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 ؛القديم مقياس مصادر األدب اجلزائري

 ما قبل الفتح اإلسالمي/ ما بعد الفتح اإلسالمي

  سنة أوىل اسرت"امل" شعبة املاسرت

 ـ معنى املصدر. 1

 ـ أهمية املصدر. 2

 ـ الفرق بني املصدر التارخيي و املصدر األدبي. 3

  ـ خصائص املصدر األدبي. 4

 املصدر يف اجلزائر.ـ غياب أو تغييب األنا عن كتابة  5

 ـ هيمنة اآلخر على كتابة املصادر اجلزائرية. 6

 ـ تداخل األدب مع التاريخ يف مسألة املصدر يف اجلزائر. 7

، و ذلك يالتارخي النص األدبي و بني النصيبدوا لي أن هناك عالقة محيمية بني    

أي وقع حتت ظروف  هي إجناز تارخيي أوال و قبل شيء؛ على اعتبار أن الظاهرة األدبية

 تارخيية و يف أزمنة تارخيية حمددة.

ـ عالقة األدب بالتاريخ و خباصة يف اجلزائر، ألننا جند فيه شتات النصوص األدبية 

 اليت أبدعها األدباء اجلزائريني.

ـ شتات أدبنا اجلزائري مرتبط باملصادر التارخيية، بدليل أننا جند أمساء ألدباء و 

ل يف كل الكتب التارخيية اليت تتحدث عن تاريخ اجلزائر أو مشاهري يف هذا احلق

 املغرب العربي أو مشال أفريقيا.

 جزائرية األدب؟ حول مسألةـ  8

 يبدو لي أن حتديد جنسية األدب و األديب معا ختضع للمقياسني التاليني:   

 ـ مولد األديب يف الفضاء الذي أصبح متعارفا عليه اليوم باجلزائر.

 األدب من صلب أب ولد يف هذا الفضاء الذي يسمى اجلزائر.ـ مولد 

= إمكانية إضافة مصطلح "نص ذي مضمون جزائري" للنص الذي يكتبه األديب ال 

 يدخل حتت الفرضيتني لكنه يكتب موضوعا حول اجلزائر.
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ـ إشكالية املصطلح داخل املصادر اليت تشتغل على الرتاث اجلزائري ) الرببر،  9

، مشال أفريقيا، املغرب العربي، املغرب اإلسالمي، املغرب اإلسالمي و األندلس، و املازيغ

ال يوجد مصطلح اجلزائري على الرغم من أن نسبة عالية جدا من األدب و األدباء اليت 

تشتغل عليها مدونات هذا احلقل جندها من اجلزائري، لكننا جندها دائما بالصيغ 

 ، العقيب، القريواني...إخل. التالية؛ التلمساني، الوهراني

 ملاذا األدب اجلزائري القديم؟     

زمخا أدبيا معتربا ألدباء ولدوا يف  يالحظ الباحث يف الفضاء و يف احلقول األدبية ألن

انتاجاتهم كانت دائما تصنف حتت املصطلحات الفضاء اجلزائري منذ القديم، لكن 

 :التالية

 ـ أدب مشال أفريقيا.

 العربي اإلسالمي يف املغرب العربي.ـ األدب 

 ـ األدب العربي اإلسالمي يف املغرب و األندلس.

 ـ األدب يف املغرب العربي.

لتصبح اجلزائر بذلك فاقدة لشعيتها األدبية على الرغم من أنها أنتجت فطاحل يف 

 األدب و الفكر مثل "لوكيوس" و "أوغستني" و "بكر بن محاد" و "املقري" و "بن رشيق"

تهم و "أبي محو موسى الزياني" و "األمري عبد القادر"...و غريهم كثر ممن ذكر

  مصادر كثرية مثل "معجم األعالم اجلزائريني" لعادل نويهض و غريه....

 معيقات تشكل املصدر يف اجلزائر   

لقد قدر اهلل أن تعيش اجلزائر أوضاعا غري مستقرة عرب خمتلف الفرتات الزمية اليت    

 بها؛ سواء على العهود السابقة على الفرتة اإلسالمية اليت عاشت اجلزائر تارة:ـمرت 

 ـ بني فكي القوتني العظميني؛ الفرطاجيني و الرومان.

ـ و تارة أخرى بني فكي الرومان الوندال.وأو على العهود اإلسالمية حيث كانت بني 

األموية يف األندلس،  فكي قوة اخلالفة اإلسالمية يف دمشق و بغداد و قوة اخلالفة

و ما تبع ذلك من صراع مرير بني اإلمارات اليت كان بعضها خاضعا للقوتني السالفيت 

 الذكر و بعضها اآلخر يعيش صراعا قويا بني بعضها بعض.

 = مما الشك فيه أن وضعا كهذا ال يساعد على:

 ـ اإلكثار من اإلبداع األدبي حتت حالة اخلوف و القلق و الرعب.

 ر الظروف اليت ال تساعد على استقرار األديب داخل الفضاء اجلزائري.ـ توف
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ـ مما ساعد عل تشرد األدباء إما إىل املشرق العربي أو إىل األندلس، ذلك التشرد الذي 

 يكون ال حمالة قد ساهم يف ضياع الكثري من نصوصهم األدبية يف تلك البقاع.

وص األدبية الرحلية إما إىل احلج أو إىل ـ ساهم هذا الوضع يف اإلكثار من إبداع النص

 األماكن العلمية قصد احلصول على لقاء عامل أو فقيه.

ـ ساعد، أيضا، على بروز موضوعة التصوف بقوة )يف صيغ املولديات( من طرف كل 

 األدباء اجلزائريني.

ـ أدى إىل بروز األدب الشعيب/العامي، النعدام التكون يف اللغة العربية الذي 

يقتضي، بالضرورة، بناء املؤسسات التعليمية الرمسية من طرف الدولة/ اإلمارة، و 

اليت كانت منعدمة متاما يف الفضاء اجلزائري عرب خمتلف العصور و األزمنة)إما 

 صرية جدا(.استثنينا تلمسان و مازونة يف أوقات ق

 حول تشكل املصدر.         

 من كل ما تقدم جيدر بنا طرح السؤال التالي: ـ

 .ـ هل املصدر ينشأ هكذا من تلقاء نقسه مصدرا؟

ميكن أن حتمل اإلجابة على السؤال صيغتني؛ أوالهما نعم، و هي اإلجابة اليت    

ن تشكل املصدر أجدها بعيدة عن احلقيقة، اليت أجدها حتوم حول ال، بل أرى بأ

 ميكن مقاربته وفق املالحظات التالية:

 ـ جينيالوجية تشكل املصدر:

 إن املصدر، كما نألفه يف حاضرنا، يتشكل من وجهني؛  

كان قد عرف أطوارا  شعرا أو نشرا، كما يبدع األديب. و هذا النص ـ النص املبدع؛1

القدمية، ثم الروي بعد ذلك من التشكل متثلت يف؛ ـ اإللقاء أوال يف بداية العصور 

ثم يف الطبع بنسخ قليلة و حمدودة، ثم الطبع و التوزيع باملاليني على العصور 

 املتأخرة.

، حول األجناس األدبية املختلفة، كما سطرها املهتمون ـ الدراسات و القراءات 

 باحلقل األدبي، و هذا النص مر بنفس املراحل اليت مر بها املبدع.

لوم لدى املهتمني باحلقول األدبية و املعرفية أن تشكل اللبنات األوىل و من املع   

للظاهرة األدبية تبدأ من حيث يبدأ االهتمام بها و برتصد بداياتها األوىل و وصوال إىل 

 ذرى التشكل و الربوز.
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و عليه فإنه يبدوا أن كل ما نعاينه اآلن من مصادر يف خمتلف احلقول األدبية    

هتمام و العناية أوال و قبل كل شيء. ثم يأتي البناء املعماري العام كان بسبب اال

 للمصدر حتى يكرب و تنموا مواده مع الزمن.

االهتمام باملوضوع املدروس أوال و بناية و ما جيعلين أربط تشكل املصدر بالعو ذلك    

قبل كل شيء، ألن العناية و االهتمام جتعل املشتغل على احلقل جيمع شتات 

ملبدعات األدبية، و خاصة يف العصور الغابرة و القدمية جدا، ثم يركب جزئياتها ا

املبعثرة عرب سياقات تارخيية خمتلفة ليضم بعضها إىل بعض حتى تتشكل 

 كمصدر يعتمد عليه الالحقون و اخللف بعد ذلك. 

