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  دراسة روایة العشاق يف احلب و�ش��اق  

  

  : التعریف �ملؤلف

،� ��اوأمرا مدينةا��زائرأعيان��با��زائر،�و�و�منم�1806سنة��ولد محمد�ابن�إبرا�يم�و���

��عا�ش �ع���ستعمار�الفر���� ��واطلع �السياسية �و�جتماعيةالتطورات �حيث والعسكر�ة �ف��ا،

  .فاطمة�وابنھ�أحمد�ووالده����عام�واحدفقد�زوجتھ�

  .1مق��ة�سيدي�عبد�الرحمن�الثعال���ودفن���سنة��وعمره�ثمان�نتو���

  

   :  روایة الدراسة 

  

تح�ي�ما�جرى�البن�أدبية�تار�خية��رواية"و�ش�ياق����ا��ب��العشاقح�اية�"ف�املؤلَّ �عت���

�س�ب�ت�التاجر
ُ
  .امللك�الشا�ع�مع�ز�رة��

لفت�الرواية�سنة�
ُ
  .1923سنة���ديب�أبو�القاسم�سعد�هللا��عل��ا�املؤرخ��َ �َ ،�وعَ 1822أ

  

  :الشخصیات الرئ�س�یة

 أب��ا�التاجر،�ي�يمة��م،��مر��وغنية�وحيدةذكية��و���فتاةبطلة�القصة�: ز�رة���س

� �جعل�ا �ُش �مُ ِد ُتْق الذي �ا��ْم �ِب رْ ع�� �ُم أحزا��ا،ر�لت���� ��ْ لَّ لِ �ةً بَّ ِح ف�انت �ومجالِس و

 .ا�كب��اامللك�حب� �ابَن �،�كما��انت�تحبُّ برَ الطَّ 

 2" والقمَر �الشمَس �ُل ِ� ْ� تُ �كأ��ا�ياقوتةً "  :�ال ائال�اتب�جمال�ا����الرواية�قيصف�

 ي�شد�أشعارً �،��انو��ول،�غ��ّ شاب�وسيم�: ابن�امللك 
ُ
�ا�س�ال����ان�يح�ُّ �ْ ا�لز�رة��

 .���الرواية�املحور�ةَ �امللك�ال��صيةَ �ل�ابُن مثِّ يُ . ھ�ألبيھفقدانَ �ھوال���آ�ستْ 

 

  : الشخصیات الثانویة

 إليھ�بوصديقھ�املقرَّ �و�مس�شار�ابن�امللك��: حسن��صية�. 

                                                             
،�وزارة��عاصمة�الثقافة�العر�يةطبعة�قسنطينة�أبو�القاسم�سعد�هللا�،�: محمد�بن�إبرا�يم،�ح�اية�العشاق����ا��ب�و��ش�ياق،�تحقيق��- 1

 .6،�ص2007،��الثقافة�

 .213،�ص��السابق� املصدر�-  2
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  ال��بري� ��لةُ عْ ُش :  ��صية �،املشا�ل �أحيانايظ�ر�أحيانا ��ان و�ختفي �ز�رةَ ��عشُق �أخرى،

 
ُ
 . مرت�ن����السنة�و�ث���املشا�ل�بي��ا�و��ن�امللك�س�ف�ان�يقوم�بز�ار��ا�مرة�أو �ْ �

 جار�ة�ز�رة�:  ��صية�خر�فة�الصيف��� 
ُ
 .س،�تقوم�بخدم��ا�و�إسعاد�ا����حيا��ا�ْ �

 ا��ار�ة�الثانية�لز�رة: ��صية�خفاشة����� 
ُ
 . ھال��بري�و��عشُق �س��انت�تحبُّ �ْ �

  ّار���صية�الشيخ�العط:  
ُ
ط�كث��ا�ب�ن�ز�رة�ا�يتوسَّ س�،�ان�تاجرً �ْ �و�والد�جواري�ز�رة��

 
ُ
 .ب�املالمن�أجل�كْس �امللك�س�و�ابِن �ْ �

  ال��وز�  : ��صية
ُ
�� �ز�رة �تدعو�ا ��ْ �انت �النَّ "س �ْح ��وز �ال�اذبة �ب�ل�" س توصف

 .القبيحة،�عاشقة�ال��بري ��وصاف

 ا��ديث� �يُ :  صاحب �املؤلِّ �ان �لسان �ع�� �و دير�القصة �يرا�ا�ف �ال�� �بالطر�قة أحدا��ا

 .مناسبة

  :ٔ��داث الّروایة 

 بَ ��ا�والُد ُم يبدأ�املؤلف�روايتھ�بالوصية�ال���يقّدِ                 
َ
: �و�ع���فراش�املوت�و البنھ� ّروايةال�ِل ط

  بأمور�الناس��ِف لُّ �َ التّ �و�عدُم  .  . .من�أد��م��العلم�و��ستفادةُ �أ�ِل �مجالسةُ مفاد�ا�تقوى�هللا�و�

  . ا��ياة�جوانِب �جميَع �لة�ال���تخصُّ إ���آخر�الوصية�املطوَّ ... الناِس �و�محبةُ �شتغال��عيو��م�و

�دُّ عَ و�ُ . ومجر�ا��اللقراء�ملعرفة�أحدا��ا���ِق وِ ْش ال�ّ �عامَل �أن�يب��َ �ُف يحاول�املؤلِّ الوصية��وع����ذه

