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دالالتماألغلاقماظـؼاصقةمدلـظوعةماظوضائعماظؿكققؾقةمسيمرواؼةم
مظؾطاػرمورارمعامبعدماظؿلعقـقات

م(5) حمؿدماألعنيمحبري

معؼدعة

مت ملعك ماٌعوصر ماظـؼويف ماظـؼد مغظرؼي مإشم ماإلعؽوناإلحوري وىقاغىمبمضدر
ماظػقظؽؾقرؼياإلؼدؼقظقجقي،معـمخاللمدراديماٌظوػرماٌقـقظقجقيموم،موماألغـروبقظقجقي

يفمصقرةمظغيممعـماظرعقز،مئقًومعؿداخاًلصلقػلواظيتمتعؿومماحملؽلماظلردمظؿؿـقفمتـقسًوم
م متعؿؿد ماٌلؿقؼوت ماظـصقي،معؿعددة ماظعؿؾوت مو ماظلردؼي، ماٌفقؿـوت معـ صمؾي

يفمملوئدةاظـقؿوتماظـؼوصقيماظمذاتماًطوبقيظعدؼدماٌؼوعوتممواظـصقصماٌقازؼيماٌصوضؾي
مم.اجملؿؿعمواضع

،مًودردؼًامععؿور،معشؽؾيمايؼؾماٌعريفمظؾكطوبماظروائلؿشؽؾمتؿكزرمػذهماظعـوصرمظ
مإشم ماظؾعدممدـلعك مذات ماظـؼوصقي مبوألغلوق مايوصؾي ماظدالظقي مبـقوتف مأػؿ تعرف

اٌقازي،مومذظؽمسؾكماعؿدادمسدةمماظققتقبلمروبقظقجلموماظؾـكماظؿكققؾقيممبظفرػواألغـ
مورورم مطؿؾفماظطوػر مأربعمرواؼوتمػلمخالصيمعو مضقاعفو غصقصمروائقيمظؾطوػرمورور

معـ ماظؿلعقـقوت.مبداؼي معرحؾي موصوتف، محؿك ماظقظلمو ماظدػوظقز، مو م)اظشؿعي مػل: و
م.عمؼدؼفمبوظدسوء،مضصقدميفماظؿذظؾ(اظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل،ماظقظلماظطوػرمؼرص

م مخمقولمحقٌ معـ ماىوػز معـفو ماظـؼوصقي مبوألغلوق محوصؾي مدردؼي معدوغي مععًو ذؽؾً
ماجملؿؿع،مومعـفوماٌصطـعمعـمخمقولماظروائلمومصـعؿفماظػـقي.

مماظـؼاصقةمهأغلاضاظػضاءمادلكقاظيمومم-أواًل

ميػضاءمادلكقاظاظ .1

م مظدى مسؾقف مغعـر معو مػق مظؾؿكققؾ مصؽري معػفقم مأودع مرأوهمماٌؿصقصيظعؾ حقـؿو
مإالمخقواًل،مصنذامممبـوبي: ماظدغقو مضقؾمغقوممالمؼرونميفمػذه "اظقجقد،مألنماظـوسمطؿو

موػؿقيم ماظذيمزللمضقة ماظؿكققؾمبوظقػؿ مضرنماظػرابلموابـمدقـو مضد ماغؿؾفقا،مو عوتقا
ؼلؿكدعفوماًقولمومؼعورضفوماظعؼؾ)...(ممبعـكمأنمػذهماظؼقةمتلخذماظصقرةماٌكؿزظيم
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م مو مضؾؾيفماًقول معـ مايس مملمؼدرطفو مػقؽوتمجدؼدة ميف متشؽقؾفو معـمم.1"تعقد و
عومؼدخؾميفمعـفوجماظؾؾغوءمومدراجماألدبوءممحوزمماظؼرروجينحلىممضروبماظؿكققؾم

ماظؿعفقىم مو ماظغرابي ماضذلغً مطؾؿو مو ماظـػقس، مميؿع ماظذي ماظعفقى ماٌؿؿـع مبوب يف
ظؾكقولمومعوماذؿؼمعـفم،مومسؾكماظعؿقممصننمعوموضعمعـمحدودم2بوظؿكققؾمطونمأبدع

مطؿوم مبفو ماإلؼفوم مؼؼؿضل ماظؽالم ميف ماألذقوء معـ ماٌكقَّؾ مأن ميف مؼؿػؼ معصطؾقوت عـ
ؼؼؿضلماظؿػــميفمتؼدميفومومإبداسفومإبداسًومضدمسمرجمبوٌكقؾمعـمغطوقماحملؿؿؾمإشمم

م.3غطوقماٌؿؿـعماٌكودعمظؾعؼؾ"

ظقجلمخصقصًومبعوملماظرعقزمرتؾطماٌكقولميفمحدهماظـؼويفمسؿقعًوموماألغـروبقعـمثؿما
ومظغؿفو،مومدونمادمقوزميؼؾماجؿؿوسلمخوظصمأومغػللمصرف،مؼؿقددماٌكقولمعـم

م مدوران مجقؾدل ماظػرغلل ماظؾوحٌ مغظر ميف مأغـروبقظقجقي مغظر مGilbert Duranوجفي
مايوجوتم مخالل معـ معو مذلء متصقر مؼؿؼقظى مو مصقف مؼؿشؽؾ ماظذي بؽقغف:"اٌلور

مصق متػلر مظؾشكص،مو ماجؿؿوسل"اظغرؼزؼي مظؾشكصميفمحمقط ماظؿصقراتماٌلؾؼي  .م4ف
ماألدطقريمععًو،م ماظقاضعلمو ميفمتلدقسموجقدػو مضوعًماجملؿؿعوتماظؾشرؼي مضدميًو و
ممتقزمبفمصردمسـمبؼقيماألصرادمأوم ماٌكقولمعفؿو مذظؽمأنمػذا ماًوص. سؾكمخمقوهلو

مجم مأو مصرد مسؼؾقي مغؿوج ماسؿؾوره:" مميؽـ مصال ماجملؿقسوت، مبؼقي مسـ ؿقسيمجمؿقسي
.م5ؼؼرأوغفمحلىماٌشقؽي،مبؾمػقماهلقؼيمشرلماٌـظقرةماظيتمؼؽقغفوماجملؿؿعمظـػلف"

مؼـؿٍم مأن مادؿطوع ماإلغلون، ميقوة ماظؿورسمقي ماظصرلورة مسدل مو ماٌكقول مأن ذظؽ
عمدلوتماجؿؿوسقيمعؿـوعقيماظؿػؽرل،مبوسؿؾورهمغلؼًومصؽرؼًومعؿعوظقًومروًٌومزودماجملؿؿعم

عؿفوغس.مومعـمذلنمزفقرمأيمتغرلمسؾكمعلؿقاهمأنمؼدظؾممبشروطمإعؽونموجقدهمطؽؾ
ماخؿالفم م مسـموجقد مأو ماظعؿقؼي، مبـوه ماجملؿؿعمو مسؾكمتطقرمحمدثميفمجقػر إعو
غقسلميفممنطماظؿػؽرلمبنيمجمؿؿعمومآخر.مذظؽمأنمتطقرماجملؿؿعوتموممتوؼزػومعرػقنم

ممبؼدارماالخؿالفمايوصؾمسؾكمعلؿقىمخمقوهلوماظـؼويف.م

                                                                                                                                        
اظطؾعيمم،دارمحمؿدمسؾلمظؾـشرم،تقغس(،م0252)حمؿدماظؼوضلمومآخرونمم-،معمظػمصموسلععفؿماظلردؼوت 1

،ماظصقرةماظػـقيميفماظذلاثماظـؼديموماظؾالشلمسـدماظعرب(،م5897)سصػقرمم،سـمجوبر.مغؼاًلم37-37م.صم،األوشم
 .دارماظؿـقؼرمظؾطؾوسيموماظـشربرلوت،م

2
م)  ماظلوبؼ ماٌرجع ماظلردؼوتؼـظر مصععفؿ ماظؼرروجين37.( مايلـ مأبل محوزم مسـ مغؼاًل عـفوجمم(،5891)م،

 .دارماظغربماإلدالعلم،برلوتمظؾـونم،حمؿدمايؾقىم،بؾكقجي،مهؼقؼماظؾؾغوءمومدراجماألدبوء
 .37.(،مصععفؿماظلردؼوتاٌرجعماظلوبؼم) 3
مأغلوضفوم،(5887) دورانم،جقؾدل 4 مأدوررلػو، مرعقزػو، ماألغـروبقظقجقو، مايؿد، معصؾوح مترصمي برلوت،م،

 .05.ص ،5اٌمدليماىوععقيمظؾدرادوتموماظـشرموماظؿقزؼع،مط.
5

ماظؽقغلم،(0222)مدعقدم،اظغومنل  مإبراػقؿ مأدب ميف ماظصقراوي ماٌكقول ماظؼصقى، مايدود معؾقؿي م-برلوت،
 .07.ص اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم،ماٌغرب،م–ظؾـون/ماظدارماظؾقضوءم
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ما مػذا مسؾك مغظرمو ميف ماإلبلؿقؿقظقجقي مضوسدتف ماٌكقول مؼؾين ماظرعزي ألدوس
معـم مععـوه م"ؼلؿؿد مرعزؼًو متقزقػًو األغـروبقظقجلماظػرغللمطودؿقرؼودؼسماظذيمؼعؿدله
خورجمذاتف،مومتشرلماظرعزؼيمبوظضرورةمإشممذهمعومظقسمبرعزي،مومظقسمجمردمسؼالغلم

متورسمق مصذلة مبؽؾ ماًوص ماإلبداع مػذا مأؼضًو)...( ميفمواضعل ماظػرؼدة مررؼؼؿفو ميف ي
ماٌدظقل مػذا ماظػوسؾي، مو ماألوظقي ماظؾـقـي مػذه مسقشف، مو مإدراطف مو موجقدػو م-تلدقس

اظدالماٌرطزي،معصدرماٌعـكماظذيمالمؼطوظفمغؼوشمأومغزاع)...(معصدرمذظؽماظؿفووزميفم
مظؾؿطقؼؼ ماظعؿؾقي مأو ماظعورػقي مأو ماظػؽرؼي مبوألذقوء ماٌؿعؾؼ مأوم اظقجقد )اظػردي

ومبذامؼؿؾكصمم.6))خمقول((ماجملؿؿعمأومايؼؾي" ػذاماظعـصرمظقسمدقىم-سل(اىؿو
اٌكقولمبوسؿؾورهمختطقطًومذػـقًومجملؿؿعماصذلاضلمغوبعمعـمجمؿؿعمواضعل،مومػقمالم
مذه مصفق مبوظؿوظل م"و محفوب: موراء معـ مأو معؼـعًو مإال مؼظفر مال مو معؾوذرة، مسمورؾـو

ماالخؿػوئقيم ماظطؾقعي مبفذه مو مذاتف)...(، مؼؿفووز مبطؾقعؿف مألغف ماظؿقدؼد، معـ ػورب
 األغـروبقظقجقو،ممسؾؿم:ؼـؿصىماٌكقولمومطلغفمعـؾٌمؼـظرمطؾمضؾعمعـمأضالسفمإشم

ومسؾؿماظـػس،موماألغطقظقجقو)سؾؿماظقجقد(.مومألغفمالمؼؿؽؾؿمإالمعـموراءمحفوب،مصننم
ماٌ مو ميفماظلرود مغرصده مأن مطؾمجمؿؿعمسـمسؾقـو ماظيتمؼؽشػمصقفو روؼوتماٌؿؽررة

م.7غػلف"

مضؿـم ماٌكقول مؼـدرج مظؾؿلؿقىماظلردي،محقٌ ميفمدرادؿـو مبف مدـؼقم معو مػذا و
عـذمزفقرهمسؾكموجفماألرض،مومالمم-غطوقماظضرورةماٌقؿوصقزؼؼيمظإلغلونماظيتمأنزت

سؾكمزرسفميفممرؤؼيماإلغلونمظقجقدهمومسوٌفماظذيمدأبم-زاظًمتـفزمحؿكمأؼوعـومػذه
مخطوبًوم مبوسؿؾورػو معدوغؿـو، ميف مدـعوىفو ماظيت ماظذػـقي معؿعوظقوتف مو ماٌؿكقؾ حؼؾ
محوظؿفم مو معدؼـؿف مو مجملؿؿف ماظققتقيب مختطقطف مو مظؾعومل، معـظقره مو مبؽقـقغؿف عؿػردًا
مإشمم معقؿوغصقي مو مغصقي معؿعوظقوت معـ مأوتل معو مبؽؾ ماظروائل مؼلعك ماظيت ايضورؼي

ماإلحوريمبفو.م

 لاقماظـؼاصقةموممتظفراتفاماظػـقةماألغ .2

مورور(سؾكمغقسنيمبورزؼـمعـم ماظؿلعقـقوتمظؾطوػر مبعد معو م)رواؼي ميفمعدوغؿـو غعـر
مإنوزه ممت مأحدػؿو ماظـؼوصقي؛ مبوألحرىم-األغلوق متشققده ماظروائلمم-أو مررف عـ

مسؾكم مبذلطقؾفو مؼؼقم ماالجؿؿوسقي، مبقؽؿف معـ معلؿؿدة مواضعقي مودوئؾ مصقف علؿكدعًو
مومحموؼـيمعلؿقىماظ مظؿؽقنمأطـرمورؼدًا معؿكقؾي، مشرائؾقي مبصقرة ػضوءاتماظلردؼي

                                                                                                                                        
6

مصموسل  معمظػ مسـ م5888)مغؼاًل ماظلرد(، مو ماظزعون مو م-اظقجقد مرؼؽقرم مبقل مدعقدمم-صؾلػي متؼدؼؿ مو ترصمي
 .ص اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم،اٌغرب،مم–ظؾـون/ماظدارماظؾقضوءمم-برلوتاظغومنل،م

