماله األدبّية، مثل:

ويف  1«واي، أو بريطانيا يف أدب فولتري، أو صورة الشرق يف أدب فيكتور هوغو، أو إيطاليا يف أدب ستاندالمهنغ

ه ابلبلد املقصود مثّ يبنّي كيف استقى معلوماته أو كيف هذه احلالة يكون الرتكيز على حياة الكاتب ومدى صلت

 .رأى البلد رأي العني، وإىل أي حّد كانت الصورة، اليت رمسها لذلك البلد صادقة أو كاذبة

وتنتج عن طريق أتثري شعب يف آخر وتركيز أدابء  صورة شعب يف شكل أديب معنّي لدى شعب آخر: -2-ب

 2.الشعب املتأثر على تصوير الشعب املؤثر يف فن أديب معنّي كالرواية، أو القصة، أو املسرحية، أو الشعر

 

  :اثلثًا أمهية الصورة 

 ابخليال لتكويناقع ، حيث ترتبط التصوير الفين يعد أساس اإلبداع ، وعنصرًا هاًما يف ربط العمل األديب ابلو 

األثر يف نفسية املتلقي ، فكّلما تنوع اخليال تنّوعت الصورة الفنية وهذا التنوع يعتمد فيه األديب على الّلغة 

 . الفنية الراقية ، ليتمكن من خالهلا ابلغوص يف أعماق ومكامن السياق

، علم االجتماع علم النفس  الّتاريخ: تطورت الصورة حيث دخلت جماالت عديدة مثل: العلوم اإلنسانية    

 ... وغريها من اجملاالت .

 

  :رابًعا مكوانت الصورة 

                                                           

 .11حنون، صورة الفرنسي يف الرواية املغاربية،املرجع السابق، ص عبد اجمليد1 

 .11عبد اجمليد حنون، صورة الفرنسي يف الرواية املغاربية، ص2 
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ن الواسع للكلمات اليت تنقل لنا اليت حناول تشكيلها هو ذلك اخلزا من أهم العناصر األولية يف تكوين الصورة

النابعة من البلد الدارس و الكلمات : بني نوعني من الكلمات  صورة اآلخر و مجهوره و هبذا الصدد ميكن أن منيز

اليت تفيد التعريف ابلبلد املدروس و الكلمات اليت أخذت من البلد املدروس دون ترمجة إىل لغة البلد املدروس و 

  فضائه الثقايف و احلضاري.

تاسع يف بداايت القرن ال إبهتمام اكادميي إال لم الصورة أو الصورة فإنه مل حيظرغم قدم ع الصورة و علم الصورة:

عشر على يد رواد األدب املقارن و ابلضبط على يد مؤسسي املدرسة الفرنسية ،إذ تطالعنا كتاابت "بول فان 

تيغم" و زمالئه إبشارات متواترة ملفهوم الصورة ، و علم الصورة ،تربز فيها أمهية دراسة الصورة اليت تكوهنا الشعوب 

ع اإلشكايل فذكر: ماريوس  توجه املقارنني حنو هذا املوضو طروحات اليتبعضها و يكفي أن نذكر عناوين األ حول

 George( جورج األسكويل 6121-6162غواير:صورة بريطانيا العظمى يف الرواية الفرنسية) ا فرانسو 

Askole            .بريطانيا العظمى أمام الرأي الفرنسي خالل القرن التاسع عشر 

لى رأي خاص أو مجاعية و تكون فيها اآلراء مشرتكة متتزج فيها وتعد الصورة رؤية فردية و اليت تقتصر ع

  ة فال ميكن ألي اجنيب ان يرى بلداعناصر فكرية و عقلية أو عاطفية و ذاتية يف الوقت نفسه ،موضوعية و ذاتي

اصر العاطفية تغطي على العناصر املوضوعية فاألخطاء تنتقل ذلك أن العنكانه األصليني و مرد كما حيلو لس

دراساهتم و  تأسرع و أحسن من احلقائق ويرى املقارنون أن األدب املقارن وسيلة تفاهم و إتفاق دويل لذا تعدد

يف حماضرتة اليت قدمها إىل  بول فان تيغمإحدى سبل حتقيق هذا التفاهم و هذا ما أوضحه كسحوثهم حول الصورة  

 سابقتها  كيف كانت إنسانوية جديدة أوسع من  ندركؤمتر الدويل الرابع لتاريخ األدب احلديث إذ قال "إننا امل

و أخصب و أقدر على تقريب األمم و الشعوب من بعضها البعض فاألدب املقارن يفرض علينا حتررا فكراي إذ 

 لوالها ،أي املوقف و التحرر لصعب الشروع يف أي عمل مشرتك بني الشعوب.
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يراها أداة ال يعول عليها كثريا ملا يشوهبا من تشويه و ذاتية تتفاوت رؤية املقارنني للصورة بني األمم و بني من 

 أفكار مسبقة.           و 

عضها البعض وعادة ما تكون هذه التصورات نذ القدم ألن تضع تصورات خاصة حنو بتعودت الشعوب و األمم م

إلجنليز أبن النساء ا كثريا ما قال  و  صف اليواننيون غريهم أبهنم برابرة و إعترب الفرنسيون اإلجنليز ابردينفو سلبية "

                                  1حمتشمات" الفرنسيات غري

و لعل لبية و صورة مشوهة لبعضهم البعض. و من هذا القول نستنتج أن التصورات القائمة بني هذه األقوام هي س

كم الشعوب اجملاورة إذ كثرياً ما تكون على مراد هذه الصورة السلبية أمران مها: طبيعة العالقات العدائية اليت حت

اإلعتداء النفسي لكل أمة  شكل إحتالل أو مناورات أو تطاحن حول احلدود و موارد اخلصب و النماء و اثنيها:

لسبب عرقي أو ديين أو جغرايف أو حىت لغوي "فاليهود يعتربون أنفسهم شعب هللا املختار و املسيحيون  إجتاه ذاهتا

اخلالص خارج الكنسية و املسلمون يتباهون أبهنم خري أمة أخرجت للناس" ومن هنا نستنتج أن يرجون أبن 

العداوة القائمة بني الشعوب و األمم صدرت عن تصورات سلبية و هي طبيعة العالقة و اإلعتداء النفسي لكل 

 .                           أمة

 :خامًسا الوسائط املسامهة يف تشكيل الصورة 

 أ/ الرتمجة: 

تعد الرتمجة وسيطًا هاًما يف تشكيل الصورة ، ابلنظر إىل الدور املهم الذي تلعبه يف سبيل هنضة األمم ، وهي   

 تفسح جمال االحتكاك والتعارف والتحاور والتفاعل . 

                                                           

 .22،ص 3162،بريوت ،سنة  6ينظر :حممد غنيمي هالل، األدب املقارن ،دار الثقافة ، ط1 
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، ومن الرتمجة فقال : "تعين الرتمجة أن ننقل نًصا من ثقافة إىل أخرى "دانييل هنري ابجو" وقد عّرف   

لذلك تعد الرتمجة رافًدا من  1منظومة أدبية معينة إىل منظومة أدبية أخرى ، إهّنا إدخال نص يف سياق آخر" 

روافد الدراسات املقارنة ، مبا تعمل عليه من نقل للنصوص من أدب قومي إىل أدب قومي آخر ، حيث يعترب 

ق آخر ليعيش يف إطارين قوميني ُمتلفني مبا ينطوي انتقاالً لغواًي وقفز ابلنص وهجرة به من نظام لغوي إىل نس

، وأسلوبية ومجالية ، ألن عملية نقل النص ليست عملية آلية ، بل هي على تلك اهلجرة من أبعاد فكرية 

 2إنتاج جديد للنص ضمن أطر لغوية جديدة . 

ولذلك يعد املرتجم مفسرًا ملا جيعل منه انقًدا ، وعليه فإن "إعادة الكتابة عنده هي عمل التفسري ، وإعادة   

التفسري وهو بدوره سيثري أحكام اجلمهور على الرتمجة ، والنص األصلي دون شك ، وعلى الصورة األدبية 

ذا النص )الثقافة واملصدر( بصورة أو أبخرى واجلمالية ، وحىت األخالقية لألدب والثقافة الذين جاء منهما ه

حيتفظ النص املرتجم ببعض السمات األجنبية ، وإذا حاول أن يذوب يف النتاج األديب للبلد املرتجم ، أو يف 

)الثقافة املستقبلة( فإنه سيكون دائًما إىل حٍد ما أداًب ويف النطاق الذي ال يستطيع فيه األدب املرتجم أن 

لة أصله األجنيب ، فإنه يثري قراءات ليست فقط ذات قيمة مجالية ، إن دراسة هذه القراءات ميحي بصورة كام

 .3ال تؤدي إىل وعي الطبيعة اخلاصة لبعض االتصاالت األدبية"

                                                           

 . 12هنري ابجو: األدب العام واملقارن ، مرجع سابق ، ص1 

 . 312يوسف بكار خليل: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص2 

 . 12هنري ابجو: مرجع سابق ، ض3 
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ولذلك فإن الرتمجة على الرغم من كوهنا وسيطًا جيًدا يف مد جسور التعارف بني األمم ، إال أهنا "ال قيمة هلا إذا   

نقية وأمينة جًدا ، وعلى الباحث املقارن إن يالحظ إذا ما كانت الرتمجة كاملة أو انقصة ، ألن سقوط  مل تكن

  . 1بعض أثر الكتاب" بعض الرتمجات ُيسقط 

وهلذا ال بد من اإلشارة إىل أنه "ال يضطلع بعبء الرتمجة إال من رسخت قدمه يف لغته ، وعرف لغة أو   

واستطاع أن يغدي أدبه أبدب غريه ، وأدب غريه أبدبه ، وال يكون عمله جمداًي أكثر من اللغات األجنبية ، 

إال إذا كان النقل حيافظ على روح النموذج املنقول وتستطاب مطالعته يف الرتمجة ، وتبحث على املزيد من 

 .  2املعرفة" 

وم عن الرتمجة فإننا نعين ولذلك جند أن الرتمجة ال تتعلق بنص أصلي بل هناك استثناء "عندما نتكلم الي  

ترمجة نص معني إىل لغة اثنية ترمجة اتمة وافية بقدر اإلمكان ، وجيب أن تكون الرتمجات اليت لعبت دورًا هاماً 

يف املبادالت األدبية مطابقة هلذا التعريف ، إال أّن كثريًا من الرتمجات مل تتناول النص األصلي ، وإمنا اعتمدت 

، عرف اجملر ، وبالد صرب مدة طويلةرى ، إهّنا ترمجة الرتمجات شأن شكسبري الذي مل يترمجة أخرى يف لغة أخ

 . 3إالّ عن طريق الرتمجات اجلزئية لبعض الرتمجات األملانية"

الرتمجة بقدر ما تبتعد عن النص األصلي بقد ما تتحرى عن األمانة والكمال ، ففي كل مرة يرتجم فيها   

عناصره الفنية واإليديولوجية بغض النظر عما يبذله املرتجم من جهد للحفاظ على  إالّ ويفقد بعًضا منالنص 

 األصل" .

                                                           

 . 31، ص 3112داود سلوم: األدب املقارن يف الدراسات املقارنة التطبيقية ، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1 

امللتقى الوطين األول للمقارنني ، موضوع األدب عن العرب ، املصطلح واملنهج ، ُمتار نويرات: الرتمجة عامل أساسي يف األدب املقارن ، أعمال 2 
 . 611، ص 6116ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

 .624بول فان تيغم: األدب املقارن ، ترمجة: سامي املصباح احلسامي ، منشورات املكتبة العصرية ، صيدا ، د.ط ، د.ت ، ص3 
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وبفضل الرتمجة كانت الكتب "تنتقل من أمة إىل أمة ، ومتكن بعضها من عبور القارات ، مما سهل عملية   

   . 1بّدلت يف اآلفاق"ختطت احلدود ، و أشهر هذه الكتب اليت "ألف ليلة وليلة" ، ولعل كتاب نقل الثقافات 

إن الرتمجة سامهت إىل حٍد كبري يف تعريف الشعوب ببعضها البعض ، وجندها قد فتحت قنوات وبذلك ف

 لالتصال واحلوار فيما بينها .

 ب/ الرحلة: 

الرحلة هي انتقاالً وترحااًل من موطن آلخر ، ابإلضافة إىل املغامرة واملخاطرة ومرور بتجارب تعتمد على   

 املشاهد يف التعريف ، وكذا ثقافة اآلخر .  

رصدهم لطبيعة أمة يف أدب أمة أخرى من خالل  صورة""فقد كان لألدابء الرحالة إسهام يف تشكيل "

مم والشعوب ، سواًء كانت هذه الصورة إجيابية أو سلبية وإن كانت العالقة العالقات اليت تسود بني األ

حالة من اإلعجاب واالنبهار كانت الصورة إجيابية مشرفة ، جيري بناءها من عناصرها متباينة متثل يف تكتنفها 

   . 2جمموعها احلالة الفكرية والسياسية واالجتماعية اليت صدر عنها ذلك التصور" 

والرحلة إذا كانت اختيارية أم اضطرارية فإهنا كثريُا ما تلعب الدور ذاته ابلقياس إىل ما يرتتب عنها من نتائج   

، لذلك "قد يساعد األجانب املرغمون على اإلقامة يف بلد معني ، أو على األقل الذين أتقلموا نتيجة 

 .    3تب على آداب بالدهم األصلية" إقامتهم الطويلة فيه ، على إطالع ذاك البلد إىل حٍد ما يرت 

                                                           

 . 21، ص 6112،  6اآلداب املقارنة ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، طحممد التوجني: 1 

 . 316يوسف بكار وخليل الشيخ: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص2 

 . 626بول فان تيغم: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص3 
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لذلك تبقى الرحلة تلك املمارسة املفيدة ملا تفتحه من آفاق لالتصال والتفاهم بني الشعوب ، قد ال حيققها   

اإلطالع على الكتب ، أو حىت دراستها والتنقيب فيها حيث "تساعد هذه الرحالت على إدراك املزاج 

ت وامليول اليت تتحكم يف تفكريه واجتاهاته ، فتجعل فًنا من فنون الشخصي لشعب من الشعوب ، والعادا

األدب يروج عنده ، وال يروج عند غريه من الشعوب ، ومؤرخو األدب يهتمون عادًة ابألعالم من األدابء 

 والذائع ، املعروف من اآلاثر األدبية ، ولكن هناك من األدابء نوابغ مغمورين ، ومن األعمال األدبية ثروات

على السطح ، والرحالة هم الذين يستطيعون أن يصلوا إىل هؤالء األدابء ، وهذه  مدفونة مل يقدر هلا أن تطفوا

 .1الثروات األدبية وهلذا يزودون الدراسة بكل جديد" 

فالرحلة هي قناة اسرتاتيجية للتعرف عن شعب ما سواًء ما تعلق خبصوصياته املادية من عادات وسلوكيات ،   

تعلق ابجلانب املعنوي كامليول وطرق التفكري ، ولذلك جندها تفتح ابب املعرفة وحترك الفضول أو ما 

 لالكتشاف اجملهول كخطوة مهمة يف سبيل البحث اجلاد .

وإذا كانت الرحلة من توقيع أديب ما ، أو كانت على قدر ما من األدبية ، فإهنا تصبح "نوًعا أدبًيا يفسح   

اجملال لرتسيخ تقاليد املوازنة بني عاملني وقيمتني وصورتني ، حىت يف احلاالت اليت يقتصر فيها الراحل على جمرد 

 وعي ملنظور وثقافة الواصف الذي يعمل على وصف العامل اجلديد ، ألن هذا الوصف خيضع عن وعي أو ال

  . 2حتويل لغوي ، ومفهومي للمنظورات" 

، ا أن الصورة ستنحرف عن واقعيتهاصورة حقيقية عن اآلخر ، حتمً فالرحالة مهما حاول ال ميكنه أن يعطي   

 ة  .ألنّه ال يراعي فيها املوضوعية بل يراعي املتلقي ، وطبيعته السيكولوجية والسوسيولوجي

                                                           

 . 23، ص 6104طه ندا: األدب املقارن، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  1 
  622ص 6101، 6بيضاء ، املغرب ، طسعيد علوش: إشكالية التيارات والتأثريات األدبية يف الوطن العريب ، دراسة مقارنة ، املركز الثقايف ، عني ال 2 
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 وهنا نعطي بعض األمثلة لبعض الرحالة الغربيني الذين زاروا الشرق عامة واجلزائر خاصة يف القرن العشرين : 

    Louis Bertrand( للويس برتران  le mirage orientalالسراب الشرقي ) .1

إىل الصحراء اإلفريقية ، اليت خلدهتا يف عملها  (Isabelle Eberhardt)رحلة إيزابيل إيرب هارت  .2

حيث تقول: "إين بعيدة عن احلضارة األوروبية ومهازهلا املنافقة ، إين وحدي يف دار  1111"بالد الرمال" 

السالم ، يف الصحراء حرة ، ويف أحوال صحية جيدة ... الوادي البلد الذي ال تعد قبابه ...أريد شراء أرض 

 . 1أجعل فيها جنااًن هبا بئر وخنل" و صاحلة للزراعة 

 لذلك جند الرحالة وهو يصف ما هو أجنيب عنه قد يعقد مقارنة بينه وبني املكان الذي ينتمي إليه أصاًل  .  

 تفضح عن نوع من التناقض والصراع الذي راح جيول بداخلها فتقول: إيزابيل إيرب هارت وهنا جند   

 أان جبسدي يف الغرب أقيم

 ولكن روحي إىل الشرق تتوق 

 وقليب يف اسطنبول 

 وقليب يف وهران 

ولتعرب يف األخري عن أملها يف أن تدفن يف إحدى مقابر املسلمني ، فتقول: "أمتىن أن أدفن يف مقربة عربية بعد 

 .2مويت ، ألّن مقربتنا كئيبة حزينة ..."  

                                                           

 . 263، ص 3112حفناوي بعلي:أثر األدب األمريكي يف الرواية اجلزائرية ابللغة الفرنسية، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر ،  1 
 . 636حفناوي بعلي:أثر األدب األمريكي يف الرواية اجلزائرية ابللغة الفرنسية، مرجع سابق ، ص 2 
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رحها للصورة ، حيث يتخللها اإلعجاب جبمال الشرق ما ميكن أن يقال عن هذه الرحالت فإهّنا إجيابية يف ط  

 وعظمة الصحراء اجلزائرية وطيبة أهلها .

 ج/ االستشراق:

واليت يعود مصدرها للمصطلح  Orientإىل لفظ كلمة الشرق  Orientalismeتعود كلمة االستشراق    

الذي يعين "الشروق" أو "الشمس الشارقة" أو "الشرق" ، والذي يدل داللة على كل هو غري  Oriensالالتيين 

عريب مبعىن "ربع الشمس املغيب" ، أو "الغروب" ، وقد عرف هذا املصطلح انزايًحا داللًيا من فضاء جغرايف إىل 

  1حية ، والشرق أرض اإلسالم مكان إيديولوجي وفق نظرة إزدواجية تفرق بني الغرب والشرق ، الغرب أرض املسي

وقد ظهر مصطلح االستشراق يف هناية القرن الثامن عشر ، وإن كان االهتمام ابإلسالم واحلضارة العربية "

اإلسالمية قد نشأ قبل ذلك بعد قرون يف إطار الدراسات الالهوتية ، فنشأت سحوث كانت هتدف للتصدي 

مل السياسية واالقتصادية يف رفع الدراسات االستشراقية يف الدول لإلسالم ، وفيما بعد أسهمت جمموعة من العوا

الدؤوب إلخضاع الشعوب األوروبية كي تنمو ، لتشكل منظومة معرفية تسعى خلدمة الغرب األورويب يف سعيه 

   . 2املستعمرة ، ولذا فإن هذه املنظومة قد ال تعكس حقائق أو وقائع" 

داينة اإلسالمية يف سياق اهتمامها بدارسة الدايانت العامة ، وهنا جند الدراسات الالهوتية قد اهتمت ابل  

الدراسات االستشراقية أتخذ بعًدا آخر ، حيث راحت ختدم مصاحل أورواب خاصة سياستها االستعمارية ، وهكذا  

 بري عنها .كان أهم ما يعاب على هذه الدراسات خلوها من املوضوعية ، واألمانة العلمية يف نقل األحداث والتع

                                                           

وت ، لبنان ، انجي عوجيان: تطور صورة الشرق يف األدب االجنليزي ، ترمجة: اتال صباغ ، املنظمة العربية ، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ، بري  1 
 . 316، ص 3110،  6ط
 . 362يوسف بكار وخليل الشيخ: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص2 
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وتعين احلركة االستشراقية تلك املوجة من الوافدين الغربيني الذين عنوا بدراسة اللغات واملؤلفات ، والرتاث الشرقي   

بصفة عامة ، وترمجته إىل لغاهتم ، وقد بدأت هذه احلركة حتث غطاء ديين مع توايل أفواج احلجيج املسيحيني 

ي املقدسة بغية تعلم لغة الكتـــــــــــــــــــــــاب املقدس ، لتتطور بشكل ابرز طلع القرن األوروبيني الذين توافدوا إىل األراض

  .1السابع عشر مع مستشرقني وجدوا يف الثقافة كنــــــــــــــــــــــــــــــــزًا    للمعرفة"

وكثريًا ما تساهم احلروب واحلمالت العسكرية يف تطور حركة االستشراق ، مثال: محلة انبليون بوانابرت على   

( اليت شكلت حلبة الصراع بني العاملني الشرقي والغريب ، وكان هلا أتثري كبري على 6016 – 6414مصر سنة )

 تطور حركة االستشراق واالهتمام به .

