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 شكر وعرفان

 بعد اغبمد هلل  كشكره جبلٌ يف عبله

ؿبمد : نتقدـ جبزيل الشكر كعظيم االمتناف إذل أستاذنا الفاضل 

 .صاحل خريف

الذم تفضل باإلشراؼ على ىذا البحث،  حيث قدـ لنا كل 

النصائح ك اإلرشادات،  طيلة فًتة اإلعداد،  فلو منا كل التحية ك االحًتاـ،  كما 

 نتقدـ جبزيل الشكر ألعضاء عبنة اؼبناقشة على قبوؽبم مراجعة ىذا العمل
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 ...إلى من ال تكفيهما كلمات الشكر والعرفان 

 ...الوالدين حفظهما اهلل

 إلى جميع أفراد أسرتينا

 ...و األحبـــــاب ... إلى كل الزمـــــالء 

 إلى كل من علمنـــــا حرفـــاً،  وأهدانـــا نصيحة 

 ... إلى كل من قدم لنا يد المساعدة

نهدي هذا العمل،  راجينا من المـــــــــــــــولــــــــــــى عز وجل 
 ...  أن يمن علينا بالتوفــــــــــيق  والســـداد
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 :مقدمة 

 ؿبل توثيق ّٓتمع كعصر يعرب فيها االركاية بوصفها جنسان من األجناس األدبية اعبمالية، كباعتباره   

الكتاب عن رؤاىم كأفكارىم اليت ال يستطيعوف التعبَت عنها مباشرة، كما جاءت بوصفها ؾباالن خصبان للبحث عن 

. األنساؽ الثقافية اؼبختبئة ربت غطاء مكتنز دبخزكف من الثقافة ك التاريخ

دبا أف النقد الثقايف طرح التغَتات اليت عرفتها ما بعد اغبداثة، فقد انكب الدارسوف على البحث يف ىذا 

اؼبوضوع بغية استظهار مضموراتو كاستخراج ما توارل بداخلو، كبذلك خرج النقد من إطار البحث عن اعبماليات 

 الفنية يف النصوص إذل استكشاؼ األنساؽ اؼبضمرة كدراستها يف سياقها الثقايف كاالجتماعي كالسياسي كالتارىبي

كيعد النقد الثقايف كاحدان من اؼبمارسات النقدية اغبديثة اليت حاكلت استنطاؽ اػبطاب األديب كقراءتو 

قراءة جديدة،  تطهر مكوناتو  كربدد مقاصده من أجل الوقوؼ على طبيعتو كعبلقتو باألنساؽ الثقافية،  كقد 

اختلفت أراء النقاد يف تكييف عبلقة الركاية باألنساؽ،  فهناؾ من ينظر إذل ىذه األخَتة نظرة سلبية كأهنا 

أضمرت يف أدبنا منذ القدًن،  كىناؾ توجو آخر يبحث يف صباليات األنساؽ الثقافية كاليت غالبان ما تكوف ـببئة 

 .ربت ما ىو صبارل

كيهدؼ النقد الثقايف إذل الكشف عن األنساؽ الفكرية السائدة ربت تربة اعبمارل فيحاكؿ ىذا النوع من 

النقد الغوص من كراء الكلمات كما وبيط ّٔا،  إذ تناكؿ يف الدراسة كل أشكاؿ اػبطاب،  كاؼبلفت لبلنتباه أف 

النقد الثقايف يقـو على فكرة ؿبورية ينطلق منها كيعود إليها،  أال كىي نقد األنساؽ خاصة األنساؽ الثقافية 

الظاىرة ك اؼبضمرة يف كل خطاب،  فيعمل جاىدان على سرب أغوار النص،  كإزالة العباءة اعبمالية ابتغاء الوصوؿ 
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إذل ما ىو ـبتلف،  فهدفو التعبَت كرؤية األمور على حقيقتها،  بتقدًن قراءة جديدة كاضحة ك شاملة للخطابات،  

 .بعد تعرية اللبس الذم كاف ؿباطا ّٔا

كتعد األنساؽ الثقافية من اؼبفاىيم األساسية اؼبركزية،  اليت جاء ّٔا كارتكز عليها مشركع  النقد الثقايف بل 

 .لعلو ليس من باب اؼببالغة،  فإف النقد الثقايف ينبٍت أساسان على نقد األنساؽ اؼبضمرة

كيرجع سبب اختيارنا ؽبذه الدراسة من أجل الوقوؼ على ما يبوح بو النص، كالبحث عن األنساؽ 

اؼبضمرة اليت يريد سبريرىا من خبلؿ ركايتو،  ككشف األقنعة اليت استخدمها،  كمعرفة مدل قدرتو على استثمار 

العبلمات الثقافية يف إنتاج خطابو،  من خبلؿ تأكيل دالالتو الفكرية اليت وباكؿ نقلها للمتلقي،  كالبحث يف 

 .اؼبرجعيات اػبارجية اليت تساعدنا يف إعطاء الداللة الرمزية كالقيمة األدبية ؽبذا اػبطاب الركائي

األنساق الثقافية في رواية الديوان اإلسبرطي لـعبد من ىذا اؼبنطق كانت ؿباكلتنا يف ىذا البحث اؼبوسـو بػ 

نسعى من خبلؽبا للبحث عن أىم األنساؽ اؼبهيمنة يف اؼبنت الركائي،  كىذا ما يدفعنا إذل طرح الوهاب عيساوي 

 :إشكالية مفادىا 

 ماهي أهم األنساق الثقافية البارزة في رواية الديوان اإلسبرطي ؟

 :ك اليت تتفرع عنها عدة أسئلة منها

 ىل كاف الكاتب كاعيا باألنساؽ اؼبضمرة يف ركايتو أـ أهنا تندرج ضمن ال كعي النص؟ -

 ما ىي الدالالت اليت صبلتها االتساؽ الثقافية يف ركاية الديواف األسربطي ؟ -

كلنتمكن من اإلؼباـ دبوضوع البحث جبانبيو النظرم ك التطبيقي رظبنا خطة منهجية،  اشتملت على 

 .كخاسبة (تطبيقي/ نطرم )مقدمة كفصلُت 
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ؿبددات أكلية تندرج ربتو طبسة عناصر تعلقت /األنساؽ الثقافية : قبد الفصل األكؿ ربت عنواف 

 :بالتنظَت أىم مصطلحات البحث كىي كالتارل

 النسق  (1

 الثقافة  (2

 مفهـو النسق الثقايف  (3

 خصائص النسق الثقايف  (4

 العبلقة بُت النسق الثقايف ك الركاية  (5

تنوع األنساؽ الثقافية يف ركاية الديواف اإلسربطي لػ عبد الوىاب : أما الفصل الثاين،  فجاء بعنواف 

 :عيساكم، ىو اآلخر قسمناه إذل طبسة عناصر كالتارل

 النسق التارىبي  (1

 النسق اعبغرايف  (2

 النسق االجتماعي  (3

 النسق الديٍت  (4

 النسق السياسي  (5

 النسق االقتصادم (6

 أما اػباسبة فجاءت الستخبلص أىم النتائج اؼبتوصل إليها من خبلؿ ىذا البحث 



  ................................................................................................مقدمة 

  د

 

كمن اؼبعلـو أف كل حبث يقتضي منهجان يوجهو من البداية إذل النهاية كيضع لو حدكدان تكسبو مبلمح 

 اعتمدنا على مقاربة ثقافية، يعتمد على االىتماـ ك الكشف عن األنساؽ الثقافية الفاعلة فيو قموضوعية، كعلي

 .كيستنطق ـبتلف اإلشارات الداللية ك فك رموزىا

كألف ؾباؿ النقد الثقايف من أحدث آّاالت يف الساحة النقدية اؼبعاصرة، فقد لفت انتباه العديد من 

 الدارسُت

 :كمن الدراسات السابقة اليت تتقاطع مع عملنا

  (بشَت عقيب كأضبد ياسُت  )لػ سليم سعداين للطالبُت ' التائو'األنساؽ الثقافية يف ركاية. 

  ألمُت الزاكم ' الساؽ فوؼ الساؽ لثبوت رؤية ىبلؿ العشاؽ'ذبليات األنساؽ الثقافية يف ركاية

 (ظبية عرفة كىادية قعرم  )لػ الطالبتُت 

 :كقد اعتمدنا على صبلة من اؼبصادر كاؼبراجع منها 

 .ركاية الديواف اإلسربطي لػ عبد الوىاب عيساكم _ 

 . كتاب النقد الثقايف يف قراءة األنساؽ الثقافية العربية لػ عبد اهلل الغدامي _ 

 .كتاب نقد ثقايف أـ نقد أديب لػ عبد اهلل الغدامي _ 

 .كتاب مشكلة الثقافة لػمالك بن نيب _ 

 .كتاب مدخل غلى نظرية األنساؽ لػ نيكوالس لوماف
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كال تفوتنا الفرصة ىنا بأف لبص أستاذنا اؼبشرؼ جبزيل الشكر كاالمتناف على مرافقتو لنا يف اإلؼباـ بكل 

كيف األخَت ال يسعنا إال تقدًن الشكر كاالمتناف لكل من ساعدنا ك لو بكلمة يف إقباز عملنا . جزئيات البحث 

 ىذا،  
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يف ىذا الفصل نلقي الضوء على ؾبمل اؼبفاىيم األساسية اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة كاليت تتمثل يف 

التعاريف اللغوية كاالصطبلحية لكل من لفظ النسق كلفظ الثقافة مركرا إذل تقدًن مفهـو النسق الثقايف من أبرز 

 .النقاد اؼبهتمُت دبجاؿ النقد الثقايف 

: النسق_1

 :  لغة1-1

يعد مصطلح النسق من بُت أىم اؼبصطلحات الرائجة يف حقل الدراسات األدبية كالنقدية كإذا ماعدنا 

 ما كاف على طريقة نظاـ كاحد :النَّسىقي من كل شيء  ":نسق  " معجم لساف العرب " إذل أصولو الغوية قبد يف 

 نسق الشيء يٍنسقيو نٍسقان كنسقُّو نظمو على السواء كانتسىق :عاـ يف األشياء كقد نسٍَّقتيوي تػىٍنسيقان كىبفف ابن سيده

 1"ىو كتناسق االسم الٌنسقي كقد انتسقت ىذه األشياء بعضها إذل بعض أم تنىٌسقت

ماكاف على : من كل شيء : "للخليل ابن أضبد الفراىيدم " العُت"كما كردت لفظة نسق يف معجم 

انتسقت ىذه األشياء بعضها إذل بعض أم : نظاـ كاحدو عاـ يف األشياء كنسقتو نسقا كنسقتقيو تػىٍنسيقان كنقوؿ 

 2"تنسٌقت

                                                
ـ،  ص 2005،  4،  ط2005، 14در للطباعة كالنشر، بَتكت،  لبناف،  ؾبلد ابن منظور،  لساف العرب،  دار صاصباؿ الدين ؿبمد بن مكـر - 1

247 
 218ق،  ص 1424/ـ2003، 1، ط4، آّلد اػبليل ابن أضبد الفراىيدم،  كتاب العُت،  العلمية،  بَتكت،  لبناف-  2
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: من نسىقى الكبلـ عطف بعضو على بعض كالٌنسىقي ؿٌبركوي "أما يف القاموس احمليط كردت كلمة نسق 

أم كتناسقًت :ىو التنظيم كناسق بينهما: كأنسىقى أم تكلم سجعان كالتٌنسيقي . ماجاء من كبلـ على نظاـ كاحدو 

 1"األشياء كانتسقت كتنسَّقت بعضها إذل بعض

عطف بعضو على :نظمو يقاؿ نسق الدُّرَّ كنسق كتبو كالكبلـ :نٍسقان - الشيء:"كيف معجم الوسيط نسق

ما كاف على النظاـ كاحد من كل شيء يقاؿ جاء القـو نسقا كزرعت : كالنَّسىقي . تكلم سجعان : بعض نسق فبلف 

كبلـ نىسىقى : مستول النبتة حسن الًتكيب كديرُّ نسق منتظم ك اؼبنسوؽ يقاؿ: شىٍعر نىسىق:األشجار نسقا كيقاؿ 

  2"متبلئم على نظاـ كاحد

من خبلؿ التمعن يف ىذه التعريفات اللغوية ندرؾ أف لفظة نسق تأخذ معٌت متشأّة فيما بينها كىي 

 التنظيم كالًتتيب كحسن الًتكيب 

 : النسق اصطالحا 2 _1

      لقد أخد مفهـو النسق مركزيتو الفاعلة يف الدراسات الثقافية كاألدبية اؼبعاصرة كىو وبيل أذل مواضيع 

 .اجتماعية دينية اخبلقية كما اكتسب مفهـو النسق قيما داللية كظبات اصطبلحية خاصة 

                                                
ـ 2004،  1ؾبد الدين بن يعقوب الفَتكز آبادم، القاموس احمليط،  منشورات ؿبمد علي بيضوف،دار الكتب العلمية،  بَتكت،  لبناف،  ط-  1
 938ق، ص1424/
ابراىيم مصطفى أضبد حسن الزيات،  حامد عبد القادر، ؿبمد علي النجار،  اؼبعجم الوسيط،  اؼبكتبة اإلسبلمية للطباعة كالنشر كالتوزيع،  - 2

 919-915ت،  ص د ط،  د استنبوؿ،  تركيا، 
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نظاـ ينطوم على استقبلؿ ذايت يشكل كبل موحدان كيقًتف كليتو بآنية :" بأنو " اديت كوزيل"يعرفو 

 1 "خارجهاعبلقاتو اليت قيمة ألجزاء 

 :النسق أنساؽ،  يتعدد يف ؾباؿ الدراسات األدبية كالثقافية كمنو

 مبوذج نظرم أديب معُت يتألف من أجزاء مًتابطة كيستعمل ىذا اؼبصطلح : نسق أدبي

للتعبَت عن كجود ترابط كظيفي يف األجزاء  (البنيوية)يف أغلب األحياف من قبل اؼبدرسة الشكلية 

 األديب أك الفكرم أك الفلسفي 

  نسق كلي من األنشطة كاؼبشاعر كالتفاعبلت الثقافية كالفكرية يوجو : نسق خارجي

كبو البيئة اػبارجية فالنسق اػبارجي لؤلثر األديب ىو بنية الوسط الذم ظهر فيو كتتجمع يف ىذا 

 النسق اؼبؤثرات اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة كتظهر أثارىا يف طريقة تصوير النص للعادل اػبارجي 

  التنظيم الذايت الذم يشتمل عليو األثر األديب إذل جانب التفاعبلت : نسق داخلي 

اؼبوجهة كبو كحداتو الذاتية أم التنظيم الذم ينطوم على اذباىات كعبلقات الواحدات 

 2"الشكلية أك اللغوية كعبلقات ىذه الوحدات بعضها البعض 

  أديب معُت  تتعلق بأثر( الناقد)ؾبموعة معارؼ مًتابطة يتمسك ّٔا ":نسق المعرفة

أك أثار أدبية أك الفئة عن اؼبوضوعات كيوجد الناقد عدد من األنساؽ اؼبعرفية اليت تتفاكت من حيث 

   3"درجة ارتباطها تظهر بصورة معينة عند استعماؿ اطاره اؼبنهجي 

                                                
 415ـ،  ص1993، 1جابر عصفور،  دار سعاد الصباح،  القاىرة،  ط: اديت كريزكؿ،  عصر البنيوية تر- 1
 112ـ، ص2011، طدنقذ أديب عريب حديث مفاىيم كمصطلحات كأعبلـ،  دار كنوز اؼبعرفة للنشر كالتوزيع،  عماف،: حامد صادؽ قنييب  - 2
 112حامد صادؽ قنييب،  مرجع سابق،  ص -  3
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بأنو ما يتولد عن تدرج اعبزيئات يف سياؽ ما أك ما يتولد عن " كما يشَت نعماف بوقرة يف تعريف أخر 

حركة العبلقة بُت العناصر اؼبكونة للبنية إال أف ؽبذه اغبركة نظاما ن معينا يبكن مبلحظتو ككشفو كاف نقوؿ أف ىذه 

 1"الركاية نسقها الذم يولده توارل األفعاؿ فيها

حظي مصطلح النسق من الناحية الوظيفية فقط يف الدراسات النقدية اغبديثة ككبدد ذلك من خبلؿ 

يتحدد عرب كظيفتو كليس عرب كجوده آّرد كالوظيفة النسقية الربدث :" تعريف الناقد عبد اهلل الغذامي على أنو 

إال يف كضع ؿبدد كمقيد كىذا يكوف حينما يتعارض نسقاف أك نظاماف من أنظمة اػبطاب أحدنبا ظاىر كاألخر 

   .2"مضمر كيكوف اؼبضمر ناقصان كناسخا للظاىر

     كذبدر اإلشارة إذل أف مصطلح النسق ىبتلف مفهومو من ؾباؿ إذل أخر فكما يوجد نسق لغوم أديب 

 .اخل....يوجد أيضا نسق اجتماعي كنسق سياسي كنسق ثقايف 

حيث أكد يف ىذا السياؽ عادل اإلجتماع األؼباين نيكبلس لوماف من خبلؿ كتابو مدخل إذل نظرية 

أف نظرية األنساؽ العامة تعتمد كتؤسس على التمييز بُت النسق كالبيئة أم على خط كرسم اغبدكد "األنساؽ 

ىا بالنسبة للبيئة اؼبتغَتة باستمرار ... بينهما  استنادا إذل ىذه الرؤية يبكننا ربليل كيفية قياـ األنساؽ ككيفية تغَتُّ

 .3"إذا كبن أماـ نسق متغَت كبيئة متغَتة دائما.

                                                
  1 نعماف بوقرة،  اؼبصطلحات األساسية يف لسانيات النص كربليل اػبطاب دراسة معجمية،  جدار للكتاب العاؼبي،  عماف، األردف،  ط- 1

 .140 ص، ق1429/ـ2009

عبد اهلل الغدامي،  النقد القايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية،  اؼبركز الثقايف اؼبملكة اؼبغربية،  الدار البيضاء،  لبناف،  بَتكت، -  2
  77،ص3،2005ط

  07نيكبلس لوماف،  مدخل إذل نظرية األنساؽ،  تر، يوسف فهمي حجازم، منشورات اعبمل،  د ط،  د ت،  ص-  3
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 فمن كجهة نظره اليبكن للنسق أف يكوف 1"أف النسق ىو اإلختبلؼ بُت النسق كالبيئة :"يقوؿ كذلك 

 .دبعزؿ عن البيئة كليس اؼبقصود ىنا البيئة الطبيعية فحسب بل جل األشخاص كاألنساؽ األخرل كافة

مهما اختلفت تعريفات النسق فإنو كاف مؤلف من صبلة أك : " أما بالنسبة للناقد ؿبمد مفتاح يقوؿ 

   2".عناصر أك أجزاء تًتابط فيما بينها لتكوف تنطيما ىادفا إذل غاية كىذا التجديد يؤدم إذل نتائج عديدة 

نفهم أف النسق يكوف مؤلف من عناصر أك صبلة مًتابطة كتكوف ىادفة إذل غاية كىذه الغاية موضوع 

 .النقد الثقايف الذم يهدؼ إذل ربليل ىذه الغاية إهباد أبعادىا الثقافية 

أنو ؾبموعة من العناصر أك األجزاء اليت يًتابط بعضها ببعض مع كجود "     كما قبد يف تعريف أخر لو 

 فبيزات خاصة ّٔا كاشًتاؾ العناصر كاختبلفها ككجود بنية داخلية ظاىرة كحدكد مستقرة لدل الباحثُت

إف النسق باعتباره ؾبموعة من القوانُت كالقواعد العامة اليت تتحكم يف انتاجو ؾبموعة من الظركؼ 

الداخلية اؼبتعلقة بالفرد كاػبارجية متعلقة باحمليط اإلجتماعي كالبيئي كما أنو مرتبط بكل جوانب اغبياة الثقافية 

 .كالفكرية للفرد ك آّتمع كما يهتم بالعبلقات كالصبلت بُت العناصر اؼبكونة لؤلمم كآّتمعات 

 

 

 

                                                
 85اؼبرجع نفسو،  ص -  1
  49ـ، ص 1991، 1النص من القراءة إذل التنظَت،  شركة النشر كالتوزيع اؼبدارس،  دار البيضاء،  ط، ؿبمد مفتاح-  2



  األنساق الثقافية محددات أولية...........................................................الفصل األول 

7 

 

الثقافة _2

 لغة  1_2

، ثػىقيفه حادؽ فهم :ثىًقف الشيء ثقفان كثقافان كثػيقيوفو: ثقف :"   كرد يف لساف العرب  حىدىؽ كرجل ثًقفه

 . كاتبعوه فقاؿ ثقف لثقف كقاؿ أبو زياد رجل ثقف لقف راـ راك

كثقف ثقيف لقيف بُت الثقافة كاللقافة كيقاؿ ثقف الشيء كىو سرعة . رجل ثقف لقف : اللحياين 

ثىًقٍفتي الشيء حدقتو كثًقٍفتيوي إذا اظفرت بو كثقف الرجل ثقافة أم صار حادقا خفيفا مثل ": ابن دريد"التعلم 

ضخم كمنو اؼبثاقفة أيضا ثقفان مثل تًعب تعبان أم صار حادقا فاطنا فهو ثًقفى كثػىقيفو مثل حًدر كنديسو ففي 

 1"حديث اؽبجرة كىو غبلـ لقن ثقف أم فطنة كذكاء كاؼبرادنة ثابت اؼبعرفة دبا وبتاج إليو 

فقد جاءت لفظة ثقافة من ثػىقيفى ككريـى كفرح كثٍقفان كثقافةن صار حادقان :"كما كرد يف قاموس احمليط 

 . 2"حفيفان فطنان فهو ثقيفه كحربو ككتفو كأمَت كندسو 

قاؿ أعرايبّّ لثقفه رارو راـ شاعر كثقفت فبلنا يف موضوع كذا : أما يف معجم العُت يف مفهـو لفظة ثقف 

 3أخذناه ثقفا

                                                
 .29_28، ص3آّلد. لساف العرب : ابن منظور- 1
 938القاموس احمليط،  ص: ؾبد الدين بن يعقوب الفَتكزأبادم- 2
 938القاموس احمليط،  ص:ؾبد الدين بن يعقوب الفَتكزأبادم - 3
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خٍردىؿه حىرًيفه كليس :       كتثقيفه حيّّ من قيس كخله ثقيفه قد ثقيف ثقافة كيقاؿ خلّّ ثقيفه على قولو 

حبيسىن كالثقاؼ جديدة تسول ّٔا الٌرماحي كبوه كالعدد ثقفةه كصبعو ثيقف الثقف مصدره الثقافة كفعلو ثقف إف لىًزـى 

 كثقفت الشيءي كىو سرعة تعلمو كقلبه ثقفه أم سريع التعلم كالتفٌهم 

أف لفظة ثقافة من مصدر ثقيفى " معجم اللغة العربية الكبلسيكية كاؼبعاصرة " كيف معجم أخر كىو 

ؾبموع ما توصلت إليو صباعة أك : اإلحاطة يف فركع شىت من اؼبعرفة كالقدرة على تطبيقها : كثىًقفى اغبديقي كاؼبهارة 

