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جذليح الحة والحشب في سوايح 

إتشاهين وطاس :  لـ "هقاتش الياسوين"
 



 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

  ﴾ فأما الصبد فيرهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فينلث يف األزض ﴿

 صدق اهلل العظيه    

 : وقال زضول اهلل صلى اهلل عليى وضله

  ﴾ إن املالئلة لتضع أجنحتوا لطالب العله زضا مبا يصنع ﴿           

                                   

 دعـــــــــاء

اللوه ال جتعلين أصاب الغسوز إذا جنحت، وال يأس إذا         " 

 " أخفقت، وذكسني إن اإلخفاق التجسبة اليت تطبق النجاح

اللوه إذا أعطيتين جناحا فال تأخر تواضعي ، وإذا أعطيتين تواضعا فال  "

  "تأخر اعتصاشي  بلساميت

 



 

 
 

 شكــــر وعرفــــان                

 
 

رب أ وزعين أ ن اشكر نعمتك اميت أ نعمت عيل وعىل وادلي وأ ن أ معل صاحلا ترضاه « 

 . »وأ دخلين برمحتك يف عبادك امصاحلني

رضا " إال أن أتقدم بوافر التقدير وجزيل الشكر إلى األستاذ في ىذا المقامال يسعني 

 حيث مطبوعةالذي تكرم باإلشراف عميو منذ أن كان فكرة حتى تجسد نسخة "  معرف

  .جزاه اهلل كل خير.كان موجيا ومصححا ومرشدا

سجل فضال أ بيد أن ىذا ال ينسيني أن اآلداب، كمية  وأساتذةكما أشكر األساتذة المناقشين

  .بعيد كل من ساعدني من قريب أو إلىوشكرا 



 
 

 

إىل مو رفعت إلٌّ ِدٓ فلم خيّب رجائْ ،إىل الذٓ سألتٌ فأجاب دعائْ،  

 .إلّك ِا اهلل كل الشكز َالعزفاى

إىل مو إحرتقا لّهريا دربْ، إىل الذِو ِعجز اللشاى عو تعداد فضائلًما، إىل 

 .الذِو علمانْ أى احلّأ مثابزٔ َكفاح إىل أمْ َأبْ 

 .سًام، نعّمٕ: إىل أخيْت

 ْٓ  .َلّد، نُر الدِو: إىل أخُ

 إىل صدِقاتْ يف اجلامعٕ 

إىل مو ساعدنْ َثابز معْ كاى نعم املشاعد َنعم الزجل مشعُد بو ناجْ 

 .فجزاٍ اهلل ألف ألف خريا

إىل كل مو َسعٌ قليب َمل ِشعٌ قلمْ،إىل كل مو قزأ يذا اإليداء َمل جيد 

 .امسٌ
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 مقــدمة 

لقد كانت أىم آليات االنفتاح ىو الخروج من حالة اإلشباع التي وصمت إلييا الرواية 
الجزائرية خالل عقدين من الزمن إلى نوع من الحوارية والجدل الذي يشكل االنعطاف 
النوعي نحو إيجاد متخيل سردي متميز، فكانت بداية تغيير المتخيل ىو البحث عن 

جذور األزمة وموضوع العنف السياسي وآثاره اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا فإذا كان واقع 
وقد سمح ليم بتنظيم القيم . السبعينيات قد أفاد الروائيون من ازدواجية الخطاب والمواقف

في سياق ينتقد من خاللو ويبشر أو ينذر بمستقبل ما، فإن روايات التسعينيات تعبر 
بمختمف أشكاليا وبدرجات متفاوتة عن ىذه الوضعية، ويمكن الوقوف عمى ذلك من خالل 

 . جدل الحالة والفعل في ىذه الروايات

ذا تتبعنا المسار السردي لفعل الحكي في رواية  لمروائي الجزائري " مقابر الياسمين"وا 
الحب "  تيمتي" وجدناىا تجسد جدال قائما عمى المفارقة المفظية بين " إبراهيم وطار" 

 والتي سميت  والحرب من خالل تصويره لفترة من الفترات األليمة التي عاشتيا الجزائر
بالعشرية السوداء أين نرى الحب والحرب، وتتجمى أىمية ىذا البحث في كونو يدرس 
ثنائية ضدية تبرز أشكال تماىي المكان والزمان مع عناصر الفعل الروائي فمما كانت 
الرواية ىي فعل استحضار الزمان والمكان كان البد أن يسيطر ىذا الياجس الوجداني 

الحب والحرب في رواية " تيمتي" عمى كل عناصر الفعل الروائي، إن ىذا الجدل بين 
 يكشف محاسن الحب ومساوئ الحرب، ويجعل من المكان الذي تتحرك "مقابر الياسمين"

 . فيو شخصيات الرواية فضاء الحتواء عوالم مختمفة وأصناف شتى من الوعي

مقابر "جدلية الحب والحرب في رواية : وقد اخترنا ىذه المذكرة الموسومة بـ
الذي دلت عميو بنية الرواية وحوار " التيميتين" سعيا لكشف الصراع القائم بين " الياسمين
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الشخصيات التي تثير مجموعة من المعاني حتى يمكن اعتبارىا مؤثرات كنائية عمى 
 . الفضاء الذي انبثقت منو في صورة تعبر عن عالقة المكان بالقيم

الحب والحرب نبرز إشكالية ىذا البحث والتي تقوم عمى مجموعة " تيميتي"  وعْبر جدل 
ما ىو الحب؟ وما ىي : من األسئمة، سنحاول اإلجابة عنيا عبر ثنايا فصولو منيا

الحرب؟ ما المالمح الفمسفية واألدبية لمحب والحرب؟ وكيف وظف إبراىيم وطار ىذه 
الثنائية الضدية في عممو الروائي؟ ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو من خالل الدراسة الجدلية 

و الحرب، ونظرا لطبيعة الموضوع قسمنا ىذا البحث إلى مقدمة ومدخل تحدثنا  بين الحب
فيو عن نشأة الرواية الجزائرية وتطورىا، وفصل أول تناولنا فيو الجانب النظري، فكان 

شكالية المصطمح" عنوانو الرئيسي  ، جاءت مباحثو ترتكز أوال "ثنائية الحب والحرب وا 
عمى مصطمحا الحب والحرب بين الماىية واالشتقاق، يميو الحديث عن المالمح الفمسفية 

 .واألدبية لمحب والحرب

 بنية الجدل القائم بين الحب" : أما الفصل الثاني والذي يعتبر تطبيقيا فقد وسم بـ
 حيث مبحثو األول جاء موسوم بعنوان دراسة الجدل ،"والحرب في رواية مقابر الياسمين

عمى مستوى الشخصيات والفضاء المكاني والزمن، ثم يميو المبحث الثاني الذي تطرقنا 
فيو لتجميات مظاىر الحب والحرب في الرواية، وأنيينا بحثنا بخاتمة ىي حصيمة ما 

 . توصمنا إليو من نتائج

   والمنيج المتبع في ىذه الدراسة فقد اعتمدنا المنيج البنيوي في تقصي الثنائية الضدية 
الحب و الحرب، مع شيء من المنيج التاريخي فيما تعمق باألحداث التي عرفتيا الجزائر 

 .في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين

شعرية "     وقد اعتمدنا عمى مجموعة معتبرة من المصادر والمراجع، كان أىميا كتاب 
الزمن في " لحسن بحراوي وكتاب " بنية الشكل الروائي " لمحمد عزام، و" الخطاب السردي
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جدة : وقد واجيتنا بعض الصعاب والعراقيل أىميا. لميا حسن قصراوي" الرواية العربية 
 . الموضوع المدروس وقمة الدراسات و المراجع التي تناولتو خاصة ما تعمق بجانب الحرب

 وختاما ال يسعني إال شكر األستاذ المشرف رضا معرف الذي كان لنا السند في     
 . إتمام بحثنا ىذا منذ بدايتو إلى النياية ولم يبخل عمينا بتوجيياتو ونصائحو

                   

 



 

 
 

 :مدخــــــل

  نشأة وتطور الرواية الجزائرية
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نتج عنو ظيور أجناس أدبية جديدة ولعل  عرفت الحركة األدبية تطورا وازدىارا كبيرا،  
قباال خاصا من طرف األدباء والقراء عمى ةأىم ىذه األجناس، الرواي  التي لقيت اىتماما وا 

 . فعمل النقاد عمى ترقيتيا وتطويرىا وتحديد عناصرىا الفنية . حد سواء
 مفهوم الرواية . 1 
:  لغة.أ
 فاألصل ما كان خالف منو ثم يشتق واحد، الراء والواو والياء أصل (، يو، ر)    

 .منوالعطش ثم يصرف في الكالم لحامل ما يروي 
.  َرَوْيُت عمى أىمي ريَّا:األصمعيفاألصل َرَوْيُت من الماء ريَّا، و قال 

. وىو راٍو من قوم رواة، وىم الذي يأتونيم بالماء
 1. ثم شبو بو الذي يأتي القوم بعمم أو خبر فيرويو، كأنو أتاىم برييم من ذلكىذافاألصل 

 حيث االصطالحي الجانب من مفيوميا لغة نحددوبعدما تحدثنا عن مفيوم الرواية 
شغل تعريف الرواية النقاد والمبدعين في الغرب والشرق عمى حد سواء مما جعميا عمى 

 تجاربيا في اآلداب الغربية والشرقية من أصعب األجناس األدبية وأقميا قابمية اختالف
 2.لمتحديد
.  لمفيوم الرواية اصطالحاننتقلوعميو      
:  اصطالحا.ب

 "غموميزال أحمد" شكل من أشكال الثقافة، فيذا أدبا ىي  نالرواية قبل أن تكو      
ىي قبل ذلك وبعده شكل من أشكال ف ألدبيةاقبل أن تختص الرواية بخاصياتيا  «يقول

 يعتمد خياليكما أن من الدارسين من يرى أن الرواية جنس أدبي نثري  ،  3 » ةالثقاف

                                                           

   ، نجُبٌ،ل، ثٛشٔدةاسٌٔ، داس انحـػجذ انغالو يحًذ ِ: ذ، ديؼدى يقبٚٛظ انهغخ، ثٕ انحغٍ اثٍ صكشٚبأفبسط ٌ اة 1

 . 391ص، (ٖ ٔ س) يبدح   
2

 .391يصذس َفغّ، ص  ال
3

 htm / ،(03،06،2015 .) يُتذٚبد عتبس تبًٚض file://J: / يفٕٓو انشٔاٚخ ،



 الجزائرية الرواية وتطور نشأة                                                                                               مدخـــــــل

 

7 
 

السرد والحكي، وتجتمع فيو مكونات متداخمة أىميا األحداث والشخصيات والزمان 
. والمكان والرؤية الروائية

 فالرواية عمل الروائي،ن عمدوا إلى إبراز مكونات العمل يوعميو نستشف أن الباحث     
نثري باألساس، فعمى الرغم من وجود أعمال روائية تضم نصوصا شعرية، إال أن النثر 

 .قد نتفق مع الباحثين في مسألة الخيال وقد نختمفوىو الذي يغمب عمييا، 
 فإذا كان ما يقصدونو ىو أن الرواية عمل تخيمي فيم يقصون مجموعة من الروايات     

. التي تتخذ من الوقائع اليومية والتاريخية موضوعا ليا
والمكان،ىذا األخير  ناكما أن الرواية تتوفر عمى عنصر الحدث والشخصيات والزم

 ،1فيو العمود الفقري الذي يربط بين أجزاء الرواية بعضيا ببعض لغالب ىمسا رأي فيو،
اآلن نفسو، فالرواية نص والنص لو صورتو  وتبقى الرواية شكال مغمقا ومفتوحا في

إال أنو متداخل المكونات؛ منفتح عمى األنماط التعبيرية األخرى، عمى  األيقونية المغمقة،
ا ذ صارمة، وهاإن شكميا ذاتو يفرض عمييا قيود« :حين يقول" إدوارد الخراط" حد تعبير

القيد المفروض عمييا من الشكل يمكن أن يتيح ليا حرية ال تكاد تتوفر لفن أو لشكل آخر 
 .2»...من أشكال الفنون

  إلى الحديث عن نشأتوننتقلوعميو وبعد حديثنا عن مفيوم الرواية لغة واصطالحا،      
 نشأة الرواية في المغرب العربي و بالتحديد في عمىعند العرب معرجين في ذلك 

 .الجزائر
الرواية ىي ديوان الحياة المعاصرة فيي تستطيع أن ترسم عبر صفحاتيا وفصوليا  

كل خصائص الحياة وسماتيا، فالرواية الجيدة قطعة من الحياة أو ىي الحياة نفسيا، ومنو 
 .العربسنحدد حدود نشأة الرواية عند 

                                                           
1

 htm / ،(03،06،2015.) يُتذٚبد عتبس تبًٚض file://J: /  يفٕٓو انشٔاٚخ ،
2

 يدهخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ،     صٔصٔ َصٛشح، إشكبنٛخ انفضبء ٔ انًكبٌ فٙ انخطبة انُقذ٘ انؼشثٙ انًؼبصش انؼشثٙ، 

 . 1،2 ، ص2010 ثغكشح،  خبيؼخ 
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 الحقيقي الذي عرفتو الرواية كان منذ العقد األول من القرن العشرين االزدىارإن  
وخصوصا الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، إذ تكاثرت األعمال الروائية وتنوعت 

. تجاربيا و عنيت بأساليب فنية جديدة
لف وتسعمائة أ التي نشرت في سنة "محمد حسين هيكل" لـ "زينب"وتعد رواية     
إذ .، الميالد الفعمي لمرواية العربية في رأي الكثير من النقاد والباحثين ميالدي عشرةواثني

 تجربة إنسانية مصيرية نالتعبير عانتقمت بيا من طور التسمية أو التيذيب الخمقي إلى 
ونضج ىذه الرواية يعود إلى ما سبقيا من أعمال روائية إلى الثقافة األوروبية  .صميمية

لى اقترابو الشديد في الوقت نفسو من واقع الحياة المصرية  "ىيكل"التي نيل منيا  وا 
  1.وتعبيره عنيا تعبيرا ينم عن إحساسو بيا وتفاعمو معيا

 األسبق تاريخيا بل ىي األنضج من الناحية الفنية "زينب"وىذا ال يعني أن رواية       
باإلضافة إلى روايات أخرى عربية صنفت بأنيا السباقة تاريخيا نذكر منيا الروايات 

". األجنحة المنكسرة" أىميا "جبران خميل جبران" وروايات "جورجي زيدان" ـالتاريخية ل
العمل الروائي  وعميو فقد كانت كل ىذه األعمال الروائية النواة األولى لنشأة وظيور

بل إن رواية  ولكنيا لم تكن األنضج من الناحية الفنية كما قمنا سمفا .في العالم العربي
  الفنية قد أرخ بيا نشأة الرواية الفنية وتعتبر األنضج من الناحية"حسين هيكل"لـ " زينب"

" عودة الروح"الجمالية، غير أن أول رواية حققت نجاحا ىي رواية 
 "بكذلك كت ،ين ميالدي وستة وثالثوتسعمائة ألف التي نشرت سنة "توفيق الحكيم" لـ 

. ،ىذا عن مصر"أديب" رواية "طه حسين" و"سارة"  رواية "العقاد
، ففي الشام كتب رأما عن األقطاب العربية األخرى فمم تنل الرواية نصيبا واف

 توفيق "لمكاتب" الرغيف"، كما تعد رواية "غابة الحق"رواية بعنوان " فرانسيس مراش"

                                                           
1
  ، ثٛشٔد، انذاس انجٛضبء،شؼشٚخ انفضبء انًتخٛم ٔ انٕٓٚخ فٙ انشٔاٚخ انؼشثٛخ، انًشكض انثقبفٙ انؼشثٙ،  حغٍ َدًٙ 

 . 20، ص 1990,1ط
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ؤرخ نشأة الرواية الفنية في لبنان كما ن ىي بداية الرواية الناضجة فنيا، وبيا "يوسف عواد
 1.، لنشأة الرواية في سوريا" شكيب الجباري" لمكاتب السوري"نَُّهم"نؤرخ برواية 

 في نتحدث عن ظروف نشأة الرواية بمسار الرواية عند العر وبعد حديثنا عن     
 .   المغرب العربي وخصوصا في الجزائر

 والتفاعل المستمر مع الثقافة االحتكاكظيرت الرواية في األدب المغاربي نتيجة  
التأثير، رغم أنو ال يمكننا إغفال الجيد الذي بذلو والغربية وىو ما نقصد بو عاممي التأثر 

الرواد خالل مرحمة التأسيس التي أعتمد فييا عمى الترجمة وعمى ما وصل إليو الروائيون 
كما أن الرواية ظيرت متواترة في البمدان المغاربية وذلك راجع إلى . في المشرق العربي

، أو بأسباب أخرى اجتماعية، حيث االستعمارعدة عوامل تتصل بعالقة ىذه البمدان مع 
الروائية وروِدىا بما يتجاوب مع   وقد أغنى النصوصانجد الموروث الشعبي الشفوي متوفر

. طموح القارئ و فيِموِ 
أما فيما يتعمق بالرواية في الجزائر فيمكن القول أنيا جاءت متأخرة عن باقي  

األقطار المغاربية، وال يقف أمرىا عند ىذا الحد؛ بل إن محصوليا غير وافر، كما أن 
خطوات تطورىا الفني بطيئة نظرا لمظروف التي كانت تعيشيا الجزائر، غير أنيا بعد 

  محميا صادقا لمتعبير عن أعماق الشعب الجزائرياتجاىا اتخذت لنفسيا االستقالل
  2.وتطوراتو وتاريخو وآمالو

 .برز كتابياأو  الرواية الجزائريةنشأةومن خالل ىذا ننتقل لمحديث عن ظروف  
إن األدب الجزائري جزء من كل ما ىو عربي، والرواية جزء من األدب لذلك لم تكن      

مفصولة عن حداثة ىذه النشأة في الوطن العربي بأسره، كما أن ىذه النشأة لم تأت بمعزل 
عن تأثير الرواية األوروبية، حيث أن تأخر الرواية في الجزائر مقترن بعدم وفرة محصوليا 

 احتمتإذ  والتي يثبتيا التاريخ ويعمميا الجميع وىذا نظرا لمظروف التي عاشتيا الجزائر،
                                                           

1
 ،2010 ، شؼشٚخ انفضبء انشٔائٙ، ثحث فٙ األشكبل ػبثشح انُٕع، داس انؼٍٛ، يدهخ انقذط، انقبْشح،حغٍ َدًٙ 

  .10ص  
2
. 10ص   شؼشٚخ انفضبء انشٔائٙ،، حغٍ َدًٙ 
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فوضع الجزائريون نصب أعينيم ىدفا ثابتا معينا ىو العمل عمى مقاومة  في فترة مبكرة،
وىذه الروايات صورت مراحل تاريخية واضحة وجسدت المقاومة  1.االستعمار الغاشم

واحتفمت بالمقاومين بطريقتيا الفنية الخاصة وىذا ما  الشعبية ضد االستعمار الفرنسي،
وجد استجابة تمقائية من جميور القراء الذين كانوا يريدون التعرف عمى تاريخ شعبيم 

وعقدة الروايات الجزائرية إبان االحتالل معروفة وتقميدية؛ إذ يحدث ظمم المستعمر وتثور 
فأسيمت ىذه الروايات في نشر . يتجمعون لمواجية القوة الغاشمةوثائرة الناس البسطاء  

يقاظ الحس لدى الشعب الجزائري بشكل مباشر أو غير مباشر بإقناعيا لو أن  الوعي وا 
  .تركيعواالستعمار ميما كان حضاريا فسيظل استعمارا يستيدف تذليل الشعب و 

 لمكاتب" غادة أم القرى": ىذا ما جسدتو أول رواية جزائرية مكتوبة بالعربية وىي 
 لنشأة األولىوتعد النواة  .ي ميالدوأربعين وتسعمائة وسبعة ألف سنة "أحمد رضا حوحو"

       .2  الجزائريةالرواية
ن نشأة الرواية الجزائرية لم تكن مفصولة عن حداثة الرواية إوعميو يمكن القول  

  .العربية وال عن تأثير الرواية األوروبية كما لم تكن بعزل عن تأثير الواقع الجزائري
كما شيدت الرواية الجزائرية قفزة نوعية وكمية إذ أنيا كتبت بالمغتين العربية       

الطالب " في ىذه الفترة األولىاالثنتانوالفرنسية، حيث لم تتعد المكتوبة بالمغة العربية 
  3."نور الدين بوجدرة"لـ " الحريق" والثانية ، "عبد الحميد الشافعي"لـ " المنكوب
بينما الروايات الجزائرية المكتوبة بالفرنسية كانت أكثر عددا، حيث شيت الفترة       

( ين ميالدي وستوأربعة وتسعمائة ألف -وأربعين وتسعمائة وخمسة ألف)الممتدة من 

                                                           
1

    يدهخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ،  إشكبنٛخ انفضبء ٔ انًكبٌ فٙ انخطبة انُقذ٘ انؼشثٙ انًؼبصش، ، صٔصٔ َصٛشح

 .9ص، 2010 ثغكشح،خبيؼخ 
2

  ،2010 ، داس انؼٍٛ، يدهخ انقذط، انقبْشحانُٕع، شؼشٚخ انفضبء انشٔائٙ، ثحث فٙ األشكبل ػبثشح ، حغٍ َدًٙ

.  35ص 
3

 يدهخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ، ،صٔصٔ َصٛشح، إشكبنٛخ انفضبء ٔ انًكبٌ فٙ انخطبة انُقذ٘ انؼشثٙ انًؼبصشُٚظش،  

. 11، ص 2010 ثغكشح،خبيؼخ 
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خمسة و وتسعمائة  ألف)ظيور سبعة وثالثون رواية، وكذلك في الفترة الممتدة ما بين 
   1.صدور سبعة عشرة رواية (ين ميالدي وتسعمائة واثنان وسبعألف -نيوست

الروايات الجزائرية المكتوبة بالفرنسية التي كانت  ر فترة الخمسينات فترة ظيوروتعتب 
الفرنسية عمى وجو وأكثر فنية من المكتوبة بالعربية ألنيا تفتحت عمى الثقافة األجنبية 

الخصوص فكانت رواية ناضجة و جادة؛ عبرت عن ىموم الجماىير، ومن بين الذين 
 الذي كان أبرز الكتاب الذين برعوا في "مولود فرعون"أبدعوا في ىذا الجانب الروائي 

، وكذلك "ابن الفقير"الكتابة بالمغة الفرنسية ويظير ىذا في الكثير من أعمالو منيا رائعتو 
ترجمت  ، وقد"عيد ميالد"، "الدروب الوعرة"، "األيام في بالد القبائل" و،"األرض والدم"

كذلك نجد رواية . أعمالو إلى عدة لغات منيا العربية واأللمانية واإلنجميزية والروسية
 التي لقيت نجاحا منقطع النظير والرواية كانت تمثل نقدا لممظالم "كاتب ياسين"ـ ل " نجمة"

 2.السياسية واالقتصادية التي كانت تمارسيا السمطة االستعمارية عمى البالد
ن عن ين الجزائرييوىكذا فالكتابة بالمغة الفرنسية لم تكن سوى أداة عبر بيا الروائي 

. لجزائريةاأىدافيم في تغيير واقعيم المرير و ترجموا بيا آمال و أحالم األمة 
ما في فترة السبعينات فقد سايرت الرواية الجزائرية الواقع، ونقمت مختمف التغييرات  أ

 التي طرأت عمى المجتمع بحكم الظروف والعوامل التي أسيمت في إحداث ىذا التغيير
االستعمار ومن المالحظ أن الرواية الجزائرية قد صبغت بصبغة ثورية، خاصة الثورة ضد 

 ودخمت الرواية في ما بعد مرحمة جديدة فييا ثورة ونضال االشتراكي،كما سايرت النظام 
 إذ انطمق الكاتب من الواقع الذي عاشو وعايشو في زمن األزمة فاصطمح عميو وانيزام،

الفترة أي فترة السبعينات كانت الفترة الفعمية لظيور راوية فنية   وفي ىذه.3 "أدب األزمة"ـب
 ما ال"، و"ريح الجنوب" في "عبد الحميد بن هدوقة"ناضجة، وذلك من خالل أعمال 

                                                           
1

 ،2010  شؼشٚخ انفضبء انشٔائٙ، ثحث فٙ األشكبل ػبثشح انُٕع، داس انؼٍٛ، يدهخ انقذط، انقبْشح، ، حغٍ َدًٙ

 .35 ص   
2

 .178، ص1967 نجُبٌ، ثٛشٔد، انؼشثٛخ، يُشٕساد انًكتجخ انًؼبصش، اندضائش٘ األدة خضش، عؼبد يحًذ 
3

  ، 2000,1ط،  قغُطُٛخ،  انشؤٚخ ٔانجُٛخ فٙ سٔاٚبد انطبْش ٔطبس،يُشٕساد خبيؼخ يُتٕس٘، ثٕرٚجخ إدسٚظ 

.  50،51ص   
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، وبظيور ىذه األعمال "طاهر وطار "لـ "الزلزال"و" الالز" و"محمد عرعار"لـ " ه الرياحوتذر
أمكننا الحديث عن تجربة روائية جزائرية جديدة متقدمة إذ أن العقد الذي تال االستقالل 

ن إلى الكتابة أو يمج الروائيينوجعل  الحر عمى المغة العربية،االنفتاحمّكن الجزائر من 
 تضاريس الواقع بكل تفاصيمو وتعقيداتو، سواء أكان ذلك بالرجوع إلى نع لمتعبيرالروائية 

أوالغوص في الحياة المعيشية الجديدة التي تجمت مالمحيا من خالل  فترة الثورة المسمحة
 .التغيرات الجديدة التي طرأت عمي الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية

 الطرح والمغامرة الفنية، وىذا راجع  فيشجاعةالإّن من سمات الرواية في ىذه الفترة 
 الكاتب بفعل الواقع السياسي الجديد، الّذي كان مناقضا لمواقع اكتسبياإلى الحرية التي 

 أن الكتابة فن ال يزدىر إال في ظل اعتبار قبل ىذه الفترة، عمى االستعماريالسياسي 
.  الحرية واالنفتاح
أن اإلطار   قد يدفع الكاتب إلى تبني مواقف ما كان ليتبناىا لواالضطيادفالقمع و

