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 األشكال الروائية اجلزائروة اجلدودة

 (1)هند سعدوني

أنمتؿقّٓثمسنماٌلؿؼؾلمعنمخاللمتػّعقلمطّلماٌؤثّٕاتماٌؿؽـةمهاولمآصاقماِّدبم
ماًارج_ مو ماظّٓاخل مسي م_سؾىماخؿالفمعواضعفا ماظـّٙماِّدبي مأيمداخل سيمحّّٓم،

ومخارجمحّٓودهمومأبعّٓمعنمثؼاصؿهماظيتمؼصّٓرمسـفا.م"طونماظؿػاسلمؼؼوممسؾىممذاته،
ومضّٓمأوردمابنمخؾّٓونمذاتمؼوممعامعػادهمأنمم1أداسماالدؿقعابموماظؿقوؼلموماظـؼّٓ"

أنمؼؽونمأدؼؾاممظّٔيمؼّٕؼّٓااظّٔيمؼّٕؼّٓمأنمؼؽونمساٌامصعؾقهمأنمؼؾؿّٖممبػنمواحّٓ،مأعام
مصؾقؿلّٝمسيماظعؾوم.

،مومضّٓمطانمعـّٔمزعنم2اِّدبموصيِجّٓشيمسيمايقاةموممسؿهم"اِّخّٔمعنمطلمسؾممبطّٕف"
بعقّٓمومالمؼّٖالمإديماظقوممتعؾريامسنمحاجاتمإغلاغقةمخمؿؾػة،مصادؿػادمعنمشريهمطـريام
طؿامأصاد،مصؽانمواجفةمثؼاصقةمحمؿؾةممبّٓظوالتماهلوؼةمومايضارة،مومعـؼالمبرتطاتم

مصقاته.مومظؼّٓمادؿطاعماِّدبهمومحماصظامسؾىمخصواظّٖعنماظطوؼل،مجمّٓدامسيمأداظقؾ
أنمحيؼقماىؿّٝمبنيماٌؿؾاسّٓاتمحؿىمتؿفاغّٗمسيمغّٙمواحّٓ،موم"معصطؾّّماِّدبم

صفاءتمم3ؼؿطابقمعّٝمعصطؾّّماظّٕواؼةمدواءمسيمأصوظهماظّٖعـقةمأممسيماغغالضهماظؾـائي"
قةمعا.مؼؼولمجورجماظّٕواؼةمتعؾريامسنمػّٔاماظّٖخمماظـؼاسيماٌؿـوع،موماٌعّؾّٕمسنمزعـهمبؽقػ

.مومصؾلػةم4ظوطاتّ٘مسيمطؿابهم"غظّٕؼةماظّٕواؼة":م"إنماِّزعـةماظلعقّٓةمظقّٗمهلامصؾلػة"
ماظّٖعن مبإٌّّم:ػّٔا مجّٓؼّٓ مخمؿؾفمأو مذيء ماظؾاحثمسن ماٌؿلارع، مزعــا ة،ماظّٕواؼة؛

ماظؾاحثمأؼضامسنمتـظقممتّٕاطؿاتهمومإرثهماظؿارخيي،مصقؿامخيّٓممعصاحلماآلتي...

وجّٓمطـريمعنماِّدباءمايلمسيماىـّٗماِّدبيماٌلؿىم)رواؼة(،مومبـاءمسؾىمذظك،م
م مراؼوعون مسي مأجاب:ممRayaumoniصػيمععّٕضمرأؼه مثم مغػله، مبوتور معقشال دأل

                                                                                                                                        
(1) ENS, 25000, Constantine, Algérie. 

ظؾـان،مإٌّطّٖماظـؼاسيماظعّٕبي،ماظطؾعةم_اٌغّٕب/بريوت_،ماظّٓارماظؾقضاءاغػؿاحماظـّٙم(،م2001)مدعقّٓم،ؼؼطنيم1
 125م.اظـاغقة،مص

مبنمخؾّٓونم2 ماظّٕرينمبنمحمؿّٓ ماٌؼّٓعةم،سؾّٓ مظؾطؾاسةممبريوت،،مهؼقق:مدروؼّ٘ماىوؼّٓي، ماظعصّٕؼة اٌؽؿؾة
 .553م.م،مص2002ػـ/1423ومعـؼقة،ممواظـشّٕ،مصقّٓا،مرؾعةمجّٓؼّٓ

ماظـّٙم(،1997)مجوظقام،طّٕؼلطقػام3 مسؾم مغازم، ماىؾقل مسؾّٓ معّٕاجعة: ماظّٖاػي، مصّٕؼّٓ متّٕذية: اظّٓارم،
 .39م.دارمتوبؼالمظؾـشّٕ،ماظطؾعةماظـاغقة،مصماٌغّٕب،_اظؾقضاء

إٌّطّٖماظـؼاسيمظؾـان،م_اٌغّٕب/بريوت_اظّٓارماظؾقضاء،ماظّٕواؼةموماظّٕواؼةماظعّٕبقةمغظّٕؼةم(،1999)مصقصلم،دراجم4
 .9م.اظعّٕبي،ماظطؾعةماِّودي،مص
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مطقلموحقّٓم مصظفّٕتمظيماظّٕواؼة ماظشعّٕ؟ مو ماظؿوصققمبنيماظػؾلػة "طقفماظلؾقلمإدي
ومؼؤّطّٓمبأنم:"سيموضؿـاماياضّٕمالموجودمظشؽلمأدبيمؼؿؿؿّٝمم5هلّٔهماٌشؽؾةماظشكصقة"

ماظّٕواؼة" مبفا متؿؿؿّٝ ماظيت مإديم.6باظؼوة مجّٓا معـقازة ماآلراء مػّٔه مطاغت مإن مو حؿى
معنماِّ متعؽّٗمجاغؾا ماظػناظّٕواؼة،مإالمأغفا مػّٔا ؛حقثمػؿقةماظيتمصارمحيظىمبفا

(مماِّوظقةماغؿشارا)..."أصؾقتماظّٕواؼةمسيمعـؿصفماظؼّٕنماظعشّٕؼن،مأودّٝمأزؼاءماظؿعؾري
ماِّرػال، مخادعة مو ماظلقادي، ماٌشّٕف مو ماٌعّّٕف، ماظؽاػن مبّٓور متؼوم ماظّٕواؼة مإن

ػيمتؼوممبفّٔهماِّدوارمموموصقػيماظوضائّٝماظقوعقة،موماظّٕائّٓ،مومععؾمماظػؾلػةماظلّٕؼة.
أنمؼؽّونممؽناظػـونماِّدبقةمذيقعا،مومميمحملمنمساٌيمؼفّٓفمإديمأنمحيّلطؾفامسيمص
ايقمأنماظّٕواؼةماظقوممعّٖؼجمعنمأذقاءمطـرية،مظؽــام.م7عـامذؽالمععؿؿامظؾـؼاصة"سيمأؼا

سيماظوضتمغػلهمالمغّٕىمداعمإديمأنمتغقِّبماظػـونماِّخّٕى.مصاًصوصقةمحمػوزةمظؽلم
ماظػـونم مو ماِّغواع مبنيماِّجـاسمو ماظػاصؾة مايّٓود مزوال مإدي ماظّٓسوة معّٝ محؿى صن،

مإذياال.

ومػّٔهماظورضةمماظّٕواؼةمغػلفامعنمغاحقة،مومتعـقـامجّٓامعنمغاحقةمأخّٕى.متػّٕض
اظؾقـقةمتؼّّٓممتصّورامسنمأذؽالماظؿفّٓؼّٓمسيماظّٕواؼةماىّٖائّٕؼة،مسؾىمعلؿوىماٌوضوعم

وماظؾـقةماظّٖعؽاغقةمومسّٕضماظشكصقات...مومػّٔاماظؾقثماظّٕوائيمموماظطّٕحموماظّٕؤؼة
عـّٔمعّٓةمظقلتمؼلريةمعنماظّٖعن،محؿىمماىّٖائّٕيماظؿفّٕؼيبمغّٕاهمعلؿؿّٕامالمؼؿوضف

مبنيمأغواع ماظقوم مأغػلـا مظـفّٓ مأصـافممأغـا مبففة متصـّٝ معؿـوسة، مروائقة مأذؽال و
دّٕدؼةمبأظوانماظطقفمومأطـّٕ.مصفـاكماظؿوجهماِّطـّٕمإؼغاالمسيماظواضعقة،مأوماظعؽّٗمسيم

متارخيي، مأثّٕي متوجه مػـاك متوضعقة...و ماظال مو مذػينممماظػاغؿازؼا مغػلي مآخّٕ أو
مؾلػي...طؿامنّٓمأؼضامتوجفامتّٕاثقامذعؾقا،مأومتؼّٓميامرؤؼوؼامظّٖعنمعلؿؼؾؾي...ص

ممأرّٕوحاتمعوضوساتقةمعؿعّٓدة،مومتعاجلماظّٖعنمبـَػّٗمأذؽالمدّٕدؼةمجّٓؼّٓةمتؼِّّٓ
جّٓؼّٓ،مومتؿؾؿّٗماِّعؽـةمعنمزواؼامخمؿؾػة،مومختؾقمذكصقاتمتشؾفـامجّٓامومظؽـفام

م مأطـّٕممما ماظّٕواؼة متشؾه متؾينمأحّٓاثامظقلتمدمنم)صايقاة مو مايقاة(. ماظّٕواؼة تشؾه
ومضّٓمالممؽامعَّّٕمأومضّٓمميّّٕمذاتمؼوممبـا،برتطقؾةمعؾؿؽّٕة،متؾفّٕ،مأومتصّٓم،مأومتعاودمذق

مميّّٕمأبّٓا،مومظؽن...

