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ذ ذالصوفيةذيفذرواوة لؾروائيذاجلزائريذ "تؾكذاحملبة"الؾغة
ذاحلبيبذالدائح

ذذ(1)ذعؼاقنورةذ

ماظػّؽ ماىزائرؼني ماظروائقني معـ مذبؿقسة محاول ماظّؿمظؼد ماظرواؼة مأدر م؛ؼؾقدؼةعـ
وذظؽمبؿكؾقصفامعـماظؾغةمايرصقةماظيتمعّقزتماظؽؿاباتماظؿصقؼرؼةماٌؾؿزعةمباظقاضع،م

مظّؾ اظيتمصؿقتمظؾرواؼةمآصاقمجدؼدة،موملمتؼؿصرمػذهماظؽؿاباتممغةماظشعرؼةبؿقزقػفا
وذبازات،مبؾمواوزتفممةمعـمادؿعارات،مطـاؼاتسؾكمتقزقػمعامجادتمبفماظؾالش

اظلردمم،موتفقؽةوذظؽمبادؿقضارمعقروثمضكؿمماضؿقاممسقاملمادؿشراضقة،مصقصقةمإظب
مم.األدبقةماألجـاسعابمزبؿؾػمقالدؿ

م ماظلائح مايؾقب مبنيرواؼات مضؿـعـ متصـػ ماظيت ماظؽؿابات اظرواؼةم"ممػذه
مبؿعؾريماىدؼدة متؾؽمم"دعقدمبقراجني"اىزائريمماظؾاحث" اظيتمطؿؾتمبعدمخاصة

مم"كمايـنيذا"م"تاعلكت"عـفامسؾكمدؾقؾماٌـالممزعـماظـؿرود"ربـةماظرواؼةماظؾؽرم"
ماحملؾة"،و مباظؾغةم"تؾؽ ماحؿػاء مصقفا مم؛مشؾت م"مأصؾقتظدرجة مخالهلا مذاتعـ

موعقض مبػعؾ متؼقم مألغفا مذات مواضعقة،مم،إبالشلقع، مذؾف مأو مواضعقة، معرجعقة ظف
ماإلسالءمإظبفامتغدوميفمذبؿؾفامشاؼةمأومػدصامظؾلرد،مألنماظؽاتبمؼفدفموعقضقسامألّغ

وظعّؾمػذاماالحؿػاءماظؾاظغمم،1ٌقضقساتماحملؿؿؾة"عـمذأنماظؾغةمواظؿؼؾقؾمعـمأػؿقةما
مطؿاباتم مجعؾ ماظذي مػق ماظباظؾغة مظؾدرادةيؾقب مخصؾة مغصقصا ػمبنيمتأّظملائح

مزاػرةممحؽاؼات،مأدارريعلؿقؼاتمطؿابقةمسّدة،مصؼف،متارؼخ،م ودريمذعؾقة،موأػؿ
طؿامم،وعضؿقغامذؽاًلعقاملماظروائقةمػلمايضقرماظصقيفمتلقطرمسؾكماظؾغةموسؾكمبـاءماظ

معـمخاللماظدرادة.مدقؿؾنيمذظؽ

مصوفيةبنيذالروائيةذوالذبةذسدتووا ذالؽتاالتأليفذبني

تعربماظيتمشققغةماٌراعزةماظغةمؾظامسؾكمؿأدسماًطابماألدبلمحلبمتقدوروفؼ
موصؽرؼة، مروحقة موربة مامعلؿقضػامسـ مػقمبذظؽ مطؿا مععـاه مؼشػمسـ مصال ظؼارئ،

م"تؾؽماحملؾة"وظعّؾمتصرؼحمصاحبممايالمباظـلؾةمظؾكطابماألظلينمشريماألدبل،
نمسؾكمضدرمعـماظؿقترماظروحلمواظؼؾؼماظروائلمؼؽقذيفمضقظف"طؿامدظقؾمسؾكمذظؽممأضقى

م ماظصقيف معـؾ مؼرضك، مصبعؾف ممما معـمم–اظقجداغل مدرجة مسـدي ماظروائقة واظؽؿابة

                                                                                                                                        
(1) Université Abderrahmane Mira, 06000, Bejaïa, Algérie. 

،ماالخؿالف،معـشقراتماظلردمووػؿماٌرجع،معؼارباتميفماظـصماىزائريمايدؼثم(،2005)مدعقدبقراجني،مم1
م .43.،مص1ط
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ماظصقيفم مغصم"تؾؽماحملؾة"مم–درجاتماظؾالغ ميفميظاتمطؿابة ماظلؿاع. إظبمعـصة
طـتمأحلينمأرتؼلمإظبممساع؛مصإغلمحنيمأسقدمضراءةمصصؾمأومصؼراتمعـمصصؾمالم

مظدرج معلقشا موسؾكمأجد مدقىمأغلمطـتميفمحالممساع ماًارضة ماظؾغقؼة ماظشقـة ة
ممذ.2"درجةمعـمدؾؿماظشػاصقةماظؾغقؼة

مو متؾؿؼل ماألدبل ماًطاب موؼؾؿؼلميف ماظروائقة مباظؿفربة ماظصقصقة اظؿفربة
ماظؽؿابةم ميف ماظصقصقة ماظؿفربة مسـ مايدؼث مطان موإن مباظصقيف، اظروائل/اظشاسر

مطؿاباتفؿ،مؼلؿقجبمايدؼثمأوالمسـماظلقاقماظػؽر يمواظـؼايفماظذيممتكضتمسـف
صؼدمتطقرماظؿصقفمسـمتقارماظزػدماظذيمعّقزماظعصرماظعؾادل،مإذمدرسانمعامأخذميفم
اظؿشؽؾمإظبمأنمأصؾحمظفمعداردفموضقاسدهماًاصة،موأصؾحمعـففامعؿؽاعالمؼعربمسـم
مسؾكم متعقـف مجدؼدة مروحقة مبؼقؿ ماظؿلؾح ماإلغلان مرباوظة مصفق مظؾؽقن، معغاؼرة رؤؼة

مصردؼةموشريمثابؿة،مممامع متؿفؾكميفمأحقالمإدراطقةمووجداغقة ماٌادؼة قاجفةمايقاة
صبعؾمغؼؾفامظمخرمباظؾغةمعفؿةمصعؾة،مصؽاغتماظؾغةماظرعزؼةمػلمغؿقفةمعؾاذرةمظؿؾؽم
مزاػرةم مععان مظؾغؿفؿ مطان مثؿ موعـ ماظصقيف، مؼعقشفا ماظيت ماٌعؼدة ماظـػلقة األحقال

موععا معؾاذرة، ماٌؿؾؼل مسؾقفا ماظؿقؾقؾمؼؿعرف مبعد مإال مإظقفا مؼصؾ مال مبارـقة غل
م.3واظؿأوؼؾ،مصأصؾحماظصقيفمبذظؽمؼعقشموربؿني:موربةموجداغقةمووربةمطؿابقة

عؿعددة؛ممبارـقةمتؿؾكصماظؿفربةماظقجداغقةممبامذطرغاهمدابؼامعـمأحقالمغػلقةم
معا مشاظؾا مغػسماٌؿصقفمبؾغة ميفمأشقار معا مظرتعبة مصفلمرباوظة ماظؽؿابة موربة مأعا
تؽقنمذعرؼة،مرعزؼةموتصقؼرؼة،موطاغتماظـؿقفةمروائعمذعرؼةموأخرىمترتاوحمبنيم
اظشعرمواظــر،مأومغـرمذعريمالمندهميفمتؾؽماظػرتةمإالميفماظؽؿاباتماظصقصقة،معامِؼؤطدم

وواوزمظؾقسلمم،وؼامظؾقاضع،مبؾمػلمواوزمظفأأنم"اظرؤؼةماظصقصقةمظقلتماغعؽادامعر
اظقاضع"ماظذيمالمؼراهمإالمعـمدخؾماظطرؼؼماظصقيفمودارممفامسؿؾقةمخؾؼمهلذاغػلف،مإّغ

ماظـػسمسؾكم موضقاعفمباًؾقاتموذباػدة ماٌرؼدمظألوراد مسؾكمتؼؾد ماظؼائؿ سؾكمغظاعفؿ
معؼاعاتم موؼرتؼلميف مطـرية مأحقال ميف مبعدػا مصقؿؼؾبماظعؾد متعاظب، مايؼ مإظب اظقصقل

م .4ايؼماضربمطؾؿامجاءماظـصمأشربمإظبعؿعددة،موطؾؿامطانم

ذافتتاحيةذاملرودذوهيؿـةذاملدد

م متؼـقة ماظروائل مغصف مغلج ماظؽاتبميف مبنيماظؿؼـقاتماظيتمؼلؿغؾفا م"اظؿـاص"عـ
مبػفقعفماظقادع،مطؿؿاردةمتربزمضدرةماظؽاتبمسؾكماظؿػاسؾمععمزبؿؾػماٌقارد،مودسؿم
                                                                                                                                        

منقبماظرضباغل،مغشرمسؾكمصػقةماظروائلمايؾقبماظلائحماظشكصقةمحقارمظؾؽاتبماظؿقغللم2
 fr.facebook.com/note.php?note_id=173389369381583-http://fr  
3