كتابني أو ثالثة كتب من  فمن قرأ   رمسها املستشرقون للشرق ليست على الشاكلة ذاهتا "ولذلك فإن الصورة اليت  

كتب الرحالة املتعلقة ابلقرن السابع عشر ، فكأنه قرأ العشرات منها ، حيث تتبلور التمثيالت فيها كنماذج 

 ، فمن يبحث عن الصورة النمطية لالستبداد الشرقي حيدها 

م املكانة اليت يشغلها الشرق يف رؤيتنا للتاريخ ، فإنه يقرأ هيجل، ومن أراد أن عند مونسكيو، ومن أراد فه

 . 2يستشعر مظاهر متزق الشرق وترف الشرق ، فإنه يقرأ ماسيونيون" 

فقد نظر كل مستشرق إىل الشرق من زاوية معينة ذات طبيعة ُمتلفة ، إما سياسية أو اجتماعية أو ثقافية ، إال   

أن زاوية النظر سواًء كانت إجيابية أو سلبية فإهّنا تقدم مناذج حّية عن الصورة اليت شكلتها الذهنية الغربية عن 

 التعريف ابحلضارة العربية اإلسالمية بل "أسهم املستشرقون الشرق ، وهنا نتكلم عن دور الدراسات االستشراقية يف

يف كتابة دراسات عن الرتاث العريب اإلسالمي ، فأخرجوا عشرات املخطوطات واهتموا ابلربدايت الغربية ، ودرسوا 
                                                           

 26انجي عوجيان: تطور صورة الشرق يف األدب االجنليزي ، مرجع سابق ، ص1 

الكرمي حممود ، تريي هنتش: الشرق اخليايل ورؤية اآلخر ، صورة الشرق يف املخيال الغريب ، الرؤية السياسية الغربية للشرق املتوسط ، ترمجة: مي عبد 2 
 . 32، ص 3111،  6دار اهلدى للثقافة والنشر ، دمشق ، سوراي ، ط
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، وصنفوا  ، وترمجوا القرآن الكرمي ، واهتموا بقراءته ، واهتموا ابحلديث النبويظهور اإلسالم وانتشاره وفلسفته 

معجًما مفهرًسا أللفاظه ودرسوا شخصية الرسول عليه السالم ، كما قدموا دراسات اترخيية عن بالد العرب منذ 

 .  1اجلاهلية ، واعتنوا ابلفلسفة اإلسالمية ، ودرسوا علوم احلضارة اإلسالمية وفنوهنا ، ولغاهتا وآداهبا" 

 ستشرقني الغربيني ومن أهم هؤالء نذكر على سبيل املثال: لقد عرفت الفرتة احلديثة وفود العديد من امل  

م ، مستشرق أملاين غين عن 6010عام من مواليد  (Karel brokalman): / كارل بروكلمان1

التعريف ، صاحب كتايب الشهريين "اتريخ األدب العريب" و "اتريخ الشعوب اإلسالمية" الذي رأى النور عام 

 12عاماً ، قضى منها  00املستشرقني الذين عشقوا وولعوا ابللغة العربية قراءًة وكتابًة عاش م ، ومن كبار 6121

عاًما يتحدث العربية ويكتب هبا اتريخ العرب األديب ، والتاريخ اإلسالمي حىت أصبح مرجًعا هاًما من املراجع 

ولذلك "يعترب      . 2 دمشـــــــــــــــــــــــــق سوريـــا جمع اللغة العربية يفالعربية واترخيها االسالمي وأدهبا ، عنّي عضًوا مب

 واحًدا من أئمة املستشرقني الذين أحبوا بكل صدق العرب ، فاستحق أن حيبه العرب ، ويعتربونه واحًدا  بروكلمان

منهم رغم بعض الشطحات اليت كانت تؤخذ عليه يف أترخيه لإلسالم الذي مت الرد عليه ، ومات بروكلمان عام 

 . 3م " 6121

مستشرقة وكاتبة أملانية واسعة الشهرة عند العرب خاصة إلنصافها   (Sigrid Hunke)زيغريد هونكه: / 2

 هلم يف قضاايهم ، فقد عرفت سحبها للعرب ودفاعها عنهم .

                                                           

 . 361يوسف بكار وخليل الشيخ: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص1 

 . 10أمحد حامد: اإلسالم ورسوله يف فكر هؤالء ، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، ص2 

 . 11م ورسوله يف فكر هؤالء ، مرجع سابق ، صأمحد حامد: اإلسال 3 
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عاشق العرب وآداهبم وفنوهنم ، حثها لدراسة األداين ، جعلها تدرس  سولتزالدكتور "زوجة املستشرق األملاين 

اإلسالم دراسة واعية متأنية ، مما جعلها تقدم سحثًا موسوعًيا عن اإلسالم ، وامتداد أثره على العامل ، وذلك يف 

من خالل حبها لإلسالم فرصة ليعرفه األوروبيني  دراستها "مشس العرب تشرق على الغرب" استطاعت أن تعطي

 . 1من خالهلا" 

، ية  اليت استقرت فيها ملدة عامنيقامت بعدد من الزايرات للعديد من البلدان العربية ، ومنها مدينة مراكش املغرب  

ـــــوع  "أثر األدب العريب يف اآلداب وقد تناولت يف أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برلني موضــــــــــــــــــــــــــ

فضل العرب على احلضارة وان    "الرجل واملرأة" ـــــــــــــــــــــــم بعن6122األوروبية" ، وتناولت يف مؤلفها الصادر عام 

 الغربية خاصة واإلنسانية عامة .

ن اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــمازالت تقول عاليت "زيغريد هونكه" يتلهف العرب واملسلمون على الدراسات واألسحاث   

  2، ومل تستطع أن ختفي إعجاهبا برسول اإلسالم ، الذي استطاع أن يعطي للمجتمع صورة جديدة برسالته" الكثري

مستشرق ورسام فرنسي ، كان حمب للمغامرة يف  (Etienne Dinet)/ إتيان )نصر الدين( دينيه : 3

 جماهل الصحراء للفوز بشيء من الدفء هتفوا إليه نفوس األوروبيني وهي الرؤية اليت 

شكلت بواكريها مع تبلور مالمح املركزية بعد شروع مغامري أورواب يف محالت االستكشاف لآلفاق ما خارج 

 .    3القارة العجوز" 

                                                           

 . 610املرجع نفسه ، ص 1 
 . 610املرجع نفسه ، ص 2 
 . 23 – 26حممد عبد الكرمي أوزغله: مقامات النور ، مالمح جزائرية يف التشكيل العاملي ، دار األوراس ، اجلزائر ، ص 3 
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" الصحراوية اليت قصدها مع بعثة للبحث عن نوع اندر من الفراشات يقول:  * سعادةمدينة بو عشق إتيان   

  1" بعدها أن أصري فنااًن استشراقًياللفراشة الصغرية لك الفضل األكرب يف تغيري جمرى حيايت ، وقد كان قدري 

 مصطفى األشرف، وهنا يقول عنه املفكر "إتيان" لذلك جند أن هذه احلادثة خلفت انطباًعا يف ذاكرة الفنان   

"مل يكن إتيان دينيه جمرد مغرم ابلغرائبية ، وكلف هبا مثلما هو شأن أبناء جيله من املثقفني الغربيني ، إذ كان  **

ينتسب فضال على ذلك لعائلة فرنسية عريقة ، ويعد ضمن معارف الشخصية ، إىل جانب أصحاب املقامات 

فرنسا ، رئيس اجلمهورية ألكسندر ميريون ، فقد كان منذ بداايت القرن املاضي يزور اجلزائر  العليا يف بلده األصلي

 . 2دوراًي " 

، إذ سرعان ما ستبدل  يعتنق عادات ودين أهلها"دينيه" إن هذا اهليام بسحر ومجال بوسعادة ، جعل الفنان   

  م .6162أسلم سنة وقد "نصر الدين" ابسم عريب إسالمي هو "إتيان" اسم الفرنسي 

"والواضح أن هذا الفنان بعد اكتشافه للصحراء اجلزائرية أعجب هبا أميا إعجاب فأحبها ، بل كان جيد يف   

مظاهر حياة أهلها وأساليبهم البسيطة وزهدهم فيها وعالقاهتم الوثيقة فيما بينهم ويف النظام االجتماعي الذي 

يف بقاع أخرى من العامل ، خاصًة يف أورواب هناية القران التاسع عشر حيث ينسجها نسيًجا وثيًقا ال جتد له مثياًل 

طفق منط احلياة يفك نسيجها االجتماعي ، فلم يعد ذلك سوى ذكرى أو أمل جيد ترمجته يف األعمال الفنية أو 

 األدبية اليت تضج ابحلنني إىل املاضي أو تتطلع إىل 

                                                           

كلم ، 321( مدينة تقع جنويب شرق اجلزائر العاصمة على بعد 03مدينة بوسعادة واحات تتبع إقليمًيا إداراًي إىل تراب والية املسيلة ، ينظر: عاشور ) * 
للنشر ، اجلزائر ، على مداخل ومشارق مدينة بسكرة ، عبارة شرقي ، معلمة اجلزائر )القاموس املوسوعي( ، ترمجة: جمموعة من املؤلفني ، دار القصبة 

 . 212، ص 3111
 . 23حممد عبد الكرمي أوزغله: مقامات النور ، مالمح جزائرية يف التشكيل العاملي ، مرجع سابق ، ص 1 
  مصطفى األشرف: مفكر جزائري ومثقف متمذهب ، منظر جبهة التحرير الوطين الفكرية ، ساهم يف حترير برانمج طرابلس ، مث امليثاق الوطين ، ** 

 كرس فكره وكتاابته الستعادة اهلوية اجلزائرية . 
 . 21حممد عبد الكرمي أوزغله: مقامات النور ، مالمح جزائرية يف التشكيل العاملي ، مرجع سابق ، ص 2 
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فيها جوهر طموحه احملفوف ابلغموض يف بداايت اتصاله  –جيد  –آفاق أخرى ميكن فيها احللم ابلفردوس املفقود 

 . 1وتفاعله معهم ، وأحالمه وتطلعاته اإلنسانية والروحية والفنية" 

"الرواية والقصة بغزارة اندرة اختلفت فيها موضوعات كتاابته بني أوالً  دينيه لقد ترك ترااًث زاخرًا فقد "كتب  

، ومن أهم اليت قام بتمثيل صورها بنفسه ، واثنًيا مواضيع نقدية يف الفن التشكيلي ابإلسالم وقيمه وأعالمه "

 مؤلفاته نذكر :

"أشعار عنرتة"، "أشعار ورسومات" ، "ربيع القلوب" ، "لعبة األضواء" ، "آفاق الفن التشكيلي" ، "سراب" ، 

"الصحراء" ، "لوحات من احلياة العربية" ، "سرية حممد )صلى هللا عليه وسلم( واحلج "نظرة" ، "الغرب للشرق" ، 

 .  2إىل بيت هللا احلرام الذي صدر بعد وفاته" 

م ، عمل أستاًذا 6012مستشرق ورحالة فرنسي ولد عام   (A.F - Gautier)/ أ . ف . جوتيه : 1

 ا وقد استطاع أن يقرأ العربية ويدرس هبا ويقد دراساته يف ، عشق العرب ولغتهم وتعايش هببكلية اآلداب ابجلزائر 

 

  . 3األدب العريب ، والتاريخ اإلسالمي ، واتريخ املدن املقدسة يف اجلزيرة العربية " 

كانت حافلة ابلعطاء واالجنازات وقد ساهم يف تقدمي العديد من الدراسات عن   جوتيهلذلك جند أّن حياة   

 اإلسالم يف مشال إفريقيا ، وأخالق املسلمني وعاداهتم ، وجند أّن جامعة اجلزائر قد كرمته يف حياته .

                                                           

 . 22حممد عبد الكرمي أوزغله: مقامات النور ، مالمح جزائرية يف التشكيل العاملي ، مرجع سابق ، ص 1 
 . 21املرجع نفسه ، ص 2 
 . 12أمحد حامد: اإلسالم ورسوله يف فكر هؤالء ، مرجع سابق ، ص 3 
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ًما يف كتابه لقد قدمت مؤلفاته يف "مشال إفريقيا" يف طباعة جيدة ، وأضافت يف املكتبة العربية مرجًعا ها   

مل أجد ديًنا مل يدعوا معتنقيه إىل تسامح السماء ، بكل ما حتمل  "أخالق املسلمني وعاداهتم" ، وجنده يقول: "

 . 1كلمة تسامح من معاين سامية ، إالّ ما رأيت وأحسست ، وعايشت الدين اإلسالمي"  

 

  :سادًسا منهجية البحث يف حقل الصوارئية 

كما  ما وبلد آخر، أدب يصوره كما ما بلد وجهتني ، ستأخذ دراسته فإن بلدا اآلخر أو األان هذا كان إذا   

 .أخرى أمة من مؤلف يصوره

 يف األمم من أمة عن كاملة صورة بدراسة " هتتم فإهنا احلقل، هذا يف املقارنة الدراسة وجهة عن النظر وبغض  

 بيري دراسة مثل أبكمله، أدب يف نفسها الصورة إبراز إىل تسعى أو ُمتلفة، أمة إىل ينتمي واحد كاتب مؤلفات

 ("  الفرنسي األدب يف الشرق) حول  ٭ Pierre Martino -مارتينو

 L'orient dans la littérature Française 1906. 

 وهلذا وغريها، والفنية والدينية والسياسية واالجتماعية الثقافية، أبعادها جلميع ورصدها الصورة دراسة خالل من  

 .واكتماال وضوحا أكثر الدارس رؤية تصبح

 يف البحث منهجية تتحدد وهنا " .األدبية الظاهرة حتليل يف حمددة منهجية تفرتض املقارنة الدراسة كانت إذا  

 صورة تشكل أو  " والدة "  حلظة على الوقوف أجل من ، هلا املكونة عناصرها إىل الصورة تفكيك يف احلقل هذا

                                                           

 . 11 – 12املرجع نفسه ، ص 1 
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وحتديد  جهة ، من الصورة هذه تكون  طريقة يف البحث مع مغايرا أجنبيا ثقافيا،  آخر شعب ذهنية يف ما شعب

 . 1أخرى"  وجهة من هلا املنتجة انصرها

 ألهنا روافدها إىل أصوهلا والكشف عن إرجاعها بغية للصورة التاريخ فكرة على تركز املنهجية هذه أن جند لذلك  

 ، ومبا " الذات " أي الوطين يتصل أبجنيب املختلف ، واملتميز عن أي ثقافيا ، واقعا اآلخر للشعب ابلنسبة متثل

حتليال  تستحق الصورة فإن " التواصلي ، الدارس يف ذهنية اآلخر يساهم يف حتقيق الغرض صورة تشكيل أن

م كلمات "روالن إعادة استخدا أجل من خاصة ، يستطيع أن يتبىن نوًعا من علم الداللة ، بتوسع وحرية بصورة

 *  (Rolon Barthes) ابرت"

 .2إشارة (  –الصورة ) وظيفة  فإن ، الداللة علم عناصر يف

 بعدا أيخذمنظور وظيفي ،  من الصورة مع يتعامل أن يفرتض الدالالت املتشعب اإليديولوجي التصور هذا إن

 .الداللة   علم يف الرمز أو اإلشارة شأن ذلك يف شأنه ، تواصليا

 ، الصورائية حقل االشتغال عليه يف يتم الذي املنت هي تصبح فإهنا النصوص عرب تتجلى ما عادة الصورة أن ومبا 

 منها، قسم يف مربجمة نصوص هي -منطية  –ى أحيااًن صورة متس واليت الصورة علم يدرسها اليت النصوص أن إال"

والقول اللذين عرب ، للثقافة جزئيا أو كليا الصورة يعرفمباشرة إىل حدها عن طريق اجلمهور الذي  أتويلها وميكن

عدداًي ، إهّنا ابخليال ، ليست مطلقة  املتنكرة ) اآلخر ( عن اخلطاابتعنها هبما ، ابإلضافة إىل ذلك ، إّن 

 وإظهارها ، وشرحها يعين فهم كيف أّن الصورة لغة رمزية ذاخل منظومة  ، وتعدادها املؤرخني رأيمتسلسلة سحسب 

 . 1وخيال اجتماعي ، هذا هو موضوع دراسة الصورة  ، ثقافية

                                                           

 . 640دانييل هنري ابجو: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص 1 
( اتسعت أعماله لتشمل حقوال فكرية عديدة مثل  6101 – 6162فيلسوف فرنسي وانقد أديب ومنظر )  Rolon Barthesروالن ابرت  * 

 يس" .البنيوية واملاركسية وما بعد البنيوية والوجودية وأتثريه يف تطور علم الداللة ، من أعماله "مقتطفات من أحادث العشق" و "أمسيات ابر 
 . 12مرجع سابق ، صدانييل هنري ابجو : األدب املقارن ،  2 
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 لديه تشكيلهااجلمهور هلا أو  تلقي دراسة خالل من وحيللها يؤوهلا أن ميكنه لديه الصورة تتشكل الذي فامللتقى

 الثقافية وخاصيتها ) الرمزية ( اللغويــــة طبيعتها حيث من فهم على متوقف وشرحها الصورة إدراك أن كما

 مينح وال الصورائية ، حقل يف للبحث هذه العناصر متثل اجملـــــــال الرئيسي فإنّ  لذلك االجتماعية ، ومرجعيتها

 وغري مقنعة . انقصة هلا املقاربة جيعل العناصر ألحد الصورة من هذه الفضاءات ، ألّن أي إمهال اقتطاع

 يف تسمح اليتالكلمات  من ما حد إىل واسعا ُمزوان تعاين للصورة، تشكيلي أويل كعنصر " اللغة تعد لذلك 

 . 2(  اآلخر  (لصورة الفوري ابلنشر معينني وثقافة عصر

 ، والتداوليةالناحيتني التارخيية  الصورة هذه وتتبع ، ابلغة عنها يعرب اليت تلك هي اليوم املقارن هتم اليت فالصورة  

 .  معينة ثقافة أو ماابالنتشار والشيوع يف عصر  صورةلل يسمح الذي اللغوي القاموس نعاين أن جيب وهنا

  .قصد دوناحلقائق عمًدا أو  تشويه شأهنا من اليت الذاتية املشاعر عن بعيدا الدارس يكون ال ما صورة ولتشكيل

 بالد أو بلد عن أدبه يف ماللُصور اليت كوهنا شعب  شرحه مع  -الباب هذا يف للباحث البد " كان ولذلك

