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 حسن علوانملحمد  "موت صغري"أنواع التناص واخلطاب امليتارسدي يف رواية 

 طارق بن حممد املقيم

، اململكة كلية الدراسات العامة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية، مساعدأستاذ 

  العربية السعودية

 هـ( 19/10/1441وقبل للنرش يف  هـ، 1/2/1441)قدم للنرش يف 

 

الرواية "امليتارسدي الذي تشكل يف إطار الرواية، وعالقته بمتن الرواية يناقش هذا البحث اخلطاب  :البحث ملخص

، واألسباب الداعية لرضورة هذا اخلطاب يف تناول شخصية تراثية هلا شهرهتا الواسعة يف الثقافة العربية "الرئيسة

 والعاملية، وأثر ذلك اخلطاب يف بناء الرواية.

ل عدة، أحصيتها من خالل ثالثة اجتاهات األول: مدى تقارب هذا ويف كال اخلطابني كان التناص حارضا بأشكا

النص الروائي مع نصوص املؤلف السابقة، والثاين: تناص هذه الرواية مع الروايات املعارصة التي تناولت الرتاث 

صوص والن "ابن عريب"الصويف بصورة عامة، وتراث ابن عريب بصورة خاصة، والثالث: التناص املبارش مع مؤلفات 

الرتاثية األخرى، ومدى نجاح مؤلف الرواية يف استدعاء تلك النصوص يف روايته، وتوظيفها يف رؤيته اخلاصة، 

 وإبداعه الفني.

واملنهج الوصفي التحلييل هو املنهج املختار هلذا البحث، من خالل كشف مالمح اخلطاب امليتارسدي، ووظائفه 

 شكليا وفنيا.ومواضع التناص يف القصتني، وحتليلها 

 .اخلطاب امليتارسدي، التناص، الرواية، موت صغري، حممد حسن علوان، ابن عريب: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This paper discusses the of metanarrative discourse, which is formed within the framework of the novel, 
and its relationship with the body of the novel "main novel", and the reasons for the need for this discourse in 

dealing with a heritage figure has a wide fame in the Arab and international culture, and The impact of this speech 

in the construction of the novel. 

In both speeches, intertextuality was present in several forms, which I counted in three directions: First, the extent 

to which this narrative text converges with previous author texts, The second: the narration of this novel with 

contemporary novels dealing with the mystic heritage in general, and the heritage of Ibn Arabi in particular, And 
third: direct intertwining with the works of "Ibn Arabi" and other heritage texts, and the extent of the success of the 

author of the novel in recalling those texts in his novel, and used in his own vision, and his artistic creativity. 

The descriptive analytical approach is the method chosen for this research, by revealing the features of the 
metanarrative discourse, and its functions and places of intertextuality in the two stories, and analyzed formally 

and technically. 

Keywords: discourse, intertextuality, novel, Mout Sageer, Mohammed Hassan Alwan, Ibn Arabi. 
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 مقدمة:

وما يتعلق بالنص من أساليب وطرق  "التناص" يعد

املعينة  املبدعمن أبرز أدوات كامليتارسد وغريها،  "تقنيات"

وحرص كثري من الباحثني  عىل  ،جديدةفنية  فكريةقيم لتوليد 

ومعرفة أنواعه، وقضاياه، ولعل من  ،مفهوم التناص دراسة

هو "النص حيث أشارت إىل أن  جوليا كريستيفاأوائلهم 

ترحال للنصوص، وتداخل نيص، ففي فضاء نص معني 

ة مقتطعة من نصوص تتقاطع وتتناىف ملفوظات عديد

وسعى الباحثون من  (21م،ص1997)كريستيفا،"سابقة

بعدها عىل تطوير قضايا هذا املفهوم ودراسة أنواعه، ويف هذا 

 "موت صغري"البحث سأتناول التناص وأنواعه يف رواية 

 .  "إطار الرواية"وارتباطه باخلطاب امليتارسدي الوارد يف 

طاب امليتارسدي كام يناقش هذا البحث وظائف ذلك اخل

ذلك اخلطاب املتعايل الذي ": محداوي بأنهالذي عرفه مجيل 

يصف العملية اإلبداعية نظرية ونقدا، كام يعنى هذا اخلطاب 

الوصفي برصد عوامل الكتابة احلقيقية واالفرتاضية 

ورصد انشغاالت واستعراض طرائق الكتابة.. والتخييلية،

شعورية املؤلفني الرساد، وتنبيان هواجسهم ال

عالوة عىل ذلك يسائل اخلطاب امليتارسدي والالشعورية...

طرائق تكون اإلبداع ونشأته، ووصف عملية الكتابة 

وخطواهتا...وتبيان أنواع التداخل بني النص اإلبداعي 

كذلك بني   (8صم،2018،)محداوي"والنص امليتارسدي

اخلطاب امليتارسدي تضمني أو تداخل من طرائق محداوي أن 

 وص الرسدية، أو القصة داخل القصة)ينظر:النص

 .(9ص م،2018،محداوي

مقسمة إىل قسمني أو إىل قصتني،  "موت صغري"ورواية 

احلدث األول قصة إطارية للقصة الثانية، وهذه تقنية 

ميتارسدية استعان هبا املؤلف يف كتابة روايته، واحتوت هذه 

، يتارسدية أخرىعىل تقنيات م-أيضا-القصة اإلطارية 

 سأتناوهلا يف هذا البحث.

ويناقش هذا البحث التناص يف هذه الرواية حيث إهنا 

تعلقها  من خالل ا سبقها من نصوص،مع م تداخلت

 من وكذلك الرواية، نصوص ابن عريب الشخصية الرئيسة يفب

 خمتلفة جماالت يف عريب ابن عن كتبت نصوصتعلقها ب خالل

بصورة عامة والروايات بصورة  واألدب والفكر كالتاريخ

القصة "خاصة، كام يناقش هذا البحث التناص الواقع بني 

 ."القصة األساسية"و  "اإلطارية

هيدف هذا البحث إىل التعرف عىل القيمة الفنية واألدبية و

 ،"موت صغري"رواية نص  وتناصها معلتالقي النصوص 

يف واألساليب التي اتبعها املؤلف يف سبك تلك النصوص 

 نصه. 

جييب البحث عن أسئلة تتعلق بمعرفة املصادر التي و

 السيام أن النص تارخيي، استعان هبا املؤلف يف إخراج نصه،

وكيف  وعن شخصية تراثية هلا عمقها الفكري والفني،

استطاع املؤلف أن يوظف تلك النصوص التارخيية وغريها يف 

 نصه اجلديد؟

 
 أحداث الرواية:

متعلقني ببعضهام  قسمنيمن  "صغريموت "تتكون رواية 

القسم األول نص متخيل حيكي عن رحلة خمطوط  البعض،

كتبه ابن عريب حيكي سريته وطرق انتقال ذلك املخطوط عرب 

من بعد وفاته  من خالل مريديه وحمبيه وغريهم، األجيال،

 وظروف خمتلفة، مدن،عدة عرب  حتى عرصنا احلديث،

ثم حرص حمبي ابن  وال،تعكس حفظ اهلل هلذا املخطوط أ

والقسم اآلخر حيتوي مضمون  عريب ثانيا عىل تراث إمامهم،

 .الرسد التارخيي حلياة ابن عريب وتلك السرية وه

 
 اخلطاب امليتارسدي يف الرواية:

للحدث الثاين، أو ما يسمى  "إطارا"كان احلدث األول  

وهذه اإلسرتاتيجية نوع من أنواع  "القصة اإلطارية"بـ

رسد  رسد يتضمن رسدا آخر،"ب امليتارسدي حيث إنه اخلطا

 "يعمل بوصفه إطارا لرسد آخر بأن يشكل حميطا أو خلفية له

وكام أن هذا احلدث هو إطار  ،(74ص، 2003)برنس،

ريوي ليسعى -أيضا-فإنه  "األسايس"للحدث الثاين 

(، 32ص، 2002)زيتوين، "اكتشاف احلكاية األساسية"

هذه الطريقة  وغريهم يون العربوكثريا ما مارس الروائ

 . بصور شتى يف رواياهتم "التقنية"

القصة "ومن أشكال اخلطاب امليتارسدي الوارد يف 

 خيلو ال"ما يتعلق بوظائف الراوي املتعددة فمثلام  "اإلطارية

 الشخصيات كالم عىل تعليق من أحيانا   الراوي كالم

 عىل خطابه ينعكس قد خمتلفة، ظاهرم يتناول وخطاباهتا
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 إىل ويشري انتظامه مالمح بعض فيكشف ،القصيص خطابه

 ضمن يدخل ممّا وهذا. الداخلية وعالقاته وأقسامه مفاصله

 .والتنظيم التنسيق وهي األساسية الراوي وظائف من وظيفة

 "ميتارسديا خطابا   احلالة هذه يف خطابه ويكون

وعلوان أراد أن تكون (، 178ص، 2010)القايض،

مع  تشاركتأن وشخصيات أخرى متعددة عرب التاريخ 

الراوي  بينام يظل الراوي يف عملية رسد أحداث إطار الرواية،

 .األسايس "املتن الروائي"وحده يف رواية أحداث  عريب ابن

 "الرواية اإلطارية"وتناصت نصوص أولئك الرواة يف 

، وبذلك تكون خمتلفةتراثية وحديثة نصوص  مع ورسدهم

الرواية جمموعة من االرتباطات والتناصات املتداخلة فيام 

تتداخل فيام " ، وهذه األنواع املختلفة املكونة للروايةبينها

 وتصبح تشتغل كبنيات نصية حرة: وتتبادل الفعل، بينها،

وتدخل يف عالقة مع  وتنتقل من نوع إىل نوع، يتغري موقعها،

أهنا تدخل يف عالقة مع بعضها...وهلذا كام  بنية نصية أصل،

تصبح املتفاعالت النصية أيا كان نوعها جزءا  السبب أيضا،

، 2001)يقطني، "وإنتاجيته الداللية يف بناء النص وبنيته،

 (.122ص

املؤلف ليه إاستند  الذياخلطاب امليتارسدي  ومل يكن هذا 

 وايتهر قد استعان به من قبل يففجتربة جديدة بالنسبة إليه، 

عن تشكل " حيث كشف الكاتب "طوق الطهارة"