 1.السياسي كان مختمفا
في فترة الحديث عن الثورة الزراعية مساندة " ريح الجنوب" رواية "ابن هدوقة"كتب 

لمخطاب السياسي الذي كان يموح بآمال واسعة لفك العزلة عن الريف الجزائري والخروج 
، فقد جاءت أعمالو لتؤرخ لكل "وطار الطاهر"أّما  ،2بو إلى حياة أكثر تقدما وازدىارا

التغييرات والتطورات الحاصمة في المجتمع الجزائري منذ الثورة المسمحة إلى غاية 
إلى سنوات الثورة التحريرية مصورا لنا مرحمة من " الالز" حيث عاد في رواية 3االستقالل،

مراحميا، وحاول فييا البحث عن بذور األسباب التي عرقمت مسيرة الثورة بعد االستقالل 
مستغال شخصيات الرواية في دفع األحداث وتقديم رؤاه االجتماعية والنضالية والثورية 

      4.واإليديولوجية
                                                           

1
  .40,39، ص، انشؤٚخ ٔانجُٛخ فٙ سٔاٚبد انطبْش ٔطبس ثٕرٚجخ إدسٚظ

2
 ،1995، ، دط اندضائش٘ انحذٚث، دٕٚاٌ انًطجٕػبد اندبيؼٛخ، ثٍ ػكٌُٕ، اندضائشاألدة فٙ ، ػًش ثٍ قُٛخ

 . 198ص
3

. 44ص ،انشؤٚخ ٔانجُٛخ فٙ سٔاٚبد انطبْش ٔطبس ،دسٚظ ثٕرٚجخإ 
4

 .47ص ،1998، دط، األيم، داس ٔاألدة دساعبد فٙ انُقذ ، ػًبس ػًٕػ
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وفي فترة الثمانينات كانت التجربة الروائية لمكتاب الجزائريين نتيجة لمتحوالت التي 
 تجديديا حديثا في ىذا ا، حيث مثل ىذا الجيل اتجاهاالستقالل  بعدمجتمعالحدثت في 

النمط األدبي الجزائري، ومن التجارب الروائية في ىذه الفترة نذكر روايات 
واحد وثمانون ميالد   وتسعمائة وألف " وقع األحذية الخشنة" مثل " واسيني األعرج"
 تغريبة صالح بن عامر" أو" نوار الموز" ، وراوية " أوجاع رجل غامر صوب البحر"و 

، ومن األعمال الروائية 1"زمن النمرود "رواية" السايحالحبيب  "، كما كتب"الزوفري
وروايتو " رائحة الكمب" رواية "جياللي خالص"الجزائرية في ىذه الفترة أيضا أعمال الروائي 

رشيد "  أخرج كما و، "البزاق " روايتو "مرزاق بقطاش"، كما كتب أيضا "حمائم الشفق"
كما  "معركة الزقاق"" المرث"و "التفكك " نذكر من بينيا راوية روائيةعدة أعمال "  بوجدرة
العشق وىي تجربة  "الالز" في ىذه الفترة كتابة جزئو الثاني من رواية "الطاهر وطار"يتابع 

 2."و الموت في زمن الحراشي
سس لنص روائي يبحث ؤوفترة التسعينات كانت حافمة بالروايات التي تحاول أن ت

عن تميز إبداعي مرتبط ارتباطا عضويا بتميز المرحمة التاريخية التي أنتجتو وبالواقع 
االجتماعي الذي شكل األرضية، وما تردد في روايات التسعينات تصوير وضعية المثقف 

 أستاذا أم كاتبا  أكانالذي وجد نفسو سجينا بين نار السمطة وجحيم اإلرىاب، وسواء 
أم صحفيا أم رساما أم موظفا، فإنيم يشتركون جميعا في المطاردة والتخفي وىم يشعرون 

 3.دوما أن الموت يالحقيم
وبعد األزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خالل السنوات الماضية، والتي مست 
كل طبقات المجتمع، أخذت الرواية منعرجا آخر عالج موضوع األزمة وآثارىا فاتخذت 

راوية األزمة من المأساة الجزائرية مدارا ليا، واإلرىاب ليس حدثا بسيطا في حياة 

                                                           
1

 .15ص ،1988,1 ط، انكتبثخ ٔانصٛشٔسح، داس عحش نهُششأعئهخ اندضائشٚخ، انشٔاٚخ انؼشثٛخ ، ثٍ خًؼخ ثٕشٕشخ
2

 انًطجؼخ انًغبسثٛخ نهطجبػخ عشدٚخ انتدشٚت ٔحذاثخ انغشدٚخ فٙ انشٔاٚخ انؼشثٛخ اندضائشٚخ،،  ثٍ خًؼخ ثٕشٕشخ

 . 9 ص،2005، 1ٔانُشش، تَٕظ، ط
3
.  191، ص 2002، 1 طاالختالف، يُشٕساد ،(انشٔاٚخيقبسثبد فٙ )فضبء انًتخٛم  ، حغٍ خًش٘ 
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المجتمع، وعندما يتعمق األمر بالجزائر فإن اإلرىاب تقاس خطورتو بتمك المقاييس 
 . التي ارتكبيا في حق الشعباإلجرامية

إذا فموضوع العنف المعروف إعالميا باإلرىاب، كان مدار معظم األعمال الروائية 
فقرأنا روايات لمختمف األجيال التي تعاطت موضوع العنف السياسي وآثاره  التسعينية،

 واسيني "مع" الشمعة والدهاليز"في" رالطاهر وطا"حيث يمتقي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا،
تتّبعتيا في البحث عن جذور األزمة وفضح الممارسات التي " سيدة المقام"في "األعرج 

" الورم" في "محمد ساري"و"  زمن الموتفتاوى"  في"إبراهيم سعدي"ـكما جسدىا آخرون ك
 "األعرج واسيني"ايصور لن" سيدة المقام"فمثال في  ،"ئزناالمراسيم والج" في"بشير مفتي"و

معاناة مريم التي ترمز لممرأة الجزائرية الصامدة، ويرجع سبب ىذه المعانات إلى النظام 
 1.والتيار المظمم المعادي لكل مظاىر التقدم والتحضر

 أن يرصد لنا من عمق الصحراء الشاسعة "بوجدرة"يحاول " تيميمون " وفي رواية
 . إبان األزمة االغتياالتمسمسل العنف و

وظاىرة اإلرىاب التي ميزت الكتابة الروائية في عقد التسعينات بدأت اإلشارة إلييا 
العشق والموت في  "في رواية"رالطاهر وطا"منذ السبعينات، وجاءت بشكل صريح مع 

، إذ تصور لنا الرواية الصراع بين حركة اإلخوان المسممين وبين "زمن الحراشي
  2.المتطوعين لصالح الثورة الزراعية

وعالجت  اإلرىابي تعاطت موضوع العنف أخرى جانب ىذه الروايات نجد رواية إلى
وعن   الشعبألم عبرت عن أنيا إال ليست ضمن روايات فترة التسعينيات أنيا رغم جحيمو

 التي " وطارإلبراهيم ""مقابر الياسمين"وىي رواية . معاناة المثقف في تمك الفترة المظممة
 الظمم والتسمط والتعصب والتطرف في فترة أنواعجسدت معاناة الشعب الجزائري وبينت 

 مبنية عمى عالقة حب صافية وقوية في إنياالعشرية السوداء، لكن الجميل في الرواية 

                                                           
1
 .77نٗ انًختهف، داس األيم نهُشش ٔانتٕصٚغ، دط، دد ، صإ، انًتخٛم فٙ انشٔاٚخ اندضائشٚخ يٍ انتًبثم ٖيُخ ثهؼمآ   

2
 .304، ص 1999 ،22يح ، 1ع فٙ انشٔاٚخ، يدهخ ػبنى انفكش، اإلسْبةثش ، أ يخهٕف ػبيش 
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، وىذه العالقة الحميمية  تكونت في جو مميء "حسين وجميمة "صفائيا بين بطمي الرواية 
 ىناك أنبالعنف والفوضى، في جو الحرب والدمار، وىنا نجد الجدل في الرواية حيث 

. تضاد وتنافر بين الحب والحرب
 عن قضية الجدل بين ىذه أن نتحدثوىذا ما سنحاول طرحو في بحثنا، وقبل 

 الحديث عن جدلية الحب والحرب، نتحدث قميال إلىالثنائية لنفسح المجال في دراستنا 
 تزخر بمصطمحات حديثة األدبية الساحة النقدية أصبحتعن مصطمح الجدلية، حيث 

 والباحث، ومن بين ىذه المصطمحات نذكر مصطمح الجدل، والذي عرف القارئتجذب 
 وشيد حضورا معتبرا في الميادين القابمة لمتحميل بحيث األخيرةانتشارا واسعا في المرحمة 

  1.صارت تندرج ضمنيا كل النصوص
 واألدب في كتب المغة أريجياوالجدل كممة سادت عموم الفمسفة والمنطق، وتضوع  

 وتوضيح أبعادىا تحديد مفيوم ليذه الكممة لتبين إلىوالنقد، مما دفع بالمؤلفين والمترجمين 
  بعضيم قد عنى بتعريبأنذلك   عتبة الوضوح،إلى لم يصل بيا أحدا  إال أن.داللتيا

dialectike 2 . اآلخركمصطمح يوناني فمسفي يرادف كممة الجدل بالعربية وبعضيم 
 ومدارسو معتمدين عمى المنطق أنواعو بمختمف األدبعني بتطبيق المنيج الجدلي عمى 

فنصادف من المؤلفات عمى سبيل  ،"ىيجل "األلماني من بعد الفيمسوف أحياهالجدلي الذي 
 3". المنيج الجدلي عند ىيجل": المثال

 عن الجدل في العربية، فقد تناولتو المعاجم والبحوث المغوية بالشرح والتفسير بما      أما
التو لممادة ي دفتْيو وكثرة تفصالتساع المعاجم رأسعمى "لسان العرب"يالئم طبيعة المغة، 

.   الجذرأو

                                                           

 
1

 / داس انتٕفٛقنهكتبة، انششكخ انؼبنًٛخ ٔانالتُٛٛخ، انؼشثٛخ ٔانفشَغٛخ ٔاإلَدهٛضٚخ األنفبظ انفهغفٙ خًٛم، انًؼدى صهٛجٛب 

 .391 ص ،1ج، 1994 انؼشثٛخ، اإلفشٚقٛخ انذاس انؼبنًٙ،داس انكتبة 
2

 . 13:00، انغبػخ (2015، 07،06)انٕحذح ثقبفخ ،اندذل ثٍٛ انهغخ ٔاالصالذ،  
3

 .13:00، انغبػخ (2015، 07،06)انٕحذح ثقبفخ ،اندذل ثٍٛ انهغخ ٔاالصالذ،  
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 َجْداًل إذاْجَدَلُو أَ شدة القتل، وَجدَّْلُت َاْلَحْبَل :  الجدل:ممخصو ما لسان العربجاء في 
:  ولد الناقة،َ َيْجُدْل ُجُدواًل وَجْدلٌ ... مشتد:جادلوغالم ...شّددت قتمو وَقَتْمَتُو َقْتاًل ُمْحَكًما،

.. .الّشدةصمو من الجدل الذي ىو أ وغالبة، صفة الصقر: واألجدل... قوي وتبع أمو
 اظممو إال الجدل قوم أوتىوقع فيو، وفي الحديث ما : وجدل الَحب في السنبل َيْجُدلْ 

وجل  ن ذلك محمود لقولو عزإ الحق، فإلظيار الباطل طمب المغالبة بو إلىالجدل 
  1... كان شديد الخصامإذانو لجدل إ، ويقال  "أحسنوجادليم بالتي ىي "

  شبية أو فيو دفع المرء خصمو عن إفساد قولو وبحجة االصطالح الجدل في      أما
  2. يقصد بو تصحيح كالمو، وىو الخصومة في الحقيقةأو

" جبورعبد النور "، حيث عرف األدبيوىذا ما يتفق تماما مع ما وجدناه في المعجم      
 ينشب جدل بينيما يحاول الرأي مختمفا اثنان اجتمع ما إذا فن الحوار بأنيا" الديالكتيكية

خصمو، فيكون تعارض الطرائح المعروضة محركا لمنقاش فكل  يأفيو كل واحد دحض ر
 3.مناقشة ىي من الجانب ديالكتيكية

ن آن بما ورد في آيات القريوحتى نبقى في إطار التعريف بمفيوم الجدل، نستع
ول ما يطالعنا أالكريم، حتى نشير إلى عدم خروج المفيوم عن داللتو العامة في اإلسالم و

َقْد َسِمَع اهلل َقْوَل ﴿ :قال تعالى" المجادلة "في الذكر الحكيم تسمية إحدى السور بسورة 
 اهلل َسِميٌع ِإنَّ َاْلِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اهلل َواهلل َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما 

    .(1سورة المجادلة)َبِصيٌر﴾
 في ذلك عمى ةالتضاد، معتمد وتتميز بطابع أكثر أووالمجادلة تناظر بين اثنين      

  4 .أدبياتعارض المعايير القيمة 

                                                           
1

 .213ص ،(خذل)، يبدح 1994، 1 طثٛشٔد، صبدس، انؼشة، داس ، نغبٌ اثٍ يُظٕس
2
  .102، ص 1998، 4  انتؼشٚفبد، داس انكتبة انؼشثٙ، ثٛشٔد، ط، اندشخبَٙ انششٚف 

3
، 2، داس انؼبنى انًالٍٚٛ، طاألدثٙ انًؼدى ،ػجذ انُٕس خجٕس:انٕحذح ثقبفخ ،اندذل ثٍٛ انهغخ ٔاالصالذ، َقال ػٍ  

 . 113، ص1984
4
  .60، ص1970، 1 انًؼبصشح، داس انكتت انهجُبَٙ، ثٛشٔد، نجُبٌ، طاألدثٛخ يؼدى انًصطهحبد ، ػهٕػ عؼٛذ 
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 شيء من الصراع إلى األقلوعموما ىذا المصطمح يستدعي عالقة ثنائية عمى   
المعنى العام   يشير«: يقولإذلو " عصفور جابر" وىذا ما نجده حاليا في تعريف

، عمى نحو يغير من والتأثير التأثر عممية صراع يتبادل طرفاىا المتضادان إلىلممصطمح 
 مركب ثالث ليصبح طرفا في عممية صراع جديدة مع إلىكمييما عمى السواء ويفضي 

ومن منظور يغدو معو التناقض بمثابة ...طرف يقابمو عمى المستوى الفكري واالجتماعي
   1.» لسي لمجدأ الرالمبدأ
حد المصطمحات الفكرية والنقدية الرائجة في أ مصطمح الجدل ىو إنومن ىذا نجد       

  .بخاصةالوسط الثقافي بعامة والنقدي 
 

                                                           
1
   ،، داس غٛذاء نهُشش ٔانتٕصٚغ، ػًبٌ(دساعخ َصٛخ )، األيٕ٘ فٙ انشؼش ٔاٜخش خذنٛخ انزاد ،حًذ انقصٕسأ فبضم   

 .29، ص2011   



 
 
 
 
 
 
 

 واالشتقاقمصطمحا الحب والحرب بين الماهية - : 1المبحث 
 الحب لغة واصطالحا 1.1
  الحرب لغة واصطالحا 2.1

 
المالمح  الفمسفية واألدبية لمصطمحي الحب والحرب - : 2المبحث 

المالمح الفلسفية واألدبية والدينية لظاهرة الحب . 1.2
أ المالمح الفلسفية واألدبية  .1.2
ب المالمح الدينية  .1.2

 لظاهرة الحرب  واألدبية  المالمح الفلسفية 2.2 
 

:  الفصل األول
شكالية المصطمح  ثنائية الحب والحرب وا 
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 مصطمحا الحب والحرب بين الماىية واالشتقاق .1
ىذه الظاىرة الغامضة التي  الحب،لقد تعددت التعريفات كاختمفت اآلراء حكؿ عاطفة    

كىذا ال لسبب إال لككنيا بالدرجة األكلى عاطفة الفقيو، لطالما حيرت اإلنساف البسيط كالعالـ 
تختمؼ معالميا كتأثيراتيا  باختالؼ التجارب الفردية، فالحب رغـ التسميـ بقدر مشترؾ لو بيف 

شد التأثير عمى عممية تصكره كالحكـ عميو مف ىذا المنطمؽ أ يظؿ تجربة ذاتية تؤثر األفراد
.  ينبغي اعتبارىا لإلفادة منيا  فكؿ إنساف يمكف أف يعيد نفسو صاحب خبرة في ىذا الحب

 الحب لغة واصطالحا 1.1
 لقد تعددت كتنكعة التعريفات لمصطمح الحب مف التاحية المغكية كاالصطالحية مف   

 ىذا نتطرؽ إلى تعريؼ الحب مف لغة  
 :لحب المغوي لمفيوم ال. أ

 الِحب بالكسر المحبة، ككذلؾالكداد ك:البغض، كالحبنقيض  : الحب 
   كأحبو فيك مِحب كىك محبكب عمى غير قياس ىذا األكثر، كقد قيؿ محب عمى القياس

بَّبْتوُت :  سيبكيوكحكى    بَّبْبتُتو كأَححَح أحبو ا فيك محبكب كالمحبة أيضا اسـ : بمعنى أبك زيد ،حَح
بَّببَح إليو. المكادة الِحباب بالكسر المحابة ك لمحب ك .  تكدد  :كتَححَح
باب كحباف كحبكب حأ:كجمع الحب لحبيب، ا:كالحب حب الشيء فيك محبكب، يقاؿ   

   1. إظيار الحب: كالتحبب
ذا كاف مف المشيكر أف الحب ىك ميؿ الطبع إلى الشيء الالذ كالمبيج      ف إؼكالمؤنس كا 

مف الثابت أف عبارات الناس عف الحب كالمحبة كثيرة، كقد تكمـ المغكيكف في أصميا فقاؿ 
« نظارتياأف الحب اسـ لصفاء المكدة، ألف العرب تقكؿ لصفاء بياض األسناف ك» بعضيـ 

الحب مف الِحباب أم ِحباب الماء بمعنى معظمو أك ما يعمك منو عند المطر »:كقاؿ بعضيـ

                                                           

 .302 ، ص(ح ب)يادج   اتٍ يُظٕر، نظاٌ انؼزب، 1
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بالفقاقيع  عند الشراب كىك ما يعرؼ يتقّدموحباب الشراب، بمعنى ما يطفك عميو ك الشديد، أك
 امتألطفا الِحباب عمى الشراب، كشِرب فالف حتى تحبب أم حتى : كفي ىذا قاؿ العرب

   1«.كانتفخ
ما ألف المحبة غاية معظـ ما في القمب إعمى ىذا الحب يككف قد اشتؽ مف الِحباب،  ك  

مف ميمات، أك ألف المحبة غمياف القمب كثكرانو عند العطش الشديد كاالىتياج البميغ إلى 
تتقدـ كؿ ما عداىا في النفس مف المشاعر كتطفك عمييا جميعا، كما يطفك  لقاء الحبيب،

الحباب عمى الشراب كيتقدـ عميو، كما قاؿ آخركف أف الحب مأخكذ مف حبة القمب كىي 
 أصابت فالنة حبة قمبو: سكيداؤه، كفي ىذا تقكؿ العرب لمف كقع في الحب مف الرجاؿ

.  كحبة القمب ما بو قكامو، فسمي الحب حبا باسـ محمو كمكضعو. بمعنى تمكنت مف حبو
أحب البعير : كفي ىذا تقكؿ العرب كاالستقرار، الحب اشتقاقو مف المزـك كالثبات  »:كقيؿ   

إذ برؾ كاستقر فمـ يقـ، فكاف المحب ال يبرح بقمبو عف ذكر محبكبو، فيستقر عمى ذلؾ فال 
.   «2يقـك لو كياف

، كىك القرط كسمي القرط حبا لمزكمو (بكسر الحاء)الحب مأخكذ مف الِحب  » :كقيؿ    
كبذالؾ  . بيف القرط كاألذف ىي ذاتيا العالقة بيف قمب المحب كمكضكع حبولألذف كالعالقة
 المغكية أف الحب قد انعكس في لغة العرب مفيكما كتدكر االشتقاقاتخالؿ ىذه  يتبيف لنا مف

 كىذه كاالستقرارمع التحمؿ كالمزـك كالثبات  معانيو المختمفة حكؿ الغائية كعدـ الكسع،
حيث  كحياتو كسكيداءه المعاني التي تتمحكر جميا حكؿ القمب كحبتو التي تعني باطنو كلبابو

يشغؼ بالمحبكب كيمتمئ بو، كيحترؽ بو جكل كييـ بو ىكل كيرتجؼ بو لكعة، كيفتف بو 
 3«.عشقا كغراما

                                                           
1
   .612،ص (ح ب ب) ، يادج1974انكرة انذذٌثح، انقاْزج ،  طاص انثالغح، دارأ جار هللا انشيخشزي،  

 
2

 .303، ص1، ج1932أتٕ طانة انًكً، قٕخ انقهٕب، انًطثؼح انًصزٌح ،  
3

 . 303 أتٕ طانة انًكً، قٕخ انقهٕب، ص
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        .                     ىذا عف مفيـك الحب لغة   
كاف األدب ػ فقد احتؿ الحب مكانة بارزة كمرمكقة في دماالصطالحيأما في الجانب    

العربي، فميج بو الشعراء زمنا طكيال، كانتشر فيو القكؿ مف خالؿ ركاة األخبار كقصص 
. العشاؽ كأصحاب النكادر ثـ ما لبث أف صار رسالة مف بيف رسائؿ الفالسفة كاألدباء 

: المفيوم االصطالحي. ب
  مف البيف كما يكضح اإلماـ أبك حامد الغزالي أال يتصكر حب إال بعد معرفة   

 ألف ،إذ ال يحب إنساف إال ما يعرفو، كلذالؾ لـ يتصكر أف يتصؼ بالحب جمادؾ إدراك 
الحب إنما ىك خاصة الحي المدرؾ، فإذف كؿ لذيذ محبكب عند الممتذ بو، كمعنى ككنو 

محبكبا أف في الطبع ميؿ إليو، كمعنى ككنو مبغكضا أف في الطبع نفرة منو، فالحب عبارة 
 .1ف تأكد ذلؾ الميؿ كقكم سمي عشقا إعف ميؿ الطبع لمشيء الممذ، ؼ

  منو إرضاء الحاجات المادية أك الركحيةالسار، الغرضكالحب ىك ميؿ إلى الشيء    
  كىك ترتيب عمى تخيؿ كما في الشيء السار أك النافع يفضي إلى انجذاب اإلرادة 

كألف لذة الحب ال تتصكر  .كالحب ىك شعكر دائـ يتجمى في رغبات متتالية كمتناكبة   
دراؾ فقط أطمؽ عمى حب ا اسـ الحب العقمي كىك الحب الناشئ عف ك. إال بعد معرفة كا 

المعرفة المطابقة لحقائؽ األشياء، إذ أف ىذه المعرفة تكلد في نفكسنا فرحا مصحكبا بتصكرنا 
  2.سركرناأف ا تعالى عمة 

 ينعقد بيف األشخاص كتككف أنكاعو بعدد أسبابو االئتالؼ كاالتفاؽكالحب ميؿ إلى    
المذة كالخير كالنافع : أربعة "  مسكويونحمد بأأبي عمي " كدكاعيو كىذه األسباب بحسب 

   3.كالمركب، مف ىذه جميعا أك مف بعضيا

                                                           
1

  .296، ص4 أتٕ دايذ انغشانً، إدٍاء ػهٕو انذٌٍ، دار انًؼزفح نهطثاػح ٔانُشز، تٍزٔخ، ج
2

. 10:30، انظاػح http ://ahewar.org.com ، (06،02 ،2015)،  شٍزاس دزس هللا، ذؼزٌف انذة
3

 .126، ص 2ط  أتٕ ػهً أدًذ يظكٌّٕ، ذٓذٌة األخالق ٔذطٍٓز األػزاق، دار يكرثح انذٍاج، تٍزٔخ،
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 انقسمت المحبة إلى ىذه األسباب كالدكاعي فما ذلؾ إال ألف مقاصد الناس في إذاك  
  .مطالبيـ كسيرىـ إنما تنحصر في المذة كالخير كالنافع كالمركب منيا جميعا

ذا كاف األمر كذلؾ فال محالة أف ىذه العكامؿ ىي أسباب لمحبة مف عاكف عمييا     كا 
كمثاؿ ذلؾ أف المذات المشتركة بيف الرجؿ كالمرأة ىي سبب . كصار سببا ككسيمة إلييا
م بعد ذلؾ المنافع المشتركة كقد يتخمؿ ذلؾ نكع مف الخير فتككف أتلممحبة بينيما، كقد ت

إذا كاف الحب ينقسـ بحسب دكاعيو ك 1.المحبة جماع ىذه األسباب بينيما كيككف المركب
" كأسبابو كمكضكعاتو فإننا كذلؾ نجده ينقسـ بحسب ألكانو كدرجاتو كفي ىذا ينقؿ لنا الشيخ 

» : صكرة عف درجات الحب فيقكؿ" كتاب الريحان والريعان"مستندا إلى " بياد الدين العاممي
الحب أكلو ىكل، ثـ العالقة، ثـ الكمؼ ثـ الكجد، ثـ العشؽ، كالعشؽ اسـ لما فضؿ مف 

كىك إحراؽ القمب بالحب مع لذة يجدىا، ثـ الجكل كىك  المقدار الذم ىك الحب ثـ الشغؼ
 2. «اليكل الباطف كاليياـ

ف الكتابة فيو تعني إكمف ىنا الحب إذا كاف مف عالـ العاطفة كالشعكر كالكجداف ؼ      
غير أف تناكؿ مفيكمو مكضكعا لمكتابة  كاالمتثاؿ،جذبو كتقريبو إلى عالـ الفكر كالتصكر 

نو إطاللة كتعريج عمى عالـ أكالبحث كالتحميؿ يعد تنقيحا لمخاطر كتركيحا لمنفس، مف حيث 
دؼء يمفحنا في ربكعو  ركمانسي حالـ، عذب كجذاب طمعا في نشكة تغمرنا في رحابو ك

