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سؾدماظؼودرمذرذور* م

إذامدؾؿـومأنمصنماظرواؼيماظؾوظقلقيموظقدمايضورةماظصـوسقي،مصنغـومالمغعرفم
وبشؽلمضطعيمأصوهلوماألودي،مإالمأغـومظومتؼصقـومػذهماألصولمظؿشعىمبـوماظؾقٌم
وأدخؾـوميفمعؿوػوتمرمبومتمديمإديمغؿقفيمدؾؾقي،مالمميؽنمأنمغؿداركمأخطورػوم
طؾفو .م
ورشمماظصعوبوتماظيتمميؽنمأنمتـفممسنمػذهماحملووظي،مإالمأنمذظكمظنمحيولم
دونمأنمؼؿكذماظؾقٌمعلورهماظطؾقعيمواٌوضوسيميفمآنمواحد .م
جيؿعماظؾوحـونمسؾىم"أنمأبوماظرواؼيماظؾوظقلقي،مػو:م(إدشورمأالنمبوم Edgar
)Allan Poeموأنمسؿرػومالمؼؿفووزماظؼرغني".1موػذهماٌؼوظيمعشؽوكمصقفو،مإذمإنم
ػـوك معو مؼـؾً مأن م(إدشور مأالن مبو) ماضؿؾس مصؽرة ماظرواؼي ماظؾوظقلقي معن معمظفم
(صوظؿري) ماٌلؿى م :م"زادؼك م "Zadigموؼؽشف مسن مذظك م"صراغلقس مظؽلون" ميفم
ضوظه:م"حنيمأردلمإدشورمأالنمبومحمؼؼهم(دوبون م)Dupinمظؾؾقٌميفمذورعمعورغم
سومم،2482متذطرمعواػىماظػراديموايذقميفماظؿكؿنيماظيتماعؿوزتمبفؿومذكصقيم
اظؾطلميفمرواؼيمزادؼكم2"2181م .م
*مأدؿوذمحموضرمبؽؾقيماآلداب،ماظؾغوتمواظػـون،مجوععيموػران،مبوحٌمعشوركميفم  CRASC.م

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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طؿو مأن مصوظؿري مغػله ماضؿؾس مصؽرة مزادؼك معن معمظف مسربي ،موػذا معو مؼمطدهممممم
"ف.مظوطلون"مبؼوظه:م"وطؿومغعؾممصننمصوظؿريمادؿؾفممصؽرةمزادؼكمعنمعمظفمسربيم
ؼؿضؿنمأدطورةماألعراءماظـالثيمظلرغدؼى.مويفمػذاماظلقوقمميؽنماظوضوفمسؾىمآراءم
تعودمبفذاماظؿلؾللمإديمأصولمبعقدة،محقٌمجوءميفم"ضوعوسماٌمظػوتمظؽلماألزعـيم
واظؾؾدان"Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays-معوم
غصه..":مإضرارم:مأغوماٌؼرمأدغوهمَواظذيموجدتهمدونمإرادتي :علؾقو ،أخالضقو،
صؾلػقو ،جدؼرامبنسفوبمحؿىماظذؼنمؼؽرػونماظرواؼوت.م م
طُؿىمزادؼكمأوالمبوظؾغيماظؽؾداغقيم  Chaldeenمثممتُرجممإديماظعربقيمعنمأجلم
تلؾقيماظلؾطونم"أوظوقمبوب" .3)Ouloug Bebم
وؼالحظمأنمٌمظفمأػؿلمذطرماظعصرماظذيمسوشمصقهماظلؾطونماٌذطور .مو مبـوءم
سؾىمعومتؼدممذطره،مميؽــومأنمغطؿؽنمإديمأنماظرواؼيماظؾوظقلقيمظقلًموظقدةماظؼرنم
اظؿودعمسشرمطؿومؼدسيماظؾعض،موإمنومتربطفومبوظؼرونماظغوبرةمصؾيموثقؼي،مومضؿنم
ػذاماالووه،مؼمطدم(رجييمعقلوكم)Régis Messacميفمعمظػهماظشفري:م"اظرواؼيم
اظؾوظقلقي مو متلثري ماظػؽر ماظعؾؿي م Le détective nouvel et l'influence de la
 ")pensée scientifiqueم ..مبعد مدرادي معؿلغقي مأجد مأن مأصول ماًقول ماظؾوظقليم
تعودمإديماألدورريماظعربقيمواظػؾؽؾورماظلؾؿقؽيمواظؽؿوبوتماٌؼددي"..مأعومبوظـلؾيم
ألودؼىمصفوماحملؼقماظعؾؼري،مإذمجيؿعمبنيموزوئفماجملرممواحملؼقمواظضققي،م
طؿومػوماظشلنمصقؿومبعدمبوظـلؾيم(ظشرييمبقيبم .4")Chéri-Bibiم
وغعؿؼدمأنمأودؼىمالمميؽنمأنمؼرضىمإديمعلؿوىم(احملؼقم)Détectiveمبوٌػفومم
اٌعوصر ،موبوظصورة ماظيت مزفر مسؾقفو م(صدرؼك مظردون م )F. Larsanميف ماظرواؼيم
اٌشفورة م"درمايفرةماظصػراءم"Le mystère de la chambre jauneمظـ م(طودؿونم
ظوروم 5.)Gaston Lerouxم
إنماظـوضدم(عقشولمظوبران)مسؾىماظرشممعنمتعرضهمظـؼدمعمظفم(رجييمعقلوك)م
يف مذؽؾه موعضؿوغه ،موتـوؼفه مبطرؼؼي ماظؾقٌ ماىودة مواٌؿؿقزة مبوظعؿق ،مإال مأغهم
سزف مسن متؼصي ماألصول ماألودي مظؾرواؼي ماظؾوظقلقي ،مٌو مػـوظك معن ماظصعوبوت،م
3

- Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, p. 743
- 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
4
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وغدرة معودة ماظؾقٌ ،موظذظك مغؾػقه مؼعؾق مسؾى مػذا ماىوغى مبؼوظه :م"إن محبـهم
دقؿـوولمأولمبداؼوتمػذاماىـسميفمصرغلوميفماظؼرنماظؿودعمسشر،ميفماظوضًماظذيم
مل متؽن ماظؿلؿقي م(اظرواؼي ماظؾوظقلقي) معوجودة مبعد ميف معصطؾح ماٌمرخني مظألدب،م
وحنيمطونماىـسمجـقـوميفمرحمماظرواؼيماظشعؾقيمورواؼوتمأخرى" .6م
ثم مؼؿلوءل ماظؾوحٌ م(م .مظوبران) مسن ماظؾداؼوت ماظعفقؾي ماظيت متؽوغً مصقفوم
اظعـوصرماظؾوظقلقيمايؼيمواظيتمآظًمصقؿومبعدمإديم(رجلمعؾوحٌم،)Le détectiveم
طؿو مأغه مؼضقف مضوئال :م"إن ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مطوغً متلؿى م(اظرواؼي ماظؼضوئقيم
 ،)Roman judiciaireموجدت مغشلتفو موتطورػو مخالل ماظـصف ماألول معن ماظؼرنم
اظؿودعمسشر،ميفماظػرتةماظصوخؾي،محقٌمتعوضؾًمايؽوعوت،موطونمظؽلمحؽوعيم
ذررؿفوماًوصي،موبوظقلفوماظلري .7"..م
ؼـؾغي مأن مغوضح مػـو معن مأي ماألوجه مدموول مإجيود ماألصول ماظؾعقدة مظؾرواؼيم
اظؾوظقلقي ،مذظك مأن ماسؿؿود متؼـقوت ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ميف مػذا ماظصدد مال مجيدؼـوم
غػعو ،مألغـو مغعؾم مأن ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ممل متؼـن ،مومل متصؾح مجـلو مأدبقو معؿؿقّزم
اٌعوملمإالمبعدماظعشرؼـقوتمعنمػذاماظؼرن،مسؾىمؼدماظػقؾوظوجماألعرؼؽيم(صونمدؼنم
،)Van-Dineممواضعماظعشرؼنمضوسدةماٌشفورة .م
طؿو مأغـو مأذرغو ميف مشري معو معوضع معن مػذا ماظؾقٌ ،مأن مأشؾى ماظذؼن متعرضوام
ظؾقٌماظرواؼيماظؾوظقلقي،مهوذوامتـووهلومعنمجوغؾفوماظؿلرخييماظؾقً،موظعلم
ػذا ماظعزوف مراجع مظؽون مػذا ماىـس معن ماألدب ،مخيؿؾط مبغريه معن ماألجـوسم
اظلردؼيماألخرىميفمطـريمعنماظعـوصرماألدودقيمواظـوغوؼيمسؾىمحدمدواء .شريمأنم
ػذامطؾهمملمميـعماظؾعضماآلخرمعنماإلذورةمإديمبعضماألوظوؼوتماظؾعقدة م؛ مصفذام
عـال م(بقور مبراػوم م )Pierre Brahamمضؾل موصوته مبلؼوم ،مخيصص مسددا معن مجمؾيم
(أوروبم) Europeماٌؿكصصيميفماظدرادوتماألدبقيمواظـؼدؼي،مظؾقدؼٌمسنماآلدابم
اظشعؾقي،مواظرواؼيماظؾوظقلقي،موؼمطدميفماالصؿؿوحقيمسؾىمأػؿقيمدراديمػذهماألغواعم
األدبقيماظيتمبؼقًمعفؿشيمسؾىماظرشممعنمعؽوغؿفوماظعرؼضيمواٌؿـوعقيمصوقمرصوفم
اٌؽؿؾوت موإضؾول ماىؿفور ماظوادع مسؾى مضراءتفو .مطؿو مؼرجع مػذا ماظدارس مأصولم
اآلداب ماظشعؾقي مواظػن ماظؾوظقلي ماألوربي مإدي م"أظف مظقؾي موظقؾي" محني مؼؼول:م
"ؼلؿقلنمطـرياماظرجوعمإديماألصولماألودي..مإغفومأصولمتضقعميفماظزعون،معومػيم
- Les alchimistes du roman policier.- Op. cité.- p. 138
- Ibid.- p. 139.
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إذن مأظف مظقؾي موظقؾي ،مإذا ممل متؽن مػذا ماٌلؾلل ماظشػوي ماظذي مؼؿصور مطل مظقؾيم
(ذفرزاد)معنمأجلمإثورةمصضولماٌؾكم(ذفرؼور)،موبػضلمحؽؿيموعلوػؿيمأخؿفوم
(دؼـورمزاد)،متلؿطقعمتلجقلمحؽمماإلسدامماظذيمطونمؼفددػو،موؼفددمأخؿفومعنم
صفرمآلخر .موملمؼلؿطعمطؿوبماظرواؼوتماٌلؾلؾيمايدؼـيمبـوءموضعقوتموعواضفم
أطـرمدراعقيمعنماظيتمروظعؿـومبفومأدورريمأظفمظقؾيموظقؾي.8"..م م
إن مػذه ماإلذورة مإدي ماألصول ماظؾعقدة مال متلوسدغو مطـريا ،مإذ مؼؾدو مأن م(بقورم
براػوم)مالمؼػصلميفمعؼدعؿهماظرواؼيماظؾوظقلقيمسنماآلدابماظشعؾقيمبصورةمسوعي،م
وظذظ ك مال مبد مأن مدموول ماظؾقٌ مسن مػذه ماألصول مبوادطي مسـوصر مجوػرؼي ميفم
اظرواؼي ماظؾوظقلقي م؛ مطوحملؼق معـال ،مإال مأن مػذا ماظعـصر مػو ماآلخر مؼؾعدغو مسنم
ضصدغومأطـرمممومؼؼربـو،مذظكمأنمذكصقيم(احملؼق)مملمتظفرمبصورتفوماظؽوعؾيمإالم
يف ماظعشرؼـقوت معن ماظؼرن ماظعشرؼن ميف مذكصقي م(أرطقل مبوارو م)Hercule Poirotم
بننؾرتا ميفمرواؼيمألجوتومطرؼليتمسـواغفوLa mystérieuse affaire de Style. :
 *.Agatha Christieمطؿو مأغه مال مميؽن ماظؿػؽري مؼوعو ميف ماسؿؾور م"أعراء مدرغدؼى"م
رجولمعؾوحٌ،مسؾىماظرشممعنماظطرقماٌلؿكدعيمعنمضؾؾفمميفماظؾقٌمسنمععرصيم
صػوتماىؿلمعنمخاللماآلثورمظؽونمػذهماظطرقمتعؿؿدمسؾىماظؿػؽريماٌـطؼيمٌعرصيم
األحداث ،موعؼورغؿفو مبدالالت معودؼي ،موأعورتقي م(آثور موبصؿوت) ،موػو معو مطونم
ؼطؾقمسؾقهمسـدماظعربم"بوظػرادي".موؼعؿدمإديمذظكماظؾوحـونم(بواظوموغردفوك)ميفم
ضوهلؿو م :م"وحيؿؿل مأن متؽون مأدطورة م(درغدؼى) معن مأصل مصوردي ،موتؿضؿنم
حؽو ؼوت مأبـوء م(اٌؾك مغقزار) ،ماظذؼن موضػوا ميف مأحد مأدػورػم ماظؽـرية مسؾى مضطعيم
أرض مععشوذؾي ،مالحظوا مأن مجوغؾو معـفو مضد مأطل ،مواىوغى ماآلخر مزل مدوٌو،م
صصرحم(عودػور)مأنماىؿلماظذيمأطلماظعشىمطونمأسورماظعنيماظقؿـى،موأضوفم
(رابعي) مأغه مطون مأسرج ماظؼوئم ماألمين ،موالحظ م(إؼود) مأن مذؼؾه مطون معؾؿورا،م
وادؿكؾصم(سـؿور)مأغهمذيلمعذسورموغػور .م
وؼعؿؼد مظؾوػؾي ماألودي مأن ماألعراء ماألربعي مميؾؽون معوػؾي م"ادؿطالع ماظغقى"،م
وظؽنمتػلريػممظًثورمبلقطمجدام؛مصوىؿلمطونمأسورماظعنيماظقؿـى،مألغهمملمؼلطلم
إالمعنمجفيمواحدةمصؼط،موطونمأسرجمألنمآثورماظؼوئمماألمينمطوغًمأطـرمسؿؼومعنم
- Ibid.- p. 05