 وخروجها إىل الفضاء الرسدي؛ الشخصيات الروائية داخله،

ألهنا  ثم انفصاهلا عنه، لتامرس أدوارها املحددة هلا سلفا،

 (35ص، 2017)صالح، ."صارت ذواتا أخرى خارج ذاته

أراد أن يضيف  "موت صغري"يف رواية  املؤلفإال أن 

ديا جديدا ال يتعلق بمحاولته السابقة له يف أسلوبا ميتارس

حيث استعان ببعض التقنيات  ،"طوق الطهارة"رواية 

يف روايات عربية عدة  املشاهبة للتقنيات احلارضةامليتارسدية 

الروائي فيها عىل  ، التي اعتمد"النهر يعض ذيله"رواية  :مثل

 اخلاّصية تدَعم " خمطوطات حتوي حكايات خمتلفة

 وِحكايات   نصوصا بوصِفها ُتقرأ أن ُيمكن كام .امليتارسدّية

ُل، ُعْمِقها يف لكنّها وُمسَتقّلة، ُمنَفصلة    َمْتنا بعِضها، مع ُتَشكِّ

 هنا املتمثلة امليتارسد وظيفة لتربز. َكبري َحدّ  إىل ُمرَتابطا رَسدّيا

 وُتعّمق الرواية، ُتيضء… داخليّا املَُضّمنة املخطوطات أنّ  يف

 املَخطوطة فُلعبة وهكذا .مساراهتا وتشّعب دالالهتا، من

 مبنى الرواية رِصح َتشييد يف أكَلها أعطْت  امليتارسدية

يف حممد حسن علوان (، واكتفى 2017)نارصي،".ومعنى

روايته أن جيعل التداخل بني البنائني الرسديني واضحا 

 النهر" تداخال معقدا كام يف رواية ومبارشا، دون أن يكون

بل جعل أحداث انتقال خمطوط ابن  وغريها، "يعض عىل ذيله

 ،"إطار الرواية"يف  عريب عرب العصور هو احلدث الرئيس

يف -   دون أن يكشف ذلك املخطوط عن أرسار املتن الروائي

تراثية، حداثي لرواية  شكل واهلدف من ذلك إضافة -بالغال

حداث بطريقة تربز املتن احلكائي بصورة تقليدية، ذات أ

غلب عليها الطابع  "رواية إطارية"متسلسلة زمنيا، يقابلها 

احلداثي من أبرز سامته االنتقال العشوائي يف تناول األحداث 

عرب العصور، وتعدد الرواة، وغري ذلك من األساليب 

 .التجديدية يف رسد األحداث

هذا اإلطار امليتارسدي إىل طريقة بداية  املؤلف يف وأشار

حيث إن  ،املتخيلة التي كتبها ابن عريبسرية إنشاء تلك ال

كذلك و طريقة إنشاء النص،تناول األحداث املتعلقة ب

املراحل التي يمر هبا املبدع أثناء العملية اإلبداعية من أبرز 

حيث يعنى الروائي بالطرق ، مواضيع اخلطاب امليتارسدي 

 أحداث يقرأ احلالة هذه يف فالقارئ العملية لكتابة الرواية

 أمام نكون لن "و الرواية، هذه كتبت كيف ويقرأ ،الرواية

 أحداث إزاء سنكون بل الشخصيات، عاشتها واقعية أحداث

 الضمني، واملؤلف النص، هبا يمور لغوية، أو أحداث نصية،

 قصة رواية عاتقه مسؤولية عىل يأخذ الذي السارد عادة وهو

 (105ص، 2008)محداوي، ".أيدينا بني يكون الذي النص،

إنشاء  إىل طريقةأشار الراوي  "صغري موت" ويف رواية 

يف  الصوفيني اآلخرين لتجارب بصورة مقاربة ،الذاتيةسريته 

من الذين يمرون بعدة مراحل الشعورية  ،الكتابة وطقوسها

 قبل وأثناء الكتابة،الذكر واألوراد والعزلة الروحية وغريها 

الطرق خالل  مناين، كتايب العرفحتى يأيت إليهم اإلهلام ال

الالشعور املرتبطة بعوامل  "سرتاتيجيات الكتابيةاإل"و

واجلذب وغريها، حيث يقول ابن  والتجيل كالكشف والرؤى

ولكن كل جذبة تصعقني حتى "يف الرواية اإلطارية:  عريب

يصري قلبي محامة  يف امللكوت، وكالمي فهوانيا  ال تدركه 

ولكن تسطع به البصرية.  األسامع، وينخطف البرص بنور اهلل

ثم يكشف اهلل يل ما يأمر به عبده الفقري إليه املنقطع إالّ منه. 
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يأمرين أن أكتب كتابا  وأكشف علام  وأصحب شيخا  وأمحل 

مريدا  وأخلو عندما أحتاج إىل اخللوة وأجلو عندما حتّل 

 (.9ص، 2016)علوان، "اجللوة.

 يف الروائي يتحدث األجواء الكتابية الصوفية وبعد هذه

 ،(الرواية نص) كيفية انتقال املخطوط عن "الرواية إطار"

عىل  من بعده وحرص خادم ابن عريب سودكني وابنه وأحفاده

حتى وتعاقب األجيال عىل حفظه  املخطوط، االهتامم بذلك

حمبيه عرب تلك وأثر أفكار ابن عريب عىل  عرصنا احلديث،

 . ن العاملاملتعاقبة، يف أماكن خمتلفة م األجيال

إطار "الواردة يف  األسلوب امليتارسدي ومن طرائق

بخالف الرواية  عدد األصوات املتحدثة،توع وتن "الرواية

، حيث "ابن عريب"صوت الراوي التي غلب عليها  األساسية

يف ، أصوات أخرى متفرعة إضافة "إطار الرواية"نجد يف 

اقف املوغري معروفني يقدمون  "رواة غائبون"غالبيتهم 

بأقل وساطة  "ىرتول واألحداث

صلب  داخلتصب يف األخري  (7،ص2003)برنس،"ممكنة

حكاية موحدة هي حكاية ابن عريب وتلقي تراثه عرب 

من  امليتارسدي "موت صغري"األجيال، ليندرج إطار رواية 

حكاية واحدة حيكيها عدة " ضمن الروايات املبنية عىل

بوليفونية، تتعدد أشخاص كل من وجهة نظره، تسمى رواية 

فيها األصوات، وهذا يعطي املجال ألكثر من كاتب ضمني 

ومن فوائد ذلك البناء  (2017)الشوييل،،"لرواية حدث ما

واللغات، "ة إبراز األطروحات املختلف -أيضا- امليتارسدي

واألساليب، واملنظورات 

(، وجتىل ذلك يف 10،ص2018)محداوي،"اإليديولوجية

بوضوح حني عرض املؤلف عدة  "موت صغري"إطار رواية 

أفكار ومذاهب وإيديولوجيات خمتلفة انبثقت من فكر ابن 

عريب، عرب أزمنة خمتلفة، دون أن يظهر ميله ألحد منها، وإنام 

سعى أن يقرب فيام بينها من خالل إعطاء معتنقيها مساحة 

ها، وإظهارها بصورة إجيابية ومتساحمة مع كافية للتعبري عن

املذاهب األخرى، مما أبرز دورها و أمهيتها يف إكامل وبناء 

الفكر اإلنساين العاملي، وهذا هو اهلدف من تعدد الرواة يف 

صوت الراوي األوحد الرواية اإلطارية، من بعد أن كان 

 طاغيا عىل أحداث املتن الروائي. "ابن عريب"

حداث يف إطار الرواية عن مكانة ابن عريب وكام بينت األ

بينت إمهال وختريب تراثه من قبل الغزاة يف  يف نفوس أتباعه،

وغزاة العرص احلديث عىل أيدي  القديم عىل أيدي التتار،

وكذلك بينت زهد بعض املسلمني  املستعمرين الفرنسيني،

-الفداء أيب معكام يف موقف امللك النارص  وخمطوطاته،ه بفكر

الفداء أن يعطيه كتابا البن أبو  منه عندما طلب-د أتباعهأح

 :وهو يقول فقاطعه بعصبية، عريب رآه يف ديوانه،

هل هذا وقته يا أبو الفداء! خذه... خذ ما  –  

   (.245ص، 2016)علوان،"...شئت

زمنيا  "إطار الرواية"وقد سبقت بعض أحداث      

قد يشتت القارئ مما  ،"متن الرواية"أحداث القصة الرئيسة 

 عن سودكني خادم ابن عريب حديثكام يف  يف بعض األحيان،

، بعد احلديث عن بعد وفاته، وحرسته عليه سيدهمكانة 

طفولة ابن عريب يف متن الرواية، ويف ذلك إشارة ملا سيؤول 

إليه ابن عريب من مكانة عظيمة، وربام أراد املؤلف بذلك أن 

 ري تساؤالت القارئ،ثلي "متن الرواية" ثاحديستبق أ

ابن "الطفل الصغري السبل التي أفضت بذلك ولتشوقه ملعرفة

 استبق الزمنف يف مستقبل حياته،عظيمة  مكانة  ليتبوأ "عريب

 .اسرتجع يف ثنايا قسمي الروايةومن ثم 

بإطار الرواية من خالل ربط  الرواية تنموقد يتناص 

شار أ-ثالم-فمتن الرواية ببعضها، بعض األحداث واملواقف

ن ابن عريب إوقف سودكني مع ابنه حيث إىل ميف هناية الرواية 

جيبى إليها من ثمرات  أن يكون مثل مكة،"البن سودكني  دعا

بأن يكون يدع له  (. ومل562ص، 2016)علوان،"كل يشء

أو عاملا وهذا التوضيح من املؤلف قد يكون من أجل  صوفيا،

وربط آخر  ،تناصية بينهاموإقامة جسور ربط املتن باإلطار 

حني أراد سودكني خادم ابن عريب بأن يكون  الرواية بأوهلا

. "إطار الرواية"ولده صوفيا يف بداية أحداث

 (.53ص، 2016علوان،)

ويف كال القصتني الواردتني إطار الرواية اخلارجي )قصة 

املخطوط الذي كتبه ابن عريب ليدون سريته وانتقاله عرب 

القصة الرئيسة وهي سرية ابن عريب( )الرواية  ناألجيال( ومت

نجد التناص حارضا مع النصوص اخلارجية األخرى يف 

تشكيل مجاليات الرواية، ودافعا لسريورة األحداث ومفرسة 
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لترصفات بطل الرواية، وكاشفة ملشاعره وأحاسيسه 

 الداخلية، ومبينة ملوقفه من احلياة الدنيوية واألخروية.

امليتارسدي الذي كتبت به إطار  وفكرة هذا اخلطاب

الرواية قد تكون مستوحاة من مقدمة كتاب كلود عداس 

التي أثنت فيها عىل محلة تراث ابن  "ابن عريب..سريته وفكره"

فإنني "عريب عرب العصور، حيث رصحت بذلك يف قوهلا: 

أدين للسلسلة احلية من مريدي ابن عريب بام حققته من نجاح 

ضمنوا خالل ثامنية قرون، مشهورين يف هذا العمل. لقد 

كانوا أو جمهولني، نقل اإلرث األكربي واملحافظة عليه. أمتنى 

 "أال أكون غري جديرة بتدوين اسمي بدوري يف سلسلتهم

(، وهذا ما جيعل اخلطاب امليتارسدي 20،ص2014)عداس،

يتناص مع متن الرواية من خالل اعتبار أن نص ابن عريب، 

عه الذين نقلوا تراثه، وأسهموا يف تأويله غري منفصل عن أتبا

عرب العصور، ونرش أفكاره بني الناس، السيام أن إطار الرواية 

احتوى إشارات وترصحيات تكشف عن قيم وأفكار ابن 

عريب مل تذكر يف املتن الروائي، ولعل من أبرزها موقف العاملة 

يب املسيحية يف هناية القصة اإلطارية التي أوضحت أثر ابن عر

يف التقريب بني الديانتني املسيحية واإلسالمية، وكان ذلك 

 (.574،ص2016سببا يف اعتناقها لإلسالم)علوان،

يف جتديد -أيضا-وهذا اخلطاب امليتارسدي جاء رغبة

الشكل الروائي السيام حني تكون الرواية تراثية متقيدة يف 

كثري من األحيان بحقائق التاريخ، ولتالئم روح العرص 

يث املتأثر بالرسعة والعزوف عن املألوف، والرغبة احلد

بالتغيري حتى إن املؤلف حرص أن تكون روايته مقسمة 

ألسفار عدة يندرج حتتها أجزاء متعددة بلغت مئة جزء ال 

يتجاوز اجلزء الواحد عرش صفحات، وهذا االنتقال الرسيع 

بني أجزاء املشاهد الروائية مالئم لعرص الرسعة وما أحدثته 

واقع التواصل االجتامعي والثورة الرقمية من تغيريات يف م

ذائقة املتلقي، كام أن وجود خطاب ميتارسدي يفصل بني 

مسارات احلدث الروائي الرئيس يعطي نوعا من التشويق 

للقارئ يف معرفة بقية األحداث ومصري بطل الرواية، وكذلك 

 معرفة احللول لعقد الرواية املتعددة.

 
 يف الروايةأنواع التناص 

( وغريه من الباحثني 123،ص2002قسم سعيد يقطني) 

األول:ما يتعلق بحضور  ،التفاعالت النصية إىل ثالثة أنواع

نصوص الكاتب السابقة، وما تتضمنه من أساليب وأفكار يف 

أما النوع الثاين:  ،"التناص الذايت"بـ ويسمى نصه احلايل

والكتب الفكرية  أوجه التأثر بالروايات بمعرفة فيتعلق

 ،"التناص الداخيل"بـ واملسمىحلياة الكاتب  املعارصة

مدى تأثر الكاتب بالنصوص التارخيية املكتوبة بقلم والثالث: 

يف القديم  اعنه ه اآلخرونأو ما كتب الشخصية الرئيسة نفسها،

من خالل النتائج املعطاة ، و"التناص اخلارجي"واملسمى بـ

وكشف  يف الرواية املدروسة، يتبني حجم مساحة اإلبداع

 طرق التفرد التي ميزت هذا النص عن غريه من النصوص،

ومدى أمهية النصوص السابقة يف تيسري تلقي عمل الكاتب 

 ونجاحه.

وقد توسع الباحثون يف إثبات وجود التشابه يف     

اقتباس "حتى لو كانت  األصيل النص النصوص املتناصة مع

 "ة من األلفاظ، يف سياق ما خفي أو ظاهر للفظ أو مجل

(، بينام اهلدف من تلك 199ص،م2010،)مرتاض

املالحظات ليس كشف مصادر األساليب وأوجه التشابه 

فحسب، بل اهلدف من ذلك البحث عن دالالت ذلك 

االلتقاء، وتفسري انتقاء بعض النصوص دون غريها، السيام 

أن القارئ حني يقرأ عن شخصية هلا بعد حضاري كبري، 

تستحرض أمامه عدة نصوص تتفاعل مع نص الرواية 

احلارضة، ولذا ال يستطيع الروائي جتاهل تلك النصوص 

احلارضة يف ذهن القارئ وعقله اجلمعي، دون أن يتفاعل 

 معها يف نصه.

