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شرشارىطقدىاؼؼادر ى

املدــةىبقفةىوجمالىتطورىاألدبىاؼقوؼقوي:ى ى

إنماظـؿوماظلرؼعمظعوملماٌدؼـي،موعومضوبؾهمعنمممنومدميغرايفمأصرزمعشوحـوتم
وتـوضضوتماجؿؿوسقي مخطرية،مغؿقفيمصراعمثؼوصوتمزبؿؾػي،موسؼؾقوتمعؿػووتي،م
وأوضوع ماجؿؿوسقي مخطرية مشري معؿؽوصؽي ..مدوػؿً م ميف مضطع ماظصالت مبني مأصرادمم
اٌدؼـيماظواحدة،مووظدتمحؼداماجؿؿوسقومرػقؾو،متلؾىميفمػدمماظعالضوتماإلغلوغقيم
بنيمدؽونماٌدن،موبؼقًمػذهماظعالضوتمضوئؿيمسؾىمماٌودة،مظؽـفومدرسونمعومطـًم
تـؿفي موتزول ممبفرد ماغؿفوء ماظلقوظي ماظـؼدؼي مأو مزوال ماظؾذة ماىلدؼي ،مواٌـػعيم
اظذاتقيماآلغقي ..م
م وميؽنماظوضوفمسؾىمسوملماٌدؼـيماظصـوسقيموعومتؾعؾهمعنمدورمصعولميفمربطم
اظعالضوتمبنيماٌمثراتماالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي مواظلقودقي،موطقفماغعؽس مذظكم
ضؿنماظـصماظروائيماظؾوظقلي .م

.1ىاؼقوؼقوقةىاألدبقةىوؽووظاتىوجودؿاىيفىاجملكؿعىاؼغربي:ى ى

تؿؾكص ماهلواجس ماٌرطزؼي ماظ ي مهرك ماظـصو ماظؾوظقلقي مأو متؼف موراءم
إغؿوجفوميفماألدبماظغربيمضؿنماظؿؿػصالتماآلتقي:مم م

أ-ىاحلقاةىاالجكؿاطقةىواالغكصادـةىواؼوقاسقةىوارتقاصفاىباملدــة :ى
عنمبنيماٌشوطلماظ يمؼعرصفوماجملؿؿعماظغربيماٌؿقضرماظقوم،ماتلوع ماٌدؼـي،م
وعو مؼػرضه -مػذا ماالتلوع -مسؾى ماٌلؿوى ماهلقؽؾي مأو ماظػضوء ماٌؽوغي موتؽدسم
اظلؽونموطـوصؿفم،موعومؼرتتىمسـهمعنمتعؼقداتميفماإلؼصولمواظؿعوعلممغؿقفيمبروزم
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زواػرماجؿؿوسقيمدؾؾقيمخطرية،متطػومأشؾؾفومسؾىمدطحماظـصماظؾوظقلي،موميؽنم
أنممغذطرمبعضفو:م م
ممنومحسماألغوغقي،موحىماظذاتمظدىماظػردماألوروبي،مواغؿشورمػذهماظظوػرةموادؿػقوهلوميفماجملؿؿعوتماألطـرمتصـعو .م
 ماظؾقٌمسنماظوحدةمواظعزظي،موػذامغؿقفيماظضغطماالجؿؿوسي ماٌػروضمسؾىماألصراد مواٌؿلؾى ميف م ماظالتعوؼش ماالجؿؿوسي ميف ماظؿفؿعوت مايضرؼي مسؾى مشرارم
اظؿكظفمواظؿضوعنمبنيماألصرادميفماجملؿؿعوتماظرؼػقي .م
اظطؿوح مسؾى ماسؿالء معراطز ماظلؾطي ،مسن مررؼق مادؿكدام مأضؾح ماظطرق،موأوضعفو..ممطوظؾفوءمإديماظؿزوؼرميفماالغؿكوبوتمواٌؿوردوتماظالذرسقي،مواظرذوة ..م
اظؾفوء مإدي ماظعـف ماظشػفي مأو ماىلدي ،مومموردي ماظعـف ماظلقودي ،موعومؼلؾؾهمػذاماظعـفمعنمضقوؼومإغلوغقيموأزعوتماجؿؿوسقيمواضؿصودؼي ..م
 ماغؿشور متعوري ماًؿر مواٌكدرات ميف ماألودوط ماظطالبقي موداخل ماٌدارسمواىوععوت،موعومؼـؿٍمسنمذظكمعنمتدػورميفماظعالضوتماألدرؼي ..م
 م اهلقؽؾيماظعؿراغقيمظؾؿدؼـيماٌعوصرةمموعومتػرزهمعنمتـوضضوتمسؾىماظصعقدماالجؿؿوسي مواالضؿصودي مواظـؼويف مواألعين ..مغؿقفي ماظػوارق ماظطؾؼقي ،مواظعـصرؼي،م
وترديماٌلؿوىماٌعقشيمظؾعضماظػؽوتماالجؿؿوسقي .م
اظـؿو ماظدميغرايف مظؾلؽون مداخل ماٌدؼـي موعو مؼػرزه مػذا ماظـؿو ماظلرؼع معنمعشوطلمدقودقيمواجؿؿوسقيمطوظؾطوظيممواغؿشورماىرميي،مواظعـف ..م
 ماغؿشور مممورديماىـسمهًمتلثريماظدسوؼيمماإلذفورؼيماظ يمتؿكذمعػوتنممجلمماٌرأةماظعوريمعودةمهلو،موتطورمودوئلماإلسالمماظلؿعقيماظؾصرؼي)،ماظلقـؿوء،م
اظؿؾػزة،ماظرادؼو،مماظػقدؼو،ماألغرتغوت)..موطـرةماٌالػي،مواسؿؾور ماىـسمزوػرةم
اجؿؿوسقي متلؿح مبفو مأخالق ماجملؿؿع ماظغربي ..مدون مصرض مرضوبي مسؾى ماألصرادم
اغطالضومعنمصؽرةمحرؼوتفمماظشكصقيموحؼوضفمماالجؿؿوسقيموادؿػقولمأعرماٌؿورديم
اىـلقيمواظؾواطمغؿقفيمتعوريماظشؾوبماٌكدراتمحقوةماظؾفومواجملون،مواغؿشورم
اٌكدراتميفماألحقوءماألطـرمدؽوغو .م
ب-ىىاحلقاةىىاؼلؼاعقةىيفىاؼغربىوتطورىاجلفازىاإلـدـوؼوجيىواؼػؽري :ى
ميؽنىأنىؾؾهصىؿذاىاجلاؾبىيفىاؼظواؿرىاآلتقة :ى
م-ماغؿشورماظػؽرماظعؾؿيمواظؿؽـوظوجيموتطورماظصـوسوتماٌكؿؾي.م م
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 متطورمجفوز ماظؾوظقسموتودقعمذبولماخؿصوصوته مغؿقفيماظػصلمبنيماظطؾؼيماظعؼالغقي ،مصوظؾوظقس مػو متطوؼر مظشكصقي ماظشرؼف ،مأو مػو ماظؼوغون مذبلدا ميفم
عواجفيماظغرائزماظ يمهوولمتدعريمبـقيماجملؿؿع ..م
ذيودمايسماظدؼين،موسدممصعوظقؿهميف مايقوةماالجؿؿوسقي مواظلقودقي.موميؽنم
أنمغؾكصماٌظوػرماٌذطورةمأسالهميفماظشؽؾنيماآلتقني :م
شؽل:ى 11ى
م
اٌدؼـي م
م
اظؿمطورماظؿؽـوظوجي
عشوطلمدقودقيم
اجؿؿوسقيموماضؿصودؼيم
اٌول م

اٌشؽوكمصقفمم
(علوسد،مععورض)