ر، و ذلك ما جيعلين أقول بأن عدم ظهور مصادر لألدب اجلزائري عرب خمتلف العصو    

ليس معناه خلو اجلزائر من األدب و األدباء و لكن لعدم العناية و االهتمام بهما يف 

 األزمنة الغابرة.

= و ذلك ما جيعلين أسوق مصطلح "االفرتاض" هنا، ألقول بأنه اعتمادا على املصادر    

التارخيية اليت ساقت أحداثا ضخمة عرفتها اجلزائر خالل خمتلف احلقب، يكون 

ري أن يكون تواجد يف هذه األرض و ضمن هذه األحداث أدباء جزائريون من الضرو

جعلها عربوا عنها بنصوص أدبية متنوعة، لكن عدم العناية بها و االهتمام بها 

 ضائعة و مشتتة بني مضان و مدونات خمتلفة منها التارخيية.

و بثهما يف = و من هنا بات من الضروري االشتغال على عنصري "العناية و االهتمام" 

شتات ما يصادفونه من بملام اإلعقيدة طلبتنا حتى يتمكنوا عرب مساراتهم العلمية 

"نصوص أدبية أو دراسات أدبية تعنى باألدب اجلزائري

1

، حتى يبنوا األس األول 

 للمصدر ملن خيلفهم بعد ذلك.

الرتابية شكلت جزرا  منخفضات "متيجة" و اليت تشكلت داخلها بعض النتوءات

صغرية، مما جعل احلكام العثمانيني األتراك "البايات و الدايات" يطلقون عليها 

 "جزائر بين مزغنة" تفريقا هلا عن اجلزر الكثرية املنتشرة يف البحر املتوسط.

لكن هذا الفضاء الذي أصبح معروفا بـ "اجلزائر" يف ما بعد ذلك كان له دور مهم      

داث و الوقائع اليت شهدها العامل و تداولتها احلضارات على مستوى البحر يف كل األح

املتوسط من العهود اليونانية ثم الفينيقية ثم الرومانية ثم اإلسالمية و حتى اآلن."

2

." 

                                                           

إن مصطلح "الجزائر" الدال على القطر/الفضاء الذي بات معروفا به اآلن لم ! ـ 
ديمة...و يرى بعض المؤرخين بأن هذا يكن متداوال في الحقب الزمانية الق

 المصطلح "الجزائر" ظهر على العهود العثمانية حين كانت مياه البحر تنتشر في
1
  

2
 ".icosium" كانت تسمى قديما بـ "إيكوزيوم = ـ مع اإلشارة إلى أن "مدينة الجزائر العاصمة  
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و لكن البارز تارخييا أن األمري عبد القادر هو الذي ذكر و أبرز هذا اإلسم و إطالقه 

 صيدته "لبيك تلمسان".على هذا الفضاء قاطبة يف ق

 )تقديم شروح كاملة و مفصلة للطلبة(.ـ معنى املصدر 1

 )شرح ذلك بالتفصيل للطلبة أثناء الدرس(ـ أهمية املصدر 2

)شرح ذلك بالتفصيل للطلبة أثناء .ـ الفرق بني املصدر التارخيي و املصدر األدبي 3

 احملاضرة(.

  )تقديم شروح وافية عن ذلك يف احملاضرة( ـ خصائص املصدر األدبي 4

)يبدو ذلك من خالل كل ما  ـ غياب أو تغييب األنا عن كتابة املصدر يف اجلزائر 5

كتب عن أدب هذا الفضاء)اجلزائري( من طرف الغربيني و حتى من طرف العرب و 

 املسلمني(.

لتارخيية اليت )ألن كل املصادر ا ـ هيمنة اآلخر على كتابة املصادر اجلزائرية 6

 تتحدث عن الفضاء اجلزائري كتبها غري اجلزائريني(.

)يبدوا ذلك جليا بقوة  يف مسألة املصدر يف اجلزائر يمع التارخي يـ تداخل األدب 7

 يف كل الرتاث اجلزائري....(.

، و ذلك يالتارخي النص األدبي و بني النصيبدوا لي أن هناك عالقة محيمية بني  =  

أي وقع حتت ظروف  هي إجناز تارخيي أوال و قبل شيء؛ أن الظاهرة األدبيةعلى اعتبار 

 تارخيية و يف أزمنة تارخيية حمددة.

ـ عالقة األدب بالتاريخ و خباصة يف اجلزائر، ألننا جند فيه شتات النصوص األدبية 

 اليت أبدعها األدباء اجلزائريني.

، بدليل أننا جند أمساء ألدباء و ـ شتات أدبنا اجلزائري مرتبط باملصادر التارخيية

مشاهري يف هذا احلقل يف كل الكتب التارخيية اليت تتحدث عن تاريخ اجلزائر أو 

 املغرب العربي أو مشال أفريقيا.

 ـ حول مسألة جزائرية األدب؟ 8

 يبدو لي أن حتديد جنسية األدب و األديب معا ختضع للمقياسني التاليني:   

 الفضاء الذي أصبح متعارفا عليه اليوم باجلزائر.ـ مولد األديب يف 

 ـ مولد األدب من صلب أب ولد يف هذا الفضاء الذي يسمى اجلزائر.
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إمكانية إضافة مصطلح "نص ذي مضمون جزائري" للنص الذي يكتبه األديب ال = 

 يدخل حتت الفرضيتني لكنه يكتب موضوعا حول اجلزائر.

) الرببر، ـ إشكالية املصطلح داخل املصادر اليت تشتغل على الرتاث اجلزائري  9

، و (املازيغ، مشال أفريقيا، املغرب العربي، املغرب اإلسالمي، املغرب اإلسالمي و األندلس

ال يوجد مصطلح اجلزائري على الرغم من أن نسبة عالية جدا من األدب و األدباء اليت 

، لكننا جندها دائما بالصيغ ذا احلقل جندها من اجلزائرونات هتشتغل عليها مد

 التالية؛ التلمساني، الوهراني، العقيب، القريواني...إخل. 

 ملاذا األدب اجلزائري القديم؟

ألن الباحث يف الفضاء و يف احلقول األدبية يالحظ زمخا أدبيا معتربا ألدباء ولدوا يف 

تهم كانت دائما تصنف حتت املصطلحات الفضاء اجلزائري منذ القديم، لكن انتاجا

 التالية:

 ـ أدب مشال أفريقيا.

 ـ األدب العربي اإلسالمي يف املغرب العربي.

 ـ األدب العربي اإلسالمي يف املغرب و األندلس.

 ـ األدب يف املغرب العربي.

لتبدوا اجلزائر بذلك فاقدة ملكانتها األدبية على الرغم من أنها أنتجت فطاحل يف 

األدب و الفكر مثل "لوكيوس" و "أوغستني" و "بكر بن محاد" و "املقري" و "بن رشيق" 

و "أبي محو موسى الزياني" و "األمري عبد القادر"...و غريهم كثر ممن ذكرتهم 

 مصادر كثرية مثل "معجم األعالم اجلزائريني" لعادل نويهض و غريه.... 

 و الفكر يف حوض البحر املتوسط: الفضاء اجلزائري و عالقته باحلضارة

لقد لعبت شعوب و حضارة البحر املتوسط دورا أساسيا و فعاال يف احلضارة العاملية ـ 

 مبختلف الصيغ و التجليات........

و لقد كان الفضاء اجلزائري دائما مكانا رحبا و منتجا للكثري من هذه احلضارات  ـ

)القرطاجيون( إىل العهود الرومانية و بداية من العصور اليونانية إىل الفينيقيني

 اإلسالمية و حتى اآلن.........

و لقد مشل هذا الفضاء معظم الوقائع و األحداث التارخيية اليت حدثت يف العامل  ـ

حتى اآلن احلروب اليونانية و احلروب الرومانية و القرطاجية و اإلسالمية و الغزوات 

حلربني الكونيتني األوىل و الثانية....حتى و احلروب اليت تبعت سقوط األندلس وا

 اآلن....فرتة اإلرهاب....
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 هود اليونانية و القرطاجية و الرومانية:عـ رجاالت الفكر و األدب يف اجلزائر على ال

ـ لوكيوس ابو ليوس)املاضوري = مداورش ـ سوق اهراس(  ـ القديس أوغستني )داغست 

)الديانة الدانوتية( ـ تيكونيوس   ـ برمانيوس ـ  = سوق اهراس(   ـ القس دوناتوس

قربيانوس )القديس الشهيد(  ـ أفرنطوس    ـ الشاعر فلورنانس  ـ فرونتون ماركيس 

)من البالغيني و اخلطباء(   ـ ماركوس مانيليوس ) من العلماء املازيغ(  ـ يوبا األول ـ 

 يوبا الثاني ـ سيفاكس .....