كسكينة تنالنا في مناخو كأجكائو، كذلؾ في كقت مبتئس مكتكر زاخر بألكاف الضغائف 
سي كالكركب آا كالـمكالجركح، العاج بمختمؼ أسباب اإلحباط كالقركح، كالغاص بأنماط الرزا

المميء بالعنؼ كالفكضى كالحركب، في كقت أصبح الصراع دائما بيف دكلتيف أك طائفتيف 
ىنا نزيح الستار عف ك.  أك إيديكلكجية ألغراض تكسيعيةاقتصاديةلتحقيؽ مكاسب سياسية أك 

ال كىي أقضية ميمة مف قضايا العصر كالتي صار الحديث فييا متكررا في كقتنا الحاضر 
                                                           

1
.  126ذٓذٌة األخالق ٔذطٍٓز األػزاق، ص  دًذ يظكٌّٕ،أأتٕ ػهً  
2

 .384ص تٓاء انذٌٍ انؼايهً، انكشكٕل، دار يكرثح انذٍاج، تٍزٔخ، دخ، 
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يجاد الحمكؿ ليا معالجتيا،الحركب التي أصبحت محؿ اىتماـ الدارسيف كالباحثيف بغية   كا 
  .كاأللـ في القمب الحزف كالخكؼ ثكظاىرة شنيعة تب

 . عف مفيـك الحرب في المغة كاالصطالحسنتحدثىكذا       
  الحرب لغة واصطالحا 2.1

   إف الحرب ليا مفاىيـ كتعريفات متعددة كمتنكعة في المغة كاالصطالح ليذا نعرض 
 .تعريؼ الحرب لغة 

 : لحرب  المغوي لمفيومال. أ 
نقيض السمـ كتصغيرىا حُترَحِيب ركاية عف العرب، ألنيا في األصؿ مصدر : الحرب   

 اثنكا :األزىريكمثميا ذُتريع، كقُتكيس، كفُتريس، كجمعيا حركب، كيقاؿ كقعت بينيـ حرب، 
مـ كالسَّبمـ، يذىب بيما إلى المساؿاالحرب ألنيـ ذىبك . ة فتؤنثـ بيا إلى المحاربة، ككذلؾ السِّ

بالد المشركيف الذيف ال صمح بينيـ كبيف المسمميف، كقد حاربو محاربة، كِحرابا : الحرب كدار
، كِمحراب شديد الحرب، كرجؿ محرب (بكسر الميـ)رجال حرب كِمحرب بك ، كاحترتحاربكاك

 عمييـ رجال ِمحرابنا، أم معركفا فابعث: ب لعدكه، كفي حديث عمي كـر ا كجيوارأم مح
﴾، أم بقتؿ، كيقاؿ حرب َوَرُسوِلوِ   ِبَحْرٍب ِمَن ا َفَأِذُنوا﴿:كقكلو تعالى.بالحرب عارفا بيا

أم نزؿ بو الحرب كىك محركب : أف يؤخذ مالو كمو، فيك رجؿ حرب: فالف حربا، فالحرب
 1.كحريب
.  ىذا عف الحرب لغة، أما في االصطالح فنجد شيئا آخر   
 : لحرب االصطالحي لمفيومال. ب 
إف الحرب ال تتفجر مف فراغ بؿ مف أفكار كتصكرات كمخاكؼ كىي تبدأ في النفكس    

لغاء   كبالتالي تنشأ منيا اآلخركالرؤكس قبؿ الفؤكس،كتيدؼ إلى تحطيـ إرادة الخصـ كا 

                                                           
1

 .304، ص(بح ر )يادج  نظاٌ انؼزب،   اتٍ يُظٕر،
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كالحرب كارثة كبرل ذات ثمانية عشر كجيا حسب  الفكضى كتفتح الباب لمعنؼ كالخراب
نكار كجكده  :تعريؼ المعيد الفرنسي لعمـ الحرب فيي ىيمنة كعدـ االعتراؼ بالغير بؿ كا 

كتكريس  الحؽ، كالمخاطرة بحياة اإلنساف كتدمير الثكرات المتنكعة، كاندالع العنؼ، كغياب
كالمطمؽ عمى النسبي  عمى المعقكؿ جميع النشاطات لممجابيات الدمكية، كأفضمية الالمعقكؿ

كالدـ   كاشتداد األزمات،كالفكضى ،الكسيمة كفي إطار عقمي شمكلي، كمبدأ الغاية تبرر
   1. أحمؽ يبرىف عمى فشؿ العقؿ كالقمبكانقطاعكالمقاء الحتمي مع المكت،  كالعرؽ كالدمكع،

ف الحرب تحمؿ معنى إ تعددت تعريفات الحرب عند فقياء القانكف كالسياسة ؼميماك   
ف كانت أسباب  كأأك مجكعة أطراؼ دكلية القتاؿ المسمح أك المكاجية المسمحة بيف طرفيف،

الحركب كالمكاجيات كثيرة كمتشبعة كمختمفة كىي التصادـ الفعمي بكسيمة العنؼ المسمح 
كمف .األقؿ تطرفا كأحسما لتناقضات جذرية كلـ يعد يجدم معيا استخداـ األساليب األكثر 

ف الحرب المسمحة تمثؿ نقطة البداية في بعض الصراعات الدكلية أم أف الحرب إىنا ؼ
الحرب  كما جاء أف ك2.تحدث عندما تفشؿ األساليب السياسية في حؿ المشاكؿ بيف الدكؿ

الفريقيف المتنازعيف يرمي كؿ منيما إلى   مسمح بيف القكات المسمحة لكؿ مفنضاؿىي 
أم الحرب ىنا لصيانة الحقكؽ كالمصالح عند  ر،آلخصيانة حقكقو كمصالحو في مكاجية ا

أك مجمكعة منيا  أحداىا كالحرب ناجمة عف صراع مسمح بيف الدكؿ يقصد فرض كؿ طرؼ،
لكجية نظرىا بالقكة عمى الدكلة أك الدكؿ األخرل كبذلؾ تيدؼ الحرب إلى فرض إرادة الدكلة 

 . بالقكة عمى إرادة دكؿ أخرل
كيتضح مما تقدـ أف الحرب في السياسة الدكلية ىي ظاىرة مرافقة لمعالقات الدكلية       

كينبغي أف نشير أف ىناؾ  .تمجأ إلييا الدكؿ لتحقيؽ غاية سياسية تستخدـ بيا القكة المسمحة

                                                           
1

 .14:00: ، انظاػحhttp :// ahewar.org .com ، ( 26،12 ،2014) إتزاٍْى انفقٍّ، انذزب ٔانظهى،
2

، http:// .center.mn@gmai.com،( 23،01 ،2015) ،  ػهً دظٌٕ نؼٍثً، فً ذؼزٌف انذة ٔانصزاع ٔانُشاع

 .15:15: انظاػح
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كىك ناتج ، فالصراع ىك تناقض اإلرادات الكطنية كالقكمية فرؽ أساسي بيف الحرب كالصراع،
كالصراع ال يتخذ فقط شكؿ ، مكاناتياإ كالتناقضات بيف أىداؼ الدكلة كاالختالفاتمف 

نما تتعدد أشكالو كمظاىره         1. ااقتصادم أك كأف يككف سياسيا المكاجية المسمحة كا 
 معذبو)في الفمسفة السياسية الغربية المعاصرة يرل في كتابو "  فانونزفران" كنجد   
تخفي إنسانية اإلنساف المقيكر كالمستعمر  (االستعمارية)أف الدكلة الككلكنيالية  (األرض

بالتالي فال يمكف القضاء عمى ىذه الدكلة إال  كتمجأ إلى شتى الكسائؿ إلىانتو كاستعباده، ك
 ذاتو السترجاععف طريؽ العنؼ فيك الكسيمة الكحيدة التي تبقى لدل اإلنساف المستعبد 

كحريتو كىك عنؼ مطمؽ ضد استعمار مطمؽ كقياـ الحرب عميو لذا يمكف القكؿ أف العنؼ 
يعيد الحياة إلى اإلنساف المقيكر كيكقظو مف سباتو العميؽ كيكشؼ لو عف إنسانيتو التي 

إذف الحرب بعامة حالة صراع بيف كيانات سياسية عادة كتشف الحركب  ،2طمسيا المستعمر
 .جؿ تحقيؽ األىداؼ بالقكة كيتبايف التعريؼ القانكني لحالة الحرب مف مجتمع إلى آخرأمف 
  : الحب والحرب الفمسفية واألدبية لمصطمحامالمحال .2

   إف لفظ الحب لفظ عاـ مشترؾ لعدد مف الميكؿ كالرغبات كاألىكاء كىك تبادؿ شخصي 
بيف األنا كاألنت كاعتراؼ بالقيمة المطمقة لممحبكب كقد تناكؿ ىذه القيمة السامية عدد مف 
المفكريف كاألدباء كالفالسفة ليذا سنحاكؿ أف نرفع الستار عمى مالمح الحب مف الناحية 

 . الفمسفية كاألدبية كالدينية 
لظاىرة الحب  والدينية المالمح الفمسفية واألدبية 1.2 

   تعددت كتنكعت المالمح الفمسفية كاألدبية كالدينية لظاىرة الحب، ليذا سنقـك بإبراز ىذه 
 . المالمح 

                                                           
1

، http:// .center.mn@gmai.com،( 23، 01 ،2015) ، ػهً دظٌٕ نؼٍثً، فً ذؼزٌف انذة ٔانصزاع ٔانُشاع 

. 15:15:  انظاػح
2

 ،http://drsabrikhalil.wordpress.com، (ذؼزٌفّ ٔذفظٍزِ تٍٍ انؼهى ٔانفهظفح ) صثزي يذًذ خهٍم، يفٕٓو انؼُف 

 .17:45: ،انظاػح(2014 ،22،12)    
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 :أ المالمح الفمسفية واألدبية.1.2
مكضكع يعـ  مف المعمـك أف الحب كالعشؽ كأحكاؿ المحبيف كأىؿ العشؽ كالعاشقيف،   

كال يزاؿ الناس يتحدثكف عف الحب كالعشؽ ، آداب كتاريخ كفكر كؿ األمـ في جميع األجياؿ
كعف معانييما كداللتيما كعف أحكاؿ المحبيف كمصائرىـ نثرا كنظما كمنذ أقدـ العصكر إلى 

ـ اليـك انعدا لكَحنا  يكمنا ىذا، كلكال شغؼ الناس بيذا المكضكع كاىتماميـ بو كتحدثيـ عنو
 .  الفكر اإلنساني كفمسفتويٍنب ىامة كانصؼ اآلداب العالمية، كج

ال كىي المحبة أفي تحديده لماىية ىذه الفضيمة الالىكتية " ينيوتوما اإلك" فياىك    
فيرل أف فعؿ المحبة يتأسس عمى الرغبة في الشيء في ذاتو، كالمحبة ىي الفضيمة التي 

  .1 العاطفي إليو كالذكباف فيواالنجذاب بالمحبكب مف خالؿ االتصاؿ المحب مف تمكف
َمْن ثَِبَت « : لمحب تقـك مف خالؿ قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ"توما"كما أف نظرة    
، معنى ذلؾ أف حب ا ال يعني أف يجعؿ منا » هِ ا ِفيثََبَت َاْلَمَحَبِة َفَقْد ثََبَت ِفي ا وَ  ِفي
نما كائنات محبة عمى  لية،آ  أف حب ا ىك الحب الحؽ، كىذا ال ينقص مف اعتباركا 

نما يدفعو إلى التقرب أكثر مف الخمكد عف طريؽ الحب  2.اإلنساف كا 
فمف نفيمو كلف نتذكقو في " ااسبينوز"خر ىك آأما الحديث عف الحب عند فيمسكؼ    

لقد اعتبر  "اإليتيقا"كما تطرؽ إلييا في كتابو" ىندسة العكاطؼ"عزلة عف اإلطار العاـ لفكره 
األفعاؿ كالشيكات اإلنسانية كما لك كانت خطكط كمجسمات، كبيذا سعى ىذا الفيمسكؼ إلى 

 ليقـك اإلحساس /القمؽ/السعادة/الرغبة :كىي  كاختزاليا في ثالثةاالنفعاالتكضع منطؽ 
بالحب، مثال انطالقا مف شعكر نفسي اسمو السعادة، حيث ال يمكف فيـ األكؿ دكف الثاني 

ألف ىذه األخيرة نفسيا ماىية اإلنساف، ألنو  كال تفيـ السعادة بدكرىا إال عبر تحديد الرغبة،
  .قبؿ أف يككف كائف معرفة فيك كائف رغبة

                                                           
 . 156ص  ،2013 ، األياٌ انزتاط ،دار اإلجزاء، يأسق إنى يٍ طؤال انًؼُى األخالقٍحطًٍز تهكفٍف، انفهظفح   1
2
 . 156ص  ،اإلجزاء يأسق إنى يٍ طؤال انًؼُى األخالقٍح طًٍز تهكفٍف، انفهظفح  
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الحب الحسي الذم يتغير بسيكلة إلى كراىية : بيف نكعيف مف الحب" اسبينوزا"كميز 
فالجماؿ  األساسية بخصكص كحدة الركح كالجسد "اسبينوزا"كحب الركح كبناءا عمى كحدة 

الركح،  كحده ال يمكف نعتو بأنو عمة الحب، لكف ىناؾ الحرية الباطنية أيضا، ىناؾ
  1. تقكل سعادة العاشؽ"اسبينوزا" المعشكؽ يقكؿكبحضكر الشيء

 يثمف الذات العاشقة التي تككف سيدة نفسيا، كالتي تحدد "ديكارت"في حيف نجد    
 االنفعاالتفقد اختزؿ تمؾ  " اسبينوزا"المكضكع المعشكؽ استنادا عمى العقؿ، كىك عكس 

. اإلعجاب/ الخكؼ/ السعادة/ الرغبة/ الكراىية/الحب: العاطفية إلى ستة كليس ثالثة كىي
"  بميز باسكال" قيمة الحب عند فيمسكؼ آخر ىك  كيفية اشتغاؿ إلىاآلفننتقؿ    

ىذا الفيمسكؼ الذم فسر عاطفة الحب مف منظكر مختمؼ، انطالقا مف بحثو عف ماىية 
كجكىر األنا، إذ يؤكد عمى أننا ال يمكننا القبض عمى األنا أك معرفتيا، مما يعني ىذا حسب 
ىذا الفيمسكؼ أننا ال نعرؼ الحب، ألنو ليس ذا طبيعة معرفية، كما أف القمب يختمؼ عف 

العقؿ، كمف ىنا فالحب اإلنساني مستحيؿ، كبالتالي ضركرة الحب اإلليي حيث تظير حقائؽ 
جؿ معرفة األنا أالديف، فالجكىرم في الحب أف يككف كسيمة مف   حقائؽ باعتبارىاالقمب، ك

ال يعرؼ شيئا عف ىذه األنا،  نو ال يقـك إال عمى الجماؿ فحسب، كألكف كلألسؼ نالحظ 
ىؿ ،يتساءؿ الفيمسكؼ بأنو إذا كقعت لي حادثة يكما ما، فحدث لي تشكه أك إعاقة 

ذا ؟ فما ىك الشيء الذم يمزمؾ دائما لكي تحبيننيبنعـ،ستحبينني دائما؟ إذا كاف الجكاب   كا 
؟ ما نستخمصو مف ىذا القكؿ ىك اآلفكاف الجكاب بال، فما الذم أحببتو في ذاتي إلى غاية 

 ما أف نحبإأننا عندما نحب شخصا ما فإننا ال نحبو إال ألشياء تميز ىذا الشخص، ؼ

                                                           
1

،انظاػح http://ghrbauoi2010.gmail.com. ،(29،12، 2014 ) يذًذ انغزتأي، انذة يٍ يُظٕر يذثح انذكًح،

9:00 .
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ميز ىذا الشخص، أك قد نحبو لذاتو دكف معرفتو حقا مشخصا لمظيره كال نعرؼ أم شيء 
 1 . غير مظيرهةألنو ليس بإمكاننا معرؼ

 محمد بن داود" نجد  تصكرا لمفيـك الحبكاف يقدـا أكمف الفقياء الذيف استطاعك 
إذ يعد ىذا اإلماـ الظاىرم رائد في البحث عف مفيـك الحب  ،"الزىرة" في كتابو "األصبياني

كقد  2.فزكده برؤية خاصة يمكف القكؿ بخصكصيا أنيا جكىر النظرية العربية في الحب
في رؤيتو تمؾ عمى ثقافتو الدينية كما انتيى إليو مف أقكاؿ الفالسفة، ككذلؾ " بن داود"اعتمد 

  .ثقافتو األدبية كدرايتو بالشعر العربي في مختمؼ عصكره
:  رجع سبب الكقكع في الحب إلى ثالثة عكامؿ ىي أ ابن داوودك

إذ أف ا جؿ ثناؤه خمؽ كؿ ركح مدكرة الشكؿ عمى ىيئة الكرة ثـ : العامؿ الميتافيزيقي -1
قطعيا فجعؿ في كؿ جسد نصفا، ككؿ جسد لقي الجسد الذم فيو النصؼ الذم قطع مف 

النصؼ الذم معو كذلؾ بسبب العشؽ الرابط بينيما لممناسبة القديمة، ككؿ ىذا تماشيا كقكؿ 
األركاح جنكد مجندة ما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا «  الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ

 3. »اختمؼ
كمؤداه أف األبراج تتحكـ في اتفاؽ األركاح، إذ ال يجد المرء بدءا مف : العامؿ الفمكي -2

 القمر في المكلديف نو يككف مف ككف الشمس كإما اتفاؽ األركاح ؼأؼ أف يحب صاحبو،
نو إذا كاف كذلؾ كاف صاحب إس نظرة مكدة، ؼم في برج كاحد كيتناظراف مف تثميث أك تسد

 . المكلديف مطبكعيف عمى مكدة كؿ كاحد منيما لصاحبو

                                                           
1

    ، http://ghrbauoi2010.gmail.com. ،(29،12، 2014 )يذًذ انغزتأي، انذة يٍ يُظٕر يذثح انذكًح، 

     .9:00:  انظاػح

 
2

  .69 ، ص1980يذًذ دظٍ ػثذ هللا، انذة فً انرزاز انؼزتً، ػانى انًؼزفح، انكٌٕد، 
3

،  2إتزاٍْى انظًزائً ٔ فٕسي دًٕد انقٍظً، يكرثح انًُار انشرقاء، األردٌ، ط: يذًذ اتٍ دأٔد األصثٓاًَ، انشْزج، ذخ 

 .9، ص 1985

http://ghrbauoi2010.gmail.com/
http://ghrbauoi2010.gmail.com/
http://ghrbauoi2010.gmail.com/
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عف تمؾ فينشأ كيتمثؿ في نشاط الغدد المستجيبة لحركة الشعكر : العامؿ العممي -3
 مكاد مف إليوأف العشؽ طمع يتكلد في القمب، كيجتمع   تبادؿ التأثير بينيما، إذاالستجابة
 كالمجاج كشدة القمؽ ككثرة الشيكة كعند ذلؾ االىتياجفكمما قكم ازداد صاحبو في  .الحرص

كمف طغياف   إلى السكداءكانقالبيا الصفراء التياب إلى السكداء ككاستحالتويككف احتراؽ الدـ 
تككف العدامة كنقصاف العقؿ كرجاء ماال يككف، كتمني  السكداء فساد الفكر كمع فساد الفكر

مال يتـ، حتى يؤدم ذلؾ إلى الجنكف، فحينئذ ربما قتؿ العاشؽ نفسو، كربما مات غما، كربما 
  1.نظر إلى معشكقو فيمكت فرحا أك أسفا

، يتخمى فيو المحب عف التفكير االستالبنكع مف " بن داود"مف ىنا فالحب عند  
 سكل المحبكب، كمف ثـ قد يعاني حاالت مف الشؾ كالقمؽ شيء بأمكالتخييؿ كاإلحساس 

   ترؾ ىذه اليكاجس تقترب منوإفلكنو لف يككف محبا  الرغبة في النككص، ك كالجحكد ك
أك تؤثر في تكحد عاطفتو، فالحب الحؽ ىك ما ال يزيد بالبر كال ينقص بالجفاء، كىذا يعني 

 المحب بمعزؿ عف المحبكب ذاتو، فميس شركة بيف طرفيف تصكر عاطفةنو أفي النياية 
يضحياف في سبيؿ غاية كاحدة كىي سعادة كؿ منيما بكجكده مع اآلخر، بؿ ىك مكقؼ فكرم 

 2.، بصرؼ النظر عف مكقؼ الطرؼ اآلخرالتزاموفردم ينبغي عمى المحب الصادؽ 
 منابعيا تتفؽ جميعيا في القكؿ اختالؼأنيا كرغـ   العكامؿ السابقة،استعراضكالمالحظ بعد 

 بؿ باالختيار فييا، ال يحدث كمتأصؿأف الحب أك العشؽ شيء فطرم في النفس اإلنسانية 
بالحتمية كمف دكف إرادة اإلنساف أك قصده منو، فالميؿ الجنسي كالتعاطؼ بيف الذكر كاألنثى 

.     غريزة كاستعداد فطرم في خمؽ اإلنساف كتككينو
رحمو ا الذم لـ يعرؼ الحب كغيره " الراغب األصفيادي"نجد " ابن داوود"إلى جانب     

المحبة إرادة ما تراه « :مف األقدميف بالميؿ، بؿ عرفو باإلرادة المخصكصة كباإليثار لذا قاؿ 
                                                           

1
 . 9 يذًذ اتٍ دأٔد األصثٓاًَ، انشْزج، ص  

2
  .78  يذًذ دظٍ ػثذ هللا ، انذة فً انرزاز انؼزتً ، ص  
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المحبة  كربما فسرت «:فيي إرادة مخصكصة كليست مطمقة، لذا قاؿ،  »اأك تظنو خير
كليس كذلؾ ( 108التكبة). ﴾ اَيَتَطَيُروِرَجاٌل ُيِحُبوَن َأْن  ِفيوِ  ﴿ : باإلرادة في نحك قكلو تعالى

أم أف  .ةببمغ مف اإلرادة كما تقدـ آنفا، فكؿ محبة إرادة، كليس كؿ إرادة محأف المحبة إؼ
ْن إِ  ﴿ :كقكلو تعالى:  باإليثار فقاؿاالستحباب" الراغب"كعّرؼ .خصأعـ كالمحبة أاإلرادة 

 أف االستحباب كحقيقة ،ثركه عميوآ  إفَّب :أم ( 23 التكبة) ﴾ِاْسَتَحُبوا َاْلُكْفَر َعَم  اإِليَمانِ 
 رحمو ا فيرل الحب في "القاضي عياض" أما عند ،»يتحرل اإلنساف في الشيء كيحبو 

خر بعض ما قيؿ في حقيقة آكنقؿ في مكضع »  أصؿ المحبة الميؿ لما يفكؽ المحب«:قكلو
أف حقيقتيا الميؿ ما يكافؽ  «:المحبة كتعمقيا بالمحسكسات كالمعقكالت، مف ذلؾ ما قيؿ

كمحبة األشياء الجميمة كالمستمذه  كبحكاسو الظاىرة، ما إلستمذاذه بإدراؾ، إاإلنساف
 كأىؿ المعركؼ كالعمـ كذكم السير الحسنة  كمحبتو الفضالء أك بحاسة العقؿ، كالمستحسنة

  1«أك لمف ينالو إحساف كأفضاؿ مف قمبو
كفي تاريخ أدبنا العربي أخبار كثيرة عمف اشتيركا فيو بالحب كالعشؽ كاليكل مف أمثاؿ    
ريح كلبنى، كجميؿ كبثينة ككثير كعزة ذمجنكف بني عامر كصاحبتو ليمى، كقيس بف : ذلؾ

 ...كالزلفاء، كمرقش كأسماء، كعركة كعفراء، كأبي العتاىية كعتبة كابف زيدكف ككالدة كالمؤمؿ
حيزية في بمدنا الجزائر  تمؾ القصة ككقصة سعيد  2.ككثيريف ككثيرات في المشرؽ كالمغرب

كرددتيا األغاني الشعبية، كىي قصة ذائعة " ابن قيطون"التي خمدىا الشاعر الجزائرم 
.  مشيكرة تجمع بيف الغزؿ الرقيؽ كالرثاء الحزيف كالكاقعية الحية

كبذلؾ كمو كبعد استطالع المضاميف التي يجمعيا الجانب الفمسفي كاألدبي مف    
مكضكع البحث ىذا يستبيف لنا بكضكح أف الحب الذم عاناه المحبكف كاشتير بو العذريكف 

الفنانكف كتكمـ عنو الفالسفة  ككعاينو المالحظكف كدرسو الدراسكف كعبر عنو الشعراء كاألدباء
                                                           

1
 . 10:30، انظاػح http ://ahewar.org.com ، 06،02، 2015 انذة، ذؼزٌف هللا، شٍزاس دزس  

2
 . 13، ص1940، 2، انقاْزج، طاالطرقايح انؼزب، يطثؼح آداب، ذارٌخ انزافؼً يصطفى صادق  
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 كثيريف مجرد ظاىرة إنسانية محصكرة ك عند ىك ليس. كالمفكركف كنظر لو المنظركف
نما ىك إلى جانب ذلؾ بؿ ك تسرم في كميتافيزيقية ىـ مف ذلؾ ظاىرة ككنية أمعزكلة، كا 

.  الككف كالكجكد كما يتخمؿ الدـ في القمب كالعركؽ 
 : المالمح الدينيةب .1.2
ديانة سماكية لو رؤية خاصة حكؿ الحب كعاطفة إنسانية أصيمة، كقد باعتباره اإلسالـ    

 عف ىذه باستفاضةنبكية بالحديث اؿسنة اؿكريـ كاؿقراف اؿحفمت النصكص اإلسالمية مف 
العاطفية كما تعمؽ عدد مف المفكريف كأىؿ العمـ بيذا الشأف في سبر أغكار الحب كمعالجة 

 رؤية أىؿ اإلسالـ، كسنحاكؿ مف خالؿ ىذا أف نتناكؿ باستصحابما يتعمؽ بو،  كؿ
     . غيرىامكضكع الحب مف خالؿ المصادر اإلسالمية في الكتاب كالسنة كالسيرة ك

 :ن الكريم والسنة النبوية المطيرة آالحب في القر -
كردت كممة الحب كمشتقاتيا في القراف الكريـ خمسة كتسعكف مرة كمما يدؿ عمى    

