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  اجلزائر/تيسمسيلت- املركز اجلامعي :عنوان الة

  dirassat.mo3assira@gmail.com :للمجلة اإللكرتوني الربيد

  عرب املنصة اجلزائرية للمجالت العلمية احملّكمةتستقبل الة البحوث 

  :رابط الة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/297 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تيسمسيلت- مدير املركز اجلامعي/دحدوح عبد القادر. د.أ :الرئيس الشريف للمجلة

  تيسمسيلت- املركز اجلامعي - خلف ا بن علي. د.أ :مدير الة

  تيسمسيلت-املركز اجلامعي -فايد حممد.د :رئيس التحرير
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  الواردة يف املقاالت املنشورة بالة تعبر عن آراء اصحاهبا وال تلزم الة يف شيء اآلراء
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ريرـــــــــهيئة التح

  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مصابيح محّمد. د.أ

  .سور�ا/جامعة حمص-عميد �لية �داب -سمر الديوب. د.أ

  املغرب/ وجدة  -املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتكو�ن ���ة الشرق  -فر�د أمعضشو. د.أ

  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -خلف هللا بن ع��. د.أ

  تو�س/ �لية �داب والعلوم ��سانية الق��وان -عادل الصا��.د

  ا��زائر/ ت�سمسيلت-م��املركز ا��ا -�ش�� دردار.د

  ا��زائر/جامعة معسكر-��ن�ن ع��.د

 ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -غر�ي ب�اي.د

مركز املو�� إسماعيل للدراسات و�بحاث �� اللغة و�داب  -سليمان ز�ن العابدين.د

  املغرب/والفنون مكناس

  .فلسط�ن -غزة-ا��امعة �سالمية -خضر ابو ���وح.د

  .قطر-جامعة قطر-عبد ا��ق بلعابد.د

  .ا��زائر/الشلف- جامعة حس�بة بن بوع��-�لية �داب-رضوان ش��ان.د

  .تو�س-عواطف منصور .د

  .اململكة العر�ية السعودية/جامعة حائل-جمال ولد ا��ليل.د

  ا��زائر/ت�سمسيلت–املركز ا��ام��  - يو���� محّمد.د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اهليئة االستشارية للمجلة

  الكو�ت/ال�يئة العامة للتعليم التطبيقي-�لية ال��بية �ساسية-مصطفى عطية جمعة. د.أ
  ا��زائر/قسنطينة-جامعة �خوة منتوري-يوسف وغل����.د.أ
حدة/جامعة زايد-قسم اللغة العر�ية-صابر ا��باشة.د.أ

ّ
  �مارات العر�ية املت

  ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -�لية �داب-بوز�ان أحمد .د.أ
  املغرب/وجدة- املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتعليم-فر�د أمعضشو .د.أ
  تو�س/ا��امعة التو�سية-بوشوشة بن جمعة. د.أ
ائر - ة �داب واللغات الشرقية�لي- ع�� مال�� .د.أ   ا��زائر/02جامعة ا��ز
  ا��زائر/سيدي بلعباس-جامعة جيال�� ليا�س- �لية �داب-عقاق قادة .د.أ
  السعودية/جامعة القصيم-�لية �داب-)لغة وأدب إنجل��ي (�عيمة ع�� عبد ا��واد .د.أ
 ا��زائر/سعيدة-جامعة الطا�ر موالي-�لية �داب-مبار�ي بوعالم.د.أ
 ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مصابيح محّمد. د.أ
  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -خلف هللا بن ع��. د.أ
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 .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بوعرعارة محّمد .د.أ
  ا��زائر/سيدي بلعباس-جامعة جيال�� ليا�س-�لية �داب-غر�ي شم�سة .د.أ
  ا��زائر/تيارت- جامعة ابن خلدون -�داب�لية -زرو�� عبد القادر.د.أ
  ا��زائر/قسنطينة-جامعة �خوة منتوري-بولفوس ز���ة .د.أ
 ا��زائر/ت��ي وزو-جامعة مولود معمري -�لية �داب-ذ�بية حمو ا��اج .د.أ
  .ا��زائر-جامعة خم�س مليانة-�لية �داب-م�دان لي�� .د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):2019جوان (السنة الثالثة - اللجنة العلمية للعدد الثاني اّلد الثالث

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مصابيح محّمد. د.أ

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت- املركز ا��ام�� - يو���� محّمد.د

 .سور�ا/جامعة حمص-عميد �لية �داب -سمر الديوب. د.أ

  .الكو�ت/ال�يئة العامة للتعليم التطبيقي-�لية ال��بية �ساسية-مصطفى عطية جمعة. د.أ

  .ا��زائر/مستغانم-جامعة عبد ا��ميد بن باد�س-�لية �داب- بن قبلية مختار�ة.د

  .املغرب/ وجدة  -املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتكو�ن ���ة الشرق  -فر�د أمعضشو. د.أ

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -��خلف هللا بن ع. د.أ

  .ا��زائر/أم البوا��- جامعة العر�ي بن م�يدي-فاضل دالل.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بن فر�حة ا��يال��.د.أ

  .ا��زائر/جامعة معسكر-�لية �داب-بوزوادة حب�ب.د

ايقية محمود.د   .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -رز

  .تو�س/ �لية �داب والعلوم ��سانية الق��وان -لصا��عادل ا.د

  .ا��زائر-جامعة خم�س مليانة-�لية �داب- م�دان لي��.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مرس�� مسعودة.د

  .السعودية/جدة-جامعة امللك عبد العز�ز-نورة ا����.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� - بلم��وب �ند.د

  .ا��زائر/املركز ا��ام�� ميلة-عالوة كوسة.د

مركز املو�� إسماعيل للدراسات و�بحاث �� اللغة و�داب والفنون  -عبد العا�� السراج.د

  .املغرب/مكناس

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون - �لية �داب- معاز�ز بو�كر.د

  .را��زائ/سعيدة-الطا�ر موالي.جامعة د-�لية �داب-حاك�� ��ضر.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بوم��ة العر�ي.د

  .ا��زائر/الشلف- جامعة حس�بة بن بوع��-�لية �داب-روقاب جميلة.د
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  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -�ش�� دردار.د

  .ا��زائر/جامعة معسكر-��ن�ن ع��.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -�دروق ��ضر.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت- املركز ا��ام�� -سعادشر�ف .د

-)مر�د(مركز ابن ز�ر لألبحاث والدراسات �� التواصل وتحليل ا��طاب - ط�� ابرا�يم.د

  .املغرب/أغادير

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بوعرعارة محّمد.د.أ

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -غر�ي ب�اي.د

  .فلسط�ن/غزة-�سالمية ا��امعة- خضر أبو ���وح.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -دبولعشار مرس��

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -�لية �داب-دبيح محّمد.د

مركز املو�� إسماعيل للدراسات و�بحاث �� اللغة و�داب  -سليمان ز�ن العابدين.د

  .املغرب/والفنون مكناس

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-�املركز ا��ام� -فايد محّمد.د

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -م��قة قصر الشاللة–�لية �داب - بوغاري فاطمة.د

  .ا��زائر/ت��ي وزو-جامعة مولود معمري -�لية �داب-بوشلقية رز�قة.د

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -م��قة قصر الشاللة–�لية �داب -فارز فاطمة.د

