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 ىفيه علما سهل له طريقا إلمن سلك طريقا يبتغى "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 ."الجنة

قهما حبف رت أن أع رما نفسيهما منها، إىل من حق عليإىل من منحاين احلياة والسعادة وح -

 .هللاحفظهما اأيب العزيز و احلنونة  وفضلهما، إىل من سأبقى مدينة هلما بكل شيء، أمي

    وليد وزوجة أخي جناة ، حياة،مدحم"إىل من هم يف القرب زهور ويف البعد نور إخويت  -  

، ابتسام،   زهرة ،منصورية، نصرية أحالم،: بيد وحنن نقطف زهرة تعلمنا امن مشينا يد إىل -  

 .زينة أمينة، مسرية، حياة،

 ."حممد األمني"أخص بالذكر صديقي الرائع العزيز على قليب و  - 

 .إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل - 

 

 

. 

. 

. 

 

                                                                      



 

 

 
يسهل و  وعال تتصدع اجلبال وتعاىل الذي مبقدرته جلّ  الثناء هللا سبحانهو  الشكر

اإلرادة إلمتام و  قوة العزميةو  الصربو  املعرفةو  املستحيل حبمده على منحه لنا العقل

 .هذا اجملهود العلمي

بن قبلية اليت خمتارية . دالتقدير لألستاذة احملرتمة و  تقدم بأخلص عبارات الشكرمثّ أ

ومل تبخل  من بدايته إىل �ايته ونعم املرشدة اليت رعت حبثي كانت نعم األستاذة

 . ام هذه املذكرة من قريب أو بعيد، ولكل من ساهم يف إمتاملعلوماتب علي

 

 

 



 المقدمة
 

 أ 
 

 :دمةالمق

 .سلمو  السالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليهو  الصالةو  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هي كانت عبارة و  من أقدم النظريات اليت تقوم بتحليل عناصر املعىن اللغويتعترب نظرية احلقوق املعجمية 

عليه و  فهذه النظرية تدرس اللغة دراسة عقلية، تلميحات تتصل ببعض استعماالت مصطلح حقلو  عن إشارات

يتفق أصحاهبا بأ�ا أسهمت تبلورت أفكارها مع مطلع الثالثينات وعلى هذا األساس و  فقد تأصلت أسسها

املعجمية لأللفاظ هي جمموعة من  لقو احلومن هذا املنطلق فإن ، بشكل بارز يف إجياد احللول ملشكالت لغوية

و من هنا وجدت القصة مستنفسا معقوال داخل ، توضع عادة حتت لفظ عام جيمعهماو  هتادالال رتابطالكلمات ت

إذن فالقصة القصرية تعترب ، باالهتمام الكبري من طرف جل الباحثنيو  بدراسات خمتلفة  اليت حظيت، هذه النظرية

 ثقافتهو  كما هي خلق جديد حيمل مسات الكاتبو  تسمو بالروحو  متس شفاف القلب مغامرة إنسانيةو  مهارة مجيلة

 .قدراتهو  جتاربهو 

" معجماأللفاظفياجملموعةالقصصيةماتالعشقبعدهلخريشوار"اخرتت البحث يف موضوع من هذا املنطلق و 

العرب إىل معاجم كيف نظر و ؟)املعجمية(ماهي نظرية احلقول الداللية :التساؤالت التالية تطرحومن خالله 

  إليها؟ماذا نعين بالقصة القصرية؟وما عالقتها باحلقول املعجمية لأللفاظ؟نيوجهة نظر الغربي هذه، وما هياأللفاظ

 :نذكر أهم األسبابو  أخرى موضوعيةو  من هنا فإن هذا العمل له مايربره من أسباب ذاتيةو  

 :   األسباب الذاتية -1 

 .املوضوع امليول الشخصي حولو  االهتمام-

 .حماولة التعرف على نظرية احلقول املعجمية -

 .املوضوعيف هذا الرغبة العلمية يف حبث  -

 .ةتطبيقيالفضول العلمي يف اختيار دراسة ال -

 



 المقدمة
 

 ب 
 

 :األسباب الموضوعية -2

 .قلة الدراسات العربية حول نظرية احلقول املعجمية لأللفاظ - 

 .النظريةوأمهية حماولة حتديد ماهية  -

 .تطبيق النظرية على عينة من األدب اجلزائري -

هو و  نظرية احلقول املعجمية لأللفاظ: بـالفصل األول عنونته ، وعلى هذا قسمت حبثي إىل ثالثة فصول 

قول الداللية عند احل: فكان عن أما املبحث الثاين، نشأهتاو  ماهية النظرية:املبحث األول، يضم ثالثة مباحث

القصة :أما الفصل الثاين، قول الداللية عند علماء الغرباحلب تهعنونفخيص املبحث الثالث فيما و ، علماء العرب

أما ، نشأهتاو  القصة اجلزائرية:املبحث الثاين، القصة القصرية:املبحث األول، اجلزائرية فهو مقسم إىل ثالثة مباحث

جمموعة قصصية على منوذج تطبيقي :يف الفصل الثالثو  أهم مؤلفاتهو  تعريف الروائي خري شوار:املبحث الثالث

تغريبة ، قصة الوافد:اليت نذكر من بينهالطاغية فيها اقمنا باستخراج احلقول ،حيث مات العشق بعده خلري شوار

 قصص قصرية، طريق الشمس عبور، البحث عن عطر جازيه، اللصو  النائمةو  االنسحابو  الشعاع، ابن امللوح

خبامتة كانت خالصة لكل ماورد تتوجيا للنتائج اليت البحث مث أ�يت ، ذكر حكاية بين لسان، منها السكنو 

هو املنهج الوصفي و  عليه فقد اعتمدت يف دراسة هذه اإلشكالية منهجا يقربين من عمقهاو  توصلت إليها

 .التحليلي

 :املراجع أمههاو  وخري ما اعتمدت عليه من املصادر

 .تاذ دكتور هادي �رعلم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب أس -

 .علم الداللة اللفظية دكتور حممد عكاشة - 

 .احلداثة إدوار خراطو  القصة -

 .التجريب يف فن القصة القصرية دكتور أمحد طالب -



 المقدمة
 

 ج 
 

العراقيل لعل أمهها تعدد نفس املعلومات يف أغلبية و  كما مل خيلو هذا العمل من وجود بعض الصعوبات

وقد  .ين من الغوص يف غمار هذا املوضوعضيق الوقت الذي مل يكفو ، عليهااليت قمت باالعتماد املراجع 

 .اعتمدت يف عملي هذا على املنهج الوصفي

السالم على حبيبنا و  الصالةو يف األخري ال يسعين إال أن أقول احلمد هللا الذي وفقين إل�اء هذا العمل و 

 .أصحابه أمجعني و  على آلهو  حممد صلى اهللا عليه وسلم

بن قابلية . دالثناء لألستاذة الفاضلة و  الشكرو  سعيدي حممد. دبالشكر لرئيس املشروع تقدم كما أ

 .اليت أشرفت على هذا العملخمتارية 
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 .القصة القصيرة الجزائرية: الفصل الثاني

 القصة القصيرة: المبحث األول

 :توطئة

تعترب القصة من أهم الفنون األدبية احلديثة اليت دخلت األدب العريب وخصوصا األدب اجلزائري فقد ورد 

