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  هااججاهاتدساظت في  :العّىدًتالّشبُت الشواًت 

 د/ آدمغ أولىفُمي أهُىوال

ا  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾمامُت، ظامٗت بباصن، هُجحًر

 ملذمت

خدمل ؤٖمالهم الغواثُت ممامذ بٌٗ جل٪ ٞ ،االججاَاث ألاصبُت الٛغبُتب٢ض جإزغ ال٨ّخاب الؿٗىصًىن ؤًًا 

 ؤهه ال ًىاؾب جهي٠ُ الغواًت الؿٗىصًت خؿب اإلاظاَب ألاصبُت الؿاثضة فى الٛغب
ّ
م  ،اإلاظاَب الٛغبُت. بال ٚع

ا بالغواًت الٛغبُت مً خُض البىاء الٟجي والك٩ل الجمالي واإلا٩ىهاث الؿغصًت ألازغي. ٞالغواًت الؿٗىصًت لها  جإزَغ

سُت بغواًت بِئتها وؤوياٖ ما٫ الغواثُت الؿٗىصًت مىظ بضاًتها الخاٍع ها املخخلٟت ًٖ الٛغب. ومٗٓم ألٖا

0621ً"الخىؤمان" لٗبض ال٣ضوؽ ألاههاعي فى  جبضو ؤ٦ثر الخها٢ا باملجخم٘ وؤ٦ثر  ،م ختى جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

ولٗل طل٪  ،ُٖت املخلُت وجدىالتهاوجُغح ال٨شحر مً ال٣ًاًا اإلاغجبُت بالبِئت الاظخما ،جغ٦حزا ٖلى الىا٢٘ اإلاٗاف

ٚحر جد٤٣ بٌٗ ؾماث ٣ٖض الغواًت الىلِؿُت  ،ؾبب زلى ؤظىائها مً عواًت الخُا٫ الٗلمي والغواًت البىلِؿُت

ا. ٦ما ًغي مىهىع الخاػمى ،فى ؤٖما٫ نُٟت ٖىبر وؤمل قُا حَر ت ٚو ت بهخاط الغواًت الغمٍؼ
ّ
ؤخض ؤبغػ  ،و٢ل

ؤهه مً الخُإ ٖىض مٗالجخىا للغواًت الؿٗىصًت ؤن هخدضر  ،لغواًت فى الؿٗىصًتالضاعؾحن ألاواثل لًٟ ال٣هت وا

ا  –بط بن مشل َظٍ اإلاضاعؽ ًٖ مضاعؽ مدضصة. حَر الُت ٚو بهما جيب٘ مً مغخلت  –٧الىا٢ُٗت والغوميؿُت والؿٍغ

سُت ًمغ بها املجخم٘ اث  ،جاٍع ا صوعمهم فى بلىعة الجٖز حَر الخُاعاث املخخلٟت وللٓغوٝ الؿُاؾُت والاظخماُٖت ٚو

ت ؤزغا ٞٗاال فى زل٤ ال٣الب ألاصبي هٟؿه وجإنُله فى ؤصب ؤمت مً ألامم  ).0(فى الًٟ. بل بن للمغاخل الخًاٍع

م ٧ىجها ؤمغا بالٜ الخؿاؾُت والهٗىب –بن الخهي٠ُ اإلاىيىعي لؤلٖما٫ الغواثُت  ٖملُت مهمت حؿاٖض  ،ٚع

م ،اإلاخل٣ي فى ٢غاءتها بك٩ل ظُض  ،ى َىزىعن: "عبما ًبضو جهي٠ُ الغواًاث ٖملُت مطجغة٦ما ٣ًى٫ ظحًر

ول٨ً لؿىء الخٔ بن الخ٣ُ٣ت حكحر بلى ؤهىا بطا ؤزُإها هٕى الغواًت التى ه٣غؤَا ٞةهىا ًم٨ً ؤن ه٣غؤَا  ،وم٩ُاهُت

. و٢ض طَب صاعؾى )3(واإلاخٗت التى وكٗغ بها" ،وبالخالى هٟكل فى اؾخسمام ؤَمُتها ؤزىاء ال٣غاءة ،بك٩ل ؾحىء

وطل٪ ألن ٖملُت الخهي٠ُ وؿبُت جسخل٠  ،لغواًت الؿٗىصًت مظاَب مسخلٟت فى جهيُٟها وجدضًض اججاَاتهاا

 ٖلى  ،مً صاعؽ بلى آزغ بدؿب عئٍت ٧ل واخض مجهم للغواًت طاتها
 
ٞبًٗهم ٣ًىم بخهي٠ُ الغواًت اٖخماصا

، بم٩ان الخُإ فى الخهي٠ُؿدبٗض ٌٞما  ،والخ٣ُ٣ت ؤن ٧ل عواًت جدمل ؤ٦ثر مً مًمىن  ،اإلاًمىن الغواجي

ت وألاصبُت  ألؾالُبها وجُاعاتها ال٨ٍٟغ
 
ظَب البٌٗ بلى جهي٠ُ الغواًت هٓغا والبٌٗ آلازغ ٣ًىم بخهيُٟها  ،ٍو

اًت املخخىي واإلاًمىن  ٦ما ٌٗخمض بٌٗ الضاعؾحن فى  ،ٖلى ؤؾاؽ البىاء الٟجي والدك٨ُل الجمالى صون ٖع

ىا٥ مؿال٪ ٖضًضة ؤزغي ؾل٨ها الضاعؾىن فى جهيُٟه ٖلى بخضي الؿماث الٛالبت ٖلى الٗ مل الغواجى. َو

ما٫ الغواثُت ال مجا٫ للبدض َىا.  جهي٠ُ ألٖا

 

