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 الملخص
، هذا الكاتب الذي وردت له رحالت أدبيةة أرة ف  ةي تناول هذا البحث رحلة األندلس األدبية لمحمد لبيب البتنوني

كتبه منها :ال حلة الحجازية، رحلةة اليةيإ ىلةو أوربةا، ال حلةة ىلةو أم يكةا، ورحلةة األنةدلس اةد ارت تهةا لتكةو  

ل لبح ةةي هةةذا،  ايهةةا اةةار ال حالةةة رحلتةةه بع ةةلوو أدبةةي أبةةدا  يةةه وتةة احف  يةةه لل ةةار  بح ي ةةة ال حلةةة  عنوانةةا

كا  يتن ل  ي  ة د  ال  بنيتةه الدة دية اامةى علةو محالةات :ةالن هةي: بنيةة االنالةال,، والواةول، وانت االتها،  

والعودة، وا  رحلته ىلو ب شلونة كانى هي المكا  األري  لتلك ال حلة، التي لة  يرة  كاتبهةا اة احة ىلةو   ية  

ي ة الد د التي تنحو نحةو ىدمةا  عودته  عب و بنية ال حلة ماتوحة،  ضال عن ذلك أ  كاتب ال حلة بالنظ  ىلو   

الد د اآلني بالد د التاريخي )الماضي(  ي حل ة مواولة تبدأ بالحاض  وت تد ىلو الماضي، ومن رالل عة   

رحلتةةه التةةي كةةا   يهةةا ىحدا ةةا بالا بةةة والمااراةةة، وتبةةين  ةة د  أل حلةةي بالتعةةدد  ةةي و ا اةةه وتم ةةل  يةةه الدةةارد 

ا(المتكلمة وهي الاالبة  ي ال حلة ىلو جانةب تلةبس الدةارد بضةمي  المخا ةب بضما   مختلاة  ا تخدم اياة)األن

 وكذلك ورد بيياة الجمع للمتكلمين

 تال , البحث  ي تمهيد  ىلو مياللحات عديدة ليدلط الضةوح عليهةا لتكةو  تمهيةدا للبحةث،  كانةى األدبيةة ابتةداحل 

التي تناولى  يها آراح المختيين وتع يااته  لهذا المياللح، ومن :  ال حلة باعتبارها لب موضةوا البحةث الةذي 

الن  يةةة واألدبيةةة واي هةةا مةةن الم جعيةةات التةةي تتةةوارف رلاةةه هةةذ  ال حلةةة وم جعياتهةةا الجا ا يةةة والتاريخيةةة و

 .موضوا البحث تمحورت  ي مضمو  ال حلة، وتع يإ مبدط عن البتنوني بياته كاتب ال حلة األندلدية

 كةةا  هةةذ الدرا ةةة علةةو مبح ةةين:  اةةي المبحةةث األول: تالةة , ىلةةو أدبيةةة الترةةكيل الدةة دي متنةةاوال الدةة د ، 

والمكا  ، متم ال بعناا  الدة د الةذي هةيمن علةو اةاحات ال حلةة، وانت ةال والدارد، والمد ود له ، والزما  ، 

الكاتب ، ومراهداته التي ضمنها  ي تلك ال ية ال حلية من   د تاريخي، مدت جع رار  زمن الحدن واية  

 أر ف ت احت  ي رحلته .

 ةيميا ية تجلةى  ةي رحلتةه  و ي مبح ه ال اني: الذي  لط الضوح علو أدبية التركيل اللاوي وما  يه مةن مششة ات

واعتماد  ىلو تايي  ا   ر ا له التي نر ها  ي ج يدة األه ام التي كانى عر  ر ا ل، من جولةة  ةي ا ةبانيا ىلةو 

رحلةةة ىلةةو األنةةدلس وهةةذا داللةةة تحةةول  ةةيميا ي ي يةة  الةةذاك ة وينرةةط عمليةةة اال ةةت جاا،  يكةةو  األنةةدلس مكانةةا 

جود الع بةةي هنةةاف ،  ارتيةةار الكاتةةب األنةةدلس عنوانةةا  ةةي رحلتةةه ليمةةنح ميةةاحبا بتعةةدد الموضةةوعات يتعلةة  بةةالو

 المتل ي الع بي عودة ىلو عم  التاريخ وتناص متعدد تجلو من رالل شواهد   ي :نايا البحث. 
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ABSTRACT 

This research dealt with the literary journey of Andalusia to Mohammed Labib 

Batnouni, the writer who received other literary trips in his books including: The 

Hijazi trip, the summer trip to Europe, the trip to America, and the journey of 

Andalusia. I chose it as the title of my research. And his journey to Barcelona was the 

last place for that journey, which the writer did not explicitly refer to the way back 

and kept the structure of the trip Open, as well as that nominee In view of the 

narration that tends to integrate the immediate narratives into the historical narrative 

(the past) in a connected loop that begins with the present and returns to the past, and 

through the presentation of his journey, which was a sense of strangeness and 

paradox. His narrative shows the multiplicity in his functions, Alaa) speaking and 

predominant in the trip to the side wear the writer conscience of the addressee as well 

as received plural form of speakers. 

The research in its introduction to many terms to highlight them to be a prelude to 

research, was the literary beginning, which dealt with the views of specialists and 

definitions of this term, and then the journey as the core of the subject of research 

behind the disappearance of this trip and references geographical and historical and 

literary and literary and other references that centered in the content The journey, and 

a simplified definition of Batnoni as the writer of the Andalusian journey. 

The study was based on two topics: In the first topic: the literary narrative, the 

narrative, the narrator, the narrator, the time, and the place, represented by the 

narratives that dominated the pages of the journey, the writer's transition, and his 

observations in that story, Retrieved outside the time of the event and other stories 

that appeared on his journey.  In his second topic: which highlighted the literary 

characterization of the language and its signs of semiotics manifested in his journey 

and his adoption to change the name of his letters published in the newspaper Al 

Ahram, which was ten letters, from a tour in Spain to a trip to Andalusia The 

Andalusian writer chose a title in his journey to give the Arab recipient a return to the 

depth of history and a multi-figurative manifested through his evidence in the folds of 

research 
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 المقدم 
ال ديمة المع و ة لدف الع و ،ال  ال حالة الع و كانوا يدا  و  ويجوبو   األدبية األنوااال حلة من  أدويعد    

جديدة ل  تكن اد ع  ى  اب ا ،وعند عودته  ي ومو   أرا البحار ويتع ضو  ألهوالها ومخا  ها ،الكتراف 

تيوي ا لما هو موجود هناف  ي بالد ال حلة،  ايها  األدوبالتع يض لما حدن له   يها ،ويكو   ي هذا النوا من 

 وأملوالبلدا  ، ىحدف ىلورحلته التي اام بها  أ:ناح أموروما ااد ته من  أحدانيد د ال حالة ما ج ف له من 

 األ ئدة. ىليهته تلك ومراع   تجا  ما رأف وما  مع، بع لوو اييي ممتع يجذو مراهدا

عن   ي  ال حالة جعلتنا  أ  ارها، ومع  ة  األر ف ي تدليط الضوح علو البلدا   أهميةمن  األدووما لهذا    

تلك البالد ،وما  يها من هذ  لكاتبها البتنوني لتكو  منالل ا لنا للواوف علو معال   األندلديةال حلة  أاوارندب  

عادات وت اليد وممار ات يومية معتادة ، وال  ال حلة مع و ة اديما لدف الرعوو ومنها البالد الع بية ،  كا  

ومراهداته  عن تلك البلدا  وبع اليب  أ ااره هناف رحالة ك   وردت رحالته   ي تاريخ الع و ضمنوها 

 اييية مختلاة.

احيحة  -ألية امة  األر ف األم عين ال   الذي تدت ي منه االمة ت ا:ها وحاض ها عن ال حالت الم أدووعد     

، و ي  األر ف األدبيةوهي تنعكس  ي اي  الكتاو ومد حياته  ونتاجاته   –مروهة  أمكانى تلك اليورة 

 ي الكاتب وتتجدد  أ: هاالم ارنة ألنه يتبين  يه  األدبيةكب ف  ي الدرا ة  أهميةع ول الدا ة والماك ين، وله 

 أدبهاامة ما  ي  أ كارالباحث ببيا  الال ي ة التي تكونى بها  يبدأ،و يها  األدبية أعماله ي  اآل:ارمن راللها تلك 

وللمهاج ين وال حالة من الكتاو  ضل كبي   ي  األدوواإ اورته  ي ذلك  ىلوعن الرعب الذي ي يد 

من  األر فاور ما شاهدوا  ي البالد  أدبه ويياو   ي  أممه  ىلو ،  ه  الذين ين لو  األ كارتكوين هذ  

النادية واالجتماعية ىلو البلدا   أحواله عادات ونظ  وع ا د وبما يتماشو مع ااياته  ،وما تمليه عليه   أومنا   

ا للدرا ة ل ) الا نديين  ي مي  كا  موضوع األدباحهاج وا منها، وما كتبه ال حالة من  أوالتي  ا  وا ىليها 

جا  ماري كاريه( واد بين  ي كتابه كيإ اور هشالح ال حالة مي  ، وكيإ تنوعى اوره  لها علو حدب 

لاي ه  من معاا يه  األدبي اإلنتا ميوله  و: ا اته  ، كما بين ما كا  له  من تع:ي   ي 
(  1)

  . 

عمي ا  ي عالااتها بعضها ببعض  تع:ي ا -كما تنعكس  ي م آة آدابها –للرعوو  األدبيةلليور  ى وال يخاو       

،أيا كا  نوا تلك العالاات ،  لها تع:ي  علو ع ول الدا ة والماك ين  ي تكوين رأي عام اد ينتج عنها اتجا  

 العالمية األدبيراص  ي عالااتها مع اي ها، وهذا كله من نواحي النرا  
(2)

. 