  .ا��زائر/جامعة معسكر-�لية �داب-)مةترج(بو��ابة رحمة .د

  .ا��زائر/جامعة معسكر - بوفادينة مصطفى.د

  .اململكة العر�ية السعودية/جامعة حائل-سعاد عبد هللا جمعة ابو ركب.د

  .ا��زائر/جامعة خم�س مليانة -م�ا�ي محّمد.د

  .ا��زائر/جامعة باتنة–عواج حليمة .د

  .ا��زائر/ م��ة بجاية جامعة عبد الرحمان  - ب��امسة كر�مة.د

ائر/جامعة تلمسان -ب��ا�� فتيحة.د   .ا��ز

ائر-دمحم مدور .د   .جامعة غرداية ا��ز

ائر/الشلف-جامعة حس�بة بن بوع��-�لية �داب -رضوان ش��ان.د   .ا��ز

  .ا��زائر/جامعة بومرداس -طالب عبد القادر.د

  .ا��زائر/جامعة �سكرة -باد�س ل�و�مل.د

اقزة دمحم حسن بخيت .د   .اململكة العر�ية السعودية/جامعة ا��دود الشمالية–قو

  .ا��زائر/02جامعة البليدة -�لية �داب -بلعزو�� دمحم.د

  .ا��زائر/جامعة مولود معمري ت��ي وزو  -ن�يل دمحم صغ��.د

  .ا��زائر/ت�سمسيلت–املركز ا��ام��  -قاسم قادة.د
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ائر - رحما�ي عبد القادر.د   .ا��زائر/02جامعة ا��ز

  .ا��زائر/جامعة مستغانم -دجعفر يايوش

 .ا��زائر/جامعة سعيدة - مرس�� عبد السالم.د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روابط توطني جملة دراسات معاصرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

مة 
ّ

  asjpا��لة موطنة ضمن موقع �رضية ا��زائر�ة �لك��ونية للمجالت العلمية ا��ك

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/297  

  ومف�رسة ع�� موقع املركز ا��ام�� ت�سمسيلت ع�� الرابط ��ي

http://www.cuniv-tissemsilt.dz/index.php/dirassat-moaasira/ 

  وع�� موقع معامل التأث�� العر�ي ع�� الرابط ��ي

http://www.arabimpactfactor.com/Pages/tafaseljournal.php?id=7658  

  رابط دار املنظومة/ نظومة باململكة العر�ية السعوديةوع�� قاعدة بيانات دار امل

http://mandumah.com/ 

  رابط املؤسسة/ وع�� قاعدة بيانات مؤسسة معرفة للمحتوى الرق�� باألردن

https://e-marefa.net/ar/ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  شروط ال�شر وضوابطھ
  .  فايد محّمد.د :رئ�س التحر�ر                                                                  بن ع�� خلف هللا.د :مدير ال�شر   

بـــدعوة الســـادة البـــاحث�ن مـــن داخـــل الـــوطن  ،)ةدراســـات معاصـــر (ت�شـــرف ال�يئـــة املشـــرفة ع�ـــ� مجلـــة       

ــم البحثيــــة ال�ــــ� تــــدخل ضــــمن  أعــــداد�ا املقبلــــة بــــإذن هللا،وخارجــــھ للمســــا�مة �ــــ�  اق�ــ وذلــــك بإرســــال أور

  :ا�تمامات ا��لة، مع التنو�ھ بضرورة ال��ام شروط ال�شر وضوابطھ املعتمدة واملبّ�نة أدناه

ت�شــــــــــر ا��لـــــــــــة �بحــــــــــاث ذات الصـــــــــــلة باللغـــــــــــة - -1

  .و�دب والنقد

ال يكـون �شـر أو قـدم لل�شـر ن �ش��ط �ـ� البحـث أ.2

  الباحـــــث �ـــــ� أي م�ـــــان آخـــــر، و يتع�ـــــد
ً
بـــــذلك خطيـــــا

   .تقديم البحث لل�شر عند 

تخضــــــــــــع البحـــــــــــــوث للتقــــــــــــو�م حســـــــــــــب �صـــــــــــــول -3

  .العلمية املتبعة

 2007برنــــــــــــــــــــامج يكتــــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــــث باســــــــــــــــــــتعمال-4

Microsoft Word  بصــيغةdoc  أو بصــيغةdocx .

  .وتكتب ال�وامش �� آخر البحث يدو�ا

ـــــدي ��ـــــــــــم -5  14للمــــــــــــ�ن،  16ا��ـــــــــــط عر�ـــــــــــي تقليــــــ

 times new(باللغــــة �جن�يــــة خــــط (لإلحــــاالت 

roman ( لإلحاالت 12للم�ن  ��14م. 

، وال  20 عــــــن البحـــــث ال يز�ـــــد عـــــدد صـــــفحاتن أ-6

 .15يقل عن 

�ســــتخدم لتقســــيم : العنــــاو�ن الرئ�ســــة والفرعيــــة7

  .أجزاء البحث حسب أ�مي��ا، و��سلسل منطقي

 ت�نبـاللغو�لمـات مفـاتيح   ام��صـيقّدم الباحث -8

 .و�نجل��ية العر�ية

ــــــــــقل�يئــــــــــة التحر�ــــــــــر حــــــــــق إجــــــــــراء �عــــــــــديالت -9
ّ
 تتعل

 .باإلخراج الف�� ال��ا�ي ملواد ا��لة

إحالـــــة البحـــــث إ�ـــــ� قـــــرار �يئـــــة التحر�ـــــر بقبـــــول -10

 قــــــــــــرار ��ــــــــــــا�ي مــــــــــــع  ھ مباشــــــــــــرة أو رفضــــــــــــا��كمــــــــــــ�ن 

  . بحق�ا �عدم إبداء �سباب �حتفاظ

 .يل��م الباحث بإجراء التعديالت املطلو�ة-11

تـــدرج �حـــاالت بصـــيغة يدو�ـــة �ـــ� ��ايـــة البحـــث -12

لت�يـــان بدايـــة : "........" حـــث العالمــةو�ســتعمل البا

  و��اية �قتباس، 

ال�لمـــــــــــــــات واملصـــــــــــــــط��ات وأســـــــــــــــماء �عـــــــــــــــالم  -13

ــــــــــــــ� �عالمــــــــــــــة تختلــــــــــــــف عــــــــــــــن عالمــــــــــــــة  مّ�
ُ
بــــــــــــــاللغت�ن ت

  .مثال... (.....) �قتباس

مــــــن العــــــدد الــــــذي  pdfيــــــزود الباحــــــث ب��ــــــ�ة -14

  .�شر فيھ بحثھ

تصدر ا�لة جمّلدا واحدا كّل سنة يتكّون من عددين . يتم استقبال املقاالت على مدار السنة، :مالحظة مهمة

من كّل سنة أّما الثاين فيصدر يف األسبوع األول من شهر  ديسمربيصدر األول يف األسبوع األّول من شهر 

 يوما 90نوقف استقبال املقاالت اخلاصة بكل عدد قبل موعد نشره بــ / جوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اف�تاح�ة العدد
ویبقى سقف الطموح �الیا، ٔ�ن جم� دراسات معارصة، جم� حتمل مرشوعها العلمي العريب يف    

