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 العراق –حلٕوٛ إقمٗي كٕردشتاُ 

 ٔزارٚ التعمٗي العال٘ ٔالبحح العمى٘

 داوعٛ الصمٗىاٌٗٛ

 فاكميت العمًٕ اإلٌصاٌٗٛ

 شلٕه المغات

 قصي المغٛ العربٗٛ

 

 

 ِـ(375)ت  اخلرب يف آثار )ابَ اجلٕزٙ(

 -دراشٛ شردٖٛ  -

 

 أطرٔحٛ تكدً بّا

 عجىاُ عارف تيشكؤ

 

 الصمٗىاٌٗٛ، ِٔ٘ دسء وَ وتطمبات ٌٗن دردٛ دكتٕرآ فمصفٛ يف األدب العرب٘إىل دلمض شلٕه المغات، جباوعٛ 

 

 بإشراف

 د. ظاِر لطٗف كرٖيأ. 

 

 

 

 ً 2015         ِـ      7214          ك     4572

 



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 7 

 

 

وكدوٛ
 

 

 

 

 

 
 



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 4 

 

 مقدمة
وعلى آلو  سلم()صلى اهلل عليو و  اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على خَت اؼبرسلُت ؿبمد األمُت

 وأصحابو الطاىرين إُف يـو الدين...
 أما بعد:

، ومن ذلك الًتاث األدفيو  دب العري األ فإفّ  ي األصيل الذي كنوز َف سبتد إليها أيدي الباحثُت حىت اليـو
رؤى اؼبتعددة، ب االتقليب والتنقيب يف زواياىبأمس اغباجة إُف  ىذهو  والسيما قسم اؼبخطوطات اؼبكتبات تذخر بو

 ـبتلفة، وقراءات جديدة.
اػبرب يف ، ألنّو بعد اطبلعو على كتاب )َف يطل البحث يف اختيار موضوع ألطروحتو الباحث وحُت رغب

 وحداثة ، وىو جّدةابتغاىااليت  فيو ضالّتو وجد( ، د. ؿبمد القاضي-دراسة يف السردية العربية–األدب العري 
وىو )اػبرب(، واختار الكتب اػبربية لػ)ابن دية اغبديثة على جنس سردي قدًن لذا آثَر تطبيق اؼبناىج السر  ،اؼبوضوع

 :أدب )ابن اعبوزي( ما يأيت على دراسة وكانت اغبوافز الدافعة لواعبوزي( أمنوذجاً، 
 .وعاظوو  عصره وفقهائو منزلتو الرفيعة بُت علماء أواًل:

ستها على وفق اؼبناىج اغبديثة، وىذا ما قاـ بو ثانياً: شغف الباحث بقراءة الكتب الًتاثية القدمية ودرا
 ( يف العصور اؼبتأخرة.  -دراسة أسلوبية–أثناء دراسة اؼباجستَت حيث اختار )شعر صفي الدين اغبّلي 

رأى من واجبو أف يدرس ىذه اآلثار اػبربية اؼبتمثلة يف اختياره لػ)أخبار النساء، وأخبار اغبمقى  ثالثاً:
األذكياء، وأخبار الظراؼ واؼبتماجنُت( دراسة سردية، والسبب من وراء ذلك نوعية ىذه واؼبغّفلُت، وأخبار 

 السردية ومكوناهتا ووسائلها. الدراسة، ألنّو وبعد قراءتو ؽبذه اآلثار ومعاينتها اتضح لو اشتماؽبا على األساليب
النقاد لدراسة شاع يف أوساط الباحثُت و -حاوؿ الباحث تطبيق منهج نقدي أدي حديث رابعاً: 

يف بْعِث جزٍء من الًتاث منو  رغبة( الخبرعلى جنس سردي قدًن متمثل يف ذات ) -النصوص السردية اغبديثة
 اإلسبلمي.

 وقفت الدراسة على ضربُت من اؼبصادر:
اآلثار اػبربية لػ)ابن اعبوزي( )أخبار النساء، وأخبار اغبمقى واؼبغفلُت،  الرسالة وىو نص األوؿ: ما خيصّ 

كتاب القصاص و أخبار األذكياء، وأخبار الظراؼ واؼبتماجنُت( ىذا فضبًل عن مؤلفاتو األخرى كػ)صيد اػباطر، و 
 .، ...وغَتىا(لفتة الكبد يف نصيحة الولدواؼبذّكرين، و 

الكتب اؼبًتصبة إُف اللغة العربية والدراسات اليت نشرت من  يمنهج االطروحة وىمصادر  الثاين: ما خيصّ 
)جَتار ثُت والنقاد العرب، أّما بالنسبة للكتب اؼبًتصبة فقد استعاف الباحث بكتاب خطاب اغبكاية قبل الباح
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(، ومن الدراسات والكتب تزفيتاف تودوروؼ) مفاىيم سردية (، وجَتالد برنس) اؼبصطلح السردي، و جينيت(
واػبرب يف األدب العري )د.ؿبمد  ،(طُتسعيد يق) الكبلـ واػبرباؼبنشورة يف ؾباؿ الدراسات السردية باللغة العربية: 

إُف إدراؾ مكنوناهتا والتعمق يف  ، والببلغة والسرد )ؿبمد مشباؿ(، ومراجع أخرى كثَتة سعى الباحثالقاضي(
 .لدراسة اغباليةيف استلزمو امرجعياهتا وانتقاء ما 

فجػػاء البحػػث يف سبهيػػد  ،ى مقوالهتػػاسػػة قائمػػًة علػػوحبسػػب مقتضػػيات الدراسػػات السػػردية كانػػت ىيكليػػة الدرا
 .فصوؿ وُقّدـ ؽبا دبدخٍل نظري وثبلثة
 ودالالتػو الذاتيػة لػػ)ابن اعبػوزي( وبيػاف معػاين اػبػرب ةمن السَت  اً يسَت  اً حاوؿ الباحث يف التمهيد أف يذكر جزء 

، وأنواع اػبرب اللغوية واالصطبلحية ووجهات النظر اؼبختلفة حوؿ كونو جنساً سردياً قدمياً أـ نوعاً من السرد القدًن
 ، مث ينتقل بعد ذلك إُف توضيح العبلقة اليت ذبمع اػبرب بالسرد والسردية.وخصائصو ومقاصده

 مبحثُت كاآليت: علىوقّسمو دبدخل  ىذا الفصل : بدأمكونات السرد كأساليبو :الفصل األكؿ
ا نػػص سػػردي، وىػػو )السػػارد، واؼبسػػرود، اؼبكونػػات الػػيت ال خيلػػو منهػػ علػػىرّكػػز الباحػػث فيػػو  مكونػػات السػػرد: :المبحػػا األكؿ

 .واؼبسرود لو(
 )السرد اؼبوضوعي، والسرد الذايت(.ومها  يف السرد بياف األسلوبُت اؼبتبعُتباىتّم الباحث  أساليب السرد: :المبحا الثاني
 مها:مبحثُت أو وسيلتُت  علىحبسب وسائل السرد  ووقّسموضع يف مقدمتو مدخبًل : كسائل السرد: الفصل الثاني

بدأ الباحث ىذا اؼببحث مثل بقية اؼبباحث دبهاد نظري مث بُّت حدود العبلقة الػيت تػربا الوصػف مػع  :الوصف: المبحا األكؿ 
 (.اإليهاميةالوظيفة التفسَتية، و الوظيفة التزينيية، و الوظيفة وظائف الوصف )من مثّ ذكر و السرد والفرؽ بينهما 

 (.لى قسمُت )اغبوار اػبارجي( و)اغبوار الداخليار لغة واصطبلحاً، وقّسم اغبوار عو شرح معٌت اغب :الحوار :المبحا الثاني
 :أربعة مباحثى علوقّسمو  اً نظري : وضع الباحث لو مدخبلً عناصر السرد: الفصل الثالا
 (.سق الدائرينالبع، ونسق التضمُت، و ّف األنساؽ اؼبعتمدة يف ىذه األخبار، كاآليت: )نسق التتاإ :الحدث: المبحا األكؿ
يت اسػتوحت اؼبرجعيػات الػ وانتقػل إُف من خبلؽبا تقدـ الشخصيات اػبربية،بُّت أىم الوسائل اليت  : الشخصيات:المبحا الثاني

 منها.
لػػى )الػػزمن الػػذايت أو النفسػػي، والػػزمن اؼبوضػػوعي أو الطبيعػػي(، وانتقػػل إُف ذكػػر الػػزمن عقػػاـ بتقسػػيم  :: الزمػػافالثالػػاالمبحػػا 

 :اليت استخدمت يف ىذه األخبار وىي (لزمنيةالتقنيات ا)
 : التواتر أو التكرار.ثالثاً : اغبركة السردية أو اؼبّدة أو الدميومة. ثانياً  .: الًتتيب السرديأوالً  

)اؼبكػػػاف العػػػاـ أو اؼبفتػػػوح، واؼبكػػػاف اػبػػػاص أو اؼبغلػػػق، واؼبكػػػاف  مهػػػا: ثبلثػػػة أنػػػواعقسػػػم اؼبكػػػاف علػػػى  :المكػػػاف: الرابػػػ المبحػػػا 
 .أرخيي(الت

وأُردفػت اػباسبػة بسػرٍد ، نتػائج مػن الدراسػة أىػم مػا وقفػت عليػو اإلشارة إُففيها  تّ  باستنتاجاتوختم البحث 
وبغيػػة التعريػػف دبضػػموف األطروحػػة ومنهجهػػا  ،ودورياتػػو العربيػػة منهػػا واألجنبيػػة مراجعػػوالبحػػث و  ؼبصػػادرتفصػػيلي 
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 اإلنكليزية.الكوردية واللغة عن األطروحة باللغة  حية أخرى جرى يف هناية األطروحة تسطَُت موجزٍ  بلغات
أّما من ناحية منهج الدراسة وىيكليتها فقد اعتمدت ىذه الدراسة على منهجية الدرس البنيوي الشكبلين 
مسبارًا يكشف عن القيمة البنائية واؽبيكيلة لآلثار اػبربية، من خبلؿ فحص اؼبكونات السردية اليت نشأت منها 

السردية اؼبكونة ؽبا، واعتمد الباحث على ) والعناصر فيها، اؼبستعملةالوسائل ومعرفة أساليبها، و  تلك األخبار،
العري،  السرد أنواعمن  بوصفو نوعاً للوصوؿ إُف فهم قريب من الدقّة عن اػبرب ( يف دراسة ىذه األخبار، اللسانية
 ولكّنو، يف دراسة النصوص اػبربية احي اؼبتعارؼ عليهئلحاطة بكّل اعبوانب والنوال و اعبادةغم من ؿباوالترّ وعلى ال

على كافة  ع تعميمهايستط وَف ،اليت حاوؿ دراستها ئج قد يعّدىا ـبصصة باآلثار اػبربيةصل إاّل إُف نتايَف 
 األخبار.

 :اآلتيةيف النقاط  منهادت بعض منها ذبسّ  الباحث من مشكبلت عاىن الدراسةذه وَف زبل ى
دراسة كّل ىذه النصوص، لذا آثر اختيار مناذج منها علػى الباحث أماـ صعوبة  دفعت اراألخبكثرة ىذه -7

 سبيل التمثيل.
  اغبديثة.القدمية و اؼبراجع اؼبصادر و عناء اغبصوؿ على -4
 ترصبة اؼبصطلحات سواء يف السردية أـ يف غَتىا من الدراسات األدبية. يف اختبلؼ وجهات النظر-1

الذي  : )ظاىر لطيف كرًن(الدكتور يأستاذلشكر إُف اؼبشرؼ على ىذه االطروحة، أتقدـ بعظيم ا وأخَتاً 
إِف،  االيت قدمه على كّل التوجيهاتو  رعى ىذا البحث منذ أف كاف فكرة، حىت أصبح حقيقة ماثلة لؤلعُت،

 عربوف اؼبتواضع العمل ىذا لو أقدـف الرحلة العلمية، ىذه ىاد يف خَت ِف كاف حيث ،هبا أمدين اليت ؼبعرفةعلى او 

 وأف جيزيو خَت اعبزاء. ووافر الصحة لعلم دوماً اً لخر ذ جيعلو أف اهلل أدعوو  ،احًتاـ وتقدير
نشر  سبقو من جهود يف قد حاولت من خبلؿ ىذه االطروحة، تقدًن جهد متواضع يضاؼ إُف مال

عّز وجل أواًل ودبساعدة من  ، فإف كنت قد وفقت فيما صبوت إليو، فبتوفيق من اهللالًتاث اإلسبلمي ودراستو
، وإف كاف السعي قد قصر ي دوف ربقيق الغاية، فحسيب أّنٍت حاولت ـبلصاً، وبذلت يف ثانياً  أستاذي اؼبشرؼ

أف يشوهبا النقص شأهنا شأف أي صنيع من ، وال بّد سبيل ذلك غاية جهدي، وما أوتيت من العلم إال قليبلً 
 تثٍت منو نفسي.س، ال أبشري آخر

  أسأؿ أف جيعل عملي ىذا خالصاً لوجهو الكرًن، وأف ينفع بو، وأف يوفقنا إنّو ظبيع ؾبيب.واهلل
 الباحا                                                                               

 عارفعثمان  تيشكوَ                                                                        
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 ىػ(095 -ىػ 015) السيرة الذاتية لػ)ابن الجوزم(
اظبو، ىو صباؿ الدين أبو الفرج عبدالرضبن بن علي بن ؿبمد بن علي بن عبيداهلل بن عبداهلل : اسمو كنسبو -

ؿبمد بن عبداهلل بن عبدالرضبن بن  بن ضُبّادي بن أضبد بن ؿبمد بن جعفر بن عبداهلل بن القاسم بن النضر بن القاسم بن
          (1)القاسم بن ؿبمد بن أي بكر الصديق، القرشي التيمي البكري البغدادي اغبنبلي.

بعد اؼبائة اػبامسة، من  (3)أو تسع أو عشر (2)أّما عن سنة مولده فقد اخُتلف فيها ما بُت سنة شباين: مولده -
الراجح من بُت ما سبق، أنّو ولد يف سنة عشر وطبسمائة ىجرية، وذلك ألّف دوف ترجيح إلحدى ىذه السنوات. ولعّل 

أغلبية اؼبؤرخُت ذكروا ىذا التأريخ ومن بينهم : )الذىيب، وابن كثَت، وابن العماد، ... وغَتىم(، أّما مكاف والدتو، فكاف 
 (4)يف درب حبيب من هنر اؼبعّلى يف اعبانب الشرقي من بغداد.

ابن اعبوزي حبناف األبوين، وذلك ألفَّ أّمو أمهلتو بعد وفاة والده، وىذا ما يؤكده ابن اعبوزي  َف ينعم: نشأتو -
، وَف تكن ىذه األسرة حباجة إُف إعانة الوالد ألفَّ أّمو  (5)يف قولو :"... فإفَّ أي مات وأنا ال أعقل، واألـ َف تَػْلَتِفْت إِفَّ"

ن أِلَف الًّتَؼ فينبغي أف يتلطف بنفسو إذا أمكنو. وقد عرفُت ىذا من نفسي، كانت غنية، وىذا ما صرََّح بو بنفسو :"فم
 .(6)فإيني رُبييُت يف تَػَرٍؼ فلّما ابتدأُت يف التقلل وىجر اؼبشتهي، أثػََّر َمعي مرضاً قطعٍت عن كثَت من التعبد"

ما استنتجناه من كبلمو وىذا  (7): كاف أوؿ ظباعو يف سنة ست عشرة وطبسمائة،تعليمو كمجالسو العلمية -
:"فإيّن أذكر نفسي وِف مهة عالية وأنا يف اؼبكتب ابن ست سنُت وأنا قرين الصبياف الكبار، قد رزقت عقبًل وافرًا يف 

، أي إنّو بقي ربت رعاية والدتو حىت ىذا السن ألّف اؼبصادر تشَت إُف أفَّ ابن اعبوزي (8)الصغر يزيد على عقل الشيوخ"
عمَّتو، وىذا ما قالو )ابن العماد( :"وؼبا ترعرع ضبلتو عّمتو إُف مسجد أي الفضل بن ناصر وىو خالو انتقل إُف كنف 

، وكاف ـبتلفًا عن بقية الصبية (9)فاعتٌت بو وأظبعو اغبديث وحفظ القرآف وقرأه على صباعة من القراء بالروايات ..."
ت يف األمور األقّل شأنا من ربصيل العلم وىذا ما يذكره لنا وذلك لعدـ اىتمامو باللعب واللهو والضحك وإضاعة األوقا

، ويستمر يف رواية مشاىد (10)يف قولو : "فما أذكر أيّن لعبت يف الطريق مع الصبياف قا وال ضحكت ضحكًا خارجاً"
                                                      

، كالذيل 999/ 4، كشذرات الذىب في أخبار من ذىب، ابن العماد الحنبلي، 99/ 4ينظر: تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذىبي،  (1)
، كالبداية كالنهاية، ابن  145/ 9، ككفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ابن خلكاف، 455-999/ 1على طبقات الحنابلة، ابن رجب، 

 .19/92كثير، 

 .149/ 9( ينظر: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، 2)

 .933/ 91( ينظر: سير أعالـ النبالء، شمس الدين الذىبي، 3)

 .933/ 91، كسير أعالـ النبالء، 421/ 2ينظر: مرآة الزماف، أبو المظفر،  (4)

 .954صيد الخاطر،  (5)

 .450المصدر نفسو،  (6)

 .99/ 4ينظر: تذكرة الحفاظ،  (7)

 .99لفتة الكبد في نصيحة الولد،  (8)

 .995/ 4( شذرات الذىب في أخبار من ذىب، 9)

 .95-99( لفتة الكبد في نصيحة الولد، 10)
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ر آخذ جزءاً من حياتو يف صغره، فيقوؿ : "ولقد كاف الصبياف ينزلوف إُف دجلة ويتفرجوف على اعبسر وأنا يف  زمن الصغ
 .(1)وأعقد ُحجزة من الناس إُف جانب الرّقة فأتشاغل بالعلم"

وقاؿ سبطو ابن اؼبظفر :"كاف جّدي زاىداً يف الدنيا متقلبًل منها وما مازح أحد قا وال لعب مع صيب وال أكل 
الكبلـ ابن كثَت بقولو  ، وقد أكد ىذا(2)من جهة ال يتيقن حّلها وما زاؿ على ذلك األسلوب إُف أف توفاه اهلل تعاُف"

:"وكاف وىو صيب دينًا ؾبموعًا على نفسو ال خيالا أحدًا وال يأكل مافيو شبهة، وال خيرج من بيتو إاّل للجمعة، وكاف ال 
كانت ؾبالسو العلمية وخطبو يف اؼبساجد مكتظة بالناس بدءًا بأرباب الدولة وذوي السلطة  .(3)يلعب مع الصبياف"

واألمراء والوالة( والعلماء والفقهاء وانتهاًء بالفرد البسيا يف اجملتمع. وقد ذكر أنو أحب الوعظ وؽبج بو، )اػبلفاء والوزراء 
ىػ( فطلب ابن اعبوزي حلقتو، فردوا 345فقد وعظ الناس بشكل رظبي عندما تويف ابن الزاغوين يف سنة ) (4)وىو صيب،

ير وأورد لو فصبًل من اؼبواعظ، فأذف لو يف اعبلوس يف جامع طلبو لصغر سنو، ولكنو َف ييأس بل ذىب إُف زيارة الوز 
 (5)اؼبنصور، وىكذا بدأ وعظو يف اؼبساجد، أّما يف غَتىا فقد وعظ وىو ابن عشر سنُت إُف أف مات.

لقد كاف البن اعبوزي باٌع طويل يف شىت أنواع العلـو والفنوف، وكاف شديد الصرح على أف يكوف  :مصنفاتو -
كّل ىذه العلـو والفنوف وقد بدأ هبذا العلم منذ صباه فيذكر لنا أنّو :"صنََّف سنة شباف وعشرين وطبسمائة،   لو تصانيف يف

، وؼبا ُسِئَل عن عدد تصانيفو قاؿ بأنّو :"زيادة على ثبلشبائة وأربعُت مصنفاً منها (6)وقاؿ : وِف من العمر سبع عشرة سنة"
 .(7)منها ما ىو عشروف ؾبلداً وأقّل"

تويف ليلة اعبمعة بُت العشاءين الثالث عشر من رمضاف، ولو من العمر سبعة وشبانُت سنة، واؼبوافق  :كفاتو -
)سبع وتسعُت وطبسمائة( وغسلو الشيخ ابن سكينة وقت السحر، وغلقت األسواؽ، وجاء اػبلق، وصلى عليو ابنو أبو 

وأوصى أف  (8)فن يف بغداد بباب حرب، عند أبيو.القاسم علي اتفاقاً، مث ذىبوا بو إُف جامع اؼبنصور فصلوا عليو، ود
 يكتب على قربه :

 يا كثَت العفو عمػن        كػثػر الذنػب لديو
 جاءؾ اؼبذنب يرجو الػ    ػصفح عن جـر يديو
 (9)أنا ضيٌف وجزاء الػ        ػضيف إحساٌف إليو 

                                                      

 .95لفتة الكبد في نصيحة الولد،  (1)

 .995/ 4( شذرات الذىب في أخبار من ذىب، 2)

 .90/ 19( البداية كالنهاية، 3)

 .991/ 4، كشذرات الذىب في أخبار من ذىب، 932/ 91ينظر: سير أعالـ النبالء،  (4)

 .99/ 4، كتذكرة الحفاظ، 499-492/ 1ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة،  (5)

 .492/ 1الذيل على طبقات الحنابلة،  (6)

 .991/ 4( شذرات الذىب في أخبار من ذىب، 7)

 .991/ 4من ذىب، ، كشذرات الذىب في أخبار 495/ 1ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة،  (8)

 .925/ 91( سير أعالـ النبالء، 9)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 6 

 
 :  (Al Khabar)الخبر  -

طلحات، والسيما يف ؾباؿ األدب واللغة، يستوجب االنطبلؽ الريب يف أّف بناء مفهـو أي مصطلح من اؼبص
 من ربديد معناه اللغوي، لذلك فإننا نعرج على اؼبعاجم لبياف معٌت اػبرب، ومن مثّ ننتقل إُف معناه االصطبلحي. 

 : الخبر لغةن -
وجّل العاَِفُ دبا كاف وما  وردت كلمة )اػبرب( يف اؼبعاجم دبعاف عّدة من أمهيها: "خرب: اػبَبَُت: من اظباء اهلل عزّ 

(( فَاْسَأْؿ بِِو َخِبَتًايكوُف. َخبُػْرُت باألمِر، أي َعِلْمُتُو. وَخبَػْرُت األمَر َأخبُػرُُه إذا َعَرفْػُتُو على َحقيَقِتِو. وقولو تعاُف : ))
واػبَبَػُر: ما أتاَؾ ِمْن نَػَبِإ َعمَّْن َتْسَتُخربُ. ابن  ؛ أي اسَأؿ َعْنُو َخبَتاً خَيْبُػرُُه. واػبَبَػُر، بالتحريك: واِحُد األخباِر.(09الفرقاف، )

واػبرُُب واػِبربَُة واػبربَُة  ِسيَده: اػَبرَب النبأُ. واعبمع َأخباٌر، وَأخابَُت صَبُع اعَبمِع، ... ، وَخبػَّرَُه بكذا وَأخبَػَرُه : نَػبَّأَُه، ... ، واػِبربُ 
خبُػرَُة، ُكلُُّو : العِ 

َ
خبَػرَُة واؼب

َ
قوؿ ُيتمل الصدَؽ والكذب  -، واػبَبَػُر :"ما يُنَقُل وُُيَدَُّث بو قواًل أو ِكتابًة. و(1)لُم بالشيء"واؼب

 .(2)والكذب لذاتو. ج : أخبار . جج : أخابَت"
واأَلْخباري :"بفتح األلف وسكوف اػباء اؼبعجمة وفتح الباء يف آخرىا الراء، ىذه النسبة إُف األخبار ويقاؿ ؼبن 

 .(3)لقصص والنوادر )اأَلْخباري( ..."يروي اغبكايات وا
على الرغم من ىذه اؼبعلومات اللغوية، إاّل أنّنا ال ندرؾ سبامًا حقيقة اػبرب، ألهنا تبقى عاجزة وقاصرة عن بياف، 
 وإدراؾ عبلقتو بالنقد واألدب، ما استوجب علينا، العودة إُف اؼبصنفات األدبية القدمية، والدراسات اغبديثة لفهم داللتو

 االصطبلحية. 
 :الخبر اصطالحان -

تبوأ )فن اػبرب( مكانة مرموقة وبارزة يف النثر العري القدًن، لكونو "أقدـ األشكاؿ السردية العربية، ألنّو نتاج 
، وقد ورد إُف جوار ألفاظ أخرى من قبيل : )اغبديث، (4)شفوي تناقلتو الرواة واستمتع بو الناس يف ؾبالسهم اػباصة"

 غبكاية، والطرفة، والنادرة(، وىي كلمات تستعمل أحياناً بعضها مكاف بعض.والقصة، وا
وارتبطت لفظة اػبرب باغبديث الذي يعٍت كما ىو معروؼ "كلُّ ما ُنِسَب إُف النيب )صلى اهلل عليو وسلم( من 

اػبوؼ على كبلـ الرسوؿ من ،يرجع إُف أّف اػبرب نشأ نشأة دينية، فكاف الدافع من ظهوره ىو (5) قوٍؿ أو فعٍل أو تقريٍر"
وقد تركت ىذه النشأة أثرىا يف بناء اػبرب األدي أحياناً، إذ قبده قائما على السند واؼبنت، ولعّل ىذه (6) الوضع والتغيَت،

ميزة أو خاصية مشًتكة بُت اػبرب واغبديث، غَت أف الوظيفة اؼبنوطة بالسند زبتلف فيهما، ألفَّ وظيفة السند يف اغبديث 
                                                      

 .9/1595لساف العرب، باب الخاء،  (1)

 . 910المعجم الوسيط، باب الخاء،  (2)

  .1/94ىػ(، 039( األنساب، أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني )ت3)

 .152، د. ركاف الصفدم، الفن القصصي في النثر العربي حتى مطل  الخامس الهجرم (4)

 .135( المعجم الوسيط، باب الحاء، 5)

 كما بعدىا. 45، د.عبداهلل إبراىيم، -بحا في البنية السردية للموركث الحكائي العربي–ينظر: السردية العربية  (6)
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؛ أي الربىنة على مصداقيتو من أنّو قد صدر من الرسوؿ فعبًل، أّما يف اػبرب فاإلسناد وسيلة التحقيقبوي ىي الن
؛ أي إيهاـ اؼبتلقي )القارئ أو السامع( أفَّ اػبرب فبكن الوقوع يف اغبياة الواقعية إف كاف مداره على األحداث، للمشاكلة

ّف بعض األخبار تتكوف من مشهد حواري معُّت ال غَت، وعلى اؼبتلقي أف وفبكن القوؿ إف كاف مداره على األحاديث، أل
أو ردّبا ظبي بذلك تعبَتًا عن صفتو الشفوية، ألّف الكبلـ العاـ اليومي اؼبتداوؿ (1) يستنبا اغبكمة أو اؼبوعظة من ورائو،
 بُت الناس شفاىة يسمى اغبديث.  