                                                           
 مٜٜٜٔ, طبعة دار ابن سينا لنشر, عام ٖٖفن القصة ىف األدب السعودي احلدقث, ص     ٔ
 م(.ٕٓٓٓ, الرايض ٖٙم, بغداد, )نقال عن خالد الرفاعى, الرواقة النسائية السعودقة, صٜٜٙٔ, ٕٓمدخل لدراسة الرواقة, تررتة غازى عطية, ص     ٕ
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 اججاهاث سواًاث اإلاشاخل ألاولى:

٢ّضم مىهىع ببغاَُم الخاػمى فى ٦خابه "ًٞ ال٣هت في ألاصب الؿٗىصي الخضًض" صعاؾت ه٣ضًت ؤولى جغنض 

الخجغبت ألاولى فى َظا اإلاُضان  –الخإؾِـ والخُىع ابخضاء  مً "الخىؤمان" الغواًت الؿٗىصًت فى مغخلت البضاًاث و 

بلى عواًت "ٖظعاء اإلاىٟى" التى نضعث فى مىخه٠ الؿبُٗيُاث. و٢ّؿم خهُلت ًٞ الغواًت  –م 0621فى ٖام 

اًت الؿٗضًت َب٣ا للٗىانغ الؿاثضة ٞحها واقترا٦ها فى بٌٗ الخهاثو الٗامت, بلى ؤعبٗت ؤهىإ: وهي الغو 

سُت, وعواًت اإلاٛامغاث, والغواًت الٟىُت. ٞإصعط املخاوالث البضاثُت اإلاخىايٗت  الخٗلُمُت ؤلانماخُت, والغواًت الخاٍع

ا فى الغواًت الؿٗىصًت مشل "الخىؤمان" لؤلههاعي و"٨ٞغة" ألخمض الؿباعي و"البٗض" ملخمض ٖلي مٛغبي فى  ًُّ ٞى

ٌّ الىٓغ ًٖ مىانٟاث زاهت هماطط الغواًاث الخٗلُمُت بط بجها ته ضٝ فى الضعظت ألاولى للخٗلُم وؤلانماح بٛ

وؤصعط عواًت "ؤمحر الخب" ملخمىص ػإع ٣ُٖل يمً الغواًت  ال٣هت الٟىُت وقغوَها اإلاٗغوٞت لضي الى٣اص.

سُت في اإلامل٨ت زما٫ الٟترة التى عنضتها صعاؾت الخاػمي.  سُت, وهي الخجغبت الُدُمت فى الغواًت الخاٍع وؤصعط الخاٍع

مٗٓم الغواًاث الهاصعة فى جل٪ الٟترة يمً عواًت اإلاٛامغاث ؤو عواًت الخاصزت, ومجها "ألاع٢اء" ملخمض ٖالم 

٤ُ, و"لُلت فى الٓمام" ملخمض ػإع ٣ُٖل, و"ٚغبذ الكمـ" ملخمض  ألاٞٛاوي, و"الؼوظت والهض٤ً" ملخمض ٖمغ جٞى

ت" لٗبض الّؿمام  ا, وطل٪ ألن ٧ل ٖبض هللا ملُباعي, و"ؾمغاء الدجاٍػ حَر غة ٚو َاقم, وعواًاث ؾمحرة بيذ الجٍؼ

َظٍ الغواًاث تهضٝ بلى الدؿلُت وبزاعة الًٟى٫ والاهٟٗا٫, وحكتر٥ فى الخهاثو الٗامت لغواًت الخاصزت, مجها: 

ضم الٗىاًت بسل٤ بىاء مى٣ُحى  غ البِئت الؼماهُت واإلا٩اهُت, ٖو ٖضم الاَخمام بالصخهُت وجدلُلها, وبَما٫ جهٍى

ؤ٢غب بلى مهُلر الغواًت الضعامُت التى حٗخبر  -ٖلى خض ٢ى٫ الض٦خىع الخاػمي –للخاصزت. ؤما الغواًت الٟىُت ٞهي 

ا بحن اإلابالٛت فى التر٦حز ٖلى الخاصزت واإلابالٛت فى التر٦حز ٖلى الصخهُت
 
 وؾُ

ًّ
(خما

0
(.  

ىاًت بالبِئت ومٗاٌكت الىا٢٘ ومً ؤَم ؾماتها جماؾ٪ البىاء وجىاٞغ الهغإ والاَخمام بالصخهُت والٗ

ا مً م٣ىماث الغواًت الٟىُت. ؤما الغواًاث التى جىضعط جدذ َظا الاججاٍ  حَر والالخها١ به, وججؿُض ال٨ٟغة ٚو

ٞهي "زمً الخطخُت" و"مغث ألاًام" لخامض صمجهىعي و"ز٣ب في عصاء اللُل" و"ؾُٟىت اإلاىحى" و"ٖظعاء اإلاىٟى" 

٣ؿُم الخاػمى للغواًاث الؿٗىصًت ٢ض ال ٩ًىن م٣بىال فى ًىمىا َظا, وطل٪ ألن وج إلبغاَُم الىانغ الخمُضان.

الٟترة التى عنضتها صعاؾخه لم جخجاوػ مغاخل البضاًاث والخإؾِـ وبضاًت الخُىع الغواجى في الؿٗىصًت, ولم ج٨م 

م) ججاوػث خهُلت 3111خهُلت ؤلاهخاط الغواجى ٢ض ػاصث ٖلى زمازحن عواًت ٖلى ؤ٦ثر ج٣ضًغ, وم٘ اهتهاء (ٖام 

 ٖلى اإلاغ اخل ألاولى 
ّ
ذ اإلاًامحن والاججاَاث, ٞما ًىُب٤ ج٣ؿُمه بال الغواًت الؿٗىصًت مئتي عواًت وبالخالى جىٖى

وال ًسٟى ٖلى صعاسخي الًٟ الغواجى ؤن الغواًت الىاخضة جدمل في َُاتها ؤ٦ثر  مً الخجغبت الغواثُت فى الؿٗىصًت.