ببلد يف اغبقوؿ العامة من أدب كفكرو كعلمو كفنو كصناعة ككبوىا ثقافة العمل بالٌسًف يف خفة كبراعة كثقايفّّ 

   1منسوب إذل ثقافة

 الغٌت عن القوؿ أف الثقافة من أساليب اغبياة يف آّتمع كذلك دبا تعنيو من عادات كتقاليد فمن خبلؿ 

ما كرد  يف اؼبعاجم اللغوية من تعاريف للفظة ثقافة قبد أهنا ربمل مدلوؿ العلـو كاؼبعارؼ كالفنوف اليت يطلب 

 .اغبدؽ فيها ككذلك اؼببلعبة بالسيف يف اػبفة كالرباعة 

 :   الثقافة اصطالحا2_2

  تعد الثقافة العمود األساسي اليت تقـو عليو كل آّتمعات فبل يبكن أف نتصور مثبل تاريخ أمة ببل ثقافة  

ىذه األخَتة اليت تظهر مبلؿبها سواء السياسية أـ اإلقتصادية أـ الثقافية كلقد تعددت تعريفات للثقافة يف 

 :االصطبلح كتنوعت  كل حسب مرجعيتو كمن ىذه التعاريف نذكر مايلي 

الثقافة دبعناىا الشامل حالة اجتماعية مشبعة دبوركثات حضارية مًتاكمة عرب : " كرد يف اؼبعجم اؼبفصل 

أجياؿ ك قركف كىي تشتمل على ؾبمل اؼبنجزات العقلية يف األدب كالفن كالفكر كالعلم دبا يف ذلك األداب 

                                                
 . 432_431،ص2006يوسف ؿبمد رضا،  معجم العربية الكبلسيكية كاؼبعاصرة،  مكتبة لبناف ناشركف،  لبناف،  -1
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الشعبية كالفلوكلورية على اختبلفها كما تشتمل على ؾبمل األمباط السلوكية من عادات كتقاليد كشعائر كطقوس 

    1"كسواىا من فبارسات حياتية سائدة يف عبلقات الناس كطرائق عيشهم كسعيهم 

بنيات علمية كمباذج مبطية فكرية كاقعية كخيالية "كما قبد معٌت الثقافة يف قاموس اؼبصطلحات على أهنا 

    2"تظهر يف اللغة اؼبقننة كاللغة الرمزية كتطهر يف سلوؾ كيف فكر الفرد كاعبماعة خبلؿ الزمن 

فالثقافة ىي تلك الكتلة نفسها دبا تتضمن من عادات متجانسة " كما يعرفها اؼبفكر مالك بن نيب 

   3"كعبقريات متقاربة كتقاليد متكاملة ك أدكاؽ متناسبة ك عواطف متشأّة 

كىذا يدؿ على أف الثقافة ىي اؽبوية اليت تربز السلوكات داخل آّتمع الواحد ك لذلك اليبكن لنا أف 

 نتصور تارىبا ببل ثقافة فالشعب الذم يفقد ثقافتو يفقد حتما تارىبو 

إذا حاكلنا أف كبدد الثقافة دبعناىا الًتبوم فيجب أف نوضح ىدفها ك ما تتطلبو من : " كيقوؿ كذلك 

إف الثقافة ليست علما خاصان لطبقة من الشعب دكف أخرل بل ىي دستور تتطلبو اغبياة ... كسائل التطبيق 

ك على ذلك فإف الثقافة تتدخل يف شؤكف ك يف بناء ... العامة جبميع ما فيها ضركب التفكَت كالتنوع اإلجتماعي 

  4"آّتمع كتعاجل مشكلة القيادة كما تعاجل مشكلة اعبماىَت

يف أف الثقافة ليست ؾبرد : " كذىب الناقد عبد اهلل الغدامي يف تعريف للثقافة مستفيدا من مقولة قَتتز

حزمة من أمباط السلوؾ احملسوسة كما ىو التصور العاـ ؽبا كما أهنا ليست العادات ك التقاليد ك األعراؼ كلكن 

                                                
ـ،  ص 1987،  1إيبيل بديع يعقوب كميشاؿ عاصي اؼبعجم اؼبفصل يف اللغة كاألدب،  دار العلم للمرابُت،  بَتكت لبناف،  آّلد األكؿ،  ط-  1

476_477.  
 .34،  ص ق 1421/  ـ 2001، 1ظبَت سعيد حجازم،  قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر،  داراآلفاؽ العربية،  القاىرة،  ط- 2
 . 77،  ص4ـ،  ط 2000عبد الصبور شاىُت،  دار الفكر،  اعبزائر،  :  مالك بن نيب،  مشكلة الثقافة،  تر -3
  77اؼبرجع نفسو،  ص - 4
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الثقافة دبعناىا األنًتبولوجي الذم يتبناه قَتتز ىي آليات اؽبيمنة من خطوط كقوانُت كتعليمات يف التحكم يف 

   1"السلوؾ

كما كرد يف تعريف أخر للثقافة يف مقالة نشرت يف منتصف القرف التاسع عشر ؿ ماثيوارنولد الرائدة 

إف الثقافة مٍعربى إذل ...بأهنا أفضل ما قيل ك ما كما جاء يف الفكر " بعنواف الثقافة كالفوضى حيث عرؼ الثقافة 

    2"باختصار فقد آمن ارنولد بأف الثقافة قيمة عالية جدا سبتلكها صفوة آّتمع ... اعبماؿ كاإلشراؼ 

أف الثقافة عنصرا كونيا هبعلها تسمو على اإلقليمية ك القومية ك احمللية كاألنية " كىبربنا الناقد ادكارد سعيد 

قدمها على أهنا مبط من العيش يبارس آّتمع بتلقائية ذبعل من ... كالرقية كالطبقية إذل أخر ذلك من التصنيفات 

  من خبلؿ التعريف يتضح أف ثقافات العادل متداخلة ك أهنا تأخذ 3"الصعب اخضاعو ؼبنطق جاىزا كتربير مسبق 

 .من بعضها البعض كىدا ما يغٍت الثقافة على اؼبدل البعيد ك مدل ارتباطها الشديد باؽبوية 

نسقا ك ىو ينتصر ؼبفهـو الثقافة بوصفو مفهومان : " كما ذىب كليفورد غَتتس إذل تعريف الثقافة بوصفها

  4"سيميولوجيا بصورة جوىرية أم بوصفها شبكة من الدالالت اليت تتطلب التأكيل

بأهنا ىي كلية متخيلة ـبتلفة ككياف مشكل كىي بذلك توحي بأف التصنيفات " كيعرفها أيضا ليتش 

 5"اإلنسانية تصنيفات اعتباطية ك قابلة للتحوؿ يف اؼباضي كاغباضر  (التنظيمات)

                                                
  .74عبد اهلل الغدامي،  النقد الثقايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية،  ص- 1

  .08،  ص 2007/ 2006، 1مصر، ط – عبلء الدين أبوزينة،  دار األداب،  لبناف : ادكارد سعيد،  الثقافة ك اؼبقامة،   تر-2
  10ص , اؼبرجع نفسو - 3
 . 202ـ،  ص1971لبناف،  د ط،  - ظبَت خليل،  مصطلحات الدراسات الثقافية ك النقد الثقايف،  دار الكتب العلمية،  بَتكت- 4
 295مصطلحات الدراسات الثقافية ك النقد الثقايف،  ص , ظبَت خليل -  5
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يبكن اعتبار كل ثقافة ؾبموع أنساؽ رمزية تتصدرىا اللغة ك قواعد التزاكج "كيعرفها ليفي سثركش  

   1".كالعبلقات اإلقتصادية ك الفن،  العلم ك الدين

من خبلؿ ما سبق من مفاىيم حوؿ الثقافة نرل أهنا تدؿ على طريقة حياة يتميز ّٔا ؾبتمع ما يف فًتة 

 كيتوارثها جيل عن جيل ك ىي كليدة التفاعل بُت األفراد ك التفاعل بُت ؾبموعات األفراد

 :النسق الثقافي_ 3

بعد تقدًن التعاريف اللغوية كاإلصطبلحية،  لكل من النسق كالثقافة،  نأيت لتحديد مفهـو مصطلح 

الذم ناؿ إىتماما كبَتان يف ؾباؿ النقد اؼبعاصر،  بسب مشولية معناه يف كثَت من اغبقوؿ اؼبعرفية " النسق الثقايف"

 على غرار اغبقل األديب 

كىو ؾبموعة من عناصر منتظمة،  " الثقافة"ك "  النسق"مركب من شقٌي " النسق الثقايف " اؼببلحظ أف 

كاضح فهو يرل الثقافة ىي نتاج أك شبرة " زبص مبط حياة ؾبتمع ما ك ىو يعرب عنها،  فالنسق الثقايف عند بارسونز

  2"من ناحية،  كما أهنا ربدد أنساؽ التفاعل اإلجتماعي اإلنساين من ناحية أخرل 

على أف النسق الثقايف يتألف من ثبلثة أبعاد،  تؤكد " كمن خبلؿ األعماؿ اليت قاـ ّٔا،  فهو يؤكد 

 صبيعها 

 :احملتول الرمزم يف أعمق صوره كىي

                                                
 .78،  ص2007،  1منَت السعيداين،  مركز دراسات الوحدة العربية،  بَتكت،  ط : دنيس كوتش،  مفهـو الثقافة يف العلـو اإلجتماعية،  تر - 1
ؿبمد عبد اؼبعبود مرسي،  علم اإلجتماع عند تالكوت بارسونزبُت نظرييت الفعل كالنسق اإلجتماعي دراسة ربليلية نقدية،  مكتبة العليقي اغبديثة،  -  2
  8،  د ت،  ص 1ط
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 .أنساؽ األفكار كاؼبعتقدات  .1

 .أنساؽ الرموز التعبَتية  .2

 .أنساؽ التوجو القيمي  .3

ربقق تكامبل على مستول الكل الثقايف الذم يعترب أحد األنساؽ  (أك أنساؽ فرعية )كىي كحدات 

  1"العامة للفعل

   إذف يرتبط النسق الثقايف باغبياة اإلنسانية ك االجتماعية ك ىو من وبدد التفاعل فيما بينها، كما لو 

 . ثبلثة أبعاد تربز صبيعها داللة الرمزية

، كما تبناىا العديد "سبثبلت األخر"   أكرد نادر كاظم مفاىيم عديدة حوؿ األنساؽ الثقافية،  يف كتابو 

آلية من آليات اؽبيمنة كالتحكم :"إذ يرل أف النسق الثقايف " كليفورد غَتتس" من الباحثُت كلعل أبرزىا ماجاء بو 

   2".يف السلوؾ العاـ ك اؼبمارسات االجتماعية كالعمليات النفسية 

فهو من ناحية إطار يعمل إلستيعاب كفهم كتفسَت التجربة اإلنسانية أم :جانب مزدكج "    كما أف لو 

أما اعبانب اآلخر يف النسق الثقايف فهو الوظيفة التحكيمية يف سلوؾ ... للعادل ك للحياة فيو " معٌت"أنو يقدـ 

حيث يعمل النسق الثقايف بوصفو مرشد للعمل ك مسودة ' غَتتس' األفراد،  ك ىو الوظيفة األىم من منظور

 3".للسلوؾ 

                                                
 96اؼبرجع نفسو،  ص - 1
ـ،   2004، 1ناذر كاظم،  سبثبلت اآلخر صورة السود يف اؼبتخيل العريب الوسيط،  اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  بَتكت ػ لبناف،  ط -  2

 . 100ص
. 97_ 96اؼبرجع نفسو،  ص -  3
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 .فحسب كجهة نظره النسق الثقايف ذك طبيعة ربكيمية يف حياة اإلنساف 

مصطلح النسق الثقايف يف سياؽ تشديده على ضركرة قراءة النص يف  (ركبرت شولز)استخدـ "    كذلك

فهو مفهـو  (غيتس)أما النسق الثقايف عند , عبلقتو باألنساؽ الثقافية للقيم ك ىو يعٍت بذلك مفهـو اآليديولوجيا 

كما , إذل جانب شبكة كاسعة من اؼبؤسسات كاؼبمارسات ك األفعاؿ ك التمثيبلت  (األنساؽ الثقافية  )يشمل 

  1".أنو يتجاكز طابع الرسوخ كالثبات كالتماسك كالتناغم 

يف استعمالو ؼبصطلح النسق الثقايف،  يرل حتمية قراءة كربليل النص يف عبلقتو " ركبرت شولز    "

 .ككذا زئبقي غَت ثابت , فَتل انو مفهـو كاسع كشامل " غيتس " باألنساؽ الثقافية من ناحية األيديولوجية،  أما 

اجتماعية،  دينية،  أخبلقية  استيقية  )مواضعة "    أما الناقد عبد الفتاح كليطو فَتل بأف النسق الثقايف 

كليس ... تفرضها يف غبظة معينة من تطورىا الوضعية االجتماعية، كاليت يتقبلها ضمنيا اؼبؤلف ك صبهوره  (...

للنسق الثقايف بطبيعة اغباؿ كجود مستقل ك ثابت،  إنو يتحقق يف نصوص تداعبو أحيانا،  كيف اغباالت القصول 

  2".تشيوشو كتػينىٌسبوي 

  إذف النسق الثقايف لصيق الوضعية اإلجتماعية اإلنسانية،  ك ىو غَت مستقل أك ثابت يف النصوص 

 كاػبطابات 

                                                
 . 295ص , مصطلحات الدراسات الثقافية كالنقد الثقايف : ظبَت خليل -  1
ـ،  2001، 2عبد الكبَت شرقاكم،  دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاءػ اؼبغرب،  ط : اؼبقامات السرد كاألنساؽ الثقافية،  تر: عبد الفتاح كيليطو - 2

 .   147ص
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النسق الثقايف ذك طابع صبعي،  ك ىبضع لبنية اجتماعية ذات : "    يف حُت يؤكد الناقد عبد الفتاح أٌف 

  1".طقوس كشعائر صبعية 

يف مقابل التعاليم - تشريعات أرضية من صنع اإلنساف/ أف األنساؽ الثقافية ىي قوانُت " فحسبو 

فاألنساؽ ... كضعها اإلنساف لضبط نفسو كلتصريف أموره يف اغبياة - السماكية اليت أنزؽبا اهلل تعاذل يف األدياف

األنساؽ اإلجتماعية مكونة من أجزاء " الثقافية قابلة للتطور شأهنا شأف كل عناصر اغبياة حسب مقولة بارسونز 

كانتقاؿ النسق من آّاؿ الثقايف إذل السياؽ اػبطايب أك النصي ". قادرة على التأمل كالتفكَت أثناء قيامها بأدكارىا 

  . 2"دليل على صحة ىذه اؼبقولة 

   إف األنساؽ الثقافية من منظور عبد الفتاح أضبد يوسف قوانُت كضعها اإلنساف لتنظيم أموره اغبياتية 

يف مقابل التعاليم اؼبنزلة يف الكتب السماكية كىي تتطور مثلها مثل باقي عناصر اغبياة حسب ما جاء بو بارسونز  

 .كدليل ذلك انتقاؽبا من السياؽ الثقايف إذل السياؽ النصي ك اػبطايب 

ؾبموعة من القيم اؼبتوارية خلف النصوص كاػبطابات كاؼبمارسات،  كىو كذلك "    فالنسق الثقايف ىو 

ؾباؿ مشبع باؼبعاين كاألفكار كالعقائد ك أمباط العبلقات اإلجتماعية  ك التطلعات ك اؼبؤثرات الفاعلة كافة اليت 

 .3"تصوغ اؽبوية العامة ّٓتمع من آّتمعات 

                                                
.  147لسانيات اػبطاب كأنساؽ الثقافة،  ص : عبد الفتاح أضبد يوسف -  1
 .151_150اؼبرجع السابق،  ص -  2
العلـو اإلنسانية / دكنية اؼبرأة يف آّتمع اعباىلي كفوقياهتا يف الشعر،  ؾبلة جامعة بابل : عبد اهلل حبيب التميمي،  سحر كاظم ضبزة الشجَتم -  3

 .316، ص 2العدد / 22
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أما الناقد عبد اهلل الغٌدامي فقد ربط األنساؽ الثقافية بالتاريخ انطبلقا من أف ىوية الشعوب تتحدد من 

كاألنساؽ الثقافية ىذه أنساؽ تارىبية أزلية كراسخة ك ؽبا الغلبة دائمان  : " التاريخ الذم يعد ذاكرهتا،  حيث يقوؿ 

 1".كعبلمتها ىي اندفاع اعبمهور إذل استهبلؾ اؼبنتوج الثقايف اؼبنطوم على ىذا النوع من األنساؽ 

إذف فاألنساؽ الثقافية من منظور الغٌدامي ترتبط بشكل مباشر بالتاريخ،  ذلك ألهنا نتيجة لًتاكمات 

 .األحداث التارىبية 

ىو أف كل خطاب وبمل  (اؼبضمرا النسق الثقايف  )اؼبقصود اؼبصطلحي ؼبفهـو "كذبدر اإلشارة إذل أف 

 .2"كىذا يشمل كل أنواع اػبطٌابات األديب كغَت األديب  (نسقي)كاآلخر مضمر (ثقايف )نسقُت أحدنبا ظاىر كاعو 

الوظيفة النسقية ال ربدث إالٌ يف كضع ؿبدد :"كألف النسق يتحدد عرب كظيفتو كما أشرنا سابقا، فإف ٌ 

كمقيد،  كىذا يكوف حينما يتعارض نسقاف أك نظاماف من أنظمة اػبطابات أحدنبا ظاىر ك اآلخر مضمر  

كناسخان للظاىر    3."كيكوف اؼبضمر ناقصا ن

فبا سبق نعي أف النسق الثقايف موجود يف كل اػبطابات،  كالوظيفة النسقية ال تربز إال عند تعارض 

 نسقُت أحدنبا ظاىر ك اآلخر خفي 

 : " كقد حدد عبد اهلل الغٌدامي شركط النسق اؼبضمر كىي 

                                                
  293النقد الثقايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية،  ص : عبد اهلل الغٌدامي -  1
 .293دليل مصطلحات الدراسات الثقافية كالنقد الثقايف،  ص : ظبَت خليل -  2
، ص 2015،  1ط, األردف _النقد النسقي سبثيبلت النسق يف الشعر اعباىلي،  األىلية للنشر كالتوزيع،  عماف : يوسف ؿبمود عليمات -  3

20_21 
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كجود نسقُت وبدثاف معان ك يف آف،  يف نص كاحد أك فيما ىو يف حكم النص الواحد  .1

. 

يكوف أحدنبا مضمران ك اآلخر علنيا،  ك يكوف اؼبضمر نقيضان، كناسخان للمعلن،  كلو  .2

كذلك الف ؾباؿ ... حدث كصار اؼبضمر غَت مناقض للعلٍت فيخرج النص عن ؾباؿ النقد الثقايف 

 .للعلٍت  (الناسخة  )ىذا النقد ىو كشف األنساؽ اؼبضمرة 

البد أف يكوف النص موضوع الفحص نصان صباليا،  ألننا ندعي أف الثقافة تتوسل  .3

 .باعبمارل لتمرير أنساقها كترسيخ ىذه األنساؽ 

البد أف يكوف النص ذا قبوؿ صباىَتم،  ك وبظى دبقركئية عريضة،  ك ذلك لكي نرل  .4

  1"ما لؤلنساؽ من فعل عمومي ضارب يف الذىن االجتماعي ك الثقايف 

تتمحور إذف شركط النسق اؼبضمر يف أربعة نقاط أساسية لعل أبرزىا كجود نسقُت متناقضُت األكؿ 

ظاىر ك الثاين مضمر،  داخل النص موضوع الفحص،  ك ىذا األخَت هبب أف يكوف ذا قبوؿ ك مقركئية 

 . كاسعة

يف ىذه الشركط األربعة يتحقق مفهـو النسق اؼبضمر،  ك ىو كل داللة نسقية ـبتبئة ربت غطاء "ك

 .2"اعبمارل ك متوسلة ّٔذا الغطاء لتغرس ما ىو غَت صبارل يف الثقافة 

 3"النسق الثقايف ىو نسق معريف اجتماعي فكرم وبمل كل ما تفرزه الثقافة يف النص كاػبطاب" كألف 

                                                
 .  32، ص 2004،  1سوريا،  ط- نقد أديب أـ نقد ثقايف،  دار الفكر،  دمشق: عبد اهلل الغٌدامي،  عبد النيب اصطيف -  1
 .33ص . نقد أديب أـ نقد ثقايف : عبد اهلل الغٌدامي،  عبد النيب اصطيف -  2
 294 ص .دليل مصطلحات الدراسات الثقافية كالنقد الثقايف : ظبَت خليل -  3
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ىناؾ أنساؽ فرعية تتولد من نسق عاـ،  ك األنساؽ الفرعية تستلـز صفتُت اثنتُت  " ذبدر اإلشارة إذل أف 

نبا الًتاتبية ك االستقبللية،  ىكذا يبكن اعتبار ؾبتمع ما من آّتمعات نسقا عاما يتولد عنو نسق سياسي كنسق 

  1"اقتصادم كنسق علمي كنسق ثقايف 

من خبلؿ ما سبق ندرؾ أف النسق اؼبضمر نسق معريف،  كليد الثقافة داخل ؾبتمع ما،  ىذا األخَت يعد 

 .نسقا عامان، تتفرع عنو عدة أنساؽ منها األنساؽ السياسية ك االقتصادية ك الثقافية 

فكل نسق كسائطو اػباصة لتوجيو العبلقات اؼبتبادلة،  اؼباؿ يف النسق االقتصادم مثبل،  السلطة يف   " 

  2." كالسلطة يف النسق االجتماعي عبماعة ما influence''النسق السياسي،  التأثَت 

،  كالتطرؽ إذل شكلية الظاىر كاؼبضمر،  يتضح لنا جليا 'النسق الثقايف'  يف ضوء الطرح السابق ؼبفهـو 

 . أنو فبارسة قرائية ؼبا ربملو اػبطابات كالنصوص بُت األسطر،  بغض النظر عن كوهنا أدبية أـ غَت أدبية 

فما ربملو من أنساؽ ثقافية معربة عن عادات كتقاليد كمعارؼ كمعتقدات ؾبتمع ما،  ك باعتبار أف لكل 

نسق كسيطة يف العبلقات اؼبتبادلة،  فإف ذلك يستدعي بطبيعة اغباؿ قراءة فاحصة للبحث عن ما ىو خفي كراء 

 .قناع اعبمالية األدبية 

أما " من خبلؿ ما تقدـ ندرؾ أف النسق الثقايف،  يتشكل من نسقُت،  أحدنبا ظاىر كاآلخر مضمر،  

النسق الظاىر فهو سليل النسق اؼبضمر كنقيضو،  كىو دليل عليو يبلزمو ك ال يغيب عنو،  جلي ك كاضح يف أبنية 

 .فبل ىبتلف اثناف على أف النسق الظاىر كاضح غَت ملتبس،  كناقض للنسق اؼبضمر . 3"النص كمعانيو 