 .01-07 .،مصعؾقؿيمايدودماظؼصقى،ماٌكقولماظصقراويميفمأدبمإبراػقؿماظؽقغلم،دعقدم،اظغومنل 7
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معوم مػذا مو ماظرعزؼي. ماظـوحقي معـ مأسؿؼمدالظي مو ماظشعرؼي، معـمحقٌماظصقوشي ظؾقاضع
مؼصطؾحمسؾقفم موماظروائققنمسؾكموجفماًصقصميفمعو باظػضاءمؼػعؾفماٌؾدسقنمسؿقعًو

ومعقادمبـوئفمعلؿؿدةمعـماظقاضع،م،محقٌمتؽقنمعرجعقؿفمعلظقصيميفماظقاضع،مادلؿكقل
بوسؿؾورهمعصدرًامؼـطؾؼمعـفمومؼـؿفلمإظقفماًطوبماظروائل،مظؽـمررؼؼيمترطقىمتؾؽم
اظعـوصر،موماٌؽقغوتمومتشؽقؾفو،مومطقػقيمتػوسؾفومعلؿقحوةمعـمغلٍمخمقولماٌؾدع،م
ومعـمخوظصمصـعؿفماظػـقي،مصؿـشلمظـومصضوءاتمزعـقيمومعؽوغقي،مومذكصقوتمهؿؾم

مغظوممدرله،مظؿعقدمترط ماظطؾقعقيميفماظقاضع،مدونمأنمهؿؾمعـطؼف،مو قىمغظرلتفو
سؾقفميفماظـفوؼيمبدالظيمرعزؼي،متشرلمإظقفمدونمأنمتصرح،مومتقحلمبوٌعـكمدونمأنم

ومتعؾؼمسؾكمأحداثفمعـمخاللمعومؼؿػوسؾميفمصضوءماٌؿكقؾمعـموضوئع،مأضقؿًمم،تعؾـف
مأنمؼؽقنمعقازؼًو ظؾقاضعماألصؾلمإالمعـمأجؾمخؾؼمعلوحيممسؾكمواضعمعقاٍز،مملمؼشل

مملمميؽـمأنم مظؼقلمعو ماظقاضعماٌؿكقؾ،معلوحي مرعزؼيمبنيماظقاضعماألصؾلمو تعؾرلؼي
ومهرؼرمعومطؾؿفماظقاضعمم،ؼؼؾمسؾـًو،موممترؼرمعومسفزتماظؼـقانماٌؾوذرةمسؾكممترؼره

ػذلضميفماظـػسمعـمحؼوئؼمومعقاضػ،مومرؤىمظؾعومل.ميفمخطوبمرعزيمعقجفمظػؽيمؼ
مزوػرةم مسالعوت مسؾك ماحملؿقظي ماإلميوء مو ماإلزموء مو ماإلذورة مو ماظرعز مظغي متػفؿ  أغفو

ومػؽذامؼـشهمظـوممومأخرىمخػقيمبـماظلطقرمترذقفوماظؾغيماظشعرؼيمظؾـصماظروائل.
مبعـوصرم مؼعؿرػو معؽوغقي مو ماظشكصقوت، مبوألحداثمو مؼمثـفو مزعـقي  اظروائلمإرورات
معلظقصيم ماٌقاصػوتمو مطونمواضعقي موػلمطوئـوتمومذكصقوتمعفؿو مأذقوء. مععوملمو و
مُتقرطفؿوم ماٌكقوظقنيمو ماٌؽوغل( متؿقركممبـطؼماظػضوءؼـم)اظزعوغلمو اٌرجع،مصنغفو

م.ذاتفيفماظقضًم

ماظؿصقؼرؼي،م مضدرتف مو مظؾؿؾدع، ماظؿكققؾقي ماظصـعي متظفر ماٌؾؿدع ماظعومل مػذا ميف  و
م مادذلاتقفقؿف مؼـشهمسقاملمصؽرؼيمو مصفق مبوخؿصور، مو ميفماظؿعؾرلمسـمأصؽوره. اظػـقي

متلعالتفمظقاضعف،مو مخقوظقيمغوبضيممتقظدتمعـمصؿقؿ مؼشقدمعدغو مصـفده رؤؼؿفمظعوٌف.
مصقفم مؼؾؾقر مؼصىمصقفمصؾلػؿف،مو مصضوًء ماظؽوئـوت،مؼـلٍمعـفو مو مايرطي مو بويقوة

م"ذؽؾم مظطوٌو مو ماظقجقد. ماظعوملمو معـ مصـقًو مظؼقوسماظقسلمعقضػًو مععقورًا م)...(  اظػضوء
وماظعالئؼموماظذلاتؾقوتماظقجقدؼيموماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم)...(موماظيتمتـؾفمإشممغقعم

صوظؿعؾرلم.مظذظؽم8عـماخذلاضوتماظػضوءمظـو،مألجلودغو،مألصؽورغو،مظقجداغـومومٌعورصـو"
مأصؽور ممسـ مو ماإلغلون مأغلوضفو ممبكؿؾػ مداخؾثؼوصؿف مإال مؼؿؿ مصضمال مخمقوظل عوموء

.م9ؼـظؿفومصقف،م"ظذظؽمميؽـماظؼقلمبلنمتورؼخماإلغلونمػقمتورؼخمتػوسالتفمععماظػضوء"
                                                                                                                                        

مبرلوت/ماٌغربمم-،ماظدارماظؾقضوءماٌؿكقؾموماهلقؼيميفماظرواؼيماظعربقي-ذعرؼيماظػضوءم،(0222)محلـم،نؿل 8
 .70.ص ،اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم ظؾـون،م-
 .70.غػلف،مص اٌرجع 9
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مثؼوصقيمومالمميؽـمظؾروائلم مو ؼصقغمعـظقرهمأنماٌعدلمسـمحولمحضورؼيمواجؿؿوسقي
معـمؼؽقن"صضوءمحموؼٌ،مماظروائلمإالموصؼ مأطـر معؿؽؾخملمفعؿؿظفرًا ؿًو،مأطـرمحمددًا،مو

.مومغظرًامهلذاماظدورماىقػريميفمصقوشيماٌكقولماظلردي،مصـػـوم10سـف"ؿًومعؿؽؾَّمفعـ
طلولماألغلوقماظـؼوصقيماظيتمؼؾوذرماظروائلمصقوشؿفومميفمػذهماظدراديماظػضوءماٌكقوظل

مضؾؾمأيمغلؼمثؼويفمآخر.ممم

ـؼوصقيماٌلؿكدعيميفمعدوغؿـو،مصقؿعؾؼمبؿؾؽماألغلوقماظأعوماظـؿطماظـوغلمعـماألغلوقم
مأحقاظفمماىوػزة مسـ مظؾؿعؾرل ماظروائل( مادؿـؿرػو م)و ماجملؿؿع مصوشفو مأغلوق علؾؼًو،

مسـم متعؾرلؼي مصقغ مو مأحداث، مو مدؾقطوت معـ مصقف مؼؼع مسؿو مظؾؿعؾقؼ مو اظداخؾقي،
عؽؾقتوتماظـػس،مومظقاسففو.مإذمؼؼقمماجملؿؿعميفماظعودة،مبصؽمصقغمعالئؿيمظؽؾم

مصؽو م مؼقعقوتف، ميف مؼقاجفف مزرف مطؾ مسـ ماظؿعؾرل مو معـظقعوتمحول، مغشلت مأن ن
ماألشـقي،م مو ماظلوئر، ماظشعيب ماٌـؾ مصؿـفو ماألظقان، ماٌكؿؾػي مبوألغلوق محوصؾي  ثؼوصقي
ماٌـودؾوت...اخل،م متؼوظقدمإحقوء ومصـقفماظؾؾوسماظؿؼؾقدي،مومرؼقسماالحؿػول،موم
ماظشكصقيم مخصقصقي مو ماظعرضقي، مو ماظؼقعقي، ماظشكصقي مصرادة مسؾك متدظؾ  اظيت

ماغؿلوبًومتورسمقًو،مومبعدًامحضورؼًومظؾػردموماجملؿؿع.موماهلقؼي.مطؿومتعؽسم

ومضدمجوءتمتؾؽماألغلوقماظـؼوصقيموماٌـظقعوتماظطؼقدقيماىوػزةمطلمتدلرمذظؽم
ايؼماإلغلوغلميفماظقجقدمبؼقةماظعقاعؾماظؿورسمقيمومايضورؼيموماظـؼوصقيماظيتمؼؿؿؿعم

م مو مجمؿؿعف. ميف مؼقعقي مسقائد مذؽؾ ميف مزمققفو مو ماظػرد ميفمبفو ماظروائل مؼذلدد ال
االدؿػودةمعـمػذهماألغلوقماىوػزةمظقمثٌمبفومأغلوضفماٌصطـعيماظيتمضوممبؿففقزػوم
ماٌؽوغقيمومذكقصقيمذاتمروبعمختققؾل،معـم مصضوءاتمزعـقيمو عـمضؾؾ،ميفمصقرة
مجوػزةم ماظروائلمعـمأغلوقمثؼوصقي ماظؿؼطف مأنمهؿضـ،مطققاعؾمخطوبقي،معو ذلغفو

ماظلردي، مخطوبف مؼلؿكممظؾـوء مبوت معو مظصـوسي ماٌـظقعوت، معـ ماظـؿطون صقؿضوصر
م.بأغـروبوظوجقةماظرواؼةحدؼـًوم

ومودرماإلذورةمإشممأنمػذهماألغلوقماظـؼوصقيماىوػزةمهضرمومتغقىمظدىماظطوػرم
ماظؿكققؾل ماظػضوء مرؾقعي محبلى ماظػضوءممورور مػذا مطون مصنذا ماظروائل؛ مؼشقده اظذي

ماظققتقؾقو،مصننمتؾؽماألغلوقماظـؼوصقيم ميفماظؿكققؾمو معغرضًو محبؿًو،مومشرائؾقًو ورؼدؼًو
مطؿومػقماظشلنميفمرواؼيت:م متوعًو معؼاعهماىوػزةمتغقىمشقوبًو مإدي مؼعود ماظطاػر اظوظي

مباظدساء مؼدؼه مؼرصه ماظطاػر ماظوظي مو  ظػضوءماظؿكققؾلمعلظقصًو،مأعومإذامطونما.ماظزطي،
مٌقاصػوتمععروصيمومذاتمعرجعمواضعل،مصلـفدهمحوصاًلمبوألغلوقماظـؼوصقيم ومحوعاًل
اىوػزة،معـمأعـول،مومأشوٍنمذعؾقي،مومعظوػرمتؼؾقدؼيمظشكصقوتف،مطؿومدـشفدهميفم

                                                                                                                                        
10 Genette, Gérard (1966), Figure I, Paris, Editions du seuil, p.103.   
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مضصقدمسيماظؿذظل ماظدػاظقز،مو مو .مظؽـمضؾؾمذظؽمرمدرمبـومأنمغؼلؿمرواؼيتماظشؿعة
ماظروائل،مياظؿكققؾقمقعيٌـظامهػذ مررف معـ معصطـعي مأغلوق مإشمممإشم ماظؿطرق ضؾؾ

ماألغلوقماظـؼوصقيماىوػزةمعـمضؾؾمجمؿؿعف.م

م)عدؼـةماخلقال(م-اظػضاءمادلكقاظيمظؾؿؽانم-ثاغقًا

مشرلم ماظؼصص محقل ماٌؿلخرة ماظلردؼي ماظدرادوت ميف ماظؿكققؾ معصطؾح متققر
شرلمعرجعقيم"عـمغوحقيمأنماظعوملم(مأيمحقلمضصيمRécit non référentielاإلحوظلم)

مالم مضؾوبل مسومل مصفق مظذظؽ مو مععني. مشرل مواضع مظؽـف ماظقاضع. معـ معؼؿطع مصقفو اظذي
.مأومهقؾمسؾكمععؾؿمأومذوػدمععروفميفماظقاضعم11أعوراتمصقفمألزلوءمهددماٌؽون"

ماٌرجعلماظذيمغعوؼشفم.

ماظلؿًم ميفمػذا مو معـمعدؼـيماًقولماظيتمؼشقدػو مورور يفمصضوئفمؼـطؾؼماظطوػر
م ماظلردي مظؿلؽـفؿ. مأو مأبطوظف مظقلؽـفو مخالهلومزمقؾطل مأنممعـ مصضؾ مواضع سؾك

مغؿؾؼكمردًا،مأومغلؿكؾصمدالظيم ؼذلادؾمععفمبقدوئطمرعزؼي،مسؾَّفمؼؿؾؼك،مأومرمعؾـو
ؿمُظظدراديم"ظقسمادؿعورةمُغعـمتؾؽماظؾالدماظغرائؾقي.مشرلمأنمعومدمؿوجفمصعؾقًوميفمػذهما

مُغ مادؿـؾوط مبؾ مالمُظسوٌـو، ماظعصقر مسدل مسؾقف متقاضعـو مصؿو ماظعفقؾي، ماٌدؼـي متؾؽ ؿ
مسـمأغفمسوملمعؿكؾؼممبؽقغوتمشرلم ؼـطؾؼمسؾكمسوملمآخرمرػنيمبؼراءتـو)...(مصضاًل

.مومذظؽمسدلمطؾماظػضوءاتماظلردؼيمعـم12عؽقغوتمسوٌـو،مومحمؽقممبـظؿمخوصيمبف"
م مو ماظؿقؼًمزعون مو ماظقاضع مسومل مصمقعفو مشودرت مأحداث، مو مذكصقوت مو عؽون
مبوٌؿكقؾ.