األديب والعلمي القدمي وإن مدلوهلا املعنوي والفين قد طرأ عليه تغريات كثرية نتيجة لالتصال ذكرها يف الرتاث 

بالثقافات األجنبية وعلى هذا فإن القصة القصرية ولدت من رحم التحوالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية 

قية النشاطات والعلوم اإلنسانية وعليه ما واجلمالية اهلائلة اليت مر هبا التاريخ البشري مثلها يف ذلك للوقت مثل ب

يزال االختالف حول تعريف القصة القصرية قائما ومل يستقر الرأي على حال حىت اآلن وهذا ما يؤكد مكانتها 

وتفردها بني صفوف اإلبداع املختلفة فهي عصية التعريف صعبة املراس أل�ا تتبدى دائما مبظهر خمتلف ولكنه ثري 

 .اتب ماهراإلحياء مع كل ك

 .و على هذا األساس كيف نعرف القصة القصرية؟ كيف نظر إليها كل كاتب؟

 .و عليه سنعرض بعض أهم التعاريف اليت جاء هبا املفكرون العرب واألوربيون

 : تعريف القصة القصيرة

لة من يف معجمه لسان العرب القصة عنده تعين مج" ابن املنظور"يعرفها اإلمام : تعريف القصة لغة :أوال

، أي نبني لك أحسن البيان 3سورة يوسف أية " حنن نقص عليك أحسن القصص: "وحنو قول اهللا تعاىل. الكالم

والقاص الذي يؤيت بالقصة من فصها ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء وجيوز بالسني 

يقصه قصا املقصوص  قسست قسا، القص خصلة من الشعر والقصة خرب وهو القصص، والقص علي خربه

احلديث رويته على وجهه وقص علي اخلرب قصا والقاص الذي يأيت  واقتصصتبالفتح وضع موضع الصدر 

 .1بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها

" ديابآلفريوز "كالم، ويف قاموس احمليط القصة تأيت من الفعل قص أي قص أثره وتعين أيضا مجلة من ال

وردت معاين كثرية لكلمة قص متفقة يف معظمها مع ما ورد يف لسان العرب البن منظور أما احمليط نذكر أهم ما 

                                                            
ر إفريقيا املصري، اجمللد الثاين عشر، الصادر لبريوت لبنان، منظو البن معجم لسان العرب، اإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم  1

 .120طبعة األوىل، ص 
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وتعين قص أي قص أثره وقصيصا تتبعه واخلرب أعلمه فارتد على أثريهما قصصا أي رجع من الطريق الذي : جاء به

 جاءت اللفظة قص مبعىن تتبع وتقصي أخبار الناس لفؤاد أفرام البستاين" سلكه أما القصة يف دائرة املعارف 

 .1وفعاهلم شيئا بعد شيء أو حادثة بعد حادثة

هي فن شائك حمفوف باملخاطر واحملاذير خشية ذهاهبا من غري رشد : تعريف القصة اصطالحا :ثانيا

اح العطر أما االكتفاء ومن غري شد الرسن اليت ختوم الرواية أو املشهد املسرحي فهي نسيج املتني قوي السبك فو 

بالنقل احلديث نقال إخباريا حمضا ال روح فيه وال داللة، وهي أيضا مهارة مجيلة ومغامرة إنسانية متس شفاف 

القلب وتسمو بالروح فهي خلق جديد ألف حيمل مسات الكاتب وثقافته وجتاربه وقدراته اخلالقة والذي ما كان 

، كما أ�ا فن شديد اخلصوصية واحلساسية خيتاره الكاتب املبدع على بوسعيه صياغته على هذا النحو من السمو

 .2األرجح يف وقت مبكر من حياته

أن القصة القصرية هي اليت تعرب عن موقف أو حلظة معينة " عبد اهللا خليفة الرتكييب"أما الباحث الدكتور 

الذي يعطينا الواقع بنسيجه الدقيق  هي فن" حامد النساج"من الزمن يف حياة اإلنسان أما عند الدكتور السيد 

حتقيق اهلدف ينشأ بالضرورة عن موقف معني ويتطور بالضرورة إىل نقطة معينة يكتمل " وسفالشارويت"وهي عند 

يتناول بالتشريع حلظة شعورية أو جتربة معاشة مكثفة ألقصى درجة ممكنة " عبد احلمد بوارمي"إال أن .عندها احلدث

ة احمللية بالرموز واإلحياء والفعل احملدود يف املكان والزمان أما فيما خيص القاص اجلزائري هي يعتمد أساسا على اللغ

 .3عمل أديب مركز مكثف بصورة حياة شخصية أو أكثر يف مرحلة من حياهتا

 : و ميكن أن نقدم تعريفا جديدا ومن خالله نعرض بعض عناصر القصة القصرية وأهم ما تتميز به

تصور جزءا من احلياة ليس احلياة كلها وهي ختتار عينة منها تتمثل يف شخص منفرد القصة القصرية 

متميز أو تتمثل يف موقف حمدود جمتزأ تقف عنده وهي تعرض للحياة يف أجزائها أو يف وقائعها الصغرية أو يف 

تضيء كلما سبق من حدث نقاطها العابرة وال تظهر قيمة القصة القصرية إال عند النهاية حيث تأيت نقطة التنوير ف

أو موقف أو شخصية ومتنحه قيمته وعندئذ يتم فهم القصة القصرية وتربز قيمته وهي تعترب فن األصعب حيتاج إىل 

القوة يف احلبك وإىل اإلجياز الشديد وتكثيف كل جزء فيها جيب أن يكون له دور وال جيوز أن يكون فيها إسهاب 
                                                            

.  240قاموس احمليط، لفريوس أبدي، جزء األول، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ص   1 
2010فن القصة وجهة نظر وجتربة، عدى مدانات، األهلي للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األوىل،   2 
، ، دار العلم واإلميان للنشر 2008األوىل  ، ناذر أحم عبد اخلالق، الطبعةأمنوذجاصورة والقصة حبث يف أركان والعالقات قصص جمدي جعفر 3

 .208والتوزيع، ص 
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ن تكون متواكبة تعود إىل اخلامتة من غري حشو أو إضافة وكما تتميز بأ�ا أو استطراد وكل األجزاء فيها جيب أ

 .1قصة الناس مجيعا يف املستويات والطبقات كافة

 :نشأة القصة القصرية

 االستمرارو  التطويرو  هي من األجناس األدبية اليت ختضع للتغيريو  القصة القصرية لون أديب حديث نوعا ما

 .متتد إىل تراثنا القصصي القدميقد يرى البعض بأن جذورها و 

باخلصوص إىل و  يرى املفكرون بأن فن القصة ميتد إىل الرتاث العريب: فن القصة القصرية عند العرب/ 1

على و  اجلماليةو  التقنيات الفنيةو  املالمحو  لتقارهبما يف بعض اخلصائصو  عصر املقامة لتشاهبهما من حيث الشكل

وريا خرافيا فرضته حياة الصحراء الزاخرة بأشكال التعبري اليت تالئم الطبيعة هذا األساس ورث العرب تراثا أسط

التجارب  اإلنسانية ما أفسح اجملال و  العرب على ألوان شىت من املعارف انفتحجماالت احلياة  اتسعتملا و  القاسية

من أصالب الرتاث العريب القصص القصرية  احندارهذا مما دفع إىل القبول بأن و  لعامل الواقع املمزوج باخليال