ف الكريـ ليذه العاطفة الكجدانية، كتراكحت استعماالتيا بيف آالمكانة السامية التي يضعيا القر
مفيـك الحب المعنكم مثؿ حب العدؿ كاإلحساف كالخير كالتقكل، كبيف الحب المادم مثؿ 

  1.حب الماؿ كالبنيف كمتاع كلذات الدنيا كالحب المتبادؿ بيف الرجؿ كالمرأة
كالقرآف الكريـ يصكر الحب بمدلكلو الحسي كالجنسي لغرض العضة كالعبرة، كما    

كقكلو  .يصكره بمدلكلو الركحي ليككف ثمرة كؿ عمؿ ديني، كالغاية مف كؿ فعؿ أخالقي
َقْد َشَغَفَيا ُحًبا ، َأُة َاْلَعِزيُز ُتَراِوُد َفَتاَىا َعْن َنْفِسوٍ رَ َقاَل ِنْسَوٌة ِفي َاْلَمِديَنُة ِامْ  وَ  ﴿:تعالى

تعبير عف نياية  ﴾ َقْد َشَغَفَيا ُحًبا﴿   :كفي قكلو. (30يكسؼ ) ﴾ ٍل ُمِبينْ اَل نَّنا َلَنَراَىا ِفي ظَ إِ 
الكصؼ في الحب، أم أف حب يكسؼ عميو السالـ قد خرؽ شغاؼ قمب امرأة العزيز فكصؿ 

فالحب إذا كصؿ إلى ، حبة القمب التي باطنو كسكيداؤه، كخرؽ الشغاؼ كىك حجاب القمب

                                                           
1
 . 234، ص 2001 انقاْزج، انذذٌس، دار انكزٌى،ٌ آ انقزألنفاظ انًؼجى انًفٓزص انثاقً، يذًذ فؤاد ػثذ  
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 كلـ يجر عمى ترتيب كامتالءهىذا المكضع مف العبد لـ يممؾ المحب نفسو ففرغ قمبو لو 
  1. كجاكز معيار العقؿ في التصريؼكاالستيتارمعيكد كربما خرج إلى الكلو 

ف الكريـ الحب الجنسي مف خالؿ القصة القرآنية الكاقعية عف السيدة آكما صكر القر   
كالقير، كليبيف لنا أف حب الناس أمر جكىرم  التي بمغ بيا الحب ىذا المبمغ مف الشغؼ

كأساسي في اإلسالـ، كحب الناس ىك أف نؤثرىـ بالخير كنتمناه ليـ، كفي ذلؾ تمييز إلرادة 
ك قد نسيء أكنعجز عف تحقيقو ليـ،  فعؿ الخير عف فعؿ الخير إذ قد نريد الخير لمناس،

المصحكب باألفعاؿ  إلييـ كنحف نقصد خيرىـ كعمى ىذا فحب الناس يقتضي حب الخير ليـ
المؤدية إلى غرض الخير، كىذا الغرض قد يككف مضمرا كقد يككف صريحا كقد يككف ظاىرا 
                 2.كقد يككف باطنا، كاألفعاؿ المتجية نحك خير الناس بدافع الحب ليـ قد يككف ظاىرىا الشر

ف آكمف أمثاؿ ىذه األفعاؿ التي ظاىرىا الشر كباطنيا الخير كالتي أشار إلييا القر
. معمـ النبي مكسى عمييما السالـ" الخضر"الكريـ في قصة كلي ا 

قتؿ الغالـ : ثانيا. رؽ تمؾ السفينة التي ينجـ عف خرقيا في الظاىر غرؽ مف بياخ :أكال 
إقامة الجدار المكشؾ عمى السقكط في قرية قـك غالظ : بغير سبب كجيو في الظاىر، ثالثا

 لغازىاأأصحاب طمع كبخؿ كشح كىك األمر الذم حير سيدنا مكسى كلـ ييتد إلى فؾ 
 ِبَتْأِويِل َما َلْم َسأَُنِبُ كَ  ﴿ الخضركتأكيمو، فبقي في حيرة لـ يستطع عمييا صبرا كحينئذ قاؿ لو 

ِفي َاْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن ُأِعيَبَيا َوَكاَن َيْعَمُموَن َتْسَتِطْع َعَمْيِو َصْبًرا َأَما َاْلَسِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن 
 َيْرِىَقَيَما َأنْ الُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه َمْؤِمِنيَن َفَ ِشيَنا َسِفيَنُة َغْصًبا َوَأَما ُكَل  َوَراَاُىْم َمِمٌك َيْأُ ذُ 

َن ِلُغاَلَمْيِن اْقَرُب ُرْحًما، َوَأَما الِجَداُر َفكَ أَ وَ   َوُكْفًرا َفَأَرْدَنا َأْن ُيَبِدُلُيَما َرُبُيَما َ ْيًرا ِمْنُو َزَكاةً اَطْغَيانً 
ُىَما دَ ُىَما َصاِلًحا َفَأَراَد َرُبَك َأنّْ َيْبُمَغا َأَش و َأبُ نَ ُىَما، َوَكاا لَ يَنِة َوَكاَن َتْحَتُو َكْنزً دِ َيِتيَمْيِن ِفي المَ 

 َذِلَك َتْأِويْل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَمْيِو َأْمِريَرِبَك َوَما َفَعْمُتُو َعْن  ْسَتْ ِرَجا َكْنَزُىَما َرْحَمًة ِمنْ يَ وَ 
                                                           

1
 . 614،615 طانة انًكً، قٕخ انقهٕب، ص أتٕ  

2
 . 68، ص1988، تاذُح، انجشائز، ب اتٍ ذًٍٍح، قاػذج انًذثح، دار انشٓا 
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كالشؾ أف ىذه الحكايات الثالث المقترنة باسـ الخضر دافعيا  (82-87الكيؼ). ﴾َصْبًرا
رادة الخير لمناس كاألنبياء كالمرسمكف كالصالحكف كالمصمحكف كميـ يصدركف عف  الحب كا 

كال شؾ أيضا أف الخير  .حب ذاتي لمناس كلسائر مخمكقات ا حتى جعمكه جكىر رسالتيـ
المقصكد مف ىذا الحب ىك الخير النافع المفيد الذم يتفؽ كقيـ اإلسالـ كليس ىك الكاىب 

 ، 1لمذة كالسعادة أك المؤدم إلييما كحسب
ف الكريـ جاء بقيـ إنسانية جديدة تحمؿ أسمى كأجمؿ معاني الحب كعرضيا بصيغ آكالقر

كمنيا ...كتعابيره كصياغتو المعجزة كمنيا ما انطكت عمييما ألفاظو الكريمة...كأشكاؿ مختمفة
ف آككانت نصكص القر ما احتكتو قصصو ما انطكت عميو إشارتو كمعانيو كدالالتو، كمنيا

 ...الكريـ فيما يتصؿ بالعاطفة اإلنسانية كاضحة كصريحة ذات دالالت اجتماعية كأخالقية
 أك يتفرع عنيا، كدخمت ىذه  عمى ألفاظ الحب كما يقترب منيا كقد اشتمؿ الكتاب العزيز

كمف  2.األلفاظ في صياغة التعبير القرآني بإعجازه الكاضح كفصاحتو المشرقة كمعناه المؤثر
: ىذه األلفاظ نجد

  :ف الكريـ بمعنى الجمع بيف كقكلو تعالىآكرد لفظ األلفة كمشتقاتو في القر: األلفة -
 : كقكلو تعالى صؿ األلفة مف ا كبإرادتوكأ . ﴾ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداٌا َفَأَلَ  َبْيَن ُقُموِبُكمْ  ﴿
َنُو َعِزيٌز إَ ْفَت َبْيَن ُقُموِبِيْم َوَلِكْن ا َأَلَ  َبْيَنُيْم لَ َأْنَفْقَت َما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا َلَما أَ  َلوْ  ﴿

 .  ﴾ َحِكيمٌ 
ِت اَمً ُنوا َوَعِمُموا الَصاِلحَ آالِذيَن  ِإنَّن  ﴿:ف الكريـآمف الكد كقد ذكر في القر: المكدة  -

كرد لفظ المكدة في مكضع آخر مف الكتاب الكريـ كقكلو  ك . ﴾ َيْجَعُل َلُيْم الَرْحَمُان ِوًداَس 
  ﴾ .َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدًة َوَرْحَمةٌ  ﴿:تعالى

                                                           
1
 . 69 اتٍ ذًٍٍح، قاػذج انًذثح، ص  

2
  .136دخ، ص   األنٕطً ػادل كايم، انذة ػُذ انؼزب، انذار انؼزتٍح نهًٕطٕػاخ، 
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كمف األلفاظ القرآنية التي تعزز األلفة كالمكدة العشرة كالمعاشرة في قكلو  :العشرة -
َرُىوا َشْيً ا َوَيْجَعْل ا ِفيِو َ ْيًرا كْ َن َكرِْىُتُموُىّن َفَعَس  َأْن تَ إِ   َ ِباْلَمْعُروِ ،َوَعاِشُروُىنَّن  ﴿:تعالى
 . ﴾ َكِثيًرا

َرَبَنا ِاْصِرْ  ﴿ :تعالىف الكريـ بمعنى العذاب كقكلو آ كردت ىذه المفظة في القر:الغراـ -
 .  ﴾ نَّن َعَذاَبَيا َكاَن َغَراَماإِ  َعَذاَب َجَيَنْم اَعنَ 

 الكريـ مرة كاحدة في قصة سيدنا يكسؼ ثـ القرآفكردت ىذه المفظة في : الشغؼ -
   1.استعمميا الشعراء داللة عمى الحب

ف الكريـ بيذه الظاىرة اإلنسانية أال كىي الحب، فالحديث النبكم أيضا آكمثمما اىتـ القر   
كالرسالة التي جاء بيا سيدنا محمد صمى ا عميو كسمـ عممتنا أف اإلنساف كما  .اىتـ بيا

رادة ىك مشاعر كعكاطؼ كجداف، ىك نفس كركح كما أدركت الرسالة النبكية أف ك ىك عقؿ كا 
.  الحب حالة نفسية كعاطفية تنبع مف أعماؽ اإلنساف لتمنحو سعادة كىناء

َأِحُبو ا َلَما  ﴿ :ف الحب ىك اإلسالـ، كالرسكؿ نفسو أمر الناس بالمحبة فقاؿإ      
: كفي الحديث القدسي يقكؿ ا تعالى . ﴾ ِبِو ِمْن ِنْعَمٍة، َوَأِحُبوِني ِلُحِب ا ِإَيايْ  َيْغُدوُكمْ 

وال يزال عبدي يقترب إلي بالنوافل حت  أحبو، فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو  ﴿
بي  بي يبصر و  يبصر بو، ويده التي يبطش بيا ورجمو التي يمشي بيا، والذيوبصره 
حبك أالميم ارزقني حبك وحب من  » :كليذا اشتير ذلؾ الدعاء النبكم القائؿ. ﴾ يمشي

  2.« دجعل حبك أحب إل  من الماا البارأوحب من يقربني إل  حبك، و
                ؿ بيذا الدعاء حب ا تعالى أكالأكمف الكاضح أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ س   

 مف  ، ألنو يدرؾ أكثر مف غيره بؿ كأكثر ىذاسبب مكصؿ إلى حبوكحب كؿ كسيمة ثـ  
مف كؿ كجو، لذلؾ كاف الحب في اإلسالـ أم  سائر الخمؽ أف ا كحده ىك المحبكب لذاتو
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ما يندرج تحتو مف إرادات كأعماؿ كتكجييات، أساس كحب ا الذم ىك غاية كؿ حب، 
 .الديف كالمعرفة با

اعمـ أف األمة مجمعة عمى حب ا «  ":أبو حامد الغزالي"كفي ىذا قاؿ حجة اإلسالـ    
كلرسكلو، فرض ككيؼ يفرض ماال كجكد لو؟ ككيؼ يفسر الحب بالطاعة كالطاعة نبع الحب 

 1. » فال بد أف يتقدـ الحب، ثـ بعد ذلؾ يطيع العبد مف أحب كثمرتو؟
صميميا    جكىريا أساسيا كامرأىكذا يككف الحب في اإلسالـ كما بيف ا كرسكلو    

.  ال عارض مف العكارض الدينية ،أك عابر مف العكابر الدنيكية 
 :المالمح األدبية والفمسفية لظاىرة الحرب   2.1
منذ أف قتؿ قابيؿ ىابيؿ كالحرب حدث قائـ في حياة الشعكب كثقافتيا ميزكمة كانت أـ    

منتصرة كيتجمى ذلؾ في أعماؿ العديد مف المبدعيف في مختمؼ مراحؿ التاريخ البشرم 
ابتداء مف العصر الحجرم كحتى عصر القنبمة الذرية، كبالرغـ مف أنيا كانت مدمرة كسيئة 

ف أية قكة سكاء كانت أخالقية أـ مادية لـ تتمكف ال في الزمف القديـ كال إؼ النتائج كالعكاقب،
.  إلى األبد نيرانيا المتأججةئطؼففي الزمف الحديث مف أف تتكقؼ الحرب كت

فنجد     كيحفؿ التراث األدبي لمشعكب القديمة بكثير مف األعماؿ التي تمجد الحركب،
أنيا كجدت صدل ليا في بالد اليكناف كذلؾ في العديد مف الركائع الشعرية كالنثرية خصكصا 

"  كاإللياذة األكديسة، ":عني بذلؾأ"مربي اليكنانييف"ػب  الذم كاف يسمىىوميروسفي رائعتي 
ف أففي ىذيف العمميف تبدك الحرب كما لك أنيا شيء فطرم كغريزم في الكعي اليكناني، كما 

 كفي النشيد ، تبدك كما لك أنيا الركيزة األساسية لمثقافة اليكنانية القديمةاالنتقاـالرغبة في 
 يصؼ لنا ىكميركس معركة طاحنة تنتيي بأرض ممطخة األكديسة" الثاني كالعشريف مف 

ف كيصؼ المحارب"اإللياذة "بالدماء، كبرؤكس مقطكعة كأجساد مشكىة كعيكف مفقكدة كفي 
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األرجؿ  بالذاىبيف كىـ يتقاتمكف بمختمؼ األسمحة كحتى باألحجار ك الككاسر ك بالضكارم ك
أما الحرب فتكصؼ كما لك أنيا صراع دمكم عنيؼ ال مكاف فيو لمضعيؼ أك الجباف أك  ك

  .1المتخاذؿ
الحديثة، فنحف نعايف ارتباطا جد كثيؽ بيف الحرب كالثقافة، كقد  أما في العصكر   

 كانت إقميمية سكاءانعكست صكر الحركب المرعبة التي عرفيا العالـ خالؿ القرف العشريف، 
أـ عالمية في العديد مف اآلثار األدبية كالفنية التي نتبيف مف خالليا أف التقدـ التكنكلكجي 

  العممي الذم تكصمت إليو البشرية، لـ يحقؽ السعادة المرجكة الصناعي ك  ك
بؿ حكؿ حياة الشعكب إلى جحيـ حقيقي فيو تتقاتؿ باألسمحة األشد دمارا كفتكا بالحياة 

 لقد دفع أناس اليـك بالتحكـ في قكل «:يقكؿ " سيقموند فرويد"كبالطبيعة، كىذا ما جعؿ 
فرد   بمساعدتيا كاعتمادىا عمييا يقاتمكف حتى آخراالطبيعة إلى حد بعيد بحيث باتك

  2. » منيـ
 الحرب كردت في نصكص الفيمسكؼ اليكناني ةكنجد في تاريخ الفمسفة أكؿ إشارة لمفظ   

كيقصد ىنا بالحب السالـ   ،"جدل الحب والحرب"الذم مجد الحرب في كتابو " ىيراقميطس"
  3.أما الحرب فيي التغير المستمر في األشياء بال تكقؼ أك سككف

 نجد الفيمسكؼ الذم يفرؽ، الذم يجمع كيؤلؼ بيف األشياء، كالكره ىك كألف الحب ىك   
ىك اآلخر قد جعؿ مف المفيكميف مبادئ أساسية تجمع بيف العناصر األربعة " قميس نباذوأ"

 . أك تفرؽ بينيما، ككأف الحرب ىي التفريؽ كالحب ىك الجمع كالتقريب
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غنى عنيا  نو ينظر في الحرب كسيمة الأفنجد بعض المفسريف يركف  "ىيجل"أما    
ثـ األمـ التي كانت أقكل، لمدكلة في نمكىا، كيرل في الحركب كذلؾ أنيا تخرج منيا دكؿ 

 .تنقسـ عمى نفسيا تستطيع أف تحصؿ بكاسطة الحرب في الخارج عمى السالـ في الداخؿ
لكف عدـ األمف   تؤدم إلى عدـ األمف بالنسبية لمممتمكات،"ىيجل"كصحيح أف الحرب عند 

 مف الكسائؿ التي تحفز عمى التطكر كالتقدـ كما االستقرارركرية، ذلؾ أف عدـ ضىذا حركة 
ينظر في الحرب ضركرة ال يمكف التخمص منيا كماداـ السمب ىك أساس التحقؽ كالحرب 

  1.سمب إذف ىي أساس في تحقيؽ التطكر
 الذم يبيح الحرب إذا كانت لدفع "الفارابي" نجد الفيمسكؼ اإلسالمي "ىيجل"إلى جانب    

الضرر عف المدينة أك الدكلة، أك عدك خارجي أك في حالة الجياد لنشر الدعكة،  
خر كليذا آك لذة يناليا ال شيء أألف أسباب الحرب ال تقـك إال عمى الغمبة أك لشفاء غيظ 

 تم يص" فقد أشار في كتابو "أما ابن رشد. "عادلة كظالمة: نكعاف" الفارابي"فالحركب عند 
منيا مف يجرم بيف فئات  ، حيث أشار إلى أف الحرب أنكاع،"السياسة لموضوع الحرب

أما إذا جرل مع خارج المدينة فيذا يعتبر  المدينة الكاحدة كىذا ما يسمى بالفتنة أك البغي،
 كىك ما حدث بيف العرب زمف الرسالة كاألمـ .كىك النكع المباح لنشر العقيدة الدينية جيادا،

، إذف الحرب عند  األخرل مف فرس ك كحرب  حرب لرد العدك،: عمى نكعيف" ابن رشد"رـك
لنشر فكرة أك مبدأ ككالىما بنظره حركب عادلة، ألنو ىنا يتحدث عف كجكد دكلة فاضمة 

 . أخالقيا كدينيا كسياسيا
فقد أشار في المقدمة إلى مكضكع الحرب، كقد تناكليا بالتفصيؿ " ابن  مدون"أما    

أنيا مف األمكر الطبيعية في حياة « : قائالعمييا كربط ذلؾ بأصؿ الجمبة اإلنسانية التي فطر
 العدكاف ةكالحرب عنده كما ىي عند مف سبقو مباحة في حاؿ.  »البشر منذ أف خمقيا ا
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حرب جياد : كدفع الضرر، كال تقـك إال في حالة العدكاف الخارجي كالحرب عنده نكعيف
 1.كحرب فتنة كبغي

 : كيقكؿ فييا"في الحرب" تحدث عف الحرب في كتابو" كالوزوفيتز " كنجد الفيمسكؼ   
إذ ىي  كبدال مف مقارنتيا بأم فف مف الفنكف، مقارنتيا بالتجارة كىي أكثر شبيا بالسياسة« 

الحرب ليست فنا كال عمما ىي أكثر مف ذلؾ « :كيقكؿ أيضا. »ب فيو الحر الرحـ الذم تنمك
كمعنى ذلؾ أف الحرب عنده نزاع بيف المصالح ،  » ىي شكؿ مف أشكاؿ الكجكد االجتماعي

الكبرل يسكيو الدـ، كىي عممية حرة متحررة، كىي فكر حر كمكاىب عقمية أكثر منو قكانيف 
 2.كمبادئ كنظريات جامدة محفكظة كمعمكؿ بيا

رادات كىي عامؿ الشراسة "كالوزوفيتز"كما يرل      أف الحرب صراع أفراد كأنانيات كا 
عامال ميما جدا في الحرب كىك القاسـ المشترؾ لكؿ حرب ىك كؿ شيء  كالعدكانية كالعنؼ،

ف افتقد ىذا العنصر اختؿ مفيـك الحرب، إذف الحرب في تعريفيا إكىك الحرب نفسيا، ك
  3.األكضح ىي عمؿ مف أعماؿ العنؼ ليا عالقة كطيدة بالنية العدكانية في الطبيعة البشرية

شد المظاىر المعركفة لمعنؼ، حيث تستباح فييا أالمعمـك أف الحرب تعتبر   مف 
كعالكة عف األشكاؿ المتعددة مف التعنيؼ الجسدم، كفي ىذا الصدد  .المحرمات كاألعراض

أساس الحرب في الفعؿ الفردم باعتباره استعماال لمقكة الجسمية مف إرغاـ " كالوزوفيتز"يحدد 
الخصـ لمخضكع إلرادة الفرد، كىكذا تتداخؿ العمـك كلتكفر الكسائؿ لمقكة حتى تتغمب عف 

ف الحرب ال تحمؿ حدكدا ذاتية دكف تدخؿ التشريعات أمكف القكؿ بأالقكة المضادة، كمف ثمة 
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كالقكانيف، كميما تنكعت أشكاؿ القكة أك تعددت سكؼ تظؿ مجرد كسائؿ لتحقيؽ غاية تتمثؿ 
 1.في إخضاع الخصـ

تحدث عف الحرب النفسية التي سماىا الحرب السياسية مرادؼ " كالوزوفيتز"كما نجد  
 عمييا كذلؾ حرب األفكار كحرب العصابات كحرب الكممة كحرب أطمؽكما  لمحرب النفسية،
". التيمة"ق ف ىذا األمر يجعؿ مف الصعب كضع تعريؼ محدد مانع جامع ليذإالعقؿ لذلؾ ؼ

تستخدـ  كالحرب النفسية ال تستخدـ األسمحة المادية التي تطمؽ النار مف خالليا كلكنيا
جؿ تحقيؽ ىدفيا كىذه األفكار كالعكاطؼ كالسمككيات ال أاألفكار كالعكاطؼ كالسمككيات مف 

 2.عمميةتككف عشكائية بؿ منظمة تنظيما دقيقا كقائما عمى أصكؿ معرفية 
كفقا لما تناكلناه مف أراء الفالسفة اليكناف كالعرب المسمميف حكؿ قضية الحرب مف    

ال تعد قانكنا جكىريا في سمكؾ البشرفي عالقتيـ  نجد أف الحرب الجانب الفمسفي كاألدبي،
نما ىي حالة عرضية أسبابيا عدكاف خارجي أك فتنة داخمية أك غمبة  ببعضيـ البعض كا 

كىي مجرد ، جمياأسياسية أك غير ذلؾ، كالحرب تنتيي بانتياء أسبابيا التي قامت مف 
جبار الخصـ عمى العمؿ بحسب إرادتو .  استمرار لمسياسة بكسائؿ عتيقة كا 
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 والزمن دراسة الجدل عمى مستوى الشخصيات والفضاء المكاني   .1
الحب عاطفة قكية مف المكدة كاأللفة كالميؿ كالتكاصؿ كاالنجذاب كالدؼء كالتكدد 

  كالتعامؿ بالرحمة كالمطؼاإلنسانيإلى شخص آخر كىك الفضيمة التي تمثؿ كؿ العطؼ 
ك اإلنساف لو ميكؿ لمحب كفعؿ الخير، لكف أحيانا  ،اآلخريفكالحب شعكر قكم تجاه 

 لمحرب كذلؾ حسب الظركؼ قنجده يميؿ لفعؿ الشر كيكمف في داخمو حب االنتقاـ كميكؿ
كالحرب ميكؿ لفعؿ   أف الحب ميكؿ لفعؿ الخير،إذالتي تكاجيو، فالحرب نقيض الحب، 

. الشر، كىنا يكمف الجدؿ في ىاتيتف التيمتيف
كمف ىذا سنعرض بالدراسة كالتحميؿ إلى الجدؿ القائـ بيف الحب كالحرب عمى      

.  مستكل الشخصية كالمكاف كالزماف
 : الجدل عمى مستوى الشخصيات  1.1

 تعتبر الشخصية بمثابة النقطة المركزية كالبؤرة األساسية التي يرتكز عمييا العمؿ
. 1 السردم فبل يمكف تصكر قصة ببل أعماؿ كما ال يمكف تصكر أعماؿ ببل شخصيات

     ال نكاد نعثر عمى نص سردم يفتقر إلى شخصيات تدير أحداثوإذ
 حيث 2،أك تدكر األحداث حكليا سكاء في السرد القديـ أك الحديث فيي تقميد متكارث

.  كانت كال زالت محؿ اىتماـ الدراسات األدبية 

 :  الشخصيةماىية أ  1.1
إف الشخصية تعمؿ كمحرؾ أساسي لمعمؿ الفني، فيي القطب الذم يتمحكر حكلو 

   أىـ أداة يستخدميا الركائي لتصكير حكادث القصة الركائية ىي الخطاب السردم، ك
ميما في تجسيد فكرة الركائي   الشخصيات حيث تمعب الشخصية دكرا رئيسيا كاختيار

 3.كىي مف غير شؾ عنصر ىاـ في تسيير أحداث العمؿ الركائي
                                                           

                         ، يُؼىراد (َبدئيمبرثخ فٍ انظًُُب) جىَذح حًبع، ثُبء انؼخـُخ فٍ حكبَخ ػجذو وانجًبجى نًـطفً فبطٍ  1

. 96ألوراص، ؽ    ا
2
         ،، جىا13ٌلظُطُُخ،ع يُؼىراد جبيؼخ يُزىرٌ، يجهخ انؼهىو اإلَظبَُخ،  جًُهخ لُظًىٌ، انؼخـُخ فٍ انمـخ، 

 .195، ؽ2000   
3
 انغزثُخ، انظؼىدَخ، انفُـم انضمبفُخ نهطجبػخ انفُـم، دار انزوائٍ، يجهخ فٍ انؼًم يحًذ، انؼخـُخ َـز انذٍَ  