*مغؼرتحمترذييمظعـوانماظرواؼي،متؽونمطوآلتي":ماظؾغزماظعفقى"مأوم"مدرماظغؿوضميفمضضقيمدؿقؾي" .م
28

8

ادلىقالًيفًاألدبًاؾلوؾقييًوأصوؾهًًاألدطورقة

شريػو،موطونمعؾؿورماظذؼل،مألنمبعرهمطونمجمؿعو،موسودةماىؿلمأنمؼؾعـرمبعرهم
بوادطيمذؼؾه،موطونمعذسوراموغػورامألنمآثورماألطلمطوغًمشريمعـؿظؿي".9موؼعؾقم
اظؾوحـون مبعد مدرد معؾكص ماألدطورة ،مبؼوهلؿو م :م"..وؼالحظ مأن مصوظؿري ماضؿؾسم
ضصؿهم(زادؼك)معنمػذهماألدطورة،مواظيت مغعؿؼدمبشلغفومأغفومذؽلمضدؼممظؾؼصيم
اظؾوظقلقي،موظقلًمدؾؾومبعقدامعنمأدؾوبمزفورػو" .10م
وعو مميؽن مأن مؼلؿكؾص معن ماآلراء ماٌعروضي ،مػو مأن معؾوحٌ م()Enquêtesم
زادؼك مال مميؽن مأن مترضى مإدي معلؿوى معؾوحٌ م(دوبون) ػاظشكصقي ماحملورؼي ميفم
ضصصمإدشورمأالنمبـوؼ،مطؿومأغهمالمميؽنماسؿؾورمصراديماألعراءماألربعيميفمأدطورةم
درغدؼى محبـو مبوٌػفوم ماظذي منده ميف ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ،موإمنو معـؾفم ميف مذظكم
طؿـلماظصقودماظذيمؼؿؼصىمررؼقماألرغىمسنمررؼقمآثورػومأوماظرجلماظذيمحيوولم
أنمؼؿعرفمسؾىمخمؿؾفمآثورماظعصوصريمظقؿعرفمبوظؿوظيمسؾىمأغواسفو..موػؾممجرا .م
طؿومالمغعؿؼدمأنمسؿالمواحدامعنمػذهماألسؿولماٌذطورةمحيؿلمبعدامضدميومأوم
عقؿوصقزؼؼقو م؛ مصفذه ماألذؽول موشريػو مميؽن مأن متظفر ميف محضورة مبدوؼي ،مإال مأنم
اظرواؼيماظؾوظقلقيمإغؿوجمريممايضورةماٌؿؿدغي،مودمنمغـؽرمأنمؼؽونمػذاماإلغؿوجم
سدؼمماظصؾيمبويضورةماظؾدوؼيمسؾىمخالفمرأيم(صراغلقس مظؽلون)م:م"ملمتؽنم
اظرواؼيماظؾوظقلقيمظؿظفرمظوالمػذهمايضورةماظعؿراغقيماظيتمتوظدتمسـفومخمؿؾفم
عظوػر ماظؿصـقع موعظوػر مايقوة ماالجؿؿوسقي موشريػو ميف ماظربع ماألول معن ماظؼرنم
اظؿودعمسشر" .11م
إنمايدؼٌمسنمزفورماظرواؼيماظؾوظقلقيميفمبداؼيماظؼرنماظؿودعمسشر،مالمؼـػيم
وجود مبعض مسـوصرػو ماألدودقي ميف ماألسؿول ماألدبقي ماظؼدميي م؛ مصوإلظقوذة معـالم
تعرضًميفمطـريمعنمعؼورعفومإديمعوضوعماظؿشردماٌػروضمسؾىماظؾطل،موعومؼؾقؼهم
عن محبٌ موتؼص .مطؿو متـووظً معوضوع ماىرميي مواظؼؿل ماىؿوسي ،مبغقي ماظػوزم
(بوألعرية)،مأومعـصىمذيمغػوذميفماظعرش.وأودؼىماٌؾكمغػلهمتعرضمإديماعؿقونم
رػقى معن مضؾل م(اٌكؾوق ماظعفقى م ،)Sphinxمادؿعؿل مصقه مررق ماٌـطق مبؽقػقيم