 .2القدمي

اخلرب "عياد شكري حممد"أعترب و  احلكايات البخالءو  النوادرو  القصصو  وعليه فإن املقامة العربية -

نفسه  االجتاهوجند يف ، ما يطبعه من حوار فين بالتفاصيل رمبا شيئا من تسامح القصة القصريةو  "اجلاحظ"عند 

 .3هو املقامةو  القصصيالذي وقف عند هذا اللون " عباس خضر"

عبورها إىل القصة و  شأن مهم يف حماولة تطوير القصة العربية" لعباس خضر"كما أننا جند بأن  -

ليس له أي دور مهم يف تطوير القصة " عباس خضر"الباحثني جيمعون بأن و  احلديثة إال أن معظم الدارسني

 .4القصرية

 ها الرتاث األديب الذي خربنا عن حياة األمم األخرظقد حفو  عليه فإن القصة القصرية عرفت منذ القدمو  

 األمم الغابرةو  الرسلو  خري دليل على ذلك القرآن الكرمي الذي جاء بالكثري من القصص الدينية الراقية فاألنبياءو 

كما مل خيلو ،  ما تقلبت به األحداث معروض يف نسق قصصي شائق كقصة نوح عليه السالم وغريه من القصصو 

                                                            
 .229، دار عالء الدين للنشر والتوزيع، ص 2001دراسات نقدية من األسطورة إىل القصة القصرية، أمحد زياد حمبك، الطبعة األوىل عام 1

.9فن القصة القصرية، دكتور أمحد طالب دار الغرب، للنشر وتوزيع، وهران، ص  2 
16، العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ص 2010، شعبان عبد احلكيم حممد، طبعة األوىل، 2000 -1960تجريب يف فن القصة القصرية من ال  3 
.11يراجع، فن القصة القصرية، ص  4 
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سول صلى اهللا عليه وسلم من اجلانب القصصي إذ يروي عنه أنه كان يروي لنسائه بعض القصص  حديث الر 

 .1بالقصص االهتمامغريها مث حرض اخللفاء على و  قصة أهل الكهفو  كقصيت اخلرافة

أما القصة يف الزاوية احلديثة فيذهب بعض العلماء إىل أن جذور القصة العربية احلديثة تعود إىل األدب 

ديث عند هؤالء النقاد أمر بدع فالقصة يف األدب العريب احل" "حممد طه احلاجري"عليه يقول و  ي احلديثالقصص

إمنا هو تقليد حمض و  ميت إليه بصلة وال أصال له يف األدب العريب القدمي ميكن أن ينتسب إليه بصورة ما رياث لهمل

وعلى هذا األساس وقع " أمناط فنو�مو  من علمهملذلك الفن عند األوروبيني صدرنا به عندهم كما صدرنا بكثري 

كانت أول و  خالف بني مؤرخي حركة األدبية العربية احلديثة حول أول قصة قصرية فنية ظهرت يف األدب العريب

 .2يف جريدة السيفور هي أول قصة حتمل معىن فين 1917سنة " حملمد تيمور"قصة قصة يف القطار 

خنلص بأن ، و خيالف هذا الرأي يف كتابه األقصوصة يف األدب العريب" عباس خضر"وعليه فإن األستاذ 

 .3أن حممد تيمور هو رائد فن القصة القصرية يف األدب العريبو  هو أول من كتب القصة القصرية" خمائيل نعيمة"

يرى بأن القصة القصرية تتميز بأ�ا تقرأ يف جلسة واحدة كما أ�ا جتنح إىل السعي دوما " عباس خضر"

الرتكيز بغية خلق وحدة و  التكثيفو  ىل حتقيق ما يقتضيه النص السردي من بناء يعتمد على أساس أدوات اإلجيازإ

املواقف وفق منط متناسق و  اخلرباتو  املنشودة كما أ�ا تعتمد بنية فنية تعكس مجلة حمدودة من األحداث االنطباع

 املصاحبات كم أ�ا تعود إىل احلكاية الشخصيةو  ياتالقصة القصرية نسق مغلق نسبيا من التبعو  متجانس متكامل

بنيتها ، قصص احليوان، األخالقي، الديين، الشفويو  األدب الشعيب من أجل إحياء بقايا الرتاث القصصيو 

 .4اإلقناع كما تتميز باملقدرة الفائقة على هز املشاعر بقوة بواسطة التأثري الكليو  السردية يضمن هلا القدرة التعبري

القصة الذي خيتار زاوية واحدة من  ملؤلفكما أن القصة القصرية هلا ميزة أخرى تكمن يف املقدرة الفنية 

زوايا احلياة اإلنسانية بوصفها عينات أو أمثلة على الصنف األعم واألضخم يف إظهار خالل معاجلتها مهارة عالية 

 .5العميقةو  السطحيةو  الدالليةو  يةمستوياته الشكلو  بالنص السردي االرتقاءمتكنه بكل تأكيد من 

                                                            
 .15، ص1998العرب، دمشق، يط، من منشورات إحتاد الكتاب شريط أمحد شر ، 1985-1947تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة  1

.210، مركز احلضارة العربية، ص 2002القصة واحلداثة، إدوار اخلراط، الطبعة العربية األوىل، القاهرة،   2 
.164مرجع السابق، ص   3 
.14فن القصة القصرية، دكتور أمحد طلب، ص   4 
ص  2005جدان الشمري، دار العاملية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، دور القصة يف تنمية القدرات والسيمات اإلبداعية لدى األطفال، إعداد و   5

120. 
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مجايل من خمتلف فئات و  وعليه تكتسي القصة القصرية أمهية بالغة ملا متثله من حمتوى فكري ونسيج فين

يعترب القرن العشرين هو قرن القصة القصرية مما جيعل األشكال األدبية ، و اجملموعات البشرية غري خمتلف املستويات

 .1ظهورا يف أدبنا العريب

 تعترب القصة القصرية لون جديد فهي من الفنون اليت ظهرت حديثا: فن القصة القصرية عند الغرب/ 2

عليه أمجع الباحثون على أن بوادر القصة القصرية ظهرت يف إيطاليا يف قرون الوسطى أي يف القرن الرابع عشر و 

الذي وضع  «Igio van-bouccion») 1375 -1313"( جيوفاين بوكاشيو"-للميالد على يد 

أو املئة القصرية اليت أبدعها يف سنة  Decameronاإلرهاصات األوىل هلذا الفن القصصي بتأليفه الديكامريون

هذه املتعة كان خيتار واقعة مثرية يف " بوكاشيو"لكي حيقق و  هذه احملاوالت إمتاع اجلمهور استطاعتإذ  1350

قصة أشخاصها أفراد عاديني تنتهي إىل خامتة مرسومة كالفراق أو املوت أو حياة الفرد أو خربا يفصله ويضع منه 

 .2الزواج

 Idjerallan) 1849-1809"(إدجار أالن بو"ظهر " بوكاشيو"إليه  انتهىومن هذا املنطلق الذي 

نسي افقد تأثر بفن النمط القوطي كما أنه جينح حنو التيار الروم مألوفةالذي عرف خبياله يأخذ أشكاال غريبة غري 

الذي يقوم على شخصي حمسوس فهو وجد يف القصة القصرية جماال يتحقق فيه التناسق مما ساعد على ضبط 