عالقة باػبرب حىت بعد تطوره )اؼبقصود بو أي انتقالو من  (السند كالمتنظّلت السمة الثنائية القائمة على )
أخبار شفوية إُف أخبار مكتوبة ومبتدعة من قبل اؼبؤلّفُت غَت معرويف اؽبوية(، وتشف عن أصوؽبا الشفوية القائمة بُت 

 )أي أنشأ اػبرب من عند اؼبرِسِل واؼبرَسل إليو أو بُت الراوي واؼبروي لو، ألّف مبدعو وإف كاف اؼبنشأ اغبقيقي ؽبذا اػبرب
نفسو(، إاّل أنّو يتعُت عليو أف ينسب اػبرب إُف غَته يف أغلب األحياف كي يوىم اؼبتلقي دبصداقيتو وواقعيتو، وجيعل نفسو 
ناقبًل لو ال يردد إاّل ما ظبعو؛ دبعٌت أّف ىذه السلسلة من األظباء اليت تسبق اؼبنت جعلت من اػبرب شكبًل سرديًا ؾبهوؿ 

ليف، والسيما يف القرف الثالث اؽبجري، ألّف اػبرب أخذ يغدو منوااًل للوضع وؾبااًل لئلبداع والتفنن وإظهار اؼبهارات اؼبؤ 
اللغوية والسردية، مع سبسك مبدعيو بسمة التخفي وراء تلك األظباء، ملبسُت ابتكارىم ثوب التكرار الذي ابتدعوه إّما 

    (2)أو ألّف العادة جرت هبذه الطريقة وعلى ىذا اؼبنواؿ بُت اؼبؤلفُت.ألسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية 
وحسبما يرى )إبراىيم صحراوي( أفَّ األخبار ىي : أحداث اؼباضُت وأفعاؽبم وأقواؽبم، وما يطرأ من تغيَتات 

حقوف عن السابقُت، على حياهتم وأوضاعهم، حسبما يتناقلها )األخبار( الرواة مع اختبلؼ رواياهتم، ويتحدث هبا البل
 (3)فبن شاىدوا ذلك اػبرب أو ظبعوه من الرواة.

أّما اػبرب عند )ؿبمد مشباؿ(: فهو "جنٌس سردٌي يتسيم تارة باؽبزؿ والفكاىة وتارة بالغرابة الطبيعية، وىو نٌص 
خطاب اػبرب السردي،  ، واؼبقصود بالبساطة ىو اإلجياز يف(4)واقعٌي بسيا يتوجو إُف اؼبتلقي برسالة تثقيفية وخلقية"

فيها ـبتزلة، حبيث  -اليت قد ربضر أو قد تغيب-الذي يقـو باختزاؿ النص، فيصبح ؾبّرد حكاية تكوف مكونات السرد 
ال تسمح ألي من تلك اؼبشّكبلت )الزمن، واؼبكاف، والشخصيات، واغبدث( باالمتداد، لتشغل مساحة واسعة من 

 (5)الوصف والتصوير.
 أبو ىيف( بأنّو :"فن قصصي يغلب عليو قوُؿ اغبقيقة ويشَت إُف سرد شيء من التأريخ، ... وقد عرّفو )عبداهلل

، يف األقاصيص  ، ويرى كثٌَت من النقاد أفَّ اػبرب كفن قصصي يشَت إُف أكثر نزوعات التجديد القصصي كما تعرؼ اليـو
 . (6)االنطباعية"

                                                      

 .155ينظر: معجم السرديات، محمد القاضي كآخركف،  (1)

 .151-155نفسو،  رج ينظر: الم (2)

 .09السرد العربي القديم )األنواع كالوظائف كالبنيات(،  ( ينظر:3)

  .15-9( البالغة كالسرد جدؿ التصوير كالحجاج في أخبار الجاحظ، 4)

 .11ينظر: المصدر نفسو،  (5)

 .119(، 42)العدد  ( مصطلحات تراثية للقصة العربية، مجلة التراث العربي،6)
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ؿ سواء أكاف من جنس اؼبقدس قرآناً وحديثاً أـ من جنس واػبرب كما يقوؿ )ؿبمد القاضي( ، ىو :"كّل ما يقا
. ولو  الدنيوي كالقوؿ اؼبأثور وذكر الوقائع ووصف البلداف ، ... ، وىو فرٌع من فروع اؼبعرفة يف القدًن ما يف ذلك شكٌّ

ّدداً. فللخرب بشىت اؼبعارؼ اؼبتداولة بُت العرب صبلت ال تنكر. غَت أهّنا صبلت غامضة يعسر أف نضبا ؽبا إطارًا ؿب
، وىذه الصبلت الغامضة، أصابت كثَتًا من الدارسُت باالرتباؾ (1)وشائج تشّده إُف التأريخ واألنساب واآلداب"

والضبابية حوؿ ماىية اػبرب، لذا من الطبيعي أف قبد بعضهم يعدُّه تأرخيًا أو نوعًا من أنواع السَتة الذاتية أو فّنًا أدبياً 
 مستقبًل حبدي ذاتو. 

 : (Literary Genre)الجنس األدبي - 
نلحظ أّف أغلب الذين اىتموا بتعريف اػبرب، حاولوا وضع اػبرب يف دائرة األجناس األدبية القدمية، فكلمة 

(Genre( يف "أصوؽبا البلتينية ربيلنا على معنيي األصل )Genus( والوالدة )Generis")(2) أّما يف اللغة العربية ،
، أو كما "يف اصطبلح اؼبنطقيُت: ما يدّؿ كثَتيَن ـبتلِفَُت باألنواع، فهو أعمُّ من النوع، (3)"شيء كل من الضَّربُ  اعبِْنسُ "

 .(4)فاغبيواف جنٌس، واإلنساف نوع"

أّما من الناحية االصطبلحية فػ)اعبنس األدي( يف أكثر التعريفات شيوعًا "ىو مقولة تسمح باعبمع بُت عدد 
 وىو، (5)ايَت ـبتلفة وترسي يف الوقت نفسو قواعد لقراءة ىذه النصوص وتأويلها"معُّت من النصوص حسب مع

 .(6)"اصطبلح عملي ُيستخَدـ يف تصنيف أشكاؿ اػبطاب؛ وىو يتوسَّا بُت األدب واآلثار األدبية."
تضحت وكاف )د.سعيد يقطُت( أكثر النقاد وضوحاً يف ىذه اؼبسألة، حبيث قبد أّف ىذه الضبابية قد انقشعت وا

الرؤيا لديو، فرفع الستارة عن ىذه الغمامة، وفرؽ بُت السرد واػبرب كوف األوؿ جنسًا والثاين نوعًا من أنواعو، لذا ذىب 
إُف أنّو بإمكاننا أو دبقدورنا أف نوظيف "مفهـو السرد للداللة على ـبتلف األنواع اػبربية، وذلك لتجنب االلتباس الذي 

( الذي قبده )نوعاً( من ىذه األنواع، وذلك لكوف مفهـو السرد أوسع وألمل، وال ميكننا ميكن أف ُيدثو مفهـو )اػبرب
، وهبذا يكوف اػبرب نوعًا من أنواع (7)نعت أي نوع من أنواعو هبذه السمة. لذلك نعتربه جنساً، و)اػبرب( نوعًا أولّياً"

سيما يف األدب العري القدًن، وأمهّيتو أيضًا يف ، وىذا ال يقلل بأي شكل من األشكاؿ حقيقة وجوده وأمهيتو، والالسرد
وجود النصوص السردية أو األنواع السردية اغبديثة ونشأهتا، فقد ذىب )د.إبراىيم صحراوي( إُف أّف األخبار ىي "اؼبادة 

 .  (8)يف"الرئيسية والركيزة األساس للرواية، وفيما بعد للكتب واؼبوسوعات العربية الكربى منذ فجر التدوين والتأل
                                                      

 .24-29( الخبر في األدب العربي، 1)

  .195م السرديات، ( معج2)

 .2/555لساف العرب، باب الجيم،  (3)

 .145المعجم الوسيط، باب الجيم،  (4)

 .195( معجم السرديات، 5)

 .35معجم مصطلحات نقد الركاية، لطيف زيتوني،  (6)

 .109( السرد العربي مفاىيم كتجليات، 7)

 .09، ديم )األنواع كالوظائف كالبنيات(( السرد العربي الق8)
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ونستنتج بعد ىذا العرض، ألىم ما جاء يف كتب اؼبعاجم واؼبراجع النقدية من معلومات لغوية، ودالالت 
اصطبلحية عن اػبرب، أنَّو نوٌع أدٌي ؛ دبعٌت إخراج اؼبادة األصلية من ؾباؿ )األحداث واألحواؿ( إُف ؾباؿ اللغة منطوقة أو 

أكثر بنقل تلك األحداث من صورهتا اجملّردة إُف صورة كبلمية )شفاىية أو كتابية(، مكتوبة، فبل بدَّ من أف يقـو سارد أو 
بغرض إشراؾ اآلخر أو اآلخرين معو )اؼبتلقي(، بشكل طبيعي أو ىزِف وفكاىي أو غرائيب يف بعض األحياف، وغالبًا ما 

ية أو دينية، ؿبمولًة برسالة تثقيفية أو تكوف ىذه األحداث واقعية من داخل اجملتمع أو مستوحاة منو أو تارخيية أو تراث
تنويرية وخلقية، وىذا النقل يف سَتورة دائمة، ألفَّ اػبرب يعاد أو يكرر عن طريق أخذ البلحق من السابق، بغض النظر؛ 

فية عن وجود بعض التباينات يف ماىية اؼبادة اؼبنقولة، وطريقة النقل اليت ترجع إُف اختبلؼ السارد، وطريقة السرد، وكي
ترتيب زمن السرد، ولغة السرد، وأخَتًا ردّبا بإمكاننا أف نعّد اػبرب وجهًا من وجوه اإلعبلـ آنذاؾ، ولكّنو بعد تطّور 

 األجناس األدبية أصبح لبنة أساسية ألغلبها بدأً بالقصة والرواية واؼبسرحية ....إٍف، وانتهاًء باؼبقالة مع اختبلؼ أنواعها. 
 أنواع الخبر:  -

أنواع عديدة؛ وذلك حسب ما ميثلو الكبلـ يف عبلقتو بالتجربة اإلنسانية، ألّف التجربة اإلنسانية تتمثل يف  للخرب
العبلقات اليت يبنيها اإلنساف مع العواَف احمليطة بو من ؿبسوس ومعقوؿ، وكائٍن وفبكن، فهو يتفاعل معها دبختلف حواسو 

احة أمامو أو ميتلكها صبيعاً، لذلك فإفَّ الكبلـ اؼبنتج يأيت مثااًل ؽبذه الصورة الظاىرة والباطنة مستعمبًل وسائا اإلدراؾ اؼبت
 ونستطيع ربديد أنواع اػبرب حبسب عبلقتو بالتجربة، على ىذا النحو:  (1)أو تلك االستجابة للتجربة،

الذي يساوي كّل  اػبرب = التجربة : عندما يكوف اػبرب يوازي التجربة نكوف بصدد األليف واليومي والواقعي-7"
 الناس يف إدراكو وسبثلو.

اػبرب < التجربة : وعندما يصبح ما يقدمو لنا اػبرب يفوؽ أو يوازي التجربة نصبح أماـ عواَف جديدة تتميز -4
بغرابتها عّما ىو أليف وتنػزاح عّما ىو متداوؿ ويومي. إّف ىذا االنزياح جيعلنا يف منطقة التماس بُت ما ىو واقعي وما ىو 

 زبييلي.
اػبرب > التجربة : وعندما يتجاوز اػبرب التجربة ويفوقها، يتّم خلق عواَف جديدة تقـو على )التخيل(، وذلك -1

 (2)من خبلؿ اخًتاع أشياء ال حقيقة ؽبا خبروجها عن عواَف التجربة الواقعية العادية."
النما األوؿ أقرب، وقد يرجع ذلك  نلحظ أّف كتب األخبار اليت كبن بصددىا حبسب األخبار الواردة فيها من

إُف شخصية اؼبؤلف، ألنّو كاف واعظًا جادًا يف عملو وعاؼبًا ؾبتهدًا وملتزماً، لذا َف قبد لديو الرغبة يف بناء عواَف خيالية 
، بعيدة عن الواقع اؼبعهود، أو قد تكوف طبيعة األخبار ىي اليت فرضت نفسها على اؼبؤلف ألخذ ىذا النوع من األخبار

مع ىذا نرى صبلة من األخبار الواردة عن اغبيواف فبا يشبو كبلـ اإلنساف، أو على ألسنة اغبيواف اليت تقرب ذكاؤىا من 
 ذكاء اإلنساف، يف أخباره ولكّنها قليلة نسبة إُف األخبار الواقعية اليت كانت ؽبا األغلبية واغبضور األبرز يف ىذه اآلثار.

 رب حبسب اؼبرجعيات اليت استقى منها الُكتَّاب أخبارىم، كاآليت: أو قد نستطيع ربديد أنواع اػب

                                                      

 .199، -مقدمة للسرد العربي –ينظر: الكالـ كالخبر  (1)

 .955-199، -مقدمة للسرد العربي –( الكالـ كالخبر 2)
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 )أخبار األنبياء، وأخبار الصاغبُت، وأخبار األمم السالفة(. األخبار الدينية:-7
)األخبار السَتية "السَتة الذاتية"، وأخبار اغبياة االجتماعية والسياسية والفكرية واألدبية األخبار التأريخية: -4

 تها األمم السالفة غَت اؼبذكورة يف القرآف والسنة، وأخبار اؼبلوؾ واألمراء أو أصحاب السلطة(.اليت عاش
وؾبالس اللهو واللعب، وأخبار الفكاىة، واألخبار  والغلماف واعبواري العشاؽ أخبار)األخبار الواقعية: -1 

، واػبيانة، والسجن، والفقر، والغٌت، والتعفف، الواردة عن حياة عامة الناس )أي الناس العاديُت( مثل: الزواج، والطبلؽ
 والزىد، واللصوص،...اٍف(.

)أخبار األدباء، واألخبار على لساف اغبيوانات، واألساطَت، واألخبار اػبيالية أو اػبُرافية األخبار التراثية: -2
 ، وكليلة ودمنة، وغَتمها(. عن العواَف الغريبة مثل: أخبار اعبن واألشباح والغوؿ والعنقاء مثل: ألف ليلة وليلة

لقد وجدنا ىذا التقسيم أكثر انسجامًا وقربًا لؤلخبار الواردة يف آثار )ابن اعبوزي( اليت كبن بصدد دراستها، إذ 
فيها األنواع اؼبذكورة صبيعًا من دوف اؼبساس بالنواحي اعبمالية والفنية، اليت كانت دثارًا تتدثر بو آثاره، وثوبًا يتزيَّن فيو 

ؼبؤلف أماـ متلقي أخباره، ألّف روحو الفتية وشغفو وولعو ِبِسََت السابقُت وتبحره يف الدين والتأريخ واألدب واللغة وكونو ا
اؼبقاصد اليت أراد  -قريباً أو بعيداً -خطيباً بالفطرة أؽبمو كتابة آثاره اػبربية، موقناً أمهّية حسن اختياره للنماذج اليت ناسبت 

 إيصاؽبا للمتلقي.
 :مقاصد األخبار -

لكوهنا رسالة مرسلة من قبل مرسل إُف مرسل إليو أو -تتضّمن ىذه النصوص اػبربية اليت كبن بصدد دراستها 
 ؾبموعة من اؼبقاصد والغايات اليت أراد السارد إيصاؽبا إُف اؼبتلقي، كاآليت:  -مسروداً مرسبلً من سارد إُف مسرود لو

 .واإلخبار التعرؼ ىدفو ويكوف، والتارخيية الدينية والقصص األنبياء قصصكبو:  للمتلقي، اؼبعرفة لتوصيل خرب-١

 النوعاف وىذاف. احملكية اؼبواعظ يف كما ،وبناء األخبلؽ يف اجملتمع ربّ دالت بقصد اؼبتلقي لدى االنفعاؿ ػبلق خرب-٢
 .جدّ  أخبار

 متعة.لل وىي واؼبغفلُت، اغبمقى وأخبار رؼوالطُّ  والنوادر اؼبلح يف كما ،متعة اؽبزؿ بقصد نفعاؿاال ػبلق خرب-٣

 األخَتاف النوعاف وىذاف .ةاللذّ  وىدفها واؼبتماجنُت والغلماف واعبواري العشاؽ أخبار، مثل: ةالروحيّ  ةاللذّ  ػبلق خرب-٤

 (1)وفكاىة.  ىزؿ أخبار
 خصائص الخبر: -

ارًا ـبتلفة يف اػبرب، ويرجع ذلك إُف عناية تتميز ىذه األخبار بوحدة اؼبوضوع وقلَّة الشخصيات اليت تؤدي أدو -7
 األخباريُت حبدٍث أو حدثُت يف رؤية لمولية تتوحد فيها األحداث أو األفعاؿ مع الشخصيات لتشكيل اػبرب.

                                                      

 عبداهلل.د، -دراسة في أخبار الحمقى كالمغٌفلين البن الجوزم-، كالمكونات السردية للخبر الفكاىي35-42ينظر: البالغة كالسرد،  (1)

 .199 – 199 (،95)العدد  ،بيمجلة التراث العر ، الغزالي عيسى محمد
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لديها القدرة على احتواء األجناس أو األنواع السردية األخرى، فقد احتوى اػبرب على بعضها مثل: )األمثاؿ، -4
م، واؼبواعظ، ...إٍف(، وردّبا يتضّمن أحيانًا الشعر، فضبًل عن االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث والنوادر، واغبك

 النبوية.
قدرة ىذا النوع السردي على تناوؿ اؼبوضوعات اؼبتعددة، واؼبتناقضة، كاعبد واؽبزؿ يف آٍف واحد، وىذا ما يُبُّت مدى -1

 ة األخرى.ليونتو ومرونتو نسبًة إُف األنواع السردي
يتميز اػبطاب اػبربي بسمة رئيسة؛ وىي قيامو على أسلوب سردي يعتمد على وىب النص اػبربي أسلوبًا سبثيلياً، -2

وىذه اػبطّة هتب الراوي أو اؼببدع حريية أكرب يف التدخل ربت ستارة اغبيادية واؼبوضوعية، وألفَّ الراوي يعمل على التخفي 
وألّف اػبطاب السردي يف ىذه األخبار بشكل عاـ يتسم باالقتصاد واالقتصار على ما ىو والتواري عن أنظار اؼبتلقي، 

 (1)ضروري إليقاع األثر الفّعاؿ يف اؼبتلقي )السامع أو القارئ(.
ومن اؼبلحوظ أّف اػبرب صار ؾبااًل لًتؾ بصمة أولئك الرواة على األخبار أو إضافتها، عن طريق إبراز قّوهتم يف 

ة واإلسراؼ يف التفّنن، والسيما يف األخبار اؼبتأخيرة، مع تقدـ الزمن وتباعد الرواة بعضهم عن بعض من ذبويد العبار 
أي أّف الرواة يتحرروف أحيانًا من القيود اؼبفروضة (2) الناحية الزمنية، وما شهد من تطور يف أساليب الرواية والكتابة؛

إُف ابتداع أحداث جديدة واختبلقها، أو إجراء ربويرات وانزياحات يف عليهم كالدقة يف النقل واإلسناد، ويلجأ الراوي 
أخرى، استجابة ألحواؿ اؼبتلقي )السامع أو القارئ(، وردّبا يعزى السبب من وراء ىذا األمر إُف وجود مسافة كبَتة بُت 

     (3)ديث أو اػبرب فيو.السارد واؼبسرود )النص السردي(، أو لعدـ قدرتو على ربديد السياؽ الضييق الذي ورد اغب
 
 :عالقة الخبر بالسرد كالسردية -
 :(Narrative)السرد -1

السرد يف أبسا تعريفاتو ىو: "اغبديث أو اإلخبار كػ)منتج وعملية وىدؼ وفعل وبنية وعملية بنائية( لواحد أو 
لواحد أو اثنُت أو أكثر من اؼبسرود أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية من قبل واحد أو اثنُت أو أكثر من الساردين وذلك 

 .(4)ؽبم"
نستشفُّ من ىذا التعريف أفَّ ؾبّرد تصوير سارد خيرب األحداث والوقائع ؼبسرود لو، يؤكد حقيقة أفَّ اػبرب ليس 

وبذلك يشًتؾ اػبرب مع مصطلح السرد والقصة واغبكاية يف أهّنا مصطلحاٌت  (5)نتاجًا فحسب بل عملية نقل وتوصيل،
 ؾبملها "نقل اغبديث وإخبار اآلخرين بو واستظهاره وتبينيو وتوضيحو وما إُف ذلك وخيرج بو من احتكار شخص تفيد يف

                                                      

 .151( ينظر: معجم السرديات، 1)

 .159، المرج  نفسو( ينظر: 2)

 .99ينظر: موسوعة السرد العربي،  (3)

 .140( المصطلح السردم، جيرالد برنس، تر: عابد خزندار، 4)

 .145ينظر: المصدر نفسو،  (5)
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؛ أي "العمل التواصلي الذي بو وفيو ينقل اؼبرَسل رسالة ذات مضموف (1)واحد أو جهة ما، ؼبا جيعل اآلخرين شركاء فيو"
 .(2)قصصي إُف مرسل إليو"

نِتج(، واؼبسرود أّما بالنسبة ؼبكونات ال
ُ
سرد فهي اؼبكونات نفسها اليت تكّوف األخبار؛ وىي ) السارد )الراوي، اؼب

)اؼبروي، االنتاج(، واؼبسرود لو )اؼبروي لو، اؼبستهلك(، كما ىي يف النصوص السردية )القصة القصَتة، والقصة، 
شكل عاـ على "تقدًن اغبدث ؾبرداً من تأثَتاتو يف والرواية،...اٍف(؛ أي ثابتة كذلك يف األخبار، ويرتكز السارد يف اػبرب ب

. إذ يقوؿ )ؿبمد القاضي( :"وعلى غرار األجناس القدمية والشعبية، وجدنا (3)الشخصية أو ارتباطو بالزمن واؼبكاف"
( األخبار األدبية تنزع إُف تقدًن الوظائف على الشخصيات، فما يقاؿ أىم من القائل، وما ُيدث أىم من الفاعل )...

ودبا أف األخبار مدارىا على التقاط اغبدث الفذ والقوؿ الطريف فقد رأيناىا تنزع إُف تغليب اؼبشهد والقّص اإلفرادي 
 . (4)ومراعاة الًتتيب الذي سلكتو األحداث يف مستوى البنية"

      ـ،          7747ىػػػػػػػػػػػي اؼبصػػػػػػػػػػػطلح الػػػػػػػػػػػذي اشػػػػػػػػػػػتّقو )تزفتيػػػػػػػػػػػاف تػػػػػػػػػػػودروؼ( يف عػػػػػػػػػػػاـ  (:Narratologyالسػػػػػػػػػػػردية )-9
( الػذي ركػز علػى دراسػة األشػكاؿ 7750-7673لكن الباحث الذي استقاـ على جهوده السردية ىػو الروسػي بػروب )

والقوانُت اليت توجيو بنية اغبكاية اػبرافية الروسية، وأّما من أرسى دعائم السػردية وأثبػَت مفهػـو السػرد ونظَّػم حػدود السػردية 
واعػػػًُتؼ  (5)ـ، يف كتابػػو )خطػػاب السػػػرد أو خطػػاب اغبكايػػة(،7754عػػػاـ  ضػػمن نظريػػة متكاملػػة فهػػػو )جػػَتار جينيػػت(

، وقػد تُػرجم ىػذا اؼبصػطلح مػن (6)بالسردية "بوصفها مبحثاً متخّصصاً يف دراسة اؼبظػاىر السػردية للنصػوص بأنواعهػا كافػة"
لسػرد، السػرديات، السػرد، اغبكايػة، اللغة اإلقبليزية والفرنسية إُف اللغة العربية بعد منتصف السبعينيات إُف )السردية، علم ا

 .  (7)... وغَتىا(
 وقد ُعريفت السردية حبسب اختبلؼ زاوية النظر إليها بطرؽ عّدة، كاآليت:

"علم يقـو بدراسة طبيعة وشكل ووظيفة السرد )بصرؼ ، أو ىو (8)"علم يتناوؿ قوانُت األدب القصصي"ىو 
وؿ أف ُيدد القدرة السردية؛ وبصفة خاصة فإنَّو يقـو بتحديد السمة النظر عن الوسيا أو اؼبيديا اؼبعروضة(، كما ُيا

اؼبشًتكة بُت كل أشكاؿ السرد )على مستوى القصة والتسريد والعبلقة بينهما(، وكذلك ما جيعلهم ـبتلفُت عن بعضهم 
لداخلية لؤلجناس تُعٌت السردية "باستنباط القواعد او  ،(9) البعض، ويشرح السبب يف القدرة على إنتاجهم وفهمهم"

                                                      

 .94( السرد العربي القديم )األنواع كالوظائف كالبنيات(، 1)

 .943( معجم السرديات، 2)

 .11( البالغة كالسرد جدؿ التصوير كالحجاج في أخبار الجاحظ، 3)

 .453، -دراسة في السردية العربية–( الخبر في األدب العربي 4)

 .2( ينظر: موسوعة السرد العربي، د.عبداهلل إبراىيم، 5)

 .2( المصدر نفسو، 6)

 .155مصطلحات نقد الركاية،  ، كمعجم105ينظر: المصطلح السردم،  (7)

 .949( معجم السرديات، 8)

 .111معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، د.سعيد علوش،  ، كينظر:105( المصطلح السردم، 9)
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َي،  ـٌ نظرٌي، ُغذي األدبية، واستخراج الُنظم اليت ربكمها وتوّجو أبنيتها، وربدد خصائصها وظباهتا، وُوِصَفْت بأهنا نظا
 .(1) وخصيَب، بالبحث التجرييب"

ردي آخر تظهر لنا بوادر العبلقة بُت اػبرب والدراسة السردية، ألّف اػبرب بوصفو نوعًا سرديًا حباجة كأي نص س
إُف دراسة مكوناتو السردية وربليلها وتأويلها، لفهم مكامنو وخباياه وبياف خصائصو اليت سبيزه عن بقية األنواع من جهة، 

 وأيضاً لفهم األصوؿ اليت تُػَقريبو من بقية األنواع السردية من جهة أخرى.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .159، د.ميجاف الركيلي كد.سعد البازعي، دليل الناقد األدبي ، كينظر:5موسوعة السرد العربي،  (1)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 74 

 

 الفصن األٔه
 ولٌٕات الصرد ٔأشالٗبْ

 

ات الصرداملبحح األٔه: ولٌٕ  
 

 املبحح الجاٌ٘: أشالٗب الصرد
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 مدخل
إّف السرد ىو الفعل الذي يقـو بأدائو السارد إلنتاج قصٍة ما، وىو فعل حقيقي أو خياِف شبرتو اػبطاب. ويشمل 

ة، لذا يُعدُّ السرد السرد على سبيل التوّسع، ؾبمل الظروؼ اؼبكانية والزمنية اليت ربيا بو سواًء أكانت واقعية أـ خيالي
 (1)عملية إنتاجية ميثيل فيها السارد دور اؼبنتج، واؼبسرود لو دور اؼبستهلك، واػبطاب دور السلعة اؼبنتجة من قبل السارد.