 

 األبدية  والرحل  :التمهةد

 "المفهوم والحدوبد"

 

 األبدية  -5
         

ي ول ) ليس  ىذ ،عن اي   تدمية األدبية األدومن اااللح علو الخيا   التي تميز  أوليعد جاكوبدن 

(أدبياما يجعل من ا:  ما عمال  أيموضوعه هو األدبية : ى ، األدو ي عمومه هو ما يم ل موضوا  األدو
 (3)

 ،

، وليس ما ي د تحى مدمو األدو أدبي ىنتا جاكوبدن ي كز علو الدمات النوعية المرت كة  ي كل   ول النااد 

يجب  األدبيموضوا العل   ى هو تجل لألدبية،   بما رال منها،  عابح تجديدا لاويا مدتهلكا ناعيا ،لذلك اال ) 

حادة أر ف(يكو  درا ة الخيييات النوعية للموضوعات األدبية التي تميزها عن كل  أ 
 (4)

.. 

 ليس  ي األشكال األدبية كالد د  -حدب ا يماس -األدبية التي تميّز بها الخالاو ليدى مالل ة بل ندبية  ى    

الواإ ما يجعلها أدبية محضة أوم ال 
 (5)

من اي  األدبي أدبي، لكنها تدمح بتمييز ما هو 
 (6)

. 

هو العمل الذي تهيمن  يه األدبية  األدبي األدبية توجد  ي جميع أنواا األاوال، لكن العمل    
(7)

.)وندبة األدبية 

األدبية مج دة( األعمالهي بم ام اللاة من الكالم عند دو  و ي  ، بمعنو النظام الذي ترت ف  يه كل  األدومن 
 

(8)
. 

 ىذة ال و ية، النظ يات الح ي ية التي تناولى ماهوم األدبية كانى مع المدر ة الركالني ى  ىلووينباي اإلشارة 

من الخلط واالبتعاد عن جوه   ،وهو ما كا   ا دا  ي الدرا ات الت ليدية،  األدوتخلي   ىلو عى هذ  المدر ة 
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يكو  مج د ذريعة ألي درا ة ا يبة أر ف  أ ال ينباي  األدوموضوا عل   ى واد رأف ك يدل 
(9)

.ومن هذا 

 يتجلو بها. أ علو األدو  ى تالزم النيوص األدبية بل  أ التوجه انالل  االهتمام باألدبية بوااها  مة يجب 

عل  موضوعه األدو  أيضاوتت ادف األدبية مع مياللح الرع ية التي تعني       
 (10)

. يلتي  الماهوما  

التيااا و:ي ا ،واد أورد ا يماس  ي معجمه الديميا ي الماهومين احدهما معالوف علو اآلر 
 (11)

. 

ا تعمال مياللح األدبية لداللتها علو الرمول والمياحبة لمختلإ النيوص ،ون ا  أولو من  ىلوونميل     

 ار, يدي  بين األدبية  ىلوالخيواية الرع ية.واد يرار  ىلومياللح الرع ية التي اد تميل بذهن المتل ي 

 ىلو  داللته بالنظ  الرع ية اد تكو  م اد ا لجماليات الن  الرع ي  حدب ،  ضال عن ضي ى والرع ية ، هو 

 األدبيةداللة مياللح 
 (12)

. 

كا  جاكبدن اد حدد مظه  األدبية بكو  ال  الة عا دة علو نادها وبذلك تح   الو ياة الرع ية وىذا   
(13)

، ا  

 حد ما. ىلوانالبااها علو مظاه  ال حلة يركل ندبة كبي ة  ى رالاو ال حلة المتنوا ال ينحي  بهذ  ال اعدة را  

ال وجود  ىذلاة االنزياح واالنح اف عن المباش ة والتعيين ،  أياألدبية من اللاة الخااة،  ىلوواد يُنالل     

المعنو اإليحا ي الكا ن  ي اللاة ال انية ىلوعن   ي  تحويل اللاة من المعنو ال امو ي  ىاللألدو 
 (14)

. 

ت وال موز والتوازي واإلي اا والرا ات الد ديةالخيا   الركلية لألدو أه  محدد لألدبية كاال تعارا أ    
 

(15)
معالو رارجي،  م ولة أدبية األدو ن لى م كزية  أي. وبناح علو ذلك تُلمس أدبية الن   ي ذاته بمعزل عن 

األ:  ذاته  أوالديا, المنب   من الن   ىلوال يمة من الديااات الخارجية 
 (16)

. 

 

 الرحل  -5
ل       ل ىشكاليا لعدم رضوعه ل وانين محددة  ي الكتابة والتركيل تعد ال حلة نيا

 (17)
يواإ بكونه  أل حلي،  الن  

،لدانية ورالابات  أدبيةم جعيات عديدة )جا ا ية وتاريخية وشع ية ون  ية أدبية واي   ىلوبنية مردودة 

مختلاة، وتتعرجح بين الوااعي والمتخيل، بين األدبي والعلمي، بين الد دي والت  ي ي
(18)

، ما دامى عناا ها 

ما يتيل بال حلة نادها وما يتيل باي ها عن علوم و نو  ىلو)ال حلة( تن د  
 (19)

. 

المتن الكبي  الذي تندر  ال حلة تحته وهو )  ىلوتت ا ع مع   ود عديدة تنتمي  أولذلك نجد بنية ال حلة تتوازف 

ال يما  ال ية وال واية والحكاية والحك  عامة والد دي رااة  األدبيأدو الدا (، واد تتوازف مع الخالاو 

تت ا ع مع الخالابات اي   أواد تتوازف  أوواألم ال والرع  والدي ة الذاتية والاي ية و ي  األمكنة واي ها، 

األدبية كالتاريخ والجا ا ية ومعج  البلدا  والخالط واأل وال واألع ا 
 (20)

. 

لكن ) ال حالة يظل مختلاا عن  أل حلينة بنا ية  ي الن  يممهالعني  المكاني )الجا ا ي( يركل  ى ويبدو     

جا ا ية  أنهاالجا ا ي دو  ىحدان االيعة نها ية  ي كونه يكتب بالمكا   ي حين يكتب الجا ا ي عن المكا  .. 

جديدة يزاو   يها ال حالة  بين التاريخ المكا  وتمواعه الجا ا ي  ي العال  وبين تاريخه الرخيي(
 (21)

. 

ال حلة تدتايد من التحوالت االجنا ية من جهة ،ومن تالورات الجنس ذاته من جهة أر ف  ى وال ريب     

 هي ماهوم متح ف  ي الزما   األدبيالن  اي   أو األدبيلتح   ادبيتها ما دامى ) األدبية تبحث  ي الن  

والمكا  بدبب تح ف ماهوم األدو ذاته(
 (22)

. 

هناف ركنين هما : أدو ورحلة ،  هناف متن  أ تدمية )أدبية ال حلة( تدل داللة مياحبة علو  ى و يما يبدو     

 ىلوالتدمية تحيل  ى األدو، وال ريب  ىلورحلي تت احف  يه الييااة األدبية التي تدتح  الدرا ة واالنتداو 

 ريواية تتوزا بنية ال حالة.

بل  ي مجمل  أل حليوهذ  الميزة ال ت تي  علو الن   أدبية ال حلة تتح    ي مدتوف األداح، ى ويظه  

التيوي   أو ي ايااتها الجمالية الركلية  واح أكانى  ي أ اليب الد د  أدبياألجناس األدبية التي تتجلو 

 التعال  الن  واي ها من المظاه  الجمالية التي يوجزها الجواو عن الدشال )كيإ اال ال حالة؟(. أووالواإ 

من يحدد )األدبية(  ي المتن أل حلي بهيمنة بنية الدا  ) الدا  يدمح بالتينيإ وهو  ي الواى ذاته   ي حين نجد

يمكننا من تلمس ريا   الكتابة، مادامى ال حلة نوعا أدبيا ي ل  من دور المياد ة، وي دم لنا ب در كبي  

اواعد ىنتا  الن  واواعد تل يه معا(
(23)

لمجموا أل حلي،ويختلإ أداح الن  ، هذا من ناحية عامة تلحظ من ا

أل حلي من كاتب ىلو آر  بالنظ  ىلو أ لوو الع   وم جعيات المبدا ال  ا ية ، ىذ اد تتذبذو ال يمة األدبية 



 

 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.4 
 

05 
 

  

الجمالية من رحلة ىلو أر ف لدف الكاتب ناده أو بين الكاتب واي   ، وهذ  الدمة األ لوبية ال ت تي  علو الان 

    األجناس األدبية من زاوية النظ  تلك.أل حلي بل تالب علو أك

اللاة واليورة تحمل  ى ما ذك نا   نجد  ىلواألدبية باإلضا ة  أل حليولو حاولنا ا تنالا, ريا   الخالاو     

 األلاا نلمس  ي ال حلة ال اة والعذوبة  ي ارتيار  ىذ: ال بالايا اد يتداوف مع ما يشديه الد د من جمال وىبداا، 

مو ي ي اد يتم ل بالجناس والالبا, ، وهو ما يالحظ كع لوو شا ع  ي  ىي اعيتزويد الا  ات بد    ىلومع الميل 

ال حالت المعاا ة   د ال ذلك الركل لكنه ل  يُتخلَّ عنه نها يا، بل ن ا  يظه  بين الاينة  أماال حالت ال ديمة ،

ن إ عند   ي رحلة البتنوني  ي المبحث واألر ف بإ الالت را عة تن  عن وعي جمالي مو ي ي، وهذا ما  

 ال اني.