اىرميي م

احملؼق م

غؿوئٍماظؿقؼقق م
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شؽلى :10ى
ى
اٌدؼـي م
ى
ى
ى ؽشاػلىاجكؿاطقةىوىاغكصادـةم:ماظدميوشراصقي،ماظلؽن،ممممممممممممممممممم
ى اظؾطوظي،متطورماٌلؿوىماٌعقشي ..م
ى ؽشاػلىسقاسقة م:مغظممايؽممتداوهلوموماخؿالصفومميفماإلؼدؼوظوجقو،م
اظغش،ماظؿزوؼر،ماظعـفماظلقودي ..م
ى
ؿقؽؾةىاؼعؿرانى:ى ى
ى
منومايسماظذاتيمومشؾؾيم"األغو"م" Développement et triomphe
ى
du Moi Amour de Soi
ى اظؾقٌمسنماٌولمممممممممممممماىرمييم م
ى
ى
 احملؼق مؼـؿؿي مأو مال مؼـؿؿي مإديم
جفوزماظؾوظقس
م
م
م
م
م
م
م
م

 سدمماظـؼيميفماٌمدلوتماظلقودقي
 احملؼقمذكصقيمحؼقؼقيمأومخقوظقيم
Arrestation du
Criminel
موضوع الشك

ؽواطدىىىىىىىىىىىؽعارض

Suspect

اؼؼقضىطؾىىاجلاؾي ى

ؽالحظةم:مميؽنمأنمؼؼدمماٌعورضمععؾوعوتمتلوسدماحملؼقميفمحبـه ..م
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طوغًماظرواؼيماظؾوظقلقيممثرةمهلذاماظؿقولمماًطريميف ماظرتطقؾيماالجؿؿوسقيم
واظـؼوصقي مواالضؿصودؼي مواظعؿراغقي مواظلقودقي مألوروبو ماظؼرن ماظؿودع مسشر ،موبداؼيم
اظؼرنماظعشرؼن..موأسؿؼدمأغهمالمميؽنمتصورمأرضقيمأخرىمٌوظدمػذاماىـسماألدبيم
وتطوره ،مظؽن مإووػوته مبعد مذظك متؾؼى مرػقـي معضوعني ماظـصو ماٌعروضي مسؾىم
اظدرادوتماظـؼدؼيمواظـػلقي .م
إن ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مطؿفل م مأدبي موظقدة ماحلداثة ىاؼغربقة -ممبػفوعفوم
اظوادع-اظ يمسرصؿفومأوروبومبعدمماظـورةمماظصـوسقيممبػرغلو،موؼػفممعنمايداثيم
حلىمتعرؼفماظدطؿورمربؿدممسؾيمربؿدمأغفوم"مضوةماجؿؿوسقي معلؿؼؾي،مدبضعم
ظؼواغنيمداخؾقيمخوصيممبفو،مإالممأغفوميفماظـفوؼيمإغؿوجمظرؤؼيماإلغلونموإرادته  .م
وإذامأدرطـومعضؿونممػذاماظؿعرؼفموأبعودهماظدالظقيماٌكؿؾػي،مطونمبنعؽوغـومأنم
سبددمأربعمعراحلمأدودقيمظعؿؾقيماظؿقدؼٌ .م
املرحؾةىاألوىل:ىىؽرحؾةىاإلـؼاضىأوىاؼصدؽة :ى
وػيمعرحؾيمتؿؿقز مبوظصراعماظذيمحيدثمبني ماظػؽرماحملوصظمواظػؽر ماجملددم
مبعـىمأنماجملؿؿعماظؿؼؾقديمحقـؿومؼواجهمأصؽوراموغظؿوموخاراتمحدؼـي،متظفرم
بداخؾهمأصواتمتطوظىمبوظؿفدؼدمواإلصالح  .م
املرحؾةىاؼلاؾقة:ىاإلصالحىواؼكندـث :ى
حنيمتؿضحمصؽرةماظؿقدؼٌميفماجملؿؿع،مؼزولممتدرجيقوماظصراعمبنيماظػؽوتم
اجملددة،موحيدثماطؿؿولميفماٌـظورماظلقوديمواالجؿؿوسيمواظـؼويف ..م
املرحؾةىاؼلاؼلة:ىىؽرحؾةىاؼكمؾي :م
وػي ماٌرحؾي ماظ ي متؿقؼق مصقفو مبوظػعل ماظؿقوالت ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي،م
صقـؿؼل ماجملؿؿع معن مذبؿؿع مرؼػي مؼعؿؿد مسؾى ماظزراسي مططرؼؼي ميف مايقوة ،مإديم
ذبؿؿعمصـوسيمحضري ..م
سرصًماظرواؼيماظؾوظقلقيميفماظغربمسدةممأروارموظؽـفوميف مذبؿلمػذهماألروارم
طوغً متػصح مسن م مطشف موصضح مايقوة ماظرأمسوظقي ممبؿـوضضوتفو ماٌكؿؾػي ،موإنم
طوغً مػذه ماظرواؼي ميف مبداؼي متطورػو متوخً محل مأزعي ماجملؿؿع ماظارجوازيم
1

2

3

-1ربؿد ،مسؾي مربؿد :مأصول ماإلجؿؿوع ماظلقودي -ماإلدؽـدرؼي ،مدار ماٌعرصي ماىوععقي ،ماىزء ماظـوظٌ:م
.301. -،3654
-2ماٌرجعماظلوبقم .301-.
-3ماٌرجعماظلوبق-.م م301
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اظرأمسوظيميفمذؽلمحؾؼيمعغؾؼيممطؿومذػىمإديمذظكمأحدماظـؼودماظػرغلقنيميفمضوظهم
"وتؾدوماظشكصقيماألردؿؼرارقيميفماظدؼؽورماظذيمتؿؿؾـوهماظرواؼيماظؾوظقلقي،مدقؿوم
اإلرورماٌؽوغيماظضققماظذيمتػرتضهمغظرمبـوءممػذاماىـسم(عنممضصورمصكؿي،م
وضصورمرؼػقيمصغرية)مأومذكصقوتمذاتمرتىماجؿؿوسقيمأردؿؼرارقيمرصقعيم(دػريم
طوغؿوس ،مأعري) موؼؿفؾى معن مخالل مأحداث ماظرواؼي ،ماسبراف مػذه ماظطؾؼيم
اظارجوازؼيماظرأمسوظقيم(مشش،متزوؼر،مإبرتازم)،موظؽنمصضحمػذاماالسبراف،مالم
ؼظفر ميف ماألدب ماظؾوظقلي ماظؽالدقؽي ،مإال معن مخالل ماإلرور ماألخالضي ماظذيم
حددته مػذه ماظطؾؼي مظـػلفو ..موطلغه ماسبراف م معشروع مخيصفو موحدػو ..موظذظكم
تؾدومصورة..مأردونمظوبون(Arsène Lupin)..ىرعزامرؾؼقو،مؼعؽسمبطوظيمخقوظقيم
ذؾقفيمبؾطوظيم"دونمطقشوت"محنيمحيوربمخقوالمرؾؼقوموػؿقو،مدرسونمعومؼلؼطم
يفممأتوغه .م م
وتؾدومسالضيماظؿشوبهمطؾرية مبنيماظػرودقيمطؾطوظي مرسوؼي،موعػفومماظؾوظقلقيم
طؾطوظيمعدغقي،موػـوكمعومؼارزمإجراءمعؼورغيمبنيماظصـػني:م م
تقؿزممأدبماظػرودقيمبطوبعهماٌـوظيميفماظوصف،مسؾىمسبوممعوماتلممبهمصنم
اٌالحم ميف ماظعصور ماظودطى معن مضؾل ".مصوظؾطل ميف ماظؼصي معـل ماظػورس ماظؽوعل،م
ؼعقش ميف مسومل مبعقد مسن مايؼقؼي ،محقٌ مهؿقه م مضواغني مشقؾقي  .مصفو محيوربم
زبؾوضوتموحشقي،موسؿالضي،م"والمؼربطمبنيماألحداثمدوىمذكصقيماظؾطلماظ يم
تـؿؼلمعنمغصرمإديمغصر" .م م
إن ماٌ مثرات ماٌؾوذرة موشري ماٌؾوذرة ميف ماألدب ماظؾوظقلي ميف ماجملؿؿع ماظغربيمم
تؽؿنميفماٌوروثماظـؼويفمبوٌعـىماظوادعمظؾؽؾؿي،مأي"مععؿؼداتماظـوس،موعواضػفمم
واووػوتفم  ،موضقؿفم موسوداتفم موأمنوط مدؾوطفم ،موشري مذظك معن مأدودقوتم
وعؼوعوتماظـؼوصي" موالمميؽنمبليمحولمعنماألحوال،مصصلمػذاماىوغىمايقويم
يفمزفورماىـسماألدبيموتطوره،موػذهماٌـوظقيمحوضرةمطصػيمعالزعيمظؾطلماظرواؼيم
اظؾوظقلقي،مإالمأنماظػورقمبنيمبطلماألدبماظػرودي،موبطلماألدبماظؾوظقليمؼؽؿنم
4