 : القواعد النظرية اليت حتدد وحدات ثالث األساسية للقصة القصرية وهي

 ).التجربة( دقة املقصودة = وحدة الدافع  - أ

 .)البنية( تكامل الشكلي = وحدة التأليف  - ب

 .)النتيجة( االنطباعوحدة = وحدة األثر  -ج

 .3اليت تدعو إىل حتطيم العامل املادي اليومي" كولريدجوشلتج"معجب بأفكارو  فهو كان متأثر

صاحب قصة املعطف Nekolygougale) 1852 -1809"(نكوالي جوجل"وبعد فرتة ظهر 

 حياته األدبية بكتابة الشعر" جوجل"فتتسم بالتكامل املرضي من الناحية اجلمالية فقد بدأ  1842اليت ألفها سنة 

                                                            
.17يراجع، فن القصة القصرية، ص  .1 

 .288، منشورات دار عالء الدين للنشر والتوزيع، ص 2001دراسات نقدية من األسطورة إىل القصة القصرية، أمحد زياد حمبك، الطبعة األوىل، 2
.20، األزمنة للنشر والتوزيع، ص 2010القصة القصرية العربية حبث نقدي يف التحول واخلصائص، الطبعة األوىل،   3 



القصة القصیرة الجزائریة                     الفصل الثاني                                          
 

28 
 

إىل ميدان القصة القصرية اليت تالءمت مع موهبته إذ كتب أول جمموعته القصصية أمسيات قرب  انتقلملا أخفق و 

 .18311سنة ديكانكا

على الواقعة من  اهتمامهمجديدة متثل مالمح القصة فركز العلماء إال أن بعد فرتة قصرية ظهرت عناصر 

تكون و  ختتم خبامتة سعيدة، أو موت، أو السامع إىل أن تنتهي القصة حبالة معينة إما فراق انتباه القارئأجل شد 

 .2لدالليةأبعادها او  على هذا األساس تتم بناء القصة من خالل الرؤية اجلمالية املركزةو  الزواج بني البطلني

-1850" (جي دي موباسان" لقد ظلت هذه العناصر متثل القصة إال أن جاء الكاتب الفرنسي 

1893 (guye de maupassant  أعطى مفهوما جديدا للفن و  يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر

فهو ، تنظرياو  القصرية إبداعاهلذا يعد رائد القصة و  القصصي يغاير الواقع احليايت الذي إهتمت القصة قبله بتصويره

يقابل و  novellenنوفلنيو   Nouviliaاألملانية على التعبريين نوفيلالو  يعترب الباحث يف اللغتني اإليطالية

يف اللغة  nouvelleتعين كلمة و  تعين األخبار احلديثةو  Newsهذين املصطلحني باللغة اإلجنليزية كلمة 

 taleو الفرنسية conte كلمة و  املصطلحات تعين كلمة احلكاية العربيةالفرنسية القصة إذ علمنا أن هذه 

 األساطريو  إمنا تستند على اخليال، و اإلجنليزية تعين مجيعها سرد املغامرات التستمد على واقع حيايت لإلنسان

 shortهتدف إىل التسلية فإن الذي خنلص إليه هو أن مصطلح القصة القصرية نقل عن مصطلح اإلجنليزية و 

story   عن مصطلح فرنسيو Nouvelle  3مدلول واحدو  ملصطلح واحد امسانمها يف رأينا و. 

 روبيةو متيز مالحمه ال يكاد يتجاوز عمره يف اآلداب األو  إال أن القصة القصرية هي فن له خصوصيته

أول من بدأ نشر  hofmen" هوفمان"نصف قرن من الزمن ففي أملاين كان و  األمريكية اليت سبقت إليه قرناو 

يف الواليات املتحدة األمريكية يعد نشر الكتاب الفصول و  1821- 1814أقاصيصه املثرية فيما بني سنة 

 .4نقطة بداية للقصة القصرية يف أمريكا 1820-1819سنة  Irivenege" إلريفينج"التسجيلية 

الكتاب القصة يف خمتلف أرجاء منذ تلك الفرتة حىت العصر احلايل جهود و  وعليه فإن القصة القصرية

صالبة مع و  ال يتوقف من أجل إرساء أساس صلب هلا أوال مث إقامة مسرح شامخ يزداد رفعة واجتهاداهتمالعامل

 .نضج املمارسةو  عمق التجربة

                                                            
.38املرجع السابق، ص   1 

25يراجع، القصة العربية القصرية حبث نقدي يف التحول واخلصائص، ص  .2 
 .19، ص 1998، شربيط أمحد شربيط، من منشورات إحتاد العرب، دمشق1985-1947تطور البنية الفنية يف القصة القصرية اجلزائرية املعاصرة  3

. 20املرجع السابق، ص  4 
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غريهم ممن أتقنوا هذا و  وعليه ميكن أن نستخلص من خالل كل هذا حصيلة القراءات القصصية هلؤالء

فقد قام ، به لكي نبين قصة قصرية هو احلدث الذي يقع على قياسيها ويناسبهاما جيري العناية الفن بأ�م أول 

دفعنا ألن و  باهتمامنا استأثرة من خالل ري بعض علماء الغربيون من توفري جماالت احلدث من أجل بناء قصة قص

فدونه اليكون املادة املقدمة إلينا قصة  نوجهه حنو الغاية اليت يرتقرق يف سريه حنوهاو  نضعه يف سياقهو  نسرد تفاصيله

األحداث مجيعها ، ريوريته قصة قصرية خالصةيرتكز على القص من غري أن ينجح بسآخر  شيءقد تكون أي 

فليس كل ، قضيتها ال تصنع قصة فاحلدث الصاحل ألن نبين منه قصة شروط الميكن التهاون بشأ�او  بقصتها

 .1حمور القصة حدث حيمل القيمة اليت تؤهله ليكون

 

 القصة القصيرة الجزائرية : المبحث الثاني

 : توطئة

النشأة إىل اآلن يشهد تلك و  إن املتتبع لسريورة النص القصصي اجلزائري القصري منذ الظهور      

فأول ما ظهرت القصة اجلزائرية ظهرت يف ، تطور يف معمارية اجلنس األديبو  التحول ممن شكل إىل أخرو  السريورة

 اليت أجلت تعالق القصة الفنية االصطالحيةقصصية مرورا بأدجلة املدرسة  صورة، شكلها البدائي مقاال قصصيا

 زدهارهااو  ثورة القصة يف اخلمسينات ألن الثورة كانت من أقوى عوامل تطور القصةو  اجلمالية إىل حني الثورةو 

خاصة يف السبعينيات لتكون و  االستقالل لتكون مابعداملوضوعات اجلاهزة و  التشابهو  املألوفخروجها من دائرة و 

إقحام و  املوروث الشعيب واقتباسعلى مجاليات التوظيف األسطوري وانفتاحادفقا من اجملاميع ونشاطيا من املوضوعات

يف تسعينيات واكبت القصة القصرية يف اجلزائر أحداثا دموية وواجهة فنية حرفية معايشة جتسدت يف كم ، و الرمزي

بدت عليها و  شهدت تطورا الفتاو  ئل من النصوص اليت عكست بشكل أو بأخر هذه املرحلة بكل ما فيهاها

 البىن الرتيبةو  رفض قوالب اجلاهزةو  النمطيو  كذا بوادر التخريب الشكالينو  مالمح الريب على عدة أصعدة