 
 التناص الذايت: أوال:

رواياته  املؤلفلعل األسلوب الشاعري الذي كتب به 

موت " روايته األخريةوالذي استمر حضوره يف  السابقة،

الروائي، ومن خالل هذا  قارة يف كتاباتأبرز سمة  "صغري

األسلوب يتضح توجه املؤلف ورسالته األدبية، الساعية 

لكشف ما حييط بالنفس البرشية من أحاسيس ومشاعر دفينة، 

 ،ال تظهر إال من خالل امتزاج اللغة الشاعرية بالرسد الروائي

ورؤى شاملة للنفس دالالت ن ما يقدمه ذلك االمتزاج مو

البرشية وحميطها اخلارجي، ومن جمموع تلك الشخصيات 

يظهر لنا وجه املجتمع احلقيقي بصورة شاملة وعميقة، 

وكشف البنى االجتامعية والنفسية من األهداف السامية لفن 

 الراوية.
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وهذه األسلوبية الشعرية امتزجت عند حممد حسن 

تامعي الدقيق ملشاعر علوان بالتحليل النفيس واالج

شخصياته، سواء كانت شخصيات متخيلة من إنشاء املؤلف 

كرواة املخطوط، أو بعض الشخصيات داخل حكاية ابن 

عريب، كام نرى ذلك يف حتليل شخصية ابن عريب منذ طفولته 

ن حيلل ما يدور يف أ -يضاأ-وحتى وفاته، واستطاع الروائي

ان أحد أفرادها، املجتمع الواحد، من خالل التعبري بلس

كتحليل جمتمع العلامء من خالل الوقوف عىل عالقة ابن عريب 

مع غريه من العلامء كابن رشد، وإظهار ما أحاط تلك العالقة 

من حسد وبغضاء من قبل علامء آخرين والوشاية ضدمها، من 

 خالل أسلوب ختييل الستبطان النفس البرشية والتعبري عنها.  

يف جمملها إىل كشف املشاعر  بيةالشعرية األسلو تسعىو

فهي  بكافة أشكاهلا وأجناسها، الداخلية والرصاعات،

مهام اختلفت أحواهلم  تكشف األمور املشرتكة بني البرش،

االجتامعية والوظيفية واحلياتية وغريها من ظروف احلياة، 

يف  من فراغ داخيل النفس البرشيةما تعانيه قد صور الكاتب و

موت "يف روايته األخرية  وكذلك ألوىل،رواياته األربع ا

، من والدته حتى وفاته، حيث رسد حياة ابن عريب "صغري

وبني أثر انعكاس األحداث اخلارجية عىل حياته الداخلية، 

 وفق مراحل زمنية متفرقة،وكيف استطاع التكيف معها، 

أن يوفق بني تلك الروائي استطاع  عدة من خالل آلياتو

واملبادئ الصوفية التي كان يدعو إليها الرصاعات الداخلية 

ولذا حرص الكاتب أن يكتب حتت عناوين أجزاء  ابن عريب،

طريقة تفاعل الرواية عبارات كتبها ابن عريب نفسه ليصور 

الصويف العامل مع ما يكتبه ويدعو إليه، وكثريا ما حرص 

الصوفيون عىل أن خيلصوا أنفسهم من التناقضات 

ستخدام أساليب قد تكون قاسية والرصاعات النفسية با

ومستغربة من مجهور الناس كاالنقطاع التام عن الناس يف 

اجلبال وغريها، وحرمان النفس من كثري من املباحات 

كالطعام والرشاب واملخالطة، والروائي حرص عىل أن يدون 

عبارات ابن عريب يف بدايات فصول الرواية ليثبت انتصار ابن 

ته، وتطبيقها عىل أرض الواقع، وليست عريب لشعاراته وكتابا

ادعاءات يكتبها بعض من يدعي املثالية كاملنافقني واملنظرين 

 الذين يناقضون تنظريهم.

علوان  رواياتوهذا األسلوب الشاعري الذي ربط 

ضمري املتكلم ب "بطل القصة"يعرب عنه الراوي  كان ببعضها،

وكذلك  ،األربعة السابقةراوي األحداث يف روايات علوان 

حتدث ابن عريب بضمري املتكلم راويا حيث رواية هذه ال يف

، وهو الضمري األنسب يف كشف معربا عنهاو سرية حياته،

املنابع النفسية ألبطال الرواية، فمن خالل هذا الضمري الذي 

يسهل عىل الشخصية النطق بكامل عفويتها والتعبري عن 

ة يف جمتمعها أرسار حياهتا وعواطفها، ومواقفها احلياتي

 وحميطها اخلارجي.

وهذه اللغة الشاعرية مل تكن مستغربة يف رواية تتحدث 

عن شخص ينتمي إىل الصوفية، الغالب عىل أسلوب أتباعها 

الطابع الشاعري، ولذا نجد أن أغلب املتصوفة شعراء، 

جيانسون الشعراء عموما من حيث استثامرهم "والصوفيون 

ليا إال أهنم يذهبون يف رصف حلموالت األلفاظ رمزيا ودال

معانيها أبعد عنهم ألهنم يعلقوهنا باألذواق ال 

(، وال يعني أن لغة 39م، ص2014)خوالدية،"األشخاص

الرواية بكاملها لغة شاعرية، بل كان للغة الوصفية والرسدية 

احلوارية اللذين مل يمتزجا بالشاعرية حضور ومشاركة يف لغة 

ف قرطبة العمل الروائي، ومن ذلك وص

(، واللغة احلوارية الواردة بني ابن 118،ص2016)علوان،

(، ال سيام أن الروائي 18،ص2016عريب والقطان)علوان،

أراد تتبع حياة شخصية عارصت أحداثا خمتلفة، وتنقلت يف 

بلدان عدة، وقابلت وحاورت  كثريا من الشخصيات، فكان 

ث وما تقتضيه التنوع يف لغة الرواية يأيت تبعا ملجريات األحدا

 من مقامات لغوية.

واستطاع املؤلف أن يوظف اللغة الصوفية مع اللغة 

 يف ُمغرقة "الشاعرية توظيفا جيدا يف روايته، فهي ليست لغة

 لدى متداولة لغة هيبل  املتصّوفة، عند كام واإليامء الّرمز

 فال العاّمة، قبل من ودالالهتا معانيها عىل مّتفق الكّتاب،

 والتأويل الفهم مفاتيح يمتلك خاّصا قارئا تتطّلب

ويف (، بخالف ما كتب 294ص، 2015،دعبد الواح)"الصُّ

من روايات عربية أخرى، غلب عليها األسلوب الصويف من 

خالل اللغة واملصطلحات اخلاصة هبا، مما سببت لدى القارئ 

 . -مثال-العادي عزوفا عنها كام يف رواية جبل قاف
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شاعرية وما حتمله من مشاعر ورصاعات وهذه اللغة ال     

نفسية لدى أبطال روايات املؤلف تكشف يف جمملها عن 

غة الشعرية إذ من أجواء الل-يضاأ-مفارقات وتضادات قريبة

والثنائيات املتضادة تنهض بتحقيق قدر "إن هذه املفارقات 

عال من الشعرية ملا تتضمنه من دهشة ومفاجأة وتناقض 

ويدفعه إىل تأمل الداللة املقصودة من  يصدم خربة املتلقي،

ذلك  ن( وم146ص، 2017)بوزيدي،"جتاوز املتناقضات

حرية ابن عريب ورصاعه بعد رحيل زوجته مريم، ووفاهتا بعد 

شعرت أن يف قلبي "ذلك، ووقوعه يف حب نظام إذ يقول: 

 ومهد. ورصخات. حلدٌ سكراٌت  أشيبا  حيترض وطفال  يولد.

تغرب. مريُم تسرتّد حبها وترحل بعيدا  شمٌس ترشق وأخرى 

وبني املرأتني من أنا؟  ونظام ختاتل مشاعري دون أن تقدم.

صويفٌّ أنا أم عاشق؟ ...أين شيوخي ودرويس وبقية أوتادي؟ 

ويلٌّ أم شقّي؟  أم كالمها معا ؟ عاملٌ أم عارف؟ شيٌخ أم مريد؟

. "يا رّب ال أقطع طوايف هذا حتى أرسو عىل بر

 (.316ص، 2016علوان،)

 "موت صغري"وعلوان يف رواياته بشكل عام، و     

بشكل خاص يعطي مساحة كبرية للراوي، وجيعله يعلم ما 

تعلمه الشخصية، من خالل نطق الشخصية بمشاعرها 

الراوي ما تعلمه الشخصية، فهو يتامهى "وأحاسيسها، فيعلم 

مع أبطال شخصياته لغة وبوحا وحركة وتفصيال...إنه يرس 

كل مكنونات احلكاية باستخدام )ضمري املتكلم( عىل لسان ب

بطل احلكاية، يضع القارئ عند العتبة األوىل هلا مفرغا ما يف 

 (.217ص، 2008الزهراين،). "جعبته

هو ابن عريب يف املتن الروائي  "موت صغري"والراوي يف 

يضع  "بطل الرواية"األساس، وحني يتحدث عن نفسه 

بة األحداث ووقوعها، وذلك يسهل عىل فاصال زمنيا بني كتا

الراوي بأن حيكم عىل شخصية البطل وغريها من 

الشخصيات وحيلل ما بداخلها قبل وأثناء مرور األحداث، 

فالراوي مطلع عىل األحداث بكاملها، يستطيع أن يتحكم 

بمجريات األمور وترتيبها لتكون مناسبة للقارئ، وتلك 

الطاقات الشاعرية الدفينة التي  الفرتة الزمنية كفيلة باستخراج

مرت ببطل القصة، وما استشفته كذلك من مشاعر اآلخرين 

حوهلا، ولذا استطاع املؤلف أن يصبغ رواياته باللغة الشعرية 

من خالل استعانته بضمري املتكلم عىل لسان رواته، وكذلك 

من خالل اتساع املسافة الزمنية بني األحداث وزمن روايتها، 

 مساحة كبرية للتعبري عن مشاعر إنسانية خمتلفة. وأتاح ذلك

ومن املواضيع التي تكررت عند املؤلف يف رواياته 

وارتباطها  "ظاهرة امللل"السابقة ويف الرواية املدروسة 

بتكرار فشل احلب والزواج والصداقات عند أبطال رواياته، 

ما ومن ذلك وغري ذلك من أمور احلياة كالعمل واملسكن، 

تربز معاناة شخصيات حيث -مثال-"صوفيا"رواية  نراه يف

الرغبة امللحة يف تكوين عالقات و ،الرواية جتاه حياة الرتابة

شخصية جديدة، بسبب عدم القدرة عىل البقاء ضمن 

صداقات حمددة، وينطبق هذا األمر عىل كافة أمور احلياة، 

يمثل أمامي  ءأي يش"ومن ذلك ترصيح بطل القصة بقوهلا: 

ه حتام، مجيال كان أم قبيحا، رشط أال يظل عىل حالته سأقبل ب

نفسها أطول من الوقت الالزم، ويصبح 

يف موقف (، ونجد ذلك يتكرر 23،ص2006)علوان،"ممال

، حيث يفشل ذلك احلب ويتم ابن عريب مع مريم بنت عبدون

االنفصال بصورة قريبة من الروايات السابقة، حيث يظهر 

الستسالم له وعدم التحرس عليه، التجاهل لذلك االفرتاق وا

 الظواهروال يفرس إال بسبب امللل من تلك العالقة، وهذه 

املكررة عند الكاتب قد وجدت عند آخرين وهي  األسلوبية

 حيث الكلية، النص بنية عىل تأثريه داليل له بعد ذات"

 شكلها التي رواياته ملضمون الروائي رؤية جتسيد يف أسهمت

 أن يعني ، ماأحيان ا واملتكررة املتداخلة احلكايات عرشات من

ا يملك كان الروائي ا معامري  ا، تصور   رواياته لكل مسبق 

 يصعب رواياته متسلسلة اعتبار إىل يدفعنا ما... السابقة

)أمل ."األسلويب املعامر مستوى عىل بينها الفصل

وقد يكون للجانب النفيس دور يف  (245،ص2005أمحد،

سامت شخصية الروائي نفسه، أو من ذلك سواء كانت من 

خالل الذات الكاتبة التي تظهر عند كتابة النصوص، حيث 

تظل هذه املواضيع ساكنة يف الوعي الذات، وتظهر وحتارص 

الكاتب عندما يريد الكتابة، فال يقدر إال أن يكتب عنها 

مبارشة أو يشري إليها من بعيد، وقد يكون سبب تكرار ذلك 

ا يعانيه اإلنسان املعارص بصورة عامة من املوضوع نتيجة مل

هذه الظاهرة، وأراد املؤلف وصفها وترشحيها دون أن يكون 

 هو أو ذاته الكتابية متأثرين هبا .
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ومن تبعات تلك الظاهرة الرغبة يف تغيري األمكنة 