/مأبقماظؼادؿماظؼشريي:م1992،م1طمدارماىقؾ،بريوت،م،ماظؿصقفممعػفقسؾدهمشاظبمأغبدمسقلك،مؼراجع:م 
م.م1989،ماظؼاػرة،م1اظرداظةماظؼشرؼة،مهؼقؼمسؾدمايؾقؿمربؿقدموربؿقدماظشرؼػ،مدارماظشعب،مط

م .115.،مص3،مدارماظلاضلمظؾـشر،مطاظصقصقةمواظلرؼاظقةؼراجع:مأدوغقس،مم4

http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=173389369381583
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م،غصفمبدسائؿمعـمعصادرمزبؿؾػة،مإنمبصقرةمعؾاذرة،مطاالضؿؾادات،مأومشريمعؾاذرة
مصقف مؼظفر مررؼؼ مسـ ماظغائب ماظـص مدقاضف،ممإذاراتا ماظـصميف موضع معـ متؽــا

موتعّد ماظرعزي مغظاعف معغاظقؼ مصؽ مموباظؿاظل مؼلؿمالتـاصزاػرة معا مأو تداخلذبك
ماظعربقةمحقثمتؿشؽؾماظعقاملماظـؼاصقةميفمالـصوص ذاطرةم"مسةمجقػرؼةميفماظـؼاصة

مم.5اإلغلانماظعربلمممؿزجةموعؿداخؾةميفمتشابؽمسفقبموعذػؾ"

إنمأولمعامؼؾػتماغؿؾاهماظؼارئمظرواؼةمتؾؽماحملؾة،ماظػؼرةماألوظبماظيتمؼصّدرمبفام
معـم ماظشػاسة موأرول مايؼ مأدؿغػر مصقفا" مؼؼقل مواظيت ماظرواؼة، معـ ماألول اظػصؾ
مواظصاينيم موايؽؿاء مواألوتاد، مواألئؿة مواألوظقاء ماألضطاب معراضاة موأبؿغل حؾقؾف،

ٌاءمواظػؼراءمواظعؿاد،مواألحؾابمواظؼراءمعـماألوالدمواظصقصقةمواظزػاد،مورجالماظرعؾموا
ماظقاظدؼـم مومبرضاة معرطـ، ماًؾؼ مواظب معذسـ، ماًاظؼ مإظب مأغا مصإمنا ماألحػاد، إظب

مبل مظل ممتؿد موباألمساءمااظشرؼػني، معؾلـ، موباظؾغة مممعـ، مأخضر، ماظعقن معـ را
م.6ممؽـ،موظؾؿطاععمممفـ"

اظيتمم،اتماٌؤظػاتماظصقصقةماظؼدميةغؼرأمصقفامعؼدعةمتؿـاصمبشؽؾمدضقؼمععمعؼدع
ميف مطؿا ماألوظقاء مورؾبماظؿقصقؼمعـماهللمبربطة مواظؾلؿؾة ماظؽاتبمبايؿد مؼؾؿدئمصقفا

ماٌؤظػ مإذمؼؼقلمصقفا ماألغػاس" مّزسـدمهللماظذيمأؿ"ايمعؼدعةمطؿابم"اظروضماظعارر
مصققماظرؤوسمواٌـاطب،موجعؾمعػاخرػؿميفممساءمضأػؾمح مضددف،مبرصعمعؼاعفؿ رة

مم.7اجملدمطاظـفقمماظـقاضب،موأرؾعفؿمسؾكمخقايفماظعققبموأدرارماٌعاغلمواظؼؾقب..."

يفمماألػؿقةموظعؾمطاتبمتؾؽماحملؾةمؼعلموسقامتاعامعامظصدارةماظؽؿابمعـمدورمباظغ
ماظلرد معلار مظؽقنم،ردؿ معـمماٌؼدعةموغظرًا مصقفا مند مصإغـا معفؿة، مغصقة عقازؼة

ؾقثمسالضةماإلردالماظؽاعـةمبنيماٌؤظػمواظؼارئ؛ماٌقجفاتماًطابقةمعامؼلؿحمظـامب
بضؿانماظؼراءةمألنماظؽشػمسـمػذهماظعالضةمػقماظذيمؼلؿحممبعرصةمضصدؼةماٌؤظػمو

مظؾـص" مدبّقم8اىقدة مإظب ماظؼارئ موتقجقف ماظذيمدققؿؽؿ ماظعام ماىق ماظـص،مإؾ ظقف
مؼؤرره، ماظذي مبداؼمواظـقع ماٌؤظػميف ماظيتموضعفا ماإلدرتاتقفقة محدؼـف،موععرصة ة

ماٌؤظػمأوم ماظيتمؼرمسفا ماًطة مػل ماًطابمصاإلدرتاتقفقة مػذا مإغشاء معـ وشاؼؿف
اٌردؾمظؾقصقلمإظبمشرضمععنيموتظفرمآثارػاميفماًطاب،موضصدماظؽاتبمؼلاسدميفم

                                                                                                                                        
ماظـؼدم،(1992)مسؾداهللماظغذاعل،م5 معؼاالتميف ماألدؽؾة مم،واظـظرؼة ثؼاصة مطجدة، ماظـؼايف، ماألدبل ،م2اظـادي
م.119.ص

م.11.صم،Editions ANEPتؾؽماحملؾة،مم،(2002)مايؾقباظلائح،مم6
اظدارم،ماظروضماظعطرماألغػاسمبأخؾارماظصاينيمعـمأػؾمصاس،متح:مزػراءماظـظامم،(1997)مسؾدماهللم،اظشراطم7

م.47.صم،1عـشقراتمطؾقةماظرباط،معطؾعةماظـفاحماىدؼدة،مطاظؾقضاء،م
اظدارماظعربقةمظؾعؾقمماىزائر،م،م1،مطسؿؾات،مجريارمجـقتمعـماظـصمإظبماٌـاصم،(2008)مسؾدمايؼؾعابد،مبم8

م.118.اظـاذرون،معـشقراتماالخؿالف،مص
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صؾؿامطانميفم9اطؿشافماالدرتاتقفقات،مطؿامأنماإلدرتاتقفقةميفمحدمذاتفامتّعدمضصدًا
ماظرض مورؾب مادؿغاثة ممكاٌؼدعة مبدًءا مطؽؾ ماظصقصقة ماٌـظقعة وغفاؼةممبالؼطبعـ

بالػؼري

متؾؽماحملؾة،م ماظرتاثميفمرواؼة ماظؽاتبميفممإذوتؿقاظبماظشقاػدمسؾكمحضقر ؼؾفأ
مصـؼرأماظشكصقاتمعـؼقالمبلـدماألخؾارمإحدىخرمإظبمصقاشةمغصمسؾكمظلانمآعؼطعم
فمصقؿاميؼمدريتماضالمهلا:محّدثمعـممسعمسـمأحدمأحػادهمضال:مضالمعـمواترو"

سؾكمؼدهمأغفمضال:مضالمأحدماظـاجنيمعـمدواوؼـمرباطؿماظؿػؿقشمطانماظػؿكممباظقفقد
موحنيمؼػقؼم ماٌلؾؿني. مبػؿـة ميفمأثقابماٌلؾؿنيماٌؾطكة معؼؿطا ميفماٌـام ؼرىمغػلف
موصقةمرارق..." مطاظذيمؼفذي:مغلق مصريوحمؼدور مالمصبده مسـمذلء مباحـا .م10ؼؼقم

شريهممإظبارماألدبقةماظيتمؼعؿدمصقفماظراويمإظبمغلبمايدؼثمػذاماٌؼطعمؼذطرغامباألخؾ
"ؼقحلمبصدضقةمممامضالمعـمجفة،موعـمجفةمأخرىممممـممسعف،مظقفعؾمغػلفمحاًل

مم.11وؼعّززمدؾطةماظلؾػ"م،ايدؼثمإظبمحدمعا

الرسزذالصويف

فامسـدماٌؿصقصة،مإذامطاغتماظؾغةميفمسرفماظؾلاغقنيمودقؾةمظؾؿؾؾقغمواظؿقاصؾ،مصإّغ
ربةمروحقة،موجزءمالمؼؿفزأمعـمعـظقعؿفؿماٌعرصقةموغظرؼؿفؿماًاصةماظيتمتربطمو

وتػلرهمضؿـمسالضةمخاصةمبقـفموبنيماإلغلان؛موظذظؽمم،فمباًاظؼمسّزموجؾاظؽقنمطّؾ
واوزوامايدؼثمسـماظؼضاؼاماظؾغقؼةماٌعروصةمعـذماظؼدؼؿمإظبمعرحؾةمأخرىمأّوظقامصقفام

جعؾفامأذقاءمذاتموجقدموصػاتمودالالتميفمذاتفاممايروفموأدفؾقاميفمأذقأتفامأي
ويفمسالضؿفامبغريػامدقاءمحرفمأومطؾؿة،مبدظقؾمأنمدقرماظؼرآنمالمدبؾقمعـمايروفم
مظألملماظذيم مظؾؿقؾقبم"ظؾذاتماإلهلقة"،مواظـقنمرعز اٌؿػرضات،مصؽاغتماألظػمرعزا

حمدونمعالعحمطؿامصاظؿقىموأصؾمسّزموجّؾممٌامحرممرضاماهللمسؾقفماظلالممساغاهمؼقغس
مطؿقاوظةم مظؾقروف، ماٌؿصقصة موضعفا ماظيت ماظؿػلريات معـ موشريػا مايرف، ػذا

مظؽشػماألدرارماظيتمدبػقفاماٌـظقعةماظؾغقؼة.

