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مالمغعرفم ماظصـوسقي،مصنغـو موظقدمايضورة ماظؾوظقلقي مأنمصنماظرواؼي مدؾؿـو إذا
وبشؽلمضطعيمأصوهلوماألودي،مإالمأغـومظومتؼصقـومػذهماألصولمظؿشعىمبـوماظؾقٌم

متمديمإديمغؿقفيمدؾؾقي،مالمميؽنمأنمغؿداركمأخطورػوموأدخؾ ـوميفمعؿوػوتمرمبو
مطؾفو.

ورشمماظصعوبوتماظيتمميؽنمأنمتـفممسنمػذهماحملووظي،مإالمأنمذظكمظنمحيولم
مدونمأنمؼؿكذماظؾقٌمعلورهماظطؾقعيمواٌوضوسيميفمآنمواحد.

 Edgarومجيؿعماظؾوحـونمسؾىم"أنمأبوماظرواؼيماظؾوظقلقي،مػو:م)إدشورمأالنمب

Allan Poe"وػذهماٌؼوظيمعشؽوكمصقفو،مإذمإنم.م1(موأنمسؿرػومالمؼؿفووزماظؼرغني
معمظفم معن ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مصؽرة ماضؿؾس مبو( مأالن م)إدشور مأن مؼـؾً معو ػـوك

ماٌلؿى مم:م)صوظؿري( ميفمZadig"زادؼك مظؽلون" م"صراغلقس مذظك مسن موؼؽشف "
(مظؾؾقٌميفمذورعمعورغمDupinمضوظه:م"حنيمأردلمإدشورمأالنمبومحمؼؼهم)دوبون

،متذطرمعواػىماظػراديموايذقميفماظؿكؿنيماظيتماعؿوزتمبفؿومذكصقيم2482سومم
م.م2"2181اظؾطلميفمرواؼيمزادؼكم

                                                                                                                                   
م .CRASCأدؿوذمحموضرمبؽؾقيماآلداب،ماظؾغوتمواظػـون،مجوععيموػران،مبوحٌمعشوركميفمم*

1- Grand Dictionnaire Encyclopédique  Larousse, volume 9, librairie Larousse, Paris, 

1985, p. 8265. 
2- Lacassin, Francis : Mythologie du roman policier.- 2 tomes, Paris, Union générale 

d’édition, 1987, Collection 10/18.- p.11 
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مؼمطدهم معو موػذا معمظفمسربي، معن مزادؼك ماضؿؾسمصؽرة مغػله مصوظؿري مأن ممممطؿو
عمظفمسربيمم"ف.مظوطلون"مبؼوظه:م"وطؿومغعؾممصننمصوظؿريمادؿؾفممصؽرةمزادؼكمعن

ويفمػذاماظلقوقمميؽنماظوضوفمسؾىمآراءممؼؿضؿنمأدطورةماألعراءماظـالثيمظلرغدؼى.
تعودمبفذاماظؿلؾللمإديمأصولمبعقدة،محقٌمجوءميفم"ضوعوسماٌمظػوتمظؽلماألزعـيم

"معومDictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays-واظؾؾدان
 أخالضقو، علؾقو، ؼرمأدغوهمَواظذيموجدتهمدونمإرادتي:غصه:"..مإضرارم:مأغوماٌ

مجدؼرامبنسفوبمحؿىماظذؼنمؼؽرػونماظرواؼوت.م صؾلػقو،
مُترجممإديماظعربقيمعنمأجلمم Chaldeenُطؿىمزادؼكمأوالمبوظؾغيماظؽؾداغقيم ثم

م.Ouloug Beb)3تلؾقيماظلؾطونم"أوظوقمبوب"
بـوءممومؾطونماٌذطور.وؼالحظمأنمٌمظفمأػؿلمذطرماظعصرماظذيمسوشمصقهماظل

سؾىمعومتؼدممذطره،مميؽــومأنمغطؿؽنمإديمأنماظرواؼيماظؾوظقلقيمظقلًموظقدةماظؼرنم
ضؿنمماظؿودعمسشرمطؿومؼدسيماظؾعض،موإمنومتربطفومبوظؼرونماظغوبرةمصؾيموثقؼي،مو

ماالووه،مؼمطدم)رجييمعقلوكم (ميفمعمظػهماظشفري:م"اظرواؼيمRégis Messacػذا
مو متلثريماظؾوظقلقي ماظعؾؿي  Le détective nouvel et l'influence de laماظػؽر

pensée scientifique")ماظؾوظقليمم ماًقول مأصول مأن مأجد معؿلغقي مدرادي مبعد ..
مبوظـلؾيم"متعودمإديماألدورريماظعربقيمواظػؾؽؾورماظلؾؿقؽيمواظؽؿوبوتماٌؼددي.. أعو

واحملؼقمواظضققي،مألودؼىمصفوماحملؼقماظعؾؼري،مإذمجيؿعمبنيموزوئفماجملرمم
م.4("Chéri-Bibiطؿومػوماظشلنمصقؿومبعدمبوظـلؾيم)ظشرييمبقيبم

(مبوٌػفوممDétectiveوغعؿؼدمأنمأودؼىمالمميؽنمأنمؼرضىمإديمعلؿوىم)احملؼقم
م مظردون م)صدرؼك مسؾقفو مزفر ماظيت موبوظصورة ماظرواؼيمF. Larsanاٌعوصر، ميف )

)طودؿونمم"مظـLe mystère de la chambre jaune"درمايفرةماظصػراءمماٌشفورة
مGaston Leroux.)5ظوروم

إنماظـوضدم)عقشولمظوبران(مسؾىماظرشممعنمتعرضهمظـؼدمعمظفم)رجييمعقلوك(م
مأغهم مإال مبوظعؿق، مواٌؿؿقزة ماىودة ماظؾقٌ مبطرؼؼي موتـوؼفه موعضؿوغه، مذؽؾه يف
ماظصعوبوت،م معن مػـوظك مٌو ماظؾوظقلقي، مظؾرواؼي ماألودي ماألصول متؼصي مسن سزف

                                                                                                                                   
3- Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, p. 743 
4- Lebrun, Michel : Les alchémistes du roman policier.- Paris, Revue Europe, n° 542, juin 

1974.- p. 138 
5- Leroux, Gaston : Rouletabille, Le mystère de la chambre jaune.- Paris, Livre de poche.  

- p. 446 



 ادلىقالًيفًاألدبًاؾلوؾقييًوأصوؾهًًاألدطورقة

 23

محبـهمو م"إن مبؼوظه: ماىوغى مػذا مسؾى مؼعؾق مغؾػقه موظذظك ماظؾقٌ، معودة غدرة
دقؿـوولمأولمبداؼوتمػذاماىـسميفمصرغلوميفماظؼرنماظؿودعمسشر،ميفماظوضًماظذيم

ماظؾوظقلقي( م)اظرواؼي ماظؿلؿقي ماٌمرخنيمظألدب،ممملمتؽن ميفمعصطؾح مبعد عوجودة
م.6اؼوتمأخرى"وحنيمطونماىـسمجـقـوميفمرحمماظرواؼيماظشعؾقيمورو

م)م. ماظؾوحٌ مؼؿلوءل مصقفوممثم متؽوغً ماظيت ماظعفقؾي ماظؾداؼوت مسن ظوبران(
(،مLe détectiveاظعـوصرماظؾوظقلقيمايؼيمواظيتمآظًمصقؿومبعدمإديم)رجلمعؾوحٌم

مضوئال:  مؼضقف مأغه ماظؼضوئقيممطؿو م)اظرواؼي متلؿى مطوغً ماظؾوظقلقي ماظرواؼي "إن
Roman  judiciaire،)موتم ماظؼرنموجدتمغشلتفو معن ماظـصفماألول مخالل طورػو

اظؿودعمسشر،ميفماظػرتةماظصوخؾي،محقٌمتعوضؾًمايؽوعوت،موطونمظؽلمحؽوعيم
م.7ذررؿفوماًوصي،موبوظقلفوماظلري.."

مظؾرواؼيم ماظؾعقدة ماألصول مإجيود مدموول مأيماألوجه معن مػـو مغوضح مأن ؼـؾغي
مػذا ميف ماظؾوظقلقي متؼـقوتماظرواؼي ماسؿؿود مأن مذظك مالمجيدؼـومماظؾوظقلقي، اظصدد

معؿؿّقزم مأدبقو مجـلو متصؾح مومل متؼـن، ممل ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مأن مغعؾم مألغـو غػعو،
اٌعوملمإالمبعدماظعشرؼـقوتمعنمػذاماظؼرن،مسؾىمؼدماظػقؾوظوجماألعرؼؽيم)صونمدؼنم

Van-Dineمواضعماظعشرؼنمضوسدةماٌشفورة.م(،م
مأ مأن ماظؾقٌ، مػذا معن معوضع معو مشري ميف مأذرغو مأغـو متعرضوامطؿو شؾىماظذؼن

ماظؿلرخييماظؾقً،موظعلم معنمجوغؾفو متـووهلو ماظؾوظقلقي،مهوذوا ظؾقٌماظرواؼي
ماألجـوسم معن مبغريه مخيؿؾط ماألدب، ماىـسمعن مػذا مظؽون ماظعزوفمراجع ػذا

شريمأنم اظلردؼيماألخرىميفمطـريمعنماظعـوصرماألدودقيمواظـوغوؼيمسؾىمحدمدواء.
مطؾهمملمميـعماظؾعضماآلخرمعنما صفذامم؛مإلذورةمإديمبعضماألوظوؼوتماظؾعقدةػذا

م مبراػوم معنمجمؾيمPierre Brahamعـالم)بقور مبلؼوم،مخيصصمسددا مضؾلموصوته )
(ماٌؿكصصيميفماظدرادوتماألدبقيمواظـؼدؼي،مظؾقدؼٌمسنماآلدابمEurope)أوروبم

اظشعؾقي،مواظرواؼيماظؾوظقلقي،موؼمطدميفماالصؿؿوحقيمسؾىمأػؿقيمدراديمػذهماألغواعم
األدبقيماظيتمبؼقًمعفؿشيمسؾىماظرشممعنمعؽوغؿفوماظعرؼضيمواٌؿـوعقيمصوقمرصوفم
ماظدارسمأصولم مػذا مؼرجع مطؿو مضراءتفو. مسؾى ماظوادع ماىؿفور اٌؽؿؾوتموإضؾول
مؼؼول: محني موظقؾي" مظقؾي م"أظف مإدي ماألوربي ماظؾوظقلي مواظػن ماظشعؾقي ماآلداب

أصولمتضقعميفماظزعون،معومػيممإغفوم"ؼلؿقلنمطـرياماظرجوعمإديماألصولماألودي..

