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 ملخص

Abstract 

This study aims to 
identify the knowledge 
that the novel can provide 
even though it is a work 
that is a figment of the 
author’s imagination, 
relying on the information 
shared between the author 
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as a producer of the text, 
and the recipient as a critic 
or useful of those 
knowledge that he knows 
some or a large part of , at 
the level of the public 
place and public figures 
and scientific facts. The 
novel Al-Dewan Al-
esbirti (The Spartan 
Court) by the Algerian 
novelist Abdelwahab 
Issawi will be the focus of 
this study. 

Keywords: Novel, 
Spartan, Nabil, Issawi, 
criticism, cognitive. 

 املقدمة

يف اآلونة األخرية مقولة أن  شاعت
السرد ديوان العرب. وعلى الرغم من أن 
هذه املقولة قد جاءت بأثر مضاد ملقولة 
)الشعر ديوان العرب(، إال أهنا أخذت 
باالنتشار بعد أن توجه كثري من األدباء 

ا من كان شاعراً إىل كتابة الرواية، والسيم
منهم، ولعل ذلك بسبب القطيعة املعرفية 
بني املتلقي والشعر املعاصر؛ وهو األمر 
الذي جعله يلجأ إىل فن مفهوم وبسيط 
يعاجل قضايا تصب يف صلب قضايا 
اجملتمع، ألّن الرواية عمل ميكن أن يكون 
ذا محولة مزدوجة بني اخليال والواقع، إذ 

أن الرواية ميكن أن  انتبه كثري من النقاد إىل
ُتدرس يف ضوء نظرية املعرفة، وميكن أن 
تكون املعارف اليت تتضمنها الرواية 
معارف حقيقية يكتسبها املتلقي وهو 
مستمتع بالقراءة. ولعل من أهم تلك 
الدراسات كتاب )مقدمة يف النقد الشعري 
املعريف( ملؤلفه )بيرت ستوكويل( الصادر عن 

طابع يف الرياض دار النشر العلمي وامل
هـ.  وكتاب )النقد املعريف األديب( 1431

الذي درس روايات علي بدر ملؤلفه 
العراقي )كرمي حمسن اخلياط( والصادر عن 

م، وإن 2019دار دميوزي ـ دمشق عام 
من أهم مشكالت البحث الذي يقرأ 
السرد قراءة يف ضوء النقد املعريف هي قلة 

هج جديد املصادر، إذ إن النقد املعريف من
على السرد على الرغم من أنه درس الشعر 
والسيما االستعارة يف مؤلفات كثرية 
متشاهبة يف موضوعها معتمدة كل 
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االعتماد على كتاب )االستعارات اليت حنيا 
هبا( ملؤلفيه : جورج اليكوف ومارك 
جونسن، الذي ترمجه )عبد اجمليد جحفة(، 

،  والصادر عن دار توبقال للنشر يف اجلزائر
 م.2009

ونظراً ألن رواية )ديوان اإلسربطي( 
من الروايات اليت تتضمن كثرياً من املعارف 
الفكرية والتارخيية واجلغرافية... فقد رأيت 
أن أدرس تلك املعارف بعد أن أقدم تنظرياً 
موجزاً عن النقد املعريف، لذلك سيقوم هذا 
البحث على أربعة حماور، أقف يف احملور 

النقد املعريف من حيث املفهوم األول على 
ومن حيث عالقته بالعلوم األخرى، مث 
توظيفه يف نقد األدب والسيما السرد. أما 
احملور الثاين فسأدرس فيه املكان العام 
بوصفه مشرتكًا معرفيًا بني املنشئ واملتلقي، 
أما احملور الثالث فسأدرس فيه 
الشخصيات العامة املستدعاة من خارج 

احملور الرابع وهو األخري النص، أما 
فسأقف فيه على املعارف العلمية اليت 
وظفها الروائي يف رواية الديوان اإلسربطي. 
وسأوجز يف اخلامتة أهم النتائج اليت أتوصل 

 إليها من خالل سري البحث.

