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 مقّدمة

 تعّد القصة القصيرةفّنا حديثا في األدب العالمي بالقياس إلى فنون أدبية أخرى، وىي

بالنسبة لمساحة المغربية أكثر حداثة، حيث يعّد المغرب اليوم أكثر إنتاجا في مجال القّصة 

القصيرة مقارنة بدول المغرب العربي، وىو يحتل الصدارة من بين ىذه الدول بتمّيزه تجنيسا 

وتجريبا وتأصيال،وذلك لما لمقصة القصيرة من مميزات جديرة باالىتمام والدراسة ولعل من 

 :                                                                         أبرزىا

إّن لنشأة وتطّور القّصة المغربية القصيرة عالقة بالتربية الثقافية واألدبية المغربية وعالقة 

فيل نمت القّصة القصيرة في التربة المغربية . أخرى بالمحيط العربي والمشرقي منو خاصة

 حقا؟                                                                    

            كما تناول النّقاد اتجاىات عّدة في دراسة القّصة القصيرة المغربية،فما أىم 

اإلتجاىات   النقدية التي تمثميا نّقاد القّصة القصيرة في المغرب؟ وما القضايا النقدية التي 

تناولتيا كتاباتيم؟ وما المنيجيات البديمة لتحميل القّصة القصيرة بنية وداللة ووظيفة؟                 

تمكم التساؤالت كانت من الدواعي التي جعمتني أختار بحث ىذا الموضوع، كما أّن السبب 

وراء اختياري ليذا الموضوع   دافع شخصي ذاتي تمثل في شغفي الكبير في اإلطالع عمى 

ىذا الفن الجميل والراقي،إضافة إلى دافع آخر عممي تمّثل في إقدامي عمى دراسة و تحميل 

ىذا الموضوع وقد وقع اختياري عمى تناول اتجاىات نقد القّصة القصيرة كنموذج تطبيقي في 

دراستي، وقد اعتمدت في دراسة ىذا الموضوع المنيج اإلستقصائي باإلضافة إلى اإلستعانة 
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ببعض اجراءات المنيج الوصفي التحميمي، كما ارتأيت تقسيم بحثي إلى مدخل ثم فصل 

.                                               نظري،يميو فصل تطبيقي فممحق فخاتمة

 .             وقد خصصت المدخل لمتطرق إلى القّصة عموما والقّصة القصيرة بشكل خاص

أّما الفصل النظري فخّصصتو لمحديث عن بدايات ظيور القّصة القصيرة الحديثة وظيورىا 

بالمغرب وأسباب تأخرىا بيذا األخير باإلضافة إلى عناصر القّصة القصيرةودّعمت فصمي 

 ".عتمة "ىذا بقّصة قصيرة بعنوان 

أّما بالنسبة إلى الفصل التطبيقي كما سبق الذكر فقد خّصصتو لدراسة اتجاىات نقد القّصة 

القصيرة في المغرب وبالنسبة لمممحق تناولت فيو تعريفا ببعض األعالم الغربية وأتممت 

بحثي ىذا بخاتمة حوصمت فييا أىم ما توصمت إليو من خالل دراستي ليذا الموضوع وقد 

مقاربة الواقع في ''كتاب :اعتمدت في ىذا البحث عمى مجموعة من المصادر والمراجع نحو

مصادر ''لنجيب العوفي وكذلك كتاب '' القّصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس

فن القّصة ''لكريم الوائمي باالضافة إلى كتاب '' نقد القّصة القصيرة والرواية في العراق

ولعّل أبرز المشاكل ...  ألحمد المديني''القصيرة بالمغرب في النشأة والتطور واإلتجاىات 

والصعوبات التي واجيتني في بحثي ىذا،قمة المصادر والمراجع في موضوع البحث،إضافة 

إلى سرعة الوقت،وبعد ىذا المشوار الطويل وبعون اهلل تعالى وارشاد األستاذ الكريم فاتح 

حمبمي،استطاع ىذا البحث أن يخرج إلى النور،وىو خطوة متواضعة أفتح من خاللو آفاق 

 . البحث لزمالئي الطمبة لتقديم الجديد واألفضل
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  : القّصةا تعريف

القّصة تروي حدثا بمغة أدبية راقية عف طريؽ الرواية و ذلؾ لخمؽ متعة ما في أثر 

 .القارئ عف طريؽ أسموبيا 

:  لغة -أ

يراد الخبر ونقمو  تتّبع المحيط العرب لساف في قصص ماّدة إف أثر الشيء، شيًئا بعد شيء، وا 

 1. الجممة مف الكالـ ايضاتعنيولمغير، 

 2.''قّص القّصة أي رواىا و قّص عميو الخبر أي أخبره بو'' :و في المعجـ العربي األساسي

 :إصطالحا-ب

 العالـ قضايا مف معينة قضية تعالجالقّصة ىي فف مف فنوف التعبير األدبي، 

 أو الفمسفي بأسموب جمالي أنيؽ عف طريؽ السرد الديني أو السياسي أو اإلجتماعي

والوصؼ و الحوار، و ىي الشكؿ الجديد الذي تطّورت إليو الرواية و منو أصبحت قّصة 

 3.فّنية تعالج ىمـو اإلنساف و قضاياه

                                                           
 .(قصص)دت، مادة - بٌروت-لسان العرب، إعداد و تصنٌف ٌوسف خٌاط، دار العرب:  ابن منظور 1

 1989المعجم العربً األساسً، المنظمة العربٌة للثقافة و الترقٌة و العلوم، : أحمد الغاٌد و آخرون2 

 .(قصص)مادة 
م، ص 2007األجناس األدبٌة النثرٌة و الشعرٌة، دار نومٌدٌا للنشر و التوزٌع، دط، : محفوظ كحوال3

51-52. 
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كما أّنيا تكتب نثرا في أغمب أحواليا و قد تخمصت مف الموضوعات التي أساسيا الخياؿ 

المحض و ذلؾ في العصر الحديث، و القّصة يتوافر فييا الحدث شأنيا شأف المسرحية 

لكنيا تيتـ عمى األخص بالوصؼ أي وصؼ الحياة و األشخاص و مجاؿ األحداث التي 

يبرزىا، و في معناىا الحديث ىي أىمّية حاضرة، حتى إذا عالجت الماضي لـ يكف ذلؾ 

تغّنيا بالماضي فحسب بؿ البد أف يكوف ليذا الماضي أىمية حاضرة، أي أّنو ماضينا الذي 

 1.ينير جوانب حاضرنا

ىي مجموعة مف األحداث المتخّيمة المستمّدة مف واقع الحياة : و مف تعريؼ القّصة أيضا

التي مّر بيا الكاتب ، يقـو بيا شخص معيف و في مكاف  أو زماف معينيف، تترابط أحداثيما 

، ثـ تبدأ في التحّمؿ إلى النياية  2.و تتصاعد إلى ذروة التأـز

  :جوهر القّصة- 2

القّصة تتطمب موىبة مف القاص كما تتطمب فيو الفكر الواسع الذي يمـّ بأحواؿ الناس 

و يعرؼ معادف نفوسيـ، و القمب الكبير الذي يضـ أشكاليـ و أجناسيـ و أصنافيـ ويتوقؼ 

نجاحو مف الناحية الفنية عمى مالو مف ىذه الموىبة و عمى مالو مف سعة الفكر و كبر 

 .القمب

                                                           
 .496، ص 1983بٌروت، لبنان، دط، - النقد األدبً الحدٌث، دار الثقافة: محمد غنٌمً هالل  1
م، ص 2009، 1فً األدب الحدٌث و نقده، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، ط: عماد على سلٌم الخطٌب 2

90. 
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ولمقّصة في العصر الحديث أصوؿ و قواعد تستند عمى ىذه الموىبة و ترتكز عمييا قبؿ كؿ 

شيء، و لكف ليس كؿ مف عرفيا قد برع في القصة وتمّكف منيا فكثير مف عرفيا حؽ 

المعرفة و درسيا حؽ الدرس لـ يوّفؽ في كتابة قّصة واحدة، و كثير مف جيميا فاز النجاح 

الباىر و كتب القصص الخالدة، إذ ما ىي في الحقيقة إال عماد تمؾ الموىبة و شرح 

 .وتفصيؿ لسردىا و سحرىا

ويجدر بنا أف ننّظر ىذه األصوؿ و القواعد لنتبيف كيؼ أّنيا عماد ىذه الموىبة، أو لنعرؼ 

ماذا يعمؿ القاّص بقّصو فيسحر و يفوز باإلعجاب، ىذه األسس كما تعارؼ عمييا، أو كما 

:                                                                  فّصميا األدباء أربعة

 و ىو بداية القّصة أو األساس الذي يقـو عمييا  ىيكميا، و ىو أّوؿ ما  " التمييد" :أوال

يعير انتباه القارئ و يثير شعوره بأسموبو البميغ المؤثر الذي يبتغي إمتاع القارئ و استدراجو 

 .لممضي في القراءة بما يجد مف لّذة و ابتكار، و يتوقؼ عميو نجاح القّصة

و ىو ترتيب حوادث القّصة ترتيبا منطقيا ييدؼ إلى إثارة مؤثر واحد في " السياؽ ":ثانيا

نفس القارئ و السير إلى قّمة القّصة أو ذروتيا، ثـ إلى خاتمتيا بتشويقو و زيادة لّذتو في 

 1.مواصمة القراءة

                                                           
  1مصادر نقد القصة القصيرة و الرواية في العراؽ، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، ط:  كريـ الوائمي 1

 .47، ص2009
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 ويزداد  و ىي  قّمة القّصة أو عقدتيا حيث عندىا تضطـر عواطؼ القارئ" الذروة " :ثالثا

تميفو لمعرفة النتيجة، وفييا تبرز معرفة القاص لنفسية القراء ومقدرتو الفنية في إىاجة 

 . عواطفيـ وكشوفيـ لمعرفة الغاية أو الحؿ

وىو خاتمة القّصة أو نتيجة عقدتيا، وعنده يخفت اضطراـ العواطؼ، ويزوؿ  ''الحؿ" :رابعًا 

حساس واحد يرسخ في نفس القارئ ويثبت في ذىنو  .ما قد نشأ مف مؤثرات ليبقى أثر واحد وا 

فكما ىو ظاىر مف ىذه األسس أف لكّؿ منيا أسموبيا الخاص الذي يتفؽ مع غايتيا لدى 

 ولكؿ . القارئ، وىي في الواقع إطار القّصة أو جسميا الذي تخمقو موىبة القاص وخيالو

 .جسـ حّي روح، ولكّؿ قّصة خالدة عبقري يبعث فييا الحياة

ىي روح القّصة أو جوىرىا، تعتمد عمى عمـ القاص ومعرفتو بالنفوس أكثر مما   ىذهإذف

 .تعتمد عمى موىبتو

ىكذا يجب أف يكوف الفناف والقاص بصورة خاصة كي يتمكف مف الصولة في فّنو فيخمؽ كؿ 

 . ما ىو حّي خالد في الحياة
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والقّصة صورة لمحياة فمف ال يعرؼ الحياة ومف ال يحياىا لف يتمكف مف تصويرىا ومحاكاتيا  