                                                                                                                                   
6- Les alchimistes du roman policier.- Op. cité.- p. 138 
7- Ibid.- p. 139. 



 علدًاؾؼادرًذرذار

 28

مظقؾيم مطل ماظذيمؼؿصور ماظشػوي ماٌلؾلل مػذا متؽن ممل مإذا موظقؾي، مأظفمظقؾي إذن
)ذفرزاد(معنمأجلمإثورةمصضولماٌؾكم)ذفرؼور(،موبػضلمحؽؿيموعلوػؿيمأخؿفوم
)دؼـورمزاد(،متلؿطقعمتلجقلمحؽمماإلسدامماظذيمطونمؼفددػو،موؼفددمأخؿفومعنم

ؿوبماظرواؼوتماٌلؾلؾيمايدؼـيمبـوءموضعقوتموعواضفموملمؼلؿطعمطمصفرمآلخر.
مم.8أطـرمدراعقيمعنماظيتمروظعؿـومبفومأدورريمأظفمظقؾيموظقؾي.."

م)بقورم مأن مؼؾدو مإذ مطـريا، متلوسدغو مال ماظؾعقدة ماألصول مإدي ماإلذورة مػذه إن
براػوم(مالمؼػصلميفمعؼدعؿهماظرواؼيماظؾوظقلقيمسنماآلدابماظشعؾقيمبصورةمسوعي،م

ميفموظذظ مجوػرؼي مسـوصر مبوادطي ماألصول مػذه مسن ماظؾقٌ مدموول مأن مبد مال ك
ماظؾوظقلقي مسنمم؛ماظرواؼي مؼؾعدغو ماآلخر مػو ماظعـصر مػذا مأن مإال معـال، طوحملؼق

ضصدغومأطـرمممومؼؼربـو،مذظكمأنمذكصقيم)احملؼق(مملمتظفرمبصورتفوماظؽوعؾيمإالم
مبوارو م)أرطقل ميفمذكصقي ماظعشرؼن ماظؼرن ماظعشرؼـقوتمعن (مHercule Poirotميف

 .La mystérieuse affaire de Styleيفمرواؼيمألجوتومطرؼليتمسـواغفو:مبننؾرتا

Agatha Christie.*مدرغدؼى"مم م"أعراء ماسؿؾور ميف مؼوعو ماظؿػؽري مميؽن مال مأغه طؿو
رجولمعؾوحٌ،مسؾىماظرشممعنماظطرقماٌلؿكدعيمعنمضؾؾفمميفماظؾقٌمسنمععرصيم

ظؽونمػذهماظطرقمتعؿؿدمسؾىماظؿػؽريماٌـطؼيمٌعرصيمصػوتماىؿلمعنمخاللماآلثورم
مطونم معو موػو موبصؿوت(، م)آثور موأعورتقي معودؼي، مبدالالت موعؼورغؿفو األحداث،

وؼعؿدمإديمذظكماظؾوحـونم)بواظوموغردفوك(ميفممؼطؾقمسؾقهمسـدماظعربم"بوظػرادي".
موتؿضؿنمم:مضوهلؿو مصوردي، مأصل معن م)درغدؼى( مأدطورة متؽون مأن "وحيؿؿل
مضطعيمحؽو مسؾى ماظؽـرية مأدػورػم مأحد ميف موضػوا ماظذؼن مغقزار(، م)اٌؾك ؼوتمأبـوء

مدوٌو،م مزل مواىوغىماآلخر مأطل، مضد معـفو مجوغؾو مأن مالحظوا أرضمععشوذؾي،
ماظعنيماظقؿـى،موأضوفم صصرحم)عودػور(مأنماىؿلماظذيمأطلماظعشىمطونمأسور

مذؼ مأن م)إؼود( موالحظ ماألمين، ماظؼوئم مأسرج مطون مأغه معؾؿورا،م)رابعي( مطون ؾه
موادؿكؾصم)سـؿور(مأغهمذيلمعذسورموغػور.

ماظغقى"،م م"ادؿطالع معوػؾي مميؾؽون ماألربعي ماألعراء مأن ماألودي مظؾوػؾي وؼعؿؼد
صوىؿلمطونمأسورماظعنيماظقؿـى،مألغهمملمؼلطلمم؛موظؽنمتػلريػممظًثورمبلقطمجدا

أطـرمسؿؼومعنمإالمعنمجفيمواحدةمصؼط،موطونمأسرجمألنمآثورماظؼوئمماألمينمطوغًم

                                                                                                                                   
8- Ibid.- p. 05 

مغؼرتحمترذييمظعـوانماظرواؼي،متؽونمطوآلتي:"ماظؾغزماظعفقى"مأوم"مدرماظغؿوضميفمضضقيمدؿقؾي".م*



 ادلىقالًيفًاألدبًاؾلوؾقييًوأصوؾهًًاألدطورقة

 21

شريػو،موطونمعؾؿورماظذؼل،مألنمبعرهمطونمجمؿعو،موسودةماىؿلمأنمؼؾعـرمبعرهم
مألنمآثورماألطلمطوغًمشريمعـؿظؿي" موغػورا م9بوادطيمذؼؾه،موطونمعذسورا وؼعؾقم.

مصوظؿريماضؿؾسم مأن م"..وؼالحظ م: مبؼوهلؿو معؾكصماألدطورة، مدرد مبعد اظؾوحـون
ماألدطورة،موا معنمػذه م)زادؼك( مظؾؼصيمضصؿه مذؽلمضدؼم مأغفو مبشلغفو ظيتمغعؿؼد

م.10اظؾوظقلقي،موظقلًمدؾؾومبعقدامعنمأدؾوبمزفورػو"
م) معؾوحٌ مأن مػو ماٌعروضي، ماآلراء مؼلؿكؾصمعن مأن مميؽن (مEnquêtesوعو

معلؿوىمعؾوحٌم)دوبون( مإدي مترضى مأن مميؽن ميفم زادؼكمال ماحملورؼي ػاظشكصقي
صراديماألعراءماألربعيميفمأدطورةممضصصمإدشورمأالنمبـوؼ،مطؿومأغهمالمميؽنماسؿؾور

مذظكم ميف معـؾفم موإمنو ماظؾوظقلقي، ماظرواؼي ميف ماظذيمنده مبوٌػفوم درغدؼىمحبـو
طؿـلماظصقودماظذيمؼؿؼصىمررؼقماألرغىمسنمررؼقمآثورػومأوماظرجلماظذيمحيوولم

موػؾممجرا.مأنمؼؿعرفمسؾىمخمؿؾفمآثورماظعصوصريمظقؿعرفمبوظؿوظيمسؾىمأغواسفو..
مالمغع مأومطؿو مضدميو ماألسؿولماٌذطورةمحيؿلمبعدا معنمػذه مأنمسؿالمواحدا ؿؼد
مأنمم؛معقؿوصقزؼؼقو مإال مبدوؼي، ميفمحضورة متظفر مأن مميؽن موشريػو ماألذؽول صفذه

اظرواؼيماظؾوظقلقيمإغؿوجمريممايضورةماٌؿؿدغي،مودمنمغـؽرمأنمؼؽونمػذاماإلغؿوجم
ماظؾدوؼيمسؾىمخالفمرأيم)صراغلقس ماظصؾيمبويضورة ظؽلون(م:م"ملمتؽنممسدؼم

ماظعؿراغقيماظيتمتوظدتمسـفومخمؿؾفم اظرواؼيماظؾوظقلقيمظؿظفرمظوالمػذهمايضورة
ماظؼرنم معن ماألول ماظربع ميف موشريػو ماالجؿؿوسقي مايقوة موعظوػر ماظؿصـقع عظوػر

م.11اظؿودعمسشر"
إنمايدؼٌمسنمزفورماظرواؼيماظؾوظقلقيميفمبداؼيماظؼرنماظؿودعمسشر،مالمؼـػيم

مس مبعض ماظؼدمييوجود ماألدبقي ماألسؿول ميف ماألدودقي معـالمم؛مـوصرػو صوإلظقوذة
تعرضًميفمطـريمعنمعؼورعفومإديمعوضوعماظؿشردماٌػروضمسؾىماظؾطل،موعومؼؾقؼهم

موتؼص. محبٌ ماظػوزممعن مبغقي ماىؿوسي، مواظؼؿل ماىرميي معوضوع متـووظً طؿو
إديماعؿقونم)بوألعرية(،مأومعـصىمذيمغػوذميفماظعرش.وأودؼىماٌؾكمغػلهمتعرضم

م ماظعفقى م)اٌكؾوق مضؾل مبؽقػقيمSphinxرػقىمعن ماٌـطق مررق مصقه مادؿعؿل ،)

                                                                                                                                   
9- Narcejac, Boileau : Le roman policier.- Paris, Payot, 1964, Collection « Que sais-je ».- 

p. 13 
10- Ibid.- p. 13 
11- Mythologies du roman policier.- Op. cité.- p. 6 
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ماٌػروضمسؾقه،موضؿنمبذظكماظـفوة،مومتؽنمعنم ماظؾغز بدائقي،موتوصلمإديمحل
م)اظدوظيمضدميو(. اسؿالءمسرشماٌدؼـي

طؿومأنمطـريامعنماظؼصصماظشعؾقيماظعربقيموحؽوؼوتمأظفمظقؾيموظقؾي،متعرضًم
ىميفمعضوعقـفومإديمعوضوعم)اىرميي(،موتعددتمأدؾوبمػذاماإلجرام،مػيماألخر
مأومصرضماظؼصوصمموغؿوئفه. ماالغؿؼوم متعددتمررقماظؾقٌمسنماجملرممضصد طؿو
ماظعودل.