5

6

7

DI-MANNO YVES : Roman policier et société.- Paris , Europe , N° 571-572, 1976.p.119.
201.

-5شـقؿيممػالل:مماظـؼدماألدبيمايدؼٌ-.بريوت،مدارماظعودة،م-،3654
-6ماٌرجعماظلوبق-.م .201.
-7د.سؾدماهلل،مسؾدماظدائم:ميفمدؾقلمثؼوصيمسربقيممذاتقي-.مبريوت،مدارماآلداب،م-.3651م 04.
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يفمغوسقيموجـسماٌكؾوضوتماظ يمؼصورسفومطلمعـفؿو،مصؾقـؿومؼصورعماظؾطلميفم
اظؼصص ماظػرودي مزبؾوضوت موػؿقي ،موسؿالضي ،مهؿقه مضواغني مشقؾقي ،مؼصورعم
اظؾطلميفماظرواؼيماظؾوظقلقيمزبؾوضوتموحشقيمظؽـفومعنمجـسماآلدعقنيم(مسصوة،م
ذبرعونمذواذ،معرضى)،مهؿقهمضواغنيمذرسقيموضعقيموػومؼعقشمحقوةمواضعقيم
هؽؿفومروابطممسؼؾقيمربضي ..م
واظوصوءمبوظـلؾيمظؾؾطلميفممأدبماظػرودقيمشوؼيميفمحدمذاتفو،ممويفمدؾقلمػذام
بوظػؾلػيماألصالروغقي،مطؿومتلثرمبوظـزسيمماظػرودقيمسـدماظعرب"..
مإنمايىماًوظصمعؾدأمذرؼفم"والمبدمظصوحؾهمأنمؼـؿصرمسؾىمعومؼؼومميفم
دؾقؾهمعنمسؼؾوت،موظؽنماحملىمسؾقهمأنمؼارػنممسؾىمصدقمحؾهمبوًضوعمألعرم
حؾقؾؿهموظومطونمميفمػذاماًضوعمػالطه "..م
إ نمػذاماظؿلوعيمبوظعورػيميفمأدبماظػرودقيممحوظهمإديمأدبم"مطونميفمذبؿؾهم
عؿصـعو،مبعقدامسنماظواضعميفمسوملمعنماٌـل" موظذظكموضفم"مدرصقـقس"معنمأدبمم
اظػرودقيمعوضفماظـوضدماظلوخرميفمضصؿه..مدونمطقوخؿه،موؼػصحماظدطؿورمشـقؿيم
ػاللمسنمػذهماظلكرؼيمبؼوظه":موضدمدكر-مدرصقـقس-معنمأدبماظػرودقي،موعوم
صقه معن متصـع مو مزؼف ،موأغه ممبـوظقؿه مؼؾعد مطـريا مسن ماظواضع مسؾى محلى معومم
ؼعرصهماظـوس،مصقػلدماظعؼولمخبؾطهمبنيمسوملمماظغقى،موسوملماظواضع" 11م
واظؾطوظيمميفماظؾوظليماألدبقيمتؿلممبوٌـوظقيميفمترطقزػومسؾىمتػوق-احملؼق-م
سؾىماجملرم،معفؿوممبؾغًمدرجيمذطوئه،موحقؾه،مطؿومأنماظؾطلمؼؿؿقزمبوظـزاػي،مم
واظشفوسي مواإلخال ميف ماظدصوع مسن مايق ،موربوربي ماظشر ،موظو مطون ممثن مذظكمم
حقوته ،مودبؿؾف ميف مذظك مسن ماظؾطوظي ميف ماألدب ماظؾوظقلي معوضوسو م مؼلؿققم
اظرتطقز ..م
وتؿضحمسالضيماظؿشوبهمبنيماظػرودقيمطؾطوظيمرسوؼي،موعػفومماظؾوظليمطؾطوظيم
عدغقي ،م يفمطونماظصراعماظذيمخيوضهماظؾطلميفماىـلنيماألدبقنيمصراسوموػؿقو،مم
ؼؿؿـل ميف مطػوح ماظػورس مضد ماظوحش ،مواظعؿوظؼي ،موصراع ماحملؼق مضد ماجملرعنيم
واظعصوةموػومطػوحمموصراعماٌـؿصرمدائؿو،موتلتيمبعدمذظكماظـفوؼيماٌؽررةمدائؿومعنم
8

9

10

-8مٌرجعماظلوبق .-مم.201
-9م شـقؿي،مػالل:ماظـؼدماألدبيمايدؼٌ-.م .201.
-10ماٌرجعماظلوبق -.م.م.201
-11شـقؿي،مػالل:ماظـؼدماألدبيمايدؼٌ.201. -.
51