                                                
 .159 ص .التشابو كاالختبلؼ كبو نظرية مناىجية مشولية : ؿبمد مفتاح  - 1
 50- 49ص .مدخل إذل نظرية األنساؽ : نيكبلس لوماف -  2
، ت 01: ،  العدد 12ؾبلة العلـو العربية آدأّا،  آّلد . األنساؽ اؼبضمرة يف ركاية اؼبقاـ اؼبرائي اعبمعة اغبزينة لوسيٍت األعرج : فارس بَتة -  3

 .1287، 2020مارس 15



  األنساق الثقافية محددات أولية...........................................................الفصل األول 

18 

 

يأيت مفهـو النسق اؼبضمر يف النقد الثقايف بوصفو مفهومان مركزيا،  ك اؼبقصود ىنا أف الثقافة " يف حُت 

سبلك أنساقها اػباصة اليت ىي أنساؽ مهيمنة كتتوسل ؽبذه اؽبيمنة عرب التخفي كراء أقنعة ظبيكة كأىم ىذه األقنعة 

    1. "كأخطرىا ىو قناع اعبمالية

إذف يأخذ النسق اؼبضمر مكانة ىامة يف ؾباؿ النقد الثقايف ذلك أنو يتميز بقدرة على اإلختباء كاإلضمار 

 . كراء اعبمالية 

منكتبة ك منغرسة يف , النسق من حيث ىو داللة مضمرة فإف ىذه الداللة ليست مصنوعة من مؤلف " ك

اػبطاب،  مؤلفتها الثقافة،  كمستهلكوىا صباىَت اللغة من كٌتاب كقرٌاء،  يتساكل يف ذلك الصغَت مع الكبَت 

     2. "كالنساء مع الرجاؿ ك اؼبهمش مع اؼبسود

نظاـ يكمن خلف النص اعبمارل،  يكشف عن تسربات ثقافية تكدست مع " كما يعد النسق اؼبضمر 

  3".تاريخ ك لغة ؾبتمع ما،  فهو وبمل أفكاران ك تصورات ؽبا صفة اؽبيمنة يف ذلك آّتمع 

إذف النسق اؼبضمر نظاـ مهيمن كخفي خلف النص،  مادتو األساسية ىي الثقافة اؼبًتاكمة عرب الزمن 

 .داخل ؾبتمع ما 

 

                                                
 .293ص . دليل مصطلحات الدراسات الثقافية ك النقد الثقايف : ظبَت خليل -  1
 79ص . النقد الثقايف قراء يف األنساؽ الثقافية العربية : عبد اهلل الغٌدامي - 2
ؾبلة جامعة بابل للعلـو االنسانية،  . األنساؽ اؼبضمرة يف رسـو كاظم النوير من منظور النقد الثقايف : نادية أيوب عيسى،  تسواىن تكليف ؾبيد -  3

. 277، ص 2019،  ت 2، العدد27آّلة 
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 : خصائص النسق الثقافي_ 4

النسق الثقايف ذك طابع صبعي ىبضع لبنية اجتماعية ذات : "يتميز النسق الثقايف بعدة خصائص كلعل ألبرزىا 

 :أف يفي بأربعة متطلبات إذا كاف يريد البقاء ' بارسونزاف'طقوس كشعائر صبعية كينبغي ألم نسق حسب نظرية 

 إف كل نسق البد أف يتكيف مع بيئتو : التكيف - 1

البد لكل نسق من أدكات وبرؾ ّٔا مصادره لكي وبقق أىدافو ك بالتارل يصل إذل درجة : تحقيق الهدف - 2

 اإلشباع 

كل نسق هبب أف وبافظ على التواـؤ ك اإلنسجاـ بُت مكوناتو ككضع طرؽ لدرؾ كالتعامل معو  :التكامل - 3

  أم البد لو من احملافظة على كحدتو كسباسكو

  هبب على كل نسق أف وبافظ بقدر اإلمكاف على حالة التوازف فيو :المحافظة على نمط - 4

يف النسق سبارس اعبماعة الطقوس كالشعائر بدكف أف النسق الثقايف يظهر يف صورة صبلة من       _  

 1"السلوكات اعبمالية كالثقافة الشفاىية 

فالثقافة فبارسة تتخلل النشاط اإلنساين سواء كاف فردان أـ صباعة كىذا النشاط يتحوؿ إذل نتاج إبداعي  

فالثقافة زبتص دبجموعة ما أك طبقة أك عرؽ لكنها ليست منفصلة أك معزكلة عن النص الثقايف الذم يهدؼ إذل 

 .الكشف عن األنظمة يف فعلها االجتماعي 

                                                
،  ص  ى1431/ ـ 2010، 1لبناف،  ط _لسانيات اػبطاب كأنساؽ الثقافة،  الدار العربية للعلـو ناشركف،  بَتكت : عبد الفتاح أضبد يوسف -  1

147_148. 
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النسق الثقايف يفسر اغبياة من خبلؿ معتقدات صباعية تشكل : "' بارسونزاف ' كما قبد حسب نظرية 

مرتكز مهما لطقوس حياة ىذه اعبماعة ألف اإلنساف يف النسق الثقايف ىبضع ّٓموعة من اؼبعايَت الثقافية السائدة 

   1".يف ؾبتمعة كاؼبعايَت يعرفها بارسوزاف ىي تلك القواعد اؼبقبولة اجتماعيا اليت يستخدمها البشر يف تقرير أفعاؽبم

من خبلؿ كجهة نظره ىناؾ عبلقة جوىرية بُت النسق االجتماعي كالتوجيو اؼبعيارم للفعل فالشخصية 

كالنسق االجتماعي كل منهما يتصل مع األخر من خبلؿ العناصر الثقافية،  أم أهنما عنصراف يؤثر كل منهما يف 

 .األخر 

 :عالقة النسق الثقافي بالرواية_ 5

       سنحاكؿ يف ىذا العنصر رصد العبلقة القائمة بُت األنساؽ الثقافية ك اػبطاب الركائي مع إبراز 

كخباصة ركايتو ' عبد الوىاب عيساكم'أىم األنساؽ اغباضرة أك اؼبشكلة بتعالقها  األعماؿ الركائي اعبزائرم 

 .ؿبور ىذا العمل ' الديواف اإلسربطي'

ؽبا القدرة على سبثيل اؼبرجعيات الثقافية ك النفسية كاالجتماعية "أف الركاية ' عبد اهلل إبراىيم'   يرل اؼبفكر 

  .2"ك التارىبية ك ىو أمر فاؽ قدرة األنواع األدبية األخرل 

زبوض الركاية العربية األف ذبربة الرىانات الكربل يف التمثيل،  فتسهم يف : " كيف تعريف أخر لو يقوؿ 

  .3"صوغ تصوراتنا عن عاؼبنا بأنساقو الثقافية ك القيمية ك الدينية كصراعاتو كتناقضاتو الكربل

                                                
. 160اؼبرجع نفسو،  ص -  1
 05،  ص2013،  1لبناف،  ط_السردية العربية اغبديثة األبنية السردية ك الداللية،  اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت : عبد اهلل إبراىيم -  2
.     
 . 05اؼبرجع نفسو،  ص -  3
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ال يريد البقاء يف مذىب فكرم جاىز كإمبا يريد أف يغوص يف مرجعيات ' عبد اهلل إبراىيم' يتبُت لنا أف 

األنساؽ ك أف يطرؽ القضايا ك يعاعبها دبناظر معرفية ـبتلفة يستقيها من الدين،  االجتماع،  التاريخ،  األدب  

 .اخل ...اغبياة 

الدين . "إف األنساؽ الثقافية كامنة يف أية ثقافة من الثقافات ك ىذه األنساؽ سبثل صبيع جوانب اغبياة

العرؽ  األعراؼ االجتماعية،  الشؤكف السياسية،  التقاليد األدبية ك عبلقات السلطة ىذه النظم أك األنساؽ ؽبا 

  .1"صلة كثيقة بإنتاج اػبطاب اإلبداعي ك الفكر كطرائق تلقيو

أف النص حداثة ثقافية نسقية فإف أنساقو تكتسب خاصية : "' الناقد يوسف ؿبمود عليمات'كما يرل 

االنفتاح على فضاءات يف الثقافة ك االيدكلوجيا ك التاريخ حبيث تلحظ ىذه اؼبعطيات دكف أف متعالية على بنية 

 أم أف النص تربطو عبلقة كطيدة بالنسق الثقايف كونو 2."اػبطاب بوصفها بنية نصية مثل اللغة اؼبشكلة للنص 

 .منشبع باؼبعطيات اؼبعرفية ك الثقافية اليت تشكل منو بنية نصية متكاملة 

عبد 'ك فبا ال ريب فيو أف شبة عبلقة قائمة بُت اػبطاب ك األنساؽ الثقافية ك ىذا ما يؤكده لنا الناقد 

ألف األنساؽ الثقافية هتدؼ إذل إيصاؿ رسالة ما كلكي تقـو بعملها البد من توافر : " حيث يقوؿ ' الفتاح كليطو

 .3"اؼبرسل ك اؼبستقبل كاػبطاب كىو الرسالة اؼبراد إيصالو

أم أف النسق اػبطاب دل يعد كيانا لغويا مستقبل بذاتو عازال عن السياؽ بغية ربقيق أىدافو ك مقاصده 

ك ذلك حيث  . اليت يسعى إليها من أجل إيصاؿ رسالة من الناحية الثقافية ك األدبية ليتحقق نقل ناجح للرسالة 
                                                

 .22، ص2005، 1السرد العريب القدًن األنساؽ الثقافية  كإشكالية التأكيل،  اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  األردف،  ط : ضياء الكعيب -  1
 تاريخ 01:00ـ،  سا 30/03/2012،  عُت الرأم اعبمعة  -ثقافة النص ك مرجعيات النسق – النقد النسقي : يوسف ؿبمود عليمات -  2

 . 11:00ـ،  سا 02/05/2021التحوؿ 
 .8اؼبقامات السرد كاألنساؽ الثقافية،  ص : عبد الفتاح كليطو - 3
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تستدعي اؼبساءلة الثقافية األنساؽ النص الركائي خزانا ثقافيا ك كعيا أدبيان ك آليات منهجية ك مفاىيم نظرية "

 . 1"كإجراءات عملية لكشف العناصر اؼبضمرة داخل نص

كىذا باعتبار النص الركائي منتجان ثقافيا يزخر بتنوع األنساؽ الثقافية اؼبكونة لبنيتو، ك اليت يسعى اؼبتلقي 

 .لكشفها كفق آليات منهجية 

إف لكل نسق رموزه كقوانينو إال أنو يف النصوص األدبية كخاصة الركاية ترتبط األنساؽ بعضها ببعض " 

 . 2"كيبقى كل نسق على توازنو من خبلؿ عملية التبادؿ حيث وبتفظ كل نسق ّٔويتو اػباصة 

أم أف النسق باعتباره ؾبموعة من القوانُت كالقواعد العامة اليت تتحكم يف إنتاجو ؾبموعة العناصر 

 .اؼبتداخلة تشكل كبل موحدان 

إف تشظيات النسق داخل البٌت النصية يسمح بتشكيل أنساؽ أخرل مولدة بالغة التداخل ك اعباذبية " 

فهي أنساؽ بكيمياء اػببليا على حد تعبَت بارسونز فالقدرة الفائقة للنسق على اؼبراكغة ك االنفعاالت ك البناء 

  .3"كإعادة البناء كالتحوؿ ذبعل من نسق عابر للمرجعيات اؼبتعددة للخطاب

إف لكل نسق بيئتو تتكوف من األنساؽ الفرعية احمليطة بو ك على الرغم من احتفاظ كل نسق ّٔويتو إال 

 لنسق ما يبكن استكماؽبا إال من شركحات األنساؽ ةأهنا تنفعل فيها بينها حىت أف بعض العناصر التوضيحي

 . األخرل أم ذبمعهم عبلقة تفاعلية 

                                                
، ص 30/11/2020، ت 3،  العدد 12ذبليات األنساؽ الثقافية يف ركاية ىذا األندلسي،  ؾبلة علـو اللغة العربية ك آدأّا،  آّلد : ميلود ررادم 1

627   . 
،  العدد 9األنساؽ الثقافية كصراع اؼبرجعيات قراءة يف ركاية الصدمة لػ ياظبينة خضرا،  ؾبلة إشكاالت يف اللغة كاألدب،  ؾبلد : خالد السايغي -  2
.  789، ص 2020،  5
  .21النقد النسقي سبثبلت النسق يف الشعر اعباىلي،  ص : يوسف عليمات-  3
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من اؼبعلـو أف اآلداب يدرؾ على أساس أف سبظهرات جزئية األنساؽ اؼبتداخلة،  ك ال يبكن أف نفسرىا " 

ك نفهم سَتىا أال من خبلؿ تعالقها كتداخلها،  حيث تعمل األنساؽ يف األدب على إبراز القوانُت كاؼبادة اليت 

  .1"تنتج ك تفهم ّٔا النصوص 

تعد الركاية أىم جنس أديب يف العصر اغبديث،  ك اتساع رقعة ىذا اعبنس يف ؾبتمع ما،  يعد مظهرا من 

مظاىر التطور الثقايف كالفكرم يف ىذا آّتمع فبا هبعل األديب أك الكاتب ؾبرب على مواكبة التطورات اليت ذبتاح 

 .العادل 

األديب مقيد دبستول لغوم معُت وبدده الوضع االجتماعي كاالقتصادم كالثقايف للمرحلة اليت يعيش " 

بطريقة خاصة كلكن حىت ىذا االستخداـ للغة أم  (لغة اعبماعة)فيها ك األديب ببل شك يستخدـ اللغة اؼبألوفة، 

لواقع ثقايف ... الصياغة كالتشكيل وبدد برؤية األديب للغة ك كظيفتها تعد أم الرؤية يف التحليل األخَت نتاجا ن

  .2"طبقي سياسي اقتصادم ينتمي إليو األديب 

ىناؾ عبلقة كطيدة بُت النسق كالركاية ألف الكاتب الواعي يرصد اؼبخفي يف معاعبتو لقضايا آّتمع حبيث 

اعبمود ك الركود الذم تتعرض لو " يصبح النص األديب حادثة ثقافية نسقية أم أف الركائي يعمل على إزالة 

األنساؽ إذا مابقيت منغلقة على ذاهتا كيضمن ؽبا االستمرارية،  كيزيل اغبواجز بُت األنساؽ كوبدث نوعنا من 

  .3"االعًتاؼ اؼبتبادؿ فيما بينهما كىكذا تنتج النصوص كيتطور األدب

                                                
. 789األنساؽ الثقافية كصراع اؼبرجعيات قراءة يف ركاية الصدمة لػ ياظبينة خضرا،  ص : خالد السايغي -  1
.  89-88، ص1993، 1لبناف،  ط - دار اؼبنتخب العريب للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت . نظرية األدب : شكرم عزيز ماضي -  2
.  78،  ص2007،  1اؼبغرب،  ط– دار ثقافة،  الدار البيضاء . الرحلة كالنسق : بوشعيب الساكرم -  3
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فالنصوص باختبلؼ مرجعياهتا تتشكل من شبكة األنساؽ ىذه األخَتة تتميز بتنوعها كتداخلها ككذا 

كقد شكلت النصوص يف الثقافة العربية اإلسبلمية بوصفها نصان ثقافيا منفتحان ."قدرهتا اؽبائلة على الظهور كالتخفي

  .1"على آليات متعددة منها السياسي ك اؼبعريف كالديٍت كاعبمارل كاؼبهمش

ك اػبطاب الركاية ىو خطاب أديب يفًتش اؼبعريف كيستند إذل التارىبي ك االجتماعي ك اعبمارل،  ك ذلك "

يعاكس اؼبمارسات الثقافية،  كىو مادة ثقافية تبلور تصورات على أنساؽ ثقافية تتحرؾ يف آّاؿ الثقايف لعصر 

 2"النص

" الديواف اإلسربطي"على غرار ركاية ' عبد الوىاب عيساكم'من خبلؿ االطبلع على األعماؿ الركائية لػ 

لعبور جسر التاريخ،  ذلك العتماده على طرح حقائق تارىبية ـبفية يف قوالب ركائية ذات " سينما جاكوب"ككذا 

حبكة سردية شيقة،  غنية بتنوع األنساؽ الثقافية،  االجتماعية ك االقتصادية،  دينية يف مزيج متجانس بُت 

عينة دراستنا من أعمالو اغبافلة بتلك األنساؽ اؼبتعددة،  " الديواف اإلسربطي"كتعد ركاية . اغبقيقة ك اػبياؿ 

 .      الظاىرة منها كالكامنة اؼبعربة عن تشكل ىوية آّتمع اعبزائرم 

 

 

                                                
 . 199ص . السرد العريب القدًن األنساؽ الثقافية كإشكالية التأكيل : ضياء الكعيب -  1
. 113ـ،ص53،2019النسق الثقايف يف ركاية اإلعصاركاؼبئذنة لػ عماد الدين خليل، دراسات موصلية، العدد: علي أضبد ؿبمد العبيدم - 2
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تتمازج كتتداخل األنساؽ الثقافية يف ركاية الديواف اإلسربطي، راظبةن قالبان ركائيان ؿبمبلن بالثقافة،  اليت 

سادت مدينة اعبزائر، إباف اؼبرحلة اليت توسطت التواجد العثماين كالفرنسي فيها، حيث عمد الركائي عبد الوىاب 

ديبوف : عيساكم إذل بناء معمارية الركاية من خبلؿ طبس شخصيات لتكوف عناكين أقساـ اؼبنت الركائي كىي

 .كافييار،ابن ميار، ضبية السبلكم كدكجة 

فمن خبلؿ ىذه الشخصيات تربز لنا شبكة من األنساؽ الثقافية اؼبضمرة على أنواعها سواء أكانت 

 .تارىبية أـ اجتماعية أـ سياسية، لعبت دكران فعاالن يف جعل الركاية ذات طابع درامي ىبلط بُت الواقع ك اػبياؿ

يف ىذا الفصل نعمل على مقاربة ثقافية نسقية الستخراج أىم األنساؽ الثقافية اؼبضمرة اليت ربملها 

 . سطور الركاية من خبلؿ كجهات النظر اؼبختلفة لشخوصها 

 :النسق التاريخي_ 1

      استطاعت الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة،  توظيف العديد من اؼبوضوعات اؽبامة شأهنا شأف الركايات 

حاكلت  (...)دل تشذ عن الطوؽ بل على العكس كانت أشد الركايات إغاالن يف توظيف التاريخ : "العربية  فهي 

الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة حسب مضامينها اؼبتقاربة نوعان ما أف تقرب اؼباضي من الواقع اعبديد،  لردبا ألهنا رأت أف 

تارىبنا أصبح بعيدان عن مسافة أننا دل نستطيع الوفاء لو، كدل نعد نبارل، كدل نعد نبارل باغبفاظ على تلك القومية 

كمن ىذا اؼبنطلق يعد دخوؿ التاريخ إذل النص الركائي اعبزائرم مغامرة من الكاتب الذم يريد إيصاؿ ... الوطنية

  .1"أفكار إذل القارئ بشىت الوسائل 

                                                
جانفي / 91ؾبلة األتر جامعة قاصدم مرباح كرقلة،  اعبزائر،  العدد  (االستدعاء كالداللة  )الركاية كالتاريخ عند كاسيٍت األعرج : أضبد بقار - 1

 . 111، ص 2014
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كعند الركائي عبد الوىاب عيساكم حسب ذبربتو الركائية،  يبكن تصنيفو من بُت ىؤالء اؼبغامرين الذين 

أقحموا التاريخ يف النص الركائي، فعملو الركائي اؼبوسـو بالديواف اإلسربطي ينتمي إذل الكتابة الركائية اليت تعتمد 

 .على أسلوب التخييل التارىبي من خبلؿ استحضار اغبوادث كالوقائع التارىبية،  سواء اؼبوثقة أـ اؼبهمشة 

فعبلقة األدب بالتاريخ عرب العصور ملهم الثقافات كخزانان أثَتان يستقي منو الركائيوف أعماؽبم ينهلوف منو "

حوادث شكلت منعطفات ىامة يف مرحلة أك أكثر يتخذكهنا متكآت ؽبم،  ينطلقوف من خبلؽبا إذل عوادل الركائية 

الشاسعة يبنوف عاؼبان متخيبلن حبيث يهندسونو بطرائقهم اػباصة أساليبهم اؼببتكرة حىت ال تكاد تنافس التاريخ 

  1"اؼبفًتض

فالراكية التارىبية يتجاذّٔا ىاجساف أحدنبا " كعليو فالركاية التارىبية ىي كليدة تزاكج األدب بالتاريخ 

األمانة التارىبية اليت تقضي عليها بأاٌلذبارل ماتوضعت عليو اؼبصادر التارىبية من قياـ الدكؿ كسقوطها كاندالع 

اغبركب كالوقائع اؼبأثورة،  كاآلخر مقتضيات الفن الركائي من قبيل مبط اؼبفضي إذل االنفراج ك التبئَت على شخصية 

  .2"أك أكثر

كىذا ما نلحظو يف ركاية الديواف اإلسربطي اليت عرجت على أحداث تارىبية منها ما ىو موثق،  كمنها ما 

 .ىو من صنع خياؿ الركائي

                                                
، يناير،  كانوف 60ؾبلة اعبديد،  العدد . الركاية كالتاريخ اؼبستلهاـ التاريخ يف كتابة األدب : عواد علي كىيثم حسُت -  1

 . 220، ص aljadeedmagazine .comالثاين
 .25، ص2008، 1دار اؼبعرفة للنشر،  تونس،  ط . الركاية كالتاريخ دراسة يف زبييل مرجعي : ؿبمد القاضي - 2
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فحُت يكوف التاريخ حاضران يف النص اإلبداعي الركائي فالكاتب يعي سباما أف اؼبرجعية التارىبية ىنا ىو " 

  .1"ذلك النسق التارىبي الذم يستمد منو ما يبكن ؼبادتو الكتابية ك ؼبوضعو الذم يشتغل عليو 

فالنسق التارىبي يف الركاية يلعب دكران مهمان يف سبرير ؾبموعة من اؼبضمرات،  تعمل على ربريك كعي 

القارئ، حيث سبيز ىذا النسق يف ركاية الديواف اإلسربطي بزئبقية،  فاألحداث تتأرجح بُت اؼباضي كاغباضر 

 . كاؼبستقبل،  حسب صوت كل شخصية يف اؼبنت الركائي

كيأيت النسق الزمٍت يف ركاية الديواف اإلسربطي،  على شكل ارتدادم أم أف أحداثها يف القسم األكؿ 

 (.1833)بدأت بتاريخ 

يف بداية القسم األكؿ،  يعود بذاكرتو إذل الوراء ' ديبوف' الشخصية التارىبية 2"1833مارسيليا مارس "

وبكي ما حدث يف اعبزائر قبل ثبلث سنوات من دخولو إليها،  ألداء مهمتو كمراسل للحملة العسكرية الفرنسية 

 . ـ1830اليت انطلقت عاـ 

 يف القسم الثاين من الركاية كمع نفس الشخصية،  اليت تسرد أحداث 3"1830يوميات مراسل اغبملة "

 .الوقائع التارىبية يف اعبزائر،  نتأكد من ارتدادية الزمن الركائي،  كعدـ سَتة كفق مبط متسلسل 