                                                                                                                                        
5

ماىّٓؼّٓةم(،1982)معقشالم،بوتور  مأغطوغقوس،محبوثمسيماظّٕواؼة مصّٕؼّٓ متّٕذية: م، عـشوراتمبريوت/بارؼّٗ،
 11.مصسوؼّٓات،ماظطؾعةماظـاغقة،

6
 12.إٌّجّٝمغػله،مص 
مايّٓؼـةم(،1967)مم._.رم،أظؾريؼّٗ 7 ماظّٕواؼة متّٕذية:تارؼّْ ماىاععي،مم، ماظػؽّٕ معؽؿؾة مدامل، جورج

 .6-5مص.،معـشوراتمسوؼّٓات،ماظطؾعةماِّودي،مطاغونماظـاغيظؾـان،م_بريوت
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ضقلتمباظؿفّٕبةموظقّٗممإن_تأتيماظّٕواؼةماىّٖائّٕؼةماظقوم،مبعّٓمأزعـةمتشّؽلمطؾرية
مباٌؼارغةمعّٝماظّٕواؼةماظعاٌقةمعـال مضصريا مسؾىمم_باظّٖعن،ماظّٔيمؼعّّٓ صقرتاتبمتطورػا

وماظؿؽّونم)صرتةماظلؿقـقاتمومعامضؾؾفا(،مرواؼةماظؿعؾريممماظـقوماظؿاظي:مرواؼةماظـشوء
ماظّٔاتم مسن ماظؾقث مو ماظؿقه مو ماالغػؿاح مرواؼة م)اظلؾعقـقات(، ماٌوّجه اإلؼّٓؼوظوجي

م)اِّظػقةم)ا ماظؿفّٕؼب مو ماظؿفّٓؼّٓ مرواؼة م)اظؿلعقـقات(، ماِّزعة مرواؼة ظـؿاغقـقات(،
ماظـاظـة(.

ماِّدبم ماِّزعة/ م)رواؼة مجّٓال ماِّطـّٕ مػؿا ماِّخريتان مإٌّحؾؿان متؽون مضّٓ و
مصفمم مدوء مػـاك مأن مايال م"و ماظؿفّٕؼب(. م)رواؼة مغضفا ماِّطـّٕ مو االدؿعفاظي(

مؼفّؿظؾعالضاتمبنيماظواضّٝموماِّدب،مصاِّزعةمظ معوضوعمهلا،مومعا ـامقلتمأدبا،مإمنا
ظقّٗمأزعةماجملؿؿّٝ،مومإمنامأزعةماِّدبمسيمطقػقةماظؿعاعلمعّٝمأزعةماجملؿؿّٝ،مومحؿىم

م8طؾؿةمأزعةمالمختؾومعنماظـلؾقة"

متؽونم ماظّٕوائيماظؽؾريمإٌّحومماظطاػّٕمورارمحولماِّدبماىّٖائّٕيممومػـا ذفادة
صرتةمعنممرمبامػيمعـصػةمبعّٓمعّٕورءظة،م"االدؿعفاظي"/أدبماِّزعة،محباجةمإديمعلا

اظّٖعن،محقثمحيقمظـامايؽممسؾقفامومتؼققؿفا،مظوضعفامسيمغصابفا؛مإلحؼاقماظػين،م
معام مرطؾتمعوجة مػاوؼة، مأجلمإبعادموّٕبة معن مؼلؿقؼه، مغعتماالدؿعفاظيممبا و
ماصطؾّّمسؾقهمبأدبماِّزعة؛مِّغهمأدبمطؿبمؼوعفامصوجّٓمضّٕاءمُطـّٕمعنماىّٖائّٕؼني،م

اظعّٕبمأطـّٕ،مبلمومعنماظغّٕبقنيمأطـّٕمصأطـّٕ؛مصؽانممبـابةماظـّٙ/اظّٓجاجةماظيتممومعن
ذاكمإديمطؿابةمػّٔاماىـّٗماِّدبي/ماظّٕواؼةمممنمذمتؾقّٚمضّٕاء/ذػؾا،مصاغّٓصّٝمطـريونمإ

طاغوامذعّٕاءمومغّٖسوامبّٕدةماظشعّٕمومادؿؾّٓظوامبفامبّٓظةماظّٕواؼة،مأومممنمطاغوامؼشؿغؾونم
م مإدي مهوظوا مو ماظصقاصة مأحبؼل مروائقني(، مغؼول مال م)حؿى م"رواؼة" معنمُطّؿاب و

اة(،مغاػقكمرؾعامسنماظّٕوائقنيمباِّصلم)ومضّٓمؼلّؿونمأغػلفممػّواٌؿطػؾنيمسؾىماِّدبم
ِّنماظّٕواؼةمظقلتمجمّٕدمعلارمسؾور،مبلمغّٙمأدبيمم_ومػممعّٓارماظؾقث_وماٌوػؾةم

ؼوظوجقا،مدؼن،مومأذقاءمأخّٕىمعنماظواضّٝم)تارؼّْ،مإؼّٓممؼؼّٝمسيمغؼاطممتاسمبنيماظػن
معنم ماظؿؿؾّٙ محياوظون ماظّٕوائقني معن مطـري مطان مإن مو مذعؾقة،...(، مثؼاصة تّٕاث،

،ماظّٕواؼةمجّٕؼؽةم_سؾىموجهماًصوص_اظؿصّٕؼّّماٌؾاذّٕمسـّٓعامؼؿعاعؾونمعّٝماظؿارؼّْم
معلؿوى،م مأسؾى مسؾى مؼشؿغل مصقفا ماظـصي ماظؿػاسل مو ماظؽؿابقة، معغاعّٕاتفا مسي جّٓا

موموحّٓاتمغصقةمدابؼةم"وؼؼصّٓمباظؿػاسلماظـصي:ماظعالض اتماظيتمتؼوممبنيمغّٙمعا
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،مدؾلؾةم_عؼارباتمسيماظـّٙماظلّٕديماىّٖائّٕيمايّٓؼث_اظلّٕدموموػممإٌّجّٝمم(،2005)ماظلعقّٓم،بوراجني 
 185صعـشوراتماالخؿالف،ماظطؾعةماِّوديطّٕؼؿقؽا،م
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سؾقهمأومععاصّٕةمظه.موماظيتمرأىمروالنمبارثمأغفامَضّٓشيرصيمطلمغّٙمعفؿامطانمجـله،م
طؿابةمظقّٗمهلامأؼةمسالضاتمغلبمعّٝمعامأنّٖهممبإنازهوعفؿامحاولمعؾّٓسهماإلحياءم

مظـّٙم مهوؼل ماعؿصاصمو مػو مطّٕؼلؿقػا مغّٙمحلب مطل مإن مععاصّٕوه. مأو دابؼوه
م9"آخّٕ

ماًؾقم متصّٓؼق مإدي مضقادتـا مو مبـا ماإلؼؼاع ماٌؾّٓسنيمايؼقؼقنيمسي مضّٓرة متؽؿن ػـا
اظػينمسؾىمأغهمأولمومصّٕؼّٓ،مومظؽنمغلؾهمدقـؾتمتـاصهمعّٝمشريه.مصؿؼـقةماظؿـاصمعنم
مأبطاالم مو مغصوصا مظؿصـّٝ ماظؿارؼّْ مو ماظواضّٝ معن ماظيتمتلؿؾفم ماظّٕوائقة ماظؿؼـقات أػم

م مأعؽـة مو مأزعـة متّٕدم متؼرتبمعنمورضقة،مو مو موػم ماظواضّٝممبلاصة مسن متؾعّٓ حربؼة.
ماظؿكققلممبلاصةمحؼقؼة.م

طممػيمعؾفّٕةمضّٓرةماظّٕوائقنيمسيمصـعةماالحؿقالماظيتمؼؼوعونمبفا،مصقؼّوظونماظؾغةم
عامملمتؿعّودمسؾقه.ماالغّٖؼاحمرؾقعةماإلبّٓاعماظيتمهثمسؾىماظؽؿابةموماظؿفاوز،مسؾىم

م._نيطؿامؼؼولماظلعقّٓمبوراج_اًؾقموماحملو

متوّد مظؼّٓ مسيماظؿفّٕبؿنيماظّٕوائقؿنيمو ماظّٓؼنمؿـا م"سّٖ مو ظؽلمعنم"ايؾقبماظلاؼّّ"
ماىّٖئقات..." مصن مسؾى متـطوي م"طاٌـؿـؿة، مظّٕواؼة معـاال مطاظػلقػلاءمم10عقفوبي" أو

محقاةمتؽادمتلؿـطقمبهم ماٌكؿؾػةمعـظّٕامجّٓؼّٓا،مومتؾعثمصقفا ماظّٖواؼا اظيتمتؿقّّمهلا
م ماظّٔيمخيؾقمذؾابماِّذؽالماظيتمتفبماظّٕواؼة ماظؿغريماظّٓائم مػّٔا .ماالدؿؿّٕاراظؾون.

صؾممتلؿفؾكمم_سؾىماِّضلمإديمحّّٓماظلاسة_)وايقمأنماظّٕواؼةمغوعمأدبيمدائمماظشؾابم
ماعلمإعؽاغاتفا،مومتلعىمسيمتطّورػامإديمغؾّٔماظؿؽّٕارموماالحؿػاءمباىّّٓةماظّٕواؼةمبعّٓمط

ومتـوؼّٝمرّٕقماظعّٕض،محؿىمٌامػومدطوريمعـال(...م

غّٕاهمعّٖجيامعنمذؽؾنيم"اسرتاصاتمأدؽّٕام"مآخّٕمغؿاجمروائيمظعّٖماظّٓؼنمعقفوبيمم
ذيعامبنيمومطّٔظكماظشعّٕ...موممرتاف/اظلريةموماظلّٕد/ماظّٕواؼة،أومأطـّٕ:ماالسمتعؾريؼني

مععفوغاممؿوضّٝموماياضّٕ،موماٌاضيمأؼضا...زعـقنيمأومأطـّٕ:ماٌلؿؼؾلماٌ ومعوضوسا
عنمعادتنيمأومأطـّٕ:مثؼاصةماظعّٕبمومثؼاصةماظغّٕب،معضافمإظقفؿامخصوصقةمبـؽفةم

متارضقة...مثممؼؿوّزعماظعؿلمبأطؿؾهمسؾىمذّٕقماظعاملمومشّٕبه،مومطّٔامودطه.