إغلوغقوتمسددم،31جوغػيم-مأصرؼلم1003

زػرماظؾطلمحبؾقؾؿه،موتغؾؾهمسؾىممذيقعماظصعوبوت" موتؽؿنماحملؼقمعنماظؼؾضم
سؾىماجملرمموتؼدميهمظؾعداظي .م
وظذظك مضؾّد مدرصـؿقس متؼؾقدا مدوخرا ماظؾطوظي ماظػرودقي محقٌ م"غؼل مايوادثمم
عنماظـوحقيماٌـوظقيمإديمغوحقيمػزظقيمؼصطدممصقفومماٌـولمبوظواضعمماألظقم،موتؼدمم
طـرياميفماظؿقؾقلماظـػليمظشكصقؿه،مصفعلمعـفومممنوذجوممبشرؼو 13"..م
وؼلؿكؾصمعنمغظرة -مإؼفمديمعوغو -ماٌعروضي -مدوبؼومأنمماظؾطلماًقوظيم
اٌؿؽرر ميف ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مظقس م مإال مأداة مرقعي مؼلؿكدعفو ماظؽوتى مظؿؿـقلم
اظشكصقيماظؼوغوغقيم بعقدامسنمرجلماظؾوظقسماظذيمؼشكميفمغزاػؿهميفماظدصوعمسنم
عصوحل م ماظطؾؼي ماألردؿؼرارقي موػو متؼؾقد مدوخر مؼعؽس مخؾٌ مػذه م ماظطؾؼي،م
وعرضفوماالجؿؿوسي م"مإنمزوػرةماالسؿؿود مسؾىمربؼقمدريمحر م( Détective
)privéمتعؽسماظوجهماًػيمٌؼصدماظارجوازؼيماٌؿؿـلميفمسرضمضضوؼوػوماظلرؼيم
سؾىمػذهماظطؾؼيمظـػلفومٌعوىيمصضوئقفوميفمإرورمدريمعغؾق،موعوممميؽنمأنم
"
تؽشػهمعنمجواغىمدغقؽيمعؿـوضضيميفمحقوةمػذهماظػؽيمعنماجملؿؿع
ممموضدمعـلمػذاماظؿقورمصػوةمعنماظؽؿوبماظؾورزؼن،مبلؿوؼوتمعؿػووتي،مغذطرم
عـفم-سؾى مدؾقل ماٌـول مال مايصر معورؼس مظوبون م-3531( Maurice Leblanc
 ،)3613م موجودؿون مظورو م )3610-3526( Gaston Lerouxموأجوتو مطرؼل ي م
.)3643-3563( Agatha Christieم م
إن ماظؼصي ماظؾوظقلقي مظدى مػمالء ماظؽؿوب متؿضؿن ميف مأشؾؾفو مصورا معن مايقوةم
اظقوعقيمظؽلماظػؽوتمواظشرائحماالجؿؿوسقي،مإالمأنماظؾطلمصقفومالمؼـؿظرمإديمسؿقم
ايقوة،موصراعمأصرادػو،موالمؼفؿهمعـفومدوىمحلماظؾغزماٌطروحمبؽقػقيمرؼوضقي،م
بعقدةمسنماظؼقمماالجؿؿوسقي،موعوممتـلمعنمخريمأومذر .م
وؼظفرمأنماظرواؼيماظؾوظقلقيمضدمحوصظًمسؾىمبعضماظـوابًماظػـقيمسؾىماظرشمم
عنماظؿطورماظؽؾريماظذيمسرصؿهمػيموعومتػرعمسـفومعنمأغواعمأدبقيمسددػوماظـوضدم
اٌصري مربؿود مضودم ميف مضوظه ":مواظطرؼف مأن ماظرواؼي ماظؾوظقلقي محبؾؽؿفوم
وغواعقلفو،مضدمأصؾقًمغوسومأدبقومأعوم(عنماألعوعي)مظؾعدؼدمعنماألغواعماألدبقيم
اظ يمازدػرتميفماظؼرنماظعشرؼن،مواغؾـؼًمعـفومرواؼيماظؿفلس،مثممرواؼيماًقولم
12

14

-12ماٌرجعماظلوبق -.م.201
-13اٌرجعماظلوبقم-.م .201.
-Di- Manno, Yves : Roman policier et société.- Op.-p.10.
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اظعؾؿي،مورواؼيماًقولماظلقودي،موأؼضوممرواؼيمماظػوغؿزؼي،مورواؼيماظؿكوؼف،م
وعومإديمذظكمعنمماألمسوءمأومهًماألضلومماظ يمتػرسًمسنماظـوعماألدودي"...
وأعوماظـوابًماظ يمضرضؿفومغظرؼيممػذاماىـسمصؿؿؿـلميفمأنمأشؾىمذكصقوتم
اظرواؼيماظؾوظقلقيم"ممإعومضقوؼومأومعشؾوػني..مأعوماظؼؿؾيمواٌؼؿوظنيمصفممذكصقوتم
ثوغوؼيم.مخيؿػيماظؼؿقلميفماظػصولماألودي..موؼؾؼىماظؼوتلموراءماظلؿورموالمؼوجدم
عـػذمعـفومإديمعوضفمإغلوغيمصؽه،موظذظكمصوظعوارفمدائؿومعشؾوػيموعوضعمرؼؾي،م
وتعقش ماظشكصقوت معؿوترة م ماألسصوب متـؿظر محدوث ماٌوت ميف مأؼي ميظي،م
وظؾؼرؼؾنيمعـفو "..م
وؼالحظ ماظـوضد مضودم ميف م مػذا ماظلقوق مأن مأشؾى مطؿوب مػذه ماظرواؼوت ماػؿؿوام
بوٌعوصرة مسؾى محلوب ماظؿورؼخ ،موطوغً ماىرميي مػي مغؿوج ماظعصر مبنؼؼوسفوم
اجملـونماٌؾهمبوظغؿوضمواظدم،مسؾىممدؾقلماٌـول،مصننماظرواؼوتماظؿورخيقيماظ يم
طؿؾؿفومأجوتومطرؼلؿليمسنمعصرماظػراسـيموبوبلماظعراقمطوغًمايؾؽيماظؾوظقلقيمم
صقفومأضعف،مغؿقفيماالػؿؿوممبنبرازماظـواحيماظؿورخيقيمسؾىمايسماظؾوظقلي  .م
وؼلؿكؾصمعنممتؿؾعماووػوت مػذهماٌضوضؿنيمأنماظرواؼيماظؾوظقلقيمبعدمأنم
طوغً محؽرا مسؾى مرؾؼي ماظـؾـالء مواظارجوازؼني ماظرأمسوظقني م ميف مبرؼطوغقو ،ماتلعم
غطوضفو موادبذت مذؽال مجدؼدا معغوؼرا مزفرت مبواطريه ميف ماظوالؼوت ماٌؿقدةمم
األعرؼؽقي موطون مذظك مذوػدا مسؾى ماظؿقوالت ماىذرؼي ماظ ي مسرصؿفو ماظوالؼوتم
اٌؿقدةمميفماظـالثقـوت عنماظؼرنماظعشرؼنمأحدثًمتغقرياتمبورزةمسؾىماٌلؿوىم
االجؿؿوسي مواظـؼويفمواالضؿصودي مواظلقوديموؾًمأػممعظوػرػو،موبدامواضقومأنم
طؿوب مػذه ماظؼورة معن ماظعومل مضد مدبؾوا مغفوئقو مسن مجو ماظؼؾق ماظذي مطون مؼطؾعم
طؿوبوتفم،مواوفوا مسبومتؾينمشضىماظشورعمأومبوألحرى..مإغهماظؿزام -معنمغوعم
جدؼد -مبؼضوؼو ماجملؿؿع،موبذظكمؼدخلمسوملمماظرواؼيمماظؾوظقلقيمسفدامجدؼدا،م
ؼؼول مسـه ماظـوضد -مإؼف -م" مأغه مسفد ممتقزت مطؿوبوته مبؾعض م ماًصوئص،موضدم
سرصًمررؼقماظـشرمواالتصول مبوىؿوػريمبػضلمضـوةماظصقوصيمواجملالت..مجؾؾًم
ذبؾيماظؼـوعماألدود"ممBlack Maskم-ممحوهلوممجقالمجدؼدامعنماظؽؿوب،مدبؾوام
.15

16
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-15واؼيماظؿفلسمواظصراعماظعربيماإلدرائقؾي-.م .10.
-16اٌرجعماظلوبق.13. -
-17اٌرجعماظلوبق-م )13 ،معنمبنيمػذهماظرواؼوت،مجرمييميفمواديماظـقل،مورواؼيمطوظ يموريمأحدظـفوم
يفماظعراق.
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بصورةمعػوجؽيمسنمتؼوظقدماظؽؿوبوتماظؾوظقلقي،موتؾـوامررؼؼيمواضعقيمتعؿؿدماٌؾوذرةم
يف مردم مهرطوت موتطورات ماجملؿؿع ماألعرؼؽي ماٌعوصر مبعقدا مسن ماظؿفوميوتمم
اًقوظقيماإلنؾقزؼي،موضدمممشلمػذاماىقلماىدؼد"...دؼشلمػوميقًم Dasheill
Hammetم)1894-1961ممو-رميوغدمذـدظرم  Raymond Chandlerموػوراسمعوكم
طويHorace Mc Coyموابؿدسوامذكصقيمبطوظقيمدبؿؾفمجوػرؼوميفمممقزاتفومسنم
ذكصقيماظؾطلماظؽالدقؽي،مإغفومذكصقي-ماٌكارماظلريماظذيمؼؿوديماظؾقٌميفمم
اظؼضوؼو ،موتؽون متدخالته مشري مرمسقي ،مإغه مؼعؿل مسؾى مػوعش ماظؼوون مبطرقم
خوصي،موؼؾؼىمجوػرموجودهميفمذؾؽيماظعالضوتمضوئؿومسؾىماظؾقٌمسنمايؼقؼيم
وطشػفو م مسورؼي محؿى م موظو متطؾى مذظك ماظؿضققي مبؾعض ماظؼقم ماالجؿؿوسقيم
واألخالضقي م
.18