ت شعرية وومضات راالقصصي إذ صارت القصة تتضمن شذعكف القصاص على إقحام الغري يف هذا النص و 

 "مات العشق بعده"جمموعة قصصية  اخرتناعلى هذا األساس و  مشاهد سنمائيةو  حوارات مسرحيةو  روائية

 ".اخلري شوار"للمؤلف 

                                                            
.12املرجع السابق، ص  1 
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 : القصة القصيرة الجزائرية

، نشأت القصة القصرية متأخرة بالنسبة للقصة يف العامل العريب نتيجة ظروف مرت باجلزائر فأخرت نشأهتا

" حممود تيمور"ظهر كتاب أرسو دعائمها مثلو  خطت القصة خطوات واسعة يف بداية هذا القرن العشرينبينما 

تبحث عن شخصيتها اليت حاول و  كانت اجلزائر يف هذه الفرتة تتلمس طريقهاو  غريمهاو  "حممد طاهر الشني"

 ر العقد الثالث من هذا القرنالقضاء عليها ومن هذا ظهرت القصة يف اجلزائر يف أواخو  دمس معاملها االستعمار

األدب معا و  يف اللغة ازدواجيةنتج عن ذلك و  القصة بوجه خاصو  قد أدى وضع اجلزائر إىل تأخر األدب عامةو 

 .1التيار الغريبو  فظهر تياران يف القصة القصرية اجلزائرية مها التيار العريب

أما القصة الفنية فلم تظهر بداية إال بعد ومنه فإن القصة اجلزائرية ظهرت بشكلها البدائي مقاال قصصيا 

ميكن حصر العوامل اليت أدت إىل تطور القصة القصرية الفنية يف اجلزائر و  تطورت بعد ذلكو  احلب العاملية الثانية

 : 2إىل 

نتيجة مشاركة الشعب اجلزائري و  جاءت هذه اليقظة نتيجة حترر الشعوب العامة: اليقظة الفكرية -1

تطورت و  هلذا احلركة السياسية تطورتو  كانت �ايتها قتل اجلزائريني باجلملة مظاهرات ماي  احلرب اخلاصة اليت

 .فتحت معاها أفاقا جديدة أمام القصة لتناول الواقعو  معها أفكار املثقفني

على مناذج العربية اليت كانت قد  اواطلعو بالثقافات العربية اتصال: البعثات الثقافية للمشرق العريب -2

 .اإلتقانو  بلغت من اجلودة

 .احلافز الفين للكتابة القصة القصرية  -3

الثورة يف اجلزائر فتحت جماال للكتابة فغريت كثريا من نظرهتم إىل الواقع فالظروف كشفت  -4

 .جتارب جديدةو  للكتاب عن إمكانيات

متأخر كان من تا للتعبري فقد نشأ هو األخر اللغة الفرنسية أدا اختذأما التيار الغريب الذي  -

إىل القصة اجلزائرية بالعربية ألن اللغة الفرنسية كانت هي ن تنشأ القصة اجلزائرية بالفرنسية مبكرا بالنسبة أاملفروض 

 .1الثقافةو  سيطرت اللغة الفرنسية على التعليمو  االحتاللاللغة السائدة يف اجلزائر منذ توغل 

                                                            
 . 166، ص 1998مالمح من عاملهم القصصي دراسات للقصة العربية، دكتور مصطفى عبد الشايف، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1

.167املرجع السابق، ص 2 
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الذي دعا إىل أن يكون تعليم الفرنسي إجباريا  1850فقد صدر قرار عام سنة  وعلى هذا األساس

وضع  العراقيل أمام املواطنني يف  االستعماريةبالطبع فالتعليم العايل ال يتماشى مع السياسة و  بالنسبة للجزائريني

على حماربة الثقافة العربية بغية القضاء عليها دون  االستعمارتكالب و م للتعليم فراح فرحات عباس يقول زاولتهم

منا بعد ذلك بأنه ليس لدينا مدارس العلوم التقنية مث يتهو  أن يلقننا ثقافته فأوصد يف أوجهنا أبواب املدارس العليا

 .2كفاءة

بالرغم من من هنا مل يظهر كتاب بالفرنسية يف فرتة مبكرة ميكنهم أن ينهضوا بالقصة اجلزائرية بالفرنسية و 

إمنا الذي حدث هو أن هؤالء أتيح هلم أن يتعلموا و  أن القصة القصرية كانت قد نضجت نضوجا كليا يف أوروبا

الية اليت تغذوا هبا من رب يتعليما عاليا هم الذين تزعموا احلركة السياسية بعد احلرب العاملية األوىل فكانت األفكار الل

باإلدماج أما يف فرتة بني احلرب العاملية  ابالبعض نادو و  باملساواة ا أن ينادو الثقافة الفرنسية هي اليت دفعتهم إىل

الثانية وجد األدب بالفرنسية ال يكادوا خيرج عن احد األمرين إما أنه صورة قصصية ساذجة أو قصص و  األول ى

 .3شعبية

كتاب وطنيون يؤمنون املية الثانية حني ظهر  عال من هذا املنظور تطورت القصة اجلزائرية بعد احلرب

وسيلة للتعبري عن هذا  امل جيدو و  االستعمارحيسون باملشاكل اليت كان يعانيها من جراء و  يعيشون الواقعةو  بالشعب

 بقيام الثورة اجلزائرية بدأت القصة الفنية تشق طريقها حنو النضوجو  أتقنوهاو  الواقع سوى اللغة الفرنسية اليت تعلموها

هبذا الفن  اشتهرواالشجيع يف اخلارج نذكر بعض القصاصيني اجلزائريني الذين و  ت النشرأتيح للكتاب من جماالو 

هي سلسلة مقاالت و  1953نذكر منها على سبيل املثال القاص أمحد رضا حوحو مع احلمار احلكيم سنة 

 1957الفجر اجلديد و  1958أبو العيد دودو قصص جاء دورك الفكر أفريل سنة و  القاق حممد ذيبو  قصصية

القصص القصرية جند بعض الكتاب أمثال أمحد بن و  أبو قاسم سعد اهللا أما الصور القصصيةو  اجلنيدي خليفةو 

 األخضر السائحي عندما حيني الوقتو  1950عاشور مثل من حديث احلاج يف الدكاكني البصائر سبتمرب 

 .4لى الدماء حسن املزيان عندما تغ 1947إمساعيل حممد العريب صورة البصائر ديسمرب و 

 أهم مؤلفاتهو  تعريف الروائي خير شوار: لمبحث الثالثا

                                                                                                                                                                                          
.17، مركز احلضارة العربية، ص 2002القصة واحلداثة إدوار خراط، طبعة األوىل،   1 

.20املرجع السابق، ص  2 
. 13القصة اجلزائرية القصرية، دكتور عبد اهللا الركييب، دار الكتاب العريب للطباعة للنشر والتوزيع، ص  3 

.169، العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ص 2010طبعة األوىل،  شعبان عبد احلكيم، 2000 -1960التجريب يف فن القصة القصرية من  4 
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 : تعريف الروائي خير شوار/ 1

قرن العشرين يشرفعلى اليوم األديب امللحق لهو روائي جزائري يعمل يف الصحافة منذ �اية التسعينيات ل