 عدؼـةماخلقالماألظقػةم)اظشؿعةموماظدػاظقز( .1

ماظرئقلقيمص ماظشكصقي مبداخؾ مورور ماظطوػر مؼَشقِّد ماظدػوظقز مو ماظشؿعي مرواؼي ػل
م"اظشوسر"،معدؼـيممبقادمععروصيمومعالعحمعلظقصيميفماظؿورؼخمايضوريماىزائريمعـ

حقٌماظزعونموماٌؽونمصقعرِّفمصوحؾـومغػلفمظؾؼراءمعلؿعرلًامععوملمعدؼـيمأظقػيمتؾؽ:م
مؼدخلماظداخلمعنماظدػؾقزمجيدم "أطونمأحدمأضرحةمبينمأجدارمبؿاػرت:مسـدعا
ضؾاظؿهمثالثمضاساتمعػصولمبعضفامسنمبعض،مبدػؾقزمروظهمبضعةمأعؿار،مومؼؿػرعم

ارمدػؾقزانمعؿشابفانمؼػضقانمإديمػقؽلمسنمأوديمػذهماظؼاساتمسنماظقؿنيمومسنماظقل
ثانمعرتطبمبدورهمعنمزيسمضاساتمتربطمبقـفامدػاظقزمتـطؾقمعنمعدخلماظضرؼح،م

                                                                                                                                        
 .31-37م.)عرجعمدوبؼ(،مصمععفؿماظلردؼوت 11
ماظدالظيماٌؿكؾم،(5882) سؾدماهللم،إبراػقؿ 12 ماظرؤىمو ظؾـون/مم-،مبرلوتاظلردي،معؼوربيمغؼدؼيميفماظؿـوصمو

 .28.ص اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم،م،اٌغربم–اظدارماظؾقضوءم
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مطائـةمباألرطانمومؼربطمبقـفام مأربعمصغرية مو ومؼشؿؿلمسؾىممثاغيمضاساتمطؾرية
ماظؾطؾم13"دػؾقز مؼؿؿوػك ماظداخؾ معـ مسؾقف مظـؿعرف مأسؿوضف مإشم مبدخؾـو محقـؿو مو .

ععمععوملمعدؼـؿفماألظقػيمعلؿعرلًامعـفومأحدمدػوظقزػومصقؿققلماٌعؾؿمايؼقؼلممخمقوظقًو
"مأحتولمإديمدػؾقزمعظؾممعؿعددمإشممخمقوظل،مومؼؿققلماإلغلونماظطؾقعلمإشممدػؾقز:م

م.م14"اجلواغبموماظلرادؼبمواألشوار،مالمؼؼؿقؿهمعؼؿقممعفؿامحاول

مأ ماظشكصقي ماٌؿوػي مػذه ماظروائلمبنزاء مؼضعـو مغعقدمحقـؿو مال ماٌؿوػي ماظشكصقي و
مأغفوم مأم مجمؿؿعي ماظعـوصر مػذه مأعوم مأم مزعون مأم معؽون مذكصمأم مبنزاء غدركمأدمـ
مهلوم ماغؿػوء محوظي مأعوم مأغػلـو مصـفد مبعضًو، مبعضفو مؼـػل معؿالحقي معؿـوصقي سـوصر
مظقسم ماظذي ماظؾـوء مهلذا ماٌكقوظقي ماظطؾقعي متؿلطد متؾؽ، مأو مايوظي مػذه ميف مو صمقعًو.

مخو مأرضمجمردًا مسؾك مال مو ماظقاضع مأرض مسؾك مؼؿلدس مال مصرصًو. مجملدًا مال مو ظصًو
ماًقول،مومالمؼذلكمظـوميفماظـفوؼيمعـمدؾقؾمشرلماظؿلوؤل:م

ػؾمؼعرصـومورورمسؾكمبطؾف؟مأممسـمعدؼـؿفماًقوظقيمذاتماٌرجعماظقاضعل؟مومػؾم
معؿوػوتف معلوظؽ مو متوػرت، ممبدؼـي ماظؽوئـ مايضوري ماٌعؾؿ مظـو مؼؼدم مأن  مؼرؼد

مبصددم مدمـ مػؾ مو ماظدػوظقز؟ مو ماٌلوظؽ متؾؽ ميف مإتوػؿـو مإشم مؼعؿد مأم م مدػوظقزه؟ و
مذكصقيمأممبصددمعدؼـيمضقاعفومعؿوػيمعـماظدػوظقز؟

المؼطقؾماظروائلمطلمؼضلءمظـومجقاغىمعـمػذهماٌؿوػي،مومرطـًومجقػرؼًومعـمػذهممو
اٌعؼدةمظعصرهماظيتمماظدػوظقزماظيتمؼؾدومأغفومظقلًمذقؽًومآخرمدقىماظؼضوؼوماظشوئؽيمو

سفزمسـمحؾفومصراحمؼغقصميفمعؿوػوتفومدومنومحؾمأومذورهمؼردقمسؾقفميفماألصؼ،م
إغفمسوملمصؽريمخوظصمؼؿكذمعـماظقاضعمومتعؼقداتفممنقذجفماٌقازي،مومعـوظفماظذيمملم
محرلةم مإغفو ممنقذجًو، ماألصعقاغقي معؿوػوتفو مو مأجدار مبين مأضرحي مدقى مظف رمد

متورسمقي:ممأغطقظقجقيمودمصقرتفو مادللأظةميفمععوملمحضورؼيمو مأو ماظؼضقة "أدخل
مأوماظوضوفمسؾقفام اظواحدةمحقثمعالؼني،مإنمملمتؽنمعالؼريماظؼضاؼا،مدونمحؾفا
مبلمإنمدرادؼبم ماضؿقاعفا. مسيمدػؾقزماظؼضقةماظيتمأغتمبصدد مبابًا طؾفا،مالمجتد

طؾؿاماضؿقؿتمتـػؿحمأعاعك،مصرتوحمتـزلمعدصوسًامبؼوةمعا،مالمتدريمعاػقؿفام،موم
مصؿـزل، مسؾىمدرادؼب،ممتؿصك، مؼـػؿح مآخر، موجدتمغػلكمسيمدػؾقز  دردابًا،

ومتـزل،مالمإديمعؽان،مبلمإديمدػؾقز،مومدرادؼبمممؿصةمأخرى.مضرؼحمآجداريمم
ماظيتم15"عفؿل ماهلقؽؾماظذيمرملدمحولمايرلة ماألخرلمػق ماٌعؾؿ مأنمػذا مؼؾدو مو .

                                                                                                                                        
 .50.غػلف،مص اٌرجع 13
14

ظؾـشرموماظؿقزؼع،مماٌمدليماظقرـقيمظؾػـقنماٌطؾعقيمعقصؿم،،ماىزائراظشؿعيموماظدػوظقز،م(0227)مورور،ماظطوػر 
 .50.ص
 .57.صم،غػلف رجع 15
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حضورةمبينمآجدار،مضدموجدمعالذًامؼؾٌممؼقجدمسؾقفوماظؾطؾ.مومطلغفمبشرحفمظدػوظقز
ماظؾطؾم مأسؿوق مدقى ماٌدؼـي مػذه متؽقن مال مبوظؿوظل مو مرملدػو، مو متقفف محوظي  صقف
ومتعورؼٍمأسؿوضفماظػؽرؼيمايوئرة،مومضدممتوػًمععمععؾؿمدقوحلمعلظقفميفمحضورةم

ماظؾؾدمومتورسمف.

ماظعفقؾة:م.2 ماخلقال معؼاعهممعدؼـة مإدي مؼعود ماظطاػر )اظوظي
 اظزطي/اظوظيماظطاػرمؼرصعمؼدؼهمباظدساء(

سؾكماظرشؿمعـمأنماألعرمؼؿعؾؼمبػقػمخمقوظل،مإالمأغـومدـطؾؼمسؾقفموقزًامعصطؾحم
مسؾورةم مألن مو مجفي، معـ مايدؼـي ماظدرادوت ميف مرجراج مغؼدي معصطؾح مألغف اٌدؼـي

ًوماظرؼػمأوماظػقػماًقوظلمتؾدومغوذزةمومالمودمهلوميفمايؼماظـؼديمدـدًامعقضقسق
مؼدسؿفو.

تطؾمبـوماظرواؼؿونمسؾكمصضوءمخمقوظلمؼذلبعمسؾكمصقراءممتؿدمسؾكمعدماظؾصر،مالم
مالمتـطؾؼمسؾقفوم ماٌلوصوت. مأو مالمظالووػوت، مو معؽونمثوبؿني. مظزعـمأو عؽونمصقفو
ماظذيمؼلؽـف،معؽونمدرعديم ماٌؼوم مػذا ماظؽؿؾي،مو مو ماٌلوحي ععوؼرلمضقوسماظزعـمو

عشفدمدرؼوظلمؼؼذلبمإشمماٌشوػدماألخروؼيمأطـرمعـفمإشمممػققظلمعؿؾدلمعؿعددمطؿوميف
"مادؿدار،مظؽنمادلؼاممزلمؼؼابؾه،مادؿدارمعنمجدؼدمصوجدمغػسمادلؼام.مزلماظدغققؼي:م

مؼؿعدد" مادلؼام مزل مو مبرعؿفا، مدائرة مأطؿل محؿى .مإغفومحوظيمعـماظؿقفمعوم16ؼلؿدؼر
ماظص ماظيتمختورىماظقاضعمبلبعد ماظرواؼي مػلمصؿلتمتؿؽـػميفمػذه مسـماظقاضع،مو قر

معػعقهلو:م متؾطؾ مو ماظقاضع ممبعوؼرل متعؾٌ مصقصقي، مذطقوت متؿؼوذصفو مسوئؿي  صقر
ومصوجئماظوظيماظطاػرمسـدعامأرادماظعدمعنمجدؼد،مبأغهمالمجيدمدوىمثالثةمضصورم"م

ومعؼاعهماظزطيمادلػرتض.مخؾػهمضصر،مإديمميقـهمضصر،مإديممشاظهمضصر،مضؾاظؿه،م
هماظزطي،مشريمأنماالجتاػاتماألربعةمصؼدتمضقؿؿفامحقثمتؿوجهماظعضؾاء،معؼاع

اجلغراصقة،مطؿامصؼدتمعدظوالتفا.ماظشؿسمسيمذػولمسؿقق)...(مومظؽنمػذاماظػقفم
م ماظذػول؟ مػذا محؿىمتذػلممشله مؼؼع، .مأعوماٌؼومماظزطلمصقؿؽقنمعـمدؾعيم17"أؼن

م مؼقحل مدؾعةرقابؼ، ماظؿصماظعدد مزمقز مطؿو ماظلرعدؼي، مو ماظالغفوئقي مإشم قرمصقفو
مظؾطفارة،م:األدطقريمظؾعددمدؾعيمرعزؼيمضددقيمعـذماظؼدم،مصوظعددمدؾعي مرضم  "ػو

م)...(،م ماألدؾوع، مأؼام مدؾعة مو ماظلؾعة، ماظؽواطب معع ماظوضت مو ماظؿؽوؼن،  و

ماحلؽؿاءمم مو ماظؼدسماظلؾع، مػؾاتمروح مو ماظلؾع، ماخلطاؼا مو ماظلؾع، ماظػضائل و

                                                                                                                                        
ماظطوػر 16 مبوظدسوء،م(0221)مورور، مؼرصعمؼدؼف ماظقظلماظطوػر معقصؿمم،اىزائر، مظؾػـقنماٌطؾعقي ماظقرـقي اٌمدلي

 .57.ظؾـشرمواظؿقزؼع،مص
17

 .58.غػلف،مص اٌرجعم 
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(مؼرعزم7اظقومماظلابع،مومرضمم)مسيماظعربؼةمػوم-اظلؾتم-اظقوغانماظلؾعة،ماظلؾات
.مظذظؽمؼعددماظقظلماظطوػرماظطقابؼماظلًمظؾؿؼومماظزطلمحؿكمإذام18إديماظؿوحدمععماهلل"

م مضول:" ماظلوبع ماظطوبؼ مإشم محؾقيبوصؾ مإدي مررؼؼي مو مخؾوتي ماظلابع  م.19"اظطابق

ماظؾعدماظؼددلمبؿؿـؾماٌؼومماظزطلميفموصػمؼلؿلغسميفمصقوشؿفمبوظـصم ومؼعززمػذا
ماظؼر مضقظف: ميف مبـصفمآغل مسـفا مترتػع معؽذغة محتؿضـفا مرؾاضًا، مدؾعًا "جعؾـاه

م.م20"سؾوػا،مصؽانمطإرممذاتماظعؿادمأومأطـر

اٌؼومماظزطلمبفذهماٌقاصػوتمذاتماظرعزؼيماألدطقرؼيمتورةموماظدؼـقيماظؼددقيممميـؾ
مػقم مصقفو ماظزطل ماٌؼوم مطون ماظيت ماظعفقؾي، مورور مٌدؼـي ماظزاوؼي محفر مأخرى، تورة

م مرواؼي مسـقان ميف مثوبً موػذا ماظزطياٌؾدأ) معؼاعه مإدي مؼعود ماظطاػر مػقماظوظي مو ،)
مؼدؼهميمالحؼيميفمرواؼي:"اٌـؿفكمحقـؿومؼطوظفماظؽلقفميفمعرحؾ مؼرصع اظوظيماظطاػر

مباظدساء م:" ماظػؼدان مو ماظؿقف معـ ماىدؼدة ماٌرحؾي مػذه ميف مورور مؼؼقل ماظوظيم" أساد
مسمم متلاءل مو ماظوػج، مصؾفره ماظؽلوف، ماسرتاػا ماظشؿسماظيتمطان متأعل اظطاػر
مالم مبه مملمؼؿـؾأ مصفائي، مطلوفمطؾي مػـاكمضؾلمحلظات، مطان ماغه مغلي ؼؾقث.

ماظعؾؿاءماظعراصون مال مو مادلـفؿون متؿالذكم21"موال مو مصقف مخمقوظلمتؿؾدد مسومل مإغف .
مععوملم مبال مؼقتقؾقي معدؼـي ماالصذلاضل ماظزطل ماٌؼوم مصقضقك ماٌـطؼل. ماظعومل عؼوؼقس
ثوبؿي،معدؼـيمعؿالذقيمايدودمعؿقررةمعـمأيمحوطؿمأومعـطؼمأومضوغقن،مومالمترضكم

ماظؾ مخداع مو ماظؿعدد مو ماظؿققل مدقى مضوغقن موجقدػومبلي ميف مجملدة ماظقحقاس، صر
متؿؽـػمصقفمومتؿالذكمحوظيماظغقؾقبيماظصقصقي،مأوماظلرؼوظقي،مأومإنم اظغرائيبمعقضعًو

مذؽـومزلقـوػو:محوظيماظغقؾقبيماظقرورؼيماًوظصي.