ورسا�هتا، ٕاميا� مهنا ب�ٔن جودة البحث العلمي يف العلوم إال�سانیة تقاس بعدد البحوث العلمیة امل�شورة رؤ�هتا 
  .يف ا�الت الرصینة �الیة الت�ٔثري، واملصنفة �لمیا و�املیا، وهبذا حيدد مق�اس �س�شهاد هبا، والرجوع ٕا�هيا

یذ�ر بني املهمتني؛ وبه حتقق اجلامعات فالبحث العلمي و�د لی�رش بني املتخصصني، وال�رش �ٔو�د ل  
واللكیات وأ�قسام وا�تربات العلمیة ضامن جودهتا ومتّزيها �ىل مس�توى البحث العلمي، من �الل ما ی�رشه 

  .ٔ�عضاء هیئة التدر�س فهيا، والباح�ني املنمتني ٕا�هيا
العربیة، واجلزا�ریة  وقد سق�ا لك هذا ملا شهد�ه من حراك �ىل مس�توى ال�رش العلمي يف اجلامعات

حتدیدا، وهذا �س�ت�دا�ا العدید من ا�الت العلمیة الرصینة، اليت �راهن �ىل �رش أ�جود من البحوث 
 -Thomson Reuters(وا�راسات، سعیا مهنا ٕالدراج ما ت�رشه يف قوا�د بیا�ت هیئات التصنیف العاملیة 

SCOPUS(العريب، حتق�قا �لتنافس�یة ا�ٔاكدميیة يف هذا ا�ال، والعربیة كدار املنظومة، ومعامل الت�ٔثري .  
وهذا ما يه �لیه جم� دراسات معارصة، اليت حققت يف ظرف ثالث س�نوات خطوة �مة سعیا مهنا 
لتجوید البحوث امل�شورة فهيا اخ�یارا وحتك� من �ة، وتوطینا ملا ی�رش فهيا دا�ل قوا�د بیا�ت عربیة 

یئات التصنیف العاملیة؛ وهذا دلیل �ىل �دیة القامئني �لهيا، ووعهيم ب�ٔن رهان معرتف هبا، ذات صالت هب 
، واحلصول �ىل معامل ت�ٔثري �ال )ISI(ا�الت العلمیة احملمكة يف أ�لف�ة الثالثة، هو رهان التصنیفات ا�ولیة 

)Impact Factor( و�دمة الوصول املف�و�ة �لبحوث امل�شورة ،)open access journal(.  
فقد رفعت جم� دراسات معارصة سقف طمو�اهتا، وهذا مرشوع للك جم� �لمیة جمددة، لها    

رؤیة �لمیة واحضة، ورسا� حبثیة هادفة، ف�ٕاصدارها هذا العدد السادس، �كون قد حققت �لمها ا�ي 
مكة حملیا م، ب�ٔن جتد لها ماكنة بني ما یصدر من جمالت �لمیة حم�2017شدته من ٔ�ول �دد ٔ�صدرته س�نة 

  .وعربیا، وهذا ما اكن لها بصدور هذا العدد حب� �دیدة ش� ومضمو�
و یظهر هذا �لیا �رجوعنا ٕاىل البحوث اخلاصة �لعدد السادس �لم��، فقد ا�سجمت معرف�ا، 

د و�ساوقت مفاهميیا، ما یظهر لنا الكفاءة العالیة يف اخ�یار البحوث ا�ا� �ىل أ�فق املف�وح �لم��، جن
البحث ا�لساين ذو البعد التداويل الباحث عن ٔ�فعال ال�م يف التعلميیة، جبنب البحث النحوي ا�ي �رجع 
بنا ٕاىل مقوالت و�ٓراء س��ویه، ٕاىل ج�ب البحث ا�لغوي ا�ي �س��طق لنا ت�ٔویل أ�صولیني واملفرس�ن �لك�اب 

لعودة لقضیة ا�لفظ واملعىن، ٕاىل �انب البحث احلكمي، كام جند البحث البالغي القدمي يف النظم اجلر�اين وا
احل�ا� يف البال�ة اجلدیدة، لتنف�ح البحوث �ىل �دید ا�راسات الرسدیة واملقار�ت الشعریة، وما یعرف 
ا�رس النقدي اجلدید حملیا وعربیا يف الك�ابة الرمقیة والتفا�لیة، وهذا ما مسیناه �الخ�یار ذو أ�فق املف�وح 

  .�لیه جم� دراسات معارصةاليت �راهن 
ويف أ��ري ندعو القارئ املس�هتدف، ذ� املسكون �لهاجس العلمي والبحيث، ٔ�ن یتد�ر يف هذه 

  .أ�حباث، ویتفا�ل معها فهام وقراءة، و� م�ا الشكر، ولنا م�ه املقرتح واِ��ر
  .را�ني من هللا العون والسداد

 
 �امعة قطر-لكیة ا�ٓداب والعلوم -عبد احلق بلعابد .د                                                
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  :حمتوى العدد
  17-11...............................قراءة يف  الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ٔ��ر ا�لفظ واملعىن يف مفهوم الفصا�ة والبال�ة

  اجلزا�ر ت�سمس�یلت املركز اجلامعي رزایق�ة محمود.د
 25- 18...................................................................... ).رشوح أ�لف�ة ٔ�منوذ�ا(�ٓراء س��ویه ؤ��رها يف الرشوح النحویة 

 .�امعة ا�ن ��ون تیارت اجلزا�ر بوهنوش فاطمة. د
  32- 26......................................................................يف الروایة اجلزا�ریةالبعد إال�اليم الس�تحضار اخلطاب الس�یايس 

    اجلزا�ر ت�سمس�یلت ملركز اجلامعئ�س�تاذة مؤق�ة � بوطیبان �ٓس�یة. د
  41- 33........................................................................الت�ٔویل يف التفسري القر�ٓين �ى القدماء بني أ�صولیني وا�ّدد�ن

  اجلزا�ر املركز اجلامعي  ت�سمس�یلت �ن ��ىس فاطمة :الباح�ة
  50- 42...........................................................التعالق النفيس أ�نرتوبولو� الفلسفي الرمزي املؤسس �لنقد أ�سطوري

  اجلزا�ر ت�سمس�یلت اجلامعياملركز  مريس رش�ید.د
  63- 51........................................................................-م�طقة اخللیل ٔ�منوذ�ا- �ةفلسطی� ال لنك�ة الشعبیة ا�ال� الرمزیة � 

  فلسطني مد�ریة �ربیة شامل اخللیل-مركز الس�نابل  ٕادر�س دمحم صقر جرادات. د
ل�مّیة    73-64...........قراءة تداولیّة يف مشاهد من قّصيت ٕا�راهمي وموىس �لهيام السالم احل�اج�ّة �للكمة يف احلوار القر�ٓينّ الس�

  اجلزا�ر �امعة ا�ن ��ون تیارت بلحرش عبداحللمي. د
  82-74...........................................................................................الشعر اجلزا�ري احلدیث و�الق�ه �ملوروث الثقايف

 اجلزا�ر �امعة اجلیاليل الیا�س س�یدي بلعباس �ا�ي رحبة. د
  91-83.................................................................................................و�ٓفاق التفا�ل النيص الك�ابة الرمقیة يف اجلزا�ر