اؼقوؼوةىاألدبيىوىواجملكؿعىاؼعربي ى

ادؿطوسً ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مأن متؾعى مدورا مطؾريا ميف مبٌ ماإلؼدؼوظوجقيم
اظؾقاراظقيميفمأوروبومواظوالؼوتماٌؿقدةم"بوسؿؾورػومأطـرماظؼـواتمذعؾقي،مإذممتؽـًم
عنمهوؼلماٌغوعرةمواظؾغزموايؾممإديمأدواتمتزؼنيمثقوبماظؾوظقس،موهوؼؾهمإديم
ذكصقيمغوصذةموعمثرة" موضدمدوسدمسؾىمذظكمسواعلمطـرية،مطوظؿطورماظصـوسي،م
واتلوع ماٌدؼـي موتعؼد مايقوة مصقفو ،مومنو ماالضؿصود ،موتطور ماظعؾم مواظؿؽـوظوجقو،م
وردوخماظدميؼرارقيموحرؼيماظػؽر ..م
أعو ميف مبالدغو ماظعربقي مصوألعر مشري مذظك م"صوظؼصي ماظؾوظقلقي ماظ ي مترذيً معـذم
زعن موصدرت مضؿن مرؾعوت مذعؾقي مبؼقً مخورج مضدرة ماإلبداع ماظعربي مسؾىم
إغؿوجفو، "...مصؼدمترجممروغقوسمسؾدهمدؿؿوئيمضصيموإظقوسمصقوضم12معلرحقيم
وأبو مخؾقل ماظؼؾوغي  . 30موضد مسوب ماظدطؿور مأغور ماىـدي مسؾى مػذه ماظرتذييم
ووػؾفومعوضػـوماظؿورخيي،موضقؿـوماألدودقيموذاتقؿـومطلعيمسربقي .م م
.19
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 -19اًوري،مإظقوس:ماظذاطرةماٌػؼودة-.م .120.
-20اٌرجعماظلوبق.120 -،
-21اىـدي،مأغور:مخصوئصماألدبماظعربي-م 122 .
-22اٌرجعماظلوبق-،م م.122
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طون معن ماٌػروض مأن متؾعى ماظرتذيي مدورا مإجيوبقو ميف مغؼل ماألسؿول ماألدبقيم
اظؽارىمإديماألدبماظعربيمًدعؿهموتؼوؼؿهمظؽـفوماسبرصًميفمزلماظضغوطماظغربقيم
هولماظرتذييمسنمأػداصفوماألدودقيمإديماظؿلؾقيموإرضوءمرشؾوتماظؼراء  .م
وؼذطر ماظدطؿور مأغور ماىـدي مأن مؼودف مأدعد مداشر مضد مأحصى مسشرة مآالفم
ضصيمترذيًمحؿىمأوائلمايربماظعوٌقيماظـوغقيمم(..)3616موضدممترجممأشؾىم
ػذهماظؼصصمعنماظػرغلقي .م م
إنماألدبمماظعربيمملمؼؽنمضودرامسؾىمأنمؼػرضمذاتقؿهموعـففهمسؾىمحرطيم
اظرتذييممايدؼـيمصؼدمجوءتمعنمخاللمعرحؾيمادؿعؿورمظهمدقطرةممصؽرؼي،موظهم
أداةمعنمأدواتماظغزوماظـؼويفماظ يمهوولمأنمتػرضماظػؽرماظغربيميفمطلمذبول
وظذظكمطونمدورمماظرتذييميفممصـوسيماظرواؼيماظؽوظوغقوظقيمخطريامجدا،موعنمػـوم
طوغًمأػدافماظغزوماالدؿعؿوريماظـؼويفماظواصدمأنماغؼض مسؾىمعؼوعوتماألعيمسنم
ررؼق معلح مآدابفو موصؽرػو موشزوػو ممبذاػى موصؾلػوت م موغظرؼوت معلؿطوسو معنم
خاللماظرتذيي،موخيؾصمأغورماىـديمإديمايؼقؼيماظؿوظقيموػيمإديمشزومومتققعهم
وتذوؼؾهميفمبوثؼيماٌودؼيمواإلبوحقيماظوثـقيموإخراجهمسنمعؼوعوته،موصرضمعؼوعوتم
أخرى مسؾقه  .موإال مطقف محفؾً ماألسؿول ماألجـؾقي ماىودة ماظؾـوءة معن ماآلدابم
واظػـونمواظعؾوممواظػؽر،موصرضًمسؾقـوموترذيًممظـومأظوانمتـريماظغرائزموتدصعمإديم
اظشؾفوتميفمذبولماظدؼنمواألخالق موظذظكمبؼقًمػذهماظرتذيوتمخورجماػؿؿومم
اظعربي مألغفو مطوغً معرتؾطي مبوظػؽر ماألوروبي ماظذي مؼلؿؿد معؼوعوته معن ماآلدابم
اظقوغوغقيمواإلشرؼؼقيماظوثـقو،موعنمػـومصننمضراءماظرتذيوتميفمأدبـومالمؼلؿطقعونم
أنمؼعرصوامعوضػفمممتوعو .موظذظكمغراػممؼصورسونمػذاماألدب،موملمؼؿؼؾؾوامعـهمعوم
رأوهمعـودؾومٌزاجفمماظـػليموأذواضفم،مذظكمألنماظغربيمحنيمترجممعوماضؿؾسمعنم
األدبماظعربيمطونمضوؼوموطونمضودرامسؾىماألخذمواظرصض  .م
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ممومدؾقمغلؿـؿٍمأنماظرتذييمادؿفدصًميفمأشؾؾفومغؼلماألسؿولماظؼصصقيموعنم
بقـفوماظؼصيماظؾوظقلقي،مطؼصصمأجوتومطرؼل ي،مطوغونممدوؼلموعورؼسمظوبالنم
وشريػم ،مإال مأغفو مبؼقً مخورج مضدرة ماإلبداع ماظعربي مسؾى مإغؿوجفو مصؿو مأدؾوبم
شقوبماظؼدرةمسؾىماظؽؿوبيماظؾوظقلقي؟مغؿصورمأدؾوبمشقوبمػذهماظؼدرةميفماظعواعلم
اآلتقي:م م