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

21

علدًاؾؼادرًذرذار

بدائقي،موتوصلمإديمحلماظؾغزماٌػروضمسؾقه،موضؿنمبذظكماظـفوة،مومتؽنمعنم
اسؿالءمسرشماٌدؼـي (اظدوظيمضدميو) .م
طؿومأنمطـريامعنماظؼصصماظشعؾقيماظعربقيموحؽوؼوتمأظفمظقؾيموظقؾي،متعرضًم
ػيماألخر ىميفمعضوعقـفومإديمعوضوعم(اىرميي)،موتعددتمأدؾوبمػذاماإلجرام،م
وغؿوئفه .م طؿومتعددتمررقماظؾقٌمسنماجملرممضصدماالغؿؼوممأومصرضماظؼصوصم
اظعودل .م
وال مؼـؾغي مأن مغؼف مسـد ماإلذورة مإدي ماٌؽوغوت ماألدودقي مٌوضوع ماظرواؼيم
اظؾوظقلقي،مبلمػـوكمسـوصرمضرورؼي،مأسؿربػوماٌقزةماظيتمطوغًموراءمهوّلمػذام
اىـسمعنمعرحؾيمإديمأخرى،موػيم:مأبطولموذكصقوتمػذاماظػنماألدبي،مإذم
غراػوميفمأشؾؾقؿفومتـؿؿيمإديماظطؾؼيماظشعؾقيماٌعذبي،مواظيتمأحلًمبعؿقماظػروقم
اظطؾؼقي ميف ماجملؿؿع ،مصقووظً ماظوصول مإدي ماظغـى مسن مررؼق ماخؿصور ماٌلورم
بودؿكداممأضؾحماظطرق،موػي :ماظؼؿل،ماالسؿداء،مايقؾي،ماظؿزوؼر..،ماخل .م
إغـومالمميؽنمأنمغرجعمبلصولماظرواؼيماظؾوظقلقيموغؾقٌمهلومسنمبداؼوتمدونم
أنمغلخذػومطؿومػي،معنمػـومتؾدوموطلغفومادؿؿرارؼيمظؾؿؾقؿيماظؼدميي،ماظيتمتـريم
جوماظؼؾقمواًوفمبوادطيماألسؿولماظغرؼؾيماظيتمتعرضفو،مواألجواءمغػلفومندػوم
يف ما ظرواؼي ماظؾوظقلقي ،مظؽن مبلذؽول مذػـقي مسصرؼي ،موضد مسرب مسن مػذه ماظػؽرةم
(صراغلقس مظؽلون) محني مضول م :م"ػي ماعؿداد مظؾؿؾقؿي ماظؼدميي ،ماٌصوشي موصقم
تشؽقلمذػينميفمسوملمععوصر" .12م
صلجدادػوماألوائلمظقلوامأبوماهلولموالم(،)Bythieمأومزادؼك،موظؽنم(أوظقسم
)ULYSSEموأضرابهمعنمأبطولماًراصوتماظشعؾقيموأدورريماإلغلوغقي .مصنذامطونم
"اظردول"ميفمضصيم(زادؼك)مشوظؾومعومؼلتيمبلخؾورمتؿصلمبوٌلؿؼؾل م؛ مطلنمؼعرفم
ايؼقؼيماظغقؾقي م؛ مصرجلماٌؾوحٌمطوظؾطلمخيؾقمعواضفمععقـي،موؼلعر،موبػضؾهم
تؽؿشفمايؼقؼي،مالمسنمررؼقماظوحي-طؿومػوماظشلنمسـدمبطلماألدطورة-موإمنوم
بوظؾقٌمواالدؿؼصوءمواٌؼورغيمواالدؿـؿوج .م
صوظؾطل ممنوذج معلؿؼؾؾي مظرجل ماٌؾوحٌ ،موػو ماظوادطي مبني ماإلغلونم
واٌلؿققل ،مألن ماإلغلون مسؿوعو ،مجيفل ميف مأشؾى ماألحقون ماظشيء ماظذي مؼػزسهم
وؼرسؾه .م
- Mythologies du roman policier.- p.p. 12-13.
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أعومرجلماٌؾوحٌمصققؿلماٌرطزمغػله  :اظوادطيمبنيماإلغلونموعومحيقطمبه،م
وحيوولمأنمحيؼقمغوسومعنماظؿوازنماظلؽقؾوجيمبنيماإلغلونمواظعومل.ممم م
وإذامضؾؾـومػذاماظؿلؾللمصوظرواؼيماظؾوظقلقيمعظفرمعنمعظوػرماظؿؿدنمايوظي،م
زفرمطشؽلمعرتدىمسنماٌؾقؿيم"صفومعومتؾؼىمعنمآدابماظؼرونماظودطىماظذيم
غزعمسـهمأظواغهماًقوظقيمعنمعوطى،موععرطي،موضصور،موشوبم…ماخل" .13م
أعومإذامغظرغومإديماظرواؼيماظؾوظقلقيمعنمجوغىماذؿؿوهلومسؾىماىرمييمدائؿو،م
صنن مأصوهلو ماألودي مسـدئذ مترجع مصقؿو مغعؿؼد مإدي مبداؼي مزفور ماإلغلون محني مضؿلم
ضوبقلمأخوهمػوبقلموػذامعومؼذػىمإظقهم(صرماغلوامرؼػورم)François Rivierreمحنيم
ؼؼول م :م"وبدون مذك ،مصنن معقالد ماظـص ماظؾوظقلي معؿصل مبوإلغلون ماألول،م
وبوظؿقدؼدمععمأولمغواةميفماجملؿؿع،موضدموردميفماإلنقلمأنمضوبقلم()Cainمضؿلم
أخوهمػوبقلم( .14")In Cold Bloodم
وندمغصومضرآغقومؼـؾًمػذهمايودثيميفمضوظهمتعوديميفمدورةماٌوئدة م :م"واتلًُ
عؾقفم ًـَلل ًابينِ ًآدم ًباحلق ًإذ ًؼرّبا ًؼرباـا ًػمُؼلِّلَ ًؿن ًأحدفؿا ًومل ًقُمؼلّل ًؿنً
اآلخرً ،ؼال ًألؼمؾـّكً ،ؼال ًإمنا ًقمؼلّلُ ًاهلل ًؿن ًادلمؼنيً ،ؾكن ًبيطت ًإؾيَّ ًقدكً
ؾمؼمؾينًؿاًأـاًبلادطًقديًَإؾقكًألؼمؾكً،إـيًأخافًاهللًربًّاؾعادلنيً.إـيًأرقدً
جزَاؤُاًاؾظادلنيً.ػطَو َعتًِؾهً
أنًتلوأًَبإمثيًوإمثِكًػمؽونًؿنًأصوابًاؾـارًِوذؾكً َ
وثًُيفًاألرضً
ـػْ ُيهًُؼَمِلَ ًأَخقهًِػَؼَمَ َؾهًُػلَصِ َلحًَؿنًاخلادرقنً .ػَ َل َعثًَاهللًغُراباًًقَ ِل َ
ت ًأن ًأؽون ًؿن َل ًفذاً
ؾ ُقرِ َقهُ ًؽقف ًقُواري ًدَوِءَةَ ًأخقهً ،ؼال ًقا ًوَقِؾَمَى ًأَ َعهَ ِز ُ
اؾغُرابًِػلُوَارِيًدَوِءَةًَأخيًػلصِلَحًَؿنًاؾـَّادِؿِني" .15م
وعع مأن مزوػرة ماظؼؿل معوجودة ميف ماألجـوس ماألدبقي مطؾفو معـذ مزفور ماألدبم
اٌؽؿوب،مإالمأنمػذامالمؼعينمأنمطلمحودثيمضؿلمععربمسـفومبـصمعؽؿوب،مػيم
مسيمصـقيمتدخلمهًمصنماألدبماظؾوظقلي،موإمنومػـوظكممسيمعشرتطيمبنيمدوئرم
صـونماألدبماٌؽؿوب،موغعينمبفوماًقولماظذيمؼشدماظؼورئمأوماٌلؿؿعمإظقهميفم
طل معن ماألدطورة ماإلشرؼؼقي موأظف مظقؾي موظقؾي مواظرواؼي ماظؾوظقلقي ،موظعل معو مؼراهم
(صراغلوا مرؼػقور) مؼمطد معدى مسالضي ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مبوألدطورة ماإلشرؼؼقيم
واألدورري ماظعربقي ،مبؼوظه م":إن مطل مضصص ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ميف مػذا ماىـسم
- Ibid.-p. 13
- Rivierre, François : La fiction policière.- Paris, Europe, N° 571-572.- p. 10

13
14

-15مدورةماٌوئدة،ماآلؼوت:م .32-11م
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األدبيماٌؿقزمسنمبوضيماظؽؿوبوتماظلردؼيماألخرى،متعودمإديماظعفودماظؼدمييمسـدم
اظؾعضمحبقمأومبغريمحق .مغعممميؽنمأنمغواصؼفممسؾىمذظك،مإذامطونماسؿؼودػمم
عـالمأنم"ظردون"متوأممأودؼى،موذؾقفهميفمرواؼيم(حؼقؼيمدرمايفرةماظصػراء)،م
طؿو مميؽن مأن منوري ماظذؼن مذػؾوا مإدي ماسؿؾور موزقػي ماًقول موأثره ميف مذكصقيم
اٌؿؾؼي مطؿو مػو مايول ميف ماظدور ماظذي متمدؼه مذفرزاد مأعوم ماظلؾطون مػورونممممم
اظرذقدم(*)" .16م
وبـوءمسؾىمعومسرضمعنمآراءمالمميؽنماظوضوفمسؾىمايدودماظيتمتػصلمبنيم
ػذاماىـسماألدبيموذاكمإالميفمضوءمعومندهمعنممسوتمصـقيمعشرتطيمبقـفو.م
وؼؾدو مأن مهلذه ماألدؾوب موحدػو متؽؿن مصعوبي مهدؼد مرواؼي مبعقـفو موتلؿقؿفوم
بـ"اظؾوظقلقي" ،موإمنو مميؽن ماسؿؾور ماظرواؼي ماظؾوظقلقي م–ضؿـقو -مجزءا معن مجـسم
اظرواؼي.مويفمػذاماظلقوقمميؽنمايدؼٌمسنمزفورمغصوصمأدبقيمتفؿممبوإلجرامم
واجملرعنيميفماظؼرونماظودطىمبلوربومحقٌمطوغًمػذهماظـصوصمتؿكذمهلومأبطوالم
عنماألودوطماظشعؾقيماظؾلقطي،مطؿومزفرميفمصرتةمالحؼيمتقورمؼُدسىمأدبماظصعوظقكم
( )Rogue Littérature ou Littérature de Truandsموطؿو متدل مسؾقفو متلؿقؿفو،م
صننمػذهماآلدابمتعرضمعغوعراتمصؽيمترؼدمأنمتـؿؼممعنماجملؿؿعمبشؿىماظطرقم
واظودوئل .م
ومبوازاةمذظكمزفرتمطؿوبوتمدردؼيمتضؿـًمحقوةماٌؿشردؼن،موػومعوماصطؾحم
سؾىمتلؿقؿهمبوألدب ماظؾِؽردقؽيم()Littérature Picaresqueموأبطوظهمعنماظعصوةم
اٌؿشردؼن مواحملؿوظني مواظؼؿؾي ماجملرعني ،مؼعقشون مسؾى مايقؾي ،موحيؾون محقوةم
اظؿشرد 17.م
وعع معو مؼربط مػذه ماآلداب مبوٌؼوعوت ماظعربقي ،موإن مطون مظقس مػو مػـو مجمولم
ظؾدراديماٌؼورغيمبنيمػذؼنماظـوسنيمعنماألدب،موإمنومعومأردغوهموضصدغوماظرتطقزم
سؾقهمػومبروزمتقؿيمايقؾيمواظؿشردميفمععظممايؽوؼوت،موعومؼعوغقهماظؾطلماظذيم
ؼـؿؿي مإدي ماظطؾؼي ماظشعؾقي معن مصراع معع مأبطول موػؿقني ميف مطـري معن ماألحقون،م
ؼرعزونمإديماظطؾؼيماظربجوازؼيمأومإديماظلؾطيمأحقوغومأخرى،مواظيتمطوغًمتػرضم
أحؽوعومتعلػقيمتزؼدمعنمذؼووةموشربيماظؾطلميفمسوملمعؿػؽكمضؿنمػذهماألغواعمعنم
*مػؽذاموردتميفماظـصماألصؾيماٌرتجممعنمضؾلماظؾوحٌمإديماظعربقي .م