  .20، ؽ1980 ،جىاٌ-يبٌ ،3ع  
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إذ مف خبلؿ الشخصيات المتحركة ضمف خطكط الركاية الفنية ،كمف خبلؿ تمؾ 
العبلقات التي تربط كؿ شخصية باألخريات يستطيع الكاتب مسؾ زماـ عممو كتطكير 

.  1الحدث مف نقطة البداية حتى لحظة التنكير في العمؿ الركائي 
فالشخصية ىي الكائف البشرم المجسد لمعايير مختمفة أك أنيا الشخص المتخيؿ 

 2.الذم يقـك بالدكر المحرؾ في تطكير الحدث القصصي
كأيضا الشخصية ىي مجمكعة الصفات التي كانت محمكلة لمفاعؿ مف خبلؿ 

 كيمكننا إعطاء تعريؼ آخر 3الحكي كيمكف أف يككف ىذا المجمكع منظـ أك غير منظـ،
لمشخصية في العمؿ الفني إذ ىي الشخص المتخيؿ الذم يقـك بالدكر في تطكير الحدث 
القصصي، فالبطؿ في القصة ىك ذلؾ العنصر الذم تستند إليو المغامرة التي يتـ سرد 

  4.أحداثيا
.   في األخير يمكف القكؿ أف الشخصية عنصر فعاؿ في تحريؾ الحدث الركائي      
 : أنواع الشخصية ب  1.1
لقد جرت دراسات متنكعة حكؿ ماىية الشخصية كدكرىا في العمؿ الفني، كتعد       

التي تشكؿ بنية النص الركائي لككنيا تمثؿ العنصر الفعاؿ  إحدل المككنات الحكائية،
الذم ينجز األفعاؿ التي تمتد كتترابط في مسار الحكاية، كمف أجؿ أف تقـك الشخصية 
 بإمبلء المحظة المركزية المسندة إلييا تأليفا، كتفيـ الكاقع ك تمتمئ بركح الحياة، محاكال 

أف : عبرىا أكبر قدر ممكف مف تجميات الحياة االجتماعية كلذلؾ يمكف القكؿ أف يجسد
الشخصية الركائية يمكف أف تككف مؤشرا داال عمى المرحمة االجتماعية التاريخية التي 

  5.تعيشيا كقد تعبر عنيا ، حيث تكشؼ عف نظرتيا الكاعية إلى العالـ
                                                           

1
  ،انظؼىدَخ دار انفُـم انضمبفُخ نهطجبػخ انغزثُخ، يجهخ انفُـم، َـزانذٍَ  يحًذ،  انؼخـُخ فٍ انؼًم انزوائٍ، 

.  20ؽ ،1980جىاٌ، - ، يب3ٌع    
2

                       ،، جىا13ٌيجهخ انؼهىو اإلَظبَُخ، يُؼىراد جبيؼخ يُزىرٌ، لظُطُُخ،ع  جًُهخ لُظًىٌ، انؼخـُخ فٍ انمـخ، 

 .196، ؽ 2000  
3

 . 74ؽ، 2005، 1، طاالخزالفػجذ انزحًٍ يشَبٌ، يُؼىراد :  رُشفُطبٌ رىدوروف، يفبهُى طزدَخ، رز
4

                  ،، جىا13ٌع  لظُطُُخ،  يُؼىراد جبيؼخ يُزىرٌ،، جًُهخ لُظًىٌ،انؼخـُخ فٍ انمـخ، يجهخ انؼهىو اإلَظبَُخ

 . 196، ؽ2000  
5
 ، 1ط ثُزود، وانُؼز، انؼزثُخ نهذراطبد هللا، انًؤطظخ َـز إثزاهُى وانذالنخ فٍ رواَبد يزػذ، انجُُخ أحًذ  

  . 35،36، ؽ 2005   
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كما كاف النصيب األكفر مف الدراسات فيما يخص تصنيؼ أنكاع الشخصيات  
كلعؿ أىميا خاصية الثبات أك التغير التي تتميز بيا الشخصية كالتي تتيح لنا تكزيع 

الشخصيات إلى سككنية ك التي تظؿ ثابتة ال تتغير طكاؿ السرد، كدينامية تمتاز 
كما يكجد تقسيـ آخر  1.بالتحكالت المفاجئة التي تطرأ عمييا داخؿ البنية الحكائية الكاحدة

لمشخصية كىك التقسيـ الشائع أيف تستطيع الشخصيات تبعا لمدكر الذم تضطمع بو 
ما ثانكية فتشمؿ عمى كظيفة (األبطاؿ أك المنافسكف)القصة، أف تككف إما رئيسية  ، كا 

نو لمف المعمـك أف ىذا التمييز ليس حاسما عمى الدكاـ كخاصة ألنو يقبؿ عددا  عرضية، كا 
كتجدر بنا اإلشارة إلى كيفية التمييز بيف الشخصية الرئيسية  2،مف المكاقؼ الكسيطة

الحؽ أننا ال « :قاؿ  حيث"عبد المالك مرتاض"كالشخصية الثانكية، كىذا ما ذىب إليو 
نضطر في العادة إلى االحتكاـ إلى اإلحصاء مف أجؿ معرفة الشخصية المركزية مف 
غيرىا، إنما اإلحصاء يؤكد مبلحظتنا كما بظاىرنا بدقة عمى ترتيب الشخصيات داخؿ 

ف كانت الشخصية ليا حضكر مف ، » 3عمؿ سردم ما مف خبلؿ ىذا يتبيف لنا حتى كا 
أكؿ العمؿ القصصي إلى آخره ، فيذا معيار ال يمكف أف نتخذه لمحكـ بأنيا شخصية 

.  رئيسية، بؿ نحددىا تبعا ألىميتيا في النص الركائي
قسـ الشخصية عمى أساس الكظائؼ التي تقـك بيا " فالديمير بروب" كما نجد      
الكاىب ، الشرير: حصر ىذه الشخصيات الرئيسية في سبع شخصيات كىي كقد ،ةالحكام

الزائؼ، كىي ال تقتصر عمى شخصية كاحدة فقط، بؿ ، األمير الباعث، البطؿ المساعد،
  .4 يمكف أف تقـك شخصية كاحدة بعدد مف ىذه الكظائؼ

                                                           
1
 . 215، ؽ(انفضبء ، انشيٍ ، انؼخـُخ  )  حظٍ ثحزاوٌ، ثُُخ انؼكم انزوائٍ  

2
يُذر ػُبػٍ، انًزكش                :  اوسوانذ دَكزو  وجبو يبرٌ طؼبَفز، انمبيىص انًىطىػٍ انجذَذ نؼهىو انهظبٌ، رز 

 . 674، ؽ 2007، 2  انضمبفٍ انؼزثٍ، انذار انجُضبء، انًغزة، ط
3
، دَىاٌ  (يؼبنجخ رفكُكُخ  طًُُبئُخ يزكجخ نزواَخ سلبق انًذق ) ػجذ انًبنك يزربف، رحهُم انخطبة انظزدٌ  

 . 143   انًطجىػبد انجبيؼُخ، ثٍ ػكُىٌ، انجشائز، ؽ 
4
  ، حًُذ نحًُذاٍَ، ثُُخ انُؾ انظزدٌ يٍ يُظىر انُمذ األدثٍ، انًزكش انضمبفٍ انؼزثٍ، انذار انجُضبء، انًغزة 

 . 25، ؽ2003، 3   ثُزود، نجُبٌ، ط
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ذا ذىبنا   الذم يرل أف الشخصية في الحكي ىي " فميم ىامون" لػ آخر تقسيـ إلىكا 
:  إلىتركيب جديد يقـك بو القارئ أكثر مما يقـك بو النص لذلؾ قسميا 

كىي تضـ الشخصيات التاريخية كاألسطكرية كاالجتماعية  : شخصية مرجعية - أ
كىذه األنكاع مف الشخصيات تميؿ إلى معنى ثابت تفرض ثقافة يشارؾ القارئ في  (...)

 .تشكيميا 
 كىي تعبر عف الركاة كاألدباء كالفنانيف: شخصية واصمة ناطقة باسم المؤلف - ب
 1. ذات كظيفة تنظيمية كىي التي تنشر الخير:شخصية متكررة- جػ
: دراسة الجدل عمى مستوى الشخصيات في الرواية جـ  1.1

إف الشخصية ىي العمكد الفقرم الذم يرتكز عميو العمؿ الفني، فيي تجسد فكرة       
كتؤثر في سير األحداث، فالركائي يمج ألعماؽ الشخصية، كيحمؿ سمككيا كيقدميا لنا مف 

جميع األبعاد النفسية كالجسمية، حيث يصكر عالميا الداخمي كالخارجي، كعبلقتيا 
محاكال بذلؾ ربط األحداث حتى يتمكف المتمقي مف رسـ صكرة شبو ناضجة  االجتماعية،

تجسد الحزف كالمعاناة كالحرب " مقابر الياسمين"حكؿ تمؾ الشخصية، كشخصيات ركاية 
زمف األزمة كما تجسد الحب بيف بعضيا البعض، إذ تقـك الركاية عمى عدد قميؿ مف 

، ىذه ىي الشخصيات (العربي) قتادة أبكحسيف،  جميمة،: الشخصيات الرئيسية منيا
 أما الشخصيات  سي لخضر، سي المبرؾ كزكجتو، المختار: أما الثانكية فنجد الرئيسية،
سالـ ابنيا، الطاىر  كالدة جميمة، عبدا هلل كالد جميمة، نفيسة زكجة سي لخضر: اليامشية

مفيدة   قتادة،أبكأما العرضية نجد أخت  الممتحي المجركح، عمي الحارس في الجامعة،
كسنعرض لكؿ ىذه الشخصيات لكف سنخص بالدراسة كالتفصيؿ عمى . أخت حسيف

  -(العربي) قتادة  أبيجميمة،، حسيف-الشخصيات الرئيسية القائـ فييا جدؿ الحب كالحرب
 
 

                                                           
1
 . 11، ؽ 2005 يحًذ ػشاو، ػؼزَخ انخطبة انظزدٌ، يُؼىراد ارحبد انكزبة انؼزة، ديؼك،  
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 الشخصية الرئيسية - أ
شخصية رئيسية في الركاية كىك السارد أحيانا في الكقت نفسو، طالب : حسين       
 مف الريؼ إلى العاصمة لبللتحاؽ بجامعة العمـك كالتكنكلكجيا كبعد انتيائو انتقؿجامعي 

 ممتـز ذك إنسافكىك  مف الدراسة أصبح ميندس دكلة، كعمؿ أستاذا جامعيا بالعاصمة،
كىذه  أخبلؽ كتربية حسنة، شاب منعزؿ ال يممؾ أصدقاء مقربيف إال أصدقاء العمؿ،

 . العزلة فرضتيا عميو المدينة ك كبمتو بحباليا
ف كاجيتو مشكمة        حسيف شاب لطيؼ مسالـ، مبتعد عف عالـ المشاكؿ كؿ البعد كا 

كىذا ما نجده في الركاية عندما كاجيتو مشكمة  ما يحتار كيؼ يجد ليا الحؿ المناسب،
الممتحي الجريح الذم لجأ إلى بيتو طالبا المساعدة كاإلغاثة كألف حسيف رجبل طيبا مد يد 

المساعدة لو كأغاثو كأدخمو المنزؿ لكنو في المحظة نفسيا بدأ يشعر باالرتباؾ كأصبح 
فطمب المساعدة في حؿ مشكمتو ىذه مف جارتو جميمة في معالجة  الخكؼ يسيطر عميو،

ككانت أكثر شجاعة كقكة منو ألنيا تؤدم في كاجبيا كممرضة دكف أم  إصابة الجريح،
خكؼ أك تردد أك تأىب عمى عكس حسيف الذم كاف الخكؼ مسيطر عميو كيشعر 

شخصية جميمة التي تتمتع  كىنا نجد نكع مف التعارض في ىاتيف الشخصيتيف، بالقمؽ،
كشخصية حسيف الذم لو صفة الخكؼ كالجبف رغـ ككنو رجبل  بالشجاعة رغـ أنيا امرأة،

        لتري أية مصيبة ... مساء الخير تعالي  «:كقد صكرت الركاية ذلؾ في
وقعت عمى رأسي      
 غير الخير  -
  .أرواحي  قمت لك  -
و تبعتني وىي تغمق ما تبقى مفتوحا من أزرار  ... صعدت السمم جريا    

           1. » وىو مستمق عمى األريكة...وولجت إلى الداخل و أنا أشير إلى ضيفي الجريح 

                                                           
1
 . 44، ؽ2012إثزاهُى طبر، يمبثز انُبطًٍُ، فُظزا نهُؼز،    
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في ىذا المحكي نبلحظ أف حسيف رغـ تكاجده في المدينة مدة طكيمة لكنو بقي  
محافظ عمى األخبلؽ الحميدة كالرفيعة التي يتمتع بيا أصحاب الريؼ عمى خبلؼ 

كذلؾ بكصؼ الممتحي الجريح بالضيؼ رغـ خكفو الشديد  أصحاب المدينة المتحضريف،
كمنو نرل أف حسيف ال يزاؿ متمسؾ بعادات قريتو . مف ىذه المصيبة التي نزلت عميو

.  كأخبلقيا رغـ كجكده في مكاف لمتحضر كالتطكر مدة طكيمة 
دق الباب ففتحت ووجدتو جريحا كممني ... شوفي ما نعر فوش«: كفي سياؽ آخر      

. لمحظات ثم فقد الوعي
أمسك لو رأسو في ىذه : جست نبضو ثم قالت لي...اقتربت منو ، "ما تخافش"ما  -

 ... الوضعية حتى أعود 
ثم ما لبثت أن عادت بحقيبة كبيرة أخرجت منيا مقصا، كشفت بو عن الجرح بعد     

أن قصت الثياب التي كانت تغطيو، ثم بدأت تخيطو فعمت ذلك ببرودة أعصاب و إتقان 
وما أن أخرجت اإلبرة من وريده و وضعت (...)تام ثم صفعت صاحب المحية الحمراء

يا إليي ىل سينام عندي ...تقولالقطن المطير عمى مكان الوخز حتى وعيُت ما كانت 
ومصيبتاه، ىذه مشكمة أخرى لو عاد رجال األمن و داىموا بيتي لن يقتنعوا أبدا بأنيم 

كمف خبلؿ ىذا المحكي السردم يتبيف لنا  ،»1 عندما سألوني عنو، كنت لم ألتقي بو بعد
جدال قائـ في شجاعة تتمتع بيا جميمة كخكؼ مسيطر عمى حسيف  حيث مف المفركض 
أف تككف شجاعة مفترضة في الرجؿ كخكؼ مألكؼ في المرأة كلكف في ىذا المثاؿ نجد 

 . العكس
كما أف الركاية تصكر لنا جدال آخر كصراعا قائما في نفسية حسيف التي تتأرجح       

بيف القمؽ كالفرح  لما انصرفت جميمة مف منزلو بعد معالجتيا لمجريح فراكدتو مشاعر 
سأنزل إلى بيتي المفروض أنو سينام حتى  «:القمؽ كالفرح كنجد ذلؾ في قكؿ حسيف

 حرارتو لك أن تناديني في أي وقت  قالت ذلك و انصرفت تاركة  ارتفعتالصباح و إذا 
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وكانت نفسي تتأرجح بين الفرح والقمق ...الباب مفتوح، فتحاممُت عمى نفسي لكي أغمقو
،كنت فرحا ألنني أستطيع الدق عمى بابيا في أي لحظة وقمق من ىذه الجثة الشبو 

     1«. ىامدة الممقاة عمى أريكتي،والتي تمنيت في لحظة أن ترتفع حرارتيا ىذه الميمة
كىنا نجد حسيف يدخؿ في صراع داخمي بيف شعكر الفرح كشعكر القمؽ الفرح لرؤية      

الذم ال يعرؼ ماذا  حبيبتو جميمة في أم كقت كالقمؽ مف الممتحي المرتمي في منزلو،
كما نجد حسيف شخصية مفعمة بالحب الصادؽ الذم تمَمكو منذ كقكع نظره  سيفعؿ معو،

 لمكىمة األكلى عمى جميمة لكف بقي ىذا الحب في داخمو لـ يصارح بمشاعره الدفينة ليا
 إلى صفكؼ كألف األكضاع كقتيا لـ تكف كاضحة المبلمح فرض عمى حسيف االنضماـ

 خبرتو في اليندسة اإللكتركنية كصناعة األسمحة كالمدافع كرغـ أف الستغبلؿاإلرىابييف 
حسيف كاف رافضا لمكضع الذم آؿ إليو كحاقدا عمى كؿ المكجكديف في الجبؿ كرافضا 

استطاع «:االنضماـ إلييـ لكنو انضـ لصفكفيـ كصنع ليـ ما طمبكا كذلؾ في قكؿ الراكم 
وأن يطور مسافة رميو بقدر معتبر مما رفع قيمتو  حسين أن يصنع أول مدفع قاذف،

المبدأ رفض حسيف المساىمة فيما   كىنا نجد الصراع بيف الشعكر كالمبدأ،2 «.عند األمير
 .يقتؿ األبرياء كالشعكر بالخكؼ جعمو يمبي كؿ ما طمبتو الجماعة اإلرىابية منو 

  . القبكؿ# نستنبط الثنائية الضدية الرفض مف ىذا
 ليست شخصية أساسية كمحكرية فحسب بؿ ىي أحيانا البطمة كالساردة في :جميمة

الكقت نفسو، تركم لنا ما جرل مف أحداث تخصيا كتدكر حكليا فجميمة شخصية يكتنفيا 
الحزف كالفرح معا، بيف ماضي مميء بالفرح كاليدكء كالطمأنينة كالبراءة، ترل فيو أياميا 
التي قضتيا في قريتيا مع أميا ك أبييا ،في جك مميء باليدكء كاالستقرار، كبيف حاضر 
مميء بالجراح كالمآسي، حيث تكالت عمييا النكبات كالخيبات كما تتكالى األياـ كىنا نجد 

. صراعا في ىذه الشخصية بيف ماضي مفرح كحاضر أليـ 
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جميمة فتاة حالمة ىاربة مف قريتيا الصغيرة كمف اغتصاب المختار لشبابيا لتتكجو 
إلى العاصمة بحثا عف حياة بمعالـ أخرل كعف فضاءات أكسع تتنفس مف خبلليا عبؽ 
أزىار الياسميف الذم كاف يطفك منزؿ السي المبركؾ كالحاجة فطيمة المذيف عكضاىا 

سكنا قمبيا الصغير المميء باألحبلـ كتفاصيؿ الطفكلة  حناف األبكيف البعيديف عف العيف،
الفضة التي امتزجت الحقا بمعطيات جديدة طبعتيا حياة التمدف كتحكلت مف فتاة ماكثة 

 عاممة في المستشفى بعدما درست بالمعيد كأصبحت قابمة في المستشفى في إلىبالبيت 
لكف ىذا الكضع الجديد كالحياة اليادئة لجميمة لـ يدكما طكيبل فسرعاف ما  قسـ الكالدة،

تحكلت حياتيا المستقرة في المدينة إلى شتات كمعاناة في القرية بعد الرجكع إلييا بغرض 
فبعدما غادرت القرية فرارا مف المختار كمف اغتصابو  استقداـ أميا لمعاصمة كالعيش معا،

 كنجد الركاية صكرت ذلؾ في  قتادة أبيعادت لتغتصب فييا كعمى يد أحد اإلرىابييف 
فرت من المختار  فكرت فقط أن قريتيا تمك التي غادرتيا مرتين، «: قكؿ السارد

 االغتصابواغتصابو لكنيا عادت لتغتصب ىناك،تمك القرية التي كانت تحمل قدر 
 1«. لجميمة وقدر الفرار ليال

ىنا نجد الجدؿ قائما في أف جميمة خرجت مف قريتيا مجبرة فرارا مف اغتصاب     
لكنيا عادت إلى القرية مخيرة إال أنيا كقعت فيو حيف شاء  المختار ليا الذم نجت منو،

 قدر حممتو ليا القرية كلـ يأتي مع اإلجبار بؿ جاء مع االغتصابكىذا   قتادة،أبك
كمف ىذا نرل أف جميمة نبع في داخميا شعكر الكره كالبغض لمغتصبيا كأصبحت  الخيار،

تمقتو كتمقت كؿ شيء متعمؽ بو، لكنيا تسارعت األحداث كتنقمت جميمة لخدمة 
مغتصبييا كقتمة أميا كىنا يكمف صراعا كاقعا في ىذه الشخصية شعكر الكره لمغتصبييا 

جبارىا عمى البقاء معيـ،  قتادة الذم أخذ أغمى ما تممكو شرفيا أباكخاصة مغتصبيا  كا 
الحقد يمؤل قبميا تجاىو لكف ىذا  بالقكة ال بالرضى كجعميا سبيتو المفضمة فأصبح شعكر
كىذا ما نجده في الركاية  الشعكر سرعاف ما تبلشى كتحكؿ إلى الشعكر بالشفقة،
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ىذا غريب بل . نني ال أشعر بالحقد تجاىوإىذا الذي يحدث لي  ما « : في قكليا  
 ىنا نجد جميمة تدخؿ في تناقض ،1« أشعر حيالو بالشفقة إنو إحساس ال يوصف

داخمي بيف شعكر الحقد تجاه مغتصبيا ىذا الشعكر الطبيعي النابع عف امرأة تعرضت 
نقاذىـ مف  لبلغتصاب كبيف شعكر الشفقة كىذا نابع عف امرأة تعكدت معالجة الناس كا 

 فشعكر ،(مبلؾ الرحمة)آالميـ كجراحيـ ككف جميمة كانت قابمة كممرضة في المستشفى 
 قتادة أبيالحقد شعكر نابع عف جميمة لحظة اغتصابيا كشعكر الشفقة لحظة مكت 

 قتادة مغتصب جميمة أبكف شعكرم الحقد كالشفقة مكجياف لشخص كاحد ىك أكالغريب 
كالفرؽ بيف ىذيف الشعكريف أف شعكر الحقد تممؾ جميمة في لحظة اغتصابيا كلـ تعرؼ 
دكافعو كأسبابو كلـ تعرؼ مغتصبيا جيدا بؿ في تمؾ المحظة كانت تنظر إليو ككحش 

كلكف لما تعرفت عميو عف قرب معرفة جيدة أصبحت تكف لو شعكر  سمب منيا شرفيا،
ابي "الشفقة في لحظة مكتو حيث عرفت اإلنساف الذم كاف عميو قبؿ أف يتحكؿ إلى 

.  المغتصب العنيؼ "قتادة
 قتادة كاتب أبي شخصية محكرية أخرل في الركاية، اسمو العربي الممقب : قتادةأبي

كاف رجبل مسالما يعمؿ عممو فقط كال يتدخؿ في  صحفي في جريدة الحزب اإلسبلمي،
شؤكف الغير ،كاف يممؾ أسرة مككنة مف زكجة ثـ رزؽ بمكلكد اسمو قتادة لذلؾ أصبح 

 بتمؾ التحاقوكفي مدة  بي قتادة، أرغـ عمى االلتحاؽ بصفكؼ الجماعة اإلرىابية،أيكنى ب
الجماعة تحكؿ مف الرجؿ المسالـ المطيؼ إلى رجبل دكف ضمير كذلؾ بقيامو بعمميات 

القتؿ كزىؽ األركاح البريئة كيتضح ذلؾ عندما قاـ بقتؿ صاحب الدكاف في القرية صالح  
كقد   مف زكجيا الضابط سابقا،انتقاماكقطع رأسو كاغتصاب فييمة ابنة سي لخضر كذلؾ 

وسمعنا فيما بعد أن الشاب الممتحي األمام طمب يد فييمة  « :صكرت الركاية ذلؾ في
  2 .« باغتصابياابنة لخضر ولم ترض بو زوجا فقام 
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 جميمة الفتاة البريئة التي ال حكؿ كال باغتصاب الشخص الذم قاـ  أبك قتادةكما أف
 قتادة في تحكلو مف إنساف صافي نقي  أبيىنا نجد جدؿ قائـ في شخصية ك. قكة ليا

 قمـ يقكؿ ،لتزلؽاصحفي المع ييجك النظاـ السياسي بقممو النقي البعيد عف التممؽ ك
كال شيء غير الحقيقة كىك ما أغضب بعض القائميف عمى النظاـ فزج بو في  الحقيقة

واستنزفت ...كتبت...قت كل ذلك ،كتبتدصّص  » :السجف كنجد الركاية صكرت ذلؾ في
 يوما إلى ما ولم تدع و...اعتصرتو، لتدبج العبارات لقضية اقتنعت بيا مداد قمبك و

حتى جاء اليوم الذي ...أحسن إلى الحوار والمجادلة بالتي ىي اآلن ناديت فيو أنت
تَذكر جيدا المساء تَذكر ذلك الوجو  وأخذوك إلى السجن،الجريدة ىاجم فيو األمن مقر 

        1.« وتَذكر كل تمك الوجوه التي تعاقبت عمى اغتصابكيضربك، الذي كان 
كىذا ما جعمو  مف ىذا المحكي السردم نجد أف جزاء الصدؽ كالنزاىة ىك السجف،     

استعمؿ العربي  ربعد أف صار القمـ سبلحا كاىيا غير مؤث يصبح إنساف معادم مغتصب،
فبعدما كانت مكاضيعو في  با قتادة،أسبلحا آخر كىك الرشاش كالقنبمة بعد أف صار 

طبلؽ الحريات صار مفسدا في األرض  الجريدة مكافحة لمفساد كالظمـ كاالستبداد كا 
 داخؿ السجف حكلو اغتصابوكىذا التحكؿ سببو  .مغتصبا بطريقتو كأصبح قاتبل، مدمرا،

فوجئت بباب  ذات مساء في السجن، « :إلى مغتصب خارجو كنجد ذلؾ في الركاية 
ورأيت وجوىا تعرفيا تيمل وتكبر وتأمرك ...،وال تخطيطإنذارالزنزانة يفتح دون سابق 

بالخروج إلى الحرية،إلى الجبل،إلى الجياد ومنذ ذلك اليوم وأنت تقتل لتثبت أنك مازلت 
وتغتصب لتبين لمذين اغتصبوك أنك مازلت  ، "كالشينكوف" ـب استبدلت قممك حيا
  2.« يضاألتثبت لنفسك أنك قادر عمى فعل ذلك  تضرب وتسب وتمعن، و...رجال
. كمنو يصبح التمكث نابع عف النقاء كالنقاء كلَّد التمكث    