" كما احتول اعبزء اػباص ّٔذه الشخصية، يف القسم الثاين على عدة تواريخ كانت بدايتها من 

    4"أفريل27

                                                
 9862ؾبلة األياـ،  العدد . اؼبرجعية التارىبية للركاية اػبليجية : فهد حسُت -  1
 .13، ص 2018، 1دار ميم للنشر،  اعبزائر،  ط. الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم -  2
 اؼبصدر نفسو،  ص-  3
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،  نقل فيها كيف كانت الًتتيبات تسرم من أجل اغبملة، ك ىذا 1"الرابع من مام / األسبوع الثالث"إذل 

 .ما يدؿ على األطماع اػبفية لفرنسا قبل اغبملة

على نفس النمط كدل تتغَت السنة ' ديبوف'يف القسم الثالث من الركاية، استمر نسق الزماف مع الشخصية 

. 2" ما ىي إال ثبلث أياـ كنرسو دبا ىوف ...األسبوع األخَت من مام " ككاف الزمن مستمر إذل غاية جواف 

لسرد أحداث الرحلة ك كيف كانت ذبربتهم كسط البحر يف طريقهم إذل احملركسة،  اليت دل تكن ' ديبوف'مواصلة 

 ىبفوف ربت ذريعة حادثة اؼبركحة،  نواياىم اػببيثة اليت ظلت انواياىم إليها من أجل رد اعتبار فرنسا،  بل كانو

 .لصيقت يف نفوسهم اؼبريضة حبب التسلط كالسطو على خَتات غَتىم 

، يتغَت الزمن كيعود إذل الوراء، يف سرده لوقائع تارىبية إباف 'كافيار'يف نفس القسم،  مع الشخصية 

     3"1830_1816دكنت مابُت ...ـبتارات من الديواف اإلسربطي ...كافيار"الوجود العثماين يف اعبزائر 

،  بزمن اؼبنت الركائي،  أذل الوراء،  يتذكر حادثة كجوده 'كافيار'، يعود 1816يف تلك الفًتة أم يف سنة 

 .التارىبية ' كاترلو'يف معركة ' نابليوف'يف مدينة إسربطة كأسَت  لدل العثمانيُت،  بعدما ىـز ىو قائده 

 مع 4"1830يوميات مراسل اغبملة "ـ 1830يف القسم الرابع من الركاية،  يعود بنا الزمن إذل عاـ 

دل ىبطئ بورموف،  تبدك "الذم ينقل لنا أياـ تواجد األسطوؿ الفرنسي على السواحل اعبزائرية،  ' ديبوف'الشخصية 

اغبملة فكرة مشوشة يف أدىاف العديد، التستقر عند مفهـو كاحد،  كل شخص يفكر ّٔا بطريقتو،  حىت أكلئك 

اعبنود الذم انتشرك يف السهل،  أكثر من طبسة كثبلثُت ألف،  صارت تعٍت رل أيضا أكثر من طبسة كثبلثُت 
                                                

 .108اؼبصدر نفسو،  ص- 1
 .171اؼبصدر نفسو،  ص - 2
. 189الديواف اإلسربطي، ص: عبد الوىاب عيساكم -  3
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حوؿ مصداقية ' ديبوف' ىذا ما وبيلنا على نسق مضمر حوؿ الشكوؾ اليت تولدت لدل 1."فكرة عن اغبملة 

 . اغبملة 

يف ىذا القسم من الركاية،  فيبقى الزمن على نفس النمط من القسم الثالث ' كافيار 'أما مع الشخصية 

 .1830_1816أم الفًتة اؼبمتدة من 

مع كل شخصيات الركاية " 1833سبتمرب/اعبزائر مارس"يف أخر قسم من الركاية،  تعود سَتكرة الزمن 

الرحيل عن إسربطة ىو رجوع آخر إليها،  دخلها كافيار اؼبغلوؿ ليعود إليها كي يضع القيود يف أرجل األتراؾ "

كالضغينة اليت ضبلها اذباه سكاف احملركسة طواؿ فًتة زبطيطو ' كافيار'،  ىنا يرمز إذل مدل حقد 2..."كاؼبور

 .الحتبلؽبا

يتأرجح بُت اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل داخل اؼبنت،  كىذا ' الديواف اإلسربطي'إف استعماؿ الزمن يف ركاية 

ما نلمحو من طريقة سَتكرة األحداث، ككيف أف الركائي كظف أحداث تارىبية بشكل غَت مًتاتب من منظور 

 .التواريخ

،  أما يف تسمية مدينة احملركسة من قبل الفرنسيُت 3"ىذه اؼبدينة اليت يسموهنا اعبزائر دل تكن إال إسربطة "

دبا ربملو إسربطة نسق تارىبيا كمكانان رامزان لئلستعباد كإساءة اؼبعاملة من طرؼ اؼبستعمر ألىل البلد كما  (إسربطة)

يتطمهر لنا إعادة التاريخ كأحداثو يف صورة جديدة أم احملركسة اعبزائرية ماىي إال إسربطة أخرل جديدة كذلك دبا 

 .كاف وبدث إلسربطة اليونانية األصلية من ناحية االنتهاؾ كاؼبمارسات االستعمارية 
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دل ينتبو الباشا إذل نفسو إال كىو يقف،  كمن مثى يضرب القنصل باؼبركحة اليت كانت بيده،  فهٌم القنصل "

بسل سيفو لكن اغبراس قبضو عليو،  قٌرر الباشا قتلو كلكنو اكتفى بطرده من ؾبلسو، خرج القنصل غاضبان،  كلبث 

  . 1"يف اقامتو كدل يبضي إال شهر كاحد حىت رأيت أربع سفن فرنسية رست يف ميناء احملركسة 

جسد لنا الراكم عرب ىذا اؼبقطع حدثان تارىبيان ىامان يف مسار االحتبلؿ الفرنسي للجزائر كىي حادثة 

اؼبركحة اليت سبثلت كنسق تارىبي استند عليو الفرنسيوف يف تعليل كتربير احتبلؽبم فهي عبارة عن مسرحية درامية 

حاكلوا من خبلؽبا إعطاء صورة مزيفة على أهنا كانت السبب الرئيسي لذلك الغزك يف حُت ىناؾ ظركؼ خفية 

  . 2"منذ أضحى حسُت باشا على اعبزائر اشتغل بقضية ديوف الفرنسية"حقيقية 

شخصية تارىبية كنسق وبيل إذل حادثة اؼبركحة أم شبة شكل أخر من االستعمار تعرضت ' فحسُت دام '

اؼبغريب الذم كاف من ' ضبة السبلكم'للمحركسة اعبزائرية كما يربزه  (العثماين)لو الركاية كىو االستعمار الًتكي 

 .سكاف احملركسة 

كل سنة كنت أراىم يفدكف ؽبم أكجاقان جديدة،  أياـ فقط حىت يصبحوا جنودان يسٌَتكهنم إذل أريافنا من "

وبذر ... أجل ضرائب تعود إذل خزينتهم،  أما يف سنوات الوباء فلم تيرفع الضرائب كدل تفتح ـبازهنم ألحدو منا 

 . 3"الباشا أف ينتقص رياالن كحدا
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ذلك الثائر الرافض للوجود العثماين يف اعبزائر بسبب استنزاؼ اػبَتات كفبتلكات ' ضبة السبلكم'يبثل 

احملركسة دبا كانو يفرضوف عليهم من ضرائب تزيدىم فقرا كشقاء ببل رضبة أك شفقة حىت فًتة الوباء كىذا يوحي 

 . دبدل طغياف كقساكة الوجود الًتكي على احملركسة 

الذم عمل على توثيق أحداث اغبملة ' ديبوف'تنطلق أحداث الركاية مع اؼبراسل الصحفي الفرنسي 

باألمس الكل ينتفض من :"بصوت حر كنزيو كتقديبها للرأم العاـ كىذا مايظهره لنا كنسق تارىبي مركزم يقوؿ

أجل ظبعة ىذه األمة العظيمة حُت أىُت قنصلها،  كاليـو ىل تركف ينتفضوف من أجل الشيء نفسو،  صناديق من 

 1 آّد لكم أيها اؼبصنعوف،  آّد لك ياصديقي كافييار !عظاـ األطفاؿ كالشيوخ تسحق لتزيد السكر بياضان ؟

 ."    بعض اؽبزائم تبدك انتصارات يف القلوب اليت أضلمت باػبطيئة،  كبعض االنتصارات ذبلب اػبيبة غباملها

الشعب )نسق تارىبي وبيل إذل اإلنساف اؼبتعاطف كإف كاف مستعمران، على اؼبستعمىر ' ديبوف'ىنا شخصية 

، لسرقة الفرنسيُت لعظاـ اؼبوتى ك استبلئهم على منازؿ أىل احملركسة،  فحاكؿ من خبلؿ مهنتو كمراسل (اعبزائرم

التخفيف من قسوة القمع الفرنسي للجزائر،  فهو بالرغم من إيبانو دببادئ الثورة الفرنسية،  إال أنو يدعو إذل 

 . معاملة إنسانية عادلة بُت سكاف احملركسة 

كسخرية من طرؼ اؼبسؤكلُت كالعسكريُت الفرنسيُت عن سياسة االحتبلؿ أكقعتو فريسة  فتلقيو ذباىبل ن

 .اإلحباط كمشاعر الندـ حُت اكتشف نفاؽ ببلده
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نقلت الركاية ؾبموعة من األحداث التارىبية،  منها اغبقيقية كمنها التخيلية،  يف قالب سردم غٍت 

باألنساؽ الثقافية الظاىرة كاؼبضمرة،  حيث توالت ىذه األنساؽ مربزة فعالية التبلعب الزمٍت اغباصل يف أقساـ 

 الركاية،  كالذم يرمز إذل اغبدث اؼبركزم اؼبهيمن فيها،  كىو احتبلؿ مدينة احملركسة   
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 : النسق الجغرافي_ 2

يعتمد الركائيوف يف كصفهم للمكاف،  على البعد اعبغرايف،  خاصة عندما يكوف الوصف خاص بطبيعة   

اؼبكاف كأشكالو كتضاريسو،  ذاؾ أنو يعد مكوف أساسا من مكونات النص الركائي،  فهو مسرح األحداث،  اليت 

 .تقـو ّٔا شخوص الركاية خبلؿ فًتة زمنية معينة

منظمان بنفس الدقة اليت "كألف اؼبكاف يعد بعدان بارزان من األبعاد الفنية كاعبمالية يف النص فإنٌو يكوف 

نظمت ّٔا العناصر األخرل يف الركاية،  لذلك فهو يؤثر فيها كيقوم من نفوذىا كما يعرب عن مقاصد اؼبؤلف  

 .1"كتغيَت األمكنة الركائية سيؤدم إذل نقطة ربوؿ حاظبة يف اغببكة

كعليو فاؼبكاف يؤسس بنفس العناية،  اليت تؤسس ّٔا عناصر الركاية األخرل،  ؼبا لو من أنبية بالغة يف 

 .اؼبنت الركائي

يف حركة أخذ كعطاء مع شخصيات الركاية كأحداثها يتوجو بوجهتها كيرتبط حبركتها،  كيقدـ ما "فهو

  ذلك ألنو عنصر صبارل تتناسب صبالياتو مع صباليات باقي مكونات الركاية  2"يدفع بأحداثها إذل األماـ

 .كتتماشى معها

حيث " عن الفضاء اعبغرايف يف الركاية ' النص الركائي'يف كتأّا ' جوليا كريستيفا'كقد ربدثت الناقدة 

، كاأليديوعبيم ىو Idéologémeتسود ثقافة معينة،  أك رؤية خاصة للعادل،  كىو ما تسميو ايديوعبيم العصر 

                                                
 .32،ص1990، 1لبناف،  ط- اؼبركز الثقايف العريب،  بَتكت . (الشخصية– الزمن - الفضاء)بنية الشكل الركائي : حسن حبراكم -  1
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الطابع الثقايف العاـ الغالب يف عصر من العصور كلذلك ينبغي للفضاء الركائي أف يدرس تناصيتو،  أم يف عبلقتو 

    1. "مع النصوص اؼبتعددة لعصر ما أك حقبة تارىبية ؿبددة

كىي بذلك ذبعل اؼبكاف اعبغرايف مرتبط بثقافة كحضارة عصره، كترل أف دراستو هبب أف تكوف من 

 .منطور تناصيتو مع نصوص أخرل سادة خبلؿ حقبة زمنية ؿبددة 

،  الفضاء الركائي،  كقد تبُت لو بعد اإلطبلع 'بنية النص السردم'يف كتابو ' ضبيد اغبميداين'كما تناكؿ 

 : على أراء النقاد الغربيُت أف مفهـو الفضاء يتخد أربعة أشكاؿ ىي

،  كيتولد عن طريق اغبكي ذاتو،  إنو الفضاء الذم (اؼبكاف)كىـو مقابل ؼبفهـو : الفضاء اعبغرايف _ "

 .يتحرؾ فيو األبطاؿ،  أك يفًتض أهنم يتحركوف فيو

ك ىو فضاء مكاين أيضا،  غَت أنو متعلق فقط باؼبكاف الذم تشغلو الكتابة الركائية أك : فضاء النص _ 

 .اغبكاية 

 .يشَت إذل الصورة اليت زبلفها لغة اغبكي: الفضاء الدالرل_ 

الكاتب بواسطتها أف يهيمن على عاؼبو / يشَت إذل الطريقة اليت يستطيع الراكم : الفضاء كمنظور _ 

   2."اغبكائي دبا فيو من أبطاؿ 

                                                
.   54، ص 1991،  1لبناف، ط– اؼبركز الثقايف العريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،  بَتكت . بنية النص السردم : ضبيد اغبميداين -  1
 62بنية النص السردم،  ص: حسن اغبميداين -  2



 تنوع األنساق الثقافية في رواية الديوان اإلسبرطي لعبد الوهاب عيساوي.................... الفصل الثاني 

36 

 

إذان حسب رأم الناقد ضبيد اغبميداين،  الفضاء الركائي لو أربعة أشكاؿ،  أعطى لكل منها مفهـو خاص  

ليس عنصران زائدان يف الركاية،  فهو يتخد أشكاالن كيتضمن معاين عديدة،  بل أنو قد يكوف يف " كبذلك فاؼبكاف 

    1"بعض األحياف ىو اؽبدؼ من كجود العمل كلو

كعليو فاؼبكاف يف كل أبعاده الواقعية كاؼبتخيلة،  يرتبط ارتباطان كثيقا بالنص،  كبكل ما وبتويو من 

شخصيات كأزمنة كحوادث،  كىو يتحكم يف تكوين إطار اغبدث الذم يساعد القارئ على التخيل كتصور 

األمكنة،  اليت يعرضها الركائي سواء كانت أمكنة مغلقة أـ منفتحة،  أك أمكنة ذات أبعاد سياسية أك اقتصادية  

 .أك اجتماعية أك فلسفية 

احملركسة أك اؼبدينة اإلسربطية،  الفضاء ' عبد الوىاب عيساكم'سبثل مدينة اعبزائر أك كما يسميها الركائي 

اؼبكاين الدم سبحورت فيو ؾبريات األحداث داخل العمل الركائي،  حيث عمد إذل تصوير معادل اؼبدينة الداخلية 

أدل تكن مراسبلن للحملة اليت أرادت أف ربيل "كاػبارجية،  كاصفان األحداث التارىبية اليت تسببت يف تغيَت شكلها، 

    2"إسربطة إذل أثينا،  مث فوجئنا دبدينة ركمانية يف إفريقيا؟

اؼبدينة الركمانية، إسربطة أك احملركسة،  كلمات تدؿ على موقع جغرايف كاحد،  ىو مدينة اعبزائر، الواقعة 

مشاؿ إفريقيا اليت ربمل يف تضاريسها اؼبتغَتة عرب الزمن،  حكايات منذ األزؿ توحي بعراقتها، كقيمة موقعها 

 .اإلسًتاتيجي،  يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط 

                                                
 33ص . بنية الشكل الركائي : حسن حبراكم -  1
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فأرل سورىا يف شكلو الغريب وبيطها،  منارات تشهق ... ىل كاف ما رأيت جببل من رخاـ أـ مدينة؟ " 

من ىناؾ تراءات رل صفوؼ من الشوارع اؼبستوية  . يف ظبائها،  كاألبنية مصفوفة بإنتظاـ تعلوىا قباب كثَتة 

    1."...كخارج األسوار توزعت حدائق مصفوفة،  ربيط قصوران شهقت مناراهتا ىي األخرل من ىناؾ 

،  بدقة متناىية،  كذلك 'ديبوف'تطرؽ الركائي إذل كصف مدينة اعبزائر،  على لساف الشخصية الفرنسية 

 .بتجسيده تفاصيل ىندستها اؼبعمارية،  يف العهد العثماين ف ككأنٌو رأل اعبنة على األرض

بعدما كانت مدينة اعبزائر،  لوحة فنية،  بتضاريسها كمعماريتها اعبميلة انكسرت خبلؿ ثبلث سنوات 

   2".كحُت رفعت رأسي اذباه أعارل اؼبدينة رأيت الٌدخاف يصعد منها، جزء كبَت من اؼبدينة قد ربطم ."

 .كىكذا أضحت مدينة احملركسة اعبميلة،  بعد االحتبلؿ الفرنسي،  مكاف يبؤله اػبراب كاغبزف ك الكآبة

 يف القوؿ بأهنا غ، ربيل يف اؼبنت الركائي إذل نسق مكاين مركزم مهيمن، كال نباؿ'إسربطة'إف مدينة اعبزائر 

 .ىي اؽبدؼ الرئيسي من كجود العمل الركائي كلو

 ثبلث سنوات بعد سقوط "حيث قدمت منذ بداية الركاية على أهنا اؼبدينة اؼبستعمرة ك اؼبغتصبة، 

 .عكست اغبالة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالدينية للمجتمع اعبزائرم خبلؿ تلك اغبقبة الزمنية. 3"اعبزائر

 "كقبد يف الركاية حديث عن شارع القصبة العتيق، كىو وبمل داللة رمزية قوية، تعرب عن ؾبد اعبزائر 

حبثت عن سلسلة األماف ...طلبت منو أف ينعطف إذل شارع القصبة الكبَت، مث كنا ىناؾ، طالعت مداخلها

                                                
 .187اؼبصدر نفسو،  ص -  1
 .124اؼبصدر نفسو،  ص - 2
 .13الديواف اإلسربطي،  ص: عبد الوىاب عيساكم - 3
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كأنا ... جلست عند عتبة باب ـبلوع ... على أرض الشوارع أجساـ ؿبطمة، كافو خزفية... ذباكزت القوس ...

  1."اختلطت الصور كاألظباء كالشوارع كاغبكايات...أكاجو بقاياه احملفورة يف اعبدار 

فشارع القصبة العتيق،  معلم حضارم على مستول العادل كلو،  ألهنا كانت حاضنة لكثَت من اغبضارات 

اليت تعاقبت على اعبزائر،  ماجعلها عرضت لبلغتصاب من قبل الطامعُت فيها،  فما كاف ؽبا إال أف تكوف حطاـ 

 .بسب كيبلت كنبجية االستعمار الفرنسي،  الذم حٌوؿ صباؽبا اؼبعمارم إذل كابوس حقيقي يف أنظار ساكنيها

،  ربمل فضاءات متنوعة من األماكن، ارتبطت 'الديواف اإلسربطي'        كذبدر اإلشارة إذل أف ركاية 

 :كذبسدت ىذه األماكن يف (اؼبفتوح اؼبغلق)أكثر بالشخصيات،  ك إنبنت أغلبها على الثنائيات الضدية 

ىو مكاف العيش كالسكن الذم يؤكم اإلنساف كيبقى فيو فًتات طويلة من الزمن " :المكان المغلق (1

سواء بإرادتو أـ بإرادة األخرين،  لذا فهو اؼبكاف اؼبؤطر باغبدكد اؽبندسية كاعبغرافية،  كيربز الصراع 

  2."الدائم القائم بُت اؼبكاف كعنصر فٍت كبُت اإلنساف الساكن فيو

كمن األماكن .إذا اؼبكاف اؼبغلق يبثل اغبيز اعبغرايف، الذم يسكن فيو اإلنساف كيقضي فيو ـبتلف حوائجو

 .اؼبغلقة يف اؼبنت الركائي نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر،السفن، السجن، القبور،  الغرفة كالبيت، كغَتىا 

ركبنا على منت إحداىا متجهُت إذل اؼبيناء "السفن تعترب أماكن مغلقة، تساعد يف نقل البضائع كاعبنود، _ أ

 .  ىذه األخَتة اليت استعملت،  الحتواء كنقل عظاـ اؼبوتى من اعبزائر إذل فرنسا3"يف إنتطار بوف جوزيفُت

                                                
 .220-219اؼبصدر نفسو،  ص -  1
.  44،ص2011،  5سوريا،  ط– منشورات اؽبيئة العامة السورية للكتاب، دمشق . صباليات اؼبكاف يف ثبلثية حنامينو : مهدم عبيدم  - 2
 .16الديواف اإلسربطي،  ص:عبد الوىاب عيساكم -  3
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 حيث انطلقت رحلة السفن الفرنسية،  كبو إفريقية كالوجهة األكذل 1"مث ربركت السفن إذباه إفريقية " 

كانت مدينة اعبزائر اليت تعٌد بوابتها،  كذلك بغية نقل شعاع التنوير إليها كإحداث تغَتات جدرية فيها،  سواء 

 .على الصعيد السياسي كالديٍت أـ على الصعيد الثقايف كاؼبعمارم

 .اختلفت أشكاؽبا يف مدينة اعبزائر،  فمنها القلعة،  كالقصور كالبيوت العادية : البيوت_ ب

،  يوحي الكوخ على اغبالة االجتماعية اؼبزرية،  اليت كاف يعيشها 2..."ظل أيب طواؿ أسبوع حبيس الكوخ"

  سكاف اعبزائر  يف العهد العنماين،  الذم كصف يف أغلب احملطات بأنو عهد الرخوة كاالزدىار

،  كضعيتها االجتماعية 'دكجة'   كعلى نقيض ذلك تصور لنا إحدل الشخصيات البارزة يف الركاية كىي 

 .يف ذلك العهد

 3"كبتل القاعة الفسيحة اليت تطل نافدهتا على سقيفة خليفة .. نسَت رفقة اللة مرًن إذل البيت اؼبقصود"

من سياؽ السرد الركائي،  ندرؾ أف من يقطن ىذا البيت الفسيح شخص تركي،  إذ توحي ىندسة بيوهتم 

 .يف مدينة احملركسة،  عن سبيزىم يف األكضاع اؼبعيشية عن باقي سكاف اؼبدينة

  ألواف البيت تدؿ على 4..."فأرل بيت القنصل هناية البستاف،  بيضاء جدرانو أما نوافده فكانت زرقاء "

 أف شوارع احملركسة قد لونت بو،  بسبب ما خلفتو مالقنصل فرنسي اعبنسية، كإف غاب عنها اللوف األضبر، فيكف

                                                
. 171اؼبصدر نفسو، ص-  1
 .233اؼبصدر نفسو،  ص - 2
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اغبملة من جثث متناثرة يف الساحات كالطرقات،  كاألكيد أف الشارع الذم يقع فيو بيت القنصل ىو اآلخر 

 .وبمل لوف الدـ، أك باألحرل لوف ـبلفات العنف اؼبمارس يف حق السكاف األصليُت للمدينة

 كاعبنود،  أدل يتابعوه ؟ أدل يفتشوا البيت ؟ "- 

  1"نعم قد فتشوه يف اليـو اؼبوارل،  كلكنهم دل يكتشفوا مكاف القبو -

،  على مكاف ضيق أسفل البيت،  يشبو إذل حدو بعيد القرب،  كىذا الوصف للبيت 'قبو'توحي كلمات 

 اختبلفان ايدؿ على أف صاحبو جزائرم اعبنسية،  كذلك أف ىندستو بعيدة عن ىندسة البيوت الًتكية،  كما يزيده

 .الذم وبيل إذل االختباء كالتخفي' القبو'ىو 

 من خبلؿ كصف ىذه القلعة  على 2..." ترتفع خلفي الربوة سبتطيها القلعة القديبة طورم شيكا      "...