، والسردية بوصفها "العلم الذي السارد كالمسركد كالمسركد لوأساسية ىي:  يتضٌمن السرد ثالثة مكونات  
، تبحث يف تلك اؼبكونات للخطاب السردي، وىذه اؼبكونات (2)دي، أُسلوبًا وبناًء وداللة"يُعٌت دبظاىر اػبطاب السر 

ضرورية لوجود كّل عمل سردي، بل أّف النص السردي ال ينشأ إاّل بتفاعل ىذه اؼبكونات مع بعضها، فضبًل عن أّف كّل 
 ع غَتىا.عنصر منها يستلـز وجود اآلخر، وال يكتمل دوره إالّ بالتواصل والتفاعل م

ردّبا كاف على السارد القياـ بوظائف عّدة، حبسب ما اتفق مع األخبار الواردة يف ىذه اآلثار  : السارد ككظائفو
ودور السارد فيها، وعلى وفق ما قاـ بتحديدىا كّل من )ظبَت اؼبرزوقي وصبيل شاكر( يف كتاهبما اؼبسمى بػ)مدخل إُف 

  (3)اما باإلشارة إُف شباين وظائف للسارد وقد وجدنا أمثلة تطبيقية عنها.نظرية القصة ربليبلً وتطبيقاً(، حيث ق
: فقد مّيز )جَتار جينيت( بُت ثبلث مراحل تنقل بالتدريج من كبلـ  المسركد كأنواع الخطاب في الخبر

خطاب الميسىرَّد، الالسارد إُف كبلـ الشخصية، ومن مّث من السرد إُف اغبكاية، وىي أنواع اػبطاب اؼبسرود يف اػبرب: )
  (4)(.كالخطاب المحوَّؿ، كالخطاب المنقوؿ

إّف أىم الوظائف اليت ينهض هبا اؼبسرود لو أو مُيارسها يف البنية السردية ُيددىا )جَتالد  : المسركد لو ككظائفو
كل منها وحاولنا أف منثل ل (5)،كظيفة الوساطة، كظيفة التشخيص، ككظيفة تأكيد موضوع السردبرنس(، كاآليت : 

  بأمثلة مستخرجة من اآلثار اؼبدروسة.  
السرد الذاتي كالسرد يف بنائو للنص السردي، ومها: )أسلوبين سرديين معركفين يعتمد السارد على 

(، حيث ميّثبلف رؤية السارد الداخلية واػبارجية، اليت ربدد موقف السارد أو رؤيتو أو وجهة نظره اذباه العاَف الموضوعي
 (1)بكل ما فيو من أحداث وعبلقات، وىو موقف ثقايف. احمليا بو

                                                      

 .125، كينظر: األدب كفنونو، د.عزَّالدين إسماعيل، 150ركاية، ينظر: ميعجم مصطلحات نقد ال (1)

 .9السردية العربية،  (2)

 .153-154( ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليالن كتطبيقان، 3)

 ، ك بالغة الخطاب كعلم النص، د.صالح فضل،120ينظر: خطاب الحكاية،  (4)
، كنظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير، 929

 .153ة من المؤلفين، تر: ناجي مصطفى، مجموع

 .22-23(، 9(، عدد )19، الفصوؿ، مج )على عفيفير: مقدمة لدراسة المركم عليو, جيرالد برنس, تينظر:  (5)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 76 

 المسركد لو(  –المسركد  –المبحا األكؿ: مكونات السرد )السارد 

من األسس العامة اليت اجتمع عليها الدارسوف يف ؾباؿ الدراسات السردية أّف السرد يتكوف أو يتضّمن ثبلثة 
أو الراوي، واؼبروي، واؼبروي لو، أّما الرابا الضاـ ؽبذه اؼبكونات  مكونات أساسية ىي: السارد، واؼبسرود، واؼبسرود لو،

ألفَّ اغبكي  (2)فهو عملية القّص أو السرد اليت تفًتض وجود السارد وكيفية رؤيتو لؤلحداث والشخصيات اليت تقـو هبا،
تواصل بُت طرؼ أوؿ،  أو السرد ىو "بالضرورة قصة ؿبكية يَفًَتُِض وجود شخٍص َُيكي، وشخٍص ُُيكى لو، أي وجود

 .Narrataire"(3)وطرؼ ثاٍف يدعى مروياً لو أو قارئاً  Narrateurيدعى )راوياً( أو سارداً 
نستخِلُص فبا سبق أّف السرد بأنواعو )اػبرب، القصة، الرواية ...إٍف( بوصفها ؿبكيًا أو مسرودًا مير عرب القناة 

 اآلتية:
 اؼبسرود                      اؼبسرود لو            السارد                             

 
 Narrator: السارد -7

السارد ىو ذلك الشخص الذي يسرد اغبكاية أو خيرب عنها، سواء أكانت حقيقية أـ متخييلة، وليس شرطاً  -
ؼبسرود، وتتجو عناية الباحثُت أف يكوف اظبًا متعيناً، فقد يتوارى أو خيتفي متقنيعًا بصوٍت أو بضمٍَت ما، يصوغ بوساطتو ا

 (4)يف ؾباؿ الدراسات السردية إُف ىذا اؼبكويف، بوصفو منتجاً للمسرود، دبا فيو من أحداث ووقائع.

الذي يقـو بالسرد، والذي يكوف شاخصًا يف السرد، وىناؾ على األقل سارد  (*)"الشخص  إّف السارد ىو-
اؼبسرود لو الذي يتلقى كبلمو، ويف سرد ما قد يكوف ىناؾ عّدة  واحد لكل سرد ماثل يف مستوى اغبكي نفسو، مع

 .(5)ساردين يتحدثوف لعدة مسرودين ؽبم أو ؼبسرود واحد بذاتو"
                                                                                                                                                                                

، كتقنيات السرد في 940، كالمصطلح السردم، 01ينظر: الشعرية، تزفيطاف طودكركؼ، تر: شكرم المبخوت كرجاء بن سالمة،  (1)
، بنية النص السردم من منظور النقد األدبي، حميد 91، شعرية الخطاب السردم، محمد عٌزاـ، 94تطبيق، آمنة يوسف، النظرية كال

 .42-45الحميداني، 

 .912، د.نعيم اليافي،  -دراسات نقدية في النظرية كالتطبيق–ينظر: أطياؼ الوجو الواحد  (2)

 . 40بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (3)

 .190معجم السرديات، ، ك 11السردية العربية،  ( ينظر:4)
، كعنصره فني يق  داخل بنية النص الركائي، أٌما )الشخص( فهو اإلنساف، -حسب بارث–الصحيح الشخصية: ألنٌها كائنه من كرؽ  (*)

، يق  خارج بنية النص الركائي، كالمقصود ىنا )الشخصية الورقية( الم رتبطة بتقنية الراكم. ينظر: ىامش تقنيات كىو كائنه من لحمو كدـو
 .94السرد في النظرية كالتطبيق، 

 .102مصطلح السردم، ال (5)

الشخصية األخرل للمؤلف, القناع, أك الشخصية المعاد إنشاؤىا من النص, الصورة الضمنية أك المضمرة المؤلٍّف الضمني: ىو "( *)
المصطلح " )كذلك عن القيم ك األعراؼ التي تلتـز بها  كمسئولة ولة عن تحقيقهائىد كمسخلف المشا قائمة للمؤلف ما في النص التي تعتبر

 (.115السردم, 
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، فػ"األخَت ال يروي وقائع أو مواقف، ولكّنو يعترب مسؤواًل )*(جيب أف منّيز بُت السارد واؼبؤلف الضمٍت أو اؼبضمر
؛ ألّف العمل اؼبنوط (1)فضبًل عن ذلك فإنّو يستنتج من كامل النص وليس منطبعًا فيو."عن اختيارىا وتوزيعها وتوليفها، 

بو )اؼبؤليف الضمٍت( ىو تنظيم اػبطاب، فهو الذي "ُيّدد ما ينبغي ذكره وما ينبغي حذفو من أجزاء اغبكاية. ولكّنو 
، والسارد والشخصيات  (2)راوي اؼبباشر("يندمج بو إذا َف تفصل بينو وبُت اغبكاية أي الشخصية )أي يف حاؿ غياب ال

، أّما الكاتب أو اؼبؤليف فشخصية واقعية من غبم ودـ، يكوف خالقًا للعاَف -على حّد تعبَت بارت –كائنات من ورؽ 
 (3)التخييلي، وىو الذي يقـو باختيار تقنية السارد كما اختار مسبقًا األحداث والشخصيات وكّل ما يتعّلق بسرد اػبرب،

، وقد يكوف عاؼبو السردي مبنّياً على رواية األحداث (4)ذي "يشّكل جزءاً من العاَف اؼبتخّيل، والينتمي للحياة الواقعية"وال
اليت شهدىا أو ظبع عنها، أو يروي سَتتو الذاتية كما عاشها أو كما يراىا يف زمن الكتابة. ويف اغبالُت كبن أماـ سارٍد 

 .(5)يت يرويها ىي حقيقية وواقعيةحقيقي ال ومهي، ألّف اغبوادث ال
ومن الطبيعي أف قبد سارداً رئيسياً يسرد اػبرب ويقدـ إطار اغبكاية، إذ ال خرب ببل سارد يسردىا، أو ؾبموعة من 
الساردين يسردوف اػبرب نفسو للمسرود لو أو جملموعة من اؼبسرودين ؽبم، وقد ال يوجد سارد رئيسي كي يسرد اػبرب، بل 

 ف يصبح أو يتحّوؿ من مؤليف إُف سارد لسرد ىذه األخبار. إّف اؼبؤلي 
 بينى الساردين:

تُعدُّ ىذه اآلثار اػبربية البن اعبوزي من السرديات اليت تعدد فيها الساردوف، وقد نستطيع ربديد ىؤالء الساردين 
 على وفق ما يأيت:
 :المؤلٍّف الكاتبأكالن: 

ارد واؼبؤلف، يرى بارت: "أف اؼبؤليف اؼبادي للقصة ال ميكن أف خيتلف قامت الدراسات اغبديثة بالتمييز بُت الس
، فالسارد "يف (6)مع السارد، فإشارات السارد ملزمة للقصة، وميكن الوصوؿ إليها بالتحليل اإلشاري السيميولوجي"
سلوب تقدًن اؼبادة اغبقيقة ىو أسلوب صياغة، أو بنية من بنيات النص، شأنو شأف الشخصية والزماف واؼبكاف، وىو أ

   .(7)القصصية"
واؼبؤليف الكاتب ىو جامع ىذه األخبار اؼبتمثل بالذات يف )ابن اعبوزي( الذي حاوؿ استقصاء ما أمكنو من 
أخباٍر متوافقة ومنسجمة مع عناوين كتبو ومضامُت أبواهبا، من ـبتلف اؼبصارد واؼبراجع اؼبتوفرة لديو وظباعاً من غَته، وقد 

                                                      

 .109 المصدر نفسو،( 1)

 .90معجم مصطلحات نقد الركاية،  (2)

 .99ينظر: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيق،  (3)

 .159نظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير،  (4)

 . 90م مصطلحات نقد الركاية، ينظر: معج (5)

 .41( البنية السردية في كتاب األغاني، رسالة تقدمت بها: ميادة عبداألمير كريم العامرم، 6)

 .191بناء الركاية، د.سيزا أحمد قاسم،  (7)
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ف بوضع مقدمات لكتبو، إاّل يف كتابو )أخبار النساء( الذي َف يستطع أف يضع لو مقدمة؛ ألنّو توىف قبل أف قاـ اؼبؤلي 
 يُكِمل كتابتو.

يُبُتي يف ىذه اؼبقدمات أمهية ىذه األخبار، ويُوجيو القارئ، وميهد لو طريق الدخوؿ إُف مضامينها )االجتماعية،  
ية، والنفسية، ...(، وقد يضع مدخبًل أو توطئة لبعض من أبواهبا، ويف بعض األحياف والسياسية، واألدبية، واآليديولوج

يُعقيب أخباره دببلحظة أو تعليق، ُمستشهداً بقوٍؿ مأثوٍر أو بيت شعٍر أو رأي ؼبن سلفو من علماء، "عارضاً تلك األخبار 
 .      (1)ىٍة ورزانٍة"يف أساليب سرديٍة متنوعٍة وطرائق أدبيٍة ـبتلفة بُت جدٍّ وىزؿ، وفكا

 ومن مناذج ذلك ما جاء يف سبهيد كتابو )أخبار األذكياء( حيث يقوؿ:
صػػالح كتلحػػظ لمكبػػو تضػػبط ا ،معرفػػة اإللػػوأٌمػػا بعػػدن فػػلٌف أجػػٌل األشػػياء موىبػػة العقػػل، فلنٌػػو ا لػػة فػػي تحصػػيل "
كيتبػاينوف فػي تحصػيل مػا يتقنػو  ،بػة العقػلكلما كاف العقالء يتفاكتوف في موى. كتجم  الفضائل ،كتدرؾ الغوامض ،العواقب

د ذكػػاؤىم لقػػوة جوىريػػة كتوقَّػ ،الػػذين قويػػت فطنػػتهم ((أخبػػار األذكيػاء))جمػ  كتابػػان فػػي أأحببػػت أف  نمػن التجػػارب كالعلػػم
 :كفي ذلك ثالثة أغراض ،عقولهم

 .معرفة أقدارىم بذكر أحوالهم :أحدىا 
كقػػػد ثبػػػت أف رؤيػػػة العاقػػػل  ،نػػػوع اسػػػتعداد لنيػػػل تلػػػك المرتبػػةإذا كػػػاف فػػيهم  ،لبػػػاب السػػػامعينأتلقػػػيح  :كالثػػاني 

 :(*ي)فسماع أخباره تقـو مقاـ رؤيتو كما قاؿ الرض ،بٍّ كمخالطتو تفيد ذا الل  
 يارى ًبسىمعيفػىلىعىٌلي أىرل الدٍّ            فاتىني أىف أىرل الًديارى ًبطىرفي

سمعت المػأموف  :عت يحيى بن أكثم يقوؿمس :قاؿ ،أخبرنا مضر بن محمد :كقد أنبأنا جماعة من أشياخنا قالوا
 يقوؿ إلبراىيم ال شيء أطيب من النظر في عقوؿ الرجاؿ.

 (2)"كاهلل الموفق ،تأديب المعجب برأيو إذا سم  أخبار من تعسر عليو لحاقو :كالثالا 
 وأيضاً يف كتابو )أخبار اغبمقى واؼبغفلُت(، يقوؿ: 
ألٌف أخبػار -ر األذكياء، كذكرت بعض المنقوؿ عنهم ليكػوف مثػاالن ييحتػذل كبعد فلٌني لما شرعت في جم  أخبا"

 آثرت أف أجم  أخبار الحمقى كالمغفلين لثالثة أشياء:  -الشجعاف تعلٍّم الشجاعة
 األكؿ: أف العاقل إذا سم  أخبارىم عرؼ قىدرى ما كيًىبى لو مما حيرًموه، فحىثَّو ذلك على الشكر.

لمغفلػػين يحػػا  المتػػيقظ علػػى اتقػػاء أسػػباب الغفلػػة إذا كػػاف ذلػػك داخػػالن تحػػت الكسػػب ... كالثػػاني: أف ًذكػػر ا
 كعاملو فيو الرياضة، كأما إذا كانت الغفلة مجبولة في الطباع، فلنٌها ال تكاد تقبل التغيير.

تمػل  مػن  كالثالا: أف يركٍّح اإلنساف قلبو بالنظر في سير ىؤالء المبخوسين حظوظان يػـو القسػمة، فػلٌف الػنفس قػد
الػػدؤكب فػػي الجػػدٍّ، كترتػػاح إلػػى بعػػض المبػػاح مػػن اللهػػو، كقػػد قػػاؿ رسػػوؿ اهلل )صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم( لحنظلػػة : ))سػػاعة 

    (1)"كساعة((

                                                      

 .193( البنية السردية في كتاب األغاني، 1)
 (.453( ىو: الشريف أبو الحسن محمد بن الطاىر الرَّضي )ت *)

  .0أخبار األذكياء،  (2)
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 ويف كتابو )أخبار الظراؼ واؼبتماجنُت(، يقوؿ: 
 (2)"حو تىرتاحي بًًو.فػىلىمَّا كانًت النَّفسي تىمىل  ًمنى الًجدٍّ، لىم يىكيٍن بىأسه بلطالًقها في مىزٍ "
قبد أّف اؼبؤليف قد عبأ إُف االستعانة بأسلوٍب علميٍّ يف تأليف ىذه الكتب؛ وىو االعتماد على وضع مقدمات  

يشرح فيها سبب اختياره لكتٍب هبذه العناوين، ومدى أمهّية تلك األخبار يف حياة الفرد خصوصًا واجملتمع عموماً، ويف  
ووضع تسميات مبلئِمة لكّل باٍب منها، وال يدّؿ ىذا إاّل على براعة اؼبؤليف ومدى سبكُّنو  كيفية تقسيمها على أبواب،

 ومعرفتو بأسس التأليف والكتابة.
فضبًل عن بياف مدى عنايتو باعبانب االجتماعي والنفسي والتأرخيي، من تربية أفراد اجملتمع وتعليمهم وتنشئتهم  

بوية، وقد يعزى ذلك إُف كونو خطيبًا أواًل مث مؤليفًا ثانياً؛ دبعٌت أّف شخصيتو  بشكل سليم من الناحية النفسية والًت 
كخطيب ترؾ أثرىا يف معظم كتاباتو والسيما ىذه اآلثار اػبربية، أو قد نستطيع القوؿ إّف كونو خطيبًا كاف لو األثر 

 الفّعاؿ يف تفكَته واختياراتو وأعمالو.
و أنّو استطاع أف جيمع ما بُت النقيضُت : اعبّد يف طرؼ والفكاىة واؽبزؿ يف وقد الحظنا أّف من صباليات تأليف 

طرٍؼ آخر، وصرّح بذلك يف مقدماتو اؼبعروضة، وقد أشاد بأمهّية الطرفُت كليهما يف اغبياة، إذ َف يفضيل طرفاً على آخر، 
حزف، كرب وفرج، طفل وشيخ، رجل ومرأة، وكأّف اغبياة قائمٌة عليهما أو على اؼبتناقضات كّلها من )حياة وموت، فرح و 

 ليل وهنار، ...إٍف(. 
وغالبًا ما وجدناه ُيَسميي األبواب وال يضع ؽبا مداخل، بل يًتؾ األمر للسارد كي يكوف لساف حالو يف تعريف 

الستعانة القارئ دبحتوى الباب، من خبلؿ سرده لؤلخبار اؼبختلفة عن اؼبوضوع نفسو بأساليب ـبتلفة، فقد يلجأ إُف ا
 بالضمائر أو الرؤية اؼبختلفة حبسب العبلقة اؼبوجودة بينو وبُت اؼبنت كما سنبُّت.

 
 :السارد الرئيس أك الثاني كالثالا ... إلخ الثاني:

إّف اؼبؤليف استطاع أف جيمع ىذه األخبار من اؼبصارد واؼبراجع، وعن طريق السماع )كأف يقوؿ اؼبؤليف: ظبعت 
هة )حكى لنا، أخربنا، أخربين، ...إٍف(، وقد مُيثيل أحيانًا دور السارد الرئيس، الذي يروي األخبار أو أو ظبعنا( واؼبشاف

بسارد آخر، يكوف لساف اؼبؤليف يف سرد اػبرب، سواء أكاف اظبًا ُمعلنًا كقولو: )أخربنا  -كما يف معظم أخباره-يستعُت 
، ... وىكذا( أو ضمَتًا يف فعٍل اسُتهلَّ بو اػبرب )بلغنا، ؾباىد، قاؿ ابن الكليب، حدثنا مسلم بن صبيح الكويف

 ظبعنا،...إٍف( كما سبق وذكرنا أمثلة كثَتة يف مبحث السرد وأساليبو.
وقد يعتمد على أكثر من سارد لسرد اػبرب كالسارد الثاين والثالث ... إٍف، كما يف اػبرب الذي رواه لنا الرسوؿ  

اؿ الثبلثة الذين ُسِجنوا أو ُحِبسوا يف كهٍف سّد حجارة بابو أو ـبرجو، إذ ينتقل السرد )صلى اهلل عليو وسلم( عن الرج
( وىو بدوره قاـ بنقل السرد إُف السارد الثالث الرسوؿ(، إُف السارد الثاين )مولى ابن عمر ناف ه من السارد الرئيسي )

                                                                                                                                                                                

 .9-2أخبار الحمقى كالمغفلين،  (1)

 .99أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (2)
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أو قصة  (1)أحداٍث قد مّر هبا يف حياتو الشخصية،ولكلٍّ منهم خرب أو قصة َيسرده عن وقائع و  الرجاؿ الثالثة(وُىم )
إُف اعبارية اليت كانت تصاحب اؼبرأة ( خريدة بن أسماءاؼبرأة اليت أكلتها األفاعي، فقد انتقل السرد من السارد الرئيسي )

  (2)اليت وقعت ؽبا اغبادثة.
أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد اهلل أخبرنا محمد بن أبي القاسم، أخبرنا أحمد بن "ومن أمثلة ذلك أيضًا خربه: 

الحافظ، حدَّثنا عبيد اهلل بن محمد العيشي، حٌدثنا كىيب، أخبرنا الجريرم، عن أبي العالء، عن مطرؼ أنٌو قاؿ: ))ما 
  (3)"أكتي عبد بعد اإليماف أفضل من العقل((

 شافهة.نلحظ وجود سلسلة من اإلخباريُت الذين يتناقلوف اػبرب بعضهم من بعض عن طريق اؼب
كركم أبو الحسن بن ىالؿ بن المحسن الصابي قاؿ: حكى السالمي الشاعر قاؿ: "ويف خرٍب آخر، يقوؿ:

دخلتي على عضد الدكلة، فمدحتو فأجزؿ عطيتي من الثياب كالدنانير كبين يديو حساـ خركاني فرآني ألحظوي، فرمى بو 
 (4)."إليَّ كقاؿ: خذه..

تمثيل يف )السبلمي الشاعر(، إذ نلحظ أّف السارد الرئيس أخذ خربه 
ُ
من السارد الثاين اؼبشارؾ يف اغبدث واؼب

 يسرد للسارد الرئيسي ما مّر بو من أحداث وىو عند عضد الدولة. 
واؼبؤليف سواًء أكاف مدويناً لتلك األخبار نسخاً كما ىو من كتب سابقة، أو ظباعاً من رواة معاصرين لو، إاّل إنّو 

ديد بأسلوب خاٍص بو، ألّف عمل أولئك الساردين ينتهي دبجّرد إيصاؿ منت األخبار إُف اؼبؤليف، قاـ بصياغتو من ج
ولديو اغبرّيّة يف صياغتها من جديد، ولكن عليو االلتزاـ دبضموف األخبار، أي ربويل ىذا اؼبنت اغبكائي إُف اؼببٌت 

 اغبكائي.
وب السهل اؼبمتنع البعيد عن التعقيد، وقد قاـ بتصحيح اعتمد )ابن اعبوزي( يف ىذه اآلثار اػبربية على األسل

األخطاء وتلخيص بعضها، وكثَتاً ما كاف يُنهي اػبرب عند وصولو إُف اؼبعٌت واؽبدؼ اؼبطلوب، وال يكملو إال إذا كاف اؼبعٌت 
 .(5)((قصة أبي اإلصب  العدكاني م  بناتوحباجة إُف إسبامو، كما يف خرب ))
ه اآلثار األخبارية قد قّدمت لنا نوعُت من الساردين، األوؿ السارد اؼبتأخر رتبة؛ واؼبتمثيل وخبلصة القوؿ: إّف ىذ

يف )ابن اعبوزي( مؤليف ىذه الكتب، وقد وقع على عاتقو صبع ىذه األخبار كّلها ووضعها يف كتب مصّنفة إياىا يف 
أسلوبو اػباص، والثاين السارد اؼبتقّدـ رتبًة؛ واؼبتمثيل أبواٍب ـبتلفة حبسب مضموهنا، وصياغة أغلبية ىذه األخبار بطريقتو و 

 يف الساردين الذين قاموا بإيصاؿ اؼبادة احملكية إليو. 
 :كظائف السارد-

                                                      

 .49-42( ينظر: أخبار النساء، 1)

 .144ينظر: المصدر نفسو،  (2)

 .11أخبار األذكياء،  (3)

 .03( المصدر نفسو، 4)

 .22-25ينظر: أخبار النساء،  (5)
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إف اؼبقصود بالوظيفة ىنا "ىذه اؼبهاـ اؼبلقاة على عاتق الراوي أو الغايات من السرد وليس الوظيفة دبعناىا 
ظائف اليت يؤديها السارد داخل النص السردي، وقد حددىا )جَتار جينيت( خبمس ىناؾ صبلة من الو ، (1)االصطبلحي"

)الوظيفة السردية، كظيفة اإلدارة، كظيفة التواصل، كظيفة البٌينة أك الشهادة، كالوظيفة  وظائف؛ وىي:
( بتميزىا اكبسوفيودبا أّف النص السردي مرسلة لغوية، فقد استفاد من الوظائف الست اليت قاـ ) (2)ا يديولوجية(،

 :(3)للمرسلة اللغوية، إذ يرتبا كّل منها بعامل من عوامل التواصل بصورة وثيقة وحسب اؼبخطا اآليت
 سياؽ )مرجعية(                              

 ُمرِسل )انفعالية( ......... رسالة )شعرية( ......... ُمرَسل إليو )افهامية(
 تصاؿ )انتباىية(ا                             
 لغوية شارحة( –سنن )ميتالسانية                              

 
 :(4)ومن أبرز وظائف السارد اؼبوجودة يف اآلثار اػبربية البن اعبوزي، اآليت  
 
 : الوظيفة السردية -7

يف الوقت نفسو صفة  أوُف اؼبهاـ اؼبوّكلة للسارد ىي السرد فبل يستطيع أي سارد أف ُييد عنها من دوف أف يفقد
 للسارد، وظيفة أبرز وىي تعدّ  (5)السارد، فهي وظيفة بديهية إذ إهّنا أوؿ أسباب ورود السارد سرده للحكاية أو اػبرب،

 ُياوؿ من ـباِطب اغبكاية توصيل بعملية يقـو حاؾ وجود على ذلك دؿّ  اغبكي وجد فحيثما وعراقة، رسوخاً  وأشدىا

دبعٌت أّف ىذه الوظيفة ىي العملية اإلنتاجية للسارد الذي ُياوؿ أف ينقل اؼبادة  (6)السرد، طريق عن ـباَطب يف التأثَت
 اغبكائية من منت حكائي إُف مبٌت حكائي، أي إنّو دبجّرد إخباره خبرب ما ُيقق ىذه الوظيفة.

ألحداث، ألّف وا موقع الشخصيات عن سبييزه و الراوي، موقع إبراز على دورىا يقتصر ال ىذه اغبكي ووظيفة
ـ صورة لو،  اغبرية لذا فلديو السارد عندما خيرب عن حدٍث أو منظٍر من اؼبناظر فإنّو ال ينقلو كما ىو حبذافَته، بل يقدي

بعملية اختيار وانتقاء، وىي اليت  فيقـو يصّوره، الذي اغبدث على مناسبة اليت جيدىا التعديبلت بعض إجراء يف اؼبطلقة
ُيدد معاؼبو، واغبريّة ىي أوُف مراحل التدخل اإلنساين الذي يصنع التعبَت الفٍّت، فليس بالضرورة أف تربز شخصية السارد و 

 ينقل التفاصيل الدقيقة اليت وقعت صبيعاً، وال يصف األشياء الواقعة صبيعاً يف اؼبكاف الذي وقعت فيو، ويقـو أيضاً بعملية

الزماين للسرد غَت زماف األحداث، وىذا يكشف عن اليد اػبفية فنجد بذلك أّف الًتتيب  وتأخَتىا، تقدًن األحداث
                                                      

 .03اع كالمؤانسة، ميساء سليماف إبراىيم، البنية السردية في كتاب االمت (1)

 .930-934ينظر: خطاب الحكاية،  (2)

 .99-95ينظر: قضايا الشعرية، ركماف ياكبسوف، تر: محمد الولي كمبارؾ حنوف،  (3)

 .153-154ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليالن كتطبيقان،  (4)

 .154تحليالن كتطبيقان،  ، كمدخل إلى نظرية القصة934ينظر: خطاب الحكاية،  (5)

 .09ينظر: الراكم كالنص القصصي، د.عبدالرحيم الكردم،  (6)
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للسارد، وميتلك عدداً ال بأس بو من اػبيارات األسلوبية يف صياغة اغبدث الواحد، ولكنو ال خيتار إالّ طريقة واحدة، وىي 
داث، فقد يطوؿ طرٍؼ منهما اليت تدُّؿ عليو، وربدد أسلوبو، ومن الطبيعي أال قبد تناسباً بُت مقدار السرد ومقدار األح

على حساب الطرؼ اآلخر أو يقصر، وقد قبد سارداً مييُل إُف استعماؿ اعبمل القصَتة وآخر اعبمل الطويلة، أو يستعمل 
   (1)اللغة الشعرية البيانية وآخر اللغة التقريرية ... وىكذا، كما سنبّينو يف الوظائف البلحقة.