ت ؤو ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ؤو مً مًمىن, و٢ض ال ج٩ىن الغواً اث ٚهماخُت ؤو جغبٍى ت الٟىُت زالُت مً مىيٖى

ا ٖلى مى٠٢ الخاػمى في ج٣ؿُمه للغواًت الؿٗىصًت: "وبطا 
 
ا, ٣ُٞى٫ الض٦خىع الؿُض دمحم صًب آزظ حَر سُت ٚو جاٍع

٘ الغواًت التى جخسظ ٧اهذ عواًت اإلاٛامغاث حٗخجى بالخاصزت, والغواًت الٟىُت حٗخجى بالخاصزت والصخهُت ٞإًً مى٢

ا لها ... وؤن ؤ٦ثر الغواًاث ًم٨ً الىٓغ بلحها مً ٖضة ظىاهب, ٞغواًت "البٗض" للمٛغبى  مً الصخهُت ؤؾاؾ 

عواًت حٗلمُت, وعواًت اظخماُٖت, والٗبرة في َُمىت ؤخض الٗىانغ ٖلى بٌٗ, م٘ ؤن طل٪ ال ًىٟي الخماػط ؤو 

(الخضازل بحن ألاهىإ
3

(. 

                                                           

      
 م.ٜٜٜٔ, طبعة دار ابن سينا للنشر, عام ٕٗالسعودي احلدقث, ص انظر: فن القصة ىف األدبٔ

      
 م.ٜٜ٘ٔ, الطبعة الثانية, ٖٓٔانطر: فن الرواقة ىف  ادلملكة العربية السعودقة بُت النشأة والتطور, صٕ
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 العّىدًت مً خُث البىاء والدؽىُل:اججاهاث الشواًت 

و٢ضم خؿً الخاػمى صعاؾت مٟهلت جغنض الٓىاَغ الٟىُت والجمالُت في الغواًت الؿٗىصًت الهاصعة زما٫ ٞترة 

ٌ, و٢ام بخهي٠ُ خهُلت الغواًت في 0105ٌ بلى 0111الشماهُيُاث والدؿُٗيُاث اإلاُماصًت, وبالخدضًض مً ٖام 

م الخٟاوث في ٞىُت جل٪ الغواًاث وصعظت ٖىاًتها  –لٟجى والدك٨ُل الجمالي جل٪ الٟترة ٖلى ؤؾاؽ البىاء ا ٚع

بي –باإلا٩ىهاث الؿغصًت  (بلى زمازت اججاَاث: الخ٣لُضي والخجضًضي والخجٍغ
0

. ٞىي٘ الغواًاث التى خاٞٓذ ٖلى )

خماص ٖلى الؿغص الخخابعي لؤلخضار وعٖاًت الدؿلؿل الؼمجي الُ بُعي لها, والاَخمام البىاء الخ٣لُضي مً خُض الٖا

ا  ا ص٣ُ٢   ٟ غ ألابٗاص الىٟؿُت والجؿمُت والاظخماُٖت في بىائها للصخهُت, والٗىاًت باإلا٩ان وونٟه ون بالخهٍى

خماص ٖلى عاو واخض فى ؾغص ألاخضار واإلاىا٠٢, واؾخسضام اللٛت  ا لغؾم ممامده وجدضًض مٗاإلاه, والٖا  ُ ٧اٞ

. ومً بحن الغواثُحن الظًً ًمازلىن َظا الاججاٍ ٖهام زى٢حر في اإلاٟهىمت الىاضخت, جدذ الاججاٍ الخ٣لُضي

الب خمؼة  "الضوامت" "الؿيُىعة", "وؾٝى ًإحي الخب", ودمحم ٖبضٍ ًماوي في "ٞخاة مً خاثل", و"ظغاح البدغ", ٚو

ال ب٣اًا", ؤبى الٟغط في "وظٍى بما م٨ُاط" و"٢لىب ملذ الترخا٫", و"ؾىىاث مٗه", و"وصاٖا ؤحها الخؼن", و"امغؤة 

ااص ٖبضالخمُض ٖى٣اوي في "ال ْل هدب  ا", ٞو ااص نىض١ اإلاٟتي في "الخٓت ي٠ٗ", و"ال .. لم ٌٗض خلم  ٞو

اَغ ٖىى ؾمام في  ذ ال٩اصي", و"نالخت", َو ؼ مكغي في "الىؾمُت", و"ٍع بضالٍٗؼ الجبل", و"جغاب وصماء", ٖو

ٖىا٠َ مدتر٢ت", وخمؼة بى٢غي في "ؾ٣ُٟت "الهىضو١ اإلاضٞىن, و"٢بى ألاٞاعي", و"ٞلدكغ١ مً ظضًض", و"

ا"  ٖ ت بغ٧ان",  ،الهٟا", وؾ٠ُ الضًً ٖاقىع في "ال ج٣ل وصا وبهُت بىؾبِذ في "صعة مً ألاخـء", و"امغؤة ٖلى َٞى

و"خ٩اًت ٖٟاٝ والض٦خىع نالر", وؾلُان ؾٗض ال٣دُاوي في "َاثغ بما ظىاح", و"ػاثغ اإلاؿاء", وؤخمض ٖلي 

م ٦شحرون.الكضوي في "نغإ .. ال حَر كت الٓل" ٚو  لُل والجهاع", وببغاَُم الىانغ في "ٖع

لت  ِ
ّ
ؤما الغوثُِىن الظًً ٖمضوا بلى الخجضًض في همُُت البىاء الخ٣لُضي وجغاجُبُخه, وخاٞٓىا ٖلى الٗىانغ اإلاك٩