 .أهنا بناء قدًن كفبيز يف مدينة احملركسة،  فهذا يوحي على البعد اؼبكاين العريق ؽبا 

كما ضبلت الركاية،  كصفا للسجوف كالقبور،  اليت تعد ىي األخرل أماكن مغلقة توحي للعزلة كالظبلـ 

 كحىت النهاية 

 للعقاب كالتعذيب برز يف الركاية كنسق مغلق،  يعرب عن حالة فالسجن يقصد بو الزنزانة،  كىو مكا- ج

 .الشخصية اليت آؿ مصَتىا إليو

                                                
 .348اؼبصدر نفسو،  ص - 1
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ذباكزنا البوابة حىت بلغنا باحة السجن ... يرتفع الباب اػبشيب عمبلقا، كنصطف ربتو مثل قصب الذيرة" 

آخرين وبتلوف الطابق األعلى للسجن، أخفض بصرم إذل ؿبيط الباحة  ... تطلعت إذل جدراف السجن العالية ...

  1..."فأرل فجوات باتساع الغرؼ يف هنايتها

ىبتلف السجن يف كل أبعاده عن بقية األمكنة،  كل شيء وبتويو يدؿ على القسوة كالتعذيب،  فيو 

تنتهي اغبرية كسبوت كل آماؿ اؼبستقبل،  ذلك أف معماريتو البشعة تزيده رعبان، كذبعل من يدخلو،  شبيها بو يف 

 .أغلب األحياف حبيث تسقط صفاتو اؼبادية كتتجسد يف داؾ الشخص

أما القرب فيعد اؼببلذ األخَت لئلنساف بعد موتو،  ىو مكاف ضيق،  يسع جثة اإلنساف فقط           _ 

يوحي   بدالالت سلبية ذبسد حالة العزلة،  كقد أتى ذكر اؼبقابر يف ركاية الديواف اإلسربطي عدة مرات للحديث 

 .عن عدـ احًتاـ خصوصياهتا

كفوجئنا بآالؼ من شاكؿ يهرعوف اذباه مقابرنا دبعاكؽبم،  لك أف تفخر،  ألف أصبحت مقابرنا حقوالن  "

     2"كعظامنا غبلالن لكم

حاؿ اؼبقابر اعبزائرية يف تلك اغبقبة الزمنية،  كانت سيئة للغاية،  فاؼبوتى دل يسلموا من بشاعة اؼبعاملة حىت 

كىم يف قبورىم، إذ تعرضت اؼبقابر النتهاكات خطَتة مست حبرمتها،  ىذه التجاكزات سبثلت يف سرقة عظاـ 

 اؼبوتى كاؼبتاجرة ّٔا،  كىذا يدؿ على قسوة كبشاعة االحتبلؿ الفرنسي للجزائر منذ دخولو 

                                                
 .110-109اؼبصدر نفسو، ص -  1
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عادة ما رباكؿ البحث يف التحوالت  كاألمكنة اؼبفتوحة،  عكس اؼبكاف اؼبغلق " :المكان المفتوح (2

إذ تلعب ىذه  1"اغباصلة يف آّتمع،  كيف العبلقات اإلنسانية االجتماعية كمدل تقاطعها مع اإلنساف 

 .األماكن اؼبفتوحة دكران أساسيان يف حركة كسَتكرة ؾبريات اغببكة السردية للمنت الركائي 

تزخر ركاية الديواف اإلسربطي،  بالعديد من األماكن اؼبفتوحة تتمثل يف اؼبدف،  القرية،  الشوارع اؼبقهى 

 :كغَتىا،  كنذكر منها 

اؼبدينة اإلسربطية "...عنصر مكاين مهم، يوحي باغبركة كالضجيج كقعت فيو أغلب أحداث الركاية :المدينة-أ

اليت ترتفع خلف البحر،  فالتجار يف مارسيليا يريدكهنا بالتأكيد ليس فقط من أجل أؾبادىم السالفة،  بل ألشياء 

 2..."أخرل 

يبكن اعتبار اؼبدينة رمزان لئليديولوجيا، كوهنا ربتوم ـبتلف طوائف آّتمع،  تشبو يف الركاية إذل حذو بعيد 

،  كذلك راجع ؼبا ربملو من تناقضات كصراعات كثَتة بُت قاطنيها   .اإلنساف اؼبتمزؽ من كثرة اؼبشاكل كاؽبمـو

من العناصر اؼبكانية اليت ربيل على اغبركة الدائمة أتى ذكرىا ككصفها يف الركاية عدة مرات،  : الشوارع-ب 

كبت أظبع ...مثلما كنت أقرأ كل يـو اظبان أكركبيا جديدان على شوارع احملركسة " حبسب ما تقتضيو اغباجة، 

... ىبتفوف أيامان مث يعودكف يف زم عسكرم ... كطانتها حىت بُت أطفاؿ احملركسة كىم يقلعوف اعبنود بسخرية 

  3..."وبملوف بنادؽ أقصر من تلك اليت ضبلها األتراؾ،  يقطعوف الشوارع الكبَتة للمحركسة يف صفوؼ طويلة 

                                                
. 95صباليات اؼبكاف يف ثبلثية حنا مينو، ص: مهيدم عبيدم - 1
 .14ص . الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم -2
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تعد الشوارع شرايُت اؼبدف كىي ربمل دالالت رمزية، ألهنا ربتض جل اؼبمارسات،  اليت اعتاد سكاهنا 

القياـ ّٔا،  كالشوارع يف اؼبنت الركائي زبتلف من مدينة إذل مدينة،  لكن أكصافها تشًتؾ كوهنا تدؿ على اغبركية 

 سبامان مثل النمل 

يبثل مساحة جغرافية كاسعة، فهو معركؼ بامتداده البلمنتهي،  أخذ حيز كبَت من الذكر يف الركاية،  :البحر_ج

ريح خفيفة ىدىدت األمواج صباحان "كذلك ألنبيتو البالغة فهو ؿبور أغلب األحداث األساسية يف اؼبنت الركائي، 

قابلتٍت سفينة . تطلعت إليها من لوناجور، كقف القبطاف إذل جانيب وبدؽ اذباه البحر، كينفث الدخاف ّٔدكء , 

  1..."البركفانس

كاف البحر فبر فبر السفن،  سواءن للتجارة أـ اغبرب،  كىو الطريق الواصل بُت اعبزائر كفرنسا،  داللتو 

 . تكمن يف حجمو الذم يساكم حجم أطماع الفرنسيُت الغاصبُت ؼبدينة احملركسة 

كألف اؼبكاف ىو احملرؾ األساسي،  الفاعل كالبارز يف اؼبنت الركائي يعطي دالالت كتأكيبلت ـبتلفة  

اؼبغلقة )الرتباطو اؼبباشر باغبياة االجتماعية لئلنساف،  كجب أف نشَت إذل التداخل اغباصل بُت أنساؽ األماكن 

 :يف الركاية،  كقد ذبسد ذلك يف عدة صفحات،  من الركاية كلنا أف مبثل ؽبذا كالتارل (اؼبفتوحة/

يتمثل يف ىيئة مبٌت مغلق،  لكنو مكاف اجتماعي ثقايف بامتياز،  ذبتمع فيو ـبتلف فئات آّتمع : المقهى- د

رمى الطبيب صبلتو األخَتة مث غادر اؼبقهى،  كخلفٍت أراقب جدراهنا الرطبة تارة كأخرل أتوه يف زرقة اؼبتوسط ."

"...2  

                                                
 .98اؼبصدر نفسو،  ص -  1
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فاؼبقهى ليس ميداف لشرب القهوة فقط،  بل ىو فضاء مكاين للتأمل كاالنفراد بالذات كاالتكاء على 

الذاكرة ؼبعاتبة اؼباضي أمبل يف مستقبل أفضل،  كذلك يعد فضاء لدراسة األكضاع االجتماعية السائدة يف آّتمع 

 .فهو ملتقى الشخوص كاألفكار 

كىي حيز جغرايف يضم العديد من البيوت،  يوحي بالعزلة كاالنغبلؽ كذلك لوقوعها يف مناطق :القرية - ه

ال يستقر القبائل يف اؼبدينة كثَتان، القليلوف فقط يعملوف ّٔا زمنان، مث يعودكف إذل اعبباؿ،  اؼبدينة بالنسبة ؽبم "جبلية 

  1"ؾبرد مصدر للرزؽ 

فرغم كوف القرل أماكن معزكلة يف أعارل اعبباؿ،  إالٌ أهنا سبثل أيضا لساكينها،  فضاء للحرية كفبارسة 

 .اغبياة على أشكاؽبا 

إف األبعاد الداللية لؤلماكن يف اؼبنت الركائي،  توحي ببواعث موضوعية،  تأيت يف مقدمتها،  الرغبة يف 

،  أسهب يف كصف األماكن كلها،  خاصة مدينة 'عبد الوىاب عيساكم'تتبع تطور اؼبكاف،  خاصة ك أف الركائي 

اعبزائر،  كبذلك ربولت الثنائيات الضدية للمكاف من كوهنا كصفا لو إذل تعبَت عن القيم االجتماعية كالثقافية 

السائدة يف آّتمع،  حيث أعطت نظرة عامة عن العبلقة القائمة بُت كاقع اإلنساف كؿبيطو االجتماعي كالسياسي 

 .  كاالقتصادم كالديٍت

                                                
 .196اؼبصدر نفسو،  ص- 1
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 :النسق االجتماعي- 3

إف اإلنساف اجتماعي بطبعو ىذا ما قاـ عليو علم االجتماع أم أنو ال يبكن أف يعيش دبعزؿ عن األخرين 

ألنو يستقر كيتواصل كيتفاعل مع األخرين يف حياتو اليومية كىذا التفاعل يشكل ؾبتمعا ك ىذا األخَت يعطي نسقا 

 .خاصان يندرج ربتو السلوؾ اإلنساين 

أف ىناؾ نسقان اجتماعيا يقـو فيو األفراد :" يف نظريتو عن االجتماعي إذل القوؿ ' تالكوت بارسوتر'ذىب 

بأفعاؿ اذباه بعضهم البعض كىذه األفعاؿ غالبا ما تكوف منظمة ألف األفراد يف النسق يشًتكوف سويا يف االعتقاد 

كاإلنساف قبده قادر على تغيَت ىذه األنساؽ القيمية كلكن عليو أف ىبضع ... يف قيم معينة كيف أساليب مناسبة 

    1".ؽبا كيتكيف معها فإف حاكؿ اإلنساف تغيَت ىذه األنساؽ  فإف آّتمع سيصاحب حبالة من البلترازف 

ذك خلفية اجتماعية هبعل من النسق نظامان يربط أفراد آّتمع يف عبلقات تتحدد أدكار األفراد ' فبارسونر'

 .ككظائفهم من خبللو،  كيعترب أيضا أف البناء االجتماعي جزء من النسق 

أم أف الفرد يتعلم التكيف مع معايَت السلوؾ كىذا يدؿ على البراط عناصر الثقافة يف أنساؽ فعل الفرد 

كذلك ألف الثقافة فبارسة تلعب دكر فعاؿ يف حياة كسلوكات كنشاطات األنساؽ كىذا النشاط يتحوؿ كيتطور إذل 

الديواف 'إنتاج أديب أك تكوين معريف لغوم تغمره أنساؽ ثقافية ـببئة،  ربت غطاء صبارل كقد تضمنت ركاية 

 .على ؾبموعة من النظم متمثلة يف أنساؽ اجتماعية ' عبد الوىاب عيساكم':لػ ' اإلسربطي

                                                
،  مطابع الكويت،  ص . النطرية االجتماعية من بارسونز إذل ىاربوماس : اياف كريب -  1  .74ترصبة ؿبمد حسُت غلـو
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حيث عمد الراكم يف كامل الركاية إذل الًتكيج ؽبذا النسق الذم يرتبط مباشرة بطبيعة الشخصيات 

بأهنا فرد "كتصرفاهتم كالعبلقات اليت تربطهم ذبسدت يف صورة نسق األنا كاألخر،  فاألنا تعرؼ يف علم االجتماع 

   1"كاع ؽبويتو اؼبستمرة كالرتباطو باحمليط

كباغبديث عن نسق األنا يف النص فهي متعددة توزعت على ثبلث شخصيات لكل كاحدة منها كاقع 

متمثلة  (األنا)فكرم كنسق اجتماعي تتميز كتتأثر بطريقة مباشرة على األحكاـ اليت تطلقها كاؼبواقف اليت تشكلها 

 كىي سبثل شخصية  اؼبستعمر الفرنسي ' كافيار'ك' ديبوف'شخصية ' ابن ميار':يف شخصيات مركزية ىي 

ضبلت نفسي كفررت خارج مبٌت اعبريدة صارت األماكن الضيقة تعيد مشاىد اؼبقابر كحقوؿ العظاـ كيف "

اتعتقداتك دبقالك أك ّٔذه الرسالة ...طاقت يب خواطر عديدة...منتصف شارع فتتور ربسست رسالة الطٌبيب 

يبكنك ايقاؼ صراع األطفاؿ حىت كأف أصبحت حارسان يف مقابر احملمديُت بل سأرجع إذل احملركسة كسأصبح 

    2"حارسان ليس فقط على اؼبقابر بل على حياة اعبميع 

سبثل شخصية ديبوف نسق اجتماعي ؿبافظ مازاؿ يؤمن بالقيم كاؼببادئ اإلنسانية ؿبب للسبلـ لنفسو 

كصار يف صف كل ' كافيار'كغَته دل يتواف يف توجيو االنتقادات كاالهتامات غبكومتو عادل أقرب أصدقائو القائد 

يعينهم كيؤيدىم فاضحان التجاكزات اليت قامت ّٔا فرنسا من هتدًن اؼبساجد ' ضبة السبلكم'ك' ابن ميار'من من 

كنبش القبور كربويل النظاـ إذل عسكر كغَتىا من اعبرائم الباشعة كاألفعاؿ الؤلخبلقية اليت كانت سبارس يف حق 

 :أىل احملركسة،  كسكت عنها الكثَت من الفرنسيُت يقوؿ ديبوف

                                                
 . 70، ص 1987،  3دار األكقاؼ اعبديدة،  لبناف، ط. شخصييت كيف أعرفها : ميخائيل ابراىيم أسعد -  1
 .23ص . الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم -  2
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رحل بورموف يومها كتركٍت يف اعبزائر دل يبقى رل سول الركض مع ابن ميار كبلم أف نغَت اؼبدينة كنطرؽ "

  1"األبواب كلها لعلى كاحد يفتح لنا كدل نلقى سول السب كالشتم

يبدك الكبلـ بريئان إال أنو وبيل إذل معٌت ىبدـ النسق االجتماعي الذم تنتصر لو الركاية أم أف ديبوف ابن 

أىل اؼبستعمر يريد األمن كالسبلـ ؼبدينة كأىل احملركسة أم نسق اجتماعي يعكس شخصية منفتحة متجاكزة 

 .للصراعات اغبضارية 

إف الرب الذم صرت أكًمن بو اليرضى رل "' كافيار'يف اؼبقابل قبد نسق آخر جسد يف شخصية الفرنسي 

مٌد خدم األخر إنو إلو مٌسرتو يف سفك الدماء من أجل ؾبده لذا ليس عليك لومي ككبن نستقي من الكتاب 

كنت أكًمن بعادل أفضل يف ظل قائد كاحد ذبلت رل يف صورة اؼبسيح غَت أف اؽبزائم اليت منيت ّٔا ... نفسو 

 2"جعلتٍت أفكر يف مصَتم الذم قادين إليو حلمي مث كجدت الطريق بعد تيهي

يتكلم بلغة اؼبصاحل وبلم كما وبلم نابليوف بالتوسيع ألف ذلك وبافظ ' نابليوف 'فهو قائد خاض حركبا مع 

فبالنسبة "على ؾبد فرنسا فقد غادر احملركسة اليت يسميها إسربطة عاد إليها غازيا ؿبتبل فهو يبثل شخصية انتقامية 

لديبوف دل تعٍد ىناؾ جدكل من إراقة اغبرب بعدما أريقت الٌدماء يتمسك بإصراره على أنٍت قاسو كيبحث عن ؾبد 

كنٌدعي أف حبر اػبطيئة ىو ... فوؽ اعبثث أك أظبو إذل تاج من العظاـ دل يدرم أف العادل كلو وبدؽ يف ىذا البحر 

 3 "هبر الناس على قتاؿ بعضهم

                                                
 .318الديواف اإلسربطي، ص : عبد الوىاب عيساكم  - 1
 .30اؼبصدر نفسو، ص-  2
. 30اؼبصدر نفسو،  ص -  3
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إذل ربط شخصية كافيار باكبطاط القيم كتدين األخبلؽ حيث جعل منو ' عبد الوىاب عيساكم'عمد 

نسق اجتماعي يعرض األخبلؽ على مقياس اؼبصلحة كاؼبنفعة شخصية برغماتية متعالية ترل أف لفرنسا اغبق 

لوال ىؤالء االقبليز الذين تعتز ّٔم ؼبا حدث ",القضاء على كل من يعطل مصاغبهم كيقصد االقبليز كاألتراؾ 

   1"ماحدث 

إذف فشخصُت ديبوف كافيار برغم من أهنم ينتمياف إذل أمة كاحدة كحضارة كاحدة إال أنو كل كاحدو 

ينطلق من كاقعو االجتماعي اػباص بو كىذا مايعكس لبنية نسقية تقـو على تعدد األصوات متفاعلة فيما بينها 

 .مشكلة شبكة من اؼبواقف كالرؤل 

الذم برز يف الركاية كنسق مركزم اجتماعي وبيل إذل سكاف ' ابن ميار'أما نسق األنا فنجده عند كل من 

احملركسة،  احملركسة يظهر لنا من خبلؿ اؼبنت الركائي أنو شخصية حكيمة يستجيب ؼبا كاف يؤمن بو إذ كاف ينقل 

انشغاالت أىل احملركسة للبشوات كاألغوات فكاف مقرب من قصر الدام يقوؿ عن البشوات بعد رحيلهم عن 

 . احملركسة 

دل يكن اؼبشهد ليغيب عن دىٍت أصواهتم تتعاذل كقهقهتهم كىم يٌدخنوف غبليينهم كوبتسوف القهوة " 

ميعيدين سَت اؼبعارؾ القديبة يومها كانت احملركسة عرسان لنا كؽبم كبعد رحيلهم أصبحت مدينة زبتلط فيها الدماء 

 2"بالغبار ترل دًلى حدث ىذا ؟

                                                
 .30الديواف اإلسربطي،ص: عبد الوىاب عيساكم - 1
 .48اؼبصدر نفسو،  ص -  2
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ىنا نسق اجتماعي مضمر جسده ابن ميار كىو ىبربنا على الظركؼ اليت كانت تعيشها احملركسة أثناء 

يظل الباشا حسُت " التواجد العثماين كعرب ىذه السطور كأنو يعرب عن حبو ؽبم كجدىم يف العمل حيث يقوؿ 

  1"رجبل ـبتلفا رغم أخطائو اليت ارتكبها كلكنو كاف يقاظبنا حب ىذه اؼبدينة 

اليت سبثل التجلي األكؿ لنسق األنا يف النص رجل يؤمن بالقانوف جعلو ' ابن ميار'إذف كانت شخصية 

مراسل اغبملة الفرنسية جعل من نسق األنا متفاعلة مع نسق األخر بالرغم من أف ' ديبوف'قريب من نسق األخر 

الذم ' ضبة السبلكم'عكس صديقو  (اؼبستعمر)نسق األنا تنتصر للوجود العثماين كضد فكرة كجود نسق األخر 

يبثل لنا نسق اجتماعي ـبالفاعن ابن ميار يف طريقة نضالو غَت ؿببد التواجد العثماين معترب إياه استعمار فباثل 

 :لبلستعمار الفرنسي يقوؿ

كل سنة كنت أراىم يفيدكف باؼبئات من األناضولية ال وبملوف شيئا معهم سول كوهنم أتراكان يبنوف ؽبم " 

  2"أجواقان جديدة أيامان فقط حىت يصبحوف جنودان يسَتهنم إذل أريافنا من أجل ضرائب تعود إذل خزائنهم 

فهو يعتمد على ما يشاىده كيعاينو ليصبح كاعيا ينطلق منو ليحكم كيتعامل مع األخر ىذا ما غدل 

 نزعتو الثورية على السلطة سواء العثمانيُت أك الفرنسيُت فلم ينتصر رل التواجد العثماين 

بنو عثماف حاٌكلوا ىذه اؼبدين سجنان كبَتان للمسيحيُت كحىت ألىلها كاليـو ال أرل مصانع تصنع :" يقوؿ 

اؼبدافع كالباركد ك ال مستشفى غَت الذم بناه اإلسباف ألسرل اؼبسيحيُت كأنت الذم ال تًتؾ مدينة أكركبية إال 

   3"كزرهتا كاسطنبوؿ قد اعتدت تردد عليها كل حُت دًلى ال تريد أف تفيق يا صديقي

                                                
 .211اؼبصدر نفسو،  ص -  1
 .65الديواف اإلسربطي،  ص: عبد الوىاب عيساكم -  2
 .135اؼبصدر نفسو،  ص -  3
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تبدك صورة العثمانيُت كالبشاكات ىنا كمن اليهتم بشؤكف احملركسة بالنسبة لو األتراؾ عنصر بُت يف 

 .تعاملهم مع أىل احملركسة فصراع اؽبوية كالعرؽ ظل قائما بالرغم من تقاطع العثمانيُت كأىل احملركسة يف أمور شىت

كاف " من األنساؽ االجتماعية يف اؼبنت الركائي ىو تصرفات العثمانيُت كعبلقتهم بالعرب يقوؿ السبلكم 

العريب حينما يبر الًتكي ينتحي مكانا أقصى الطريق ىبشى تبلمس األكتاؼ لبعضها أك أف حدث فسيكوف مصَته 

  1"مئة فلقة 

إذف الًتكي يرل نفسو أنو يتفوؽ على العريب فينظر إليو نظرة استحقار كازدراء بل يضطهد كيقلل من 

شأنو فبا يدؿ على أف ىناؾ طبقية بُت أىل احملركسة آنذاؾ كالعبلقة اليت تربط الًتكي كالعريب عبلقة السيد بالعبد 