ماظرواؼيم مٌوضوع ماألدودقي ماٌؽوغوت مإدي ماإلذورة مسـد مغؼف مأن مؼـؾغي وال
غًموراءمهّولمػذاماظؾوظقلقي،مبلمػـوكمسـوصرمضرورؼي،مأسؿربػوماٌقزةماظيتمطو

ماظػنماألدبي،مإذم اىـسمعنمعرحؾيمإديمأخرى،موػيم:مأبطولموذكصقوتمػذا
غراػوميفمأشؾؾقؿفومتـؿؿيمإديماظطؾؼيماظشعؾقيماٌعذبي،مواظيتمأحلًمبعؿقماظػروقم
ماٌلورم ماخؿصور مررؼق مسن ماظغـى مإدي ماظوصول مصقووظً ماجملؿؿع، ميف اظطؾؼقي

م،ماالسؿداء،مايقؾي،ماظؿزوؼر،..ماخل.:ماظؼؿل بودؿكداممأضؾحماظطرق،موػي
إغـومالمميؽنمأنمغرجعمبلصولماظرواؼيماظؾوظقلقيموغؾقٌمهلومسنمبداؼوتمدونم
أنمغلخذػومطؿومػي،معنمػـومتؾدوموطلغفومادؿؿرارؼيمظؾؿؾقؿيماظؼدميي،ماظيتمتـريم
جوماظؼؾقمواًوفمبوادطيماألسؿولماظغرؼؾيماظيتمتعرضفو،مواألجواءمغػلفومندػوم

ما ماظػؽرةميف مػذه مسن مسرب موضد مسصرؼي، مذػـقي مبلذؽول مظؽن ماظؾوظقلقي، ظرواؼي
موصقم ماٌصوشي ماظؼدميي، مظؾؿؾقؿي ماعؿداد م"ػي م: مضول محني مظؽلون( )صراغلقس

م.12تشؽقلمذػينميفمسوملمععوصر"
ماهلولموالم) مأبو ماألوائلمظقلوا مزادؼك،موظؽنم)أوظقسمBythieصلجدادػو (،مأو

ULYSSEمطونمماصوتماظشعؾقيموأدورريماإلغلوغقي.(موأضرابهمعنمأبطولماًر صنذا
طلنمؼعرفمم؛م"اظردول"ميفمضصيم)زادؼك(مشوظؾومعومؼلتيمبلخؾورمتؿصلمبوٌلؿؼؾل

صرجلماٌؾوحٌمطوظؾطلمخيؾقمعواضفمععقـي،موؼلعر،موبػضؾهمم؛مايؼقؼيماظغقؾقي
وإمنومم-طؿومػوماظشلنمسـدمبطلماألدطورة-تؽؿشفمايؼقؼي،مالمسنمررؼقماظوحي

مٌمواالدؿؼصوءمواٌؼورغيمواالدؿـؿوج.بوظؾق
ماإلغلونم مبني ماظوادطي موػو ماٌؾوحٌ، مظرجل معلؿؼؾؾي ممنوذج صوظؾطل
ماظذيمؼػزسهم ماظشيء مسؿوعو،مجيفلميفمأشؾىماألحقون ماإلغلون مألن واٌلؿققل،

موؼرسؾه.

                                                                                                                                   
12- Mythologies du roman policier.- p.p. 12-13. 
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اظوادطيمبنيماإلغلونموعومحيقطمبه،م : أعومرجلماٌؾوحٌمصققؿلماٌرطزمغػله
مسومعنماظؿوازنماظلؽقؾوجيمبنيماإلغلونمواظعومل.ممموحيوولمأنمحيؼقمغو

ماظؿلؾللمصوظرواؼيماظؾوظ مضؾؾـومػذا لقيمعظفرمعنمعظوػرماظؿؿدنمايوظي،مقوإذا
متؾؼىمعنمآدابماظؼرونماظودطىماظذيم زفرمطشؽلمعرتدىمسنماٌؾقؿيم"صفومعو

م.13اخل"م…غزعمسـهمأظواغهماًقوظقيمعنمعوطى،موععرطي،موضصور،موشوبم
مغ مإذا لقيمعنمجوغىماذؿؿوهلومسؾىماىرمييمدائؿو،مقظرغومإديماظرواؼيماظؾوظأعو

ماإلغلونمحنيمضؿلم مزفور مإديمبداؼي مغعؿؼد مصقؿو مترجع ماألوديمسـدئذ صننمأصوهلو
(محنيمFrançois Rivierreضوبقلمأخوهمػوبقلموػذامعومؼذػىمإظقهم)صرماغلوامرؼػورم

مبم:مؼؼول معؿصل ماظؾوظقلي ماظـص معقالد مصنن مذك، ماألول،م"وبدون وإلغلون
(مضؿلمCainوبوظؿقدؼدمععمأولمغواةميفماجملؿؿع،موضدموردميفماإلنقلمأنمضوبقلم)

م.14("In Cold Bloodأخوهمػوبقلم)
واتُلً"م:موندمغصومضرآغقومؼـؾًمػذهمايودثيميفمضوظهمتعوديميفمدورةماٌوئدة
ًومل ًأحدفؿا ًؿن ًػُمؼلَِّل ًؼرباـا ًؼّربا ًإذ ًباحلق ًآدم ًابيِن ًـَلل ًؿنًًعؾقفم ُقمؼّلل

ًقدكً ًإؾيَّ ًبيطت ًؾكن ًادلمؼني، ًؿن ًاهلل ًقمؼّلُل ًإمنا ًؼال ًألؼمؾـّك، ًؼال اآلخر،
ؾمؼمؾينًؿاًأـاًبلادطًقدَيًإؾقكًألؼمؾك،ًإـيًأخافًاهللًرّبًاؾعادلني.ًإـيًأرقدً

ػَطوَعِتًؾهًًأنًتلوَأًبإمثيًوإمِثكًػمؽونًؿنًأصوابًاؾـاِرًوذؾكًَجَزاُؤاًاؾظادلني.
َػَلَعَثًاهللًُغرابًاًَقِلَوُثًيفًاألرضًًَأخقِهًَػَؼَمَؾُهًػَلِصَلَحًؿنًاخلادرقن.ًـْػُيُهًَؼِمَل

ًفذاً ًؿنَل ًأؽون ًأن ًَأَعَهِزُت ًَوِقَؾَمى ًقا ًؼال ًأخقه، ًَدِوَءَة ًُقواري ًؽقف ؾُقِرَقُه
م.15اؾُغراِبًػُلَواِريًَدِوَءَةًأخيًػلِصَلَحًؿنًاؾَّاِدِؿني"
ماألج ميف معوجودة ماظؼؿل مزوػرة مأن ماألدبموعع مزفور معـذ مطؾفو ماألدبقي ـوس

اٌؽؿوب،مإالمأنمػذامالمؼعينمأنمطلمحودثيمضؿلمععربمسـفومبـصمعؽؿوب،مػيم
مسيمصـقيمتدخلمهًمصنماألدبماظؾوظقلي،موإمنومػـوظكممسيمعشرتطيمبنيمدوئرم
ماٌلؿؿعمإظقهميفم ماًقولماظذيمؼشدماظؼورئمأو صـونماألدبماٌؽؿوب،موغعينمبفو

م ماألدطورة مؼراهمطلمعن موظعلمعو ماظؾوظقلقي، مواظرواؼي موظقؾي موأظفمظقؾي اإلشرؼؼقي
ماإلشرؼؼقيم مبوألدطورة ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مسالضي معدى مؼمطد مرؼػقور( )صراغلوا

مبؼوظه ماظعربقي، ماىـسممواألدورري مػذا ميف ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مضصص مطل :"إن

                                                                                                                                   
13- Ibid.-p. 13 
14- Rivierre, François : La fiction policière.- Paris, Europe, N° 571-572.- p. 10 

م.32-11دورةماٌوئدة،ماآلؼوت:مم-15
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فودماظؼدمييمسـدماألدبيماٌؿقزمسنمبوضيماظؽؿوبوتماظلردؼيماألخرى،متعودمإديماظع
مطونماسؿؼودػممماظؾعضمحبقمأومبغريمحق. غعممميؽنمأنمغواصؼفممسؾىمذظك،مإذا

عـالمأنم"ظردون"متوأممأودؼى،موذؾقفهميفمرواؼيم)حؼقؼيمدرمايفرةماظصػراء(،م
ميفمذكصقيم موأثره ماًقول موزقػي ماسؿؾور مإدي مذػؾوا ماظذؼن منوري مأن مميؽن طؿو

ماظ ماظدور ميف مايول مػو مطؿو مػورونماٌؿؾؼي ماظلؾطون مأعوم مذفرزاد متمدؼه ممممذي
م.16("*)ماظرذقد

وبـوءمسؾىمعومسرضمعنمآراءمالمميؽنماظوضوفمسؾىمايدودماظيتمتػصلمبنيم
مبقـفو.م معنممسوتمصـقيمعشرتطي منده معو ماىـسماألدبيموذاكمإالميفمضوء ػذا
موتلؿقؿفوم مبعقـفو مرواؼي مهدؼد مصعوبي متؽؿن موحدػو ماألدؾوب مهلذه مأن وؼؾدو

مبـ" ماظؾوظقلقي ماظرواؼي ماسؿؾور مميؽن موإمنو مجـسمم-ضؿـقو–اظؾوظقلقي"، معن جزءا
مبوإلجرامم مغصوصمأدبقيمتفؿم ماظلقوقمميؽنمايدؼٌمسنمزفور اظرواؼي.مويفمػذا
واجملرعنيميفماظؼرونماظودطىمبلوربومحقٌمطوغًمػذهماظـصوصمتؿكذمهلومأبطوالم

تقورمُؼدسىمأدبماظصعوظقكممعنماألودوطماظشعؾقيماظؾلقطي،مطؿومزفرميفمصرتةمالحؼي
(Rogue Littérature ou Littérature de Truandsمتلؿقؿفو،م مسؾقفو متدل موطؿو )

معنماجملؿؿعمبشؿىماظطرقم مأنمتـؿؼم مترؼد ماآلدابمتعرضمعغوعراتمصؽي صننمػذه
مواظودوئل.