( حاضرة، إذ يقـو باإلشارة إُف اسم السارد الذي يسرد عنو األخبار كما يف وىذه الوظيفة يف آثار )ابن اعبوزي
( أو يشَت إليو بضمَت أو قد ال يهتّم باإلشارة إُف السارد كما أسلفنا، بل يتخذ مكانو كسارد يسرد قاؿ فالفقولو: )

نا ذىنبه طلَّق رجله امرأتىوي فقالىت لو: أبعدى صيحبىًة خمس"بعض األخبار، ومثاؿ ذلك خربه:  : مالىًك عندى ينى سنةن؟ قاؿى
 (2)"غيريهي 

قبد أّف السارد اؼبتمثيل بالذات يف ابن اعبوزي، وذلك ألنّو َف ُيشر إُف السارد الذي أخذ منو اػبرب، يقـو بصياغة 
إُف الطبلؽ، اػبرب باستخداـ صُبٍل قصاٍر، واللجوء إُف التلخيص واإلجياز يف األحداث، فهو ال يذكر اإلسباب اليت أدَّت 

 وال إُف تفاصيل اغبياة الزوجية اليت عاشها شخصياتو مّدة طبسُت عاماً.
إّف القارئ ال يفهم ؼباذا ىذا التغيَت اؼبفاجئ يف ؾبريات حياة الشخصيات، ويستغرب ىذا التحّوؿ يف التفكَت، 

أ بُت األزواج يف أغلب األحياف تكوف ألّف اغبياة الزوجية ال تبٌت على اغبّب فقا، بل إّف العشرة والصحوبية اليت تنش
أقوى من مشاعر اغبّب، ألهّنا تُنِبُت بينهما مشاعر االحًتاـ والصداقة والثقة اؼبتبادلة اليت تتجذر يف أعماقهما إُف آخر 

 اغبياة.  
 :   الوظيفة التنسيقية-4

أو يستبق ؽبا، أو يربا  يأخذ السارد على عاتقو التنظيم الداخلي للخطاب السردي كأف يذكر بعض األحداث
من حيث إدارة النصوص اػبربية وترتيبها وتنسيقها بشكل يتوقف عليها اػبطاب وصباليتو، ويتجو إُف اؼبسرود لو  (3)بينها،

 (4)ليدؾبُو يف عاؼبو السردي.
ليب ىذه الوظيفة يف تقدميو لؤلخبار؛ أي حُت يربمج السارد عملو مسبقاً، عارضًا إياه بأساوقد ينصُّ على 

سردية متنوعة وصيغ ـبتلفة جيمع فيها اعبد واؽبزؿ معاً، ُمراعياً طوؿ األخبار وتنوعها وسعتها، ألنّو علم بأّف اؼبلل والضجر 
سرعاف ما يدخل إُف نفس القارئ، وغايتو ليس ؾبّرد اإلخبار عن حدوث أمٍر ما، بل يسعى أيضًا إُف إمتاع القارئ 

وقد بُّت ذلك يف مقدماتو كما بّيناه سابقاً، أو قد  (5) قوٍؿ مأثور وشعٍر منظـو ... إٍف،ومؤانستو، لذا عمد إُف التنوع بُت
قد تظهر يف قيامو بتقسيم األخبار وترتيبها على وفق ؾبموعات حسب موضوعاهتا أو شخصياهتا، ووضعها يف أبواٍب 

                                                      

 . 39-35 المرج  نفسو،ينظر:  (1)

 .91ينظر: أخبار النساء،  (2)

 .154ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليالن كتطبيقان،  (3)

، كتقنيات السرد في المقامات النظرية، اطركحة تقدـ  35لونسة، ( ينظر: السرد عند الجاحظ، اطركحة تقدمت بها: فادية مركاف أحمد ا4)
  .42تقدـ  بها: ىيرش محمد أمين، 

 .199ينظر: البنية السردية في كتاب األغاني،  (5)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 43 

و القارئ بفحوى ومضموف األخبار اؼبوجودة ف يها أو الشخصيات اليت تؤدي أدواراً فيها، أو وتسميتها بأظباء يُنبيئ أو يوجي
 قد تظهر أحياناً يف كتابة مداخل كتوطئة لبعض تلك األبواب كما قد سلف ذكره.

وقد يتضح أيضًا يف استعمالو أساليب السرد اؼبختلفة )السرد اؼبوضوعي، والسرد الذايت(، ووسائلو من )الوصف 
ما كانت مرتبتو التأخَت وتأخَت ما كانت مرتبتو التقدًن من األحداث، واغبوار(، وتقدميو ورظبو للشخصيات، وتقدًن 

وتلخيص أو إجياز بعض أجزاء اػبرب وإطالة بعضها اآلخر، واالستباؽ واالسًتجاع، ....وغَتىا، ؿباواًل شّد انتباه القارئ 
ىذه الوظيفة يف بناء نٍص وجعلو يستوعب اػبرب ويفهمها ويواظب على قراءتو من دوف ملل أو كلل، فضبًل عن إسهاـ 

 سرديٍّ متماسك وؿبكم.
 ومُنَثيل ؽبذه الوظيفة خبرٍب عن أي نواس:

ت م  الفضل بن الٌربي  فلٌما كٌنا بأرض فزارة أيٌاـ الٌربي ، نزلنا منزالن بفنائهم ذا جحج :كركم عن أبي نواس قاؿ"
، كقد اكتست األرض نبتها الٌزاىر، كبرز  ، كنبتو غريضو ت براخم غررىا كالٌتحف أنوار زخرفها الباىر ما يقصر أرضو أريضو

، عن حسنو الٌنمارؽ المصفوفة، كال يداني بهجتو الٌزرابي المبثوثة. فزادت األبصار في نضرتها، كابتهجت الٌنفوس بثمارىا
 ،عوالن إاٌلٌّ عليوحٌتى إذا ىممت بتشبيو منظرو حسنو رددتو إليو، كإذا تقت إلى موض و طٌيبو لم يجد في البكاء م)...(، 
 مضً ااىا أطيب من ريح المسك األذفر. فقلت لزميلي: كيحك من ريَّ  طرفي راتعان في أحسن منظرو، كاستنشقتي  فسرحتي 

 (1)"، فلعٌلنا نلقى من نأثر عنو خبران، نرج  بو إلى بغداد.بنا إلى ىذه الخيماتً 
وىي دالُة على اغبركة واغبيوية والنشاط، فضبًل نلحظ أّف السارد استهلَّ سرده بأفعاؿ مثل )حججُت، ونزلنا(، 

عن أنّو قصد منها أف يكوف واقعياً يف خربه، والسيما عند سرده ألحداٍث قد شارؾ فيها بنفسو، ومن مثَّ ينتقل إُف وصف 
نِطَقة، فبا دفعو للعجز يف تشبيهو بأي منظٍر آخر، وبعد ذلك ينتق

َ
ل إُف اغبوار، ما رآه من صباؿ الطبيعة اػببلبة لتلك اؼب

 ولكّنو َف يُػْنِو خربه بل يستمرُّ يف سرده، بقولو:
شي فتوران، فلٌما انتهينا إلى أكائلها إذا نحن بخباء على باب جارية مبرقعة بطرؼ مريض كسناف الٌنظر قد حي "

ي: ككيف الٌسبيل إلى ليء سحران، فقلت لصاحبي: كاهلل إنٌها لترنو عن مقلة ال رقية لسليمها كال برء لسقيمها. فقاؿ لكمي 
 (2)...."ذلك? فقلت: استسقها ماءن 

فضبًل عن أنّو كاف ُيُِبُّ التكرار يف األخبار، وذلك إذا رأى يف خرب أنّو ُيتمل أكثر من وجو، وخيدـ أكثر من 
ار النساء وقد وجدنا مناذج ذلك كثَتة يف آثاره، فقد أورد على سبيل اؼبثاؿ خرب )زواج أىل طربستاف( يف أخب (3)موضوع،

 يف بابُت ـبتلفُت:
ـي  ،محٌرمان  كامالن   بها حوالن  ظهرحٌتى يست مكأىل طبرستاف ال يتزٌكج الٌرجل الجارية منه" ها إلى بي فيخطً  ،بها ثٌم يقد

ها، ب ظهركىو ال يست ،ةن تامَّ ها بكران، كقد عانقها في إزارو كاحدو سنةن كنيجدي  مم  ذلك أنٌه يزعموفى ك ، ثٌم يتزكَّج بها ،أىلها
، كال يجوزي أف تؤاتيو الجاريةي إاٌل كبها شىبىوي الذم بو، كحشة االغتراب، كانقطاع األسباب كيحتملي  كإٌف  إال من عشقو غالبو

                                                      

  .195( أخبار النساء، 1)

 .191-195المصدر نفسو،  (2)

 .13ينظر: المصدر نفسو،  (3)
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 كىذا الٌتكٌرـ عند علوجً  كتحر جان، تكٌرمان  الزٍّنايحتجراف عن  ،أف يمكثا متعانقين في لحاؼو كاحدو  العجبً  من أعجبً 
 (1)"من العجائب طبرستافى 
ـي  ،كأىل طبرستاف ال يتزٌكج الٌرجل الجارية منهٌن حٌتى يستبطن بها حوالن محٌرمان " بها فيخطبها إلى أىلها  ثٌم يقد

كىو ال يستبطن بها، كيحتمل  ،ىا بكران، كقد عانقها في إزارو كاحدو سنةن كاملةن م  ذلك أنٌو يجدي  كيتزٌكجها، ثٌم يزعموفى 
األمور  كإٌف من أعجب العجب أف يمكثا متعانقين في لحاؼو كاحدو يحتجراف عن ألذٍّ كحشة االغتراب، كانقطاع األسباب. 

 (2)"تكٌرمان. كىذا الٌتكٌرـ عند علوج طبرستاف من العجائب.
ه العشُق إُف األخبلط واعبنوف(، وقد تكرر مع بعض   فهذا اػبرب قد ورد يف باب )ما يُذكر فيو من صَتَّ

ظ والعبارات يف باب )ما جاء يف الغَتة( يف الكتاب )أخبار النساء( نفسو، وقد يرجع اإلضافات والتغيَتات يف األلفا
 ذلك إُف أّف ىذا اػبرب ُيتمل أكثر من تأويل ومعٌت وموضوع، لذا جاز اإلتياف بو وتكراره يف أبواب ـبتلفة.

بار النساء، مثل خرب وقد يسًتعي انتباه القارئ إُف وجود أخبار خاصة بالرجاؿ من دوف النساء يف كتابو أخ
وغَته، وردّبا كاف مبَعُث ذلك كوف ىذه األخبار متعّلقة بالنساء بشكٍل غَت  (3)(بين الحجاج كبعض من أراد قتلهم)

مباشر، ألّف يف اغبروب يزداد عدد األرامل واليتامى كما ىو معروؼ، أو أنّو أراد من خبلؿ ىذه األخبار أف يُعطي بعض 
ى على النساء من شخصيات الرجاؿ ومعامبلهتم اليومية، والسيما يف األوقات اغبرجة مثل اؼبعارؾ، اؼبعلومات اليت قد زبف

أو أنّو أراد أف ُيمل تلك الغمامة السوداء اليت ربُِيُا بالبطل )اغبجاج( يف كونو طاغية ال يعرؼ الّرضبة، فهذا اػبرب يثبت 
ية، كما ىو ُمبُتٌَّ يف األخبار اليت ذُِكرْت عن اغبجاج مع وجود جانب إنساين مليء بالرضبة والعفو عند ىذه الشخص

 الذين سأؽبم عن رأيهم يف اغبجاج، فقالوا رأيهم فيو بصراحة ألهّنم َف يعرفوه، ولكّنو مع ذلك عفا عنهم.
  الوظيفة اإلبالغية )اإلخبارية(: -1

اء كانت الرسالة اغبكاية نفسها أو تتجّلى ىذه الوظيفة عندما يركز السارد على إببلغ رسالة للمسرود لو سو 
وقبد ؽبذه الوظيفة ظهورًا الفتًا للنظر يف اآلثار اػبربية البن اعبوزي، ومثاؿ ذلك يف خربه  (4)مغزى أخبلقيًا أو إنسانياً،

 الذي بُّت فيو اختبلؼ األمم يف درجة الغَتة:
ربى منهمي في النَّسب كال الدَّار، كإذا ماتى البعلي األممي تختلف في الغيرة فًمن الصقالبة ناسه ال يتزكَّجوف مىٍن ق" 

 خىنقىًت المرأةي نفسىها أسفان عليو. كالمرأةي من الهنًد إذا ماتى زكجيها كأراديكا حرقىوي جاءٍت ليحرقيوىا معوي. كالدَّيلمي  يخرجي 
ٌماتيوي فيبيعهينَّ صفقةن كاحدةن، كييسلٍّميهينَّ إلى المبتاع من الدَّيلًم إلى حدكد ما بينى دار السالـ كالدَّيلًم كمعو امرأتيوي كأخواتيوي كع

 (5)"ال تدم ي عينيوي كال عيني كاحدةو من عيالًو ...

                                                      

 .45-43( المصدر نفسو، 1)

 .50أخبار النساء،  (2)

 .93-90ينظر: المصدر نفسو،  (3)

 .154ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليالن كتطبيقان،  (4)

 .50أخبار النساء،  (5)
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وورد ىذا اػبرب يف باب الغَتة وتباين درجة الغَتة بُت األمم، وقد مثَّل لكلٍّ منها دبثاؿ توضيحي، قاصدًا بذلك 
 فة وتقاليدىا للقارئ.إببلغ معلومات عامة عن عادات األمم اؼبختل

وقد سرد ابن اعبوزي ؾبموعة من األخبار ربمل يف طّياهتا مغزى أخبلقيًا واجتماعيًا وإنسانياً، ومثاؿ ذلك سرده 
 ألخبار أىل العفاؼ، يف قولو: 

– ? قاؿ: إذان اهللً  كال يراكما غيري  ،قيل لبعض األعراب، كقد طاؿ عشقو لجاريةو: ما أنت صان ه لو ظفرت بها"
ما يكره الٌرٌب،  كترؾي  ،، كلحظه كليله أىلها، حدياه يطوؿي  بحضرةً  بها ما أفعلي  ال أجعلو أىوف الٌناظرين، لكٌني أفعلي  -اهللك 

كقيل  خر: ما أنت صان ه إف ظفرت بمن تحب? قاؿ: أحلل ما يشتمل عليو الخمار كأحٌرـ ، ك "(1)"كينقط  بو الحٌب.
 (2)"غضب الٌرب.ما كتمو اإلزار، كأزجر الحٌب عٌما ي

وقصد من ىذه األخبار إببلغ اؼبسرود لو بأمهية العفة يف اجملتمع من خبلؿ اإلتياف بنماذج حية من اغبياة 
ة ربمل مفاىيم ومعاين عظيمة ربتاج وتفتقر إليها األمم، فهؤالء  الواقعية، فهذه اؼبشاىد مع بساطتها إاّل أهّنا معربي

ذلك شديدو اغبرص على التمسُّك بالشرؼ واألخبلؽ والعفاؼ، ؼبعرفتهم أنّو الشخصيات من األعراب، ولكّنهم مع 
لوال بقاء ىذه الفضائل ؽبُديمْت اجملتمعات، فاؼبغزى األخبلقي ىو العفاؼ، واؼبغزى االجتماعي ىو تقوية العبلقات 

ئل وىدمها، أّما اؼبغزى والصبلت اليت تربا أبناء اجملتمع بعضهم ببعض، وىذا خببلؼ من ُياوؿ كسر مثل ىذه الفضا
اإلنساين فهو احًتاـ وتقدير اؼبرأة لذاهتا وعدـ النظر إليها نظرة ذكورية، قائمة على معتقداٍت وتقاليٍد بالية، تقلل من شأف 

 اؼبرأة وتنظر إليها نظرة دونية وجنسية شهوانية فقا. 
ديث الراوي اؼبتماىي دبرويّو، بوصفو شاىداً ومن معاين اإلببلغ أيضًا أف "يقـو السارد اؼبفارؽ ؼبرويّو، بنقل ح 

 ، ومثاؿ ذلك خربه:(3)على الوقائع"
إف ذا  :قيػل لػي :سمعت يوسف بن الحسين يقوؿ :حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد اهلل بن جعفر الرازم قاؿ "

 ،كجب حقي عليك ني قد خدمتك كقدإ نيا أستاذم :ثم قلت ،فدخلت مصر كخدمتو سنة ،النوف يعرؼ اسم اهلل األعظم
فسػكت عنػي  :فأحػب أف تعلمنػي إيػاه قػاؿ ،كقد عرفتني كال تجد لػو موضػعان مثلػي ،نك تعرؼ اسم اهلل األعظمإ :كقيل لي

ذك النػوف يسػخر بػي كيوجػو  :فاغتظت غيظػان شػديدان كقلػت :قاؿ...، ذك النوف كلم يجبني ككأنو أكمأ إلي أنو يخبرني قاؿ، 
يا أحمق إنما جربناؾ ائتمنتػك علػى فػارة  :فقاؿ ،لغيظ فلما أف رآني عرؼ ما في كجهيم  مثلي فارة فرجعت على ذلك ا

 (4)".فخنتني أفأئتمنك على اسم اهلل األعظم مر عني فال أراؾ

يقـو بنقل حديٍث عن )يوسف بن اغبسُت(  -الذي مُيثيل السارد اؼبفارؽ ؼبروييو-نلحظ أّف )أبا اغبسُت الرازي( 
رويّو، بوصفو شاىد عياف ومشاركًا يف اغبدث، وُيمل ىذا اػبرب مغزى أخبلقيًا واجتماعيًا وإنسانياً السارد اؼبتماىي دب

                                                      

 .105، كينظر: أخبار األذكياء، 05أخبار النساء،  (1)

 .09( المصدر نفسو، 2)

 .145السردية العربية،  (3)

 .24أخبار األذكياء،  (4)
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ودينياً )وىو اغبفاظ على األمانة أو السير(، وقد وجدنا أمثلة كثَتة عن ىذه الوظيفة وردّبا يعزى ذلك إُف كونو خطيباً قبل 
 أف يكوف كاتباً ومؤليفاً بارعاً.

 : نتباىية أك التنبيهية أك التواصليةالوظيفة اال -2
وتتمثَّل يف اختبار وجود  (1)وىي الوظيفة اليت يتوجَّو فيها السارد إُف اؼبسرود لو، ليحقق أو ُيافظ على التواصل،

االتصاؿ بُت السارد واؼبسرود لو، وتربز جلّيًا يف اؼبقاطع اليت يتواجد فيها اؼبسرود لو على نطاؽ النص حُت خُياِطبو 
وقد ذبسَّدت ىذه الوظيفة يف سياقات عدَّة من أمّهها اؼبقدمات اليت استهّل هبا كتبو، وذلك ألّف فيها يتوجَّو  (2)السارد،

السارد إُف اؼبسرود لو مباشرة إلخباره باألسباب والدواعي اليت دفعتو إُف اختيار ىذه األخبار، فيجذب من خبلؽبا انتباىو 
 عليو من أخبار، وقد سبق أف مثلنا لذلك. ويُنبيهو على ما ىو ُمقِدـٌ 

 وقبده خياطب اؼبسرود لو مباشرة يف قولو:
فاعلم  (35(( )القصص: كما عند اهلل خير كأبقى)) :كىو يقوؿ ،إذا رأيت رجالن من صالة الغداة على باب داره"

(( كما شهدنا إال بما علمنا)) :وفيقول مكإذا رأيت قومان يخرجوف من مجلس القاضي كى ،أف في جواره كليمة لم يدع إليها
ما رغبنا إال في الصالح فاعلم  :فلف قاؿ ،عن حالو لى ئً كإذا تزكج الرجل فسي  ،فاعلم أف شهادتهم لم تقبل (21)يوسف: 

 (3)".أف زكجتو قبيحة
يف ذلك قبد أّف السارد ُياوؿ تنبيو اؼبسرود لو على كبلـ عاـ مستعمل بُت فئات اجملتمع صبيعًا على حدٍّ سواء 

الزمن، ؿباواًل إبراز نوٍع من أنواع االتصاؿ بينو وبُت اؼبسرود لو، وىذه اؼبقوالت لوال أمهّيتها ؼبا قاـ اؼبؤليف بذكرىا، فقد 
أراد تعليم اؼبسرود لو أصوؿ التعامل وفهم اػبطابات اليومية اؼبسموعة واؼبتداولة، وىذه الوظيفة تستدعي وتوليد لدى 

لتشويق واإلحساس بالقرب والطمأنينة، وكأنّو خُياطُب صاحبًا لو، فضبًل عن أّف مثل ىذه األخبار توحي ُمتلقيو الرغبة وا
حبيوية وواقعية ما ُيسرد على اؼبسرود لو فبا يزيد من تعّلقو هبا، وإصراره على مواظبة قراءهتا، ألهّنا جزٌء من اغبياة اليومية 

 للمجتمع القاطن فيو.
ية ىذه الوظيفة لذا عمد إُف استعماؽبا يف أكثر من موضع منها التوطئة اؼبوضوعة يف بداية وقد أدرؾ اؼبؤليف أمه

 أحد األبواب، يف قولو:
كبالٌرجاؿ أعظم حاجةو إلى أف يعرفوه كيقفوا عليو، كىو االحتراس من أف يلقى الخبر الٌسابق إلى الٌسم  ألنٌو إذا "

 سهالن كصادؼ موضعان كطيئان، كطبيعةن قابلةن. كمتى صادؼ القلب كذلك ألقي دخل ذلك الخبر الٌسابق إلى مقٌره دخوالن 
رسخ رسوخان ال حيلة في إزالتو. كمتى ألقي إلى الفتيات شيءه من أمور الفتياف في كقت الغرارة كعند غلبة الطٌبيعة كشباب 

الفتياف شيءه من أمورىٌن كىناؾ الٌشهوة، كعند قٌلة الٌشواغل، قوم استحكامو، كصعبت إزالتو. ككذلك متى ألقي إلى 
 (4)..."سكر الٌشباب. فكذلك يكوف حالهم 
                                                      

 .151النظر إلى التبئير، ينظر: نظرية السرد من كجهة  (1)

 .129/ 1، البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، د.شجاع مسلم العاني، 150( ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليالن كتطبيقان، 2)

 .19، كينظر: 199أخبار األذكياء،  (3)

 .23، كينظر: أخبار األذكياء، 29أخبار النساء،  (4)
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قبد أّف ىذه التوطئة تُػَنبيُئ القارئ وتوجيُهو إُف مضموف الباب؛ وىو األخبار اؼبتعلقة بالغَتة، وُيستفاد منها  
بلقات اليت تربا ما بُت الرجاؿ كاستهبلؿ لتلك األخبار، فالسارد ىنا يُنبيو اؼبسرود لو على أمهية احملافظة على الع

والنساء، ألّف اؼبشاكل االجتماعية تبدأ من ىذا اغبديث، فالسارد استطاع أف جيذب انتباه اؼبسرود لو من خبلؿ ىذا 
اغبديث، والتأكيد على وجود االتصاؿ بينهما، وإقناعو بأّف ما سُيسرد لو من صميم الواقع، ليزيد بذلك رغبتو يف مواظبة 

 بدأ بو.  قراءة ما 
واؼبراد من ىذا اغبديث أّف األفضل واألحسن للرجاؿ أاّل يطَّلعوا على أمور النساء، وأال يطَّلع النساء على أمور 
الرجاؿ، وأف اجتماعهما يف مكاٍف واحٍد يؤدي إُف زرع الوساوس يف النفس من الطرفُت كليهما، والسيما إف كانا شابُت 

 ي احملرّكة واؼبتحكمة فيهما، إذ تصبح أكثر سيطرة على نفسهما من العقل.يف ُمقتبل العمر، ألّف الغريزة ى

 
 : الوظيفة االستشهادية )التوثيقية ( -3

تربز ىذه الوظيفة حُت ُياوؿ السارد أف يستشهد بصحَّة خربه بإثبات اؼبصدر الذي استقى أو استمدَّ منو 
بغية ربقيق  رخيي موثوؽ،أرجاع ونسبة كبلمو اُف مصدر تإوذلك عن طريق " (1)معلوماتو أو درجة دقة ذكريات السارد،

، أو تظهر يف تضمُت خربه بعض نصوص أو أبيات شعرية، لتكوف حجَّتو (2)"حياناً أليو بواقعية اؼبسرود إيهاـ اؼبسرود إ
 (3)ودليلو على ما يسرده.

وبطرؽ ـبتلفة منها على سبيل اؼبثاؿ وقد ذبلَّت ىذه الوظيفة عند سارد األخبار يف اآلثار اػبربية البن اعبوزي،  
اعتماد السارد على سلسلة السند اليت كانت غالباً ما يركز عليها، والسيما يف األحاديث النبوية واألخبار اؼبتعلقة باػبلفاء 

 الراشدين، لغرض توثيق الرواية وعدـ التشكيك فيها، ومثاؿ ذلك خربه:
أخبرنا عبد اهلل بن  ،أخبرنا أبو بكر بن مالك ،علي بن المذىب أخبرنا الحسن بن ،أخبرنا عبد اهلل بن محمد"

صلى ) حدثنا ليا عن محمد بن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة عن رسوؿ اهلل ،حدثنا يونس ،حدثني أبي، أحمد
 (4)"...خرجت امرأتاف  :أنو قاؿ (اهلل عليو كسٌلم

ٍث أو ُمؤريٍخ ُياوؿ تو  ثيق أخباره من خبلؿ سلسلة األسانيد اؼبذكورة يف بداية اػبرب، يظهر السارد يف شكل ؿُبدي
 ومن مثَّ يهتم باؼبنت.

وقد يعمد السارد إُف اإلشارة إُف اؼبصدر الذي أخذ منو اػبرب وغالبًا ما كاف عن طريق البحث والتقصي يف 
 الكتب السابقة أو السماع واؼبشافهة، يف مثل خربه: 

قاؿ: لما جيء بابن ملجم إلى الحسن قاؿ لو: أريد أف  ط أبي الوفاء ابن عقيلقرأتي بخقاؿ مؤلٍّف الكتاب: "
أنٌو بلغ إلى عضد الدكلة خبر قـو كر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخو "كذ ، (1)"أسارؾ بكلمة، فأبى الحسن ...

                                                      

 .159، كنظرية السرد من كجهة النظر إلى التبئير، 150ية القصة، ينظر: مدخل إلى نظر  (1)

 .125المصطلح السردم في النقد األدبي العربي، رسالة تقدـ بها: أحمد رحيم كريم الخفاجي،  (2)

 .129/ 1ينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (3)

 .91أخبار األذكياء،  (4)
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لتجار كدف  إليو بغالن عليو من األكراد يقطعوف الطريق، كيقيموف في جباؿ شاقة، فال يقدر عليهم، فاستدعى أحد ا
صندكقاف فيهما حلول قد شيبت بالسم، كأكثر طيبها، كترؾ في الظركؼ الفاخرة كأعطاه دنانير، كأمره أف يسير م  

: رأيتي بمصرى جاريةن، بيعٍت بألًف دينار، فما رأيتي كجهان قط  سمعتي يحيى بنى سفيافى يقوؿي "و، (2).." القافلة،
أحسنى من كجهها..."