برزت  ثـ أّنيا مزيج مف الموىبة ومعرفة الفكر وسعة القمب فإف فقدت عمادا مف أعمدتيا 

 1.لمناس عوجاء عرجاء

 :تعريف القّصة القصيرة

 .القّصة القصيرة فف مراوغ، شديد التعقيد، شديد  الجماؿ في آف واحد 

القّصة القصيرة ىي القّصة التي تمّثؿ حدثا واحدا في وقت واحد : "يقوؿ محفوظ كحواؿ 

 أو مجموعة مف العواطؼ التي  مفردة،أو حادثة مفردة أو عاطفةوتتناوؿ شخصية مفردة 

وحد، و القّصة القصيرة يترواح طوليا بيف ألؼ و خمس مائة و عشرة آالؼ أثارىا موقؼ ـ

كممة و إذا نقصت مف ىذا الطوؿ و زادت عف خمس مائة كممة سميت أقصوصة و إذا 

و إذا زادت عف عشرة آالؼ كممة سّميت نقصت عف خمس مائة كممة سميت اسكاتش، 

 2.قصصية

                                                           
 .49-48المرجع السابق، ص  : كرٌم الوائلً 1
م، ص 2007األجناس األدبٌة النثرٌة و الشعرٌة، دار نومٌدٌا للنشر و التوزٌع، دط، : محفوظ كحوال2

52. 
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السّيد األّوؿ : الذي تمّقبو دائرة المعارؼ األمريكية بػ "  األمريكيبو آال فادجار "و يعّرفيا 

إف القّصة '': لمقّصة القصيرة  الحديثة، أحد المنّظريف األوائؿ ليذا الشكؿ الجديد بقولو

 . 1''القصيرة ىي قّصة نثرية تقرأ فيما بيف نصؼ ساعة أو ساعة أو ساعتيف

و تعرؼ أيضا عمى أنيا نص ادبي نثري يصور موقفا يصور موقفا أو شعورا إنسانيا تصويرا 

 .2مكثفا لو أثر أو مغزى

و منو فإف القّصة القصيرة شبيية بومضة تقرأ في فترة قصيرة جدا و نمتمس فييا األسموب 

 .الجمالي األنيؽ مف خالؿ سرد و وصؼ أحداثيا، كما أنيا ىادفة و بّناءة

و مف جمالية القّصة القصيرة اإلعتماد عمى التكثيؼ و التجريب في لغتيما فتسعى إلى 

بنيات ىي مف جنس المغة المكتوبة بيا، و في الوقت ذاتو تسعى إلى ىدـ تمؾ البنيات 

  3.المعتادة و المألوفة

كما تتميز القّصة القصيرة عف الفنوف النثرية األخرى بإحساسيا المرىؼ، و ذلؾ  اإلصغاء 

العميؽ إليقاع الحياة اليومية و اىتزازات الحركة االجتماعية و بيذا  كانت معزوفة أدبية 

                                                           
 .07، ص 1975، 2القصة القصٌرة، دار العودة بٌروت، ط:  رشاد رشدي1

 .24، ص 2008، 1فن كتابة القصة، الدار المصرٌة اللبنانٌة، ط: فؤاد قندٌل2 
، ص 2007فً الرواٌة القصٌرة و المسرح، عاصمة الثقافة العربٌة، الجزائر، دط، : محمد تحرٌشً 3

138. 
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شجية تتداخؿ و تتفاعؿ فييا ىمـو الذات و ىمـو الموضوع، يمتحـ فييا البعد الغنائي بالبعد 

 1.الدرامي كحمقة وسطى و نقطة تماس بيف الشعر و النثر

جنس : و يمخص لنا شريط أحمد شريط فف القّصة القصيرة و أىـ خصائصيا األساسية بقولو

أدبي حديث النشأة يرتكز عمى صفات و خصائص فنية كوحدة الحدث و الشخصية و قصر 

المدة الزمنية، يعتمد عمى تكثيؼ العبارة و المغة االيحائية وصوال يعدوا أف يكوف ومضة 

 2.مشعة مف الحياة

 :تاريخ القّصة القصيرة الحديثة

  تعد القّصة القصيرة في األدب العالمي مف أحدث الفنوف األدبية إذ ال يزيد عمرىا 

عمى قرف و نصؼ  قرف مف الزماف تقريبا، و قد أشار معظـ الباحثيف ممف تناولوا تاريخ 

 في القرف الرابع عشر باعتبارىا  " بوكاشيو "الى المحاوالت التي الفيا القّصة القصيرة، 

 " بوكاشيو"اف " رنى جودف " االرىاصات االولى في كتابة القّصة القصيرة ويذكر

                                                           

مقارنة الواقع فً القصة القصٌرة المغربٌة من التأسٌس إلى التجنٌس، المركز الثقافً : نجٌب العوف1ً 

 .53-52: ، ص1987، 1العربً، ط
القصة القصٌرة المصطلح و المفهوم، مجلة أمال صادرة عن وزارة الثقافة :ط أحمد شرٌبطبشري 2 

 .98، ص 2009، 05الجزائر، عدد 
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 أف يجذب إليو جميور 1355-1350استطاع بتأليفو المائة قّصة قصيرة في فترة ما بيف 

 1.القراء، كما نجح أيضا في التأثير في عدد كبير مف الكتاب مف الجيؿ الذي حذا حذوه

األمريكي الذي فضؿ كتابة القّصة القصيرة " إدجاربو االف" و بعد فترة زمنية طويمة، يأتي

عمى كتابة الرواية، ألنو كاف يشعر دائما أف الجميور يرغب في لوف أدبي يتفؽ مع الحياة 

 "جوجوؿ" إلى الوجود ولد  " بو"الحديثة و تطور العصر، و في نفس السنة التي خرج فييا 

 .الروسي الذي خطا بالقّصة القصيرة خطوة واسعة نحو التطور

عمى مسرح الحياة القصصية إذ ساىـ " تشيخوؼ" و " موباسافدي جي"كما ظير كؿ مف  

 .   2كؿ منيما بدوره في رسـ المالمح و المميزات التي تنفرد بيا القّصة القصيرة

        إذف كما سبؽ الذكر فإف القّصة القصيرة ىي لوف أدبي حديث النشأة، إمتازت بقصر 

 .حجميما و دقة مدلوليما و توافقيما مع نمط الحياة العصرية

 

 

 

 
                                                           

اإللتزام فً القصة الجزائرٌة القصٌرة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة  :  أحمد طالب 1

 .199بن عكنون، الجزائر، دط، ص 
 .200 المرجع نفسه، ص   2
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 :الحديثة القصيرة القّصة ظهور بدايات -1

التربية "     إّف أّكؿ لكف مف القّصة عرفتو أكركبا في العصر الكسيط تجّسد في كتاب 

ك أغمب الضف أّنو كتب بالعربية ثـ ترجـ " ردمؽمكسى س"لييكدم أندلسي يدعى " الدينية

 .كىك خميط مف كميمة ك دمنة ك سندباد

     ككاف ىذا ىك معبر أكركبا إلى القّصة ك ىك جسر عربي كاضح المعالـ باعتراؼ نقاد 

 .الغرب أنفسيـ

     كفي القرف السادس عشر انتشرت في إسبانيا ك إيطاليا ك فرنسا قصص الرعاة، كىي 

قصص تمّجػد الحب العذرم كأخالؽ الفرساف، كحياة البداكة، متأثرة بكضكح بقصص العرب 

 .حتى خبا كىج القصة القديمة في القرف الثامف عشر الميالدم

     ك مع بدايات القرف التاسع عشر بدأ انتشار الصحافة ك انتشر معيا الفف القصصي 

كدخكؿ القّصة معترؾ السياسة أعطاىا حيكية ك مضينا، ك دخمت في الصراع اإلجتماعي 

كالديني حتى أصبحت مناضمة دكف مقصدىا تتنفس بالشككل ك التمرد، كتصارع مع البسطاء 

قسكة الحياة ك غمطتيا، ك يكفي أف نذكر أسماء ذات اعتبار لندرؾ أّف ىذا القرف ىك قرف 

مكباساف، تشيخكؼ، ادجار آالف بك، جكجكؿ، أكسكار كايد، دكديو : القّصة القصيرة فنجد

 .ىكفماف
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: بقكلو" عبد المنعـ تميمة "      كممخص القكؿ في ىذه القضية ما يؤكده الناقد األدبي 

أّما ... العرب لـ يأخذكا القّصة الحديثة عف أكركبا، فالقّص جذكره ممتدة في التراث العربي

القّصة القصيرة بشكميا الحديث الذم كصمت إليو فيي نتاج أكركبي بال مراء، ك لكف العرب 

لـ يتخمفكا عف ركب القّصة القصيرة، ألّننا أبدعنا في ىذا المجاؿ في عصر مكازو لإلبداع 

؛ ألف الفارؽ الزمني بيننا ك بينيـ ال يتعدل عشرات  الغربي، ك دعكل سبؽ أكركبا لنا ال تقـك

 .مف السنيف، ك ىذا في رأيو ليس زمننا طكيالن ك ال عصرنا كامالن 

     كما ظيرت القّصة كفف أدبي في بداية القرف العشريف، ك كاف ليا ذيكعه كبير كتذىب 

" في القطار"بعض اآلراء إلى أف أّكؿ قّصة قصيرة عربية بالشكؿ المتعارؼ عميو كانت قّصة 

لمحمد تيمكر، بينما ىناؾ آراء أخرل تقكؿ بأف أّكؿ قّصة قصيرة عربية تظير في العصر 

التي نشرت في بيركت عاـ " سنتيا الجديدة"الحديث كانت لميخائيؿ نعيمة، ك ىي قّصة 

19141. 

     ك منو فإّف فف القّصة لو جذكر عربية أصيمة ك لـ يكف كافدا إلينا كمية مف الغرب، كما 

طار مرسـك لو  .أّف األدب العربي فيو قصص ذك صبغة خاصة بو، كا 

 

                                                           
 www.startimes.com/f.aspx?tمكقع منتديات ستار تايمز العرب ،   : المكقع اإللكتركني  1
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 :ظهور القّصة القصيرة بالمغرب

     خالؿ الحماية الفرنسية، برزت لدل الحركة الكطنية كثير مف المكاىب كاإلبداعات 

الفكرية ك األدبية منحت لممغاربة حماسا جديدنا كآماالن كبيرة في المستقبؿ، كقد ظيرت القّصة 

القصيرة بالمغرب في العقد الرابع مف القرف السابؽ، إذ أّنيا تعتبر مف األجناس األدبية 

الجديدة، ك كأّف لمصحافة دكر أساسي في تطكير األسمكب النثرم عامة، كفي نشأة القصة 

كتطرقت الصحؼ خالؿ االستعمار الفرنسي إلى مكاضيع . القصيرة عمى كجو الخصكص

اجتماعية ك سياسية بأسمكب سيؿ بعيد عف التعقيد، قريب مف أذىاف الناس، كذلؾ رغبة في 

إفياـ القّراء كتبميغيـ الفكرة ك الكاقع، فكاف مف أىـ الكسائؿ الجتذاب القّراء ىك تقديـ ركاية 

ك إذا كانت ىاتو القصص ال تتكفر عمى خصائص الفف ... مسمسمة تسعى إلى تسميتيـ

القصصي، فإنيا كجيت األنظار كالمكاىب ك لعبت في ظيكر نكع جديد مف األجناس األدبية 

 ".المقالة القصصية"أال ك ىك القّصة القصيرة، ككاف ذلؾ بداية ظيكر ما يسّمى بػ 

     كمف جية أخرل، نذكر أف نشأة ك تطّكر الفف القصصي بالمغرب ىك نتيجة المقاء 

المباشر كغير المباشر بالثقافة المشرقية، بؿ بالثقافة الغربية أيضا، حيث أف األدب المغربي 

استفاد كثيرا مف نماذج القصة الفرنسية كاإلنجميزية ك ذلؾ ىك ما يبرزه المستكل العالي 

 .1لمقّصة المغربية المكتكبة بالفرنسية

                                                           

1
 .المكقع اإللكتركني، المرجع  السابؽ  
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يصطهح انقّصت انقصٍزة َُقِم عٍ انًصطهح اإلَجهٍشي ''  : اف     كيشير أحمد المديني إلى

(Short Story) ًعٍ انًصطهح انفزَس ٔ ،(Nouvelle)  فً رأٌُا اسًاٌ –ٔ ًْا 

''نًصطهح ٔاحذ ٔ يذنٕل ٔاحذ
1
.
 