- La fiction policière.- Op. cité.- p. 8
- Encyclopédie Larousse.- Tome 9, Op. cité.- p. 8265
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اآلداب،موإنمتؾوسدتمعشوربفوموأوروغفوموجـلقوتفوموظغوتفو،موظؽنمجوػرػومؼؾؼىم
اإلـيانًاظذيمؼـزعمػذهماظـزسيماؾمشردقة،موحىماالغؿؼوم،مواظصراعمبنيماًريم
واظشر .م
إن مػذه ماظرواصد موإن مطوغً ميف مععظؿفو مال ممتًّ مبوظصؾي ماٌؾوذرة مإدي ماظرواؼيم
اظؾوظقلقيمطفـسمأدبيمذيمحدودمصـقي،موإرورمجغرايفموبشريمععقّن،مإالمأغفوم
ذاتمأػؿقيمطربىمطؿومدـالحظمذظكمالمحؼومضؿنمػذاماظؾقٌ .م
صػيماظؼرنماظؿودعمسشر،متضوصرمسوعالنماثـون،مطوغوممبـوبيماظراصدؼنماٌؾوذرؼنم
ظؾرواؼيماظؾوظقلقيمبلوربو،موػؿو :م
م-ماٌوروثماظشعيبممم Tradition populaireم
م-ماٌوروثماظعوملممم  Tradition savanteم
حقٌمؼؼصدمبوظعوعلماألولماظرصقدماألدبيماٌؿؿـلميفماظـصوصماظيتمطونمؼؿغـىم
بفو ماٌؿشردون ،مواظشعراء ماىواظون مواظيت مطوغً متؿضؿن ميف مجمؿؾفو مضصصم
اٌـؾوذؼن،موػيمذؾقفيمبلدبماظؾؽوردك .بوإلضوصيمإديماٌقل مظؾقؽوؼوتماإلجراعقيم
اظيتمطوغًمتشدمصضول ماظطؾؼيماظشعؾقي ،مغظرامالحؿوائفو مسؾىماظطوبعماؾشاذ ميفم
طـريمعنماألحقون،مطؿومأغفومطوغًمتعؽسماظصعوبيماظيتمطونمؼعوغقفوماٌفؿشونميفم
اجملؿؿع.مإغفومضصصماٌعذبنيميفماألرض،ميفمبقؽيمعؿقضرة،مداخلماٌدنماظؽـقػيم
اظلؽون .م
أعو ماظعوعل ماظـوغي ،مصقؼصد مبه ماألسؿول ماظػـقي ماألدبقي مذات ماٌلؿوى ماظػينم
اظرصقع،مواظيتمأثرتمبشؽلمأومبكخرميفمغشوءموتطورماظرواؼيماظؾوظقلقي.موضدمجوءتم
اإلذورة مإدي مذظك مضؿن مػذا ماظـص ماٌلخوذ معن م(عودوسي مالروس) ..":م ميف ماظؼرنم
اظؿودعمسشرماٌقالدي،متضوصرمسوعالنماثـونميفمعقالدماظرواؼيماظؾوظقلقي :ماٌوروثم
اظـؼويفماظشعيبمواٌوروثماظعومل .وؼـضويمهًماظعوعلماألولماووهماظذوقماظشعيبم
دمو ماظؼضوؼوماظعفقؾيموضضوؼوماإلجرام ماظيت متؾـؿفومجمؿوسيم(اظؽـور م م)Canardsم
ٌدة مضرن مطوعل ،مبوإلضوصي مإدي ماألغوذقد ماظشعؾقي مظؾشعراء ماىواظني ،ماظذؼن مطوغوام
ؼـؼؾونماألخؾورماظعفقؾيمعنمعدؼـيمألخرى .م
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أعو ماظعوعل ماظـوغي مصؿعرب مسـه مذكصقوت م(طورل معور م ،)Karl Moorموضطوعم
اظطرق مسرب مذكصقوت م(ذقؾؾر مدي موؼرغر م )Schiller de Wernerمواظرواؼوتم
اإلنؾقزؼيمطرواؼيم(ضصرمأوتراغًم 18.)Château d’Outranteم
وبوإلضوصي مإدي مػذه ماظرواصد ،مػـوظك مسواعل ماجؿؿوسقي مواضؿصودؼي مويف معؼدعؿفوم
اظـزوح مدمو ماٌدن موعو مدؾؾه معن معشوطل مغؿقفي ماظؿفؿع ماظؽـقف مظؾعدؼد معنم
اظلؽون ،ميف مرضعي مضقؼي موعو مأصرزه معن معشوطل مطوألعراض ماالجؿؿوسقي مواظؾطوظيم
وزفورماظػلقمواظزغومواغؿشورمزوػرةماإلجراممواالسؿداءمسؾىماظغري .م
وػؽذا مهوظً ماٌدؼـي مإدي معؾفل مظؾعض ماهلواؼوت ماظشوذة مطوىـس مواظؼؿورم
واًؿرمواٌكدراتمجبؿقعمأغواسفو،مطؿومأصؾقًمػذه ماظؿفؿعوت معلرحومهلذهم
اٌظوػر ماالجؿؿوسقي ماظشوذة ،مواختذت معؽوغو مهلو ماألزضي ماٌظؾؿي ماظضقؼي ،مودوسدم
سؾىممنوػوموخطورتفومطـوصيماظلؽونموتؾوسدمسؼؾقوتفمموػؿوعفمموأذواضفمماٌكؿؾػي.م م
وضد ماػؿم مسؾؿوء ماالجؿؿوع ميف ماظعؼود ماألخرية معن ماظؼرن ماظعشرؼن مبظوػرةم
اإلجرام،مصقووظوامأنمؼػلروا مذظكميف مضوءمعومتوصؾوامإظقه معنمسؾومميفماٌقودؼنم
اٌكؿؾػي م؛ معن مذظك -مسؾى مدؾقل ماٌـول مال مايصر -ماظدرادي ماظيت مغشرتفومممممم
(صرامغلواز مػـ .معوغنيم Françoise H. Mouninميفماجملؾيماظعؾؿقيم( Science et
)Vieمهًمسـوان:م"ماظعؾممضدماىرائمم،"La science contre le crimeمحقٌم
حووظًمحصرماألدؾوبماظرئقليمظإلجرامميفماظعوملماٌصـعماظقوم.موغعرضمصقؿومؼلتيم
بعض ماآلراء ماظيت موردت ميف ماٌؼول م":ؼرجع مسؾؿوء ماإلجرام مأدؾوب ماىرمييم
واحرتافماالسؿداءمإديمأدؾوبمأربعيمػي :م
ؼؿعؾق ماظلؾى ماألول مبطرؼؼي محقوتـو مايضورؼي مواظـوغي مبوظطوبع ماالجؿؿوسي،مم
واظـوظٌمبوىوغىماظـػليمواألخريمبوظطوبعماظؾقوظوجي .م
إن ماإلجرام مؼـؿو مبصورة معؾػؿي مظالغؿؾوه ميف مذيقع ماظدول ماٌصـعي ميف مأوروبوم
اظغربقي.مٌوذا م؟مجيقؾـوماألدؿوذم"جونمبقـوتول" Pr. Jean Penatalمرئقسماظشرطيم
اظعوٌقيمظعؾمماإلجرام:مإنماظذيمؼطؾعمجمؿؿعوتـومػوماظؿقولماٌػوجهماظـوجممسنم
اظؿصـقع ماظلرؼع ،مواظؿطور ميف مجموالت ماظعؾم مواظؿؽـوظوجقو .موؼالحظ مأن ماغػصوالم
عفوال موضع مبني ماظؿطور ماظعؾؿي مواظؿؽـوظوجي معن مجفي مواظـؼوصي م(أي مسوداتـو،م
أصؽورغو،مععؿؼداتـو،مررقمععوعؾؿـو)معنمجفيمأخرى .ملمؼلؿطعماإلغلونماظؿعوؼشم
- Encyclopédie Larousse.- Op. cité.- p. 8265.
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ععمػذاماظؿفدؼدماٌػوجه،مألغهموجدمغػلهميفمزروفمشريمعـؿظؿيماجؿؿوسقوموصقم
اٌـظورماٌلظوفمظدؼه.مإنمطلمذيءمؼؿقولموبودؿؿرار.م م
إنمعومؼدصعمإديماإلجرامميفماسؿؼودم(سؾؿوءماإلجرام)مػوماظطوبعمشريماٌـظمماظذيم
ؼطؾع مايقوة ماالجؿؿوسقي ماظػردؼي معـفو مواىؿوسقي ،مواظالتعوؼش مبني ماظػرد موعوم
حيقط مبه معن معلؿفدات .موميؽن ماظوضوف مسؾى مذظك ميف ماٌدن مايدؼـي ماظؽـقػيم
اظلّؽون ،مأؼن مصرض ماظؿؼدم ماظؿؼين مواظعؾؿي مسؾى ماإلغلون مإرورا مووػل موجوده،م
وحوّظه مإدي مآظي مال متـلفم م-يف مأشؾى ماألحقون -موعو مؼصدر مسـه معن مدؾوطوتم
بقوظوجقيموغػلقي .م
إن مأحقوء ماظؿفؿعوت ماظلّؽـقي مبشوارسفو ماٌزدريي ،ودقوراتفو ،وحوصالتفو،
وأضوائفوماظؽـريةمواٌؾوغي،متؾفرماظـوسموتزؼدمعنمإثورتفم،م وتلوػمميفمإذطوءمروحم
اإلجراممظدؼفمموبوٌؼوبلمالمندمػذاماإلحلوسمظدىماألصرادميفماظعوملماظرؼػيمحقٌم
احملوصظي مسؾى ماظعودات مواظؿؼوظقد ماظيت مهول مدون مارتؽوب مبعض ماألصرادم
واىؿوسوتمظؽـريمعنمايؿوضوت".إنماجملؿؿعماٌؿقضرمسؾىماظـؼقضمعنمذظكمالم
ؼعرفمأيمتؼؾقدماجؿؿوسي ،مػذامبوإلضوصيمإديماظػروقماالجؿؿوسقيمواظطؾؼقيماظيتم
تؿلؾىمشوظؾوميفمذقنماظـػوسمودصعفومإديماالغؿؼوممواإلجرامم"19م.ممممممممممم م
وت ذػىماظؾوحـيم"صراغلوازمعوغون"ميفمسرضفومإديمحصرماألدؾوبماالجؿؿوسقيم
ظإلجرامميفمصرغلومصؿؾكصفوميفمثالثمصؽوت :م
" -2ماظؿفؿعوتماظؽربىماٌصـعيمواظيتمتػؿؼرميفمطـريمعنماألحقونمإديمودوئلم
اظؿـؼقفمواظرتصقه،مممومدوػمميفمتؽوؼنمجمؿوسوتمعنماألذرارمواجملرعنيميفمدنم
عؾؽرةمجدا .م
 -1ماًؿر :موػو معرض مخطري مؼـكر ماجملؿؿع ماظػرغلي مودؾى مجوػري ميفم
االغدصوعمدموماإلجرام،موذظكماسؿؿودامسؾىمدرادوتمٌرطزم"صردـوس"م()Fresnesم
اظذي مأوضح مأن م %41معن ماالسؿداءات مو %74,5معن محوالت ماظضرب مواىروحم
اٌؿػووتي ماًطورة مو  %65معن ماالشؿصوب موػؿك ماألسراض مو %81معن مايرائقم
حوالتمطوغًمطؾفومغؿقفيماإلدعونمسؾىماًؿر .م