مؼـؿجمسـمذظؽماخؿالفميفمرؤؼةماظعؾارة،مإو مإظبمايرفمعغاؼرة نمطاغتمغظرتفؿ
مطؾؿمّداظيتمتع مؼؼقلماظـػري" مطؿا محفابمالمصببماظقضقفمسـده، ماتلعتمسـدػؿ ا

.مصاظؿفربةمأودعمعـم12"إظقفاظرؤؼامضاضتماظعؾارة.موضالمظلماظعؾارةمدرتمصؽقػؿامغدبتم

                                                                                                                                        
9 Charaudeau, P. et Maingueneau, D. (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, éd 

Seuil, p.548. 
م.31.تؾؽماحملؾة،مصم10
مم11 مواظؾـقاتم،(2008) إبراػقؿصقراوي، مواظقزائػ ماألغقاع ماظؼدؼؿ، ماظعربل ماظلرد م، عـشقراتماىزائر،

م.172.،مص1االخؿالف،مط
م.51.دارماظؽؿبماظعؾؿقة،مصبريوت،م،متح:مآرثرمؼقحـامأربرى،ماٌقاضػمواٌكارؾات،م (1998)ماظـػريم12
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أنمتصػفاماظؾغةماظعادؼة،موظذظؽمىأماٌؿصقصةمإظبماظرعزماظذيمطانمؼعؿؿدماظؿؾؿقحمبدلم
مبدلماظعؾارة،مإذم ماظؽشػمسـمععاغقفؿمألغػلفاظؿصرؼح،مواإلذارة ؿ،مـ"ؼؼصدونمبفا

ؿ،مظؿؽقنمععاغلماألظػازمعلؿؾفؿةمـــرؼؼؿفـلمرـؿمصــمباؼـفـسؾكمعمرـالمواظؿلؿـظإلعب
ووـؾًاميفماظقضتمم13سؾكماألجاغب،مشريةمعـفؿمسؾكمأدرارػؿمأنمتشقعميفمشريمأػؾفا"

مغػلفمظؾػؿـةماظيتمضدمؼؿلؾبمصقفامدقءماظػفؿمعـماظعاعةمواظػؼفاءمبشؽؾمخاص.

ؼعطكمزاػرهمماظذياظؽالمماظرعزمأوماظؾغزمػقمذؼؿقدثمابـمسربلمسـماظرعزمصقؼقل"
عامملمؼؼصدهمضائؾف،موطذظؽمعـزظةماظعاملميفماظقجقد:معامأوجدهماهللمظعقـفموإمنامأوجدهم

14ظـػلف"
م. 

مظؾؿعؾريم"ذػقمادؿعؿالمإمنارعزمظقسمبدؼؾمظشلءمسـمذلءمأخر،مواظ صقرمربددة
موسقارػ". مذبردة مأصؽار ماٌرجعلمم15سـ ماًارجلمأو مػلماظقدقط مايلقة صاظصقرة

اظؿفربةماظروحقة،مأومعامؼلؿكمباظعقارػميفماظؾـاءماظشعري،مإالمأنممإظبؼشريماظذيم
معـماظدالالتمعامصبعؾماظؾقحم ػذهماظشقـةماظعارػقةممواظؿفربةماظروحقةماظػرؼدةمهلا

مجفارا مغؿقفةمم،بفا مايالج مغؽؾة مطاغت مصؼد ماٌؿصقصة، مسؾك موعـؽر معذعقم ذلء
ملمؼؤعـمبضرورةمم"ايالج"وضدمضقؾمأنمممػؤالءعؾاذرةمألزعةماظؿقاصؾماظيتمساغكمعـفام
ػذهماظرعقزممإظبصؽانماظؾفقءممعـمذباظلفم"اىـقد"طؿؿانماظلر،موظذظؽمرردهمذقكفم

مودقؾةمعـمودائؾماظؾقحماٌشروسةميفمسرفماظصقصقة.

مإاّل ماظصقيف، ماظرعز مبـاء ميف ماظيتمغؾؿلفا ماًصقصقة معـ ماظرشؿ ماظروائلممسؾك أن
ؾمظؾؼارئمطبّقم،صقةموؼـلجمساٌفماظروائلمغلفامربؽؿاػماظرعقزماظصقؼقّزمأنادؿطاعم

مفحقـؿامدؽؾمسـمرأؼمحلبيبذالدائحاٌؤظػاتماظصقصقة،موضدمصرحممإحدىأغفمؼؼرأميفم
شاؼةميفماظؿعؼقدمم"تؾؽماحملؾة"أنمرواؼةممعـمأراءمعػادػامجقؾماظشؾابمدـسؿامؼشاعمصق

ماظؽاتبم"اظؿلعقين"مأنمصبربمضراء ةمسشراتماظؽؿبمواظغؿقض،مصؼال"إنمسؾكمػذا
معـم مأسقام مأربعة مرقؾة مؼـقت، موأن م"تؾؽماحملؾة" معقضقع مصأثـتمبفا اظيتمضرأتفا
طؿابةم"تؾؽماحملؾة"مظغةمؼـلجمبفامرواؼةمزبؿؾػةماظؿشؽقؾمظققصؾمظفمارتؼاءمدرجةم
عـمدرجاتمدؾؿمصعقدمغصمعـؾم"تؾؽماحملؾة"!مصأغامالمضبزغينمأعرمأالمؼػفؿمغصم

مض مؼؤطد معا مبؼدر ماحملؾة" مشربة."تؾؽ مصعال، مأسقش، مأغل ميف و"رقبكممـاسيت
تؾؽماحملؾة"مغصمذومبعدمظغقيموإغشائلموادؿعاريموتقؿاتلمؼربؽمغلؼم..ظؾغرباء!".

                                                                                                                                        
دارماظؼاػرة،مسؾدمايؾقؿمربؿقدموربؿقدماظشرؼػ،ممهؼقؼ،ماظرداظةماظؼشريؼةم،(1989)مأبقماظؼادؿاظؼشريي،مم13

م.130.ص،م1اظشعب،مط
 .www.al-mostafa.com.مغلكةمرضؿقةمسـمعقضع196/197.،مص3،مجاظػؿقحاتماٌؽقةمابـمسربل،م14
م.40-39.غلقؿمابراػقؿمؼقدػ،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،مصمعبة،متراظرعزؼةم،تشارظزتشادوؼؽ،مم15



 نورةذعؼاق

144 

اظؼراءةماظلائدة.موػقمغصمؼطردمعـمذبالمصضائفمايققيمتؾؽماظـصقصماظيتمدبقغفام
وعـمبنيمػذهماظرعقزماظيتمؼزخرمبفامغصماظرواؼةمند:مم.16صققظةماظؽؾؿات"

مسزذاملرأةذبنيذاملؼّدسذواملدنسرم.

ظؼدمارتؾطتمصقرةماٌرأةميفمطـريمعـماظرواؼاتماظعربقةمباظرشؾةمواىلد،مصقصقرػام
رعزمظؾػؿـةمواًطقؽة،مظؽـماىؿقؾميفمرواؼةمتؾؽماحملؾةمحضقرماٌرأةمبصقرةمزباظػةم

ممؾقصؾموايب.ظمارعزواظؼدرةماإلهلقة،مم،ظـؼؾمصقصقة،مصؽاغتماٌرأةمرعزمايقاةمأو

ماألّخمإذا معباهلا معـ ماظرشؿ مسؾك ماظػؿـة مرعز ماظؾؿقل ماظذيمواوزتمذكصقة اذ
مبؿؾؽماظرذاضةم مضائؿة ميفمغباعفا معرة م"رأتفا ميفمضقظف مضؾؾماظرجالمطؿا ماظـلاء ؼلقر
مؼدم ماغعطافمطأغفمسبتمعرعريمصؼؾؿف مأو متـينمصقفا مطؾ ماظؼاػرة، ماًابؾة اظعاعرة

"اسؿؼدمما،مطؿامحدثمظؾؿكزاعلماظذيأحؾفامورؾبموصاهلمإاّلالمؼراػامرجؾمم17جين"
مذػؾتم مبرسداء معصابا مسـفا ممشطاء...صرتدع مارتدتمظف مصؿقرشمبفا مزارػا مإذ ظقـفا

18بف"
مدـنيمم  مبعد مرآػا مٌا ماألخريمصعؼ مػذا وظعؾلماظشرؼػماٌصريمغػلف،مشريمأن

طاظصقراءمالمؼؿؼّدممبفامسؿرموالمتـاهلام"مصفلمرقؼؾةمسؾكمصقرتفاماظيتمترطفامصقفا،
مذقك مؼزول مال ماظشؾاب مدر معؾؽؿفا ماألرواح مطأن مظقث، مؼصقؾفا موال بققمممإالقخة
ماظذؼـم19"ضؾضفا معـ مأعا مواظـاغلمدؾبمماغاظق. ميفماظصقراء، مأحدػؿ مصؼد مثالثة ضربفا

مذطرماهلل.مإالسؼؾفموأغللمطؾمعامساذفمععفام

ميفمذظؽماٌصـػماظعفقبم معذطقرة مبأغفا ماٌرأة مػذه ماظؽاتبمايدؼثمسـ وؼؽؿؾ
بطؼقسمععقـة،مؼؽقنمصقفاماظؼارئمسؾكمرفارةمبدغقةموروحقة،مصالممؼؼرأمإاّلماظذيمال

طشػمدرهمودونميفمصػقاتمذظؽممصبقزمٌرتؽبماظذغقبمواظؽؾائرمأنمؼؼرأمصقف،موإاّل
اٌؤظػمذغؾف،مذطرتمػذهماٌرأةمأغفامأوتقتمعـماإلغسمحؽؿؿفؿموعـماىـمعباهلؿ،م

مبامماإلغلانأعقرمدؽانماٌـطؼة،متؽاذػمالمؼؿؼدممبفاماظزعـموالمطبػكمسؾقفامأعرمعـم
مؼػؽرمصقف،مومبامؼـقؼف.