 

أّف المحاكالت األكلى في انتياج الكتابة القصصية '': كما ذىب أحمد المديني إلى القكؿ

القصيرة انطمقت بيف أكاخر الثالثينات ك مطمع األربعينات، كأف مرحمة ىذه الفترة ىي التي 

''تشيد ميالد مرحمة التأسيس
2
. 

َٓاٌت انسخٍُاث ًْ انًزحهت انخً قطعج فٍٓا انقّصت انقصٍزة شٕطا بزسث '' :     كيؤكد أفّ 

''فٍّ خطٕطٓا، ٔ ححذدث فٍّ يٍاسًٓا، فخكايم يعًارْا، ٔ اسخقاو ٍْكهٓا انفًُ
3
. 

     ٔ يُّ فإٌ انقّصت انقصٍزة انًغزبٍت ظٓزث فً أٔاخز انثالثٍٍُاث ٔكاٌ نهصحافت ٔانثقافت 

رْا ّٕ  .انًشزقٍت ٔانغزبٍت أٌضا دٌٔر كبٍز فً َشأحٓا ٔ حط

عف القّصة " محمكد عمي عبد الحميـ"     ك في الدفاع عف أصالة القّصة العربية يقكؿ 

ْذِ انخسًٍت نُٕع يٍ انقّصت نى حعزف فً األدب انعزبً إالّ حذٌثـًا، يخأثزة ''   :القصيرة

ر حخى أصبح نٓا كٍآَا انخاص ٔيٕقعٓا انًسخقم  ّٕ باألدب انغزبً، ثى أخذث حًُٕ ٔحخط

                                                           
دار العكدة، بيركت  -  في النشأة ك التطكر ك االتجاىات–فف القصة القصيرة بالمغرب : أحمد المديني 1

 .32د ط، د ت، ص
 .07المرجع نفسو، ص  2
 .08المرجع نفسو، ص 3 
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ا  ًّ ٔيٕضٕعٓا األصٍم انذي َسخقٍّ يٍ ٔاقعُا بًا فٍّ يٍ آيال ٔ آالو، ٔيٍ ٔجذاَُا ي

''ٌُطٕي عهٍّ يٍ أحاسٍس ٔ يشاعز
1
.

  

 :أسباب تأخر ظهور القّصة القصيرة بالمغرب
الذم يعّد المصدر األكؿ لنشأة القّصة القصيرة -      لـ يكف فف القّصة القصيرة بالمشرؽ 

 .قد كصؿ إلى النضج الكافي ك المستكل الجيػّد القادر عمى التأثير- بالمغرب

     كنذكر إلى جانب ذلؾ أف التعميـ العربي اإلسالمي ىك الذم كاف سائدا إلى ما بعد 

ك كاف األدباء يميمكف كثيرا إلى األدب العربي القديـ، عمى حساب الفنكف . الحرب األكلى

 .األدبية التي لـ تحظى باالىتماـ، فمـ تعرؼ إال المحاكالت الفاشمة في القصة القصيرة

     كيضيؼ األستاذ عبد الكريـ غاّلب أّف التخمؼ الثقافي ك الكبت االستعمارم يعتبراف مف 

 .معكقات النشكء المبكر لمفف القصصي ألّنيما لـ يتيحا مجاال الزدىار األدب في المغرب

     كتجدر اإلشارة إلى أّف الفف القصصي بالمغرب اعتمد بدايةن عمى تقميد كنسخ                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             سطحييف كساذجيف لما أبدع بالمشرؽ العربي كقد مّر كتابنا بمرحمة تجريبية مميئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

باألخطاء كالعثرات، لينتقمكا بعد ذلؾ إلى أحضاف الفف القصصي الصحيح كالمتماسؾ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    كيصّرح أحمد المديني

ٌّ اسدراء انهٌٕ األدبً انقصصً ْٕ يٍ أسزار حأخز ظٕٓر انقّصت انقصٍزة فً " أ

"انًغزب
2

 . 
                                                           

 1979، 2القصة العربية في العصر الجاىمي، دار المعارؼ، القاىرة، ط: محمكد عمي عبد الحميـ  1
 .19ص

 

 .44أحمد المديني، المرجع السابؽ، ص  2
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     ٔ يُّ فإٌ يٍٕل األدباء إنى األدب انعزبً انقذٌى، ٔ انخخهف انثقافً َٔخائج االسخعًار 

 .سإًْا بشكم كبٍز فً عزقهت انظٕٓر انًبكز نهفٍ انقصصً بانًغزب

:  القصيرةعناصر القصة

كيختار الكاتب شخكصُو مف الحياة عادة، كيحرص عمى عرضيا كاضحة : الشخوص1- 

: األبعاد التالية

. كيتمثؿ في صفات الجسـ: البعد الجسمي- 

  .كيتمثؿ في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية: البعد اإلجتماعي- 

.. كيككف في اإلستعداد كالسمكؾ مف رغبات كآماؿ كعزيمة كفكر كمزاح: البعد النفسي- 

: كلمشخصية نمطاف في النقد ىما

 .كىي التي تتغير كفؽ تغير األحداث : الشخصيات النامية-  

 1.كىي التي ال تتأثر باألحداث، بؿ تؤثر فييا: الشخصيات الثابتة-  

  :الحوار2- 

   الحكار ىك لساف النص الذم يعتمد عمى الفضاء المعرفي لدل الشخصية، كىك كسيمة 

كالحكار ىك . لقراءة كجيات النضر كالكشؼ عف العمؽ الفكرم لذىنية الشخصية كمستكاىا

                                                           

 
1
، دار الميسرة لمنشر (عرض كتكثيؽ كتطبيؽ)في األدب الحديث كنقده : عماد عمي سميـ الخطيب  

 .92-91ـ، ص 2009 ،1كالتكزيع، ط 
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لحظة زمنية تجمعت فييا جميع التقنيات السردية، كىك كسيمة إلظيار المضمكف  بصكرة 

.  غير مباشرة مف خالؿ دالالت شعكرية تصحبو كتفيـ منو

كيرل البعض بأف حضكر الحكار يسيـ في إخصاب الداللة كتحفيز األحداث، كبعث الحيكية 

 .في عمـك القصة

: المكان3- 
ىا، فيك يساىـ في اظيار مشاعر  في القصة كفاعال حركةمتحكما في- عادة-    كيككف 

الشخكص مف خالؿ إيراد ما تتأمميا أك تحمـ بيا مف أماكف، كما يساىـ بسمات الشخصية 

يحائيا في تقّدـ العـ  1.ؿكا 

 : الزمان-4

فاء القّصة بالحركة كالنشاط، فالقاص ال بد لو مف قراءة غ    ىك العنصر الفّعاؿ في إ

الحدث كمتابعتو في تّطكره كاتصالو كانفصالو كتأخره عف الشخصية كتسجيمو بكؿ كقائعو 

 .2كعمى نبضات الزمف يسّجؿ الحدث كقائعو فال كجكد لنص دكف زمف

                                                                           :الحدث-5 
ىك مجمكعة األفعاؿ كالكقائع المرتبة ترتيبا سببينا التي تدكر حكؿ مكضكع عاـ، كتصّكر 

كتتحقؽ كحدة الحدث عندما ... الشخصية كتكشؼ عف صراعيا مع الشخصيات األخرل
. كيؼ؟ أيف؟ متى؟ لماذا كقع الحدث؟: يجيب القاص عمى أربعة أسئمة كىي

                                                           
 .93-92:المرجع السابؽ، ص: عماد عمي سميـ الخطيب 1
 .95المرجع نفسو، ص 2
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   كالحدث ىك أساس الفعؿ القصصي كمحكر العممية الفنية اإلبداعية فيو كيتحرؾ الحدث 

 .1تدريجيا بفعؿ الصراع بيف الشخكص

: (الحبكة)العقدة-6

 سمسمة الحكادث التي تجرم في '':بأّنيا (فف القصة)    كيعرفيا محمد يكسؼ نجـ في كتابتو 

برابط - عادة، كالمؤلؼ ال يرل ارتباطيا بالسببية شرط- القصة، كقد تككف مرتبطة 

 . 2''السببية

: التحفيز-7

 اإليياـ بالكاقع في القصة، أم ق، كيعني معنى التعبير، كمفة    ىك أصغر كحدة في العقد

ريبة عّنا كخارج ُأطرنا غّؿ القصة ظفالتحفيز نرفض أف ت.... أف يككف األدب شبييا بالحياة

 .3عمى تطبيعيا لناّر المرجعية ، بؿ نص

                                                                     :النهاية-8

 :  كلمنياية نمطاف. الخاتمة التي تنتيي بيا أحداث القصة كتصنعيا شخكصياىي   

                                                           
 .97-96:المرجع السابؽ،ص: عماد عمي سميـ الخطيب 1
 .53فف القصة، دار صادر، بيركت، دار الشركؽ، عماف، ص : محمد يكسؼ نجـ 2
 .99، المرجع السابؽ، ص بعماد عمي سميـ الخطي 3
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كتتكقؼ األحداث في القصة ذات النياية تمؾ دكف انتياء العقدة كاممة : المفتكحةالنياية -1

 . فيترؾ لمقارئ استنباط الحؿ المناسب

كتتكقؼ أحداث القصة في تمؾ النياية تامة كال يترؾ لمقارئ استنباط أم : النياية المغمقة- 2

  !حؿ قد يراه

 :ذروة التأزم9-

التي تقترب إلى  تغير ....    ىي جزء ميـ مف العقدة، تصفيا مجمكعة األحداث المتعاقبة

 .1تصاعد األحداث كازدياد كتيرة صعكدىا، ثـ تسير األحداث نحك الحؿ كالنياية

 :الصراع-10

  يككف بيف األحداث ك الشخكص كما حكليـ كىذا يسّمى الصراع الخارجي، كيككف بيف 

 .2الشخصية كذاتيا ك ىذا يسّمى بالصراع الداخمي

 :  "محمد معتصم"بقمم الناقد المغربي " عتمة"قّصة قصيرة بعنوان 

 لـ يكف  ىناؾ ىاجس محدد يفرض عمى نفسو ساعة كلكجي مقيى أـ الربيع في تمؾ العشية 

 .التافية

                                                           

1
         .100 ، ص ، المرجع السابؽبعماد عمي سميـ الخطي 

 .102-101: المرجع نفسو، ص2
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في المقيى لكحات .      فقط كنت أريد تخفيؼ بعض مف قمقي ك نسياف ما بي مف ضيؽ

بشرية دائمة التعميؽ تثير فضكؿ البصر، تؤنث لذاكرة، تحتضف ثمة معككفة عمى الدكاـ عمى 