متلؿقؿفا(،مأنمتؼوممبعؿؾقةمعلّّمميؽنمظؾّٕواؼة/مايقاةمسؾىمورقم)طؿ امحيؾومظـا
ماٌػؿوحة،م مو ماٌغؾؼة ماِّعؽـة مسرب ماالغؿؼال مسي محّٕة مصفي ماظـطاق، موادّٝ جغّٕاسي

م مإديمآخّٕ مبؾّٓ معّٝمايّٓثمعن مصقهؿػاسلمأصؼيطواالغؿؼال م"اسرتاصاتمم؛ تصيغطيمرواؼة

                                                                                                                                        
مغضال 9 ماٌعاصّٕةم(،2001)ماظصاحل، ماظعّٕبقة ماظّٕواؼة مسي ماِّدطوري ماظؽؿابماظـّٖوع معـشوراتماهاد مدعشق، ،

 197صاظعّٕب،
 6.،مصتارؼّْماظّٕواؼةمايّٓؼـةم:م._ر.،مأظؾريؼّٗ 10
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"مأضاظقممجغّٕاصقةمعؿلعةمومعـؿشّٕةمذّٕقماظعاملمومشّٕبه:مظؿؽونماالغطالضةمعنمأدؽّٕام
مطوبا،مػؼاراِّ مصّٕغلا، مصـ: ماىّٖائّٕ(، ماظقؿن،مم)جـوب معؽة/اظلعودؼة، ادؾاغقا،

مثمم ماظقابان.. ماِّعّٕؼؽقة، ماٌؿقّٓة ماظوالؼات مصؾلطني، ماِّردن، مدورؼا، أصغاغلؿان،
مإديماِّػؼار معنمجّٓؼّٓ مظقاظعودة ماىّٖائّٕ، مسؾىمبّٓء،مسيمدائّٕةم/ ماظّٕواؼة معـؿفى عود

ماطؿؿلمخطفامسربماظػضاءماٌؽاغي.ممممم

م مجـلفا مسن معػصقا ماظّٕواؼة معطؾّٝ مجاء مصؼّٓ مظؾقّٓث، مباظـلؾة أسينم_أعا
مؼؼولمصقه:مم_االسرتاف

م"رمبامأطونمثؼقالمسؾقؽم..

مأغصقؽممبؿقؿؾيمضؾقال..

ماسرتاسيمأعاعؽممضّٓمؼؽونمبقضةمدؼكمصقينمالمشري..

طلبمذقؽامإنمطـتمطاذبا،معـؾؿامظنمأطلبمذقؽامإذامطـتمصادضا،مصػيمصأغامظنمأ
ماظّٔؼنم مأوظؽك مذأن مػو مطؿا مايؼقؼة مطل مظقّٗ مايؼقؼة، معن مبؼؾقل مأبوح اياظؿني

مؼؼلؿونمبأشؾّٜماِّميانمسيماحملاطممصقؼوظونمطلمذيءمإاّلمايؼقؼة.

م11ضّٕرتمأنمأسرتف،..."

ماالسرتافمضائال:ممأعامسنماًامتة،مصوّضعفاماظّٕوائيمعغؾؼامدائّٕة

ماسرتاصاتم مو مأدؽّٕام مسن مبعقّٓا مِّغام مبقيت مإدي مصأسود ماظـازا.. مصاحل مأغا "أعا
م12اظؾاحـنيمسنمعلاحةمظؾؾوحمإٌّّ،مومأصؽّٕمسيماعّٕأةمتطػؽينمضؾلماٌوت.."

ؼـطؾقمايّٓثمإذن،معنمضّٕارماالسرتافمومؼـؿفيمإديمخالصةمحؿؿقةمتؤّطّٓمدوعام
اةمتؿؼّٓم،مومسيمرّٕؼؼفامميوتمطـريون،مومؼػؿّ٘مآخّٕونموأبّٓامعّٕارةماظؾوح.مومظؽنمايق

م مجّٓؼّٓة محقاة مسن ماالدؿؿّٕار، ماعّٕأةم_سن مدورةمم_سن مِّغفا محماظة، مال دؿـطػئ
مايقاة.

صػقة،معؾقؽةمباِّحّٓاث،ماظيتمختربمسنمحقاةمم587ومعامبنيماظؾّٓاؼةموماظـفاؼةم
ؼعربونمرجلمتارضيمؼّٓسىم"صاحل"،متؿكؾؾفامحقواتمآخّٕؼنمعنمخمؿؾفماىـلقاتم

م(مومعؽانمواحّٓم)صـّٓقمأدؽّٕامم2040باظصّٓصةمسيموضتمواحّٓم)اسرتافمرأسماظلـةم
اىّٖائّٕ(،مصقلؿقضّٕونمأزعـةمومأعؽـةمطـرية،معنمخاللمضصصفم.م_اِّػؼارم_باالس

                                                                                                                                        
عـشوراتماظؾقت،مذيعقةماظؾقتمظؾـؼاصةموماظػـون،)رواؼة(،مماسرتاصاتمأدؽّٕامم(،2008)معقفوبي،مسّٖماظّٓؼن 11

 5.،مص2008
 .587.اٌصّٓرمغػله،مص12
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ؼّٓورمزعنماظّٕواؼةمجّٓالمسيماٌلؿؼؾل،موماظّٔيمبّٓورهمالمتـػصممسّٕاهمسنماياضّٕممحقث
موماٌاضيمبودارةمتؼـقةماالدرتجاعماظلّٕدؼة.م

مبطّٕؼؼؿفام ماظواضّٝ مسن مسّٕوضا معؼّٓعة ماظقوم، ماظعّٕبقة ماظلّٕدؼة ماظـصوص تؿـّوع
مذؿىم ممبوضوسات مسّٕوضا مو ماظػاغؿازؼا، معن مضّٕؼؾة مأخّٕى مسّٕوضا مو ماًاصة،

مخمؿؾػة، ماِّدؼبمسنممو مؼؿقّّٓثمعنمخالهلا ماظـؼاصقة، معصادرػا مبأداظقبمتؿعّٓد و
ومرمبامطانموراءموّٓدممرأؼهمسيماٌاضي،مومتؼققؿهمظؾقاضّٕ،مومتوضعاتهمسنماٌلؿؼؾل.

اظشؽلماظّٕوائي،ماتلاعمدائّٕةماٌوضوساتماظصايةمهلا،موماظيتمتؼّٝمهتمبـّٓم"طلم
ايةمظؾّٕواؼة،مطلماغطؾاع،مطلمذيء"مصؾاظـلؾةمظػّٕجقـقامووظفم:م"طلمذيءمعادةمص

م13صؽّٕة،مطلمصػةمظؾعؼلموماظّٕوح"

ماظعّٕبقة ماظّٕواؼة مصؿـطؾق ماظؿؼـقة مسن مأعا مسنماٌوضوع، ،معنمعـطؾؼنيماثـني؛مػّٔا
ماظؿلؾقةم مسؾىمرأدفا مأوهلؿا:ماظرتاثمايؽائيماظعّٕبيماظّٔيمأّدىموزائفمطـرية،مو

ماي ماٌؼام مػّٔا معـل مسي مسؾقـا مخيػى مال مو ماظؿعؾقم، مطّٔا ماظلّٕديمو ماظلقّٕ ّٓؼثمسن
سيم_اظشّٕضيمسؿوعا،موماظّٔيماسرتفمبهمسّٓدمعنماِّدباءماظغّٕبقنيمعنمأعـالمالصوغؿنيم

إضاصةمإديماًصوصقةماظعّٕبقةماظؾغوؼة،موماظيتمضّٓمم_تؾادلماٌؤثّٕاتمإرداالمومادؿؼؾاال
اممؼصيـظّٕمإظقفامسؾىمأغفامادمقازمإديماظـؼاصةماِّم،مومظؽــامنّٓمأغػلـامعّٔػوظنيمحؼامأع
مؼؼفماظؼارئماظؾاحثم مجالظؿفا مسيمحضّٕة مو ماظؾغة، مػّٔه ماظيتممتّقّٖ ماإلعؿاسقة اظؼّٓرة

ومػـاكممظقؿؾّقنمعوارنماىؿالماِّخاذمظالدؿعؿاالتماظؾػظقةماٌلؿقّٓثةمػـام_هّٓؼّٓا_
ومسؾىمطاعلمجغّٕاصقةماظـّٙ.مومثاغقفؿا:ماظؿؼـقةماظلّٕدؼةماظغّٕبقة،ماظيتمتصـّٝماظػنم

مضّٓمؼشؾفهمعنمصـونماظؼّٙماِّخّٕى.مومايقمؼؼالمماظّٕوائي،مومتػصؾهمسنمشريه مما
مبهم مو مسظقم، مصضل مأغه معن ماظّٕوائي، ماظػن مهلّٔا ماِّوروبقة ماظلّٕدؼة مضّٓعؿه صقؿا

مادؿطاستمأنمتلؿأثّٕمسؼودمعؾؽقؿه،مومتـلؾهمإظقفا،مومعنمسـّٓػامؼـطؾقمظؾعاٌني.

أنمغلؿيماظؿػاسلماياصلمبنيماآلدابماظعاٌقة،م"تػاسالمأصؼقا"،مؼؼّٓمممومغلؿطقّٝ
علقامجغّٕاصقامظالغؿؼالمعنماظعاملماظشّٕضيمإديماظعاملماظغّٕبي،مأوماظعؽّٗ.مومػومغػلهم
مممام ٌَقشين، ماظعا مثؼاصة مسي ماظؿوشل مذأغه ماظّٔيمعن ماظعؿودي"، م"اظؿػاسل مؼـػصلمسن ال

ضّٓمؼؼؾلمباآلخّٕمصقؽونماظـاتجمسـهماظؿفاغّٗ،مؼؿقّّماِّخّٔموماظعطاءموماظؿّٓاخل؛ماظّٔيم
ماِّخريةم مغّٕصّٚمايّٓؼثمسنماياظة مإذ مو معؿـاصّٕا. مػفقـا معّٕطؾا مصقوّظّٓ مؼّٕصضه مضّٓ و

                                                                                                                                        
مووظف/ظورغّٗ/ظؾوك 13 مم(،1971)مجقؿّٗ/طوغّٕاد/صّٕجقـقا ماظّٕواؼة مايّٓؼث_غظّٕؼة ماالنؾقّٖي ماِّدب ،م_سي

مرذّٓي،ماهلقؽةماٌصّٕؼةماظعاعةمظؾؿأظقفموماظـشّٕ،متّٕذيةمومتؼّٓؼم:مد.انقلمبطّٕسممسعان،معّٕاجعة:مد.رذاد
 54.ص
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ِّغفامربّٛمتعلػيمالمؼـؿجمشريماٌشّوه،مغؼؾلمباياظةماِّوديمِّغفامصققةمومصقققة،م
مإنمملمتؽنمضّٕورؼةمظؾققاةماإلغلاغقة.