 
 

                                                           
1
.  136، 135انزواَخ، ؽ  

 
2

.  136 انزواَخ، ؽ



 تنية الجدل القائم تين الحة والحرب في رواية مقاتر الياسمين :                                                   الفصل الثاني

51 
 

 : الشخصيات الثانوية  - أ
الذم يمثؿ رمز لمنضاؿ فيك المناضؿ المجاىد المفعـ بالحب لكطنو  :سي لخضر

 1.ككاف رجبل حامي لمقرية إباف الثكرة التحريرية فكاف يدعى بالككماندكس،
الزكجاف الطيباف المذاف يعيشاف في العاصمة : سي المبروك وزوجتو فطيمة     

فشخصية سي المبركؾ شخصية متعممة كىك صديؽ لخضر في زمف الثكرة يعمؿ ممحقا 
 2 .لدل السفارات العربية

الرجؿ الخبيث الماكر المتسمط فيك رجؿ حقكد كخائف إباف الثكرة كاف تحت  :المختار     
 مما أدل إلى جعمو غنيا كذا نفكذ في القرية ،فتحكـ فييا بأمكالو آنذاؾأقداـ الفرنسييف 

 3. لنفكذه فقط إمرتوكممتمكاتو كأراضيو فكاف الكؿ تحت 
: الشخصيات اليامشية  - جـ

 تعمؿ في أمانة اإلدارة في الجامعة ىذه الشخصية تتميز بالخشكنة : قتادةأباأخت 
كالشراسة ال تممؾ حسف التصرؼ كالمباقة تتعامؿ مع الغير بفضاضة كلـؤ شديد كخشكنة 

كىذه المعاممة كانت تتعامؿ بيا مع حسيف أخك زكجة أخييا فكانت متسمطة معو  حادة،
. كعنيفة 

أـ لقتادة المكلكد الجديد الذم ، طيبةك قتادة حنكنة أبك أخت حسيف كزكجة :مفيدة
رزقيا اهلل بو كعكضيا غياب زكجيا البعيد عنيا كالذم أصبح إرىابيا كىي ال تعرؼ شيئا 

 4. عنو 
: الشخصيات العرضية - د

 كالد جميمة، األب الضعيؼ الذم أراد تزكيج ابنتو مف المختار لككنو غنيا :عبد اهلل
كذا نفكذ كبير الذم يكبر ابنتو سنكات عدة ككاف األب يممؾ أرضا في القرية كيعمؿ فييا 

.  فبلحا يقـك بحرثيا ك زرعيا فيي مصدر ْرزقو الكحيد
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 جميمة ككانت تخاؼ عمييا مف البنتيا األـ الحنكنة التي تكف حبا كبيرا :والدة جميمة
كلـ تستطع  غدر الزماف كمف مختار القرية التي لـ تستطع حماية ابنتيا منو كمف أبييا،

 قتادة لذلؾ كاف الذبح مف العنؽ أك النحر مف كجية نظر أبيحمايتيا مف اغتصاب 
كنحرىا لـ يكف عمى يد رجؿ بؿ كاف بيد امرأة مثميا  الركائي الجزاء المناسب لضعفيا،

 1 .  الكحشيةتشربت أفكار أىؿ الجبؿ
 فالتقى ابف سي لخضر الذم ذىب إلى المدينة ليعالج كالدتو المريضة :سالم

بالصدفة مع جميمة ابنة قريتو كتحدث معيا طكيبل عف أحكاؿ القرية كاألحداث التي جرت 
. فييا في فترة غياب جميمة عنيا كلـ تشيدىا 

 أـ سالـ كزكجة لخضر المرأة المريضة التي أتى بيا كَلَدىا سالـ مف القرية :نفيسة
ىا تتكصي إلى العاصمة لمعالجتيا في المستشفى كالتي قدمت مجمكعة نصائح لجميمة

 2. يؤنسياعمى أميا المتكاجدة في القرية كحدىا دكف أنيس ليا
صاحب المحية الحمراء المدعك صييب لدل الجماعة اإلرىابية ىك إرىابي  :الطاىر     

كىك الممتحي الجريح الذم أسعفو كؿ مف  فار مف الدكلة كخارج عنيا كعف قكانينيا،
حسيف كجميمة أثناء إصابتو مف طرؼ قكات األمف، لو مستكل السادسة أساسي مف 

.  ككثير مف األحاديث النبكية الشريفة،رغـ مستكاه التعميمي الضعيؼ حافظ لمقرآف، التعميـ،
 حارس في الجامعة كمف أصدقاء حسيف في العمؿ ىك مجاىد جبيكم كاف يقـك :عمي    

 3. بإدالء النصائح لحسيف كيعاممو ككلد مف أكالده 
 : الجدل عمى مستوى الفضاء المكاني . 2.1
سنحاكؿ  في كاقع األمر ىناؾ تصنيفات متعددة ألنكاع األمكنة في النص الركائي     

كجدناىا الفضاءات  كسنحاكؿ دراسة بعض الفضاءات المكانية، عند بعضيا، الكقكؼ
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كسنتناكؿ  ألف حضكرىا كاف طاغ مف أكؿ السرد إلى آخره األساسية ألحداث الركاية،
     .كقبؿ ذلؾ نعرض أىـ المفاىيـ حكؿ الفضاء المكاني الجدؿ القائـ في تمؾ األمكنة،

: مفيوم الفضاء المكاني 1.2.1
فكصؼ محيط الحكادث كصفا دقيقا  يمعب المكاف دكرا ىاما في البناء الفني لمركاية، 

حيث يعتبر المكاف الكجو  يساىـ بشكؿ أك بآخر في إعطاء نظرة شاممة عف الركاية،
  .تتمكضع فيو األشياء  فيو الكائنات كتحيىكىك محكر الحياة الذم  األكؿ لمككف،

كقد يمعب المكاف دكرا ميما في تحديد نسؽ الحياة لمكائنات الحية التي تعيش فيو     
  .1كمنع أشكاؿ محددة لؤلحياء المتمكضعة فيو

كالشؾ أف اإلنساف كليد  فالمكاف في الحقيقة ىك البيئة التي يعيش فييا اإلنساف،     
كالمكاف قريف الحياة األساسي بؿ ىك مادتيا فيك الذم يقترح الفعؿ كيسمح بو    بيئتو،

 2. يقع عميو الفعؿ كيتحتـ، كالفعؿ صانع الذات كصانع الحياةكىك الذم
كالمكاف في األدب ليس مجاال ىندسيا تضبط حدكده أبعاد كقياسات خاضعة      

 لما عاشو كعايشو استجابة كانطبلقاإنما يتشكؿ في التجربة األدبية ك ،لحسابات دقيقة
عمى مستكل التخييؿ  األديب عمى مستكل المحظة اآلتية، مائبل بتفاصيمو كمعالمو، أك

   3.بمبلمحو كظبللو
كيأخذ المكاف في العمؿ الفني تعريفات متباينة فمثبل الناقدة سامية أسعد المكاف      

عندىا يتخذ أىمية خاصة في القصة القصيرة، ألف ىذه القصة تعتمد عمى التركيز في كؿ 
شيء السيما كصؼ مسرح الحدث أك األحداث كمف ثـ يتحتـ عمى الكاتب أف يحسف 

                                                           
1
  ،1992، 22 أحًذ يزػذ، جذنُخ انشيبٌ وانًكبٌ فٍ رواَبد ػجذ انزحًٍ يُُف، يجهخ ثحىس جبيؼخ حهت، ع  

  56 ؽ 
2
   ، 2003، 1، دار يحًذ ػهٍ نهُؼز، رىَض، ط(انـىرح وانذالنخ ) ػجذ انـًذ ساَذ، انًكبٌ فٍ انزواَخ انؼزثُخ  

 . 475 ؽ 
3
  طهبو طذَزح، ثُُخ انشيبٌ وانًكبٌ فٍ لـؾ انحذَش انُجىٌ انؼزَف، رطبنخ يبجظزُز،جبيؼخ يُزىرٌ، لظُطُُخ،  

  .38، ؽ2005-2006



 تنية الجدل القائم تين الحة والحرب في رواية مقاتر الياسمين :                                                   الفصل الثاني

54 
 

اختياره،كأف يصفو بإيجاز بقدر اإلمكاف كأف يبرز سماتو األساسية المرتبطة بالقصة 
  1.ككؿ

 المكاف المكضع كجمعو أمكنة، كىك «: المكاف قائبل " جميل صميبيا"كما عرؼ       
  »2.ز، ك يرادفو الحيلبلمتدادالمحؿ المحدد الذم يشغمو الجسـ كىك مرادؼ 

عمى ىذا نبلحظ اختبلفا في اآلراء حكؿ تحديد مدلكؿ المكاف كالفضاء فيناؾ       ك
الحيز ،المقاـ، المكضع، المؤل، المحؿ : مرادفات عدة تستعمؿ لمداللة عمى المكاف منيا

ليذا سكؼ نفرض بعض المفاىيـ تحدد معنى كؿ مف المكاف . الخ ...الخبلء كاأليف 
كالفضاء، فالمكاف ىك محدد يرتكز فيو مكاف كقكع الحدث كاآلخر أكثر اتساعا كيعبر عف 

  3.الركايةالفراغ المتسع الذم تتكشؼ فيو أحداث 
أما الفضاء باختصار ىك أىـ كأكسع مف المكاف إذ أنو يمثؿ الكؿ كالمكاف يمثؿ      
ف الفضاء في الركاية ىك إ« : يعرؼ الفضاء قائبل "حميد لحميداني"إذ نجد الناقد  الجزء،

إنو مجمكعة األمكنة التي تقـك عمييا الحركة الركائية المتمثمة  أكسع كأشمؿ مف المكاف،
أـ تمؾ التي تدرؾ  في صيركرة الحكي سكاء تمؾ التي تـ تصكيرىا بشكؿ مباشر،

 . 4 »كبطريقة ضمنية مع كؿ حركة حكائية بالضركرة،

يبنى ألداء كظائؼ  ىذا فيما يخص الفضاء الركائي أما بالنسبة لممكاف الركائي،     
 كاإلسياـ  األماكف األخرل كذلؾ يخمؽ تحاكر مع المستكل البنائي كالتقصي، عمى تخيمية

في تشكيؿ الفضاء الركائي كفي خمؽ المعنى، كعمى المستكل الداللي بتكظيفو داال 
األمكنة المكجكدة في الركاية يساعد في بمكرة  فتجانس ،5إلضفاء الداللة عمى الحكاية

الفضاء الركائي فالمكاف بيذا المعنى ىك مككف الفضاء كمادامت األمكنة في الركايات 
غالبا ما تككف متعددة كمتفاكتة، فإف فضاء الركاية ىك الذم يمفيا جميعا، أنو العالـ 
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الكاسع الذم يمؤل مجمكع األحداث الركائية، فالمنزؿ أك الشارع أك الساحة كؿ كاحد منيا 
يعتبر مكانا محددا كلكف إذا كانت الركاية تشتمؿ ىذه األشياء كميا فإنيا جميعا تشكؿ 

 .1فضاء الركاية

 في األخير يمكف القكؿ أنو ميما تعددت اآلراء في تحديد مدلكؿ المكاف كالفضاء     
أك محبل أك حاكيا  أك مقاما أك بعدا، سطحا، فسيظؿ مفيـك المكاف مكضعا كاف أك

اإلمساؾ فيمو كاصطبلحا أبدعو اإلنساف ليحدد مف خبللو مكقعو في المكاف، كليتأتى لو 
 األجساـ  كليذا لـ تجد المغة كالفمسفة لفظة تدؿ داللة كاضحة عمى حاكم . بو

 .2 أك األشياء غير كممة مكاف ذاتيا فيي مفردة ذات داللة تعبر تعبيرا عما يراد منيا

السرد  كتباينت مدلكالتيا يبقى عنصرا مف عناصر فميما تعددت مصطمحات المكاف    
  .الميمة

 :  دراسة الجدل عمى المستوى الفضاء المكاني في الرواية 2.2.1

 إف الركاية تعتمد في بنائيا عمى المكاف الذم غدل ركيزة مف الركائز األساسية التي     
كما أف   عنيا فيك جانب البد منو في العمؿ الركائي،االستغناءال يمكف ألم ركائي 

كما يقدـ الكصؼ المنتظـ في سياؽ  المكاف الركائي يشمؿ أمكنة الركاية جميعيا كأشيائيا،
 . 3 الفعؿ الذم يجرم فيياآخر حركةأم في سياؽ  حركة تشكؿ البناء الركائي،

غنية باألماكف كستككف بداية دراستنا لمفضاء المكاني في  "الياسميف رمقاب"فركاية     
  .الجبؿالركاية بفضاء المدينة كفضاء عاـ يضـ معظـ األمكنة باستثناء 
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 فضاء مفتكح داؿ عمى االنفتاح كالتمدف كالحضارة لكف في الركاية :فضاء المدينة
تكمف داللتيا في المكاف الحزيف الذم استكلى عميو أناس ليسك بغرباء عنو بؿ ىـ أبناء 

ككيؼ تحكلت ىذه المدينة مف  المدينة العاقيف الذيف تنكركا ليا كألمكمتيا كحقيا عمييـ،
اغتياالت، يحمؿ صكرا مأساكية  مكاف لمتفتح كالحضارة إلى مكاف تجرم فيو مجازر ك

صكرت الركاية معاناتيا كنقمت رائحة الدـ كمشاىد القتؿ كالتخريب  .انقمبت جحيما كألما
من جميع االتجاىات وقابمتني  وفجأة انطمق صوت الرصاص مصفرا، «:كذلؾ في قكلو 

جموع من الجالبيب والمحى، تجري باتجاه األسفل بعضيم وقع عمى األرض وبعضيم 
الرصاص، كان النسوة  يطمقون إنيماىربوا،  اجروا،:يجري حافي وبعضيم يصرخ

يرمين بقنينات الخل والماء لمفارين وىرعت سيارات  يزغردن من شرفات المنازل، و
األرصفة، ال يكفون عن   إلى مكان المواجية، كان الجرحى واقعين عمىاإلسعاف

  1» شوارع المدينة تفوح برائحة الدم يا إليي إنيا الحرب، الصراخ مجزرة حقيقية
أصبح المكاف يعبر عف الضباب كالصراخ كالفزع كالعكيؿ كانفتاح العنؼ كالقتؿ، كىنا نجد 

أصبحت فضاء  التناقض في ىذا كمو أف المدينة لما كانت فضاء لمحياة كالحركة كاألمؿ،
المأساة، فكيؼ يمكف لممدينة   اليبلؾ ك الدمار ك األلـ ك كأصبحت تمثؿ، لمصراع كالقتاؿ

كقبرا كمكتا مف جية ثانية، كىنا اإلنساف ىك مف يعطي   تككف فضاء لمحياة مف جية،أف
  سمككاتو كأفكاره المدينة كجييا حضاريا كاف أـ متخمفا فالمدينة مرآة عاكسة لئلنساف،

 األمف الذيف قمبكا داللة المدينة مف تقكا كىذا ما نجده في تصرفات الجماعة اإلرىابية ك
 . الحضارة كالحياة إلى الدمار كالمكت

فضاء مف الفضاءات المفتكحة االنتقالية التي تشيد تنقبلت كؿ :  فضاء الشارع 
كبطبيعة الحاؿ فإف  المخمكقات ،ك تحركات األشخاص مف أماكف عمميا كمقر سكناىا ،

 كطار إبراىيـكقد جعؿ الركائي  لكؿ ركائي طريقتو الخاصة في صياغة ىذا المكاف،
  :كالخكؼ مف االغتياالت كذلؾ في قكلو الشارع مكاف ينـ عف القمؽ كالمكت،
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الجرحى يئنون يتساءلون من  فجأة أدلم الشارع ولم يعد يعني شيئا إنو الضياع، »  
 بمغت الشارع حيث أقطن «:كفي سياؽ آخر نجد في قكؿ حسيف ، 1 »رالذي أطمق النا
تزيد من المسافة ...اضطررت إلى االنعطاف عبر أزقة ضيقة متموية...بشق األنفس

جموع المتظاىرين والدرك، وحتى أتقي سيارات الشرطة ...الفاصمة بيني وبينو عدة أمتار
وبالرغم أنني أسكن ىذا الحي منذ أزيد من سنة إال ...الذين كانت أجسادىم تصطدم بي

وىذا المنظر المفزع ...لمدموع القنابل المسيمة أعرفو من كثرة دخان أنني أصبحت ال
صوت الرصاص الذي ما فتئ يخترق سكون ىذا الحي الراقي  لممطاردات الالمتناىية،

 .2» الذي ألف اليدوء والسكينة
كما أصبح الشارع . كىنا أصبحت شكارع المدينة تمثؿ ىاجس الخكؼ كالضياع      

بعد أف كاف  ،اإلرىابيكنرل أف فضاء المدينة يعاني العنؼ  يمثؿ الفزع عند حسيف،
كاستقرار تحكؿ إلى فضاء يدؿ  ممارسة الحياة العادية بأمف فضاء داال عمى الشغؿ ك

  .االجتماعيعمى الخكؼ كالقير 
 عبارة عف مكاف مفتكح كىي رمز لمعمـ كالثقافة كاالنفتاح نحك العالـ :فضاء الجامعة

الخارجي، حيث يكمؿ الطالب فييا الدراسات العميا بعد مسيرة مف العطاء الدراسي، كما 
 .تقدـ األمـ مف خبلؿ األبحاث التي تبحث فييا تعبر عف حضارة ك

كىنا نجد التعارض في  في الركاية كانت الجامعة تمثؿ مكاف لممظاىرات كالمسيرات،
كنجد ىذا  كالمعارضات كاألحزاب ىذا الفضاء المكاني مف مكاف لمعمـ إلى مكاف لمفكضى،

 :لحسيففي الركاية في قكؿ عمي عمي 
أنت دائما ىكذا ىا ىا ىا لما ال تعود إلى القرية لترى أىمك، فالحال ىنا كما  «
  3» وجعمت منيا منبرا  مفتوح وىذه األحزاب عششت في الجامعة،اإلضرابترى 
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 الجامعة أطلفجأة صاحت فرامل سيارتين متتابعتين في ساحة  «:كفي سياؽ آخر     
وقف اثنان أمام   وبقي السائقان في مكانيما الجميع من مكاتبيم نزل أفراد ممثمون،

  1.»  ودلف أربعة إلى الداخل مدججين باألسمحةاإلدارةمدخل مبنى 
 .كىنا يتبيف أف مكاف العمـ تحكؿ إلى مكاف العنؼ كالفكضى    
كمف ىذا المحكي السردم يككف الجدؿ في تحكؿ الجامعة مف مكاف لمعمـ كالمعرفة      

مكاف لممظاىرات كترجمة االنتماءات السياسية لؤلحزاب ضمف شريحة  إلى مكاف سياسي،
 . الطمبة كاألساتذة 

مف الفضاءات المفتكحة كىي فضاء ذكريات الطفكلة كالصبا كالزمف  :  فضاء القرية     
موطنا  قريتي التي كانت «:في قكليا. الجميؿ لجميمة، كالزمف الرائع الذم عاشتو فيو

لكف سرعاف ما تحكؿ ىذا  ،2» لمفرح والورود وكانت تحرس أحالمي من الخوف واألحزان
ىاىي تتحول إلى  «:الحسرة في قكليا الشعكر الجميؿ البرمء إلى شعكر الحزف ك

ال شيء يقمق مضجعي إال ىذا الميل  مستودع لمكوابيس التي تحاصرنا حتى في اليقظة،
ىاىي تمحو سنوات عديدة من الفرح  ليمة واحدة فقط في قريتي، المظمم الحالك السواد،

 . 3»ل والجما
كىنا نجد التصادـ في ىذا المكاف لما كاف مكاف لمفرح كاألحبلـ أصبح مكاف لمخكؼ 

فمما كاف قاطنك القرية مف الفبلحيف  كالرعب كزرع اليمع في نفكس سكانيا كالتحكـ فييـ،
لقد تغير  «:صار قاطنكىا مف المسمحيف كنجد ذلؾ في قكؿ سي لبشير أماـ القرية لجميمة

كل شيء ىنا، أن القرية تحت رحمة المسمحين ولن يسمحوا لك بيذا المباس قد 
 كمنو نرل القرية لما كانت مبلذ نفسي ،4» يعاقبوك أو يقتموك من أجل ىذا فاحترسي
صارت مبلذا مف نكع آخر لممسمحيف كالقتمة  يتضمف اليدكء كالسكينة كالنقاء كالصفاء،

كصارت قاعدة خمفية لؤلعماؿ   اليدامة كالفكر التطرفي،األفكاركلَبث  كالمغتصبيف،
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كىي ظركؼ لـ تكفرىا المدينة  اإلجرامية فتضاريس القرية جعمت منيا حصف لممسمحيف،
جميمة ؿقرية اؿ كما لـ تعد تمؾ الجنة التي غادرتيا جميمة بؿ أصبحت ،ببناياتيا كشكارعيا

جيش الميؿ الذم كجيش النيار الذم ينصحيا بتغيير لباسيا،  تعيش تحت رحمة جيشيف،
.  ذبح أميا عمى مرأل منيا

 مكاف مغمؽ كيشتغؿ حيزا ميما في حياة اإلنساف إذ أنو غالبا ما : فضاء البيت
يككف مصدر راحة كطمأنينة ، كلو دكر كبير مف ناحية الجانب النفسي يحميو مف التشرد 

نجد أف البيت داؿ عمى المكت كالخكؼ " مقابر الياسمين"كالضياع كلكف في مدكنة 
كالفزع بعد ما كاف مكاف داال عمى االستقرار كاليدكء كراحة الباؿ، كىذا نجده في الركاية 
لما ذىبت الجماعة اإلرىابية إلى سكاف القرية كطمبكا المأكنة منيـ بالتيديد كأحيانا القتؿ 

وأصبحوا يدقون عمى األبواب كل ليمة يطمبون الطعام والمال  » :كذلؾ في قكلو 
لقد أصبحت ال أنام، خاصة  « :آخركفي سياؽ  .1»إعطائيم وييددون من ال يريد 

 فدفعني ليم،وأنيم جاءوا في ذات صباح وطمبوا طعاما ولم يكن لدي شيء أقدمو 
 ـ كىنا نجد في ىذا المثاؿ يصكر معاناة األـ كما تحسو مف رعب كعد2»أحدىم 

كىنا الصراع قائـ في ىذا . االطمئناف رغـ أنيا في بيتيا المكاف الذم تظنو مأكاىا اآلمف
الفضاء المكاني كتحكلو مف مكاف لمسكينة كالحماية إلى مكاف لؤللـ كالفزع كيتبيف ذلؾ مف 

.  خبلؿ تعرض أـ جميمة لمعنؼ في بيتيا المكاف اآلمف كما تظنو ىي 
 فكاف مكاف قريف ، كاف يمثؿ ليا الحياة في المدينةأما إذا عدنا لجميمة نرل أف البيت     

التعمـ كالمعرفة ليا كمنو صارت قابمة متعممة كفيو أحبت حسيف، كمنو كاف يمثؿ الطمكح 
لكف البيت في القرية كاف بالنسبة ليا قريف الجيؿ كالفقر كمنو فرت  .كاألمؿ كمكاف لمحب

خكفا مف اغتصاب المختار كفيو كرىت ضعفيا كضعؼ أبييا، كفيو قتمت أميا فأصبح 
كقد صكرت . يمثؿ ليا مكاف لفسؾ الدماء كالقتؿ، بعدما رأت بعينيا مكت أميا ذبحا

تقدمت األم منو فدفعيا إلى الفناء وتسممتيا أيادي  »: الركاية ذلؾ في المثاؿ التالي
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سرعان ما  مضجرة بالدماء تبينت جميمة صاحب األيدي ففوجئت بامرأة في سن متقدمة
 كبعدما كاف البيت ،1» وأعانيا أحدىم عمى طرحيا أرضا فذبحتيا كالشاة أمسكت األم،

بالنسبة لجميمة يمثؿ الفرح كالحضف الدافئ مع أميا، مكاف األنس كميد ذكريات الطفكلة 
 تحكؿ إلى مكاف مكحش غاب فيو الحناف ،المممكء برائحة النعناع التي تقـك أميا بغرسو

كالحب العائمي كىنا يتبيف لنا كقكع جدؿ في ىذا الفضاء مف خبلؿ تغير داللة البيت مف 
 .الحياة كالطمكح كاألمؿ كالحب إلى الخطر كالمكت كالحرب 

.   المكت#  الحرب، الحياة# الحب :كمف ىذا تبينت لنا الثنائية الضدية في    
يعد " مقابر الياسمين" لكف في ركاية كاالنفتاح فضاء يمثؿ الحرية :لفضاء الجب    

،  فبالرغـ مف انفتاحو عمى العالـ كاتساعو إال أنو يمثؿ سجنا كاإللغاءفضاء لمظمـ كالقير 
أكبر يضيؽ بما رحب، إنو فضاء القير الكاسع، كنجد ذلؾ عند قياـ الجماعة اإلرىابية 
بعزؿ كؿ مف الطبيب كحسيف إلى الجبؿ لتمبية حاجاتيـ فيذا داؿ عمى أف كؿ منيما 

أنا لم أعد إلى  «:معتقبلف في سجف ال مفر منو، كيتبيف ذلؾ في قكؿ الطبيب لحسيف 
أتظن أنيم سيعيدوني؟؟أنا شبو مقتنع أنيم ...المدينة منذ قدمت أنو إعتقال غير معمن

كىنا الجبؿ تقير فيو الكممة كالحرية فالجماعة ، 2» لو وجدوا طبيبا آخر ألعدموني
اإلرىابية التي تتخذ مف الجبؿ مكطنا ليا تجمع بيف فئات كشرائح اجتماعية مختمفة ذات 
انتماءات حزبية أيضا، كىذه الفئات ضميا الجبؿ كجمع بينيا تحت مظمة األمير الذم 
فرض رأيو عمى ىؤالء األفراد جميعا فميس ىناؾ صكت يعمك عمى صكتو كال رأم فكؽ 

المقرر المكزع لممياـ بيف األفراد داخؿ ىذا الفضاء الكاسع كما  رأيو، ىك األمر الناىي،
فعؿ كأمر حسيف بصنع مدفع ىبياب كذلؾ مف خبلؿ الحكار الذم دار بيف حسيف 