. تتعالى أصكاتيـ ميممة باالحتجاج، ضجيجيـ السرمدم يفتض بكارة الفضاء. لعب الكرؽ

دائما كانت تأسرني ىذه الجغرافيا السفمى، أحس بأشياء مف األعماؽ تطفك عمى السطح 

في البدء عندما طكح بي في ىذه المدينة كاف الحمـ . أحمؿ مآسييا ك أحزاف أعماقي الجارحة

بعالـ حميمي، بنبض جماعي يحتضف الصراخ العنيؼ لمذات، بأياد دافئة متشابكة عمى 

كنت أحمـ بفضاءو تمتد أبعاده داخؿ القمكب، يمارس أحالمو عالنية في فضاء . خاصرة الغد

أخذت كرسّيا في ركفو ُمنْػزكو كالعادة . داخمي مكشكؼو مع بشر مف نفس الكككب الكجداني

كاف حنيني . رشفت جرعتيف أك ثالث، كجمت ببصرم في فضاء المقيى. كطمبت قيكة سكداء

إلى اليركب مف كاقعي العقيـ يتفجر في داخمي كغيمة تحكلت مطرا ىاطال فكؽ تراب خشفو 

كأصغي إلى صكت سحرم قادـ مف أعماقي حيث يقبع شيء غامض مرتجؼ يخمؽ كىك 

كتسارعت دقات قمبي، ثـ بدأت أتغير حتى ِصرت كائنا غريبا متكحشا، أحسست أّف . ينتحب

بداخمي شيية تكبر ك تكبر لتبتمع كؿ ما يحتكيو المكاف، ك أتخمص مف أصكاتيـ التي تحيي 

في نفسي جرحا قد نسيتو، مف كجكه لـ اعد أرغب في لقياىا، ك صكر تبعثرت إطاراتيا حتى 

أصبحت تباع في الخردة، أحسست بأف ثمة عالما مجيكال قريبا مني كؿ القرب، كال يفصمو 

أندفع الجتياز الجسر الزجاجي، فاحتضنو برأفة، عالـ شاسع . عني سكل جسر مف الزجاج

مبيـ، ساده ظالـ كثيؼ، ك تجسدت في مخيمتي بقايا جثث متعفنة، كأجساد متخشبة فيتفت 
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ك دمكعي لف تتكقؼ، ك أنا قابع في ركني أرشؼ ما .. بدكف صكت، قمبي يطرؽ بابنا مغمقا

اخترؽ بصرم الزجاج، فأبصرتيا عمى اليامش المقابؿ لممقيى ترتدم فستانا . بقي مف القيكة

كانت تزيح شعرىا األصفر الذىبي . في لكف السماء الصافية، محبككا عمى جسدىا المشدكد

كمما بحثت . عف كجييا، ك تنظر ناحيتي، جريت نحك النافذة أبحث عنيا كما أفعؿ دائما

عنيا أك تعقبت خطكىا الضميؿ تتطاير كبقايا دخاف حتى في لحظات الجد حزينة، ككنت 

أغمض عيني ك أترؾ حاسة الشـ تقكدني إلييا، فحكاسي لف تخطئ أبدا أريج عطرىا 

الككني، ك لكف األكغاد كانكا يشّكشكف عمي بتأجيج دخاف مجامرىـ المشعكذة التي كانت 

تنفث ركائح بخكر كريية تصيبني بالغثياف ك التقزز، تّشؿ كؿ حكاسي ك تصيبيا بالعطب 

حتى شككت في جدكل البقية الباقية مف حكاسي التي أصبحت تتكقع نداءىا الرخيـ، ك صكرا 

تبمبمت ما بيف اختفاء غير . ليا مشّكشة في منعطفات األزّقة المكحشة، ك دائما أحضف الفراغ

 .مجدو لنكر يتزأبؽ كمما حاكلت احتضانو، ك عكدة ميزكمة لبؤرة الضجيج األعتو

ك أعيد .. فيممت كجيي شطر بيتي حتى ألتقط بعضا مف أنفاسي ك أجمك الغشاكة عف ذىني

 .1ترتيب لقطات الشريط كما عشتو أك ظننتو داخؿ مستطيالتو الشفافة الياجعة في خرسيا

     إذف ىذه القّصة تدكر أحداثيا حكؿ التجربة التي خاضيا الراكم في إحدل مقاىي 

المدينة باعتقاده أّف ىذه األخيرة تخفؼ مف قمقو ك تضع بعضا مف الحد لمممو ك لكنو اكتشؼ 

                                                           
 www.aljoubah.com: المكقع اإللكتركني  1
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أف ىركبو مف كاقعو ليس حال بؿ طرح لمشاكؿ أكثر تأّزما، فقّرر في األخير المغادرة، ك 

 .الصحك مف ىذا الكابكس المخيؼ ك المظمـ

     ك منو نستنتج حقيقة أّف القّصة القصيرة نص أدبي نثرم تناكؿ بالسرد حدثا كقع أك 

كما أنيا تُقرأ في جمسة كاحدة ك ُتكجز في لحظات أحداثا جساما معتمدة عمى . يمكف أف يقع

 .مبدأ التكثيؼ فكرا ك لغةن ك شعكرا
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 :المناهج النقدية 

تناول النّقاد المغاربة مجموعة من المقاربات و المناىج النقدية في دراستيم لمقصة القصيرة 

 والمنيج اإلنطباعي، المنيج الفني، والمنيج   المنيج التاريخي: ويمكن حصرىا في 

الببميوغرافي، المنيج االجتماعي والمنيج النفسي والمنيج البنيوي والمنيج الموضوعاتي 

والمنيج السيميائي و جمالية القراءة والتقبل، وقد  تتداخل ىذه المناىج النقدية فيما بينيا في 

 .النص الوصفي الواحد

 : المنهج االتاريخي  -1

  المنيج التاريخي أو النقد التاريخي يتكأ عمى حوادث التاريخ و يستند إلى التحقيب والتوثيق

والتصنيف كوسيمة لفيم أدب أّمة أو أدب مبدع، يفسر بو النصوص و يحكم بو عمييا أي 

و يعد كتاب  .1يحكم عمى نتاج األّمة العربية في مجال القصة و الرواية مقارنة مع أّمة أخرى

ألحمد المديني من أىم الدراسات النقدية التي تناولت القّصة  (فن القّصة القصيرة بالمغرب)

 والدراسة ،التحقيب الزمنيالقصيرة في ضوء مقاربة تاريخية حيث جمعت ىذه الدراسة بين 

.  إلى رصد االتجاىات الفنية لجنس القصة القصيرةاليادفة الفنية 

اىتديت أخيرا إلى أن المنيج النقدي، يضاف إليو االستعانة بالمنيج :"  يقول أحمد المديني

التاريخي، ىو بالنسبة لي أوفق في تمكيني من دراسة الماّدة القصصية التي تجمعت لدي 

 . أريد درس التجربة القصصية من الوجية الفنية:ّننياوذلك بناء عمى 
                                                           

جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي، مقياس مناهج النقد -  مبليحفاتح –الدكتور .  محاضرات أ 1

 .م2013-2014
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أبرز المضامين، وأبحث عن خصائصيا والرؤى التي بمورتيا واليموم الفكرية التي شغمت و
كتاب القصة، كما أىدف إلى ضم ما تشابو من ىذه المضامين، محاوال بذلك تشكيل 

 .االتجاىات التي تتفرع إلييا القصة القصيرة بالمغرب

كسائر  أن القصة القصيرة أثرت فييا إلى ما أراه أّوال  فترجع،أما االستعانة بالمنيج التاريخي
عممت عمى نشأتيا ورافقت ،الفنون األدبية، طائفة من العوامل الموضوعية واألحداث التاريخية

 ". 1وأعطت السيادة التجاه دون آخر وأثرت في مضامينيا، سيرىا وتطورىا

 تحدث عن أنواعيا كالصورة تتبع القصة المغربية منذ نشأتيا " أحمد المديني "إذن الناقد 
القصصية التاريخية و أشار إلى المضامين االجتماعية و الواقعية ، ورصد مجموعة من 

 ...اإلتجاه القصصي اإلجتماعي واإلتجاه الواقعي النقدي: اإلتجاىات الفنية مثل 

 :  المنهج اإلنطباعي -2

من معايير ومقاييس تأثرية  ينطمق المنيج االنطباعي عمى استخدام الذوق الفني ويعتمد 
  2. العاطفة والوجدان ويرتبط النقد االنطباعي بالمقال الصحفي من جرائد ومجالتأساسيا

ع القصة القصيرة من منظور م مجمة، كانت أمتعاممت الصحافة النقدية، جريدة  وبالتالي
 والموضوعية انطباعي تأثري وذوقي، يّتسم بإصدار أحكام متسرعة وجزافية، تنقصيا العممية

 ولم يأخذ بميمة تأصيل ىذا الفن ،النقد األدبي لم يّول القصة القصيرة ما تستحقو من عنايةو
 .3 ىو مبعثر في الصحف والمجالت من كتابات انطباعية  ماعدا ،األدبي

                                                           
د ط    بيروت، ،فن القصة القصيرة بالمغرب في النشأة والتطور واالتجاىات، دار العودة: أحمد المديني  1

 .09، ص 1890
-2013 محاضرات الدكتور فاتح حمبمي، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، مقياس مناىج النقد، 2

 .م2014
 .06، المرجع السابق، ص أحمد المديني  3
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 نأخذ عمى مازال كثير من النقاد يأخذون بيذه المقاربة في دراسة النصوص القصصية،و 
 اعتمد فيو الكاتب فقد  " لمحمد صادق العفيفي" (القصة المغربية الحديثة)كتاب سبيل المثال 

صدار األحكام   ناولت فيو بعض القصص بالتعميق"  : قائالالتأثرية عمى التمخيص ، وا 
التمخيص، مع التعقيب أحيانا بمناىج وقواعد القصة، واجتيدت أن تكون القصص التي و

اخترتيا لقّصاص لمست في أعماليم، أو في بعضيا سمات الفن القصصي الحقيقية، من 
قواعده األساسية، ومن قّوة المالحظة، والقدرة عمى التحميل، والنفاذ إلى األعماق، واالتجاه 

وكان ييّمني أن أعرض إلنتاجيم عمى طريقة األكاديميين، فأحدد   ،في خط فكري مستقيم
العمل األدبي، وأعنى بتحميمو من ناحية بنائو ونسجو، وتفسيره في ضوء اآلراء واالنطباعات 

 ولكن ضيق ،التي أحاطت بو، ومناقشة مظاىر التجربة البشرية ، وعناصر الفن الجمالي
نطاق الكّتاب من ناحية، وضّن بعض القّصاصين عمينا من ناحية أخرى، لم يمكننا كل ىذا 

  من تصفح إنتاجيم، مما جعمني أختصر ىذه الدراسات في نقدات خاطفة، لكن ىذا
ختصار لم يمنعنا من وزن القصص التي يقف أصحابيا عند حّد تصوير الحاالت إلا

 1.زياد والطريس والمواقف الحياتية كما في بعض صور 

 انطباعيا وذوقيا وتأثريا في شكل مقاالت انطمقأن النقد القصصي المغربي و منو نستنتج 
 .دراسات تعريفية مختصرةباإلضافة إلى  صحفية

 : المنهج الفّني -3

 و مواجية اآلثار األدبية من قبل الناقد أو عتمد المنيج الفني عمى الخصائص الفنية،ي
 ويعني ىذا .تبيان المقومات الجمالية التي تّتسم بيا الظواىر األدبيةالقارئ،كما يعتمد عمى 