صػلماظعرفماظصقيفمالمدبؿؾػمعؽاغةماٌرأةمسـماظرجؾمإذامعامدبؾصتمعـمأوزارػام
ماظقظلماظذطر،موضدمهدثم مصبازىمبف مودؾؽتماظطرؼؼ؛موازىممبا ورفرتمغػلفا

ماظّؾ مطؿابف ميف معـفااألصػفاغل متعّؾؿ موطقػ ماظقظقة ماٌرأة مسـ ماٌصري،ممؿع ماظـقن ذو
موأخرؼاتمطرعفـماهللمباًقارقمواظؽراعات.

                                                                                                                                        
م.ايقارماظلابؼم16
م.105.،مصتؾؽماحملؾةم17
م.107.،مصغػلف اٌراجعم18
م.114.ص،مغػلف اٌراجعم19
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رعزامؼلؿغؾمماممتـؾمعـمخالظفأعاماظقجفماآلخرمظألغـكميفماألدبماظصقيفمذعراموغـر
،مظدرجةمؼؾؿؾسماإلهللعـماىاغبماظقصػلمعباظل،مخباصةميفمدواوؼـمذعراءمايبم
م ماظعذرؼني،مٌا ميفمدواوؼـماظشعراء مؼؼرأ هقؼفمعـمووصػفؿمىؿالماظؼارئموؼظـمأغف

ماٌرأةموعػاتـفا.

صاٌرأةمخؾؼتمظؿأغسمآدمميفموحدتف،موصقفامعؽؿـمحؾفموعؿعؿف،موجعؾفاماهللمآؼةم
مظـلؾم مواياصظة ماهلل، مخؾؼ مأعبؾ ماٌرأة مصؽاغت مورغبؿف، مووده مضدرتف مسؾك تدل

ماإلغلان،موذّؽؾتمبذظؽمرعزامظؾؿفؾلماإلهللمواظذاتماإلهلقة.

ؼردؿمظـاماظروائلمصقرةماٌرأةماظقظقةمواظػاتـةماظيتمذطرتمعـمخاللمػذهماًؾػقةم
م ماٌؼددة مواحديفميفمتؾؽماٌكطقرة مصاظقظقةمم،عشفد ماٌؿصقصة، مسرفمسـد سؽسمعا

معـماألوصافماظيتمالم ماظعشؼ،موشريػا متؽقنماعرأةمدقداءمأومذاحؾةمأسقاػا معا شاظؾا
محلل، مؼؿـام20تـؾئمجبؿال معا مشاظؾا مايلل ماىؿال مذطر معا ماىؿالموإذا مععف صك

يفمعشفدمؼؿـاصمععماظداخؾل،مصؿقدثماظـلقةموملمؼرتطـمذلءمإالمذؾفـمعباهلامبفم
مذطرميفماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمغلقةماٌدؼـةماظؾقاتلمصنّتمباظـيبمؼقدػمسؾقفماظلالم،م عا

طقؾمزؾؿةمتشرؼـ،موحقاجبمعردقعةم»ؼـؼؾماظروائلمحدؼـفـم"مطقؿامسققنماظؾؿقلم
موػدابف محرفماظـقن، مطقؿا مدقادؼـ مؼفزػا مرؼشمدقد معـ مرواحاتمضاضل ما وسـم«

ضدمعربقعمػاؼػم»وسـماظؼقاممتضقػم«معطؾقسنيمطقؿاماًقخمعقردؼـ..م»اًدودمتؼقلم
مم21«"طاألعريةمتؿفادىممبشلمرزؼـ،ماظصدرمثاعرمبزوجمتػقػقاتميفمجـانمعلرشني..م

اىؿالمواٌالمماظيتمسؾكماظرشؿمعـمأغفاممتؿؾؽمطؾمعؿاعماظدغقامعـماظعفقؾةماٌرأةػذهم
ماواظـلبماظشرؼػ،مإالمأغفامالمدبرجمسـمراسةم"تـللماظقرسنيمأغػلفؿمأغفؿمزػدو

.مصؿؽقنمبذظؽم22مبامؼـلؾغمسؾقفامعـمآالممملمتعرفمالعرأةمعـمتقاتمضؾؾفاموالمبعدػا"
م مواظعطاءرعزا ماظؼطبممظألغقثة مبفا ممتقت.ضبقط موال متشقخ مصال مؼـؼطع، مال اظذي

مصؿ مواٌرؼدون، مطؾمؽّقواألوتاد، مإظب موصالحفا مخريػا مميؿد مصاية، مبطاغة مبذظؽ ن
مربؾقفا.

مأن ماظؾغز ماٌرأة مػذه مظقم"موؼضقػماظؽاتبمسـ مأغف مؼعؾؿقن صاحبماٌصـػمممـ
شقىمبلؤالمضصدػامبفمصأجابؿفمحدثمػالطف،مصأدرػامٌـمؼعربونماظؽؾؿةمواإلذارة،م

مورق،مويفم اياذقةمذطر:موضالمتؾؽماعرأةمالمؼلعمذطرػامطؿاب،موالمضبؿؿؾمامسفا
جاءماظققممعـمأخربغلمأنماظشقخمذريوؼـمرّدمطـريامعـماظطاععنيمصقفامسؾكمأسؼابفؿم
                                                                                                                                        

،مدارماظؽؿبمحؾقةماألوظقاءمورؾؼاتماألصػقاء،م(1988)مؼراجعمأعـؾةمسـماٌرأةماظقظقة:ممأبقمغعقؿماألصػفاغلم20
(،م1997)اظزؼات،مأبقمؼعؼقبمؼقدػمبـمضبلماظؿادظلمم.،354،م344،م341،مص130،مص9،مج1اظعؾؿقة،مط

،م2أغبدماظؿقصقؼ،معـشقراتمطؾقةماآلداب،مطمؼقؼ،مهشقفمإظبمرجالماظؿصقفموأخؾارمأبلماظعؾاسماظلؾيتاظؿ
م.331م.،مص316.اظرباط،مص

م.114.اظرواؼة،مصم21
م.120.غػلف،مصم22



 نورةذعؼاق

146 

صؾؿمؼـاظقامعـفمحرزاموالمرؾلؿا.موٌامطانمبعضفؿمحاولماظؽؿابةمهلامسـدمراظبممتـطقطم
مبنيمأصابعفموجػماظلؿؼميفماظدواةموامنقتماىداولمعـمذبؾدهموخرمم مضؾؿمػذا طّز

اًقارقماظيتممتؿؾؽفامصاظعـاؼةماإلهلقةمػلمطراعةمضبقطمبفاماهللممإذارةمإظبم.23ورضف"
مسّزموجّؾماألوظقاءمواظصاينيمعـمسؾاده،مظقؤطدمعرةمأخرىموالؼةمػذهماٌرأة.

ويفمعؼطعمآخرم"مصاسؾؿمأنميفماٌرأةمعـؾماظـكؾةمثالثامطبؾنبماظرجؾمصقعريمهلامعـم
اغامضبقلميفماظؼؾبماٌقاتممطؾمرعؾ:موجفامضققطامظصدرمثاعرميفمضقاممممشقق،موظل

ظؽـمم وعباسامؼرويماظروحماظؿذاذا.مأدرارممبائفاموأعـفامودرابفامطأغفامهلذهماظـال
إذارةمعـفمإظبمم24."ظقؾفاموحشةمظؾغرؼب،موغفارػاموػؿمظؾؼرؼب،مودرػامحريةماظؾؾقب

يفممعامؼؼابؾمبطؾةماظرواؼةميفماظقاضع،مأومطؼرؼـةمؼلؿغؾفاماظؼارئميفمتأوؼؾمرعزماظلقدة
ػذهماظرواؼةمطؿامدقؿؾنيميفمعقضعمآخرمعـمػذهماظؼراءة.