19

- Harrois Monin, Françoise : La science contre Le crime.- SCIENCE ET VIE, N° 699,
décembre 1975.- p.p. 38 39.
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مم م -3مطؿومأنماٌكدراتمػيماألخرىمسوعلمعنمسواعلمتفؿقشماظػردماٌدعنم
وهطقؿهمحقٌمتدصعمبهمإديمودطماٌدعـنيمواألذرار،موػذاماالغؿؿوءمؼمديمبهمإديم
ادؿعؿولماظعـفمواظلرضيمواالشؿصوب 20".م
وبوإلضوصيمإديمػذهماألدؾوبماالجؿؿوسقي،مػـوكمسواعلمغػلقيمحيصرػوماألدؿوذم
جونمبقـؿول)ميفمثالثمحوالت م :م"األغوغقي،ماظعدواغقي،مواظالعؾوالةماٌطؾؼي" 21مطؿوم
توردماظؽوتؾيمتعؾقؼوتمإضوصقيمتؿعؾقمبوظعوعلماظـػليمغؼؿطفمعـفومعومؼؾيم :م
"األـاـقة ًً:وػيمزوػرةمرؾقعقيمسـدماإلغلون،مإالمأغفومتظفرموبصورةمجؾقيم
ظدى ماألرػول محؿى مدن ماظـوعـي ،موتصوحى ماٌراػؼني ماظذؼن ممل مؼعرصوا متوازغوم
دقؽوظوجقوميفماحملقطماظذيمؼعقشونمصقه،موتؿقولمحقـؽذمإديمعرضمخطري .م
اؾعدواـقةًً:وتؿكذمعػفوعوموادعومسـدماألدؿوذم"بقـوتول"محقٌمتشؿلميفمطـريم
عنماألحقونمبعضماظلؾوطوتماٌعؾّرةمسنماظذات.وبوٌؼوبلمصنغفوميفمعػفوعفوماظضققم
تشؿلمايؼدموعومؼـفممسنماظؽؾًموايرعونموترتجممسنمررؼقماظعـفمواظغضىم
واالسؿداء 22".م
وتلؿعني ماظؽوتؾي ميف مػذا ماظصدد مبـؿوئٍ ماظدرادوت ماظيت مضوم مبفو ماظؾوحٌم
األعرؼؽيم(جقؿسمبرؼلؽوتم)James Prescotماظـؿكـؿـصميفمســؾــمماألسـصـوبم
( )Neuropsychologueمبوٌعفد ماظورين مظؾصقي مبواذـطن م( )Washingtonمحقٌم
ؼمطد":أن مايرعون ماىلدي موغؼص مايـون مواظعـوؼي مبوألرػول مؼمدؼون مإديم
اظعدواغقي،مصققـؿومصصؾـومضردةمعـذموالدتفومسنمأعفوتفوموعـعـومطلماتصولمبقـفو،م
الحظـومأنماظؼردةمسـدعومبؾغًمدـومععقـيمأزفرتمسدواغقيمسـقػيمجدّا .م
وضؾلمإمجراءماظؿفربيمسؾىماإلغلونمضؿـومبدراديمخمؿؾفماظلّؾوطوتمألطـرمعنم
 822مسقـي مظشعوب مبدائقي مسؾى مضوء ماظدرادوت ماإلحصوئقي ماألغـروبوظوجقيم
صالحظـومأنمثالثيمأربوعمعنماظشعوبماظؾدائقيم(اظيتمطوغًمعوضوعماظدرادي)متوظيم
سـوؼيمخوصيمظألرػولموتؿؿقزمبوظعطفمومايـونمظذظكمطوغًمأسؿولماظؼؿلمواالسؿداءم
وا الشؿصوب مصقفو مضؾقؾي مجدّا مال متؽود متـري مأي ماػؿؿوم .مواظربع ماألخري معن مػذهم
اظشعوب مطون مؼؿؿقز مبوحملوصظي مسؾى"اظشرف"وعو مؼؿعؾق م(بوظؾؽورة مضؾل ماظزواج)م
Virginité pré-conjugaleمواظيتمطوغًمهولمدونممنومايوديماىـلقيم Instinct
20

- Ibid.- p.p. 38-39
- Ibid.- p.p. 38-39.
22
- Ibid.- p.p. 41-42.
21
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 Sexuelم 23موميؽن مأن مؼؿلؾى مػذا ماظعوئق ميف مػدم معو مبـؿه ماظرسوؼي ماظلؾؿقي،م
وختؾصماظؾوحـيمإديماظؼول " :إنمزوػرةماظعدواغقيمسـدماألصرادمواىؿوسوتمتعودم
أدودو مإدي مغوسقي ماظرتبقي ماظيت مؼؿعرض مهلو ماألرػول ميف مصؾوػم ،مصوٌلؽوظقي متعودم
بوظدرجيماألوديمإديماآلبوءمألنمآثورماظصؾومالممتّقيمسـدماألصرادمبلمختؿػيموراءمضـوعم
درسونمعومؼؽشفمسـهمععمعرورماألؼوم 24".م
وغعرض مصقؿو مؼؾي مجدوال مؼوّضح مغلى ماإلجرام ميف مبعض ماظدول ،موػيم
إحصوئقوتمرمسقيمحلؾًموصقمعؼقوسمجرمييميفمطلم2222دوطنم.25
م
بؾدان م أٌوغقو اظـلؿو دمنورك صرغلو ظؽلـؾورغ دقـغول دوؼد
2118 2118
دـوات 2118 2118 2118 2118 2118
اظـلؾي 78,44 2,51 25,82 34,62 46,74 40,96 44,19

توغس أعرؼؽو غرصوج

2113 2118 2118
10

21,82 41,76

وغالحظ معن مخالل معؼورغؿـو مظؾـلى ماٌعروضي مأن ماظدول ماٌصـعي متعرف مغلؾيم
إجراممتصلميفمبعضماألحقونمإدي 32معرّةمأطـرمعنمغلؾيماإلجرامميفمبعضماظدولم
اظلوئرةميفمررؼقماظـؿو،مطؿومػومايولمعـال مبنيم:اظلوؼدمواظلـغولم( )%14,88مممم
وم( .)%1,12م
وأخرياماظعوعلماظؾقوظوجي،موؼالحظمأنماظؽوتؾيمأزفرتمهػظومطؾرياميفمهؾقلم
وعـوضشي مسـوصر مػذا ماظعوعل ،مإال مأغفو مضوظً م" :وػو مسوعل مشري معرتؾط ممبققطم
اإلغلونموغوسقيماجملؿؿعماظذيمؼعقشمصقه،موظؽـهمؼظفرمرػرةمطقودثمعلدووي،م
شري معرتؾط مبوىوغى ماظوراثي ،موؼدسى م :م(زؾل ًؽروؿوزوؿي م Aberrations
 )chromosomiquesموػو مؼؼوم مسؾى ماظػروق ماظؽروعوزوعقي مسـد ماظرجل مسؾىم
اًصوصمحقٌمؼالحظمأنمصؽيمتؿؿقزمبوظعدواغقيمطؾؿومزادتمصقفوماظؽروعوزوعقيم
ععقـي 26".موسؾى ماظعؿوم مؼؾؼى مػذا ماظعوعل مضؾقل ماألػؿقي مإذا معو مضورن مبوظعواعلم
األخرى .م