 .عكس ما صورىا ابن ميار 

كيتبُت ىنا نسق ثقايف الظاىر منو ىو مساعدة الًتكي ألىل احملركسة كاؼبضمر ىو طريقة اؼبعاملة السيئة 

 كصاحب التحكم كالسلطة اؼبطلقة ك األنا اؼبتمثل يف العبيد صاحب القبوؿ كاالستسبلـ 

 لقد سبثل نسق األنا كاألخر يف اؼبنت بعبلقة التجادب كالصراع،  كما دل تكن عبلقة قوة مطلقة أك حادـ

كما احتوت ركاية الديواف اإلسربطي لػ عبد الوىاب عيساكم على نسق اؼبرأة،  فاؼبرأة يف آّتمع ىي 

األـ،  كاألخت، كالبنت كالزكجة كىي جزء من كياف الرجل كشريكتو يف ربمل مسؤكليات اغبياة كأكرمها اإلسبلـ 

كرفع من شأهنا كمع كل ما أتت بو اؼبرأة من اقبازات كأتى بو عز كجل عن اؼبراة من تكرًن إال أهنا اليزاؿ يرىا 

 آّتمع ناقص يكسوىا جسد

                                                
 .70اؼبصدر نفسو، ص -  1
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كانت عند عتبة اػبامسة عشر كلكن جسمها يبديها على أعتاب العشرين  . رأيت دكجة للمرٌة األكذل "

رأيتها يف ثيأّا الرثة،  بدت مبلؿبها من أىل السهوؿ فاصطحبها شيخ اغبي إذل بيتو كخادمة لزكجتو دل سبضي أال 

  1..."ثبلثة أشهر مث رأينها صرهتا تتجوؿ يف السوؽ حافية 

اليت استباح الرجاؿ جسدىا يف اؼببغى كرمزية ' دكجة'استخدـ األديب أنساؽ عدة يف الركاية قبد شخصية 

ىي احملركسة الربيئة اؼبغتصبة اليت ' دكجة'للجزائر اليت اغتصبها اعبنود الغزاة كما أهنا نسق إذل احملركسة فكانت 

عاشت الفقر كاغبرماف كالتحقَت ك اإلذالؿ على يد اؼبستعمر الذم كاف يبارس عليها أشكاؿ الظلم كاالستعباد 

 كسلب حريتها اؼبنهوبة 

أخر يـو قبل دخورل احملركسة كاف ـبتلفا استيقظت فزعة من حلم ـبيف تراءات ذئاب ربيطٍت من كل "

 2"جهة حاكلت الركض لكنها أحاطت يب مث شرع كل كاحد ينهش جسدم 

اؼبعاناة كتعكس الصورة اؼبزرية،  فهي األخرل ربيل ' دكجة'كما قبد نسق اؼبرأة اؼبهٌمشة اليت تقاظبت مع 

 ' اللة سعدية'للبؤس كىي 

..." كجو اللة سعدية اؼبليء بالتجاعيد، كل فراغ بينهما يشي بأحزاف قديبة كمتجددة مثل كجو احملركسة" 
3  

                                                
 .69الديواف اإلسربطي،  ص : عبد الوىاب عيساكم -  1
 .234الديواف اإلسربطي،  ص : عبد الوىاب عيساكم -  2
 .384اؼبصدر نفسو،  ص -  3



 تنوع األنساق الثقافية في رواية الديوان اإلسبرطي لعبد الوهاب عيساوي.................... الفصل الثاني 

52 

 

إذ يتم تقسيم األشياء كالنشاطات " كما سبحورت الركاية على نسق الذكورة،  كيعٍت نسق الذكورة 

اعبنسية كغَتىا حبسب التعارض بُت الذكر كاؼبؤنث باعتباره تقسيما اعتباطيا يف حاؿ كاف معزكال تليق ضركتو 

   1"اؼبوضوعية كالذاتية من خبلؿ إدراجو يف نسق تعارض متجانسة

فالرجل بطبيعتو يعهد على سلطة الفحولة كاؽبيمنة الذكورية كمن خبلؿ الركاية يظهر رجاؿ احملركسة على 

 .أهنم وببوف السيطرة كالقيادة على نسائهم 

  2."فنحن الرجاؿ دائما ىكذا حُت يضطهدنا اغبكاـ نبحث عن أقرب امرأة لنثبت ألنفسنا أننا أقوياء " 

فاحملركسة تعرضت للخيانة على أيدم من حكموىا من البشوات كغَتىم كىذا وبيل إذل الضعف الشعيب 

 .أماـ اؼبستعمر كيعوض ذلك الضعف من خبلؿ فرض ىيمنتو على اؼبرأة 

يف اإلشارة إذل التبعية السياسية كالثقافية للًتؾ  (اعبزائر)كما سبثل مبوذج النسق االجتماعي ؼبدينة إسربطة 

كيف تتشكل ذىنيات ." كما ربدث الراكم إذل نفوذ العنصر اليهودم على اغبكم مع هتميش سكاف األصليُت 

ور،  كيف جعلتهم الًتبية الدينية كاػبنوع للسلطة القاسية على تلك الصورة كأيضا اؼبناخ كمشسو اغبارة 
ي
أكلئك اؼب

ككاف يدعوىم . كعمق الٌدين من تلك اؽبيوه . ككيف تؤثر على أمزجتهم ذبعلهم أكثر غباءان من أكلئك األتراؾ 

يفضل اؼبور الكبلب على . للرضوخ للحاكم كضبل السيوؼ على اؼبسيحيُت أسر رل القنصل بذلك كقاؿ 

  3."اؼبسيحيُت 
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الذم أرسلو نابليوف قصد االستيبلء على ' بوتاف'كما ربدث الراكم على اعبوسسة منذ زمن اعباسوس 

' كافيار'للجاسوس اعبديد اؼبشًتؾ يف  اغبملة على اعبزائر كىو ' بوثاف'اؼبدينة ك يسلم القنصل كثائق اعباسوس 

 كيستلم اؼبهمة كيتنقل بُت الضواحي لتسجيل كل صغَتة ككبَتة 

 لن ذبد ىذه األكراؽ إال يف خزنتُت ىذه اليت أمامك كاألخرل يف مكتب كزير اغبربية "- 

  !.    أىي تقارير بوتاف كخرائطو ؟-

 قد أصبت ىذه اؼبرة ىي بُت يديك ك األف،  كلكن بشرط ؟-

 .كل الشركط مقبولة -

ٌسجل بوتاف مبلحظتو قبل سنوات كأنت ستضيف ؽبا ىوامش حبيث يبكن للضباط الذين يأتوف فيها -

 بعد تتبع اؼبسارات كي يستعمل عليهم النزكؿ بسيدم فرج،  مثلما اقًتح بوتاف 

   1"لك مٍت ذلك سٌيدم القنصل -

كىذا ما وبيل إذل فبارسة كافيار للحيلة ك التخفي كاسًتاتيجيات عدة يف فرض سلطتو تكن طريقتهم يف 

الوصوؿ إذل غايتهم باؼبواجهة كاإلقداـ فقط كإمبا أيضا بتطبيق خطط ملتوية كتطبيق األيديولوجيات قمعية كردع 

 . عُت التجسس 
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من أرقى األشكاؿ الثقافية اليت أنتجتها ركاية الديواف اإلسربطي ىو االعًتاؼ باغبتمية التارىبية كاؼبظاىر 

اػبارجية لئلنساف بنمط عيشو كأسلوب حياتو كتوجهو االجتماعي كالثقايف من خبلؿ اقتناء أدكات معينة أك ارتداء 

 .لباس معُت أك تناكؿ أطعمة ؿبددة

رأيتها تغٍت يف فرقة اللة مرًن،  كانت تلبس فستانان أبيض يبيل إذل الصفرة تغطي شعرىا خبمارو مشنشلو "

  1"تتدذٌل خيوطو الوردية على جبهتها 

إذل مبوذج تقليدم مرتبط بالثقافة العربية اإلسبلمية كيبثل لنا أصالة احملركسة كسبيزىا يف ' اػبمار'يبثل لنا 

 . ثقافتها

كتعدد األصوات يف الركاية أدل إذل تعدد الثقافات كتنوعها من أىل احملركسة كأىل الدكلة العثمانية 

 كاألكركبيُت 

ككبن كبمل يف قوارب إذل رئيس البحرية كانوا يلقبونو الباشا يتكئ على أريكة كثَتة،  من منظره تدرؾ " 

كم وبب األتراؾ مظاىر البذخ كاف يلبس معطفا مطرزان بالذىب حىت أزراره من اؼبعدف نفسو كسركاالن قصَتان 

     2" كعمامة أكرب حجمان ك أصبل من تلك اليت يرتديها الضباط

كاف لباس العمائم يف العهد العثماين يعطي معلومات حوؿ ىوية كمهنة صاحبها كىكذا كاف من اؼبمكن 

 .معرفة مهنة كل  شخص بالنظر إذل العمائم فهي ربيل إذل ثقافتهم
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إف مصطلحي الثقافة كالًتاث كلها مهم يف العادات االجتماعية كالتقاليد يتوارثها األجياؿ كوبافظوف 

 .عليها فهي تعكس ىويتهم االجتماعية كالثقافية

كانت اؼبرة األكذل اليت أرل فيها ... جلس ثبلثة رجاؿ آخركف باللباس العثماين على رؤكسهم عمائم " 

الثياب بدت صبيلة قميص أسود طويل طٌبنت أنو من اغبرير . قائدان عثمانياِّ لذا دل أكن ألفوّْت فرصة تفٌحصو

يػىتىمٍنطق حبزاـ ضبل الٌلوف نفسو مع الشريط ...كشريط مزخرؼ شىغىل مكاف األزرار، يلمع كأف خيوطو من ذىب

  1"كعلى جانب اغبزاـ ؼبعت أحجار فَتكزية

 كما أهنم وببوف اؼبظاىر كاللباس الفاخر ـوبيل لباس األتراؾ إذل شدة الثراء اليت كاف يتمتع ّٔا سبلطينو

كلكن لكل شعب عاداتو كتقاليده يدافع عنها كوبافظ عليها فهي رمز ؽبويتو . الذم يبيزىم عن غَتىم من الشعوب

كعرقو كنسبو،  قبد أيضا أىل احملركسة ؽبم عاداهتم كتقاليدىم برغم من اختبلؼ الثقافات يف تلك الفًتة من 

 .ألهنا مازالت متمسكة ّٔويتها ... كغَتىا ... التواجد العثماين كالفرنسي، كاليهودم 

كقفزت بعض النّْسوة ...كدل أزؿ أراقب العرس من خصاص النافذة،  حىت تناىى رل صوهتا رتيبان، حزينان "

يرقصن،  وبملن يف أيديهن اؼبناديل ييلوحن ّٔا،  على كقع الدُّفوؼ كعلى الصوت اؼبهيمن على بقية األصوات،  

  2"صوت اللٌة مرًن، اليت كانت كل أعراس اؼبدينة تزدىي حبضورىا، حىت أف بعض بٍت عثماف يستعينوف ّٔا 

وبملن يف ' فهو ىنا يتحدث عن بعض العادات اليت يتميز ّٔا أىل احملركسة يف أفراحهم كما يشتهركف بو 

ىي رقصة جزائرية مشهورة توارثتها األجياؿ فيما بينهم فهي من العادات كالتقاليد اليت تربطهم ' أيديهن اؼبناديل

 .باؼباضي كالقياـ ّٔاـ اىو إال كالء لؤلجداد
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أرل دكجة ربمل اؼبناديل :" كما قبد ثقافة اللباس قبد ثقافة الطعاـ فأىل احملركسة كانوا يعتمدكف على

جلست إذل جانيب ... بيدىا كتبسط األكل أمامي أمسك عنها ما ربملو، كقبل أف ترحل سبتد يدم إليها فتشدىا 

تغمس اػببز يف الزيت، كتيلقمٍت القطعة بيدىا مددتي يدم بقطعة اػببز يف الزيت كغمستها يف الصحن مث رفعتها 

   1"إذل شفتيها ابتسمت ك التػىقىمتها

فيمثل لنا نسق الطعاـ من األنساؽ االجتماعية اليت ترتبط ّٔوية األشخاص كتراثهم فكاف أغلب طعاـ 

 .أىل احملركسة اػببز كالزيت كذلك كاف ردبا لشدة الفقر لكنها دل ربرمهم من السعادة كاالبتسامة

فاعبزائر ظلت دىران من الزمن تعيش يف كنف اغبكم الًتكي كلو بإرادتو يف كثَت من األحياف كمازالت أثاره 

 .بادية يف آّتمع إذل اليـو يف العادات كالتقاليد كبعض األلبسة ك األعراؼ كاؼبعتقدات كحىت اللغة

ظبعت لقلقة  الطائر ... انقبض قليب :" كما ربدث الراكم على طائر اللقلق األبيض الذم يرمز للثورة 

من مكاين،  فتطلعت إذل اؼبئذنة كحملت جزءا من بياضو،  أىل احملركسة يعتقدكف أنو طائر صاحل هباكر ضريح 

  2"حارس اؼبدينة بينما اعتقدت أف ركح أيب ذبسدت يف الطائر األبيض حرص على ضباييت مثلما وبمي فراخو 

فإف رمزية اللقلق تضاؼ إذل ؿبور اػبَت كالشر أم الوىم كاغبقيقة ك ما لونو األبيض اغبامل ألطراؼ 

تصارع  (الوطن)سوداء فيو إشارة إذل إقصاء الثوار فتنتهي الركاية بُت منفي كمهاجر كمستسلم ككحدىا تبقى دكجة 

 األكضاع اؼبزرية اليت تعيشها احملركسة 
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عمد السارد يف ركاية الديواف اإلسربطي إذل ربط القيم كاألخبلؽ بأىل احملركسة على لساف ابن ميار 

 حيث يقوؿ 

الناس يف احملركسة أنواع،  كأغلبهم كانوا وبًتموف بٍت عثماف كيتجنبوهنم،  يكفيهم أف مساجدىم مشرَّعة "

ًتموف، كأهنم يعيشوف بأمافو    1"أبوأّا، كفقرائهم مكفيوف،  كعلمائهم ؿبي

رسم الكاتب ىذه الشخصية ليعرب عن الوفاء كاغبب الذم يكنو اؼبقاكموف لوطنهم،  رغم فقرىم 

 كضعفهم 

 كالرد على أفعاؽبم ـتظهر مواجهتو داخل الركاية يف مدل حرصو على انتقاده' ضبة السبلكم'أما شخصية 

 :الضطهاد حقوؽ أىل احملركسة كانتهاؾ حرمتها يقوؿ

أنٍت أدعوا الناس للثورة عليهم غَت أف أىل احملركسة خانعوف كمنذ . كانوا يتهمونٍت مثلما اهتمٍت األتراؾ"

  2"سنوات كانوا يطأطئوف رؤكسهم كيتجنبوف األتراؾ يف الشوارع

فهو دل يصرب على األكضاع اؼبزرية اليت تعيشها احملركسة رافضا ' السبلكم'وبيل ىذا القوؿ إذل مدل تأثر 

 .جبنهم كزبوفهم ككاقفا يف كجو الظاؼبُت

نستنتج أف الشخصيات اليت يطرحها الراكم كاف فيها جانب ظاىرم مرموؽ يعطي لشخصية بعد نسقي 

 . توحي لنا على عدة مضمراتتيكوف مضمر باطٍت ـبتبئ من خبلؿ أفعاؿ تقـو ّٔا كتصرفات كسلوكيا
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 : النسق الديني_4

ساىم الدين اإلسبلمي كثَتا يف إمداد اإلنسانية بكم ىائل من اؼبعارؼ كافادهتا بأخبلقيات كمبادئ كقيم، 

 .كما يبكن اعتبار الدين شكبل من أشكاؿ الثقافة كونو يعرب عن الوجود اإلنساين 

فكل شخص يف ىذا العادل حر يف اختيار دينو كأسلوبو اػباص كطقوسو اػباصة يف فبارسة تعاليم دينو 

كالدين أىم عنصر يف تكوين ىوية اإلنساف كما تقـو عليو اغبياة االجتماعية كالفكرية ألف النسق الديٍت يعرب عن 

 .الفلسفة اليت تؤمن ّٔا الشعوب يف عبلقتها باهلل كالكوف كاإلنساف

عبارة حاكية للفركع كاعبزئيات كالتفاصيل من اعتقادات كأقواؿ كأفعاؿ حبيث تساىم ." فالنسق الديٍت

ؾبتمعة يف إبراز خصائص كفبيزات دين معُت كيعرب الشخص بتمثلو ؽبذه اعبزئيات كالفركع كانتمائها لدين ما سواء 

اخل كمن جانب أخر ذبدر اإلشارة إذل أف النسق الديٍت ينتمي لدائرة ...كاف إسبلميا أك يهوديا أك نصرانيا 

  1." األنساؽ الثقافية بشكل عاـ كاليت تعٍت النظم 

إف عبلقة الثقافة بالدين عبلقة كطيدة كوهنا مرتبطة باؼبعتقد كلو ربدثنا عن عبلقة الثقافة بالدين اإلسبلمي 

على كجو اػبصوص ردبا سنجدىا أكثر حساسية من عبلقتا بالديانات األخرل كسنجد أيضا أف الدين اإلسبلمي 

فاإلسبلـ صنع ثقافة عدت من الثقافات اإلنسانية الكربل كرقدت اغبضارات كالعقل "يشكل ثقافة ـبتلفة 

   2"اإلنساين باؼبعارؼ كالقيم كاألخبلؽ
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إف الدين فعبل مؤثرا يف إرساء القيم األخبلقية النبيلة يف عقوؿ الناس ألنو يبثل اؼبرحلة االنتقالية اؼبهمة 

  1..."أم أف الثقافة تتصل بالدين كتدعو إليو:"بالفكر كاؼبعتقد كالفكر كالعرؽ عن اغبياة

ردبا كلما زاد ربط الثقافة بكل مسائلها مع الدين كلما زاد االىتماـ بالبحث عن تلك الثقافة كالبحث 

 .عن أىم مواضعها ألف الدين نسق ثقايف مرتبط مع نشأة اإلنساف

كركاية الديواف اإلسربطي تعاجل قضية تارىبية،  صراع اؼبستعمر الفرنسي ضد أىل احملركسة ىذا الصراع 

الذم يشمل صبيع جوانب اغبياة كيشكل اعبانب الديٍت جزءا مهما منو لذا جاءت الركاية ؿبملة بعض اؼبضمرات 

 .اليت تتعلق بالنسق الديٍت 

إف الشيطاف إلو ىذا العادل يا صديقي اؼببجل ديبوف كإين ؼبشفق عليك فبا وبملو رأسك من أكىاـ أنت "

أفق يا ديبوف،  أفق أك عيد إذل ... الذم تزاؿ تعتقد أف كل الٌنساء ىن آّدلية كأف كل القادة ذبلٍّ للميخلّْص 

  2"مرسيليا

ذلك الصحفي الفرنسي الذم رافق اغبملة كاف مؤمنان بنشر الدين اؼبسيحي كاحملبة كالسبلـ ' ديبوف'

للشعب اعبزائرم كزبليصهم من االستعمار العثماين ّٔدؼ اإلخاء كاؼبساكاة إال أنو تعرض إذل صدمة من أفعاؿ 

الذم يزعم أنو علينا أف نًتؾ اؼبسيح كأف نفكر دبصاحل االستعمار كيصف ' كافيار'القتل التدمَت الذم يبارسو 

بالشيطاف يف ىذا العادل ك قد اتسمت شخصية ىذا األخَت باإلغباد كمعاداة كل الديانات ' كافيار'صديقو 

 .السماكية 

                                                
 .10اؼبرجع نفسو،ص -  1
 .13ص . الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم - 2
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يف اللمة دل يكن حورل سول الشيطاف يطل من شقوؽ اعبدراف أرل ؼبعة عينيو كشررنبا، ييردّْد يف ظبلـ " 

كما كاف إال تصديقو، حينما يريد اإلنساف اإليباف يف جحيم ىذا العادل . العنابر العفنة أنو إلو جديد ؽبذا العادل 

   1."فليس لو إال أف يؤمن بإلوو ال تتغلغل الٌشفقة إذل قلبو،  إلوو مسرٌتو يف سفك الٌدماء من أجل ؾبده

إذل كل أنواع التعذيب عندما كاف أسَتان عند العثمانيُت جعلتو يرتد عن دينو اؼبسيحي ' كافيار'تعرض 

ور كاألتراؾ ككأنك متجاىل ما فعلوه بنا ؟" كجعلت منو شيطاف فوؽ أرض احملركسة 
ي
 !مث أراؾ تدافع عن أكلئك اؼب

   2".كعوض أف تفكر يف مصلحتك،  ربمل الصليب يف كجهي ككأين كافر أك فبسوس 

يف ؿبورين اػبَت ك الشر مع مايندرج ربت ىذين احملورين من ' كافيار'ك' ديبوف'يبكن أف ذبتمع شخصييت 

قيم كاختبلفات كتناقض كحركب كاهنزامات ك ما ينتج عن ىذا الصراع من ؿبطات قيمية ككجودية ربكم حياة 

الناس يف العادل،  الصحفي اؼبلتـز بتعاليم اؼبسيحية يف اغبملة ك كافيار يبثل الشر الذم ال يوقفو شيء عن بلوغ 

 . غايتو،  اليؤمن باهلل الذم يؤمن بو صديقو كزميلو ديبوف 

إف :"كما قبد نسق مضمر يتمحور حوؿ اعتقاده بتخلف الشعوب الشرقية يف أفكارىم كمعتقداهتم يقوؿ

أهنم يربركف ضعفهم ' كافيار' يرل 3"كل شيء مكتوب من اهلل حىت يثَت السخرية من قدرية ىؤالء الشرقيُت 

 .بالقدر،  كيرجوف من اهلل أف وبارب ؽبم اؼبستعمرين كىم ال وبركوف ساكنا فقد أضيفت إليهم اإلىانة ك اؽببلؾ 

 على الدكاـ كمتخاذلوف هبعلوف الٌدين حيٌجة يتصرٌبكف ّٔا، كييطأطئوف فأىل احملركسة مهزكمو: " يقوؿ

  4"إنو مكتوب من اهلل،سندعو يـو اعبمعة لَتفع اهلل عٌنا الغىنب،  كيهـز أعداءنا: رؤكسهم إيبانان، مث يهمسوف 

                                                
. 111اؼبصدر نفسو،  ص-  1
 .31ص. الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم -  2
 .27اؼبصدر نفسو، ص -  3
 .218اؼبصدر نفسو، ص -  4
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إف الٌسبلكم يأخذ موقف الذؿ كاػبذالف من أىل احملركسة يظنوف أف ىذا الغزك كاؼبعاناة اليت يعانوهنا ىي 

 . قدر من عند اهلل تعاذل فظلوا مكتويف األيدم داعُت اهلل أف ينجيهم

اهلل حاضرا دكمان معنا حىت يف زىخرفتنا، كأننا نىستغفره على تلك األخطاء اليت نيبيح ألنفسنا اقًتافها " 

 "    1.فنىحتفي باظبو على الدكاـ، كقبعل اسم الٌنيب الكرًن أيقونةن خبطوطو ـبتلفة نعلقها يف بيوتنا ك مساجدنا