يشرف و 2005اجلزائر نيوز سنة  سسي امللحق الثقايف جلريدةؤ هو أحد م 2003يدة اليوم منذ سنة الثقايف اجلر 

ال ثقافيا ليومية الشرق األوسط اللندنية بني سنيت ريدة احلياة اجلزائرية عامل مراسعلى ديوان احلياة امللحق الثقايف جل

 .1خارجهاو  اإللكرتونية داخل اجلائرو  له مسامهات يف الكثري من اجلرائد الورقيةو  2006-2012

 : أهم مؤلفاته

 .2000اجلزائرية سنة  االختالفزمن املكاء قصص عن منشورات  :القصص املنشورة - أ

الطبعة الثانية عن منشورات أهل  االختالفعن منشورات : 2005مات العشق بعده سنة  -

 2009القلم 

صدرت و  ترمجت إىل اإلجنليزيةو  حكاية بين لسان قصة صدرت عن منشورات بيت باجلزائر -

 .2009بنيويورك سنة 

 دار العربية للعلومو  حروف الضباب رواية عن منشورات اإلختالف: الروايات املنشورة - ب

ترمجة إىل الفرنسية الثقوب الزرقاء رواية عن منشورات دار العني القاهرية سنة و  مؤسسة حممد بن راشد املكتومو 

2014. 

 .هو كتاب أديب عن منشورات دار أسامة باجلزائرو  عالمات: كتب أخرى     -ج

 .2010اب أديب عن منشورات ألف باجلزائر سنة هو كتو  األوهام الشهري -

 .2011هو كتاب يف أدب الرحلة  عن منشورات سقراط باجلزائر سنة و  earthاجلزائر  -

 و ترمجت بعض قصصه لإلطالية2012عرائس العنكبوت عن منشورات دار التنوير باجلزائرسنة   -

 .2األملانيةو 

 

 : قصة مات العشق بعده

                                                            
/ àr: wikipedia.org/wiki 1خري شوار 

.رجع نفسهامل .2 
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 م2009مات العشق بعده صادرة عن منشورات أهل القلم يف طبعتها األوىل يف هذه اجملموعة القصصية 

فبقدر  القارئنعلم أن العتبة هي أول ما يقابل و  الدالليةو  فقط كانت غنية بالعتبات التكون ذات وظيفتني اجلمالية

 بقدر ما صارت تشرف على كشف املنت توضوعادرامجاستتوطئة ، ما تكون املعرفة مبنت النص األساس تلميحا

تعدده بتعدد مرجعية القرائية هلذا النص و  تأويل اختالفالنيابة عنه يف تصريح باملعين املقصود لدى الكاتب على و 

منها من خالل العنوان مات العشق  اقرتبنافقد  قراءةفهذه النصوص موازية حتمل داخلها رسالة حتتاج إىل 

قليلة احلضور يف العنونة النصية اليت تغلب  صياغةهي و  اللغوية للعنوان يف شكل مجلة فعلية من البنية وانطالقابعده

العشق �اية كأخر مرحلة ، عادة فإن العنوان يوحي إىل ثالثة �ايات واضحة املوت �اية االمسيةعليها اجلمة 

 .1إخفاء الظاهر و  غيب لتعميميف غياب املفعول به امل، اآلنو  احلاضرو  البعد �اية قبل، و العاطفةو  للحب

: حتمل عناوين الفرعية التاليةو  عشرة قصة باثنيتهي تعد و  كما أن القصة حتمل يف طياهتا قصص قصرية

، البحث عن عطر جازية، اللصو  النائمة واالنسحابالشعاع، طريق إىل بين مزغنة، ملوح بناتغريبة ، الوافد

ذكر حكاية بين لسان كما جند ). السيارة، املشهد، السكن(جدا قصص قصرية ، العبور، طريق الشمس، الغربان

النصوص األساسية يف و  الداليل بني النصوص املوازيةو  من شدة التعالق املعنوي، و ري شوار أورد مقدمات ذاتيةاخل

ص املساعدة على التوغل يف املنت إذ عليه من حيث أن العتبات هي النصو هذه اجملموعات خيتل امليزان املتعارف 

يف هذه اجملموعة جند و  على املعاين البعيدة ليس جمهدا واالنفتاحلنصوص اجملموعة حيس بأن جمال التأويل القارئ

 .2هو القصة و  جلنس أديب واحد االثننيهطا التجريب يف مجع بني الشكلني 

                                                            
http: //àswàt-elchmal.com1 

.رجع سابقامل  2 



 وذج تطبيقي مات العشق بعده                                                                   :الثالث الفصل

35 

 

 :ةـــوطئــت

حسب نظريته ومن منظوره  اعتمدهالقد تعددت نظرية احلقول املعجمية عند كل عامل ومفكر وكل  

بدراسة املستوى الداليل لأللفاظ  اهتمامهماخلاص ويتم ذلك من خالل طريقة وضعهم األلفاظ فهذا نتيجة 

للتعبري عن  ياققاتاشاللغوية من خالل رصد تداعي داللة جمموعة من الكلمات اليت ال تنتمي بعضها إىل البعض 

جمال واحد من املسميات أو املفاهيم ذات العالقات العينة املتبادلة حبيث يتشكل حقل أو دائرة من الكلمات 

منها يف الداللة على ذلك معىن  ىفنر  ىمعىن كلمة معينة فيه مبعىن كلمة أو كلمات أخر يتصل ،و اتغطي جماال واحد

مما ميكن يف ضوئه معرفة الكلمة من خالل احلقل الذي تنتمي إليه ويف املقابل يعمل السياق على حتديد داللة 

 حقل معني، وعليه فقد كلمات تنتمي إىلجمموعة  هي ن احلقول املعجمية لأللفاظ أرأيناالكلمة املعينة وعليه 

جنا منها واستخر يها هذه النظرية عل جزء من ري شوار وقمنا بتطبيقخلالعشق بعده  اتضوء على قصة ماللطنا س

 .حبسب ما مسح لنا الوقت ىل لفظ واحد جيمعها وطبقنا عليهعجمية اليت تنتمي إاملأهم احلقول 

 

 :دـــة الوافـــقصمعجم األلفاظ في 

ي عن رجل عاد من الغربة إىل الديار فلم يتعرف عليه أهل املدينة وكانت �ايته كمناقضة حتوهي عبارة  

هو أنه دخل إىل مستشفى لألمراض العقلية، فهنا الروائي قام باقتباس يف مستهل هذه القصة من العصور القدمية، 

يين ينبوع دموع فأبكي �ارا رأسي فيض مياه وع ياليت:"من كتاب إرميا فهو يقول من العهد  القدمي اقتبسو 

 ".وليال

 :)1(وعليه فقد أخذنا بعض احلقول املعجمية من هذه القصة ونذكر أهم احلقول اليت وردت فيها وهي 

 ل الجسدــحق - أ

 العني 

 احلاجب 

 القلب 

                                      
 12-5، ص2009أهل القلم، الطبعة األوىل،  مات العشق بعده، اخلري شوار، منشورات -)1(
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 الظهر 