                                                           
 القصة المغربية الحديثة، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب : محمد صادق العفيفي  1
 .11-10، ص م1،1961ط
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أّن الناقد الفني يركز كثيرا عمى المعطيات الشكمية من جية، والمقومات المغوية واألسموبية 
 1. والقضايا واألحداث التاريخيةمع العناية بالمضامينواإليقاعية من جية أخرى، 

اتجاىات )كتاب ومن أىم الكتب النقدية التي تبنت المنيج الفني في دراسة القّصة القصيرة 
   .محمد عزامل (القصة المعاصرة في المغرب

 ىو اآلخر إشكاال يضع الباحث في مأزق ووالبحث عن المنيج يبد"  :يقول محمد عزام
فيناك المنيج المضموني الذي يصنف األدب في ،ختيار الصعب، لكثرة المناىج، ال لقّمتياإلا

وقد آثرت المنيج الفني الذي . إلخ... والمنيج النفسي، واالجتماعي، والبنيوي عّدة،اتجاىات
. والرمزية والرومانسية والواقعية ةكييصّنف النتاج األدبي حسب المذاىب األدبية، الكالسي

فمن المعموم أّن ىذه المذاىب قد اصطرعت طويال في أدبنا الحديث، وكان ليا أتباع 
ميدت لكل اتجاه أدبي بتعريف بو، وبالعوامل التي ساعدت في نشوئو، ثم ، و قد وممثمون

                                                                              "2.مّثمت لو بنتاج مبدعو
براز  إذن غرض الباحث  من ىذا القول ىو البحث عن الفّنيات الجمالية و األسموبية، وا 

اإلتجاىات والرؤى الفّنية في القّصة  ىاتو كما رصد الباحث مجموعة منالرؤى و اإلتجاه 
الرؤية التقميدية والرؤية الرومانسية في فترة الحماية، والرؤية الرمزية بعد  :مثل المغربية

 .االستقالل

  ألحمد بوزفور(قراءات في القصة المغربية الحديثة: الزرافة المشتعمة)و نجد كذلك كتاب 
دراسات نقدية ىو اآلخر المنيج الفني في دراسة القّصة القصيرة فمضمونو عبارة عن  تبّنى

 . بمرونة نقدية ومنيجيةتودراس  تمّيزت ،وتجارب شخصية

                                                           
1

-2013محاضرات الدكتور فاتح حمبمي، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، مقياس مناىج النقد،   
 .م2014

2
  اتجاىات القصة المعاصرة في المغرب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سورية: محمد عزام  
 .08، صم1987 ،1ط
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ىذه مجموعة من التأّمالت والقراءات والحوارات، كتبت عمى فترات "  :يقول أحمد بوزفور
 .متفرقة تمتّد عمى مدى ربع قرن، ولكنيا تشترك في أشياء تبرر جمعيا في إضمامة واحدة

من ىذه األشياء أنيا تدور جميعيا حول القّصة القصيرة المغربية، وأعتقد أن قّمة الدراسات 
 في ىذا المجال تسمح بإخراج ىذا الكتيب، عمى ضآلة ما قد يفيد منو القراء والباحثون

ومنيا أنيا تنطمق من منظور مرن متحرك، يتيح لمقارئ فرصة تتبع تجربة الناظر 
( القّصة القصيرة بالمغرب)وتطورىا من جية، وتتبع تجربة المنظور إليو  (القارئ/الكاتب)

 .وتنوعيا من جية ثانية

  :ويجد القارئ في ىذه اإلضمامة أن مواّدىا موّزعة عمى محورين كبيرين، سمّيت أحدىما
 :وتندرج فيو "عن الطريق"

 وبالطبع "مراحل تجربة قصصية"  :مثل تأّمالت شخصية في القصص التي كتبيا 
تقّدم إال قراءة واحدة من القراءات  فإن تأّمالت من ىذا النوع قابمة لمنقاش، ألّنيا ال

 .الممكنة

 1".ةالزرافة المشتعل " :نظرات نقدية في مسار ومالمح القّصة المغربية، مثل 

و منو نستنتج أن أحمد بوزفور يقرأ النصوص القصصية في ضوء قراءة إبداعية شاعرية 
استعمال لغة وصفية إنشائية و تأممية، تسقط صاحبيا في : تتخّطى المبادئ المنيجية نحو

في المشيد النقدي القصصي اإلنطباعية، و بالتالي فقد كانت المقاربة الفّنية حاضرة  
.تخييال فنيا في جوىرىا  مادامت القصة،بالمغرب  

 

                                                           
، شركة النشر والتوزيع المدارس، "قراءات في القصة المغربية الحديثة "الزرافة المشتعمة: أحمد بوزفور  1

 .6-5:م، ص2000 1طالدار البيضاء، المغرب، 
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  :الببليوغرافي المنهج  -4

عنى باستعراض المنتوجات األدبية والفكرية والنقدية، وذكر عناوينيا  يالببميوغرافيإن المنيج 
 الببميوغرافي عمى تجميع المعطيات  المنيجعتمدي  كما وعدد صفحاتيا، وأجزائيا، ومجمداتيا
رتكز عمى القراءة الكّمية والكيفية، واستعمال التحقيق يالمكتبية، وتصنيفيا، وتحقيبيا، كما 

   ىا ويتضمن التوثيق بطبيعة الحال ترتيب المعمومات وتنظيميا وتصنيفيا، وتمخيص،والتوثيق
أو استخالصيا أحيانا، ثم نشرىا وتوزيعيا عمى المستفيدين، وتقديم مصادر المعمومات إلى 

 ومن ىنا يتضمن التوثيق كل خدمات المراجع، فيو ،من يريدىا بشكل يمّبي حاجات الباحثين
ستكشافات، ثم توزيعيا إليشمل عمل المستخمصات عن أحدث البحوث والدراسات والتقارير وا

عمى المتخصصين في مراكز البحوث، ومحّطات التجارب وغيرىا من نقاط الدراسة المتعمقة 
 ألّن ىؤالء بدورىم يتابعون بحوثا في المجال نفسو أو بوجو أصح في الموضوع ،الكاشفة

 1.نفسو، ولميدف نفسو

ومنو فإن المنيج الببميوغرافي ييدف إلى تتّبع اإلنتاج األدبي بالتأريخ و التوثيق وذلك استنادا 
إلى أرشفة ىذا اإلنتاج إبداعا و نقدا، مع تشغيل مفاىيم التأريخ، والتحقيب والتوثيق واألرشفة 

 . والتنظيم والترتيب والتصنيف والتفسير

ومن أىم الكتب التي تناولت المنيج الببميوغرافي في دراسة القصة نأخذ عمى سبيل المثال 
 :  مقدمتين الذي تضّمنلمحمد يحيى قاسمي (ببميوغرافيا القّصة القصيرة)كتاب 

 لمكاتب مقّدمة تقريضية لمدكتور مصطفى رمضاني، ومقّدمة نقدية تعريفية بعمم الببميوغرافيا 
قسما خاصا بالمجموعات القصصية، وقسم خاصا :  كما يحوي الكتاب قسمين،نفسو

 المجموعات القصصية، واستعرض  ىاتو ذكر الباحث عناوينبحيث ،بالمبدعين القّصاصين

                                                           
أبوبكر محمود اليوش، المدخل إلى عمم البيبموغرافيا، منشورات الكتاب و التوزيع و اإلعالن والمطابع   1

 .17، ص 1981، 1طرابمس، ليبيا، ط
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 بشكل العناوين ذكر و حّدد مكان الطبع وزمانو، وعدد الصفحات، ونوع الحجم، ومؤلفييا، 
 .استعمل الكاتب جداول إحصائية لقراءة الببميوغرافيا اإلبداعيةكما .يليفصت

 وبعد ،ومناقشة إشكالية التصنيف والتجنيس األدبي عمى مستوى مصطمحات القّصة القصيرة
، و أنيى الكاتب عممو ىذا بخاتمة توصل فييا إلى  خاصا بالمبدعين(فيرسة) ذلك قّدم دليال

 1.أىم النتائج التي تفيد الباحثين و النقاد في مجال الدراسات األدبية و التوثيقية

 : المنهج االجتماعي -5

ىو ذلك المنيج الذي يدرس الظاىرة األدبية كظاىرة اجتماعية، باعتبار أّن األدب ىو 
مكّون من مكّونات المجتمع، يؤثر و يتأثر بأحوالو و ما يدور فيو من أحداث 

 2.ووقائع
 نجد كتابّي المنيج االجتماعي في دراسة القصة المغربيةومن أىم الكتب التي تناولت 

 فقد تناول القصة المغربية ،دريس الناقوريإل (ضحك كالبكاء)و (المصطمح المشترك )
 : يقول (ضحك كالبكاء) ففي كتابوفي ضوء رؤية نقدية واقعية جدلية

ومعنى ىذا أن التطور الحاصل في البنيات التحتية في العممية االجتماعية برّمتيا  "
 التي عّبرت من خالل ،وفي مختمف مجاالتيا ترك أثره المباشر عمى األقصوصة

جتماعية القمقة نظرا إلتجارب كّتابيا المعاصرين عمى قدرتيا عمى مجاراة الفترات ا
أما الجانب التاريخي التطوري فييا، فتبرز أىميتو انطالقا . لمرونتيا وقابميتيا لمتكّيف

من مسألة النشأة نفسيا ابتداء من مرحمة الخبر والحكاية أو الخرافة إلى مرحمة 
ففي جميع ىذه المراحل كانت القصة القصيرة تعكس التحوالت االجتماعية .الواقعية

والسياسية والفكرية، وتعبق بتجربة الواقع الموضوعي ميما غالت في الخيال، وتوسمت 
                                                           

1
 .109ببميوغرافيا القصة المغربية، ص: محمد يحيى قاسمي  
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يبقى ىناك فرق بين   وبيذا المعنى ال،باألسطورة، والرمز، والفانتازيا، والالمنطق
وعييا لذاتيا  القصة وتاريخيا ألن تاريخ القصة ىو حياتيا، ىو صيرورتيا وحركة

ذا كان .وموضوعيا وىذا يؤكد حقا حقيقة العالقة الجدلية التي تصل الفكر بالواقع، وا 
من غير الصحيح أن نغمط كّتاب األقصوصة األوائل حّقيم في مساىمتيم في رسم 

الطريق، وتيييء االنطالقة األولى عمى الرغم مما يشوب تجاربيم من عيوب 
فميس من اإلنصاف كذلك أن نطري إطراء ما عميو من مزيد كتابيا الجدد  .وعثرات

ويعّمقوا تجارب غيرىم؛ ألّن الفصل في ىذه المسألة  لمجرد أنيم استطاعوا أن يطّوروا
يعود قبل كل شيء إلى الجانب الموضوعي بكل ما يعنيو من صراع وتناقض وحركة 
تاريخية متقدمة، وبيذا اليبقى لمفرد من فضل سوى قدرتو الشخصية عمى استيعاب 
مجمل عناصر المحظة التاريخية، وارتفاعو إلى مستوى حركة سيرىا وفيمو العميق 
لمختمف مراحميا، وأّنيا في سيرىا تخضع لمنطق جدلي معّقد، ولكّنو يّتجو دوما إلى 

ن سمك في اتجاىو ىذا طريقا منعرجا ليس دائريا وال مستقيما قد يواجو  األمام، وا 
 1.''تعثرات وعراقيل، ولكنو البد أن يجد منو إلى النصر واألمل