ماظػضاءمادلكقاظيمظؾزعانم)اظزعنمبنيماظؿفرؼدموماظؿفلقد(مم-ثاظـًا

م مأخرى مو مواضعقي معؽوغقي مصضوءات موجدغو مظدىعـؾؿو مغؾػل مورورمخمقوظقي ماظطوػر
ؼـطؾؼونممغقسنيمعـماظدػوظقزماظزعوغقيمزلقـوػومصلقوتمعـفوماٌؾوحيمومعـفوماحملرعي

ماظزعـقة"عـمبمرةمزعـقيمزلقـوػو:م مادلكقاظقة "،مومػلموعضيمارووسقيميفماظػلقة
اظزعـمؼلؿعقدػوماظراويميفمذؽؾمضصي،مأومحدث،مأومسودةمعـماظعوداتماالجؿؿوسقيم

ي،مهلومسالضيمومظقمرصقعيمععمعلورماظلردماألصؾلماظذيممتماالدمرافمسـفمبفذهماظؼدمي

                                                                                                                                        
تعرؼى:مصوؼزمطؿمغؼش،معمدليمسقؼداتمظؾـون،مم-برلوت،معقزمومأدوررلرإذوراتمومم،(0225)مظقكم،بـقا 18

 .18.ص ،ظؾـشرموماظطؾوسي،ماظطؾعيماألوشم
 .05.،مصاظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل،مورور،ماظطوػر 19
 .07.غػلف،مص اٌرجعم20
 .8.صم،اظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفمبوظدسوءورور،ماظطوػر،م 21



 حمؿدماألعنيمحبري

517 

مرواؼيم ميف مظـو مو ماظعؿقؼ. مايضوري مو ماظـؼويف ماظؾعد مذات ماٌكقوظقي ماظزعـقي اظػلقي
اظشؿعيموماظدػوظقزمعـواًلمشوؼيميفماظقضقحمرملدماظصـعيماظػـقيمظؾقضوئعماٌكقوظقيمسـدم

م.اظطوػرمورور

 ادلظفرماظؿفرؼديمظؾزعنم)اظػلقةمادلكقاظقةماحملرعة( .1

إنمذؽـومػقمدػؾقزمحمرممعـماظدػوظقزماظيتمسمقضفوماظطوػرمورور،مظقػؿؿحمبفمبقابيم
اٌلؽقتمسـفماجؿؿوسقًومومأخالضقًو.مشرلمأنمػذاماٌلؽقتمسـفمطونمسؿقؼماألثرمإذامعوم

دلمأوماظعلؽريمأوماظؿـظقؿلمسدغومإشمموضوئعماظـقرةماظؿقرؼرؼي،مالمسؾكماٌلؿقىماظلقو
اظرزلل،مومإمنومسؾكماٌلؿقىماالجؿؿوسلماظؾلقط،موماظؿػوسالتماظؾقـقيمداخؾماظـلقٍم
متؾؽم مؼلؿذطر مػق مو مصقوشؿف مورور ماظطوػر مأسود ماظذي ماظذلطقى، ماٌعؼد االجؿؿوسل
موزقػؿفوم مخمقوظقي مصلقوت مذؽؾً مارووسقي موعضوت مذؽؾ ميف ماظعصقؾي اظققعقوت

ؼؼوعماظلردي،مومتؿفؾكمػذهماالدذلاتقفقيمخوصيميفمرواؼيماظشؿعيمتغقرلمعلوراتماإل
موماظدػوظقز.م

مجمؿؿعم ميف ماٌؿعددة ماظؼؿع ممبظوػر معؿلثرة مضرورتفو ماٌكقوظقي ماظػلقي مػذه متؾل
ماجؿؿوسقيم مسؼد مسدة موظد مممو ماالدؿعؿور. مبػعؾ ماألصعدة مصمقع مسؾك معـؿفؽ  رجقظل

مغػلقيمتراطؿًميفماظالوسلماىؿعل مثؼوصقيمو ماظشرفمظدىماىزائريمو ،معـؾمسؼدة
مشرؼؾيم مسؼدة مإثورتفو،مشرلمأغفو مأو ممتمررضفو معو مإذا مبقضعمعدٍو ماظيتمتؿؿقز اٌلؿعؿر
مضمقيم معـ متقضظف ممبو ماظـػقس، ميف ماظؿلثرل مو ماالدؿعور مدرؼعي مأغفو مصؽؿو  اظذلطقى؛
مدرؼعيم مصنغفو مأثره، مإبعود مو ماظعور مدرء مبداصع مذكصقي، مو مضؾؾقي مغعرة مو مشرلة، و

ماظقضعماً مطذرؼعي مإتقوغفو، مسؾك متغطل مذرؼعي، مأو مسذرًا، موجدت معو مإذا ؿقد
ماحملرعيم محؿك ماظقدوئؾ مبشؿك ماالدؿعؿور، محموربي مدقوق ميف مدخقهلو مأو احملؿؾ،
اجؿؿوسقًومومأخالضقًومومدؼـقًو.مإغفومسؼدةمعؿفووزةمظؽؾمايدودميفمتـوضضفوموماعؿدادػوم

ماظلؾسمعـماظـؼقضمإشمماظـؼقض.

 وثفومإشممتػرؼؼماظشؿؾمومإحداثمذرخمالمؼرأبمصدسف،مومسـػمصؽؿومؼمديمحد
 إذامعوموجدتمعدلرًامطصدماظعدو،مم-وماغؿؼوممومثلرمالمؼرويمضؿلهمإالماٌقت،مصنغفوم

ندػومتلوػؿمسؾكماظـؼقضمعـمذظؽميفمملماظشؿؾ،مومخدعيماجملؿؿعمم-ومخدعيماظـقرة
صقلى.مومػذامعومضوعًموماظقرـماظذيمتفقنميفمدؾقؾفماظـػسمذاتفومومظقسماظشرفم

م متلؿقي مورور ماظيتمعـقفو ماٌذػؾي ماىزائرؼي ماظػؿوة مظؼصيماظعارمبف مبطؾي مطوغً مو ،
مأسؿوقم معـ م)اظشوسر( ماظؾطؾ ماظيتمؼروؼفو مظؾرواؼي ماظػلقوتماٌكقوظقي احؿؾًمإحدى

"اظؾفممباركماظعارمم)...(مراودػامسلؽريمػاممبفامومػيمسيماظواديمتغللمذاطرتف:م
ضدرػامأنمتلؿلؾم،مأومأنمتـؿقر.مأنمتؿـازلمسنماظشرفماظذيمماظصوف،مضدرتمأن
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مدموم متؼوده مصراحت معـفا، ماضرتب مخمؿار)...( ماظدوار مذؾاب مزؼن مبه أوصاػا
مطاغتمسقـاهم م مسيمزؾفا. ماظشفرة،مصفؾلا مبؾغا مرصاضه)...( مسن مبه معؾؿعدة اظشعؾة

ؿلماظزرضاوانممتؿؾؽانمرشؾة،مرأتمصقفؿامسقينمذئبمحياصرمغعفة،مضررتمأنمتع
سؾىمتفدئؿه،مأواًلمومضؾلمطلمذيء.مدللتمعـهمادؿفابةمظذظك،مبعدعامتـاوظتمؼده،م
وموضعؿفامبنيمثدؼقفا.مالحظتمأغهمؼؾنيمبشؽلمسفقب.مملمتدرمدلاذامتـاوظتمرأدهم
متعؾثم مأصابعفا، مراحت مبقـؿا مصدرػا، مسؾى موضعؿه مو معـفا، ماضرتب سـدعا

مت ماألعوعة، مشرؼزة ممشعة مطاغت مرمبا ماألصػر. مضؾؾفا،مبؾشعره مدػاظقز مسي ؿؼد
مسقـقفا.م معن مدععؿان مداظت م)...( مرائعة مإغلاغقة مظوحيظات مباشؿـام تـادؼفا

م مصؿؿؿم: مجؾقـه. مسؾى مغزظؿا مثم مخدؼفا، مسؾى ماظعؾارةمم-ترضرضؿا مصفؿت أحؾك.
اظػرغلقة،مبؾغتمأسؿاضفا.مأحلتمبأغهمؼلؿلؾممهلا،مومؼغورمسيمدرادؼبمسؿقؼةم

دػامسؾىماغؿزاعماظلرتة،مومملمؼدرمطقفمظوتمعددمذراسقهمإديماخلؾف،مؼلاسم)...(
مأنمخيؾصمذراسقه، محاول م)...( مراحتمتوثؼه مو ماظصوسي،  سؾىمزغدؼهمحبزاعفا

ومؼلؿعقدمادلؾادرة،مإالمأغهمملمؼػؾح.مطاغتمضدمضػزتمومتـاوظتماظرذاش،مومرعؿؿهمم
م.م22ضداعي.مسـدمادلكؿارمؼاموظدماظزاغقة"م-خبرروذة،مومأعرته:م

م-ومػلمسؾورةمسـمصلقيمزعـقيمعـماظػلقوتماٌكقوظقيمظؾؾطؾم-تدلمػذهماظػؼرة
ماظؾوئس،م مبقضعفو ماٌؼفقرة ماىزائرؼي ماٌرأة مخمقول مأسؿوق ميف مورور متغؾغؾ  سؾك
مشوصؾًو.م مأومصرغلقًو معغؿصؾًو مظؾؾمسماظذيمؼعوغقفماظرجؾمدقاءمطونمجزائرؼًو ومإدراطفو

ؾدو.مصفلماظيتممتؿققمغػلفومإشممظؽـماٌرأةمػـومضدمغوظًمعؾؿغوػومعـماظرجؾنيمسؾكمعومؼ
تؾؽماٌزاؼوماظيتمؼػؿؼرمإظقفومرجؾفومومؼـػردمبفوماظرجؾماظغربل،معـمسـوصرمعغرؼيمرطزم
سؾقفوماظروائلمبنععونمومػلماظقدوعي،مزرضيماظعقـني،موماظشعرماألذؼر.مظؽـفومتعرفم
مأنمذظؽمظـمؼؽقنمعـمغصقؾفو،مومؼؾدومأغفوماػؿؾؾًمأولمصرصيمظؿقؿؽمبفذاماظرجؾ

مالم مدصقـي مرشؾي مأرػلتمبفو مظذة مصوزتمبوظؾذتني، اٌكؿؾػ،مصػعؾًمذظؽمبوعؿقوز،مو
تـوهلومأؼيماعرأةميفمجقؾفومإالمعومغدر،مومظذةماظعؿؾماىفوديماظذيمعؽـفومعـماسؿؼولم

مرجؾمسلؽريمعـماظعدوميفمسؿؾقيمصدائقيمعـؼطعيماظـظرل.

فوماظعلؽريماظػرغلل؟مصنشممأؼـمميؽـمأنمغـلىمتؾؽماظؼؾؾيماظطقؼؾيماظيتمأشرضًمب
محؿكمشؿرتمجؾقـف؟مم-يفميظيمذؾؼم-أومتؾؽماظدعقعماظيتمدوظًمحورضيم

ماٌلؿقىماٌكقوظلماظذيمؼـػٌمسؼدًام ميفمػذا مجدًا متؾؼكمغلؾقي ماإلجوبي مععمأن  و
ومعؽؾقتوتمحضورؼيمتضطرممبفومظقاسٍمصمادماٌرأةماىزائرؼي،مإالمأغفمميؽــوماظؼقل.م

ماٌكقوظ ماظقاضعي مػذه ماٌرأةمبلن مغػلقي معـ محلودًو، مجوغؾًو مطشػً مضد ماٌؿػردة، قي
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اٌلؿعؿرة،ماظيتمترطًماظروائلمغػلفمؼؿلوءلمبعدػو.مدونمأنمؼفؿديمإشممجقاب،مأوم
ماظػرغللم ماظعلؽري مخمقول مإشم مؼدخؾ مأن ماطؿػك مبؾ مهؾقؾفو، مسؾك مرمرؤ  حؿك

مػذه مدؾقك ميف مبدوره مذقؽًو مؼػفؿ ممل ماظذي ماٌلؽني مظـو مصقؼقل مؼلؿـطؼف اٌكؾقضيممو
"حنيمطاغتمتعؾثمبشعري،مملمتؽنمالمسربقةمومالمعلؾؿة،مومالمأجـؾقةماظعفقؾي:م

مداسؾتم مو محـون)...( مدلكؾوق مرضقؼة مأصابع مطاغتمصؼط مأػؾفا. مجؽتمأضاتل سين.
أصابعمسذراء،مالمتعرفمظغيتمومالمأسرفمظغؿفا،مذعرمرأديمومضؾؾؿين)...(مصؼدم

شرائزماحلبموماظؾغض،مومإغينمظػكورمسشـامظؾقظاتمضصارمطلمعامسيمبشرؼؿـامعنم
م.23بذظك.مظؿػعلمبيماظؾدوؼةماجلؿقؾةمعامتشاء"

ماٌرأةماىزائرؼيماظيتمتقاظًمسؾقفومطؾمأغقاعمايفى،م مظقسيمدصقـيمطؾؿؿفو  إغفو
مايضوريم متػرغمصقفمعؽؾقتفو موجدتمعؿـػلًو ماظؼفر.محقـؿو ماظقصوؼي،مو ماظؼؿع،مو و

اتلوممػذهماظقاضعيمبؽـرلمعـماظقاضعقي،مإالمأغفومماٌذلاطؿمعـذماألزل.مومسؾكماظرشؿمعـ
مغػقسم مؼلؿؾطـ ماظذي ماىؿعل ماظالذعقري معصدرػو مبوسؿؾور مبوعؿقوز، مخمقوظقي واضعي
مظـوم مزلقً مأغفو مطؿو مآغذاك. مذرصف ميف محؿك ماحملؿؾ، ماىزائري ماجملؿؿع أصراد
مؼلؿفوم مأن ماظروائل مصضؾ ماظيت ماىـلقي مظؾظوػرة م مشربل مالذعقري مجوغى بؿعرف

مبو ماظؾدويماإلغلاغقةظلؿي ماظعربل مو ماٌؿقضر، ماظغربل ماظؼطؾون مؼؾؿؼل محقٌ ،
مهلذام ماىؿعل ماظالوسل متلؿقرـ محمرعي مخمقوظقي مصلقي مبلوط مسؾك )اٌؿكؾػ(،

ماًرل.