 احملور األول : يف النقد املعريف

املرتمجون يف ترمجة لفظ  اختلف
حمدد للمصطلح االنكليزي 

(cognitive ؛ إذ شاعت ترمجات)
عدة هلذا املصطلح هي )املعريف( و 

 2مث أضافوا إليهما )العرفين (1))العرفاين(
واإلداركي، لكن املصطلح األكثر شيوعاً 
هو )املعريف(. الذي يعين بأبسط صوره: 

والنقد  (3).”معاجلة املعلومات يف الدماغ“
 (4)،”هو طريقة تفكري يف األدب“املعريف 
جيمع ما يُعرف عن الذهن يف “وهو 

اختصاصات أكادميية عديدة: علم النفس 
واللسانيات واألنثروبولوجيا 

فمن وجهة نظر  (5).”واحلاسوبية
يقوم “حاسوبية. أما من جانب الوظيفة فـ 

النقد املعريف على تفسري جتربة الوعي يف 
ضوء عالقته باالنتباه والذاكرة واخلربات 

املرتبطة بوجودنا واملعتقدات، واملشاعر 
املادي يف األساس، وهذا ما يعرف يف 
الدراسات املعرفية احلديثة بعالقة العقل مع 

مبعىن أن اخلربات املكتسبة من  (6).”اجلسد
خالل احلواس تعاجل عقليًا فتقام عالقات 
بني العناصر، ينتجها العقل، وهي رمبا مل 
تكن موجودة يف الواقع وهي مرتبطة مع 

 بعضها.



2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع                             

 

416 

اجلدير بالذكر أن النقد ومن 
املعريف مل يدخل مضمار األدب إال بعد 

نتائج دراسات علم “أن أفاد كثريًا من 
النفس املعريف واللسانيات املعرفية، والعلوم 
املعرفية عامة اليت ترى أن املعاين من عمل 
الذهن البشري الذي يقوم بعمليات 
متعددة على التجربة احلسية من إسقاط 

دمج وتكامل ليقيم وربط ووصل و 
  (7)”.الرتابطات املنتجة للمعرفة

أما عن معاجلة النص الروائي 
وحتليله عن طريق النقد املعريف فلم تكن 
هناك دراسة تناولت جوانب هذا املوضوع 
إال دراسة دكتوراه للعراقي )كرمي حمسن 
اخلياط( بعنوان )روايات علي بدر يف ضوء 

 م. لكن بوادر2019النقد املعريف( 
احلديث عن املعرفة يف النص الروائي قد  
ظهرت قبل ذلك؛ إذ ذهب ستيفان زفايج 

إذ   (8)”.دائرة معارف للنفس“أن الرواية 
حكاية متخيلة صمم “مل تعد  الرواية 

الروائي حبكتها السردية إلثارة اهتمام 
القارئ، بوصفه متلقيًا سلبياً، إمنا حبث 
سردي متعدد املستويات يف املشكالت 

   (9)”.الجتماعية والسياسية والدينيةا

احملور الثاين : املكان العام والتفاعل املعريف 
 بني طريف اخلطاب

أول ما يثري اهتمامنا يف هذا  لعل
الصدد هو عنوان الرواية بوصفه معربًا عن 
نوع من أنواع الكتب، وهو )الديوان( 
منسوبًا إىل شخص جمهول يدعى 
)اإلسربطي(، ما زجًا بني معرفة تتعلق 
بالكتب ومعارف تتعلق باملكان، وهنا جند 
أن )الديوان( يف التاريخ العريب يعرب عن 

ون خمتلفة أمهها )ديوان وزارة هتتم بشؤ 
اجلند(، ويف الوقت نفسه يشري إىل عنصر 
ختيلي مرتبط بالشعر، إذ يسمى الكتاب 
الذي يضم قصائد الشاعر ديواناً، وهو 
األمر الذي يفتح أفق ختيل املتلقي ليختار 
أيّا من هذه التفسريات تنسجم مع 
موضوع الرواية؟ وهو موضوع مرتبط باجلند 