  .�ا�بنفسھأحداِ� �اك�شاَف �ئ لقار لمة�لي��ك��َش ْح ���مقدمة�روايتھ�ُم �ال���يقدم�ا�ال�اتُب �املعلومات

�ه�إ���انفراٍج والِد �وفاةِ �عميق�البن�امللك�إثرَ �ٍن ا،�من�حزْ ديً ���الرواية�تصاعُ ��حداِث �جاء��سلسُل 

��عرُّ  ��عد �ْ ( ھ�ع��فِ بخروجھ�من�قوقعتھ�بتغي���حياتھ
ُ
�تبدأ�حياةٌ ��نا�ھ�ل�ا،�ومنوحبّ ) سز�رة��

  .  ��عل��ا�الروايةُ �َ ُتبْ �كث��ةٌ �و�التا���أحداٌث البن�امللك��جديدةٌ 

�والوصاِل �ال��بري،��عد�ا��ّبِ  ��صيِة ��عد�ظ�وِر ��حداِث �ُك �شابُ �ظ�رُ و�َ جرى�الرواية���َم يتغ�َّ          

 �واللقاءاِت 
ُ
��ذه��حداث�صاغَ �ّمِ َض ھ�حبا�قديما،�ففي�ِخ لَ بْ ال��بري�قَ س،�و�ان��ْ ب�ن�امللك�وز�رة��

  .ھروايتَ �ُف لِّ ؤَ املُ 

  

            � ��قام ��ديُب �"املؤّرُخ �هللا �سعد �" أبو�القاسم �ذلك ّروايةال�ه�ذبتحقيق ��� �عدةَ �فسلك

ـــــــاتب� �راهمي �ن مصطفى �شا" مراحل�مختلفة�حيث�بدأ�بتقديم�الكـــ و�املؤلف� ((:  ل�ا،�فق"  محمد �ن ٕا
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جده�و�أبيھ�أك���مما��عرف�عن�حياتھ��و�،فجده�مصطفى�باشا�جزائري�غ���أننا��عرف�عن�حياة�

  3. ))  1805-�1795ان�دايا�ع���ا��زائر�سنة�

التوار�خ�ا��اصة�بال���ة�ال���وجد�ا����املكتبة،�و�ال�����ذكر�أبو�القاسم�سعد�هللا��عَض و         

 �سيط�ان��ً �انصوص��ْت �َ تِ ُك 
ً
  . متفرقةٌ �كث��ة�و�أشعارٌ �عاميةٌ �و�تراكيُب �ھ�عباراٌت لُ ا�تتخلَّ �وعً مْ� ا�ـــ

�ك��ةُ                 �هللا �سعد �أبو�القاسم �الحظھ �ما �و �أما �الرواية ��� �تُ �ستطراد من��القارَئ �ُج ِر ْخ ال��

� �إ�� �،باإلضافة �تقو�َم أنّ تيار�ا �أحيانا � �حاول �اعْ �ھ ��خطاِء �جَّ وَ ما �بت��يح �فقام و��النحو�ِة �ف��ا

���معا��ة��رت�طو�الً لقد�فكَّ �((: حيث�يقول�سعد�هللا������ذا�املقام��،�ف��ا�ال���وردْت ��مالئيِة 

 �أْن ��ذا�املوضوع�فبدا����مرةً 
ُ
م����الً ل�ان�تدخُّ ����لو�فعلُت عن�ذلك�ألنّ �ُت لْ َد ��عَ و�لك�ّ �النصَّ �َ� �ّ�ِ أ

 ���بأنّ ����القارُئ اتبَ ل�س���،�و�لع����نّصٍ 
ُ
  4)) .بأمانة�لھ�النصَّ �مْ ّدِ قَ لم�أ

ال���استعمل�ا�و�العبارات��العاميِة �عند��عض��لفاِظ �روايةوقف�أبو�القاسم�سعد�هللا����ال          

: قال�فلذلك����املقدمة��ھَ بَّ ف��ا�و�قد�نَ �املوجودةَ �و��مثاَل �َم َك ا�ِ� �كما�استخرَج محمد�بن�إبرا�يم�،
 من�الس�ولة�أن�يالِح �و��مثاُل �ُم َك ا�ِ� ((

َ
�و�التجارِب �و��مثاِل �ِم َك �ذه�ا�ِ� ��عِض �أصَل �أّن �ُع طالِ املُ �ظ

��عن�الب�ئة�ع�ّ �ا�جميع�ا��ُ و�لك�ّ �العرِب �كالِم �و�ع���مأثوِر �نبو�ٍة �و�إ���أحاديَث �قرآنيٍة �إ���آياٍت ��عودُ 

  5 )).للقصة�و�لذلك�أوردنا�ا��نا�ا��ضار�ِة 

 ل�ف�رٍس �ِع �خ���عمل�ع���وْض  ��و            
َ
  : كما�ي����،�ماكن�والكتب�والدور�اتوالم�عْ أل

  يِب �ل�و�املشارب�و�املال�س�و�الز�نة�والّطِ آ�امل( و�التعاب���ا��ضار�ة���لفاِظ �ف�رُس�،

 ).ب�وال��ا�ة�،و�املنازل�و�لوازم�ارَ ـالطَّ و 

  و��مثال�ِم َك ا�ِ� �ف�رُس. 

  التعاب���السياسية�ف�رُس. 

  ماكن��ف�رُس�. 

 ف�رس�الكتب�و�الدور�ات  .  
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