واالنتقال من مكان إىل آخر، حيث اتسم أبطال روايات 

إىل أماكن جديدة  املؤلف بحبهم لتغيري األمكنة، والسفر

بشكل مستمر وامللل من البقاء يف مكان ثابت أو مدينة 

واحدة، وربام تصبح بعض مقاطع الرواية أشبه بأدب 

الرحالت من كثرة الوصف لتلك املدن وتعلق الشخصية هبا 

فرتة من الزمن، وما يرافق ذلك من مشاعر تنعكس عىل 

بشكل عام، كام عالقاته باآلخرين، وتغري يف نظرته إىل احلياة 

نرى ذلك يف انتقاالت ابن عريب وحبه الدائم للسفر حيث 

من يولد يف مدينة "رصح الروائي عىل لسان ابن عريب قوله: 

حمارصة تولد معه رغبة جاحمة يف االنطالق خارج 

(، ويقول يف موضع آخر 25،ص2016)علوان،"األسوار

مكان كل شهر كنت أنام يف ": "صوفيا"عىل لسان بطلة رواية 

 (.24،ص2006)علوان،"وإال ارتادين القلق جديد،

كذلك كان لدور املرأة اإلجيايب وأمهيتها يف إكامل شخصية 

الرجل، أمر تناص مع روايات املؤلف كلها، ومنها نص 

الذي كان ملوضوع املرأة واحلب حضور يف  "موت صغري"

كل مراحل الرواية، رغم أن بعض الباحثني يف سرية ابن عريب 

ود عداس أثبت انقطاع ابن عريب عن النساء ثامنية عرش ككل

عاما، وهذا الظهور البارز لدور املرأة يف حياة ابن عريب جاء 

من خالل تصور الروائي وخميلته الفنية، حلرصه عىل تبيان 

مكانة املرأة ودورها الكبري يف حياة اإلنسان واملجتمع، يف كل 

احلقائق التارخيية كام  رواياته، حتى إنه ليضطر إىل تغيري بعض

 "يف هذه الرواية، وهو أمر جائز من الناحية الفنية حيث إنه

يقيم من شذرات اخلطاب املايض  عاملا جديدا إن تكن له 

بالعامل املايض مشابه فإنه يقدم نفسه عىل أنه بديل عنه ال 

صورة منه، وهبذا فإن عالقة الرواية بالتاريخ ليست عالقة 

بل خترجه  أمتر بأمره وال ختفض له جناح الذل،تبعية: إهنا ال ت

 م،2008،القايض) "من حمبسه لتزج به يف إحداثيات جديدة

 (.182ص

ومن مظاهر اهتامم ابن عريب باملرأة يف هذه الرواية    

جعلها وتدا من األوتاد األربعة، الذين سعى ابن عريب 

أربعة "للبحث عنهم يف روايته، والوتد حسب رؤية الروائي 

(، وإن 42،ص2016)علوان،"حيفظون األرض من السوء

هم الرجال األربعة، "كان مفهوم األوتاد عند الصوفيني 

تلك  -تعاىل-الذين عىل منازل اجلهات األربع هبم حيفظ اهلل 

-تعاىل-اجلهات، لكوهنم حمل نظره

( فنجد أن حتديد األوتاد 1324،ص2006)احلفني،"

صوفية يف القديم بالرجال ورد عند كثري من مراجع ال

لعبدالرزاق  "معجم مصطلحات الصوفية"واحلديث كام يف 

( حيث مل يتم 58،ص1992( )الكاشاين،730الكاشاين)ت

بل جعل حمصورا يف طائفة  "األوتاد"إطالق مصطلح 

الرجال، إال أن الروائي جعله مطلقا، ليتسنى له اختيار نظام 

ث الذي يكمل ابنة الشيخ زاهر األصفهاين لتكون الوتد الثال

ويثبت قلب املريد، وجعلها يف مكانة روحية عالية، مل يعتد أن 

تكون هبذه الصورة من قبل يف الرتاث الصويف، ليعيل من 

مكانة املرأة ولريفع من شأهنا، وتكون مساوية للرجل يف 

احلضور املقدس والتعظيم الروحاين هلا، وجاء هذا االهتامم 

عليه رواياته السابقة، حيث عدت بدور املرأة مطابقا ملا كانت 

املرأة شخصية رئيسة ذات قيمة عالية ترفض التهميش يف كل 

 تلك الروايات.

 
 التناص الداخيل: ثانيا:

تأثرت الروايات العربية املعارصة بمراجع ومنطلقات      

خمتلفة تنطلق منها الرواية، وتوجه داللتها وأبعادها بعد ذلك، 

فبعض هذه الروايات نظرت إىل الذات مرجعا كام يف رواية 

، فكثريا ما دار يف الرواية يرجع "شقة احلرية"غازي القصيبي 

م 2014ف ،)عبد الرؤو"غازي القصيبي"إىل حياة املؤلف 

( بينام تطرقت بعض الروايات التارخيية كام يف 137،ص

روايات جرجي زيدان إىل جعل التاريخ نفسه مرجعا أحاديا، 

هيدف من خالله الروائي إىل فهم التاريخ وأشخاصه 

وجمتمعاته، دون ربط أحداثه بأحداث الواقع املعارص، بينام 

يطاين إىل ذهبت بعض الروايات التارخيية كروايات مجال الغ

جعل أحداث التاريخ منطلقا لفهم الواقع وربط تلك احلقبة 

املرحلة التي عايشها الروائي يف عهد الرئيس "التارخيية مع 

( بينام يف 125،ص2011، )اجلابري،")مجال عبدالنارص(

فال نجد هناك حماولة لربط األحداث  "موت صغري"رواية 

لفهم الطبيعة البرشية التارخيية بالواقع قدر ما نرى من حماولة 

بشكل عام، من خالل فهم طبيعة شخصية صوفية هلا تأثريها 

يف احلضارة اإلنسانية، إضافة إىل أن الروائي أراد من خالل 

إعادة رسد سرية ابن عريب، إضفاء جوانب ختيلية تكشف 
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أبعاد النفس البرشية، وترسم نص مجايل، يتخلله وصف 

ود بحبكة تأرس رسدي ملشاهد ورحالت متعددة، مشد

القارئ دون أن تكون املكاسب النفسية والتارخيية والفكرية 

وحدها هي اهلدف املنشود يف هذه الرواية، فقد كانت الغاية 

اجلاملية والفنية من الغايات التي سعى إليها املؤلف، من 

خالل استعانة املؤلف بأساليب امليتارسد والتناص، وجتاوز 

ة و القضايا الفكرية املتعلقة بفكر كثري من األحداث التارخيي

 ابن عريب  .

 عدة رواياتمسبوقة ب "موت صغري"وجاءت رواية 

روايات ب-أيضا-ومسبوقة ،يف العرص احلديث صوفيةعربية 

شخصية ابن عريب وعرضت سرية حياته ومنها رواية  تناولت

كتبت عدة كتب عن  ك(، كذل،2002)بنعرفة،"جبل قاف"

حممد حسن وقد استعان يم واحلديث، سرية ابن عريب يف القد

مضيفا  ،الكتب والرواياتبأفكار وأساليب تلك  علوان

وقدرته عىل ، ولغته الشاعرية عليها شخصيته وخياالته الفنية،

ولعل هذا من أبرز  استبطان الشخصيات الواردة يف روايته،

فيام يتعلق  كتب سابقا عام "موت صغري" ميز رواية ما

 .بشخصية ابن عريب

ونصوص ابن عريب نفسها من النصوص امللهمة يف 

النصوص الفنية أو األدبية القليلة  وتعد مناألدب احلديث 

التي تتحول مع الزمن من نص خيضع لقوانني نوع أديب حمدد "

إىل نص ثقايف شامل تتولد عنه نصوص يف خمتلف األنواع 

األدبية والفنية ويف خمتلف العصور واألمكنة. ولعل واحدا 

بني هذه النصوص القليلة هو بال مراء نص ألف ليلة  من

(، وكذلك نصوص 34ص، 1992)يقطني،"وليلة

الصوفيني، وابن عريب خاصة، فقد كانت نصوصا ملهمة 

بنصوص  "موت صغري"لكتاب آخرين، ورغم تناص رواية 

ابن عريب مبارشة، إال أهنا تناصت وتأثرت بالنصوص األدبية 

عريب، فالتأثر مل يكن بنصوص ابن املستلهمة لنصوص ابن 

عريب مبارشة، فقد كانت هناك مراجع وسيطة للروائي يف 

 رسم الصور العامة حلياة ابن عريب.

وإن كان التناص الصويف يف كثري من تلك الروايات 

دينيا، إنام كان سريياليا...ورضبا "العربية جاء بأسلوب ليس 

أن هناك  (، إال192،ص2009)حلباري،"من اهلوس اللغوي

حماوالت جادة، أسهمت يف تغيري طرق التناص الصويف، 

ومن أبرز تلك الروايات رواية األسفار الثالثة جلامل الغيطاين 

الذي يعد من أوائل من أعاد نصوص ابن عريب ووظفها يف 

يف  -أي ابن عريب-الذي تتجىل بصامته"النص األديب احلديث

 الرواية بل تكاد النّص بشكل بارز فتفيض لغُته ونصوُصه يف

تكتسح أجزاءها، ممّا ينبئ بحضوره الوجداين يف خمّيلة الروائي 

 "ومدى منحه مساحة كبرية آللية التناص معه

 الغيطاين نفسه وهو ما يؤكده )178،ص2012)مستار،

الفتوحات )يف هناية السبعينات كنت أقرتب من "فيقول:

 جوهر إىل ذالنفا حماوال   وبدأتللشيخ ابن عريب...( املكّية

 ... عميقة روحية بتجربة متاما   املرتبطة الصوفية اللغة هذه

 "التجليات كتاب" روايتي إىل احلالة هذه أدت وقد

 ،2012 )مستار، "جتربتي يف هامة حمطة عتربهأ الذي

 .)178ص

وأسهم الغيطاين وغريه من الروائيني يف تغيري لغة الكتابة 

األدبية ذات الطابع الصويف، وتغيري طريقة توظيف النصوص 

الصوفية يف لغة األدب والرواية بشكل عام، من خالل 

استدعاء نصوص صوفية مناسبة لعرص املتلقي احلديث، 

وموضوع الرواية، حيث إن الرتاث الصويف قد حوى كثريا 

املصطلحات الغامضة، التي ال تفهم إال من قبل اخلاصة من 

من الصوفيني، وربام لصوفية عرص من العصور دون غريه، 

النصوص  عىل أن تكون -أيضا-وحرص أولئك الروائيون 

املختارة ذات بعد إنساين عام، حتمل دالالت عامة غري 

مقترصة عىل الطائفة الصوفية دون أخرى، أو عرص دون 

انتقى الغيطاين وغريه من الكتاب املجددين من غريه، كذلك 

ذلك الرتاث أساليب وتقنيات فنية ونامذج شخصية، غلب 

عليها الطابع العجائبي والروحاين الفلسفي، الذي يتقاطع مع 

 املوروث اإلنساين العام. 

بينام أبقت بعض الروايات األخرى النصوص الصوفية 

 "جبل قاف"حبيسة الداللة الصوفية البحتة، ومن ذلك رواية 

إذ أن الروائي حريص عىل نقل اجلانب املعريف والفكري البن 

عريب، واإلعجاب بام قدمه من تراث صويف كبري، دون 

التطرق إىل اجلانب اإلنساين واملالمح اخلاصة الشخصية 

اصة، حيث غلب عىل الرسد الطابع العرفاين اخل

يبدو للباحث أن "(، و160،ص2018الصويف)مهييس،

بنعرفة كان يكتب لقارئ مطلع أو قارئ عليم، أو لنقل أنه 
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يكتب لقارئ مثايل...لن يتمكن أبدا من إدراك املعنى الكامن 

فالرواية عىل "( 56،ص2012)شيهو،"يف النص كامال

ر النصوص الروائية غموضا مستوى البنية هي من أكث

وتعقيدا، فرموزها مل تتصف بالثبات بل هي يف حالة تغري 

( فلغة الرواية مبنية وفق لغة 108،ص2012)شيهو،"وتطور

منغلقة ال تؤول إال من خالل أتباع ذلك املنهج العرفاين 

ومريديه، مما ضيق من حمدودية تلقي سرية ابن عريب لعامة 

إىل ضيق مساحة التلقي يف ذلك  املتلقني، وقد تنبه علوان

سرية ذاتية البن  "موت صغري"العمل الروائي، وجعل من 

عريب ذات طابع إنساين يتلقاها مجيع البرش بكافة توجهاهتم 

وعقائدهم، وقد تم ذلك بالفعل حينام ترمجت الرواية إىل عدة 

لغات، بسبب ما امتازت به من طابع إنساين عام، واحتوائها 

تدعو للتسامح مع الديانات والثقافات  ألفكار ونصوص

 األخرى.