 إىل ويدعوا ، فيها اخلطأ أسباب ويشرحما فيها من صواب وخطأ ،  ويبني ورالصُ  هذه ينقذ أن  -أخرى

 . 3"  وأدهبا األمةالشعب موضعها الصحيح من أفكار  أو البلد وضع

 واخلطأ الصوابن ـــــــــــــــــــــحتدد مواط نقدية مقاربة عن مبعزل تتم أال ينبغي للصورة املقارنة املقاربة أن " نستنتج ولذلك

 اآلخر وضع إىل األخري يفوالدليل ، وينتهي الباحث  ابحلجة إايه مدعما ذلك يشرح الذي التعليل مع ، فيها

 .4ان" لأل ةـــــــــــــــــــــــــــة واألدبيـــــــــضمن املنظومة الفكري يستحقه الذي الصحيح املوضع

  الصورة يف األدب املقارن: سابًعا 

 

 . 12دانييل هنري ابجو : األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص 1 
 . 14املرجع نفسه ، ص 2 
 . 234، ص 6102، دار العودة ، بريوت ، لبنان ،  2حممد غنيمي هالل: األدب املقارن ، ط 3 
 . 234دانييل هنري ابجو : األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص 4 
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تعد دراسة الصورة يف الدراسات األدبية املقارنة حتظى ابهتمام كبري يف الدراسات الغربية وحىت العربية ، نظرًا   

الصورولوجيا  أوبعلم الصورة ألمهيتها يف العالقات بني األمم والشعوب ، ويطلق على هذه الدراسة 

(imageologie) رن ، ال ترجع أقدم البحوث فيه إىل "وهو أحد ميدان من ميادين البحث يف األدب املقا

، وقد دخل هذا العلم ضمن اهتمامات األدب املقارن لكونه يقوم بدراسة عالقات  1أكثر من حنو ثالثني عاًما"

التأثري والتأثر اليت تتكون على أساسها هذه الصورة ابعتبارها "عرض لواقع ثقايف يستطيع من خالهلا الفرد أو 

، وهذا حيتاج  2ن يكتشفوا أو يرتمجوا الفضاء الثقايف أو اإليديولوجي الذي يقعون ضمنه" اجلماعة الذين شكلوها أ

 . 3..."اع ، واألنثروبولوجيا، والتاريخ"فهذا العلم يتقاطع مع عدد من العلوم كعلم اإلجتم إىل االستعانة بعدة علوم

ات التأثري والتأثر بني آداب الشعوب ومن ومن خالل هذا املنطلق يتناول علم الصورة دراسات مقارنة أي عالق    

متة يستوجب العديد من اجلوانب املكملة ويضم مبحث الصورولوجيا عدة مفاهيم تنتمي للحقل الداليل اخلاص هبا 

 .)*(  مثل الصورائية ، الصورية وكذلك الصور النمطية

 Jean Marieمـــــــــــــاري كــــــــــــــــار جــــون لقد بدأت هذه الدراسة اليت احتضنتها املدرسة الفرنسية مع     

Carée     ماريو فرانسوا غوايرمث أخدها Mario Francis Guyard   ودافع عنها ونشرها يف

 "األجنيب مثلما نراه" .  6116الفصل األخري من كتابه "ضمن سلسلة ماذا أعرف" عام 

ضمن مقالة يف الكتاب السنوي لألدب  René Wellek رينيه ويلكبعد ذلك بوقت قصري أبدى    

 اتريخ األفكار منها إىل األدب  املقارن واألدب العام ، معارضة شديدة للدراسات اليت يعدها أقرب إىل التاريخ أو

                                                           

 . 226، ص 6102،  6حممد غنيمي هالل : األدب املقارن ، دار العودة ، بريوت ، لبنان ، ط 1 
 . 624، ص 6114،  2دانيل هنري ابجو: الوجيز يف األدب املقارن ، ترمجة: غسان السيد ، إحتاد كتاب العرب، دمشق ، ط 2 
 . 621املرجع نفسه ، ص 3 

 6133صحفي وكاتب وسياسي أمريكي يف كتابه املشهور )الرأي العام( الذي ُنشر أول مرة سنة ولرت ليبمان * أول من تناول الصورة النمطية هو 
 حيث عرف الصورة النمطية أبهنا سريورة منتظمة تشري إىل العامل وتعرب عن قيمنا ومعتقداتنا .
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يف كتابه "مقارنة ليست صوااًب ابألعمال اليت هتج التاريخ وعامل  Etiembleايتيامبل بعد عشر سنوات ندد    

 . 1لدولة" االجتماع أو رجل ا

مدام دي ــــــــــــــــــــــــة ــــــوترجع بداايت هذا العلم إىل القرن التاسع عشــــــــــر حيــــــــــــــــن قامـــــــــــــــت األديبــــــــــــــــة الفرنسي   

انت ُمالفة للنظرة بزايرة أملانيا أين اكتشفت صورة أملانيا احلقيقية اليت ك« Madam De Stael » ستال

الذي سعت فيه إىل تصحيح سوء  "أملانيا"العدائية املكونة مسبًقا ، فكانت حمصلة هذه الرحلة كتاهبا املوسوم بــــــ 

. فالصورة يف األدب املقارن هي تلك الصورة اليت حيملها أديب ما أو شعب مــــــــــــــــــا 2 الفهم عن األملان وثقافتهم

 أي هي تلك األعمال اليت ختتص بتمثالت األجنيب .عن شعب آخر ، 

ومن هذا املنطلق "لوحظ أن الصورة اليت تقدمها اآلداب القومية للشعوب األخرى تشكل مصدرًا أساسًيا من     

مصادر سوء التفاهم بني األمم والدول والثقافات سواًء كان إجيابًيا أو سلبًيا ، ونعين سوء الفهم السليب ذلك النوع 

وهذا ما يفسر احلاجة  3 لناجم عن صورة عدائية اليت يقدمها أدب قومي ما عن شعب آخر أو شعوب أخرى"ا

 املاسة هلذا العلم .

ورمبا يرجع هذا التعارض يف صحة انتماء هذا العلم إىل الدرس املقارن إىل الغموض يف مفهوم علم الصورة    

وذلك من خالل االنتقادات الكثرية اليت وجهت إليه واليت متلك "بعض املصوغات إذا أخدان بعني االعتبار بعض 

كاريكاتورية سقطات هذا النوع من البحث: قائمة رسائل الدكتوراه القدمية أو املقاالت اليت تظهر فيها بصورة  

 ابملوضوعات ، جتريد النصوص املقتبسة ودراستها كواثئق ، 

 
                                                           

 . 01العرب ، دمشق ، د.ط ، د.ت، صدانييل هانري ابجو: األدب العام واملقارن ترمجة: غسان السيد ، احتاد كتاب  1 
 .  66، ص 3161، 6ماجدة محود: صورة اآلخر يف الرتاث العريب ، الدار العربية للعلوم ، اتشرون، بريوت، ط 2 
 .  1ماجدة محود: صورة اآلخر يف الرتاث العريب ، مرجع سابق ، ص 3 
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، ولكن من الطبيعي أن يولد علم الصورة غري  1 تفسريات مسهبة ، خلط بني جمال األدب وجمال التاريخ"   

ذه اإلشكاليات أمر ضروري خاصة بعد مكتمل يف منهجه وحدوده على غرار العلوم األخرى ، إال أن جتاوز ه

 مرور من الزمن ليس بقليل على والدته .

ويف مقابل تلك االنتقادات "شهد اجملال ازدهارًا ملحوظًا بسبب رغبة الكثريين يف سيادة مناخ التعايش   

 ، بعد صراعات وحروب أثقلت كاهل اجلميع . 2السلمي"

بية جيد أن هناك نوعني من الصورة ، "صورة شعب يف أدبه مثل: إن املتتبع لصورة الشعوب يف األعمال األد  

صورة الفرنسيني يف أدهبم أو صورة املرأة األملانية لدى أديب أملاين وهناك صورة أخرى هي صورة شعب يف أدب 

اآلانء وكالمها يتبىن عالقة التأثري والتأثر يف هاته األعمال أما عن النوع األول ، تتحدث األان عن  3 شعب آخر"

وتصور األان نفسها فهنا جند األديب "ال يتعدى إطاره القومي واللغوي ، فهو إذن يبحث فن فنيات األديب يف 

طرق موضوعة أو فنيات األدابء ، ابلوصف والتحليل مثل: صورة الفرنسيني يف أدهبم أو صورة املرأة األملانية لدى 

، وجيب أن ندرك أن األديب  4ظ أو يف األدب املصري عموًما" أديب أملاين أو صورة املرأة يف رواايت جنيب حمفو 

الذي يصور جمتمعه يكون أدرى به أو أكثر إحاطة بعاداته وتقاليده ، ألنه يرتبط به ماداًي ونفسًيا واجتماعًيا 

 وأخالقًيا ، فتكون الصورة حينئٍذ أقرب إىل احلقيقة .

ال اليت ينتجها أدابءه ترتسخ يف ذهنه جمموعة من الصور وابلتايل فالشعب الذي يرى صورته من خالل األعم  

، سحيث "تنطوي هذه الصور على بعد معريف مؤثر ، يضيف إىل وعي اجلماعة بذاهتا بل يسهم بتشكيل هذا الوعي

                                                           

  . 01هنري ابجو: األدب العام واملقارن ، ترمجة: غسان السيد ، إحتاد كتاب العرب ، د.ط ، ص 1 
 .  1ماجد محودة: مرجع سابق ، ص 2 
 .  16عبد اجمليد حنون: صورة الفرنسي يف الرواية املغربية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د.ط ، د.ت ، ص 3 
 .  16الفرنسي يف الرواية املغربية ، مرجع سابق ، صعبد اجمليد حنون: صورة  4 
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. أي أن 1 فيصبح التعرف املصاحب لتأمل صورة املرأة مقدمة للفعل اخلالق وابعثًا على التغيري حنو األفضل"

لذي يطلع على اآلداب اليت أنتجها هؤالء األدابء الذين ميثلونه ، يكشف نفسه ، فريى عيوبه ماثلة أمام الشعب ا

 عينه فيبعثه ذلك على التغيري حنو األفضل .

ورغم قلة اإلهتمام هبذا النوع من الصور يف جمال الدراسات واألسحاث ، يظل هلذا النوع أمهية يف حتسني وتطوير    

 ، من خالل رصد السلبيات وحماولة حتسينها .  األدب القومي 

ويف مقابل هذا النوع جند نوًعا آخر من الصور وفيه حيمل كل شعب يف ذهنه صورة عن الشعوب األخرى    

واألدابء "الذين حتدثوا عن صورة الشعوب حيددون أبهنم يقصدون بصورة الشعب كل ما يف الذهن حول ذلك 

بشعب آخر نتيجة زايرته هلذا البلد أو ما مسعــــــه عنه ، أو ما قرأه من آدابه ،  . فقد يتأثر أديب ما2 الشعب"

وحينذاك يرسم صورة هلذا الشعب ترتسم يف أذهان قومه مثل: "إسبانيا يف أدب مهنغواي ، أو بريطانيا يف أدب 

وبذلك تكـــــــــــون الرحالت 3 يطاليا يف أدب ستندال" فولتيــــــــــــــر ، أو صورة الشرق يف أدب فيكتـــور هيغـــــــــــــو ، أو إ

 أو املفاهيم املكونة مسبًقا مصــــــــــدراً هلــــــــــــــــــــــــذه   الصور .

واملالحظ يف صورة شعب لدى شعب آخر ، وجود التباين اللغوي والقومي واحلضاري ، وابلتايل فهذا الشعب   

يف غالبيته ال يقرأ إال ما كتبه له أدابءه عن الشعوب األخرى ، فيحتفظ بتلك الصورة اليت رمسها له أولئك املؤلفون 

ماعية "فكل فرد ، وكل مجاعة ، بكل بلد ، خيتصر النظرة ومن مت تصبح تلك الصور صورًا منطية ختتزهنا الذاكرة اجل

ملانيا ميشلية وأملانيا إىل بلد آخر ، حيث ال يبقى إال جمرد خطوط كربى ملاحة ... فليس مثة أملانيا ، بل أ

،  ، وأملانيا الفرنسيني ، وكلما اتسعت اجلماعة ، ازداد امكان اختصار اخلطوط املكونة عن البلد اآلخرالفالسفة

                                                           

 .  11، ص 6110جابر عصفور: املرااي املتجاورة ، دراسة يف نقد طه حسني ، دار قباء ، مصر ، د.ط ،  1 
 .  03مرجع سابق ، صعبد اجمليد حنون:  2 
 .  11املرجع نفسه ، ص 3 
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، وهذا ال يعين أن الصورة اليت حيملها شعب ما عن شعب آخر ، إمنا رآها 1 وصارت النظرة كاريكاتورية الفتة" 

بعيون أدابءه ومؤلفيه وفالسفته ، وأن هذه الصور ختتصر وختتزل ، حىت تصبح جمرد مالمح ومسات ، تبقى راسخة 

أفرادها ، ازداد إمكان اختصار اخلطوط املكونة  يف أذهان هذا الشعب ، وكلما اتسعت اجلماعة وتضاعفت عدد

عن البلد اآلخر ، وتقلصت تلك الصور حىت تصري نظرة كاريكاتورية الفتة ، فيقال حينئٍذ أن الشعب الفالين 

يتميز هبذه الصفة ، وذاك الشعب يتصف بتلك امليزة "منها يف فرنسا مثال ، إشاعة إن الربتغاليني شعب سعيد ، 

، فتبقى هذه الصور حمفورة يف 2ر أعمق ، الفرنسي ليس مهيأ لتقبل املزاج اإلجنليزي كما األملاين" ومن مثة ظواه

الذاكرة فتصبح كأهنا مسلمات . والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن أي دارس هو ما سبب االهتمام املتبادل بني 

قائاًل عبد اجمليد حنون جييـــــــــــــــــب بعض الشعوب ، وما الذي جيعل شعًبا ما يكون صورة عن شعب آخر؟ ، وهنا 

بـــــــــــــــــأن     األمم :"ال هتتم إال ابلشعوب اجملاورة هلا أو اليت تشرتك معها يف مسألة ، أو أن يكون هلا مصاحل 

ولكن كيف نفسر اهتمام شعب بشعب آخر دون وجود أي  3 اقتصادية  أو تريد كسب ّودها أو ختشى ابمسها" 

رابط بينها سواًء كان اقتصاداًي أو من ابب اجملاورة ورغم ذلك فهو يكتب عنه ويّكون عنه صورًا عديدة ، رمبا 

 بدافع الفضول وجب االكتشاف لتنمية الثقافة واملعرفة عن هاته الشعوب . 

ي تلك الصفات واملالمح اليت يلمحها أديب ما يؤلف ما من شعب ما ، فالصورة يف األدب املقارن كما رأينا ه   

عن شعب آخر خيالفه يف اللغة القومية ورمبا احلضارة ، وتلك الصفات ترتسم وترتسخ يف املخيلة اجلماعية ، 

نتائج وتصبح صورة شبه قارّة عن الشعب اآلخر ، وهنا أييت دور املقارن ليحلل تلك الصور ويفسرها مث خيلص إىل 

يضع فيها تصوراته عد دالالت تلك الصور ومربراهتا ، ليوضح تلك الصور سواًء كانت إجيابية أو سلبية لتفادي 

 اإلختالف وسوء الفهم . 
                                                           

 . 631 – 632،   ص 6100،  3ماريوس فرانسوا غواير: األدب املقارن ، ترمجة: هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بريوت ، لبنان ، ط 1 
  . 631 – 632ماريوس فرانسوا غواير: األدب املقارن ، مرجع سابق ، ص 2 
 .  10عبد اجمليد حنون: صورة الفرنسي يف الرواية املغربية ، مرجع سابق ، ص 3 
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خنلص يف األخري إىل أن الصورة جمموعة من األسحاث املنجزة من قبل ابحثني أنثروبولوجيني ، ويف تعريف شامل   

إىل شعب آخر ، وهذه الرؤية جتسدت يف كتاابت ُمتلفة منها الرحالت ، املذكرات  هلا أهنا رؤية فرد أو شعب 

، ر إىل مليانة" ، الرواايت والقصص"سف رة  ــــــــــــــــــــــــــومذك Alphonse Daudet"ألفونس دوديه" كمذكرة 

 وهنا نقول إن علم الصورة يكشف عن الصورة ويناقشها .

الذي يدرسه ومن صحافته الصورة من األحداث السياسية اليت جتري يف البلد  ومبا أن املقارن يستخرج  

، نراه يبتعد أحيااًن عن األدب الصرف ليخوض ميادين ليست من اختصاصه ، لذا سنثبت هنا أهم ومطبوعاته

 القواعد اليت تتبع يف معاجلة مواضيع كهذه نلخصها كالتايل : 

  واالهتمام ابإلنتاج الصحفي الذي ال ميد بصلة إىل األدب فيتحول املقارن إىل مؤرخ االهتمام ابألدابء البارزين

 أحداث سياسية .

  دراسة اتريخ حياة األدابء الذين صوروا ذلك البلد والبحث عما إذا كانوا قد عرفوه ابلزايرة واملشاهدة والرحلة

ة البلد على حقيقته وكيفية استقاء الكتاب املباشرة أو بواسطة املصادر املكتوبة ، مث بيان مدى انطباق صور 

 معلوماهتم عن البلد املعين .

  من املستحسن أن يقوم املقارن بزايرة البلد األجنيب وأن يسري على خطى الكتاب الذين رحلوا إليه ، وأن

يقة بغية يكون ضليًعا يف العالقات الدولية ، واسع االطالع ليتسىن له دقة التحليل واملقارنة واستقراء احلق

 .1إظهار املفارقات اليت تقوم بني الواقع والتحوير األديب كاخلرافة 

 

    

                                                           

 . 32، ص 6143،  6رميون طحان: األدب املقارن ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، ط 1 
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 أوال: واسيين األعرج األديب والناقد

م بقرية سيدي بوجنان بوالية تلمسان، يشغل اليوم منصب 4591أديب جزائري من مواليد  نبذة عن حياته:

 أستاذ كرسي جبامعيت اجلزائر املركزية والسوربون بباريس، يعترب أحد أهم األصوات الروائية يف الوطن العريب.

قه تنتمي أعمال واسيين الروائية إىل املدرسة اجلديدة اليت التستقر على بالذي سعلى خالف اجليل التأسيسي 

شكل واحد بل تبحث دائما عن سبلها التعبريية يف العمل اجلاد على اللغة، وهز يقينياهتا، فاللغة ليست معطى 

 جاهزا ولكنها يف حبث دائم ومستمر.

الذي  ( ابة الزرقاء ) وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحرمل يتوقف عن الكتابة منذ نصه الروائي األول : البو 

م ، قبل أن يعاد نشره يف اجلزائر بعد سنة، وأاثر اهتماما نقداي معتربا، أصدر 4594نشر ألول مرة يف دمشق سنة 

 ات العربية .عبعده روايته املعروفة )نوار اللوز( اليت تدرس اليوم يف العديد من احللقات العلمية، يف الكثري من اجلام

  اإلبداعية جتلت أكثر يف روايته الكبرية )الليلة السابعة بعد األلف( جبزئيها : )رمل املاية (  "واسيين"لكن جدارة 

رياد ال من موقع التاريخ ولكن من هاجس الرغبة يف إستليت جاوز فيها ألف ليلة وليلة ، و ) املخطوطة الشرقية ( ا

 . 1التقاليد السردية الضائعة

 حتصل على العديد من اجلوائز منها :

م، اختريت روايته حارسة الظالل ) دون كيشوت اجلزائر( ضمن أفضل مخس رواايت صدرت 4551يف سنة 

بفرنسا، ونشرت يف أكثر من مخس طبعات متتالية، مبا فيها طبعة اجليب الشعبية قبل أن تنشر يف طبعة خاصة 

 ضمت األعمال اخلمسة .