اىّٓؼّٓةماظيتمتعّٕضفاماظّٕواؼةماظقوممخمؿؾػةمومحمّقّٕة؛مصفامػيمعـالمضّٓمماِّذؽال
تـطؾقمعنماظؿارؼّْمطؿادةمأوظقةمهلامومظؽـكمالمتلؿطقّٝمتلؿقؿفامباظّٕواؼةماظؿارخيقة.م

ؿػاسلمسربماظّٖعن،مإذمغلفلماظقوممأطـّٕمعنمأيموضتمعضى،ماغػؿاحفامسؾىمتمصاظّٕواؼة
ارؼّْ؛مومالمغعينمباظؿارؼّْماٌاضيمصقلب،مبلمأزعـةمخمؿؾػة:مزعنماظّٕواؼةمومأزعـةماظؿ

مؼصيشؾفهم)صؿعطقاتماياضّٕم معـهمأومعا مأومجّٖءا متوضّٝماظّٕواؼةماٌلؿؼؾلشي مأصقصي مضّٓمؼشيصـّٝصي
مومثؼلماإلرثماٌاضي،مؼصيعنيمسؾىمصفمماٌلاراتماٌلؿؼؾؾقة،مومظومبّٓرجةمععقـة(.

مظواضّٝ،مظقّٗماظؿارؼّْموحّٓهمػوماظّٔيمؼؿػاسلمداخلماظـّٙماِّدبي،مصفـاكمضغّٛما
مذعّٕم معن ماِّدبقة، ماٌصاحؾات مجاغب مإدي ماِّدطورؼة، ماٌعؿؼّٓات مو ماظّٓؼن مدؾطة مو
ومغصوصمأدبقةمأخّٕىمتّٕدمطادؿشفاداتممأومتـاصمتػاسؾي،مؼضػيمذياظقةمأخّٕىم

مإديمصـقةماظـّٙماظيتمتـممسنمأدؼبمعـؼف.م

ومضؾلماالغطالقمسيمتػصقلمطلمأغواعماظؿػاسلماظيتمتعؿؿلمداخلماظّٕواؼة،موّٓرم
ظلـامعنمعّّٕوجيمصؽّٕةماظـػورمعنماظشعّٕم)أومأنماظشعّٕمصنماظّٖعنماظّٔيمماإلذارةمإديمأغـا

ماِّظوانم مدقّٓة مأعلت م"اظّٕواؼة مبأن مأؼضا مطـريؼن مغؼاد معّٝ مغعؿؼّٓ مظؽــا مو موّظى(،
وماِّجـاس"مصأصادتمعنماظشعّٕمأدواتهمومظغؿه،مومغفؾتمعنماظؿارؼّْمغؿائفهمومزادتم

ما موجّٓ مأؼـؿا مظؾؾوح مجّٓؼّٓة ماالجؿؿاعمعـارق مسؾوم معن مادؿػادت مو مسـه، مٌلؽوت
وماظـػّٗموماِّغـّٕوبوظوجقا...مصؽاغتماظؽقانماظّٔيمؼّٕػبمضّّٕاءهمسيماظؽـريمعنماِّحقان،م

معؿوّضّٝ مال مو ماٌػاجأة مرػؾة مإن مػيم. مأو ماظؼّٙ، مأذؽال معن مخاص مذؽل اظّٕواؼة
عاتمخمؿربػا،موم"اظؼصةمزاػّٕةمتؿفاوزمحؼلماِّدبمواوزامطؾريا؛مصفيمإحّٓىماٌؼو

مايؼقؼة." مإلدراطـا مسيمطلمم14اِّدادقة معـؿشّٕة مو معنمحقاتـا، مالمؼؿفّٖأ اظؼصةمجّٖء
عّٕاحؾفا،مبلمومحؿىمسيمممارداتـاماظقوعقة،مصأنمتلّٕدمحادثةمظشكّٙمآخّٕ،مأومأنم
مدونم معن ماِّدؾوبماظؼصصي متلؿعؿل مصؽأغك مباغطؾاع؛ متّٓظي مأن مأو مرأي، تعربمسن

دابقمضصّٓ...

م ماظؼولمباٌلؾكماظواحّٓ؛مِّغهمضاصّٕمظؾقؼقؼةمعلاراتمطـرية معنماًطأ متصيلَؾك،مو
ومالمذك.مإنمايقاةماإلغلاغقةمعؿشعؾةمبؼّٓرمضّٓمالمؼػفم،مومظؽنمرحؾةماظؾقثمصقفامالم
محيُّّٛمعنمتصؿقؿفامذيء،مصفيمدعيمحـقثمعؿواصلمعـّٔماِّزعـةماظؼّٓميةمومالمتّٖال.

                                                                                                                                        
 5م.،مصحبوثمسيماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةم،عقشالم،بوتور 14
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،مظقلتمجـلامأدبقامـمومػامػيماظّٕواؼةمـاظـّٙماظواحّٓـممنوذجمأدبيمتػاسؾيمطؾريم
طؿامؼّٕاػامعقالنمطوغّٓؼّٕاـمضؿنماِّجـاسماِّدبقةماِّخّٕى،مإمنامػيمعـفجمتّٕطقيبمظهم
خصوصقؿهمسيمإدراكمايقاة.مومصاغّٝماظـّٙماظّٔيمػوم"اظّٕوائيمظقّٗمعؤرخامومالمغؾقا،م

معلؿؽشفمظؾوجود." 15إغه
مرّٕؼقم  مإالمسن مؼؿم ماالدؿؽشافمال مػّٔا مذظكماإلدراكمو و

مؼؽونمععادظةمظؾضقاعم"اظؼّٕاءة"،موماظ معا مصعلمثؼاسيمطـريا مؼؼولم_يتمػيمبّٓورػا طؿا
ماإلغلاغي،مم_إ.رودقل معّٝماظـّٙ،مدـؽونمأعاممجمؿوسةمعنمعـفّٖاتماظػؽّٕ مو ِّغـا

مضابؾقةم ماِّجـاسماِّدبقة مأطـّٕ مػي م"اظّٕواؼة مصـ مغّٙمواحّٓ، مداخل معصاشة مو عؽـػة
معؿق متصيعّّٓ مِّغفا مو ماِّخّٕى(، م)اظـصوص ماٌـفّٖات متؾك مػّٔهمظؿؿـّل مٌكؿؾف ػا

تّٕطقؾةمثؼاصقةمتشؽّؾتمسربماظّٖعن،مم_حبّّٓمذاته_ومِّنمصاحبماظـّٙمم16اِّجـاس..."
مطل.ممممم معن مجّٖء ماظّٕوائيمإاّل موعا مسـفا، مدابؼة مو مععارفمععاصّٕة ماخؿّٖظتمداخؾفا و

سؾىماِّضلمسيمطؾقاتهمومظقّٗمسيم_ومظؽــا،مالمغلؿؾعّٓماحؿؿالماىّٖءماٌعّؾّٕمسنماظؽّلم
إنماِّدؼبمإغلانمتشّؽلمعـّٔماظؼّٓممعنمتّٕدؾاتمسّٓؼّٓة،مأوجّٓتهم.م_ذيقّٝمجّٖئقاته

مسؾىمعامػومسؾقهماظقوم.مػومذيءمعنمبقؽؿه،مومبعّٚمعنمجمؿؿعه،مومحملةمسنمزعـهم
مأخّٕىمشريه،م ماظصوتماظّٔيمؼصيكػيمأصواتا مػو مضّٕاءاته. مطـريمعن مو مُأخشيّٕ، مأزعان مو

نماٌعـىمذاتهمتؼولمومطلمعؾػوزمصادرمسـه،مالمحماظةمعؤدّٗمسؾىمععاغيمدابؼة.مومس
مساعةم مِّجلمتشؽقلمدقؿقائقة م"و ماظـّٙ": م"سؾم مطؿابفا مسيمخامتة مطّٕؼلطقػا جوظقا
مصإنمذظكماظؿأوؼلمؼصيؾغيموصيجوبممنوذجمظؾؽالمم مهؾقالمدظقؾقا مغّٓسوه مسؾىمعا معؤدلة

م.17ومؼطّٕحمأعامموسقشيامضّٕورَةمدرادِةماٌعـىماظلابقمسؾىماظؽالمماٌؾػوز"

عـىماظلابقمسؾىماظـّٙ،موماظّٔيمدريتؾّٛمباظـّٙ/اظؽالممومسيمدقاقمحّٓؼــامسنماٌ
اٌؾػوز/اظّٕواؼة،مارتؾارامطؾريا،مؼؽادمؼؽونمصقهمشقابماِّولمؼؤّديمإديماغعّٓامماظـاغي،م

مأومسّٓممضّٓرتهمسؾىماإلضـاع،مومعنمثشيمَّماظوجودمباظػعل.م

مغّٙمعّٕاوغ، ماظؿؿاسمبنيماظػنمماظّٕواؼة مغؼاط مؼعقّ٘مسي ممبفارة، محيرتفماظؿؿوؼه
م مأذقاءمو مو مذػوؼة، مثؼاصة متّٕاث، مدؼن، متارؼّْ، م)إؼّٓؼوظوجقا، ماظواضّٝ معن أذقاء

ظقّٗممأخّٕ،...(،موماٌـطقماٌؿقؽممػـامضائممسؾىمخؾّٛمطلمتؾكماِّوراق.مومػّٔاماظؽالم
اغؿؼاصامعنمضقؿةمػّٔاماىـّٗماِّدبيمايّٓؼثموماٌعاصّٕ،مبلمظؾؿأطقّٓمسؾىمخصوصقؿهم

غّٙمعؿفاغّٗ.مصققاةمػّٔاماىـّٗماِّدبيمم)اظّٕػقؾة(مسيماىؿّٝمبنيماظػعلمومضّٓهمسي

                                                                                                                                        
مم15 مم(،1999)معقالنم،طوغّٓؼّٕاؼـظّٕ: معـصور، مأعل متّٕذية: ماظّٕواؼة، ماظعّٕبقةممسؿان،_بريوتصن اٌؤدلة