23

- Ibid.-p.p. 41-42.
- Ibid.- p. 42
25
- Ibid.- p. 46
26
- Ibid.- p. 42.
24
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إنمسؾمماإلجرام،مسؾممعومؼزالميفمرورماظـشوءموحيؿوجمإديمطـريمعنماىفودم
اٌوظقيمواظؾشرؼيمظقـؿرموتلؿػقدمعـهماظشعوب،موإديمأنمؼصلمػذاماظعؾممإديمعؾؿغوه.م
عوذا مؼـؾغي مسؾى ماظعومل مأن مؼؼوم مبه مظؾقدّ معن مزوػرة ماإلجرام ماظيت مبدأت متلخذم
روبعومخطرياميفمبعضماجملؿؿعوت ؟ م
إن مزروف مزفور ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مواغؿشورػو ميف مأوربو متزاعن موزوػرة ماظـزوحم
اظرؼػي مدمو ماٌدن موتؽوؼن مجمؿؿع مجدؼد متربطه مسالضوت ماجؿؿوسقي مودقودقيم
وسؼوئدؼيمعؿؿقزة،مسنمذظكمغؼرأميفم(عودوسيمالروس) معومؼؾيم" :صؾوإلضوصيمإديم
اظعواعلماألدبقي،مػـوكمسواعلماجؿؿوسقيمواضؿصودؼي مأوالمومضؾلمطلمذيءمزوػرةم
اظعؿران ماظيت مغؿفً مسن ماظـزوح مدمو ماٌدن ،موتؽدؼس ماظؾـوؼوت ميف معلوحوتم
ضقؼي ،مممو ممسح مبظفور مبعض ماهلواؼوت ماظشودة (طوىـس ،ماظلرضي ،ماظؼؿل،م
االشؿصوب)،موػذهماظظوػرةمأضؾؼًماظطؾؼيماظربجوازؼيماظيتمطوغًمتلؿورنموحدػوم
اٌدن معن مضؾل مصعربت مسن مدكطفو موضؾؼفو مبوادطي ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ،مصؽونم
عؿـػلفوماظوحقدمواظعفقىميفمآنمواحد".27مم م
وظؽن مطوغً ماظرواؼي ماظؾوظقلقي معؿـػلو مظؾطؾؼي ماظربجوازؼي ،موخمرجو مهلو معنم
اٌضوؼؼوت ماٌػروضي مسؾقفو ،مصفي مبوإلضوصي مإدي مذظك مزوػرة مصـقي مأدبقي مسؽلًم
وضعوماجؿؿوسقوموصؽرؼومواضؿصودؼومجملؿؿعمؼعقشمخموضمصراعمحضوري،موهولم
خطريميفمجمولماظعالضوتماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي،موتؽوؼنمسوملمعؿقضرمملمؼلؾقمم
ظهمعـقل .وظذظكمادؿقؼًماظرواؼيماظؾوظقلقي،موبؽلمجدارةمسـوؼيماظؾوحـني .م
واظؾقٌميفمأصولماظرواؼيماظؾوظقلقيمؼؿطؾىمـقلىموجفيمغظريمـمايدؼٌم
سنمإرورػوماٌؽوغيم(اظطوبوشرايف)،مٌومػـوظكمعنماظعالضيماظورقدةمبنيمأصولمػذام
اىـسموصضوءاتهماٌؽوغقي.وغؼصدمػـوماظؾقؽيماظيتمزفرتمصقفوماظرواؼيماظؾوظقلقي،م
واجملولماظذيمتؿقركمصقهمذكصقوتفو،موتؼعمصقهمأحداثفو.م م
أسؿؼدمأنم(اٌدؼـي)مطوغًموعومزاظًمعؾفؿيمطؿوبماظرواؼيماظؾوظقلقي.ماختذػوم
اظروائقون معلرحو مورى مصقه مأحداث مأسؿوهلم ماظروائقي ،مألغفو ممتـل ماظواضعم
اٌعقش ،مواإلرور مايي ماظذي موري مصقه ماظعالضوت ماظقوعقي.صفي معؾفل مظؾؿفرم،م
واحملؼق،مواظضققيمسؾىمحدمدواء،مإغفومرعزمظؾرواؼيماظؾوظقلقي،مرواؼيماظعصر .م

- Encyclopédie LAROUSSE.- Op. cité.- p. 8265.
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ويفمػذاماظلقوقمؼمطدم(صراغلقسمظؽلون)أثرماٌدؼـيميفمزفورماظرواؼي ماظؾوظقلقيم
بؼوظه  :م
"بواجفوتفو ماٌوحقي مبوظؼوة مواالرؿؽـون ،موبـؿوذجفو ماظؾشرؼي ماٌكؿؾػي ماظطؾوعم
واألظوانمواظطؾؼوت،موبشوارسفوماظؽؾرية،محقٌمتؿوديماٌطورداتماظقوعقيمظإلغلون،م
وبعؿورتفو ماظشوػؼي ماظيت مختػي مأدرارا مسفقؾي ،موبلضوائفو ماظزاػقي ماٌـرية،م
وبؾقوظقفوماٌكقػيمواٌفددة ..إغفوماٌدؼـي؛تؾدوميفمآنمواحد  :سدوّموصدؼقماحملؼق،م
إغفومرعزماظعفىموحدؼٌماظلوسي 28".م
وظعلمجوماظغؿوضماظذيمرؾعمحقوةمأػلماٌدنمأثورمذفقيمطؿوبماظرواؼيمبصورةم
سوعي،محؿى "إنمبؾزاكمغػلهمطونمععفؾومبفذاماظغؿوضماظذيمعألمرواؼيم"دؿـدال"م
صراحمؼصورهمبلدؾوبهماًوصميفمرواؼوتهماظيتمطؿؾفوميفمأربعقـقوتماظؼرنماظؿودعم
سشر ،موعن مبني مػذه ماظرواؼوت م" :ؿفؿة ًؿظؾؿة""-اؾرائعون"و"ؿكديًً
احملظقات"وشريػو .وطؿو مؼمطد ماظـؼود مصنن مػـوك مسوٌو مدرّؼو مخوصو مظه مذعوئرهم
اٌؿقزة ،معوجود ميف مػذه ماظرواؼوت 29".موضد متزاعـً مػذه ماظظوػرة موازدػور ماظرواؼيم
اظؾوظقلقي م واظرواؼوت ماظشعؾقي ماظيت مطـر مصردوغفو معن ماألدبوء ،موحؼؼً منوحوم
طؾريا،مواتلعمجمولماغؿشورػوميفمودطماظؼراء.م م
وؼؼولماظـوضدمحمؿودمضودممسنمزوػرةماغؿشورماظرواؼيماظؾوظقلقيموأثرماٌدؼـيميفم
زفور مػذا ماىـس ماألدبي موتطوره معو مؼؾي م":وادؿطوع مطوتى معـل م"ؼوجـلو"أنم
ؼؾقعمعنمرواؼوتهمأسدادامطؾريةمملمحيؼؼفومطؾورماألدبوءماٌرعوضنيميفمأوربوميفمتؾكم
اظلـوات،موادؿطوسًماظرواؼيماظؾوظقلقيمأنمتؼفمسؾىمضدعفومعنمخاللمرواؼوتم
عنمررازم"أدرارًبارقس" و"أغوارًبارقس" و"ؾقاؾيًبارقس" اظيتمطؿؾفومدـو،م
وػيمزوػرةمملمتؽنمععفودةمعنمضؾل،مأنمحيوولمطوتىمطؾريموعشفورمتؼؾقدمطوتىم
جدؼدمعغؿور30".مم م
وعنمتلثريماٌدؼـيمسؾىمزفورماظرواؼيماظؾوظقلقيموتطورػومأغفومتصدرتمسـووؼنم
طـري معن مػذه ماظرواؼوت ،موضد مدؾق مظؾـوضد ماٌصري محمؿود مضودم مأن مذطر مبعضفوم
- Mythologie du roman policier.- Op. cité.- Tome 1.- p.p. 16 et 17.
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وغضقفمإديمػذهماظؼوئؿيمبعضمرواؼوتم(أدمشورمآالنمبو)ماظذيمطونمؼعـونمبعضفوم
بشوارعماٌدنموأحقوئفو،م"ؼمقالتاًذارعًؿورغ" .م
وضد مطوغً ماٌدؼـي مسوعال معن مسواعل مدصع ماظؽؿوب مإدي ماظـزول معن مسوملم
األردؿؼرارقنيموتصوؼرمسوملمايضقض،موالمأزسممأغهمسوعلمحقويموأدودي،مظؽـهم
أثر مبصورة مأو مبلخرى ميف ماغػؿوح مسومل ممل مؼلظػه ماظؽؿوب موال ماظؼراء ،موبذظك مصؿحم
اجملول مظظفور مرواؼوت مذعؾقي موبوظقلقي مابؿداء معن ماظؼرن ماظؿودع مسشرم
عقالدي.وؼعؾقماظـوضدماٌصريمحمؿودمضودممسؾىمػذهماظظوػرةمبؼوظهم" :ويفمتؾكم
اظلـوات،مطوغًمأوربومتؿقدثمسنمرجلمآخرمؼـوصرماظػؼراء،موػوماألٌوغيم(طورلم
عورطس)،مممومجعلمعنماظرواؼوتماظيتمؼؽؿؾفوم"دو"ممبـوبيمزوػرةمؼطؾؾفوماظعوعيم
عنمأبـوءماظشعى .م
وضدمطونمنوحمػذهماظرواؼوتمدؾؾوميفمأنمؼؿفهماظؽـريونمعنماظؽؿوبماىددمإديم
تلظقف مرواؼوت مسؾى ماظـؿط مغػله.وطون م"بواغلن م مذي متراؼل" صوحى مرواؼوتم
"روطوعؾول" أبرزماجملقدؼنميفمػذاماجملولمبعدم"دو".مطؿومبرعميفمطؿوبيماظرواؼيم
اظؾوظقلقي م"بول مصوصل" ،مو"أعقل مجو مبورؼه".ودـرى مأن م"عورؼس مظوبالن"،م
و"أرثرطوغون مدوؼل"مبـوبي متالعقذ مجمدؼن ميف مػذه ماٌدردي ماىدؼدة ماظيت مجوءتم
بـوعمروائيمصرؼد.وضدمحوولمطلمعنمػمالءماظؽؿوبمأنمؼصـعمسوٌومخوصومممقزا31".ممممممممم م
هوظًماٌدؼـيماظصـوسقيميفمسصرمعومبعدماظـورةمإديمشوبيمختػيمأدرارامرػقؾي،م
وؿع ًمصقفومطلماهلواؼوتموطلماظـؿوذجماظؾشرؼيماظيتمؼصعىماظؿقؽممصقفو،مألنم
واجفوتماظؾـوؼوتمهفؾفوموختػقفو،موؼؿطؾىماظوضوفمسؾىمأدرارػومسـوءموعشؼيم
طؾريؼن .م
إنمػذهماظؿعؼقداتماظيتمرؾعًماظعالضوتماالجؿؿوسقيماظيتمعقزتمأوربوماظؼرنم
اظؿودعمسشر،موعومبعدهماظؼرنماظعشرون،مأثورتمصضولمطـريمعنمدارديماآلدابم
اظشعؾقي32موغؼودماألغواعماألدبقيماألخرىمإديمهؾقلماظعواعلماالجؿؿوسقيمواظلقودقيم
واظـػلقي مواظيت مطوغً مدؾؾو معؾوذرا ميف مغشوء موتطور مبعض ماألجـوس ماظلردؼي،م
طوظرواؼيماظؾوظقلقيمعـال.وعنمبنيمػمالءماظـؼودمواظداردني،مغذطرم(بواظوموغردفوك)م
اظؾذؼنمسؾؼومسؾىمػذاماظؿقولماالجؿؿوسيمواالضؿصوديمبؼوهلؿوم:م"وععمزفورمسوملم
 -31اٌرجعماظلوبق-.مص .21.م
-32مماغظر:مجمؾيم(أوروب،مسدد .)111-112:م
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رجولماألسؿول،متغريمطلمذيء،موضعمهولمجذريميفمحقوةماألصراد.وضدمطوغًم
اظـورة موحروب مغوبؾقون معن مضؾل مضد مأحدثً متغقريا مجذرؼو مبوإلضوصي مإدي ماظؿطورم
اظعظقم ماظذي مسرصه مسومل ماظؿفورة مواظصـوسي ،موطون معن مغؿوئفه مإسودة متؽوؼنم
اظـروات،مصؿغريتممبوجىمذظكمضوائمماألثرؼوء،موتـؽرماظعوملمظؼقمماٌولموجدارةم
ايصولمسؾقه،موأصؾقًماظـروةميفمؼدمسصوبيمالمترسىمحقماظعفود،موالمتؽرتثم
بوٌؾودئماألخالضقي 33".م
ومبوازاةمػذاماظؿطور ماالجؿؿوسيموايضوريمواظعؿراغي،مػـوكمتطورمػوئلميفم
جفوزماظؾوظقس،ماظذيمتؼوىمبػضلماظعـوؼيماظيتمأوظؿفومظهمايؽوعوتماٌؿعوضؾي،م
طؿو مأن موزقػي مػذا ماىفوز موودوئؾه متطورت مبػضل مزفور ماظعؾوم ماظؿفرؼؾقي،م
وادؿػودة مػذا ماىفوز معن ماظؿفورب مواًربات مواظـظرؼوت ماظعؾؿقي ماىدؼدة،م
وتطورتموصؼومظذظكمأدوظقىماظؾقٌمواظعؿلماظؾوظقلي 34مصؾممتعدمطؿومطوغًمجمردم
اتفوعوت معؿؽررة ،مبوإلضوصي مإدي مادؿعؿول ماظعـف مواظؼلوة ،مبل مأصؾقً متعؿؿدم
االدؿؼصوءات ،مثم ماظؿقؾقل مواٌؼورغي ،مصويؽم مواإلداغي مأو ماظؿربيء موإخالءم
اظلؾقل ..إغفومإذنماظطرقمغػلفوماٌلؿكدعيميفماٌكوبرماظعؾؿقي .م
ومبوازاةمػذاماظؿطؾعماظشعيبماًوصمواظعوم،موػذاماظوسيماظػينمواظػؽريمظدىم
األدبوءمواٌػؽرؼن،مذفدتماظػرتةمتطوراميفموزوئفمأجفزةماظؾوظقس،محقٌمهولم
إديمضوةمردعمهوربمخمؿؾفماظؿفووزاتماٌػروضيمسؾىماظدوظيمواٌوارنمعنمضؾلم
اظصعوظقك موػواة ماىرميي.وضد مورد مضؿن معؼول مظـ(عقشول مظوبران) متعؾقق مؼؿـوولم
جوغؾومعنموزوئفمجفوزماظؾوظقس":مإنماظؼرنماظؿودعمسشرمسرفمجفوزامبوظقلقوم
ؼدسىم"سؿوظيماظشرريم،"Préfecture de policeمأغشلهمغوبؾقونموبوادطؿهمادؿطوعم
ضؿع ماٌغوعرؼن ماٌؿعددي ماألذؽول ،مواظذؼن مزفروا مبعد ماظؿقوالت ماظيت مأبرزتفوم
اظـورةماظصـوسقي 35".م