 أرأيت الساحة حيث ضربت الشمس؟؟ » :كاألمير في قكلو
 نعم  -
 ىل كنت ستشرب من أحد الغالونات الموجودة فييا؟   -
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 نعم   -
 لم يكن ذلك ماء بل مادة لصنع القنابل، ىل رأيت أنابيب ىناك ؟؟؟   -
 نعم   -
إنيا لصنع مدافعنا اليبياب األشد وقعا عمى رؤوس الكافرين من الياون وأنت من   -

 ... سيصنع كل ىذا
لدينا كل شيء، نحن بحاجة إلى ميندس يستطيع فك التركيبات والحسابات    -

الميندس، ألست ميندسا في  الموجودة عندنا في األوراق، وأنت ىو ىذا
    ؟اإللكترونيك

   نعم   -
ىنا نرل أف ، 1»...الك أن تتمتع بمنزلة لم تحمم بيا أبد إذن فمتقم بعممك ، و   -

صدارالجبؿ أضحى فضاء لممحاكمة كالسجف  ح  الفتكل كصنع السبلح كما أصبكا 
 األطفاؿ كىذا ما أشار إليو حسيفكأيضا فضاء سكني يضـ المنازؿ كالخياـ كالنساء 

  كان معسكرا حقيقيا، فيو النساء « :عند كصكلو إلى الجبؿ
لوازميا، وكانت الخيام  واألطفال والسيارات و مخازن السالح، ومسارات التدريب و  

كىنا نجد التضاد قائـ في ،  2» رمنصوبة مموىة بشكل جيد باألحراش وأغصان األشجا
 إقامةىذا الفضاء مف خبلؿ أف الجبؿ انزاح عف صفتو الطبيعية كمكاف انتقاؿ إلى مكاف 

كفضاء آىؿ بالسكاف بعدما كاف ميجكرا إال مف الحيكانات، يسكف أفراده مساكف متكاضعة 
مشحكنة بالعنؼ  ككيكؼ كمغارات، كىنا نجد الجبؿ يحمؿ في زمف األزمة داللة سمبية 

مكاف يكشؼ  ،االستبلبإنو مكاف  ،اآلخر كمعارضتوكرفض  .كالظمـ كالتعسؼ كالقير
مكاف لتصدير المكت لؤلبرياء بصناعة القنابؿ  عف صراع،

 الحبيبيف جميمة التقاء تكمف في ايجابية، لكف كما لمجبؿ دالالت سمبية لو داللة كاليباب 
 في الجبؿ مكاف التقيا بحبيـ لبعضيـ، إذ أف حسيف كجميمة كاالعتراؼكحسيف ببعظيـ 
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العنؼ كالسمب ليمارسا حبيـ كسط الحرب كصكرت الركاية ذلؾ في قكؿ جميمة لحسيف 
حسين نحبك لم أقميا لك لكنني عاىدت نفسي لو كتب » :في قكليابحبيا  قاالعتراؼ ؿك

  : بحبو ليا قائبلكاالعتراؼ كقكؿ حسيف لجميمة ،1« لقاؤنا، ستكون أول كممة تسمعيا
كىذا الحب فتح ليما باب  ،2» أحببتك منذ رأيتك بل قبل أن أراكي جميمة أنا أحبك »

 .األمؿ لمعيش سكيا في مكاف يمثؿ القسكة كالعزلة عف العالـ
لتقاء األحبة أم حب زمف الحرب، لكنو سرعاف ما       كأصبح الجبؿ مكاف لمحب كا 

قتبلع ياسمينتيا إلى إغتياؿ حسيف كدخكؿ جميمة في غيبكبة الحياة بإأغمؽ ىذا الباب ب
 . األبد

:    الزمن في الرواية  3.1
 يعد الزمف عنصرا ميما مف عناصر النص السردم، ألنو الرابط الحقيقي لؤلحداث     

 اعتبرناذا إ ك، بالزمفإلتصاقاكالركاية مف أكثر الفنكف األدبية ..كالشخصيات كاألمكنة
أك عمبل لغكيا يجرم كيمتد داخؿ  الفنكف التشكيمية فنكنا مكانية، فإف الركاية تعد فنا زمنيا،

  3.الزمف
 . كمنو ال يمكف أبدا كجكد عمؿ ركائي خاؿ مف الزمف       

 مفيوم الزمن الروائي 1.3.1
   إف مكضكع بنية الزمف مف المكاضيع التي تتسع باتساع الدراسات األدبية كالنقدية     

أسس عمييا العمؿ الركائي يت مف النقاد نظرا لككنو المبنة الرئيسية التي باالىتماـذ حظي إ
 فيك الييكؿ الذم تشد فكقو ،فيك يتخمؿ الركاية كميا كال تستطيع أف تدرسو دراسة تجزيئية

 لذلؾ ال يمكف تجاكزه أك اسقاطو ألنو حاضر في المبنات الركائية، فيك عمى حد 4.الركاية
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تعبير ميا قصراكم محكر الركاية كعمكدىا الفقرم الذم يشد أجزاءىا كما ىك محكر الحياة 
 .1كنسيجيا
:   قسام الزمن الروائي  أ2.3.1
بما أف الزمف الركائي يعتبر مادة خامة يتحكـ فييا الركائي كما يشاء، فيذا يعني أنو      

األحداث، كانطبلقا مف األعماؿ النظرية التي  قد يخالؼ المسار الزمني الطبيعي لسير
قسـ متعمؽ بترتيب الزمف كقسـ : ألفت في ىذا المجاؿ يمكف تقسيـ الزمف إلى قسميف

. متعمؽ بمدة الزمف
 :أ مستوى الترتيب .2.3
 يقصد بالترتيب الزمني كيفية صياغة األحداث الركائية حيث تستشؼ ىذه الصياغة      

انطبلقا مف مقارنة نظاـ ترتيب األحداث أك المقاطع الزمنية في الخطاب السردم، بنظاـ 
 . 2تتابع ىذه األحداث أك المقاطع الزمنية نفسيا في القصة

ألف الركاية ليا زمناف زمف طبيعي خطي، كزمف محكي إبداعي، يؤىؿ العمؿ       ك 
األدبي بأف يككف عمبل ركائيا، لذلؾ فإف األحداث الركائية قد يطرأ عمييا نكع مف التقديـ 

كثيرا ما تتطمب أف يقع التبادؿ فيما بيف المكاقع  (...)كالتأخير، ألف مقتضيات السرد
الزمنية ليجد القارئ نفسو أماـ شبكة متجانسة يصعب فييا ترتيب األحداث ترتيبا زمنيا 

 لذلؾ ركز النقاد عمى تقنيتيف سرديتيف تساعداف المتمقي عمى فيـ األحداث .3منطقيا
.  االستباؽاالسترجاع كتقنية  تقنية :الركائية فيما يعكسا ربطو ليذه األحداث،كىما

  : االسترجاع1.أ
، لؤلحداث االستذكارية في كثير مف األحياف نجد لمركائي الكثير مف الكقفات      

  الماضكية حيث أف كؿ عكدة لمماضي تشكؿ بالنسبة لمسرد استذكارا يقـك بو لماضيو
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 . 1الخاص، كيخممنا مف خبللو إلى أحداث سابقة عف النقطة التي كصمتيا القصة
نما ىي تقنية سردية تجعؿ العمؿ        كىذه العكدة ليست تمقائية أك تجاكز لمحكاية، كا 

 تعمؿ عمى خمؽ حكايات االسترجاعألف تقنية . يتميز بالفنية كالتفرد عف األعماؿ األخرل
 بنصيب كافر مف "مقابر الياسمين " كلقد حظيت ركاية .2ثانكية مكممة لمعمؿ الركائي

اإلسترجاعات كالتي تعد إلى جانب اإلستباقات بمثابة القمب النابض الذم يضمف عممية 
ولعب ...تناثرت ذكريات مقاعد الدراسة «: مثاؿ ذلؾ، 3التكاصؿ بيف النص كالكاتب

والكرود وأعراس القرية، وكل شيء جميل تناثر من مخيمتي كحبات . الحبل والغميضة
جاء ىذا اإلسترجاع عمى لساف جميمة برجكع ىذه األخيرة إلى  ،4» لؤلؤ من عقد منفرط

 .ماضي طفكلتيا المفرح  زمف الطفكلة المرح ك اليادئ
تزاحمت في ذىني ذكريات الطفولة، و أنا أمر بمحاذاة  «:  كفي سياؽ آخر نجد    

تتسابق في ...سور المدرسة، كانت ذكريات دافئة ألول مرة منذ سرت في طريق القرية
كىنا نجد جميمة تسترجع ذكريات الطفكلة المفعمة بالسعادة ، 5» ذىني ذكريات جميمة

كالبراءة كالحنيف إلى زمف مضى كانتيى كلـ يعد لو كجكد كىذه العكدة إلى الكراء تنزؿ 
.   لمكاقع بكؿ أشكالو كالعكدة الزمف اليدكء كاألمافالرافضةالستار عمى نفسية صاحبيا 

فجأة عاودتو رائحة البحر وسمع أصوات أصدقاء  «: كما نجد استرجاع آخر في 
نما العربي  .  الطفولة تناديو باسمو ليس ابا قتادة وا 

 ... اقفز ىيا...العربي...يا العربي  -
يمارس منيا ىو وأصدقاؤه ...وكان ىو واقفا عمى صخرة عالية مطمة عمى البحر

الغطس البيمواني  
 ىل أنت خائف ...اقفز ىيا يا العربي  -
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 المكان وأصوات أصدقاء طفولتو يمؤلنورائحة أعشاب البحر ...كان صوت األمواج 
تتناص إلى سمعو واضحة مقيقية كما في نيارات الزمن الجميل الذي رحل ويبدو أنو 

 قتادة بعدما أصيب كقاربت أبيفي ىذا المحكي استرجع السارد أياـ طفكلة  ، 1» لن يعود
اتو عمى االنتياء فقاـ السارد باسترجاع طفكلتو المميئة باليدكء كالسعادة كالرتابة أم مح

. العكدة لمماضي اليادئ المميء بالسكينة 
  : االستباق 2.أ 

االستباؽ ىك التقنية الثانية التي يمجأ إلييا الركائي في ترتيب األحداث كىك عبارة       
 إلى األحداث السابقة، بحيث يقـك ذلؾ اإلشارةعف سرد حدث في نقطة ما قبؿ أف تتـ 

القفز عمى فترة  » :"حسن بحراوي" كىك عمى حد تعبير 2.السرد برحمة في مستقبؿ الركاية
ما مف زمف القصة، كيتجاكز النقطة التي كصميا الخطاب الستشراؼ مستقبؿ األحداث 

 .  3» كالتطمع إلى ما سيحصؿ مف مستجدات في الركاية
كنجد االستباؽ في الركاية مف خبلؿ العنكاف فيك بمثابة مؤشر يستشرؼ بو القارئ      

مضمكف النص كيمكف الدخكؿ منو إلى عالـ الركاية إذ أف العنكاف يدؿ عمى جدؿ بيف 
حادثة أليمة كمؤسفة ىي المكت كلكف لـ تذكر كمفظة إنما ذكرت لفظة تحيؿ لممكت ىي 
لفظة مقابر التي ليا داللة الخكؼ كالرىبة، كبيف لفظة الياسميف التي ىي نكع مف الكركد 

كما يعد كؿ مف المكف كالغبلؼ  تنبع منيا رائحة طيبة كىي تدؿ عمى الطمأنينة كالسكينة،
مؤشريف لمقارئ يضعو أماـ فاتحة نص مأساكم مشحكف بالقمؽ كالدمار يصكر مناخا كئيبا 

  .يحكؿ الحياة اليادئة تقترب مف الزكاؿ
سأقول ليا كم أحبيا وكم أصبحت  «: ككذلؾ نجد مثاال آخر عف االستباؽ في     

      4«حياتي مزىرة بوجودىا سأجتيد في إيجاد العبارات لكي أصف ليا حالتي عندما أراىا

                                                           
1
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في ىذا المحكي اإلستباقي يمخص القرار الذم اتخذه حسيف بالبكح عف مشاعره      
إن المخيم ممغم  :»رلجميمة كأف في داخمو حبا كبيرا يكنو ليا كفي محكي آخ

في ىذا المحكي يستبؽ السارد مكت ، 1» سيموت ىؤالء العسكر كالكالب...بالكامل
الجنكد مف قبؿ اإلرىابييف بعد تسمميـ إلى مكاف تكاجدىـ كبالفعؿ تكاؿ السرد كتحقؽ فعؿ 

 ولم تكذب كمثوم « :القتؿ كمات الجنكد عمى يد الجماعة اإلرىابية كذلؾ في قكلو 
 .2» الخيام إحدىفسرعان ما تطايرت أشالء ثالثة جنود كانوا يييمون بالدخول إلى 

متى ستنزلين إلى الوادي  ...جميمة يجب أن نيرب  »: كفي سياؽ آخر    
 ربما يكون ذلك غدا، سنقوم بغسل المالبس    - 
إنيا المنطقة الوحيدة التي ستمكننا من الفرار سنيرب ...سيكون ذلك يوم ىروبنا    - 

حسيف لميركب  كفي ىذا المحكي يبيف لنا التخطيط الذم يخطط لو ،3» باتجاه الشرق
مع جميمة مف الجبؿ كمف أيدم الطغاة كبالفعؿ تحقؽ فعؿ اليركب كقاما باليرب كؿ 

  :منيما مف أيدم الجماعة المتطرفة في قكؿ حسيف لجميمة
لى إإلى المكت ك إلى العالـ اآلخر، لكف كاف ىركب حسيف، 4« جميمة اىربي اىربي يا» 

 .كالى كاقع ال كجكد فيو لحسيف حياة اؿالقبر، كجميمة ىركبيا كاف إلى 
:  ب المدة.2.3

المدة في الحكاية الشفيية، أدبية كانت أك غير أدبية ليا مدتيا الخاصة التي يمكف 
نما مدتيا  قياسيا، أما الحكاية المكتكبة، فبل تككف ليا طبعا مدة تحت ىذا الشكؿ، كا 

متعمقة بزمف سرد األحداث، أم لكؿ حدث مدتو كأىميتو في النص، انطبلقا مف األعماؿ 
 الحكائية تكصؿ جيرار جنيت إلى رصد أربعة أنكاع تعكس مدة القص بالمكازنة مع مدة
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حركة متكافقة في حالة المشيد، كمنعدمة في حالة الكقفة، كال : أال كىي القصة في الكاقع،
 .1متناىية في حالة الحذؼ، كالمجمؿ أكثر قابمية لمتغيير، كلكف قد ينبغي القياـ بيا

.   كىذا ما سنحاكؿ الكشؼ عنو في الركاية الماثمة بيف أيدينا     
:   تسريع السرد 1.ب

  .2يعد السرد مف التقنيات التي تدخؿ صميـ البناء الفني لمنصكص القصصية       
حيث يمجأ إلييا الركائي بيدؼ تجاكز األحداث غير الميمة كسردىا في عجالة حتى ال 

يحدث ذلؾ خمبل في سير أحداث الركاية كمف صكره  
 :أ الحذف.1.ب

تعتبر أسرع تقنية زمنية في الخطاب الركائي، فيي ال تعكس األحداث التي كقعت  
نما تساعد الركائي عمى إسقاط األحداث التي ليس ليا دكر في  في العالـ الحكائي، كا 

  3تفعيؿ أك تغير مسار الركاية
ىا أنا ألعب دور عمي لخضر دور المنقذ الذي لعبو معي منذ  «: كمثاؿ ذلؾ     

ىذا السياؽ الحكائي يتضمف حذؼ ذكر األحداث التي كقعت خبلؿ ، 4» خمس سنوات
كليذا ال يعرؼ المتمقي األحداث التي جرت مع جميمة خبلؿ الخمس ، خمس السنكات
 قبل عامين بالمكاسب وما سمي...المبادئ  انيارت«:آخر كفي سياؽ. سنكات الفائتة

في ىذا السياؽ الحكائي يتضمف حذؼ أحداث كقعت خبلؿ العاميف  ،5» الديمقراطية
 .  كمجيكلة بالنسبة لممتمقي، كلـ تذكر في الركاية

في الحديث الذم دار بيف الدكتكر كحسيف حكؿ األحداث التي تعيشيا الببلد  :كأيضا    
ولست أنا ..إن الوضع بطبيعتو قائم « :كذكر فترة التسعينات كىنا نجد الحذؼ في قكلو

                                                           
1
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.  39،41   ؽ 
2
.  81، ؽ 2010 َفهخ حظٍ، رمُُبد انظزد وأنُبد رؼكُهه انفٍُ لزاءح َمذَخ، دار غُذاء نهُؼز وانزىسَغ، ػًبٌ،  

3
، ػبنى   (ثحش فٍ يظزىَبد انخطبة فٍ انزواَخ انزبرَخُخ انؼزثُخ ) َُظز، َضبل انؼًبنٍ، انزواَخ وانزبرَخ  
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ىذا السياؽ الحكائي نجد حذؼ أحداث في  ،1» ؟ألم تعش السبعينات..من يفعل ذلك
  . كىذا في سياؽ تسريع الحكي السردم  بذكر السبعينات،ك اكتفىحصمت في تمؾ الفترة 

 إلينا الحاجة فطيمة وما أن وانضمتبقيت مع عمي المبروك،  « :كفي سياؽ آخر   
 ...أنت األن ىنا : - جمست حتى قالت

وأمامك تكوينك في المعيد حتى تصبحين قابمة في أحد المستشفيات عميك أن 
في ىذا السياؽ ، 2» توجيي إىتمامك لحياتك الجديدة، وأن تنسي القرية ومشاكميا

 السارد ك اكتفىالحكائي نجد حذؼ مرحمة مف مراحؿ جميمة الدراسية كىي في القرية، 
بذكر مرحمة دراستيا في المعيد حتى تصبح قابمة في المستشفى بعد خركجيا مف قريتيا 

.  كتكجييا لممدينة
أين كنت يا جميمة؟ رئيسة المصمحة لم تتوقف عن السؤال  «: كفي سياؽ آخر     
 الممرضات إحدىىيا بسرعة، قطعت ..لديك حالة مستعجمة في الغرفة الرابعة...عنك

وتناولت زوجا من القفزات المعقمة، وطمبت من ...مئزرىا ولبست جميمة..حبل أفكارىا
في ىذا المحكي السردم نجد حذؼ ، 3».. غرفة الوالدةإلى السيدة إدخالالممرضة 

مرحمة دراسة جميمة في المعيد بكؿ تفاصيمو مف بداية دخكليا إليو حتى تخرجيا منو 
. كانتقؿ السارد مباشرة لذكر أحداث تصؼ عمميا كقابمة في المستشفى

استدرت نحو الضيف الجريح، فبدالي نائما، وكان قد كف عن الكالم  »: كمثاؿ آخر   
 وأحس أنني كففت عن سماعو ...لما توحدت أنا في عوالم جميمة

...  اقتربت منو... 
 ... يا أخ  -
-  ........ 
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نو ال يرد باتجاه الباب ... وقعت باب جارتي...ولثاني مرة منذ قنطت ىذا البيت..وا 
 .1».....نظرت إلي وابتسمت...فتحت

ىذا السياؽ السردم نبلحظ عميو كجكد مجمكعة مف الفراغات مكجكدة في شكؿ      
.  ىي التي تشغؿ البياض بيف الجمؿ  كأكثرتارة  تارة ثبلثة نقاط، ك  تارة نقطتيف ك،نقاط

نما لدييا كظائؼ متعددة تخدـ السرد كتسيـ في تسريع حركتو كالسارد  كىي ال تأتي عبثا كا 
 .ىنا عمد إلى ترؾ المجاؿ مفتكحا أماـ القارئ ليبني تأكيبلتو

:   تبطئة السرد2.ب
إف مقتضيات تقديـ المادة الحكائية عبر مسار الحكي تفرض عمى السارد في  

بعض األحياف، أف يتميؿ في تقديـ األحداث الركائية التي يستغرؽ كقكعيا فترة زمنية 
  . 2الكقفة، كالمشيد:قصيرة ضمف حيز نصي كاسع مف مساحة الحي ىما

:  أ الوقفة.2.ب
 تككف في مسار السرد الركائي عبارة عف تكقفات معينة يحدثيا الركائي بسبب لجكئو     
 .3الكصؼ، فالكصؼ يقتضي عادة إنقطاع الصيركرة الزمنية كيعطؿ حركتيا إلى

: تحتكم عمى مجمكعة مف الكقفات الكصفية نذكر منيا" مقابر الياسميف"كركاية 
أسرعت باتجاه حارتنا لكنني وقعت وجيا لوجو مع أحد الشباب الممتحي كان يرتدي  « 

   .4» سرواال قصيرا، وشاشا أبيض ناصعا ، ورائحة مسكو أعبقت الزنقة
في ىذا السياؽ نجد جميمة تقـك بفعؿ الكصؼ لممتحي قابمتو في القرية كىنا نجد أنيا      

قامت بكصؼ الشخصية مف خبلؿ المظير الخارجي التي الحظت أكصافو الخارجية 
بدقة، كقد مكنيا تمكضعيا في مكاف قريب مف الشخصية المكصكفة مف تحديد تمؾ 

ىاىم اثنان يقفان عمى الربوة ، لباس أفغاني وعمامات  «: كمثاؿ آخر . الكصاؼ 
أبيض الوجو، واآلخر ذا لحية سوداء كثيفة يحمالن بندقيتين  ،أمردسوداء أحدىما 
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اشتمؿ ، 1» واألخرى بندقية صيد مقطوعة الماسورة أحداىما بندقية آلية روسية الصنع،
   .ىذا المحكي السردم، عمى مجمكعة مكاصفات قاـ بكصفيا حسيف لشخصيف في الركاية

 . تطكر أحداث الركاية، كتقدميا إلى األماـإيقاؼكىذا المحكي الكصفي عمؿ عمى  
 برغم سنيا المتقدم ألزال وجو أمي مشرفا مضيئا كأنو قطعة من القمر ال « :كأيضا    

  . 2» ةيزين أحدىما وشم صغير في شكل دائر زال خداىا ورديان،
السردم لجأ السارد إلى كصؼ ىذه الشخصية بغرض تكضيح  في ىذا المحكي     

 ليا كعمؿ ابنتيا مكاصفات أـ جميمة مف خبلؿ كصؼ إبراز كىي ،صكرتيا لممسركد لو
 التطكر الخطي ألحداث الركاية المتتابعة إلى األماـ إيقاؼىذا السياؽ الكصفي عمى 

 مف الكصؼ يعكد الحكي إلى مجراه الطبيعي دكف أف يحدث خمؿ االنتياءكمباشرة بعد 
.  في السياؽ الحكائي 

:  ب المشيد .2.ب
 جيرار جنيت  كىك عنديحتؿ المشيد مكقفا متميزا ضمف الحركة الزمنية لمركاية، 

 .3حكارم في أغمب األحياف يحقؽ تساكم الزمف بيف الحكاية كالقصة تحقيقا عرفيا
كتحتكم ركايتنا عمى مجمكعة مف المشاىد نذكر منيا لئليضاح كالتحميؿ عمى سبيؿ      

عفوا  ...نسةآعفوا -  »: المثاؿ مايمي
استدارت خمفيا واش تحب قالتيا وىي تظنو ذلك الطفيمي الذي كان يتحسس جسدىا  

 في الحافمة 
 بنت عبد اهلل؟ ... ألست جميمة؟  -
 بمى، كيف عرفت ؟   -
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 كالمبلحظ عمى ىذا المشيد أنو قد عمؿ ،1» سالم ولد لخضر الميكانيكي...أنا سالم  -
 الحكي كعمؿ عمى تصكير المقاء القائـ بصكرة مباشرة بيف جميمة كسالـ إبطاءعمى 

  :في سياؽ آخر، بعد مركر زمف طكيؿ لـ يمتقيا كىذا الحكار دار في حافمة المدينة
وليت األسوء يحدث  ...لقد حدث السيئ  »
 اسمي عمية  -
 اسمي جميمة  -
 ىل تعرفين ماذا سيفعمون بنا ؟ -
 ولكن ال ييم ..ال -
 ...  لقد فعموا كل شيء-قمتي كما -نعم ال ييم  -
اختطفتيما  عمؿ ىذا الحكار بيف جميمة كعمية الفتاتيف المتيف ،2» ليتيم يقتموننا -

الجماعة اإلرىابية إلى الجبؿ عمى تصكير المعاناة التي تعانييا كؿ مف الفتاتيف كالظمـ 
الذم مكرس عمييما مف طرؼ ىذه الجماعة القاسية، كشعكر القير كالحسرة الذم 

 . يتغمغؿ في داخميما 
 مظاىر الحب والحرب في رواية مقابر الياسمين  .1

ال شؾ أف الحب عمى الرغـ مف اختبلؼ تعمقاتو كتعدد مظاىره، صادر     
 إلنساف  إنساف كذلؾ أف قمبو المحب ىك كاحد، سكاء كاف ىذا حب  عف عاطفة اإلنساف،

.  أك جماليةأخبلقيةأك حب لقيـ دينية أك اجتماعية أك كطنية أك   هلل تعالى،إنسافأك حب 
كنقيض الحب نجد الحرب التي ىي عبارة عف سمكؾ عدكاني بيف طرفيف متصارعيف 

 . بيدؼ كصكؿ كبل منيما إلى تحقيؽ مكاسب معينة أك تغير اجتماعي معيف
  .كالحربكمف خبلؿ ىذا نجد الركاية صكرت مجمكعة مف مظاىر لمحب 
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مظاىر الحب في الرواية   1.2  
  :منياكقد حددت الركاية صكرا عدة نذكر     

ىك الحب الذم يتميز باستحكاذ المحبكب عمى المحب  : الحب اإلستحواذي  - 
لزامو بحبو كمثاؿ ذلؾ كانت في عمر  لقد أراد أن تكون جميمة زوجتو السادسة، «:كا 

ىذا السياؽ الحكائي يكضح الحب االستحكاذم مف طرؼ المختار الذم أراد ، 1«توبنا
 ليس فيو أم عاطفة محبة بيف إجبارمجميمة زكجة لو رغما عنيا دكف رضاىا، ىذا حب 