بالكتب الفكرية  "موت صغري"كذلك تأثرت رواية 

ابن  "واملفرسة للرتاث الصويف، ومن أبرز تلك الكتب كتاب

إذ يمكن القول إن "لكلود عداس،  "عريب.. سريته وفكره

اجلدول الزمني حلياة ابن عريب، أو اخلط البياين لرتحاالته هو 

موت صغري(. مع اختالف يف )والرواية الكتاب  ذاته يف

ترتيب األحداث وتواليها من حيث التقديم والتأخري 

(، وال يظهر الـتأثر من 2017)فايع،"والتضخيم والتصغري

يظهر التأثر فحسب، بل نجد  أحداث الرواية ترتيبخالل 

 نقلجهود املريدين يف ب لإلشادة بالتمهيد الذي أوردته املؤلفة

واحلفاظ عليه، ومن خالل ذلك جاءت فكرة  ن عريبتراث اب

، كذلك أبرزت كلود عداس "امليتارسدية"الرواية اإلطارية 

وغريها من املؤلفني كآسني بالثيوس وحامد أبو زيد أثر ابن 

عريب يف التقريب بني املذاهب واألديان فيقول آسني 

مل  يرى أن اإلسالم األمر أن ابن عريب،حقيقة "بالثيوس: 

للقضاء عىل الديانتني املنزلتني السابقتني، بل ليكملهام؛  يأت

وهلذا فإن املبادئ األخالقية والروحية يف هاتني الديانتني 

األخريتني ال تتناقض مع املبادئ األخالقية والروحية يف 

(، ويقول يف موضع 266م،ص1965)بالثيوس، "اإلسالم

اإلسالم ال وهلذا فإن املسيحي أو اليهودي الذي يعتنق  "آخر:

، وهذه (267م،ص1965)بالثيوس، "يغري حقا من دينه

األفكار جعلت الروائي يبدع شخصيات من وحي اخليال من 

أجل إثبات تسامح ابن عريب مع الديانات األخرى، 

كشخصية فريدريك املسيحي، وكذلك الباحثة املسيحية التي 

اشرتت خمطوط ابن عريب، ويستدعي شخصيات أخرى 

ا مل تعارص ابن عريب كشانكارا الفيلسوف اهلندي حقيقية لكنه

 املولود بعد وفاة ابن عريب.

كذلك نقل املؤلف عدة مواقف وحوارات تكررت يف 

تلك الكتب الفكرية والتارخيية الوسيطة عن ابن عريب إال أنه 

ال يكتفي بنقل نص القصة بأكملها، بل نراه يضيف عليها 

املتحاورة، كقصة حوارات واستطرادات تناسب الشخصيات 

(، وقصة 80ص، 2016مرضه وشفائه بسورة يس)علوان،

 ( وغريمها.85،ص2016الشونيز مع عمه)علوان،

إال أن ابن عريب جتاوز عدة شخصيات مهمة كان هلا أثر 

كبري يف حياته سواء كانت شخصيات واقعية مثل عبداهلل 

املوروري تلميذ أيب مدين والصديق احلميم البن 

(، وكذلك شخصيات غيبية 173م،ص2014عريب)عداس،

كررها ابن عريب يف كتبه ونقلتها الكتب الوسيطة من بعده 

كاخلرض، وكذلك بعض املواضيع واملعتقدات الصوفية املهمة 

يف تراثهم كاخلرقة، إال أن حممد علوان مل يرد أن يستطرد يف 

رسد املعتقدات اخلاصة بالصوفية ويدخل يف تفاصيل 

ة للقارئ العادي، واكتفى بموضوع وجزئيات غري مفهوم

البحث عن األوتاد األربعة التي تثبت قلب املريد، بصورة 

األسطورة "تتالقى مع طرق البحث عن الذات أو ما يسمى 

 التي سأذكرها الحقا. "الشخصية

كذلك ابتكر الروائي موضوع البحث عن األوتاد األربعة 

يكون هلا لتكون عقدة تدور عليها أحداث الرواية دون أن 

أساس يف تراث ابن عريب، إذ وردت يف كتب صوفيني 

آخرين، دون أن ترد إشارة إىل أولئك األوتاد األربعة يف تراث 

 ابن عريب نفسه.

التي استعان  كذلك تأثر املؤلف برواية شوق الدرويش

فيها مؤلفها بنصوص الصوفية بصورة عامة، وبنصوص ابن 

(، وجعلها 460م،ص2104عريب بصورة خاصة)زيادة،

حارضة يف سري األحداث وتعاقبها، ومتداخلة مع طرق 

التعبري التي يتفنن هبا الشخصيات الصوفية، ومن ذلك حني 

كل  "البن عريب"ما ال يعول عليه "ابتدأ روايته بعبارة رسالة 

( 7م،ص2104)زيادة،"شوق يسكن باللقاء، ال يعول عليه
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روحانية  من خالل استدعاء نصوص -أيضا-ونجد الـتأثر 

من ديانات أخرى كاملسيحية وغريها كاستشهاد مؤلف رواية 

يف ختام أحد املشاهد الروائية بمقولة من  "شوق الدرويش"

طوبى للرجل الذي حيتمل "رسائل يعقوب عليه السالم 

التجربة، ألنه إذا تزكى ينال إكليل احلياة الذي وعد به الرب 

 (.418م،2104)زيادة،"للذين حيبونه

استدعت الروايات العربية الكثري من العبارات  وكذلك

الصوفية والفالسفة املسلمني، من خالل تضمينها داخل املتن 

الروائي أو جعلها يف مقدمة الرواية، وجعلها يف أحيان أخرى 

عنوانا متهيديا ألجزاء الرواية السيام حني تكون العبارات 

واية املقتبسة ذات أسلوب شاعري، ومعنى عميق، كام يف ر

لعز الدين جالوجي الذي بدأها  "رسادق احللم والفجيعة"

واتبعها بفاحتة احتوت نصا  "إىل...الغرباء"الكاتب بإهداء 

اهلوى مركبي...واهلدى "أليب حيان التوحيدي يقول فيها: 

مطلبي...وال أنا أصل إىل مطلبي...أنا بينهام مأخوذ عن 

 (.44،صم2010)املثرد، "حقيقة اخلرب بتمويه العبارة

واستدعاء تلك االقتباسات جاء يف بواكري كتابة الروايات 

التارخيية اإلسالمية، التي استدعت نصوص القرآن الكريم 

ة روايواحلديث الرشيف، وكالم السلف الصالح، ومن ذلك 

( الذي قسم الروائي روايته إىل 1984)باكثري،"الثائر األمحر"

 "موت صغري"ية أسفار، وربام أخذت منها فكرة تقسيم روا

 إىل أسفار عدة.

و املؤلف مل يرصح أو حييل إىل تلك النصوص لطبيعة 

عمله الفني والروائي، وحرص أن تكون لغته قريبة من اللغة 

املستعملة يف كتب وأدبيات القرنني السادس والسابع 

اهلجريني، دون استخدام مفردات أو أساليب تشري إىل ما بعد 

بلها يف متن الرواية، إال بعض تلك الفرتة الزمنية أو ق

العبارات واألساليب املستخدمة يف العصور التالية لعرص ابن 

عريب يف أحداث إطار الرواية، التي حرص املؤلف فيها أن 

تكون لغتها قريبة من الفرتة الزمنية التي وقعت فيها 

األحداث، وما يصاحبها من ألفاظ وعادات ومظاهر 

وايات املعارصة باألساليب حضارية، وأن يستعني من الر

احلديثة يف رسم الشخصيات وبناء احلدث  "التقنيات"و

 وغريها من عنارص الرواية.

ولذا فكاتب الرواية املتعلقة بشخصية تراثية يف العرص 

احلديث ال يستطيع أن يستند يف كتاباته عىل الكتب الرتاثية 

ارص وحدها وطرائق احلكايات التقليدية، إذ إن املتلقي املع

ألف التجديد يف عرض ذلك الرتاث من خالل جتديد اللغة 

مع أصالتها، وكذلك من خالل جتديد األساليب 

واإلسرتاتيجيات الوظيفية لعنارص الرواية عن طريق 

االستفادة من جتارب روائية أخرى معارصة، أو من خالل 

وسائل اإلعالم املختلفة املتناولة للشخصيات الرتاثية 

رسح التي سعت يف جتديد طرق عرض ذلك كالسينام وامل

 الرتاث.

 

 التناص اخلارجي:ثالثا: 

وهو التناص الذي يتخطى الزمان احلارض لكتابة الرواية، 

حيث التناص مع القرآن الكريم واحلديث الرشيف، وكذلك 

مع كافة الكتب األدبية والفكرية خارج عرص املؤلف، من 

موت "كافة الفنون واآلداب، وبرز التناص اخلارجي لرواية 

 اجتاهني:من خالل  "صغري

 

 األول تناص مبارش:

ناص من خالل القرآن الكريم ونصوص ابن وهو الت 

عريب ونصوص الفالسفة واملتصوفة وغريهم، وكان التناص 

األغلب يف نصوص الرواية من نصيب نصوص ابن عريب 

التي كثريا ما  "ما ال يعول عليه "السيام نصوص ورسائل

اقتبست وجعلت عناوين ألجزاء الرواية، لتفرس اجلانب 

ن عريب، ولتعطي هذه املقوالت العميل والتطبيقي لنصوص اب

املزيد من الدالالت من خالل ربطها باألحداث التي عايشها 

 ابن عريب بنفسه، وطرق متثلها يف واقعه.

عنوان والتناص املبارش يظهر يف بداية الرواية مع ال      

احلب "مع عبارات ابن عريب  تناصوهو  "موت صغري"

قدمة أحد األسفار، ، وقد ابتدأ به الروائي يف م"موت صغري

ليمهد للقارئ بأنه مقدم عىل  واختار املؤلف هذا العنوان

أحداث يغلب عليها الطابع اإلنساين، رغم أن الشخصية 

فليس تناص  ،الرئيسة غلب عليها الطابع العلمي والعرفاين

و جذب القارئ فقط بل أمن باب االستئناس  هذا العنوان

يف حياة بطل  نساينإبراز اجلانب اإلكان الغرض من جلبه 
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الشخصية،  هرباوكيف يعيش الروحاين الصويف جت القصة،

وعالقاته اإلنسانية مع أطياف خمتلفة من املجتمع كاألب 

واألم واألخوات واألبناء واألصدقاء وغريهم، فاحلب اتسع 

هلؤالء مجيعا، وإن كان حضوره األشد جتىل يف حمبوبته نظام، 

يابات ابن عريب عن الواقع يف لغ  "موت"وعرب املؤلف بكلمة 

مفاصل حياته الواقعية والعرفانية والعاطفية، بحثا عن مدد 

إهلي يرجعه إىل الواقع منترصا وعارفا للحقيقة، فهو ليس 

ينتقل إليه العارف كلام  "موت صغري"موت رسمدي ،بل هو 

وإذا كانت الرواية تشرتك يف نمط الكتابة التي "أراد احلقيقة 

م املسافات بني الواقع والالواقع وإعادة صياغة تنزع نحو هد

العامل الواقعي داخل املبنى الروائي املتخيل؛ فإّن من أول 

مظاهر هذا االشرتاك هو العنونة النصية للرواية وما تضفيه 

من أبعاد غرائبية كأن تتجه إىل أسطرة الزمن وإلغاء احلواجز 

نشاء نص روائي املنطقية بني املايض واحلارض واملستقبل عرب إ

يتعاىل عىل األزمنة يف الوقت الذي ختترص فيه الرواية األزمنة 

 .(6ص م،2010)سعدون،"عرب املفارقة والسخرية 

إهلي ما "أما بداية الرواية فقد ابتدأت بعبارة ابن عريب 

لتخالف أفق توقع  "أحببتك وحدي، ولكن أحببتك وحدك

أن الرواية موت صغري( ب)العنوان القارئ، حني أوحى له 

ستكون رومانسية االجتاه، لينتقل إىل حقيقة واقعية تكشف أن 

هلذه الشخصية جانبا روحانيا تعلق بحب اهلل، واختذت طريق 

التصوف لتصل إىل مبتغاها، ولتندمج مع عنوان الرواية 

ليكونا مرجعني تفرس من خالهلام األحداث التي تكشف 

نيس البن عريب، دون التوازن بني اجلانبني الروحاين والروما

 أن يكون بينهام تناقض.