 .اجلزا�ر �امعة دمحم ال�شري إال�راهميي �رج بوعر�رجي �س�مية بوزمام: الباح�ة
  102- 92...............................................................................................قصیدة الومضة ٔ�منوذ�اً : النص والنص واملضاد

  .سوریة - محص -�امعة البعث مسر ا�یوب. د.�ٔ 
  111- 103.................................................................................تداولیة الفعل التعلميي التعلمي وفق نظریة ٔ�فعال ال�م

  اجلزا�ر .تیارت- �امعة ا�ن ��ون مصابیح حسني :الباحث
 117-112..................................................................................................خراط خطاب املقدمة الرسدیة عند ٕادوار

  دو� قطر لكیة ا�ٓداب والعلوم �امعة قطر عبد احلق بلعابد .د
  127-118.........................ملش� ملىن  ٔ�هداب اخلش�یة عزفا �ىل ٔ�شواق افرتاضیة  روایةرؤیة الواقع وهاجس التجریب يف 

  اجلزا�ر �امعة ادمحم بوقرة بومرداس  هدى عامري. د
  137- 128........................................................................... )الوظائف ، املاكن، الزمن،افنأ�نواع، أ�ص (�مل العنونة 

  اجلزا�ر ٔ�محد �ن ب� �01امعة وهران  �دحو �ٔمحد: الباحث
  144-138...............................................�رجامن أ�شواق منوذ�ا ال�ن عريب شعرياخلطاب ال  فا�لیة العتبات النصیة يف

  اجلزا�ر املركز اجلامعي ت�سمس�یلت سعاد رشیف .د
  150- 145..............................................................................................مصطلح �لتفات من الرس�س ٕاىل الت�ٔس�س

  اجلزا�ر �امعة حس��ة �ن بو�يل الشلف معر بومقرة. د
  158- 151............................................................................املنجز ا�لّغوي احلدیث؛مالحمها و جتلیاهتا يف  نظریّة النّظم
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  اجلزا�ر ا�ن ��ون تیارت �امعة فاطميةف�ارز  
  167- 159...........................................................................�كت وطرائف اجلزا�ریني �رب ش�باكت التواصل �ج�عي

  اجلزا�ر ت�سمس�یلت -املركز اجلامعي الو�رش�يس غريب �اكي .د
  174-168.............................................................................................واقع النقد العرّيب املعارص وظهور النقد الثقايفّ 

 اجلزا�ر �امعة اجلیاليل الیا�س س�یدي بلعباس زهرة فاطميةسامعیل . د
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 اجلزا�ر ت�سمس�يلت اجلامعي خمرب ا�راسات النقدیة واألدبية املعارصة املركز عن تصدر حمّمكة س�نویة نصف دوریة دولية  دراسات معارصة؛  جم�
 

  

  

  

  

  2019ن اجو 02: تاريخ النشر                            2019 ماي 03 :تاريخ القبول                          2019 أفريل 30 :رسالتاريخ اإل

  
  خراط خطاب املقدمة الرسدیة عند ٕادوار

The narrative introduction discourse of Edward Kharat 
  

  عبد احلق بلعابد .د                                                                                            
  �ٔس�تاذ نظریة ا�ٔدب وأ�دب املقارن املشارك                                                                               

  قسم ا�لغة العربیة، لكیة ا�ٓداب والعلوم �امعة قطر                                                                           
  دو� قطر                                                                                                

belabed_moh@yahoo.fr 
                

   :امللخص
ٕاذ ٔ�صبحت هذه املقاربة  ال ختلوا مهنا  جلین�ت،)  1987عتبات، ( لقد عرفت دراسات العتبات ان�شارا واسعا بعد صدور كتاب       

كتب النقد احملل� �لنصوص إالبداعیة، ٕاال ٔ�ن الك�ري من هذه ا�راسات اهمتت خبطاب العنوان �م� بعض خطا�ت العتبات أ�خرى، 
�امة، ومهنا خطاب املقدمة، ومهنا خطاب املقدمة، ا�ي بدٔ� یعرف طریقه يف ا�رس النقدي الغريب، �ري ٔ�ن هذا أ��ري مل هيمت �لعتبات 

لهذا ٔ�رد� ٔ�ن نربز ٔ�مهیة هذا اخلطاب ا�ي عرف يف البال�ة القدمية، لیصبح م�حثا نقد� ا�ٓن، وهذا من �الل حتلیل خطاب املقدمة 
 .ايئ التجریيبٕالدوار خراط، لنكشف عن تعریف املقدمة، ومكو�هتا ؤ�مه الوظائف احملركة لها دا�ل هذا النص الرو) ٕاسك�دریيت(لروایة 
  .الروایة –النقد  –خطاب املقدمة  –العتبات : املف�اح�ة اللكامت

Abstract: 
    Threshold studies have been widely known since the publication of G.Genette's book "Seuils, 
1987", and this approach has not been abandoned by critical works that analyze creative texts, 
but many of these studies have taken care of discourses of the title, have neglected certain 
discourses from other thresholds, including the introductory discourse, which began to be 
known in Western criticism, but they have not been interested in the thresholds in general, 
including the discourse of introduction, we wanted to emphasize the importance of this 
discourse, known in ancient rhetoric, to become a critical subject now, and this by analyzing 
the discourse of the introduction for the novel (Iskandriti) by Edward Kharat, to reveal the 
definition of the introduction, its components and its most important dynamics functions in 
this experimental novelistic text. 
Keywords: thresholds - introduction discours - criticism - novel. 

  
 ):خطاب املقدمايت وعشق املدینة(مقدمة �ىل املقدمة    

یعد خطاب التقدمي ا�ي صدر به ٕادوار خراط روایته 
، من ٔ�مه عنارص خطاب العتبات، الاكشفة عن معىن )ٕاسك�دریيت(

النص من ٔ�و�، بل �ىل عشق الروايئ ملدی��ه من عنوان روایته 
  .وتقدميها

ا رٔ�ینا ٔ�ن �ش�تغل �ىل هذا املبحث النقدي ا�ي مل یلتفت ٕالیه لهذ
و�ىل الرمغ ، )1987عتبات، (كتاب ج�ن�ت كثريا م�ذ ٔ�ن صدر 

من توا�ر ا�راسات حول العتبات �ري ٔ�ن م�حث املقدمات ما �زال 
من املباحث النقدیة اليت مل تؤلف وت�ٔتلف دا�ل املؤسسة النقدیة 

لهذا ٔ�رد� �لتفات ٕا�هيا من �الل اس��طاقها يف تقدمي  العربیة،
  .اخلراط لروایته

ٕان خطاب العتبات يف الرؤیة العربیة �امة، مرتبط بف�ون الت�ٔلیف   
، اليت تقوم �ىل قوا�د ضابطة، ورشوط 1والتدو�ن، وصنعة الك�ابة

حممكة، ال ميكن ملن تصدر �لت�ٔلیف ٔ�ن یت�اوزها ب�ٔي شلك اكن، 
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یظهر لنا الوعي الك�ري بطرائق الت�ٔلیف اليت اكنت معروفة وهذا ما 
عند ٔ�حصاب دواو�ن إال�شاء كام وردت يف كتب م�خصصة كثرية 