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

33

 -34مميؽن ماظوضوفمسؾىمغوسقيماألجفزةماٌلؿكدعي ميفمهؾقلمبعضماظعقـوتمعن مبؼوؼوماىرميي،موهدؼدم
اظؾصؿوت ،موعؼورغؿفو ،موهدؼد مغوسقي ماظرصوصي ماٌلؿكدعي ميف ماىرميي ،مبوإلضوصي مإدي موفقزاتم
أخرى.ؼراجعميفمػذاماظصددمجمؾي اظعؾومموايقوة ،)Science et vieماظعدد:م111مدؼلؿرب،م،2111م
وػوماظعددمغػلهماظذيمادؿعـومبهمعنمضؾلميفمػذاماظؾقٌ .م
- Les Alchimistes du roman policier.- Op. cité.- p. 139.
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إن مػذا ماظؿطور ماظذي محصل ميف مأوربو ممشل مايقوة ماظلقودقي مواظـؼوصقيم
واالضؿصودؼيمواإلدارؼيمممومغؿٍمسـهمإصرازمالووهمععنيميفماألدب،مالمدقؿوماظرواؼيم
واظؼصيماظؼصرية .م
وػؽذا مغالحظ مذقوع معوضوع م(اجملؿؿع ماظلري) ميف مػذه ماظػرتة ،موضد مرطزم
(عقشولمبوتور)ميفمعمظػهم(اظرواؼيماىدؼدة) مضؿنمصصلمعنمصصولمطؿوبه ً":اؾػردً
واجملمؿع" مسؾى مػذا ماىوغى محني مضول  ":مإن معوضوع ماجملؿؿع ماظلري مأصؾحم
عوضوسومأدودقوميفماألدبماظروائيميفماظؼرنماظؿودعمسشر،موضدمبدأماظروائيمؼؿطؾعم
إديمطشفماًػوؼوماظيتمتطؾعماجملؿؿعمبعقدامسنماظرمسقوتماظيتمصرضؿفوماظؼرونم
اٌوضقي مسن مررؼق مػقؿـي مرؾؼي ماظـؾالء موسدم ماظرضى مسن ماظؾوح محول معو مؼؿعؾقم
بلدرارماظؼصورموايشم .مإنماظؽشفمسنماًػوؼو،موػدمماٌظوػر،موإصشوءماألدرار،مم
دقشؽلمالمحموظيمغواةمأدبمدقفؿعمحوظهمضراء،موخيؾقمذرطيمجدؼدةمإجيوبقيم
ودطمذيوسيمصضوظقيمتشفدماغؼالبوماجؿؿوسقوموصـقومخطريا 36".م
وػؽذا مؼؽون ماٌوضوع ماٌعرب مسـه مطؿو مورد ميف متعؾقق م(عقشول مبوتور)":طشػوم
جدؼدامظؾروائي،موعصدرمطؿوبيمثرؼي،موجمؿوسيمعنماحملودثيمواظؿفوغس 37".موبعدم
أن محدد معقشول مبوتور مجمؿوسي معن ماظعالضوت مبني ماظشكصقي ماظػـقي ميف ماظرواؼيم
واٌوضوعمواظعصرمالحظمأنم"رؾؼيماظـؾالءمبعدمأنمزاظًمدؾطؿفو،مأصؾقًمتالعسم
ػذاماظعوملماٌؼؾوب،مػذاماجملؿؿعماظلري،مجمؿؿعمسومل ماٌؿؼؾؾنيمسنمررؼقمإثورةم
عواضقع ماظشذوذ ماىـلي .مصػي مرواؼوت م(بؾزاك) متعؾري مبصورة مجموغقي مسن مػذام
االغؼالب ميف ماظطؾؼي ماالجؿؿوسقي ،مواظذي مميـل مإحدى ماظؾقظوت ماألدودقي ميفم
اظـشوط ماظروائي 38".واٌفم-حلى معو مؼػفم معن متعوظقق مبوتور-أن مهؿوي ماظرواؼيم
درا،مطؿومالمؼـؾغيمأنمؼعرفماظؼورئميفمعطؾعفومطقفمدؿـؿفيماظؼصي،موػذامػوم
االووه ماظػين ماظذي متؾـؿه ماظرواؼي ماظؾوظقلقي ،مشري مأغفو مرورت ماظودوئل ماظػـقيم
واظؿشوؼؼقيماظيتمػيمعنممسوتفوماظرئقلي .م
إن ماظرواؼي ميف مزسم م(عقشول مبوتور) م"تعؾري مسن مجمؿؿع مؼؿغري ،موال متؾؾٌ مأنم
تصؾحمتعؾريامسنمجمؿؿعمؼعيمأغهمؼؿغري" 39وػيمبذظكم"تؿعدىمايدماظذيمرمسهم
 -36حبوثميفماظرواؼيماىدؼدة-.معرجعمدوبق-.مص 41.م
-37ماٌرجعمغػله-.ممص 41.م
-38ماٌرجعماظلوبق-.مص 11.م
-39ماٌرجعماظلوبق-.ممص 14.م
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هلومطـريمعنماظـؼودمحنيمضورغوػومبوٌؾقؿي،مصرأوامأنماٌؾقؿيمترويمضصيمعغوعراتم
ذيوسقي ،مبقـؿو متؽؿػي ماظرواؼي مبلرد معغوعرات مصرد" 40مو مؼضقف م(م.بوتور) مأنم
اظرواؼي م"عـذ مسفد مبؾزاك موووزت محد مػذه ماٌؼوبؾي ،موأصؾقً متروى مبوادطيم
عغوعرات مصردمحؽوؼي مهرطوت مجمؿؿعمبلدره،مذظك مأنماجملؿؿعمالمؼؿلظفمعنم
أغوسمصؼط،مبلمعنمطلمعومػومعوديموثؼويف 41".م
وؼلؿكؾصمممومدؾقمأنماظػردؼيماظروائقيمعظفرمصؼط،م"وؼؾؼىمأنمغعيمجقدام
أغهمؼلؿققلمسؾقـومأنمغصفمتطورمذكصمعومدونمأنمغصفميفماظوضًمذاتهمػقؽلم
صؽي معن ماجملؿؿع ،مأو مبشؽل مأدق ،مبدون متؾدؼل ماظؿؿـقل ماظذي متؽوغه مبوادطيم
تـظقؿفومػذهماظػؽيمعنماجملؿؿع،مممومؼؾدلمػذاماهلقؽلمغػلهميفمعدىمضصريمأوم
بعقد 42".م
وتلدقلو مسؾى معو مضدعـو متؾدو ماظرواؼي مترذيوغو مذؾه معوضوسي مهلذا ماجملؿؿعم
اٌؿقركمواٌؿغريمسؾىماظدوام،مععمعومػـوظكمعنمصروقمبنيماظعوملماٌؿكقلمواظعوملم
اٌوضوسي .وظذظك مصنن مأول مذكصقي مذدت ماغؿؾوه ماظروائقني مبعد ماالغؼالب ماظذيم
حدثميفماظطؾؼيماالجؿؿوسقي،مواظذيمرطزمسؾقهماًطوبميفماظـصماظروائي،مػيم
ذكصقيم"(صقدوكم،)Vidocموضدمأثؾًمػذهماٌؼوظيم(م.مبوتور)،مبؼوظه م" :تعؿربم
ذكصقيم(صقدوك)مأولمعؾفممظؾرواؼيماظؾوظقلقيمبوادطيمتلثريػومسؾىماظؽؿوبماظذؼنم
ادؿوحوا مررضفو مومسوتفو ماًوصي ،موغعين مبذظك مطل معن م(أظؽلـدر مدوعو م-
– Alexandre Dumasأوجنيمدـوم -Eugène Sue-مصقؽؿورمػوشوم-Victor Hugoم
وبؾزاك م )Balzacمػذا ماألخري ماظذي محول مذكصقي مصقدوك مإدي م( مصوترانم
43")Vautrinوميؽنمأنمغؼول:إنمذكصقيم(صقدوك) مأوحًمبوظشكصقيماظـؿوذجقيم
ظؾرواؼي ماظؾوظقلقي موظؽن مبـوءػو ممل محيدد ميف متؾك ماظػرتة معو مبني م()2481-2411م
واختذػومطلمعنم(اظؽلـدرمدوعوموأوجنيمدوموصؽؿورمػوشوموأخريامبؾزاك)ممنوذجوم
بوظقلقومصذا.وضدمدفؾًماٌذطراتماٌشفورةم(ظػقدوك)مدـيم2414معنمضؾلمأدودؼنم
ؼؽشفمسـفؿوم(عقشولمظوبران)مألولمعرةميفمعؼوظؿهماٌـشورةميفمجمؾيم"أوروب" :
"إنماٌذطراتماًوصيمبػقدوكمواٌـشورةمعنمضِؾَلِمعطؾعيم"تقـون"( Tenonم-2411مم
-40ماٌرجعماظلوبق-.ممص.ص .11-14.م
-41ماٌرجعماظلوبق-.ممصم.ص 42-11.م
-42ماٌرجعماظلوبق-.ممص 41.م