(3) 
الواضح أنّو أشار إُف الطريقة اليت أخذ هبا اػبرب، ُمعَتِمدًا على البحث والتقّصي يف مدونات من سبقهم من 

 األدباء والعلماء، لتكوف حجتو ودليلو على صدؽ وواقعية ما نقلو.
عن ثاؿ:)فضبًل عن وجود أمثلة كثَتة تدؿُّ على أخذه من أدباء ومؤرخُت موثوقُت لدى العامة واػباصة، من أم

 (.الجاحظ أك عن التنوخي أك عن المدائني أك األصمعي ... كغيرىم
"عن علي بن الحسن عن أبيو حدَّثنا :وقد اعتمد على درجة دقة ذاكرة السارد الذي يسرد اػبرب، يف مثل خربه

ثمائة، شاب من  جماعة من أىل جند نيسابور فيهم كتَّاب كتجَّار كغير ذلك أنٌو كاف عندىم في سنة نيف كأربعين ثال
 . (4)..." كتَّاب النصارل كىو ابن أبي الطيب القالنسي،

قبد أّف اؼبؤليف اعتمد دقة ذاكرة السارد حيث ال يكتفي بسرد اغبدث، بل يهتّم بذكر السنة اليت حصل اغبدث 
 فيها، واسم الشخصية اليت تؤدي دوراً فيو، وكّل ذلك يُوثيق اػبرب، ويُعطيو مصداقية أكرب.

ا بالنسبة للتضمُت فقد حاوؿ السارد أف يضمين بعضاً من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية أمّ 
وآراء العلماء، ومن ذلك استشهاده حبديٍث لرسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم( يف اللهو والضحك، إذ يرد على سؤاؿ 

يا حنظلة لو كنتم عند أىليكم كما تكونوف عندم "بقولو: -حينما قاؿ: ىل جيوز لنا الضحك عند أىلنا؟-حنظلة 
  (5)"لصافحتكم المالئكة على فرشكم كفي الطريق، يا حنظلة ساعة كساعة

فقد استشهد هبذا اغبديث عن عدـ منع الرسوؿ اؼبسلمُت من متابعة حياهتم اػباصة، والسيما اللهو واللعب 
د اؼبؤليف ؾبموعة من األخبار اليت تؤكد أّف الصحابة كانوا يلعبوف والضحك فهذه األمور ضرورية إلراحة النفس، وسر 

 وميرحوف فيما بينهم.  
 ويف خرب آخر:

كعن عمر بن شرحبيل، عن عبد اهلل بن مسعود أنٌو قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أك قاؿ غيرم: أٌم الٌذنوب أعظم "
اؿ: أف تقتل الٌنفس بغير حقٍّ، ثٌم أم? قاؿ: أف تزني حليلة قلت: ثٌم أم? ق ،قاؿ: أف تجعل هلل نٌدان كىو خلقك ؟اهلل دعن

كىالًَّذينى ال يىٍدعيوفى مى ى اللًَّو ًإلىهان آخىرى كىال يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الًَّتي ))ثٌم قاؿ: ، قاؿ: ثٌم أنزؿ اهلل في كتابو تصديق ذلك ،جارؾ

                                                                                                                                                                                

 .  139، كأخبار الحمقى كالمغفلين، 51، 35، 35نظر: ، كي95( المصدر نفسو، 1)

  .00( أخبار األذكياء، 2)

 .02، كينظر: أخبار الحمقى كالمغفلين، 92أخبار النساء،  (3)

 .153أخبار األذكياء،  (4)

 .9أخبار الحمقى كالمغفلين،  (5)
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ـى اللَّوي ًإالَّ بًاٍلحىقٍّ كىال يػىٍزنيوفى كىمىٍن  ( )الفرقاف: يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىثىامان ييضىاعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىيىٍخليٍد ًفيًو ميهىانان(حىرَّ
32-39")(1) 

نلحظ أّف السارد حاوؿ أف يسشتهد أو يستدؿَّ يف )باب الزنا والتحذير من أليم عقابو( حبديٍث لرسوؿ اهلل 
ّمن آيات قرآنية كرمية، لتكوف حّجتو ودليلو على ما ذىب إليو أقوى، ولتوجيو اؼبسرود )صلى اهلل عليو وسلم(، ومن مّث ض

لو إُف األخبار اليت سوؼ تأيت بعد ىذه التوطئة ليكوف على علم ودراية بفحوى ىذه األخبار، ويؤكد لو أمهّية األحداث 
نفسية وإنسانية، فتحرًن ىذه األمور من ثوابت ديننا اؼبذكورة يف اغبديث، ألهّنا ربمل يف طياهتا أبعادًا دينية واجتماعية و 

 اغبنيف.
 ومن أمثلة استشهاد الشخصيات اػبربية باآليات القرآنية، قولو يف إحدى أخباره:

 :قاؿ .إف جئت بأخيك كإال ضربت عنقك :فقاؿ ،فأخذ خالو ،فأفلت منو ،أخذ زياد رجالن من الخوارج "...
كأقيم عليو  ،فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم :قاؿ .نعم :قاؿ ؟منين تخلي سبيليأرأيت إف جئت بكتاب من أمير المؤ 

ًإبٍػرىاًىيمى الًَّذم كىفَّى أىالَّ تىزًري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل(: ))شاىدين إبراىيم كموسى عليهما السالـ ـٍ لىٍم يػينىبٍَّأ ًبمىا ًفي صيحيًف ميوسىى كى ( أى
 (2)"وا سبيلو ىذا رجل لقن حجتو.قاؿ زياد خل( 92-93)النجم: 

نلحظ أّف الشخصية اليت تؤدي دور خاؿ اؼبسجوف اؽبارب، قد استطاع أف خيرج نفسو من مأزؽ اإلعداـ بكّل 
دىاء، وذلك من خبلؿ استشهاده واحتجاجو ببعض اآليات القرآنية اليت تُثبُت براءتو أماـ القاضي أو اغباكم، وقد كاف 

من ذكٍر السم الشخصية وتفاصيل اغبدث واغبجة اليت جاءت هبا الشخصية إلنقاذ نفسها، فكلُّ السارد دقيقاً يف سرده 
 ذلك يوىم اؼبسرود لو بواقعية ما ُسرَِد لو.

ويستشهد أحيانًا بأقواؿ العلماء والفقهاء واألدباء والشعراء لتكوف حجتو ودليلو على أمٍر ما، ومثالو ما جاء بو 
كاف الز ىًرم  يقوؿ: ىاتوا من أشعاركم، ىاتوا من طيرًفكيم، أًفيضوا في بىعًض ما يىًخف  عليكم كىتأنسي " يف مقدمات كتبو، يف قولو:

نىة: أىتىينا مرَّةن ًمسعىر بنى ًكداـ، فوجدناهي ييصىلٍّي، فأطاؿى الصالة جٌدان، ثمَّ التػىفىتى إلينا (3)"بو طباعيكيم يػٍ ، ك "قاؿ سيفيافي بني عييػى
 فأىنشدنا: ميتىبىسٍّمان،

 أىال تًلكى عىزَّةي قىد أىقبػىلىٍت      تىرفى ي نىحوم طىرفان غىضيضا
: مىًرضنا فىما عيٍدتىنا     كىكىيفى يػىعيودي مىريضه مىرًيضا  تػىقيوؿي

: نىعمه! مىرَّةه ىكذا كمىرَّةه ىكذا." : رىًحمىكى اهلل، بىعدى ىذًه الصَّالًة ىذا! قاؿى : فػىقيلتي  (4)قاؿى
ذكرنا أف نفوس العلماء تسرح في مباح اللهو الذم يكسبها نشاطان للجدٍّ فكأنٌها من الجدٍّ لم تزؿ،  "فقد باف مما

 قاؿ أبو فراس:
 أيركٍّحي  القلبى ببعًض الهٍزًؿ       تجاىالن منٌػًي، بغيػًر جٍهػًل 

                                                      

 .195أخبار النساء،  (1)

 .195أخبار األذكياء، ابن الجوزم،  (2)

 .15، كقد تكرر ىذا الخبر في: أخبار الحمقى كالمغفلين، 99الظراؼ كالمتماجنين،  أخبار (3)

 .45أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (4)
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 (1)"أمىزىحي فيو، مىٍزحى أىًل الفٍضًل     كالمىزحي، أحيانان، جالءي العقلً 
ثلة على استشهاد السارد الرئيس أو األوؿ أو اؼبؤليف واؼبتمثيل بالذات يف )ابن اعبوزي(، الذي قصد منو وىذه أم

التوثيق واغبجة والدليل على عدـ فبانعة السابقُت أو األوائل من أفاضل العلماء واألدباء والشعراء اؽبْزِؿ واللهو أحياناً، يف 
يا العقل بعد اعبهد والتعب، بل أهّنم رأوا فيو اؼببلذ اآلمن للمواظبة واؼبواصلة سبيل إراحة النفس من مهـو الدنيا، وتنش

على التعلُّم وأخذ اؼبعرفة، ألّف اعبهد العقلي أكثر تأثَتًا يف اإلنساف من اعبهد البدين، لذا فهو حباجة إُف الراحة 
 واالسًتخاء أحياناً.

شعرية توثيقًا منهم على صحَّة ما ذىبوا إليو أو كردٍّ  ويف أمثلة أخرى استشهد السارد أو الشخصيات، بأبيات
: خربه عن غزو جذمية بن مالك ملك اغبَتة ؼبليح بن بُرء ملك اغبضر وىو مثاؿ األكؿلشخصية أخرى يف اػبرب نفسو؛ و

 اغباجز بُت الرـو والفرس، فيستشهد السارد ببيٍت لعدي بن زيد يقوؿ فيو:
  (2)"ٍذ ًدٍجػ    ػلة تيٍجبى إليو كالخابيوري كأخيو الحىٍضًر إٍذ بػىنىاهي كإً "
نلحظ أّف السارد وىو )ىشاـ بن ؿبمد الكليب( سرد خرب ىذا الصراع واؼبشاكل واؼبآسي اليت حّلت باؼبملكة  

من جراء ىذا النزاع؛ أي ألّف سرده كاف مرتبطًا بأحداث تأرخيية لذا حاوؿ توثيق ىذا اػبرب مستشهدًا ببيٍت لػ)عدي بن 
(، ليكوف حجة ودليبًل على واقعية خربه، ليجذب من خبللو إنتباه اؼبسرود لو ويؤّكد أّف ما ُيسرد عليو من صميم زيد

 الواقع.
: ما استشهدت بو الشخصيات يف حوارىم، من أبيات شعرية لئلفصاح عّما يف داخلهم من المثاؿ الثانيو

 على جسر: مشاعر وأفكار، ومثاؿ ذلك قوؿ الشاب واؼبرأة اليت قابلها
"... فقاؿ الشاب لها: رحم اهلل علي بن الجهم، فقالت المرأة في الحاؿ: رحم اهلل أبا العالء المعرم كما كقفا 
كمرا مشرقان كمغربان، فتبعتي )السارد( المرأة كقلت لها: إف لم تقولي ما قلتما، كإالٌ فضحتًك كتعلَّقتي بًك، فقالت: قاؿ لي 

 جهم أراد بو قولو:الشاب: رحم اهلل علي بن ال
 عيوفي المىهىا بين الر صافىًة كالًجسًر      جىلىٍبنى الهىول ًمٍن حياي أدرم كال أدرم

 كأردتي أنا بترح مي على المعرم قولو:
 (3)"فيا دارىا بالحيٍزًف إٌف مىزىارىا     قريبه كلًكٍن دكفى ذلك أىواؿي 

وأفكار، من دوف اغباجة إُف إطالة اغبديث وتنبيو اؼبارَّة على  استطاع االثناف أف يُبيينا ما بداخلهما من مشاعر
نوايامها، واختزال اغبوار يف الًتحُّم على الشاعرين، دومنا اغباجة إُف ذكر األبيات، ويزيد ذلك من صبالية اػبرب وواقعّيتو 

ن النوع اؼبكشوؼ واؼبفتوح أماـ الناس للمسرود لو، وقد يرد ذلك اإلجياز يف اغبوار إُف مكاف التبلقي، ألّف طبيعة اؼبكاف م
صبيعاً، لذا توجب عليهما أخذ اغبيطة واغبذر يف الفعل والقوؿ، فاستخدما التلخيص يف اغبديث واإلشارات اؼببهمة كنوٍع 

                                                      

 .11أخبار الحمقى كالمغفلين،  (1)

 .101أخبار األذكياء،  (2)

  . 959( أخبار األذكياء، ابن الجوزم، 3)
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أبياٍت من أنواع التمويو ؼبن حوؽبم، ولكن ؼبا ُأجربْت اؼبرأُة باحت واعًتفت عّما كاف يقصدانو من حديثهما، ُمسَتْشِهدًة ب
 شعرية ُمبيينٍة وحجٍة عن صدؽ مشاعرمها وأفكارمها.  

وىكذا حرص ابن اعبوزي على أف يذكر قدر اؼبستطاع مصادر أخباره واإلفصاح عنها قبل سرد اػبرب، إلبعاد أي 
ءاً شكٍّ قد يُراود ذىن اؼبسرود لو حوؿ زيف أو كذب ما ىو منقوؿ يف كتبو، واالستشهاد والتوثيق ما ذىب إليو بد

باألسباب اليت دفعتو إُف تأليف كتبو، ومرورًا باآلراء اليت ذىب إليها اؼبؤليف وانتهاًء بآراء الساردين والشخصيات اليت 
 أدت دورىا يف األخبار. 

  الوظيفة التعليقية أك ا يديولوجية أك التعليمية:-4
ألنّو يف ىذه الوظيفة  (1)ف على شكل حكم،واؼبقصود هبا النشاط التفسَتي أو التأويلي للسارد وغالبًا ما يكو  

ال يكتفي بنقل األحداث وتصويرىا، بل يقـو بالتعليق عليها وإيضاحها وبياف عللها، وتربز يف ىذه الوظيفة اػبصائص 
الذاتية ؽبذا السارد، فاألحداث عندما تقع يف اغبياة الواقعية ال تكوف معللًة وال مفسرة، ولكن عند قطعها من السياؽ 

وتدخبلتو اؼبباشرة أو غَت اؼبباشرة  (2)غبيايت الواقعي وإدراجها يف سياؽ آخر )أدي( جيعلها أكثر وضوحاً وأسهل تفسَتاً،ا
ألّف ىذا اؼبنت يف يد السارد يكوف أكثر ليونًة من اغبياة اغبقيقية لذا فهو يقدر  (3)يف اػبرب تتخذ الشكل األكثر تعليمية،

راد، فاحملايدة أو اؼبوضوعية ال تعٍت بتاتاً عدـ إبداء الرأي أو التعليق ؼبا كاف مبهماً وحباجة أف يلخيص وُيذؼ ويشرح ما أ
 إُف التفسَت، وذلك يرجع إُف أصل العملية السردية؛ وىو إيصاؿ الفكرة أو اؼبفهـو أو اؼبقصود من السرد إُف اؼبسرود لو.

بن اعبوزي دور اؼبؤليف والسارد احملايد اؼبوضوعي بكّل وذبّسدت ىذه الوظيفة يف أخبار ابن اعبوزي، فقد مثَّل ا
معٌت للكلمة، والسيما عند قراءتنا لؤلخبار اؼبتعليقة بالشخصيات اؼبعروفة باغبمق والتغفيل أمثاؿ )جحا، واعبصاص(، 

و الروايات اليت فقد حاوؿ أف يُبُتي رأيو ورأي من سبقو من اؼبقرَّبُت منهم، عن طريق بعض اؼببلحظات أو التعليقات أ
 تثبت عدـ صّحة كّل ما روي عنهم يف مثل قولو:

، كقد كمنهم )جحا( كيكٌنى أبا الغصن، كقد ركم عنو ما يدؿ  على فطنة كذكاء، إال أف الغالب عليو التغفيل"
كيٍّسان ظريفان . عن مكي بن إبراىيم أنٌو يقوؿ: رأيت جحا رجالن  إٌف بعض من كاف يعاديو كض  لو حكايات كاهلل أعلمقيل: 

كىذا الذم يقاؿ عنو مكذكبه عليو، ككاف لو جيراف مخنَّثوف يمازحهم كيمازحونو فوضعوا عليو.)...(، قاؿ المصنف )ابن 
  (4)"الجوزم(: كجمهور ما ييركل عن جحا، تغفيل نذكره كما سمعناه.

نقلو عن )ابن اعبصاص( يُثِبُت  وأيضًا يف خضمي سرده لؤلخبار اليت ُرويت عن )أبو عبد اهلل اعبصاص(، خرب  
 بو أنّو َف يكن أضبقاً، وىي كاآليت: 

. عن علي بن أبي علي كقد نقل عن ابن الجصاص ما يدؿ  على أنٌو كاف يقصد التطاب  ال أنٌو كاف بهذه المثابة"
ص فرأيتو شيخان التنوخي عن أبيو قاؿ: اجتمعتي ببغداد سنة ست كخمسين كثالثمائة م  أبي علي عبد اهلل بن الجصا

                                                      

  . 159من كجهة النظر إلى التبئير، ، كنظرية السرد 150( ينظر: مدخل إلى نظرية القصة، 1)

 .39-39ينظر: الراكم كالنص القصصي، د.عبدالرحيم الكردم،  (2)

 .930ينظر: خطاب الحكاية،  (3)

 .99-99أخبار الحمقى كالمغفلين،  (4)
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حسنان طيب المحاضرة، فسألتو عن الحكايات التي تنسب إلى أبيو، مثل قولو خلف اإلماـ حين قرأنا )كال ضالين( فقاؿ: 
إم لعمرم بدالن عن آمين، )...(، فقاؿ: أٌما إم لعمرم كنحو ىذا فكذب، كما كاف فيو مالمة تخرجو إلى ىذا كما كاف إالٌ 

لق بحضرة الوزراء قريبان مما يحكى عنو لسالمة طب  كاف فيو، كألنٌو كاف يحب أف يصوٍّر نفسو من أدىى الناس، كلكنو يط
  (1)."عندىم بصورة األبلو ليأمنو الوزراء كلكثرة خلواتو بالخلفاء فيسلم عليهم

يف -مد نلحظ أّف اؼبؤليف بَػيَّض صفحتو أماـ القارئ بعدـ انقياده لكّل ما قد روي عن ىؤالء وغَتىم، بل اعت
على اغبيادية واؼبوضوعية، عن طريق تعليقات بسيطة اعتمد عليها يف استهبلؿ اػبرب لبياف وجهة نظره،  -نقل أخبارىم

من حيث أخذ ما روي ضّدىم من جانب، وما روي دفاعًا عنهم من جانب آخر، تاركًا أمر اغبكم واالختيار ما بُت 
 الروايتُت للقارئ نفسو.

إُف تعليقات مباشرة عن أمٍر ما، ُمبّينًا فيها رأيو أو وجهة نظره من خبلؿ شرح األمر  ويف بعض األحياف يلجأ
 وتفسَته أو وضع تأويٍل وتعليٍل لو، واالستدالؿ بآراء السلف يف ذلك األمر، يف مثل خربه:

 عقوليهيم بذاًىبىةو، فهم عندى كأٌما أىلي الدَّعاكل الباطلًة التي ليسٍت أجساميهيم بناًحلىةو، كال ألوانػيهيم بحائًلىةو، كال"
 ، ـي أىلى السَّمىًن كالجسوـً ذكم الفراسًة يكًذبوفى، عنى ذكم الظَّرًؼ محركميوفى،)...(، كالعرب تمدحي أىلى الن حوًؿ، كتذ 

  (2)"ًد األذىاف...كتنفيًهم عًن األدًب، كتنًسبي أىلى الن حيوًؿ إلى المعرفًة، كحسن البياًف، أىلى السَّمىًن إلى الغباكًة، كبيع
"... سمعتي الربي  يقوؿ: مرض الشافعي، فدخلتي عليو، فقلت: يا أبا عبد اهللن قػىٌول اهلل ضعفك. فقاؿ: يا أبا 
محمدن كاهلل لو قٌول اهلل ضعفي على قوتي أىلكني. قلت: يا أبا عبد اهللن ما أردتي إالَّ الخير، فقاؿ: لو دعوت اهلل عليَّ 

 رًٍد إالٌ الخير.لعلمتى أنَّك لم تي 
قاؿ المؤلٍّف )تعليقو(: من فقو الشافعي رضي اهلل عنو أنٌو أخذ بظاىر اللفظ، فعلم أنٌو إذا نول الضعف حصل 
األذل. كقد جاءني حدياه صحيحه عن النبي )صلى اهلل عليو كسلم( أنٌو عىلَّمى رجالن دعاءن فقاؿ: قيٍل: ))اللهمى قوٍّ في ًرضاؾى 

  (3)"عناه قوٍّ ما ضعف، كفي ىذا نوع تجوز، كالربي  تجوز كالشافعي قصد الحقيقة.ضعفي((، إالٌ أٌف م
كقاؿ بعضهم: لذَّةي المرأًة على قدًر شهوىتًها، كغيرتيها على قدًر لذَّتًها، كاستيًدؿَّ بلفراًط غيرىتًها على إفراًط "

كربٌما كاف د  ًغيرةن على المرأًة ًمن المرأًة على الرجل، حرًصها، كىذا القوؿي خطأه )رأم المؤلٍّف(، قد علمنا أٌف الرَّجيلى أش
الذم يبدك من المرأة عند تسٌرم زكجها بالٌسرارم كتزكيجو المهيرات، كحين تراه م  بعضهٌن توىيمان للفعل أٌف ذلك من 

على المرأة إذا رأت  كبعض ذلك يكوف من طريق األلفة كالٌنفاسة بو، كليس شكل ما تلقى ،الٌطربة كالكراىة المشاركة فيو
ألٌف المرأة قد عاينت أٌف الٌرجل لو أرب  نسوةو كألف  نفراشها، من شكل ما يلقى الٌرجل إذا رأل على فراش امرأتو رجالن 

، ككذلك غيرةي فحوًؿ الحيواًف على إناثًهان ألفَّ فحلى الحيواف ييقاًتلي جاريةو يطؤىٌن بملك اليمين، لما أحٌلو اهلل في الٌشريعة
: يىغاري كالغىيرىةي في خيٍلًق الذَّكٍر ...د  (4)"كنىها كلَّ فحلو يعرضي لها حتى تصيرى إلى الغالًب. قاؿى الراجزي

                                                      

 . 99-92( المصدر نفسو، 1)

 .05-03أخبار النساء،  (2)

 .59أخبار األذكياء،  (3)

 .54أخبار النساء،  (4)
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نلحظ مدى عناية اؼبؤليف بإبداء رأيو أو رأي من سبقو يف بعض األمور اليت قد ال يُفَهُم اؼبقصود منها، إاّل 
لقارئ فحوى أو مغزى اغبدث أو مضمونو، ومثاؿ ذلك ما قاـ بشرحو بوضع تعليٍق أو مبلحظٍة توضيحيٍة، تفسر وتعلل ل

 يف ىذه األمثلة.
يُبدي من خبلؿ تعليقو رأيو، بشكل مباشر ُمؤكداً على أّف الذين يدَّعوف العشق ال بّد أف  المثاؿ األكؿإنّو يف  

ى الكاذبة فبل تظهر عليهم ىذه تظهر عليهم عبلمات النحوؿ وتغَت لوف البشرة والتعب ... إٍف، أّما أصحاب الدعاو 
األمور، مثَّ يتوارى عن األنظار وخيتفي وراء صوت السلف لُيبدي رأيو من جديد ولكن بأسلوب غَت مباشر، مستعمبًل 

 صوهتم للتعبَت عّما يُريُد اإلفصاح عنو.
ؼبتكلمُت اؼبقصود من كبلـ الشافعي؛ ىو تصحيح خطأ لغوي شائع عند بعض ا المثاؿ الثانيويُبُّت يف  

ه دعاًء على اؼبرء ال دعاًء لو؛ ألّف الضعف ىو العّلة أو اآلفَّة، فإذا قويت أىلكت  قاصدين بو خَتاً، ولكنَّ الشافعي يعدُّ
 من قامت بو، واستدّؿ أو احتّج على تعليقو ىذا حبديٍث للرسوؿ )صلى اهلل عليو وسلم(.

اجتماعية، وىي )الغَتة( والسيما عند النساء، وعرض قاـ بعرض رأي بَعِضِهم يف مشكلة  المثاؿ الثالاويف  
أيضًا استدالؽبم، وقاـ اؼبؤليف بنقضو والّرد عليهم برأي ـبالٍف، وقد احتّج بأصوؿ الطبائع اؼبوجودة لدى اؼبخلوقات على 

ٍيًو ًإالَّ أيمىمه أىٍمثىاليكيمٍ كىمىا ًمٍن دىابَّةو ًفي األىٍرًض كىال طىائًرو يىًطيري ًبجى حدٍّ سواء، فقد قاؿ سبحانو وتعاُف: )) (( )األنعاـ ... نىاحى
(، أّما يف حديثو عن غَتة اؼبرأة فقد اعتمد على التحليل النفسي لشخصية اؼبرأة، وكيفية تفكَتىا، وتصويرىا لعملية 16: 

 َتة.اؼبقاربة بُت الرجل واؼبرأة؛ دبعٌت أنّو لوال ىذا التصوير اػبياِف للفعل ؼبا أحسَّ النساء بالغ
وقد يشرح ويفسر أحياناً مشكلة من اؼبشاكل اليت يواجهها اجملتمع كي يوجيو اؼبسرود لو ويُنبيهو عليها، ومن ذلك 

 قولو يف أسباب اؽبوى:
قاؿ: كمٌما يحدث الهول في قلوب الٌنساء لغير أزكاجهٌن، كيدعوىٌن إلى الحرص على الٌرجاؿ، كالطٌلب لهٌن "

زكجها شٌدة الحذر عليها، كاالحتفاظ بها، كالغيرة في غير موضعها. أك يكوف الٌرجل منهمكان في أموره منها: أف يظهر لها 
 (1)"الفساد، مظاىران لها بالٌزنا. فلٌف ذلك مٌما يغريها من طلب الٌرجاؿ، كالحرص عليهم.

لنساء، وأرجع وأعاد قبد أّف السارد )ابن اعبوزي( حاوؿ أف يوّجو الرجاؿ إُف الطريقة الصحيحة يف تعاملهم مع ا
أسباب اؽبوى واشتغاؿ النساء بالرجاؿ إُف الرجاؿ أنفسهم، ألهّنم الذين ُيشكيلوف السبب الرئيس من وراء ىذه اؼبشكلة، 
ولو أهّنم تداركوا األمر، وحاولوا التحسُت من تصرفاهتم ؼبا طرأت مثل ىذه اؼبشاكل، واستطاع السارد من خبلؿ ىذا 

فاع عن النساء، ودحض األفكار واؼبعتقدات والعادات القدمية البالية، والسائدة يف اجملتمع اليت تنظر التعليق والتفسَت الد
 إُف اؼبرأة على أهّنا اؼببلمة يف كّل ما خيصُّ اؼبشاكل الزوجية، والسيما ىذه اؼبشكلة. 