واقتبس الروائي كثريا من العبارات واألبيات الشعرية  

من كتب ابن عريب ورسائله ووضعها قبل األجزاء الداخلية 

ألسفار الرواية، وجعلها مكتوبة قبل رسد األحداث لتفرس 

مدلوالهتا من خالل ارتباطها بشخصية قائلها، وجتاربه منذ 

قراءاته الصغر، فليس كل ما يكتبه ابن عريب وغريه متعلقا ب

وثقافاته بل إن التجارب الشخصية أسهمت يف  إهلام كاتبها 

كثريا من احلكم والدروس، ولذا حرص الروائيون ومنهم 

حممد حسن علوان، عىل ربط تلك النصوص باألحداث 

الناس نفوس "واملواقف التي مر هبا الكاتب، كتناص مقولة 

للسفر  مع مقدمة القسم التاسع يف الرواية، التابع "الديار

الثاين، الذي يتحدث فيه ابن عريب عن وصف مشاهد دخوله 

إشبيلية وهو صغري ومدى رغبته يف التعرف عليها، وأثر 

سكان تلك املدينة يف تشكيل االنطباع العام عن املدينة، 

التي افتتح هبا  "لوال املطامع النقطعت اهلمم"وكذلك مقولة 

حديث عن القسم العارش، من السفر نفسه، واملخصص لل

مطامع اخللفاء، ومطمع أبيه من التقرب إىل اخلليفة، وحرص 

األب عىل تعليم ابنه يف املساجد، ولذا فهذه العبارات تفرس 

سلوكيات قائلها، من خالل إبراز القيم  -أيضا-وتربر 

والدوافع لكثري من الترصفات والسلوكيات التي سار عليها 

عية والسياسية بطل الرواية، إضافة إىل الظروف االجتام

 والنفسية التي أسهمت يف تشكيل تلك الشخصية.

وهذا الربط بني األحداث التي عاشها ابن عريب يف     

طفولته، وما كتبه املؤلف فيه حتليل نفيس لبعض املؤثرات 

العميقة يف شخصية ابن عريب، وتكوينه النفيس الذي جيعلنا 

ن كره ابن نفهم تلك الشخصية وتراثها، ومن ذلك احلديث ع

عريب للسباحة، وربط الروائي ذلك احلدث بمقولة ابن عريب 

وجعلها بداية للقسم  "كل فن ال يفيد علام ال يعول عليه"

الذي حتدث فيه عن طفولته التي كرهت السباحة، وأّول ابن 

كنت أكره السباحة وتزعجني برودة املاء عريب ذلك بقوله: 

العوم يف ملكوت اهلل،  ما عرف أيب أن السباحة هي واّتساخه.

والرماية هو قول احلق يف موقف اخلوف، وركوب اخليل هو 

السفر يف طلب العلم. أخذ أيب الظاهر وكشف اهلل يل الباطن. 

، 2016)علوان،"فأجربين عىل ما ال أحب وأمرين بام ال أطيق

 (.75ص

وقد تناصت مقدمة أجزاء الرواية ببعض األبيات 

 ريب، مثل:الشعرية التي قاهلا ابن ع

دع اجلهول يظنُّ احلقَّ     وما عيّل إذا ما قلُت معتقدي-   

 (.388ص، 2016)علوان، عدوانا

السيام أن الروائي حريص كام ذكرت سابقا عىل إبراز    

اللغة الشاعرية يف رواياته، وإضفاء اجلانب اإلنساين 

والشاعري عىل أحداث الرواية، مع اهتامم باجلانب اجلاميل يف 

غة الرواية، وحضوره متوازنا مع اللغة الشاعرية يف تتابع صيا

 الرسد إضافة إىل احلبكة القصصية املشوقة. 

كام بينت بعض االقتباسات املأخوذة من تراث ابن عريب 

إظهار حال التناقض بني النص وفعل صاحبه، كام يف عبارة 
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كل ورع مقصور عىل أمر دون أمر ال يعول "ابن عريب 

( التي وضعها الروائي قبل 111،ص2016)علوان،"عليه

اجلزء الذي حيكي عن حادثة سكر ابن عريب مع صديقه 

احلريري، يف جمالس اللهو مع فريديك املسيحي وأصدقائه، 

وهذا ما يوحي بتشنيع ذلك الفعل، وعدم معصومية بطل 

الرواية رغم مكانته الدينية، وبذلك أراد الروائي أن يزيل 

لدى بطل الرواية، وجيعله شخصية  جانب العصمة والقدسية

مثل بقية الناس وقريبة من واقعهم، بخالف كثري ممن تناول 

سرية ابن عريب وأحاطوها هبالة من التقديس والعظمة، مما 

سبب ذلك نفورا للقارئ العادي الذي ال ينتمي للفكر 

الصويف، وبذلك يظل النص مقبوال لدى القارئ املعجب 

ف تناول علوان لشخصية ابن ببطل الرواية وحده، بخال

عريب حيث جعله برشا مثل بقية البرش خيطئ ويصيب، 

وتالحقه الطبائع البرشية أينام حل، مما يقربه للقارئ العادي 

 أيضا.

وكانت هذه االقتباسات توضع قبل أسفار الرواية  

األحداث التالية هلا، إال أن بعض ب - الغالبيف-لعالقتها 

قة بتلك األحداث، كام يف اقتباس االقتباسات ليس هلا عال

كل نور ال يزيل ظلمة ال يعول "الروائي عبارة 

( قبل اجلزء املخصص 129ص، 2016)علوان،"عليه

للحديث عن قصة موت عمه، واألحداث املتعلقة ببداية 

االستعداد لقتال الربتغاليني إذ ال عالقة مبارشة بني العبارة 

اس مناسبا للجزء وتلك األحداث، وقد يكون هذا االقتب

السابق املتعلق بحوار ابن عريب وابن رشد حول أمهية 

 الكشف الصويف يف معرفة احلقيقة واملستقبل.

املمكن برزخ بني الوجود "كذلك عبارة 

، ال ترتبط ارتباطا مبارشا (249ص، 2016)علوان،"والعدم

بالقسم الذي يتحدث عن اختفاء اخلليفة وجعل ويل العهد 

وقد تكون متعلقة بالفصل الذي قبله حني )ابنه(مكانه، 

يبحث ابن عريب عن وتده الثاين، وال يعني ذلك أن عتبات 

النص الروائي جيب أن تكون هلا عالقة مبارشة باحلدث 

املرسود، فالروائي قد يمهد رسده بعبارة قد تكون ذات 

دالالت عامة، تشمل وتشري إىل عدة أحداث ومواقف 

 يراع ذلك، ومل يوفق يف اقتباسات سترسد، إال أن الروائي مل

 بعض النصوص كام يف املثالني السابقني.

وبعض العبارات جاءت شارحة ملعاين الندم واحلرسة      

عىل أخطاء وقع هبا ابن عريب، وربطها املؤلف بمواقف تبني 

حترس ابن عريب وندمه عىل ترصفات مل يتوقع عواقبها، ليجسد 

طأ، والراجعة للحق أنى بذلك الشخصية املعرتفة باخل

 "تأمن من كل يشء إذا أمن منك كل يشء"وجدته، كعبارة 

التي استهلها املؤلف للحديث عن ندمه حني ألف كتاب 

، وليبني الروائي من خالل تلك العبارة أن "ترمجان األشواق"

النفس البرشية مهام بلغت من التقوى ال يؤمن جانبها، وهذه 

عريب السيام حني قرأ رسالة العبارة توضح شدة ندم ابن 

الشيخ زاهر )والد نظام التي أحبها ابن عريب(، وفيها يعاتبه 

اعلم أين  "عىل تأليف ذلك الكتاب بنربة متحرسة، قائال:

ولكن كان ال  وغفرت لك قبل عتابك. ساحمتك قبل لومك،

فاهلل أسأل أن يساحمك ...بعدك من بد من تبصريك بأحوالنا

 (.372ص، 2016)علوان،"ا مصيبتنوجيرينا يف عىل فعلك،

وكام هلذه العبارات املقتبسة من إضاءات ودالالت          

ملا فيها من  ،مجالية وظيفة -أيضا-ا هل كانللنص الروائي 

، وملا تضيفه من "عليه يعول الما " رسالة كعبارات شاعرية

 تنوع وتداخل يف األجناس األدبية، يبعد الرتابة عن القارئ.

أما التناص مع القرآن الكريم فقد كان حضورا مطردا يف 

موت "الروايات الصوفية بشكل عام، وكذلك يف رواية 

فقد استند الروائي إىل اآليات القرآنية يف تفسري  "صغري

األمور والتنبؤات الكشفية بحسب رؤية الصويف وطريقته، 

د عندما تنبأ ابن عريب بحادثة فتح مرسية يستشه-مثال-فنراه 

 فال اجلو هامد كام كان قبل"بآيات من القرآن الكريم، فيقول: 

 ، وال شديد الرياح كام كان قبل عذابصيحة ثمود

، وهذا التأثر واالقتباس من (36،ص2016)علوان،"عاد

القرآن الكريم شمل عدة روايات تارخيية وصوفية سواء يف 

 كامية ثنايا النص أو حتى جعلها عنوانا أو متهيدا ألجزاء الروا

 م2011)اجلابري، -مثال-يف روايات مجال الغيطاين 

وقد يأيت التناص من خالل وجوده يف  ،( وغريه114،ص

موقف ابن عريب مع سورة واقع القصة التارخيية كام 

جزءا من فكان التناص  -مثال- (80،ص2016يس)علوان،

ت تلك التلذذ بل جاء أوالنص لالستشهاد  يأتفلم  احلدث

، احلدث مع ةتفاعلمومشاركة و ةرضاحا النصوص بذاهت
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احلدث،  يف ةومؤثر للشخصية ةمنقذفتصبح اآليات نفسها 

 ويتفاعل بطل القصة معها تفاعال مبارشا.

وصور التناص القرآين طبيعة املجتمع املسلم الذي عاش  

فيه ابن عريب والتزامه بتعاليم اإلسالم السيام أرسته، ففي 

-مع أيب حميي الدين  "نور"موقف أم حميي الدين ابن عريب 

ني أرادت أن تعرف مصري مرسية أثناء احلصار ح -مثال

ة، فطمأهنا زوجها بعدم وجود نية القتحام اجليش للمدين

إذا جاء "وأراد أن يزيد ذلك التطمني من خالل قراءته لسورة 

حني هم بالصالة هبدوء  "نرص اهلل والفتح

، فمثل هذه االقتباسات (37،ص2016)علوان،وطمأنينة

تظهر أن للتناص وظائف عدة تأيت لرسم أجواء املواقف 

اإلنسانية، وإظهار املالمح العامة للشخصية، وردود أفعاهلا 

حداث، فأرسة ابن عريب غلب عليها اجلانب الرشعي جتاه األ

املحافظ، وأراد الروائي أن يبني سامت شخوص روايته، من 

خالل حضور التناص القرآين، وكذلك إبراز األجواء النفسية 

والروحانية املحيطة لتك الشخصيات، من خالل ما تؤديه 

تلك النصوص من وظائف كالتطمني والتذكري بمبادئ 

ن حرص تلك األجواء اإلسالمية عىل املجتمع القرآن، دو

الصويف فحسب، بل أراد الروائي أن يظهر صورة املجتمع 

 اإلسالمي بصورة عامة.

وهذا التناص اإلجيايب لنصوص القرآن الكريم يف هذه 

الرواية خيتلف عام يظهر من وظائف التناص القرآين يف بعض 

لوظائف الروايات العربية املعارصة، التي غابت فيها ا

اإلجيابية واملؤثرة حلضور النص القرآين، مما أوحى ذلك 

بانعدام فاعلية النص القرآين يف حياة الشخصيات الروائية، 

باعتباره نصا موروثا مرتسبا يف الذاكرة فقط، وليس مؤثرا يف 

 (.191ص، 2009حلباري،)وواقعهم شخصيات املجتمع 

ل كذلك استدعيت نصوص القرآن والسنة من أج    

وذهب تقليدهم إىل حد "التامهي باألنبياء والرجال الصاحلني 

دمج وامتصاص البطل يف الذات الصوفية، أو إىل حد متاهي 

 "هذه بالنموذج املختار: املسيح، موسى، وال سيام النبي حممد

 (120م، ص1984زيعور،)وسلم صىل اهلل عليم 

وكذلك اقتبس املؤلف بعضا من األبيات الشعرية      

أخوذة من املوروث الشعبي من أجل إبراز أثر ابن عريب عىل امل

طبقات متعددة يف املجتمع، فلم يكن تأثري ابن عريب حمدودا 

عىل املتصوفني واملثقفني وطلبة العلم، بل اتسع تأثريه عىل 

مجاهري كثرية من الناس، وأصبحت أفكاره ومعتقداته يف 

املجتمع،  العرص احلديث تلقى وتنشد بني طبقات عدة يف

اقتفاء بمنهجه، ومنهج تالمذته من بعده، كام يف هذه األبيات 

التي وردت يف إطار الرواية، عىل لسان املنشدين يف إحدى 

 احلرضات الصوفية:

يا -طاَبِت احلرَضة. جاءِت البرشى  صفت النظرة.