ومبوازاةمذظكمزفرتمطؿوبوتمدردؼيمتضؿـًمحقوةماٌؿشردؼن،موػومعوماصطؾحم
مبوألدب موأبطوظهمعنماظعصوةمLittérature Picaresqueاظِؾؽردقؽيم)مسؾىمتلؿقؿه )

محقوةم موحيؾون مايقؾي، مسؾى مؼعقشون ماجملرعني، مواحملؿوظنيمواظؼؿؾي اٌؿشردؼن
م17.اظؿشرد

مجمولم مػـو مظقسمػو مطون موإن مبوٌؼوعوتماظعربقي، ماآلداب مػذه مؼربط معو وعع
مأرد معو ماظرتطقزمظؾدراديماٌؼورغيمبنيمػذؼنماظـوسنيمعنماألدب،موإمنو موضصدغو غوه

سؾقهمػومبروزمتقؿيمايقؾيمواظؿشردميفمععظممايؽوؼوت،موعومؼعوغقهماظؾطلماظذيم
ماألحقون،م معن مطـري موػؿقنيميف مأبطول معع مصراع معن ماظشعؾقي ماظطؾؼي مإدي ؼـؿؿي
ؼرعزونمإديماظطؾؼيماظربجوازؼيمأومإديماظلؾطيمأحقوغومأخرى،مواظيتمطوغًمتػرضم

ؼووةموشربيماظؾطلميفمسوملمعؿػؽكمضؿنمػذهماألغواعمعنمأحؽوعومتعلػقيمتزؼدمعنمذ

                                                                                                                                   
مي.ػؽذاموردتميفماظـصماألصؾيماٌرتجممعنمضؾلماظؾوحٌمإديماظعربقم*

16- La fiction policière.- Op. cité.- p. 8 
17- Encyclopédie Larousse.- Tome 9, Op. cité.- p. 8265 
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اآلداب،موإنمتؾوسدتمعشوربفوموأوروغفوموجـلقوتفوموظغوتفو،موظؽنمجوػرػومؼؾؼىم
،موحىماالغؿؼوم،مواظصراعمبنيماًريماؾمشردقةاظذيمؼـزعمػذهماظـزسيماإلـيانً
مواظشر.

ماٌؾوذر مبوظصؾي ًّ ممت مال مععظؿفو مطوغًميف موإن ماظرواصد مػذه ماظرواؼيمإن مإدي ة
اظؾوظقلقيمطفـسمأدبيمذيمحدودمصـقي،موإرورمجغرايفموبشريمععّقن،مإالمأغفوم

مذاتمأػؿقيمطربىمطؿومدـالحظمذظكمالمحؼومضؿنمػذاماظؾقٌ.
صػيماظؼرنماظؿودعمسشر،متضوصرمسوعالنماثـون،مطوغوممبـوبيماظراصدؼنماٌؾوذرؼنم

مظؾرواؼيماظؾوظقلقيمبلوربو،موػؿو:
مTradition populaireممماٌوروثماظشعيبم-م
م      Tradition savanteاٌوروثماظعوملمممم-م

حقٌمؼؼصدمبوظعوعلماألولماظرصقدماألدبيماٌؿؿـلميفماظـصوصماظيتمطونمؼؿغـىم
مضصصم مجمؿؾفو ميف متؿضؿن مطوغً مواظيت ماىواظون مواظشعراء ماٌؿشردون، بفو

ظؾقؽوؼوتماإلجراعقيممبوإلضوصيمإديماٌقل اٌـؾوذؼن،موػيمذؾقفيمبلدبماظؾؽوردك.
مسؾىماظطوبعم مالحؿوائفو مغظرا ماظشعؾقي، ماظطؾؼي مصضول يفمماؾشاذاظيتمطوغًمتشد

طـريمعنماألحقون،مطؿومأغفومطوغًمتعؽسماظصعوبيماظيتمطونمؼعوغقفوماٌفؿشونميفم
اجملؿؿع.مإغفومضصصماٌعذبنيميفماألرض،ميفمبقؽيمعؿقضرة،مداخلماٌدنماظؽـقػيم

ماظلؽون.
ماظ ماظعوعل ماظػينمأعو ماٌلؿوى مذات ماألدبقي ماظػـقي ماألسؿول مبه مصقؼصد ـوغي،

اظرصقع،مواظيتمأثرتمبشؽلمأومبكخرميفمغشوءموتطورماظرواؼيماظؾوظقلقي.موضدمجوءتم
ميفماظؼرنم م مالروس(:".. م)عودوسي معن ماظـصماٌلخوذ مػذا مإديمذظكمضؿن اإلذورة

:ماٌوروثم اظؾوظقلقياظؿودعمسشرماٌقالدي،متضوصرمسوعالنماثـونميفمعقالدماظرواؼيم
وؼـضويمهًماظعوعلماألولماووهماظذوقماظشعيبم اظـؼويفماظشعيبمواٌوروثماظعومل.

م م م)اظؽـور مجمؿوسي ماظيتمتؾـؿفو ماإلجرام موضضوؼو ماظعفقؾي ماظؼضوؼو (مCanardsدمو
مطوغوام ماظذؼن ماىواظني، مظؾشعراء ماظشعؾقي ماألغوذقد مإدي مبوإلضوصي مطوعل، مضرن ٌدة

ماظعفقؾيمعنمعدؼـيمألخرى.مؼـؼؾونماألخؾور
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م معور م)طورل مذكصقوت مسـه مصؿعرب ماظـوغي ماظعوعل موضطوعمKarl Moorأعو ،)
م)ذقؾؾر مذكصقوت مسرب موؼرغرماظطرق مواظرواؼوتمSchiller de Wernerمدي )
م18(.Château d’Outranteاإلنؾقزؼيمطرواؼيم)ضصرمأوتراغًم

مواضؿ مػـوظكمسواعلماجؿؿوسقي ماظرواصد، مإديمػذه مويفمعؼدعؿفوموبوإلضوصي صودؼي
معنم مظؾعدؼد ماظؽـقف ماظؿفؿع مغؿقفي معشوطل معن مدؾؾه موعو ماٌدن مدمو اظـزوح
مواظؾطوظيم مطوألعراضماالجؿؿوسقي معشوطل معن مأصرزه موعو مضقؼي مرضعي ميف اظلؽون،

موزفورماظػلقمواظزغومواغؿشورمزوػرةماإلجراممواالسؿداءمسؾىماظغري.
ماهلواؼوت مظؾعض معؾفل مإدي ماٌدؼـي مهوظً مواظؼؿورمموػؽذا مطوىـس اظشوذة

مهلذهم ماظؿفؿعوتمعلرحو مأصؾقًمػذه مواٌكدراتمجبؿقعمأغواسفو،مطؿو واًؿر
مودوسدم ماظضقؼي، ماٌظؾؿي ماألزضي مهلو مواختذتمعؽوغو ماظشوذة، ماالجؿؿوسقي اٌظوػر
مسؾىممنوػوموخطورتفومطـوصيماظلؽونموتؾوسدمسؼؾقوتفمموػؿوعفمموأذواضفمماٌكؿؾػي.م

ماال مسؾؿوء ماػؿم مبظوػرةموضد ماظعشرؼن ماظؼرن معن ماألخرية ماظعؼود ميف جؿؿوع
ميفماٌقودؼنم معنمسؾوم مإظقه متوصؾوا معو مذظكميفمضوء مأنمؼػلروا اإلجرام،مصقووظوا

مذظكم؛ماٌكؿؾػي مايصرم-عن مال ماٌـول مدؾقل مغشرتفومم-سؾى ماظيت ممممماظدرادي
مغلواز  Science etيفماجملؾيماظعؾؿقيم)مFrançoise H. Mouninعوغنيممػـ.م)صرا

Vieمهًمسـوان:م"ماظعؾممضدماىرائمم)La science contre le crimeمحقٌم،"
وغعرضمصقؿومؼلتيممحووظًمحصرماألدؾوبماظرئقليمظإلجرامميفماظعوملماٌصـعماظقوم.

ماٌؼول ميف موردت ماظيت ماآلراء ماىرمييممبعض مأدؾوب ماإلجرام مسؾؿوء :"ؼرجع
مواحرتافماالسؿداءمإديمأدؾوبمأربعيمػي:

ماالجؿؿوسي،مممؼؿعؾق مبوظطوبع مواظـوغي مايضورؼي محقوتـو مبطرؼؼي اظلؾىماألول
مواظـوظٌمبوىوغىماظـػليمواألخريمبوظطوبعماظؾقوظوجي.

مأوروبوم ميف ماٌصـعي ماظدول مذيقع ميف مظالغؿؾوه معؾػؿي مبصورة مؼـؿو ماإلجرام إن
يمرئقسماظشرطمPr. Jean Penatal "ل؟مجيقؾـوماألدؿوذم"جونمبقـوتوماظغربقي.مٌوذا
مػوماظؿقولماٌػوجهماظـوجممسنمظعؾممااظعوٌقيم إلجرام:مإنماظذيمؼطؾعمجمؿؿعوتـو

مواظؿؽـوظوجقو. ميفمجموالتماظعؾم مواظؿطور ماظلرؼع، ماغػصوالمماظؿصـقع مأن وؼالحظ
مسوداتـو،م م)أي مواظـؼوصي مجفي معن مواظؿؽـوظوجي ماظعؾؿي ماظؿطور مبني موضع عفوال

ملمؼلؿطعماإلغلونماظؿعوؼشم يمأخرى.أصؽورغو،مععؿؼداتـو،مررقمععوعؾؿـو(معنمجف

                                                                                                                                   
18- Encyclopédie Larousse.- Op. cité.- p. 8265. 
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ععمػذاماظؿفدؼدماٌػوجه،مألغهموجدمغػلهميفمزروفمشريمعـؿظؿيماجؿؿوسقوموصقم
مإنمطلمذيءمؼؿقولموبودؿؿرار.مماٌـظورماٌلظوفمظدؼه.

إنمعومؼدصعمإديماإلجرامميفماسؿؼودم)سؾؿوءماإلجرام(مػوماظطوبعمشريماٌـظمماظذيم
ماظػرد ماالجؿؿوسقي مايقوة موعومؼطؾع ماظػرد مبني مواظالتعوؼش مواىؿوسقي، معـفو ؼي
معلؿفدات. معن مبه ماظؽـقػيممحيقط مايدؼـي ماٌدن ميف مذظك ماظوضوفمسؾى وميؽن

مووػلموجوده،م مإرورا ماظؿؼينمواظعؾؿيمسؾىماإلغلون مأؼنمصرضماظؿؼدم اظّلؽون،
موحوّّّّّّّّ متـلفم مال مآظي مإدي ماألحقون-ظه مأشؾى مدؾوطوتمم-يف معن مسـه مؼصدر وعو
موجقيموغػلقي.بقوظ

ماٌزدريي، مبشوارسفو ماظؿفؿعوتماظّلؽـقي مأحقوء  ،وحوصالتفو ودقوراتفو، إن
وتلوػمميفمإذطوءمروحم وأضوائفوماظؽـريةمواٌؾوغي،متؾفرماظـوسموتزؼدمعنمإثورتفم،م

وبوٌؼوبلمالمندمػذاماإلحلوسمظدىماألصرادميفماظعوملماظرؼػيمحقٌمماإلجراممظدؼفم
مو ماظعودات مسؾى ماألصرادماحملوصظي مبعض مارتؽوب مدون مهول ماظيت اظؿؼوظقد

واىؿوسوتمظؽـريمعنمايؿوضوت."إنماجملؿؿعماٌؿقضرمسؾىماظـؼقضمعنمذظكمالم
ماظيتم مواظطؾؼقي مإديماظػروقماالجؿؿوسقي مبوإلضوصي مػذا ماجؿؿوسي، ؼعرفمأيمتؼؾقد

مممممممممممم.م19تؿلؾىمشوظؾوميفمذقنماظـػوسمودصعفومإديماالغؿؼوممواإلجرامم"
مإديمحصرماألدؾوبماالجؿؿوسقيموت ذػىماظؾوحـيم"صراغلوازمعوغون"ميفمسرضفو

مظإلجرامميفمصرغلومصؿؾكصفوميفمثالثمصؽوت:
اظؿفؿعوتماظؽربىماٌصـعيمواظيتمتػؿؼرميفمطـريمعنماألحقونمإديمودوئلمم-2"

اظؿـؼقفمواظرتصقه،مممومدوػمميفمتؽوؼنمجمؿوسوتمعنماألذرارمواجملرعنيميفمدنم
معؾؽرةمجدا.