ٔ�دب الاكتب ال�ن ق�یبة والصويل، وأ�حاكم يف صنعة ال�م (مهنا 
  .2)�ل�عي، وصبح أ�عىش �لقلقش�ندي

ه لن�د ٔ�ن ٔ��لب ما اح�فى به الاكتب العريب هو تدبیج خطبت 
ومقدماهتم وهتذ�هبا، لتكون مالمئة �لغرض املقصود، ٔ�ن املقدمة ٔ�ول 
ما یقرٔ�، ؤ�ول ما تقع �لیه أ�بصار فريخس يف ذهن القارئ واملس�متع، 

، م�وس� يف 3فه�ي بذ� مد�ل رئ�س وطبیعي لفهم ٔ�غوار النص
ذ� بوظیف�ني ٔ�ساس�ی�ني هام تقدمي خطة الك�اب من �ة، وتوج�ه 

ٔ�خرى، لتكون خطا� واصفا �لك�اب، تتلكم عنه قراءته من �ة 
  .وتصفه من ٔ�و�

ومل �كن هذا بغافل عن ٔ�ر�ب صنعة الت�ٔلیف، فك�ري ما ٔ�شاروا   
ٕاىل ما البد �ىل الاكتب ٔ�ن یت�ىل به وهو یتصدر لت�ٔلیف، ومسوها 

، ويه �ش�به 4يف �شافه) ا�هتانوي( �لرؤوس ال�نیة، كام ٔ�شار ٕالیه 
، لتصبح مقدمة الك�اب عرفا ت�ٔلیف�ا، )ج�ن�ت.ج( ا�قة اليت �ددها

وتقلیدا كتابیا، فال خيلو كتاب ملتقدم ٔ�و م��ٔخر ٕاال صدره مبقدمة 
ذا�را فهيا دواعي ت�ٔلیفه، ومقدما فهيا خطة مؤلفه، و�ارضا فهيا مادته 

  .وقضا�ه
فاملالحظ عند القدماء ٔ�ن املقدمة يف ٔ��لب �سمیاهتم یطلق �لهيا   
ا من بقا� العقل الشفايه العريب، ق�ل اخنراطهم يف وهذ) اخلطبة(

عرص التدو�ن ٔ�و ظهور العقل الك�ايب العريب، لتصبح املقدمة عندمه 
  .فضاء �لخطط الك�ابیة، ؤ�فقا النتظارات القارئ

ٔ�ما الرؤیة الغربیة خلطاب املقدمة النقدیة فقد تعددت حتدیداته   
ٔ��د ) ج�ن�ت.ج(قدمه  عندمه، ٕاال ٔ�ننا سرنكز �ىل الت�دید ا�ي

وم�ه خطاب (ٔ��رز ا�ارسني واملؤسسني خلطاب العتبات �امة 
، وا�ي �رى ف�ه، مصطل�ا م�داوال ومس�تعمال يف تقالید )املقدمة

بدئیا اكن ٔ�و (ا�لغة الفر�س�یة مبعىن ذ� الفضاء من النص �ف�تا� 
 خمتیا، وا�ي یعىن ٕ�نتاج خطاب خبصوص النص الحقا به ٔ�و سابقا

 .�5، لهذا �كون �س�هتالل البعدي ٔ�و اخلامتة مؤكدة حلق�قة املقدمة
فالناظر ٕاىل اخلطاب املقدمايت العريب احلدیث، س�ی�د ٔ�ن هناك  

قطیعة ب�ّ�ة مع صنعة الت�ٔلیف اليت اجهتد العلامء القداىم يف �رس�یخها 
تنظريا وتطبیقا يف ف�ون الك�ابة يف عرص مل یعرف الطبا�ة وال 

الرمقي، �ري ٔ�ن الك�اب العرب املعارصون والنقاد ال یلتف�ون الك�اب 
ٕاىل هذا املرياث الفين يف ٔ�صل الك�ابة، بل ینطلقون م�ارشة مما 
ٔ�نتجته صنا�ة الك�اب والف�ون املطبعیة الغربیة اليت سا�دت يف 
تطو�ر درس العتبات، م�ناسني ذ� املوروث احلضاري والثقايف يف 

  .� حتتاج م�ا ٕاىل حبث مس�تقل لت��عهات�ٔلیف الك�اب، هذه مس�ٔ 
فاملتصفح لك�ب احملدثني س�ی�دها �الیة من مكو�ت املقدمة 
القدمية اليت عرضناها، ومل �سمل مهنا ٕاال ما اكن جوهر� م�ل دواعي 

الت�ٔلیف وغرض الت�ٔلیف، وخطة الت�ٔلیف، �ري ٔ�ن احملمدة اليت محلهتا 
ا�ة و�ك�ولوج�ا صنا�ة لنا املقدمات احلدیثة بعد ظهور ف�ون الطب

 الك�اب، هو التنویع يف املقدمات اليت مل تعرفها املقدمات القدمية،
كذا توسلها �ٕالماكنیات التك�ولوج�ة اليت �سا�د إالخراج اجلید 
والفين �لك�اب بتق�یة �الیة اجلودة، لتنقسم املقدمات احلدیثة ٕاىل 

  :6قسمني �بري�ن 

  ...).صة، روایة، مرسح�ةشعر، ق(مقدمات أ�عامل إالبداعیة  -

 ...).نقد، فلسفة، �رخي، قانون( مقدمات أ�عامل ا�ٔاكدميیة  -
وقد یتفرع عن هذ�ن املقدم�ني الك�ريتني ٔ�نوا�ا ثواين حبسب اجلهة  

املقدمة، ففي التقلید احلدیث جند ٔ�ن املقدمة رمبا �ك�هبا املؤلف، ٔ�و 
، ...)صص�قد، مؤرخ، حصفي م�خ(تولك �لنارش ٔ�و لشخص �لث 

ويه ٕاما ٔ�ن �كون ذات مضمون تعریفي �لك�اب ٔ�و ٕاشهاري ٔ�و ٔ�ن 
�كون ذات بعد حتلیيل نقدي، كام ميك�نا ٔ�ن نوا�ه مقدمات من نوع 

بیان ا�ي تظهر ما �ك�شف من �دید �ىل املس�توى -مقدمة
، ورمبا اخ�فت هذه املقدمة من ....)النقدي، الفلسفي، أ�ديب(

  :هذه املقدمات يفالك�اب ٔ�صال، لهذا جنمل 

  .مقدمة املؤلف -

 ...).مقدمة الناقد، مقدمة النارش(مقدمة �ري املؤلف  -

 ...).بني املؤلف والنارش، ٔ�و ب��ه وبني الناقد(مقدمة مشرتكة  -

 .اخ�فاء املقدمة من الك�اب -
�ري ٔ�ن تقدمي اخلراط لروایته، یعد نو�ا مغا�را من التقدميات  

ملدی��ه، تقدمي حياجج لك من ٔ�راد ٔ�ن أ�دبیة، ٔ�نه تقدمي �اشق 
یقرٔ�ها �ش�ىت / یعید بناء مدی��ه �حلرب ق�ل احلجر، بل هو �ك�هبا