رخ هلذه الشخصيات هم املؤرخون اليونانيون و الرومان وحدهم مع اإلشارة إىل أن الذي أ

مما ميكن أن يطرح إشكالية أمسائهم....رمبا مل تكن هذه هي أمساؤهم 

 احلقيقية ؟ .....

 

ـ لقد كان هذا الفضاء اجلزائر مكانا ساخنا جدا بسبب كثرة التطاحنات و شدتها 

 :على مر العصور حيث نقرأ عنمل القوية اليت كانت حتدث فيه بني كل دول العا

 أقسى املعارك بني القرطاجيني و الرومان تقع فوق أرضه...ـ 

 أقوى احلروب بني الرومان و الوندال تقع فوق ارضه... ـ

 أعنف املعارك اإلسالمية حتدث بني ألحضانه أثناء فرتة الفتح اإلسالمي... ـ

العباسيني يف املشرق تتجسد و قوة الصراع و شدته بني األمويني يف األندلس و بني  ـ

 يدفع مثنها سكان هذا الفضاء.....

نتائج سقوط األندلس الدموية ذاق مرارتها سكان هذه املناطق و خباصة سكان  ـ

السواحل حيث شاهدت أعينهم أبشع اجلرائم اليت حدثت يف حق املسلمني و اليهود من 

 حماكم التفتيش يف إسبانيا....

ي الوحيد الذي مل تشمله احلماية مثل بقية الدول..بل طبق اجلزائر البلد العرب ـ

عليه االستدمار الفرنسي نظام االستدمار حتى عمد إىل حتطيم كل قيمه 

 الوطنية..فحكمته فرنسا باحلديد و النار....

هذا الفضاء )اجلزائر( هو الوحيد من ضمن الدول العربية الذي افتك استقالله بثورة  ـ

ن سبع سنوات و نصف، و دفع مثنا الستقالله مليونا و نصف من مسلحة دامت أكثر م

 الشهداء....
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مكانة مرموقة يف صناعة  ت هلاـ أشهر األماكن املنتشرة عرب اجلزائر، و اليت كان

 املشاهد احلضارية:

ـ بونة )عنابة(   ـ سريتا )قسنطينة(   ـ ماضور = مداورش(   ـ احلفرة = مكان مقدس 

يحية؛ نواحي سطيف(  ـ متقاد   ـ مجيلة   ـ شرشال  ـ سيقا )اعاصمة للديانة املس

 سيفاكس(  ـ تيهرت     ـ جباية     ـ   تلمسان ـ بورتوس ماغنوس =بطيوة(

 "مدينة بورتوس و لالستزادة أكثر يف هذا املوضوع ميكن مراجعة كتاب =

د. بن عبد املؤمن حممد ، منشورات خمرب البحث  .ماغنوس؛ دراسة يف تارخيها القديم

 التارخيي مصادر و تراجم، جامعة وهران.

  

 

 ـ رجاالت الفكر و األدب يف اجلزائر على العهود اإلسالمية:        

ـ بكر بن محاد   ـ أفلح بن عبد الوهاب  ـ املقري          ـ ابن رشيق     ـ   ابن خلدون     ـ   

 بو محو موسى الثاني  ـ أبو مدين شعيب  ـ املنداسي.الوهراني    ـ أ

و لو مجعنا هذا العدد من األدباء و قارناه مبا أبدعه املغرب العربي قاطبة لوجدنا  =

 يف املائة........ 08نسبتهم تتجاوز 

 

 ـ رجاالت الفكر و األدب يف اجلزائر على العهود احلديثة:  

ـ األمري عبد القادر    ـ الشاعر الشاذلي القسنطيين  ـ مفدي زكرياء    ـ حممد العيد آل 

خليفة  ـ  رمضان محود    ـ   أبو القاسم سعد اهلل ـ الطاهر وطار ـ عبد احلميد بن 

هدوقة ـ عبد الرمحن بن العقون ـ عبد الكريم بن العقون ـ حممد مفالح ـ محيد 

 بيب ـ ...و القائمة طويلة جدا.....عبد القادر ـ السايح احل

 .....1491ـ والقائمة طويلة جدا يف ما يتعلق باملعاصرين..بعد 
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 معيقات تشكل املصدر يف اجلزائر  

لقد قدر اهلل أن تعيش اجلزائر أوضاعا غري مستقرة عرب خمتلف الفرتات الزمنية اليت    

 عهود السابقة على الفرتة اإلسالمية اليت عاشت اجلزائر تارة:ـمرت بها؛ سواء على ال

 ـ بني فكي القوتني العظميني؛ الفرطاجيني و الرومان.

 ـ و تارة أخرى بني فكي الرومان الوندال.

ـ أو على العهود اإلسالمية حيث كانت بني فكي قوة اخلالفة اإلسالمية يف دمشق 

و بغداد و قوة اخلالفة األموية يف األندلس، و ما تبع ذلك من صراع مرير بني اإلمارات 

اليت كان بعضها خاضعا للقوتني السالفيت الذكر و بعضها اآلخر يعيش صراعا قويا 

 بني بعضها بعض.

 ه أن وضعا كهذا ال يساعد على:= مما الشك في

 ـ اإلكثار من اإلبداع األدبي حتت حالة اخلوف و القلق و الرعب.

 ـ توفر الظروف اليت ال تساعد على استقرار األديب داخل الفضاء اجلزائري.

ـ مما ساعد عل تشرد األدباء إما إىل املشرق العربي أو إىل األندلس، ذلك التشرد الذي 

ساهم يف ضياع الكثري من نصوصهم األدبية يف تلك البقاع، أو يكون ال حمالة قد 

انتساب الكثري من األدباء اجلزائريني إىل بلدان و مدن غري جزائرية مثل "ابن رشيق 

 القريواني )املسيلي...(

ـ ساهم هذا الوضع يف اإلكثار من إبداع النصوص األدبية الرحلية إما إىل احلج أو إىل 

 احلصول على لقاء عامل أو فقيه. األماكن العلمية قصد

ـ ساعد، أيضا، على بروز موضوعة التصوف بقوة )يف صيغ املولديات( من طرف كل 

 األدباء اجلزائريني.

ـ أدى إىل بروز األدب الشعيب/العامي، النعدام التكون يف اللغة العربية الذي 

ة/ اإلمارة، و يقتضي، بالضرورة، بناء املؤسسات التعليمية الرمسية من طرف الدول

اليت كانت منعدمة متاما يف الفضاء اجلزائري عرب خمتلف العصور و األزمنة)إما 

 استثنينا تلمسان و مازونة يف أوقات قصرية جدا(.

 

 حول تشكل املصدر.         
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 من كل ما تقدم جيدر بنا طرح السؤال التالي: ـ

 .ـ هل املصدر ينشأ هكذا من تلقاء نقسه مصدرا؟

أن حتمل اإلجابة على السؤال صيغتني؛ أوالهما نعم، و هي اإلجابة اليت ميكن    

أجدها بعيدة عن احلقيقة، اليت أجدها حتوم حول ال، بل أرى بأن تشكل املصدر 

 ميكن مقاربته وفق املالحظات التالية:

 ـ جينيالوجية تشكل املصدر:

 إن املصدر، كما نألفه يف حاضرنا، يتشكل من وجهني؛  

كان قد عرف أطوارا  شعرا أو نشرا، كما يبدع األديب. و هذا النص املبدع؛ ـ النص1

من التشكل متثلت يف؛ ـ اإللقاء أوال يف بداية العصور القدمية، ثم الروي بعد ذلك 

ثم يف الطبع بنسخ قليلة و حمدودة، ثم الطبع و التوزيع باملاليني على العصور 

 املتأخرة.

، حول األجناس األدبية املختلفة، كما سطرها املهتمون ـ الدراسات و القراءات 

 باحلقل األدبي، و هذا النص مر بنفس املراحل اليت مر بها املبدع.