ميفمماًؿر:م-1 مودؾىمجوػري ماظػرغلي ماجملؿؿع مؼـكر معرضمخطري وػو
(مFresnesاالغدصوعمدموماإلجرام،موذظكماسؿؿودامسؾىمدرادوتمٌرطزم"صردـوس"م)

م مأن مأوضح موم%41اظذي ماالسؿداءات مواىروحمم74,5%عن ماظضرب محوالت عن
مو ماًطورة موم 65%اٌؿػووتي ماألسراض موػؿك ماالشؿصوب مايرائقمعم%81عن ن

مالتمطوغًمطؾفومغؿقفيماإلدعونمسؾىماًؿر.حو

                                                                                                                                   
19- Harrois Monin, Françoise : La science contre Le crime.- SCIENCE ET VIE, N° 699, 

décembre 1975.- p.p. 38 39. 
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طؿومأنماٌكدراتمػيماألخرىمسوعلمعنمسواعلمتفؿقشماظػردماٌدعنمم-3ممم
وهطقؿهمحقٌمتدصعمبهمإديمودطماٌدعـنيمواألذرار،موػذاماالغؿؿوءمؼمديمبهمإديم

م20ادؿعؿولماظعـفمواظلرضيمواالشؿصوب."
مواعلمغػلقيمحيصرػوماألدؿوذوبوإلضوصيمإديمػذهماألدؾوبماالجؿؿوسقي،مػـوكمس

طؿومم21""األغوغقي،ماظعدواغقي،مواظالعؾوالةماٌطؾؼيم:مجونمبقـؿول(ميفمثالثمحوالت
م:متوردماظؽوتؾيمتعؾقؼوتمإضوصقيمتؿعؾقمبوظعوعلماظـػليمغؼؿطفمعـفومعومؼؾي

متظفرموبصورةمجؾقيم:ًً"األـاـقة وػيمزوػرةمرؾقعقيمسـدماإلغلون،مإالمأغفو
مد محؿى ماألرػول متوازغومظدى مؼعرصوا ممل ماظذؼن ماٌراػؼني موتصوحى ماظـوعـي، ن

مدقؽوظوجقوميفماحملقطماظذيمؼعقشونمصقه،موتؿقولمحقـؽذمإديمعرضمخطري.
وتؿكذمعػفوعوموادعومسـدماألدؿوذم"بقـوتول"محقٌمتشؿلميفمطـريم:ًًاؾعدواـقة

ضققمعنماألحقونمبعضماظلؾوطوتماٌعّؾرةمسنماظذات.وبوٌؼوبلمصنغفوميفمعػفوعفوماظ
تشؿلمايؼدموعومؼـفممسنماظؽؾًموايرعونموترتجممسنمررؼقماظعـفمواظغضىم

م22واالسؿداء."
ماظؾوحٌم مبفو مضوم ماظيت ماظدرادوت مبـؿوئٍ ماظصدد مػذا ميف ماظؽوتؾي وتلؿعني

وبمـصـمماألســؾــصميفمسـؿـؿكـ(ماظJames Prescotاألعرؼؽيم)جقؿسمبرؼلؽوتم
(Neuropsychologueماظورينمظؾصقي مبوٌعفد م)م( محقٌمWashingtonبواذـطن )

مإديم مؼمدؼون مبوألرػول مواظعـوؼي مايـون موغؼص ماىلدي مايرعون ؼمطد:"أن
اظعدواغقي،مصققـؿومصصؾـومضردةمعـذموالدتفومسنمأعفوتفوموعـعـومطلماتصولمبقـفو،م

مالحظـومأنماظؼردةمسـدعومبؾغًمدـومععقـيمأزفرتمسدواغقيمسـقػيمجّدا.
غلونمضؿـومبدراديمخمؿؾفماظّلؾوطوتمألطـرمعنموضؾلمإمجراءماظؿفربيمسؾىماإل

ماألغـروبوظوجقيمم822 ماإلحصوئقي ماظدرادوت مضوء مسؾى مبدائقي مظشعوب سقـي
صالحظـومأنمثالثيمأربوعمعنماظشعوبماظؾدائقيم)اظيتمطوغًمعوضوعماظدرادي(متوظيم
سـوؼيمخوصيمظألرػولموتؿؿقزمبوظعطفمومايـونمظذظكمطوغًمأسؿولماظؼؿلمواالسؿداءم

مػذهموا معن ماألخري مواظربع ماػؿؿوم. مأي متـري متؽود مال مجّدا مضؾقؾي مصقفو الشؿصوب
ماظزواج(م مضؾل م)بوظؾؽورة مؼؿعؾق مسؾى"اظشرف"وعو مبوحملوصظي مؼؿؿقز مطون اظشعوب

Virginité pré-conjugaleواظيتمطوغًمهولمدونممنومايوديماىـلقيممInstinct 

                                                                                                                                   
20- Ibid.- p.p. 38-39 
21- Ibid.- p.p. 38-39. 
22- Ibid.- p.p. 41-42. 
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Sexuelمبم23م معو مػدم ميف ماظعوئق مػذا مؼؿلؾى مأن ماظلؾؿقي،موميؽن ماظرسوؼي ـؿه
ماظعدواغقيمسـدماألصرادمواىؿوسوتمتعودم : وختؾصماظؾوحـيمإديماظؼول "إنمزوػرة

متعودم مصوٌلؽوظقي ماألرػولميفمصؾوػم، ماظيتمؼؿعرضمهلو ماظرتبقي مغوسقي مإدي أدودو
بوظدرجيماألوديمإديماآلبوءمألنمآثورماظصؾومالممّتقيمسـدماألصرادمبلمختؿػيموراءمضـوعم

م24ؼؽشفمسـهمععمعرورماألؼوم."مدرسونمعو
موػيم ماظدول، مبعض ميف ماإلجرام مغلى مؼّوضح مجدوال مؼؾي مصقؿو وغعرض

 .25دوطنم2222إحصوئقوتمرمسقيمحلؾًموصقمعؼقوسمجرمييميفمطلم
م
 غرصوج أعرؼؽو توغس دوؼد دقـغول ظؽلـؾورغ صرغلو دمنورك اظـلؿو أٌوغقومبؾدان

 2113 2118 2118 2118 2118 2118 2118 2118 2118 2118 دـوات

 21,82 41,76 10 78,44 2,51 25,82 34,62 46,74 40,96 44,19 اظـلؾي

 
متعرفمغلؾيم ماٌصـعي ماظدول مأن مظؾـلىماٌعروضي معؼورغؿـو معنمخالل وغالحظ

عّرةمأطـرمعنمغلؾيماإلجرامميفمبعضماظدولمم32إجراممتصلميفمبعضماألحقونمإدي
مػومايولمعـال مممم (%14,88بنيم:اظلوؼدمواظلـغولم)ماظلوئرةميفمررؼقماظـؿو،مطؿو

م(.%1,12)مو  
وأخرياماظعوعلماظؾقوظوجي،موؼالحظمأنماظؽوتؾيمأزفرتمهػظومطؾرياميفمهؾقلم

مضوظًم: مأغفو مإال ماظعوعل، مػذا مسـوصر ممبققطم وعـوضشي معرتؾط مشري مسوعل "وػو
اإلغلونموغوسقيماجملؿؿعماظذيمؼعقشمصقه،موظؽـهمؼظفرمرػرةمطقودثمعلدووي،م

م:شري موؼدسى ماظوراثي، مبوىوغى ًؽروؿوزو)ممعرتؾط  Aberrationsميؿزؾل

chromosomiquesماظؽروعوزو ماظػروق مسؾى مؼؼوم موػو مسؾىمع( ماظرجل مسـد قي
م مزادتمصقفو مبوظعدواغقيمطؾؿو مقيزوععوؽرواظاًصوصمحقٌمؼالحظمأنمصؽيمتؿؿقز

مبوم26ععقـي." مضورن معو مإذا ماألػؿقي مضؾقل ماظعوعل مػذا مؼؾؼى ماظعؿوم ظعواعلموسؾى
ماألخرى.