.  اثنيف بؿ ىناؾ حب مف طرؼ كاحد كالمختار أحب جميمة لجماليا فقط 
ىك الحب الذم يككف بيف شخصيف، ىك حب : الحب العاطفي العفيف النقي - 

ايو يا عطر » :ر كمثاؿ ذلؾ فيخالمتيميف العاشقيف الذم يككف بيف اثنيف يكمؿ أحدىما اآل
يا غازيتي يا ... يا عيني جميمةإيو...يا موتتي المتكررة في كل العصور واألزمان جميمة،

أطيب عطر األرض حين يختمط برائحة  ما »:كأيضا، 2» محتمتي يا مستعمرتي
في ىذا المحكي  ، 3» عطر جميمة، ما أقدس ىذا التراب حين نحب من فوقو!!الياسمين

نابع مف القمب  السردم نممح الحب الكامف في قمب حسيف لجميمة، حب صادؽ صاؼ،
 . كالكجداف 
ىك الحب اإلخكاني كالحب األمكمي الذم يككف فيو حب األـ  : الحب العائمي   - 

التي تكف لطفميا عاطفة الحب كيتمثؿ في ذلؾ في حب جميمة ألميا كحب األـ البنتيا 
رمت المنشفة عمى األرض وىرولت ...!!أمي...ناديتيا «:كنجد ذلؾ في قكؿ جميمة 

 وبقيت ىناك عمى صدرىا، أشتم رائحة سنوات عمري ،خبأت رأسي عندىا...باتجاىي
في ىذا السياؽ السردم نجد ، 4«...يداىا تمسكان برأسيوظمت بممت جبينيا بدموعي، 

الحب كالعاطفة القكية التي تكنيا جميمة ألميا بعد مدة طكيمة بعيدة عف أميا كىذا يدؿ 
 . عمى الحب األسرم الدافئ 
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 الكاجبات كاألفعاؿ األخبلقية التي يتحؿ بيا اإلنساف :واإلحسانحب اإلنسانية     - 
كيعمؿ بيا دكف انتظار مقابؿ مادم أك معنكم، كقد صكرت الركاية ذلؾ في مساعدة 

ثم ما لبثت أن عادت بحقيبة كبيرة أخرجت منيا  «:جميمة لمممتحي الجريح 
 1«كشفت بو عن الجرح بعد أن قصت الثياب التي كانت تغطيو ثم بدأت تخيطو...مقصا
 جمبت لو مزيدا من الماء، فبادرت جميمة بإعطائو أقراص أدوية وىي «: كأيضا
لكن البد لك من حقنة مسكنة لآلالم ..ىذه مضدات حيوية حتى ال يتعفن الجرح:تقول

كىذا المحكي السردم يكضح لنا الكاجب الذم تقـك بو جميمة تجاه ، 2«...فانتظر قميال
الجريح دكف انتظار مقابؿ أك شكر بؿ ىك حب نابع مف حبيا لعمميا كممرضة، تسعى 

 متألـ مف منطؽ اإلنسانية كاإلحساف لآلخريف، عاطفة متجذرة أكدكما لمساعدة كؿ جريح 
نتعمـ  عمى األنانية كتجاكز الحيكانية كالنزكع نحك القيـ المثمى كبالحب  انتصارهستعؾ

معاممة اآلخريف ككسب كدىـ، كقد صكرت الركاية ىذه العاطفة السامية التي تنمك داخؿ 
 . اإلنساف كتجعؿ منو إنسانا ذا قيـ إنسانية سامية

مظاىر الحرب في الرواية   2.2
:    نتخذ صكرا عدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ نذكر    

كجؿ، فيك خمقو  القير مف الغمبة كاألخذ، كالقيار مف صفات اهلل عز: القير -
 3.ىر أم صار أمره إلى الذؿؽاد طكعا ككرىا، كأأربسمطانو كقدره كصفيـ عمى ما 

مف أساليب   كقد نجد في الركاية أسمكبكاالحتقار،كالقير يحمؿ داللة المذلة كالميانة 
نا ثالثتنا تجاه  وقف»:قالقير الذم تعرض لو حسيف كىك في الشارع كفي ذلؾ قكؿ

 ...الحائط ورفعنا أيدينا ثم قاموا بتفتيشنا
 كىنا نبلحظ أسمكب التحقير المتعرض لو حسيف مف قبؿ .4» افتح رجميك يا حمار- 
 .الشرطي
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 . 45 انزواَخ، ؽ  
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.  45 انزواَخ، ؽ  
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. 120اثٍ يُظىر، نظبٌ انؼزة، ؽ  
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 مف مظاىر الحرب نجد التعذيب حيث تمجأ الجماعة اإلرىابية إلى :التعذيب-  
 اإلرىابييفمف خبلؿ تعذيب  أسمكب التعذيب كالعنؼ ككانت صكرة التعذيب في الركاية،

إلحدل النساء في الجبؿ بعد اكتشافيـ أنيا تنتظر مكلكدا، كىذا ال يجكز عندىـ فيي 
 استفاق المعسكر عمى «:كذلؾ في قكلو. مجرد سبية تمبي حاجاتيـ فقط ال تمد ليـ أكالد

 السبايا القديمات وىي تطمب الرحمة، بينما كانت موثقة بحبمين يشدىما إحدىصراخ 
 ىذه مف صكر التعذيب الكحشي الذم يمارس في ،1«...رجال في اتجاىين متعاكسين

 . ف لكؿ الذم يخالفيـ مالجبؿ مف قبؿ اإلرىابي
 كيظير ذلؾ في تجيـ الكجو كالنظرة الحادة كالخشكنة في التعامؿ :الخشونة  - 

كالغضب في غير محمو كرفع الصكت كمف صكر ذلؾ في الركاية ما فعمو رجاؿ الشرطة 
 اآلخرونوبإشارة من أحدىم انقض الثالثة » :في الجامعة بأحد المتكاجديف ىناؾ في قكلو

 رشاشو في رأسو أخمصعميو، ألبسوه قيدا حديديا، بينما باغتو أحدىم بضربة من 
 كىنا نبلحظ أف ىذا المحكي السردم يبيف لنا الخشكنة كالكحشية ،2« فانفجر دمو

 .اقترفكهالمستعممة في حؽ الشعب دكف ذنب 
لغاء الرأم اآلخر دكف مراعاة مقاصد : التعصب لمرأي  -  إف التعصب لمرأم كا 

الشريعة كفيـ لمكاقع يعتبر مف أبرز مظاىر الحرب، كتبمغ الخطكرة مداىا حيف يراد فرض 
كمف صكر ذلؾ في الركاية ما  3.كاالبتداع بالكفر اتياميـالرأم عمى اآلخريف بالقكة أك 

من ، نعم أشاطرك الرأي «:قالو حسيف حكؿ األحزاب السياسية كعدـ قبكليـ لمرأم األخر
أنيم يمارسون الدكتاتورية الحقة داخل تشكالتيم ...ال أحد...األحزاب غير زعيمة؟

       4.«!ءالوفا حدث بمؤتمر فسموا ما(...)ال يؤمنون بو ،األخرالسياسية وال يقبمون الرأي 
ىنا نبلحظ التعصب لمرأم مف قبؿ الجماعة اإلرىابية كفرض أرائيـ عمى الغير بالقكة  

 . بالرضىب ال صال بالميف بالغ
                                                           

 .151 الرواية، ص  1
 . 34 الرواية، ص  2
 . 92، ص 2002، بيروت، 1، بيان للنشر والتوزيع، ط، المتطرفين خوارج العصر عمر بن عبد هللا كامل 3
 . 29 الرواية، ص  4
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 الحاكـ المستبد الذم ال إسقاط ىك استعماؿ السبلح بغية :الخروج عن الحكام  - 
يستحؽ ذلؾ في رأم الثائريف عميو، كىذا الخركج يؤدم إلى مفسرة أكبر مف تمؾ المراد 
دخاؿ الببلد في فكضى الحرب  إزالتيا كيؤدم ذلؾ إلى إراقة الدماء، كتركيع الناس كا 

 كمف صكر ذلؾ في الركاية البيانات التي كتبتيا الجماعة اإلرىابية بغرض إزالة 1.األىمية
إن الطاغية الحاكمة   أييا الشعب الجزائري«: النظاـ كتعميـ الفكضى في الببلد في قكلو

  حق الشعباسترداد أخذت عمى عاتقيا ،وزبانية النظام يريدون سمبكم حقكم المشروع
في ىذا المحكي السردم نممح خركج  ،2»...الذي سمب، بإيقاف المسار االنتخابي

الجماعة اإلرىابية عف الدكلة كالنظاـ الحاكـ بغرض قياـ دكلة قائمة عمى نظاـ كقكانيف ىـ 
 .أصدركىا 

مثؿ القياـ بمظاىرات تنتج عنيا أعماؿ : المظاىرات والمسيرات العنيفة وقطع الطرقات- 
: العنؼ كالتخريب كأحيانا قد تؤدم إلى كقكع إصابات أك قتمى كمف صكر ذلؾ في المدكنة

حت الجسر المحاذي لمبحر، استبدلوا الحاجز الذي كانت تنصبو الشرطة بحاجز ت «  
 المظاىرات قد إحدىبدأ السير عمى الطريق يختنق كانت (...)آخر لمقبعات الحمراء

  . 3 »انطمقت في أعمى المدينة وتحولت إلى مواجيات مع فرق التدخل السريع
ينادي اإلسالميون لتنظيم تجمع لترى ...وبدأ استعراض القوة «:في سياؽ آخر     

تاه ىؤالء الشباب ىاىم ىنا (...)محافل البشر يأتون من كل الجيات ويعتمون الشارع
طرىا، من يقودىا وكيف ستنتيي ومن أجل ماذا الميم ؤفي ىذه المسيرة ال ييم من ي

ىنا نرل في ىذا السياؽ الحكائي يكضح المسيرات  ، 4« الوقوف أمام نظام انكفأ عمى نفسو
 . كالتجمعات مف أجؿ خمؽ نظاـ مستقؿ عف الدكلة كالخركج عف حكميا 

كىذا مف األساليب العنيفة كالكحشية التي كانت تمارسيا الجماعة المتطرفة ضد  :اإلغتيال- 
مف يخالفيـ في الرأم كنجد ذلؾ في الركاية في البياف التي تقـك بنشرىا ىذه الجماعة كمف بينيا 

                                                           
1
.  114، ؽ 1996، ثُزود، نجُبٌ، 2  يحًذ خُز هُكم، انجهبد وانمزبل فٍ انظُبطخ انؼزػُخ، دار انجُبرق، ط 
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سقط أمس الطاغية، رأس الكفر واإللحاد الصحفي  «:اعترافيـ بالقتؿ كاالغتياؿ في قكلو 
الشيوعي، كمب النظام النظام العمماني، الالئكي، إننا من خالل قتل ىذا الرمز من رموز 

 . 1«  الذين يسممون بأفكارىم عقول شبابنااالستعمارطوابير 
، بنصب كمين لمطاغوت وقتموا (مقطع خيرة) المجاىدون، فيإخوانناقام  «: كأيضا     

في ىذا المثاؿ نجد أسمكب القتؿ الذم تتبعو ىذه ، 2«ثالثة من الزبانية أحدىم برتبة رائد 
.  الجماعة في حؽ كؿ مف يخالفيـ أك ينقدىـ في أرائيـ أك مف مبادئيـ المتبعة

في األخير نجد أف الركاية قد صكرت مظاىر عدة لمحرب، كقد قمنا بتحديد بعض     
  .مفصمةىذه المظاىر كشرحيا 
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 الخاتمــة
وصمنا إلى توقيع صفحة النياية بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتيا مع بداية بحثنا 
 : ىذا وقبل أن نضع نقطة النياية نجمل أبرز النتائج التي توصمنا إلييا عمى النحو التالي

الحب في اإلسالم كما بين اهلل ورسولو أمر جوىري أساسي وليس عارضا من  .1
 .العوارض الدينية أو عابر من العوابر الدنيوية

 الحرب ال تعد قانونا جوىريا في سموك البشر من حيث عالقتيم ببعضيم البعض .2
إنما ىي حالة عرضية أسبابيا عدوان خارجي أو فتنة داخمية، والحرب تنتيي     

 .بانتياء أسبابيا التي قامت من أجميا 
عمد الروائي في نصو إلى تعرية األفعال الوحشية والقمعية الممارسة من قبل    .3

الجماعات اإلرىابية، وبيان أساليب معاممتيا الإلنسانية لكل من يعارضيا أو يفكر 
 . في تبني رأي مخالف ليا ،فيي متسمطة ال تقبل الرأي اآلخر

انطالقا من الدراسة ليذه الرسالة الحظنا أن إبراىيم وطار في روايتو صور الجدل  .4
 .القائم بين الحب والحرب من خالل شخصياتيا وأماكنيا

يشكل الفضاء المكاني في رواية مقابر الياسمين مسرحا لمعنف و القتل و الخوف  .5
والتدمير، إذ يحضر كمكون داللي إيحائي ممتبسا يكل التحوالت التي شيدتيا 

الجزائر في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين جاعال من الشخصيات تعيش 
 .مأساة زمن المحنة

اعتمد الكاتب في الرواية في الرجوع بالذاكرة إلى الوراء، وأىم يميز الزمن ىو  .6
تكسيره لخطية زمن الرواية بمعنى االنتقال من الحاضر إلى الماضي، والعكس 

صحيح، حيث بدأت الرواية من لحظة الحاضر لتمتد عكسيا إلى الماضي بواسطة 
االسترجاع ثم يعود إلى الحاضر مرة أخرى، كما اعتمد الكاتب عمى االستباق 

 . الذي ىو مجرد توقعات لما ستؤول إليو األحداث المستقبمية لمشخصيات
بطائو حينا آخر .7  اعتمد الكاتب عمى  تقنية اإليقاع، وتبرز أكثر في تسريع السرد وا 
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 .  من خالل استعمالو لحذف فترات ألحداث زمنية تخل بمسار السرد في الرواية
 : صورت الرواية مظاىر عدة لمحب والحرب ،فمن مظاىر الحب نجد .8

، أما مظاىر الحرب ...الحب اإلنساني، الحب اإلستمزامي، الحب العفيف النقي
 ...الخروج عن الحكام، التعصب لمرأي، االغتيال: فنجد

وما توفيقي إال من عند اهلل مقرون   في األخير آمل أني قد وفقت في تقديم بحثي ىذا،
 .ونتمنى أن تكون نقطة نياية بحثنا ىي بداية بحوث أخرى بالدعاء الخالص،
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 :   التعريف بالروائي
م درس 1991  من مواليد من مواليد عين الصنب بسوق أىراس فيإبراهيم وطار

بمعيد العموم السياسية بالجزائر العاصمة، يشتغل صحفيا باإلذاعة الوطنية وعدة جرائد منذ 
مالك  بالمناصفة مع الشاعر الراحل ابن باديسم، تحصل عمى جائزة العالمة 1991
والتي نحن بصدد الدراسة " مقابر الياسمين"م، من مؤلفاتو نجد رواية 2008 سنة بوذيبة

عمييا، حيث كتبيا بمغة بسيطة متجنبا النفحات الشعرية التي كانت تظير في مواضع 
الحب، ويبدو أنو تعمد ذلك مثمما تعمد انتقاء شخصيات ىشة جاىزة لممحنة، والتي كان 

حطبيا معدا لالشتعال، كما تنبأنا في الرواية السياسة بامتياز، ويبدو أن االشتغال الطويل 
لمكاتب في حقل الصحافة جعمو عمى تماس دائم بالوقائع السياسية التي رصدىا في ىذه 

ن قدمت لمحة عن المأساة التي عاشتيا الجزائر فإنيا خفت خمف بساطتيا  الرواية والتي وا 
الرمزية الضرورية في كل فن وقصد الروائي بجميمة في الرواية أنيا ترمز لمجزائر بمعنى 

 . جميمة ىي الجزائر
 : ملــخص الرواية

الرواية تستيل بقص قصة فتاة ريفية فقيرة تدعى جميمة، عائمتيا تقع ضحية لمساعدة 
أحد أغنياء القرية لوالدىا المريض ىو المختار، ثم تكون تمك المساعدة مجرد طعم لإليقاع 

بيذه العائمة وسرقة زىرتيا وىي البنت، ويتم تيريب جميمة من قبل المجاىد لخضر إلى 
العاصمة عند أحد أصدقائو المجاىدين سي المبروك ،الذي يتكفل بيا، وىناك في حي 

راقي تطرد جميمة عنيا كابوس القرية وزواج المختار منيا لتدخل الحياة الجديدة ،وتزاول 
دراستيا في المدينة بمعيد في العاصمة، لتصبح قابمة بأحد المستشفيات، وألن المصائر 
المعدة لممأساة البد أن تتقاطع فإن حسين األستاذ الجامعي والميندس في اإللكترونيك 
سوف يؤجر الطابق العموي لمبيت الذي تقيم فيو جميمة بيت سي المبروك الذي أقام 

 كان البد لحب ال يعمن نفسو  و. بالخارج مع زوجتو الحاجة فطيمة في ميمة دبموماسية
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أن ينمو في وقت بدأت فيو الجزائر تنزلق نحو الياوية، وبالصدفة تتولى جميمة توليد أخت 
حسين التي تنجب ولدا سمتو قتادة الذي ولد ليمنح لقبا ألبيو الكاتب الصحفي الذي دفع بو 
إلى الجبل بعد إغالق الصحيفة التي كان يشتغل بيا وفي الوقت الذي كان فيو الحب عمى 

األبواب تتسارع األحداث وتنتيي المظاىرات واإلضرابات إلى عنف مسمح وتتحول 
العاصمة إلى مسرح لحرب حقيقية ويبدأ كابوس حسين حين يمجأ جريح ممتح إلى بيتو 

وتساعده جميمة في معالجة إصابتو حيث يكتشف حسين فيما بعد أنو تحت رقابة الجماعة 
اإلرىابية عبر صديقو الدكتور في الجامعة وبتوصية من زوج أختة العربي الممقب بأبو 
قتادة، ليجد نفسو بعدىا في وضع المنوم مغناطيسيا حيث يتم استدراجو بطريقة عجيبة 

المأونة إلى أختو ،بل لينقاد إلى رغبة الجماعة في االنتقال  ،ليس فقط ليحمل المال و
السريع من البيت إلى الجبل، دون مقدمات وفي انتقالو العجيب إلى الجبل يكمفو األمير 

ولن يختمف مصير جميمة عن مصير حسين حيث يبدأ . اليبياب بصناعة القنابل، و
كابوسيا بانتقالو لمقرية التي ىربت منيا لتأتي بأميا لمعاصمة لمعيش سويا لكنيا تتعرض 

الغتصاب والتي نجت منو حين أرادىا المختار زوجة لو، فتغتصب عمى يد أبي قتادة التى 
ومن ثمة تأخذ إلى الجبل لتمبي حاجات مغتصبييا ويجعل . تولت بنفسيا عمى توليد زوجتو

أبو قتادة منيا محظيتو المفضمة لكنو يصاب من قبل جنود القوات، بطعنة سكين أثناء 
مناوشات  جرت بينيما وفي طريقة إلى لمعودة الى الجبل ترافقو جميمة عمى متن شاحنة 
مواشي أقمتيما إلى مركز العالج ،لكن روحو تقبض وىو في الشاحنة، أما جميمة سوف 
تمتقي حسين في الجبل وسيرتب طبيب مواعيدىما بعد أن يجيضيا كما فعل مع نساء 

متواجدون في الجبل وسوف يوافق األمير عمى زواجكما بعد ما صنع حسين ما طمبو منو 
فأصبح لو مكانة عالية عند األمير، فيقررا الحبيبين التخطيط  لميرب عبر الوادي، حيث 
يتظاىر حسين بإجراء تجارب في الوادي في نفس الوقت الذي تقوم فيو جميمة بالغسيل 

لكن حمم اليروب يندثر بعد اختراق رصاصة قمب حسين ،ويموت بعدىا في حين تستطيع 
 .جميمة اليرب من الجبل واإلفالت من كابوسو، لكن بعد اقتالع ياسمينتيا حسين
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  :ملــــــخص
ْٔزا األَذ ْٕ اٜخش انز٘ ٚزجّ  إٌ انذت ْٕ ٔنٛذ ػالقخ ًَٕرجٛخ شخصٛخ قٕايٓب انزجبدل ثٍٛ األَب ٔ األَذ،

ْٔكزا قذ رجٍٛ أٌ انذت يٍ دٛش ْٕ . َذِٕ انذت ، ٔنكٙ ُٚؼًٕا ثؼزٔثخ انذٛبح انًضدٔجخ انزٙ رقٕو ثبألخز ٔانؼطبء

دٛش ادزم انذت يكبَخ ثبسصح .  ثبنقًٛخ انًطهقخ نهًٕظٕع انًذجٕةاػزشافاألَذ، ْٕ  رجبدل شخصٙ ثٍٛ األَب ٔ

 فٕٓ يٕظٕع ٚؼى آداة ٔربسٚخ ٔفكش كم األيى غٕٚال، ثّ انشؼشاء صيٍ انؼشثٙ، فهٓجٔيشيٕقخ فٙ دٕٚاٌ األدة 

أيب انذت فٙ انفكش اإلعاليٙ ٚزًضم فٙ رنك انًٛم انفطش٘ . ٔصبس سعبنخ يٍ ثٍٛ سعبئم انفالعفخ ٔاألدثبء ٔانفقٓبء

ُْب َشٖ أٌ انكزبثخ فٙ انذت رؼُٙ جزثّ .  انزارٙٔاالَزقبل ٔانز٘ ٚقصذ إنٗ انهزح انذغٛخ انشخصٛخ انطجغ،انز٘ ٕٚافق 

 ٔرُبٔل يفٕٓيّ يٕظٕػب نهكزبثخ ٚؼذ رُقٛذب نهخبغش ٔرشٔٚذب نهُفظ ٔااليزضبل،ٔرقشٚجّ إنٗ ػبنى انفكش ٔانزصٕس 

 ٔقذ أصجخ يهٙء ثبنذشٔة ٔانجشٔح،رنك فٙ ٔقذ يجزئظ صاخش ثأنٕاٌ انعغبئٍ . ٔعكُٛخ رُبنُب فٙ يُبخّ ٔأجٕائّ

فبنذشة دبنخ صشاع ثٍٛ كٛبَبد عٛبعٛخ ػبدح ٔرشٍ  .دٔنخٔانصشاع انذائى ثٍٛ دٔنزٍٛ نزذقٛق انًكبعت انخبصخ نكم 

انذشٔة يٍ أجم رذقٛق األْذاف ثقٕح دٛش صبسد انذشة دذس قبئى فٙ دٛبح انشؼٕة ٔصقبفزٓب ، يٓضٔيخ كبَذ أو 

يُزصشح ، ٔٚزجهٗ رنك فٙ أػًبل انؼذٚذ يٍ انًجذػٍٛ ٔانفالعفخ دٛش َجذ فٙ ربسٚخ انفهغفخ ٔانذشة يٍ أشذ 

ٔفقُب نًب رُبٔنُبِ ػٍ انذت ٔانذشة َجذ أًَٓب يزُبقعٍٛ كم انزُبقط فبنذت قًٛخ عبيٛخ . انًظبْش انًؼشٔفخ نهؼُف

. فّٛ يٕٛل نهخٛش ٔصسع انفشح ٔ األيم  فٙ انقهٕة ،أيب انذشة فّٛ يٕٛل نهشش ٔصسع انخٕف ٔانٓهغ فٙ انُفٕط 

ٔيُّ َجذ جذال قبئًب ثًُٛٓب ْٔزا انجذل ٚكشف يذبعٍ انذت ٔيغبٔئ انذشة ٔقذ جغذد سٔاٚخ يقبثش انٛبعًٍٛ 

إلثشاْٛى ٔغبس ْزا انجذل ٔانصشاع ثٍٛ انذت ٔانذشة يٍ خالل شخصٛبرٓب ٔأيبكُٓب ، ٔقذ اخزشَب سٔاٚخ يقبثش 

كًب صٕسد ْزِ انشٔاٚخ . انٛبعًٍٛ نذساعخ ْزا انجذل ألَُب ٔجذَب فٛٓب دت صيٍ انذشة ٔانزؼبسض انقبئى ثًُٛٓب 

.   يظبْش ػذح نهذت ٔانذشة ٔقذ رُبٔنُبْب فٙ ثذضُب ثبنزفصٛم ٔانزذهٛم 

Résumé: 

L’amour est une relation exceptionnelle, structurée, entre deux personnes, basé sur un 

échange émotionnel qui traduit la vraie valeur qu’on donne à l’être aime a travers le temps, 

l’amour a pris une grande place dans la vie des peuples. Il a pris une place importance en 

littérature arabe surtout en poésie .travers le poème ,des message sont été envoyés entre 

philosophes hommes de lettres et entre religieux aussi.Mais en Islam , l’amour est innée 

qu’est compatible avec l’humeur .ce qui se traduit en plaisir sensoriel personnel  .Ecrire en 

amour ,cela veut dire le rapprocher au monde de l’esprit, de l’imagination puis de la 

soumission. Ecrire en amour c’est traduire un sentiment de soulagement et de tranquillité 

.A l’opposé de l’amour, il ya la guerre. la guerre qui traduit des conflits entre états qui vise 

à réaliser des buts et atteindre des intérêts d’où la guerre devient un événement important 

dans la vie et la culture des peuples  vainqueurs vaincus.Ce qui a été montre dans plusieurs 

travaux de personne talentueuse et de grands philosophes. La guerre n’est au fait que 

violence. D’âpres cette étude, on en déduit que amour et guerre sont des antagonistes 

.l’amour transmet des sentiments nobles ,il penche aux bien implante la joie ,l’espoir dans 

les cœurs mais la guerre penche vers le mal implante la terreur ,la panique dans les 

cœurs.D’où découle une controverse entre l’amour et la guerre ce qui dévoile les bienfaits 

de l’amour et les méfaits de la guerre ,ce qui a été bien traduit dans le roman de « Ibrahim 

Ouatar » qui a bien traite cette controverse entre l’amour et la guerre .Le choix de ce roman 

« Makabir El Yassamine » n’est pas aléatoire mais on a jugé en présentant  l’amour en 

temps des guerre , l’écrivain a dépeint plusieurs images de l’amour et de la guerre .ce qu’on 

a essayé de traiter avec détail dans notre exposé . 

 