احلقاةىاالجكؿاطقةىواؼوقاسقةىواؼػؽرـة :ى

غعقش ماظقوم ممتزضو مصؽرؼو م موأؼدؼوظوجقو مخطريا مغؿقفي متعدد معصودر مثؼوصؿـوم
وصؽرغومسنممحؼوقماإلغلون،موسالضوته ماالجؿؿوسقي مواظلقودقيموعنمبنيمعصودرغوم
اظؿورؼخماالجؿؿوسيمواظلقوديمايدؼٌماظذيمؼؾؾورميفماظغربمأدلوموعؾودئمثوبؿيم
هؽمماظعالضوتمبنيماظػردمواظدوظي،مضوئؿيمسؾىمضددقيممايقوةماظشكصقيموسؾىم
احرتاممحرؼيماظرأيمواظضؿريمواظعؿلمواظؿـظقمماألدوديموحقماٌؾؽقيمواألعنمظؽلم
أصراد ماجملؿؿع ،مودقطرة م ماظؼوغون ،مورصض ماظؿؿققز مواظعـف مواظعؼوبوتم
اىؿوسقي  ..م
وضدمرصضًماظؿقوراتماظـورؼيماظقلورؼيممػذاماٌصدرمبوسؿؾوره مإسالغومرأمسوظقوم
ؼصى ميف ماظعؼقدة ماظؾقاراظقي ماظ ي متمطد مسؾى محرؼي ماظػرد مسؾى محلوب محرؼيم
اىؿوسي.موإديمجوغىمػذاماٌصدرماٌرصوضمعنمضؾلماظؿقورماظـوريماظقلوريمػـوكم
عن ماالسؿؼود مظػرتة مروؼؾي مظدى ماٌـؿؿني مإدي مػذا ماظرتاث ،مبلن ماٌللظي مايؼقؼقيم
ظقلًمإالمعللظيمذؽؾقي،موأنمالمإصالحمبدونمتغقريماألدسماٌودؼيميقوةماظػردم
واىؿوسيمععو ،مسؾىمأنمشوؼيمإتؾوعمػذاماظؿقورمملمتؽنمإصصوح ممصؼطم،مبلمأرادم
أتؾوسه متردقخ مضوسدة متغقري ماجؿؿوسي مجذري مسن مررؼق متغقري ماظشروط ماٌودؼيم
ظإلغؿوجمواظعؿل،موذروطماٌؾؽقيموسالضيماإلغؿوج،مثممتغقريمدؾطيماظدوظي،موػـوكم
عصدر مثوظٌ مألصؽورغو ماظلقودقي موػو ماظؿػؽري ماإلدالعي ماظرادؼؽول ،موؼؿؾكص ميفم
اظؿؿلك مبوإلدالم ماألصوظي مطؿصدر مأدودي مبؾؼقم ماظ ي مهرك مدؾوطـو ماظػرديم
واىؿوسيموتلقريه ..موؼـظممػذاماظؿقورمععمايرطيماظقلورؼيمحقٌمؼعؿارمضؾىم
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اظـظومماظؼوئممذررومأدودقومأليمهولمجذري،متؽونماظدميؼرارقيمدؾؿومؼرتؼيمبهم
إديماظلؾطي،مثممؼـػصلمسـهمظؿطؾققمإؼزوتوبقوم"اىؿفورؼيماظػوضؾي" .م
إن ماظواضع ماألظقم مظؾؿفؿؿع ماظعربي مؼعؽس ماظؿـوضض ماظرػقى مبني ماجملؿؿعم
اظلقودي ماظذي متعؿؼً مسزظؿه ماألؼدؼوظوجقي مواجملؿؿع ماٌدغي ماظذي محطم ماظؼفرم
يؿؿهمموتضوعـه ،مبعدمأنمبذرمصقهماالدؿعؿورماالدؿقطوغيمبذورماظـزاع،مواسباللم
سالضوت ماظؼربى مواظؿضوعن ماىؿوسي .موسؾم م ماظرشم معن مذظك مطؾه مبؼقً مثوابًم
اجؿؿوسقيموأخالضقيمحوظًمدونمتردخمأدبمبوظقليمبوٌواصػوتماظغربقيميفماألدبم
اظعربي .م
ؽػفوم ىاجلرمية ى :مؼؿضح معن م ماظـصو ماإلدالعقي مأن مردء ماىرميي موعـعم
اظعواعلماظداصعيمهلومأػممعنماظعؼوبيميفمذاتفوموؼظفرمزؼفماظصورةماظ يمترتلمميفم
أذػون ماظؾعض معن مأن ماإلدالم مذبرد مدقف مؼفوي مسؾى مأسـوق ماظـوس موأؼدؼفم،م
وؼؿؾنيمأنماظشرؼعيماإلدالعقيمغظوممعؿؽوعلمترتؾطمعؾودئهموأصوظهماظلقودقيموغظومم
ايؽممصقهمبـظوعهمماالضؿصوديموغظوعهمماالجؿؿوسيموػذانمؼرتؾطونمبؼقمماألصرادم
واىؿوسيماألخالضقي ..ممم م
وتؾدوماظشدةميفمزوػرماظؼواغنيماإلدالعقيموإنمطوغًميفمايؼقؼيمررييمبوظػردم
واىؿوسي،مصوظذ يمؼوضنمأغهمضؿلمطونمعنمحقمأوظقوءمدمماظؼؿقلمأنمؼؼؿؾوهمخيشىم
ػذاماٌصريماٌكقف..مصوظؼؿلمأغػىمظؾؼؿل،موػؽذاماألعرمبوظلؾيمظؾلورق،مواظزاغيم
واظؼوذف م .م
تؿكذ ماىرميي معػفوعو معغوؼرا مٌػفوعفو ميف ماجملؿؿع ماظغربي ،مظذظك مال متؽونم
ػوجلو معرطزؼو ميف ماظؿػؽري ماظػردي مأو م ماىؿوسي ميف مايقوة ماالجؿؿوسقي ماظعربقيم
اإلدالعقيمطؿومأنماىرمييمالمميؽنمأنمتؿكذمعطقيمظؾغـى،مألنماظوازعماظدؼين،م
ؼؼؾلمإنمملمغؼلمؼـػيمػذاماظؿػؽريموؼؿارهمعنمأصؾه،مظذظكمالمميؽنمضقوممبوظليم
أدبقيمبوٌواصػوتماظغربقي .م
 ىتأثريىىاالسكعؿارىطؾىىىاؼوؾوكىاؼػرديىواجلؿاطيىؼؾؿواصنىاؼعربي :معنمبنيماٌشوطلماٌشرتطيمبوظـلؾيمىؿقعماظدولماظعربقيميفمماظؼرنماظعشرؼن،مزوػرةمم
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االدؿعؿور ماالدؿقطوغي مواظـػوذ ماظـؼويف ،محقٌ ممشل م مػذا ماالدؿعؿور مطل مأجزاءمم
اظورنماظعربيموطونممذظكمإثرمصشلموضعفماإلعارارورؼيماظعـؿوغقي،ماظ يمخؾػًم
إرثوماجؿؿوسقومواضؿصودؼومعؿدػورامسؾىمأطـرمعنمصعقد،موظذظكمضوعًمحرطيمحدؼـيم
بدأت معوضوسقو مبـورة مذؾه ماىزؼرة ماظعربقي مسؾى مايؽم ماظعـؿوغي م(سوم م)3633م
وطونمعنمغؿوئففومجوععيماظدولماظعربقيميفم(عورسم .36)3612م
وظؼد مأثر ماظػؽر ماظؽوغقوظي مسؾى مدقودي ماظعؿران مواظؿكطقط ميف ماجملؿؿعوتم
اٌلؿعؿرة ،محقٌ مأن ماظعوعل ماالدؿعؿوري مواٌقؽوغقزعوت ماالضؿصودؼي ماظؿؽـوظوجقيم
واالجؿؿوسقي مواظلقودقي مطوغً ماإلرور ماظؿورخيي مواألؼدؼوظوجي ماظذي ممنً م مصقهم
اٌكططوتمواٌشورؼعمايضورؼي،37موظؽنمطوغًماٌدؼـيمغوويمسنماغػفورمحضوريم
صـوسي،مإثرماالخؿـوقماظذيمدؾؾهماظؿطورماهلوئلميفمذيقعماٌقودؼن ميفماظغرب،م
صفي ميف ماظدول ماظـوعقي مضوئؿي محقٌ موجدت مصـوسوت مطوغً مهول مإدي مأوروبو،م
أضقؿًمحوهلومذؾؽيماٌواصالتموتؽودمزوػرةمتؽدس ماظلؽونميف مماظورنماظعربيم
متـلمأزعيماجؿؿوسقيمحودة،موإنممطوغًمزوػرةممحضرؼيميفماجملؿؿعوتماظغربقيم
ألغفومتلوسدمسؾىممنومايسماظلقوديموتؾؾورمعػفومماألؼدؼوظوجقيماالضؿصودؼي..م
وظعل معرد مػذه ماألزعي مؼعود مإدي م( محس ماألغوغقي موحى ماظذات) ماٌكؿؾػني ميفم
اجملؿؿعماظغربي .م
عن مبني ماظؾوحـني مواظـؼود ماظعرب ماظذؼن مادرتسى ماػؿؿوعفم موصضوهلم مشقوبم
جـس ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ميف ماألدب ماظعربي ،مإظقوس ماًوري ،ميف مزل مػوجسم
اظؾقٌمسنماٌارراتماٌوضوسقيمهلذاماظغقوب،مخيصصمػذاماظؾوحٌمضؿنمعمظػه-م
اؼذاػرةىاملػؼودة -مدراديمسـواغفو":مسنماظؾوظقسمواظرواؼيماظؾوظقلقي"،مؼؿعرضم
صقفو مإدي مرؾقعي مايؽم ميف ماظورن ماظعربي ،موسالضي ماظلؾطي مبوظشعى موجفوزم
اظؾوظقس ،مإال مأن ماظؾذؼن ممل مؼلؿقو مبوظعرض مواظؿقؾقل مواٌـوضشي م موادؿكال م
اظـؿوئٍمدصعيمواحدة .م
38