و من املعلوم لدى املهتمني باحلقول األدبية و املعرفية أن تشكل اللبنات األوىل    

ألوىل و وصوال إىل للظاهرة األدبية تبدأ من حيث يبدأ االهتمام بها و برتصد بداياتها ا

 ذرى التشكل و الربوز.

و عليه فإنه يبدوا أن كل ما نعاينه اآلن من مصادر يف خمتلف احلقول األدبية    

كان بسبب االهتمام و العناية أوال و قبل كل شيء. ثم يأتي البناء املعماري العام 

 للمصدر حتى يكرب و تنموا مواده مع الزمن.

شكل املصدر بالعناية و باالهتمام باملوضوع املدروس أوال و و ذلك ما جيعلين أربط ت   

قبل كل شيء، ألن العناية و االهتمام جتعل املشتغل على احلقل جيمع شتات 

املبدعات األدبية، و خاصة يف العصور الغابرة و القدمية جدا، ثم يركب جزئياتها 

تتشكل  املبعثرة عرب سياقات تارخيية خمتلفة ليضم بعضها إىل بعض حتى

 كمصدر يعتمد عليه الالحقون و اخللف بعد ذلك. 

و ذلك ما جيعلين أقول بأن عدم ظهور مصادر لألدب اجلزائري عرب خمتلف العصور،     

ليس معناه خلو اجلزائر من األدب و األدباء و لكن لعدم العناية و االهتمام بهما يف 

 األزمنة الغابرة.

"االفرتاض" هنا، ألقول بأنه اعتمادا على املصادر و ذلك ما جيعلين أسوق مصطلح  =   

التارخيية اليت ساقت أحداثا ضخمة عرفتها اجلزائر خالل خمتلف احلقب، يكون 
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من الضروري أن يكون تواجد يف هذه األرض و ضمن هذه األحداث أدباء جزائريون 

لها عربوا عنها بنصوص أدبية متنوعة، لكن عدم العناية بها و االهتمام بها جع

 و مدونات خمتلفة منها التارخيية خاصة ضائعة و مشتتة بني مضان

و من هنا بات من الضروري االشتغال على عنصري "العناية و االهتمام" و بثهما يف  =

عقيدة طلبتنا حتى يتمكنوا عرب مساراتهم العلمية ملام شتات ما يصادفونه من 

ري، حتى يبنوا األس األول للمصدر نصوص أدبية أو دراسات أدبية تعنى باألدب اجلزائ

 ملن خيلفهم بعد ذلك.

 

 

 املقياس أهم املصادر

تتوفر مصادر كثرية ميتزج فيها األدبي بالتارخيي حول الفضاء اجلزائري، سواء  

كانت باللغات األجنبية أو باللغة العربية حتت مسميات خمتلفة و متعددة ما عدا 

 على أهمها، و هي :حتت مصطلح "اجلزائر"، و لكين سأقتصر 

 ـ معجم أعالم اجلزائر ، عادل نويهض.

 ـ اجلزائر يف العصور القدمية ، حمفوظ قداش.

ـ كتاب "غابريال كامبس" ترمجه الدكتور؛ العربي  ـ ماسينيسا أو بداية التاريخ

 .0818عقون، و نشره اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر، ضمن منشوراته سنة 

 ـ اخلطاب األدبي القديم يف اجلزائر؛ دراسة بيبليوغرافيا، خمتار حبار.

 ـ املغرب العربي؛ تارخيه و ثقافته، رابح بونار.

 ـ تاريخ اجلزائر العام، عبد الرمحان اجلياللي.

 ـ تاريخ اجلزائر الثقايف، د. أبو القاسم سعد اهلل.عدة طبعات.

الدولة القرطاجية إىل سقوط ـ سياسة الرومنة يف بالد املغرب من سقوط 

 موريطانية. حممد البشري شنييت.

 ـ احلرف و الصورة يف عامل قرطاج. حممد حسني فنطر. 

ـ تاريخ أفريقيا الشمالية .شارل أندري جوليان.باللغة الفرنسية. و مرتجم إىل اللغة 

 العربية من طرف حممد مزالي و بشري بن سالمة.
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عبد املؤمن حممد .منشورات خمرب البحث التارخيي ـ مدينة بورتوس ماغنوس، د. بن 

 مصادر و تراجم ، جامعة وهران.

 ـ مصادري املهداة إليكم:ـ

 ـ األمري عبد القادر رائد الشعر العربي احلديث . د. حممد بشري بوجيرة.

 ـ بنية الزمن يف اخلطاب الروائي اجلزائري .جزآن . حممد بشري بوجيرة

 ـ بنية الشخصية يف الرواية اجلزائرية .د. حممد بشري بوجيرة.

ـ جدلية العبقرية و املعاصرة عند صاحب اإلمارة. قراءة يف سرية األمري عبد القادر . 

 د. حممد بشري بوجيرة ز

ـ األنا و اآلخر و رهانات اهلوية يف املنظومة األدبية اجلزائرية. د. حممد بشري 

 بوجيرة.

 تقديراتي املستدمية لكم مجيعا....د. حممد بشري بوجيرةمع حتياتي و 

 

 من السنة اجلامعية برنامج السداسي الثاني

ـ لقد ذكرنا يف احملاضرات السابقة أن هذا اجلزائر مل تعرف استقرارا تاما يف كل 

عهودها، بل كانت مسرحا الضطرابات و محالت عسكرية متعددة من جيوش 

يك عن تطاحن خطري ما بني أبنائها إما ملنازع شخصية أو عاملية على مر العصور، ناه

 بأيعازات من القوى العظمى يف اخلارج.

ـ و معلوم بالضرورة كما أشرنا إىل تارخينا مل نكتبه بأنفسنا، بل كتبه عنا 

 املتغلبون علينا أو الذين كانت هلم مقاصد غري نبيلة و نزيهة يف مت يكتبون.

األدب يعترب أرقى تعبري مجالي إنساني فإن كتبة تارخينا ـ و نتيجة لذلك، و مبا أن 

من األجانب أبعدوا كلية األدب اجلزائري من مسروداتهم التارخيية حتى يبينوا بأن 

 اجلزائريني مل يعرفوا إال القتال و الثورات.

ـ و كما هو معلوم بالضرورة أن النشأة األدبية و بروز األدباء مشروطان مبا يسمى 

األمن و االستقرار و تشكل الطبقة األرستقراطية صاحبة السلطة  باستتباب

املطلقة يف كل شيء مما ميكنها من تقريب األدباء إليها و محايتهم و تقديم 

الشروط املادية هلم بغية توفري احلياة األليق و األمجل و األهنأ و األشهر هلم حتى 

 يتفرغوا لإلبداع األدبي.
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يعا أن السلطة املركزية؛ امللك، األمري، الرئيس، أو أي ـ كما بات معلوما لدينا مج

سلطة متمثلة يف فضاء راق جيتمع فيه األديب مع املهتمنب باألدب قصد إمساعهم 

أدبه و نشره و التنويه به من طرف هذه السلطة أو من طرف أحد األعالم املوثق فيهم و 

 أيصاله إىل أكرب قدر ممكن من املتلقني.

ـ و نتيجة للوضع الذي ذكرناه عن حالة اجلزائر عرب مراحلها التارييخة، فإن مثل 

 هذه الشروط اليت ذكرناها مل تكن متوفرة، مما جعل األدباء بني أمور منها:ـ

ـ االبتعاد عن الصناعة األدبية و االعتناء بتوفري سبل العيش األخرى من أعمال و    

 لعائلته. حرف توفر الرزق و العيش لألديب و

ـ ٌاالقالل، يف أحسن احلاالت، من العناية باألدب من حيث التطوير و التصحيح و   

 النشر و التوزيع عرب خمتلف الوسائل.

ـ جعل النصوص األدبية تبقى متقوقعة بني ذاتية األديب و بني حميطه الضيق 

 خوفا و توجسا من عاقبة ما يقول، إما بسبب سياسي أو ديين...

ف الالاستقرار هذه جعلت الكثري من األدباء اجلزائريني يهاجرون إىل ـ حتت ظرو

 أماكن أخرى خارج الفضاء اجلزائري خوفا على أنفسهم.

ـ و نتيجة هلذه اهلجرة اشتهر أدباء جزائريون بأمساء هذه املناطق أو املدن اليت هاجروا 

 إليها، فأبدعوا فيها نصوصا أدبية بقيت هناك خمزنة يف مكتبتها.