٣ت حٗاملهم مٗ رث ٍَغ ا, وبهما حٛحَّ حَر ها, ٦ما ؾٗىا للغواًت مً ألاخضار  والصخهُاث والؼمان واإلا٩ان واللٛت ٚو

خماص ٖلى الخىاوب الؼماوي, وحٗضص الغواة, وجضازل ألاػمىت, وجضازل  بلى حُٛحر هٓام الؿغص, وػواًا الغئٍت, والٖا

لىن الاججاة الخجضًضي, ومً ؤبغػ ال٨ّخاب في َظا الاججاٍ 
ّ
الخ٩اًاث املخخلٟت ُٞما بُجها, وج٨ك٠ُ اللٛت, ٞإجهم ًمش

بضٍ ببغاَُم الىانغ في "ُٚىم الخٍغ٠ ا ؤهِسخى", وجغ٧ي الخمض في "الٗضامت, والكمِسخي", ٖو ", وؤمل قُا في "ٚض 

اػي ال٣هُبي في  ؼ اله٣ٗبي في "زا٫ في "اإلاىث ًمغ مً َىا", و"مضن جإ٧ل الٗكب", ٚو بضالٍٗؼ الٗهٟىعٍت", ٖو

ا مً الغواًاث. حَر لي الضمُجي في الُٛمت الغنانُت", ٚو  "عاثدت الٟدم", ٖو

ىضعط جدذ الاججاٍ ب مطخُت في ؾبُل  ٍو , واعجاصث آٞا١ الخجٍغ بي الغواًاث التى ازتر٢ذ الٗاصي واإلاإلٝى الخجٍغ

ب في ؤؾاؾه مٛامغة  ا مً ؤن الخجٍغ
 
طل٪ بالبيُت الخ٣لُضًت للغواًت, و٢اٞؼة ٞى١ زُىاث الخجضًض الخظعة, اهخما٢

٨ظا حٛضو الغواًت ججغ )3(ابضاُٖت حؿعى بلى الخغوٝ ٖلى ال٣ىاٖض اإلا٣غعة ا ًٖ ؤق٩ا٫ , َو ٍبا مخهما, وبدشا صاثب 

ٖلى الك٩ل الغواجي اإلاإلٝى وبهما زىعة مؿخمغة, وجدُُم صاثم ختى ألق٩الها التى  –٣ِٞ  –ظضًضة ولِؿذ زىعة 

م٨ً بصعاط )2(جهُىٗها بي في مٗٓم عواًاتها, ٍو ل عظاء ٖالم الاججاٍ الخجٍغ
ّ
. ومً بحن ال٨ّخاب الؿٗىصًحن جمش

بُت مً  ؤٖمالها الؿغصًت "ؤعبٗت ما٫ الخجٍغ غ, ومؿغي ًاع٢ُب, وؾُضي وخضاهت" في بَاع ألٖا ٤ الخٍغ ٍغ نٟغ, َو

خُض جمغصَا ٖلى البىاء الؿغصي الخ٣لُضي اإلاإلٝى وجٟخِذ ؤع٧اهه, وفي لٛتها اإلا٨شٟت الٛامًت, اإلاخضازلت 
                                                           

 م.ٕٙٓٓ, الطبعة األوىل ٖٔ – ٕٗة صدراسة نقدقة نقدقة تطبيقي –دلزقد من التفصيل قرجى النظر: "البناء الفٌت ىف الرواقة السعودقة      ٔ
 .ٜٕإشكالية التجرقب, د. دمحم صاحل الشنطي, نقال عن حسن احلازمي, السابق, ص     ٕ
 .ٜٕادلرجع السابق, ص     ٖ
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لى ؾبُل اإلاشا٫, ٢ض ظمٗذ ال٩اجبت  ش. ٖو غ" الًماثغ, وظمٗها بحن ألاؾُىعة والىا٢٘ والخاٍع غ الخٍغ في عواًت "ٍَغ

بت, ملُئت باإلقاعاث والغمىػ وألا٢ام, مددكضة بمٟغصاث  بحن ألاؾُىعة والىا٢٘ والخاًش, في بىاء عجُب, ولٛت ٍٚغ

وا٢ُٗت وؤؾُىعٍت وجغازُت وخضازُت في جضازل عجُب ٤ٌُٗ ٖملُت الٟهم والخىانل. وهي مؤلي بالصخهُاث 

سُت وألاؾُىعٍت, ًسخلِ ٞحها ؤلاو ب, وخؿاب الجمل والخغاٞاثالخاٍع . )0(ـ بالجً, السخغ وال٨مام الٍٛغ

ا بلى عواًاث َظا الاججاٍ.  ً  و٦ظل٪ ًم٨ً ؤن ه٠ًُ عواًت" ألخمض الضوحي ؤً

 واًت العّىدًت مً خُث املخخىي واإلاممىن:ش اججاهاث ال

الٗىانغ التى  وطَب بٌٗ الضاعؾحن بلى جهي٠ُ الغواًت ٖلى ؤؾاؽ املخخىي واإلاًمىن, ٞاإلاًمىن ًمشل ؤَم

ا ٖلى الٗىهغ الٛالب في  ما٫ الغواثُت وج٣ؿُمها بلى ؤهىإ ؤو جدضًض اججاَاتها, اٖخماص  ًازظ بها ٖىض جهي٠ُ ألٖا

ت مً اإلاًامحن. و٢ض جىاو٫ الؿُض دمحم صًب في صعاؾخه الخُب٣ُُت  ٧ل عواًت, بط بن ٧ّل عواًت ٢ض جدىي مجمٖى

ت مً الغواًاث الؿٗىصًت مىظ بضاًته سُت في ٖام مجمٖى وجدضر ٞحها ًٖ الاججاَاث الخٗلُمُت  ،0621ا الخاٍع