مظاه  التركيل اليوري المجازي  ال تكاد رحلة تتج د منه ، وهو ما يبعد عنها الملل والت  ي  والمباش ة  أما    

،وال ياال دور التعال  الن   ي رل  ىدهاش ومااجعة لدف المتل ي وهو ت نية حاول ال حالة تو اها عمدا للدبب 

ر ومن دو  ايد داللة علو  عة ا الا و: ا ة المتكل  ودور النيوص األر ف  ي تركيل الن  الحالي المذكو

 (.أل حلي)

االتكاح علو ميادين عل  المعنو بتو يااتها المجازية كا تعمال الاللب  ي محل اإلنراح واي   ىلوواد يعمد الكاتب 

 يله،  ضال عن ا ت مار و ا ل االاتباس والتضمين.شد الذهن وت ايبه  ي تتبع الن  بتااا ىلوذلك مما يدعو 

أدبية ال حلة  ى ن  ية وهي ال تعني  أومختلاة شع ية  أدبية أجناس ىلوهذ  بعض المظاه  التي اد تنتمي    

 .األر فم يورة عليها، بل هي مظاه  ندبية كبي ة ايا ا باألشكال الجمالية 

 : نبذة تعريفة  مختصرة عن البتنوني

هو دمحم لبيب البتنوني، رحالة ومشرخ  مي ي  ي عهد الخديوي عباس حلمي باشا ال اني   
(24)

، و اضل  

البتنو  من بالد المنو ية  ي مي ، تو ي  ىلومي ي، له اشتاال باألدو والتاريخ، ولُ ّب بـ )البتنوني( ندبة 

، وتاريخ كلوت بك مت ج  عن األندلس ىلوم(، من كتبه: )رحلة 7351 -هـ 7531بال اه ة وكانى و اته عام)

(أم يكا ىلو، وال حلة  أوربا ىلوالا ندية ، وال حلة الحجازية ،ورحلة الييإ 
(25)

، وهذا ُجّل ما ع  نا عليه من 

نرعة وحياة البتنوني وآ:ار  األدبية، ل لة الميادر التي تحد:ى أو ع ضى الريح اليدي  من جوانب  ي ة ذلك 

 األديب ال حالة .  

 

 : أبدية  التشكةل السربدي للرحل  األولالمبحث 

 السربد -5

 أوكمنتج وعملية وهدف و عل وبنية وعملية بنا ية لوااعة ح ي ية  األربار أويواإ الد د بعنه )الحديث     

من المد ود له ( أك   أوا:نين   أومن الداردين ،وذلك لواحد  أك   أوا:نين  أو، من ابل واحد أك   أوريالية 
 (26)

. 

رالاو الح ي ة الذي يم  عب  اناة الدارد الذي ي دمه حدب منظور   ىلورحلة البتنوني تدتند  ى وال ريب 

رايدة المع  ي وأحا يده الذاتية ىلوالخاص مدتندا 
 (27)

.   

 ن  مهجن من ناحية الموضوعات واأل اليب وال واة والمحكيات ال ؤيات أل حليالن   أ وعلو ال ا  من 

انه ي ع تحى هيمنة بنية الدا  المنظمة  ىالوالميادر والمعارف المتعددة 
 (28)

ميال  أك  .وهذا ما يجعل ال حلة 

 علو انه ميدر : اح ال حلة وتنوعها. ىليههذا التعدد ينظ   ى وا با من الانو  واألجناس الد دية كما 

آر  مع حدون أ عال وواا ع  ىلونت ال من مكا  ال حلة تنت ل من كونها  عال متجددا  ي الزما  عب  اال ى     

رحلة بوااها  عال محكيا يختزل تج بة الاعل الداب  ويدونه  ي شكل   ود بضمي  المتكل   ىلو
 (29)

.   

ذلك الحكي تال ح عدة ىشكاليات منها : هيمنة الواإ علو رالاو ال حلة مما يجعلها من  ىلووبالنظ      

ال حلة ح ي ية  ي حين يميز التخييل الخالابات  أحدان ى مة علو الحبكة،  ضال علو المشلاات الوااية اي  ال ا 

ويركل مدار   ديتها األر فالد دية 
(30)

.  

ك ا ة الواإ  ي رالاو ما ال ي يي   ديته، كما ال يرت   التخييل  ى حل هذ  اإلشكاليات يكمن  ي  ى    

ريالية بوا الة اللاة وبياة رااة اللاة  أوح ي ية  أحدان أووالح ي ة معيارا للد دية ما دام الد د ع   لحدن 

المكتوبة
 (31)

مخالاة الوااع بال در الذي يعني اال تعمال الخاص  أوالتخييل ال يعني منااضة الح ي ة  أ  ضال عن  .

للاة
 (32)

. 
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, والواول بنية الد د ت وم علو :الن محالات هي: بنية االنالال ى نجد  أل حليالن   ىلووباالنت ال     

  ي   ىلو ي ال حلة ول  ير  الكاتب  األري )ب شلونة( المكا   أ والعودة، و يما يخ  رحلة البتنوني نالحظ 

  ي ة الد د التي تنحو نحو  ىلومشلإ ال حلة بالنظ   ى بنية ال حلة ماتوحة،  ضال علو ذلك  اب يالعودة  بذلك 

 ىلويدعو  –الماضي  ىلو ي حل ة مواولة تبدأ بالحاض  وت تد  الد د اآلني بالد د التاريخي )الماضي( ىدما 

رل  نوا المحاورة الد دية بين الزمنين ،و ي  يات ذلك الع   يُحس من اوت المشلإ نامة االات او 

 والمااراة.

 باآلنية  الدارد )البتنوني( يمنحه و ا إ منها: أمو واح تعل  الد د باألحدان التاريخية الماضية 

ربط عالاة مع المد ود له عن   ي  المخا بات  ىلوالو ياة التواالية : وتهدف  -7
 (33)

وتالب هذ    .

 أويوال للمد ود له معلومات  أ الو ياة علو الو ا إ األر ف باعل جنس ال حلة ناده،  الدارد يحاول 

مد   أعظ ا  ) وهي من الدامع ل  يعل  بها،  هو يبدؤها ب وله واااا مدينة  ا   با تي ى أربار يات   

ناس وهي مييإ ملوف  ألإ أهلهاوعلو رليج اد ونية ،وعدد  األ لناليا بانيا البح ية علو االايانوس 

ا بانيا ،وت ف اي  الملك  ي امة جزي ة ااي ة(
 (34)

 هذ  المعلومات التي ي دمها الدارد عن المدينة   .

 عارف بتااايل ذلك المكا .تح   و ياة الد د التواالية ما دام المد ود له اي  

لاظة ا بانية :  يذك  ت جمتها باللاة الع بية كما هو  ىي ادالو ياة التعليمية: الااية منها ت دي  معلومة م ل  -2

 أي( والتي تعني ال لعة وهي تدمية ع بية كذلك تدمية ك از  ALACALAالحال عندما ذك  لاظة)

الاخار
(35)

( هي ع بية كال اضي وال ا د أل بانية تبدآ بعداة التع يإ )كل كلمة  ي اللاة اال ى اوله  أو .

والاارس
(36)

.   

رل  تنظي  دارلي للخالاو الد دي ىلوالو ياة التندي ية: تهدف  -5
(37)

تدمح  أ وم ال ذلك اوله) وهنا أرجو  .

هذا المكا   وجدته دا  ة أرضية( ىلولي با  أا  عليك ما راية والنا 
 (38)

، ي وااه لميدا  ميارعة 

وهيعت  األحدانال ي ا  ، الكاتب ابل ذك  هذ  ال ية ادم تااايل عن ميارعة ال ي ا  كانى اد رتبى 

 المتل ي وند ى الد د لكي يبدأ بال ية.

الميدر الذي يدت ي منه رب   ىلوو ياة الرهادة: تظه  عندما يري  الدارد  -4
 (39)

. وتتضح هذ  الو ياة عند 

الذي اال  ىب اهي ذك  الحا ظ الحجازي  ي المدهب عن عبد هللا بن  (االب الد د التاريخي ك وله الكاتب  ي

المشمنين يو إ بن تاشاين( أمي : ايدت المعتمد بن عباد وهو مع 
(40)

  ول البتنوني  ي المدهب  هو   

 تو:ي  للخب  الذي ين له.

ومن ناحية الركل   د يتخذ الد د   ي ة اية دارل اية وهو ما يدمو الد د المتضمن وهذا ما ترته       

تعد    ة ) للعب ة والتاريخ ( التي ذك ت  ي االب و ا ل ال حلة بدحا من ال  الة  ىذ، األندلسبه رحلة 

ال انية :  ال ال ة وال ابعة والخامدة اي  تاريخية يد دها الكاتب ناده و يها ع   لمدي ة الحك  الع بي 

 التاريخي.هي التي ت ي  الد د  األمكنة ى ال يما  ي المنا   التي يم  بها الكاتب ، و يما يبدو 

تن ل الكاتب ومراهداته تعد اية وتضمين تلك ال ية بالد د التاريخي المدت جع رار   ى  من الواضح     

( األندلديعلو هذا الحد بل ربما يضمن  يا, ال   )  األم . هذا ول  ي تي  أر فزمن الحدن اية 

من ابل عبد ال حمن الدارل واتهامه  يا, رار  ذلك المكا ،  م ال عندما يتكل  عن اية بناح مدجد ا  بة 

ال بة  بنياية مرابهة  يورد اية اتهام المنيور العبا ي عندما  ىلوبي ف الناس عن حج البيى يذهب 

الخض اح  ي باداد
 (41)

 وا  كانى ال ية ال انية موجزة  ي المتن مايلة  ي الهامش.  

واية   و  الدولة الع مانية وم ل ذلك اية ر   اليليب علو جدرا  المدجد  ي ا  بة ،    
 (42)

،واية 

للع و واية النعما  بن المنذر و نمار البنّاح وىيزابيالمعاملة   ديناند 
 (43)

. واي ها من ال ي  التي تتدارل 

تنمية الد د، وتح   تدارل وارتحال النيوص  ضال عن اشتمالها علو ااية يحاول الكاتب ىب ازها  ىلولتشدي 

 ال انية. أوتل ي  واح أكانى اادرة عن ال ية األولو وت بيتها  ي ذهن الم

أر ف متما كا باعل الااية ال ابالة بين الد دين ،  االبا ما تكو   ىلووعلو العموم كا  االنت ال من حكاية     

كو  المكا  هو الجامع للد دين، وهذا يظه   ي   د ال حلة والد د التاريخي  أوبهدف الم ارنة وىبانة الا , 

م ال يد د الكاتب حال مدينة ا  بة  ي الحاض  والماضي وكل واحد من وجو  الزمن هذا يحتوي علو اية، ، 

  يتدارال  و   رابالة المكا  .
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من الد د    ي ة الد د الالح  مع شي ىلوالتدارل والتضمين ال ييي  أ لوو ىلوويميل الكاتب ىضا ة     

 أوالمتزامن الذي يتخذ من المراهدة العينية و يلة له، واد تكو  الااية من الد د المدت جع  د  جوة   دية 

التتالي الد دي بم ا ع  أومحاولة ربط الحاض   بالماضي والواوف علو متاي ات الزمنين، واد يايل التوارد 

يخ ا بانيا ال دي  حيث يذهب بالد د معل ا علو كتب وااية رارجة علو امتداد الد د، كما  ي   د  عن تار

...( اآل:اري ف لبعض مشرري الع و لبعض  أ التاريخ ال ديمة ك وله )وهنا ي إ ال ل  مبهوتا حا  ا من 
(44)

. 