تتعلق أركاح أىل احملركسة بدينهم كثَتا فطقوسهم الركحانية حاضرة يف كل شيء كيعربكف عم مدل حبهم 

كتعلقهم الشديد كتقديسهم هلل تعاذل كالنيب الكرًن كجعل اسم اهلل ك النيب أيقونة يضعوهنا يف جدراف منازؽبم أك 

 . مساجدىم

الدين يبكن أف يكوف أىم مكوف للهوية خاصة بالنسبة للشعوب اإلسبلمية كبالتارل فهو من األنساؽ 

 .الثقافية صعبة التفكيك كاليت ربتاج إذل جهد لكشفها كتعريتها كمقاكمتها

من اؼبنظور الذم يعزز التقابل بُت األنا كاآلخر يف تطابق ثقايف ديٍت قد كظف الركائي ؽبذا الغرض 

 (إظباعيل- توماس)شخصية ازدكاجية هبمع اؼبسيحية كاإلسبلـ 

 أرببُّ أف تعرفٍت بإظباعيل أـ بتوماس ؟"- 

 كىل ىناؾ فرؽ؟ - 

 . نعم كانت ىناؾ فركؽ كلكنها اآلف غَت موجودة- 

 كيف؟ - 

                                                
 .275اؼبصدر نفسو، ص -  1
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ال يهم يا سيدم ... كنت توماس اؼبسيحي،  مث أصبحت إظباعيل اؼبسلم دكف اؼبركؽ عن مسيحييت - 

   1"ىل يركقك ىذا؟. ديبوف أف أكوف إظباعيل أك توماس أك حىت مسيحيان أك مسلمان اؼبهم أف أكوف معك إنسانان 

يوحي توظيف الراكم لشخصييت توماس ك إظباعيل كنسق ديٍت يهدؼ لًتسيخ شكل جديد يدعو إذل 

جلب اغبرية كالعدؿ كاؼبساكاة دبسوغات اإلنسانية اؼبشًتكة من اؼبنظور الذم يعزز التقابل بُت اآلنا كاآلخر يف 

 .تطابق فكرم ثقايف ديٍت

الذم يقـو بدكر اؼبسيحي حسن النية يتعاطف حينان مع اغبملة اليت ترفع الصليب ' ديبوف'كذلك قبد 

كينقذىا أحيانا عندما تغفل عن تعاليم الرب كيرتبط عاطفيا ببعض أصدقائو من أىل احملركسة كوباكؿ إنصافهم 

 اؼبثالية كاالصطداـ' الساف سيمونيُت'انتصاران ؼببادئ احملبة كالعدؿ كينتهي بو األمر العتناؽ مبادئ 

قيدّْر رل لقاء أكؿ الٌسيمونيُت القادمُت إذل اعبزائر يبحثوف عن ... كبن الذين سنعيد لئلنساف قدسيتو" 

فقط يبكن ألىارل احملركسة انتظار الٌسيمونيُت ليشٌيدكا معادل ... مرفأ ؽبم من أجل ربقيق أحبلـ ساف سيموف 

 2"ابن ميار معي األف فيقرأ كيف يسعى ىؤالء إذل تقديس اإلنساف الٌسيمونيُت ىم مستقبل اعبزائر ...آّتمع 

لتنظيم حياة آّتمعات ينبغي أف ' ساف سيموف'يبدك أف الركائي يريد أف يقنعنا أف اؼبنهج الذم تبناه 

تكوف قائمة على شيوع دين إنساين هبمع الصفات اؼبشًتكة بُت الناس،  فأرائو جعلت العقل ىو السيد اغباكم 

دبعزؿ عن اإليباف الركحي،  فقدرتو تتعلق بإرادة التحكم يف شؤكف اإلنساف ك ال شأف للتشريعات السماكية 

 . النفس ؼبا هبرم يف ىذا الكوفتلئلجابة عن تساؤال

                                                
 . 323ص . الديواف اإلسربطي: عبد الوىاب عيساكم -  1
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على الرغم أف الوجود العثماين يف اعبزائر قائم على الطابع اإلسبلمي الراسخ كباحًتاـ الشعائر اإلسبلمية 

كرعاية اؼبقدسات الركحية كضبايتها حىت أف األمراء كانوا يتنافسوف يف بناء اؼبساجد،  إل أف الكاتب يصور لنا أف 

اؼبسلمُت اؼبور يف الركاية كاف إسبلمهم مبنيا على اػبرافة فهم يزركف الورل الصاحل سيدم عبد الرضباف عند األزمات 

 كىو يعطيهم إشارات

كبعض منهن ظبعتهن وبلفن دبعىزَّة سيدم عبد الرضباف أهننَّ سيزرف بيتك يف اغبجاز كيقٌبلن األرض اليت " 

   1"مشى عليها النيب 

 كذلك حُت ىاجم الفرنسيوف احملركسة طلب الباشا من أئمة اؼبساجد أف يقرؤكا البخارم طواؿ الليل 

التفت إذل ...كاف الطلبة يردّْدكف اآليات كيتغٌنوف باألذكار يرتفع صوت اؼبدرس بينهم وبثهم على اؼبزيد" 

  2"اعبامع الكبَت انتظرت رؤيتهم ىناؾ ؾبتمعُت يقرؤكف البخارم أك يتدارسوف ـبتصر خليل أك رسالة القَتكاين 

كما قبد من الطقوس اليت كانت احملركسة تؤمن ّٔا ك تأخذ منها اإلشارات كأف يزؽ طائر أك يتجو يبينان 

 .اخل ...أك مشاالن كأف يكوف لونو أبيض أك أسود 

 سيدم ككقفت تأفقتي على لقلقة الطائر دل تكن حادة مثلما يف السابق كأنو ينادم على اظبي، كدَّع" 

ىل ىذه أخر إشارة من سيدم عبد ... عند الباب ككجهي إذل اؼبئذنة لعلها ربمل اإلشارة، دل أر الطائر أعبلىا

  3."ردبا سيتجدد رحيلي مع ىذا الطائر...الرضباف؟

                                                
 .153اؼبصدر نفسو،  ص -  1
. 52الديواف اإلسربطي،  ص : عبد الوىاب عيساكم -  2
 .350-349اؼبصدر نفسو،  ص-  3
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فهو من تقـو عليو حياتنا االجتماعية . كما يعترب الدين العمود الفقرم للمجتمع ؼبا لو من مكانة كأنبية 

 كالفكرية كالعاطفية 

على عدة أنساؽ دينية قبد ما ىو مقدس، الذم يبثل كل ما ىو ' الديواف اإلسربطي'كقد تضمنت ركاية 

 طاىر،  فهو كل ما يتم عزلو كوباط بأنواعو من التحرًن  كعادة يرتبط بكل ما ىو ديٍت ك ما يقدسو ؼمتعف

 :آّتمع قداسة ركحية فشملت بعض األماكن ؽبا دالالت ك اليت تعرب عن ثقافة مكانية معينة ىذه األماكن قبد

 ىو مكاف مقدس للصبلة كالتعبد ك االقًتاب من اهلل عز كجل تظهر فيو شعائر الدين اإلسبلمي :المسجد- أ

كقد جاء اؼبنت الركائي مفعم بذكر اؼبسجد عند اؼبسلمُت الذم يلتجؤف لو يف كل مناسبتهم اغبزينة منها كاؼبفرح 

مساجدىم مشرعة أبوأّا كفقرائهم مكفيوف كعلماءىم ؿبًتموف،  "فهو مقدس هبمعهم كيبثل ؽبم اؼبرجعية األساسية 

   1"كأهنم يعيشوف بأماف

أراد الكاتب أف يوضح مكانة اؼبسجد بالنسبة للمسلمُت فهو مكاف ثقايف يظهر ىويتهم اإلسبلمية 

م احملركسة اؼبساجد تيعلن عن السَّاعات اليت تعنينا، ك اليـو بعد 2ؼ." قبد ذكر اؼبسجد كذلك يف قولو . العربية

 ."أف أيخذت منا، ما الذم ستضيفو الٌساعات لنا، إهنا لن ربٌدد لنا شيئا

وبيل ىذا إذل ؿباكلة اؼبستعمر القضاء على الدين اإلسبلمي كسلب مساجدىم كربويلها إذل كنائس بالقوة 

ترل كيف سيكوف شعور أم مسيحي لو حطمت أبواب سانت شابيل أك القلب اؼبقدس أك يف كنيسة مرًن ." 

                                                
 .59اؼبصدر نفسو، ص -  1
 .139عبد  الوىاب عيساكم، الديواف اإلسربطي،  ص -  2
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العذراء كىو بداخلها مستغرؽي يف الصبلة يدنبها جنود اليولداش، كىبرجوف كل ما فيها من الكتب اؼبقدسة 

  1"كوبرقوهنا مث يصٌوبوف بنادقهم على الناس

فهو مكاف مقدس عند اؼبسيحيُت تقـو فيو شعائر الدين اؼبسيحي،  كقد جاءت الكنيسة يف : الكنيسة_ ب

مع اؼبسجد كقد أراد الكاتب من خبلؿ ىذا أف يوضح مكانة التقديس  (الثنائية الضدية)الركاية سبثل األخر 

 للكنيسة عند اؼبسيحيُت ك ال يبكن أف يتجرأ أياِّ كاف اؼبساس ّٔا 

يتعاذل الٌزعيق يينادم على السيجناء أك العبيد،  أف يستيقظوا كيهرعوا إذل هناية الركاؽ حيث الكنيسة "

 . يلتجؤكف ؽبا يف أصعب أيامهم يدعوف إذل الرب أف وبقق ؽبم طموحهم ك أف يفرج عنهم2."الكاثوليكية
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 :النسق السياسي_ 5

يعد موضوع السياسة من أىم اؼبواضيع البارزة يف الكتابات الركائية اؼبعاصرة،  خاصة كأف اعبانب 

 .السياسي أصبح مسيطر على كل أشكاؿ اغبياة،  إذ يعترب من أعقد كأعمق اؼبوضوعات اليت تستفز اؼبثقف حاليا

كقد أصبح أغلب الكتاب كالركائيُت، يتجهوف يف كتاباهتم إذل تبٍت كمعاعبة أىم القضايا السياسية اؼبركزية 

 .كاؼبهشمة، اليت يعاين منها آّتمع بصفة عامة كالفرد بصفة خاصة

نسق ثقايف يتمثل بفعل كطيفي سلطوم ينطلق من موقعها القانوين أك العرؼ "حيث تعترب السياسة 

فعل السياسة بقدرهتا على ازباد كسن القوانُت ' بارسنز'االجتماعي،  يف التزاـ كارتباط الناس ّٔا،  ؽبذا وبدد 

 اؼبلزمة التنفيذ من آّتمع،  الذم يعٍت اعًتافهم ّٔا كدعمهم لفعلها،  بالتطبيق ك االنصياع لقوانينها تكالقرارا

    1"كقراراهتا

كعليو فالنسق السياسي متعلق دبمارسة السلطة لنشاطاهتا، اليت يتم من خبلؽبا صنع كطرح القرارات 

السياسية بشكل قانوين،  من اجل التحكم يف السَت اغبسن للمصاحل االجتماعية العامة كاػباصة، كذلك بإنصياع 

 . كتقبل أفراد آّتمع ؼبا تقرٌه

                                                
 اللغة العربية ك آدأّا،  اؼباجستَت يفحبث مقدـ لنيل شهادة . األىوار يف الركاية العراقية دراسة يف ضوء النقد الثقايف : عركبة جبار أصواب اهلل -  1

 . 22ىػ، ص 1434/ـ2013العراؽ  – جامعة البصرة 
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 ألهنا تعترب السلطة اؼبركزية 1"نسق السياسة حوؿ سبلك السلطة كعدـ سبلكها " كيتمركز البحث يف 

الفاعلة يف أم ؾبتمع من آّتمعات،  كجب البحث يف مدل فعاليتها من خبلؿ النصوص كاػبطابات،  اليت 

 . أصبحت هتتم دبا ربملو النظم السياسية من فبارسات ك ما ينتج عنها

بالعديد من اؼبمارسات السياسية،  اليت ربمل يف طياهتا أنساؽ ' الديواف اإلسربطي'لقد حفلت ركاية 

ثقافية جلية كخفية،  لعل أنبها،  نسق إثبات الذات ك إقصاء الذكات اآلخرل،  كذلك من خبلؿ ثنائية اآلنا 

 . كاآلخر،  ككذا نسق فرض اؽبيمنة كالسلطة 

يعلمك اؼبور ك األعراب أال تثق ّٔم،  تًتؾ بينك كبينهم مسافة الٌرىبة، كيبل يتجرؤكا حىت على رفع "

رؤكسهم يف حضورؾ،  كّٔذه الطريقة فقط استطاع األتراؾ إحكاـ قبضتهم على اعبزائر قركنان ثبلثة،  كّٔذه الطريقة 

  2..."أيضا يبكننا إخضاع اؼبدينة لنا 

تبدك األنا الفرنسية يف ثقة كبَتة، كىي تتحدث عن مشركعية اضطهاد اآلخر اؼبتمثل يف سكاف اعبزائر من 

،  حيث تسعى من خبلؿ كبلمها عن تركيبة الفرد اعبزائرم،  إذل إعطاء اغبق لنفسها يف فبارسة 'مور كأعراب'

اإلرىاب ضده كذلك استنادان على أف اآلخر الثاين،  اؼبتمثل يف عنصر اغبكاـ األتراؾ،استطاع إحكاـ قبضتو 

كفرض سيطرتو على زماـ األمور يف اعبزائر،  ؼبدة قركف،  بفضل تطبيقو سياسة السيطرة علة اآلخر،  كلو بطرؽ 

 .غَت شرعية 

                                                
 .6مدخل إذل نظرية األنساؽ،  ص : نيكوالس لوماف  -1
 .262الديواف اإلسربطي،  ص : عبد الوىاب عيساكم - 2
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كقد تعددت أصوات اآلنا ك اآلخر يف اؼبنت الركائي،  ما جعل منو ساحة للتناحر بُت الذكات من أجل 

البقاء، ك اؼبلفت لبلنتباه ىو اغبضور القوم لؤلنا الفرنسية على حساب األنا اعبزائرية ك األنا العثمانية،  كىي 

 .تعلي صوهتا من التأكيد على أصالة ىويتها

الرجل السياسي ' كافيار' ىذه األنا الفرنسية 1"ينتظركف فقط شخصان مثلي لبعث آّد القدًن "

العسكرم،  يرفع من شأف ذاتو،  كيرل بأف بعث ؾبد األمة الفرنسية،  البد أف يكوف على يده،  كىو يؤكد على 

 . ذلك بثقة تامة،  كىذا ما وبيل على أف الذات الفرنسية سجلت حضورىا باستعبلء كقوة 

على نقيضو من ذلك سجلت الذات العثمانية حضورىا بطريقة أقل ما يقاؿ عنها ضعيفة،  ال سبلك 

فليس غريب على الًتكي التخلي عن كل اؼببادئ اليت يؤمن ّٔا،  من أجل اغبياة  "...لنفسها أدىن قواـ الثبات 

   2..."كىذا اؼبدرؾ أف كونو تركياِّ يكفي الستعادة ثركاتو

فالذات الًتكية رغم إدراكها،  لسيطرهتا كىيمنتها إالٌ أهنا تتخلى عن أظبى مبادئها،  من أجل اغبفاظ 

على حياهتا،  كىنا ندرؾ انفبلت قيم اؽبوية،  اؼبتمثلة أساسا يف اغبفاظ على اؼببادئ،  كىذا ما يدؿ على ضعف 

 .شخصيتها

لن أٌدعي أنٍت كنت أكؿ من ضىرب حصانو،  قفز "يف حُت تربز الذات العربية اعبزائرية،  بشخصية قوية 

أبلغ مسافة . قبلي بعض العرباف كربٌكا كضربت أرجل خيوؽبم األرض حىت تصاعد الغبار،  قفزت على أعقأّم 

  3..."الٌرمي 

                                                
 .148اؼبصدر نفسو،  ص -  1
 .148الديواف اإلسربطي،  ص : عبد الوىاب عيساكم-  2
 .148اؼبصدر نفسو،  ص -  3
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حيث سجلت حضورىا من خبلؿ تبنيها للثورة كالدفاع عن أراضيها ك ىويتها، ضد االحتبلؿ الفرنسي 

بتقديبها للنفس كالنفيس،  كىذا مايدؿ على قوهتا كاستماتتها من أجل البقاء،  كعدـ رضوخها بأم شكل من 

 .األشكاؿ للمستعمر 

إف اختبلؼ أصوات األنا ك اآلخر،  يف ركاية الديواف اإلسربطي عبلمة على الصراع القائم بُت الذكات 

،  ك ما ىو ىامشي (اعبزائرم كالفرنسي)كيتجلى ذلك فيما ىو مركزم،  يسعى غلى السيطرة كإثبات الوجود 

 (الًتكي)يتخلى بسهولة عن قوة مركزيتو،  ما هبعلو ؿبط ضعف،  ك عرضة للزكاؿ 

كيعترب نسق اؽبيمنة كالسلطة من األنساؽ اؼبضمرة اغباضرة بشكل كبَت يف اؼبنت الركائي،  كيتجلى ذلك يف 

االستعبلء ك التقزًن ك التنمر،  حيث نشهد ذلك يف الرؤل اؼبتباينة حوؿ الوجود العثماين باألراضي اعبزائرية 

 .كاالحتبلؿ الفرنسي ؽبا بُت شخوص الركاية 

،  كجلسوا على كرسيو ـقبل سنُت عديدة حل بنو عثماف باحملركسة،  قتلوا أمَتىا الذم استنجد بو"

   1."كاضطهدكا أىلو 

دخوؿ العثمانيُت األراضي اعبزائرية، كاف بريئان سباما، ألف حكامها،  ىم من استنجدكا ّٔم إلنقاذىم من 

 .الغزكات كاغبمبلت الصليبية األكركبية، لكن يبدك أف حكمهم فيو نوع من اعبربكت كاالستبداد فيها 

يعرضوف على السكاف تسليم اؼبدينة، كي وبافظوا على " أما عند دخوؿ اؼبستعمر الفرنسي فنجدىم 

 ىنا تربز الصفة الثانية للحكم العثماين باعبزائر،  فهو يبدك ضعيفا أماـ قوة رغباهتم يف 2..."أمواؽبم كأنفسهم 

                                                
 .68عبد الوىاب عيساكم،  الديواف اإلسربطي،  ص-  1

 .141اؼبصدر نفسو،  ص -  2
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اغبفاظ على أنفسهم كأمبلكهم مقابل االنصياع كاػبضوع ألكامر الوافد اعبديد،  كسياستو االستعمارية،  بتسليمو 

 .مدينة اعبزائر على طبق من ذىب 

كبن دل ندخل احملركسة ألنكم استنجدمت بنا،  مثلما فعلتم مع :" فاغباكم اعبديد ؼبدينة اعبزائر يردد بثقة 

 حيث أف االستعمار الفرنسي يؤكد على احتبللو للجزائر،  كفرض 1..."األتراؾ،  جيشنا قد احتل اؼبدينة 

 .سياستو عليها بطريقة استفزازية متسلطة 

كبُت ىذا الشد كاعبذب يف حكم األتراؾ كالفرنسيُت ؼبدينة اعبزائر،  ىناؾ غياب تاـ لسلطة أىلها عليها، 

ما يبكن قولو ىنا عن النسق اؼبضمر ىو هتميش الثقافة العثمانية كالنظر إليها على أهنا احتبلؿ كليست خبلفة 

إسبلمية،  يف مقابل ذلك تضخيم كإعبلء شأف االستعمار الفرنسي الذم فرض كجوده بطريقة مباشرة،  كإف 

 .كانت غَت شرعية 

أف الشعوب اإلفريقية ك العربية ال يبكنها ربقيق "العنصر الفرنسي اؼبولع بشخصو الذم يرل كيعتقد 

مصاغبها إال بالفرد األكركيب ال يستطيعوف تنظيم حياهتم،  هبب دائمان أف يكوف ىناؾ سيد ينوب عنهم يسَت ؽبم 

حياهتم،  كىم ليس عليهم فعل شيء سول اعبٌد يف العمل،  كلكنهم بالرغم من كل ىذا ذبدىم أميىل إذل الكسل  

 2"قانعُت حبياة ال زبتلف كثَتان عن حياة حيواناهتم

الرؤية الفوقية اليت يبتاز ّٔا الفرد األكركيب عن غَته من أفراد آّتمع الدكرل، ردبا ىي ما جعلتو دائمان كعرب 

العصور اؼبتحكم يف زماـ أموره،  كالتدخل يف شؤكف غَته،  ىي أيضا ما جعلتو ىبوؿ لنفسو إرادتو، من خبلؿ 

 .تقديس ذاتو كهتميش اآلخر،  الذم يراه دائمان أقل منو درجة كيستصغره من كل النواحي

                                                
 .332اؼبصدر نفسو، ص -  1
 .263ص. الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم - 2
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يرددكف أف الفرنسيُت نرجسيوف حُت يتعلق األمر بلغتهم، لذا كجب عليا االعتناء باأللفاظ كالصيغ "

 ليس كحده العنصر الفرنسي يعلي من شأف ذاتو، فاآلخر أيضا اؼبتمثل يف العنصر اعبزائرم،  يقدسو من 1..."