39

 -36مد.مسوؼسمدعقد،مدقد:ماظطرؼقمإديماظوحدةمماظعربقي.موجفيمغظرمثؼوصقيمإجؿؿوسقيمصؽرؼي-.مررابؾس،م
ذبؾيماظػؽرماظعربي،ماظعددم،11م.21. -،3653
Marouf, Nadir : La relation ville compagne dans la théorie

37

Ibid.- p.52.م

38

-39مماًوريمإظقوس:مماظذاطرةماٌػؼودة،مدرادوتممغؼدؼي-.مبريوت،معمدليماألحبوثماظعربقي،م.3651
58

إغلوغقوتمسددم،31جوغػيم-مأصرؼلم1003

أثورمإظقوسماًوريمعوضوعمسؼمماظلقوديمواظؾـقيماظلؾطوؼيماهلشيمبوٌواصػوتم
اظغربقيميفماألدبماظعربي .م
وظؼدمادؿطوع ماجملؿؿعماظغربيماظرأمسوظيمأنمحيؼقمصصالمذؽؾقومبنيماظلؾطوتم
ممو مأػؾه مإدي متلدقس مدؾطي مبرجوازؼي مسؾى مأدوس مػقؿـي مرؾؼي مسؾى ماجملؿؿعم
بلدره ،مسار متػؿقً مػذا ماجملؿؿع ميف ماألصراد ،مومتؽـً ماظلؾطي مأن مهؼق مضؿنم
ذؾؽيمععؼدةمعنماألجفزةماظدوظقي،مصلطدتماظلؾطيماظرأمسوظقيمروبعفوماظعؼالغي،م
أومادسً ماظعؼالغقيميفمعواجفيماظرشؾوتمواظغرائزماظ يمجيىمضؿعفونموعنمضؿنم
ػذهماظصورةماظعوعيمتارزمصورةمرجلماظؾوظقس م
وؼالحظمأنمإظقوسماًوريمأػؿلميفمػذامماظطرحمسواعلمأخرىمتؾدومجوػرؼيم
يف مضقوم مأدب مبوظقلي ،مضقؿني مبفذه ماظصػي ،ماٌوروث ماظـؼويف ماظشعيب ،مواٌـلم
االجؿؿوسقي مواألخالضقي ماظعؾقو ماٌمثرة ميف مدؾوك ماٌوارن م ماظعربي ،محقٌ مال مؼزالم
ميورس ماظؿػؽري ماظرسوي مسؾى ماظرشم معن مإدؿطوغه مظؾؿدؼـي ،موادؿكدعه مظؽـري معنم
اآلظقوت ماظؿؽـوظوجقي مايدؼـي .موند مترطقزا م مظوصف مػذه ماظظوػرة ،موهؾقؾفومم
واظؿعؾقق م مسؾقفو مظدى ماظؾوحٌ م"ربؿد ماظدؼن مربؿد" محقٌ مؼرجع معصدر مػذام
اظؿػؽريماظرسويمإديماٌوروثمماألدبيماظعومم،مواظـصو ماإلدالعقيم،موػومسنمذظكم
ؼؼول":ماألدبماظعربيمأدبمظهمجذورمزبوظػيمظشؽلمحقوتـومايدؼـي،مألغهممتعؾريم
سنمحضورةمرسوؼيمجوصي،مزؾًمٌدةمروؼؾيمررازمحقوةماألعيماظوحقدةماظ يمطونمهلوم
طقونمغػليميفمتؾكماألؼوم" م
وػذهماألصول،مالمؼزالمطقون،موحقوؼي،مسؾىمعلؿوىمذؽلموعضؿونماألدبم
اٌعوصر ،مأي مأن ماٌػؽر مواألدؼى ممل مؼؿقررا معطؾؼو معن مػذا ماٌوروث ماظػؽريم
اظرسوي ،موضد متردخ مػذا ماٌػفوم ميف ماألذػون موؼصعى مادؿؽصوظه مغؿقفي مإرتؾورهم
بوظـصو ماإلدالعقي محقٌ مؼرى مربؿد ماظدؼن مربؿد مأن ماظدؼن ماإلدالعي مذاتهم
تعؾريمسنمتؾكمايضورةماظرسوؼي،موتلطقدممهلو،مبلمإنمصورةماظػردوسمتعؽسمإديم
عدى مبعقد معطوظى ماظرسوة ماظذؼن مال مؼشوػدون مدوى ماظرعل مواظصكور ،موؼؼؿؾفمم
اىػوفمواظعطش،موؼؼؾؼفممإديمحدماظعذابماغغالق مذبؿؿعفممعنمحقٌماىـسم
.40

.41

-40ماٌرجعماظلوبق-.م .120.
 -41مربي ماظدؼن ،مربؿد :مثورة مسؾى ماظػؽر ماظعربي ماٌعوصر مودرادوت مأخرى -.مصقدا ،ماٌؽؿؾي ماظعصرؼي،م
.34. -،3631
59