ي ول ) ت ف بهوا  ىذ األم احواد يتخذ الدارد   ي ة الد د بعين الكامي ا كما  ي واإ اي  الملك واي    

 اب  ارضي  يه حج ة نوم الملك  ىلوم تاعا ارتااعا عظيما و يه باو ال ي  ، ويدرل منه  ويال ع يضا 

وحج ة نوم ابنته ...(
 (45)

وهذ  الو يلة توه  المتل ي بالحيادية الد دية وتجعله يرع  بعنه يتموضع  ي مكا   

 الدارد. 

 الساربد والمسروبد له -5
 هو و يط بين  األدبيالض ورة  ي الت ليد ال ييي هو الرخ  الذي يينع ال ية ،وليس هو الكاتب ب    

ومتل يها األحدان
(46)

 . األدبي ي ال حلة  الدارد هو الكاتب ناده وال يض  ذلك بع لوبها  أما. 

 يذوو الحاجز الزمني بين زمن الد د (يجعل الحكاية المد ودة مندمجة  ي روح المشلإ ،أنا الد د بيياة )  

، كما يكرإ عن أعما, ناس المشلإ أك  وزمن الدارد، كذلك يجعل المتل ي يلتي  بالعمل الد دي ويتعل  به 

ونوايا  
(47)

. 

عالمها وال يرارف  ي أحدا:ها  مي  اردا رار  ال ية  ىلوكا  يحكي اية ال ينتمي   إذاوللدارد أنواا: 

 ي هذ  الحالة يكو  دور   ي انه مدو  بديط اا ب عن الحكي ايابيا كليا  /اي ي ال ية ،  هو 
(48)

.وحال رحلة 

 أنهايزر  بالد ود التاريخية التي ال يرارف البتنوني  ي واا عها، لكنه يب و  اردا لها بيوته را   األندلس

 واعى  ي أزما  ااب ة. 

ارد ينتمي لل ية لكنه ال يرارف  ي أحدا:ها كما هو الد أ وهناف  ارد ي ع دارل ال ية لكنه اي ي ال ية أي 

يرارف  يها  أ الحال  ي الد د المتعل  بميارعة ال ي ا  حيث ي اد الدارد الرخوص واألحدان من دو  
(49)

. 

الدارد رار  ال ية باعتبار   اردا ومراركا  ي  ى  أيالنوا ال الث  هو  ارد رار  ال ية /م لي ال ية ، أما

تبار  شخيية ، كما هو الحال  ي النيوص ال ييية التي تتعل  بحياة رواتها  األحدان باع
(50)

،وذلك ل  يلحظ 

  ي ال حلة.

دليل علو : ا ه وتنوعه  هو ينت ل من  ارد مد ح  أل حلي ي الن   أيضاتعدد و ا إ الدارد والد د  ى 

  ارد اي  مد ح  ي الحكي التاريخي. ىلومرارف  ي انع الحدن 

( المتكلمة وهي أنا) ألاد يتم ل الدارد بضما   مختلاة ، م ة نجد  اد ارذ اياة  أر نب ومن جانب هذا من جا

(لألندلسالاالبة  ي ال حلة،ك وله علو  بيل الم ال )ىني ل  ا لع للع و علو تاريخ 
(51)

.واوله )كدت ات ف مي  

امضي ( أ وأنا معتزم 
(52)

اال تعمال كما اش نا  اب ا يجعل الحكاية مندمجة  ي روح المشلإ ويكرإ عن  .وهذا

 نوايا  وناديته.

 ىلوتلبُّس الدارد بضمي  المخا ب  يبدو منه انه ي يد ىش اف المد ود له  ي الحدن وجعله م تبالا ومردودا  أما

مالع  من المالاع  وجدت  أوال هوات  موا د اهوة من ىلوالحى منك التااتة   إذاما ي وله الدارد ،وذلك ك وله )

علو كل واحدة الة(
(53)

يختاي وراح عين المد ود له وح كاته،وهذ  ت نية تبيح للعملية  أ ،  الدارد هنا يحاول 

 الد دية تبادل الموااع بيورة مات ضة.

دود الا ندية ..( ت كنا الح ى ومما ورد بيياة الجمع للمتكلمين علو لدا  الدارد اوله) وأول ما م رنا به بعد 
(54)

 الدارد المنا د ليس اي . ىالهذ  اليياة الدالة علو التعظي  ال تعني  أ . ويبدو 

هذا واد يد ط الدارد اورة نادية اادرة منه علو اآل:ار والرخييات، ك وله عن هزيمة الع و )تاركين 

ايوره  ودياره  تنعو من بناها(
(55)

اد  البيازين  ىلواي  الحم اح  أعلونظ ت من  ىذا،واوله ) وكعني كنى 

 معى أنين الم تولين وا اخ المدلوبين وعويل المر دين من  النداح والريوخ واأل اال( 
(56)

. 

المد ود له مراركا  ي بناح الحدن أعالو ال حلة  أوهذا التنوا ومحاولة الكاتب تايي  اليوت وجعل المتل ي  أ 

 دينامية أدبية   دية.
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حاض ين  ي دارل بنية  أكانواالد د،  واح  ىليه األشخاص الذين يتوجه  أوالمد ود له وهو ذلك الرخ   أما

المد ود له  ي عو  رار  دا  ة الد د ، لكن  ى  األندلسرارجها ،ومما هو واضح  ي رحلة  أمالن  الد دي 

تدمح لي  أ ك وله )وهنا أرجو  بإشارات تدل علو وجوده  وتات   حضوره  وا تماعه  ، ىليه الدارد يري  

با  أا  عليك ما رأيى ( 
(57)

اوله ) واد ت ف ال وم ... متحمدين للمنتي (  أو، 
(58)

الضمي  عا د  ى . من البين 

 علو المد ود له.

واد يظه  المد ود له ا يحا متم ال بال ار  ك وله )أرجو ال ار  أ  يعذرني ىذا اي ت  ي واإ 

ال ي (
(59)

،أو اوله ) وهنا أرجو حض ات ال  اح أ  يدمحوا لي با  أحد:ه  بكلمة عن اي  الحم اح( 
(60)

. 

الد دي ألنه يم ل    ا من أ  اف  األ لوو ىلوا ت ا  وجود المد ود له  ي الن  يميل به  أووجود  ى 

 الحكاية.

 

 الزمن -5
ت وف اية دو  تحديد المكا  الذي  أ للزمن أهمية بالاة بالندبة للانو  ال ا مة علو الد د  ـ) باإلمكا       

ت وف منه ومدف بعد  عن المكا  الذي تج ي  يه األحدان، ولكن يدتحيل أال يتحدد مواعها الزمني من الاعل 

(  المدت بل أوالد دي ما دامى ت وف بالض ورة  ي الزمن الحاض  
(61)

. 

الد د الم جعي كال حالت  أجناسال ية الم وية،  اي  أحدانمتيل تدور  يه  أو زمن الحكاية زمن ح ي ي     

والمذك ات والدي  تكو  األحدان ح ي ية حيلى  ي زمن تاريخي  اب  للد د 
(62)

. 

م( وكانى مدة ال حلة 1/7321زمن الحكاية اد أشي  له  ي التمهيد وهو ) ى نجد  األندلسرحلة  ىلووبالنظ  

)نيإ شه ( بي يح عبارة الكاتب   أ بوعينبعحدا:ها كاملة اد ا تا اى 
(63)

.هذا وا  النيوص ال حلية 

شهور و نوات عدة ىلوتمتد  أوتتااوت من حيث الزمن الذي تدتا اه األحدان،   د ت ي  
(64)

.هذا واد يخ   

 ا و  ماضية . ىلو يعود  األندلسد عن زمن الحكاية كما  ي الد د التاريخي الوارد  ي رحلة الد 

الرخييات ح كة بعد  أعمالمرهدي ييور  أوكا  الد د  ي ال حلة تعاابي  ي الاالب وارتدادي   إذا

ح كة
(65)

لمال د  ي الزمن متزامنا لكن ا أوالح ا  أوالزمن  يكو  مياحبا له  يكو  م ة  اب ا  ى .  ال شك 

،   د يذك  ال اوي تاريخ حلوله اإلضمار ىلوالزمن المجمل، وربما  ىلوالمياحب لألحدان  ي ال حلة انه يميل 

 اإلاامةيبين ما حدن  ي  ت ة  أ  ي المكا  ور وجه منه من دو  
(66)

. وهذا الالتحديد الزمني تزر  به رحلة 

 . األندلس

رالاو ال حلة ي تبط بالمعاينات اآلنية المباش ة وبالتذك  واال ت جاا أ وال شك   
(67)

. وهذا ما ترته  به ال حلة 

كا   وىذابوا الة اال ت جاا،  ىليهو يلة لالنالال, نحو الماضي الذي يُوال  اآلنيةتركل المعاينة  ىذ،  األندلدية

ماضوي،  ا  المدعلة بالندبة للع بي مختلاة من ناحية التالور الالبيعي للمكا  ال أوالمكا  الحالي هو نتا  التايي  

البنية التاريخية المنال ية من جهة البدح بالماضي :  الواوف علو الحاض ، المالحظ من ال حالة الذين ايدوا 