ـ و ذلك ما جعل كل نصوصنا األدبية نتحصل عليها من هذه املكتبات وال جندها 

 يف مكتبتنا الوطنية ....

و اجلدير بالوقوف عنده يف هذا املضمار جمموعة خمتصرة من املصادر اليت وجدتها 

، و اليت ساقف عند بعضها يف هذا السداسي و اليت ضرورية يف حقل الدراسات العليا

 منها:ـ

 سياسة الرومنة يف بالد املغرب، من سقوط الدولة القرطاجية إىل سقوطصدر "مـ  1

 موريطانيا" حممد البشري شنييت. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،           

 .1982اجلزائر,            

، ألنه يتعرض ألهم القضايا ذات العالقة القوية بأسباب ظهور اـ أجد هذا املصدر مهم

 ائري يف هذه املرحلة من عدم العناية به و ذكر رجاله و خصاهلم الفنية.األدب اجلز

 = يتشكل الكتاب من الفصول التالية:ـ 
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: املشاكل السياسية للممالك الوطنية و عالقتها بالصراع الروماني ـ الفصل األول

 القرطاجي.

هذا الفصل هو تأكيده على قضيتني اثنتني هما؛ املمالك الوطنية،  و مما يتميز به   

أي اجلزائرية، و ذلك الصراع القاتل الذي دار بني قرطاجة و روما يف فضاء املمالك 

الوطنية ـ اجلزائرية ـ اليت كان الفضاء املتواجدة فيه وقود حرب ال ناقة هلا فيه و ال 

 الصراع....مجل.....اجلزائريون كانوا ضحايا هلذا 

 ..حني أكد على إذكاء قرطاجة لنار اخلالفات بني أبناء النوميديتني يف اجلزائر.. 

... املواقف املشينة لـ "بوكوس" ملك موريطانيا ـ املغرب اآلن ـ و مساهماته الفعالة و 

ىل إذكاء نار اخلالفات بني ‘القوية يف القبض على "سيفاكس" و "يوغرطة" و 

 وما".....الوطنيني لصاحل "ر

 : االحتالل الروماني لبالد املغرب...ـ الفصل الثاني

= كان من املفروض أن يقول " لبالد اجلزائر" ألن روما مل تدخل الفضاء املغربي على ما 

 هو عليه اآلن.....

...و لقد متيز هذا الفصل بأبراز االضطهاد و تشريد الوطنيني إىل اجلبال و إىل 

 اخلصبة على الرومان القادمني من أوروبا.... الصحارى و توزيع األراضي

...و مل يكن مبقدور حالة االضطهاد هذه أن ختلق استقرارا يساعد على تتبع األدب 

 و األدبية يف هذه املناطق املنكوبة.....

 ـ الفصل الثالث: خصائص اإلدارة الرومانية يف بالد املغرب....

ما هو وطين حملي بالتشويه و  = ولقد ابان املؤلف عن هجمة شرسة على كل  

 التشريد و القتل و التدمري و التجويع ....

....كما أظهر هذا الفصل الطرق اجلهنمية و األساليب اليت استعملتها اإلدارة الرومانية 

للقضاء على اللهجات/اللغات احمللية و بسط اللسان الرماني بشتى الوسائل و 

 الطرق......

رخني الرومان على إهمال و قتل و تدمري و إتالف كل نص أدبي .....و ذلك ما ساعد املؤ

أو فكري مكتوب بهذه اللهجات مقابل إعالء شأن كل النصوص املكتوبة باللغة 

 الرومانية....

 : وضعية األرض يف املغرب ـ اجلزائر ـ بني العهدين القرطاجيالفصل الرابع

 و الروماني.                 



15 
 

ويل كل األراضي اخلصبة و نقلها من أصحابه الشرعيني و = ركز الباحث على حت

 تسليمها يف طبق من ذهب إىل الرومانيني....

...و معلوم بالضرورة أن لألرض عالقة قوية جدا باألدب و باألدبية، فما ذا بقي 

 للجزائريني بعد كل ذلك؟...

 : سياسة االستيطان تدورها و مراحلها....الفصل اخلامس

سنة و هو  555= عند ما نعرف بأن احملتل الرومتين قد بقي يف اجلزائر ما يزيد عن 

ينتهج األساليب و التقنيات و اآلليات اليت ركز عليها األستاذ حممد شنييت يف كتابه 

هذا، فإنه جيب علينا أن نتخيل و أن نفرتض قوة احلصار و املراقبة القوية على كل 

طبيعته ذو عالقة باهلوية و بالعواطف و باحلرية و ما هو أدبي, ألن األدب يف 

 باإلحساسات النفسية و العاطفية.....

 "منامات الوهراني و مقاماته و رسائله" مصدرـ  2

 ـ حتقيق إبراهيم شعالن   و    حممد النغش.

 ـ مراحعة: د. عبد العزيز األهواني

 هـ1387م 1968ـ نشر: دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، 

و  555ـ الشيخ ركن الدين حممد بن حممد بن حمرز الوهراني عاش ما بني ستة 

 م، على عهد املرابطني.1269و  1255هـ أي ما بني 575

= بداية جتب اإلشارة إىل أن هذا املصدر هو "خمطوط" مما جيعله خاضعا لشروط 

 التحقيق اليت توقفنا عندها يف حديثنا عن حتقيق املصدر....

 ..و من شروط حتقيق املصدر هو توفر أكثر من نسختني......

...و عند الوقوف على حتقيق هذا املصدر جند أن احملققني قد عثرا على ثالثة 

 خمطوطات يف كل من:ـ

 ـ اسطنبول يف تركيا.

 ـ القاهرة يف مجهورية مصر العربية.

 يف أمريكا. princetonـ برنستون 

 هذا املصدر على ثالثة أجناس أدبية هي: = يشتمل

 ـ املقامات. 1  
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 ـ منامان؛ صغري، كبري. 2  

 ـ رسائل بينه و بني بعض األدباء أو املشاهري على عهده. 3  

 ...مع اإلشارة إىل أن هناك نصوصا شعرية كثرية مبثوثة يف حنايا نصوصه.

 = و هلذا التنوع اخلطابي جنده مصدرا أدبيا مهما ألن:

أن هذا النص اعتربه صاحبه نصا إبداعيا بامتياز خمالفا به ما كان معروفا على  ـ

ذلك العهد بـ "النثر الديواني" أو "النثر السلطوي" و هو النثر الذي كانت تتعامل به 

 دواوين السالطني و امللوك و األمراء....و هو نثر وظيفي ال فنية فيه....

 ملا يتوفر عليه من سرد عجائيب متميز.ـ ثم ألنه نصا سرديا رفيع املستوى 

ـ نص واكب فيه املؤلف سردية ابي العالء املعري يف "رسالة الغفران" يف املنامني: 

 الكبري و الصغري. و احلريري يف "مقاماته".

ـ خصال أسلوبه و مجاليات سردانيته: هي السخرية و التهم من كل ما عايشه و ما 

عند كثري من الشخصيات الدينية و أصحاب عاينه يف اجملتمع على ذلك حتى 

 سلطة....

ـ فيه سخرية و نقد قوي و فاضح لكل مظاهر احلياة على ذلك الوقت، و خباصة بعد 

أن تنقل املؤلف إل عدة أقطار مغربية و مشرقية و عاين مظاهر و سلوكات املعيش 

ناس بسطاء عند خمتلف الفئات االجتماعية؛ سالطني و خلفاء و قادة و رجال دين و 

 يف خمتلف الطبقات االجتماعية......

ـ و نظرا هلذه اخلصوصية ميكن اعتبار هذا النص من أرقى اآلداب العربية الناقدة 

 لألوضاع و للحاالت املتفشية يف الفضاءات اإلسالمية.....

ـ و خوفا من املالحقات و من املتابعات أعتمد أسلوب املنام و وظف آلياته يف الكشف 

 املوطن و املواجع اليت كان يعاني اجملتمع على ذلك الوقت...  عن كل

 = منوذج من اسلوب الوهراني :ـ

عفا اهلل عنه  ـ املقدمة: "..قال الشيخ ركن الدين حممد بن حممد الوهراني املغرابي   

يصف بغداد احملروسة و سفرته إليها و ميدح اخلليفة..."...ملا تعذرت مآربي واضطربت 

 مغاربي ألقيت حبلي على غاربي، وجعلت مذهبات الشعر بضاعيت...."