  بواقعيا االجتماعي  ربط القّصة القصيرة المغربيةييدف إلى  إدريس الناقوري      إذن

 .ومرجعيا االنعكاسي المباشر     أي بظروفيا الواقعية 

 و من المواقف النقدية التي تناولت القصة القصيرة المغربية من ىذا المنظار
تحدد الوظيفة التعميمية أىمية األشكال القصصية و دورىا في : الموقف التقليدي
فاألعمال القصصية تسعى إلى  تيذيب األفكار والعواطف وانتقاد  الواقع االجتماعي،

العادات الباطمة واألخالق الفاسدة واألوضاع الضارة، وتتجو الوظيفة إلى الفكر مّرة 

                                                           
م 1985 ،1طضحك كالبكاء، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، : إدريس الناقوري  1
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لى الواقع االجتماعي مّرة ثالثة، وتتباين أنماط معالجتيا، إذ  لى الذات مّرة أخرى، وا  وا 
  الذي يقود إلى لون من  " التيذيب"يعمد الناقد التقميدي من جية الفكر والذات إلى 

الذي يقود إلى شكل   " االنتقاد"ألوان البناء، ويعمد من جية الواقع االجتماعي إلى 
 التي  " الذات"  عناية خاصة تفوق عنايتو بـ " الفكر"من أشكال اليدم، ويولي الناقد 

 .تتأخر عنو في الرتبة، ليكّونا األساس الذي يصدر عنو الناقد في تأمل واقعو

 :        وتتحدد عالقة القاص بواقعو في تصور الناقد التقميدي من خالل بعدين ىما

الذي يمثمو الواقع، والصورة التي تمثميا األشكال القصصية، ويتضح ىذا من  :األصل
خالل التأكيد عمى أْن تصف القصة  الحياة االجتماعية عمى ما ىي عميو، أي محاكاة الواقع 
بأبعاده اإليجابية والسمبية عمى حّد سواء، أي تأكيد الناقد عمى الجوانب السمبية اإلجتماعية 

 1.أو أن تكون القّصة القصيرة صورة ناطقة لمحياة الواقعة

وعمى صعيد القّصة القصيرة يكون الفكر سابقا لبنائيا و مستقال عنيا أيضا، ويترّتب 
عمى ىذا تحّكم العقل في حوادث القصة لتكون متسمسمة الواحدة تموى األخرى بأسموب 

 2.يرضاه المنطق

كما تنعكس آثار الموضوعية عمى الوصف القصصي و حوادث القصة و يجب أن 
يثنى عمى " رفائيل بطي"تكون حوادث القّصة  قريبة من العقل و المنطق، و لذا رأينا 

حالل األحكام " محمود تيمور" ألنو  يرمي في قصصو إلى القضاء عمى التقاليد البالية وا 
 3.العقمية مكانيا

                                                           
المواقف النقدية، قراءة في نقد القصة القصيرة، مصر العربية لمنشر و التوزيع، القاىرة : كريم الواتمي  1
 .17، دت، ص 2ط
 .483 ، ص1926محمود تيمور و البالغة القصصية الحديثة، م الغرض، تموز، دط، : رفائيل بطي  2
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، حيث يقول (المصطمح المشترك) كما يظير ىذا المنيج جميا في كتاب إدريس الناقوري 
وكتاب األقصوصة الذين ينتمون في معظميم إلى :"الدارس عن القّصة القصيرة المغربية

البورجوازية الصغيرة، الطبقة التي تعاني حاليا من تمزق الذات وىول االستغالل بشتى 
أصنافو وتجمياتو، نتيجة لموقفيا الوسط في عالقات اإلنتاج والخصوصية التاريخية التي 

عماال غير )فيم بوصفيم . يتفّرد بيا واقعنا االجتماعي، خير من يعّبر عن ىذه اإلشكالية 
، ويممكون مع ذلك امتيازا طبقيا يعكسون أزمة انتمائيم المادي، تأسيسا عمى ىذا أن (منتجين

تأتي رؤاىم الفكرية تعبيرا عن مأساتيم االجتماعية كأفراد، وكطبقة مقيورة تعاني األمرين من 
ليذا كانت الرؤية المأساوية ىي الخيط الخفي الذي ينّظم . جّراء الضياع الطبقي الدموي

 1.كتابات ىؤالء المثقفين

 االجتماعية التي عرفتيا ىا عن أوضاع عّبرت لنا بأّن القّصة القصيرة المغربيةضح وىكذا يت
 .ا صادقاالبالد إبان الحماية واإلستقالل تعبير

 :المنهج النفسي -6

المنيج النفسي ىو المنيج الذي يتكأ عمى ما توصمت إليو نظريات التحميل النفسي 
في تفسير النص األدبي، كما أن ىذا المنيج يتعمق أكثر في تفاصيل الحياة 

بغية فيم المبدع ذاتيا، وتفسير كتاباتو .... الشخصية أي مزاج الكاتب، انفعاالتو 
عطائو أبعادا  2.الفنية و الجمالية، كما أنو قادر عمى الدخول في قمب العمل األدبي وا 

مغامرات الكتابة )ومن أىم الدراسات النقدية التي استعانت بعمم النفس نذكر دراسة 
 : و يقول المؤلف في ىذا الصدد"حسن المودن ":ـل (في القصة القصيرة المعاصرة 

                                                           
م 1977، 3طالمصطمح المشترك، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، : إدريس الناقوري  1
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 من النص عمتفي النقد القصصي التطبيقي الذي يتبّنى التحميل النصي منيجا، ج''
السياق التاريخي استحضرت  بالمفاىيم النفسانية الفرويدية، وو استعنتبؤرة التحميل،

 رصد أىم التحوالت النوعية التي عرفتيا الكتابة القصصية يوالثقافي واألدبي، وغايت
ىل عرف ىذا الجنس :  من أىمياية بالمغرب المعاصر، وذلك من خالل أسئمة أساس

األدبي تحوالت في طرائق الكتابة ومناىجيا وأشكاليا؟ ماذا عن ىذا الشكل الجديد 
القصة القصيرة جدا؟ إلى أي حد ساىم الكتاب والكاتبات : الذي يعرف ازدىارا اليوم

؟ 1في تأسيس مفيوم جديد لمكتابة القصصية
من خالل ىذا القول نمتمس حضور المنيج النفسي في النقد القصصي، و قد انصب 
ىذا الكتاب عمى القّصة القصيرة بالمغرب تحميال و تفكيكا، من خالل التركيز عمى 

 .عالم الكتابة القصصية
 ( و البنيوية التكوينيةالبنيويـة السرديـة): المنهج البنيوي -7

  البنيوي السردي إلى دراسة القّصة القصيرة في ضوء شعريتيا أومنيجستند الي
 جيرار جنيت و تودوروف :مكّوناتيا البنيوية أو اإلنشائية كما عند عمماء السرد أمثال

يتم التركيز عمى المكّونات األساسية لمخطاب، كالمنظور أو  وىنا... ث روالن بارو
 .الزمان أو الصيغة أو الوصف ، واإلنفتاح أيضا عمى األحداث والشخصيات

 القّصة المغربية  دراسةفي البنيوي السردي و من أىم الكتب التي تناولت المنيج
قد درس القّصة  مودن فعبد الرحيم:لـ (الشكل القصصي في القّصة المغربية)  كتاب

 من بداية األربعينيات حتى سنوات الستين من القرن الماضي، باستجالء القصيرة 
:  في ىذا الصدديقول و. البنى الشكمية

ولمخروج من ىذا التعارض استقّر الرأي أخيرا عمى التعامل مع مفيوم البنية التي " 
كما ىو معموم  كتمة من  والبنية، شف شكميا عن مضمونيا، ومضمونيا عن شكمياتك
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 بين المجيول والمتناقضات تجمع بين المجّرد والمحسوس، بين الممموس واليالمي،
ويصبح الحديث ...تغّيرموالمعموم، المعياري والمتمّرد عمى كل المعايير، الثابت وال

كما  عن الشكل حديثا عن وحدة التناقضات في جدليا الدائم بين الثوابت والمتغيرات
 1".لأّن الحديث عن الشكل حديث عن المضمون أيضا مادام الفنان صانع أشكا

 من خالل ،يبحث عن أشكال القصة في المتن السردي المغربيو منو فإّن الباحث 
 .التوقف عند األشكال الحكائية المتجددة

القّصة ) في مقالو" نجيب العوفي"أّما عن المنطمق من التصور البنيوي التكويني فنجد 
 :يصرح بـ (القصيرة واألسئمة الكبيرة

وبموازاة ىذا التفكيك أو ضمنو كنا نقوم بتفكيك البنى الذىنية ذاتيا الثاوية في طيات "
. ا نقرأ األسئمة المضمرة من خالل األسئمة المظيرةمك. البنى السردية والمنتجة ليا 

كنا نقرأ . نقرأ واقعية النصوص من خالل قصصيتيا وقصصيتيا من خالل واقعيتيا
  . "بعبارة واقع القصة المغربية وقصة الواقع المغربي

ولدماني فيما كيمكن أن نعتبر العممية األولى تفكيك البنى السردية حسب المصطمح الـ
كما يمكن أن نعتبر العممية الثانية تفكيك البنى الذىنية وحسب المصطمح ... 

 2.الكولدماني تفسيرا
و منو فإّن الباحث يرّكز في بحثو عمى أىمّية القّصة القصيرة و يطرح ىذا الجنس 

. عمى الرغم من قصر حجمو أسئمة و قضايا كبرى
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 :المنهج الموضوعاتي -8

في التعامل مع النص األدبي شعرا يعتبر المنيج الموضوعاتي من أىم المناىج 
ييدف النقد الموضوعاتي إلى استقراء التيمات األساسية لمنصوص اإلبداعية و ونثرا،

محاور الداللية المتكّررة والمتواترة، واستخالص بنياتيا العنوانية المدارية الوتحديد 
 عبر عمميات التجميع المعجمي واإلحصاء الداللي لكل القيم  وذلكتفكيكا وتحميال،

   1.والسمات المعنوية المييمنة التي تتحّكم في البنى المضمونية لمنصوص اإلبداعية
 (أسئمة القّصة القصيرة بالمغرب) و من أىم الكتب التي تمثمت ىذا المنيج نجد كتاب

 لمنصوص االبداعية ويقول الدارس توقف عند التيمات الكبرى الذي لمحمد رمصيص
 :في ىذا النطاق

يكتسي المنيج في مجال الدراسات األدبية أىمية بالغة، نظرا لكونو يمّثل من جية  "
الخيط الناظم لمسار البحث، ومن جية ثانية يسمح لألطروحة بتحقيق االنسجام بين 

يف المنيج الموضوعاتي ظيمكن تو وعمى خمفية ىذا التصور، اإلفتراض واإلستنتاج
 سواء أكانت ،بكونو مسارا نظريا يركز عمى جزئية مطردة ومتواترة في متن معّين

إللتقاط الممّمح المييمن عمى العمل األدبي، ورصد اداللية أم شكمية، إّنو محاولة 
لمجانب البارز فيو، فالبحث الموضوعاتي ىو بحث في النقاط األساسية التي يتكّون 

منيا معنى العمل األدبي، ومقاربة الكشف عن ىذه النقاط الحساسة التي تجعمنا 
درك روابطيا في انتقاليا من مستوى تجربة معينة إلى أخرى ننممس تحوالتيا، و