  الوظيفة التعبيرية أك االنطباعية:-5

                                                      

 .59أخبار النساء،  (1)
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مع الوظيفة االنفعالية اليت حددىا ياكوبسوف،  وىي تلك  -وىذه الوظيفة تتطابق _كما يقوؿ جَتار جينيت
الوظيفة اليت تتناوؿ مشاركة السارد يف اػبرب الذي يرويو؛ أي تتناوؿ العبلقة اليت يقيمها معو، من عبلقة عاطفية أو 

 (1)أخبلقية أو فكرية، وقد ظبى )جَتار جينيت( ىذه الوظيفة باسم وظيفة البّينة أو الشهادة.
لسارد يف ىذه الوظيفة اؼبكانة اؼبركزية أو احملورية يف اػبرب إذ يقـو بالتعبَت والكشف واإلفصاح عن أفكاره ُيتّل ا

     (2)ومشاعره اػباصة، وتتجّلى ىذه الوظيفة يف أدب السَتة الذاتية.
 ؿ:ومثاؿ ذلك خربه عن الغبلـ الذي تزوج جبارية اشًتاىا لو مواله ابن اؼبرزوقي البغدادي، إذ يقو 

 ،كاف موالم مكرمان لي فاشترل جارية كزكجنيها فأحببتها حبان شديدان   :حدثنا غالـ البن المرزكؽ البغدادم قاؿ"
ف إأنت طالق ثالثان  :فقلت لها ،حتملها إلى أف أضجرتني يومان أى ككانت تنافرني دائمان ك  ،كأبغضتني بغضان شديدان عظيمان 

فأبلست  :أنت طالق ثالثا بتاتان قاؿ :فقالت لي في الحاؿ ،سدؾ احتمالي لكفقد أف ،خاطبتيني بشيء إال خاطبتك بمثلو
فأخبرتو  ،فأرشدت إلى أبي جعفر الطبرم ،فتصير بذلك طالقان مني نما أجيبها بو خوفان أف أقوؿ لها مثل ما قالت كلم أدرً 
بو فوفيت بيمينك كلم  هاقد خاطبت فتكوف ،أقم معها بعد أف تقوؿ لها أنت طالق ثالثان أف أنا طلقتك :فقاؿ ،بما جرل

  (3)".تطلقها كال تعاكد اإليماف
نلحظ أّف السرد من نوع السرد الذايت؛ ألّف السارد يكوف مشاركًا يف اغبدث، فيسرد للمسرود لو إحدى ذباربو 

ربه، ويقـو بالتعبَت عن أفكاره الذاتية اليت مّر هبا سابقًا يف حياتو اليومية، لذا وجدناه )السارد( ُيتّل اؼبكانة اؼبركزية يف خ
ومشاعره اػباصة بشكل مباشر وواضح، قاصدًا بذلك تقريب اؼبسرود لو من خربه من جانب، وإيهامو بواقعية اػبرب من 

 جانب آخر. 
 الوظيفة االفهامية أك التأثيرية:-6

وؿباولة اقناعو وإيهامو بأّف ما يقـو السارد يف ىذه الوظيفة بالًتكيز على القارئ، بقصد إدماجو يف عاَف اغبكاية، 
فيستميل بذلك عاطفتو ومشاعره اذباه  (4)يتلّقاه من سرد واقعي مستقى من اغبياة اغبقيقية، كي ُيصديؽ وُُيسَّ بو،

 أحداث اػبرب، وُيشعره دبعاناة الشخصيات اليت تؤدي دوراً فيو.
ا أف يشعر اؼبسرود لو دبعاناة اؼبتضرر من وتتمثَّل ىذه الوظيفة يف سياقات سردية أراد السارد من خبلؽب  

 تصرفات الذين ال يؤدوف األمانات إُف أىلها، ومن ذلك صبلًة من أخبار الذين عانوا من ىذه اؼبشكلة، ومن بينهم: 
بلغني أٌف رجالن قدـ إلى بغداد للحج، ككاف معو عقد من الحب يساكم ألف دينار، فاجتهد في بيعو، فلم ينفق، "

طٌار موصوؼ بالخير، فأكدعو إياه، ثم حجَّ كعاد، فأتاه بهدية فقاؿ لو العطار: من أنت كما ىذا؟ فقاؿ: أنا فجاء إلى ع
صاحب العقد الذم أكدعتك، فما كلَّمىوي حتى رفسو رفسة رماه عن دكانو، كقاؿ: تدعي علٌي مثل ىذه الدعول، فاجتم  

عي عليو إاٌل ىذا، فتحير الحاجي كتردد إليو فما زاده إالٌ الناس كقالوا للحاجي: كيلك ىذا رجل خير ما لحقت من تد
                                                      

 .30، كالراكم كالنص القصصي، 930ينظر: خطاب الحكاية،  (1)

 .153ينظر: مدخل إلى نظرية القصة،  (2)

 .29أخبار األذكياء،  (3)

 .153ينظر: مدخل إلى نظرية القصة،  (4)
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فكتب قصتو كجعلها على قصبة كرفعها  ،لو ذىبت إلى عضد الدكلة فلو في ىذه األشياء فراسة :فقيل لوشتمان كضربان، 
 (1)"، ...فسألو عن حالو فأخبره بالقصة ،فصاح بو فجاء ،لعضد الدكلة

باستمرار يف اآلثار اػبربية البن اعبوزي، وذلك لكوهنا من اؼبشاكل العامة اليت نلحظ أّف مثل ىذه األخبار تتكرر 
يُعاين منها أغلب الناس يف الطبقات صبيعها، وذلك يعٍت تفشيي اػبيانة وإباحية السرقة بُت أبناء اجملتمع، وقد أراد السارد 

ة النفسية، واؼبعاناة اليت يعيشها صاحب القضية أف يعرض ىذه اؼبشكلة وىذا اإلنكار بصورة ُتشعر القارئ بصعوبة اغبال
أو األمانة، من وراء حيلة ىؤالء الناس الذين خيونوف ما أسبنوا عليها، والسيما يف الوقت الذي ُياوؿ صاحب األمانة 

 الناس.جاىداً التعريف بنفسو لدى احملتاؿ أو الذي أودع عنده األمانة، ويُبُّت من خبلؿ ىذه التصرفات مدى لـؤ ىؤالء 
 وىناؾ ؾبموعة من األخبار اؼبتعليقة بغَتة الرجاؿ على النساء، ومن ذلك قولو:

ككاف الرَّجلي من العرب إذا خرجى مسافران، بدأى بالشجرة يعقدي خيطان على ساقها، أك على غصنو من "...، 
أٌف امرأتو خانتوي، كإف كاف على حالو  أغصانها، فلذا رج ى إلى أىلًو بدأ بالشجرًة فنظر إلى الخيط، فلف كاف منحالًّ حكم

، ك"...، سم  عقيلي بني علمةى الميرٍّم  بنتان لو ضحكىٍت فشًهقىٍت في آخًر ضحًكها، فأخذ (2)..." حكم أنٌها حفظتو،
: رأيتي رجالن بطريًق مكَّةى تعاًدليوي في المحمىًل جاريةه قد شدَّ ع(3)السَّيفى كحملى عليها، ..." ينيها، كالغطاءي ، ك"قاؿ إسحاؽي

: إنَّما أخاؼي عليها من عينيها ال من عيوًف الناًس" ، ككجهيها بادو، فقلتي لو: في ذلك، فقاؿى ، ك" ...، قيل (4)مكشوؼه
: أيخىلٍّفي معهينَّ الجيوعى، كالعيرمى، فل ؟، قاؿى هينَّ نػَّ لعيقيل بن علقمة، ككافى شديد الغيرة، كأرادى سفران: أينى غيرتيكى على من تخلٍّفي

إذا جيعنى لم يمزحنى، كإذا عيرٍّينى لم يبرىحنى."
(5) ، ّو ، ك عندما نزؿ )عاصم بن عمر بن الخطاب( خيمتيوي بقديد بفناء بيتو

"...، فأرسلت إليو ربَّةي البيت: يا ىذا إفَّ لي زكجان غيوران يمر  اإلنسافي بجانب بيتي فيضربيني، كإف رآؾى في ىذا المنزؿ 
، ك"...، كاف لقمافي بني عادو حكيمي العرب غيوران، فبنى المرأتًًو (6)فأنشدؾ اهللى إالَّ تحوَّلتى عنٍّي، ..." لقيتي منوي شران،

   (7)صرحان، كجعلىها فيو، ..."
نلحظ أّف السارد حاوؿ أف يُبُتي فيها صعوبة األحواؿ اؼبعيشية والنفسية للمرأة مع ىؤالء الرجاؿ، من جرّاء 

لظلم واالضطهاد الذي يقع عليهنَّ، ولكن الرجاؿ يعدُّوهنا نوعاً من التدابَت الوقائية، يتخذوهنا يف سبيل التعذيب والقمع وا
الدفاع عن شرفهم وكرامتهم، وكأّف ال كرامة وال شرؼ للنساء حىت ُيافظن على أنفسهّن، وينظروف إُف اؼبرأة على أهّنا 

لديها وال اختيار عندىا، سوى الصرب على ما ابتبله اهلل هبا، واستطاع  سلعة ال تشعر وال ربسُّ دبا تقع عليها، فبل حرّية

                                                      

 .05، ك03، كينظر: 04أخبار األذكياء،  (1)

 .53أخبار النساء،  (2)

 .52( المصدر نفسو، 3)

 .21أخبار النساء،  (4)

 .99( المصدر نفسو، 5)

 .90( المصدر نفسو، 6)

 .93( المصدر نفسو، 7)
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السارد أف يعربي عن أحاسيس اؼبرأة ومشاعرىا وأفكارىا، فيشارؾ هبا القارئ، وجيعلو َيشعر باؼبعاناة اليت تعيشها 
 واالختبلط بالناس.   والصعوبات اليت تتلقاىا، ومن الطبيعي أف ربّس بعدـ األماف واػبوؼ والرَّىبة من اػبروج

وسرد ابن اعبوزي أخبارًا كثَتًة عن اػبيانة الزوجية وغدر النساء، وباؼبقابل سرد أخبارًا أخرى عن وفاء النساء، 
وؿبافظتهّن على أنفسهنَّ حىت بعد وفاة أزواجهنَّ، وغَتىا من اؼبشاكل واآلفات االجتماعية اؼبتفشيية بُت أفراد اجملتمع، 

ف يتصّدى لبعضها من خبلؿ إجياد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا، أو ؿباولة تغيَت وجهة نظر اجملتمع ؽبا، كما فعل يف وحاوؿ جاىداً أ
الباب نفسو فقد ردَّ أسباب اػبيانة الزوجية إُف األخطاء اليت يقـو هبا الرجاؿ اذباه نسائهم، وبرَّأ ذمَّة اؼبرأة منها أماـ 

 اجملتمع، كما أسلفنا ذكره.  
لبلئحة ليست شاملة، وميكن ؽبذه الوظائف أف تتداخل، فهذه النماذج خَت دليٍل على أّف الوظائف إّف ىذه ا

السابقة اؼبنسوبة للسارد توجد يف األخبار بدرجات متفاوتة، وليس شرطاً أف تكوف كّلها موجودة يف كلي سارٍد، أو يف كلي 
 (1)أو أربع، أو أكثر، أو أقّل، لكن ال وجود للسارد بدوهنا.خرٍب، فقد ُيتوي السارد خرباً من أخباره على ثبلث منها، 

 Narrated: المسركد -9
اؼبسرود ىو "كّل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل ؾبموع من األحداث يقًتف بأشخاص )شخصيات( 

، أو ىو ما (2)اصر حولو"ويؤطره فضاء الزماف واؼبكاف، وتعّد ))اغبكاية(( جوىر اؼبروي، واؼبركز الذي تتفاعل فيو كّل العن
ؾبموعة " وعلى رأي جَتالد برنس ىو:، (3)"يتضمن الشخصيات والزمن الذي ذبري فيو أفعاؿ الشخصيات والفضاء"

فاؼبسرود بوصفو موضوعًا ىو رىاف على التواصل، فهناؾ من مينحو، وىناؾ من ، (4)"ما يف سرد اؼبروية اؼبواقف والوقائع
يوجيو رسالة إُف مرسل إليو مع نّية التأثَت فيو بكيفية ما، وال وجود ؼبسرود من دوف سارد  يتقبػَُّلو، وبذلك يظهر مرسل

   (5)ومسرود لو.
ومن اؼبمكن االستفادة من نظرية ياكوبسوف يف التواصل لبياف عملية التواصل اليت يتشكَّل منها اػبطاب 

 اللغة )كما أشرنا إليو سابقاً يف ىذا اؼببحث(. السردي، فقد حدد ياكوبسوف العناصر اؼبكونة لكل فعل تواصلي يف
 إذاً فالسرد قائٌم على ثبلثة أطراؼ، وىم كاآليت: 

 اؼبسرود لو ----اؼبسرود  ----السارد 
فالطرؼ األوؿ حبكم أنّو سارد يقدـ خربًا أو أخباراً، وعملو ىذا، إذف سرٌد؛ أي العملية اإلنتاجية لنٍص ما أو 

بيعتو الشفوية أو الكتابية ال ميكن أف يسرد يف ىواء أو ُيكى يف فراغ، ولكّنو ُيسرد ؼبسرود لو أو ؼبسروٍد ما، وىو حبكم ط
   (6)ؼبسرود ؽبم.

                                                      

 .159، كنظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير، 54ينظر: الراكم كالنص القصصي،  (1)

 .9( موسوعة السرد العربي، 2)

  .95سعيد يقطين،  ( تحليل الخطاب الركائي،3)

 .149المصطلح السردم،  (4)

 . 91، كالسرد عند الجاحظ، 199: طرائق تحليل السرد األدبي، مقاالت مترجمة، ينظر (5)

  .993( ينظر: في نظرية الركاية، د.عبدالملك مرتاض، 6)
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 :أنواع الخطاب في الخبر-

مّيز )جَتار جينيت( بُت ثبلث مراحل تنقل بالتدريج من كبلـ السارد إُف كبلـ الشخصية، ومن مّث من السرد 
 :(1)إُف اغبكاية

 :اب المسركد أك المحكي أك الخطاب المسرَّدالخط -7
ـَ السارد حوار الشخصيات جُيميل (2)وىو "طبعًا أبعد اغباالت مسافًة وأكثرىا اختزااًل عموماً" ، فبداًل من أف يُقدي

 (3)الفكرة يف عبارة تقريرية؛ أي يدمج كبلـ الشخصيات داخل السرد من دوف العناية بالتفاصيل الدقيقة.
 األخبار الواردة يف آثار إبن اعبوزي، يتجّلى ىذا النوع يف خربه: وفيما خيصُّ 

"حدثتي أٌف بعض التجار قدـ من خراساف ليحج، فتأىَّب للحج كبقي معو من مالو ألف دينار ال يحتاج إليها، فقاؿ إف 
يجد شيئان، فجعل حملتها خاطرت بها، كإف أكدعتها جحد المودع )...( ثم خرج إلى الحج كعاد، فحفر المكاف فلم 

  (4)يبكي كيلطم كجهو، فلذا سيئل عن حالو قاؿ: األرض سرقت مالي، ..."
فالسارد يف ىذا اؼبثاؿ بداًل من أف يقف على تفاصيل السفر والًتحاؿ، والطرؽ اليت يعربىا اؼبسافر،        

ىا من األمور اؼبتعليقة بالسفر، وكيفية سفره، والوقت الذي لزمو للوصوؿ إُف مبتغاه واألماكن اليت مّر هبا وغَت 
يقـو بإجياز كّل ذلك، وقد دمج كبلـ الشخصية يف اػبرب بكّل سبلسة من دوف االىتماـ بالتفاصيل كالزماف 
واؼبكاف وغَتىا من األمور، ويتبُّت للمسرود لو أّف مثل ىذه الشخصية من نوع الشخصيات الشكاكة اليت ال 

وباطناً، وػبَّص الكبلـ عن اغبج وما فيها من مناسك على اغباج تأديتها، تثق بأحد وزُبويف الناس ظاىرًا 
، ألنّو كاف مضطربًا فلم  وكذلك جوابو ؼبن سألو عن حالو كاف يف عبارات تقريرية ال يفضي إُف شيء مفهـو

 يَػَتَسنَّ لو ذكر التفاصيل.
يعاتبو على ذلك، فلٌما كاف في  "...، كاف رجله كثير المخاصمة المرأتو كلو جار: ومن أمثلة ذلك، خربه

 بعض الليالي خاصمها خصومة شديدة كضربها، ..."
، "...، كمضى إلى ريٌا فأخبرىىا، فكانت تجيء إليو كلَّ يوـو (5)

 فيشكواف ما كاف فيو من البالء )...( كتحدَّثا حتى غلبهيما النَّـو ..."
قاؿ مسلم بني جندب الهاللي: كنتي م  "، (6)

 (7)، ..."الز بيًر بنيعمافى، كغيالـه ينشدي خلفىوي، كىو يشًتميوي أقبحى الشَّتمً  عبد اهلل بن

                                                      

 .120ينظر: خطاب الحكاية،  (1)

 .120( المصدر نفسو، 2)

 .   153نظر إلى التبئير، ، كنظرية السرد من كجهة 929ينظر: بالغة الخطاب كعلم النص، د.صالح فضل،  (3)

 .03أخبار األذكياء،  (4)

 .02أخبار الحمقى كالمغفلين،  (5)

 .102أخبار النساء،  (6)

 .99( المصدر نفسو، 7)
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قبد أّف السارد ال ُيدد سبب اػببلؼ بُت الرجل وامرأتو، وال يذكر لنا تفاصيل حوارمها بل جيميلو يف عبارة 
هما، ولكّنو يكتفي بذكر مضموف اغبوار؛ تقريرية، وكذلك اغباؿ بالنسبة للعشيقُت ال يصرَّح مباشرة باغبوار الذي دار بين

وىو الشكوى، وأيضًا فعل الشيء نفسو يف اؼبثاؿ الثالث، إذ َف يذكر تفاصيل قوؿ الغبلـ، بل أوجز القوؿ واكتفى 
 باإلشارة إُف فحواه؛ وىو اؽبجاء، فجعل اغبديث عن األمر يف عبارة تقريرية.

 خطاب المحوَّؿ:الخطاب المنقوؿ أك الخطاب غير المباشر أك ال -9
اوىذه الطريقة مع  (1)ويف ىذا النوع ُُيوَّؿ كبلـ الشخصيات إُف األسلوب غَت اؼبباشر،  حدٍّ  إُفأكثر ؿباكاة  أهنَّ

 (2)ة.ة للكلمات الواقعيّ أي ضماف باألمانة اغبرفيّ  للمسرود لوطي عا ال تإال أهنَّ  ،ما
يًا يف تركيب اعبملة بالذات من أف يفرض اػبطاب نفسو ويُردُّ ذلك إُف أّف حضور السارد فيو يكوف أكثر ذبلي 

باالستقبلؿ الوثائقي الذي يكوف لشاىد، فهو ال يكتفي بنقل األقواؿ كما ىي بل يكثيفها ويدؾبها يف خطابو اػباص، 
 (3)ومن مثّ يُعربي عنها بأسلوبو اػباص.

 وقبد ىذا النوع بكثرة يف ىذه اآلثار اػبربية، ومنها خربه :
يًبًو  "... : أنا موسى بني ًعمرافى! فقاؿ لو: إفَّ موسى أخرجى يدهي ًمٍن جى أيتيى المىأموفي بأىسوىدى قىًد ادَّعىى الن بوَّةى، كىقاؿى

! فىقاؿى األىسوىدي: إنَّما فػىعىلى موسى ذلك لٌما قاؿ ًفرعىوفي: أىنا رىب كيمي  على! فػىقىٍل  األى بىيضاءى، فىأىخًرج يىدىؾى بىيضاءى حتى أيٍؤًمنى ًبكى
يىضَّ  قل  :كبلغنا أف رجالن جاء إلى حاجب معاكية فقاؿ لو" وخربه:، (4)."أىنتى كما قاؿى حٌتى أيخًرجى يىًدم بيضاءى، كًإالَّ لىٍم تػىبػٍ

 :فقاؿ ؟األخوة أنت أم   :فقاؿ لو ،أئذف لو فدخل :ثم قاؿ ،ما أعرؼ ىذا :ثم قاؿ لو ،لو على الباب أخوؾ ألبيك كأمك
لو أعطيت كل أخ لي من  :فقاؿ. تعطى أخاؾ ألبيك كأمك درىمان  :فقاؿ .أعطو درىمان  نيا غالـ :فقاؿ ،حواءابن آدـ ك 

 (5)."آدـ كحواء ما بلغ إليك ىذا
يتبُّت أّف السارد وّظف مشهداً حوارياً ينقل من خبللو األحداث والوقائع بأسلوب غَت مباشر، بداًل من سردىا، 

يف حُت  هاعلى الصيغ الضمَتية والزمنية نفس الفعل حبيث ُيافظألسلوب غَت اؼبباشر، وحوَّؿ كبلـ الشخصيات إُف ا
؛ (7)اػبطاب" شخصيات أخرى داخل إُفؿ اػبطاب السارد ينقل أو ُيوي  و"إمنا (6)(،قاؿ لية االسنادية )غزبتفي الصي

 .(8)انة اغبرفية يف النقل"أي "يكوف فيها اػبطاب اؼبلفوظ ماراً عرب قناة ناقلة يصعب االطمئناف إُف األم
 :الخطاب المباشر أك الخطاب المستحضر -9

                                                      

 . 153ينظر: نظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير،  (1)

 . 929( ينظر: بالغة الخطاب كعلم النص، 2)

 .123( ينظر: خطاب الحكاية، 3)

 .153الظراؼ كالمتماجنين،  أخبار (4)

 .94أخبار األذكياء،  (5)

 .155( ينظر: نظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير، 6)

 .30تقنيات السرد في مقامات النظرية، د.ىيرش محمد أمين،  (7)

  .113، د.ناىضة ستار، -دراسة–( بنية السرد في القصص الصوفية المكونات، كالوظائف، كالتقنيات 8)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 27 

ويف ىذا النوع من اػبطاب يذكر السارد حرفيًا كبلـ الشخصيات بأسلوب مباشر؛ فهو يزعم أنّو يعطي اجملاؿ 
 (1)للشخصية كي تتحدث بنفسها مباشرة، وىو من النما اؼبسرحي، اؼبتبٌّت منذ ىومَتوس.

 الزوجُت العشيقُت:ومن ذلك خربه عن 
بلغني أنٌو كاف فتىن من بني عذرة، ككانت لو امرأةه منهم، ككاف شديد الحٌب لها، ككانت لو مثل ذلك، فبينا  "... 

ىو ذات يوـو ينظر كجهها إذ بكى، فنظرت إلى كجهو كبكت، فقالت لو: ما الذم أبكاؾ? قاؿ: كاهلل، أتصدقيني إف 
حسنك كجمالك كشٌدة حٌبي، فقلت أموت فتتزٌكج غيرم. فقالت: كاهلل كاهلل، أٌف  صدقتك? قالت: نعم. قاؿ لها: ذكرت

ذاؾ الذم أبكاؾ? قاؿ: نعم. قالت: كأنا ذكرت حسنك كجمالك كشٌدة حٌبي لك فقلت أموت فيتزٌكج امرأةن غيرم. قاؿ 
ـه علٌي بعدؾ. فلبثا ما شاء اهلل  (2)".الٌرجل: فلٌف الٌنساء حرا

ف يف بداية اػبرب حاؿ الشخصيتُت، ومن مّث يتوارى عن األنظار إلعطاء اجملاؿ نلحظ أّف السارد يص 
للشخصيات كي تتحدث بنفسها مباشرة، من دوف تدخل منو؛ فبل يقـو بإجياز أو تلخيص اغبديث كما يف النوع األوؿ، 

 بل ينقل اغبوار الذي دار بُت الشخصيات كما ربدثا بو.
 ومن أمثلة ذلك:

أنزلي تأكلي  :أف أمازحها فقلتي  فأردتي  ،بالعسكر امرأة ن طويلة ن جٌدان كنحن على الطعاـ أيتي ر  :كقاؿ الجاحظي "
 (3)"فاصعد حتى ترل الٌدنيا كأنتى  :فقالتٍ  ،معنا

ؤمة حالها مثل شىذه الم :قامت فدخلت علي كأنا في مجلس لي كىي غضبى كيد الصبية في يدىا فقالت"...، 
 ،فذكرت ما كافقها عليو :قالت ؟ما شأنك :فقلت لها ،ادخال فدخلتا جميعان  :فقلت ،صافهاحالي فاسم  مقالها كاعتمد إن

 :قلت ،ال كاهلل ككيف يعترؼ بما يعلم أني ال أقاره عليو ،فقالت ،ىل اعترؼ ابن عمك بأنو قد تزكج عليك :فقلت لها
يا ىذه اتقي اهلل كال تقبلي شيئان سمعتو  :فقلت ،ال كاهلل :فقالت ،فشاىدت أنت ىذه المرأة كقفت على مكانها كصورتها

فهذه زكجتي قد ذكر لها أف تزكجت عليها كلك زكجة  ،فلف الحساد كثير كالطالب إلفساد النساء كثير كالحيل كالتكذيب
قد علمت أنو مكذكب عليك أيها القاضي كلم  :لي كراء ىذا الباب طالق ثالثان، فأما ابنة عمي فقبلت رأسي كقالت

 (4)"نا الجتماعهما بحضرتييلزمني ح
قبد أّف السارد عمد إُف نقل األحداث من خبلؿ اغبوار الذي دار بُت الشخصيات كما ىو دوف تغٍَت، معطياً 
اجملاؿ للشخصيات كي تتحاور فيما بينها من دوف تدخل منو، وىذا اػبطاب قد نقل مباشرة على لساف الشخصيات 

ب االطمئناف إُف األمانة اغبرفية، فبل يقـو السارد عند نقل ىذا النوع من اػبطاب نفسهم، إذ َف مير عرب قناة ناقلة فيصع
 باإلجياز والتلخيص.  

        Narrate: المسركد لو -9
                                                      

 .155، كنظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير، 929، كبالغة الخطاب كعلم النص، 125نظر: خطاب الحكاية، ( ي1)

 .159أخبار النساء،  (2)

 .145( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 3)

 .114-119أخبار األذكياء،  (4)
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إّف لكل خطاب سردي مسروداً لو، يتجّلى سرديًا داخل أو خارج اػبطاب انطبلقًا من أّف أي خطاب يقتضي 
 (2)(،7754ابُتدَِع ىذا اؼبصطلح من قبل )جَتار جينت( ) (1)اؼبسرود لو أو اؼبروي لو،ـباطباً، يتلقى ما يُرسلو السارد، و 

( يف السرد، وىناؾ Inscribedويُعريؼ جَتالد برنس ىذا اؼبصطلح بأنّو "الشخص الذي ُيسرد لو واؼبتوضع أو اؼبنطبع )
 .(3)على األقل )واحد أو أكثر جيري إبرازه ظاىرياً("

"كّل سرٍد سواء كاف شفاىيًا أو مكتوباً، وسواء كاف يسرد أحداثًا حقيقية أو أسطورية، أو  ويرجع ذلك إُف أّف 
كاف ُيكي قصة أو تتابعًا بسيطاً لؤلحداث يف الزمن، ال يستلـز راوياً واحداً على األقل فحسب، بل يستلـز أيضًا مروياً 

ًء كاف السرد الروائي، حكايًة أو ملحمًة  أو راويًة، فإفَّ عليو، اؼبروي عليو شخص ))ما(( يُوجَّو إليو الراوي خطابو. وسوا
، أو ىو "الذي يتلقَّى ما يُرِسُلُو الراوي، سواًء كاف اظبًا متعيناً (4)الراوي َخْلٌق ُمَتَخّيل، شأنو يف ىذا شأف اؼبروي عليو"

غلب األحياف، فإنّو يفًتض وجود مروي لو . ودبا أّف الراوي كائٌن من ورؽ يف أ(5)ضمن البنية السردية، أـ كائنًا ؾبهواًل"
 (6)مُياثُِلُو؛ أي يكوف كالراوي شخصية من ورؽ.

وخيتلف اؼبسرود لو عن اؼبتلقي أو القارئ اغبقيقي أو الواقعي، ألّف الثاين ال ينتمي إُف عاَف اؼبسرود لو الومهي بل  
اّل داخل النص السردي، أّما القارئ اغبقيقي فبعكسو إُف العاَف اغبقيقي، ألّف اؼبسرود لو كائٌن زبييلي ليس لو وجود إ

ويستطيع "أف يقرأ العديد من  (7)سباماً؛ أي لو وجود واقعي ملموس يقع خارج األثر الفٍّت )فهو كائٌن من غبٍم ودـ(،
اؼبسرود  السرديات )كّل منها ُيتوي على مسرود لو ـبتلف( أو السرد نفسو )الذي ُيتوي دائماً على نفسها اجملموعة من

 .(8)ؽبم( والذي ميكن أف تقرأه ؾبموعة ـبتلفة من القراء اغبقيقيُت."