 األعصاب 

 اليد 

 الذقن 

 اجلسد 

 الدم 

 االنف 

 الرأس 

 األقدام 

 الوجه 

 الذراع 

 ل المكانـــحق-ب

 املدرسة 

 الصالون 

 اإلنارة العمومية 

 املدينة 

 الشارع 

 البيت 

 املستشفى 

 مركز الشرطة 

 غرفة البيت 

 املنزل 

 املكتب 

 احمليط 
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 ل األشخاصـــحق-ج

 الناس 

 الرجال 

 املرأة 

 السيدة 

 الزوجة 

 احملقق 

 الطبيب 

 سي أمحد 

 السكان 

 املعاون 

 ــادضالت-د

 كبرية، صغرية 

 رفع يده، خفضها 

 أقدامكم، أيديكم 

 الوطن، الغربة 

  ،ضحيةمتهم 

 حلوها، مرها 

 :وحـــة ابن ملـــــغريبــتمعجم األلفاظ في 

ففي هذه القصة حيل الكاتب بأ�ا قصة العشق و حب العذري لقيس ابن ملوح وتربطها بالعنوان  

العاشق بلدغ من احلجر :" الرئيسي، كما أورد الكاتب خري شوار مقدمة ذاتية واستهل قصيدته مبقولة حيث يقول
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بالعنوان العشق وهي   ارتبط، وكانت �اية يف هذه القصة موت العاشق، كما انتحرألف مرة من رسالة مراهق 

 :)1(كانت مرتبطة  بعنوان الرواية مات العشق بعده ومنه استخرجنا حقول  معجمية التالية

 ل المكانـــحق

 توباد 

 السكن 

 الشقة 

 العمارة 

 البدو 

 البنايات 

 القاعدة 

 الفندق 

 املستشفى 

 ل الجسدــحق

 األصابع 

 اللحية 

 الدم 

 الرأس 

 املعدة 

 القلب 

 العني 

 الفم 

                                      
 .20-13، ص 2009، األوىلأهل القلم، الطبعة  مات العش بعده خلري شوار، منشورات -)1(
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 :فيما خيص التضاد فقد ورد كالتايل أما

 أرض، حبر

 فندق راقي، فندق حقري

 بياض، سواد

 :ق إلى بني مزغنةــطريمعجم األلفاظ في 

أورد القاص  .كنقطة �ايةسافة اليت تنتهي ببلوغ بين مزغنة  امليف هذه القصة طريق إىل بين مزغنة وهي تعين  

 .وهو مطرب  شعيب وهي العتبة )1(ودكشعبية ومنها أغنية شعبية جزائرية لعبد اجمليد مس ايف هذه القصة نصوص

 .دزاير بالعاصمة

 سومة قيمتك يف قليب عظيمة

 إىل يوم الدين

 قولويل يا سامعني

 رحية البهجة وين

 :)2(كرمها كالتايلوهنا يف هذه القصة طغى فيها حقلني معجميني ونذ  

 ل الطبيعةــــحق

 اجلو 

 اجلبال 

 التالل 

 البحار 

                                      
، يف اجلزائر العاصمة، مطرب شعيب ينحدر من والية تيزي وزو من أشهر أغانيه جزائر يا 1953مارس  31ود، من مواليد كيد مسعبد اجمل-)1(

 .عاصمة
 .33-21، ص 2009أهل العلم، الطبعة االوىل،  مات العشق بعده خلري شوار، منشورات-)2(
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 اهلضبة 

 الشجريات 

 اهلواء 

 احلشيش 

 القمر 

 ل الحيواناتــحق

 السرطان 

 الذئاب 

 الفيل 

 الطيور 

 العصفور 

 السنونو 

 :التضاد فقد وجدنا بعض املتضادات مثل أما 

 .طلعت الشمس، غربت الشمس

 .السواد، البياض

 

 :نسجابالشعاع واالمعجم األلفاظ في 

 :، وهي مقطع صغري)1(وظف نصوصا شعبية وأورد من خالهلا أغنية شعبية لعبد اهللا بن كريويجند الروائي  

 قمر الليل خواطري تتونس بيه

 يا طالب عندي حبيبة تشبه ليه
                                      

أشعاره الصقر امللحون، صاحب طين، ياسايلين،  أشهر، شاعر جزائري من االغواط ومن 1921وتويف  1871و هو من مواليد يعبد اهللا بن كر -)1(

 .شوفو حلباب
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 من مرغويب فيه سهري حباليل

 أنبات نقسم يف الليايل تنظر ليه

 التايل اجلداريفرقين منه 

مهما حقال معجميا  ههنا أورد الكاتبو .والوصول والعودة االنتقالوهنا تتموضع داخل القصة مسافة  

 :)1(هو

 حقل الشعور

 األعماق 

 القلب 

 الذات 

 الدموع 

 األمل 

 احلسرة 

 الندم 

 الشوق 

 اهليام 

 االبتسامة 

 اإلشراق 

 الفراق 

 الفؤاد 

 الذهول 

 االنبهار 

                                      
 .33-27رواية مات العشق بعده خلري شوار،ص -)1(
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 :التضاد

 يكفي، ينثرين

 الفائز، اخلاسر

 الظالم النور،

 

 :ة واللصـــالنائممعجم األلفاظ في 

نومه بفجيعة ودهشة، ففيها قام الكاتب خري شوار  �ايةو القصة على تصور �اية لص هنا يقف يف و  

 :)1(وهو يقول" خليل احلاوي(باقتباس نصوص أدبية ومنها مقطع 

 إىل خاطفي العرائس وسار يف األفراح يف كل عصر ومصر

 ديباجة

 سوف أحكي

 وأعري جوعي صحرائي وعاري

 سوف أحكي

 قبل أن يطرده ديك الصباح

 أفراج الرياح

 :)2(وهومعجمي الذي طغى فيها  وهنا يف هذه القصة نقف على أهم حقل 

 اإلحساسحقل 

 احلسرة 

                                      
 .ديوان خليل احلاوي، رعد جريح، من جحيم كوميديا، يف الشوير من مؤلفاته �ر الرماد، 1982-1919خليل حاوي، شاعر لبناين ولد -)1(
 .40-35قصة مات العشق بعده خلري شوار، ص -)2(
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 الذهول 

 اإلحساس 

 البكاء 

 الرغبة 

 اليأس 

 الشوق 

 الفشل 

 الدهشة 

 احلرية 

 االستسالم 

 الضحك 

 القشعريرة 

 الطاقة 

 التفاؤل 

 التشاؤم 

 

 :البحث عن عطر جازيةمعجم األلفاظ في 

�اية حييل على الوصول إىل املبتغى و  تصور ، وهوالبحث عن عطر جازيةحيكي عن فالكاتب يف القصة  

 .)1(رحلة البحث عن املفقود، فهنا وظف نصا أدبيا وهو مقطع من قصيدة حملمود درويش

 األغنيةوأصب 

                                      
سجل أنا عريب، ووطين ليس حقيبة، أنا لست مسافرة، تعتذر عما : شاعر فلسطيين من مؤلفاته 2008وأوت  1941مارس  13حممود درويش -)1(

 .فعلت

 .47-41مات العشق بعده، اخلري شوار، ص 
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 مثلما ينتحر النهر على ركبتها

 هذه كل خالياي

 وهذا عسلي

 األمنيةوتنام 

 :وهومهما وأورد الكاتب حقال معجميا 

 :لفاظ األجنبيةألالــــحق

 أطالنكيسا 

 أوديسيس 

 أهلة البشر 

 عرائس البحر 

 مدينة الفاضلة 

 جازية 

 تراجيديا 

 تيفوسا 

 