 (.491ص، 2016علوان،)اهللَِ ألهل  -عيني

من دوافع  كان حضور التناص بالشعر وغريهو       

استدعاء املشاعر واألحاسيس، ووسيلة للتفاعل مع 

األحداث اجلارية، كاألحداث اجلالبة للفرح أو احلزن، ومن 

ملا نقض اجليش أخبيتهم ظاّنني أن اخلليفة "ذلك أن احلريري: 

وليس االلتفاف عىل احلصن، كان احلريري  باالنسحابأمر 

يا ليل الصّب " يسأل العازفني أن ينشدوا قصيدة القرياوين

، ليعرب عن فرحته (139،ص2016)علوان،"متى غده

باستبعاد احلرب، وليستدعي مشاعر الفرح والرسور، ومثل 

هذه النصوص الشعرية توحي بأبعادها النفسية والتارخيية، 

مضامني ودالت عدة يستطيع الروائي من خالهلا نقل تلك 

 األجواء املحيطة بشخصيات الرواية. 

كذلك أسهم استدعاء الكثري من املفردات الصوفية، يف   

نقل صورة مقاربة وواقعية لألحداث التارخيية التي عاشها 

ابن عريب من خالل التناص باملفردات واملصطلحات الشائعة 

يف اخلطاب الصويف بصورته العامة يف ذلك العرص، وكذلك 

ليومية ااستدعاء األلفاظ واملعاين الدارجة يف حياة الناس 

وغريها، ومن تلك  واملرشب كلأوامل عاداهتم يف امللبسو

 ،2016)علوان، "أعدت تثبيت قاووقي"األلفاظ: 

1"خانقاه"، (377ص قفة "، (384،ص2016)علوان، 

 ،وغريها.(389،ص2016)علوان، "التمر

من  روحانيةنصوص استدعى الروائي عدة وكذلك 

القديمة عىل لسان  ، كالديانة اليونانيةأخرىوعقائد ديانات 

أحد أصدقاء ابن عريب الذين اصطنعهم الروائي فريدريك 

دون سند تارخيي هلا، وقد يطول حجم هذه االقتباسات 

 ،2016 )علوان، أسطرثامنية يف صفحة واحدة لتصل 

                                                           

 .اخلانقاه: مكان تعبد املتصوف بالفارسية (1  )

 

(1) 
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استدعى الروائي بعضا من نصوص وكذلك ،  (138ص

عندما حارص اجليش ، وذلك شانكاراالفيلسوف اهلندي 

جيالسون إحدى  فقد كان ابن عريب ورفيقه احلريري ،شنرتين

وهي تقرأ لنا استغفار شانكارا ربه:  " صديقات فريديك

اغفر يل يا ريب ذنويب الثالث: مشيت إليك ونسيت أنك يف "

 كل مكان، وفّكرت فيك ونسيت أنك أعمق من األفكار،

 )علوان،"الصلوات وصّليت لك ونسيت أنك أسمى من

 (.139ص ،2016

م أن الفيلسوف شانكارا ولد يف احلقيقة بعد وفاة ابن ورغ

(، إال أن الروائي حرص عىل 205،ص1995عريب)عويضة،

أن يستشهد بكالمه، ليبني مدى تسامح ابن عريب مع الديانات 

تم استدعاؤها يف حالة السكر  األخرى، ونصوص شانكارا

 التي غشيت ابن عريب قبل توبته، يف الرواية املتخيلة يف كثري

من حوادثها، كام أردفت هذه النصوص الروحانية والفلسفية 

بنصوص إسالمية عىل لسان احلريري رفيق ابن عريب، لتصور 

حال التناقض الذي عاشه ابن عريب ورفيقه قبل توبتهام، من 

خالل رشب اخلمر والرقص مع النساء، واستدعاء هذه 

 النصوص يوحي باإلحباط الكبري الذي عاشه املتصوف، ال

سيام أن الظروف السياسية واالجتامعية أسهمت يف تكريس 

ذلك الضياع، وحني انتبه من غفلته تلك، انتقل ابن عريب 

بعدها إىل املقربة نادما عىل ما كان منه، وبقي منعزال، ومنتظرا 

لكشف اهلل ولرؤية عالمة إهلية ترصفه عن طريق الغواية، 

 البحث عن وترشده إىل الطريق، وليبدأ بعدها رحلته يف

 أوتاده التي تثبت قلبه.

وال يعني أن التناص مع الرتاث العاملي كفيل بأن جيعل 

 النصوص الروائية من إن كثرياالرواية ذات أثر عاملي إذ 

العربية مل حتقق ذلك رغم استدعائها لنصوص من ثقافات 

الكتفائها "أخرى، بسب التكلف يف استحضارها، و

عارات املكررة من مذاهب خمتلفة باملعلومات املستهلكة والش

 -ثالم-( 191ص، 2009)حلباري،"كاالشرتاكية الغربية 

دون أن تكون نابعة من واقع الشخصيات ومواقفهم احلياتية 

 وجتارهبم الوجودية.

 

 

 

 مبارش:الثاين: تناص غري 

والطرائق  "الثيامت"وهو التناص من خالل األساليب 

املنهج العرفاين وغريهم يف الصوفية، التي اعتمدها أصحاب 

الوصول إىل احلقائق، كالكشف والكرامة والرؤيا وغريها، 

وكذلك طرقهم اخلاصة يف التأليف واإلنشاء بصوره املختلفة 

من عبارات وحكم وغناء وغريها، التي استعان هبا حممد 

 حسن علوان يف روايته.

 توحرص املؤلف أن تكون هذه اإلسرتاتيجيا 

دة رغبة منه يف شد القارئ وإمتاعه، كام متعد "الثيامت"

أضاف الروائي إىل تلك األساليب ترابط احلبكة القصصية، 

وقوة ارتباطها بالعقدة الرئيسة يف الرواية، وقوة تعاقب 

األحداث املبنية عىل الدهشة والغرائبية، ولذا اتسعت مساحة 

 الرسد يف الرواية لتصل إىل ست مئة صفحة تقريبا.

حممد حسن اعتمدها  "اسرتاتيجية"ريقة ولعل أبرز ط

يف تشكيل شخصية بطله الرئيس، وتسيري أحداث علوان 

أو البحث عن  "البحث عن الذات"الرواية، هي اسرتاتيجية 

التي اعتمدها الصوفيون يف بحثهم  "األسطورة الشخصية"

حارضة  "الثيمة"وهذه  "تطهري النفس"و "احلب اإلهلي"عن 

املي وليست وليدة التجربة الصوفية يف الرتاث الع -أيضا-

 "سانتياغو" شخصية يف -مثال-فحسب، ومن ذلك ما نراه 

املشهورة حيث  "اخليميائي"الشخصية الرئيسة يف رواية 

 هو إنجازهاو مطلب كل إنسان الشخصية األسطورة

 يشء سوى الكل ليس البرش، عىل املفروض الواجب"

الشخصية ( وهذه األسطورة 17،ص2012)العلوي،"واحد

 ال تأيت من خالل االنعزال والوحدة، فقد تعرف سانتياغو

 يف أصبح دليله الذي)املقابل للوتد عند ابن عريب(  باخليميائي

 ولغاهتا أرسارها من الكثري منه تعلم والذي الصحراء

 حيث"ويلخص له رس السعادة احلقيقية بعد ذلك بقوله: 

 أكثر هو األمل يعاين قلب من وما...كقلب فثمة كنزك يكون

 اهلل مع لقاء حلظة هي سعي حلظة كل ألن ذاته؛ األمل من سوءا

 (.18،ص2012)العلوي،"األبدية ومع

بدأ ابن عريب البحث عن  "موت صغري"ويف رواية  

أسطورته الشخصية من خالل ابتعاده عن طريق أبيه، الذي 

أرص أن يعمل معه كاتبا يف دواوين امللوك، واختاذ طريق 

اختاذ و "البحث عن األوتاد"خاص به بدال عن ذلك، حيث 
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الدليل إىل ذلك، حيث -فاطمة بنت املثنى -وصية القابلة

، إىل غري ذلك من "طهر قلبك ثم اتبعه"هلا: أوصته بقو

العالمات واإلرشادات كالرؤى واإلهلامات التي ترشد املريد 

التي متثلها ابن عريب يف بحثه عن  "األسطورة الشخصية"إىل 

 األوتاد، وهو الطريق إىل اهلل يف اعتقاد الصويف.

كام نجد أن الوصول إىل الغايات التي يسعى إليها 

سعيه الروحاين تتم من خالل تتبع قواعد وحكم سانتياغو يف 

لفظية يقدمها العارف احلكيم، ومن ثم يستحرضها املريد عند 

اختاذ أحكامه وقراراته املصريية، كام يف مقولة اخليميائي خماطبا 

 إىل تتحول تقبل، ال نعمة كل إن"سانتياغو :

(، وهذا اإلذعان التام لتلك 18،ص2012)العلوي،"لعنة

 "موت صغري"ت شبيه باحلكم الواردة يف نصوص اإلرشادا

ليستنري هبا  "ابن عريب"حيث سطر الروائي الكثري من حكم 

يف رحلته املمتدة طوال حياته، وغالبا ما نجد التشابه يف 

مضمون هذه احلكم وشكلها اخلارجي بني الروايتني، حيث 

امتازت تلك احلكم بالتكثيف واإلحياء والرمز، وهذه املنهجية 

بني  لروحانية يف متثل تلك احلكم وتأويلها عامل مشرتكا

 والروحاينابن عريب يف الرواية،  يف سرية كامالعاملني الصويف 

 اخليميائي.كام يف سرية سانتياغو يف رواية 

كذلك نجد التأثر بلغة اإلشارات والعالمات التي تعني 

الشخصية الروحانية يف توجيه حياهتا، حارضا يف رواية 

فإن كانت "فخادم ابن عريب خياطبه قائال:  "صغريموت "

، 2016)علوان،"إشارتك اإلهلية أخذتك غربا فلنذهب غربا

اإلشارات ال حتدث عبثا "، ويقول يف موضع آخر: (446ص

 (.452ص، 2016)علوان،"والكشوفات ال تنزل سدى

وفق  "موت صغري"وكانت رحالت ابن عريب يف رواية 

بحث من خالهلا عن أوتاده، كام عالمات ومشاهدات يراها لي

 يف انتقل الذياخليميائي، "يف رحالت سانتياغو يف رواية 

 -أيضا- اإلشارات لغة وفق... طنجة، األندلس،عدة:  مدن

 رحلة يف باالستمرار تشبثا أكثر جعلته ما إشارة ملح فكلام"

 معها توقف اإلشارات لغة وكلام توقفت الكنز، عن البحث

 بلغة خملوق والكون إشارة، احلياة يف يشء كل إن: األمل

، 2012)العلوي، "نسوها البرش ولكن البرش، مجيع يفهمها

 (.18ص

صاغها حممد حسن علوان  "البحث عن الذات"وفكرة 

بطريقة صوفية مغايرة لكثري من الروايات الصوفية املعارصة، 

التي  "البحث عن األوتاد"حيث ارتكز املؤلف عىل فكرة 

عند  "األسطورة الشخصية"املريد، ويقابلها فكرة تثبت قلب 

الفلسفة الغربية املعارصة، بخالف الروايات الصوفية 

املعارصة، حيث ارتكزت شخصية بطل الرواية عىل مالمح 

أسطورية تنتقل فيها الشخصية من اإلنسان العادي إىل 

 يديه يرفع الّطاهر الويّل  اإلنسان اخلارق كام يف رواية

طل الصويف فنرى أن الب -مثال-طاهر وطار لل"بالّدعاء

يسمو من اإلنسان العادي، إىل مرتبة الويل الذي حيظى برؤية "

 "يف الوجود، تعززها دالالت املكان/املقام

(، أما يف رواية موت صغري فقد 295،ص2015)رحال،

البحث عن "ارتكزت األسطورة الشخصية عىل فكرة 

اية من مرحلة اإلنسان ومن خالهلا ينتقل بطل الرو "األوتاد

العادي إىل مرحلة اإلنسان الساعي إىل الكامل، عن طريق 

التصوف واملجاهدة والعلم، ومن خالل البحث عن 

إرشادات روحية متعددة، بصورة مقاربة لواقع شخصية ابن 

 عريب التارخيية، وبطريقة مألوفة يف الرتاث العريب والعاملي.