                                                           

 3م ، ص  4001سالك أبواب احلديد( ، منشورات القضاء احلر، طا،  واسيين األعرج: كتاب األمري )1 
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 م، على جائزة الرواية اجلزائرية على جممل أعماله .4004حتصل يف سنة 

م، على جائزة املكتبتني الكربى على رواية )كتاب األمري( اليت متنح عادة ألكثر الكتب رواجا 4002حتصل سنة 

 واهتماما نقداي يف السنة.

 م، على جائزة الشيخ زايد " لألداب.4001حتصل يف سنة 

ترمجت أعماله الروائية إىل عدة لغات أجنبية من بينها الفرنسية ، األملانية ، اإليطالية ، السويدية ، الدمناركية ، 

 اإلسبانية ، اإلجنليزية .

 ناه دراستل الرئيسي الذي تستند عليصل إىل العمنل اإلبداعية " لواسيين األعرج ، أهم وأبرز األعما نابعد أن عرض

شر والتوزيع للن ( ، هذه الرواية اليت صدرت عن دار اآلدابمسالك أبواب احلديد ية )كتاب األمريواملتمثل يف روا

 (.991م، وهي تقع يف مخسمائة و أربع ومخسني صفحة )4009ببريوت سنة 

 "  مسالك أبواب احلديد اثنيا : رواية " كتاب األمري

 الشكل اخلارجي للرواية:  -أ

ي التايل: يف شكلها اخلارج (لقد قدم لنا الدكتور واسيين األعرج روايته )كتاب األمري مسالك أبواب احلديد 

 (991الرواية تقع يف مخسمائة وأربع ومخسني صفحة )

لصفحة الثالثة و ا تتضمن الصفحة األوىل العنوان ، أما الثانية معلومات حول الطبعة إضافة إىل دار النشر والبلد،

ة موجزة عن حياة الكاتب ) واسيين األعرج(، أما الرابعة تعلقت إبصدارات الكاتب و اخلامسة العنوان مرة نبذ

 .قادرألمري عبد اللوالثانية  لمونسينيور ديبوشلمنها أخرى ، و السادسة فاحتوت مقولتني كانت األوىل 
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  : الروايةملخص  -ب

 : حيث من ومقاومته القادر عبد األمري حياة من مراحل األمري كتاب لرواية املضمون تناول    

 .7001\90\62 ـــ 7091\90\62 مابني الفرتة يف وذاته األمري

 .7021 ـــ 7016 واملقاومة األمري

 .7001 ـــ 7021 واآلخر األمري

 االحتالل مع اشتباك عالقة األول:  نوعان( اآلخر) أو ابلفرنسي األمري عالقة أن الرواية يف ونالحظ 

 أنـطوان( سالق) األسـقف هي فرنسية مسيحية دينية شخصية مع محيمية صداقة عالقة والثاين الفرنسيي

 بني ما اجلـزائر يف األول األسـقف وهو ؛ (Antoine Adolphe Dupuch) ديبوش أدولف

(4939 – 4912 ) 

 : هي كربى أبواب ثالثة إىل روايته األعرج واسيين الكاتب قسم  ولقد   

 لتمث الثالثة األبواب وهذه ،( واملهالك املسالك ابب) -( احلكمة أقواس ابب)  -( األوىل احملن ابب)

 ، يبوشد مونيسيور القس مع وصداقته الفرنسي االحتالل ضد ومقاومته األمري حياة يف الكربى املراحل

     هو هام اترخيي مكان من اختذ كما ، وقفة عشرة اثنا عددها الوقفات من جمموعة األبواب هذه وتتضمن

 حىت السرد ديدج من ليوزع يعود واليها ينطلق منها أربعة أمرياليات على السرد لتوزيع منطلقا ، 1( األمريالية) 

 .األخرية الرابعة األمريالية

                                                           

 بناية قدمية على مقربة من ميناء اجلزائر العاصمة1 
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 هي مخسة اتووقف األوىل األمريالية يتضمن:  ( األوىل احملن ابب)  بـ املعنون الرواية من األول القسم -   

* لتدوينا منزلة*، * اخليبة مسالك* ،* اليقني مدارات* ،* الكبري االبتالء منزلة*، * مرااي األوهام الضائعة*

 وغريها الوجب حبر من هبا حييط ما كل وذكر لألمريالية واسيين الروائي توصيف :    يف الباب هذا ويتلخص

 لصيادا مع مويب جون انطالقة عن احلديث إىل ليعرج ، والسماء والسفن البحر موجات فيذكر املناظر من

                                                                                                      . فجرا   49/1/4921 بـتاريخ  األمريالية حافة على كان الذي الصغري زورقه يف املالطي

 مونيسيور) يةوص تنفيذ احلوار وفحوى( والصياد مويب جون) بينهما دار الذي احلوار يروي ذلك أثناء ويف    

 وخالل فيها ميوتو  يعيش أن حلم طاملا اليت اجلزائر حبر عمق يف واألتربة األكاليل رمي يف املتمثلة( ديبوش

 واسيين من راويال يتغري فهنا* ديبوش مونيسيور*و* األمري* عالقة عن ابلتحدث مويب جون يبدأ الرحلة هذه

 . مويب جون الشخصية الراوي إىل األعرج

 كتاب خالل من فرنسا يف الواقع أمبواز قصر يف* األمري* سجن عن يتحدث الباب هذا يف جنده كما    

* لألمري*  ملزريا الوضع يصف حيث  ديبوش أدولف -أنطوان مونيسيور بقلم( أمبواز قصر يف األمري) بعنوان

 كتابة ينهاب من الطرق بشىت السجن هذا من األمري إنقاذ ديبوش مونيسيور وحماولة ، السجن يف  وعائلته

 . احلميدة وأخالقه األمري حماسن فيها يلخص* بوانبرت انبليون* إىل رسالة

 احلسيين لدينا حمي واختيار للجزائر فرنسا احتالل بعد للحرب اجلزائري الغرب سكان استعداد إىل ابإلضافة   

 من القبائل مشل ملم  ىلإ وسعيه القبائل ابيعته والذي القادر عبد ابنه مقرتحا سنه كرب بسبب ورفضه عليهم أمريا

 .واملعاهدات املعارك من ابلعديد املقاومة وقيادة اهلمم ورفع اخلطب خالل
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 ضبعر  قام كما  بيجو اجلنرال ومعاهدة ، معه األمري عقدها اليت ميشال دي معاهدة عن حتدث فقد    

 اجلراد سبب الزراعي احملصول فساد   بينها من اجلزائر يف سائدة كانت اليت واألوضاع األحداث من جمموعة

  .م4934 عام يف اجلزائر على هجم الذي

 أربعة الثانية ةاألمريالي إىل ابإلضافة تضمن :(احلكمة أقواس ابب) بعنوان فهو الرواية من الثاين القسم -   

* السبل يقوض الرؤاي انطفاء* ، *املعابر ضيق* ،* الكربى املهاوي مرااي* ،* الشقيقني مواجع: * هي وقفات

 : يف الباب هذا ويتلخص

 ، طياملال والصياد مويب جون رحلة فيها يصف حيث االنطالقة نقطة إىل يرجع األعرج واسيين أن    

 .اجلزائر إىل ديبوش مونيسيور جثمان واستقبال

 جهة نم املرتدة القبائل وضد جهة من االحتالل ضد األمري مقاومة تطور األعرج واسيين يستعرض مث    

 إىل كرمعس إىل مليانة من األمري دولة  عواصم لكل  وتدمريه احلكم إىل بيجو وصول مع واشتدادها ، أخرى

 بدولة سبيان ليستقر ، أخرى إىل منطقة من انتقاال اجلمال على دولته حتريك على األمري أجرب ما تكدامت

  املسالك لك استنفاذ مع ، للمقاومة احلقيقية املأساة وبداية كليا   ودمرها دومال الدوق اجتاحها اليت الزمالة

 التحدايت ذهه كل عليه،وأمام للقضاء جيشه وتسيري مبحاربته ضده املغريب السلطان انقالب بعد خاصة

 واستسالمها ءالشتا أوج يف امللوية لواد قطعها بعد الموسيري قبضة حتت* القادر عبد األمري*  دائرة وقعت

 .م4511 بتاريخ االستسالم إىل وحلفاؤه هو دفعه مما املواصلة استحالة األمري إدراك و بشروط

( ثةالثال األمريالية) إىل   إضافة الباب هذا ضم   فقد :(واملهالك املسالك ابب) الثالث القسم  -  

 .*أدىن وأ نيقوس وقاب*  * الزائلة األحوال فتنة*   *اجملاهدة سلطان* هي وقفات وثالثة( الرابعة األمريالية)و
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 ، ديبوش وصية يذتنف فيها ت   اليت الرحلة من املالطي والصياد مويب جون عودة( الثالثة األمريالية) ففي    

 ذكر حيث ، املالطي للصياد ديبوش حياة سرد إبمتام مويب جون وقيام ديبوش مونيسيور دفن مراسيم وإقامة

 أما ،( م4919 ديسمرب 5) بتاريخ عليه املرتاكمة الديون بسب وذلك منصبه من ديبوش القس استقالة

 ديبوش ونيسيورم القس جثمان فيها نُقل اليت الطاميز الباخرة وصول أحداث تضمنت فقد( رابعةال األمريالية)

 . دفنه مراسيم وإمتام الكنيسة إىل     وأخذه

 انتقالو  ، احلرب لوقفم  رمسي إعالن من األمري استسالم تلى ما األعرج واسيين يروي الباب هذا ويف    

 متكنهم اليت تيباتالرت  الستيفاء األصمودي سفينة منت على طولون إىل معه البقاء اختاروا ومن وحاشيته األمري

 نقله مث نم سجن إىل فجأة حتول الذي الرابع هنري قصر إىل    نقله غاية إىل ، إسالمي بلد إىل الذهاب من

 عن امللك نحيةت إىل أدت اليت آنذاك فرنسا تعرفها كانت اليت السياسية األوضاع ِخضم يف أمبواز قصر إىل

 .لألمري املقدمة التعهدات لكل التنكر إىل اجلدد املسؤولني دفع ما  احلكم

 كان يتوال ، السياسية التطورات من العديد خالهلا شهدت كاملة أعوام خلمسة فرنسا يف مكوثه وبعد   

 القادر عبد مريلأل املقطوعة العهود كل تنفيذ بوجوب قراراته إصدار و ، للحكم الثالث انبليون اعتالء أمهها

 ابلعهود الوفاءو  األمري سراح إلطالق الشخصي إشرافه و أمبواز قصر يف لألمري زايرته بعد فعال   حدث ما وهو

  .له املقدمة

 ترتكل األديب النص جلمالية األولوية يعطي الذي التضايف هلذا أمنوذج" األمري كتاب" رواية إن           

 فالعنوان الرواية، مقصديه خيتزل العنوان مجالية إن العنوان، من بداية دالالته على النص فتح التأويل و للقراءة

 تقاطب يشكل مبا األمري إىل إضافته و الكتاب رمزية حبضور" األمري كتاب" االمسية اجلملة بصيغة األساسي

 اجتماعي و اريحض رمز من األمري ميثله مبا" األمري"األشخاص بعامل" الكتاب" األفكار عامل فيه يتمازج لفظي
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 الجتاهاتا إىل تقودان إشارية عالمة يشبه العنوان و …التصوف و الدولة و للمقاومة اجلماعية الذاكرة يف

 امب األبواب إىل املسالك إبضافة   أخــرى امسية مجلة وهي"احلديد أبواب مسالك"النص عمق إىل املؤدية

 معمار إىل انالعنو  بوابة دخول القارئ يغوي مبا" املغلق فتح" احلديد أبواب/ مسالك: الطريق خريطة يشكل

 .الرواية يف عنه املسكوت ودروب  احملكي فتوحات حنو النص

 (األمري كتاب) رواية يف اآلخر صورة جتليات: اثلثا

. .الشخصيات الواردة يف الرواية محلها الكاتب صور متعددة ، فمنها املتسامح واحلقود ومنها اخلائن والويف 

يما " فعلى هذه الشخصيات كانت " التسامح ولعل الصورة الغالبة على اآلخر اليت أسقطها الكاتب 

عبد القادر وبني الفرنسيني والذي جتاوز اخلمسة عشر عاما من انعدمت تقريبا صورة الصراع بني األمري 

ت فيه العدائية والذي غاب املقاومة ، بينما تركز احلوار الغالب يف الرواية بني األمري وأصدقائه من الفرنسيني

 ءالتارخيية بني الطرفني مادفع العديد من النقاد لطرح عديد التساؤوالت والتعليالت وسنحاول تسليط الضو 

 : الوارد يف الرواية إىل أربع اآلخر، وقد قسمنا على هذا اآلخر والصور اليت أحلقها به "واسيين األعرج" 

 .  العسكري واملدين - الراهب املنفتح - املعلن – املضمر

 :املضمر اآلخر -7

نة سواء ويتسم هذا املتلقي ابلقوة واهليم يعد املتلقي املصاحب لالوعي الكاتب أثناء الكتابة آخرا مضمرا ،

، فرك ز معنيا مبجاملة هذا املتلقي الفرنسي هلذا بدا لنا الروائيعلى مستوى اإلعالم أو الرتمجة أو املكافآت .. 

على صوت واحد لآلخر الفرنسي )املسامل واملتسامح( لعله ميحو ذكرايت حرب أليمة استمرت أكثر من مئة 

نبيلة متعلقة بزمن الكتابة وما جاء به القرن الواحد والعشرون من دعوة للتسامح والتعايش لرمبا لغاية عام! 

وقد ساعدت شخصية األمري عبد القادر اجلزائري الروائي، مبا متتعت به من صفات  السلمي واإلنسانية ، 
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دان الراهب يصفه ، حىت وجأصيلة قوامها الروح الصوفية، اليت متي زت ابلتسامح واالنفتاح على اإلنسان أاي كان

 ”مصلحة اإلنسان.” أبنه كان يف كل معاركه مهموما بـ

يقول الطبيب واملرتجم بواسوين، الذي عمل مرتمجا لدى األمري أثناء إقامته يف فرنسا، وقرر مرافقته حني ُفك 

و أن أبقى هيوم صممت على مرافقتك أان وعائليت مل يكن يف ذهين إال شيء واحد، “أسره، هلذا خياطبه: 

وفيا ملثل أعلى يف احلياة أنتم متثلونه أحسن متثيل، ال أريد من احلرب اليت خضناها أن جتعل احلياة ابردة يف 

مثة رغبة لدى الروائي يف ختفيف العداء بيننا وبني اآلخر املستعمر، وهذا من حقه، وهنا نلمس رغبة  1”أعيننا.

إاثرة حقدان على اآلخر بعد زوال ظاهرة االستعمار! إن ما مشروعة لديه يف أن ال يكون للماضي دور يف 

أنخذه على الروائي املبالغة يف اللغة املستسلمة اليت تلغي حق اجلزائريني يف احلرية، وتساوي بني الضحية 

أعرف أنك لن  أان“واجلالد، فمثال قال له لويس انبليون حني أهداه سيفا قبل مغادرته األراضي الفرنسية: 

 يف وجه فرنسا.تستله 

فرد  األمري:_مل أعد ممن يلتجئون إىل األسلحة، سأدعو يف صلوايت لسموكم ولبالدكم العظيمة خريا وهداية، أما 

 2”ياء، أمتىن خريا فقط للكل.ما حيدث هناك يف تلك األرض الطيبة، هللا وحده يعرف سر  عواقب األش

أن جتسد دورا واحدا، يعجب اآلخر، لذلك حاول أن يقل ص صوت  لشخصية األمري عبد القادر أراد املؤلف

األمري )اجملاهد( ويبهت مالمح صراعه مع املستعمر، وينأى ببطله عن اللغة الدينية، اليت تشكل دافعا حيم سه 

للمواجهة، ويكسب صوته خصوصية! لكن الغريب أن املؤلف سلط الضوء السردي على فرتة جهاده يف 

 ة تصوفه يف الشام!اجلزائر، ال فرت 

                                                           

 934، ص4001، 4منشورات الفضاء احلر، اجلزائر، ط” كتاب األمري“واسيين األعرج 1 
 

 949املصدر السابق، ص2 
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يبدوا واضحا أن لزمن الكتابة دور يف التأثري على توجيه قلم الكاتب ، خصوصا أن بداية األلفية عرفت 

هلذا لن نستغرب أن يسقط املؤلف على الشخصية الروائية )األمري(  4004سبتمرب  44مايسمى أبحداث 

ها “ة املؤلف: لى قتله لألسرى بلغة تكاد تكون لغأفكارا  راودته يف تلك الفرتة، حىت وجدانه يعاتب انئبه ع

قد عدان إلسالم ال يعرف إال احلرق والتدمري والقتل واإلابدة والغنيمة، كما ألصقت هذه الصورة بنا، لقد 

لة، لقد دفعنا أعداان أمضيت كل سنوات احلرب أثبت لآلخرين أبننا حنارب، ولكن لنا مروءة ورجو 

)كما  سبتمربهذه هي لغة املؤلف استخدامه مجلة ترددت كثريا إثر أحداث ومما يثبت أن  1…”لتقليدان

طغت لغة املؤلف على الشخصية، فُأمهلت اللغة اخلاصة ابألمري، وهي تلك اللغة ف ألصقت هذه الصورة بنا(

اد هاليت تتناسب مع السياق التارخيي والديين الذي نشأت فيه! فهي شخصية متدينة تتبع تعاليم دينها يف اجل

ويف التعامل مع األسرى! يف حني وجدان املؤلف يعىن بلغة الراهب حىت ليبدو لنا مطلعا على الدين 

يفيدك يف حربك على الذين احتلوا أرضك قتل …يف أي شيء “اإلسالمي، فيحاور األمري على أساسه! 

الدينية إحدى أهم العوامل املرجعية ف 2”مينعك من قتل النفس إال ابحلق..هؤالء األبرايء؟ وأعرف أن دينك 

اليت متنح خصوصية لشخصية األمري، لكن املؤلف حاول جتنبها قدر اإلمكان!! فحرم الشخصية مما يشكل 

هويتها وإحدى دوافع جهادها ضد احملتل! فبدت لنا شبيهة مبؤلفها الذي يعيش حتت وطأة املعىن السليب 

 ا .يف تلك الفرتة وماعقبه للجهاد، الذي أسس له الغرب

بذل املؤلف جهده ليختار مفردة أخرى تعرب عن اجلهاد، وتساعده يف الوقت نفسه على التخلص من الداللة 

الدينية هلا، لعله ال يستف ز املتلقي املضمر )الغريب( فتمكن من إقصاء هذه املفردة عن لغة الشخصية، مع أهنا 

كان من “رة االستمرار يف قتال املستعمر يف أمس احلاجة إليها، حني تتوجه إىل جندها كي تقنعهم بضرو 
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واجيب أن أيف مبا قطعته على نفسي أمامكم، حىت ال يتهمين أي مسلم أبين ختليت عما وعدت به لنصرة 

فاستعاض عن مفردة اجلهاد مبصطلح أكثر حيادية وابتعادا عن املرجعية الدينية هو  1…”القضية الكربى

لف يسعى إىل جتنب استخدام كل اشتقاقات اجلهاد، ففي مشهد بل وجدان املؤ ” القضية الكربى“مصطلح 

إن ”!!! “اهديناجمل“عوضا عن ” املسلمني الصاحلني”يريد فيه أن يبث احلماسة يف جنده، جنده خياطبهم بـ

ما أطالب به ميثل ما يلزمكم به شرع النيب، وما جيب تقدميه كمسلمني صاحلني، وهو بني يدي أمانة مقدسة 

  2”ان واحلق.لنصرة اإلمي

ما يلفت النظر هنا استخدامه لفظة ال ميكن أن تصدر عن متدين حقيقي )شرع النيب( فالشرع ينسب هلل، 

 هنا جند أتثر املؤلف الواضح بلغة املستشرقني!