                                                                                                                                   
23- Ibid.-p.p. 41-42. 
24- Ibid.- p. 42 

 -25 Ibid.- p. 46 
26- Ibid.- p. 42. 
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موحيؿوجمإديمطـريمعنماىفودم ماظـشوء مؼزالميفمرور معو ماإلجرام،مسؾم إنمسؾم
اٌوظقيمواظؾشرؼيمظقـؿرموتلؿػقدمعـهماظشعوب،موإديمأنمؼصلمػذاماظعؾممإديمعؾؿغوه.م
ماظيتمبدأتمتلخذم ماإلجرام مزوػرة معن مظؾقّد مبه مؼؼوم مأن ماظعومل مؼـؾغيمسؾى عوذا

م؟ عوتروبعومخطرياميفمبعضماجملؿؿ
ماظـزوحم موزوػرة متزاعن ميفمأوربو مواغؿشورػو ماظؾوظقلقي ماظرواؼي إنمزروفمزفور
مودقودقيم ماجؿؿوسقي مسالضوت متربطه مجدؼد مجمؿؿع موتؽوؼن ماٌدن مدمو اظرؼػي

ميفم)عودوسيمالروس( معؿؿقزة،مسنمذظكمغؼرأ مؼؾيم:موسؼوئدؼي مإديم عو "صؾوإلضوصي
أوالمومضؾلمطلمذيءمزوػرةممؼياظعواعلماألدبقي،مػـوكمسواعلماجؿؿوسقيمواضؿصود

معلوحوتم ميف ماظؾـوؼوت موتؽدؼس ماٌدن، مدمو ماظـزوح مسن مغؿفً ماظيت اظعؿران
ماظشودة ماهلواؼوت مبعض مبظفور ممسح مممو ماظؼؿل،م ضقؼي، ماظلرضي، )طوىـس،

االشؿصوب(،موػذهماظظوػرةمأضؾؼًماظطؾؼيماظربجوازؼيماظيتمطوغًمتلؿورنموحدػوم
مو مدكطفو مسن مصعربت مضؾل معن مصؽونماٌدن ماظؾوظقلقي، ماظرواؼي مبوادطي ضؾؼفو
.عؿـػلفوماظوحقدمواظعفقىميفمآنمواحد"

ممم27
معنم مهلو موخمرجو ماظربجوازؼي، مظؾطؾؼي معؿـػلو ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مطوغً وظؽن
مسؽلًم مأدبقي مصـقي مزوػرة مذظك مإدي مبوإلضوصي مصفي مسؾقفو، اٌضوؼؼوتماٌػروضي

خموضمصراعمحضوري،موهولموضعوماجؿؿوسقوموصؽرؼومواضؿصودؼومجملؿؿعمؼعقشم
خطريميفمجمولماظعالضوتماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي،موتؽوؼنمسوملمعؿقضرمملمؼلؾقمم

موظذظكمادؿقؼًماظرواؼيماظؾوظقلقي،موبؽلمجدارةمسـوؼيماظؾوحـني. ظهمعـقل.
واظؾقٌميفمأصولماظرواؼيماظؾوظقلقيمؼؿطؾىمـقلىموجفيمغظريمـمايدؼٌم

ماٌؽوغيم)اظطوبوشرايف مػـوظكمعنماظعالضيماظورقدةمبنيمأصولمػذامسنمإرورػو (،مٌو
اىـسموصضوءاتهماٌؽوغقي.وغؼصدمػـوماظؾقؽيماظيتمزفرتمصقفوماظرواؼيماظؾوظقلقي،م

مواجملولماظذيمتؿقركمصقهمذكصقوتفو،موتؼعمصقهمأحداثفو.م
ماختذػوم ماظؾوظقلقي. مزاظًمعؾفؿيمطؿوبماظرواؼي مطوغًموعو مأنم)اٌدؼـي( أسؿؼد

معلر ماظواضعماظروائقون ممتـل مألغفو ماظروائقي، مأسؿوهلم مأحداث مصقه مورى حو
مظؾؿفرم،م معؾفل ماظعالضوتماظقوعقي.صفي ماظذيموريمصقه مايي مواإلرور اٌعقش،
مواحملؼق،مواظضققيمسؾىمحدمدواء،مإغفومرعزمظؾرواؼيماظؾوظقلقي،مرواؼيماظعصر.

                                                                                                                                   
27- Encyclopédie LAROUSSE.- Op. cité.- p. 8265. 
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اظؾوظقلقيممويفمػذاماظلقوقمؼمطدم)صراغلقسمظؽلون(أثرماٌدؼـيميفمزفورماظرواؼي
م: بؼوظه

ماظطؾوعم ماٌكؿؾػي ماظؾشرؼي موبـؿوذجفو مواالرؿؽـون، مبوظؼوة ماٌوحقي "بواجفوتفو
واألظوانمواظطؾؼوت،موبشوارسفوماظؽؾرية،محقٌمتؿوديماٌطورداتماظقوعقيمظإلغلون،م
ماٌـرية،م ماظزاػقي موبلضوائفو مسفقؾي، مأدرارا مختػي ماظيت ماظشوػؼي وبعؿورتفو

سدّوموصدؼقماحملؼق،م : إغفوماٌدؼـي؛تؾدوميفمآنمواحد فددة..وبؾقوظقفوماٌكقػيمواٌ
م28إغفومرعزماظعفىموحدؼٌماظلوسي."

وظعلمجوماظغؿوضماظذيمرؾعمحقوةمأػلماٌدنمأثورمذفقيمطؿوبماظرواؼيمبصورةم
غػلهمطونمععفؾومبفذاماظغؿوضماظذيمعألمرواؼيم"دؿـدال"ممبؾزاك"إنم سوعي،محؿى

رواؼوتهماظيتمطؿؾفوميفمأربعقـقوتماظؼرنماظؿودعمصراحمؼصورهمبلدؾوبهماًوصميفم
م: ماظرواؼوت مػذه مبني موعن ًؿظؾؿة" سشر، ؿكديًً"و"اؾرائعون"-"ؿفؿة

مذعوئرهم "وشريػو.احملظقات مظه مخوصو مدّرؼو مسوٌو مػـوك مصنن ماظـؼود مؼمطد وطؿو
ماظرواؼوت." ميفمػذه معوجود ماظرواؼيمم29اٌؿقزة، موازدػور ماظظوػرة متزاعـًمػذه وضد

منوحومماظؾوظقلقي موحؼؼً ماألدبوء، معن مصردوغفو مطـر ماظيت ماظشعؾقي واظرواؼوت
مطؾريا،مواتلعمجمولماغؿشورػوميفمودطماظؼراء.م

وؼؼولماظـوضدمحمؿودمضودممسنمزوػرةماغؿشورماظرواؼيماظؾوظقلقيموأثرماٌدؼـيميفم
م"ؼوجـلو"أنم مطوتىمعـل مؼؾيم:"وادؿطوع معو موتطوره ماىـسماألدبي مػذا زفور

مطؾورماألدبوءماٌرعوضنيميفمأوربوميفمتؾكمؼؾقعمعنمرواؼو مطؾريةمملمحيؼؼفو تهمأسدادا
معنمخاللمرواؼوتم اظلـوات،موادؿطوسًماظرواؼيماظؾوظقلقيمأنمتؼفمسؾىمضدعفو

م" م "ؾقاؾيًبارقسو" "أغوارًبارقسو" "أدرارًبارقسعنمرراز ،مدـواظيتمطؿؾفو
ورمتؼؾقدمطوتىموػيمزوػرةمملمتؽنمععفودةمعنمضؾل،مأنمحيوولمطوتىمطؾريموعشف

ممم30جدؼدمعغؿور."
وعنمتلثريماٌدؼـيمسؾىمزفورماظرواؼيماظؾوظقلقيموتطورػومأغفومتصدرتمسـووؼنم
مبعضفوم مذطر مأن مضودم ماٌصريمحمؿود مظؾـوضد مدؾق موضد ماظرواؼوت، مػذه طـريمعن

                                                                                                                                   
28- Mythologie du roman policier.- Op. cité.- Tome 1.- p.p. 16 et 17. 

غفضيمعصرمظؾطؾوسيمواظـشر،مماظؼوػرة،مم-.رواؼيماظؿفلسمواظصراعماظعربيماإلدرائقؾي:مودم،محمؿودمض 29
م.21.صم-.2112

م.21.صم-.اٌرجعماظلوبق 30



 علدًاؾؼادرًذرذار

 11

وغضقفمإديمػذهماظؼوئؿيمبعضمرواؼوتم)أدمشورمآالنمبو(ماظذيمطونمؼعـونمبعضفوم
م.ؼمقالتاًذارعًؿورغ"قوئفو،م"بشوارعماٌدنموأح

مسوملم معن ماظـزول مإدي ماظؽؿوب مدصع مسواعل معن مسوعال ماٌدؼـي مطوغً وضد
األردؿؼرارقنيموتصوؼرمسوملمايضقض،موالمأزسممأغهمسوعلمحقويموأدودي،مظؽـهم
مصؿحم موبذظك ماظؼراء، ماظؽؿوبموال مؼلظػه ممل مسومل ماغػؿوح ميف مبلخرى مأو مبصورة أثر

مذعؾق مرواؼوت مظظفور مسشرماجملول ماظؿودع ماظؼرن معن مابؿداء موبوظقلقي ي
مبؼوظهم: ماظظوػرة مسؾىمػذه ماٌصريمحمؿودمضودم ماظـوضد "ويفمتؾكم عقالدي.وؼعؾق

اظلـوات،مطوغًمأوربومتؿقدثمسنمرجلمآخرمؼـوصرماظػؼراء،موػوماألٌوغيم)طورلم
عورطس(،مممومجعلمعنماظرواؼوتماظيتمؼؽؿؾفوم"دو"ممبـوبيمزوػرةمؼطؾؾفوماظعوعيم

مبـوءماظشعى.عنمأ
وضدمطونمنوحمػذهماظرواؼوتمدؾؾوميفمأنمؼؿفهماظؽـريونمعنماظؽؿوبماىددمإديم

متراؼل" مذي م م"بواغلن مغػله.وطون ماظـؿط مسؾى مرواؼوت مرواؼوتم تلظقف صوحى
مبرعميفمطؿوبيماظرواؼيم ول"ؾ"روطوع أبرزماجملقدؼنميفمػذاماجملولمبعدم"دو".مطؿو

مبور مجو مو"أعقل مصوصل"، م"بول مظوبالن"،ماظؾوظقلقي م"عورؼس مأن ؼه".ودـرى
ماظيتمجوءتم ماىدؼدة ماٌدردي مػذه ميف مجمدؼن متالعقذ مدوؼل"مبـوبي و"أرثرطوغون
مممممممممم31بـوعمروائيمصرؼد.وضدمحوولمطلمعنمػمالءماظؽؿوبمأنمؼصـعمسوٌومخوصومممقزا."

هوظًماٌدؼـيماظصـوسقيميفمسصرمعومبعدماظـورةمإديمشوبيمختػيمأدرارامرػقؾي،م
ًمصقفومطلماهلواؼوتموطلماظـؿوذجماظؾشرؼيماظيتمؼصعىماظؿقؽممصقفو،مألنموؿع

واجفوتماظؾـوؼوتمهفؾفوموختػقفو،موؼؿطؾىماظوضوفمسؾىمأدرارػومسـوءموعشؼيم
مطؾريؼن.