 ادلظفرماظؿفلقديمظؾزعنم)اظشكصقاتمادلكقاظقةمادللؿقضرة( .2

ذاتمبعدمزعينمتصودصـوميفمرواؼوتمعومبعدماظؿلعقـقوتممظعؾمأولمذكصقيمخمقوظقي
م) مػلمذكصقي مورور مظزعانظؾطوػر مبو مػلممدقدي ماظدػوظقز،مو مو ماظشؿعي ميفمرواؼي )

ذكصقيمسوبرةمظألزعـيمتظفرميفمطؾماظعصقرمومتؿفؾكمظعؾودماهللماظصويني،متؼقلمأمم
م مالبـؿفو: مسؾقاًقزران ماهلل، مردول محػقد مبوظزعان، مدقدي مجدك ماظصالةم"إغه  ه

 وماظصقام،مزاعنماظلقدماظؾكاري،موماظلقدمسؾدماظؼادرماجلقالظي،مومصؾىمباألوظقاء

مصعاًل.مم وماظصاحلني.مالمأحدمؼعرفمعدصـهمومالمتارؼخمعوته،مومالمعامإذامطانمعقؿًا
مإثرمجقل،ماحلدؼثمغػله،مومؼـؿظرونمجتؾقهمعنمجقلم ؼؿقدثمسـهمغلؾهمجقاًل

ما مسي مؼؾكل مال مأغه معع مو م معنمآلخر. ماهلل مأحؾفم مدلن مإال مؼظفر مال مأغه مإل ظظفور،
ذرؼؿه،مومالمؼظفرمإالمسؾىمحاصةماظزعان)...(مظؼدمزفرمسيمضرؼةمأبقك،مشداةماغدالعم
مسيم مو مادللفد، مإدي معـفم ماظواحد مؼؼود مأبوك. معـفم مو مواحد، معن مألطـر اظـورة،
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عرةمطفاًل،ماظطرؼقمؼؼولمظه؛ماغؿظرواماجلؿعموماظؿؼصري.مؼظفرمعرةمذابًامؼاصعًا،موم
مػرعًا" مذقكًا معرة مسؾكماألزعـي،م24و مػقؿـؿفو ماظشكصقي ماٌظفرمولدمػذه موبفذا .

ظؿؼػمحوردًومسؾقفومترضىمتؼؾؾوتفومومصروصفو،مومعومعلدوةماظؿلعقـقوتميفماىزائرمإالم
مادؿدسً ماظيت ماظزعـ متؼؾؾوت ماظروائلم-إحدى ماظشكصقيمم-حلى مػذه حضقر
ممطؿوموضػًمسؾكمجؾقؾماألحداثمسدلماظؿورؼخ.اظلرعدؼي،مظؿؼػمسؾكمأحداثماٌرحؾيم

وماٌؾققزمأنمزوػرةممتـؾماألزعـيمسدلماظشكصقوتمادذلاتقفقيمادؿفقتماظطوػرم
رور،مظـفدمأنمطؾمذكصقيمعـمذكصقوتفماظرئقليممتـؾماغشطورًامزعـقًومبنيمذكصقيم
متؿعوؼشم مو ماٌوضل. متلؽـ معلؿقضرة متورسمقي مذكصقي مو مايوضر متلؽـ واضعقي

متورسمقًومماظشكصقؿون مخمقوظقًو مآخر مو مراػـًو موجقدًا مظؿؿـقفو ماظرواؼوت. مأبطول يف
متلؿظؾمبف،مومتضوسػمدالظؿفوماظرعزؼي.

م)اظواضعقة/مادلكقاظقة(ماالغشطارماظزعينمظؾشكصقاتم.أ

ماظؿصقؼريم مأدؾقبف متلؿ معػورضوتقي مادذلاتقفقي مادؿكدام مإشم مورور ماظطوػر ؼعؿد
محقـؿوظؾشكصقوت مؼغؿلم؛ مفو متورسمفو مرحؿ مويف متؿكذهممايضوري ماظذي اظدؼين
اظعرؼؼي،م"ومظعؾماذمراطممماحملؿػؾمبلصوظؿفومظقميفمخمقوهلوماالجؿؿوسلمم،عرجعًومزعـقًو

مبقصػفم ماالجؿؿوسل ماظؿورؼخ ميف معـكررًو ماالجؿؿوسلمرمعؾف اظـصماظروائلميفماٌكقول
مخوظدًا" ماظ25غصًو مؼؿؿؽـ مخمقوظقًو ماٌؿقؼؼي ماظدميقعي مبفذه مو مععم، ماظؿػوسؾ معـ ـص

مذكصقيم مظؽؾ مصؿضقك ماٌؿؽـي. ماظالحؼي مو ماظراػـي مو ماظلوبؼي ماظؼراءة مأزعـ خمؿؾػ
مصقتونم مؼؿصودىمعـفو مذاتماألصؾماظذلاثل،مطلمنو ماظزعـقي مضرؼـؿفو ماظؿؽقؼـ حداثقي
ؼؿؼدممأحدػؿومخمورؾًومسصرهماٌضطربمبوىلدموماٌالعحموماظػعؾميفماىوغىماظظوػر،م

أذنماظشكصقيموماظؼورئمععًومبصقتمتراثلمعوٍضميفمجوغىماظؾورـ،مومؼفؿػماآلخرميفم
مػؽذام مو مشوبرة. مسصقر معـذ مذؽؾًمتورسمفو متورسمقي مو ماجؿؿوسقي ممبرجعقي ظقذطرػو
ؼؿزاوجمايوضرماٌؾوذرمبوٌوضلمشرلماٌؾوذرميفمطؾمذكصقيمعـمذكصقوتمرواؼوتمعوم

 وضلماًوظدمبشكصقوتفمبعدماظؿلعقـقوتميفمادذلاتقفقيمادؿؾصورمصنيمؼزاوجمبنيماٌ
ومعكثرهمومأحداثف،موماٌلؿؼؾؾماظضـنيماظذيمؼرؼدمظفماظروائلمأنمؼلذلذدمبلوبؼمسفدهم

معـمخاللمػذهماالدذلاتقفقيماظزعـقيماظيتمتشقدػوماظشكصقوت.

م  
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 )اظؿكققلمداخلماظواضع(مميفمرواؼيماظشؿعيموماظدػوظقزمم-*

مأوشم مثالثمذكصقوت.ممتطوظعـو ماظدػوظقز( مو ماظؿلعقـقوتم)اظشؿعي رواؼوتمعرحؾي
مر مايداثلماٌعوصرشؿ متؿؾؾسمثالثيمذكصقوتمذاتمعرجعقيمتراثقيمعظفرػو ،مصنغفو

م:متؼذلنمبفومخمقوظقًومدؼـقي

مظؾقرطيم محدؼـًو ماٌـؿلى ماظشؾوب مألحد مرجوظقي مذكصقي م: مزفقرًا أوهلو
ماٌ مو ماىفود، مبروح ماٌقظع مو مإشمماإلدالعقي، متفدف معلؿؼؾؾقي مأصقظقي مألصؽور ؿؾين

مإسودةم مو مإشمماألصقل، ماظعقدة مإشم متفػق مذكصقي مرمعؾفو معو مإدالعقي، تلدقسمدوظي
ماغفزاعوتماظدولماظعربقيمومذعقبفو.مذكصقيم إحقوءماألجمودماإلدالعقيماظيتمرؿرتفو

ـقوت،مملمؼؾحمظـومورورمبوزلفوماظقاضعلمسؾكماظرشؿمعـمععوؼشؿفومألرقرامعرحؾيماظؿلعق
ومظؽـفمؼؽؿػلمبؿؼدؼؿمطـقؿفوماٌلؿؿدةمعـماظؿورؼخماإلدالعلمومػلمذكصقيمسؿورمبـم

"ظوغهمميقلمؼودر،ماظذيمؼؿزؼوممبالعحمهوولماظؿشؾٌمبؽـقؿفماىدؼدةماظؼدمييمػذه:م
إديماظلؿرة،مسقـاهمدوداوظن،معشعؿان،مأغػهمبنيماظؼصرموماظطول،مميقلمضؾقاًلمإديم

ممم مخـابؿاه مبقـؿا مخالدقةماظػؾطقة، مبؼاؼا مسؾى مؼدل ممما مبارز، مبشؽل ؿؾؽؿان
معـؽؾاهم مروؼؾة مضاعؿه ماظشػؿني، مؼطؾع ماظذي ماالطؿـاز مبعض مذظك مؼعزز بعقدة،
سرؼضان.)...(مسيماظـالثنيمعنمسؿره،معفـدسمسيماظـػط،مضقاديمسيماحلرطة،مؼـاصرم

م.26"اظعؼلموماالسؿدال،مومؼؾغضماجلفلموماظؿطرف،مامسهماحلرطيمسؿارمبنمؼادر

وغقفومذكصقيمغلوئقيمظػؿوةمسوصؿقيمصؼرلةمايول،متؾقٌمسـمإثؾوتموجقدػومومث
عـمخاللماحملووالتماظقوئليمإلرمودمسؿؾمؼلذلمحولمسوئؾؿفو.مصؿؾؿؼلمميفمػذاماظعصر

بوظؾطؾم)اظشوسر(ماظذيمؼعفىمبشؽؾفوماظذيمؼقحلمظفمبلصقلمومسروقمأدالصفومعـم
ماألصؾقني مإشممجوغىمازلفومماظلؽون مصقؿـقفو ماظؿورؼخ. مو مايضورة مو ماألرض، هلذه

مػلمزػرية"مايؼقؼل مو ماإلدالعقي، ماًالصي متورؼخ معـ معلؿؿدة مسرؼؼي متلؿقي "
،مومػقماظؾؼىماٌكقوظلماظذيمعـقفمإؼوػوماظؾطؾم)اظشوسر(ماظذيمراحمؼعرصفوماخلقزران

ماالدؿ مػذا معـفو مادؿعور ماظيت ماإلدالعقي ماظذلاثقي مصؿاةمم:بشؾقفؿفو مػي "اخلقزران
مظؿـفبمػارونم ماظعؾادي، مأخذتمإديماظؼصر مو مدؾقتمعنممشالمإصرؼؼقا، بربرؼة

م.م27"اظرذقدم)...(مظؼدمضؿؾتمأحدمأبـائفامظؿوظيماآلخر،مطاغتمأعًامسفقؾة

م  
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ومثوظٌماظشكصقوتمػلمذكصقيمبطؾماظرواؼيم)اظشوسر(ماظذيمأرؾؼًمسؾقفمصؿوتف:م
ميؿوحمعـمغػسماٌعنيماظؿورسملماظذيمظؼؾفمبفومومػق:ممزػرلةم)اًقزران(مظؼؾًومخمقوظقًو

ملمالمتؽونمم-ػورونماظرذقد.محقـؿومردتمسؾقفمبعدعومأرؾؼمسؾقفومتلؿقيماًقزران:"
ماظرذقد؟ مأحدػؿوم28"ػارون مزعـقني محبضقرؼـ متؿؿؿع ماظشكصقوت متؾؽ مصمقع مو .

مظؾقوضرماٌدغسموماآلخرمظؾؿوضلماٌؼدس.

مؼرصعمؼدؼفميفمرواؼيتماظقظلماظطوػرمم-** ماظقظلماظطوػر ؼعقدمإشممعؼوعفماظزطلمو
م)اظؿكققؾمداخؾماظؿكققؾ(م-بوظدسوءم

أعومرواؼيت:م"اظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل"،موم"اظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفم
م مػق: معقحدًا مبطاًل مصؿؿكذان ماظطاػربوظدسوء"، ماٌرجعماظوظي مغػس مزمؿؾ ماظذي ،

بؾمغؼقلمإغفمغلكيمعطوبؼيمظفميفمعؼدعيمرواؼيمماٌكقوظلمظشكصقيمبقظزعونماظلوبؼي.
مضول: مؼرصعمؼدؼفمبوظدسوءمحقـؿو ماظوظيم"ماظقظلماظطوػر مزفر ماظدػاظقز مو ماظشؿعة سي

 بادممدقديمبوظزعانمومػوماظذيمحركمأحداثماظرواؼة،محقثمخيؿؾطماألعرمبقـه

م.29"ومبنيماظؾطلماألدادي،ماظشاسر،مومطذاماظؾطؾة،ماخلقزرانم

اظدؼـقيمذاتماٌرجعماظصقيفمعـمخاللماظذلطقىماالزللمظؾؾطؾمومتؿضحماًؾػقيم
ػاظقظل/اظطوػرؼ،مومذظؽمتقضقحمضدعفمظفماظروائلميفمرواؼيماظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفم

أمماظوظيماظطاػر)...(مػوماظعؼلمموماظوظي،مدواءمأطانمدقديمبوظزعان"ماظزطلمضوئاًل:
ماحلرطاتم مسي متؿؿـل ماظيت ماظعدؼدة، مجتؾقاته مسي مادلعاصر مادللؾم مظإلغلان اظؾارن

م.30اإلدالعقةمبشؽؾقفاماظػرديموماجلؿاسي"

ومادلؾقوزمأنمػذاماظرتطقبماالمسيمؼؿؼدممسـواغيماظرواؼؿنيماظلابؼؿني،مظقغؿرم
مدؼينمصوسيمعؿع ممبعفم مسدةماظـصنيمادلـضوؼنيمحتؿفؿا مذظكمدواٍع مو مادلشارب. دد