ستخدامها )شاع ا” املقاومة“وحني يضطر الستخدام مفردة اجلهاد جنده يستبدهلا بلفظة أكثر حداثة هي 

وبذلك ينفي اللغة اليت تتالءم مع شخصية األمري ويستخدم لغة بعيدة عن سياقها ( 4519بعد نكبة 

ال حل، إما قبول املهانة واملوت وإما املقاومة، قد ال ننتصر يف حروبنا القادمة، ولكن على األقل “التارخيي 

 3…”نكون قد أدينا ما أمران به ربنا

!! ابتت اليوم تقرتن مبصطلح )اإلرهاب( لدى املتلقي الغريبكأن الروائي خياف استخدام لفظة )اجلهاد( اليت 

جيب أن يعرف الناس “فيتكرر يف الرواية جتنبه هلا، ليستخدم )حماربة( وهي مفردة مسلوخة عن سياقها الديين 

 4”أن حماربة الغزاة والكفار يرضي النفس وهللا، جيب أن جنازي من يبذل النفس والنفيس يف نصرته للحق.
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هنا أن األمري خياطب الناس املؤمنني بلغة تبتعد عن مرجعيتهم الدينية اليت تربوا عليها، فصارت املدهش 

تشكل وجداهنم، أي صلب شخصيتهم، فسلخ الشخصية من مجاليات لغتها، فال تنطق مبا يبث احلماسة 

 فيهم!

الثقافية  أساسيا من مرجعيته ولو عدان إىل املذكرات اليت تركها األمري لالحظنا أن اللغة الدينية تشكل ركنا

والوجدانية والرتبوية، ومع أن هذه املذكرات كتبت يف داير األعداء الذين ابت أسريا هلم، ومن الواجب أن 

 1…”إنين أجاهد عن ديين وعن بالدي“يتخفف منها، لكنه يعرب صراحة عن خصوصيته يف مواجهة العدو 

ذه ؤلف استبعد لفظة اجلهاد بشكل هنائي، بل وجدانه يستخدم هولألمانة العلمية ال نستطيع أن نقول أبن امل

هاد وأان أعرف الكل يصرخ ابجل“اللفظة ولكن يف سياق يوحي بداللة سلبية للمفردة، إذ يتذمر األمري قائال: 

 2…”رود سينسى الكثري منهم تعهداتهسلفا، عندما تتكلم املدافع والبا

يلة واية، فقد وجدان الراوي جيعل هذه املفردة أشبه مبهمة دنيوية ثقيتكرر هذا السياق السليب للجهاد يف الر 

السنة ”يتهرب منها اجلزائريون، فتلحق هبذه اللفظة داللة سلبية )التعب منها وطلب اإلعفاء من مهمتها( فـ

اليت قضاها األمري بعيدا عن الدائرة بني القبائل وسكان اجلنوب، أكدت له ما كان خيشاه، تعب الناس 

 3”رجوه أن يعفيهم من مهمة اجلهاد.طلبوا منه وت…مشقتهم وعدم استعدادهم خلوض اجلهادو 

من إن احلرب قاسية وأن اجلهاد ال معىن له إذا مل يض“أن يبدو لنا األمري أشبه مبحلل حمايد ملعىن اجلهاد  غريب

فقد انتزع املؤلف لغة الشخصية من  4…”حدا  أدىن من غريزة البقاء، ليس لألفراد فقط، لكن لألرض والرتاب

                                                           
حتقيق د. حممد الصغري بناين، د. حمفوظ مسايت، د. حممد الصاحل اجلون، شركة دار األمة، اجلزائر، ” مذكرات األمري عبد القادر“عبد القادر اجلزائري 1
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روحها وتفردها، أي من سياقها الديين والتارخيي وأغرقها بسياق دنيوي، قد يكون موجودا، لكن ليس هو األساس 

يف الصراع مع املستعمر! هلذا نلمس رغبة واسيين األعرج يف نفي هذه الشخصية عن مرجعيات أساسية شكلت 

 بنيتها الفكرية والروحية!

يتجنب األمري استخدام أية مفردة ذات داللة دينية على صلة مبفهوم اجلهاد، لذلك مل مد املؤلف أن قد ع

ئة من م ماذا بقي يل سوى ست“يستخدم مفردة )الشهادة(  أثناء سرد األمري معاانته وجنده لصديقه الراهب 

 1”اخليالة مصممة على الذهاب معي إىل أقصى الدرجات، إىل املوت؟

يلفت النظر هو جتنب استخدام هذه اللغة الدينية بينه وبني نفسه، بعد أن تعب أتباعه، واقرتحوا عليه  ما و

مع أن السياق يوحي بكلمة )سار فيه  2”أان مشيت يف طريق من سلكه سار فيه حىت منتهاه.“االستسالم فقال 

 حىت الشهادة( فهذه املفردة أثر مواءمة لروح الشخصية وفكرها!

كننا القول أبن املؤلف مل يستطع التخلص من رؤيته املادية للحياة، واإلصغاء للمكوانت اخلاصة الشخصية، إذا  مي

واليت تعيش وفق رؤية نقيضة له، لذلك كان من الطبيعي إمهال الرؤية الروحية، األمر الذي استدعى  إمهال اللغة 

 املميزة اليت ينطق هبا األمري ومجاعته!

أي أننا وجدان املؤلف أثناء مشهد حواري بني الراهب واألمري، ينطق هذا األخري بفكرة ال ميكن ومما يعز ز هذا الر 

أن تطرأ على ذهن متصوف نشأ يف بيئة إسالمية، إذ من الواضح أهنا وجهة نظر املؤلف أسقطها على لسان األمري 
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ن عاش رسالة الدين السمحة هل ميكن مل 1”يف كل األداين شيء من التطرف، يؤدي إىل هالكها.“حني يقول 

 يف حربه وسلمه أن يقول بتطرف األداين؟

معنيا بتقارب األداين، حىت إنه حاور النصارى ، ليؤسس تقاراب بينهم وبني جنده وحني عدان إىل مذكرات األمري 

رَك وا يَـه و وا ال  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ل ِلَِّذيَن آَمن  “:املسلمني استنادا إىل القرآن الكرمي  َولََتِجَدنَّ  َد َوالَِّذيَن َأش 

َربـَه م مََّودًَّة ل ِلَِّذيَن آَمن وا الَّذِ  ه م  ِقسِ يِسنَي َور ه  يَن قَال وا ِإَّنَّ َنَصاَرٰى َأقـ  ِلَك ِبَِنَّ ِمنـ  ِِ ونَ ذَٰ َتك   2”َباًَّن َوَأنَـّه م  اَل َيس 

ا األمري، إيتيني( قد انتبه إىل املرجعية الدينية السمحة اليت ترىب عليهوعلى نقيض املؤلف جند الفرنسي )برونو 

أدرك األمري يف خضم آالمه يف املنفى أن السياسة تضي ق املدى الكوين، أما القداسة، فهي “وشكلت انفتاحه 

 3”س تزيده سعة وبراحا.ابلعك

لها انطالقا من مالحمها األساسية، ويفص   لعل واسيين األعرج يتخيل الشخصية وفق رغبة اآلخر ومرجعيته، فيمسخ

 رغبته يف إرضاء املتلقي الغريب الذي غالبا ما يرفض الدين، ويرى فيه أحد أسباب الصراع يف العامل!!

مثة رغبة، قد تكون ال واعية، لدى الروائي يف رسم صورة لألمري ترضي املتلقي املضمر )الغريب( الذي ميسك 

لنضايل، لذلك اخل، فينطق الشخصية بلغة ال تتناسب مع اترخيها ا…والثقافية والسياسيةمبفاصل احلياة االقتصادية 

مل يستخدم األمري لغة دينية حترض على اجلهاد، مع أهنا تتناسب وخصوصية الشخصية، اليت قاتلت األعداء 

                                                           
 449نفسه،ص1
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حياتية أخرى ال  مواقف انطالقا من مرجعية دينية، لكن ما يثري االنتباه أن املؤلف أنطق الشخصية هبذه اللغة يف

 1”ليتحمل كل واحد مسؤوليته أمام نفسه وأمام هللا، فال يكلف هللا نفسا إال وسعها.“عالقة هلا ابجلهاد، 

 بدا لنا دري ملم نن فرتة جهاده! وهذا حقه، لكن ال نالحظ أن املؤلف سلط األضواء على فرتة أسر األمري أكثر م

 ؟ ورجل سلم مع الفرنسيني؟األمري رجل حرب مع القبائل العربية

هل حيق للروائي أن ينتقي من األحداث التارخيية لصاحل رؤية فكرية يتبناها، وهتيمن عليه؟ أين االهتمام ابملتلقي، 

الذي أحس بتناقض الشخصية مع مبادئ آمنت هبا، فباتت غريبة عن مرجعيتها اليت تربت عليها وأخلصت هلا  

األخطاء، وهذا  بعض تن يقدم شخصيته بعيدا  عن القداسة، فيبني أهنا ارتكبكل حياهتا!؟ رمبا يريد املؤلف أ

مبا ميتلكه  2حقه! ولكن أال يفرتض أن يكون الروائي، كما يقول د. فيصل دراج مصححا لـبعض معارف املؤرخ

ال يتيح الفن الروائي التعمق يف وجدان الشخصية واالطالع على أعماقها، أ من حس مرهف ووعي ومعرفة وعمق!

أي حقيقتها اإلنسانية، أين الصراع الداخلي الذي من املؤكد أهنا عانته حني أجربهتا ظروف احلرب على خيانة 

تعد عن عامل ببعض القيم اإلسالمية، اليت تربت عليها! لعل إنسانية الشخصية تبدو يف معاانهتا الداخلية حني ت

املثل، وتضطرها قسوة احلرب لسلوك طريق بعيد عن طموحاهتا وتوجهاهتا! طبعا يصح هذا إذا تبنينا الرأي القائل 

 ! فيما يتعلق أبعدائه اجلزائرينابتباع األمري سياسة األرض احملروقة 
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ىت إنه شو ه يف ال وعي املؤلف، ح وهكذا بدا لنا اآلخر املضمر، مبا ميثله من مرجعية فكرية وروحية ومجالية، حاضرا

مالمح شخصية األمري، ابعتقادان، وأبعدها عن سياقها التارخيي والثقايف، الذي يشكل الدين أبرز معامله، إرضاء 

 لآلخر املضمر، الذي، فيما يبدو، كان حيتل الوعي الكاتب مثلما حيتل مرجعيته الثقافية!

 

 اآلخر املعلن : -6

 :الفرنسي اآلخر األمري و بني احلوار -أ

 شخصية تهساعد وقد الغريب، اآلخر وبني بيننا التفاهم جسور وبناء احلوار على حريص املؤلف أن يالحظ

 مل هلذا حلرب،ا يف أم السلم يف ذلك أكان سواء! اجلسور تلك بناء على والثقافية اإلنسانية أببعادها األمري

 خالهلا اعتمد لمية،س عالقات اهلدنة، أايم ختللتها، بل املطلق، ابلعداء والفرنسيني األمري بني العالقة تتسم

!( والكربيت ودالبار  منهم ويستورد والقمح، اللحوم هلم فصدر)  اجلزائريني، مصلحة حيقق ما وكل العقل، على

 !ومثقفيهم قادهتم بعض وبني بينه ازدهرت إنسانية عالقات إىل املادية العالقات جتاوز بل

 من خيفف لعله الفرنسي، واملستعِمر األمري بني الصراع حدة ختفيف يف املؤلف لدى رغبة مثة أن املالحظ من

 ترمسها اليت ةالعدواني الصورة من براءته يعلن وهو( بيجو الفرنسي الضابط) صوت يسمعنا لذلك بشاعته،

 واسيين لنا بدا ذاهل! حل   أينما املستعِمر ارتكبها اليت الوحشية للممارسات صدى هي واليت املستعممر، خميلة

 بوجهة األمري يقنعو  حرب، ال سلم رجل بصفته صورته يرسم اإلنساين، بعده على الضوء برتكيز معنيا األعرج

 وجتاه العرب اهجت إنسانييت: “فيقول!! عهودها بنقض بدأت اليت وهي املعتدية، هي أمته أن متناسيا نظره،

 اإلنسانية، مثل امثله ذلك فعل على جتربين السياسة احلرب، قبل السلم عليكم أقرتح أن علي حتتم جنودي
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( قائال ألمريا فيوضح)…املدمرة ونتائجها احلرب مسؤولية ستتحم ل ، لك أمنحه الذي السلم رفضت إذا هلذا

 كانت( اأبهن  بيجو مقرتحات ينتقد مث…) فرنسا على اعتدى من أان وكأين ظهري على شيء كل عل ق

 ليس هذاو  يشتهي، ما يريد كان العسكري، عقلية من أكثر املزارع عقلية عليه تسيطر كانت…ضعيفة

 رب،احل بدء قبل شيء كل حيسم أن يريد كان السياسة، هي هذه وعطاء، وأخذ طرفان املعاهدة مبعاهدة،

 1…”بسرعة املعركة حلسم ولكن والزراعة، لألرض احملب وهو حرقها، يف حبا ال احلقول حيرق كان

 حدة لتخفيف املؤلف من حماولة ”العسكري عقلية من أكثر املزارع عقلية عليه تسيطر كانت“ مجلة لنا تبدو

 يف يستخدم هلذا !والزراعة األرض حتب أهنا مع احلقول، حترق فهي الشخصية تناقض يربز وجدانه بل الصراع،

 لفظة الضابط اتبتصرف فيلحق العريب، املتلقي وجدان يف وقعه من ختفف لغة االستعماري التدمري سياق

 كما احلرق، فكرةل برفضه ليوحي(  حرقها يف حبا ال)النفي صيغة يستخدم فاملؤلف الصيغ، مبختلف احلب

 بتعب حيس هوف السلمية، نزعته لتوكيد(  للزراعة احملب وهو) الفاعل اسم بصيغة  احلب  لفظة هذه يستخدم

 املؤلف أن غري اجلزائري، ال الفرنسي الفالح يطال هذا إحساسه لكن حلياته، األرض واستنـزاف الفالح

 نصر حتقيق جلأ من فهو، أفعاله، فضحته وإن الفرنسي، ابستعالء للمتلقي توحي ال عامة، بلغة يكتفي

 يف أملهم ليحرق هم،أرض فيحرق! اخلسائر أقسى اجلزائريني تكبيد إىل يسعى  جيشه، خسائر وختفيف سريع،

 !املستعممر( اآلخر) عن متيي زها وت  ( األان) على لألرض حبه انعكس وبذلك! عليها احلياة
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 مل لكنه اعة،الزر  حيب الذي( بيجو) شخصية لدى االستعالئية النربة من التخف يف املؤلف حماولة رغم إذا  

 أجل من ذلك كل! هوأرض اجلزائري طالت عدوانية تصرفاهتا ألن! املتلقي لدى إجيابيا انطباعا يرتك أن يستطع

 !للمعركة سريع حسم وإحراز لفرنسا، العسكري التفوق أتكيد

 :األمري هوية إلغاء وحماولة اآلخر   -ب

 من متي زه اليت صيةاخلصو  على واخلوف واإلسالمية، العربية ابهلوية العتزازا أن يالحظ األمري سرية يف املتأمل إن

 هويته، على اءالقض يف اآلخر هذا رغبة نستغرب لن هلذا! املستعِمر اآلخر ملقاومة له حافزا شكال قد الضياع،

 كي خصيته،ش مكوانت أهم من ختليصه يف يرغب فهو فرنسا، يف أسريا وعاش! سالحه سل م أن بعد حىت

 وهي كثريا، فرنسا كتغري   مل: “مستغراب   له يقول( دوما) الكولونيل وجدان هلذا قلقه، يثري عم ا القضاء يستطيع

 1…”ذويها من مواطنا منك جتعل أن حتلم كانت اليت

 على صرارهإ يستغرب كما الطويلة، أسره مدة رغم هويته على األمري حافظ كيف هنا، املستعمر، يستغرب

 بلدا وأن ه،تغري   مل املعاانة سنوات أن يستغرب مثلما ومعتقده، ينسجم الذي األمر إسالمي، بلد إىل الرحيل

! معه عهوده كل كثاان لديه أسريا   يبقيه أن جانبه أيمن كي رأى هلذا! فيها العيش له يهنأ مل فرنسا مثل  مجيال

 له يقول !انتمائه عن األمري يتخلى كي املغرايت، كل تقدمي من الفرتة هذه خالل اآلخر هذا يتوانم  ومل

 وأهلك نتأ متنحك أن احلكومة من وتطلب لك، كوطن فرنسا تبين قرار إىل تصل أن امتىن“ صراحة( بيجو)

 ال قد ذاه مثل مقرتحا أن أعرف حمرتم، فرنسي مواطن أي حلياة مساوية حياة لك وستكون غنية، أرض قطعة

 2.”كمداو  ملال يوميا ميوتون أهنم ترى أنت وحاشيتك، أبنائك مستقبل يف فكر ولكن كثريا، يغريك

                                                           

  121كتاب األمري : ص 1 
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 من مجلة على صولاحل له يتيح مما الفرنسي، اآلخر هوية ويتبىن هويته، األمري لينبذ صرحية دعوة هنا، جند،

 يف صدى جتد ال املادية املغرايت أن ويعرف األمري، أعماق يفهم اآلخر أن هو يدهشنا ما لكن املغرايت،

 نظره ويلفت األسر، ةحيا يعانون الذين وأقرابئه، أبنائه جتاه اإلنساين وحسه عاطفته يثري أن فيحاول! نفسه

 !فيه مستقبلهم ضياع إىل

 فلم األمري، ليهاإ يتوق اليت للحرية العام املفهوم على يركز لوجدانه األعرج واسيين لدى األمري رد أتملنا لو

 إحدى يف) جنده هلذا هويته، يشكل مبا بكل اتصل وكيف لديه، املفهوم هذا دالالت نعايش أن نستطع

 لنا وليس كم،لغت نتحدث ال حنن! فرنسا يف البقاء“ إىل وحاشيته يدعوه من خياطب( التارخيية الواثئق

 1.”املوت عناهم هذا تدركون أال نسائكم، سخرية تثري نسائنا ثياب إن حىت دينكم، وال قوانينكم وال عاداتكم

 عليها رىبت وعادات قيم عن مبعزل للحرية ننظر أن ميكن ال إذ حمسوس، بشكل احلرية مفهوم على هنا نقف

 من تعبريا ثرأك الوثيقة هذه لنا بدت وهلذا! والقهر العبودية من نوعا عنها األمري غربة كانت هنا من! اإلنسان

 والدين اللغة) افتقد حني األمري، لدى اهلوية وضياع الغربة إحساس فيها عايشنا إذ! األمري غربة عن الرواية

 الذي لفرنسي،ا اآلخر واستعالء! البيئة اختالف من اجلزائريني مبعاانة موحية تفاصيل لنا فقدمت( والعادات

 ابملعيش؟ روايةال عالقة عن نتساءل أن لنا حيق أال هنا! مالبسهم ومن اجلزائريني عادات من السخرية يف جتلى

 املؤلف نظر وجهة منتفه أن حناول حني لكن البيئة؟ اختالف من اجلزائريني مبعاانة توحي اليت التفاصيل أين

 أن ينسى لكنه! له إجيابية مالمح رسم على حرصا اآلخر، صورة تشويه شأنه من ما كل يتجنب أبنه حنس

 !اخل…والقبح واجلمال والشر اخلري بني والصراع املتناقضات على تقوم أهنا الرواية مجاليات أهم أحد
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 اآلخر املنفتح: -1

مل جند هذه الرغبة يف القضاء على هوية األمري لدى العسكريني ورجال الدولة فقط، بل وجدانها أيضا لدى 

رجال الدين، فمثال شكلت فكرة التنصري لدى )الراهب ديبوش( أحد هواجسه املتكررة! ومثل هذا اإلحلاح 

 كنت“يكرر  الراهب، لذلك نسمعهيوحي للمتلقي مبدى أمهية تنصري األمري ونزع هويته اإلسالمية يف وجدان 

أريده مسيحيا، خيدم رسالة املسيح العالية، وكنت مستعدا أن أرحل بصحبته إىل البااب لتعميده ليصري واحدا 

 1…”منا

أمام عرض التنصري الذي تلقاه األمري كانت ردة فعله، اليت رمسها املؤلف، مثرية للدهشة، مل يبُد لنا ندا  

ته ة الدينية، مثلما بدا لنا يف اجملال احلريب، إذ قاتل الفرنسيني دفاعا عن وطنه وعن ثقافلآلخر، يف جمال الثقاف

كن ملن مياليت يشكل الدين أحد أركاهنا!! وقد رمسه واسيين األعرج يف هيئة ال تتناسب  وتربيته الدينية، إذ ال 

املعروف أن مثة عدة سور يف أن يطلب وقتا لالطالع على املسيحية، إذ من  2 حفظ القرآن الكرمي طفال

 …القرآن الكرمي تناولت املسيحية ابلتفصيل، حىت عنواهنا يوحي هبذا التناول: سورة مرمي، آل عمران، املائدة

وقد يقول قائل: من حق املؤلف أن يظهر انفتاح األمري على اآلخر، وإعالن رغبته يف قراءة الكتاب املقدس 

 س من حقه تشويه صورة األمري املثقف اليت عرف هبا لدى الفرنسينياملسيحي خري دليل على ذلك، لكن لي

قبل العرب، إذ كان  ينقل مكتبته معه من ساحة حرب إىل أخرى! وقد وجدان يف إحدى الواثئق التارخيية أن 

                                                           

 914كتاب األمري ، ص1 
دمشق، توزيع  أتليف وحتقيق األمرية بديعة احلسين اجلزائري،” واملقراض احلاد” الكتائبوشاح “فكر األمري عبد القادر اجلزائري وكتاابه “راجع كتاب 2
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 كنت أنوي أن أنشئ مكتبة واسعة،“األمري )يف األسر( حيدث أصدقاءه الفرنسيني عن شغفه ابلكتب 

ومال( عندما استوىل عليها ابن امللك )دوق أد” زمالة“لكتب اليت خصصتها لبدء تكوينها يف وكانت معظم ا

وهكذا كان من املؤمل يل إضافة آلالمي األخرى أن أالحق كتائبكم ألستعيد األوراق املنتزعة من كتب عانيت 

 1”املشقات يف مجعها.