ـ "املنام الكبيري"..وصل كتاب موالي الشيخ األجل اإلمام احلافظ ـ الفاضل األديب   

ثم غلبته عينه بعد ذلك فرأى يف ما يرى النائم كأن ....."...17اخلطيب املصقع.

القيامة قد قامت و كأن املنادي ينادي هلموا إىل العرض على اهلل تعاىل، فخرجت 



17 
 

من قربي اميم الداعي إىل أن بلغت أرض احملشر، و قد اجلمين العرق، و أخذ مين التعب 

 .  24و  23و الفرق و أنا من اخلوف على اسوأ حال....ص 

 مصدر " اجلزائر يف العصور القدمية" حمفوظ قداش" ، املؤسسة الوطنية للكتاب ـ 3

 1993، اجلزائر، ترمجة: صاحل عباد،           

أجد أن هذا املصدر يعترب ذا قيمة أدبية مهمة جدا، حيث جنده يشتمل على 

 الفصول التالية:ـ

 ـ الفصل األول: اجلزائر ما قبل التاريخ.

لفصل مشتمال على كثري من املعلومات املستقاة من املؤرخني و قد كان هذا ا   

 األجانب و خباصة الرومانيني و الفرنسيني.

 ـ الفصل الثاني: الرببر.

كما جند هذا الفصل مثرى و مستند على كثري من املعلومات املستقاة من املصادر   

 القدمية.....

 ـ الفصل الثالث:. اجلزائر و الفينيقيون.

استطاع الكاتب يف هذا الفصل أن جيلي العالقة بني بسط الفينيقيني  و قد   

 نفوذهم على الفضاء اجلزائري...

 ـ الفصل الرابع: املمالك الرببرية األوىل.

و لقد تعرض الكاتب يف هذا الفصل إىل النظام القبلي يف اجملتمع اجلزائري، ثم عرج 

ام امللك "األغاليد"/امللوك، معرجا على "النظام القبلي الكونفيدرالي" وصوال عند نظ

 على مملكة ماسينيسا، ثم مملكة ماصيليا ...

 ـ الفصل اخلامس: حكم ماسينيسا.

تعرض فيه إىل البدايات األوىل لتشكيل نظام الدولة اجلزائرية على أتقاض   

 النظامني القبلي و الكونفيدرالي...

 : حرب يوغرطة.ـ الفصل السادس

ة يوغرطة الذي حاول بكل قواه أن حيارب الدخيل تعرض فيه إىل شخصي  

 الروماني بكل قواه حتى قبض عليه بواسطة الدسائس و املكر و الدهاء...

 : أواخر ملوك الرببر.ـ الفصل السابع
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تعرض فيه الباحث إىل األمراء "هيارباس" و "يوبا األول" ثم إبنه "يوبا الثاني" ثم   

 لوا إمرة نوميديا حتت محاية روما...."بطوليمي" و هم األمراء الذين تو

 املقاومة الرببرية واالحتالل الروماني. ـ الفصل الثامن:

تعرض فيه إىل انتفاضة اجليتول و املوزوالم ضد االحتالل الروماني..ثم عاج على    

 مترد "تاكفاريناس" ثم انتفاضة إيدميون....

 : اجلزائر املستقلة.ـ الفصل التاسع

 :االستغالل والسيطرة الرومانيتان.ـ الفصل العاشر

 : الرومنة، املدن.ـ الفصل احلادي عشر

 : الرومنة، األدب النوميدي، املوريطاني.ـ الفصل الثاني عشر

و يعترب هذا الفصل أهم فصل يف هذا املصدر ألنه تعرض إىل األدب و تعرض إىل   

 ذكر امساء بعض األدباء.....

نوميدي منذ القرن الثاني و املوريطاني منذ القرن حيث جنده يقول: "..كان لألدب ال

الثالث، ككل اآلداب زيادة على ذلك، تقاليده و فنه اخلاص به، أثبت األفارة أنهم 

ان يتابع طلبتنا دروسهم، وكانت هناك مدارس جيدة للقواعد \طلبة جيدونن فبعد 

ر الكربى يف يف املدن األفريقية، كانوا يتجهون للبحث عن تعليم عال يف احلواض

حوالي سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، كما كان املور يتزودون بالثقافة 

اهللنستية يف قيصرية/شرشال، وعرفت مدارس سريتا و تيفاست و مادور زمن 

شهرتهم، لقد كان شباب موريطانيا و نوميديا املثقفون يسرعون إلمتام دراستهم 

لموا على يد املعلمني األفارقة؛ فرينتون، مبدارس قرطاجة أو باألحرى يسرعون ليتع

 .257و أبولي، و ارنوب، و الكتانس، و نيورتوليون، و سيربيان، و أغسطني...ص 

 ...ثم قسم املرلفني/األدباء إىل فرعني رئيسني:ـ

 ـ مؤلفون/أدباء و ثنيون؛ فرينتون، أبولي مادور،   

تا، بيتيليانوس/قسنطينة، ـ مؤلفون مسيحيون/ متدينون؛ الكتانس، القديس أوب   

 إميرييتوس سيزاريا، القديس أوغسطني,

 : نهاية روما.ـ الفصل الثالث عشر

 اجلزائر و الوندال. ـ الفصل الرابع عشر:

 : اجلزائر و البيزانطيون.ـ الفصل اخلامس عشر
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مصدر "معجم أعالم اجلزائر؛ من صدر اإلسالم حتى منتصف القرن العشرين" ـ  4

. منشورات الكتاب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، طبعة عادل نويهض

 ، اجلزائر.1971أوىل سنة 

= أجده مصدرا مهما ألعالم األدب اجلزائري القديم؛ ما بع الفتح اإلسالمي، حيث 

 عرف بطبقة كبرية جدا من أدباء اجلزائر عرب خمتلف جهات الوطن.

 حلجم املتوسط.صقحة من ا 259= و قد تشكل املصدر من 

 شخصية أدبية عرب خمتلف الفنون األدبية. 625= اشتمل على 

نصا و مدونة أدبية أبدعها أدباء جزاءريون عرب  576= اشتمل على ما يزيد عن 

 خمتلف الفنون األدبية؛ أدبية و لغوية و فنية.

 

، د. خمتار مصدر "اخلطاب األدبي اجلزائري القديم يف اجلزائر؛ دراسة بيبلوغرافيةـ  5

 .2557حبار، منشورات دار األديب، وهران، سنة 

= مصدر مهم جدا يف تتبع و يف الدراسة العلمية املختصرة جملموعة كبرية جدا من 

 العلماء و األدباء يف اجلزائر.

 صفحة من احلجم الصغري. 189= تشكل املصدر من 

 ثة فصول؛= و قد متيز هذا املصدر باعتماده منهجا علميا مقسم إىل ثال

 الفصل األول: يف حتقيق املخطوطات:

و قد حاول فيه مؤلفه اعتماد منهجا علميا يف حتقيق املخطوطات لديه و لدى       

 املنهج املتبع لدى أغلب األدباء اجلزائريني.

 الفصل الثاني: يف السرية و اآلثار األدبية.

ى أعالمها، باعتبارها سجال عاجل فيه فن السرية األدبية يف اجلزائر معرجا عل       

 حافال و مهما من احلقول األدبية...

 الفصل الثالث: يف حتليل اخلطاب األدبي.

كما حاول املؤلف أن يقدم منوذجا يف حتليل اخلطاب األدبي وفق خصائص         

 اخلطاب األدبي اجلزائري القديم
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. العربي مصدر؛ حرب يوغرطة" غايوس كريسبوس سالولستيوس، ترمجة؛ دـ  6

 .2556عقون، دار اهلدى. عني مليلة، اجلزائر، سنة  

= إنه مصدر مهم من مصادر األدب اليت كتبها غري اجلزائريني يف موضوعة جزائرية. 

 ألنه تناول بناء دراميا لكفاح البطل اجلزائري "يوغرطة" صد االحتالل الروماني.

الروماني كفاح "يوغرطة" صفحة جسد فيها مؤلفها  175= و قد متثل هذا النص يف 

و ما تعرض له من كفاح و من شدائد و من خدع و مؤامرات من طرف مكونات 

الظروف التارخيية اليت كانت حتيط بكفاحه وانتصاراته حتى القبض عليه من 

 طرف العدو الروماني...