- Les Alchimistes du roman policier.- p. 139.
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 ،)2414مطوغً معلفؾي معن مضؾل مأَدِودؼِن مؼطؾق مسؾقفؿو م(رصقزار  Reviseursم-م
صقدوك) عدؼرماألعنمؼصؾحمسومم2411مصدؼقم(بؾزاك)،موؼلؿػقدمعـهمػذاماألخريميفم
طلمعومؼؿعؾقمبلخؾورماظشرريموعومؼؿصلمبوزوئػفوميفماجملؿؿع 44".م
وػـوكمعنماظداردنيمعنمؼرىمبلنم(وؼؾؽيمطوالنم Wilkie Collinم) ػومأولمعنم
طؿى مغصو مروائقو مبوظقلقو مجدؼرا مبفذه ماظصػي.ؼذطر م(صراغلوا مرؼػقور) "أن معمظػهم
"صكرةماظؼؿر"  2414معمظفمبوظقليمسؾىماظرشممعنمأنمطوتؾهمملمؼؽنمؼـويمطؿوبيم
رواؼيمبوظقلقيموإمنومطونمبصددمطؿوبيمرواؼيمتلخذمأبعودػوماظـػلقيمواالجؿؿوسقيم
عن ماظرتاث ماظشعيب ،مإال مأن مبـوءػو موحوادثفو مطوغً مذات مصؾي موثقؼي مبوظرواؼيم
اظؾوظقلقيمممومجعلماظـؼودمؼعؿربوغفومطذظك 45".م
وغعؿؼدمأنم(وؼؾؽيمطوالن) يفمرواؼؿهم"صكرةماظؼؿر" و (جوبورؼوماعقل Gabriau
 Emileميف مرواؼؿه ":اظلقد مظوطوك"و(إدشور مبو)يف مجمؿوسؿه 46معفدوا مظؾرواؼيم
اظؾوظقلقي ،مودمن مغعؾم مأن مػذا ماىـس ممل محيدد مبؼواسد مإالّ ميف ماظعشرؼـوت معنمم
اظؼرن ماظعشرؼن مسؾى مؼد م(صون مدؼن) وسؾقـو مأن مغـؿظر مػذه ماالغطالضي مصرتة محقٌم
ادؿؼر مػذا ماىـس مواختذ مأبعوده ماظػـقي ،موأخذ مؼظفر ميف ماجملالت مسؾى مذؽلم
علؾلالت،موتؾـؿهمبعضفومٌومالضؿهمأسدادػومعنمرواج .م
وعفؿومؼؽنمعنمأعر،مصننمبذورماظرواؼيماظؾوظقلقي،مصوحؾًماإلغلونمعـذمصؽرميفم
خؾقمأدبمميؿعهموؼػزسهميفماظوضًمغػله،مإالمأنمأذؽولمػذاماألدبمتغريتمسربم
اظعصورمحبؽممتطورمايقوة .م
صوظرواؼيماظؾوظقلقيمبـوبفوماٌعروفمحوظقومعظفرمعدغيمميؽنمأنمميدمسروضهمإديم
األذؽول اٌرتدؾيمسنماألدورريمواًراصوتمواظؼصصماظشعؾقيمواظػؾؽؾورماإلغلوغي.
"ذظك مألن ماظعومل ماٌعوصر مبودم ماظؿػؽري ماٌـطؼي مخؾق مبني ماظعودي موشري ماظعوديم
علوصي مواخؿالصو ،ممل متؽن ماجملؿؿعوت ماظؼدميي متـعرصــه ،مصـؼـورئ م(أوظـقـسم
)Ulysseماظؼدؼممطونمؼـؿظرمشضىماآلهلي،مطؿومأنماظغوبيمطوغًممتـلمبوظـلؾيمإظيم
- Les alchimistes de roman Policier.- p. 139.
- La Fiction policière.- p. 12.
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 46جمؿوسيماظؼصصمػي :م
اظردوظيماٌلروضيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممٍمممممممممممممممممممممممممممممممم La lettre voléeمضؿقالتومذورعمعورغمممممممممممممممممممممممممممممم1841 Double assassinat dans la rue Morgue AV. Le mystère du Marie rouget, Nov.1842.م
درّمعوريمروجيمغوصؿربم2481مم32
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سوٌومرػقؾومشوعضومزاخرامبوىنمواظلقرة.مأعومسوملماظقوممصفومالمؼرىميفمطلمذظكم
إالّماألدورري،محقٌمهوظًماظغوبيمإديمعدؼـيمممؾوءةمبويرطيماظرػقؾيمأطـرمعنم
حرطي ماظغوبي ،مواظوحوش مصقفو م(اظغوبي) مهوظً مإدي مآدعقني مؼؼؿؾون موؼـفؾون.ويفم
ػذاماظدؼؽورماىدؼدمودطماألضواءماظؾوػرة،مويفمػذهماظؾقؽيماٌؿقزةمبدخونماٌعوعل،م
ملمؼؾقماٌفممػوماظؾقٌمسنم(األعـل)موإمنوماحملوصظيمسؾىماألعن.صوظؿصـقعمأخلّم
بوظؿوازن ماظـػلي مواالجؿؿوسي مظؾقضورة ماإلغلوغقي محقٌ مأصؾح ماإلغلون معرتؾطوم
برضعي مجغراصقي مضقؼي ،موطؾؿو مدصعؿه مشرؼزته مإدي ماظؾقٌ مسن ماظغـى مواٌؿعيم
اىلدؼي،مدؾكمررؼؼومدفال،مررؼقماظلرضيمواظـفىمواظؼؿل.م" 47موعنمػـومؼظفرم
هولماظؾطلمعنمجمردمإغلونميفماألدورريمواًراصوتماظؼدميي،مؼلؿطؾعماٌلؿؼؾلم
وحيوولمأنمؼربطماإلغلونمبعوملماٌـلمإديمسضومصعولميفماجملؿؿع،مالمؼـؿؿيمإديم
رؾؼيماظػردونمطؿومطونمعنمضؾلموإمنومؼـؿؿيمإديمػقؽيمإدارؼيمػيم"اظشرري"،مطؿوم
أنمتؼؾصماألصق،موتؼلقمماٌدؼـيمإديمدوائرمؼغـقهمسنماظؿفوالمواظرحالت،مصؾدالم
عنماظؾقٌميفمذيءمجمردمععؾقمبعوملماٌـل،مؼؾقٌماظؾطلميفماظرواؼيماظؾوظقلقيميفم
واضعماجؿؿوسيمعشكص،مواضعماىرميي،مصفومالمحيؿيمصؼطموإمنومؼـؿؼم،موبدالم
عنماظؾطوظيماًقوظقيمؼلؿعؿلمايدسموتؼصيماآلثورمبطرقمسؾؿقيمحدؼـي،موبدالم
عن ماالتصول مبوظطؾقعي مواظعومل ماظغقيب مؼصىّ مغشوره ميف مأزضي ماٌدؼـي موذراؼنيم
اجملؿؿع .م
وعن مػـو مصنن ماظرواؼي ماظؾوظقلقي مضؾؾً معن ماظشكصقوت ماظؽـرية ماظيت مطوغًم
هقط مبؼوئد ماٌؾقؿي ماظؼدميي مأو مضصقدة ماظؼرون ماظودطى ،مواٌعرطي ماظيت مطونم
خيوضفوماظؾطل مضدماظشر مطوغًمعؾورزةموظقلً مععرطيمعـظؿي،مصفوميفماٌؾقؿيم
ؼؿدخلمظوحدهمحيلمماٌواضفموؼؼوممبوٌعفزات،موطذظكمرجلماٌؾوحٌميفماظرواؼيم
اظؾوظقلقي .مأعوماظشكصقوتماظصوعؿيماظيتمطوغًمهقطمبؾطلماٌؾقؿيمأيماىوضيم
صفيماظقومماٌدؼـيمبضوضوئفوموذوارسفوموأضوائفوماٌكؿؾػيماألظوان.م م

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