 ن الكتب إحدى وسائل حفظها، هلذا فضح أفعاليوث ق لنا األمري، هنا، معاانته من أجل هويته، فقد أدرك أ

املستعمر اهلمجية هبا، وبني  أن جهاده مل يكن من أجل األرض فقط، بل من أجل احلفاظ على إرثه الثقايف، 

 وقد اعرتف الكاتب برونو إيتيني هبمجية الفرنسيني حني حرقوا مكتبة اجلزائر!! طبعا املؤلف ليس معنيا بتوثيق

حيق لنا أن نلومه، أو حناصر خياله، لكن من حقنا أن نعايش اآلخر بوجوهه املتعددة بعيدا  هذه اهلمجية، وال

عن عمليات التجميل!! من حق املتلقي أن يطالبه بتقدمي خصوصية الشخصية، اليت تنبع من تربيتها وإرثها 

ليت توحي لنا أبن األمري هادنة االثقايف، فال تنطق بلغة بعيدة عن وعيها ومستواها املعريف! هلذا نستغرب اللغة امل

امنحين من وقتك قليال، ألتعرف على دينك، وإذا اقتنعت “جاهل بدين اآلخر املسيحي! إذ يقول للراهب 

 2”به سرت حنوه.

إن املرجعية الدينية يف جهاد املستعمر ال تعين االنغالق ورفض اآلخر املختلف! هلذا لن نستغرب انفتاحه 

يف السلم معتمدا على املرجعية نفسها، حىت إننا وجدانه حني استقر  يف دمشق يدافع وتعامله اإلنساين معه 

 (.4920عن النصارى أثناء الفتنة الطائفية اليت حدثت فيها عام )

                                                           

 421صمصدر سابق ،  ”عبد القادر اجلزائري“برونو إيتيني 1 
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أقوى من أن “أدرك الراهب أبعاد شخصية األمري املنفتحة، فتخلى عن فكرة إلغاء هويته، ورأى حقيقته فهو 

ابنفتاحه الديين جيسد األداين مجيعا! هلذا استحق أن يصل إىل مرتبة الندية إذ …” يكون رجل دين واحد

 وإن كان كل منهما يسلك” خيدم الناس وهللا“مع اآلخر، الذي يتأكد أنه يشاركه مهامه نفسها، فكالمها 

 طريقه اخلاص!

حتلت الصداقة هلذا ا يالحظ أن املؤلف معين برتكيز الضوء على كل ما يؤسس لعالقة ودية بيننا وبني اآلخر،

بني األمري والراهب مساحة كبرية يف سريورة الرواية! واستبعد أي صوت نقيض للراهب، مع أن األمري عاىن يف 

أسره من بعض الفرنسيني! فقد ُأخذ إىل قلعة )المالق( وحشر مثل أي سارق أو رهينة، ومع ذلك مل نظفر 

ن املؤلف يريد أن ميحو أي أثر للكراهية خل فه القهر بوجهة نظر هؤالء الذين عاملوه معاملة سيئة! كأ

 االستعماري يف النفوس!

لكن ما حيمد للمؤلف اختيار شخصيتني )األمري والراهب( تنتميان لداينتني خمتلفتني )اإلسالم واملسيحية( 

فضل انفتاح بلكنهما استطاعتا أن تقيما عالقة ود وتفاهم بينهما، رغم املمارسات السلبية للمستعمر، وذلك 

شخصيتهما، فعايشنا جتسيدا مدهشا لقيم الدين! وإن كنا قد الحظنا توترا ساد بداية عالقتهما، حني انتقد 

اعذرين أن أسجل مالحظيت بوصفك خادما هلل وصديقا لإلنسان، كان من “األمري الراهب من أجل األسرى 

 كان لفعلك أن…سجينا واحدا وليس…واجبك أن تطلب مين إطالق سراح كل املساجني املسيحيني 

 1”يزداد عظمة لو مس  كل السجناء املسلمني الذين ينطفئون يف سجونكم، أحب ألخيك ما حتب لنفسك.
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يبدو هنا األمري معلما لآلخر يف جمال القيم اإلنسانية، فيو ضح له املعىن احلقيقي للحب وللعدالة، هلذا ينتقده 

كانوا مسلمني أم مسيحيني، فطلب من األمري أن يفرج عن أسري حني مل يشمل حببه مجيع األسرى، سواء أ

 فرنسي، استطاع أهله الوصول للراهب والتوسط له!

كما الحظنا أن هذه العالقة مل تزدهر بينهما إال عندما ختلى الراهب عن فكرة تنصري األمري، واحرتم 

عالء ونفي اآلخر! ة، اليت تقوم على االستخصوصيته الدينية، أي عندما تبىن مرجعية تناقض الثقافة االمربايلي

لذلك استطاع أن يقيم مع األمري عالقة فريدة، قوامها التواصل الروحي واالنسجام الفكري، فعايشنا عرب هذه 

العالقة، مت نتها األايم والتجارب، انفتاح املشاعر الدينية احلقيقية، فلمسنا حقائقها رغم اختالف مسمياهتا، 

كم أشتهي أن “توحيد، دفعت املؤمنني هبا إىل احملبة وعمل اخلري، يقول األمري لصديقه  هلذا أصبحت عامل

 …”أحدثك عن كل ما جيمعنا، بدأت أقرأ كتابكم اإلجنيل 

إذا  مل ينغلق األمري أو يرتدد يف االطالع على كتاب اآلخر املقدس، وانفتاحه ليس وليد صداقته مع الراهب، 

ل سادتنا القدماء فعلوا مثل هذا األمر دون أن خيت“ها هو ذا خيرب صديقه قائال: وإمنا وليد تراث منفتح، ف

س لك كل احملبة اليت تقربنا من بعض، حىت لو اختلفنا، لتستقر روحاان داخل نف فيجيبه ديبوش:” إمياهنم.

 1”احلقيقة اإلهلية الكبرية

ة الديين لن يفسد التواصل اإلنساين، خاصتعلم الراهب من خالل عالقته ابألمري أن اخلالف يف االنتماء 

حني ختلى عن تعصبه، واحرتم دين اآلخر، وأدرك أنه واألمري ينتميان حلقيقة كونية واحدة، إذ مجعهما إميان 

 إبله واحد، يتعايش الناس يف ظالله بعيدا عن اهلوايت القاتلة املتعصبة!

                                                           
 13املصدر السابق، ص1

 



 
 صورة اآلخر يف رواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " لواسيين األعرج :لثاينالفصل ا

 
 

63 
 

ا يف هب، صحيح أنه حتدث عن أخطاء ارتكباهإن ما نالحظه يف هذه العالقة محاسة الكاتب لشخصية الر 

حق اجلزائريني، لكنه بدا متعاطفا معها، إذ حاول أن خيفف وقعها على وجدان املتلقي، لذلك ذكرها املؤلف 

محاسه  ”على لسان شخصية حمبة له )معاونه جون( كما وضعها يف سياق لغوي خيفف من شناعة الفعل، فـ

ري نائس أو إىل مستشفيات، هذا مل حيبه الكثري من املسلمني، رأوا فيه رجال غدفع به إىل حتويل املساجد إىل ك

رمبا ارتكب الكثري من األخطاء يف حق نفسه أوال مث يف حق غريه، لكنه منذ أن تعرف على …حمق يف عمله

م يف هناألمري تغري  كثريا، فهو من ركض طوال وعرضا ليعطي األمري وحاشيته مكاان يصلون فيه، ويقيمون آذا

 1”أمبواز.

بذل املؤلف جهده يف ختفيف وقع تصرفات الراهب على املتلقي، فكان على السياق اللغوي الذي وضع فيه 

عملية حتويل املساجد إىل كنائس أن ميتص  نقمته، فذكر عوضا عن املساجد  مكاان حيتاجه كل إنسان 

وال، مث لكثري من األخطاء يف حق نفسه أ)املستشفيات( وقد تعم د أن يذكر وصف صديقه له )أبنه ارتكب ا

يف حق اآلخرين( وبذلك يوحي املؤلف للمتلقي بعدم تقص د الراهب لإلساءة! خاصة أنه أبرز التغيري الذي 

حدث له كان بعد صداقته لألمري! عندئذ انتقل من الفعل السيء )القضاء على املساجد( إىل نقيضه 

الة أثناء األسر(! وال شك أن هذا الفعل ميحو أي أثر سليب )البحث ألصدقائه املسلمني عن مكان للص

سابق! من هنا جند أمهية العالقة اإلنسانية املنفتحة اليت تتجاوز االنتماءات الضيقة، حىت إن األمري دعاه 

 فالراهب يعيش اجلهاد األكرب يف املنظور اإلسالمي، الذي” املرابط الكبري“بلقب ذي داللة دينية جهادية 

هاد النفس، والعمل خلري اإلنسان أاي  كان! من املالحظ أن هذا اللقب ضن  به املؤلف، فلم مينحه هو ج

لألمري أو لرجاله! وال ندري السبب؟ أ تكون الرغبة الكامنة يف أعماقه يف نفي كل داللة دينية عن قتال األمري 

                                                           
 134، صكتاب األمري1
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اآلخر!  شعورية يف جتميل صورةللمستعمر!؟ هلذا يبدو حضورها هنا أشبه بزلة قلم، لتكشف الرغبة الال

 وابلتايل تقريبه إىل املتلقي كي حيس أبلفة معه!

لقد استمد املؤلف من التاريخ مالمح هذه العالقة بني األمري والراهب، لكنه بذل جهده ليجعلها استثنائية، 

عى هلذا س” مل يكن هو البادئ، فقد كان دائما يرد عدواان.“حىت وجدان الراهب يعلن حقيقة أن األمري 

إلغنائها ابلتفاصيل اليت تربز التواصل الشعوري والفكري بينهما! فوجدان الراهب يبذل جهده لفك أسر 

صديقه، ويف املقابل مجع األمري كل ما يستطيع من مال، أثناء إقامته اجلربية، كي يتحرر صديقه من ديونه، 

شاركة الوجدانية والتوحد الروحي!  حىت إن وقد وجدان املؤلف يصل بصداقتهما إىل أقصى مدى ممكن من امل

الراهب ينتابه إحساس أبن مصريمها ابت واحدا ، فقد انلت منهما ظروف احلياة ابلطريقة نفسها! يقول لألمري 

 ”مثلك مل أذهب حنو من أحب يف بوردو، ولكين سرت إىل منفى آخر“

سور ز مقدرة األواصر اإلنسانية على مد  جإن مثل هذه الصداقة تؤسس لعالقة صحية بيننا وبني اآلخر! وترب 

التفاهم! وقد أفصحت هذه العالقة عن رغبة املؤلف يف حمو األثر السليب الذي خل فه االستعمار، هلذا أخفى 

اجلانب املظلم منه، ورك ز على عالقة منفتحة بني األمري املسلم ورجل الدين املسيحي! لعله يعطي أمثولة 

 سبتمرب 44ه! وبذلك يتبدى لنا ضغط زمن الكتابة على وجدانه )إثر أحداث للمتلقي تفيده يف حيات

4004) 

لكن من املالحظ أن املؤلف مل يفلح يف تقدمي عالقة ندية بني )األان( واآلخر بشكل مقنع، فمثال رغم عمق 

ث األمري دالتواصل الروحي بني الصديقني، مل جند لغة احلوار مؤهلة لتجس د روعة هذه العالقة! فمثال حي

اليوم دفنا الفقيد اخلامس والعشرين على هذه األرض )فيجيبه إجابة غري مقنعة( أمل تقل “الراهب عن أمله: 
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فكأن هذا جواب الراهب صيغ هلم آخر غري احلزن الذي حيسه األمري على فقد أحد ” أبن أرض هللا واسعة.؟

 أفراد أسرته! كأنه جواب على الشكوى من هم الغربة!!

ستطاع األمري بفضل اإلقامة الطويلة يف فرنسا أن ينشئ حوارا مع أولئك الذين قاتلهم أو حررهم من وقد ا

األسر، فأبرز ألولئك الذين يعرتفون جبميله مدى الظلم الذي حلق به، حني اهتم بقتل الفرنسيني الذين أسروا 

سؤولني قد سألوه ملاذا مل تعاقب امليف سيدي إبراهيم! مع أنه بريء من دمهم، فقد كان مسافرا حني قتلوا، و 

بوجو مسؤوال  ليس اجلنرال؟ أ هرةني عن إحراق العزَّل يف جبال الظعنها؟ جييبهم: وهل عاقبت فرنسا املسؤول

 حني رفض إبرام اتفاقية تبادل األسرى؟

ألسرى، ومل ا ال ندري لِـمم مل يتوقف املؤلف عند مشهد يربز سوء تفاهم بني األمري والفرنسيني أثناء تبادل

بسبب سوء  كادت العملية أن تنتهي إىل جمزرة“يسلط الضوء على تفاصيله؟ فقد اكتفى الراوي ابإلشارة إليه 

تفاهم صغري لوال حكمة ابن عالل ومونسينور )ديبوش( الذي حتاور طويال مع ابن عالل الذي ظل مشدودا 

 1” إىل طيبة هذا األخري.

ر، فقد منحه املقدرة على حل سوء التفاهم، صحيح أنه منح احلكمة نالحظ هنا تعاطف املؤلف مع اآلخ

للطرفني، لكنه أملح إىل الدور القيادي لآلخر )الراهب( الذي امتلك الصرب واحلنكة إلجراء حوار طويل، كما 

 امتلك طيبة آسرة جذبت العريب إليه!!!

( يف الرواية صوات موازاي لصوت األمري، بل الحظنا اهتمام املؤلف  بتجسيد متثل شخصية الراهب )ديبوش

صوت أعماقها )عن طريق كتابة الرسائل واحلوار الداخلي ابستخدام ضمري األان( أكثر من صوت األمري، 

                                                           
 94ص، كتاب األمري1
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ملية عحىت إنه خصص لصوته االفتتاحية واخلامتة والوقفة األوىل، وكلنا يدرك أمهية ذلك يف البنية السردية و 

جذب املتلقي ملتابعة السرد، واألثر اجلمايل الذي ترتكه خامتة الرواية يف وجدان املتلقي! كأن املؤلف يريد 

لصوت اآلخر )الراهب املتسامح( أن يبقى يف الذاكرة فال ينساه أحد! لريس خ يف األذهان الصورة اإلجيابية 

 لآلخر، لعلها متحو وحشية املستعمر الفرنسي!

 سكري واملدين:اآلخر الع -2

مل نعايش يف الرواية اآلخر العسكري بعيدا  عن احلياة املدنية إال اندرا!! لعل املؤلف يرغب يف أن يبتعد مبتلقيه عن 

)ساحة احلرب( أي عن فضاء متوتر يعيش فيه اآلخر )العسكري الفرنسي( كراهية للجزائريني! إذ بدت لنا رغبته 

ن راهبا أم ضابطا!! هلذا عايشنا يف الرواية اجلانب اإلنساين للمستعِمر، واضحة يف جتميل هذا اآلخر سواء أكا

بز، هر فيه ضابط فرنسي يريد أن يعطي طفال جزائراي قطعة خظقرى، وسلب املواشي، جند مشهدا  يفبعد حرق ال

فيسأله .” ؤونألنكم ال تتوض…ديننا مينعنا من األكل من أيديكم“فريفض رغم جوعه، وحني يسأله ملاذا ؟ جييبه 

الضابط عن كيفية الوضوء، ويتوضأ كي أيخذ قطعة اخلبز منه!مل يقل الطفل ديننا مينعنا من أكل طعامكم ألنكم 

تقتلوننا أو خترجوننا من دايران؟ اختار املؤلف الوضوء، ليوحي أبن فروض الدين اإلسالمي متنع التعامل مع اآلخر! 

عبري هبذه اللغة تع أهنا أقرب إىل مستوى وعيه اللغوي!؟ أال يكون الترى ملاذا مل يتحدث الطفل بلغة احملسوس، م

ليس حراي ابلطفل استخدام لغة املعاانة اليت يعايشها يوميا )لغة القتل واحلرق والتدمري الذي ميارسه أكثر إقناعا؟ أ

 املستعمر(!!!

ب كامنة يف مها برفض املستعمر ألسباكأن هناك رغبة ال واعية يف أعماق املؤلف يف تربئة اآلخر وجلد الذات واهتا

 أعماقها )الرتبية والعقيدة( دون أن يكون هناك أية عالقة ملمارساته الوحشية يف إشاعة جو من الكراهية والرفض!
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ومما يؤكد صحة هذا القول أن اجملازر اليت ارتكبها االستعمار مل حتظم مبشاهد تصويرية، إذ كان نصيبها السرد 

( لعل السبب يف ذلك ختفيف تعاطف املتلقي مع معاانة 419ها عرب خرب يف جريدة )مثال صالسريع! أو تقدمي

يط اجلزائريني، وما قد يثريه هذا من كراهية لوحشية املستعمر! فاملؤلف ال يريد أن يشعل فتيل التوتر بيننا وبينه بتسل

تأىن يف ساحة هذا املستعمر جنده ي الضوء على ممارسات أصبحت جزءا من املاضي! لكن حني يتعلق األمر بتربئة

رسم املشهد، ليعز ز صورته اإلجيابية يف خميلة املتلقي رغم اترخيه العدواين!!  لذلك حني نتأمل احلوار بني األمري 

ل أسرى بها انئبه بقتواآلخر، يف مرحلة األسر، جنده يكاد يبتعد عن األمور العسكرية! غري أن خطيئة ارتك

ت عدة مرات يف الرواية! والشك أن املأخذ الوحيد للفرنسيني على اتريخ األمري يف جهاده هو ها تكرر فرنسيني جند

 تلك احلادثة! ويبدو أهنا أر قت املؤلف مثلما أر قتهم! فبذل جهده يف تربئة األمري من دم هؤالء األسرى.