= كما متيز هذا املصدر بأهمية أخرى تتمثل يف جمموعة من املصادر املهمة اليت 

 ها كاتبه يف تضمني نصه.اعتمد

مصدر "رحلة املقري إىل املغرب و املشرق" تأليف الشيخ ابن العباس أمحد املقري، ـ  7

حتقيق الدكتور حممد بن معمر، خمرب خمطوطات احلضارة اإلسالمية يف مشال 

أفريقيا، جامعة وهران، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، مسة 

2554. 

 هذا املصدر ترسيما فنيا و أدبيا لفن الرحلة يف اجلزائر ما بعد الفتح = يعترب

اإلسالمي، زيادة على متيزه خبصائص فنية متثلت خاصة يف عملية املزج/التناص 

بني فن الشعر و بني فن النثر حيث كان املقري ميزج ما بني اجلنسني بأسلوب مجيل و 

 رائع...

ة، حاول املؤلف من خالهلا أن يرسم املالمح صفح 247= و قد جتسد هذا النص عرب 

 العامة اليت متيز كل قطر عربي إسالمي مشرقا و مغربا،

= كما متيز هذا النص باشتماله على جمموعة من خصائص العالقات املتعددة و 

املتنوعة بني األديب "املقري" و بني جمموع األعالم و املؤسسات على عهده بفضل ما 

 ه و بينهم إما بصفة مباشرة أو غري مباشرة بواسطة الرسائل...ذكره من عالقات بين

= كما متيز هذا املصدر بتوفره على فهارس ختص اآليات القرآنية الكرمية و 

 األحاديث النبوية الشريفة و أمساء األماكن و األعالم....

 احلمار الذهيب" لوكيوس أبوليوس، ترمجة ؛ د. أبو العيد دودو، الدار مصدر "ـ  8

 .2554العربية للعلوم، بريوت، منشورات االختالف، اجلزائر، سنة 
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و يعترب هذا املصدر أول رواية عاملية مبقاييس فنية ذات مستوى عال جدا يف فنية   

اإلبداع السردي... وتتنواله الدكتورة فتيحة العزوني بالتحليل و الدرس  يف 

 حصصها التطبيقية...

،الشركة الزياني" حياته و آثاره،. عبد احلميد حاجياتأبو محو موسى "ـ مصدر  9

 .1982الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة 

و أجده كتاب ذا أهمية قصوى يف جانبه األدبي على الرغم من ختصص كاتبه 

 التارخيي...

= حتدث فيه عن شاعر عظيم يكاد يناهز يف شاعريته املتنيب و غريه من شعراء 

 املشرق...العربية يف 

= كما متيزت حياته بعناصر تراجيدية يف مقاومته للحفاظ على إمارته يف 

 تلمسان ضد مناوئه من املغرب األقصى...

= لقد امتزجت تراجيدية حياته هذه مع شاعريته الرائعة فأبدعت شعرا راقيا 

 جدا....

وطنية للكتاب، املغرب العربي؛ تارخيه و ثقافته، رابح بونار، املؤسسة ال مصدر " ـ 15

 اجلزائر،

= أجد هذا املصدر ذا فائدة مجة للطلبة يف جماالت األدب و األدبية يف اجلزائر ألنه 

تتبع بدقة متناهية البدايات األوىل لتشكل األدب و األدبية يف اجلزائر بعد الفتح 

 اإلسالمي...

ب و لألدبية = و قد تعرض  جممل الشروط و الظروف اليت أدت إىل النبتة األوىل لألد

يف اجلزائر حتت ظروف صعبة سياسيا و اجتماعيا نتيجة لتدافع القوتني العظميني 

ربي و اإلمارة األموية القوية يف يف العامل اإلسالمي؛ اخلالفة العباسية يف املشرق الع

 األندلس....

= و قد تعرض إىل نبوغ كثري من األدباء اجلزائريني مثل بكر بن محاد و أفلح بن 

 الوهاب و النهشلي و غريهم.... عبد

ـ مصدر "حفريات املسرح اجلزائري؛ املسرح النوميدي يف العهد الروماني"  طامر  11

أنوال، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، أطفالنا للنشر و 

 .2557التوزيع، اجلزائر، سنة 



22 
 

دميي تناول املسرح اجلزائري = و تكمن أهمية هذا املصدر يف أنه أول مصدر أكا

القديم بالدرس و التحليل وفق ما توفر للباحثة من معلومات و من معطيات 

 مسرحية...

= و حني احلديث عن ذلك جيب وضع يف االعتبار اإلشكاالت املنهجية و املعلوماتية 

اليت تتعلق بنصوصنا األدبية و املسرحية القدمية سواء من حيث الرتمجة أو 

 أو النشر و الوزيع..التحقيق 

 صفحة مقسمة إىل ثالثة فصول: 244= لقد جاء هذا املصدر يف 

 نوميديا، مملكة األمازيغ يف عهد الرومان.ـ الفصل األول: 

 ـ الفصل الثاني: املسرح النوميدي الروماني.

 الفصل الثالث: العرض املسرحي.

زائري "ترينس" و و قد اجتهدت الباحثة يف هذا الفصل أن تعرف باملسرحي اجل   

 التقنيات الفنية اليت وظفها يف املسرح على ذلك العصر...

ـ مصدر تاريخ ملوك الرببر يف اجلزائر القدمية " أمحد السليماني،  دار القصبة  12

 .2556للنشر، اجلزائر، سنة 

= و تكمن فائدة هذا املصدر يف إلقاء الضوء على العالقة القوية بني التاريخ و بني 

ب على العصور القدمية يف اجلزائر، حيث جند كثريا من املعطيات األدبية األد

 ضمن السياقات التارخيية هلذا الفضاء...

= و ميثل هذا املصدر، أيضا، بعدا آخر مهما متمثال يف تلك الكتابات اليت كتبها 

ـ أدباء غري جزائريني عن اجلزائر، حني وجدنا أن مؤلف هذا الكتاب مولود يف املغرب 

 مدينة اجلديدة ـ من أب جزائري و أم مغربية....

صفحة من احلجم املتوسط، تضمنت كما هائال من  194وقد جاء املصدر يف  =

املعطيات األدبية و التارخيية اليت تتالحم يف ما بينها لتجلي أهمية الكينونة 

 .... اجلزائرية يف صناعة حضارة البحر املتوسط

يف أصول بالد الرببر؛ماسينيسا، أو بداية التاريخ، غابريال كامبس،  مصدر " ـ 13

 .2515ترمجة د. العربي عقون، اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر، سنة 

= مصدر تكمن أهميته يف تقديم قراءة دقيقة عن خصائص احلضارة النوميدية 

 النوميدية.....على عهد "ماسينيسا" و ما بذله من جهد يف بناء احلضارة 
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= كما تكمن أهميته أيضا يف تقدميه لنصوص الشواهد يف املقابر كنصوص 

فيها مسح أدبية متميزة، مما ميكن أن يفيد أن النشأة األدبية بدأت من شواهد 

 املقابر يف ذلك العهد...

= كما تكمن أهمية هذا املصدر، على الرغم من احنيازه إىل الفكر االستعماري 

روماني و الفرنسي، غري أنه أضاء بعض جوانب احلضارة اجلزائرية على بشكليه؛ ال

 ذلك.....

= كما وجدت نقد الدكتور العربي عقون املرتجم للمصدر مجيال و رائعا جدا 

 يفيد منه الكثري طلبتنا يف الدراسات العليا يف ختصصيها التارخيي و األدبي.....

د حسني فنطر، منشورات البحر املتوسط ، ـ " احلرف و الصورة يف عامل قرطاج" حمم 19

 ،1444تونس 

فقد كان هلذا املصدر هذه  مبا أنه تارخيا كان لقرطاج دور بارز يف اجلزائر قدميا= 

 األهمية ...

= شرح العالقة القوية بني ما كان يقع من أحداث بني قرطاج و روما من جهة و 

 عدة جوانب كثرية و متعددة.... بينهما و بني "نوميدايا اجلزائر" من جهة أخرى، من

= و لكن بدـ لي أن أهمية هذا املصدر تكمن بشكل قوي يف تقدميه لشخصية " 

سوفونسيبة" األمرية القرطاجية اليت تزوجها ملك نوميديا الغربية سيفاكس الذى 

 كان مقر مملكته يف "بين صاف" ...