 :طريق الشمسمعجم األلفاظ في 

ات، وورد فيها حقلني ؤ صدق التنبو  وانتهاءجند يف قصة الشمس بأ�ا خرافية حتكي لنا اخليال واخلرافة وفيها وقفة 

 :)1(ومها كالتايل مهمني معجميني

 حقل الفلك

  جنم 

                                      
 .47-41شوار، ص مات العشق بعده خلري -)1(
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 الكون 

 البحار 

 األرض 

 الشمس 

 الكواكب 

 سنوات الضوئية 

 السماء 

 القمر 

 :طبيعيةثالكوار الحقل 

 الزلزال 

 اجلفاف 

 الطوفان 

 الربكان 

 

 :ة العبورـــقصمعجم األلفاظ في 

نقلك اجلسدي ونقاط متتالية ويف هذه القصة تنتصاف الرحلة، �ايةاد يف هذه القصة تقارب املسافة، جن 

أو كظلمات في ":قول اهللا تعاىل هي؛ستهالل يف القصة و اوهي سورة النور ك قرآنيةآية وظفالروائي خري الشوار 

فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد بحر لحي يفشاه موج من 

 .)1(القرآن الكرمي، سورة النور" يراها ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور

 :وهنا وظفالروائي حقلني معجميني ومها 

 حقل حيوانات

                                      
 .40القرآن الكرمي، سورة النور، اآلية -)1(
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 األرنب 

 احلمار 

 التمساح 

 الديناصور 

 اخلنفساء 

 الذبابة 

 مسك القرش 

 النملة 

 العنكبوت 

 اجلراد 

 الفيل 

 الثور 

 وانــــحقل األل

 األزرق 

 األصفر 

 الربتقايل 

 القزحي 

 األسود 

 األبيض 

 :فتمثل يفأما التضاد  

 .األسود، األبيض

 

 :قصص قصيرة جدامعجم األلفاظ في 
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السكن، املشهد، السيارة، وعليه : جد قصرية وهي معنونة كالتايل اوفيها جند بأن الروائي وظف قصص 

 :)1(وهو اواحد جنا منها حقالوهي قصة السكن واستخر  اواحد افقد اخرتنا منوذج

 :حقل األثاث المنزلية

  البيت 

  االستقبالغرفة 

 األرائك 

 السجاد 

 األثاث 

 التلفزيون 

 جهاز الفيديو 

 جهاز اهلوائي 

 غرفة األطفال 

  إلكرتونيةألعاب 

 املطبخ 

 

 :قصة بني لسانمعجم األلفاظ في 

قصة ينتهي هبا الروائي خري شوار يف عرض قصصه، فهي قصرية حتكى على يد عامل ابن  خرآهي هذهو 

مل اللي يروح العا: بطوطة وتكون �ايتها اخلوف، وهنا الكاتب وظف يف هذه القصة حكمة جزائرية وهي كالتايل

 :)2(يتعجمية ونذكرها كاآلوعليه فإننا نستخرج من هذه القصة حقوال م خري من العام اللجي

 حقل األلفاظ الدينية
                                      

 .82-79العشق بعده، اخلري شوار، ص  مات -)1(
 .العامل يل يروح خري من عامل يل جيي، حكمة جزائرية مأخوذة من الرتاث الشعيب -)2(

 .98-85مات العشق بعده، اخلري شوار، ص  -)2( 
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 اهللا 

 الصالة 

 القسطاس 

 الكاهن 

 التقوى 

 اإلصالح 

 الذنوب 

 الدين 

 اخلطيب 

 األنصار 

 كتاب النور 

 املوعظة 

 اخلشوع 

 عيد التطهري 

 املقدس 

 الشعائر الدينية 

 الفريضة 

 املسجد 

 احلق 

 املعجزة 

 الفتنة 

 التعاليم 

 الرشوة 

 املسلمني 
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 اإلخالص 

 األله 

 األمة 

 الباطل 

 األركان 

 :هو اواحد اوجند تضاد 

 .احلق والباطل

 :كما أورد الروائي حقل الوطن وهو

 حقل الوطن

 الدولة 

 الوطن 

 البلدة 

 املعمورة 

 األمة 

 حقل الحرب

 السلطة 

 اجمللس 

 امللك 

 القرار 

 الفرسان 

 األعداء 

 اجليش 

 الرعب 
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 القائد 

 املعركة 

 السيف 

 العرش 

 املؤامرة 

 االعدام 

 العميل 

 اخلائن 

 القتل 

 التحريات 

 الشرطة السرية 

 أعضاء اجمللس 

 الواجب 

 االقتحام 

 قطع أرقاب 

 العلم 

 النداء 

 املكيدة 

 عضو خطري 

 التجسس 

 التعذيب 

 احلرس 

 قطاع الطرق 

 اجلنود 
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 اخلراب 

 السياسة 



 

 

القصة القصيرة الجزائرية  :الفصل الثاني   

 

القصة القصرية : المبحث األول  

 

القصة اجلزائرية: المبحث الثاني  

 

تعريف الروائي اخلري شوار وأهم مؤلفاته  : المبحث الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 الخاتمة
 

 36 

  الخاتمة

داللة األلفاظ يف با إليها يف هذا البحث املعنون وصلننتائج اليت تالحبوصلة جمملة عن أهم  تم عملناارتأينا أن ن

هي أيضا و  عبارة عن كلمات ترتب داللتهان احلقول الداللية إعليه أقول و  مات العشق بعده خلري شوار اجملموعة القصصية

ال خترج عن  هذه العالقاتو  جودها يف حقل واحدو  هذا ميتد إىل بيان أنواع العالقات املمكنو  ،جمموعة جزئية ملفردات اللغة

جيعلها  كما أ�ا تتميز بأمهية بالغة مما،  التنافر، التضاد، االشتمال أو التضمنيو  عالقة اجلزء بالكلو  فالرتاد: هيو  مخس

بني املصطلح العام الذي و  بينهاو  تنطوي حتت حقل معنياليت اخلالف بني الكلمات و  فهي تكشف عن أوجه التشابه ،قيمة

احلقل كما أ�ا  توزيعها يكشف عن الفجوات املعجمية اليت توجد داخلو  ع الكلمات داخل احلقل الداليلجتمّ و  .جيمعها

فهي أيضا ترفع اللبس الذي ، على أ�ا مفصلة هاعاجلحيث  حقول داللية خمتلفة قامت حبل مشكالت الكلمات املنتمية إىل

  .يعيق متكلم

هي ختتار عينة و  من احلياة اأما فيما خيص القصة القصرية فهي تصور جزء، هذا من جانب احلقول املعجميةكان 

ها ئهي بذلك تعرض للحياة يف أجزاو  ،تقف عنده متجزئأو تتمثل يف موقف حمدود ، متميز، منها تتمثل يف شخص منفرد

 .أو يف وقائعها الصغرية

تكثيف وكل جزء فيها جيب أن الاإلجياز الشديد و و  حيتاج إىل قوة يف احلبكو القصة القصرية هي الفن األصعب 

 .إسهابال جيوز أن يكون فيها ، و يكون له دور

األمنوذج واليت شّكلت اإلطار العام  صةأهم احلقول اليت طغت يف القفيه أما الفصل التطبيقي فقد استخرجنا 

 . للموضوع املطروح فيها
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