 49.صظؾّٓراداتموماظـشّٕ،ماظطؾعةماِّودي،
م16 ماٌعاصّٕةم(،2001)مغضالظصاحل، ماظعّٕبقة ماظّٕواؼة ماِّدطوريمسي ماظـّٖوع ماظؽؿابمدعشق،، عـشوراتماهاد

197.اظعّٕب،مص
 94.،مصسؾمماظـّٙم،جوظقام،طّٕؼلطقػام17
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ماظـّٙم ماظغشيّٕابةمسيمػّٔا مو ماظعصيفضيِب مؼؾؼىموجه ماٌؿػاسالتمذيقعفا،مو تؾـىمسؾىمػّٔه
طؿامؼؼولم_وماًارجمظقّٗمخارجامحؼامم_خارجي_ضّٓرتهمسؾىماظؿؿؾّٙمعنمأيمحؽم

مباخؿني مإذم_عقكائقل ماظػصل؛ معن ماظؿؿّؽن مسّٓم محّّٓ ماظـّٙ، مبّٓاخل مإٌّتؾّٛ مصفو .
اخلماظّٕواؼةمعـالمتأتيمعنمطلمعصّٓر،مظؿصـّٝمعامجّٕىمسيماظّٕواؼة،مومملماِّحّٓاثمد

مػوؼةم مدؿقؿل مزعن مبعّٓ متػاسؾقة. متّٕطقؾة مأغه مظوال ماظطّٕؼؼة مبؿؾك مظققّٓث مظه ؼؽن
مغػلفا،مبعقّٓامسنمأصوهلاماجملؾوبةمعـفا..م

م منّٓ مأدؽّٕام" م"اسرتاصات مرواؼة مإدي مباظعودة ماظؼّٓمية:مو ماٌؿػاسالت مرأس سؾى
مااضؿؾادمضّٓمتضؿنماظـّٙماظؿارؼّْمطؾابمطؾريمتؾفهماظّٕواؼةمإديمسواملمغصقةمأخّٕى،موم

مظؿفّٓؼمممعطّوال ماظػقؾة معن مجقّ٘ مرأس مسؾى مخّٕج ماظّٔي مايؾشي مأبّٕػة مضصة سن
ماظؼؾقّٙ... مادم مسؾقفا مأرؾق مصـعاء مسي مسظقؿة مطـقلة مبفا مظقلؿؾّٓل وضّٓمم18اظؽعؾة،

سنمرّٕؼقماإلدؼاط،مبؽقػقةمتوازيمبنيمايؼّٓؼنماالغؿؼاعقنيماظؼّٓؼمموّزػتمػّٔهماظؼصةم
ماٌلؾم. مسؾىماآلخّٕ ماإلدؾاغي(، مراصائقل محؼّٓ مو مايؾشي، مأبّٕػة مايّٓؼثم)حؼّٓ ممو
ومػـامؼؿقولماظؿارؼّْمإديمعادةمشـقة،مختّؾّٙماظّٕوائيمعنمسبءمخؾقمطلماِّصؽار،معنم

معؾاذّٕ مؼغّٕفمعـه معا مظه متؼّّٓم ممتاعا،مو ة،معّٝماالحؿػازمبإعؽاغقةمحقثمػيمجّٓؼّٓة
اظؿصّٕفمسيماٌـؼول،مإديمدرجةمضّٓمؼؿفاوزه،مصـ"اٌؿػاسالتماظـصقةماظؿارخيقةمالمتصيؼَّّٓمم
م19ظـامطوضائّٝمومظؽنمعنمخاللمعامغؽّوغهمسـفامطـصوصمضابؾةمظؾؼّٕاءةموماظؿأوؼلمأؼضا."

ماِّدؼب محق معن معا_صصار مأصواتمجمؿؿّٝ مسنمجمؿوسة ماظصوتماٌعّؾّٕ مػو أنمم_و
اظؿارؼّْ،مومؼعقّٓمضّٕاءةمعامملمؼظفّٕمبشؽلمطافمعنماظّٖعنماظّٔيمعضى،مومأنمؼلائلم

ماٌلؽوتم مطؿبماظؿارؼّْ؛مصقفّٓ مملمتؼؾه متؾوحممبا مصقه جيعلماظشكصقاتماظؿارخيقة
مإديمجـبمعّٝماٌصّّٕحمبه. ماَِّدشيبصيمجـؾا مسـهمرّٕؼؼةمإديماظـورمومإديماًارج،مصقصيْظِفّٕصيهصي

صقأتقـامسنمرّٕؼقمم_وماظّٕواؼةمهّٓؼّٓا_ّٓاسيم"أعاماظؿفّٓؼّٓموماظؿقّٓؼثمسيماظعؿلماإلب
االغّٖؼاح،مِّنماالغّٖؼاحمؼشؾهماظوضوفمسؾىمعػرتقماظطّٕق،مثمماظؿؼّٓممظألعام،مومػؽّٔام

ماالغّٖؼاح" مػيمتؾكماظيتمتؿؼنمظعؾة ظطّٕحماآلنمحانماظوضتمم20صإنمطلمرواؼةمجقّٓة
مبؾـقاتماآلتيماظلؤال معّٕبورة ماظـصقة مبـقؿفا مجودة مبأن مآعـتماظّٕواؼة مػل غصقةم:
مأخّٕى؟

                                                                                                                                        
 ومعامبعّٓػا436م.،مصاسرتاصاتمأدؽّٕامم:سّٖماظّٓؼنم،عقفوبي 18
 106،ماظـّٙموماظلقاق_اغػؿاحماظـّٙماظّٕوائيم:دعقّٓم،ؼؼطنيم19
اٌؤدلةماظعّٕبقةمم،بريوت،مدؾلؾةم)غؼّٓمأدبي(،مإؼؼاعماظّٖعنمسيماظّٕواؼةماظعّٕبقةماٌعاصّٕةم،أريّٓمريّٓم،اظـعقؿيم20

 61.دارماظػارسمظؾـشّٕموماظؿوزؼّٝ،ماٌطابّٝمإٌّطّٖؼة،مصم،سؿان،ماِّردنظؾّٓراداتموماظـشّٕ،م
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ومضّٕؼؾامعنماظؿارؼّْ،متؽونماٌؿػاسالتماِّدطورؼةموماظّٓؼـقة،محقثمتّٕىمآٌّردةم
اظؿارخيقةمأنماِّدارري:م"تارؼّْماظؾشّٕؼةماِّودي،متـودقتمعالحمهماظّٓضقؼة،مومتارؼّْم
ماآلهلةمعامػومإالمتأرؼّْمظعصّٕماِّبطالمحنيمطانماإلغلانمؼصيعفبمباظؼوةموماىربوت،م
وماظؾطوظةمسيمذؿىمأظواغفاماٌادؼةموماٌعـوؼة،مومؼؿطورمػّٔاماإلسفابمسـّٓماِّجقالمإديم
ماحملّٓودم مبني ماظػاصؾة مايّٓود محني مبعّٓ محقـا مععفا متؿالذى ماظؿؼّٓؼّٗ معن مغّٖسة

ماظغقيب" ماظوجود مخػاؼا مبنيمحؼائقماظواضّٝماإلغلاغي،مو ماٌطؾق،مو ماظوجودمم21و ػّٔا
مدساػ مو ماِّظؾاب، مأحاؼنيمأخّٕىماظغاعّٚماظّٔيمدقّٕ ماظؿصور مو ماظؿأعلمحقـا، مإدي ا

طـرية،مراٌامشابماٌـطقماظّٔيمؼػصلماحملّٓودمسنماٌطؾق.مومظقّٗمبعقّٓامسنماظغؿوضم
اظلاحّٕمؼؼّٝماِّدب.م"ومتؿفؾىماظعالضةمبنيماِّدطورةموماِّدبمسؾىمدمومأذّّٓموضوحام

طماإلبّٓاسيمعنمخاللماِّغواعماِّدبقةماظيتمميؽنمسّّٓػامحؾؼاتمعؿصؾةمسيمدؾلؾةماظـشا
)...(مظؾػؽّٕماظؾشّٕي،مومالدّقؿام"اظشعّٕ"ماظّٔيمميـلماياضنماِّدبيماِّولمظألدارري،

ماظّٔيم م"اٌلّٕح" ماآلهلة.. مذعّٕا...تؿـاول معؽؿوبة مضصة ماظيتمتصيعّّٕفمبأغفا: "اٌؾقؿة"
ماآلهلةماِّدطورؼني،مومأخريا "اظّٕواؼة"ماظيتممتـلمادؿطاالتمغشأمسيمأحضانمسؾادة

م22ي.."ظؾلّٕدماٌقـوظوج

صايػّٕؼاتمسيماِّدبمتؼودمالمحماظةمإديمادؿـؾاطمايؾؼاتماظيتمتصلمحاضّٕماظـّٙم
ماِّدطورَة،م متشيؿشيَّلشي ماظؼّٓؼم معـّٔ ماظشعّٕ مو ماإلغلاغي. ماظػؽّٕ مو ماإلبّٓاع ممباضي ماِّدبي
معام مؼرتجم معا مػّٔا مرمبا مو معنمعوضّٝ. مسيمأطـّٕ مسؾقه مؼّٕتؽّٖ مرئقلا معوضوسا مجعؾفا و

حّٓ،ممسؿهماظغؿوضموماالبؿعادمسنماظؿػلريماٌـطؼي،مسيمظؾشعّٕموماِّدطورةمعنمجّوموا
ػّٔام_زعنمسفّٖماظعؼلمسنمتأوؼلمعامحوظه،مومعنمثمماظؾقثمسنماظالعـطقمسيماظغقيبم

سنماِّدطورة،مأعاماظشعّٕ،مصـّٙماظّٕوحماٌؿػاسلمسيمأجّٖاءمضّٓمالمؼربرػاماظعؼلم)ِّغفام
دبمالمؼصيػرتضمبـامإضاعةمالمهؿؽممأصالمإديمضاغوغه(،مومظؽنماظّٔوقمؼؼؾؾفا.مومسيماِّ

مغؾقثمسيمذياظقؿفا،ماظيتمتؿعاديمسؾىم سالضةمثؼةمععؾوعاتقةمعّٝماظـصوص،مبؼّٓرمعا
ماٌربراتماظعؼؾقةماٌـطؼقة.م