 .خبلؿ االعتناء دبا يرمز ؽبويتو

كل ىذا وبيل كيرمز إذل نسق من األنانية كالنرجسية كحب الذات،  ككذا إذل نسق من اإلىانة كالتحقَت 

كإقصاء لآلخر،  كىذا يدؿ على التباين الواضح بُت حب اآلنا للتملك من جهة،  كرضوخ كانصياع اآلخر من 

 .     جهة أخرل 

 

 

 

 

 

  

                                                
. 207اؼبصدرنفسو،  ص -  1
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 :النسق االقتصادي_6

لطاؼبا ارتبطت السياسة جبميع نواحي اغبياة االجتماعية عامة،  كاالقتصادية خاصة،  ذلك أف االقتصاد 

يتحكم بشكل مباشر يف قوة كمكانة الدكلة، كألف آّتمع ينقسم إذل طبقات اقتصادية،فئة تستحوذ على الثركات 

  1"سؤاؿ نسق االقتصاد الرئيس يدكر حوؿ اؼبلكية أك عدـ اؼبلكية "كفئة أخرل ربـر منها، فإف 

ؽبذا يبكن القوؿ أف النسق االقتصادم اؼبتمثل يف السلطة االقتصادية،  ىو من يشكل العامل الرئيسي 

 اؼبهيمن على صبيع نواحي اغبياة االجتماعية،  ذلك ألنو ىو من يتحكم يف اؼبلكية كعدـ اؼبلكية 

كقد سبثلت الصيغة االقتصادية، يف ركاية الديواف اإلسربطي من خبلؿ سرد كقائع الوضع اؼبادم  باعبزائر 

خبلؿ فًتة اغبكم العثماين،  ك ما تبله من كجود االختبلؿ الفرنسي،  الذم تفنن يف فبارسة إرىابو على صبيع 

إف اؼباؿ إلو جديد، يغريك كي ربفر القبور كتأكل عظاـ " األصعدة،  كخباصة االقتصادية منها كنلمح ذلك يف 

   2"إخوتك بدعاكل كثَتة،  كإين ؼبوقن أننا نسحبها بالباخرة 

تبدأ ىنا قصة اؼبتاجرة بالعظاـ البشرية، اليت انطلقت عقب بداية االختبلؿ الفرنسي للجزائر، حيث مت 

 .استغبلؿ القبور عن طريق النبش كاغبفر، الستخراج رفات البشر، من أجل طحنها كاستخدامها يف تبييض السكر

ىذه اغبادثة تعترب من أبشع اعبرائم اؼبمارسة يف حق اإلنساف الذم أضحى ال يساكم شيء أماـ سلطة 

اؼباؿ، كىي داللة رمزية تشَت إذل كحشية اؼبعامبلت التجارية اليت تسعى إذل إنعاش السوؽ االقتصادم، كلو على 

 . حساب رفات اإلنساف

                                                
 .6ص . مدخل إذل نظرية األنساؽ : نيكوالس لوماف -  1
 .17اؼبصدر نفسو،  ص : عبد الوىاب عيساكم -  2
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حىت البابا نفسو دل يعد يؤمن باؼبسيح الذم تؤمن بو،  من اجل سلطة اؼباؿ ربولت : أيها البائس" 

 1..."ىؤالء األتراؾ احملمديوف كانوا يأخذكف أموالنا .األدياف إذل أقنعة 

ىيمنة سلطة اؼباؿ على العقوؿ،  من أخطر األمور اليت تصيب البشرية،  فاؼباؿ كحده ينسي اإلنساف  

مكانتو،  أخبلقو كحىت انتمائو،  كيف ىذا السياؽ نلمح إشارات غلى بزكغ فجر النظاـ الرأظبارل على كافة أكباء 

 العادل

بالنسبة إليهم العبلقات اإلنسانية ىي منابع متجددة للماؿ كالسلطة،  صرت أؤمن أف بعضهم دل "

،  أضحى اؼباؿ يتحكم يف  مبط العبلقات اإلنسانية كيفرض سلطتو 2..."يشارؾ يف اغبملة إال من أجل الذىب 

 .عليها بطريقة غَت مباشرة، كىذا ما وبيلنا على ىيمنة الثقافة اؼبادية كربكمها يف حياة الناس 

أتساءؿ عن اغبالة الغريبة اليت عليها .كيسمح ؽبم دبمارسة التجارة،  كلكن الضرائب كانت مضاعفة "...

اليهود يف ىذه اؼبدينة، من جهة يقرب الباشا بعضهم،  هبعلهم يشرفوف على صك النقود،  كتبديل العمبلت 

"...3   

يبقى كسب اؼباؿ ىو العامل الرئيسي اعبامع بُت فئات آّتمع الواحد دبختلف طوائفو،  كما يعترب ىو 

اؼبؤشر الفاصل،  يف طريقة التعامل مع كل فئة كطائفة،  إذ من خبلؿ نسبة الضرائب كأساليب صبعها ندرؾ نوع 

 .العبلقات القائمة داخل أم ؾبتمع من آّتمعات،  كىذا ما وبيلنا على ىيمنة كجربكت سلطة اؼباؿ

  

                                                
 .41ص . الديواف اإلسربطي : عبد الوىاب عيساكم - 1
.  186اؼبصدر نفسو،  ص -  2
 .195اؼبصدر نفسو،  ص -  3



 

 

 

 اخلامتة
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: الخاتمة

لػ عبد الوىاب عيساكم ' الديواف اإلسربطي ' من خبلؿ حبثنا كدراستنا لؤلنساؽ الثقافية يف اؼبنت الركائي 

 :توصلنا للنتائج التالية 

النسق نظاـ لو كظيفة، كىذه الوظيفة تعمل جامعة لكل عناصر البنية، كىو ؾبموعة من القوانُت  -

كالقواعد اليت تتحكم يف إنتاجها ؾبموعة من الظركؼ الداخلية اؼبتعلقة بالفرد كاػبارجية اؼبتعلقة 

 .باحمليط االجتماعي

الثقافة من اؼبكونات األساسية اؼبشكلة ؽبوية اإلنساف،  يتم من خبلؽبا إثبات الذات كالتحاكر مع  -

 .اآلخر، فهي كليدة التفاعل بُت األفراد كالتفاعل بُت آّموعات

النسق الثقايف جانب مضمر يف اؼبنتوج اإلبداعي اؼبقدـ للقرٌاء الذين يقدموف قراءات جديدة  -

 .كتأكيبلت تتناسب مع اؼبضموف، كىو موجود يف اػبطابات

يتجلى النسق الثقايف من خبلؿ نسقُت أحدنبا ظاىر ك اآلخر مضمر،  كىذا األخَت يعد نسق  -

 مركزم يف إطار اؼبقاربة النسقية الثقافية 

األنساؽ الثقافية يف تعالقها كتداخلها، يف النص الركائي تساىم يف إعطاء صورة جديدة للمنت  -

 الركائي 

 :ىناؾ أنساؽ ثقافية كثَتة مهمة يف اؼبنت الركائي ذبسدت يف عدة أبعاد منها  -

  الزمن يف ركاية الديواف اإلسربطي شهد تبلعبان كبَتان من طرؼ الركائي كذبلى ذلك يف طريقة سرده

 .لؤلحداث بشكل ارتدادم 
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  تشكل اؼبكاف عنصران مهمان يف اؼبنت الركائي ساعد يف ربديد بؤرة األحداث القائمة، كالصراعات

اؼبتخيلة ك الواقعية بُت شخوص الركاية يف حيز جغرايف عرؼ دبدينة إسربطة كىي يف األصل 

 .مدينة  اعبزائر 

  النسق االجتماعي يستوجب األنا كاآلخر،  إٌما يف حالة توافق أك يف حالة صراع فهو يبثل عبلقة

أم أف الفرد يتعلم التكيف مع معايَت السلوؾ كىذا / ،(اؼبستعمر / أىل احملركسة  )األنا باألخر 

 .يدؿ على البراط عناصر الثقافة يف أنساؽ فعل الفرد

  ،يتجلى النسق الديٍت يف اؼبنت الركائي من خبلؿ تعدد األدياف ك طرؽ أخذىا ك االعتقاد ّٔا

 . كترطبها عبلقة كطيدة بالثقافة كوهنا مرتبطة باؼبعتقد

  النسق السياسي يعد احملور األساسي اؼبوثق للعبلقات القائمة بُت شخوص الركاية، كىو متعلق

 .دبمارسة السلطة كنشاطاهتا اليت تتحكم يف السَت اغبسن للمصاحل االجتماعية اػباصة كالعامة

  ذبلى النسق االقتصادم يف ركاية الديواف اإلسربطي من خبلؿ نقل الوضع اؼبادم القائم باعبزائر

 .     خبلؿ فًتة اغبكم العثماين ك االستعمار الفرنسي



 

 

 

 قائنة املصادر واملراجع
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عبد اهلل الغدامي،  النقد القايف قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية،  اؼبركز الثقايف اؼبملكة اؼبغربية،  الدار  (3

  2005البيضاء  لبناف،  بَتكت، ط،

 ـ1991، 1ؿبمد مفتاح، النص من القراءة إذل التنظَت،  شركة النشر كالتوزيع اؼبدارس،  دار البيضاء،  ط (4

، 1طالثقايف العريب، الدار البيضاء . التشابو كاالختبلؼ كبو منهجيةمشولية مركزية : ؿبمد مفتاح    (5

1996. 

 . 2006يوسف ؿبمد رضا،  معجم العربية الكبلسيكية كاؼبعاصرة،  مكتبة لبناف ناشركف،  لبناف،  (6

إيبيل بديع يعقوب كميشاؿ عاصي اؼبعجم اؼبفصل يف اللغة كاألدب،  دار العلم للمرابُت،  بَتكت لبناف،   (7

. ـ1987،  1آّلد األكؿ،  ط
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لبناف،  د ط  - ظبَت خليل،  مصطلحات الدراسات الثقافية ك النقد الثقايف،  دار الكتب العلمية،  بَتكت (8

 . ـ1971

ؿبمد عبد اؼبعبود مرسي،  علم اإلجتماع عند تالكوت بارسونزبُت نظرييت الفعل كالنسق اإلجتماعي  (9

 ،  د ت 1دراسة ربليلية نقدية،  مكتبة العليقي اغبديثة،  ط

ناذر كاظم،  سبثبلت اآلخر صورة السود يف اؼبتخيل العريب الوسيط،  اؼبؤسسة العربية للدراسات  (10

. ـ2004، 1كالنشر،  بَتكت ػ لبناف،  ط 

النقد النسقي سبثيبلت النسق يف الشعر اعباىلي،  األىلية للنشر كالتوزيع،  : يوسف ؿبمود عليمات  (11

 2015،  1ط, األردف _عماف 

،  1سوريا،  ط- نقد أديب أـ نقد ثقايف،  دار الفكر،  دمشق: عبد اهلل الغٌدامي،  عبد النيب اصطيف  (12

2004  

لسانيات اػبطاب كأنساؽ الثقافة،  الدار العربية للعلـو ناشركف،  بَتكت : عبد الفتاح أضبد يوسف  (13

  ى 1431/ ـ 2010، 1لبناف،  ط _

السردية العربية اغبديثة األبنية السردية ك الداللية،  اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : عبد اهلل إبراىيم  (14

 .    2013،  1لبناف،  ط_بَتكت 

السرد العريب القدًن األنساؽ الثقافية  كإشكالية التأكيل،  اؼبؤسسة العربية للدراسات : ضياء الكعيب  (15

 .2005، 1كالنشر،  األردف،  ط 

. األنساؽ الثقافية كصراع اؼبرجعيات قراءة يف ركاية الصدمة لػ ياظبينة خضرا: خالد السايغي  (16
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لبناف،  - دار اؼبنتخب العريب للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت . نظرية األدب : شكرم عزيز ماضي  (17

  1993، 1ط 

  2007،  1اؼبغرب،  ط– دار ثقافة،  الدار البيضاء . الرحلة كالنسق : بوشعيب الساكرم  (18

لبناف، – اؼبركز الثقايف العريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،  بَتكت . بنية النص السردم : ضبيد اغبميداين  (19

.  1991 1ط

– منشورات اؽبيئة العامة السورية للكتاب، دمشق . صباليات اؼبكاف يف ثبلثية حنامينو : مهدم عبيدم  (20

  2011،  5سوريا ط

  1987،  3دار األكقاؼ اعبديدة،  لبناف، ط. شخصييت كيف أعرفها : ميخائيل ابراىيم أسعد  (21

مكتبة مؤمن قريش،سلسلة الدراسات . اؼبسألة الثقافية من أجل بناء نظرية يف الثقافة : زكي ميبلد  (22

لبناف  –، بَتكت 2اغبضارية  ط

- اؼبركز الثقايف العريب،  بَتكت . (الشخصية– الزمن - الفضاء)بنية الشكل الركائي : حسن حبراكم  (23

 .1،1990لبناف  ط

اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  بَتكت . صباليات اؼبكاف يف الركاية جربا إبراىيم جربا: أظباء شاىُت (24

  2001، 1األردف، ط– لبناف  دار فارس للنشر كالتوزيع،  عماف – 

 2008، 1دار اؼبعرفة للنشر،  تونس،  ط . الركاية كالتاريخ دراسة يف زبييل مرجعي : ؿبمد القاضي  (25

 الكتب المترجمة- 2

ـ  1993، 1جابر عصفور،  دار سعاد الصباح،  القاىرة،  ط: اديت كريزكؿ،  عصر البنيوية تر (26
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نيكبلس لوماف،  مدخل إذل نظرية األنساؽ،  تر، يوسف فهمي حجازم، منشورات اعبمل،  د ط،   (27

 د ت 

 .4ـ،  ط 2000عبد الصبور شاىُت،  دار الفكر،  اعبزائر،  : مالك بن نيب،  مشكلة الثقافة،  تر  (28

، 1مصر، ط – عبلء الدين أبوزينة،  دار األداب،  لبناف : ادكارد سعيد،  الثقافة ك اؼبقامة،   تر (29

2006 /2007. 

منَت السعيداين،  مركز دراسات الوحدة : دنيس كوتش،  مفهـو الثقافة يف العلـو اإلجتماعية،  تر (30

 .2007،  1العربية،  بَتكت،  ط 

عبد الكبَت شرقاكم،  دار توبقاؿ للنشر، : اؼبقامات السرد كاألنساؽ الثقافية،  تر: عبد الفتاح كيليطو  (31

 .   ـ2001، 2الدار البيضاءػ اؼبغرب،  ط 

،  مطابع . النطرية االجتماعية من بارسونز إذل ىاربوماس : اياف كريب  (32 ترصبة ؿبمد حسُت غلـو

 .74الكويت 

  2009، 1د سلم انقعغراين،اؼبطبعة العربية للًتصبة،  ط . تر. اؽبيمنة الذكورية : بيار بورديو  (33

 القواميس والمعاجم- 3

  4،  ط2005، 14ابن منظور،  لساف العرب،  دار صادر للطباعة كالنشر، بَتكت،  لبناف،  ؾبلد  (2

ـ  2005

 1، ط4اػبليل ابن أضبد الفراىيدم،  كتاب العُت،  العلمية،  بَتكت،  لبناف، آّلد  (3

 218ق 1424/ـ2003
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دار الكتب العلمية   ؾبد الدين بن يعقوب الفَتكز آبادم، القاموس احمليط،  منشورات ؿبمد علي بيضوف، (4

ق  1424/ـ 2004،  1بَتكت  لبناف،  ط

ابراىيم مصطفى أضبد حسن الزيات،  حامد عبد القادر، ؿبمد علي النجار،  اؼبعجم الوسيط،  اؼبكتبة  (5

 919-915اإلسبلمية للطباعة كالنشر كالتوزيع،  استنبوؿ،  تركيا،  د ط،  د ت،  ص

، 1ظبَت سعيد حجازم،  قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر،  داراآلفاؽ العربية،  القاىرة،  ط (6

 .34ق،  ص  1421/  ـ 2001

 :الرسائل العلمية_ 4

حبث مقدـ لنيل . األىوار يف الركاية العراقية دراسة يف ضوء النقد الثقايف : عركبة جبار أصواب اهلل   (1

 . 22ىػ، ص 1434/ـ2013العراؽ  – شهادة اؼباجستَت يف اللغة العربية ك آدأّا،  جامعة البصرة 

 :المجالت_ 5

دكنية اؼبرأة يف آّتمع اعباىلي كفوقياهتا يف : عبد اهلل حبيب التميمي،  سحر كاظم ضبزة الشجَتم  (1

 .316، ص 2العدد / 22العلـو اإلنسانية / الشعر،  ؾبلة جامعة بابل 

ؾبلة العلـو العربية . األنساؽ اؼبضمرة يف ركاية اؼبقاـ اؼبرائي اعبمعة اغبزينة لوسيٍت األعرج : فارس بَتة  (2

 .1287، 2020مارس 15، ت 01: ،  العدد 12آدأّا،  آّلد 

األنساؽ اؼبضمرة يف رسـو كاظم النوير من منظور النقد : نادية أيوب عيسى،  تسواىن تكليف ؾبيد  (3

. 277، ص 2019،  ت 2، العدد27ؾبلة جامعة بابل للعلـو االنسانية،  آّلة . الثقايف 

،  عُت الرأم اعبمعة  -ثقافة النص ك مرجعيات النسق – النقد النسقي : يوسف ؿبمود عليمات  (4

 . 11:00ـ،  سا 02/05/2021 تاريخ التحوؿ 01:00ـ،  سا 30/03/2012
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ذبليات األنساؽ الثقافية يف ركاية ىذا األندلسي،  ؾبلة علـو اللغة العربية ك آدأّا،  آّلد : ميلود ررادم (5

 .   627، ص 30/11/2020، ت 3،  العدد 12

األنساؽ الثقافية كصراع اؼبرجعيات قراءة يف ركاية الصدمة لػ ياظبينة خضرا،  ؾبلة : خالد السايغي  (6

.  789، ص 2020،  5،  العدد 9إشكاالت يف اللغة كاألدب،  ؾبلد 

ؾبلة األتر جامعة قاصدم مرباح  (االستدعاء كالداللة  )الركاية كالتاريخ عند كاسيٍت األعرج : أضبد بقار  (7

 . 111، ص 2014جانفي / 91كرقلة،  اعبزائر،  العدد 

 60ؾبلة اعبديد،  العدد . الركاية كالتاريخ اؼبستلهاـ التاريخ يف كتابة األدب : عواد علي كىيثم حسُت  (8

.  220، ص aljadeedmagazine .comيناير،  كانوف الثاين

 9862ؾبلة األياـ،  العدد . اؼبرجعية التارىبية للركاية اػبليجية : فهد حسُت  (9
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 : المالحق

 : ملخص الرواية _1

ركاية ذات طابع تارىبي اجتماعي صدرت عاـ ' عبد الوىاب عيساكم':لػ' الديواف اإلسربطي'تعد 

حيث يسرد لنا الراكم كقائع تعود إذل أىم  (1833-1816) تدكر أحداثها يف اغبقبة الزمنية ما بُت 2018

ككذلك ربدث  (إسربطة)مرحلة يف تاريخ اعبزائر كاالحتبلؿ الفرنسي ك اللحظات األكذل الجتياحو مدينة احملركسة 

 .عن الفًتة اليت سبقت االحتبلؿ الفرنسي كىي اغبكم العثماين للجزائر

عرب متوليات سردية كرؤل ككجهات نظر زبتلف بُت الشخوص ' الديواف اإلسربطي'جسدت لنا ركاية 

 . اؼبكونة للمنت الركائيةاػبمسة الرئيسي

الفرنسية ' طولوف'ذلك اؼبراسل الصحفي الذم كلف بتدكين أحداث اغبملة منذ بدايتها يف ' ديبوف'قبد

ليجد نفسو أسَتان لدل األتراؾ حُت ' نابليوف'الذم كاف جندم يف جيش ' كافيار'كىو يقف ضد شخصية 

تواجدىم يف اعبزائر كبعد تعرضو لبلعتقاؿ كمعاملتو كالعبيد فبقيت أثارىا النفسية يف شخصيتو كسلوكو مع 

 .اآلخرين جعلت منو حاقدان على كل ما ىو عريب كتركي 

ابن 'باإلضافة إذل ذلك قبد ثبلث شخصيات جزائرية تتباين مواقفهم مع الوجود العثماين يف اعبزائر، مثبل 

الذم يبيل إذل السياسة كوسيلة لبناء العبلقات مع العثمانيُت كالفرنسيُت فهو كاف يدافع عن القضية اعبزائرية ' ميار

ضبة 'كلذلك يتعارض مع شخصية ,بطرؽ سلمية كيقف يف كجو اؼبستعمر من خبلؿ العرائض كاؼبناشدات 
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الذم كاف لو كجهة نطر أخرل ىي أف الثورة ىي الوسيلة الوحيدة للتعبَت عن اؼبعاناة ك االستعباد اليت ' الٌسبلكم

 .أغبقها اؼبستعمر دبدينة كأىل احملركسة 

لعبت شخصية اؼبرأة اعبزائرية اليت انتهكت كرامتها على يد اؼبستعمر فهي سبثل جزءا من ' دكجة'أما 

احملركسة كانت تراقب بصمت ؼبا كاف وبدث من ربوالت لتلك اؼبدينة من مرارة العيش كقسوهتا دفعها للتخلي عن 

 .أحبلمها 

مستغبل حادثة اؼبركحة بوصفها ' نابليوف بونابرت'يعرض فيها الركائي ىزيبة ' كاتولو'كما يسرد علينا معركة 

' ديبوف'األفق اؼبتمثل يف الغزك الفرنسي للجزائر ككذلك الكشف عن األسباب اغبقيقية من االحتبلؿ، كخيبة أمل 

 . يف هنب احملركسة كاالستيبلء على ثركاهتا ' كافيار'من صديقو 

الفرنسي الذم ' كافيار'كحاكؿ أيضا أف يقدـ للقارئ مقارنة بُت إسربطة القديبة كاعبزائر من خبلؿ رؤية 

كلمة إسربطة كيطلقها على مدينة احملركسة فهو يعترب أىل احملركسة بأهنم ؾبرد بربر ' ديبوف'كاف يسرد دائما أماـ 

 .نبجيوف 
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 : سيرة الكاتب_2

عبد الوىاب عيساكم  كاتب كركائي جزائرم يعترب من الكتاب الشباب يف اعبزائر كىو أكؿ جزائرم يفوز 

 . ـ2020جبائزة البوكر العاؼبية للركاية العربية عاـ 

ـ دبدينة حاسي جبدح كالية اعبلفة زبرج من جامعة زياف 1985كلد عبد الوىاب عيساكم شهر مارس 

 . عاشور،  كيعمل مهندس صيانة 

  مؤلفاته الروائية: 

 سيَتا دم مويريت  -

 سينما جاكوب  -

 الدكائر كاألبواب  -

 سفر أعماؿ اؼبنسيُت  -

 الديواف اإلسربطي  -

 الجوائز : 

 :فاز الكاتب بعدة جوائز أنبها 

  ـ عن ركايتو سينما جاكوب 2012جائزة رئيس اعبمهورية علي معايشي سنة  -

 ـ جائزة آسيا جبار للركاية عاـ 2013تنويو جائزة الشارقة عن ؾبموعتو حقوؿ الصفصاؼ عاـ  -

 . ـ عن ركايتو سَتادم مويريت 2015

اؼبسابقة الزطنية للركاية القصَتة اؼبنظمة من طرؼ الرابطة الوالئية للفكر كاإلبداع بوالية الوادم  -

 ـ عن ركايتو سيَتادم موبريت 2014عاـ 
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 ـ عن ركايتو الدكائر ك األبواب2017جائزة سعاد الصباح للركاية عاـ  -

 .عن ركايتو سفر أعماؿ اؼبنسيُت 2017جائزة كاتارا للركاية غَت منشورة  -

 .  1عن ركايتو الديواف اإلسربطي2020اعبائزة العاؼبية للركاية العربية البوكر عاـ  -

 

                                                
 .23/06/2021سَتة ذاتية مرسلة للطالبتُت من طرؼ الركائي عبد الوىاب عيساكم بتاريخ -  1
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 :ملخص الدراسة

من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أف عبد الوىاب عيساكم يف ركاية الديواف اإلسربطي استطاع سبرير قناعاتو 

 إذل صبهور القرٌاء ، من خبلؿ سرد أحداث اؼبنت على لساف طبس شخصيات تناكبت على ذلك 

، خبلؿ فًتة (احملركسة  )جاءت لغة الركاية ملغمة بأنساؽ ثقافية عربت عن الصراعات القائمة يف اعبزائر 

 .حاظبة من تارىبها 

.  فشهدت الركاية حضور كبَت ؼبختلف األنساؽ الثقافية االجتماعية ك السياسية ك التارىبية

Summary of the study: 

From the above it can be said that Abdul Wahab Issawi in the novel Diwan 

Al-Isserti was able to pass his convictions to the readership, by recounting the 

events of the metn by five characters who took turns to do so  

The language of the novel is filled with cultural patterns that expressed the 

conflicts in Algeria (guarded), during a crucial period in its history. 

The novel witnessed a large presence of various socio-political and 

historical cultural patterns. 

 