، ولهذا سرنكز �ىل وبعض وظائف التقدمي �لكشف عن 7املعاين
 :العشق ا�فني لهذه املدینة اليت �اش�ته ق�ل ٔ�ن یع�شها

ٕان التقدمي إالبداعي ا�ي وضعه ٕادوار خراط لروایته ميك�نا       
من فهم الوظیفة املهمة �، ويه ضامن القراءة اجلیدة �لنص 
إالبداعي، كام یدل �ىل أ�مهیة أ�دبیة �لموضوع املعاجل يف الروایة 

، وهبذا فهو حياجج الك�ري�ن ممن كتبوا عن هذه )إالسك�دریة(
�س �حث عن املاكن، بل هو �حث يف ذات املدینة، فاخلراط ل 

املاكن �ملعىن الهایدغري، وهذا ما ی�ساوق مع سؤال املاهیة يف 
  .وظائف التقدمي

�ري ٔ�ن وظائف التقدمي ال تقف عند سؤال املاهیة، بل تت�اوزه   
رسد�؟، /، ٔ�ي �یف ميك�نا ٔ�ن نقرٔ� املدینة ٕابداعیا8لسؤال الك�ف�ة

، سرنكز �لهيام الس��طاق س�ميیائیة من �الل وظیف�ني ٔ�ساس�ی�ني
  :العمران الرسدي يف الروایة

 الوظیفة التكوی��ة �ل��س أ�ديب: 
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�لتقدمي ) ج�ن�ت.ج(ويه من الوظائف املوضو�اتیة اليت �ددها   
، ٕاذ ٔ�ن الروايئ �رید لعم� ٔ�ن �كون �ا�را لٔ�نواع، 9يف عتباته

ما �رید من �ش��ده م��اوزا لٔ�ج�اس التعلميیة، وهذا ما یتوافق مع 
، فهو من البدایة یضعنا )إالسك�دریة( لیوتوبیا �دیدة ملدی��ه احلاملة 

) الكوالج( ٔ�مام مصطلح ٕاشاكيل، اس�تعاره من ف�ون ٔ�خرى وهو 
إالجراء املوجود يف الف�ون ال�شك�لیة  - ذ� املصطلح

والس��توغراف�ة، وهنا حنن ٔ�مام ��س ٔ�ديب ب�ّين، �ش�تغل �لیه 
هذه : " بوعي، وا�لیل هو التعریف ا�ي قدمه � ب�ٔن الروايئ 

النصوص �والج قصيص یقارب التق�یة اليت یعرفها الفن ال�شك�يل، 
ٕاذ تضم صورا وشذرات ش�ىت، قد �كون من �امات خمتلفة، ومن 

، ف��د ٔ�ن 10"مصادر م�نو�ة ٕاىل بعضها بعضا، ف�عطي لو�ة �دیدة
رسد� لسعة اطال�ه  اخلراط �ىل وعي �م ب�شغیل هذا املفهوم

ال�شك�لیة والس��ئیة، وهذا ما ميّزي الفن املاكين سواء ٔ�اكن ف�ا ٔ�و 
روایة، فالكوالج عنده یعمد ٕاىل �شذ�ر املدینة، و�ش�ت�ت أ�مك�ة 

، لیجمع )�ملعىن ا�ریدي( ، وتفك�ك أ�ب��ة )�ملعىن الباريت( 
ا یتصوره املدینة �ىل عكس م/ صورة مغا�رة لك�نونة هذا املاكن

الغري، لهذا �رى ٔ�ن �ش��د یوتوبیا �املة هو �ایة هذا الكوالج �ىل 
النيص يف جتمیعه ) الكوالج(امل�ٔمول ٔ�ن یفيض هذا : " �ّد قو� 

اخلاص ٕاىل �كو�ن صورة �دیدة وتباینة الظالل وا�الالت 
ٕالسك�دریيت، مدی�يت اليت ٔ�عرفها ؤ�صوهنا يف معق قليب، ؤ�عشقها 

واليت �راهبا زعفران، �مل و�راث عریق وسا�ة �لحب، حىت التدّ�، 
 11"والكد، ومساء� �لمجهول، يف وقت معا 

فهذا الكوالج النيص هو التق�یة الرسدیة اليت اعمتدها اخلراط 
ل�ش��د یوت��اه اجلدیدة، وقد رصح بقصده من ق�ل التقدمي، يف 

، لیك�ف )مدینة الزعفران.... ٕاسك�دریيت(العنوان ا�ي �ال التقدمي 
ما س�یلحق ذ� من رشح وتفسري، فالكوالج القصيص س�یؤدي 

الروح والهوى ملدینة الزعفران، هبذا ) مكساج(�لاكتب ٕاىل امزتاج 
ٕاىل س�ميیائیة عشق املاكن �لك ) املاكن(خنرج من س�ميیائیة احلا� 

  .واقعیته وغرائب��ه

 ٕاسك�دریة إالثبات حتاجج : ( الوظیفة احل�اج�ة �لتقدمي
 )ریة النفيٕاسك�د

�اء تقدمي ٕادوار خراط يف س�یاق �رخيي �م، �اول من �ال�      
قرٔ� مدی��ه من و�ة / �ك�ابة �اشقة لك من كتب/ ٔ�ن حياجج بقراءة

نظر ر�لیة �ولونیالیة، وهنا یقصد حتدیدا الاكتب الربیطاين ا�ي 
، لهذا �اء )لور�س داریل( ذاعت شهرته �ر�عیته عن إالسك�دریة 

يئ مرص�ا مبرجعیاته الرسدیة ومقصد�ته احل�اج�ة، من �الل الروا
ٔ�ي سا�ن مدینة ( محلنا �ىل فهم العقد التخییيل مع قارئه املدیين 

، وهبذا س��ظافرت ت� الوظائف التداولیة السابقة مع )إالسك�دریة

هذه الوظیفة احل�اج�ة �لتقدمي، املدافعة عن مدینة إالسك�دریة من 
هيوى املاكن مبتناقضاته، لهذا جنده قد جتاوز   اكتب/ م�ظور قارئ

الفعل الروايئ �لماكن ا�ي حيتفي به الروائیون، لیجعل املاكن فعال 
و�ا اكن من حفاوة اكتب : " يف �ّد ذاته، عكس ما كتبه ا�ٓخرون 

م�ل جنیب حمفوظ ب�ٔزقة وحواري امجلالیة، ٔ�و اكتب م�ل عبد 
یف، بقرامه، فقد اكنت املدینة الرمحن الرشقاوي، و�ري من كتاب الر 

عندمه، يف هنایة أ�مر د�كورا �لف�ّا، ويف ٔ��ني  –وأ�رض  –
إالسك�دریة عندي يه . أ�حوال موضو�ا ٔ�و سا�ة �لفعل الروايئ

نفسها الفعل الروايئ، مبعىن ما، يه قوة فا��، ول�ست مادة �لعمل، 
، وهو حياجج ، ليك یت�اوز ٔ�یضا هذا الفعل الروايئ12."وال ماك� �

، ٕاىل فعل القراءة أ�قىص ا�ي مسیناه التقارئ، من )داریل(رسد� 
ح�ث هو فعل جحا� یقارع التخییل �لتخییل، فعمران اخلراط، 
حياجج عامرة داریل، واحلرب حياجج احلجر، وٕاسك�دریيت حتاجج 