 ؼوضقفاماظروائيمغػلهمعـفام:مأنمػذهماظرواؼات:"مسؾىمرشممعامصقفامعنمجترؼد

مبؽلمجتاوؼػفام ماإلدالعقة ماظـفضة مؼؿـاولمحرطة مواضعي، مدرؼاظقة،مػيمسؿل  و

مأؼضًا"م مأداظقؾفا مو ماجتاػاتفا، مبؽل معـمجفي،مومعـمجفيمثوغقيمغؾقظم31و .مػذا
"حاظةمم:ممب محوالتمص نمعشفقدةميفماظؿورؼخماإلدالعل:معـؾمترجعموضوئعماظرواؼؿني

ضؿلمخاظدمبنماظوظقدمدلاظكمابنمغوؼرة،مصػيمحنيمراظبمسؿرمابنماخلطابمرضيماهللم
سـهمبرجممخاظدمومػومعوضفمعؾدئيمسيمعـؿفىماظصراعةموماظؼلوة،مضالمأبومبؽرم
                                                                                                                                        

 550.صم،غػلف اٌرجعم28
29

 .23.،مصؼرصعمؼدؼفمبوظدسوءورور،ماظطوػر،م 
30
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معاظ معلأظة مسي ماظرتاجقدي مو م)...( مخاظد ماجؿفد مظؼد مسـه، ماهلل ماظشاسرمرضي ك
اظظرؼفماظذيموػؾهماهللمذيااًلمخارضًا،مظقسمسيمعوته،مإمنامسيماظـذرماظعـقفماظذيم
معؿؿمم مأم مأرعؾؿه مسؾقفا متضع مأثػقة، مػذا معاظك مرأس مجعل مػو مو مخاظد، حؼؼه

م.مومتؿؽررمػذهمايودثيميفماظرواؼؿنيمدونماغؼطوع." 32اظؼدر

ومالمختؾقماظشكصقوتماظػرسقيمأوماظـوغقؼيمبدورػومعـماالغؿلوبمإشممشرلػو؛معودميم
معـم معلؿعورة مسوئؿي مذكصقوت مطؾفو مو متراثقًو، مأو مدؼـقًو مأو متورسمقًو ماعؿدادًا ظذاتفو
اظؿورؼخمعـفومسؾكموجفماًصقص،مذكصقيماظػؿوةمبالرةمبـًماٌؾؽممتقؿمبـماٌعز،م

د،مصوحىمضؾعيمبينمضمودمبوٌلقؾي.مومعومتؾؾٌمأنمزوجيماظـوصرمبـمسَؾَّوسمبـمضمو
تـشطرمػذهماظشكصقيمصؿؿكذمػقؼيمأممعؿؿؿمزوجيمعوظؽمبـمغقؼرةماظيتمخؾػفمسؾقفوم
سؿرمبـماًطوبمرضلماهللمسـف،موماظيتممتؿقحدميفميظيمودرمصقيفمععمطؾمروظؾوتم

ماٌؼومماظزطل.مصققؿؾـمصمقعفـمادؿمأممعؿؿؿ.

يمأممعؿؿؿمعـؾمبؼقيماظطوظؾوت،متؿؿوػكماٌرؼدةماٌؿؿقزةمومبوإلضوصيمإشمماختوذػومػقؼ
بالرةمأؼضًومععمذكصقيمحققاغقيمػلماظعضؾوء،مومػلمدابيماظقظلماظطوػرماظيتمؼرطؾفوم
صؿؿقجفمبفمطوظدلاقمسدلمطؾماألضطور،موماٌؾققزمأنمذكصقيماظعضؾوءمػذهماغشطورؼيم

،محقٌمؼؿلوءلمصوحؾفوماظؿؽقؼـمأؼضًو،مصفلمعلؿعورةمبدورػومعـماظؿورؼخماإلدالعل
مبـاضةمردولم"م:محقلمػقؼؿفو معنمسضب،مأممتقؿـًا مبأذغقفا ػلممسقتماظعضؾاءمدلا

م.33"اهللمصؾىماهللمسؾقهمومدؾم

معـم مبدورػو مأنمػـوكمذكصقيمعوظؽمبـمغقؼرةميفماظرواؼؿني،مومػلمعلؿعورة طؿو
ماظؿورؼخماإلدالعلمأؼضًو،موماظيتمتؿؿوػلمععمطؾمرؾؾيماٌؼومماظزطل.

ميفمرواؼيمضصقدميفماظؿذظؾم)ماظؿكققؾماخؿزالمدوخرمظؾؿورؼخ(مم-م***

اخؿزالماٌظوػرماظؿورسمقيموماظذلاثقيمظؾشكصقوتماظروائقيمصقؿومتؼقممبف،معـممميؽـ
مبـظرلتفوم متؾقؼفو موضوئع معـ متعقشف معو مأو مأحداث، معـ مبفو مزمقط معو مو أصعول،
اٌلؿعورةمعـماظؿورؼخ.محقٌمؼؿؿماخؿزالماظؿورؼخمومذكصقوتف،ميفمصعؾمأومصػي،مأوميفم

مروائقيمخت معـمررفمذكصقي مبفو مظالضؿداء ؿؾػمطؾماالخؿالفمععماظشكصقيمدسقة
اظؿورسمقيماألصؾقي،مومععمذظؽمصفلمتـشدميفمادمطورفو،موماغفزاعفو،ماالظؿقوقمبذظؽم
ماظؼورئم مؼلؿقضر محقـؿو معػورضًو، مو مدوخرًا ماضؿداَء ماألعر مصقضقك ماٌؼؿدى، اظـؿقذج
صقرتلماظشكصقؿنيم)اظـؿقذجماظؿورسملماٌؼؿدى،موماظـؿقذجماظروائلماٌؼؿدي(،مومػذام
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مبقضقحميفماظرواؼيماألخرلة:م ماظذيمغشفده ماظلوخر،مو مغطؾؼمسؾقفمتلؿقيماالضؿداء عو
مضصقدميفماظؿذظؾ.

مػقم مو م)اظقيف، ماظؾطؾ مُؼـَؼؾمصقف معػورق مهقلمخمقوظل مسؾك ماظرواؼي مػذه غؼػميف
ماظشوسرمم مذكصقي مظقؿؼؿص ماظعؾودل ماظعصر مإشم مايوضر مسصره معـ ماألصؾ( ميف ذوسر

لمذوسرمتذظؾمظؾقؽوممبشعرهمرؿعًوميفمإعورةمأوموالؼيمظؽـماظعؾودل:ماٌؿـيب،مومػقمأو
ماظؾطؾمحوًٌو:م مأذاءم"دونمجدوىمؼؼقل مسـدعا مظألعري، ماإلعارة مأعـح مادلؿـيب،  أغا

ومأغؿزسفامعـهمسـدعامأذاء.مأرصعهمومأخػضه.مأسزهمومأذظهم)...(مأتعرفمعؾؽًامامسهم
ـوا.مطـريمسؾقفممأنمؼؽونمادلؿـيب؟مادؿدرجمادلؾوك،مأنمؼؿـازظوامظهمسؾىمعؾؽفممصفؾ

مصؼط مواحد مبؿاج مػم مو متاجني، .مومٌومتلطدمعـمأنمتذهللمالمروئؾمعـفمادؿدركم34"ذا
مبف:م مأبوم"حولماٌؿـيبمععؿدلًا مظؽان ماظشعراء، مأؼفا مظؾشعراء ممتـح ماإلعارة مأن ظو

اظطقبمادلؿـيبمأولمأعري،مصؼدمدعىمإظقفامبؽلمجفدمومإخالص،مغظممأظفمومأظفم
دقعؾمماجلؿعمممنمضممجمؾلـامبأغينمخريمم)...(م،مصؾممؼصدضهمأحدضصقدمسيماظؿذظل

م.م35"عنمتلعىمبهمضدم

مبلػؾم ماٌلزوم، مايوظل مسصرغو ميف ماظشعر مأػؾ مدوخرة مبطرؼؼي مرمؿع ممتـؾ مػق و
ماغفزاعلم موضع مسؾك ماظؿفؽؿل ماالضؿداء مػذا مؼدظؾ محقٌ ماظذػؾقي، مسصقره ميف اظشعر

علموظقف،مملمرمدمظفمغظرلميفماظؿورؼخممظؾؾطؾماظذيمأذظؿفماظقزقػيمايؽقعقي،مومصلود
مبنيم ماظػرق ميف مو معقاظل. مو مأدقود ماظلالرني، مو ماألعراء مظدى ماٌؿـيب متذظؾ دقى
اظعصرؼـ،مومبنيماظؿذظؾني،مومبنيماظشعرؼـ،موماظشوسرؼـ،معومؼؽػلمظـلؿشعر،مسؿؼم
درطوتماالدمطوطموماظؿشقمموماظذلماظيتموصؾمإظقفومعـؼػقامػذاماظعصر،محؿكمصورتم

فوغيموماظذلماظيتمبؾغفومغظرائفؿميفماظعصقرماظذػؾقيمظؾـؼوصيماظعربقي،مذاًلمومعفوغيماٌ
ميفم مإععوغًو ماظروائل مصوشفو مدوخرة، متفؽؿقي معؼورغي مظعؿري مػل مبوٌؼورغي،و ذػؾقني

متصقؼرمعومحوقممبـؼػمسصرهمعـمعفوزلميفمسوٌفماظـؼويفماظؾوئس.م

عالذًامعـماغفزاعفومومادمطورفومملمودماظشكصقوتماظروائقيميفماغشطورػوماظلوخرم
مصقرةم متقضقح ماألخرل ميف موميؽـ ممبكقوهلو. م مسؾؼ ماظذي ماٌؼدس ماظؿورؼخ ممتـؾ دقى

ماالغشطورماظلوخرمظؾشكصقوت،معـمخاللماىدولماظؾقوغلماظؿوظل:

م  
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م
مضرؼـؿفاماظؿارخيقةمماظشكصقةماظروائقةماظرواؼة

م
اظشؿعيموم

ماظدػوظقز
م

ماظرذقدمػورونماظؾطؾماظشوسر)ؼقدػمدؾيت(
اظشوبماظلؾػلماظذيم

مؼلؿصقىماظؾطؾ
مسؿورمبـمؼودر

اًقزرانمواظدةمػورونمماظػؿوةمزػرلةمشرمييماظؾطؾ
ماظرذقد

اظقظلماظطوػرممم-
ؼعقدمإشممعؼوعفم
اظزطل+ماظقظلم

اظطوػرمؼرصعمؼدؼفم
مبوظدسوء

معوظؽمبـمغقؼرة رؾؾيماٌؼومماظزطل

أممعؿؿؿمزوجيمعوظؽمبـممروظؾوتماٌؼومماظزطل
مغقؼرة.

 أتونماظقظلماظطوػر
م

اظعضؾوءمغوضيمردقلم
حمؿدمسؾقفماظصالةموم

ماظلالم
رواؼيمضصقدميفم

ماظؿذظؾ
ماٌؿـيبماظشوسرماظعؾودل اظؾطؾماظشوسرم)اظقيف(

م

ماغفزاعوتفؿمايضورؼي،ميفم مبعدماظؿلعقـقوتمسزاء موجدمأبطولمرواؼوتمعو ومػؽذا
اظؿورسملماظذيمسودمبفؿمإشممايضورةماظعربقيماإلدالعقيميفمماظعقدةمإشممصضوءمخمقوهلؿ

مسظؿيم مبوظعظؿي، ماالغفزاعوت مطؿو ماالغؿصورات متؿفؾؾ محقٌ مػـوك مسصقرػو، أزػك
تؾؽماظشكصقوتماظؿورسمقيماٌلؿعورة.مومطؿمػلمدوخرةمتؾؽماٌػورضيماظيتمؼؿؿـؾمصقفوم

ما مظؾؼقؿ مومادمطورًو متؾقثًو ماظعصقر ماظـؼوصقي،مبـؿوذجماإلغلونماٌشقهميفمأطـر إلغلوغقيمو
أثقؾيماجملدموماهلؿيميفماظعصقرماظذػؾقيمظألعي.مظؾؿعؾرلمسـموضعفماظذيمملمؼعدمؼؿقلرم

مصفؿفمإالمبوٌؼؾقب.

ماإلؼدؼوظوجيمغشطاراالمعن .مب ماظؿؿوضع مإدي ماظػينممادلكقاظي مبني  )ادلرواحة

موماظواضعي(

ؼؾدومأنمإدخولماظقاضعلميفماظقاضعماظروائلمادذلاتقفقيمععروصيمظدىماظطوػرمورور.م
ومػقمالمؼـؽرمذظؽمبؾمؼمطدمسؾقفمطؾمعرةميفمروبعمدوخر.مومػذامعومندهمعـاًلميفمتؾؽم
اإلذورةماظيتمادؿفؾمبفومرواؼؿفمضصقدميفماظؿذظؾمعؾوذرةمبعدماإلػداءمصؽؿى:مػأسؿذرم

أحدمذكقصماظرواؼيمصؿومذظؽمإالمحمضمصدصي...ماهللممٌـموجدمتشوبفًومبقـفمومبني
شوظىؼ.مومػقمعومؼمطدمتؼصدماجؿالبماظقاضعلمإشممسوملماظقاضعماظروائل،مجوسالماظعالضيم
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بنيماظقاضعموماظرواؼيمأطـرمعـمسضقؼي،محؿكمأغفومالمهؿوجمإشممدـدمبرػوغلمؼمطدػو،م
وماظروائل،موماظذيمبوتمومعؾطاًلميفماظقضًمغػلفمذظؽماظػصؾماظؿعلػلمبنيماظقاضعلم

"اظرواؼي،مذلغفومذلنمدوئرماألذؽولماظؿعؾرلؼيموماظػـقيمعـمم:مسدؼؿماىدوىمٌومصورت
ختققؾقيمومشرلمختققؾقي،مالمتعدومطقغفوممنطًومثؼوصقًومؼشؽؾموحدةمرئقلقيمعـموحداتم
ماٌعـك،م مبفذا ماظقاضع. معـمسـوصر مؼشؽؾمسـصرًا مبوظؿوظلمصفق اٌكقولماالجؿؿوسل،مو

وماظقاضعمحمػقرًاميفماظرواؼي،ممبؼدارمعومتؽقنمػذهماألخرلةمحمػقرةمماالجؿؿوسل،مؼغدو
م" ماٌعوش36صقف ماظقاضع مصـع معـ مبـقي ماظػين، مواضعفو مصور مبوظؿوظل مو مإشممم. مدؾقاًل و

ومظـمؼؽقنمػذاماألعرمشرؼؾًومومالمماظؿؿقضػمعـفمصـقًو،موماظؿؿقضعمعـمضضوؼوهمإؼدؼقظقجقًو.
قـؿومغعرفمأنماظقاضعنيمضدمغفضومعـمغػسماظؼوسدةماالجؿؿوسقيمػذاماالغشطورمتػرؼؼًومح

وماًؾػقيماظؿورسملمومايدثقي.مدومنومحوجيمإشممغظرؼيماغعؽوسمأومرؤؼيمعقؽوغقؽقي،م
مومآظقيمغؾؼلمبفومبنيماظقاضعنيماٌؿقحدؼـمأصاًلمسؾكمعلؿقىماظؼوسدة.