 وبذلك يمكننا القول بأّن المنيج الموضوعاتي يقدم نوعا من المسح األفقي .شاسعة
إّنو  .لمظاىرة المدروسة، مع النزول العمودي لداللتيا، دفعا لكل تجميع كّمي عرضي

إّن التأويل . منيج يبحث عن تشّكل الداللة تماما كما يرصد سمات الشكل

                                                           
-2013محاضرات الدكتور فاتح حمبمي، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، مقياس مناىج النقد،   1

 .م2014
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إّنو تأويل متكامل ألّنو ، الموضوعاتي في نظرنا تأويل جمالي وليس مضمونيا البّتة
يوظف ضرورة مجموع المعطيات النظرية والشعرية والبنائية وتحويميا إلى دينامية 

 1.''ىموضوعاتية تتواشج فييا العالقات بالرموز، والدوال بالمدلوالت، والمعنى بالمبن
ىذه الدراسة ترّكز عمى استجالء األسئمة والقضايا الداللية و منو نستنتج أّن 

 بتحميل مجموعة من المتون وذلك  الموضوعاتي، نيجواألسموبية في ضوء الم
 ترصد ىذه الدراسة بعض التحوالت الفّنية والجمالية كماوالمجاميع القصصية، 

 .والشكمية والداللية التي تزخر بيا القّصة المغربية عبر تطورىا التاريخي

سؤال : كما توقف الكاتب عند مجموعة من األسئمة التي طرحتيا القّصة المغربية مثل
  الموت:  مثلمختمفةالمتخّيل، وسؤال اإلختالف، مع التوقف أيضا عند تيمات 

 ...القمق، السخرية، التمرد
 :المنهج السيميائي  -9

المنيج السيميائي يعنى بدراسة العالمات التخييمية و الشكمية قصد بناء الداللة أو المعنى 

،والبحث عن البني السطحية و العميقة التي تولد و النصوص من خالل التركيز عمى شكل 

المضمون، و يمثل مبدأ المحاثية ، و االلتجاء إلى التحميل البنيوي،و دراسة الخطاب ورصد 

 . 2الثابت والمتحول في النص

                                                           
م 2008 ،1طأسئمة القصة القصيرة بالمغرب، طوب بريس، الرباط، المغرب، : محمد رمصيص 1

  .10-09:ص
2
  .م2012/2013بوغنوط روفيا،جامعة العربي بن مييدي،أم البواقي، مقياس نقد معاصر، .محاظرات أ  

 



                                      اتجاهات نقد القصة القصيرة بالمغربالثاني الفصل
 

 
37 

القصص الشعبي )ومن الكتب التي تناولت القصة المغربية في ضوء رؤية سيميائية كتاب  

لمصطفى يعمي، طبق فييا منيجا مورفولوجيا، من خالل التركيز عمى الوظائف  (بالمغرب

الثابتة و المتغيرة في القصص الشعبية المغربية كالحكاية الخرافية، والحكاية الشعبية والحكاية 

 :العجيبة والحكاية المرحة، و في ىذا النطاق يقول الباحث

و بالفعل أمكننا بواسطة ىذا المنيج أن نحدد الوحدات الوظيفية لمنصوص المدروسة، فضال ''

عن نوعية أبطاليا و مستويات أفعال شخصياتيا، لكننا لم نتوقف أين نتوقف غيرنا من 

الدارسين العرب، بل سعينا إلى اكتشاف التشكالت الكبرى المييمنة عمى كل نوع من أنواع 

قصصنا الشعبي، إنطالقا من  الوحدات الوظيفية و من عالقاتيا فيما بينيا، وفيما بينيما 

وبين مجموع المتن الذي ينتمي إليو كل نوع من تمك األنواع القصصية الشعبية، بحيث لم 

نتوقف عند تفكيك النصوص الى أجزائيا المكونة و حسب، و ىذا ما أوضح التشكالت 

المختمفة التي تتكئ عمى بعضيا الحكاية العجيبة لبناء عوالميا المدىشة، و سمح بالوقوف 

عمى األسرار البنيوية التي تمجأ إلييا الحكاية الشعبية بالمغرب، كما مكن من إستشفاف 

السبل التي تتبعيا حكايتنا الخرافية لالضطالع بميمتيا التعميمية، و أتاح أخيرا إمكانية بمورة 

 . 1''األبعاد الوظيفية و البنيوية البطولية التي تصنع مفارقات الحكاية المرحة بالمغرب

                                                           

القصص الشعبي بالمغرب، شركة النشر و التوزيع المدارس، الدار البيضاء المغرب :مصطفى يعمى  1

 .11، ص1،2001ط
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 :جمالية التقبل -10

تستند منيجية التمقي إلى استحضار القارئ أو المتمقي في العمل األدبي، فالقارئ ىو الذي 

يعيد بناء النص األدبي وتأويمو من جديد في ضوء مجموعة من العمميات واآلليات التقبمية 

  1...ايزر و يوس وفيش:التي أشار إلييا مجموعة من المنظرين مثل 

القراءة )و من بين الكتب التي تناولت القصة المغربية في ضوء جمالية التقبل نذكر كتاب

لمحمد زفزاق من خالل رؤية ( الجرادة)لحميد لحمداني ، بحيث درس قصة  (وتوليد الداللة 

مبرطور ايكو ، وجوليا كريستيفا و غيرىم   .....جمالية تتبنى مفاىيم ايزر ، وا 

و يعني ىذا كمو إن النص األدبي ال يحيا إال بفعل القراءة سيما إذا كانت تأويمية و سياقية 

ما ييدف إليو ىذا الكتاب ىو محاولة إعادة النظر '': وفي ىذا المنطمق يقول حميد لحمداني 

في عالقتنا بالنصوص األدبية، و خاصة تمك الفكرة التي تتعامل مع النص األدبي باعتباره 

ىذا الموقف يسوي من حيث ال يدري بين . حاضنا لمضمون محدد و ثابت عبر العصور

الخطاب األدبي من جية و الخطاب اليومي أو العممي من جية بإعتبارىما يتميزان  

بالقصدية المباشرة ،في حين أن الخطاب األدبي  يميل عمى الدوام إلى خمق أبعاد تتجاوز 

المظير التعبيري ، لإليحاء بدالالت أخرى نحس بوجودىا عمى وجو االحتمال ال عمى وجو 

التصريح ثم إن فكرة ىذه النصوص ليا خاصية جوىرية و ىي قابميتيا عمى الدوام ألن تقرأ 

                                                           

بوغنوط روفيا، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، مقياس نقد معاصر  . محاظرات أ  1
 .م2012/2013
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في كل العصور بشكل عام ، ىذا فضال عن أن قراءتيا حتى في العصر الواحد تشيد 

اختالفا بينا بين الجماعات و الشرائح الثقافية وىو ما يدعونا إذن إلى ضرورة استبدال عالقة 

ليذا كانت الحاجة ماسة إلى محاولة وضع تمييز . القراءة بالفيم بعالقة القراءة بالتأويل 

نسبي بين النصوص اإلخبارية و النصوص التخييمية، دون إغفال التداخل الحاصل بينيا 

 .غالبا في معظم النماذج النصية المتداولة

ذلك أن فعل القراءة يتدرج عادة من فيم النصوص التي ليا إرتباط بتمبية الحاجيات 

ستراتيجيتيا تمبية ىذه  التواصمية اليومية إلى تأويل النصوص التي يتجاوز بناؤىا وا 

الحاجيات،ألنيا تنقمنا إلى مستويات أرقى من التفاعل لتعبر عن ردود أفعالنا النفسية وعن 

  .1''آرائنا و مواقفنا واقتراحاتنا بإعتبارنا قراء

ومنو فإّن المعنى األدبي ليس ثابتا و محددا، بل بتغير بتغير العصور المتعاقبة، والمتعة في 

ىذا أّن تأويل النص قرائيا يتغير من متمقي إلى آخر،و من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى 

 .آخر وىذا ما يضفي الجودة عمى النص

 

 

 

                                                           
 1،2003القراءة و توليد الداللة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط:  حميد الحميداني 1

 .08ص 
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 التعريف باألعالم :

 غي دو موباسان-1

 (1850- 1893) (Guy de Maupassant) ي دو موباسانغ

 .إميل زوالكاتب وروائي فرنسي وأحد آباء القصة القصيرة الحديثة. وكان عضوا في ندوة 

ولد موباسان بقصر ميرونمسنل بنورمانديا، وكان له أب من ساللة أرستقراطية تدهورت إلى 

أما أمه من ساللة من العامة  .مباءة االفالس وكان أبوه اباحيا يخالط سامي النساء ودانيهن

سمت إلى الخلق الفني وكانت ترثى دوما ذكرى أخيها الشاعر وتطمح في أن ينشأ ابنها 

 .كرجل سوي

درس موباسان القانون، والتحق بالجيش الفرنسي ثم عمل ككاتب في البحرية. وقابل 

عن طريق صالت أسرته ليصبح فيما بعد تلميذه المخلص، وقد قدم فلوبير  جوستاف فلوبير

 .: الحظ،  ثم الحظ لتلميذه نظرية للنجاح األدبي تتكون من ثالثة أجزاء

ومن أهم قصصه القصيرة: " العقد"، "اآلنسة  : "كرة الشحم"، "بيير وجان" من أشهر قصصه

 ."فيفي

هناك من الحقائق ما يساوي الناس عدًا.فكل منا يكون لنفسه صورة  إن: "  و قد كان يقول

خادعة عن العالم. وهو خداع شعري أو عاطفي أو بهيج أو مقبض أو قذر أو كئيب حسبما 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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ع الدمامة وهو فكرة متغيرة.. وخداع تكون طبيعته.. كخداع الجمال وهو تقليد إنساني.. وخدا

النذالة الذي يستهوي الكثيرين. وكبار الفنانين هم أولئك الذين يستطيعون حمل اإلنسانية 

 "على قبول انخداعاتهم الخاصة

كان موباسان الرسام األكبر للعبوس البشري ودوما ما كان يصاب بصداع وكان يتلوى 

  .ومات في إحدى المصحات 1981ساعات من األلم حتى أصيب بالجنون سنة 

 أنطون تشيخوف-2

يب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي كبير ينظر إليه بطف أنطون بافلوفيتش تشيخو 

على أنه من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ،ومن كبار األدباء الروس. 

المئات من القصص القصيرة التي اعتبر الكثير منها إبداعات فنية كالسيكية، كما أن  كتب

بدأ تيشيخوف الكتابة عندما كان  .مسرحياته كان لها تأثير عظيم على دراما القرن العشرين

، ولم يترك الكتابة حتى أصبح من أعظم األدباء، جامعة موسكوطالبًا في كلية الطب في 

 ''ن الطب هو زوجتي واألدب عشيقتي''أ :واستمّر أيضًا في مهنة الطب وكان يقول

، 1896في عام  "The Seagull" تخلى تشيخوف عن المسرح بعد كارثة حفل النورس

مسرح في  قسطنطين ستانيسالفسكيمن قبل  1989ولكن تم إحياء المسرحية في عام 

قت الحق أيًضا العم فانيا لتشيخوف وعرضت آخر ، التي أنتجت في و موسكو للفنون

، وشكلت هذه األعمال وبستان الكرز األخوات الثالثمسرحيَّتان له وكان ذلك ألول مرة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1896
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B2
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تشيخوف تميز بـ"مزاجية المسرح" األربعة تحدًيا لفرقة العملوكذلك للجماهير، ألن أعمال 

 ''الحياة المغمورة في النص''و

 إدغار آالن بو-3

 / 1988يناير  18ولد إدغار بو؛ في   (Edgar Allan Poe ) باإلنجليزيةإدغار آالن بو 

الحركة أمريكي مؤلف، وشاعر، ومحرر، ويعتبر جزءا من  ناقد أدبيوهو  1988أكتوبر  7

احدا من أقدم و  بو، كان  مروعةوأنها  األسراراإلميريكية. اشتهرت حكاياته ب  الرومانسية

وله  . ال التحرىخيالممارسين األمريكيين في القصة القصيرة، ويعتبر عموما مخترع نوع 

كان أول كاتب  .مزيد من الفضل في المساهمة في هذا النوع من الخيال العلمي الناشئ

أمريكي معروف يسعى في محاولة لكسب لقمة العيش من خالل الكتابة وحدها، مما أدى 

 .إلى حياة صعبة ماليا ومهنيا

هجر والده األسرة في  ولد في بوسطن، وكان الطفل الثاني من اثنين من العناصر الفاعلة.