                                                      

 .31( ينظر: البنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة، 1)

 .923لسرديٌات، ( ينظر: معجم ا2)

 .149( المصطلح السردم، 3)

( مقدمة لدراسة المركم عليو، جيرالد برنس، تر: علي عفيفي، كراجعها: جابر عصفور، الفصوؿ مجلة النقد األدبي، دراسة الركاية، مج 4)
 . 53(، 9(، العدد )19)

 .19السردية العربية،  (5)

 .23، كشعرية الخطاب السردم، 95ينظر: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيق،  (6)

، د.السيد إبراىيم، -دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة–، كنظرية الركاية 101ينظر: معجم مصطلحات نقد الركاية،  (7)
 . 194ك  113/ 9، كالنقد البنيوم كالنص الركائي، محمد سويرتي، 132

 .149( المصطلح السردم، 8)
جل أى النقاد ىذا الشخص, من فكرة تجريدية تستخدـ لمناقشة أنواع البراعة التي يملكها القراء الحقيقيوف, كقد يسمٌ : الضمني ئالقار )*( 
ف أىذا الشخص يمكن  كإذا كاف ىناؾ مخاطبوف غير المؤلف الضمني فلفَّ  .معلَّ على أك المي نواع البراعة, القارئ المثالي أك األأكيد على أالت

 ،حياة جاسم محمدتر: د. ،)نظريات السرد الحديثة, كاالس مارتن .القارمء المؤلفي-9، القارمء النموذجي-1: على قسمينينقسم 
950 ) 
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أو اؼبضمر، ألّف "األوؿ يشكيل صبهور  (*)وال جيب اػبلا بُت اؼبروي لو أو اؼبسرود لو وبُت القارئ الضمٍت 
 . (1)السرد بأسره("النص وُمنطَِبٌع كذلك فيو، أّما األخَت فيشكيل صبهور اؼبؤلف الضمٍت )وىو مستنتج من 

قاـ )سيمور جاسباف( بالتمييز بُت مستويات عّدة لئلرساؿ والتلقيي، تبعًا لنوع العبلقة اليت تربا اؼبرسل باؼبتلقي، 
 فتوصل إُف اؼبستويات اآلتية:

 ثر .ليو ذلك األإحقيقي يتجو  ئيقابلو قار  ،ديثر األليو األإيل على مؤلف حقيقي, يعزى مستوى ُيُ -7"
 ليو اػبطاب.إضمٍت يتجو  ئده اؼبؤلف اغبقيقي من نفسو, يقابلو قار يل على مؤلف ضمٍت, جيري ُيُ توى مس-4

 (2)."اؼبروي إليويتجو  ،ينتج اؼبروي, يقابلو مروي لو يل على راوٍ ُيُ مستوى -1
فيعزى لو  ومن وجهة نظر جاسباف أّف النص السردي يكوف نتاجًا للمستوى الثاين والثالث، أّما اؼبستوى األوؿ

يو القراءة بإمكانات التأويل، وعنده فإّف اؼبسرود لو يوازي الراوي لو يف النص السردي.   (3)األثر السردي اجملّرد، قبل أف تُغذي
  (3)السردي.

 
 النص السردي                                           

 القارئ اغبقيقي  اؼبؤلف اغبقيقي
 

اغبقيقي واؼبؤلف الضمٍت والقارئ اغبقيقي والقارئ الضمٍت، لن يقف عائقاً  إّف ىذا التصنيف اؼبقًتح من اؼبؤلف
أماـ دراستنا للمسرود لو، ورصدنا ألىم الوظائف اؼبنوطة بو، ألّف جَتالد برنس يرى أّف "ذلك عمٌل مسرؼ الطوؿ 

 .(4)والتعقيد وخيلو من الدقة"
 :كظائف المسركد لو-

 وىي كاآليت: (5)ينهض هبا أو مُيارسها اؼبسرود لو يف البنية السردية، ُيدد )جَتالد برنس( أىم الوظائف اليت

 
 :كظيفة التوسط أك الوساطة بين السارد كالقارئ-7

وىو من أىم أدوار اؼبسرود لو، إذ يتوسَّا بُت السارد والقرَّاء، أو بُت الكاتب والقراء، فهو بذلك يساعد يف طرح 
، ألنّو من "اليسَت الدفاع عن قيٍم ال بّد من (6)من قيم وأحكاـ تقع يف األساس منو منظور السارد دبا يشمُلو ىذا اؼبنظور

الدفاع عنها، أو إيضاح اعبوانب الغامضة اليت ربتاج إُف إيضاح، بواسطة اإلشارات اعبانبية اؼبوجَّهة إُف اؼبروي عليو. 
                                                      

 .149ينظر: المصطلح السردم،  (1)

 .19السردية العربية،  (2)

 .19ينظر: المصدر نفسو،  (3)

 .24(، 9(، العدد )19( مقدمة لدراسة المركم عليو، الفصوؿ مجلة النقد األدبي، مج )4)

 .22-23(، 9(، العدد )19ينظر: مقدمة لدراسة المركم عليو، الفصوؿ مجلة النقد األدبي، دراسة الركاية، مج ) (5)

 .  925، كمعجم السرديات، 49ينظر: السرد في مقامات الهمذاني، أيمن بكر،  (6)

 القارئ )اؼبروي لو(  )الراوي(   ف اؼبؤل
 الضمٍت                                                       الضمٍت
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مهية سلسلة من األحداث وإعادة تأكيد أحدىا أو وميكن لنا دائماً، وبواسطة توجيو إشارات إُف اؼبروي عليو، أف نربز أ
 .(1)تصعيبو أو تربير أفعاؿ معنية أو التهوين من اعتباطيتها"

 وقد ذبلَّت ىذه الوظيفة يف معظم األخبار، ومن بينها:
 قاؿ: كركم أف المتوكٍّل قاؿ: أشتهي أف أنادـ أبا العيناء لوال أنٌو ضرير. فقاؿ أبو العيناء: إف عفاني أمير"

 (2)."المؤمنين من رؤية الهالؿ كنقش الخواتم، فلنٍّي أصلح
توّسا بُت السارد والقارئ، وذلك من خبلؿ اغبوار الذي دار بينو وبُت شخصية أخرى يف  المسركد لوقبد أّف 

اً، وأمَت نفس السرد، لُيبُتي للقارئ أف الضرير ليس إنسانًا عاجزًا وال ناقص العقل، بل يكوف على األغلب ذكّيًا وفطن
اؼبؤمنُت ىنا أراد شخصًا يتخذه ندميًا وليس عامبًل عنده، فالسارد ىنا أراد أف يُغَّت النظرة السلبية للمجتمع اذباه 

 األشخاص ذوي االحتياجات اػباّصة.
 ومنو أيضاً:

كلي يحيى بن أكثم  :ذكر أبو علي عيسى بن محمد الطومارم أنو سم  أبا حاـز القاضي سمعت أبي يقوؿ"
أنا أكبر  :فقاؿ لو ،فعلم أنو قد استصغر :قاؿ ؟كم سنو القاضي  :فقاؿ لو أحدىم ،قضاء البصرة سنة عشركف أك نحوىا

كأنا أكبر من معاذ بن جبل  ،من عتاب بن أسيد الذم كجو بو النبي صلى اهلل عليو كسلم قاضيان على أىل مكة يـو الفتح
كأنا أكبر من كعب بن سور الذم كجو بو عمر بن  ،على أىل اليمن الذم كجو بو النبي صلى اهلل عليو كسلم قاضيان 

 (3)".الخطاب قاضيان على أىل البصرة
دوراً مهماً يف بياف مغزى اػبرب والتوسا بُت السارد والقارئ، فاؼبغزى من خربه ىو أّف توِف  للمسركد لوقبد أّف 

بالعلم واؼبعرفة والفطنة مهما كاف سن العامل. ويف ظننا أّف القضاء أو أي مهاـٍ أو عمٍل آخر ليس بالسن وال باػبربة، بل 
 (4)اؼبؤليف جاء هبذا اػبرب للدفاع عن نفسو، ألنّو قد وعظ وىو ابن عشر سنُت إُف أف مات.

وقد يقـو اؼبسرود لو بالتوسُّا بُت شخصيتُت من شخصيات السرد، استنادًا إُف الوظيفة الرئيسة؛ وىي التوسا 
 قارئ، ومثاؿ ذلك خربه:بُت السارد وال

أشكو إليك خيػر أىػل الػدنيا إال رجػل سػبقو بعمػل أك  :جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى اهلل عنو فقالت "
 ،لنػػي يػػا أميػػر المػػؤمنينأقً  :فقالػػت ،عمػػل مثػػل عملػػو يقػػـو الليػػل حتػػى يصػػبح كيصػػـو النهػػار حتػػى يمسػػي ثػػم أخػػذىا الحيػػاء

يا أمير المؤمنين لقد أبلغت إليػك فػي  :قاؿ كعب بن سور ،لثناء قد أقلتك فلما كلتجزاؾ اهلل خيران فقد أحسنت ا :فقاؿ
 :قػػاؿ ،اقػػض بينهمػػا :فقػػاؿ لكعػػب ،علػػي بػػالمرأة كزكجهػػا فجػػيء بهمػػا :قػػاؿ ،زكجهػػا :قػػاؿ ،مػػا اشػػتكت :فقػػاؿ ،الشػػكول

وؿ فػانكحوا مػا طػاب لكػم مػن فػلف اهلل يقػ )لزكج المرأة(: قاؿ ،أنك قد فطنت ما لم أفطن إليو :قاؿ ،أأقضي كأنت شاىد

                                                      

 .25(، 9)(، العدد 19( مقدمة لدراسة المركم عليو، الفصوؿ مجلة النقد األدبي، مج )1)

 .29-21أخبار األذكياء،  (2)

 .39-32( المصدر نفسو، 3)

 .99/ 4، كتذكرة الحفاظ ،  499/ 1ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ،  (4)
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 لهذا أعجب إلػيَّ  :فقاؿ عمر ،النساء مثنى كثالث كرباع صم ثالثة أياـ كأفطر عندىا يومان كقم ثالث لياؿ كبت عندىا ليلة
 (1)".لو بدابة كبعثو قاضيان ألىل البصرةحَّ ، فر من األكؿ

و )كعب بن سور( الذي قد توسَّا اإلماـ )عمر بن اػبطاب( ومعو مسرود لو ثانوي وى المسركد لونلحظ أّف 
ًً على الرجاؿ، وعلى الرجل االلتزاـ حبقوقها وعدـ ظلم زوجتو  بُت الرجل وزوجتو، فبُّت اؼبسرود لو الثانوي أّف للنساء حقَا
يف حقيها، وقد توسا اؼبسرود لو الثانوي بُت السارد والقارئ، وذلك من خبلؿ طرحو ألفكار السارد يف حديثو. والسارد 

د إُف اإلتياف باؼبسرود لو من شخصيتُت ثانويتُت )ومها كعب بن سور وزوج اؼبرأة(، "لتنميق وشد اتنباه القارئ عم
 .(2)واقبذاب أكثر"

 :كظيفة التشخيص-4
ويف ىذه الوظيفة يكوف اؼبسرود لو شخصية داخل النص السردي، وتلك وظيفة مهمة يف ربديد ظبات السارد، 

ورة صورة السارد، إذ يتحّوؿ يف كثَت منها السارد إُف اؼبسرود لو، ومن خبلؿ العبلقة بينهما تكمن فاؼبسرود لو ُيسِهم يف بل
الشخصية مع اؼبروي عليو  –إذ إّف "العبلقات اليت يؤسسها الراوي  (3)إضاءة عناصر سردية أخرى، والسيما السارد،

 .(4)آخر من عناصر السرد"اػباص هبما تكشف عن شخصيتو كما يفعل، إف َف يكن أكثر؛ أي عنصر 
 وتتجّلى ىذه الوظيفة يف خربه: 
: نعم، يا " : باهلل يا عم  ىل عىًشقتى قط ؟ فقلتي ما ريكم عن إبراىيم بن المهدم، قاؿ: دخلى عليَّ المأموف، فقاؿى

: كأنت على ىذه الجثًَّة كالجسًم الكبير عاشقه؟! فأنشأ يق : أمير المؤمنين، كأنا الساعة عاشقه، قاؿى  وؿي
 كىٍجوي الَّذم يىعشىقي مىعريكؼه ألنَّوي أىصفىري مىنحيوؿي 

:  إلى أف قاؿى
 لىيسى كىمىٍن تىلقىاهي ذا جيثَّةو     كأنَّوي ًللذَّبًح مىعليوؼي 

 فأجابىوي إبراىيم:
 كقاًئلو لىستى بالميًحبٍّ كىلىو      كينتى ميًحٌبان لىذيبتى ميذ زىمىنً 

نً  ـى في السَّمىنً أحىبَّ قىلبي كىما دىرىل بىدى  (5)"ي     كىلىو دىرىل ما أقا
من خبلؿ اغبوار بينو وبُت اؼبسرود لو )اؼبأموف( الذي يكشف  المسركد لوفالسارد )إبراىيم بن اؼبهدي( ُيصبح 

للقارئ السمات اعبسدية اليت يتمّيز هبا السارد الرئيسي، ألنّو اّدعى العشق أماـ اؼبسرود لو، ولكن اؼبسرود لو يكشف 

                                                      

 .30أخبار األذكياء،  (1)

 .55تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (2)

نقالن عن:  Reder- Response Criticism. P. 25 ك ،925، كمعجم السرديات، 49( ينظر: السرد في مقامات الهمذاني، 3)
 .14السردية العربية، 

 .22-25(، 9(، العدد )19( مقدمة لدراسة المركم عليو، الفصوؿ مجلة النقد األدبي، مج )4)

  .05-03( أخبار النساء، 5)
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حقيقة زيفو وكذبو وبُطبلف اديعائو، ومن خبلؿ الوصف اؼبباشر إلظهار السمات اعبسدية اليت يتمّيز هبا السارد أو 
 الوصف غَت اؼبباشر من خبلؿ البيت الشعري الذي يُبُّت ظبات العاشق الصادؽ.

 ومن ذلك أيضاً خربه:
ببيتو جديدو، فدنوت منو، فلذا بعجوزو تعٌلل شابٌان  كذكر ابن عتيق، قاؿ: بينما أنا أسير في أرض بني عذرة، إذ أنا"

 قد نهكتو العٌلة، كبانت عليو الٌذلٌة. فسألتها عن خبره، فقالت: ىذا عركة بن حزاـ. فدنوت منو، فسمعتو يقوؿ: 
، أٌني أراني اليـو مقبوضا  من كاف من إخواننا باكيان لػغػدو    فاليـو

 لذم أقوؿ: فقلت: أنت عركة بن حزاـ? قاؿ: نعم، ا
 كعٌراؼ نجدو إف ىما شػفػيانػي  جعلت لعٌراؼ اليمامة حػكػمػو

 .كقاما م  العػٌواد يبػتػدرانػي  .فقاال: نعم، تشفى من الٌداء كػلٌػو

 .كال شربةو إالٌ كقػد سػقػيانػي  فما تركا من سلوةو يعلػمػانػهػا،

 لػوع، يدافبما حملت منك الٌضػ  فقاؿ: شفاؾ اهلل، كاللػو مػالػنػا،

 على الٌنحر كاألحشاء حٌد سنػاف،  فويلي على عفػراء كيالن كػأنٌػو

  .كعفراء عندم المعرض المتواني  فعفراء أصفى الٌناس عندم مػوٌدةن 

 (1)"ثٌم شهق شهقةن توٌىمت أنٌها غشية فتنٌحيت عنو، كدنت العجوز فوجدتو قد قضى نحبو. فما برحنا حٌتى دفٌناه.
ارد يصف للقارئ حاؿ الشاب العليل، وعند استفساره عنو يتبُّت أنّو )عروة بن حزاـ(، مث يتحّوؿ نلحظ أّف الس

، وبالعكس يتحّوؿ اؼبسرود لو إُف السارد اؼبشارؾ يف األحداث؛ فيكوف بذلك شخصية من المسركد لوالسارد إُف 
وار حالو، وُُيدد ظبات السارد الذي كاف شخصيات اػبرب، ويسرد على السارد الرئيسي خربه، ويصّور من خبلؿ ىذا اغب

 مسروداً لو يف السابق، فهو عاشٌق وؽباف وال عليٌل بداٍء ال شفاء لو سوى االجتماع باحملبوبة. 
 ومنو أيضاً:

 ،رً زٍ يزيد بن ىاركف أنت أثقل عندم من نصف حجر البػى  :قاؿ لي :قاؿ أحمد بن محمدو عن يحيى القطاف" 
 (2)"إنٌو إذا كاف صحيحان تدحرج فلذا كاف نصفان لم يرف  إال بجهدو  :فقاؿ ؟لٌرحى كلوتقل من ا مٍ لى  مى لً  :قلت

ُيدد ظبات السارد الرئيس يف حديثو عن طريق شرحو وربليلو ؼباذا شّبو ثقلو بالبزر وَف  المسركد لوقبد أّف 
 قل طبعو عليو.ُيشِبهو بالرحى، فأراد أف يُبُّت من خبلؿ ىذا التشبيو مدى انزعاجو من السارد وث

 :كظيفة التأكيد على موضوع السرد-1
إّف عمل اؼبسرود لو يف ىذه الوظيفة ىو طرح اؼبوضوع أو اؼبغزى الذي يهدؼ إُف طرحو من خبلؿ تلك الوقائع 
واألحداث اليت ذبري داخل النص السردي، وميكن للمسرود لو، إذا كاف شخصية مؤسسة أو ؿُبريكة للموقف واغبدث 

                                                      

 .39أخبار النساء،  (1)

 .54أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (2)
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و"يعمل على تنمية حبكة األثر األدي، كما إنّو يؤشر اؼبقصد  (1)يؤدي دوراً مهماً يف تأكيد موضوع السرد، السردي، أف
 .(2)الذي ينطوي عليو ذلك األثر"

وتتجّلى ىذه الوظيفة عندما يقـو ابن اعبوزي بسرد ؾبموعة من األخبار عن موضوعات اجتماعية وسياسية 
ؽبم، ومن ذلك أخبار )بٍت عذرة(، والسيما خرب الرجل الذي عشق ابنة عّمو، فيسرد  وتأرخيية ـبتلفة على لساف اؼبسرود

 السارد )صبيل بن معمر العذري( خربمها عرب اؼبسرود لو العاشق:
أعلمك أٌف آؿ بثينة انتجعوا عن حٌيهم، فوجدكا الٌنجعة بموض  نازح فظعنوا، فخرجت أريدىم، فبينما أنا  "...،

ق كأجٌنني الليل فالحت لي ناره، فقصدىا حٌتى كردت على راعو في أصل جبل قد انحنى عنو إلى  أسير إذ غلطت الٌطري
كهفو فيو، فسٌلمت، فرٌد علٌي الٌسالـ، كقاؿ: أظٌنك قد غلطت الٌطريق? فقلت: أجل. فقاؿ: انزؿ كبت الليلة فلذا 

عل يشوم كيلقي بين يدم، كيحٌدثني أصبحت كقفت على القصد فنزلت فرحب بي كأكرمني كذبح شاة، كأٌجج ناره، كج
فلٌما كاف في الليل سمعتو يبكي ، تلي محاٌلن خاليان فنم بو جانب الخبا كمٌهد في خالؿ ذلك. ثٌم قاـ بلزارو كاف معو فوض 

فجلست كسألتو عن  ،إلى شخصو كاف معو، فأرقت لو ليلتي. فلٌما أصبحت طلبت اإلذف فأبى، كقاؿ: الٌضيافة ثالثه 
و كحالو، فانتسب فلذا ىو من بني عذرة، من أشرفهم. فقلت: كما الذم جاء بك إلى ىذا? فأخبرني أنٌو كاف اسمو كنسب

يهول ابنة عمٍّ لو، كأنٌو خطبها من أبيها فأبى أف يزٌكجها إيٌاىا لقٌلة ذات يده، كأنٌو تزٌكجها رجله من بني كالب كخرج بها 
 (3)"وف لزكجها راعيان حٌتى تأتيو ابنة عٌمو فيراىاعن الحي، كأسكنها في موضعو. كأنٌو رضي أف يك

نلحظ أّف السارد )صبيل بن معمر العذري( بدأ بسرد ماوقع لو من األحداث، وىو يف طريقو إُف حبيبتو )بثينة(، 
وما مّر ، وذلك ألّف اؼبسرود لو )الراعي( يبدأ بسرد ما وقع لو من وقائع مسركدو لوولكّنو سرعاف ما يتحّوؿ من سارٍد إُف 

بو من أحداث يف سبيل الوصوؿ إُف ابنة عّمو وعشيقتو، أي ربّوؿ اؼبسرود لو إُف سارٍد وربّوؿ السارد إُف مسروٍد لو، وكّل 
ذلك من أجل التأكيد على اؼبوضوع اؼبقصود أو اؼبغزى اؼبراد إيصالو إُف القارئ، وىو الظلم االجتماعي أو التفكَت 

ع، فحاؿ السارد نفس حاؿ اؼبسرود لو؛ لذا فإّف السارد من خبلؿ حديثو مع اؼبسرود لو الرجعي الذي ساد أوساط اجملتم
 أّكد على معاناتو ومقصوده يف ىذا اػبرب.

 ومنو أيضاً:
 جنازتو من أىلً  دٍ شهى لم يى  يسي  رً شره المى لٌما مات بً  :حٌدثني الثقة من أصحابنا قاؿ :ماز قاؿ عثماف بن سعيد الرَّ "

جنازة ن  ما شهدتي  ،كني حتى أخبركمري أنظً  :فقاؿ ،وهي فلٌما رج  من الجنازة المي  ،يزمونً يد الش  بى أحده إال عي كالسٌنة  العلمً 
ن ؤمً ىذا كاف ال يي  ؾى بدي عى  !همٌ للَّ أ :قلتي  في الصفً  إنٌني لما قمتي  ،وً تً نازى جى  ودً هي في شي  ما رجوتي  فيها من األجرً  رجوتي 
ىذا كاف ال يؤمن  عبدؾى  !همٌ للَّ أ نالمؤمنوفى  ينظر إليكى  يوـى  إلى كجهكى  عن النظرً  بوي جي فاح !همٌ للَّ أ نفي ا خرةً  برؤيتكى 
 !همٌ للَّ أ نالميزافى  ري نكً عبدؾ ىذا كاف يي  !همٌ للَّ ن أعذابان لم تعذبو أحدان من العالمين هً اليـو في قبرً  بوي فعذٍّ  !همٌ للَّ أ ،القبرً  بعذابً 

                                                      

 .  925، كمعجم السرديات، 05ت الهمذاني، ينظر: السرد في مقاما (1)

(2 )Reder- Response Criticism. P. 25  ،14نقالن عن: السردية العربية.  

 .35-09أخبار النساء،  (3)
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 :قاؿ نالقيامةً  يوـى    فيو أحدان من خلقكى فٍّ شى فال تي  !همٌ للَّ أ نعبدؾ ىذا كاف ينكر الشفاعة  !همٌ للَّ أ نف ميزانو يـو القيامةفخفٍّ 
 (1)"فسكتوا عنو كضحكوا

نلحظ أّف السارد الرئيس يطرح موضوع اإلمياف والعقيدة أو عدـ اؼبشاركة يف جنازة غَت اؼبؤمن، ففي بداية اػبرب 
 المسركد لوالسنة اؼبشاركة يف اعبنازة، ألّف اؼبّيت إنساف غَت مؤمن، ويؤكد طرح اؼبوضوع على شكل معارضة أىل العلم و 

على طرح اؼبوضوع نفسو ولكن من خبلؿ مشاركتو للجنازة والدعاء عليو، فأصبح دور اؼبسرود لو ىنا ىو التأكيد على 
لى السارد الرئيسي الذي يتحّوؿ مع طرح اؼبوضوع اؼبراد بيانو للقارئ، ألنّو يتحّوؿ من اؼبسرود لو إُف سارد يسرد خربه ع

أصحابو إُف اؼبسرود ؽبم، واستخدـ اؼبسرود لو األسلوب اؽبزِف والفكاىي كي يكوف عربة ؼبن بعده من الذين ُيملوف 
 اؼبعتقدات نفسها وينهجوف اؼبنهج نفسو يف حياهتم وىو عدـ اإلمياف باهلل.