 :ٕاسك�دریته، وما س�نقدمه من ٔ�م�� دال �ىل ذ�
 ):حياجج احلجر احلرب(جحة العالقة �ملاكن  - 1

وهذه احل�ة من بني ٔ�قوى احلجج يف التقدمي، ٕاذ یظهر قوة    
�الق�ه اخلاصة مبدی��ه �وهنا موقعا �لمیا �اش ف�ه مرساته وكربت 
ف�ه اس�هياماته، �ىل الرمغ مما حتم� من واقعیهتا القاس�یة �ىل 
ساكنهتا، يف اصطراعهم بني احلیاة واملوت، وبني احلب والكره، وبني 
احمللوم وامل�ٔمول، بني ا�نیوي وأ�خروي، فاملدینة تتلكم  الثقافات 

�القيت : "يف اخ�الفها، حمددة بذ� �القاهتا مع ساكنهيا یقول
 –وما زالت  –�ٕالسك�دریة �القة �اصة، فقد اكنت إالسك�دریة 

، مث ی��قل ٕاىل صورهتا احلربیة اليت 13"موقعا جغراف�ا، لك واقعیهتا 
احلجریة اليت رمسها لها لك من �اءها ساحئا ٔ�و جعلها  جتاوز الصورة

ل�ست موقعا : " مصیفا واصفا لساكهنا و�ساهئا وحبرها، فه�ي عنده 
سا�ة اللتقاء واصطدام   -فقط –جغراف�ا مجیال فقط، ول�ست 

الناس ا��ن یعملون وحيبون وميوتون �ىل ٔ�رض احلیاة الیوم�ة، و 
حضارات �رخيیة، عریقة مس�تودع �رسب ثقافات و  -فقط–ل�ست 

، ومن هنا ند�ل لس�ميیائیة أ�هواء 14..."وراهنة، ويه ذ� لكه
يه :"...بت�دید �االت الروح وتذویت املدینة، مفدینة إالسك�دریة 

�االت الروح ومغامرة سعي الس��عاب حق�قة دا�لیة، ويه موا�ة 
م�تافزيیق�ة ٔ�یضا لغموض املطلق واملوت املمد �ىل صف�ة حبر 

، وهبذا حيدد 15"ج�ة ٔ�و ج�اشة، حنو ٔ�فق ملت�س، بال �ّد سا
، ا�ي اكنت )داریل(�الق�ه العشق�ة مبدینه اليت حياجج فهيا مضنیا 

�الق�ه هبا �القة وصف ساحئ مباكن زاره ومكث ف�ه لبعض الوقت، 
، یل�سه صفات �16ملاكن وساكنیه/ لريمس �القة سطحیة �حلجر

  .جعائ��ة ال تلمس واقعیته
 ...):ٔ�عرفين لتصفين (ن �ة مبعرفة املاكاحل - 2
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وهنا تربز جحة املعرفة �ملاكن وساكنیه ؤ�دق تفاصیل احلیاة مبدی��ه،  
فهو ال یعرف اكتبا ق�� �رس لك ح�اته حلب مدی��ه والك�ابة عهنا، 

ٕالسك�دریيت، مدی�يت اليت ٔ�عرفها ؤ�صوهنا يف قليب، : " ...فهو یقول 
م�ل معرف�ه لها، ) داریل( فهل عرفها  ،17..."ؤ�عشقها حىت التدّ� 

�ىل الرمغ من م�ات الصف�ات اليت كتهبا عهنا يف ز�رهتا اليت مل 
�س�متر ٔ�كرث من بضعة ٔ�شهر، ٔ�ن ٔ�نه مل خيتلف عن �كر�س الصورة 

، 18ا�منطیة الكولونیالیة لوصف الرشق الغامض يف حسره وجعائب��ه
تقد�ري، مع ٔ�نه  ٔ�ما  داریل فمل یعرف إالسك�دریة، يف: "یقول 

كتب م�ات الصف�ات من ر�عیته الشهرية، فإالسك�دریة عنده 
ٔ�ساسا يه ومه غرائيب، ؤ�منا كتب ليك �ريض �ز�ة ال تنزتع عند 
الاكتب وعند قرائه الغربیني، سواء يف اخ�الق، وابتعاث خرافة 

ا�ي ميوج ویصطخب �شخوص ) الرشق(راخسة اجلذور عن 
ب بني العنف �رة وبني اخلنوع وا�� �رة، جعیبة، �ري مفهومة تتقل

. وال �اكد ت�متي ٕاىل ال�رش ٔ�ّ� اكنت ��س�یاهتم وب��اهتم وثقافاهتم
وحتشد هذه اخلرافة الغرائ��ة ب�ٔجواء �ارقة، جيهد الاكتب يف ٔ�ن 
یضفي �لهيا �اذبیة �ري امل�ٔلوف، ٕاىل در�ة م�فرة، بل ومقززة 

وامجلال املصنوع، والق�ح النادر  فه�ي �اذبیة اخلیال املغرق،. ٔ�ح�ا�
، وهبذا فداریل ال �ش�ید ٔ�سطورة املدینة بل ی�ين من 19"ٔ�یضا 

�الل املدینة ٔ�سطورته الشخصیة، اليت بن�ت �ىل مشاهد �ارج�ة 
سطحیة من م�ظور ا�ٓخر الكولونیايل، وٕان صور مشاهدا دا�لیة 

ار �كون يف بیو�ت م�غلقة ٕاما ماكتب دبلوماس�یني وبعض بیوت �ب
الشخصیات، ومل تعجن كتابته بعرق الب�ارة يف قوارهبم، ؤ�صواهتم 
حترشج ب�ٔ�ش�ید العودة بعد صید �سد جوع من ی��ظر، وال عرفت 

احلتة (كتابته الشعریة معا�ة ما �سمهيا املدینة العربیة ٔ�و �لعام�ة
�لك تناقضات ساكهنا، فهو یصور الب��ان ول�س روح ) الب�ي

  .ساكين الب��ان
 :)املاكن الشاعري وشعریة املاكن بني(لتخییل �ة ب�ش��د ااحل - 3
وهذه احل�ة �س�تدعهيا ٕادوار خراط یعارض املدینة الرسدیة يف   

واقعیهتا اليت ش�یدها �ىل مدار روا�ته ومهنا هذه الروایة، واملدینة 
من �الل لغة  الع�ائ��ة �الیة الروح اليت �رید داریل ٕاق�اعنا هبا

الشعریة العالیة ؤ�ننا نقرا �راتیال ٕاجنیلیة، فهو مسحور �ملاكن 
الشاعري لهذا اس�تعار � هذه ا�لغة الشعریة العالیة، ول�س مسكو� 
�ملاكن يف �ّد ذاته ا�ي اس�تطاع اخلراط ٔ�ن �ش�ید شعریة املاكن 
 �لك تفاصی�، وقد نقل لنا شواهد كثرية من ر�عیته �لتدلیل �ىل

  :ذ�، من ب�هنا
ما اق�طفه من الر�عیة اجلزء اخلاص بلتازار و�لق �لیه وهو یصف 

  :م�ال إالسك�دریة بعیون اس�رشاق�ة
مر�ٓة جحر القمر يف حبرية مریوط، ؤ�بد�هتا املتص� من الصحراء " ... 