ومؼلؿطقلمآٌّّماِّدطوري،مظقصلمإديماظّٕواؼةمايّٓؼـةماظـشأة،مصقشّؽلمععفامززيام
مصقصيؽلبماظـّٙماظّٕوائي مسؿقؼة. مبـؽفة مجّٓؼّٓا مغصا مو موادعا، متأوؼؾقاممصؽّٕؼا خمّٕجا

عػؿوحا،مخمؾصامإّؼاهمعنمعأزقماظواضعي،موماظّٔيمغّٕاهمغػؼامعظؾؿامظػعلماظؼّٕاءة،مؼؼّٝم
هتمبـّٓمجائّٕمسـواغه:م"اظلؾبمطّٔامؼؤّديمإديماظـؿقفةمطّٔا".مإنم"اظـّٖوعماِّدطوريم
ماٌعاصّٕة،مذأنمأذؽالماظؿفّٕؼبماىؿاظيماِّخّٕى،مظقّٗمصعاظقةم ماظعّٕبقة سيماظّٕواؼة
                                                                                                                                        

اىقلممعؽؿؾةمسنيممشّٗ،مدارماظؼاػّٕة،_اظػفاظة،مّٓؼثاِّدطورةمسيماظشعّٕماظعّٕبيمايم(،1975)مأغّٗم،داودم21
 25-24ظؾطؾاسة،مص

 15،مصاظـّٖوعماِّدطوريم،غضالصاحل،مؼـظّٕ:م 22
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مععؾؼة مادؿّٓسؿفا،ممإبّٓاسقة مصـقة متارخيقة/ثؼاصقة/ مظضّٕورة مادؿفابة مبل ماظػّٕاغ، مسي
مسيم معنماٌؤثّٕاتماظيتمطاغتمتضطّٕم مبعّٓ،مجمؿوسة مصقؿا مأذاسؿفا مػّقأتمهلا،مثم و

مم.23اظواضّٝماظعّٕبي..."

ماظؿ مظألرضمسرب معؾؽقة معـهاظرتاثموثقؼة مجّٖء ماظشعؾقة ماظـؼاصة مو مم،سؿوعامارؼّْ،
خصوصا؛مومضّٓمريلمماظّٕواؼةمعّٓارماظؾقثموماظّٓرادةخلمومطقانمحؼقؼيمعوجودمدا

اىّٖءماِّولمعنماظّٕواؼةمسـوانم)تنيمأعود(،مومػومادممبطؾؿه.مومظومتأعؾـامععـىمػّٔام
ماظـؼاصةم مسي ماظـّٙمو مخارج محضوره مو ماظصالة(، م)صاحؾة مأغه مسؾى مُأوِّلشي منّٓه االدم

متـل ماظيت ماِّدطورؼة ماظؼصّٙ مػي مصؽـرية مممقّٖ، ماىّٖائّٕؼة مإٌّأةماظؿارضقة محول ج
ماظغّٕف( مأو ماًقم م)صاحؾة متقـفـان مو متقـقلؿت مأعـال معن مإٌّأةمم24اظؿارضقة مػي و

ماظؼوؼة،موماٌؾؽةمآٌّاصعةمسنمسّٕشمضؾقؾؿفا..

مذواػّٓػام معن مذاػّٓ م"اظؿقـّٓي" مرعّٖ مو ماظّٕواؼة، مأجواء ماظرتاثقة ماظـؼاصة متػارق مال
رضصةماظؿقـّٓيمغلؾةمإديمومػيمسـّٓماظؿوارقمتؿواجّٓمؼومماظّٖصافممبّٕاصؼةماظطؾولمو:م"

مصؿقاتم مو محوهلا ماىؾّٓ،محقثموؿؿّٝماظـلوة ماظؿقـّٓيماظّٔيمؼوضّٝمسؾقفا مأو اٌفّٕ
ماىؿالم مصوق مػم مو ماظشؾان مؼأتي مو مسـّٓػن، معا مأذيل مؼّٕتّٓؼن مػن مو ماظعازبات
مصوقم متضعه ماظّٔي ماياؼك مبلّٕضة مؼؼوم مصؿاة مبأي ماإلسفاب مسـّٓ مو مؼرتصّٓوغفن، و

م25اة."رأدفا،مومبعّٓػامخيطبمػّٔهماظػؿ

ماظغّٕائؾقةم ماياظة مػّٔه مسن مظقّٗمبعقّٓا مغػله ماظّٕواؼة مصعـوان مغّٔػبمبعقّٓا، مال و
مضوؼة_ مبّٓالالت مهظى ماىؾال مو مجؾؾقة، مٌـطؼة مادم مصأدؽّٕام سيمماظػاغلؿقؽقة،

اِّػؼار،مومهاكمحوهلاماظؼصّٙموماِّدارريماٌكؿؾػة،موماظيتمتّٕويمحؽاؼاتماظعصورم
مقعةمغصقبمطؾريمصقفا.اظطؾماظغابّٕة،مومعغاعّٕاتماإلغلانمعّٝ

ماظعؿلمؼؿؽّونمعنمرّٕوسمعنم م"ػيمأن ماظؿـاص: مصؽّٕة مسن مإظقه ماظوصول مإٌّاد و
مؼعادم مو معّّٕة، معن مأطـّٕ مؼصيؽؿبمسؾقه ماظّٔي ماظورق معـل مجمازؼا، مو اظؽؿاباتماِّودي،
مغصوصم معن مممقوة مغصف ماآلثار مبعّٚ معّٝ مغػقّٗ مورق مأغه مسؾى ادؿكّٓاعه

م26"دابؼة،...

                                                                                                                                        
 49.،مصاظلابقإٌّجّٝم23
،CRASCعـشوراتماىّٖائّٕ،م_وػّٕان(،م2005)سؾّٓماظّٕرينمبوزؼّٓة،م،معـلق:مضاعوسماِّدارريماىّٖائّٕؼة 24
 70م.ص
 43م.إٌّجّٝمغػله،مص25
عؤدلةمحورسماظّٓوظقةماالدؽـّٓرؼة،م،متّٕذية:مأ.د.مأريّٓمصربة،ماظؾلاغقاتموماظّٕواؼةم(،2009)مروجّٕم،صاوظ26ّٕ

 190م.ظؾـشّٕمواظؿوزؼّٝ،مص
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عامدؾقمايّٓؼثمسـه،مػيمسيمحؼقؼةماِّعّٕ،معؤثّٕاتمتؼّٝمخارجمدائّٕةماِّدب.ممطل
أعامآٌّراتماظؼّٕؼؾةمعنمػّٔهماظـواةماِّدبقة،مصفيمظنمتؽونمإالمعادةمعنماظـلقجمذاتهم
م)اِّدب(،مومعنمروحهم)اظؾغة(.مومػامػوماِّدبماظعّٕبيمؼصـّٝمظؾغةماظعّٕبقةمآصاضفا،م

اظّٕوائقةمعـفّٖاتمم_اٌؤطّٓمأنماظـصوصماِّدبقةممومػومدظقلمصاسؾقؿفاماٌلؿؿّٕة.مومعن
دّٕدؼة،مومظؽـفامأؼضامسيماظؾّٓءموماٌـؿفىماذؿغالمظغوي،مؼصيـؾتمحاضّٕماظؾغةمومؼصيعطيم

مظؾؿطوؼّٕ. ماظؼابل معلؿؼؾؾفا مسن مسيممصورة معفارة مػي مأخريا مو ماظؽاتبمأوال صـ"تؼـقة
مظودج مؼؼول مطؿا مو مؼـLodgeاظؾغة، معفؿا مو ماظؾغة، مػو ماظّٕوائي مودّٛ مبوصػهم: ؿج

مإنمبـقةماظّٕواؼةم متّٕؼّٓمم_روائقا،مصإغهمؼـؿجمسيماظؾغةمومعنمخالهلا. مطانمعا ومعفؿا
ومظغةماظّٕوائي:مادؿكّٓاممم27هتماظلقطّٕةماٌؾاذّٕةمظؿالسبماظّٕوائيمباظؾغة."م_إؼصاظه

مشريمحمّٓودمظودائلمحمّٓودة.

ماظشع مو ماظعّٕبقة ماظؾغة مبني ماظؿالزعقة مباظعالضة مغؤعن مدمن مو مبعقّٓ، مزعن ّٕمعـّٔ
ماِّدبقةاظعّٕب مباظػـون مثؼؿـا متّٖؼّٓ مو مسّٕضممي، معن ماظّٕواؼة مظـا متؼّٓعه مٌا متؿودّٝ، و

مابؿّٓأ.م مو مزفّٕ مؼوم ماظػن مػّٔا معن ماٌـؿظّٕ مو ماظؿّوضّٝ مصاق مباػّٕ، مظغوي )ادؿعّٕاضي(
صاِّدبمومايالمػّٔهمظغةمتؿقّٕكمبوػجمذاطّٕتفا:ماظّٓؼـقة،ماِّدطورؼة،ماظؿارخيقة،م

ماظػؽّٕؼة،...م

أطـّٕماٌـفّٖاتماظلّٕدؼةماظيتمتؽؿبماظقوممغصوصامعشغوظةممباءماظشعّٕمومإنمملممعا
تّٕضشيمبؾقوره.موم"االغّٖؼاحمسيماظؾغةمخمقؾةمذعّٕؼةمتؤدّٗمدػقامذياظقا،مؼصيعؾيمظغةم
اظلّٕد،مومؼػؿقفامسؾىمصضاءاتمذياظقةمتّٓصعفامإديمختطيمإبّٓاعمؼصيقّٕرمهلامحقواتم

ماظػعل مروح مسيمتوػقج متلاػم معؤثّٕة، مو ماظػؿـةممذيقؾة مدمو ماظلّٕد مإؼؼاز مو اظّٕوائي،
اىّٓؼّٓمعنمضقودمغظّٕؼةماِّغواعماِّدبقةماظؼّٓمية،مومهّٕؼّٕماظشؽلماظّٕوائيم28اظػائّٕة..."