إغلوغقوتمسددم،31جوغػيم-مأصرؼلم1003

واظعالضي مبني ماظرجل مواٌرأة ..موجيد ماظؾوحٌ معاررا مألرائه ميف ماظؿغقري ماىذريم
اظذيمعسمحضورتـوموأثرمسؾىمدؾوطـوماًورجيمومموردوتـوماظقوعقي،ميفماالغؿؼولم
عنمحقوةماظؼؾوئلمواظؼرىمإديمحقوةماٌدن،مصقضورةماٌدؼـيمدبؿؾفمجذرؼومسنمحقوةم
اظواحوت ،مطؿو مدبؿؾف محقوة ماجملؿؿع ماظؽؾري مسن محقوة ماظؼؾؾقي ..مصوٌدؼـي ميفم
اظغرب متطورت مإدي معدؼـي مأحلن مودوف متؿطور مإدي ماٌدؼـي ماألحلن ..مأعو مػـوم
صوظواحيمتـؼؾىمإديمعدؼـي،مبؽلماظػورقماىلقممبنيماالثـني  .م
إنمػذاماظؿغقريماظذي معسمحقوتـومأثر مطـريامسؾىمماىوغىماظـػليمواٌشوسرم
واظوسي مواظػفم مظدى ماظػرد ماظعربي مظذظك مغراه ماظقوم مؼعقش مضؾق موجود ،موضؾقمم
صفم 44..م
وغلؿكؾصمممومدؾق،ماظؿعورضماظؽؾريمبنيماىذورماظؿورخيقيماظؼدمييمظـؼوصؿـوم
اظ يمطوغًميفمذبؿؾفو،متعؾريامسنمواضعمصقراويم(موعؽوتماظشواػدميفمذعرغوم
وأعـؾؿـو موأحؽوعـو مأتـؾً مذظك) ،موبني محقوتـو ماىدؼدة ماظ ي متلؿؿد معن ماظغربم
أطـرمعنموجه  .م
إنمعومؼـؾغيماظرتطقزمسؾقهميفمذبولمدرادؿـومػذه،مػوماظؿعورضمواظؿـوضضمبنيم
واضعـو ماظقوعي ماٌعقشي مواظلؾوطي موأدبـو ماظذي مال مؼزال ميف م مأشؾؾه مؼلؾك ماظطرؼقم
اظؽالدقؽيماظؼدؼم،مإنمحقوتـوممتشيموصؽرغومواضفمعؽوغه .م م
إنمػذاماظؿعورضميفماظػؽرموعصودرماظـؼوصي،موممورديمايقوةماظقوعقيماٌعوصرة،م
عن مذلغه مأن مؼعطل مزفور مأدب مبوظقلي محقٌ ممسً ماظشرائع ماظغربقي مبفذهم
اظشكصقي ،مصفعؾً معـفو م" مععؾودة ماىؿوػري" م ،مصوظؾوظقس مػو ماظشرائع ،موضدم
ولدت ميف مذكصقي معؾؿودي ،موسؿؾً ماألؼدؼوظوجقي مسؾى متؼدؼم مصورة مجدؼدةم
ألداةماظؼؿع،مصفيمأداةمأخالضقي..مواظشرريماظذطيمػوم"ععؾودماىؿوػري"ماظؾوحـيم
سنماظطؿلغقـي،موبذظكمادؿطوسً مأنمتمدسمضوسدةممالعؿصو ماظعـفماالجؿؿوسيم
وهوؼؾهمإديمضـواتمغؾقؾي،ماظعـفمضدماًورجنيمسنماظؼوغونممحقٌمميـلمرجلم
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اظؾوظقسماٌوارنماظعوديموضدمتزودمبوظودوعيمواظذطوءموايقؾي مموسنمررؼقماٌؼورغيم
بنيمتلدقسماظلؾطيمسؾىماهلقؿـيماظطؾؼقيمماظعؼالغقيميفماظغرب،موضقوممدؾطيمالم
ظونمهلومميفماظورنماظعربي،ممتؽنماظؾوحٌمإظقوسماًوريمعنمادؿكال ماظـؿقفيم
اظؿوظقي:مػؽذامادؿطوسًماظؼصيماظؾوظقلقيمأنمتشؽلمإحدىمأطـرماظؼـواتمذعؾقيم
ظؾٌ ماألؼدؼوظوجقي ماٌلقطرة ،موظؿقوؼل ماٌغوعرة مواظؾغز موايؾم مإدي مأدوات متزؼنم
اظؾوظقس موهوظه مإدي مذكصقي ماجؿؿوسقي مغوصذة موعمثرة  ،مبقـؿو مصشؾً مايداثيم
اظعربقي ميف مادؿؾفوم ماظـؿوذج ماظغربي ،مواطؿػً مبودؿعورة ماظشؽل ميف مبـوء مجفوزم
دوظؿفو ماظارجوازؼي محقٌ مبـً ميف ماحملصؾي مجفوزا مخوصو مبفو ،مادؿؼدعًم
اظـؿوذج،موظؽـفومصفرتهمأوماغصفرتمبه،مصؼدعًمبذظكمصورتفوماًوصيميفمبـقيم
اجؿؿوسقيمالمتؿشوبهمععمآلمبـقيماالجؿؿوسقيماظغربقيمماظرأمسوظقيمإالميفمعظفرػوم
اًورجي  .موعن مثم مأصؾقً ماظلؾطي مجفوزا معن مخورج ماجملؿؿع معن مخورجم
سالضوتهمالممتؾكمأيمتدبريمأؼدؼوظوجيمظشرسقؿفو،موعنمػذهماظزاوؼيمؼصريمرجلم
اظؾوظقس ماظذي مؼػرتض ميف ماألؼدؼوظوجقو مأن م متؼدعه مسؾى مأغه مصورة ماًري مصورةم
اظعلؽريماظذيمؼـفى،موؼلؿوظيمسؾىماحملوصقل..موؼفؿؾكمايرعوت  .م
إن ماظرواؼوت ماظؾوظقلقي متعؽس مبصدق متطور ماظػؽر ماإلغلوغي معن مسومل ماظلقرم
واألدورري م واألذؾوحماظ يمسؿؾًمسؾىمتردقخماظػؽرةماظلوذجيميفماألذػونمإديمسوملم
اآلظيمواظؿؽـوظوجقيمحقٌمتػرغماإلغلونميلمعشوطؾهماظقوميقيماغطالضو معنماظعؾممم
واظػن مسؾى محد مدواء ممبـففقي موعوضوسقي ،محقٌ متلود ماظعؼالغقي ميف معواجفيم
اظرشؾوتمواظغرائز.مإنمتؼدمماظعؾممواظؿػؽريممدوسدامسؾىم موجودمزبورراتمأخرىم
أطـرمواضعقي،متؿصورعمصقفوممضوىماًريمواظشرميفماظؿعؼقدموايل،مواظعؾممػومسؿودم
اظؼوتني مععو ،موذظك ميف ماظؼصص ماظؾوظقلقي ماظ ي مأتً مبعد مضصص م ماٌكورراتم
اظؼدميي مصقؿو متـري معن مضؾق موضقق ،م مومبو مدبؾق معن م مأظغوز ميف ماألذقوء ماظعودؼيم
اظقوعقي،مصؼدمؼؽؿنماٌوتمصقفومؼؿكقؾهماظضققيممضؾؿوموػومخـفرمصغري،مأومحؾالم
وػومثعؾون.ميفمػذامتـشرمحوادثماظؼصيماظؾوظقلقيمغوسومعنماظغؿوضماظلقري،مم
ؼفقٍ ماظؿػؽري م موؼـؿظر مايل ماألطقد ،مإذ مأن ماظؼورئ مسؾى مثؼي مبلن مػذه ماألظغوزم
.47

48

49

50

-47ماًوري،مإظقوس:ماظذاعرةمماٌػؼودة .123. -.م
-48ماٌرجعماظلوبقممواظصػقيمغػلفو.
-49ماٌرجعماظلوبقم .123.
-50ماٌرجعماظلوبقمم .121.
61

إغلوغقوتمسددم،31جوغػيم-مأصرؼلم1003

واضعقيمإغلوغقيموأنمذرؼرامأبؿدسفو،مودقفؿديمإديمحؾفومإغلونمخريمأضدرمعـه،م
ؼغؾى مصقفو مسؾى مأعره ،مأال موػو مرجل ماظشرري ماٌؽؾف مبؿؿؾع ماىوغي ميف ماظؼصيم
اظؾوظقلقي ،موػي ماظؼصي ماظ ي مضوعً مسؾى مأغؼوض مضصص ماٌكوررات ماظؼدمييم
وسفوئؾفو،مموعشؽالتفومإغلوغقيمتؿػقمموعوماغؿفى مإظقهماظعصرمايدؼٌميفمعػفومم
اظؼصي مبعوعي ،موػو مأغفو موربي مإغلوغقي مؼصور مصقفو ماظؼو معظفرا معن معظوػرم
ايقوة،متؿؿـلمصقهمدراديمإغلوغقيمظؾفواغىماظـػلقيميف مذبؿؿعموبؾدمخوصني،م
وتـؽشفمػذهماىواغىمبؿلثريمحوادثمتلوقمسؾىمسبومعؼـعمؼارزػوموحيوهلو،م
وتمثر مضؽقل ميف ماظؼصص ماظؾوظقلقي ،موشوظؾو مال موجود مظه ،مصفي متعؿؿد مسؾىم
األحداث،موظذامطوغًمعنمػذاماىوغىمأضلميفماٌرتؾيماظػـقي،موعـزظؿفوماألدبقي-م
هلذاماظلؾى-مأضلمطـريامعنمأجـوسماظؼصيمايدؼـيماألخرى م
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