اعرأةمعبعتمدػاءماظـلاءموعؽرػـ،مصقرػاميفمذكصقةممذكصقةم"اظؾؿقل"تؼابؾم
حاوظتمأنممإذتطقحمباظلقدةموتؽشػمأدرارػا،ممأناظعراصةمبـتمطؾق،ماظيتمهاولم

ممإظقفاتصؾم مخادعاتفا ممبإشرائفـعـمخالل ممإذباٌال مطشػـ مأدرارػاعا آتقـاػاممأو،
متؾقءمباظػشؾميفمطؾمرباوالتفا.مأغفامإالتلؿكدعفميفمصـعماظلقرممأشراضفابشلءمعـم

ميفمػذهماظرواؼة،مخاصةمعـمأضربائفا،مأذكاصمميـؾقنمصقرةماظشروؼؿعاعؾمععفام
مصدصّرضتمبنيمواظمإذ مرقطؿة، معـممأعفامؿقصقتّي مباعرأة مواظدػا موتزوج وػلمرضقعة

مذّر موبؿفممّسسائؾةمبـتمطؾقا مباشؿصابمابـما مضرؼبمهلا ادؿقظتمسؾكمأعالطف،موضام
ماظطػؾمؼعاغلمرقؾةمحقاتفم مصؾؼلمػذا زوجؿف،موضؿؾمأعفمٌامحاوظتماظدصاعمسـمابـفا

م.مالمػقمبذطر،موالمبأغـكمذاذمإظبصقّقظفمم،ذكص

وبقـفؿامذكصقةمعربوطةماظيتمخؾؼمغقسامعـماظؿقازنميفماظـص،مصفلماعرأةمطؽؾم
متر مرقؾة، مدرؼرتفا ماظلقدة،اظـلاء، مذغػفاممأحؾتمبتميفمحفر موأذىمبفا اظؼراءة

ذظؽمتعؾؼتمباألبمجربؼؾمموأثـاءدؼرماظرػؾان،مظؿؼرأمعـمطؿؾف،ممدخقلمإظبوصضقهلام
دمبقـفؿامحبمراػرمدبطكمحدودماظدؼـ،مظؽـماطؿشػتمأثـاءمتـؼقؾفاموتعؾؼمبفا،موتقّظ

م مضدميا مدصرتا ماظؽؿب مجربؼؾمضبؿػظبني مأّنبف متؤطد مععؾقعات مصقف مدخؾمجدم، ه
ؾمعـمعفؿةماحؿاللماظعدومظؾصقراء،موسؿؾمسؾكمردماظـاسمودّفم،جادقدامسؾكماظؾالد

ميفمدؼـماٌلقح.موإدخاهلؿسـمدؼـفؿم

ميفمؼصّق ماظؾؿقل ماظلقدة ممتـؾف ماظذي ماظؿؼدؼس معؼام معؼاعني مبني ماٌرأة ماظروائل ر
رؼةمعـمتمطؾقماٌرأةماظؾشـعباهلامويفمعؽاغؿفاموورسفا،موعؼامماظؿدغقسماظذيممتـؾفمب

ماظيتمتػلدمبفامبنيماظـاس.مأسؿاهلاخاللم

                                                                                                                                        
م.114.غػلف،مصم23
م.370.غػلف،مصم24
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ذتوظيفذالؽراسةذالصوفيةذيفذالرواوةذ.

مسقاملمرواؼؿف،م عـمخاللمأحداثممصؿظفرؼلؿدسلماظروائلمايدثماًارقمظؾـاء
ماظؾؿقلم مذكصقيت مخالل معـ ماظصقصقة، ماظؽراعات ميف مدقى مودػا مال وصػات

ماظشكصقؿنيمدبّقمماظدروؼشموإمساسقؾ مخاغةممظـاملصصػاتمػاتني مضؿـ تصـقػفؿا
م:الؽشفذوسعرفةذالغيب-:متاظصػااألوظقاء،معـمبنيمػذهم

مسّؿم ماظشلء مورصع مإزفار ماظؾغة ميف موؼغّطتعينماٌؽاذػة مؼقارؼف ماألغظار،ما مسـ قف
ماٌؿصّق ماظؽؾؿةمسـد مسؾقفميفماظؾغة،مصقعـكمبفوتؿكذ مػق اإلرالعمماصةمععـكمأودعمٌا

موأد مشقؾقة مععان معـ معلؿقر مػق مإهلقةسؾكمعا ميفمخقاررمم.25رار مؼعرفماظقظلمعا إذ
ماظراويمعام مظـا معـمعؾؽاتماألوظقاء،مؼردؿ مدققدثمعلؿؼؾال،مصفلمعؾؽة اظـاسموعا

اظدروؼشموضدمموإمساسقؾؼلؿكمباظؽشػماظصقيفميفماظرواؼةمسـمررؼؼمذكصقيتماظؾؿقلم
ماظعـاؼةماظرباغقةممبددماألوظقاءماظصقصقة،مطؿامؼؿؾنيمعـماٌؼطعماظؿا ظلماظذيمأحارؿفؿا

ماظؾؿقل"ضبّد مسـ مصقف ميفممثـا ماًرب متعؾؿ ماظلقدة مأن متؼدر مطاغت مػـدل مبـت وظؽـ
مظؾـتم مطاغتمتؼقل معا مصؽـريا ميفماٌطؾبماألخري. مبـتمطؾق مصقفا ماظيتمتػّؽر اظؾقظة

26"ػـدلمبعضمغقاؼاػامصقفامصؿؾفؿفا،مصصارتمظذظؽمالمتؿطاولمسؾكمذؤونماظلقدة
م. 

م:اًؾقدمواظؿعاظلمسؾكماظزعـ -

ممظؽؾم موظعّؾ مظؾزعـ، مخطابمغظرتف موظؽؾ موسلمغصمخصقصقؿف، مهلؿ اٌؿصقصة
ماًاصةمخاصمباظزعـ مغظرؼؿفؿ مضؿـ مواظــرؼـة، ماظشعرؼة مإبداساتفؿ مسرب مؼؿفؾك ،

اظيتمترىماظعاملمطؾفمعـمخاللماظذاتموسالضؿفامباهلل.

ماظزعـموتأثرياتف،مصققاصظمسؾكمذؾابفموضبؿػظم ميؽـمظؾقظلمأنمؼـػؾتمعـمضؾضة
بؼقتفموػقميفمسؿرماظـؿاغني،موضدمؼدصـموالمؼؿغريمعـمجلدهمذلءموالمؼأطؾفماظدود،م
وتؾؼكمدؾطؿفمحؿكمبعدممماتف،مصػـاءماىلدمووضعفميفماظؼربمالمؼدلمأبدامسؾكمصـاءم

مبـمذؿؿفمأومأداءمإظقفمبؽالم،مأومأذىممسؿرهموزوالمحضقره،مبؾمؼعرفموػقميفمضربه
موؼقص مأتؾاسف، مخرضؿفا،مملأحد مأم ماظؿزعتمباظقصقة مػل موؼعرفمإن مبأذقاء اعرأتف

معؿقاصالم ضبظرميفماٌـام،موؼقصلمعـمأرادموؼلاسدمعـمضبؿاج،موهؼؼمبذظؽم"سؼدا
مبنيماٌؾدعمواٌؿؾؼلمصاظـصماظؽراعاتلمالمؼـؿفلمسـدموصاةماظشقخ،مبؾمؼؾؿدئمعـمجدؼد

ؾؼاءمػذهماظرواؼاتمضابؾةمبم27مربؼؼاماًؾقدماألبديمواظؿقاصؾماظروائلمبنيماألجقال..."
موظّعؾم ماظزعـ. ماغؼضاء ماظيتمالمتزولمرشؿ مواالسؿؼاد،مصقؾؼكمظؾضرؼحمضددقؿف ظالغؿشار

                                                                                                                                        
ماظؽؾؿةم،(1981)مدعادم،ايؽقؿم25 ماظصقيف،مايؽؿةميفمحدود -264.،مص1ر،مط،مغدرةمظؾطؾاسةمواظـشاٌعفؿ

م.265
م.110.اظرواؼة،مصم26
مم،بدرانم27 ماظػضؾ م(2001)أبق مدارد، ماظصقصقة، ماظؽراعة مواٌضؿقنمةأدبقات ماظشؽؾ مظؾرتاثميف مزاؼد معرطز ،

م.153.،مص1واظؿارؼخماإلعارات،مط
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ماظؾشر معـ مشريه معـ ماظقظل مبفا مؼؿؿقز ماظيت ماًاصقة مسفائؾقةمممػذه مباعؿقاز متـؾ
يمعـؾمػذهماألحداثموتؤطدمسؾقفا،مصؽؾماألوظقاءمتزارماظؽراعاتماظصقصقة،ماظيتمترو

ضؾقرػؿمومتارسمصقفامزبؿؾػماظطؼقس،مرشؾةمعـماظزوارميفمغقؾماظربطةمواالغؿػاعمبفا،م
مممامؼّردخمصؽرةماالغػالتمعـمضؾضةماظزعـمواظرشؾةماظالذعقرؼةمظإلغلانميفماًؾقد.