سُت والٗاَُٟت والؿُاؾُت في خهُلت الغواًت الؿٗىصًت في جل٪ الٟترة املخضصة  ا في  –والاظخماُٖت والخاٍع
 
آزظ

اصة ؤٖضاص الغوا ت بٍؼ اب٘ اليؿبُت و٦ثرة الغواًاث وجىٕى الاججاَاث اإلاكٟٖى خباع بمبضؤ الترظُذ َو ة وما بلى الٖا

بضوجهيُٟه للغواًت ؤوؾ٘ وؤقمل مً ٚحٍر باٖخباع ؤهه عنض في صعاؾخه مغاخل البضاًاث والخإؾِـ )3(طل٪ . ٍو

ُت الٛالبت في ٧ل عواًت..  والخُىع والىطج للغواًت الؿٗىصًت, ٦ما اٖخمض في جهيُٟه ٖلى الؿمت اإلاىيٖى

 أوال: الاججاه الخّلُمي

ٓي الخىظُهي بن ًٞ الغواًت وال٣هت صزل بلى ألا  صب الٗغبي ٖامت وألاصب الؿٗىصي زانت مً الباب الٖى

غوٝ املجخم٘ في بوالخٗلُمي ؤلانماحي, ولِـ مً الباب الٟجي.  ن َظا الاججاٍ ًإحي مىا٦با لخُلٗاث ال٣غاء ْو

ؤًًا, ؤخض عواص الخٗلُم  )1(. و٧ان طل٪ مُمذ هٓغ ألاؾخاط ٖبضال٣ضوؽ ألاههاعي )2(بضاًت ٧ل جهًت ظضًضة

وؤلانماح والجههت في الؿٗىصًت, الظي وي٘ اللبىت ألاولى في نغح الغواًت في الؿٗىصي الخضًض. و٧ان ًغي ؤن 

ؤوعوبا اٖخمضث ٖلى الضٖاًت ال٣لمُت جىؾُ٘ واهدكاع اإلاضًىت الٛغبُت بلى الٗالم الٗغبي ؤلاؾمامي وال٣ًاء ٖلى 

جدبحر جل٪  –٨جها وؤصزلها بلى ٢غاعاث الىٟىؽ ٦ُاهت ألازماقي والتربىي, و"٧ان مً ؤَم َظٍ الضٖاًاث وؤم

م آلاصاب" غاء الكاثً بالٟٓاج٘ والاوؿمار مً ٢ٍى , ٞإخؿً بكضة )2(الغواًاث التى ؤلبؿذ ؤ٦ؿُت ظظابت مً ؤلٚا

٣ت هٟؿها. يغوعة جىُٓم خملت صٞاُٖت ج٣اوم جُا  ع الٟؿاص الٛغبي بالٍُغ
 
ا قامما ًُّ ا ٞى وعؤي في ًٞ الغواًت حٗبحر 

م بغؾالت 0621ه في الخُاة واملجخم٘ وجيكئت َبإ اإلاخٗلمحن, ٞجاءث ب٣لمه عواًت "الخىؤمان" في ٖام مً آعاث

ت وحٗلُمُت, بالٛت ألاَمُت في جل٪ الخ٣بت الؼمىُت التى ٧اهذ ٞحها ٢ىي ؤلاؾخٗماع ٢ابًت ٖلى  ٍغ جش٣ُُٟت وجىٍى

قئت اإلاخٗلمت وبلى ٧ل ٢اعيء ُٚىع: جبهغة زغواث مٗٓم البلضان الٗغبُت ؤلاؾمامُت. ؤَضاَا اإلاال٠ بلى "الىا

                                                           
 , اندي جازان.ٕ٘ٓٓآدار \, مارسٚانظر:حسن احلازمي, اجتاىات الرواقة السعودقة, دورقة مراىفء, عدد    ٔ
 م.ٜٜ٘ٔ, الطبعة الثانية ٖٓٔيف ادلملكة العربية السعودقة بُت النشأة والتطور, صانظر: فن الرواقة     ٕ
 .٘ٓٔد. السيد دمحم دقب, فن الرواقة يف ادلملكة السعودقة بُت النشأةوالتطور, ص    ٖ
يف ادلدقنة ادلنورة ومكة ادلكرمة, ومن أىم ه, وخترج يف مدرسة العلوم الشرعية, مث عمل ابلتدرقس وعدة وظائف أخرى ٕٖٗٔولد ابدلدقنة ادلنورة عام     ٗ

( يف ٖٖه ابدلدقنة ادلنورة, وال زال تصدر إىل اآلن, ولو مؤلفات قيمة تتجاوز )ٖ٘٘ٔرللة "ادلنهل" يف عام  –أعمالو إصدار أول رللة أدبية يف السعودقة 
 األدب والشعر والدراسة والنقد والتحليل والتأرقخ والسَتة والًتاث افإسالمي.  

 مٜٜٗٔانظر مقدمة األنصاري لرواقة التوأمان, الطبعة الثالثة عام     ٘
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.)0(وط٦غي" ع ٞحها مً ؤيغاع مٗاَض الخٗلُم ألاظىبُت ٖلى ز٣اٞت و٢ُم ومٗالم الٗغبي ؤلاؾمامي بإؾٍغ
ّ
ج٣ضم  , وخظ

َظٍ الغواًت نىعة واضخت ًٖ ٨ٞغة ال٩اجب الؿلُمت وخغنه الكضًض ٖلى ؾمامت ؤبىاء ألامت اإلاؿلمت مً 

ب والٛؼو  ال٨ٟغي في اإلاضاعؽ والجامٗاث طاث اإلاىاهج الٛغبُت. وعواًت "البٗض" ملخمض ٖلي ؤزُاع الخٍٛغ