وأساليب  "تقنيات"كذلك اعتمد حممد علوان عىل      

صوفية خاصة درج عليها الصوفيون يف أدبياهتم وتراثهم، من 

خالهلا يصل البطل إىل مراتب صوفية عليا تؤهله ألن يعرف 

 "إذ إن لغة الكشف احلقيقة، وخيتار السلوك الصحيح، ومنها

التصوف يعتمد بشكل أسايس عىل علم الكشف، وهو علم 

ة العقل واملنطق ذوقي لدين ال يدخل دائام حتت مظل

(، وعن طريق 22ص، 2016)حاج يوسف،"والرباهني

أن يطلع  "موت صغري"الكشف استطاع ابن عريب يف رواية 

أعطاين اهلل برزخني: "عىل بعض األمور الغيبية منها قوله: 

برزخ قبل والديت وآخر بعد ممايت. يف األول رأيت أمي وهي 

رأيت كل هذا تلدين ويف الثاين رأيت ابني وهو يدفنني...

هذه الرؤى  (، ومثل13ص، 2016)علوان،"بكشف اهلل

والتوقعات واإلهلامات مل تتخط واقع املحسوسات يف رواية 

وبقي اجلانب الروحاين والعرفاين امللمح  "موت صغري"

األساس يف تفرد ابن عريب عن اإلنسان العادي، دون أن يمتاز 

مسارها بخوارق جسامنية أو أسطورية تبعد الرواية عن 
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الواقعي واحلقيقي، كام يف بعض القصص واألخبار التي 

 أحيطت بالشخصيات الصوفية وغريهم.

موت "ومن األساليب الصوفية التي تناصت مع رواية 

االستناد عىل الرؤى واألحالم التي يراها املريد يف  "صغري

منامه، وجعلها كالكشف اإلهلي، يف توجيه املريد يف فعل أمر 

، أو تفسري قضايا حالية أو مستقبلية، ينبني عليها أو الكف عنه

تغيري مسار حياة بطل الرواية كرتك مكانه، أو طلب استشارة 

من أحد بعينه، وجعل تلك الرؤى وسيلة بعد ذلك يف توجيه 

مسارات القصة واألحداث، مما سهل عىل الروائي تغيري 

قة األحداث الروائية، وتنميط الرسد بطريقة جتمع بني احلقي

واخليال، دون اللجوء إىل قواعد املنطق أو تغيري الوقائع 

التارخيية التي تضعف سري أحداث الرواية، ومن ذلك موقف 

ويف منامي رأيت  "ابن عريب قبل زواجه بمريم، إذ يقول:

مريم تقرأ يف كتاب....تكرر ذلك املنام ليايل حتى عرفت أين 

فذهبت إىل لن أحسم أمري بنفيس وال بد يل من مشورة...

 فاطمة بنت املثنى، وسألتها:

 أماه؟أو تعرفينها يا -

 )علوان، "أعرف أهنا ستكون زوجتك بني، لكنيال يا -

 .(163ص، 2016

 "موت صغري"ومن التقنيات التي تناصت فيها رواية     

مع الرتاث الصويف، التأويل الباطني للحقائق، وتفسري كثري 

للوجود، ورصف النظر من املواقف وفق التصور العرفاين 

عن ظاهر العبارات، والتمعن يف باطنها ويظهر ذلك حوارات 

ابن عريب مع أتباعه وكذلك خصومه، ومن ذلك مناظرته مع 

 .(398ص، 2016علوان،)بالزندقة القايض حني اهتم 

واستعان الروائي بالكرامة التي يمنحها اهلل ألوليائه    

الصاحلني، لبيان عظمة شخصية بطل الرواية، ال سيام أن 

الكرامة ذاع ذكرها يف اخلطاب الصويف عرب تارخيه الطويل، 

ومل يكتف الروائي بجعلها حمصورة يف شخص ابن عريب، بل 

ن يوقظ إنه أشار إىل إحدى كرامات عمه بعدما تاب، حيث كا

من حوله عند طلوع الفجر، وعندما يسئل عن ذلك، جيبهم 

إن ألنفاس الفجر "بأنه يشم الفجر، ويقول: 

 .(87ص، 2016)علوان،"رائحة

 عرب عصورها املختلفة بقرهباصوفية اللغة وكام اتسمت ال 

بقرهبا من لغة اإلهبام  -أيضا-، اتسمتمن اللغة الشعرية

األقطاب  بإرشاقاتتصف هيام الصوفية ل والغموض

واألوتاد وغريهم، ولتعرب عام جتيش به أنفسهم من خواطر 

تصف حبهم هلل، والشوق له، عرب جماهدات وخلوات تسهم 

يف إذكاء املشاعر املحصورة بمعاين وأفكار منغلقة حول 

ومن ذلك ما جاء عىل لسان ابن عريب وهو يصف  التصوف،

مس العاملني، طلعت علينا شمس غري ش"حاله وحال مريديه 

وأضاء ليالينا بدر مكتمل ال ينقص طيلة الشهر. إذا كشف أي 

منا رسا قدسيا شق السامء فوقنا شهاب ساطع. وإذا حتدث 

أحدنا باللطائف العلوية نزلت معنا نجمة أو 

الغموض املقرتن  (، وهذا174ص، 2016 )علوان،"نجمتان

يف  بكثري من الرموز اخلاصة بأصحاب الطرق الصوفية يظهر

ومن دوافع "كل كتابات الصوفية، ويف كل أحواهلم املعيشية، 

دافع موضوعي علمي: وهو -ذلك اإلغراب اخلطايب ما ييل: 

عجز اللغة التقليدية عن الوفاء بام يكفي للداللة عىل لطائف 

 املعاين الصوفية.

وف دافع ذايت: وهو تعمد الصوفية االزورار عن مأل-

ة، ألجل احلفاظ عىل إشاراهتم األساليب واملفاهيم اللغوي

ومعانيهم أن تصاب بتشويه فهمي، أو إنكار مؤذ من طرف 

 .(ص2014،103خوالدية،)"العوام

 -رغم قلته- "موت صغري" الغموض يف روايةوحضور 

يأيت كاشفا وداعام لسريورة احلدث الروائي، فابن عريب 

يبحث عن وتده من خالل طلب العلم العرفاين، ومن خالل 

ة العلامء واألقطاب، وحوارهم من أجل الوصول إىل مالزم

األوتاد األربعة، وهذه احلوارات امتازت بالغموض لدى 

العامة، إال أهنا كانت تدور بني الوتد وابن عريب بسهولة 

مع الويل الكومي بن عريب حوار حمي الدين ويرس، ومن ذلك 

 (.179ص، 2016علوان،)املقربة يف 

 

 اخلامتة:

سن علوان أن حييي ثراث ابن عريب من حاستطاع حممد - 

خالل كشفه للجوانب اإلنسانية والعاطفية لشخصية اهتم 

دارسوها يف الغالب بجوانبها العلمية والعرفانية، وحرص أن 

خيتار من احلقائق التارخيية ما هيم يف كشف تلك النواحي، 

اثها، وفق ناء الرواية وأحدبملخيلته يف  -أيضا-ويطلق العنان 

 ما يسمح به يف العادة للروائي دون املؤرخ.
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رص الروائي عىل جتاوز املألوف يف تناول ح-

الشخصيات التارخيية، من خالل اعتامده عىل طريقة امليتارسد 

حيث أنشأ خطابا موازيا ألحداث الرواية الرئيسة تشويقا 

واستاملة للقارئ، وهادفا لدالالت عدة من خالل إحياءات 

 خلطاب امليتارسدي، وتناصه بالقصة الرئيسة.ذلك ا

قصة "والثانوي  "متن الرواية"يف كال اخلطابني الرئييس -

حرض التناص بأقسامه الثالث، ليبني السامت "املخطوط 

القارة لذات الكاتب الروائية وغاياهتا عرب الروايات السابقة 

، ويتناص معها، حيث هتدف روايات "موت صغري"لرواية 

يف جمملها إىل كشف املشاعر واألحاسيس الداخلية الكاتب 

لشخصيات املجتمع، وجعلها تبوح بام يف داخلها من خالل 

االستعانة بضمري املتكلم، الذي يعد األنسب يف التعبري عن 

الذات، السيام أن الروائي كان يمزج تلك التعابري بأسلوب 

 شاعري يستنطق أحاديث القلب.

بالكتابات التارخيية استعان حممد حسن علوان  -

والفكرية التي تناولت تراث ابن عريب، ليأخذ منها األفكار 

العامة التي كان يسعى إليها ابن عريب يف حياته، ونقل الروائي 

تلك األحداث والنصوص إىل لغة الفن والرواية، بأسلوب 

شاعري ورسدي يقوم عىل كشف اجلانب اإلنساين للشخصية 

ل االستعانة ببعض التقنيات الصوفية العاملة، من خال

واألساليب الواردة يف كتابات فنية تناولت شخصيات تارخيية 

 وصوفية أخرى يف العامل العريب.

ستطاع حممد حسن علوان من خالل التناص بنصوص ا-

القرآن الكريم، واحلديث الرشيف، وكتابات ابن عريب، 

ء وغريه من املتصوفة أن يضفي لروايته طابعا مقاربا ألجوا

املرحلة الزمنية التي عاش فيها ابن عريب، وقد غلبت نصوص 

ابن عريب عىل غريها، ليبني املؤلف تعامل ابن عريب مع ما 

 يكتبه، وآلية تطبيق نظرياته عىل أرض الواقع.

ف أن ينقل األساليب والتقنيات التي استطاع املؤل-

استعان هبا الصوفيون يف طريقهم العرفاين مثل: الكشف 

وتفسري األحالم وفهم العالمات اإلهلية وغريها،  والرؤى

بصورة مبسطة أسهمت يف تشكيل أحداث الرواية وعنارصها 

 الرئيسة.
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رسالة 2010،والفجيعة لعز الدين جالوجي

-ماجستري، كلية اآلداب، جامعة قاصدي مرباح

 م2011ورقلة/اجلزائر،

هومة  ر، دا2ط، األديبنظرية النص  :كعبد امللمرتاض، 

 م.2010اجلزائر، والنرش،للطباعة 

 اخلطاب يف التصوف حضور: دعبد الرشي مهييس،

 العربية الروايات بعض-املعارص العريب الروائي

 خلرض، احلاج جامعة-دكتوراه رسالة- أنموذجا

 . م2018-2017اجلزائر،

 ،(والسياق النص)الروائي  النص انفتاح: سعيد يقطني،

 الطبعة املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز

 . م2001الثانية، 

 ، املركز1، طالرسدي والرتاث الرواية سعيد: يقطني،

 . م1992باملغرب، العريب الثقايف

 

 الدوريات:

 ذاكرة رواية يف األدبية األجناس تداخل: نعيمة بوزيدي،

، اجلزائر جامعة حوليات مستغانمي، ألحالم اجلسد

 .م(2017( )31العدد)، 2 اجلزء

اجلابري، متقدم. مجاليات التعالق النيص يف رواية  الزيني 

جملة كلية اآلداب واللغات، بركات مجال الغيطاين، 

العدد  -بسكرة-جامعة حممد خيرض

 . (م2011)،جانفي،(الثامن)

سيميائية العنوان يف الرسد  :نادية هناوي ،سعدون

، جامعة جملة كلية اللغات، الروائي الثيمة والبنية

 م(.2010) (،21) العدد بغداد،

، بنية الرواية وأشكاهلا املتعددة داود سلامن. الشوييل،

 07: (بتاريخ نرش ،صحيفة بانوراما، بغداد

  .(م2017مارس،/آذار
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 ."الطهارة طوق" امليتارسدي يف اخلطاب صالح، هويدا:

 هـ1339 خريف)) -57)العدد  اجلوبة جملة

 46-18 م،(2017

العلوي، موالي حفيظ: تناص احلكي يف رواية 

، "حلم العرب"أو باولو كويلو سارق  "السيميائي"

 الرباط،-جامعة حممد اخلامس، أكدال

 30-9.(م2012)

- لقاء حواري معه بتاريخ الثالثاء، :مجالالغيطاين، 

 م.2014 سبتمرب 16-اليوم جريدة أخبار

 "عداس"بالتناص مع  "علوان"يتهامن  عيل: باحثان فايع،

مايو 9 الثالثاء)، جريدة عكاظ، "موت صغري"يف

 م(.2017

بنية الصويف يف كتاب رواية التجليات جلامل  :مستار، أمينة

، جامعة مستغانمجملة حوليات الرتاث، الغيطاين، 

 189-171.(م2012) (،12)العدد 

 عىل يعّض  النهر» رواية يف امليتارسد نارصي، عيسى: لعبة

  االشرتاكي االحتاد صحيفة، غزايل إلسامعيل« ذيله

  م.26/5/2017 ،املغربية

 

https://www.maghress.com/alittihad


 

 

 