، وتوفيت والدته في العام التالي. وبالتالي فإن اليتامى، نقلت الطفلة في يد 1918عام 

 .يوحنا

على الرغم من أنهم لم يعتمدوا تبنيه رسميا ، فقد .ريتشموند، فيرجينياوفرانسيس أالن ، من 

تصرف بو معهم بشكل جيد في مرحلة الشباب.وبرز التوتر في وقت الحق كما أن جون 

ي القمار، أالن وادغار اشتبكوا مرارا وتكرارا على الديون، بما في ذلك تلك التي تنفق ف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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لفصل دراسي واحد لكنه تركها  فيرجينياجامعة وتكلفة التعليم الثانوي للشاب. حضر بو في 

بسبب عدم وجود المال. تشاجر مع آالن بو على األموال من أجل التعليم وجند في الجيش 

تحت اسم مستعار. وكان في هذا الوقت قد بدأ حياته المهنية في النشر،  1987في عام 

، والفضل (1827) تيمورلنك وقصائد أخرىولو بتواضع، مع مجموعة مجهولة من القصائد، 

، وصلت بو وأالن إلى تقارب 1988فقط إلى "بوسطن". مع وفاة فرانسيس أالن في عام 

 مؤقت. 

 نيقوالي غوغول-4

 لد في في ُيعد من آباء األدب الروسي. وُ  روسينيقوالي فاسيليفتش غوغول كاتب 

 النفوس الميتة روايةمن أعماله األكثر شهرة  .1852 مارس  4وتوفي في  1809 ابريل  1

 .وخطوبة المفتش العام، باإلضافة إلى المسرحيتين الكوميديتين المعطفوقصته القصيرة 

 من أهم أعمال غوغول

 مسرحية: المفتش العام 

 مسرحية: خطوبة 

 مسرحية: بعد عرض مسرحية جديدة 

 رواية النفوس الميتة 

 )عماد البيتمأعد نصها مسرحيًا وأخرجها المخرج  -المعطف )قصة قصيرة 

 (األنف )قصة قصيرة 

 (شارع نيفسكي )قصة قصيرة 

 (الصورة )قصة قصيرة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83_%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83_%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1809
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1852
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%81_%28%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%81_%28%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%28%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%28%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%85
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  (مجنون )قصة قصيرةمذكرات 

 (عربة )قصة قصيرة 

 (مالكو أيام زمان )قصة قصيرة 

  تاراس بولبارواية 

  روايه "المعطف " 

 أوسكار وايلد-5

 1900 نوفمبر 30 / 1854 أكتوبر 16أوفالهرتي ويلز وايلد عاش أوسكار فينغال 

وشاعر أنجليزي إيرلندي. احترف الكتابة بمختلف األساليب خالل  وروائيمسرحي  مؤلف 
في بدايات  دنلنثمانينات القرن التاسع عشر، وأصبح من أكثر كتاب المسرحيات شعبية في 

التسعينات من نفس القرن. أما في وقتنا الحاضر فقد عرف بمقوالته الحكيمة ورواياته 
 .وظروف سجنه التي تبعها موته في سن مبكر

جاد ابنهما الفرنسية واأللمانية بطالقٍة في سٍن الناجحين، وقد أ دبلنوالدا وايلد كانا من مثقفي 
مبكرة. في الجامعة قرأ المقررات الكالسيكية المعروفة وبرهن أنه كالسيكي بارع، بداية في 

 (Aestheticism) جماليةالفلسفة الثم بات معروفًا بدوره في بزوغ  .دأوكسفور دبلن ثم في 

 .(John Ruskin) وجون رسكن (Walter Pater) والتر باتربتوجيه اثنان من معلميه، 

منخرطًا في دوائر اجتماعية وثقافية مرموقة بصفته  لندنبعد الجامعة انتقل وايلد إلى 
المتحدث الرسمي عن الفلسفة الجمالية. خاض وايلد تجارب في نشاطات أدبية متعددة منها 

عن  وكندا الواليات المتحدةنشره لديوان شعري وكذلك إلقاؤه لعدد من المحاضرات في 
متسما بغزارة  صحفياوبعد ذلك عاد إلى لندن ليعمل )النهضة اإلنجليزية في الفنون(. 

اإلنتاج، وقد عرف بفكاهته الالذعة وثيابه الزاهية ومحادثاته الالمعة مما جعله أحد أكثر 
 .الشخصيات المعروفة في زمانه

من القرن التاسع عشر تمكن وايلد من تهذيب أفكاره عن سيادة الفنون  في مطلع التسعينات
عبر سلسلة من الحوارات والكتابات وقد ضمن مواضيع كاالنحالل، واالزدواجية والجمال في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1854
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1900
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
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م(. وكانت الرواية مناسبة وقد أنشأ خاللها ٠٩٨١) « صورة دوريان غراي » روايته الوحيدة
تفاصيل جمالية بشكل محدد ودمجها مع مواضيع اجتماعية أكبر مما اجتذب وايلد للكتابة 

ولكنها  باريسباللغة الفرنسية في  (٠٩٨٠) (Salome) (سالوم) في الدراما. كتب وايلد رواية
لد بل أنتج بعد ذلك أربعة أعمال رفضت ولم ترخص. بالرغم من رفضهم للرواية لم يحبط واي

في الكوميديا االجتماعية في فترة مبكرة من ذات العقد مما جعله أن يكون أحد أنجح كتاب 
 .المسرحيات في لندن في أواخر العصر الفيكتوري

م( ال تزال ٠٩٨١) أهمية أن تكون جادا أثناء فورة شهرته ونجاحه وحين كانت رائعته الخالدة
 the Marquess) ، رفع وايلد دعوى قضائية ضد مركيز كوينزبريمسارح لندنتعرض في 

of Queensberry)   بدعوى القذف والتشهير وهي  ألفريد دوغالسوهو والد عشيقه اللورد
سا. مجريات المحاكمة كشفت أدلة أفضت بوايلد للتنازل عن تهمة تصل عقوبتها لسنتين حب

لى إحتجازه ومحاكمته بتهمة الفعل الفاضح مع رجال آخرين. وبعد محاكمتين  الدعوى وا 
من ) أخرىتين أدين وحكم عليه بالحبس لسنتين مع األشغال الشاقة. كتب أثناء احتجازه

( وقد كانت عبارة عن ٠٨١١وُنشرت في  ٠٩٨١ُكتبت في ) (De Profundis) (األعماق
رسالة طويلة ناقش فيها مسيرته الروحية خالل المحاكمات مشكاًل وجهة نظر سوداوية 

إطالق سراحه غادر وايلد من فوره إلى فرنسا حيث لم مخالفًة لفلسفته السابقة عن اللذة. عند 
 ٠٩٨٩) سجن ردنغ(أنشودة )يعتزم الرجوع إلى أيرلندا أو بريطانيا. وهناك كتب آخر أعماله 

وايلد ُمعوزًا فقيرًا في عمر  وهي قصيدة طويلة يحكي فيها وقع حياة السجن القاسي. ُتوفي
 .ناهز السادسة واألربعين عاماً 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%86_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%86_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AD_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AD_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
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 الخاتمة

إّن القّصة القصيرة الحديثة جديدة في األدب، حيث تّم تأصيميا في السنوات األولى من القرن 

التاسع عشر، و بعد خمسين عاما من ظيورىا ،بمغت مرحمة النضج في أعمال عدد من 

كما  الكّتاب،ثم ازدىرت ،بحيث وصمت إلى أكبر قدر من التعبير المكثف الذي عرفتو القّصة

كانت وال تزال أقرب الفنون إلى العصر ألّنيا إنتقمت بميمة القص الطويمة من التعميم إلى 

 .     التخصيص، و استفادت من كّل األجناس األدبية و تفاعمت معيا

:                                   وأىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل بحثي في ىذا الموضوع ىي

القّصة فن من فنون التعبير األدبي، تعالج ىموم اإلنسان وقضاياه، وليا أصول وقواعد - 1

.                                                                 تستند عمى موىبة قاصيا

القّصة القصيرة نص أدبي نثري ،يقرأ في جمسة واحدة، كما تعتمد عمى التكثيف - 2

.                                                                                والتجريب في لغتيا 

.          القّصة القصيرة الحديثة نتاج أوروبي بال مراء، لكن ليا جذور عربية أصيمة- 3

نشوء القّصة القصيرة المغربية وتطّورىا كان نتيجة التقائيا بالثقاقة المشرقية والغربية - 4

و يعود سبب تأخر ظيورىا بالمغرب إلى نتائج اإلستعمار،إضافة إلى التخمف الثقافي . أيضا

.                                                                                              أنذاك

. اىتمام النقد العربي بيذا الجنس األدبي و دراستو في ضوء رؤى و مناىج مختمفة- 5

فالناقد من خالل المنيج ينظر إلى النظرية األدبية ،فالسبل، فاإلجراءات، فالمصطمح الميم 
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.                                                                                         فاألىم لمنص المراد نقده

وخالصة القول أّن القّصة القصيرة نالت اىتماما كبيرا من طرف الكّتاب والنّقاد العرب وكذلك 

. الغربيون

إذن ىذا بعض ما تساقط بين يديا من ثمار ىذه الدراسة المتواضعة لمقّصة القصيرة عموما 

 .   واتجاىات نقدىا بالمغرب عمى وجو الخصوص، والحمد هلل من قبل ومن بعد
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 الملخص

المغرب األقصى  -وسمت المذكرة باتجاهات نقد القصة القصيرة في المغرب العربي

 -انموذجا

 و ألجل اتمام بحثنا قمنا بتقسيم عملنا إلى :

   و المعنون القصيرة ثم يليه الفصل األّول مدخل بعنوان تعريف القصة و القصة

ببدايات القصة القصيرة الحديثة و ادرجنا فيه ظهور القصة القصيرة بالمغرب و اسباب 

تأخر ظهورها بهذا األخير باإلضافة إلى عناصر القصة القصيرة الحديثة و دعمنا هذا  

معتصم'' ما الفصل الثاني   ''محمد للناقد المغربي   ''عتمة''  الفصل بقصة قصيرة بعنوان 

معنون باتجاهات نقد القصة القصيرة بالمغرب و الذي بدوره تناولنا فيه بعض اآلراء النقدية 

 .لبعض النقاد حول القصة القصيرة و ذلك بلجوءهم إلى عدّة مناهج سياقية منها و نسقية

                                                                                    

 النقد ،القصة القصيرة ، المغرب األقصى. االتجاهات،: الكلمات المفتاحية
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