ت الخٗلُمُت. ج٣ضم0615الهاصعة في  )3(مٛغبي  م, هي ألازغي مً بحن الغواًاث الؿٗىصًت, التى ؾُُغث ٖلحها الجٖز

جها, خُض لالغواًت نىعة وا٢ُٗت للبِئت الاظخماُٖت واإلاِٗكُت  ٧ان الجهل والخسل٠ في لؿٗىصًت في بضاًت ج٩ٍى

ا ٖلى ٧اٞت ؤعظاء البماص. وجاصي الغواًت عؾالتها الخٗلُمُت  املجاالث الٗلمُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت مسُم 

 .ؾىء خا٫ بماصَا وجسلٟها الش٣افي وؤلانماخُت مً زما٫ الصخهُت الغثِؿت الُمىخت, التى جخظمغ مً

ذي ا: الاججاه الخاٍس ًُ  زاه

ضان عاثض سُت بإؾلىب عاج٘  بٗض ظغجي ٍػ سُت في ألاصب الٗغبي, ٣ٞض ٖغى ألاخضار وال٣اج٘ الخاٍع الغواًت الخاٍع

ش  ش وزانت الخاٍع م مً طل٪, ٧اهذ هٓغجه بلى الخاٍع لى ٚع ومكى١ م٘ الخغم ٖلى بزباث اإلاهاصع واإلاغاظ٘, ٖو

إزظ بها لِكىٍ ؤلاؾماي ٚحر مدُضة, "ٞلم ج٨ً عواًاجه حسجُلُت مداًضة, بل ٧ان ٌٗمض بلى الغواًاث  الًُٟٗت ٍو

٣ضمه مً وظهت هٓغ مٗاصًت" ش ٍو ذ اججاَاتها ومىاهجها ٖلى )2(الخاٍع ا وجىٖى سُت ٦شحر  . جُىعث الغواًت الخاٍع

, وهجُب ال٨ُماوى, وؾٗض م٩اوي,  ،ؤًضي ؤخمض با٦شحر, ودمحم خؿحن ٧امل ض ؤبى خضًض, وهجُب مدّٟى ودمحم ٍٞغ

بضالخمُض ظىص بضالغخمً الكغ٢اوي, ٖو حن. و٢ض زلهىا الغواًت ٖو اب اإلاهٍغ م مً ال٨خَّ ة السخاع ٚحَر

سُت مً ٖىامل اإلاهاصٞت وألالٛاػ والخىاصر اإلاٟخٗلت, واَخمىا ببىاء الصخهُاث وجدلُلها وعؾم ؤبٗاصَا  الخاٍع

غ ؤٖمالها, ختى ؤنبدذ جىاٞـ ألالىان الغواثُت ألازغي مً خُض الىطج وال٣ُمت الٟىُت. ؤّما خهُلت  وجبًر

سُت الهاصعة ختى الغو  ا وال ًخجاوػ ٖضص الغواًت الخاٍع سُت في ألاصب الؿٗىصي الخضًض ٞهي ٢لُلت ظضًّ اًت الخاٍع

ً ٖضص ؤناب٘ الُض الىاخضة. ٩ٞاهذ البضاًت بغواًت "ؤمحر الخب" ملخمض ػإع ٣ُٖل , التى )1(جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

حؿحر ؤخضار الغواًت . , زم وكغث في ق٩ل ٦خابم0632وكغث خل٣اتها مجؼؤة في بٌٗ ؤٖضاص مجلت "اإلاجهل" ٖام 

حن  ذي ًل٣ي الًىء ؾلؿلت مً الى٢اج٘ اإلاٗغوٞت في  –في ق٣حن مخىاٍػ ذي وق٤ ٖاَٟي زُالي. الك٤ الخاٍع ق٤ جاٍع

ش ؤلاؾمام بحن آ٫ الؼبحر وصٞاٖه ٖىه.  جاٍع

 زالشا: الاججاه العُاس ي

ها الؿغصي مً الؿُاؾت و٢ً اًاَا. وال ج٣خهغ الغواًت الؿُاؾُت ٖلى زضمت جإزظ الغواًت الؿُاؾُت مىيٖى

غ الخماٝ بحن ألاهٓمت الؿُاؾُت وعٖاًاَا  الؿُاؾُت ؤو ه٣ضَا, وعنض الخدىالث الؿُاؾُت في املجخم٘, وجهٍى

غ عخلت الىًا٫  ىُت التى جمغ بها ألامت ؤو الضولت, وجهٍى في الضازل ؤو الخاعط, بل وجدؿ٘ إلاٗالجت ال٣ًاًا الَى

ً مً ؾُُغة الاؾخٗماع ألاظىبي الضزُل, والخٗبحر ًٖ مك٨ماث وال٨ٟاح مً ؤ ظل جد٤ُ٣ الاج٣ما٫ ألعى الَى

ت والخُاة آلامىت وخ٣ى١  ت ال٨ٍٟغ ؤلاوؿان ونغاٖاجه املخخلٟت طاث جإزحر ُٖٓم في الخُاة, والضٖىة بلى الخٍغ

٤ُ الخ٨ُم, اإلاىاًَ في الٗلم والٗمل وال٨خابت. ومً ؤبغػ الغواثُحن الٗغب الظًً ٖالجىا َ ظٍ ال٣ًاًا جٞى
                                                           

 .ٖاننظر: إىداء الرواقة, ص    ٔ
ة حترقر ولد يف جدة وتلقي علومو االبتدائية يف الكتاب, مث التحق مبدرسة الفالح, وعمل لسنوات موظًفا لدى شركة القناعة للسيارات, وتوىل رائس    ٕ