الشعر. أما عن وصف أكثر من ارتباطه ب
هذا الديوان بأنه )إسربطي( فهو متعلق 

أّما “باملكان أكثر من تعلقه بالزمان، 
انتساب الديوان إىل إسربطا فلن تكون إالّ 
إحالة على العاصمة اجلزائرية أو احملروسة  
كما كانت تسّمى، وهذا االستدعاء 
التارخيي يف حّد ذاته شكل من أشكال 

د تكون هناك اإلثارة اجلمالية، وق
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تقاطعات بينها وبني إسربطا اليونانية 
القدمية اليت انتقلت من حالة اهلدوء 
والطمأنينة إىل مدينة عسكرية 

وهنا ينبغي على املتلقي أن  ،(10)”بامتياز
يكون حمماًل مبعلومات تارخيية عن 

اليونانية، وما دار فيها من  (11))إسربطا(
أحداث لكي يتمكن من فك شفرة 

والوصول إىل العالقة الرابطة بني العنوان 
إسربطا واجلزائر العاصمة. وهنا يكون 
املؤلف قد متكن من إحالة املتلقي إىل 
موضع تارخيي معروف غالبًا وهو ما يتعلق 
حبروب طروادة لريشد املتلقي إىل أن ما 
حدث يف اجلزائر هو ذاته الذي حدث يف 
إسربطا. وجند يف العنوان أن املؤلف يرغب 

ال معلومة للقارئ وهي أن االستعمار بإيص
العثماين وكذلك الفرنسي مل يصمدا أمام 
مقاومة اجلزائريني، إذ سوف يكون مآهلما 
مثل مآل االستعمار الرومي الذي سقط 

 (12)يف اجلزائر يف القرن الرابع امليالدي.

وباالنتقال من العنوان إىل 
األماكن احلقيقية اليت وظفها مؤلف 

اإلسربطي بوصفها أماكن رواية الديوان 
متخيلة، جند أغلب األماكن حقيقية، 
وهذا ما دأب عليه الروائيون بشكل 

عام، ألن توظيف املكان احلقيقي يوجز  
كثرياً من الوصف، إذ إن الروائي يعتمد 
على ذاكرة املتلقي يف إكمال وصف 
املكان، وهنا يسهم املتلقي يف كتابة 
النص، فعندما تذكر الرواية )باب 

على سبيل املثال، فإن  (13)القصبة(
املتلقي العريب وال سيما اجلزائري يعرف 
أن باب القصبة الذي يدعى أيضا 
الباب اجلديد أو باب سيدي إلياس هو 
أحد أبواب مدينة صفاقس العتيقة، 
ويقع بآخر السور اجلنويب غرباً. مسي 
الباب اجلديد ألنه أول باب فتح يف 
السور يف أواخر القرن التاسع عشر، 

كان بابًا واحدًا مث جدد حوايل عام و 
م وزيد جواره فتحه ثانية 1960

وأنشئت يف مدخله حديقة، وعلى ميني 
الداخل منه رباط الشيخ مفتاح الذي 
به ضرحيه. نالحظ أن هذا الوصف مل 
يرد يف الرواية، إذ أن املتلقي هو الذي 
أضافه إىل نص الرواية وهو يقرأ، 

قراءة فيتضح لنا من خالل ذلك أن ال
املعرفية للنص الروائي يشرتك فيها طرفا 

 اخلطاب، كتابة وحبثاً.



2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع                             

 

418 

وكذلك احلال عندما يرد يف 
إذ  (14)الرواية اسم )ميناء طراغونة(

مبجرد ما يقرأ املتلقي هذا االسم فإنه 
سيسهم يف وصف مدينة طراغونة 

إحدى “ومينائها، ألنه يعرف أهنا: 
نة املدن اإلسبانية الساحلية. تقع املدي

يف جنوب منطقة كتالونيا، يف مشال 
شرق إسبانيا وتطل على البحر األبيض 
املتوسط. ومدينة طراغونة هي عاصمة 

 (15).”مقاطعة طراغونة

أما إذا كان املتلقي قليل 
االطالع وال يعرف عن هذه األمكنة 
شيئاً، ففي هذه احلال تعمل الرواية 
على إضافة معلومات جديدة لذاكرة 

ريق حثه على البحث عن املتلقي عن ط
 تلك املعلومات من مصادر أخرى.