الماضي لدبب االنايال بين الزمنين الااعلين بالوجود الع بي  ي ذلك  ىلوبدؤا بالحاض  :  ارتدوا  أنه  األندلس

 مكا  .ال

 يه  ا ي من هذ  المدينة(  أزمعىالزمن اي  المحدد اوله)ول د اادف اليوم الذي  أم لةومن    
(68)

.كما اال عن 

موعد ميارعة ال ي ا  ) لما جاحت الداعة المض وبة ودرل الميارعو  راجله  و ار ه (
(69)

.  وله )يوم( و) 

المدة الزمنية التي  أ ، ضال علو تلك األم لة نجد  الداعة المض وبة( زمنا  عا ما  ال يدال  علو زمن محدد

ا بانيا اي  مذكورة ونادرا ما نجد الزمن الم جعي المحدد  ىلومن مي   أوا  بة  ىلويتاللبها الدا  من مدريد 

ا نا ة،   د حدد الداعة التي انالل  منها ال الار   د كانى الداعة العاش ة  ىلوبداة كما  ي  ا   من اشبيلية 

عبد هللا( وبعد  اعة وال  أبومدينة) ىلو ي الداعة ال ال ة، و ي الداعة ال ابعة وال  أر ا واابله  االار اباح

ا نا ة ىلو
(70)

  ي موارد نادرة. ىال.م ل هذا التحديد الداي  ال ي د  ي ال حلة 

تتعلإ  ي االبها من   د مدت جع ، دنجد الزمن ك ي ا ما يكو  زمنا الح ا مد عا  األندلسكانى رحلة  وىذا     

 وأولمجمال ،ك ول البتنوني عن مدينة مدريد )كانى  ي ال    العاش  بعد الميالد ا ية ااي ة اي  مهمة...  أو

... و ي النيإ ال اني تو   يها الملك هن ي ال الث ملك ال و   ىذم 7534شه ة هذ  المدينة التاريخية من  نة 

من ال    الدادس عر  جعلها  يليب ال اني عاامة ملكه(
(71)

وضع  ىلو. نالحظ اازات زمنية كبي ة واوال 
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 ىذالزمن الد دي الذي تال , له الكاتب  ي التمهيد كا  مد عا  ى المدينة الحالي حيث العم ا  واالزدهار، كما 

االى  ىذما ة عام  ىلواالرتيار الزمني اد ييل  ى  أي، أر  ىلويعب  من ا    أ  ىلوكا  ال ا  الزمني ييل 

األندلس  و  دولة الع و  ي  ىلو أيال    العاش   ىلو:الن ااحات مدة من ال    ال ابع للميالد 
(72)

. وم ل 

 هذ  الال ي ة تريع  ي الد د التاريخي .

 ي اوله ) هناف مع   لليناعات ي ام  ي اشبيلية  األول:  موضعين ي  ىال ا تباايهذا ول  ت د اياة زمن  

( 7321 ي  نة 
(73)

 ي احد ال بيعين حتو  ىليهاعودتي  ىلويو  ني هللا تعالو  أ .وال اني اوله عن ا بانيا ) راجيا 

أدرف  ي ادي ما  اتني  ي يومي( 
(74)

. 

 

 المكان -5
تي ت ع عليها األحدان وينمو عليها الد د المكا  عن العناا  الد دية األر ف ألنه األرضية ال أهميةال ت ل 

 ـ)المكا  عموما ي  ض تيورات ال ت باله بالزمن واألحدان والرخييات  كل   ح لمدعلة المكا  بمعزل عن 

الزما  هو شي ال يمكن تيور  ذهنيا وال روا يا(
(75)

العني ين ) الزما  / المكا  (  ى ال ول  ىلو. وهذا ما يدعو 

 ديا  ومش: ا  علو ب ية عناا  البنية الد دية . متالزما  تالزما وجو

 ىلوالعني  المكاني  ي جنس ال حلة يكاد يركل بشرة النالال, الد د والواإ  عهميته تعود  ى و يما يظه  

أر فتاريخيته من جهة، وو ياته من جهة 
(76)

كما ى  الخيواية التاريخية تدتدعي )للاضاح األندلدي عالما . 

ايييا تتوات   يه األحدان والحكايات بمدتويات مختلاة تركل حل ات متوازية وتعددية اوتية ، ذلك ى  كل 

جزح من هذا الاضاح يحوي علو األال وبيياة تبديالية وجودا زمنيا مزدوجا : وجود آني ا باني ووجود 

روماني أو بيزنالي، مع ت كيز الدارد علو :نا ية ع بي / ا باني ( ماضي ع بي أو 
(77)

. 

 المع اةواد يحس ال حالة بالمااراة المروبة بنوا من    
(78)

والمكا   األاليبدبب التااوت الحاال بين المكا   

 ىليهلاضاح الم تحل العتبار ا األندلس ىلوالم يود ، وهذ  المااراة تزداد عم ا بالندبة لل حالة الع بي الم تحل 

تم ل اآلر  ىلو( أنا)أل ضاح محوال من تم يل 
(79)

.  البتنوني ركز علو األماكن التي تواجد  يها الع و  ت كوا 

 ، لذلك كانى المحالات المكانية عبارة عن تتبع ا: ي علو ااحة المكا  .  اآل  ىلوآ:ارا بااية 

 أحوالت تكز علو ذك   -ما دام المكا  هو المركل للد د  -األندلسوبذلك تكو  البنية الد دية الاالبة  ي رحلة 

زمن التجوال والمراهدة الاعلية :  يليه زمن آر  يتعل  بتاريخ الع و  أيالمكا  ومتعل اته  ي الزمن الحاض ، 

 عدم تج د أيضاالظ ف الحالي بإشارات اي  مالولة ، ومما يالحظ  ىلو ي ذلك المكا  ، واد يعود الدارد 

 المكا  

كنيدة علو يد ابنة   ديناند الملك  هو  ىلوومن تجليات المع اة التي ارتبالى بالمكا  هي تحويل مدجد اشبيلية     

كنا س يج ح الوو المالوبين بما تب و مدة التحامه  ول  ىلوالمداجد  أومداجد  ىلوتحويل الكنا س  ى ي ول : )

الده ...(
(80)

. من اإلشارة التاريخية  واح  ي بداية واإ  أيضابين بل بالكاتب . الج ح هنا ليس رااا بالمالو

  ي راتمته . أو ي :نايا   أوالمكا  

  إذامال  وماتوح واي  ذلك حدب ىحداس  الرخيية به،  أومكا  أليإ وآر  معاد  ىلوواد ي د  المكا       

أدبيات  أه جعلى بعث الحضور الع بي من  األلاةبالندبة للع بي المكا  األليإ ،  ا  هذ   األندلسكانى 

األندلدي أل حليالخالاو 
(81)

كله ، والكاتب مال  أل حلي.  العنوا  يحتوي علو محالة مكانية ي تكز عليها الن  

( ليكو  هذا العدول جلبا للذاك ة الع بية وتلذذا بالمكا  ما دام يحمل عم ا  األندلس) ىلومن تدمية ) ا بانيا ( 

ا:ا مليئا باألحدان والموااإ واآل:ار بل بكل وجو  الحضارة ، كما هو الحال  ي جز ية من جزيئات تاريخيا ومي 

متم لة ب ي  الحم اح الذي ابه  جماله والاته الكاتب  انالل  كاشاا ذلك الرعور    األندلديالمكا  
(82)

. 

ا يبا  يها لعدم مع  تي  باللاة اال بانية ي ول عنها)وجدتني  ىذ( أي  المكا  المعادي   د تم ل  ي مدينة ) أما     

التربه باالنكليز( ىال المعز,لي مخليا من هذا  أجد، ول  
(83)

 أهلهااذرة ،وعامة  بعنها،ووااه للمدينة ال ديمة 

ايادو  
(84)

. 

ال حلة الحالية باعل التداعي الذهني واال تذكار،  عندما يتكل   ى اررار   آر  ىلوواد ينت ل الكاتب من مكا   

المي ي وي ار   اإل كندريةكورنيش م  يليا الا ندي ورايإ  ىلوعن م  ع )  ا   با تيا  ( وجماله ينت ل 

بينهما من ناحية الجمال  
(85)

 . 
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كما اد تياحب المكا  ذات المتكل   تنعكس عليه وتتخلو عن حيادها ، ك وله عن الكنيدة  ي اال ك يال )وهي    

علو رلوها من التعن  ترع   يها بعظمة  ي الناس(
(86)

. كذلك وااه نه  اي وما
(87)

،وواإ اليح اح الوااعة 

مدريد  ىلوابل الواول 
(88)

ي بنية ال حلة ألنه يكو  وليد الحلول يدرل الواإ كمكو  ال انو عنه   أيضا. 

بالمكا  والمراهدة
(89)

الد د ، وله نوعا  : انت ا ي  أ اليبمن  وأ لوو،وهو جزح من جزيئات تركيل المكا  

الواإ اال ت يا ي الداي  كما هو الحال  ي واإ  ىلوالدارد ك ي ا ما يعمد  أ وا ت يا ي  ومما يالحظ  

جا ا ية وعم انا مدينة  ا   با تيا 
(90)

وااه بناح ميارعة ال ي ا  أو 
(91)

 األم اح، واي  الملك واي  
(92)

 

) وهي ااعة الحك   وحوش الدباا  أبنيتهواي  الحم اح الذي  نورد منه م العا حاول  يه الكاتب ذك  المه  من 

 ىلوك  ، وكانى كلها تنتهي ووحوش ال يحا  وااعة اال ت بال ويدمونها ااعة الدا اح :  مدجد الملك وحمام المل

دا  ة  همكانه اي   علو النظام ال و ي ،وهو  ي و ال وبنياي  الح م من جهتها ال بلية،  عزاله شارلكا  

منها حا ط ي تكز عليها ... (  أمتارعمودا من الج انيى وعلو رمدة  52 ماوية اام علو محيالها  
(93)

. نيل 

وجندا   ديا بتجلياته كا ة وبالم احل  أدبياا  ي الذي لوال  لما اامى  نا المكا   ي ال حلة يعد عمودها ال أ  ىلو

 الزمنية التي م  بها،  هو الذي يمنحها هويتها االجنا ية.