مظاألغلاقماظـؼاصقةماجلاػزةمم-رابعًا ظدىماظطاػرممؾوضائعماظؿكققؾقةعرجعًا
ممورار

إذامطوغًمصضوءاتماظزعـموماٌؽونموماظشكصقوتمأغلوضًومخطوبقيمسؿدماظروائلمإشمم
وفقزؼفوممبكؿؾػماحملؿقالتماظـؼوصقي،مبوظطرؼؼيماظيتمؼرؼدػوموماظؽؿماظذيمؼرؼده،م
ومضمؾفومبوظدالالتممبكؿؾػماظدالالتماظرعزؼيماٌؿفذرةميفماٌكقولماىؿعل،مصننمػذام

مغػل مأذؽواًلماٌكقول معـفو ماشذلف ماظيت ماىوػزة ماظـؼوصقي مبوألغلوق معؾقؽًو مؼزال مال ف
دردؼيمومأخرىمشـوئقيمومأمنورًومجمردةمومأخرىمعودؼيمظقمثٌمبفومخمؿؾػماظػضوءاتم

ماظلردؼيمًطوبفماظروائل.

ومظقمتؿؾعـوماٌدوغيماظروائقيمٌومبعدماظؿلعقـقوتمسـدماظطوػرمورور،مظقجدغوػومتزخرم
مبعدًامبلظقانمذؿكمع ماٌ نماظروائلموممتـقف مظؿلـد ـماظػـقنماظشعؾقيمجوءتمصمقعفو

أغـروبقظقجقًومومحضورؼًومؼعؿؼمذعرؼيماظـصماظلرديمومؼـرؼفممبلقوتمثؼوصقيمومصـقيم
سدةمذاتمأصوظيمسؿقؼيماألثرميفمخمقولماجملؿؿعماىزائريم،مظقصـعمعـفوماظروائلمعوم

م مب : ماظـؼويفماٌعوصر ماظـؼد ميفماصطالح مأغلوقمؼلؿك مطؾفو مو ماألدبقي. تداخؾماألغقاع
ثؼوصقيماسؿوعًمصضوءاتماٌؽونموماظزعـموماظشكصقوتموماألحداثمذاتماظؾعدماٌكقوظلم

ميفماحملؽلماظلردي.م

م  

                                                                                                                                        
36
 .30 .،مصاظرواؼيماظعربقيمبنيماظقاضعموماظؿكققؾم،رصقػمرضوم،صقداوي 
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،مورضيومعـؾؿومتعٍماٌدؼـيماٌكقوظقيماظعفقؾيمبوظشكصقوتموماظرعقزموماظظقاػرماً
طوئػيمعـماظػـقنماظشعؾقيماظذلاثقيمصننماٌدؼـيماألظقػيمعقازاةمععمذظؽمهػؾمبدورػومب

ظغؾطةممماظعوظؼيمبوٌكقولماىؿعلماظذيمؼـؼؾفمورورمعشؽاًلمغلؼًومثؼوصقًومميـحماظدميقعي
ماظؾدوؼيمظؾؿفؿؿعماىزائري.م37اظؾداؼات

صػلماظشؿعيموماظدػوظقز،مؼعقشماظؾطؾ)اظشوسر(مجبلؿفميفماظعوصؿيماىزائرؼيماظيتم
ماإل معلرلات مبفو ميفممدالعقؼنيتعصػ مصقعقش مذػـف مأعو مدوظؿفؿ، مبؿلدقس ايوٌني

معوضقفماظؼرويماىؾؾلماظذيمتعصػمبفمشوراتمجقشماالدؿعؿور.

مذقارعم مو مدوحوت ميف مجلدؼًو ماإلدالعقني معـ ماحملؿشدة ماىؿوػرل متعقش طؿو
اظعوصؿي،مبقـؿومتعقشمبلرواحفومومخقوهلوميفمحؾؿماظعقدةمبوظزعـمإشممسصقرماظعزمأؼومم

ميمومدوظؿفوماظؼقؼي.اًالصيماإلدالعق

تؿداخؾماٌلرلتونماظػردؼيموماىؿوسقي،مايوظقيموماٌوضقؼي،ماظؾدوؼيمومايضرؼي،م
مبقظقػقغقًو معزرمًو معؿداخؾماألظقان،مو ،معـماألصقاتماظيتمتشؽؾمععًومظؿـلٍمعقذقرًا

ماظػذلة.م مػذه ميف ماظيتمتـووره مضمالتماالضؿالع مجموبفًو مو مبلرضف مؼؿشؾٌ مثؼوصقًو غلؼًو
صؿقػؾماظرواؼيمبطوئػيمعـماظػـقنمعـمبقـفوماألعـولماظشعؾقيماظيتمتؽرسمتؾؽماظعقدةم

ماظالزبيمإشممعوضمبدويمؼرصضماالمنقوء.

ماألعـالماظشعؾقة .1

ماظؾداوةمظدىماىزائرؼني،معـماٌعروفمأنماألع ـولماظشعؾقيماظلوئرةمتؾؿصؼمحبقوة
معـفمضؾؾمأنمؼـدجمقاميفمحقوةماٌدن،مظؽـمرشؿمػذام ذظؾؽماٌقرـماألولماظذيماغؾـؼقا
مظقحيم مألحقاهلؿ،مو موصقػًو مو مبلظلـؿفؿ مظصقؼًو االغؿؼولمصؼدمزؾماٌـؾماظؾدويماظلوئر

صدمسدةممنوذجمألعـؾيمتؽرسمػذهمتطؾعمعوضقفؿ،مصػلمروواؼيماظشؿعيموماظدػوظقز،مغر
اظعقدةمإشمماألصؾماظؾدويماظذيمؼؽرسمسوداتفمومععؿؼداتفميفمػذاماظـلؼماظـؼويفماظذيم

مؼرصدهمػذاماىدولمحلىمترتقىماظرواؼوت:
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ماظصػقةمأعـاهلاماظشعؾقةماظرواؼة
ماظرضوصيمتغؾىماظؼصوب"مم-*ماظشؿعيموماظدػوظقز

ماظدواممؼـؼىماظرخومم-*
ماظعظوممتـوديمبعضفوم-*
ماظدممإذامعومحـمؼؽـدرمم-*
خذمبـًماظعؿقعي،مومظقمطوغًمبوؼرة،مم-*

مومخذماظطرؼؼماٌعؾقعيمومظقمطوغًمداؼرة
مضصماظراسمتـشػماظعروقمم-*

م(.78)
م(17)
م(17)
م(555)
م(57)م

م
م
م

م(519)
اظقظلماظطوػرمؼرصعم

مؼدؼفمبوظدسوء
ماظػرخميفمؼدمعـمزوام-*
ماظؾعوبمضمقدةموماظرذوممضمقدةمم-*
ايىمعومدمؾؽموماظصدلمعومغصدلمم-*

مسؾقؽ
ماظلورقمؼغؾىماظعلوسم-*

م(19)
م(32)
م(30)

م
م(81)

مضصقدميفماظؿذظؾ

م(51)مؼطقلماظلػرمومؼـؼطعماظطػرم-*
م(51)ماظؾلمترػـقمبقعقموماظؾلمختدعقمرقعقم-*
أخدممؼوماظؿوسسمسؾكماظـوسس،مومطؾفومم-*

مبوظـقممؼوماظراضد
م(53)

م
م(02)ماظعرقمجؾودم-*
سمؾػمربلمسؾكماظشفرةمومعومسمؾػشمم-*

م(01)مسؾكمضصوصفو

م(77)ماظطوئرمايرمالمؼؿكؾطمم-*
م(79)ماظراسماظؾلمعومتؼصقشمبقدقمخرلم-*
م(10)ماظقدماظقاحدةمالمتصػؼم-*
م(18)مطؾىمعومؼعضمخقهم-*
م(17)ماظؾلمدفرمؼؽؿؾمدفرتقم-*
م(19)ماظؾؾكمؼؾعدمسؾقؽابعدمسـمم-*
ؼؼقلمظؾلورقمخش،مومؼؼقلمظؾؽؾىمم-*

م(81)مػش

م(557)مرطىماظدابمسؾكمعقالهم-*
م(553)ماظعربلمسدوماظشفرةم-*
م(501)مػذامػقماظؼؿوشمأديموالمخؾلم-*
م(570)مرادقميفماظطنيمومػقمؼؼقلمآضنيم-*
م(570)ماٌقتميفمسوغؿقمومػقمزمركميفمزغوغؿقم-*
عـمربلمومعـماظؾلمعومسموفمعـممخوفم-*

مربل
م(573)

م
ماظدممإذامعومحـمإؼؽـدرم-*
معقلماظؾؼرةمؼقاظلمػرارػوم-*

م(577)
م(577)
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عـولماظقاردةمطؾمعظوػرمحقوةماإلغلونماظرؼػلماجملفزةمغالحظمعـمخاللمععفؿماأل
مايققاغوت معـ ماظداب"ايؿور"/اظؾؼرة}بدؼؽقر ماظؽؾى/ ماير/ ماظطوئر  ،م{اظػرخ/

ممصمؾي و مبفو: ماظؾصقؼي مؼشدم}األظػوز مخقط ماظطػر= ماظطوئر/ مأو ماظػرخ مصقت زوا=
اظدلدسيمإشمموركماظدابي/مؼعض=مغفشيمأومسضيماظؽؾى/مػش=مصقغيمظطردماظؽؾى/م

م.{آضنيمصقغيمظؿقػقزماظـقرمأوماظعفؾمسؾكماٌلرلم

رمومالمتدلمػذهماألعـولماظشعؾقيميفمبـقؿفوماٌرجعقيماظؾدوؼيمسؾكمأصوظيمتؾؿغقفومبؼد
مععفم مرمدي مؼعد ممل محقٌ ماىزائري، مؼعقشف مبوت معػورضوتل موضع مسؾك مهقؾ عو
ايدؼٌماٌؾوذرمومصقغف،مصؾفلماظروائلمإشممػذهماظقدقؾيماٌكقوظقيماظلوخرة.مصقغرفم

م ماٌؿقرطميف مايوضر ماظعصر مظقؽشػمسقرة ماظذلاثماظشعيبماظؾدويماٌوضل، تؾؾقيمعـ
ماألعؿطؾؾوتم مجوءتمععظؿ ماظؿلعقـقوتمعـولماهضره.مهلذا مبعد معو ميفمرواؼي ٌؿقاردة

عـؼلؿيمإشممضلؿنيمعؿـوضضنيمؼعؽلونماٌػورضيماظيتممتزقمطقونماظػردموماجملؿؿعميفم
مؼعوطلفم،مميـؾم ماظـوغلمعلؿعور مرؾقعلمو موجفونمأحدػؿو مظـو مايوظل،مصدلز اظعصر

ؽسماألولمحوظيماإلثؾوتموماظـوغلمحوظيماظـػل،مومتػصؾمبقـفؿومأداةمضؾىموزقػؿفومس
ماٌلورمبنيماظطرصنيماظـؼقضنيم:

م
ماظوجهمادللؿعارم)حاظةماظـػي(مأداةماظؼؾبماظوجهماألصلم)حاظةماإلثؾات(م

مطوغًمبوؼرةمومظقمخذمبـًماظعؿقعي
مطوغًمداؼرةمومظقمخذماظطرؼؼماٌعؾقعي

ماظرذوممضمقدةموماظؾعوبمضمقدة
ماظصدلمعومغصدلمسؾقؽمومايىمعومدمؾؽم

ماظطػرؼـؼطعمموممؼطقلماظلػر
معومسمؾػشمسؾكمضصوصفومومسمؾػمربلمسؾكماظشفرة

مؼؼقلمظؾؽؾىمػشمومؼؼقلمظؾلورقمخش
مخؾلموالمػذامػقماظؼؿوشمأدي

مػقمؼؼقلممآضنيموممرادقميفماظطقؼ
مػقمزمركميفمزغوغؿقمومماٌقتميفمسوغؿقم
معـماظؾلمعومسموصشمعـمربلمومخوفمعـمربل

م

م  



 دالالتماألغلاقماظـؼاصقةمدلـظوعةماظوضائعماظؿكققؾقةمسيمرواؼةمعامبعدماظؿلعقـقاتمظؾطاػرمورار

533 

ضمؿعفىمعـمػذاماظؿـوضتـرلماظهقؾماألعـولماظــوئقيماظطرصنيمسؾكمعػورضيمدوخرةم
اظصورخمبنيماظقضعني،مأومأغفومتدسقمإشممرطقبمػذاماظؿـوضضمٌلوؼرةمايوظيماظؿـوضضقيم

.موماٌالحظمأنماظطرفماألولمسودةمعومؼؽقنمػقمسؾكمإغلونمػذهماظػذلةماظزعـقيماٌػروضي
ماظعوط ماظقاضعقي مغؼقضماألرروحي ماظـوغل ماظطرف مميـؾ مصقؿو ماظراػـ، مظؾقضع لي

تعدل،مأومتلكر،ممعـمأجؾمأناألرروحي،مأيماظقضعقيماالصذلاضقيماٌلؿعورةمخمقوظقًوم
مواضحم مغشوز مإشم متشرل ماظيت ماظقزقػقي مدالظؿفو مهؼؼ مطل مؼـوضضفو، معو متلؿدسل أو

مظؾقضعماظقاضعلماظذيمصضقفماظقاضعماٌكقوظل.