واجلدير بالذكر أن رواية الديوان 
اإلسربطي مليئة بأمساء األمكنة احلقيقية 
اليت جتعل املتلقي يسهم يف كتابة الرواية 
حبيث ال يتسع هذا البحث لذكرها  

  (16)كلها.

احملور الثالث: توظيف الشخصية بني 
 احلقيقة واخليال

يف هذا احملور يف بنية  ثال أحب
الشخصية وطرائق تقدميها بقدر ما أحبث 
يف مدى عالقة الشخصية بالواقع، 
والكشف عن وجودها احلقيقي، وكيف 
متكن الروائي من استثمار املعرفة احلقيقية 
إلنتاج عمل يعد يف الغالب خيالياً؟ جتدر 
اإلشارة إىل أن الروائي جعل الشخصيات 

وية يف حني جعل احلقيقية شخصيات ثان
الشخصيات املتخيلة شخصيات رئيسة، 
وألن دراستنا هذه متمحورة حول 
احلقيقية، فسنمر على الشخصيات الرئيسة 
مث ندرس الشخصيات الثانوية بإمعان، إذ 
تقوم رواية الديوان اإلسربطي على 
شخصيات رئيسة خمتلفة يف التوجهات 
واالنتماءات، عاشت يف اجلزائر يف حقبة 

حمددة، ال تتجاوز مثاين عشرة سنة  زمنية
م. 1833م. ولغاية 1815ابتداء من 

ومن تلك الشخصيات جند يف رواية 
الديوان اإلسربطي مخسة شخصيات رئيسة 

 هي:

وهو مراسل ــ شخصية )ديبون(: 1
صحفي مرتدد يف عالقته بني الشرق 
والغرب، وصل إىل اجلزائر مع احلملة 

قبل  الفرنسية على البالد مث أسر من
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املقاومة اجلزائرية مث أطلق سراحه مث عاد 
 ليكتب عن اجلزائر برتدد أيضاً.

وهو ــ  شخصية )كافيار(:2
جندي فرنسي من جنود محلة نابليون على 
اجلزائر، قاتل ووقع أسريًا بيد املقاومة 

 اجلزائرية.

وهو ــ  شخصية )ابن ميار(:  3
سياسي جزائري يرغب يف املوازنة بني 

على النظام العثماين من جانب البقاء 
 وإقامة عالقة سلمية مع الفرنسيني.

ــ شخصية )محة الساّلوي(:  4
وهو ثائر جزائري يرى أن احلل يف الثورة 
للتخلص من االستعمارين: العثماين 

 والفرنسي.

وهي فتاة ــ شخصية )دوجة(:  5
جزائرية متكيفة مع األحداث إىل درجة 

املعادل اخلضوع، ولعل دوجة هي 
املوضوعي للجزائر أو أغلب اجلزائريني 

 واجلزائريات.

أما الشخصيات الثانوية يف الرواية 
فهي متعددة مستوردة من الواقع، تقود 
األحداث، وتبىن عليها األحداث لكن 

صوهتا غائب وراء الشخصيات الرئيسة، 
وأهم هذه الشخصيات اليت ميكن أن منثل 

ابليون هبا يف هذا احملور هي شخصية ن
 بونابرت.

مل يظهر نابليون بوصفه صوتاً  
مؤثرًا يف بنية الرواية، لكن احلدث الرئيس 
لرواية الديوان اإلسربطي قائم على أثر 
محلة نابليون على اجلزائر يف اجلزائريني 
الذي انقسموا جتاه نوعني من االستعمار: 
عثماين، يتوافق من أصحاب الرؤية 

بعض الذين  الدينية، وفرنسي يتوافق من
يقاومون االستعمار العثماين، وبعض 
السياسيني الذين مييلون للسالم. ومن 
املواضع اليت ذكر فيها نابليون، نقرأ 
مونولوجًا على لسان )ديبون( خياطب فيه 