هتّف �لهيا ر�ح الربیع خبفة ف�حیلها ٕاىل كثبان من  –املشعة 

وما زالت  –ی� مكشاهد الس�اب السا�ن ال �سق لها، ومج 
الرتك مع ا�هيود، العرب مع الق�ط، : الطوائف تع�ش وتتواصل 

والشوام مع أ�رمن، والطالینة مع الیو�نیني، ارتعادات الصفقات 
النقدیة ترتقرق ب�هنم يف حقل من القمح، �ح�فاالت والزجيات 

مح الساكنة ، مث ی��قل لرمس مال20...."واملواثیق تصلهم وتفرق ب�هنم
وهو حييك عن س�یدة ق�طیة " ٔ�و خشصیاته بنفس الرؤیة الكولنیالیة 

ال بد ٔ�ن �كون قد وقعت يف غرام ضابط ٕاجنلزيي جيید  –�لیل 
ويه �لعت احل�اب : العربیة وحيظى ٕ�جعاب الص�افة العربیة 

و�ادت ا�ٓن �رتدیه، ويه �ريب ثعبا� يف الب�ت وتغذیه ��لنب لك 
مزا�ه، وبعد مرضها مل �سمح بوجود مرا� يف یوم، وٕاال ساء 

ٔ�ما �س�مي و�روز وهام من ٔ�حصاب أ�مالك، وأ�ق�اط ٔ�بناء ....احلرمي
فهام مرسومان طبقا �لوصفة  -وامسها لیىل –هذه الس�یدة 

إالس�رشاق�ة امل�ٔلوفة يف أ�دب الكولونیايل، و�اصة �روز مشقوق 
، وداریل 21"الشفة خضم اجلسم عنیف و�انع يف نفس الوقت

�س�تعمل صورا شعریة جمل�� �هبر هبا قارئه احمليل لسحر الرشق 
وغرائب��ه، وهو یصف اجلاموس يف الساق�ة، ٔ�و �ذوبة صوت 
املؤذن أ�معى، ولكن تبقى النربة املتعالیة حتیط �ك�ابته، وحتزيه 
الغريب �سك�ه، حىت ٔ�نه شوه و�سخر من هذه املدینة اليت یومهنا 

إالسك�دریة اليت تبدو : " ٔ�هلمته، ینقل عنه اخلراط قو�ب�ٔهنا حسرته و 
من الظاهر مساملة ٕاىل ذ� احلد، مل �كن يف الواقع �ٓم�ة �ل�س�بة 
�لمس�یحیني، مث حييك حاكیة مرو�ة عن رٔ�س زو�ة �ئب الق�صل 
السویدي اليت تدحرج رٔ�سها من جحر بدویة يف طریق 

ء �ىل قدس�یة ، وهو يف رٔ�ي اخلراط جتين واعتدا22..."مطروح
املاكن بلغة شاعریة لی�اجج اخلراط املاكن الشاعري ا�ي ٔ�راد 
دا�رل ٔ�ن یصوره لقارئه، �شعریة املاكن يف روایته واصف مدینة 
الزعفران ٕاسك�دریته، فه�ي لك ما قا� هذا الساحئ أ�ج�يب عن 
ٕاسك�دریيت، ولكن يه ختتلف عن لك ذ� ویقدم جحة دامغة 

  :ملدی��ة الرسدیة 
ٕاسك�دریيت اليت و�ت وعشت هبا زهرة ٔ��يم، وعشقهتا وتغن�ت " 

هبا، ولكين عرفهتا ف� ٔ�حس، وعرفت حقا �سها ؤ�هلها، مه �يس 
ؤ�هيل، �كدون وحيبون و�شقون وميوتون ویعملون وحينون ح�اة 

شعراؤها حقا  - �كد�م الیويم –لك یوم، ويف الوقت نفسه مه 
لیويم واملع�ش، فٕاذا اكنت املدینة ، هنا ت�يب شعریة املاكن من ا23"

يه ر�دة الروایة اليت ت�ين مصري خشصیاهتا و�رعى بناءها 
، فٕان روایة ٕاسك�دریيت يه )118هامش �رخي الروایة ( 24الرسدي

املدینة ذاهتا، والشخصیة ذاهتا، والب��ة ذاهتا، �لك ما حتم� من 
لها ٔ�بعادها  " ...رمزیة �رخيیة وختییلیة، لهذا یقول  ٕاسك�دریيت 

أ�سطوریة حقا اخلیال والف�تاز� يف ٕاسك�دریيت یغوص يف دا�ل 
ویتفا�ل  –الواقع اخلار� وا�ا�يل معا  –الواقع �لك وی��ع م�ه 
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هذا الواقع �لك ما ف�ه من قسوة وجامل مع أ�سطورة والفانتاز� 
مع ما ٔ�سعى �لیه من دقة التفاصیل . تفا�ال م�بادال، ٔ�و هكذا ٔ�رجو

ارج�ة، فٕان ٕاسك�دریيت يه نبض م�صل مرتاوح وم�الحق، اخل
. حشد من إالحساسات والت�ٔمالت حركة دامئة، هذا ما ٔ�ريم ٕالیه

یوضع موضع  -ٔ�و �دة جتلیات لهذا الواقع -جوهري–يه واقع 
، مفدینة إالسك�دریة يه ت� العالمة 25"�ساؤل بال هنایة وبال �امتة

ما حولها سواء اكن جحرا ٔ�و  الس�ميیائیة أ�هوائیة اليت تذوت لك
�ربا، تفارق وجع واقعها، لتعید �ش��ده فر�ا وهب�ة من عیون 
الست هبیة ٔ�و الضحاكت املتعالیة لتلمیذات مدرسة نبویة، 

م�قلب �رواحئ خصوبة . �امل ساطع ونقي ونظیف و�" إالسك�دریة 
  .، فه�ي مدینة �لحیاة ومدینة �لموت ٔ�یضا26"�دیدة دامئة املت�دد 

 اخلامتة: 
بعد هذه الر�� الرسدیة يف العوامل التخییلیة لروایة ٕاسك�دریيت    

ٕالدوار خراط، اليت اس�تطاعت ٔ�ن �رد خبطاهبا املقدمايت �ىل الرؤیة 
الكولونیالیة، من �الل جتریب�هتا العالیة اليت جعلت من إالسك�دریة 
 املقدمة واملبتدٔ� للك يشء، ولعبت تق�یة الكوالج دورا �ام يف

�ش��د هذا اخلطاب الرسدي من ٔ�وىل عتباته، ويه املقدمة، لنصل 
من هذا لكه، ٔ�ن املقدمة الرسدیة، ميكهنا ٔ�ن �شلك خطا� مصاح�ا 
لنصها أ�صيل، فاملدینة املنف�ة خطا� وجامال، اس�تطاعت املقدمة ٔ�ن 
تصنع لها خطاب ٕاثبات، یصاحب ما �اء يف النص الرسدي �امة، 

راءة العتبات مرة ٔ�خرى، ل�س��طق ٕاماكنیاهتا لهذا �لینا نعید ق
 .امجلالیة واحل�اج�ة يف النصوص إالبداعیة ونصوصها املصاح�ة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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