 ضصماظشعيبصـؿازؼاماظؾؾاسموماظرم.2

مأؼـم ماظدػوظقز مو ماظشؿعي مبشؽؾمحصريميفمرواؼي ماظشعؾقي مصـقوتماظػوغؿوزؼو تظفر
ؼعقدغوماظؾطؾمإشممرػقظؿفماظؾدوؼيمومؼػردمظـومؼقعقوتمتغـقفمبوظػرودقيمومأظعوبماألصراحم
ماٌكقول مبف مزمػؾ مممو ماظشعؾقي ماظػوغؿوزؼي معشوػده متػوصقؾ مشورصًو ماألسراس، مو

االجؿؿوسلمعـمرؼقسمومتؼوظقدمسرؼؼيميفماالحؿػول،موممتفقدماٌكثرماٌؾقؿقيمظؾشعى،م
مزمققفم مصقؿو ماظعرضقي، مأصوظؿف مو ماظعربقي، مػقؼؿف مو ماظقرـقي، مظشكصقؿف  ايوعل
ومؼـؿقفميفمروحمأبـوئفمومؼذطرمبفمأسدائفمعـمصـقنمذعؾقيمعقروثيمسـماآلبوءمواألجداد،م

مأنمغلؿدلمسؾكمومؼلعكمعـمبؼلمعـفؿمإشممتردق كفومظدىماألبـوءموماألحػود،مومظـو
ػذهماظـؼوصيماظشعؾقيمذاتماظؾعدماألغـروبقظقجلماىؾلميفماٌشفدماظؿوظلماظذيمؼؼدعفم
مرػقظؿفم مأؼوم مإشم ماٌكقوظقي ماظػلقوت مإحدى ميف مبـو مؼعقد محقـؿو ماظرواؼي، مبطؾ ظـو

اظؾففة،مسيماظـاغوؼةمػـاك،مػـاك،مبعقدًامسيمزعانمومادلؽان،مسيمضلـطقـةماظؾدوؼي:م"
اظػرغلقةماإلدالعقةم)...(متؼررمأنمتؼاممحػؾةماخؿؿامماظلـةماظدرادقةم)...(مضررتم

مبي مخاصًا مسرضًا مأضدم ماظضكؿةممأن ماظؼاسة ماعؿألت مادلوضوتة ماظؾقؾة مجاءت )...(
متؼؾقدؼةم مأظؾلة مسي مجزائرؼون مععظؿفم ماألعاعقة، ماظصػوف مسي ماظؿالعقذ بأوظقاء

ماحمل مو مباظـعؿة مبراغسمتؿؾاػى متؽشفمسن مريراء، مو مبراغسمدوداء، ظوزقة،
بقضاءمأدػؾفا.مسؿاعاتمصػراءمومبقضاء،محمارةمخبقوطموبرمبعضفامعطرزمباظذػبم

ماظرباغس ماظقؿـىممعـل مأحقاغًا مأرصع مخرجتمأعلكمجـاحيماظربغسمبقدي، )...(
ضؾقاًل،مومأحقاغًاماظقلرىمطلمذظكمحلبمحرطاتماظرطؾؿني،موماظصدرماظذيمؼعؾوموم

مباظؿـاوبؼـ مؼؿأخران مو مؼؿؼدعان ماظؾذؼن ماظؽؿػني مو ماظربمكػض، مطان غسم)...(
ؼؿطاؼرمميـةموممشااًل،مؼعؾومومؼـكػض،موماظرأسمادلغطىمبعؿاعةمبقضاءمسؾقفامخقطم

مرذقؼة محرطات مسي مؼفؿز مجلام مذؽل مسي مضع مو مؼروحموبر، ،)...( 

ؼـكػض.ممومجييء،مؼردممدائرة،مؼردممزاوؼة.ماظعقـانمعغؿضؿان.ماظصدرمؼعؾوموم
اظؼؾبمؼفؿزمعفؿاجًامباظعوارفماظعـقػةم)...(مادلؽانمعـعدمماظزعانمعـعدم)...(موضعم
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مػومودطمشرصةماظؿؾػزةم ماظذيمحدثمبعدمذظكم)...(مػا عغؿيمسؾقه،مومملمؼدرمعا
م.38..."جـةمػاعدة،موماظؾقنمؼـطؾقموحده،مرقطا.مرقطا.مرقطا.مرقطا

حقٌمملمؼعدمبعدمػذاماظقصػمإغفمتصقؼرمٌشفدمحلمغوبضمبويرطيمومايقوة،م
مظؾؼراءةموماظػفؿ،مبؾمضدمؼصؾحمأطـرمعـمذظؽمظألداءموماظؿؿـقؾ،مإذم اظؿػصقؾلمعقجفًو
ميؽـمٌـمؼؿوبعمتػوصقؾماٌشفدماٌقصقفمأنمؼمدؼفمومؼؽررهمومؼؿؼـفمحؿك،مطؿومظقمأنم

م.مظؿعؾؿمصـقنماظرضصماظشعيبػذهماظصػقوتماظؿؼـقيمعلخقذةمعـمطؿوبم

يفمماٌؿـوػلحملؿقلماظرعزيموماظلقؿقوئلمذيماظؾعدماألغـروبقظقجلموظؽــومدـؽؿػلمب
يفماظـؼوصيممدضيموصػماظؾؾوس،مومسـوصرهماظؿؽقؼـقي،مومعقادهماظـلقفقي،مومتلؿقوتف

.ماظشعؾقي،مثؿمدورهماٌؿعددمدقاءمظدىماىوظلنيماٌؿػرجنيمأوماظراضصنيمسؾكماًشؾي
مأسضو مو ماىلؿ، محرطوت مإشم مائإضوصي مو مطوظصدر ماظقدؼـ.مف، مو ماظرطؾؿني مو  ظؽؿػني

مفغلقفمزخرصياظؿؼؾقديممومطؾفومأسضوءمتؿققلميفميظيماغلفوممومتـوشؿمععماظؾؾوس
ععمصـقوتمماظػردماظراضصمتدعٍمثؼوصقًومصـقوتاظيتممصوحؾفمومخػيمحرطيمعقادهتـقعموم

م مظؾودفغلٍ مسـ، متعدل مصقرة مػقؼؿفوممطقـقغيميف مو محضورتفو، مو مبـؼوصؿفو عؿػردة
اظيتمؼؼومممإشمماحملؿؾماظذيمؼدؼرمػذهماٌدرديماظػرغلقيمبؾقغيمومػلمردوظيماظؼقعقي.

 م.األحػودماألبـوءمععؾـيمبؾقغمإرثفؿمإشممعقجفيمإشمماألدالف،مومردوظيمصقفوماالحؿػول
ماظعؿؾماظزاخرممبـؾمػذهماٌشوػدماظػوغؿوزؼيمومإشمماألجقولماظالحؼي مػذا ،ماظيتمدؿؼرأ

مبلنم مإتؼوغفو مظؾؿؼوظقد،مو ماظقصوء  ػقمدرمنوحمذظؽماإلغلونماظؾدويماظؾلقطمعـؾمػذا
م،مومضضقؿف،مومػقؼؿف،مومورـف.ظشكصقؿفيفماالغؿصورمم،وماٌلؿعؿر

ماألشـقةماظشعؾقةمم3.

مضصقدميفماظؿذظؾؿؿت ماظشعؾقيمسؾكموجفماًصقصميفمرواؼي ماألشـقي ،محقـؿومرطز
م مأشوغل مبعدة ماظرواؼوت مذكصقوت مجوءتمتؿؿـؾ ماظشعؾقي، ماظـؼوصي ميف ماظصقً ذائعي

قعززماظؽـوصيماظرعزؼيماظيتمهؿؾفوماألعـولماظشعؾقيمظؿدظؾمػذهماظػـقنمسؾكمعلؿقؼوتمظ
،معقدعيمعـمأثرهماظػينمومضقؿؿفماظرعزؼي،مومذقـؿفماظلرديمظؾؿقؽلمحموؼـيدالظقيم

 اظلقؿقوئقي.

م ماظؿفؽؿ معـمظغي اءمعـمحقٌماخؿقورمدقومالمؼلؿـينمراوئلماألشوغلماٌؿؿـؾمبفو
مخطوبفو،ممنوذجفو معضؿقن محقٌ معـ ماظطؾقع،ممأو ميف مالصً متـقع مرؾعفو  حقٌ

ومعلؿقؼوتماًطوبمبنيمرصقعمومعؾؿذلمومضدمارتلؼـوميفمػذاماظصددمأنمغقردمعؼؿطػوتم
محبلىمعرجعقؿفوماظذلاثقي.ماألشوغلمطؿومتقاردتميفماظـصماظروائل
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مادلرجعقةماظرتاثقةماجلزائرؼة .مأ

 (.70)صممظرايماظشفرلة:م"أديمأدي"مظؾشوبمخوظدامأشـقي -

 (.77طقؾيمظـعوسمرقؼؾيماظرضؾيم)صممداروامظعراسم..وماحملػؾمجىَّ.. -

 (.31أشـقيمظؾؼورمحدة:"مأغدوَّرمسؾكمسؿرمجدؼدمومحبراوؼيمتؾؾسمومتزؼد"م)صم -

 (.39أشـقيمظؾؼورمحدة:"مرادمربلمراد")صم -

 (.مومػل:575أربعمأشوغلم)صمم)اظشووي(معـماظذلاثماألورادلوم

o "سقوشمآممل" 

o "دؿيمصرغؽ" 

o "وصوحلمأوسؿلمعوتَّمأطـونمإؼظؾل" 

o هلقىماغقذرار"م" 

ممبرجعقيم مغصف مؼشػَّع مأن ماظروائل مآثر ماىزائرؼي، ماظذلاثقي ماٌرجعقي مإشم إضوصي
ماٌرجع مػل مأخرى مسربقي متراثقي مظؿضقػ ماٌشرضقي، متـقسقًوقي مذوضًو مو مجدؼدًا مظقغًو

مظؾـصماظروائلماٌؿعددماٌشورب.مضوصقًو،مومبعدًامصموظقًومالمسمؾقمعـماظرعزؼيماظذلاثقي

 ادلرجعقةماظرتاثقةمادلشرضقة .مب

م(.77-77خورجيمعـمدارمابقػومرازميمظدارماىرلان.م)صم -

 (.م71-77-77ؼومحؾوؼيبمؼومشوؼؾنيمظقماصؿحمومأشؿضمومالمضقؽؿمؼوشوظقني.م)صم -

 (.77بوظؿالضل.م)صممخؿؿماظصدلمبعدغو -

 (.71متكطريمؼومسرودي..ماظؾقؾيماظؾقؾي،مدفرتـومحؾقةماظؾقؾي.)صم -

 (.71،محؾقؼـمضدمأؼف.م)صمحؾققةمؼومحؾققة.مظقمذػؿؿمسقـقف -

ماظػقظؽؾقريمم معظفره مصنن ماىوػز، ماظـؼويف ماظـلؼ مػذا معرجعقوت متـقع مسـ صضاًل
ـقانمضصقدميفماظؿذظؾ،مؼلفؿمبشؽؾمعؾوذرميفمبـوءماٌـظقرماظػينمظؾـصماظذيمزمؿؾمس

ماألبقوتم معـ مطؿ مألطدل مشرلػو مدون محوعؾي ماظرواؼي مػذه مطوغً مإذا مغؿػوجل مال ظذظؽ
ماظشعرؼيماظذلاثقي،موممطشؽقلمعؿـؿقعمعـماٌؼطقسوتماظغـوئقيماظذلاثقيمأؼضًو.

ماظذلاثلمبقضقح،مصنغـوم ماظعـقانمطعؿؾيمغصقيمهقؾمسؾكمعرجعفو متلعؾـو معو مإذا و
سؾورةماظؼصقدماظيتمتؾقحمبشعرؼيمغصقيمتلؿدسلمثراءػومعـماألثرمندمصقفمبالمعػوجلةم

تقظقػيممعـماظػـقنماظذلاثلمظؾؿفؿؿعماظذيمخرجًمعـف،محقٌمؼؿؽقنمػذاماألثرمعـم
طوألعـولموماظغوغل،موماظعقائدماظشعؾقي،موماظيتمأرؾؼـومسؾقفومعصطؾحماألغلوقماظـؼوصقي.م

ممرواؼي.يفمصـوسيمخطوبماظمجوءتمسؾكماخؿالصفومعشوربفومومأذؽوهلو،معؿـوشؿي
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غلؼًوممبوسؿؾورهومسؾكماظرشؿمعـماغؿؿوءمطؾمصـمعـمتؾؽماظػـقنمإشممجموظفماًوص،م
م مػـو ماجؿؿوسفو مأن مإال ماألغلوق، مبؼقي مسـ ماظيتممشقَّرعؿؿقزًا ماألغـروبقظقجقي وزقػؿفو

؛مأيماظلردمجدؼدةمػلمخصصفومهلوماجملؿؿع،مظققطؾمإظقفوماظروائلمجمؿؿعيموزقػي
أوممأومُتعرض،م،مصفلمإنمطوغًممتـؾ،اظـصمداخؾأغفمضوممبؿلرؼدماألغلوقماظـؼوصقيم

معظوػرػو مبؽؾ مصفل مهؿػؾ، مأو مترضص، مأو ممتؾؽمتغين، مظؿلرد اظقضوئعمجوءت
ماظروائقي مطؿومماظؿكققؾقي مظؿـشد ماألغلوق مبؼقي موزقػي معع موزقػؿفو مصقفو متؿظوصر اظيت

عـماظقاضعنيمماظروائلمذؽَّؾفوبماظلرديماظذيمذعرؼيماًطم،اظلؿػقغقيماٌؿعددةماآلالت
ماظقاضعلموماٌكقوظل.