 والتأرقخ افإسالمي والسَتة وادلوضوعات االجتماعية.  ه, ولو العدقد من الكتاابت يف األدب والشعرٖٓٙٔعام جرقدة "صوت احلجاز" 
 , الطبعة األوىل. ٜٕ٘د. دمحم صاحل الشنطي, فن الرواقة يف األدب العريب السعودي ادلعاصر, ص    ٖ
ة وظائف حكومية, ولو ثالث رواايت "ليلة يف الظالم, وأمَت احلب, وبُت جيلُت" ىـ وتلقى تعليمو هبا, مث عمل يف عدٜٖٔٔولد يف مدقنة جازان عام    ٗ

 ورلموعة قصصية "الوفاء", ومؤلفات عدقدة أخرى يف التارقخ وادلوضوعات االجتماعية,.  
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اع, 
ّ
ؿان ٦ىٟاوي, والُاَغ َو بضالغخمً الغبُعي, ٚو ـ, ٖو ىؾ٠ بصَع , ٍو ىؾ٠ ال٣ُٗض, وهجُب مدّٟى ٍو

م. حَر بضالغخمً مى٠ُ, ٚو  ونماح خاٞٔ, ٖو

والغواًت الؿُاؾُت في ألاصب الؿٗىصي لم ج٨ً واٞغة املخهى٫, ولم جهل بلى مغخلت الاػصَاع, وال ػالذ جمصخي 

ٌ ألاصب ٖلى اؾ ت والى٣ض, وجٞغ ل الخٍٗغ ًّ خدُاء. ولٗل مغص طل٪ بلى َبُٗت البِئت الاظخماُٖت التى ال جٟ

. و٢ض ؤقاع بٌٗ الضعاؾحن بلى ؤؾباب ٖضًضة ؤزغي, مجها جإزغ ْهىع الغواًت الٟىُت في اإلامل٨ت  )0(اإلا٨كٝى

غ ال٨خب  الغواثُت0626والظي ًغظ٘ بلى ٖام  ضم جٞى والى٣ضًت في َظا الاججاٍ, واوكٛا٫  م, وجإزغ بضء الخٗلُم ٖو

مٕا ٖلى آلاصاب ألاظىبُت وي٠ٗ الاؾخٟاصة مً ججاعب ألامم  ٦شحر مً ألاصباء بالٗغ وال٣هت ال٣هحرة, و٢لت الَا

ا, ٞإٚلبُت ال٨ّخاب ًًُغون لُباٖت  ألازغي, و٢لت الدصجُ٘ والٗىاًت التى ًماخٓها ال٩اجب بُباٖت ٦خبه ووكَغ

ا زاعط اإلا ا "ألاشجاع واٚخُا٫ مغػ١" و"قغ١ اإلاخىؾِ"  مل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.٦خبهم ووكَغ وحٗض عواًخ 

ا, وج٣ضمان نىعة  )3(لٗبضالغخمً مى٠ُ اواهدكاع   ٖ ا طًى ا, وؤ٦ثَر
ا ومًمىه  ا وؤؾلىب  مً ؤظىص الغواًاث الٗغبُت ٞىًّ

ً الٗغبي, مً زما٫ ببغاػ وا٢٘ ا ت والىظىص ؤلاوؿاوي صازل الَى ل٣م٘ والايُهاص وال٣هغ واضخت ألػمت الخٍغ

ٗخضي ٖلى خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت  ت  ؤلاوؿان َو الؿُاسخي اإلاؿُُغ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت الٗغبُت والظي ًدض مً خٍغ

الٗامت والخانت, و٢ض ظاءث الغواًاجان بهُٛت الخٗمُم صون حؿمُت م٩ان بظاجه, ؤو جدضًض ؤًت صولت. ٦ما ٣ًى٫ 

ا في ؤوظه َظٍ ٖجهما الىا٢ض ؤخمض دمحم ُُٖت: "جهىع ع  ا ٞى 
 
ىىا الٗغبي, وج٣ضمان بدش ت في َو واًخاٍ ؤػمت الخٍغ

ىظه الغواجي مً زما٫ َاجحن الغواًخحن  ت اإلاٟخ٣ضة في ٖاإلاىا الٗغبي اإلاٗانغ. ٍو اث ٖلى لخً الخٍغ ألاػمت, ؤوجىٖى

ً الٗغبي" ت ؤلاوؿان في الَى ت, نغزت اخخجاط يض مهاصعة خٍغ ا للخٍغ  .)2(هضاء  خاعًّ

 الاججاه الّاوفيسابّا: 

اعي, هي  جباًيذ آع٫ء الباخشحن في حٍٗغ٠ الغواًت الٗاَُٟت وجدضًض ممامدها. ٞالغواًت الٗاَُٟتو ٖىض زالض الٞغ

ا لها, بدُض ًخد٨م في لٛتها, وخغ٦ت ؤخضاثها, وشخهُاتها, وؾُُغ ٖلى   ٖ ٧ل عواًت اجسظث الٗاَٟت مىيى

ً,  .)1(ال٣اعت ؾُُغة جامت مً ٞاجدتها ختى زاجمتها ٠, واٖخماصا ٖلى ؤ٢ىا٫ الى٣اص آلازٍغ اهخما٢ا مً َظا الخٍٗغ

ًم٨ً لىا جدضًض ممامذ الغواًت الٗاَُٟت, اإلاخمشلت في التر٦حز ٖلى الٗاَٟت والاَخمام بها, والهُام بالُبُٗت 

غ الخؼن والُإؽ واإلال وال٤ًُ بالخُاة, والتر٦حز ٖلى الخُا٫ وا للجىء الضاثم والخٛجى بها وبض الخُاة ٞحها, وجهٍى

بت في اإلاىث التى جضٞ٘ ؤخُاها بلي مداولت الاهخداع. وفي مٗٓم الغواًاث طاث  ً, والٚغ ا مً الىا٢٘ الخٍؼ بلُه َغب 