م موصبعؾفا ماظروائل مساٌف مبـاء ميف ماظػؽرة ماظؽاتبمػذه مخقاصمؼلؿغؾ معـ خاصقة
ذكصقاتفمطؿاميفمضقظف"مالماسرفمظعؿريمتؼقمياميفمػذاماظزعـ،مصؼدمأطقنموظدتمععم

لماألوظبمــقنمصرخؿـدة،موضدمتؽـدصؼةماٌاءماألوظبماظيتماغلاحتميفمػذهماألرضماظؾعق
ماظشؿ ميف م28ال"ــــمسعت مغؼرأ ماظزعـ مسـ ماظشكصقة مػذه متعاظل مأنموسـ مزاسؿ "وعـ

29".ذؾابفامإظبؼـمساعامسؿرامبعؿرمظرتدػاماظعػارؼتمتؾدهلامطؾمسشر
م 

صارتؾاطماظزعـمباظشكصقات،موخضقسفمظلؾطةماٌعرصةماظؾارـقةمميؽـماألوظقاءمعـم
اظؼقاممبأصعالمخارضة؛مظذظؽمؼؿداخؾماظزعـمععماظشكصقاتمثؿمععمايدث،مطؿاممتـؾفم

ماًطارةماظؿاظقة:

مدثمخارقمحمممممممممممممماظقظلمممممممممممممممممععرصةماظزعـممم

ضبؿؾماظزعـميفماظرواؼة،مإذن،مبعدًامغػلقًاموصؾلػًقامصفقمزعـمشريمزعاغـا،مإذامطانم
ماألحداثميفم مصفذه معضك، موضت ميف موضعت مأّغفا مسؾك مخارضة مأحداثًا مؼلرد اظراوي
معؽانميفموضتم معـ مأطـر ماظزعـ،مططلماألرضموبؾقغ مسؾكمدؾطة معلؿعصقة رؾقعؿفا

مو ماٌلؿؼؾضصري، ميف مدققدث معا ماظزعـمؾععرصة مباخرتاق مصقفا ماظقظل مؼؼقم محقث ؛
ماألصعال؛ مػذه معـؾ مضبؿؿؾ مال مصزعاغـا مودؾطؿف. مبؼاغقغف مواظؿالسب ظذظؽممايؼقؼل

ماٌرتؾطم مزبؿؾػمسـمزعــا،مػلمإذن،مأحداثميفماظالزعـ غلؿـؿجمأنمزعانموضقسفا
مطانم موإذا باظعاملماظعفقب،ماظذيمؼؾـقفمطؾمعـماظقظلمواٌددم"صاظؽراعةمخرقمظؾعادة

.30اظزعانماٌؿعارفمسؾقفمػقمسادة،مصإنمخرضفميفماظؽراعةمإبداع"

موهقالتفاظػضاءمسفائؾقةم-

م مسـصرا ماظػضاء مباظرعقزممأدادقاؼعّد مذقـف مأن مذظؽ ماظروائل، ماظعامل متشؽؾ يف
م مؼػؿح ماظؾغقؼة، مصقرتف مخالل معـ مبـاءممآصاقواإلضباءات ميف مراضاتف موؼػفر ظؾؿؾؼل

اإلرارماظذيمؼضّؿماظشكصقاتمظؿؿقركمصقف،م"دقاًءممؼعّرفماظػضاءمسؾكمأّغفاٌعـك،موم
مأوماصطـاسقا)معدؼـة،مبقت،معـفؿ(" م)شابة،مصقراء( 31،طانمرؾقعقا

وؼـؼؾماظؼارئم 
إظبمسقاملمخقاظقة،مظقشاركمخبقاظفميفمتصقرمايدثمأومصـعموردؿماظصقرةمطؿامؼلؿقفم

م.مجـيت""
                                                                                                                                        

م.14.اظرواؼة،مصم28
م.16.،مصغػلفاٌرجعمم29
م.180.،مصأدبقاتماظؽراعةماظصقصقةم،ابقماظػضؾبدران،مم30
م.127.،مص1عؽؿؾةمظؾـانمغاذرون،مطبريوت،م،مععفؿمعصطؾقاتمغؼدماظرواؼةم،(2002)مظطقػ،مزؼؿقغلم31
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ٌؽانماىغرايفمالمؼظفرماظػضاءميفماظـصماظؼصصلمعـمخاللمسؾاراتمتدلمسؾكما
موأثرهم ماظشكصقاتمهؿؾمدالظةماظػضاء مبفا صقلب،مصاألصعالموايرطاتماظيتمتؼقم
صقفامطاظؿلؾؼمأوماإلحبارمأوماهلروب...موشريػامعـمأصعالمتّدلمسؾكمصضاءاتمععقـة،م
صاإلحبارمؼشريمإظبماظؾقر،مواظؿلؾؼمإظبمعرتػع،مواهلروبمؼدلمسؾكماالغؿؼالمعـمصضاءم

م.م32عانمواظـؼة.اًقفمإظبمصضاءماأل

ؼؿلؿمصضاءماظرواؼةمبادؿقضارماظعقاملماظصقصقةموصضاءاتفاماٌعروصة،ماٌؼؿصرةمسؾقفام
ضاءاتماظيتمهؿؾميفمثـاؼاػامعػفقمماظؼدادةمػطاظزاوؼةماٌؼام،مايضرة،موشريػامعـماظ

سالضؿفماظقثقؼةمباظشكصقات،مسالضةموعؾمعـفمؼؿققلموؼؽؿلبمصػاتممعـمخالل
مبإبراػقؿماًؾقؾمجدؼدة،مطؾقتماٌؼ دسموارتؾارفمباٌلقحموعرؼؿ،مواظؽعؾةموارتؾارفا

ماألزل.م معـذ مبؼددقؿفا مععروصة ماألعاطـ مواظلالم،مصفذه مأصضؾماظصالة مسؾقفؿا وربؿد
مؼلؽـفم ماظذيمؼؿققلمبعدعا ماظػضاء معؿققل،مػذا مصضاء ماٌؼدسميفم معامضبضر وشاظؾا

بفمأوممكلفموؼؾاركمعـماسؿـاظقظلمأومضبضرمصقف،موتؿؾعفمبرطةموحرعةممتـعمعـمتدغق
مذظؽماًؾقاتم موعـال ماظؿربك، مبـقة ميفمأشراضماظشػاء محؿكمادؿغؾف مأو مصقف، اسؿؼد

عـماًرقماظصقيف،مصؾؿفردمعامضبؾماظقظلميفمماواألضرحةمواٌلاجدماظيتممتـؾمجزًء
عؽانمعا،مؼصؾحمذظؽماٌؽانمعؾارطًا،موإذامٌسمذفرةمأصؾقتمعؾارطة،موشّذتمعـم

ماٌدؼـة معلؿفاب،مممثارػا مسـدػا مصاظدساء معؾارطة، مواٌؼاعات ماألضرحة محؿك طؾفا
واألخذمعـمتربؿفامؼشػلماٌرضك،موؼعقدماظؾصر،موػذهماظصقرمطـريةميفماظرتاثماظصقيفم

ويفماظؽراعاتمبقجفماًصقص.

ماظؾؿقلم مذكصقيت متصـعفؿا مسدة معقاضػ مخالل معـ ماظػضاء ميف ماظؿققل ووؾك
ضاظتماعرأةمعـمغلقةمسؾكمويمسؾكمظلانمإحداػـم"واظدروؼشماظصقصقؿنيمطؿامؼـؼؾماظرا

طأسماظعشاءميفمزؼارةمرجؾماٌدؼـةماظصاحل:مطانماهلفريمسظقؿامؼقممدخؾمإمساسقؾم
.مإظقفافمؿصادؿدرجمأشقتفاظدروؼشمعغارةممتـطقطموراءهماعرأةمبفقةمملمتؽـمشريماظؾؿقلم

شؿفامأغلا،مالمتطأمرجؾفامرعالممصقفامإالمصارمخضرة،موهقظتمزؾؿؿفامغقرا،مووح
ماظظالعقةمحقارؼاتم مورققرػا مأعـا مأروضةمساعرة،مودؽقغفامحقاة،مورػؾؿفا ودرادؼؾفا

33طقاسب،مورائقةمرقبفاماًاغؼةمسطرا..."
م 

صاظؾؿقلمػذهماٌرأةماظيتمالمتشؾفماظـلاء،مؼؿققلمحبضقرػامأضلكماألعؽـةموأطـرػام
امدؾؼموأنمضؾـامصقؿاموحشةمإظبمصضاءمؼػقضمبايقاة،مصاٌرأةمرعزمظؾكصبموايقاةمطؿ

خرمؼؿفؾكميفمايضرةم،موػقمرؼسمصقيفمآعضكمعـمحدؼثمطؿامضبضرمصضاءمصقيفم
مروحم مورؾبمحضقر مواالدؿغػار مواظدساء ماألذطار، متالوة مسؾك ماٌرؼدون ؼؿفؿعمخالظف

                                                                                                                                        
مم32 ماٌاظؽم،عرتاضؼراجع: ماظلردم،سؾد متؼـقات ميف محبث ماظرواؼة، مغظرؼة ميف م، مظؾـشرموػران، ماظغرب دار

م.189.واظؿقزؼع،مدت،مص
م.284.اظرواؼة،مصم33
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اظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ.مؼراصؼمػذاماظطؼسمحاالتمؼصؾمصقفاماظصقيفمإظبمدرجةم
خالهلامإحلادفمباحملقطماًارجل،موتؿصؾمروحفمباهللماىدبمأوماظلؽر،مصقؼدمعـم

طؿامؼظفرميفماٌؼطعماظؿاظل"يفمايضرةماظيتمأضاعفاميفمتؾؽماظؾقؾةماظيتمظلؾعمبؼنيمعـم
مبنيماظرجالمحضقرام ماًؿقؾة موتقمساتف ماظـؾقؾة مشػتماظلؽرىمبطؾعؿف ماٌقدؿ حؾقل

م.م34ايس..."مأمطانمباظعنيمؼرونم

ظدالظؿفماظعؿقؼةمسؾكمهقلمعـمحضقرمم،رةميفماألدبعامؼلؿكدممصضاءمايضمشاظؾا
ارتؼاءمروحل،موعامتلؿدسقفمػذهماظؿفربةمعـمعشاسرماظلعادةماظيتمتلؽرممإظبجلدي،م

ماٌرؼدموتدخؾفميفمساملمروحلمعغاؼر.

ذالصحراء/ذاملرأة/ذالـخؾة:م.