الكتب،  حىت وجدانه يؤلف بعض وقد الحظنا يف مذكرات األمري أن احلوار بينه وبني اآلخر مشل األمور الدينية،

اعن يف دين املقراض احلاد لقطع لسان الط“ليوضح للفرنسيني تعاليم دينه، فقد أل ف يف حصن )أمبواز( كتابه 

الذي يوحي لنا عنوانه مبدى محاسة األمري للدفاع عن دينه! لكن املؤلف حلاجة يف ” اإلسالم ابلباطل واإلحلاد

وحنن لن نلومه مادام ال يكتب سرية ذاتية لألمري، وإمنا يكتب يف جمال متخيل نفسه مل يشر إىل هذا الكتاب، 

ينتقي فيه ما يشاء من واثئق ومعطيات، هلذا انتقى ما يراه معز زا  لعالقة ودية ابآلخر، وترك ما ظن أنه يسيء إىل 

طش لى رغبة اآلخر املتعتلك العالقة! مع أننا الحظنا أن هذا التعريف بتعاليم الدين اإلسالمي، كان بناء ع

للمعرفة!  وبذلك استطاع األمري، رغم معاانته من األسر يف فرنسا أن ميد  جسور التفاهم بينه وبني اآلخر، ويزيل 

 بعض األوهام اليت حتيط ابإلسالم بسبب اجلهل والتعصب والعداء الذي يكن ه اآلخر له!

في ن بعض مظاهر اجملتمع اإلسالمي قدمت هبذه اللغة، فوإذا كانت التعاليم الدينية مل تظفر بلغة مشهدية، فإ

حوار جرى بني األمري وامرأة أحد الضباط )الذين حترروا من األسر على يده( جندها تسأله عن تعدد الزوجات، 
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أي عن أحد مآخذ الغربيني على الدين اإلسالمي، فيجيبها بلغة غريبة عن فقيه خاض حراب دفاعا عن أرضه 

ىل إنقاص عدد رجاله، لذلك أييت تعدد الزوجات حال اجتماعيا ملشكلة تزايد أعداد النساء، لكننا ودينه، وأدت إ

مل جند األمري لدى واسيين معنيا بتلك اللغة املنطقية، بل ينطق بلغة املؤلف وآرائه اليت ُأسقطت على لسان 

جل م، اإلنسان قد حيب امرأة من أبني املرأة والرجل سحر رابين خاص وجاذبية ال تقاو “الشخصية اليت تقول: 

فات عندما نعثر على امرأة حتمل كل الص…عينيها، وأخرى من أجل شفتيها، واثلثة جلسدها، وأخرى لنور علمها

 1…” مثلك، سنكتفي بواحدة، ولن خنتار غريها، ونقبل أن منوت يف أحضاهنا

عيها، اللغوي اخلاص، وفص ل هلا لغة غريبة عن و عتقد أن واسيين األعرج، هنا، أبعد شخصية األمري عن فضائها ن

هي أقرب إىل وعي املؤلف، هلذا حيس املتلقي أن الشخصية ابتت غريبة عن روحها وبيئتها الدينية، فافتقدت ما 

وفق منطق اإلبداع الروائي، مستقلة عن مؤلفها، تنطق لغة خاصة هبا،  ا من مسات خاصة هبا، لذلك مل تعشمييزه

وسياقها الثقايف واالجتماعي!  إذ ال ميكن ملتدين، مل يعتد االختالط مع النساء، أن يتحدث هبذه تناسب عصرها 

اللغة بصوت عاٍل، خاصة أهنا تعلي شأن اجلسد يف العالقة بني املرأة والرجل )الشفتني، اجلسد، األحضان.( كما 

،  ة مثلك سنكتفي بواحدة(! هلذا ضاعتال ميكن لفقيه أن يغازل امرأة متزوجة، فيقول: )عندما نعثر على امرأ

هنا، مالمح شخصية األمري اليت متي زه عن املؤلف، وفقدت روحها فضاعت حيويتها وما ميكن أن يشكل هويتها 

 اجلمالية!

أحاط املؤلف األمري بشخصيات فرنسية )عسكرية ومدنية( منفتحة ومتعاطفة مع حمنته، حني احتجز يف فرنسا، مما 

هم، لالنفتاح على حضارهتا! لكن ال نستطيع أن نقول هذا االنفتاح وليد معايشته للفرنسيني يف بالددفعه ابملقابل 

إذ بدا عارفا أبخالقهم حىت وهو يقاتلهم! هلذا حني ضاقت السبل به، وفكر أبن يتوقف عن القتال، ويهاجر إىل 

                                                           

  19ص كتاب األمري ،1 
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ني يدي هلذا وضع مصريه ب” اء بوعده!قادر على اإليف” الشرق وهو حيمل السالح، كان واثقا أن اآلخر الفرنسي

يدافع  متنع قتل القائد، بل حترتم شجاعته، وتقدر استماتته من أجل املثل اليت“القائد )ال موريسيري( ألن ثقافته 

 1”عنها!

وقد تبدى هذا االحرتام مصحواب ابالهتمام حني أبرم األمري عقد أمان معهم، فجاءه طبيب فرنسي تفح ص ساقه 

 وضع عليها املساحيق واملراهم، ولف ها كي مينعها من التعفن، مث خرج معتذرا عن اإلزعاج!اجملروجة، 

كما تعم د املؤلف تركيز األضواء على املعاملة الراقية اليت تلقاها األمري يف فرنسا، وحجب عنا أصوات أولئك الذين 

واز( مع أنه أشار إىل أحدهم )الضابط حاولوا إهانته بنقله من مكان إىل آخر )القلعة، قصر هنري الرابع، أمب

أراغو( وزير احلربية الذي تعامل مع األمري بوصفه سجينا !! هلذا افتقدان تعدد الرؤى اليت تضفي مجاال وحيوية على 

 فضاء الرواية!

 :األَّن واملقارنة ابآلخر -9

غال الروائي فتقاد إال ابنشد تفسريا هلذا اإلجن( اليت جتسد أعماق )األمري( وال قلما نسمع يف الرواية صوت الـ)أان

بتجسيد )أان( اآلخر، مع أن األمري عاش حلظات درامية قاسية، تستدعي حوارا مع الذات، فمثال يف أحلك 

الظروف، عندما أحرق الفرنسيون مدينة معسكر، اليت تعب يف تعزيز دفاعاهتا، واضطر للرحيل عنها، يعرب عن 

، بل إننا وجدان املؤلف خيتزل جهاد  2”جمهود سنوات من البناء يذهب مع الريح.“دة خيبته وحزنه جبملة واح
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هو من  احملارب اي بين“األمري الطويل )الذي دام أكثر من مخسة عشر عاما( بفكرة واحد هي احلفاظ على كرامته 

 1…”ال يسلم نفسه بشروط عدوه مهما كانت الظروف

تلج يف أعماق األمري تضاف إىل الكرامة، لذلك ن مثة أمورا ختعن قيمة الكرامة لكحنن هنا ال نغفل 

املؤلف  إغفال الصراع الداخلي الشخصية بعطب كبري! فسط ح أفكارها وخف ف ألق مشاعرها! ورغم أن  أصاب 

م أعماقها عرب احلوار مع أقرب الناس إليها! فنجده خياطب والده كنا نظن أننا  حاول أن يرق ع ذلك أبن يقد 

 ”.ل يف كل شيء، وبدأان ندرك أن اآلخرين صنعوا أنفسهم من ضجيجنا الفارغاألفض

صحيح أن احلوار أاتح لنا التعرف على بضع أفكار راودت األمري، لكننا الحظنا أهنا، غالبا، ما تكون أفكار 

رنسا ن فكل ما بنيناه ع“املؤلف أسقطها عليه! ففي فرنسا يقارن بني الذات واآلخر خماطبا السي مصطفى 

وأورواب كان يف جوهره غري صحيح، كنا نظن أنفسنا أننا الوحيدون الذين ينظر هللا إىل وجوههم يوم القيامة، وأن 

اجلنة حكر لنا، وأن هللا ملك مسلم، وكلما تعلق األمر ابآلخرين أنزلنا عليهم السخط واملظامل، العامل اي السي 

ض دى لنا على حقيقته، عندما كان الناس حيفرون األر وحنن على حافة قرن كل شيء فيه تب… مصطفى تغري

ويستخرجون الرتبة وحيولوهنا إىل قطارات خبارية وسفن حربية وسيارات وقوانني لتسيري البالد، كنا غارقني يف 

اليقينيات اليت ظهر لنا فيما بعد ضعفها، وأننا كنا نعيش عصرا انسحب وانتهى. هل منلك اليوم القدرة لفتح أعيننا 

 2…”لى هذه احلقائق وتعليم أبنائنا من أخطائنا القاتلةع
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إن اعرتاف األمري أبنه، ومن معه من املقاتلني، كانوا جاهلني بفرنسا أمر غري مقنع، ويبدو املؤلف، هنا، متأثرا 

 1حملمد ابشا” حتفة الزائر يف مآثر عبد القادر“بكتاب 

عي ث هبا األمري هنا، خاصة إذا وجدان لغة هذا النقد تنطق بو للوهلة األوىل تدهشنا هلجة النقد الذايت اليت يتحد

األمري وظروفه، لكننا حني نتأملها حنس بغربتها عنه، فهي توحي أن األمري قاتل اآلخر بداعي التعصب الديين 

 وأن هللا ،اجلنة حكر لنا الذين ينظر هللا إىل وجوههم يوم القيامة، وأن الوحيدون كنا نظن أنفسنا أننا“

مث هل ميكن ملتدين حقا أن يقول هذه  !“ابآلخرين أنزلنا عليهم السخط واملظامل وكلما تعلق األمر ،مسلم ملك

 يتناقض هذا القول مع ذلك املشهد الروائي الذي رأينا فيه األمري يف ساحة القتال أال ”مسلم هللا ملك“اجلملة 

 !!!س ابآلخرين املسيحيني واملسلمنييرفض إطالق سراح أسري واحد ويذك ر الراهب بضرورة اإلحسا

ترى هل اإلميان ابهلل واليقينيات األخرى هي سبب ضعفنا؟ أمل يقاتل األمري انطالقا منها؟! ولو أتملنا لغة األمري، 

فاألمري مل  ”حنن على حافة قرن كل شيء فيه تبدى لنا على حقيقته“هنا، لالحظنا أنه ينطق بلغة مؤلفه صراحة 

لقرن، وإمنا املؤلف )والدليل أن زمن كتابة الرواية يف بداية األلفية الثالثة، أي بداية قرن جديد( يف يعش على حافة ا

( أثناء أسره! ومل يكن على حافة القرن! هنا تدخلت لغة 4990حني من املفروض أن األمري قال هذا الكالم )

 !منا آخراملؤلف املتأثرة بزمن الكتابة، وهيمنت على لغة البطل الذي يعيش ز 

وكذلك فإن جتريح الذات هبذه اللغة العنيفة واحملبطة، اليت نطق هبا األمري، أمر ال ينسجم مع شخصية فاعلة 

وجماهدة ومبدعة حىت يف قتاهلا األعداء، إذ ابتكر طريقة الزمالة )املدينة احملاربة واملتنقلة على اجلمال( يف الصراع مع 

 ”…يس كفراوإمياان ول  اعتبار تقليدان للجيش الفرنسي قوة وليس تبعية إىل“األعداء لذلك ال ميكن أن يدعو 
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اتل أكثر بدال عن )التقليد( هل ميكن ملن ق هل ميكن أن يدعو األمري إىل التقليد؟ كنا نتمىن لو استخدم )التعلم( 

استمر يف  بطة منميكن أن ينطق هبذه اللغة احملنفسه وجنده مبثل هذا االحنطاط؟ أمن مخسة عشر عاما، أن يرى 

اجلهاد أمام جيش دولة عظمى! وكلما هدم الفرنسيون مدينة بىن أخرى! حىت إنه جعل دولته كلها على ظهر 

اجلمال، ليضمن استمرارها وجهادها! هنا نتساءل: أين اخلطأ القاتل الذي ارتكبه األمري وجنده، كي يدعو إىل 

فة ننـز ه األمري عن اخلطأ فهو بشر، لكن صيغة اجلمع )أخطائنا( والصتعليم أبنائنا من أخطائنا القاتلة.؟ حنن هنا ال 

)القاتلة( هي ما تستفز  املتلقي ابعتقادان! لعلها أخطاء أجيال أتت بعد األمري، وجدت نفسها تعيش عالة على 

فها األمري!! لكن ر اآلخرين سواء أ كانوا غربيني أم تراثيني!! ومل تعرف معىن االبتكار والفاعلية يف احلياة مثلما ع

 !املؤلف مح له ومرحلته التارخيية وزر ضعف تلك األجيال وختلفها

إن املبالغة يف نقد الذات تبتعد عن لغة االعرتاف اهلادئة لتنتقل إىل اللغة العنيفة اليت تصل حد جلد الذات والغفوة 

 ال املوضوعية، حىت إننا جند األمري عن أخطاء اآلخر ، ولصق كل السيئات بـ)األان( إىل درجة تغيب معها الرؤية

     املعاهدة  إهنم يطؤون على-“يرى ما يفعله اآلخر من انتهاكات، فيضطر انئبه التهامي أن يلفت نظره إليها 

 : اي سيدي؟ فيجيبه األمري

مي يضطر التهاف…حىت اآلن قبائلنا هي اليت خترِ ب كل شيء، الفرنسيون ملتزمون مبا وعدوا به على العموم-

 !!!لتذكريه اثنية

أال ترى اي سيدي أن قواان متفرقة، وأن االتفاقية مل تعد إال حربا على …قسنطينة سقطت بني يدي فايل-

 1…”ورق؟
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تمادي ل  ن يكون أكثر حساسيةهنا نتساءل: أميكن أن يكون انئبه أكثر إدراكا للموقف من األمري؟ هل ميكن أ

 يف انتهاك معاهدهتا من قائده؟ افرنس

عتقد أن هذه اللغة ال ميكن أن تتناسب وشخصية األمري، إذ ال ميكن أن يكون هبذا املستوى من الغفلة، فال يرى ن

 !ما يراه اآلخرون من انتهاكات يرتكبها العدو

لقد ت  انتـزاع الشخصية من سياقها التارخيي والثقايف مثلما ت  انتـزاعها من سياقها الوجداين، حني حرمت من لغة 

عماق، فلم جندها تعيش انفعاالت وأفكار مضطرمة، إذ غاب الصراع الذي ينتاهبا يف األزمات فغابت معها األ

 !إنسانيتها وحيويتها! مما أساء إىل بنائها الوجداين والفكري

 ( :اضطراب )األَّن -2

دت الذي بحني نتأمل صورة األمري جندها جتسيدا لـ)األان( مثلما رأينا يف صورة الراهب جتسيدا لآلخر،  

صورته،كما قلنا سابقا، أكثر إتقاان من تلك الصورة اليت جتسد )األان( ولعل خري دليل على اضطراب املؤلف يف 

 !!!رمسها ما يلمسه املتلقي من تناقض لغوي يف حواره مع اآلخرين، إذ اترة يستخدم الفصحى واترة العامية

لذلك حيتاج اللغة الفصيحة، وهو حني يتحدث مع أحد من وكي ال يُقال أبن األمري يتحدث لآلخر عرب مرتجم، 

مني اي أيب ال جتعلين أندم على إمارة مل أطلبها، حروب املسل“أهله يستخدم احملكية، هلذا سنتأمل حواره مع والده 

مث وجدانه يستخدم احملكية مع أحد أفراد أسرته )أخيه( هنا  1…”القدماء مل تعد انفعة، الكالم مل يعد كافيا
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إىل هذا احلد “نتساءل ملم استخدمها املؤلف؟ وهل ميكن أن تتعدد لغة احلوار داخل العائلة الواحدة؟ يقول ألخيه 

 1…”ماقدرتش تصرب حىت نكمل الصالة؟ خالص كل شيء الزم يتغري

شعبية لتبدو لغة األان قلقة هل ينتمي صوت عبد القادر اجلزائري إىل اللغة الرمسية )الفصيحة( أم إىل اللغة ا

)احملكية( قد جيد بعضهم العذر لقلق اللغة يف احلوار! لكن هل ميكن أن نعذر املؤلف حني ينط ق األمري بيتا من 

ذه الدنيا بنت أأتمل ه“الشعر اجلاهلي، الذي يستشهد به على عادة العرب، بعد أن حيو له إىل احملكية! فيقول 

 2” ى، كان حمقا، مسكني اللي جاء يف طريقهاالكلب، صعبة، أتذكر دائما كالم زهري بن أيب سلم

يفتقد،هنا، املتلقي العريب لغة تتناسب مع السائد يف حياته، إذ يتم االستشهاد ابلشعر دون تغيري لغته الفصيحة، 

حال اإلنسان العادي فما ابلكم مبثقف مثل األمري عبد القادر، هلذا حيس املتلقي بغربة الشخصية  إذا كانت هذه 

 !ا، أو ابألحرى عن منطق اللغة املناسبة لبنيتها املثقفةعن لغته

كما تبدو لغة األمري غريبة عن مستوى وعيه الديين! فقد جعله املؤلف جاهال أحكام الصالة أثناء القتال، فيقول: 

 3”يف الكثري من احلروب قتل أانس كثريون، وهم يصلون، ومل يستطيعوا توقيف صالهتم للدفاع عن أنفسهم.“

ق األمري بلغة ال تتناسب وتربيته الدينية وثقافته، إذ كان حافظا للقرآن الكرمي منذ طفولته، وال ميكن أن ينسى ينط

أن مثة آية تدعو املؤمنني إىل أخذ احلذر أثناء القتال، فينقسم املسلمون إىل فريقني )فريق يصلي وآخر حيرسهم( 

تَ  ِفيِهم   ك نتَ  َوِإَذا“يقول تعاىل  ه م طَائَِفة   فـَل تَـق م   الصَََّلةَ  م  َل   فََأَقم  ِلَحتَـه م   ل َيأ خ ذ واوَ  مََّعكَ  مِ نـ   َسَجد وا فَِإَذا َأس 

َرىٰ  طَائَِفة   َول َتأ تِ  َورَاِئك م   ِمن فـَل َيك ون وا َره م   ذ واَول َيأ خ   َمَعكَ  فـَل ي َصلُّوا ي َصلُّوا ملَ   أ خ  ِلَحتَـه م   ِحذ   الَِّذينَ  َودَّ ۗ   َوَأس 
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ِلَحِتك م   َعن   تـَغ ف ل ونَ  َلو   َكَفر وا ِتَعِتك م   َأس  َلةً  َعَلي ك م فـََيِميل ونَ  َوَأم   ِبك م   َكانَ  ِإن َعَلي ك م   ج َناحَ  َواَل ۗ   ةً َواِحدَ  مَّيـ 

ِلَحَتك م   َتَضع وا َأن مَّر َضىٰ  ك نت م َأو   مََّطر   مِ ن َأًذى رَك م   َوخ ذ واۗ   َأس   1”مُِّهيًنا َعَذاابً  لِل َكاِفرِينَ  َأَعدَّ  اّللََّ  ِإنَّ ۗ   ِحذ 

هنا نتساءل: هل يتوجب على األمري أن يكون صورة عن مؤلفه )فيجسد ثقافته ورؤيته للحياة( إن قهر الشخصية 

إبلزامها صورة مؤلفها أساء إىل خصوصية الشخصية واستقالهلا عن مبدعها! خاصة أهنا شخصية متلك جذورا 

 !ذاكرة املتلقي! وتكاد تشكل أمثولة يف وجداهنا حية يف

شارف ترك موجات الروح هتدهده وتقوده إىل م“حىت لغة الراوي اليت جتسد حالة صوفية بدت غري مقنعة فنيا 

 2”االسكندرية، قبل أن تدحرجه حنو أرض احلجاز.