"ماسينيسا"  رابات ألن= هذا الزواج الذي نتج عنه كثريا من احلوادث و من االضط

كان يريد الزواج منها فرفضت عائلتها هذا الزواج و زوجتها لـ "سيفاكس" مما أثرا 

 ضغينة "ماسينيسا" و جعله ينظم إىل حلف "روما" ضد قرطاج و سيفاكس...

= كما تكمن أهمية هذا املصدر يف تعليقه على شخصية "سوفونسيبة" و مجاهلا 

مناصرة زوجها "سيفاكس" على أعدائه و كذا حبها لوطنها و شخصيتها القوية يف 

و وطن زوجها سيفاكس حتى ضحت بنفسها من أجل ذلك حني فضلن االنتاحار 

 على أن تقع اسرية لقائد اجليوش الرومانية...

= و جتلت عاملية هذه الشخصية حني كتب عنها كل األدباء يف العامل نصوصا 

 ....أدبية قدميا و حديثا كثرية جدا.

ـ مصدر "اعرتافت القديس أوغستينوس" نقلها من الالتينية إىل العربية؛ إبراهيم  11

الغربي، راجعه؛ حممد الشاوش، اجملمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون، بيت 

 .0810احلكمة، طبعة أوىل، قرطاج 
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يعترب هذا املصدر ذا أهمية قصوى باعتباره مصدرا ألول نص أدبي يف جنس  =

 عرتافات او السرية الذاتية النفسية....اال

= فيه إفراغ عاطفي عقائدي مهم جدا ينبئ عن ندم مما كان يف فرتة الشباب من 

 نزق و من تهتك....

= كما يربز النص انتصار عقيدة األم املسيحية على عقيدة األب اإلحلادية و ما 

 تشبع به الطفل "أوغستني" يف طفولته و يف شبابه.....

 ز هذا املصدر قوة الصراع العقائدي بني األم و األب و تاثريه على تربية األطفال...= أبر

= و لعل ذلك ما جعل علماء العامل و خمتصيه يف الفلسفة و يف علمي النفس 

واالجتماع و يف علم الالهوت يكتبون آالف املؤلفات عن هذه الشخصية و عن هذا 

  املصدر بالذات....

ن محادوش" تأليف عبد الرزاق بن محادوش اجلزائري، تقديم و ـ مصدر "رحلة اب 11

حتقيق و تعليق؛ د. ابو القاسم سعد اهلل، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، 

 .1401سنة 

 = يؤخذ هذا املصدر كنموذج لفن "الرحلة" الذي اشتهر يف اجلزائر بقوة واسعة بني

فئات واسعة من اجلزائريني ألسباب خمتلفة تتعلق بعدم إستقرار األوضاع تارة و 

بتتبع مواطن الرزق و التجارة تارة ثانية و بالرحيل إىل البقاع املقدسة من أجل احلج 

 أو التعلم و التفقه يف أمور الدين و العلم تارة ثالثة...

ا اجلنس األدبي يف اجلزائر و = و قد مثل هذا النص متثيال قويا شيوع و أهمية هذ

 اختاذه كنموذج حيتذى لدى الطبقات املثقفة عامة.....

ـ مصدر "مدينة بورتوس ماغنوس" = بطيوة " د. ابن عبد املؤمن حممد، منشورات  11

 .0811خمرب البحث التارخيي؛ مصادر و تراجم" جامعة وهران، سنة 

م واسرتاتيجي يف اجلهة = و تكمن أهمية هذا الكتاب يف أنه عرف مبكان مه

الغربية للجزائر مل يكن معروفا من قبل مثل شرشال أو متقاد أو بونة أو سريتا أو 

 غريها من املعامل اجلزائرية األصيلة...

حممد بن ميمون اجلزائري،  ـ مصدر "التحفة املرضية يف الدولة البكداشية" 10

نية للنشر و التوزيع، تقديم و حتقيق؛ دز حممد بن عبد الكريم، الشركة الوط

 .1401اجلزائر، 
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= تكمن أهمية هذا املصدر يف أنه أعطى نظرة شاملة و قوية جدا على ما عانته 

اجلزائر من هجومات عسكرية من اجنلرتا و فرنسا و تونس من أجل االستيالء علىها 

 نظرا ألهميتها االسرتاتيجية.....

رار الذي عرفته اجلزائر بعد فتح وهران = كما يربز هذا املصدر اهلدوء النسيب واالستق

 و ما تبع ذلك من تنظيم و من استقرار نسيب....

 .  0881ـ مصدر "نوميديا" فتيحة فرحاني، منشورات آبيك، اجلزائر، سنة  14

= يلقي هذا املصدر الضوء على احلالة العامة اليت عاشتها "نوميديا" من عهد امللك 

 وماني..."جايا" إىل بداية االحتالل الر

= و جيدر بالقول أن مثل هذه املعاينة ستساعد الطالب الباحث يف الدراسات العليا 

مساعدته يف إمكان إجياد روابط بني احلاالت السياسية و االجتماعية و بني على 

 املكونات األدبية اليت عاصرتهما...

 دباء....= و ذلك ألن األدب مرتبط باملعيش و باحلركة االجتماعية لألمة و لأل

ـ مصدر "االستمدادات الربانية يف ما من اهلل علي من حبر الوجدانية" موالي  08

العربي بن عطية البوعبدلي الونشريسي، دراسة و حتقيق؛ بومدين بوزيد، حممد 

 .0811خاين، منشورات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف، اجلزائر، سنة 

وجدا أن هذا املصدر ميكنه أن ميثل منوذجا قويا ملوضوعة التصوف يف  =و قد

 اجلزائر بعد الفتح اإلسالمي....

= مع العلم أن موضوعة التصوف موضوعة مهمة جدا يف اجلزائر، حبيث ميكننا أن 

 نناقش قضاياها و دوافعها و جتلياتها شعرا و نثرا و سرية.....

صادر اليت رأيت أنها تقدم فتحا مبينا للطالب === يف األخري هذا خمتصر بعض امل

 الباحث يف حقول األدب و األدبية يف عصريها؛ ما قبل الفتح اإلسالمي و ما بعده...

ت عنها الطرف نظرا لضيق الفرتة ض+++ و إال فهناك آالف املصادر األخرى اليت غض

 .....الزمنية املخصصة للسداسي

اليت ذكرته مذيل بعشرات  هذه املصادرأن كل مصدر من  === مع التأكيد على

 املصادر و املراجع اليت ميكن أن يعود إليها الطالب عند احلاجة يف التوسع.......

=+=+ بعض النصوص األدبية احلديثة كتبها أدباء حمدثون عن شخصيات و 

 موضوعات جزائرية قدمية:ـ
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، عبد العزيز فرح، ترمجة حسني أبرش، منشورات ـ رواية " أنا القديس أوغستني

 .0881آبيك، اجلزائر، سنة 

ـ رواية " ماسينيسا: ماري فرانس بريزالنس، فرنسية اجلنسية، ترمجة؛ حسني 

 .0881قبيسي، منشورات موفيم مارينو، اجلزائر، سنة 

ـ رواية "تاغست القديس أوغستني يف اجلزائر، كبري عمي، مغربي اجلنسية، 

،اجلزائر، سنة ة؛ أمينة بلعلى، مراجعة؛ عبد اهلل العشي، منشورات ألفاترمج

0880. 

 .0811ـ رواية "امللك سيفاكس" كفاح جرار، منشورات الوطن اليوم، اجلزائر، سنة 

 .0811ـ رواية "الكاهينة؛ تيهيا" كفاح جرار، منشورات الوطن اليوم ، اجلزائر، 

الكتمان" كفاح جرار، منشورات الوطن ـ رواية " عبد الرمحن بن رستم؛ إمامة 

 .0810اليوم، اجلزائر، سنة 

ـ رواية "الثائر تاكفاريناس" كفاح جرار "  منشورات الوطن اليوم، اجلزائر، سنة 

0811. 

 .0811ـ رواية "امللك ماسينيسا" كفاح جرار، منشورات الوطن اليوم، اجلزائر، سنة 

 .0818د حممد، دار النفائس، اجلزائر، سنة ـ رواية " أسد البحار بربروسا " حممد محي

 و اهلل و لي التوفيق.

 :أستاذ املقياس

 األستاذ الدكتور حممد بشري بوجيرة

 .0808أفريل 19