يفم،مبقاحاتفاموعؼاعاتفا،موضدمصّرحماظروائلم"أدرار"اظرواؼةميفمعدؼـةممأحداثتدورم
ععـقغامصصؾفماألخريم"أدرارمالمتلؽـمضؾيب،موظؽـمم"أدرار"محؾقؾؿفآخرماظرواؼةمبادؿم

مصقؼقل"ثؿم موؼصػمعـارؼفا ماٌدؼـة مهلذه مسؾكمسؿؼمربؾؿف مظؾدالظة تؾؽمػلماحملؾة"
اسؿربمأنمتقاتمعقرـماظصؿتمواالغؿظارموضقرارةمطؿابمدرمبالمخط.موتقدطؾتمبقابةم

35ظؿعشؼؽماظـلاء"اظؿقهمواظقؼني.مصأغتماظرجؾمخؾؼتم
م. 

واٌؤطدمأنمعـمؼعشؼمذلءمؼرىمصقفماىؿالموؼؼؾبمعلاوئفمربادـ،مصعؾكمضدرم
فامعؾفؿةمطؾمعـمؼزورػا،موؼرىممشلفا،ماظصقراء،موحشؿفاموصؿؿفا،مإالمأّغمضلقة

مساءػامورعاهلاموؼصقرمظـاماظؽاتبمػذاماظـالثلميفمحدؼثمدارمبنيماظروعقةمواظطاظبم
مبعضفامسؾكماظر شؿمعـماخؿالفماظدؼاغة،مصاظطاظبمرعزمدؼينمععروفميفماظذؼـمأحؾا

ماظراوي،م"المتأمتينمصؿتم مؼصػفا مطؿا مروعقة موجقظققتمراػؾة اجملؿعماىزائري،
مطؿػف:مملمأمسعم ػذهماظصقراءمإالمبصؿتمعـقؾ:مصاضرتبتمعـفمحؿكمالعلتمطؿػفا

اغ:مصببمشريماظرؼحموالمأضقلمإالمنقى.مصؿكطاػامودارمأعاعفامميألمعامبقـفؿامعـمصر
متػققم مظؿدرطلماظصكبماظصاعتماظذيمؼؿققلمضلقة ماألوظبم ماظـكؾة أنمتؽقغلمبعؿر

م.36ضلقةماظؾشرمسـدعامتؿقركمػذهماظصقراءمبالمذػؼةمصؿدكمطؾمصقت"

يفمحدؼـفمسـماظصقراءم"ايقاةمطؾفامصقراءمواٌرأةمم"اظطاظبمباحقدة"وؼضقػمم
ام...ػؽذاماظصقراءمبؼدرمػلماىؿؾماظذيمبفمؼؼطعفا.مصادؿغربت:مملمأطـمأسرفمػذ

عامتؾدومععطقةماظروحمأعاغفمواظؼؾبمدؽقـؿفمصفلمصارعةميفماًقاراتماظــائقة،مأػؾم
ووحشة،مبردموحر،مسصػموصؿت،ماهللمواظؿقه،مالمذلءمبقـفؿا.مايؼقؼةمواظضالظة.م

مم37ظذامطاغتمعـمأضلكماظطؾائعميفماإلغؿؼاء..."
                                                                                                                                        

م.308.غػلف،مصاٌرجعمم34
م.370.غػلف،مصاٌرجعمم35
م.242.غػلف،مصرجعماٌم36
م.245-244.غػلف،مصاٌرجعمم37
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مظؾؿق مرعز ايؼقؼةمممإظباظيتمتلؾؼماظقصقلممواظرحؾةمفواظصقراءميفمسرفماٌؿصقصة
متؿقدثماظؽراعاتماظصقصقةمسـمؿاوصضاءمعـادبمٌ معا ردةماظشعائرماظصقصقة،مصؽـريا

عرؼدمتاهميفماظصقراءمأوماظؾادؼة،موحضرماٌددمظقـؼذه،متصقرػامظـامعؽانمالمناةمصقفم
مضلقتفامإال مؼؿقؿؾ معـ مصقفا مخؾؼ مأن ماظعـاؼة متؾؽ موعـ ماظرباغقة، مباظعـاؼة عبؾم:
مشبؾة.و

ؼشؾفماظراويماٌرأةمباىؿؾماظذيمؼعنيماظرجؾمسؾكمواوزمصقرائف،ممباممتدهمبفم
صؿؤتلممثرػامرقؾامغاضفامحنيمم،عـمحقاةموحبموظؾـكؾةماألغـكمشبؾةمذطرامطبصؾفا

اظلؿنيممإظبدأظتمجقظققت"موطؿمتعقش؟مصصارتميفمذعقرهماظـكؾةمإؼاػا:معـؾماعرأة،م
واٌرأةمثاظقثمطؾممفؿؾػمسـماىؿؾ،متؽقنمععػلمظذظؽمالمدبممأومتعؿرمحؿكماظؼرن

عـؾممإظقفاهلامأنماظلؾلةمتػؿؼدمحؾؼة:مواظرجؾ؟ممصأذارممصؾداحقاةميفمػذهماظصقراء،م
ذطرماظـكؾ،معـمرؾعفمطبرجمأطؿامماظزػرمصقؤخذمعـفمسرؼشمظريبطفمباألزػارماٌؤغـةم

صإنماظرؼحمػلمصققدثماظؼرانموؼؽقنماظؾؼاح.مأعامايبموردائؾفمواظغراعقاتموأذقاضفام
م.38اظيتمتلعكمبذظؽمطؾفمبنيماظرجؾمواٌرأة"

موخباصةميفماظشعرماٌعاصر،مطرعزمظألصاظةعزمععروفميفماألدبماظعربل،مواظـكؾةمر
اظـكؾةميفمجقمضاسمطؼلقةماظصقراءمػقمجذورػاممواىذور،مورعزامظؾصؿقد،مصؿامؼؾؼل

ماظضاربةميفماظعؿؼ.

ذةـــــــــــبـاحمل.ذ4

ميفمسر ماحملؾة معـمتعّد مأولمدرجة ماظصقيففماٌؿصقصة ميفماظلؾؿ مدرجاتماالرتؼاء
مسارػة مطؾ مأصؾ موػق مطؽؾ، مظؾؿفربة ماألداس مؼعؾؾمصفلموايفر مضؾيبمال مصعؾ "

إذمواوزمعػفقممايبماظدؼينماظذيمغشرهماظػؼفاءمإظبمأضصكمدرجاتماظرشؾةمم39سؼؾقا"
ميفماظقصؾمععماحملؾقب.

،مصؾؿمتعدمسالضةمبنيمسؾدماإلهللبموضدمردؿماٌؿصقصةمصقرةمطاعؾةمٌاممسقهمباي
يفمم"ابـمسربل"رصنيمافامعؿؾادظةمبقـفؿا،موظشقخماظعضببمربف،مبؾموصػقػامسؾكمأّغ

نمطانمإايبمععؼقلماٌعـك،مومأّنايب،مصؼال"ماسؾؿمملغاسـمععمعػّصؾطالمممفعؤظػات
مسرصف،موعـمملمؼذضفممالمضّبد،مصفقمعدركمباظذوقمشريمذبفقل...صؿـمحّد ايبمعا

م40سرصف،موعـمضالمروؼتمعـفمعامسرصف"عامابامذر

                                                                                                                                        
م.246ص.مغػلف،اٌرجعمم38
ماظصقيفمحؿكماظؼرنماظلابعماهلفريم،(2006)موضقكم،ؼقغسم39 ماظـؼدؼةميفماظــر عـشقراتمدعشؼ،م،ماظؼضاؼا

م.48.اهادماظؽؿابماظعرب،مص
ماظغراب،معطؾعةمربؿقدمربمؼقؼعبعموهمايبمواحملؾةماإلهلقة،م،(1992)مربلماظدؼـابـمسربّل،مم40 ؿقد

م.26.،مص2غضر،مط
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مواظغرية،مواظقصؾمم"ابـمسربل"وؼػصؾم يفمصػاتمايبمودرجاتف،مععـكماظلؽر
مؼراصؼمحدؼثماحملؾنيمواظعشاق.مويفمماىـلل اظقظف،ماهلقام،مايزن....وشريػاممما

موٌامأحبماظرجؾذطالعامظشقخماظعرصنيمابـمسربلميفمضقظفم"مروائلػذاماظلقاقمؼقردماظ
اٌرأةمرؾبماظقصؾة،مأيمشاؼةماظقصؾةماظيتمتؽقنميفماحملؾة،مصؾؿمؼؽـميفمصقرةماظـشأةم
مأعرم موظذظؽ مطؾفا، مأجزاءه ماظشفقة متعؿ موهلذا ماظـؽاح، معـ موصؾة مأسظؿ اظعـصرؼة

وؼضقػميفمم41باالشؿلالمعـفمصعؿتماظطفارةمطؿامسؿماظػـاءمصقفامسـدمحصقلماظشفقة."
مغػلف ماظلقاق مصقـنيماظرجؾ ماٌرمإظب" محـنيماظشلء مصمإظبأة مخؾؼتمإغػلف، محقاء ن
اظرجؾمحـنيماظشلءمإظبمورـف،مصاٌرأةمخؾؼتمعـػعؾةممإظبوحـنيماٌرأةممواذؿؼتمعـمآدم