إنمػذهماظؿعؼقداتماظيتمرؾعًماظعالضوتماالجؿؿوسقيماظيتمعقزتمأوربوماظؼرنم
ماظؼرنماظعشرون،مأثورتمصض مبعده ولمطـريمعنمدارديماآلدابماظؿودعمسشر،موعو

وغؼودماألغواعماألدبقيماألخرىمإديمهؾقلماظعواعلماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمم32اظشعؾقي
ماظلردؼي،م مبعضماألجـوس موتطور مغشوء ميف معؾوذرا مدؾؾو مطوغً مواظيت واظـػلقي
طوظرواؼيماظؾوظقلقيمعـال.وعنمبنيمػمالءماظـؼودمواظداردني،مغذطرم)بواظوموغردفوك(م

"وععمزفورمسوملمم:مسؾىمػذاماظؿقولماالجؿؿوسيمواالضؿصوديمبؼوهلؿوماظؾذؼنمسؾؼو

                                                                                                                                   
م.21.صم-.اٌرجعماظلوبق -31
م.(111-112اغظر:مجمؾيم)أوروب،مسدد:مم-32
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مطوغًم ماألصراد.وضد رجولماألسؿول،متغريمطلمذيء،موضعمهولمجذريميفمحقوة
ماظؿطورم مإدي مبوإلضوصي مجذرؼو مأحدثًمتغقريا مضد مضؾل معن موحروبمغوبؾقون اظـورة

مإسو مغؿوئفه معن موطون مواظصـوسي، ماظؿفورة مسومل مسرصه ماظذي متؽوؼنماظعظقم دة
ماٌولموجدارةم ماظعوملمظؼقم ماألثرؼوء،موتـؽر اظـروات،مصؿغريتممبوجىمذظكمضوائم
ايصولمسؾقه،موأصؾقًماظـروةميفمؼدمسصوبيمالمترسىمحقماظعفود،موالمتؽرتثم

م33بوٌؾودئماألخالضقي."
مػوئلميفم ماالجؿؿوسيموايضوريمواظعؿراغي،مػـوكمتطور ماظؿطور مػذا ومبوازاة

مظهمايؽوعوتماٌؿعوضؾي،مجفوزماظؾوظقس،ماظ ذيمتؼوىمبػضلماظعـوؼيماظيتمأوظؿفو
ماظؿفرؼؾقي،م ماظعؾوم مزفور مبػضل متطورت موودوئؾه ماىفوز مػذا موزقػي مأن طؿو
ماىدؼدة،م ماظعؾؿقي مواظـظرؼوت مواًربات ماظؿفورب معن ماىفوز مػذا وادؿػودة

دمصؾممتعدمطؿومطوغًمجمرم34وتطورتموصؼومظذظكمأدوظقىماظؾقٌمواظعؿلماظؾوظقلي
متعؿؿدم مأصؾقً مبل مواظؼلوة، ماظعـف مادؿعؿول مإدي مبوإلضوصي معؿؽررة، اتفوعوت
موإخالءم ماظؿربيء مأو مواإلداغي مصويؽم مواٌؼورغي، ماظؿقؾقل مثم االدؿؼصوءات،

مإغفومإذنماظطرقمغػلفوماٌلؿكدعيميفماٌكوبرماظعؾؿقي. اظلؾقل..
واظػؽريمظدىمومبوازاةمػذاماظؿطؾعماظشعيبماًوصمواظعوم،موػذاماظوسيماظػينم

األدبوءمواٌػؽرؼن،مذفدتماظػرتةمتطوراميفموزوئفمأجفزةماظؾوظقس،محقٌمهولم
مواٌوارنمعنمضؾلم مردعمهوربمخمؿؾفماظؿفووزاتماٌػروضيمسؾىماظدوظي إديمضوة
مؼؿـوولم متعؾقق مظوبران( مظـ)عقشول معؼول مضؿن مورد ماىرميي.وضد موػواة اظصعوظقك

ظؼرنماظؿودعمسشرمسرفمجفوزامبوظقلقومجوغؾومعنموزوئفمجفوزماظؾوظقس:"مإنما
"،مأغشلهمغوبؾقونموبوادطؿهمادؿطوعمPréfecture de policeؼدسىم"سؿوظيماظشرريم

مأبرزتفوم ماظيت ماظؿقوالت مبعد مزفروا مواظذؼن ماألذؽول، ماٌؿعددي ماٌغوعرؼن ضؿع
م35اظـورةماظصـوسقي."

                                                                                                                                   
33- Le roman policier.- Op. cité.- p. 15 

ماألم-34 ماظوضوفمسؾىمغوسقي ماىرميي،موهدؼدمميؽن مبؼوؼو ميفمهؾقلمبعضماظعقـوتمعن ماٌلؿكدعي جفزة
موفقزاتم مإدي مبوإلضوصي ماىرميي، ميف ماٌلؿكدعي ماظرصوصي مغوسقي موهدؼد موعؼورغؿفو، اظؾصؿوت،

،م2111دؼلؿرب،مم111(،ماظعدد:م  Science et vieاظعؾومموايقوة أخرى.ؼراجعميفمػذاماظصددمجمؾي
معـومبهمعنمضؾلميفمػذاماظؾقٌ.وػوماظعددمغػلهماظذيمادؿ

35- Les Alchimistes du roman policier.- Op. cité.- p. 139. 
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مواظـؼوصق ماظلقودقي مايقوة ممشل مأوربو ميف محصل ماظذي ماظؿطور مػذا يمإن
واالضؿصودؼيمواإلدارؼيمممومغؿٍمسـهمإصرازمالووهمععنيميفماألدب،مالمدقؿوماظرواؼيم

مواظؼصيماظؼصرية.
مرطزم موضد ماظػرتة، مػذه ميف ماظلري( م)اجملؿؿع معوضوع مذقوع مغالحظ وػؽذا

:"ًاؾػردً ضؿنمصصلمعنمصصولمطؿوبهم)عقشولمبوتور(ميفمعمظػهم)اظرواؼيماىدؼدة(
ماىوغىمحواجملمؿع مسؾىمػذا ماظلريمأصؾحم نيمضول" ماجملؿؿع مإنمعوضوع ":

عوضوسومأدودقوميفماألدبماظروائيميفماظؼرنماظؿودعمسشر،موضدمبدأماظروائيمؼؿطؾعم
إديمطشفماًػوؼوماظيتمتطؾعماجملؿؿعمبعقدامسنماظرمسقوتماظيتمصرضؿفوماظؼرونم
مؼؿعؾقم معو محول ماظؾوح مسن ماظرضى موسدم ماظـؾالء مرؾؼي مػقؿـي مررؼق مسن اٌوضقي

إنماظؽشفمسنماًػوؼو،موػدمماٌظوػر،موإصشوءماألدرار،مممرماظؼصورموايشم.بلدرا
دقشؽلمالمحموظيمغواةمأدبمدقفؿعمحوظهمضراء،موخيؾقمذرطيمجدؼدةمإجيوبقيم

م36ودطمذيوسيمصضوظقيمتشفدماغؼالبوماجؿؿوسقوموصـقومخطريا."
مبوتور(:"طشػوم م)عقشول متعؾقق ميف مورد مطؿو مسـه ماٌعرب ماٌوضوع مؼؽون وػؽذا

وبعدمم37جدؼدامظؾروائي،موعصدرمطؿوبيمثرؼي،موجمؿوسيمعنماحملودثيمواظؿفوغس."
ماظرواؼيم ميف ماظػـقي مبنيماظشكصقي ماظعالضوت معن مجمؿوسي مبوتور معقشول محدد أن
واٌوضوعمواظعصرمالحظمأنم"رؾؼيماظـؾالءمبعدمأنمزاظًمدؾطؿفو،مأصؾقًمتالعسم

ماٌؿؼؾؾنيمسنمررؼقمإثورةمػذاماظعوملماٌؼؾوب،مػذاماجملؿؿعماظلري،مجمؿؿعمسومل
ماىـلي. ماظشذوذ مػذاممعواضقع مسن مجموغقي متعؾريمبصورة مرواؼوتم)بؾزاك( صػي

ميفم ماألدودقي ماظؾقظوت مإحدى مميـل مواظذي ماالجؿؿوسقي، ماظطؾؼي ميف االغؼالب
ماظروائي."  اظـشوط

مبوتور-واٌفم38 متعوظقق معن مؼػفم أنمهؿويماظرواؼيم-حلىمعو
اظؼورئميفمعطؾعفومطقفمدؿـؿفيماظؼصي،موػذامػومدرا،مطؿومالمؼـؾغيمأنمؼعرفم

ماظػـقيم ماظودوئل مرورت مأغفو مشري ماظؾوظقلقي، ماظرواؼي متؾـؿه ماظػينماظذي االووه
مواظؿشوؼؼقيماظيتمػيمعنممسوتفوماظرئقلي.

متؾؾٌمأنم موال م"تعؾريمسنمجمؿؿعمؼؿغري، مبوتور( م)عقشول ميفمزسم ماظرواؼي إن
 تصؾحمتعؾريامسنمجمؿؿعمؼعيمأغهمؼؿغري"

وػيمبذظكم"تؿعدىمايدماظذيمرمسهم39

                                                                                                                                   
م41ص.م-.عرجعمدوبقم-.حبوثميفماظرواؼيماىدؼدة -36
م41ص.مم-.اٌرجعمغػلهم-37
م11ص.م-.اٌرجعماظلوبقم-38
م14ص.مم-.اٌرجعماظلوبقم-39
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هلومطـريمعنماظـؼودمحنيمضورغوػومبوٌؾقؿي،مصرأوامأنماٌؾقؿيمترويمضصيمعغوعراتم
مصرد" معغوعرات مبلرد ماظرواؼي متؽؿػي مبقـؿو مأنمموم40ذيوسقي، م)م.بوتور( ؼضقف

مبوادطيم متروى موأصؾقً ماٌؼوبؾي، مػذه موووزتمحد مبؾزاك مسفد م"عـذ اظرواؼي
ؼيمهرطوتمجمؿؿعمبلدره،مذظكمأنماجملؿؿعمالمؼؿلظفمعنمعغوعراتمصردمحؽو

م41أغوسمصؼط،مبلمعنمطلمعومػومعوديموثؼويف."
مصؼط،م"وؼؾؼىمأنمغعيمجقدام ماظروائقيمعظفر مدؾقمأنماظػردؼي وؼلؿكؾصمممو
أغهمؼلؿققلمسؾقـومأنمغصفمتطورمذكصمعومدونمأنمغصفميفماظوضًمذاتهمػقؽلم

مت مبدون مأدق، مبشؽل مأو ماجملؿؿع، معن مبوادطيمصؽي متؽوغه ماظذي ماظؿؿـقل ؾدؼل
تـظقؿفومػذهماظػؽيمعنماجملؿؿع،مممومؼؾدلمػذاماهلقؽلمغػلهميفمعدىمضصريمأوم

م42بعقد."
ماجملؿؿعم مهلذا معوضوسي مذؾه مترذيوغو ماظرواؼي متؾدو مضدعـو معو مسؾى وتلدقلو
اٌؿقركمواٌؿغريمسؾىماظدوام،مععمعومػـوظكمعنمصروقمبنيماظعوملماٌؿكقلمواظعوملم