 

 التشكةل اللغوي للرحل  المبحث الثاني : أبدية 

 
إل:بات أدببته وانتما ه ىلو رانة   نتناول هي هذا المبحث اآلليات والو ا ل التي ينتهجها الخالاو أل حلي   

األدو، را  أ  هوية ال حلة هي عبارة عن تركيالت  تنتمي ىلو رالابات متعددة كما اش نا ىلو ذلك  ي التمهيد، 

ىذ ال يكتاي التجلي األدبي  ي ال حلة علو جانب الد د الذي اد يالاي علو المالمح األدبية األر ف بل نجد  يتجه 

أل لوو بدحا" بالما دة :  الجملة والن  ،لذلك  يكو  الكالم  ي هذا الموضع جوابا لدشال ما ىلو داا   اللاة وا

 الذي يجعل من الن  أل حلي اي  الد د ن  أدبيا ؟ 

أه   ىلو ي ال حلة بل تكتاي باإلشارة  األدوال تدعو لإلحا ة بكل عناا   أنهاومن بديهيات هذ  الوراة البح ية 

ال حلة ت ع  ي اإلمكانات  أدبية أ لالابع المتوات  والبين والمش:   ي عملية التل ي الجمالي . الدمات الانية ذات ا

توليإ رالاباتها المتعددة  ي رض  تج بة الماام ة التي يخوضها الم تحل  ي عال  محدد ىلوالتي تشدي 
(94)

. 

ما يالالعنا  ي رحلة  وأول تكو  هنالك تعددية  ي ا تعمال الت نية التعبي ية،  أل حليونظ ا الناتاح الن  

 من هذا البحث تحى عنوا  : األولوهو العنوا  لذا  تكو  الن الة  األندلس
 

 المؤشر السةمةائي  -5

نالحظ  ي بعض  ىذن إ  ي هذ  الن الة علو بعض المالمح الديميا ية المت ا ية  ي نديج الن   أ نحاول      

 الموا ن مشش ات  يميا ية ل  يي ح بدببها المشلإ بل ب ى لتمأل من ابل المتل ي .

العالمات ينرع من حدون  أنوااواد ش ح بي س مياللح ) المشش (  ي نظ يته الديميا ية،  عد  نوعا من 

وجودي بين اإلشارة وما تدل عليه أوارتبا   اه ي 
(95)

متيلين ببعضهما عالاة بين شيئين  ىذا. هو 

البعض
(96)

 و   عالاة  ببية.

تايي  ا   ال  ا ل التي نر ها  ي ج يدة  ىلوالكاتب عمد  ى ما يالحظ من ال حلة من هذ  الوجهة هو  وأول   

( وهذا يدل علو تحول  يميا ي ي ي  الذاك ة وينرط عملية األندلس) رحلة  ىلومن )جولة  ي ا بانيا(  األه ام

( مياحبا بخزين متعدد الموضوعات يتعل  بالوجود الع بي  ي تلك  األندلسذلك المكا  )  اال ت جاا ، يكو 

ذهنية تتجلو  يها اور متعددة ارتزنتها الذاك ة ، هي تدتدعيها متو ما ادحى  ي  ىي ونة أيضاالمنال ة، وليكو  

 الذهن.

عم  التاريخ الع بي  ي ا بانيا  ىلود به ( يمنح المتل ي الع بي تلذذا  يعواألندلسا ت مار العنوا  ال اني ) ى 

يت ف مداحة مات ضة للمتل ي الع بي ما دام هذا الريح  أ الكاتب و ّ   ي هذا االرتيار وحاول  يه  أ ،ويبدو 

 يمس ار:ه الحضاري و  دو ه الضا ع.



 

 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.4 
 

55 
 

  

ل  اإل الميةولذلك االرتبا  الو:ي  باألندلس  ما تعل  ب حلته  ار الكاتب وراح ت يي التاريخ حتو  ا, كما

بالمظه  الحضاري  أمالتاريخ المع و  من ابل الكاتب متعل ا بالجانب الديا ي  أكا ،  واح األاليةومراهدته 

 .اإلالي اورة الع بي  ي ذلك  ى هاروالعم اني  هو مشش  علو رابة المشلإ  ي 

الذي جعل المحالات الد دية بل  األم  ديمياح الع   التاريخي  ي االبية محاولة إل:بات التاو,  الع بي ، 

 ي تبط بها الوجود الع بي . أوحتو الموضوعات الياي ة ت تبط 

لكن ليس بال در الذي  أ ه  المشلإ ل  يبعد ما يتعل  بالزمن الحاض  وما كا  عليه المجتمع اال باني بل  ى      

من ارتبا  الع بي بتلك الب عة ،ولدبب  أعال ن ا   ي العني  التاريخي وهو بذلك اي  مالم، للدبب الذي ذك ته 

الجانب الجمالي  ي ال حلة ي وم علو المز  بين الخاص والعام من دو  ى  ا   ي كال الجانبين ال  اإل  ا   ى 

 ي الخيواية ينزا عن ال حلة ميداايتها واإل  ا   ي التعمي  يجعلها مبتذلة والتمحور حول الكاتب تجعلها 

يكو  ممال    ى  ىلوالع   الموضوعي البعيد عن الذاتية يشدي  ى ما بم ابة مذك ات رااة ك
(97)

. 

هذا وا  محالات ال حلة ال ا مة علو المد  ركزت علو المد  اال بانية التي  يها مالمح للحضارة الع بية، 

  ارتيار العنوا  جاح م يودا من الكاتب .

ك ول البتنوني عن ا تيالح الا نجة علو ا  بة )  واد نلمح بعض التجليات الديميا ية علو و   ت نية ال مز

لاحات الدموم(  ىالالبوم وال تدي   يها  ىالالم و  النظ ة ااارا  ال يدكنها  أابحى
(98)

. البوم رمز للرشم عند 

ال اار والدموم دليل علو اياو الحياة وزوال الخيب والنماح وم ل هذ  الم ارنات التي دا ما ما  ى الع و كما 

 و نتناولها بركل مايل  ي ن الة الضديات. واألر ا عند الكاتب تم ل األنا ن اه

كانى ال حلة كرإ للذات و ه  لآلر  واناتاح عليه  وىذا
(99)

 نجد بعض العالمات الديميا ية تركل   إننا. 

تدتدعي رحلة  األندلس ى  ىذ،  اي البداية هناف تواشج عضوي بين كلمتي ) رحلة وأندلس( واألر اورتي األنا 

بوااها  ضاح مرت كا  واألر  األناالذاك ة عب  الزمن ابل تح   ال حلة الجا ا ية وتم ل عالاة ا ت نا ية بين 

رحيله عنه  أو ىليهينوح ب ي  م ي ة عن رحيل كل منهما 
(100)

. 

ئة الم تحل  ي ال حلة   يتم ل ذلك علو شكل م ارنات بين بيئة المشلإ والبي اآلر واد يتماهي األنا مع 

حد ما بين االبي الم ارنة  م ال عندما ييإ المكا  بين مدينة  ىلو،وتلك الم ارنات تكو  متوا  ة ومترابهة ىليها

 ىذكانى مزوعة امحا بعد المال  واد حيدو   أرا  ا   با تيا  ومدريد ي ول )ويتخلل هذ  اليح اح بعض 

حيالنه )  لكاته( اال  ى  ىاليدور علو كدس )ال مية( ذاف وه  يرتالو  بدر ه كحاله عندنا ،  ت ف النور  

اد ت  در ه  يه المذرف بمذراة كحاله عندنا تماما وت ف بجوار  التبن  أر ارتااعا  ،واد ت ف بجوار هذا الج   

واد كد وا بعضه علو بعض م ل تكديده  ي اليعيد ( 
(101)

. 

ألنا الكاتب   ط، بل هي تم ل لالنا الع بية ذات الخيا   ومتا ة وال ن يد من ا اآلر ( هنا متوازية مع أنا الـ )

 البر ية. األجناسبل والمميزة له عن اي   من  اآلر والياات وال  ا ة المختلاة عن 

ل  ياتح له باو الحين،   مو  ى وم ل ما  ب  ذك   لرجاعة اوزما  الذي حاا   جوبا  وهدد  ب تل ابنه 

 الدمو ألمض و م ل كما ض و م ال برجاعة   عابحشجاعة منه،  اوزما   ياه  البا منه اتل ابنه

وأمانته
(102)

 ي الياة كاشاة ن ا  االلت اح بين الذات الع بية واآلر  الا بي  اآلر .  ها هنا تتماهو الذات مع 

عامة  األندلسللبتنوني رااة ورحالت  األندلس،وم ل ذلك وارد بك  ة  ي رحلة 
(103)

 . 

،  م ال يورد البتنوني انه رأف أل حليتت دد  ي :نايا الن   أيضاالمختلإ و يميا ه  هي  اآلر اورة  أما    

شخيين ي كبا  حمارا واحدا ،كما رأف ريل هزيلة تج  ع بات
(104)

اآلر  اي  متحض   ى ، وهي دالالت علو 

 ي النظا ة  ااية أنه من  األحذيةكإشارته عن مداحي  أر نجد العكس  ي موضع  أوول  ي    بالحيوا  ،
(105)

 .

 ( مع حملها اورة اآلر .األناتدتحض  اورة ) اإلشارات هذ  

الع بية والا بية ال ديمة ك وله )ُملك اليمن هي ش عة من ش ا ع الح وو  األنامختلاة عن  األناواد تب ز مالمح 

البا دة(
(106)

منك  علو الال  ين )  م األ.  وله ش عة ح و با دة ماار, لما هو  ي التر يع من ىباحة، وعند  ذاف 

 (.اآلر /  األنا

مع شعبه  األلعاوحضور الملك مباراة ميارعة ال ي ا  ومراركته  أما
(107)

، هو دليل علو  تاو, اآلر  

 بمراركة الحاك   ب ات شعبه كلها.
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تحمل  يمياح ال اة والعذوبة  األولو ي رحلة البتنوني لوجدنا  يه لمحتين:  أن واآلر  بوااه  ىلوولو نظ نا 

ماشية  أوت ف  يدة جالدة  ىالوالياة التي ت  و من المعايي  التي تشمن بها ذات البتنوني الع بية ك وله )يندر 

و ي يدها م وحة تح كها بلالإ ارإ من الندي  الذي تنرد ( ىالراكبة  أو
(108)

نداح ا بانيا جميالت  ى . واوله )

وكونهن اليالت التزين  جمالهن  بيعي( محترمات اال الة بال جال 
(109)

. 