ت بؿبب ماصمت الٗاَٟت للىا٢٘ والخ٣الُض الاظخماُٖت.  الاججاٍ الٗاَٟي جخمسو الجهاًت ًٖ ؤخضار مإؾاٍو

ىضما هخٟدو خُلت الغواًت الؿٗىصًت في ال٣غ  ا ٚحر ٢لُل مجها ٌٗبر ًٖ الاججاٍ الٗاَٟي. ٖو ً, هجض ٖضص  ن الٗكٍغ

غة في ٖام  م 0626بل وه٣ى٫ بن بضاًت الغواًت اليؿاثُت في اإلامل٨ت بغواًت "وصٖذ آمالي" ب٣لم ؾمحرة بيذ الجٍؼ

ا ؾ٩ُىن ا لخمِـ" ٧اهذ في َظا الاججاٍ, زم جلتها ب٣ُت ؤٖمالها الغواثُت في اللىن هٟؿه. زم ظاءث عواًت "ٚض 

ا ٖضًضة ؤزغي في  حَر ا ًا آصم" لهُٟت ٖىبر وعواًت "ال ٖاف ٢لبي" ألمل دمحم قُا, ٚو لهضي الغقُض, وعواًت "ٖٟى 
                                                           

 م.ٕٚٓٓآذار \لثقافية األسبوعية, مارس, ومقال فرايل احلوار حول "الرواقة السياسية يف األدب السعودي", اجمللة اٖٚٚ-ٖٙٚ"الرواقة السياسية", ص    ٔ
م, ودرس يف عمان وبغداد والقاىرة وحاز على درجة الدكتوراه من جاعة بلغراد, وقد سحبت جنسيتو ٖٖٜٔولد يف أسرة سعودقة من جند عام      ٕ

نعت معظم رواايت عبدالرزتن منيف م. وقد مٕٗٓٓم, فعاش خارج ادلملكة منتقال بُت بَتوت ودمشق وفرنسا حىت تويف عام ٖٜٙٔالسعودقة يف 
 من التداول داخل ادلملكة العربية السعودقة الحتوائها مواد متنازعا فيها. 

 م.ٜٚٛٔ, اذليئة ادلصرقة العامة للكتاب, طبعة ٔٙٔأصوات جدقدة يف الرواقة العربية, ص     ٖ
 نادي األديب ابلرايض.م, الٜٕٓٓ, الطبعة األوىل ٚٙانظر: "الرواقة النسائية السعودقة, ص     ٗ
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ت  َظا الاججاٍ. ومً بحن ال٨ّخاب ًمشل ٖبضهللا الجٟغي َظا الاججاٍ في الٗضًض مً عواًاجه, ٦ما جدمل الجٖز

و"ما بٗض الغماص"  ،و"ٖىا٠َ مدتر٢ت" لُاَغ ٖىى ؾمامالٗاَُٟت عواًت "ومغث ألاًام" بٗض لخامض صمجهىعي 

ا مً الغواًاث لٗضص مً ال٨ّخاب. ، ولخالض باَغفي حَر  "٢هت خب مجىؾُت" لٗبضالغخمً مى٠ُ ٚو

عاثضة الاججاٍ الٗاَٟي في الغواًت الؿٗىصًت, و٢ض جمحزث ٧اٞت عواًاتها بُاب٘  )0(حّٗض ؾمحرة دمحم زاق٣جي

٤ ُٖيُ٪" الٗاَٟت والخب واإلاٛامغة  اث صامٗت" و"بٍغ مل اإلاغؤة, ابخضاء  مً "وصٖذ آمالي" و"ط٦ٍغ والؼواط ٖو

" الهاصعة بحن ٖامي  ا0642 –م 0626و"وعاء الًباب" و"واصي الضمٕى  م. وؤزظث ال٨خابت البِئت ألاظىبُت م٩اه 

, والازخماٍ بحن ا لب عواًاتها, خُض ًدؿجى لصخىنها الغواثُت الل٣اء بما زٝى ا أٚل ًًّ لغظا٫ واليؿاء وال ؾغص

" التى جضعو  جدخاط ل٨شحر مً ألا٢ىٗت للدؿتر ًٖ الغ٢ابت الظخماُٖت ؤو الضًيُت, ٚحر عواًت "٢ُغاث مً الضمٕى

ت ٩ٞاهذ الجهاًت ٚحر ؾُٗضة. و"ًبضو  ت اإلاإؾاٍو ؤخضاثها في البِئت املخلُت. ٦ما ؾُُغث ٖلى مٗٓم عواًاتها الجٖز

٠ُ جل٪ ؤن َا٢تها ؤلابضاُٖت ال حؿ٘ لٛحر م ىظت الخؼن واإلاإؾاة اللخحن ٢امذ ٖلحها عواًاتها, وؤن اججاَها في جْى

. وع٦ؼث ال٩اجبت ظل اَخمامها ٖلى بزاعة اهٟٗا٫ ال٣اعت وقّض ٖىاَٟه, صون )3(الُا٢ت لم ٨ًً ٖم٣ُا في ؤي مجها"

غ الصخهُت ؤو بةًجاص الخٟاٖل الٗم٤ُ بحن البِئت والخاصر والصخهُت, وبهم ا ٖغيذ للبِئت الٗىاًت بخٍُى

ا. ا ْاَغًٍّ  الؼماهُت واإلا٩اهُت ٖغي 

 

                                                           
 .ىـٙٓٗٔتوفيت إثر نوبة قلبية عام ىـ, ورأست حترقرىا, ٜٖٗٔىـ, وأصدرت رللة الشرقية" عام ٜٖ٘ٔولدت مبكة ادلكرمة عام      ٔ
 م, النادي األديب ابلرايض.ٜٕٓٓ, الطبعة األوىل ٙٚخالد رفاعي, الرواقة النسائية السعودقة, ص     ٕ