هزم نابليون يف “صديقه القدمي )كافيار(: 
واترلو واحتفظَت به منتصرا يف قلبَك، 

يقود العامل  بينما ما زلُت أراه جمنونا كاد
نالحظ أن إحدى  (17)”.إىل اهلالك

الشخصيات الرئيسة )ديبون( حتاور داخلياً 
شخصية رئيسة أخرى هي )كافيار( حول 
نابليون، ليتضح عن طريق هذا احلوار  أثر 
الشخصية يف الرواية على عالقة الصديقني 
)ديبون وكافيار(، وتربز موقفهما جتاه 
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باريس.  الشرق والغرب وجتاه السلطة يف
هذا من جانب، ومن جانب آخر، جند 
أن شخصية )نابليون( شخصية حقيقية 
استدعاها املؤلف من الواقع اخلارجي 
بكامل صفاهتا ليضعها يف روايته، ألن: 

الشخصيات ذات احلضور التارخيي، “
واألمكنة واألشياء ذات الطبيعة الثقافية، 
والعادات والتقاليد مجيعها تفرض حضورها 

ق النص دون أن يكون باستطاعة يف سيا
فمما  (18).”السارد أن يغري من طبيعتها

أن “يلحظ على رواية الديوان اإلسربطي 
التاريخ مل يكن أرضية للرواية، بل إن 
الرواية هي اليت استدعت التاريخ إلجياد 

وهنا جند أن  (19)،”مقروئية ألحداثها
املؤلف يتكئ على معرفة املتلقي بتلك 

األمر الذي يؤدي إىل الشخصية، وهو 
اإلجياز وإىل إسهام املتلقي بكتابة النص. 
مث إن هذه املعرفة حتتاج إىل سارد مطلع 
على تاريخ الشخصية أو األحداث 
التارخيية احمليطة هبا، وهو األمر الذي جيعل 
األمر منوطًا بنوع القارئ، فإذا كان القارئ 

فإنه  -على سبيل املثال -خمتصًا بالتاريخ 
لغالب يكون مشغواًل باإلضافة إىل يف ا

النص؛ إذ هو من املفرتض أن يعرف أكثر 
مما تقوله الرواية عن نابليون واألحداث اليت 

مّر هبا. أما إذا كان القارئ مؤدجلًا فكرياً 
أو ثقافّياً، فإنه سيكون مشغواًل مبحاورة 
النص ليقف مع أحد طريف الصراع، مبعىن 

 حبه وتأييده أنه أما أن يقف مع كافيار يف
لنابليون، أو يقف مع رأي املقاومة اجلزائرية 
حبملة نابليون على اجلزائر. وهناك القارئ 
العام الذي يتلقى املعلومات الواردة يف 
الرواية على أهنا حقائق، أما القارئ الناقد 
فسيكون مشغواًل بالتحقق من املعلومات 
اليت توردها الرواية؛ ليعرف ما مدى 

ع الواقع، لذلك سيلجأ إىل تطابقها م
املصادر وكتب التاريخ، وهو بذلك الفعل 
سيضيف معلومات جديدة إىل خمزونه 
املعريف. ويف كل أنواع التلقي هذه جند أن 
هناك وعيًا نقديًا من لدن املتلقي، وجتدر 
اإلشارة هنا إىل أن املتلقني ال يتكررون، 
فسواء كان القارئ خمتصًا أم ثقافيًا أم 

، أم ناقداً؛ فإن هناك عددًا يكاد عاماً 
 يكون غري منته من القراء.

جتدر اإلشارة إىل أن شخصية 
نابليون كان هلا حضور واسع يف الرواية 
على ألسنة الشخصيات الرئيسة، سواًء 
أكانت تلك الشخصيات مؤيدة أو 
معارضة له أو اختذت موقفًا حمايداً، نذكر 
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 منها على سبيل التمثيل قول كافيار:
بعد أيام االختباء، مسعت بأن نابليون “