الكاتب يورد  مة تن ض تلك الوداعة وال اة ال يما  ي دهرته من رؤية النداح اال بانيات وهن ) هاشات  ى  ىال

باشات( من رؤية الحيا  يج  أحراح   ي الميارعة 
(110)

.  الدهرة تم ل األنا التي ك هى ذلك المنظ   ي حين 

 ورابة  ي ىشباا النظ  من تلك اليورة التي تبعد عن ال    بالحيوا . تَم ل اآلر  بد ور

يظه ا  متالزمين،  دلب  األحيا هذ  المشش ات الديميا ية عملى علو ر   اورة األنا واآلر ، و ي االب 

، وكل   اآلر/ أنا،والعكس احيح كما اد يوجد تماهي بين ال كنين   اآلر الياة من عند األنا ي ابلها ىيجاو عند 

 بت ميز. أوذلك يظه  بي احة 

 

 التناص -5
مياللح  يميا ي االى به جوليا ك  تياا ويعني )جهاز عب  لداني يعيد توزيع نظام اللاة بكرإ العالاات بين     

الداب ة والمتزامنة معها(  األاوالمختلاة من  بعنما الكلمات التواالية ... ت بالهما 
(111)

. 

ومن الن اد الع و الذين تال اوا له دمحم ماتاح  ع  ه بـ) تعال  )الدرول  ي عالاة( نيوص مع ن  حدن    

بكيايات مختلاة(
(112)

هناف مراركة نيية متعددة الميادر لكنها ذا بة  ي الن  الحالي واي   ى ،هذا يعني 

اي   أمشاع ا بذلك المشلإ  أكا ليركل معنا   واح  آر مي ح بها ،  هو) ن  يكمن دارل ن  

شاع (
(113)

، التناص ال يلاي النيوص ال ديمة ب در ما يعيدها ب وانين مختلاة ليبع ها من جديد علو اور متباينة 
(114)

 . 

 أويعني تك ار الن  الاا ب من دو  تايي    األولوللتناص اوانين هي االجت ار واالمتياص والحوار ،     

بإج اح تايي   ايإ جدا ال يمس جوه   بدبب من نظ ة الت ديس واالحت ام لبعض النيوص  أوتحوي  

 ي تجاوز النيوص الداب ة شكال  اإلبداعيةذلك مش:  علو ضعإ الم درة  ى  أو واأل الوريةكالنيوص الدينية 

ومضمونا
(115)

. 

يده   ي ا تم ار  جوه ا اابل  بل األالاالمتياص  يتعامل مع النيوص تعامال ح كيا تحويليا ال يناي  أما

للتجديد  هو يعيد اور الن    ط
(116)

م حلة  ي ا احة الن  الاا ب  هو ياي    أعلوالحوار يم ل  أ .  ي حين 

وي لبه ويحوله ليكد  الجمود الذي اد يالإ األشكال وال يمات
(117)

 . 

 واإليجازالتناص  هي التماليط  آليات أما    
(118)

يتم ل  ي  األدبيالجانب  ى ال حلة كن  نجد  ىلو، وبالعودة 

را   يال ة اوت الدارد ال حالة ال  ال حلة تدمح بذلك التعدد اليوتي األاواتتدارل 
(119)

،الذي يتا  مع 

 ي النيوص األاواتمبدأ الحوارية الذي اال به بارتين واااا تدارل 
(120)

من  أر ف، لذلك نجد ااواتا 

ال حالة أ اد مما االته  أ  أو واح أكا  اليوت يم ل شخيية مي ح بها  وشخوص  ي ال حلة، وأدباحشع اح 

 . األندلسمن دو  ذك  كما هو الحال  ي االب االاتبا ات والتضمينات التي زر ت بها رحلة 

ويالب علو تنااات البتنوني التناص ذو الم جعية الدينية المتم لة بالن  ال  آني، وليس بمدتا و عليه بل 

من جمال ورموز وأ اليب واور ، وبالمجمل هو ن   : ي   ال  آنيالع و كله  لما  ي الن   أدباحعلو 

م تبط ارتبا ا و:ي ا ومباش ا بحياة الع بي المدل  واي  المدل  ، لذلك  اى التنااات الدينية علو األشكال 

 ي اوله تعالو )  األندلسي  ي زوال الملك الع ب ىلو أشارواد  ال  آنية ي ال حلة،  من تنااات الكاتب  األر ف

يشتي الملك من يراح وينزا الملك ممن يراح ويعز من يراح ويذل من يراح (.والن  هذا م تالع بيورة كاملة 

عم ا  ( واد ك رها الكاتب  ي االب الا  ات المعنونة "للعب ة والتاريخ" والتي  آل( من  ورة ) 21) اآليةمن 

 .األندلسيتناول  يها التاريخ الع بي  ي 

 اآليةهللا ال ياي  ما ب وم حتو ياي وا ما بعناده (( وهي  ى وم له اوله  ي الموضوا ناده ذاك ا اوله تعالو ))     

 هذا التناص جيح به للتعبي  عن الحد ة واالات او .  أ  ىلو( و يا, الن  يري   ( من  ورة )ال عد77)

( من  32) اآليةالكازار )  يه من كل  اكهة زوجا (، وهو معروذ من ي ول عن البدتا  ال  يب من اي   أيضا   

  ورة )ال حمن( بتح يإ بديط كا   ي الضمي   األال)  يهما(.
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الرع ية  األبيات،حيث يورد الكاتب  اجت اريتكو  تنااات  أ  ىلوتتجه  أيضاالتنااات الرع ية  هي  أما     

يع ف اللاة  ال  بمدف ا بته  ي ا بانيا، كونه ال أحسالراع  عندما  ، هو تم ل بين األرذ ىلو اإلشارةمن دو  

 ياه  الناس واله  ياهمونه ويع  و  ما ي يد: 

 أعج ما الت و ذو شملة ع بية       بذي عجمة  الكل  ي النال   ىذا

واد ينتاع من الرع   ي ال حلة  ي رل  ) لحظات التواز  بين ضاط العال  الوااعي علو الن   وبين ضاط  

الجانب الوجداني الذي يدمح بم ارنة المكا  من زاوية اإلحداس والعا اة(
(121)

. كما هو الحال  ي أرذ  لبيى 

التجميل التي تض  بيحة الوجه المتنبي عندما أشاد بجمال النداح اال بانيات  وعدم حاجتهن لمداحي 
(122)

: 

 حدن الحضارة مجلوو بتال ية      و ي البداوة حدن اي  مجلوو  

النيوص التي احدن  يها الكاتب شيئا من التايي  البديط الذي ال يمس جوه ها منها اوله عن اي   أما   

الحم اح:)ع  يتداحلو  عن النبع العظي  الذي منه تدهرو  وله تعجبو (
(123)

(  ورة 7) اآليةمن  معروذو . وه

 يا, المراهدة ل ي  الحم اح ليخل  نوعا من  ىلوالكاتب من ن ل  يا, التداؤل والدهرة ال  آني  أ اد ىذا)النبع( 

 المااجعة وكد  أ   التل ي.

اليوم واال عند دروله ا بانيا ) وجدتني ا يبا منها لعدم مع  تي باللاة اال بانية ..  نذرت هلل اوما  لن اكل  

ا بانيا (
(124)

(من  ورة م ي   بـ)ا بانيّا( إلحدان الدهرة واالنت ال من 21) اآلية) انديا( الواردة  ي  أبدل، حيث 

 الذي هو ها هنا ركيزة المعنو وااله وااعدته . ال  آنيالن  

   ا ف وكذلك اوله عن عبد ال حمن الدارل عندما د ع عنه تهمة بناح المدجد الجامعة  ي ا  بة لا    

يه  م له بذلك  ما علمنا عليه من  وح (  أ الناس عن حج البيى ) حاشا هلل 
(125)

، والن  معروذ من  ورة 

 أرادألنه  ال  آني( ، والجامع بين النيين هو  يا, د ع التهمة واد أجاد الكاتب  ي التو يإ 37)  اآليةيو إ 

 .ال  آنيةي بى الاك ة بالحجة  ى 

وكا  النوا الاالب  ي  أل حليالبتنوني اد عكس م جعياته ال  ا ية والدينية علو نيه  أ وعلو العموم ن ف  

تناااته هو االجت ار الذي ل  ياي  ك ي ا  ي بينة الن  الاك ية واللاوية لكنه أعالو الن  نوعا من جمال 

دام التناص يعد حوارا نييا كما ي ف ميخا يل بارتين واللاة والحوار ،ما األ لوو
(126)

.
 

 

 الخاتم  
   ومنها ما ال ينتمي ، العناا   لألدومي نتتلت ي  يه رالابات متعددة منها ما ي ىشكاليال حلة ن

الاني  اإلبداا ىلواألدبية التي تنتمي  باألشكالما يتيل  أوالبنية الد دية  ى اراألدبية اد تدرل تحى 

 عموما ال  يما الرع  .

 واالبا ما يتمحور الكاتب حول الذات  واآلر علو ر   اورة األنا  عملى المشش ات الديميا ية

 ويجعلها م كزا .

   وكانى م جعياته  ي الاالب دينية :  تليها ال  ا ة الرع ية ، وكا   أل حليُو إ التناص  ي الن

 االجت ار هو الدا د مع تايي   ايإ  ي بنية الن  اللاوية . أ لوو

   المجازات الوااعة  ي الت اكيب  أوك ي ا ما نجد اليور الانية  واح تعل ى بالمجازات من باو البيا

 من المعاني .

