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 الرواية البوليسية بين إشكالية المصطلح 
 واختالف التسمية  

 
  بن راحلــة فــواز. أ 

 1بــاتنة جامعة           

من الرواية البوليسية ،التعرض إىل إشكالية االختالف يف تسمية  تهدف هذه الدراسة إىل

ويبدو الفارق بني هذه  ذاكبعد ، لتتضح الرؤية  أمناطها وتصنيفاتهاخالل التطرق إىل خمتلف 

،وذلك  األشكال السرديةمع املقارنة بني هذه شكل سنحاول وضع خالصة لكل  و التسميات 

نفرد بها هذا النوع ياخلاصية وامليزة األساسية اليت  البحث يفو .للخروج بالتسمية النموذجية 

هل الرواية البوليسية جيب أن  ثم اللغز...؟؟؟ ،قاتلال احملقق، اجلرمية، من الروايات؟ هل هي:

 ؟ةأم كل على حد تكون فيها العناصر السابقة جمتمعة،

Abstract: 

This study aims to submit the issue of the diversity and the disagreement in the naming of 

the detective novel through dealing with its various names and classifications to clarify the 

difference between these terms. In this work, we will attempt to put a summary to each type 

and compare at the same time between them to come out with the typical or perfect term. 

This work also attempts to search for the major distinctive characteristics of this kind of 

novels which is the crime, the detective, the victim, and the killer. Moreover, should the 

previous elements exist all together or each one alone in the detective story?  

Résumé: 

Cette étude a pour objectif de discuter la problématique sur la déférence dans la 

dénomination du roman policier, en abordant ses types et ses classifications, pour éclairer la 

vision et mettre en place la diversification entre ces nomenclatures et pour mettre un résultat 

pour chaque déférence entre ces formes narrative, pour sortir avec une dénomination typique 

et exemplaire, et chercher dans les caractéristiques uniques de ce genre littéraire de romans ? 

Est-ce le crime, l enquêteur, la victime, le mystère de la science fiction, est ce qu’elle a 

besoin de toutes ces éléments ensemble ? ou chacun séparément ? 
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