قد سلم نفسه لإلجنليز الذين نفوه إىل 
أقصى جزيرة يف األطلسي، وأن ضابطه 

نالحظ أن  (20)”.املفضل قد أعدمه امللك
الرواية تنقل لنا حدثًا حقيقيًا عما حدث 
لنابليون بعدما سلم نفسه لإلجنليز، إذ 
تنقل لنا املصادر التارخيية أنه عندما علم 
نابليون بان احلكومة الربيطانية عّينْت 

إين “جزيرة سنت هيلني سكنًا له قال: 
ضيف إنكلرتا ال أسريها، ولقد جئت 
بإراديت أضع نفسي حتت محاية شرائعها، 
إهنم خيرتقون حرمة حقوق الضيافة 

ة، فلن أرضى خمتارًا باإلهانة اليت املقدس
جند أن املعلومة اليت  (21)”.تصوبوهنا إيل!

قدمتها الرواية حقيقية، ولكنها موظفة يف 
سياق النص، إذ إن رواية الديوان 
اإلسربطي تروي أحداث احلملة الفرنسية 
على اجلزائر يف شكل ميزج بني الواقع 

 واخليال.

وجتدر اإلشارة إىل أن يف 
كثريًا من الشخصيات احلقيقية الرواية  

اليت ال يتسع هذا البحث إىل ذكر 
دراسة تفاصيل ورودها يف النص 

وتفاصيل وجودها احلقيقي خارج 
النص. من مثل ملكة فرنسا 

والقائد العام للقوات  (22))جوزوفني(
و  (23)الفرنسية يف اجلزائر )بورمون(

الذي تال بورمن على  (24))كلوزيل(
لفرنسي )بيار القيادة، والقنصل ا

الذي اشتهر حبادثة  (25)دوفال(
 املروحة، وغريهم.

 احملور الرابع: توظيف احلقائق العلمية 

أن تتضمن الرواية حقائق  ميكن
علمية توظف يف سياق النص، على أن ال 
يفرط الروائي يف تفاصيل تلك احلقائق، 
ألن اإلفراط فيها يغري من جنس الرواية 

جند أمربتو إيكو  فتصبح حبثاً علمياً، لذلك
إن “ينتقد الروائي صلغاري يف قوله : 

شخصيات صلغاري تفر إىل الغابة هرباً 
من األعداء، فتقع على جذور شجرة 
)باأوباب(، حلظتها يتوقف السارد عن 
احلكي لكي يقدم لنا درساً يف علم النبات 
و)الباأوباب(. إهنا فكرة كثرية التداول. إن 

يوب شخص األمر طريف، فهو شبيه بع
حنبه، ولكننا نعمل جاهدين على جتنب 

مبعىن أن الروائي )صلغاري(  (26)”.عيوبه
أفرط يف تفصيل املعلومات عن هذا النبات 
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حىت بدا جزء من روايته وكأنه حبث يف 
 النباتيات.

أما إذا كانت املعلومة العلمية 
موظفة يف سياق النص وبشكل موجز، 
فإن ذلك ال خيرج الرواية عن جنسها، 
فمن ذلك ما جنده يف رواية الديوان 
اإلسربطي عندما التقى املراسل الصحفي 

 الفرنسي )ديبون( مع طبيبه: 

 تأملين الطبيب ملياً مث قال:“ 

 بشرية؟يقال إن الباخرة حتمل عظاماً  -
 أهي جلنود أوصوا بذلك؟ -
ال، بل ملصانع السكر. يقال إهنا  -

 تستعمل لتبييضه.
 ذهلت وأنا أمسع كلماته:

 (27)”.أتعي ما تقوله سيدي الطبيب؟! -

نالحظ يف هذا النص أن الرواية 
تقدم معرفة هي أن )العظام البشرية( 
تستعمل لتبييض السكر، وجاءت هذه 

ة إلبراز إجرام املعلومة موظفة يف الرواي
الفرنسيني يف أثناء احتالهلم للجزائر، وهي 
يف سياق النص، علمًا أهنا تقدم لنا 
شخصية املراسل الصحفي الفرنسي 
)ديبون( وموقفه وال سيما حينما وجد 