  ه ت عا اة الكاتب بركل واضح وكا  يروبها نوا من االات او . 

   ر نا واآل، وكانى الالبااات تكرإ عن اورة اآل اإلي اعيةكذلك ب زت بعض الوجو . 

  من الالح  والمتزامن ، كما كانى الو ياة التواالية االبة علو الو ا إ الد دية  كا  الد د مزيجا

 شكل الد د   د اتخذ  ي االبه   ي ة اية دارل اية . أما، األر ف

   الدارد  ه   ي ال حلة  اردا رار  ال ية ال يما  ي الد د التاريخي ، ودارل ال ية  يما يتعل

 بال حلة رااة  .

  و بال ار  .أبالضمي   أمارار  ال حلة ويرار له المد ود له ي ع 

  لوو أك    واالبا ما يتيإ باال ت جاا ، ويندر ا تعمال أب ز الزمن م جعيا اي  محدد  ي 

 اال تبا, .
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  األليإتركل بشرة الد د، واد  ه  المكا   ىذجز ية   دية ت وم عليها ال حلة  أه المكا  هو 

 إ واد انعكدى عليه عا اة الكاتب والمعادي ، ووا
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 .  51وينظ : 21(: ناده :86)

 .  73ينظ  : رحلة األندلس  : (87)

 .  23( ينظ  : ناده :88)

 .  547( ينظ  : معج  الد ديات  :89)

 .  73( ينظ  : رحلة األندلس  :90)

 .  27-21( ينظ  : ناده :91)

 .  51-23( ينظ  : ناده :92)

 .  31(: ناده :93)

 .  2( ينظ  : ال حلة الماهوم والجنس األدبي :94)

 .  243والتعويل : ( ينظ  : الديمياح95)

 .  21( ينظ  : معج  المياللحات  ي اللاة واألدو :96)

 .  2( ينظ  : ال حلة الماهوم والجنس األدبي :97)

 .  34( رحلة األندلس  : 98)

 .  223( ينظ  : أدو ال حالت :99)

 .3( ينظ  : م دمة أدبية الخالاو  ي رحلة نور األندلس :100)

 .  23( رحلة األندلس : 101)

 .  51  : ناده :( ينظ102)

 .  13،21،72( ينظ  : ناده :103)

 .  13( ينظ  : رحلة األندلس :104)

 .  21( ينظ  : ناده :105)

 .  52(: ناده :106)

 .  22( ينظ  : ناده :107)

 .  21(: ناده :108)

 .  21( ينظ  : ناده :109)

 .  22( ينظ  : ناده :110)

 .  223( بالاة الخالاو وعل  الن  : 111)

 .  24( تحليل الخالاو الرع ي ا تت اتيجية التناص : 112)

 .  244( الديمياح والتعويل 113)

 .  23( ينظ  : التناص  ي شع  ال واد :114)

 .  235( ينظ  :  اه ة الرع  المعاا   ي الما و  :115)

 ( ينظ  : ناده :والياحة نادها  .116)

 .  31( ينظ  : التناص  ي شع  ال واد :117)

 .  17:( ينظ  : ناده 118)

 .  2( ينظ  : ال حلة الماهوم والجنس األدبي :119)

 .  31( ينظ  : الخالاو ال وا ي :120)

 .  72( أدبية ال حلة : 121)

 . 254( ديوا  المتنبي : 122)

 .  771،772وينظ : 33( رحلة األندلس : 123)

 .  71(ناده :124)

 .  771،21وينظ : 41( ناده :125)

 .   31( ينظ  : الخالاو ال وا ي :126)
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 المصابدر والمراجع 
 القران الكريم 

 . 7/2171األجناس األدبية  ي ضوح الرع يات الم ارنة :عز الدين المناا ة ، دار الح ية ،  .7

 . 7313، عال  المع  ة ، الكويى ،د.  /  هي  دمحم حدين أدو ال حالت : .2

 7ال اه ة ،  أدو ال حالت : حدين نيار ، مكتبة لبنا  / الر كة المي ية للنر  ،دار نوبار _ .5

/7337 . 

أدبية الخالاو  ي رحلة نور األندلس المين ال يحاني : ا مة بو  بدو ،ر الة ماجدتي   ي األدو  .4

 . 2177-2171الحديث /جامعة منتوري /ادنالينة ،

 . 7/7331أدبية ال حلة : عبد ال حي  مود  ،دار ال  ا ة ، الدار البيضاح / الما و ،  .3

الن دي الع بي الجديد :يو إ واليدي ، الدار الع بية للعلوم ناش و  ،  ىشكالية المياللح  ي الخالاو .1

 . 2111/ 7منرورات االرتالف /الجزا  ، 

 7332الكويى،د.  / –بالاة الخالاو وعل  الن  : االح  ضل، عال  المع  ة  .1

 . 7333الجزا   ،د. / –تحليل الخالاو األدبي : ىب اهي  اح اوي ،دار اآل ا,  .1

التبئي ( :  عيد ي الين، الم كز ال  ا ي الع بي، الدار –الد د  –ل وا ي )الزمن تحليل الخالاو ا .3

 . 4/2113الما و ،  –البيضاح 

 7تحليل الخالاو الد دي  ي ضوح المنهج الديميا ي : نبيلة زويش ،منرورات االرتالف /الجزا  ،  .71

/2115 . 

 –التناص :دمحم ماتاح ،الم كز ال  ا ي الع بي، الدار البيضاح  تحليل الخالاو الرع ي ى ت اتيجية .77

 . 4/2113الما و ، 

 . 7/2114التناص  ي شع  ال واد : احمد ناه  ،دار الرشو  ال  ا ية العامة ،باداد ،  .72

 –رالاو الحكاية بحث  ي المنهج : جي ار جينيى  ،ت:دمحم معتي  ،عم  حلي ،منرورات االرتالف  .75

 . 5/2115الجزا  ، 

 .7311/ 7الخالاو ال وا ي :ميخا يل بارتين ، ت: دمحم ب ادة ، دار الاك  ، ال اه ة ،  .74

 www.aljabriabed.netرحلة أدبية ام أدبية ال حلة : عبد ال حي  مود  ، من المواع  .73

 . 2174/ 7رحلة األندلس : دمحم لبيب البتنوني ،مش دة هنداوي لل  ا ة ،مي  ،  .71

 . 7/2111المملكة األردنية ،  –   التا ع عر  مدتويات الد د ،دار الدويدي ال حلة الما بية  ي ال  .71

 .aladabia.net www ال حلة الماهوم والجنس األدبي ، من المواع .71

 .  7/2111ال حلة  ي األدو الع بي : شعيب حلياي ، دار رؤية ،ال اه ة ،  .73

 7/2111ة ، الد د الع بي مااهي  وتجليات :  عيد ي الين ،دار رؤية ،ال اه  .21

الديمياح والتاويل : روب ت شولز ،ت: عيد الاانمي،المش دة الع بية للدرا ات والنر  والتوزيع  .27

 . 7/7334/بي وت، 

 يميا يات التعويل )االنتا  ومنال  الدال ل(: ا ع الحداوي ،الم كز ال  ا ي الع بي ، الدار البيضاح ،  .22

 . 7/2111لبنا  ،  –بي وت 

 .7331/ 5،ا 24ل حالت :لاليإ زيتوني، عال  الاك / الكويى، مجالديميولوجيا وادو ا .25

 . 2/7331الرع ية :تز يالا  تودوروف :ت:شك ي المبخوت ورجاح  المة ،دار توب ال الما و   .24

الما و ،  –الركالنية ال و ية : يكتور اي ليخ :ت:دمحم الولي، الم كز ال  ا ي الع بي ، الدار البيضاح  .23

 . 7/2111بي وت لبنا  ، 

  7312باداد ،د. /–اليورة الرع ية : س يدي لويس ،ت :احمد نييإ الجنابي وآر و  ،دار ال شيد  .21

 تونس،د.  الجنوو، دار  ا   تحليل ال ية:ااد, ادومة ،  .21

/ 2000 

 . 7/7311الما و ،  –اضايا الرع ية : روما  جاكبدن ، ت:دمحم الولي ومبارف حنو  ،دار توب ال  .21
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 . 7/2171تونس ،  –مجموعة مشلاين، ىش اف دمحم ال اضي  ،دار دمحم علي للنر  معج  الد ديات :  .23

 . 7/7313بي وت/ لبنا ،  –معج  المياللحات األدبية المعاا ة :  عيد علوش ،دار الكتاو اللبناني  .51

معج  المياللحات  ي اللاة واألدو : مجدي وهبة ، كامل المهندس ، مكتبة لبنا  ، احة ريا   .57

 . 7313وت ،د. /بي  –اليلح 

ماهوم األدبية  ي الن د الما بي ال دي  : مي  بن :ابى ،ر الة ماجدتي  ،كلية اآلداو واللاات /جامعة  .52

 . 2177الع يد الحا  لخض /باتنة ،

الم امات الد د واألندا, ال  ا ية : عبد الاتاح كيليالو ،ت:عبد الكبي  الر ااوي ، دار توب ال / الما و  .55

 . 7335،د. /

 –ا  وداللته  ي رواية مد  الملح لعبد ال حمن منيإ :االح ولعة ، عال  الكتب الحديث ،اربد المك .54

 . 7/2171عما  ، 

 م : لما  كامل الجبوري.2115معج  األدباح من العي  الجاهلي حتو  نة  .53

 . 7315لبنا  ،د. / -الن د األدبي الحديث : دمحم انيمي هالل ، دار ال  ا ة ،دار العودة ، بي وت .51

 . 7/7334حلب ،  –الحضاري ،  ورية  اإلنماحن د وح ي ة :روال  بارت ،ت : منذر عياشي، م كز  .51

 –االب ي 1ااموس ت اج  ألشه  ال جال والنداح من الع و والمدتع بين والمدتر اين األعالم  .51

 .7311/ 1،   1لبنا     –، دار العل  للماليين ،بي وت ري  الدين الزركلياانيا وس :