ماالغؼالبماظذيم وسي.اٌوض ماظروائقنيمبعد مذدتماغؿؾوه مأولمذكصقي وظذظكمصنن
حدثميفماظطؾؼيماالجؿؿوسقي،مواظذيمرطزمسؾقهماًطوبميفماظـصماظروائي،مػيم

مبوتور(،مبؼوظهVidocذكصقيم")صقدوكم ماٌؼوظيم)م. "تعؿربم :م(،موضدمأثؾًمػذه
ومسؾىماظؽؿوبماظذؼنمذكصقيم)صقدوك(مأولمعؾفممظؾرواؼيماظؾوظقلقيمبوادطيمتلثريػ

م مدوعو م)أظؽلـدر معن مطل مبذظك موغعين ماًوصي، مومسوتفو مررضفو -ادؿوحوا

Alexandre Dumas –أوجنيمدـومEugène Sue- -صقؽؿورمػوشوممVictor Hugo-م
م مBalzacوبؾزاك م( ماألخري مصوترانمػذا م) مإدي مصقدوك مذكصقي محول اظذي
Vautrin")43)شكصقيماظـؿوذجقيمأوحًمبوظموميؽنمأنمغؼول:إنمذكصقيم)صقدوك

مبنيم) معو ماظػرتة متؾك ميف محيدد ممل مبـوءػو موظؽن ماظؾوظقلقي (م2481-2411ظؾرواؼي
منوذجوممواختذػومطلمعنم)اظؽلـدرمدوعوموأوجنيمدوموصؽؿورمػوشوموأخريامبؾزاك(

عنمضؾلمأدودؼنمم2414مبوظقلقومصذا.وضدمدفؾًماٌذطراتماٌشفورةم)ظػقدوك(مدـي
 : ولمعرةميفمعؼوظؿهماٌـشورةميفمجمؾيم"أوروب"ؼؽشفمسـفؿوم)عقشولمظوبران(مأل

مم-2411مTenon"إنماٌذطراتماًوصيمبػقدوكمواٌـشورةمعنمِضَؾِلمعطؾعيم"تقـون")

                                                                                                                                   
م.11-14ص.ص.مم-.اٌرجعماظلوبقم-40
م42-11ص..مصمم-.اٌرجعماظلوبقم-41
م41ص.مم-.اٌرجعماظلوبقم-42

43- Les Alchimistes du roman policier.- p. 139. 
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م)رصقزار2414 مسؾقفؿو مؼطؾق مَأِدودِؼن مضؾل معن معلفؾي مطوغً ،)Reviseurs م-م
مصدؼقم)بؾزاك(،موؼلؿػقدمعـهمػذاماألخريميفم2411عدؼرماألعنمؼصؾحمسومم صقدوك(

م44طلمعومؼؿعؾقمبلخؾورماظشرريموعومؼؿصلمبوزوئػفوميفماجملؿؿع."
ػومأولمعنم (م Wilkie Collinوػـوكمعنماظداردنيمعنمؼرىمبلنم)وؼؾؽيمطوالنم

مرؼػقور( م)صراغلوا ماظصػي.ؼذطر مبفذه مجدؼرا مبوظقلقو مروائقو معمظػهم طؿىمغصو "أن
ؼؽنمؼـويمطؿوبيمعمظفمبوظقليمسؾىماظرشممعنمأنمطوتؾهمملمم2414 "صكرةماظؼؿر"

ماظـػلقيمواالجؿؿوسقيم مأبعودػو متلخذ مرواؼي مطونمبصددمطؿوبي موإمنو مبوظقلقي رواؼي
مبوظرواؼيم موثقؼي مطوغًمذاتمصؾي موحوادثفو مبـوءػو مأن مإال ماظشعيب، ماظرتاث عن

م45اظؾوظقلقيمممومجعلماظـؼودمؼعؿربوغفومطذظك."
 Gabriauؼوماعقل)جوبور و يفمرواؼؿهم"صكرةماظؼؿر" وغعؿؼدمأنم)وؼؾؽيمطوالن(

Emileمرواؼؿهم مجمؿوسؿه يف مبو(يف مظوطوك"و)إدشور مظؾرواؼيمم46:"اظلقد عفدوا
ماظعشرؼـوتمعنمم ميف مإاّل مبؼواسد ماىـسمملمحيدد مػذا مأن مغعؾم مودمن اظؾوظقلقي،

مدؼن( م)صون مؼد مسؾى ماظعشرؼن محقٌم اظؼرن مصرتة ماالغطالضي مػذه مغـؿظر مأن وسؾقـو
ماظػـ مأبعوده ماىـسمواختذ مػذا مذؽلمادؿؼر ماجملالتمسؾى ميف مؼظفر موأخذ قي،

معلؾلالت،موتؾـؿهمبعضفومٌومالضؿهمأسدادػومعنمرواج.
وعفؿومؼؽنمعنمأعر،مصننمبذورماظرواؼيماظؾوظقلقي،مصوحؾًماإلغلونمعـذمصؽرميفم
خؾقمأدبمميؿعهموؼػزسهميفماظوضًمغػله،مإالمأنمأذؽولمػذاماألدبمتغريتمسربم

ماظعصورمحبؽممتطورمايقوة.
اظؾوظقلقيمبـوبفوماٌعروفمحوظقومعظفرمعدغيمميؽنمأنمميدمسروضهمإديمصوظرواؼيم
 اٌرتدؾيمسنماألدورريمواًراصوتمواظؼصصماظشعؾقيمواظػؾؽؾورماإلغلوغي. األذؽول

ماظعوديم موشري ماظعودي مبني مخؾق ماٌـطؼي ماظؿػؽري مبودم ماٌعوصر ماظعومل مألن "ذظك
مت ماظؼدميي ماجملؿؿعوت متؽن ممل مواخؿالصو، مصــعرصـعلوصي م)أوظـؼـه، سمـقـورئ

Ulysse)اظؼدؼممطونمؼـؿظرمشضىماآلهلي،مطؿومأنماظغوبيمطوغًممتـلمبوظـلؾيمإظيمم

                                                                                                                                   
44- Les alchimistes de roman Policier.- p. 139. 
45- La Fiction  policière.- p. 12. 

مجمؿوسيماظؼصصمػي:46
مLa lettre voléeممممممممممممممممماظردوظيماٌلروضيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٍمممممممممممممممم-
 Double assassinat dans la rue Morgue AV. 1841مممممممممممممممممممممممضؿقالتومذورعمعورغممممممم-

م                          .Le mystère du Marie rouget, Nov.1842مم2481دّرمعوريمروجيمغوصؿربم-
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سوٌومرػقؾومشوعضومزاخرامبوىنمواظلقرة.مأعومسوملماظقوممصفومالمؼرىميفمطلمذظكم
معنم مأطـر ماظرػقؾي مبويرطي مإديمعدؼـيمممؾوءة ماألدورري،محقٌمهوظًماظغوبي إاّل

مو ماظغوبي، م)اظغوبي(حرطي موؼـفؾون.ويفمماظوحوشمصقفو مآدعقنيمؼؼؿؾون هوظًمإدي
ػذاماظدؼؽورماىدؼدمودطماألضواءماظؾوػرة،مويفمػذهماظؾقؽيماٌؿقزةمبدخونماٌعوعل،م
ملمؼؾقماٌفممػوماظؾقٌمسنم)األعـل(موإمنوماحملوصظيمسؾىماألعن.صوظؿصـقعمأخّلم

محقٌ ماإلغلوغقي مظؾقضورة مواالجؿؿوسي ماظـػلي معرتؾطوممبوظؿوازن ماإلغلون أصؾح
مواٌؿعيم ماظغـى مسن ماظؾقٌ مإدي مشرؼزته مدصعؿه موطؾؿو مضقؼي، مجغراصقي برضعي

وعنمػـومؼظفرمم47اىلدؼي،مدؾكمررؼؼومدفال،مررؼقماظلرضيمواظـفىمواظؼؿل.م"
هولماظؾطلمعنمجمردمإغلونميفماألدورريمواًراصوتماظؼدميي،مؼلؿطؾعماٌلؿؼؾلم

مصعولميفماجملؿؿع،مالمؼـؿؿيمإديموحيوولمأنمؼربطماإلغلونمبعوملم اٌـلمإديمسضو
رؾؼيماظػردونمطؿومطونمعنمضؾلموإمنومؼـؿؿيمإديمػقؽيمإدارؼيمػيم"اظشرري"،مطؿوم
أنمتؼؾصماألصق،موتؼلقمماٌدؼـيمإديمدوائرمؼغـقهمسنماظؿفوالمواظرحالت،مصؾدالم

قلقيميفمعنماظؾقٌميفمذيءمجمردمععؾقمبعوملماٌـل،مؼؾقٌماظؾطلميفماظرواؼيماظؾوظ
مؼـؿؼم،موبدالم واضعماجؿؿوسيمعشكص،مواضعماىرميي،مصفومالمحيؿيمصؼطموإمنو
عنماظؾطوظيماًقوظقيمؼلؿعؿلمايدسموتؼصيماآلثورمبطرقمسؾؿقيمحدؼـي،موبدالم
موذراؼنيم ماٌدؼـي مأزضي ميف مغشوره مؼصّى ماظغقيب مواظعومل مبوظطؾقعي ماالتصول عن

ماجملؿؿع.
مض ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مصنن مػـو مطوغًموعن ماظيت ماظؽـرية ماظشكصقوت معن ؾؾً

مطونم ماظيت مواٌعرطي ماظودطى، ماظؼرون مضصقدة مأو ماظؼدميي ماٌؾقؿي مبؼوئد هقط
ميفماٌؾقؿيم معـظؿي،مصفو موظقلًمععرطي مطوغًمعؾورزة ماظشر ماظؾطلمضد خيوضفو
ؼؿدخلمظوحدهمحيلمماٌواضفموؼؼوممبوٌعفزات،موطذظكمرجلماٌؾوحٌميفماظرواؼيم

مماظؾوظقلقي. اظشكصقوتماظصوعؿيماظيتمطوغًمهقطمبؾطلماٌؾقؿيمأيماىوضيمأعو
مصفيماظقومماٌدؼـيمبضوضوئفوموذوارسفوموأضوائفوماٌكؿؾػيماألظوان.م

                                                                                                                                   
47- Lacassin, Francis : Mythologie du roman policier.- Op. cité.- T.1.- p.p. 12-13-14. 