صناديق من “العظام اجلزائرية يف الباخرة: 
عظام األطفال والشيوخ ُتسحق لتزيد 

صنعون، السكر بياضا؟ اجملد لكم أيها امل
اجملد لك يا صديقي كافيار، بعض اهلزائم 
تبدو انتصارات يف القلوب اليت أظلمت 
باخلطيئة، وبعض االنتصارات جتلب اخليبة 

  (28).”لصاحبها

نالحظ أن شخصية ديبون بدت 
رافضة ملا حيدث، حىت أنه توجه خبطابه 
إىل صديقه الغائب )كافيار( املؤيد ملا 

 حيدث يف اجلزائر من جرائم.
لقد تكررت معلومة تبييض السكر 

، ويف كل مرة (29)يف الرواية يف مواضع كثرية
 تربز لنا موقف شخصية ما من احلدث.

وجتدر اإلشارة أن الباحث علي 
الصاليب قد أكد وقوع هذه احلادثة، وجترؤ 

على نبش القبور الستخراج “الفرنسيني 
األجر واألحجار للبناء وألخذ عظام 

د وبيعها يف مدينة املوتى لصنع السما
ونقل عن أساتذة فرنسيني  (30)”.مرسيليا

شاع بني الناس أن “أن املعلومة حقيقية: 
عظام موتى هذه املقابر شحنت لفرنسا 
الستعماهلا يف صناعة السكر، فقد ذكر 
ش: أ: جوليان: أن طبيبًا فرنسيًا مبرسليا 
صرح أنه شاهد على الباخرة "جوزفني" يف 
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ة آتية من وجود شحن 1833مارس 
اجلزائر تتكون من عظام بشرية مجاجم 
وفكاك وعظام فخذ وعظام زند وغريها، 
وكلها عظام بشرية، ويفصل الدكتور 
سيجو ما شاهد فيقول: والعظام تبدو  
كأهنا أخرجت للتو من الرتاب وأن آثاره 

كما تذكر لنا املصادر   (31)”.بادية عليها
أن هذه العظام املستخرجة “التارخيية : 

ن املقابر اجلزائرية تستعمل يف صناعة م
السكر األبيض وهذا هو الذي جعل 
األمري عبد القادر يصدر قرارا سنة 

 (32)”.م حيرم فيه السكر األبيض1838
وهذا يعين أن احلادثة حقيقية وأن املعلومة 

 املوظفة إلبراز اجلرمية حقيقية أيضاً.

 

 اخلامتة

تبني أن النقد املعريف مل يقتصر على  .1
القضايا العلمية والعقلية بل أفيد منه 
يف القضايا النفسية واالجتماعية 
واللسانية، ومن هذه األخرية تسلل 
إىل الشعر، وبالتايل أصبح منهجاً 

 نقدياً للسرد.

ظهر من خالل البحث أن رواية  .2
الديوان اإلسربطي قد تضمنت 
معارف كثرية اتضحت من خالل 
توظيف األمكنة احلقيقية 

ت املستدعاة من التاريخ والشخصيا
 وبعض احلقائق العلمية.

أدى توظيف املكان والشخصيات  .3
اخلارجية إىل التفاعل بني املنشئ 
واملتلقي، وذلك حني يتكئ الروائي 
على ذاكرة املتلقي يف إكمال وصف 
املكان العام، أو معرفة تفاصيل عن 

 الشخصيات العامة.

ظهر أن رواية الديوان اإلسربطي قد  .4
ثريًا على الشخصيات العامة ركزت ك

وال سيما الذين سامهوا باحلملة 
الفرنسية على اجلزائر من مثل نابليون 
وبورمون القائد العام للقوات الفرنسية 
يف اجلزائر، ومن خلفه على القيادة، 
وكذلك دوفال وهو القنصل الفرنسي 

 يف اجلزائر آن ذاك.

ركزت رواية الديوان اإلسربطي على  .5
ئم اليت ارتكبها احملتلون حبق إبراز اجلرا

اجلزائريني، ومن ذلك حادثة استعمال 
عظام املوتى اجلزائريني يف تبييض 
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السكر، إذ أثبتت املصادر التارخيية 
 وقوع تلك األحداث.
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