م29نماظّٕواؼةمالمتؽونمذعّٕؼةمباٌؼارّٝمصقلب،مبلممبفؿوسفا.""أمسؾؿا

م"اسرتاصاتمأدؽّٕام مرواؼة مدورامتػؿّّ ماظشعّٕؼة ماظؾغة متؤّدي مإذ مظؾشعّٕ، مذراسقفا "
واضقامسيمإضػاءمتؾكماظؾؿلةماظلقّٕؼةمسيمأطـّٕمعنمعوضّٝ.مثممتأثثماظّٕواؼةمبقؿفامعنم
ممبكؿؾفم متّٕبطفا ماظيت ماٌشرتطة ماظؼوادم مصؿأتي مصـقة، معوضوساتقة مبفـّٓدة جّٓؼّٓ

معود معاظو مأغطوان مصاظػّٕغلي مايؼل، مػّٔا معن مأبطاهلا مععظم مظقؽون مقؼي،ماظػـون،
مذاسّٕ، مشاردقا معقغوال مإظقلقو ماظؽوبي مرداممو مطابّٕؼّٕا مراعون مراصائقل ماالدؾاغي و

مصؿؽّونمتوظقػةمتؼّّٕبماِّجواءمعنمتّٓاخلم تشؽقؾي.موؿؿّٝمػّٔهماظشكصقاتمذيقعفا
                                                                                                                                        

 21م.،مصاظلابقإٌّجّٝم 27
ماظّٕوائيمم،خاظّٓم،زشّٕؼت28 ماظصوصقةمسيماظلّٕد ماظؾغة م_ػاتفماٌغقبمىؿالماظغقطاغيممنوذجا_هّٕؼّٕمخمقؾة

.25/8/2010تارؼّْماظّٖؼارة:م،http://www.islamic_sufism.com/article.php?id=162)عوضّٝمأصقماظـؼاصة(
 34،مصحبوثمسيماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةم،عقشالم،بوتور29
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اِّجـاسماِّدبقةموماظػـون.مومظؾـّٙمراضةمضادرةمسؾىموّٓؼّٓماظّٕعوزمومتطوؼّٕمدالالتفام
ماٌعطقاتماٌلؿقّٓثة،مو مأنمؼوحيممسيمزل ماظّٔيمطاد ماظربتؼال، مذظكمرعّٖ مأعـؾة عن

بشيءمصؼالمآخّٕم)متاعامطاظؿورؼةمسيماظؾالشةماظعّٕبقة(؛مصؾّٓالمسنماظورنمصؾلطني،مطؿام
مػومسيمذعّٕمحمؿودمدروؼّ٘:

م"أطؿبمسيمعػؽّٕتي:

مأحبُّماظربتؼال،مومأطّٕهصيماٌقـاء

مومأردفمسيمعػؽّٕتي:

مسؾىماٌقـاء

موضػتصي..مومطاغتماظّٓغقامسقونمذؿاء

م30" ومضشّٕماظربتؼالمظـا.مومخؾػيمطاغتماظصقّٕاء

مظنمؼؽونمإالمععؿؼلمم ماظّٔيمبّٓوره ماظعّٔاب،مو مظؾلفن،مظؾؿـػى،مِّعّٕؼؽا مرعّٖ ػو
مشواغؿـاعو:ممم"ومحنيموضػتمطـتمعؾؿقػامحّٓؼؼةمعنماظربتؼال

مم31ومظوحةمطؾريةمطؿبمسؾقفامشواغؿـاعو.."

م)أو مظعؿلمجقّٓ مغؿقفةمرؾقعقة مظقلتمػيماظؾغة مغفائيممعؤدلة(،مو جمّٕدمرالء
ؿه،مصقعطيم،مسيمايؼقؼة،معنمحيلنمادؿعؿالمظغ"إنماظّٔيمحيلنمصنماظؽؿابةمػومظه،

اظؽؾؿاتمضقؿؿفامايؼة،مومػوماظّٔيمميؿؾكمغاصقةماظؾغةمصقققيمبأصؽارهمطلمطؾؿةمعنم
م32طؾؿاتهمومطلمجمؿوسةمعنمسؾاراته."

مضّٓ ماظؽؿابة.ممو محلن مدؾب ماظؾغة محلن مأن ماظلائّّ" م"ايؾقب ماظّٕوائي أدرك
م مدـة م"متادكت" مرواؼؿه ماظيتمم2002وجاءت ماىّٖائّٕؼة ماظّٕواؼات مطؽل "ظقلت

اختّٔتماظظّٕفمعوضوسامظؾلّٕد،معؿؽؽةمسؾىماالدؿعؿالماٌؤدجلمظودائلماظؼولمومػّٔامالم
مجي مإمنا مإٌّحؾة، مذوائب معن مصاصقة معـّٖػة، م"متادكت" مأن ماالسرتافمؼعين ب

مأداظقؾفام مو ماٌؿواتّٕة ماظّٕؤؼة مػشاذة مظؿؼوؼّٚ معؤػل مظلاغي معشّٕوع مسؾى بؼّٓراتفا
محّٓاثقا،م مو متّٕاثقا معؤدلة مععّٕصة ماظؽاتبمؼعّٕفماظعّٕبقة مأن مؼربر معا ممثة بؾلارة،
ماٌلؿوىماالحرتاسيم دموؼامومإعالئقا،مومظقّٗمعنماظلفلمإجيادمتصّورمظؾغةممبـلمػّٔا

                                                                                                                                        
مدروؼّ٘،مدؼوانمم،ساذقمعنمصؾلطنيضصقّٓة:م30 ماظعودة،(،م1989)حمؿود ماظـاظـةمسشّٕ،مبريوت،مدار اظطؾعة
 81.ص
 504.،مصاسرتاصاتمأدؽّٕامم،سّٖماظّٓؼنم،عقفوبي31
 152.صم،حبوثمسيماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةم،عقشالبوتور،م32
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ؼؼودماظـّٙماظلّٕديمإديماٌوت،مأيمعّٔمأصؾقتمايّٓاثةمماظّٔيمُشقِّبمعّٔمأصؾّّماظشارع
مبأنمم33جفالمباظؾغة،مشطاءمظعفّٖغا." مطاصقةمظإلضّٕار ومطاغتمظغةم"متادكت"موحّٓػا

مأظلـقامادؿــائقا، ؼؼوممسؾىمماظؼاعوسماظؾغويمظؾّٕوائيم"ايؾقبماظلاؼّّ"مميـلمحّٓثا
نمطانمحّٓؼــامظقّٗمسنمرّدماالسؿؾارمطلماالسؿؾارمإديمدؾطةماظؾغةمسيماظـّٙماِّدبي،مومإ
ومالمجمالمظؾغةماهلفقـةم_اظؾغةماىاعّٓةموماٌوروثةمصقلب؛مبلمسنماظؾغةماٌؿعّٓدةم

ومؼؤّطّٓماظّٕوائيمذاتهمضائال:م"طانمػاجليميظةماظؽؿابةمأنمأؤظفمبنيمم_سيماِّدب
ماظؼّٕآنم مظغة مو ماظؼّٓميني ماظــّٕ مو ماظشعّٕ مظغة مظغوؼة(: معلؿوؼات مضل م)و مظغات مسّٓة

ريةمومظغةماظعفّٓؼنماظؼّٓؼمموماىّٓؼّٓمومظغةمأؼامماظعّٕبمومظغةمأظفمومايّٓؼثموماظل
ظقؾةمومظقؾةموماىاحّٜموماٌلعوديمومابنمسّٕبي)...(مومظغةمأعيمومظغةماظصقاصةمومظغةم
مأعؽـةم مو مظػضاءات معشاػّٓ مو ماِّصوات معن مرّياعا مبصػؿفا ماظؼضائقة)...( مإٌّاصعات

ّٕطةمسيمذاطّٕتي،مومأغضّٓػامسيمظغةمومصورامِّزعـةمتؿّٓاخلمععؿؿؾةمسيمإحلاديمومعؿق
واحّٓةمػيمظغةماظؽؿابةماظلّٕدؼةمعؿقّٓةمعّٝمتؾكماظؾغاتمسيمجّٔورػامومخمؿؾػةمسـفامسيم
رؾقعةماظػّٕوعماظيتمأذّؽؾفامهلامعنماجؿفاديمظوغامومذوضامومدالظةمصققّٓثمأنمتؽونم

م34ادؿعاراتيمجّٓؼّٓةممومخمؿؾػةمِّغينمذّؽؾتمغصيممبامأمسقهمظغةماظؾغة"

مملمؼؿوّضفمسـّٓمتؼـقةمعفارةماظؾغة،مومإمنامطانمأؼضامعّٝمتؼـقةماظعّٕضموماىّٓؼّٓم
ماظوصفمص مطائـاتمورضو مسن مسؾارة مالمشكصقاتماظّٕواؼة مضّٓ مباظواضّٝمو متؿصل مضّٓ قة

"إنماظؿفّولمسيماظعواملماظلّٕدؼةمظهمغؽفؿهماًاصةمأؼضا)...(مصفّٔهماظعواملمم،مثمتؿصل
متصفمحّٓودم مصفي متؽّٔب، مال مظؽـفا مو مايؼقؼة متؼول مال مصفي مخاص، مرابّٝ هلا

متـّٖاحمسنماٌعقّ٘ماظواضعي" مومظؽـفا ماظّٕواؼةمبرتكم .35ايقاةماظيتمدمقاػا ثممتػاجؽـا
ػاتماظـّٙ،معـلمعلاحاتمعشّٕسةمسؾىمخؾقمعؿاماظّٕوائيمعؿل،مومؼاظؾطوظةمظألعؽـة

ومطؾفاممساتمغصوصماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةم"إنمػّٔاماظّٓصّٝماٌؿعاظيماظّٔيمتأدّٗممظؾقّٕؼة.
مظّٕواؼةم ماِّدؾوبي ماظعامل مخؾق مبؼضاؼا مصصؾقة مذؾه مسالضة مسي معؿؿاظقة مغؼائّٚ سؾى
ماظوضائّٝ،م مو ماظشكصقات معن مأػؿقة مأطـّٕ ماِّدؾوب مصقه مؼغّٓو مسامل م"متادكت"،

ومشائقؿه،مومػومؼعؽّٗمبشؽلمعا،ماظصّٓامماًاظّٓمبنيمماإلبّٓاعغواةمومؼصؾّّمسيماظعّٓولم
اظّٔواتموماظؽقػقات،مبنيماظؽاتبموماِّذؽال،مومبقـهمومبنيمغػله.مومذظكمعامؼوضّّم
                                                                                                                                        