مم.42م"إظقفااظرجؾمظققـممإظب

مؼراصؼمصعؾمايبميفمرواؼةمتؾؽماحملؾة،محدثماٌقت معا مدؾؼموأّنم،شاظؾا مطؿا
م ماحملؾقبة مبقصػفا مصاٌرأة مذظؽ مسؾك مأعـؾة مظؾرحؿم"أوردغا ماًاظؼة، مظألغقثة رعزا

اظؽقغقة.موػلمبقصػفامطذظؽمسؾةماظقجقدموعؽانماظقجقد،مواظعاذؼمظؽلمضبضرمصقفام
مغػلف... مسـ مؼغقب مأن مربفقباظدقمصبب ممؾ مإسـفا مبذا موػق مصػاتف، ذنمإؼقت

م.43ضبقا"مم–دقظؾمضدمغػلفمعامبؼقتمصػاتف،محنيمتزولمصػاتف،محنيمميقتم

سـمايقاةمطؿاميفمسرفماجملؿؿع،مبؾممااغؼطاسوعقتاممصاٌقتمسـدماظصقصقةمالمؼعّد
متفبمظؾصقيفم مصفلمحقاة ماًاصة، معقزاتفا معراحؾمايقاة،مهلا معـ مجدؼدة عرحؾة

ثـقةماظيتمؼفربمعـفامػدصفماٌـشقدمتفؾفماالتصالمبالمخقف،موالمصراق،موتـؼضلماإل
ؽماظػعؾماغؾعاثموحقاةمجدؼدة،مطذظمإذنمتاظصقيفمظقدخؾميفمعرحؾةماالهاد،مصاٌق

اظـشقةماىـلقة؛موظعؾمػذامعاممإظباىـللمعقتمعؤضتمؼعقشفماظعاذؼمبعدعامؼصؾم
مواظلفرودي،م مايالج، معع محدث مطؿا مساذؼ مطؾ معع متؿؽرر ماظيت ماًامتة ؼربر
مبعدم ماٌؿصقصة، مطؿب ميف موأخؾارػـ مطراعاتفـ متروي ماظالئل ماظـلقة موعـ وشريػؿ،

م.44حدؼـفامتشفؼمذفؼةمثؿممتقت

ذيفمايقارماظصقػلماظلابؼماظذطرمسـمرأؼفميفمصؽرةماٌقت،مضائالموضدمصّرحماظؽاتب
مبايقاة" ماظشعقر مبداؼة مباٌقت ماظصقصقةماإلحلاس ماظرؤؼة معع ماتػاضف مؼؤطد ممما ،"

م مأن مبذظؽ موؼظفر مواظشفقة؛ موظؾقبمواىلد ماظصقصقةمظؾؿقتموايقاة، ماحملؾة جق
ظيتمالمتشؾفماظـلاء،مواظػارسمعـذمبدأماظراويمبقصػماظؾطؾةماٌرأةماممعؿغؾغؾميفماظرواؼة

مسـفا مؼؾقث مجاء ماظـص،مماظذي ماظيتمررحفا ماظعشاق مثـائقات مسـ مايدؼث مإظب
م)باحقدة،مجقظققت(،م)عربوطة،مجربؼؾ(.

                                                                                                                                        
م.195-194.اظرواؼة،مصم 41
م.38.،مصايبمواحملؾةماإلهلقةم،ربلماظدؼـابـمسربّل،مم 42
م.107.أدوغقس،معرجعمدابؼ،مصم 43
م.214.،مصأدبقاتماظؽراعةماظصقصقةم،أبقماظػضؾبدران،مؼراجع:مم 44
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ذذاتفذصو ذالعـاوةذالربانيةاهل.ذ

اظغرائؾقةممإضػاءضبضرماهلاتػميفماألدبماظصقيفمحضقرامضقؼًا،مإذمالمؼؼؿصرمسؾكم
مؼعؿمإظب مبؾ مصقلب، معلارماظلرد موأحقاغا ماألحداث، مذبرى مهقؼؾ مسؾك ؾ

ماٌـؼذ ماًارجل مواظصقت ماظداخؾل ماإلهلام مصفق" مواٌراضب،مماظشكصقات، واٌعني
م مسؾك مداسد مجلؿ مبال مصقتا موبنيماٌمإصبادوطقغف مبقـف مؼؾقثمسـمبعد مصال ؿؾؼل،
م.45طقـقغؿف،مبؾمؼؾقثمسؾكمطـفمعؼقظؿف"

بدأماظروائلميفمصقاشؿفمعـذمأولمميفماظرواؼة،مسـصرمعؽؿؾمٌامتػوظعؾمحضقرماهلا
صالمؼؽؿؿؾماٌشفدماظصقيفمدونمحضقرماهلاتػماظذيمؼـؼذماظشكصقةمم،خطفاعبؾةم

م م"مإظبوؼقجففا ماظرباغقةماظيتمراصؼؿفا ماظعـاؼة مبذظؽمصقرة مإناٌلارماظصققح،مرامسا
مضّؾ مطبرجقغؽ مدرػؿ مطؾؿة مصؿؾؽ ماهلل. مبادؿ مودؿ مصاعشمميقـا ماٌؿاػة اظـقرممإظبؾؿؽ
46."بفا..

م. 

ويفمعشفدمآخرمتظفرماظؾطؾةمعؿؼؿصةمذكصقةمذفرزادماظرتاثقةميفمزبدسفاماألغقؼم
قاتلمؼؿفاصنتمسؾكمخدعؿفا،موضدمحضرتماٌؽانمظؾؼاءمحؾقؾفاماظدروؼش،مؾوجقارؼفاماظ

أنمؼـاديمسؾقفؿاماهلاتػميفممإظبيفمذبؾسمػاربمعـمذباظسمعؾقكماظعصرماظعؾادلم
مااظعـاقمؼامسشاق،موارصعقمادادهمظؾؿغرؼد:مصؽؾقؾمعـمرواقميفماظدػؾقزماعؿ"صقتمععّل

ممم47اظلاقمسـماظلاق.مػذامظقؾؽؿمجـمباآلالق.مصفقامسؾكماظلؾقىمواٌـمواظرتؼاق"

ذخامتةذ

تـؿؿلم"تؾؽماحملؾة"مإظبماظرواؼةماىدؼدةماظيتمضباولمصقفاماظروائلماالذؿغالمسؾكم
ماظروائق ماظؽؿابات معع مطبؿؾػ مبف، مخاص مصرؼد ممنقذج موسبت ماٌعاصرةماظؾغة، ة

واظلابؼةمظف،موضدمتؾنيمأنمادؿؾفامماظرتاثماظصقيفمذؽالموعضؿقغا،مسؿؾمإثراءمعؿكقؾفم
ميفم مؼؼرأ مصرؼدة،مطبالماظؼارئمغػلف مظقحاتمصـقة مظغؿف،موسبتمعـفا اظروائلمورّعؿ
إحدىماٌكطقراتماظصقصقةماظراضقة،موػـامؼؾؿؼلماظروائلمباظصقيفميفمغظرةمعشرتطةمإظبم

موايؿؿق" مسقـفا،ماظطؾقعة مواظرعقز ماإلذارات مؼؾؿؼطان مأو مطبؾؼان مأغفؿا مطؿا ات.
م48وؼعّؾرانمسـفامعـمخاللماظؿفربةماٌعاذةمواظـػاذمإظبماألسؿاق"

                                                                                                                                        
م.191.غػلف،مصاٌرجعمم45
م.272.اظرواؼة،مصم46
م.286.صم،غػلفاٌرجعمم47
دارمبريوت،م،ماظؽراعةماظصقصقةمواألدطقرةموايؾؿ.ماظؼطاعماظالواسلميفماظذاتماظعربقةم،(1984)مسؾلزؼغقر،مم48

م.78.،مص2األغدظس،مط
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مغصم"ايؾقبماظلائح"م مأن ميفماظرواؼة، مظؾعضماظظقاػر معالعلة معـمخالل تؾّقـ
ؾتمألغينمذؽميـؾمباعؿقازماالغؼالبماظذيمهّدثمسـفماظروائلميفمتصرضباتف،مصؼال"

ماظـصمػقم مأدبقامػذامؼعينمأنمؼؽقنمػذا غصلممبامأمسقفمظغةماظؾغة!مأْنمأذؽؾمغصا
عرجعمظغةماآلخرم)اظصقايفمواٌدرسمواٌؤرخمواظلقادلماظذيمؼشؿؼمعـمظغةمغصلمظغؿفم

(مأرؼدمظـصلمأنمؼؽقنمزبطقرة،معؿـا،مالمػاعشامأومحاذقة.موأدعكمإظبم…اظقزقػقة
وادؿقاءمعاممساهمباٌشروعماظؾغقيمظقشؽؾممبذاتفاأنمتصؾحمظغةمطؿابيتمعؤدَّلةمضائؿةم

م.49بذظؽمعدردةمروائقةمخاصةموعؿػردةميفمأدؾقبفاموبـائفاموظغؿفا"

مالمصببم ممإػؿالمطؿا مسؾكماألدبممإظباإلذارة مواغػؿاحف ماظرتاثماظصقيف خصقبة
موغـرا،ميفمعروغةممتّؽ مظقعربمبفامسـماظلؿّقم،دعميفمادؿؾفاممرعقزهؾـماٌاٌعاصرمذعرا

مظققاجفمبفمواضعفمبؽؾمعامصقفمعـمتـاضضاتموإحؾارات.مروحلماٌؿؿدمعـماىذور،ماظ

                                                                                                                                        
مايقارماظلابؼ.م49