دهدة فينسى املتلقي اهل يناقض فعل الدحرجة الذي استخدمه الراوي يف سرده السياق الصويف الذي بدأه،

وموجات الروح لتعلق بذاكرته صورة إنسان يتدحرج كالكرة إىل احلجاز! مما ينفي أي أثر صويف جنحت يف إحيائه 

 !اجلملة األوىل

ية اآلخر، مما ينعكس سلبا على عمل مع كما ال حظنا أن لغة الراوي قد تعز ز، أحياان، سوء التفاهم يف عالقتنا

در فقد الحظنا أنه بعد أن أص”! كتاب األمري“ض ما جهد املؤلف يف أتسيسه يف فضاء التلقي، وهذا نقي

بعد جولة كبرية )قام “انبليون قرار حرية األمري وسفره إىل بلد إسالمي، أييت الراوي ويستخدم فعال يستفز  املتلقي 

ال يتناسب واحلالة اليت تعيشها  فيحس أن فعل )اقتيد( 3…”لزايرة القصر نفسه اقتيد( هبا األمري بصحبة انبليون
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الشخصية، إذ سلبت دالالته األمري احلرية اليت انهلا، وأعادته إىل األسر!! كان إبمكانه استخدام فعل يوحي 

 !واالبتعاد عن فعل يوحي ابملشاركة القسرية واألسر…( ابملشاركة الندية )اصطحب، رافق

شراف اصة هبا، وهيمنة لغة املؤلف عليها، اليت طغت حىت يف استلعل أبرز ما عانته شخصية األمري افتقادها لغة خ

 1…”سيأيت زمن ال أحد يعرف مالحمه، أكثر تطرفا وأكثر قسوة مما عشناه“املستقبل 

حيس املتلقي أن معاانة املؤلف من التطرف الذي شاع يف عصره دفعه لينطق األمري بتلك النبؤة، وإن كانت 

 !الوجدانية اليت ترتكز اإلميان، فتستمد روح التفاؤل والقوة منهتتناقض مع بنية الشخصية 

ية، اللغة احلميمة اليت يستطيع األمري اإلفصاح عن أعماقه، فافتقدان احلرارة اإلنسان” كتاب األمري“لقد افتقدان يف 

ائه )لديه سطغت لغة احلوار )ذي النربة العالية( خاصة مع أصدقائه الفرنسيني! فلم جنده يتحدث مع إحدى ن

ثالث زوجات مل نعرف أيهما أقرب إىل قلبه( وقلما يتحدث مع أوالده! هلذا طغت شخصية املناضل األسري على 

الوجه اإلنساين للشخصية! فأحسسنا مبسافة بيننا وبينها! مل جنده يسرتسل يف احلديث عن ضعفه البشري وأشواقه، 

 !)اآلخر( وضن  هبا على األمري رمبا بسبب إقصاء لغة االعرتاف اليت منحها للراهب
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األان  األعرج خترجيا جديدا للصراع احلضاري بني تعد رواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " لواسيين 

اجلزائرية واآلخر الفرنسي ، ختريج حياول إعطاء مفهوم احلوار كوسيلة راقية للتعامل بني البشر واإلنسانية مجعاء ، 

احلوار احلضاري بني األان واآلخر ، بني املسيحي واملسلم بني الشرق والغرب ، وحق كل طرف يف اإلختالف ، 

 حضاري مشرتك ، وهذا هواختالف استعالء وامنا اختالف على قدر واحد من املساواة واألمهية يف بناء ليس 

املفهوم الذي حاول "واسيين" التسويق له من خالل البنية السردية للرواية حماوال تغيري الصورة القياسية النمطية 

ود مثلما تح املتسامح وفيه الطاحل املنغلق احلقلآلخر وإظهار أن ذاك الطرف أيضا فيه اختالف فيه الصاحل املنف

 توجد هذه الصور لدى األان مع الرتكيز على اآلخر السوي املنفتح املتعايش سلميا .

 من خالل هذه الدراسة ميكن أن خنلص إىل نتائج حمددة ودقيقة روج هلا املؤلف أمهها : 

دمريه يف بناء راهننا والتفكري إبلغائه وت اآلخر ميتلك اإلجناز والتطور الذي خيدم اإلنسان وله دور  -1

 أصبحا تفكريا قدميا ال يواكب روح العصر .

جيب أن تكون وفق منظور أن "األان" ليست مالئكية وال متثل اخلري املطلق كما الميثل النظرة لآلخر  -2

اآلخر الشر املطلق ، فهو يتضمن التفوق والتطور العلمي والتكنولوجي والسياسي كما يتضمن 

 اإلستعمار والتدمري واملؤامرات ... .

إعادة كتابة التاريخ اجلزائري على شاكلة "واسيين" هو حماورة للماضي وحبث فيه عن التاريخ املنسي  -3

أو ابألحرى املتجاهل املبعثر يف الذاكرة الشفوية ، وبث حلياة جديدة يف شخصية األمري عبد القادر 

 تساحمة جتاوزت أحقاد احلروب .اجلزائري ، لتنتج لنا شخصية إنسانية م

 

 



 
 خامتــــــــــــــــــــة

 

77 
 

احلوار الذي دار بني األمري ومونسينيور يف احلضارة واللغات والدولة والدين والعادات الشرقية والغربية  -4

هو رغبة من الكاتب يف اظهار وجود إمكانية تواصل وفتح آفاق جديدة بعيدا واخلصوصيات احمللية 

 عن التوترات التارخيية احلربية .

اية " كتاب األمري " جعلتنا نوقن أهنا رواية مرنة قابلة لعدة قراءات لثرائها الفين والفكري دراسة رو  -5

 على حد سواء .

أو اإلحاطة الكلية مبرامي " واسيين الروائية " واليزال قد يكون عملنا قاصرا عن فهم  ومن خالل هذه النتائج 

 فتح انفذة واحدة على هذا العامل الروائي الزخم عامل اجملال رحبا ملن أراد البحث ، وأملنا فقط أننا استطعنا

 واسيين األعرج متمثال يف عمل ابداعي " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " وهللا املوفق .
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 أوال : القرءان الكرمي 

برواية ورش عن انفع ، من طريق الشاطبية ، مراجعة وتدقيق احلافظ هشام بشري بوجيرة ، اجلمهورية اجلزائرية ، 
 م. 10/10/0100،  01مكتبة األنصار للنشر والتوزيع ، تصريح رقم 

 اثنيا : املصادر

 : 0112،  3، م 0لسان العرب ، دار لسان العرب ، لبنان ، ط ابن منظور . 
 0770،  3عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز ، ترمجة: حممد شاكر ، مطبعة املدين ، القاهرة ، ط  ،

 . 225ص
  م 0112، 0واسيين األعرج: كتاب األمري ) مسالك أبواب احلديد( ، منشورات الفضاء احلر، ط 

 اثلثا : املراجع

  ، إبراهيم أمني الزرزموين: الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، د.ط
0111. 

 0، دار طيبة للنشر والتوزيع ، بريوت ، ط 5ابن الكثري : تفسري القرآن العظيم ، حتقيق ابن سالمة ، ج  ،
 م.0777هـ 0201

 0722،  0ة ، بريوت ، طإحسان عباس : فن الشعر ، دار الثقاف. 
 0772، 01أمحد الشايب: أصول النقد األديب ، النهضة املصرية ، القاهرة ، ط. 
 د.ت. 0أمحد الفيومي : املصباح املنري ، دار املعارف ، القاهرة ، ط ، 
  ، 0طأمحد حامد: اإلسالم ورسوله يف فكر هؤالء ، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر  ،

0770 . 
  أمحد علي دمهان: الصورة البالغية عند عبد القادر اجلرجاين منهجا وتطبيقا ، دار طالس للدراسات والرتمجة

 .0750،  0والنشر ، ط
 : واملقراض ” وشاح الكتائب“فكر األمري عبد القادر اجلزائري وكتاابه “كتاب   األمرية بديعة احلسين اجلزائري

 .0111، 0، دمشق، توزيع دار الفكر، ط” احلاد
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  بعة خاصة، حملمد ابشا، ط” دراسة لكتاب حتفة الزائر ومآثر األمري عبد القادر“األمرية بديعة احلسين اجلزائري
 ، 0117دمشق، 

  ، 0772بشرى موسى صاحل: الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، د.ط. 
 0770،  3جابر عصفور: الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ، املركز الثقايف العريب ، ط. 
 0775قباء ، مصر ، د.ط ،  جابر عصفور: املرااي املتجاورة ، دراسة يف نقد طه حسني ، دار . 
  ، حفناوي بعلي:أثر األدب األمريكي يف الرواية اجلزائرية ابللغة الفرنسية، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر

0112. 
  0112، 0املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط” الرواية وأتويل التاريخ“د. فيصل دراج . 
 0113يف الدراسات املقارنة التطبيقية ، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  داود سلوم: األدب املقارن. 
 هـ.0302، مطبعة احللي ، مصر ، د.ط ،  3ديوان اجلاحظ : ج 
 0790،  0رميون طحان: األدب املقارن ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، ط. 
 البيضاء وطن العريب ، دراسة مقارنة ، املركز الثقايف ، عنيسعيد علوش: إشكالية التيارات والتأثريات األدبية يف ال 

 . 0750، 0، املغرب ، ط
  صالح عبد الفتاح اخلالدي : نظرية التصوير الفين عند السيد قطب ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزائر

 ،0755. 
 0759.ط ، طه ندا: األدب املقارن، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،د. 
 .عبد العزيز عتيق ، اتريخ البالغة العربية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت 
  حتقيق د. حممد الصغري بناين، د. حمفوظ مسايت، د. حممد ” مذكرات األمري عبد القادر“عبد القادر اجلزائري

 .0119، 0الصاحل اجلون، شركة دار األمة، اجلزائر، ط
 0101،  0لبنان، ط ريوت،للعلوم انشرون ، ب يةود:  صورة اخآخر يف الرتاث العريب ، الدار العربماجدة مح . 
 0103د ط ،  يج،، اخلل يت( ، عامل املعرفة، الكو يةعرب يةاألان واخآخر )مناذج روائ يةمحود: إشكال ماجدة. 
 0772،  0حممد التوجني: اخآداب املقارنة ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، ط. 
 .حممد حسن عبد هللا: الصورة والبناء الشعري ، دار املعارف ، القاهرة ، د.ط ، د.ت 
 ارات الشرق" "مد  يةالروائي ، دراسة يف امللحمة الروائ يلالتشك  يات: مجاليايتو سوسن الب يدحممد صابر عب

 .0100،  0إربد ، األردن ، ط يث،عامل الكتب احلد يمان،سل يللنب
 عبد الكرمي أوزغله: مقامات النور ، مالمح جزائرية يف التشكيل العاملي ، دار األوراس ، اجلزائر ، د.ت . حممد 
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 0772،  0عبد املنعم خفاجي: مدارس النقد األديب احلديث ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ، ط حممد. 
 0753،  0ان ، طغنيمي هالل : األدب املقارن ، دار العودة ، بريوت ، لبن حممد. 
 0779غنيمي هالل: النقد األديب احلديث ، دار النهضة للطباعة والنشر ، القاهرة ، د.ط ،  حممد . 
  0772، مصر، 0حممود رجب: فلسفة املرآة، دار املعارف، ط. 
 ، 0771،  0املركز الثقايف العريب ، بريوت ، ط الويل حممد: الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي. 
  يوسف بكار وخليل الشيخ: األدب املقارن ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ابلتعاون مع القدس

 .0117املفتوحة ،القاهرة ، مصر ، 

 رابعا : املراجع املرتمجة

  0779، 0عطية، بريوت، دمشق، ط ترمجة ميشيل خوري، دار” عبد القادر اجلزائري“برونو إيتيني 
  ، بول فان تيغم: األدب املقارن ، ترمجة: سامي املصباح احلسامي ، منشورات املكتبة العصرية ، صيدا ، د.ط

 د.ت.
  تريي هنتش: الشرق اخليايل ورؤية اخآخر ، صورة الشرق يف املخيال الغريب ، الرؤية السياسية الغربية للشرق

 .0110،  0الكرمي حممود ، دار اهلدى للثقافة والنشر ، دمشق ، سوراي ، ط املتوسط ، ترمجة: مي عبد
 3دانيل هنري ابجو: الوجيز يف األدب املقارن ، ترمجة: غسان السيد ، إحتاد كتاب العرب، دمشق ، ط  ،

0779. 
  ، د.ط ، د.تدانييل هانري ابجو: األدب العام واملقارن ترمجة: غسان السيد ، احتاد كتاب العرب ، دمشق. 
 0فرانسوا مورو:البالغة املدخل لدراسة الصورة البيانية، ترمجة: الويل حممد ، حرير عائشة، إفريقيا، املغرب، ط ،

 .02،ص0113
 ، 0700ل .ج سيقوين " جوالت يف اجلزائر العاصمة وما حوهلا " ترمجة وحتليل األستاذ عبد هللا الركييب  
  0ن ، ترمجة: هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بريوت ، لبنان ، طماريوس فرانسوا غواير: األدب املقار  ،

0755. 
  انجي عوجيان: تطور صورة الشرق يف األدب االجنليزي ، ترمجة: اتال صباغ ، املنظمة العربية ، توزيع مركز

 .0115،  0دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، ط
 :د.ت ، غسان السيد ، إحتاد كتاب العرب ، د.ط هنري ابجو: األدب العام واملقارن ، ترمجة  . 
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 : الدورايت خامسا

 ، إبراهيم اخلليل الشيلي ،وخالد عمور : الذات واخآخر يف الرواية السورية ، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا 

،  00ف سنوية دولية حمّكمة تصدرها جامعة مسنان اإليرانية ابلتعاون مع جامعة تشرين السورية عدد نص
0103 . 

 أحالم بوعالق: جدلية األان واخآخر يف رواية" اتء اخلجل"  لفضيلة الفاروق ، جملة إشكاالت، معهد اخآداب   
 م 0109، ماي  00ابجي خمتار، عنابة، ع  و اللغات، جامعة

 0750جمليد حنون، صورة الفرنسي يف الرواية املغاربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، )د ط(، اجلزائر، عبد ا  
 02/17/0732، اتريخ  02جملة الرسالة ، اجمللد الثاين ، السنة الثانية ، العدد. 
 وع األدب ني ، موضخمتار نويرات: الرتمجة عامل أساسي يف األدب املقارن ، أعمال امللتقى الوطين األول للمقارن

 .0770عن العرب ، املصطلح واملنهج ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
  ، 0750نعيم اليايف: مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، د.ط. 
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 أ/ب........................................................................................... مقدمة

 10ص .............................................مدخل : األان واآلخر من األدب إىل األدب املقارن 

 الفصل األول: الصورائية يف األدب املقارن

 10ص ....................................................................... ورة :مفهوم الص: أوال 

 01ص ........................................... / الصورة يف النقد العريب القدمي: )القدامى(0

 02ص .......................................... / الصورة يف النقد الغريب احلديث: )احملدثني(2

 00ص ......................................................................... أنواع الصورة:: اثنًيا 

 01ص ......................................................................... أمهية الصورة:: اثلثًا 

 01ص ..................................................................... مكوانت الصورة:: رابًعا 

 21ص ................................................ الوسائط املسامهة يف تشكيل الصورة:: خامًسا 

 22ص .................................................. منهجية البحث يف حقل الصوارئية:: سادًسا 

 23ص ..............................................................: الصورة يف األدب املقارن سابعا 

 الفصل الثاين: صورة اآلخر يف رواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد " لواسيين األعرج

 30ص ........................................................... أوال: واسيين األعرج األديب والناقد

 30ص ...................................................................... نبذة عن حياته:

 30ص .................................................. حتصل على العديد من اجلوائز منها :

  32ص ............................................ اثنيا : رواية " كتاب األمري مسالك أبواب احلديد  "
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 32ص ..................................................... الشكل اخلارجي للرواية:  -أ

 32ص .............................................................. ملخص الرواية : -ب

 34ص .............................................. ألمري(اثلثا: جتليات صورة اآلخر يف رواية )كتاب ا

 34ص ............................................................... اآلخر املضمر: -0
 00ص ................................................................ اآلخر املعلن : -2

 00ص .................................... فرنسي:احلوار بني األمري و اآلخر ال -أ

 04ص ..................................... اآلخر وحماولة إلغاء هوية األمري:   -ب

 05ص ................................................................ اآلخر املنفتح: -2
 66ص ...................................................... اآلخر العسكري واملدين: -3
 65ص ......................................................... األان واملقارنة ابآلخر: -0
 42ص ............................................................ ( :األان) اضطراب -6

 44ص ...................................................................................... اخلامتة :

 45ص ...................................................................... قائمة املصادر واملراجع :

 12ص .................................................................................... رس :الفه

  



 الكلمات املفتاحية :

ذلك العلم الذي ميّيز الشخصية القومّية لألّمة ، ويوّضح مالحمها توضيحاً كاماًل :األدب املقارن -1

وذلك ابلتمييز بني نتاجها وتراثها األصيل، وبني ما استعارته من التيارات األدبّية، واألجناس 

 واملذاهب املختلفة

إن حتديد الصورة يف ماهيتها حتديًدا دقيًقا من الصعوبة ضبطها ، ألن الفنون بطبيعتها الصورة :  -2

تكره القيود ولعل هذا هو السّر يف تعدد مفاهيم الصورة وتباينها بني النقاد ، بتعدد اجتاهاهتم 

 ومنطلقاهتم الفكرية الفلسفية وابلتايل أضحى للصورة مفهومان :

 لتشبيه واجملاز والكناية .مفهوم قدمي ال يتعدى حدود ا -

مفهوم جديد يضيف إىل الصورة البالغية ، الصورة الذهنية والصورة الرمزية ابإلضافة إىل األسطورة ملا هلا من  -

 عالقة ابلتصوير .

م بقرية سيدي بوجنان بوالية تلمسان، يشغل 4591أديب جزائري من مواليد  : واسيين األعرج -3

وائية اجلزائر املركزية والسوربون بباريس، يعترب أحد أهم األصوات الر  اليوم منصب أستاذ كرسي جبامعيت

 يف الوطن العريب.

أمريا ملقاومة املستعمر  4381مل جماهد، ومقاوم شاعر، ابيعه اجلزائريون عام اع : األمري عبد القادر -4

وضاع أالفرنسي. مرت حياته بثالث مراحل أساسية، األوىل قضاها يف طلب العلم والتعرف على 

البلدان العربية يف طريق احلج، والثانية عاشها يف اجلهاد ومقاومة العدو، وقضى الثالثة أسريا يف فرنسا 

 مث مناضال حمتسبا يف دمشق.

وهو األسـقف  : (Antoine Adolphe Dupuchلقس أنـطوان أدولف ديبوش )ا -9

 ( 4311 – 4383األول يف اجلـزائر ما بني )

 



 
 Summary                                                                                 ملخص البحث

 

 

 

الروائي  لتاريخ من خالل صورة اآلخر اليت رمسهاواحلقيقي يف  االفين العالقة بني يشري هذا البحث إىل 

واسيين األعرج يف روايته " كتاب األمري " وذلك ابستعادة األحداث وبثها يف حقبة زمنية مغايرة لعقد املقارنة بني 

 لكل طرف وفق رؤية الكاتب الفنية . حقبتني للوقوف على أسباب التفوق  واإلهنزام

وقد قسمنا البحث إىل مدخل نظري وفصلني ، حيث تطرقنا يف املدخل إىل ثنائية األان واآلخر من األدب إىل 

مث تناولنا يف الفصل األول موضوع الصورائية يف األدب املقارن من مفهوم وتطورها بني القدامى األدب املقارن 

 انهتا وأمهيتها يف اإلبداع الفين ومنهجية البحث يف ميداهنا .واحملدثني وأنواعها ومكو 

أما يف الفصل الثاين فقد تناولنا حمطات من الرواية وكيفية تعامل الروائي مع األحداث والشخصيات بطريقة فنية 

 .إبداعية جعلت للمتخيل دورا ضمن األحداث

This research refers to the relationship between artificial history 

and real history by the other figure drawn by novelist Wasini El-A'raj 

in his novel titled "Prince's Book " by the recollection of events and 

listing them in a totally different era to compare the both eras for the 

disclosure of superiority or defeating reasons for each side according 

to the novelist viewpoint. We therefore divided research into a 

theoretical introduction and two chapters. In the introduction we 

discussed duality of myself and the other's, from literature to the 

comparative literature in conception, its  evolution between the eldest 

and youngest, its kinds, its components, its significance in the art 

creativity and research methodology in its field. But in chapter two, 

we took parts of the novel and studied how did the novelist dealt with 

events and characters in a creative way that gave the imaginer (the 

reader) a role within these events. 
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