مم،بوراجني33 م"2004)اظلعقّٓ ماظلائّّ(، مايؾقب مسـّٓ ماظلّٕدؼة م"اِّذؽال مجمؾة ماظلّٕدؼات، مع م1، سنيم،
126.دارماهلّٓىمظؾطؾاسةموماظـشّٕموماظؿوزؼّٝ،مصاىّٖائّٕ،_عؾقؾة

دـّٓؼاغةماظصقّٕاءمومدقّٓماظعؾارة،ماظّٕوائيماىّٖائّٕيم"ايؾقبماظلاؼّّ"مؼؿقّٓثمعنمأحّٕاشمم،طؿالم،اظّٕؼاحيم34
،محواراتمثؼاصقةمسيماظّٕواؼاتموماظـؼّٓموماظػؽّٕموماظػؾلػة،م1اظؾغةمسنمذعّٕؼةماٌؿكقلمومشواؼةماظلػّٕ،مطؿابمسؿانم

.34.توغّٗ،مدط،مص
م2005)مإؼؽوم،أعربتوم35 ماظلّٕدم6(، مشابة مسي ماظلغّٖػات متّٕذية: م، مبـؽّٕاد، ماظؾقضاء/اٌغّٕبعقّٓ م_ماظّٓار

.9م.إٌّطّٖماظـؼاسيماظعّٕبي،ماظطؾعةماِّودي،مصمبريوت/ظؾـان،
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اظػّٕوضاتمبنيماِّسؿالمظؾقؾقبماظلائّّ:ماظؼّٕار،ماظصعودمدموماِّدػل،مزعنماظـؿّٕود،م
ما ممتادكت)دم مايـني، مذاك ماِّخرية: ماِّسؿال مبني متؿّٖؼنمو مواظؾفقة ظـلقان(،

م.36ىالدػا"

رواؼةم"عّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػي"،مومؼلؿفوؼـامساملماظلائّّماظّٕوائيمظؾؿواصؾةمعّٝم
ماظيتمتؿؾّو اظّٖعنمسيماظّٕواؼةممّٝصيؾُّؿشينمبلؿاتماظّٕواؼةماىّٓؼّٓة؛محقثمتشيومػيماحملاوظة

مبهماظّٕوائيمػومهّٓؼّٓمحاضّٕهمومذظكمباخؿقارم مبّٓأ ؼؽشفمسؾـقةمتلؾلؾه،مصأولمعا
مأظػنيم مدـة م"بـفاؼة مبؼوظه: مأريّٓ ماظلارد مظلان مزعينمسؾى معؤذّٕ مسي معؿؿـؾة مبّٓاؼة

ومؼّٕتلممعلارماظؼّٙمسيمم.37ومثالثماىارؼةمؼؽونمضّٓمعّّٕمسؾىمايادثةمأربعةمأسوام"
ياضّٕمسائّٓامإديمتّٕاطمماٌاضي،مسيمشريمتّٕتقبمأومغظاممِّحّٓاثماظّٕواؼةمعـطؾؼامعنما

اٌاضي.مومػّٔامخالصامظؾؼّٙماظؿؼؾقّٓيماظّٔيمطانمؼؼَّّٓممظلاععهمسيمخّٛمعؿلؾللمتلؾلالم
زعـقامعضطّٕدامصؼّٓمادؿعؿلم"اظّٖعنمسيماظلّٕودماظؼّٓميةمسؾىمدمومعنماٌلارماظطؾقعيمظهم

مم.38لؿؼؾل"حبقثمتؾػيماٌاضيمضؾلماياضّٕموماياضّٕمضؾلماٌ

ومضّٓمتؽونماظغاؼةمعنمذظكم"إرضاءمايّٗمباىّٓؼّٓمظّٓىماظؼارئمومتشغقلمعؾؽؿهم
وماظّٕؼاضقةمومجعؾهمبصورةمساعةمؼواجهمسؿالمعؿؿقّٖامسؿامػومعأظوفمظّٓؼه،مماٌـطؼقة

ِّنماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةمأدرطتمبأغفامتؿعاعلمعّٝمضارئمم.39أيمسؿالمخيؾكلمأصقماغؿظاره"
م،مظّٔظكماظؿػؽكمبّٓالمعنمذياظقاتماظوحّٓةموماظؿـاشمتلؿـّٓمىؿاظقاتجّٓؼّٓمصّٕاحتم

ومؼرتكماظّٕوائيمعفؿةموؿقّٝماِّحّٓاثماظيتمموماظؿلؾلل.متؼوممبؿػفريمعـطقمايؾؽة
مالمتؽؿؿلمإالمبعّٓماالغؿفاءمعنماظؼّٕاءةمظؾؼارئ،محقثمؼعقّٓمبـاءػامسيمخمقؾؿه.

المتؽؿؿلم،متػاصقلمعّٔحبةمسائؾةمرذقّٓ"متؼِّّٓممرواؼةم"عّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػي
م ماظّٕواؼة، معن ماظصػقاتماِّخرية مسي مإال مدصّٝ مرّٕؼق متشغقلمسن مباظؼارئمإدي اظّٕوائي

ماظيتمهؿػّٜمبفام ماظّٖؼؿقة مغػله،مصؿـال:ماظؾوحة مباطؿشافماِّحّٓاثمعنمتؾؼاء عؾؽؿه
اظّٖػّٕةمسيمبقؿفامطؿّٔطارمعنمأدؿاذػا؛مإذمالمؼشريماظلاردمإديمطقػقةموصولماظؾوحةمإديم

رئمسـّٓمتؿؾعهمظألحّٓاثمتظفّٕمظهمذكصقةمأخّٕىممتؿؾكمظوحةمػّٔاماِّدؿاذ،مظؽنماظؼا
ماظطقبمبنماظعّٕبي مػيمذكصقة مو معنمروزا"مزؼؿقة مطؿّٔطار ثممم"اظّٔيمحصلمسؾقفا
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م.123م.،مصاِّذؽالماظلّٕدؼةمسـّٓمايؾقبماظلائّّم،اظلعقّٓم،بوراجني 
 .11.،مص1دارمايؽؿة،مطم،اىّٖائّٕ)رواؼة(،معّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػيم(،2008)مايؾقبم،اظلائّّم37
38

مم،عّٕتاض  مم(،1998)ماٌاظكسؾّٓ ماظّٕواؼة مغظّٕؼة متؼـقاتماظلّٕد_سي م_حبثمسي م، اجملؾّٗماظورينماظؽوؼت،
م.189.ظؾـؼاصةموماظػـونموماآلداب،مص

39
مهؾقلماًطابماظشعّٕيم_درادةمسيماظـؼّٓماظعّٕبيمايّٓؼثم_اِّدؾوبقةمومهؾقلماًطابمم،غورماظّٓؼنم،اظلّٓ 

م.166م.،مص2طم،مدارمػوعة،وماظلّٕدي
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معّٝمرذقّٓمسيمساعهماظّٓراديماِّولمػّٓؼةم مذاتمؼوممومشؾػفامسيمورقمومأردؾفا أغّٖهلا
40ٌعؾؿه"

ثمومؼّٕتؾفامؼّٓركمرمػّٔهماظؾوحةمععّٕطة.مومسـّٓعامجيؿّٝماظؼارئماِّحّٓاصوِّومتصي 
أغفاماظؾوحةمغػلفامومبّٔظكمؼؽشفمعصّٓرمػّٔهماظؾوحةمومعاظؽفاماِّصؾيمدونمعلاسّٓةم

ماظّٕوائيمبرتكمضّٕؼـةمظغوؼةمعؾاذّٕة،مومطأغهمخيؿربمذطاءماظؼارئ.

م مطؿا ماظلّٕدؼةو ممتلؿؾّٓل ماظّٖعينباىّٓؼّٓة ماظّٕتابةماظؿلؾلل مظؽلّٕ مصإنماظؿّٓوؼّٕ ،
عؿؼطعةممعػؿؿةماظوحّٓة،تّٕتقبماٌؽانمأعلىمطّٔظك،محقثموردتماِّعؽـةمسيماظّٕواؼةم

عنمحقثماظؿصوؼّٕ.مومالمؼؽؿفماٌؽانمبؿؿقّٖمحّٓودهماىغّٕاصقةمصقلب،مبلمحيؿَّلم
متؽادمتلؾبمعنم أسينماالصصاحماظؾلاغي:م_أبّٕزمخصائصهمماإلغلانبّٓالالتمعؿعّٓدة

مإديم_اظؾغة مإضاصة ماظشكصقةمحبق. مسيماِّخريوّٖيء يمػّٔهمؾِؼ،مصؿصيثمالمتؽؿؿلمإاّل
ممممممممممممماًواصمسؾىمذؽلمذابمعؿفّٓدمومعػاجئمحؿىماظـفاؼة.

متشيؿؽَّ مصـقة مصّٕصة ماظؿطوؼّٕاظّٕواؼة مدمو ماٌلؿؿّٕ مرّٕؼؼفم مسي مػم مو ماِّدباء، معـفا مممممممممممممن
مآخّٕم مبشؽل ماظؿـؾؤ مو ماالدؿطالع مذأغفا معن مجّٓؼّٓة، متعؾريؼة مأذؽال مادؿقّٓاث و
عّٕتؼب،مآتمسيماِّصق.مؼلؿطقّٝمأنمؼلؿوسبمخمّٖوغهماظـؼاسي،مومؼعربمسنمحضارته،م

دابماظعاٌقةمإرداالمومادؿؼؾاال؛معقشالمبوتورمسـّٓعامدؽلمسنمصضالمسنمتػاسؾهمعّٝماآل
مس مضائال: مرد ماظؾعقّٓة، مو ماظؼّٕؼؾة معشارؼعه مسام. ماظّٕفمٌائة مسؾى مإذنمػيـّٓيمخؾّٖ

وممتاعامطؿامضالمأردطو:مإنممعمسيماآلنمذاته،مِّغهاظؼّٓرةمسؾىماالدؿؿّٕارمومسؾىماظؿـّو
مخطابامواحّٓامالمؼصـّٝمصصلماظّٕبقّٝ.

                                                                                                                                        
 .253م.،مصعّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػيم،ايؾقبم،اظلائّّم40