 من أمثلة ذلك أيضاً:
: أخرساءي ىي؟ فقيل لي: ال، كلكٌنها كافى زىكجيها معجبان قاؿ األصمعي: رأيتي بالبادية " أعرابية ال تتكٌلم، فقلتي

، فآلت أٍف ال تتكلَّم بعدىهي أبدان." بنغمىًتها، فتويفٍّيى
(2) 

فالسارد أراد أف يطرح موضوع الوفاء من خبلؿ سرده ؼبا شاىده من أحداث وشخصيات، مّث ينتقل إُف اغبوار 
الذي ربّوؿ بدوره إُف سارٍد يؤّكد موضوع الوفاء، عن طريق سرده خرب امتناع األعرابية  مسركد لوالالذي دار بينو وبُت 

 عن الكبلـ للسارد الرئيسي الذي ربّوؿ إُف اؼبسرود لو.
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 المبحا الثاني: السرد كأساليبو )السرد الذاتي كالسرد الموضوعي(: 

 Narrative: السرد لغةن 

 ، )...( وسردىا:وُمَسرَّدٌ  َمْسُرودٌ  رزُ اػب، و متتابعاً  بعض أَثر يف بعُضو متَّسقاً  تأيت بو شيء ِإُف يءش تَػْقِدَمةُ 
يتابع بعضو  أي ؛القراءة واغبديث يسرده سرداً ، وجودة سياؽ اغبديث، وَسَرَد بعض يف بعِضها اغبََلقِ  تداُخل وىو. نسجها

  (1) اؿ: َسَرَد اغبديَث: أتى بو على والء، َجييَد السيياِؽ.، وَسَرَد الشيء تابَػَعُو َوَواالُه، ويقبعضا
اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقديْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاغِباً ِإيني دبَا  َأفِ وجاءت لفظة السرد يف القرآف الكرًن، يف قولو تعاُف: ))

 ويف، (2)ُرؽ اغبلق، ال تُغِلظ فَػَتنَخِرـَ وال ُتِدؽَّ فَػتَػْقلَق"(، أي "اجعل اؼبسامَت على قدر خُ 77(( )سبأ: تَػْعَمُلوَف َبِصَتٌ 
 َرُجلٌ  ِإىني  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا :فَػَقاؿَ )) ،-وسلم عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسوؿَ  َسَأؿَ  اأَلْسَلِمىَّ  َعْمرٍو ْبنَ  ضَبْزَةَ أفَّ َعاِئَشَة  ديثح

، تكشف ىذه الدالالت اؼبعجمية عن الوظيفة (3)((ِشْئتَ  ِإفْ  َوأَْفِطرْ  ِشْئتَ  ِإفْ  ُصمْ  :قَاؿَ  السََّفرِ  ىِف  أَفََأُصوـُ . الصَّْوـَ  َأْسُردُ 
 .(5)"كم مًتاباؿب نسيج يف ؽوتواليها باتسا األجزاءتداخل "و (4)البنائية ؽبذا اؼبصطلح فهو يعٍت النسيج،

 السرد اصطالحان:
مصطلحًا يكثر تداولو بُت الدارسُت يف ؾباؿ الدراسات  للسرد تعريفات عّدة حبسب وجهة نظر النقاد إليو كونو

 السردية، ونشَت إُف بعضها، وىي كاآليت:
إفَّ السرد "فعل ال حدود لو. يتسع ليشمل ـبتلف اػبطابات سواء كانت أدبية أو غَت أدبية، يبدعو اإلنساف 

العرض ( للداللة على "7754جَتار جينيت ، أّما يف ؾباؿ الدراسات السردية فقد استعملو )(6)إينما وجد وحيثما كاف"
، وقد (7)غبدث أو ؼبتوالية من األحداث، حقيقية أو خيالية، عرض بواسطة اللغة، وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة"

ظباه يف القسم الثالث من أقساـ خطاب اغبكاية )الصوت(، أي الصوت السردي القائم بفعل السرد، والسرد من ىذه 
  (8) شاط السردي الذي يضطلع بو الراوي، وىو يروي حكاية ويصوغ اػبطاب الناقل ؽبا.الناحية، ىو الن

                                                      

، 9/425، 3ح العربية، إسماعيل بن حماد الجوىرم، مج:، كالصٍّحاح تاج اللغة كصحا 91/1925( ينظر: لساف العرب، باب السين، 1)
ىػ(، 150، كترتيب كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراىيدم )ت 922كالقاموس المحيط، الفيركزآبادم، باب الداؿ، فصل السين، 

 . 493، كالمعجم الوسيط، باب السين، 9/215

 .9/215( ترتيب كتاب العين، 2)

 ديب د.مصطفىأ.: تح، الجعفي البخارم عبداهلل أبو إسماعيل بن محمدالبخارم،  صحيح المسمى المختصر الصحيح الجام ( 3)
 .9/323، باب الصـو في السفر، 3،مج: البغا
 .131ينظر: البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (4)

 .1السرد عند الجاحظ،  (5)

 .19، -مقدمة للسرد العربي-الكالـ كالخبر  (6)

 . 51 ،حليل السرد األدبي( طرائق ت7)

 .141، كنظريات السرد الحديثة، 949، كمعجم السرديات، 992ينظر: خطاب الحكاية،  (8)
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أّما السرد عند )سعيد يقطُت( فهو "نقل الفعل القابل للحكي من الغياب إُف اغبضور، وجعلو قاببًل للتداوؿ، -
، فهو "يف النهاية وظيفة يؤديها السارد على (1)سواًء كاف ىذا الفعل واقعيًا أو زبييلياً، وسواًء ت التداوؿ شفاىًا أو كتابًة"

وفق نظاـ لغوي معُّت حبيث يستهوي اؼبسرود لو أكاف حقيقيًا أـ خيالياً، فضبًل على أهّنا عبارة عن وصف يبعث عنده 
 .(2)نوع من االطمئناف من غَت صدمو"

باً، عرب الصورة؛ ثابتاً أو متحركاً، ويقوؿ )روالف بارت(: "ميكن للكبلـ اؼبلفوظ أف يدعم السرد، شفوياً، أـ مكتو 
عرب اإلمياء وعرب مزيج  منظَّم من كلي ىذه اؼبواد، السرد حاضر يف األسطورة، اػبرافة، اؼبثل، اغبكاية، القصة القصَتة، 

 .(3)اؼبلحمة، التاريخ، الًتاجيديا، اؼبأساة، اؼبلهاة، اؼبسرح اإلميائي، كما يف اللوحة اؼبلّونة"
ؾبموعة من اؼبصطلحات القريبة  -يف ؾباؿ الدراسات السردية-طت على بعض من الدارسُت أشكلت أو اختل

على اؼبدلوؿ أو  القصةنوعيًا من بعضها، ومنها )القصة، واغبكاية، والسرد( فاقًتح )جَتار جينيت( : إطبلؽ "اسم 
ػبطاب أو النص السردي نفسو، دبعناىا اغبصري على الداؿ أو اؼبنطوؽ أو ا الحكايةاؼبضموف السردي، ...، واسم 

على الفعل السردي، اؼبنِتج، وبالتوسع: على ؾبموع الوضع اغبقيقي أو التخييلي الذي ُيدث فيو ذلك  السردواسم 
 .(4)الفعل"

وىناؾ تقارب بُت مفهومي )اغبكي والسرد(، وردّبا قبد يف بعض األحياف َمْن يوافق بينهما، فيستعمل اغبكي  
ويرى )جَتار  (5)دُّ ذلك إُف أفَّ النقطة اليت ذبمعهما أهّنما ذبلٍّ للعلم األدي شفاىيًا كاف أو كتابياً،قاصدًا السرد، ومر 

جينيت( أفَّ الفرؽ بُت اغبكي والسرد ىو أّف اغبكي مادة حكائية تظهر وتربز يف شكل التعبَت )النص السردي(، بينما 
 (6) ا الواقعية أو اػبياِف إُف الصورة الكبلمية واللغوية.السرد ىو عملية نقل تللك اؼبادة اغبكائية من صورهت

يتدخل فيها السرد و  كآليةكي  اغب إفّ كي حبيث يتكوف من السرد واحمل ياغبكإُف أّف  (طُتيقسعيد ) ويذىب 
 سيتُت:وىذا ما أكَّده )د.ضبيد غبمداين( إذ يقوؿ أفَّ اغبكي يقـو "عامة على دعامتُت أسا(7) ،ىذا الشكل لىكي عاحمل

 أوالمها: أف ُيتوي على قصة ما، َتُضمُّ احداثاً معيَّنة.
 (8)وثانيهما: أف يُػَعُتَّ الطريقة اليت رُبكى هبا تلك القصة. وتسمى ىذه الطريقة سرداً."

وأمَّا احملكي فهو "ال يشكيل القصة اليت نسردىا فقا، وإمّنا يشكيل أيضًا عناصر فبيزة للملفوظات، والصور، 
يات. فاحملكي ليس نتيجة فعل التلفظ: ألنَّو ال يروي ما يتعلق بالشخصيات واألشياء، إمّنا يروي الشخصيات والشخص

                                                      

 .31السرد العربي مفاىيم كتجليات،  (1)

 .15مستويات نقد السرد عند عبداهلل أبوىيف، د.فليح مضحي أحمد السامرائي،  (2)

 .29أنطواف أبوزيد، ( النقد البنيوم للحكاية، ركالف بارت، تر: 3)

 .99-92خطاب الحكاية،  (4)

 .10ينظر: البنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة،  (5)

 .92-95ينظر: خطاب الحكاية،  (6)

 .94ينظر: تحليل الخطاب الركائي،  (7)

 .40بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (8)
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واألشياء، ألّف شخصيات وأحداث احملكي ؿبكية مثل تلك اػباصة بلوحة تشكيلية مع اختبلؼ واحد ىو كوهنا مرسومة 
فوي أو مكتوب يعرض حكاية؛ والسرد ىو الفعل الذي ينتج ، إذف فػ"احملكي خطاب ش(1)يف اللوحة، ومصوَّرة يف الفيلم"

 . (2)ىذا احملكي"
 
   Methods of Narrative :أساليب السرد-
ىناؾ أسلوباف سردياف يقّدـ السارد من خبلؽبما نّصو السردي، واؼبقصود هبما )السرد الذايت والسرد   

، يف قولو: بأنّو "يوجد منطاف رئيساف (7735- 7670) اؼبوضوعي(، وقد حددمها الناقد الشكبلين )توماشفسكي(
، ومها أسلوباف رئيساف يتنازعاف فن اػبرب والقصة والرواية، وعنهما تكففت (3)للحكي: سرد موضوعي، وسرد ذايت"

 كاآليت:  (4)األساليب األخرى من خبلؿ االختزاؿ واؼبزاوجة واؼبثاقفة بُت األسلوبُت،
 
 Objective Narrative: السرد الموضوعي-1

وقد ظبيي ىذا السرد  (5)السرد اؼبوضوعي أو السرد اػبارجي، وقد ظبيي بطريقة السرد اؼبباشر أو اؼبلحمية،
، فهو "سرٌد يتمّيز دبوقف السارد اؼبستقل عن اؼبواقف (6)موضوعيًا ألنّو "يًتؾ اغبرّية للقارئ ليفسر ما ُُيكى لو ويُػَؤّولَُو"

 .(7)ات"والوقائع اؼبروية، سرد السلوكي
إّف السارد يقدـ األحداث والشخصيات بوصفو حيادي، وقد ُعرؼ ىذا النوع من األساليب يف اؼببلحم  

  (8)اليونانية، وامتد بعد ذلك وصواًل إُف روايات القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر.
يكوف على دراية  ويتسم نظامو بكوف الكاتب مطلعًا على كّل شيء، حىت األفكار السرية لؤلبطاؿ؛ أي إنّو

حباضر الشخصيات ودباضيها، وبسلوكها اػبارجي وأفكارىا الداخلية، ويف ىذا األسلوب يصف ويصّور األبطاؿ 
 (9)واألحداث بضمَت الغائب )ىو(.

                                                      

 .194كافية بن مسعود، تقنيات السرد بين الركاية كالسينما، د. (1)

 .95نظرية السرد من كجهة النظر إلى التبئير،  (2)

 .129( نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكالنيين الركس، توماشفسكي، تر: إبراىيم الخطيب، 3)

 .195ينظر: المتخيل السردم، د.عبداهلل إبراىيم،  (4)

  .55( ينظر: فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 5)

 45ص السردم من منظور النقد األدبي، بنية الن (6)

 .139المصطلح السردم،  (7)

 .22-25ينظر: شعرية الخطاب السردم،  (8)

تطور الركاية العربية الحديثة في بالد الشاـ، إبراىيم ، ك 25-23، كشعرية الخطاب السردم، 129ينظر: نظرية المنهج الشكلي،  (9)
 .930 السعافين،
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يعتمد السرد اؼبوضوعي أساسًا على صوت السارد أو الراوي الذي ينتخب األحداث ويقديـ الشخصيات يف  
ي، وعبلقاهتا فيما بينها، كما يقـو أحيانًا بوصف شامل عن مكاف اغبدث، ومكوناتو، وخيتزف صراعها الفكري والنفس

معلومات كثَتة عن تأرخيو، ويتصّرؼ أو يتبلعب بزمن األحداث، ولو مطلق اغبرّية يف االنتقاؿ بُت عناصر اػبرب أو القصة 
اػبارجية أو من اػبلف والسارد العليم الذي  وينهض ىذا األسلوب السردي على الرؤية (1)من دوف أف يسوغ أفعالو،

 .(3)ويراد بالرؤية "وجهة أو وجهات النظر اليت يتم وفقاً ؽبا عرض الوقائع واؼبواقف" (2)يبلحق األحداث من اػبارج،
الرؤية السردية، زاكية وقبد مثيبلهتا من اؼبصطلحات النقدية اؼبستعملة يف ؾباؿ الدرسات السردية، أمثاؿ:  

، ...إٍف، وىي مصطلحاٌت تركز يف معظمها بالرغم من بعض الفروؽ ، البؤرة، التبئير، كجهة النظر، المنظورالرؤية
البسيطة يف الراوي، الذي من خبللو، تتحدد رؤيتو أو وجهة نظره اذباه العاَف الذي يرويو بشخصياتو وأحداثو، فهذه 

لكاتب الذي يتخذه اذباه واقعو اؼبعيشي أو عاؼبو احمليا بو، اؼبصطلحات يف ؾبموعها تعٍت: اؼبوقف، واؼبقصود بو موقف ا
 (4)بكل ما فيو من أحداث وعبلقات، وىو موقف ثقايف.

الرؤية من منظوٍر آخر ىي "القناة أو العُت اليت سبرُّ من خبلؽبا عناصر اؼبروي لنقلها إُف اؼبتقلي، فهي النقطة  
ألننا يف "األدب ال نكوف أبدًا بإزاء أحداث أو وقائع خاـ وإمّنا ، (5)تو"البصرية اليت يضع فيها الراوي نفسو لرواية قصّ 

بإزاء أحداث تُقدَّـ لنا على كبٍو معُّت. فرؤيتاف ـبتلفتاف لواقعة واحدة ذبعبلف منها واقعتُت متمايزتُت. ويتحدد كّل مظهٍر 
 .(6)من مظاىر موضوٍع واحٍد حبسب الرؤية اليت تقدمُو لنا"

الرؤية طبيعة الرؤية فيما إذا كانت ذاتية أو موضوعية، ألّف يف الرؤية اؼبوضوعية "ذبعل دور الراوي ربدد مستويات 
وقد  ،(8)، والذي كما يقوؿ "فلوبَت: )كبسُّ بو دوف أف نراه("(7)دوراً ناقبًل، شبيهًا بدور اػبالق عظيم القدرة وغَت اؼبرئي"

 (9)ية على ثبلثة أقساـ حبسب العبلقة بُت الراوي والشخصية،( الرؤ Pouilonوقد قّسم الناقد الفرنسي )جوف بويوف 
 كاآليت:

: وىي الرؤية اليت يكوف فيها الراوي أكثر علمًا من الشخصيات، كما أنّو الرؤية من الخلف أك الوراء-7
هم، ويستخدـ يستطيع أف يدرؾ ما يدور خِبََلدىا؛ أي يُدرؾ رغبات األبطاؿ اػبفية، تلك اليت ليس ؽبم هبا وعي ىم أنفس

، فالراوي أو السرد الموضوعي اغبكي الكبلسيكي أو التقليدي غالبًا ىذه الطريقة، وجعلو توماتشفسكي ربت عنواف:
                                                      

 .132كاية الحرب في العراؽ، ينظر: البناء الفني لر  (1)

 .195ك 34المتخيل السردم،  ( ينظر:2)

 .940المصطلح السردم،  (3)

 .94-99ينظر: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيق،  (4)

 .94باسم ناظم سليماف ناصر المولى، اطركحة دكتوراه تقدـ بها: مقامات ابن الجوزم،  (5)

 .01الشعرية،  (6)

 . 995احد، ( أطياؼ الوجو الو 7)

 .920 تحليل الخطاب الركائي، (8)

 .45ينظر: بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (9)
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السارد يكوف ؿبايدًا ال يتدّخل ليُػَفسير األحداث، وإمّنا ليصفها وصفًا ؿبايدًا كما يراىا، أو كما يستنبطها يف أذىاف 
 اػبرب.  الشخصيات اليت تؤدي دوراً يف 

وىي الرؤية اليت تتساوى وتتصاحب علم الراوي مع الشخصية، أي الراوي يعلم بقدر ما تعلم  :الرؤية )م (-4
ـُ لنا أي معلومات أو تفسَتات، إاّل بعد أف تكوف الشخصية نفُسها قد توّصلت إليها، والراوي يف  الشخصية، فبل يُػَقدي

، ويف ىذا السرد الذاتي القصة، وجعلو توماتشفسكي ربت عنواف: ىذا النوع يكوف شخصية ُمسامهة أو مشاركة يف
ـُ األحداُث إاّل من زاوية نظر الراوي، فهو خُيرُب هبا، ويعطيها تأويبًل معّينًا يَفرُِضُو على اؼبتلقي، ويدعوه إُف  النوع ال تُقدَّ

 االعتقاد بو.  
شخصية، والراوي ىنا يعتمد على الوصف اػبارجي، : وفيها الراوي يعلم أقّل فبا تعلمو الالرؤية من الخارج-1

أي وصف اغبركة واألصوات، وال يعرؼ إطبلقًا ما يدور خبلد الشخصيات، وَف يتحدث توماتشفسكي عن ىذا النوع 
إطبلقاً، ألّف الرويات اليت تبٌت عليها َف تظهر بشكل واضح إاّل بعد منتصف القرف العشرين، ووصفت ىذه الروايات 

 (1)الشيئية، ألهنا زبلو من وصف اؼبشاعر السيكولوجية كما يكاد خيلو من األحداث.بالرواية 
وعلى أساس تقسيم )بويوف(، قاـ الناقد الفرنسي )تودوروؼ( بتقسيم الرؤية على ثنائيتو اؼبختزلة اآلتية: الرؤية 

السرد على )السرد اؼبوضوعي والسرد  ألساليب (*)اػبارجية، والرؤية الداخلية، ومها رؤيتاف تقاببلف تقسيم )توماشفسكي(
الذايت(، فالرؤية اػبارجية؛ ىي الرؤية اليت يظهر فيها الراوي كّلي العلم، الذي يروي بضمَت الػ)ىو وىي(، اؼبنطلق من 

ي أسلوب السرد اؼبوضوعي، أّما الرؤية الداخلية؛ ىي الرؤية اليت يظهر فيها الراوي ؿبدود العلم، أو الراوي اؼبشارؾ، الذ
يتساوى ويتصاحب علم الراوي مع شخصيات الروائية، كما يف الرؤية )مع(، لدى بويوف، مستعينا بضمَت اؼبتكلم )أنا 

       (2) وكبن( واؼبخاطب )أنت وأنتم(، اؼبنطلق من أسلوب السرد الذايت.
د التبئَتات فالراوي يسرد ويكوف السرد اؼبوضوعي " ـ الشخصيات ب األحداثمتعدي  ضمَت الغائبويُقػدي

ونستطيع عّده سيد الضمائر الثبلثة )أنا، وأنت، وىو(، وذلك يرجع إُف كونو أكثرىا تداواًل بُت الُسرّاد،  ،(3))ىو("
وأيسرىا استقبااًل لدى اؼبتلقُت، وأدناىا إُف الفهم لدى القراء، فقد شاع استعمالو بُت الُسرّاد الشفويُت أواًل، ومن مث بُت 

والراوي فيو ال يكوف مشاركًا للشخصيات يف األحداث بل يسعى ألف يكوف عاكسًا لؤلحداث  (4)آخراً، الُسرّاد الُكتاب
  .(5)واألفعاؿ اليت يقـو هبا الشخصيات يف القصة وليس صانعها

                                                      

، 42-45، بنية النص السردم من منظور النقد األدبي، 94، كتقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 940ينظر: المصطلح السردم،  (1)
 .91كشعرية الخطاب السردم، 

توماتشفسكي قد سبق )بويوف( في تقسيمو للسرد على السرد الموضوعي كالسرد الذاتي في بحثو المتعلٍّق بنظرية : كلكن ملحوظة (*)
 .45ـ(. ينظر: ىامش بنية النص السردم من منظور النقد األدبي، 1999األغراض كالخاص بالسرد في سنة )

 .90( ينظر: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 2)

 .99ربية البناء كالرؤيا، د.سمير ركحي الفيصل، الركاية الع (3)

 .109ينظر: في نظرية الركاية،  (4)

 .99ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (5)
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 :السارد العليم-

ار، حىت بات وميثيل السرد اؼبوضوعي األسلوب الغالب يف اآلثار اػبربية البن اعبوزي، إذ اعتمدتو أغلب األخب
من  -صراحة أو علنّية-أسلوبًا بارزًا وأساسًا فيها، وىناؾ طرٌؽ عّدة عبأ إليها اؼبؤليف يف سرده لؤلخبار، منها ذكر اسم 

 قاـ برواية أو سرد اػبرب؛ أي السارد أو الراوي، ومن ذلك خربه: 
الهيثمي بني عًدم"كرىكل 

-رضي اهلل عنو-أبي بكرو الٌصٌديق  ٌرحمن بنً عبد ال بنتى  حفصةى  تزٌكجى  عليٍّ  أٌف الحسن بنى  
 ها عاصمي جو، كخطبى فأبت أف تتزكَّ  ،ه فطٌلقها، فخطبها المنذري عنها شيئان أنكرى  الحسني  غى لٍّ يهواىا، فبػي  الٌزبيرً  ، ككاف المنذر بني 

أف تتزٌكجو فدٌس لها  تٍ فأبى  ،ا المنذري هشيئان فطٌلقها، كخطبى  عنها الٌزبيرً  بني  الخطٌاب فتزٌكجتو، فرمى إليو المنذري  بنً  عمرى  بني 
قاؿ:  الشعبي، "عن (1)..." ها،بحبٍّ  ، كأعلمتها أنٌو قد شٌهرى ، فأتتها فتحٌدثت معها ثٌم ذكرت لها المنذرى امرأةن من قريشو 

، فلذا بفرسو مشدكدة كرمحو مركوز، كإذا صاحبو في كىىدةو )ال حفرة( خرج عمرك بن معد يكرب يومان حتى انتهى إلى حيٍّ
: أخبرتني موالةه كانٍت  ًؿ جعفًر بًن أبي جعفرو المنصور قالٍت: علقى أحمدي بني أبي خيثمةقاؿى "، (2)يقضي حاجتو، ..."

موالتًها  عيسى بني جعفرو جاريةن أليٍـّ كلًدًه، فمنعىٍتوي إيٌاىا غيرةن عليًو، كتبعتها نفسيوي، فدسٍَّت جاريةن لعيسى ييقاؿي لها بىريره إلى
 ي أف تبيعىها منها، كأرغبىتها، فباعىتها منها، فأخذىتها بريره غاليةن، فصنعتها، ككانت لبريرو من عيسى ليلةن، فوجَّو إليها بخلعةو،ف

كبقدحو غاليةو تضمىخي بو شعرىىا، فلٌما كانت ليلتها ألبىسًت الجارية الخلعةى، كضمَّخىٍت رأسىها، ككجَّهىٍت بها إليو، فلٌما رآىا 
، كدعا ببريرو، فأعتقها كتزكَّجى بها، سألها  عن حاًلها، فأخبرتوي بالخبر، كأنٌها آثرىٍت ىول نفًسو على ىول نفسها، فسيرَّ بذلكى

"حدثني أبو الفتح البصرم قاؿ: اجتم  جماعة من اللصوص اجتاز عليهم ، أك (3)كمهرىا ضياعان بالكوفة لها قدره، ...."
ما تقولوف فيمن يأخذ كيس ىذا؟ قالوا: كيف تفعل؟ قاؿ: انظركا ثم تبعو إلى شيخ صيرفي معو كيسو. فقاؿ أحدىم: 

منزلو، فدخل الشيخ، فرمى كيسو على الصفة كقاؿ للجارية: أنا حاقنه، فالحقيني بماء في الغرفة، كصعد فدخل اللص 
عذبها كما ذا مليح؟ قاؿ: فأخذ الكيس، كجاء إلى أصحابو، فحدَّثهم، فقالوا: ما عملت شيئان. تركتو يضرب بجارية كي

 . (4)فكيف تريدكف؟ قالوا: تخلص الجارية من الضرب كتأخذ الكيس ..."
نلحظ أّف السارد يكوف موضوعياً يف سرده، ألنو ال يتحدث فيو عن نفسو وما وقع لو من أحداث أو ما مّر بو 

حدث عن شخصية أخرى إّما بذكر من مواقف وال يتكّلم عن مشاعره وأحاسيسو الذاتية ومشكبلتو الشخصية، بل يت
، يقضي، رآىا، سأؽبا، رمى، صعد، جاء، ...( اؼبسندة إُف  اظبها يف بداية حديثو أو ُمستعينًا بأفعاؿ مثل: )تزوج، دسَّ
ضمَت الغائب )ىو( العائد على الشخصية، وىو سارٌد كليي العلم باغبدث وحباؿ الشخصية والسيما وىو يف ىذا اؼبوقف، 

لفاٍظ مثل: )يهواىا، َعلَق، آثرْت ىوى، تبعتها نفسو، ...إٍف(، فهي مع بساطتها دالٌَّة على أّف الكاتب على واستعمالو أل
درايٍة ومعرفٍة حىت باألفكار واؼبشاعر السرية أو الداخلية للشخصيات؛ أي ما خيتلج نفسو وفكره من أمور، وأيضاً سلوكها 

                                                      

 .159أخبار النساء،  (1)

 .23أخبار األذكياء،  (2)

 .951( أخبار النساء، 3)

 .121-125أخبار األذكياء،  (4)
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ويًتؾ أفعاؿ الشخصية وأقواؽبا ىي اليت تربر للمتلقي تصرفاهتا، وقد  وحاضرىا، فتقدـ الشخصيات يف صراعها النفسي،
يصف لنا السارد العليم وصفاً شامبًل لؤلشياء اؼبوجودة يف مكاف اغبدث ومكوناتو كما ىو اغباؿ يف اػبرب الثاين، واألمثلة 

 ؼبكاف.على ذلك كثَتة، وقد ذكرنا يف مبحث الوصف مناذج كثَتة تغنينا عن تكرارىا يف ىذا ا
ولعّل الذي يستدعي االنتباه أّف ألفاظ )حدثنا، حدثٍت، حكى، أخربنا، روى، بلغنا، ...إٍف( كلُّها "مستقاٌة من 
تقاليد رواة اغبديث النبوي، ورواة اللغة الذين سلكوا مسلكهم يف تدوين األخبار، وإثبات الروايات، والتشدد يف تقبل 

العبارات يف أصلها، إذف، دالة على واقع من التاريخ، أو على تاريخ من النصوص وتصحيحها وغربلتها. وكانت ىذه 
، وتدّؿ ىذه األلفاظ من جهة أخرى على قرب (1)الواقع؛ فانقلبت سَتهتا يف الُسرود إُف ؿبِض خياؿ، وصرِؼ إبداع"

 زمن اػبرب نفسو من زمن اؼبؤلف، ففي بعض األخبار يشهد اؼبؤلف نفسو أحداث اػبرب.   
يصرّح باسم السارد الذي أورد عنو اػبرب، فيبدأ اؼبؤليف سرده بفعٍل مبٍت للمجهوؿ مع نائب الفاعل وقد ال 

 اؼبكّوف من مصدر موؤؿ ومعموليو أو فعٍل مبٍت للمعلـو مع الفاعل اؼبكّوف من مصدٍر موؤؿ ومعموليو، كما يف خربه: 
فعشقها  ،نفيلو  بنً  كعمرً  بنً  زيدً  بنتً  ، تزٌكج عاتكةى -رضي اهلل عنو-ل أٌف عبد اهلل بن أبي بكرو الٌصٌديق ركى كيي "

. بطالقها، ففارقها، -رضي اهلل عنو-فأمره أبو بكرو  ،في جماعةو  الٌصلواتً  عن حضورً  كأحٌبها حٌبان شديدان حٌتى منعتوي 
"بػىلىغنا عن بىعًض كالًة  أك ،(2)..." عليها كجدان عظيمان، فأمره أف يراجعها فراجعها ككانت عنده حٌتى توٌفي عنها، فوجدى 

ـي، فػىبػىعىاى األميري إلى كزيرًه يىستىعًلمي الحاؿى  ـه لىوي، فىسىًبقىوي الخاًد ، فىتسابىقى ىوى كخاًد ، فىكىرًهى الوزيري مصرى أنٌوي كاف يلعبي بالحماـً
ن كلم يدرم كيف ييكًني عن تلك الحاًؿ..." أفى يكتيبى إليًو: إنَّكى قد سيًبقتى

(3) 
اؼبؤلف َف يذكر اسم السارد صراحًة، مع بقاء السرد سردًا موضوعيًا ال يتحدث فيو إال عن شخصية نلحظ أّف 

أخرى داخل اػبرب، إّما ذاكرًا اظبها أو باالستعانة بأفعاؿ: )عشقها وأحبها، تسابق، بعث( اؼبسندة إُف ضمَت الغائب 
كي، وذلك ألّف )اؽبو( يف اللغة العربية، يرتبا بالفعل )ىو(، ومن ظبات ىذا الضمَت أنّو يفصل زمن اغبكاية، عن زمن اغب

السردي العري )كاف( الذي ُُييل على زمن سابق على زمن الكتابة، ومع أنّو ؾبّرد خدعة سردية، وتقنية روائية للتعامل 
داث فالسارد أو الراوي ىنا راٍو عليم، "قّدـ األح (4)مع الزمن الذي ىو زمن الكاتب وحده، وقبل كّل شيء،

فعشقها وأحّبها حّباً ويف صراعها النفسي يف مثل قولو: )، (5)والشخصيات ضمن إطاٍر واضح من الزماف واؼبكاف"
 ، َفَكرَِه الوزيُر أَف يكُتَب إليِو، وَف يدري كيف ُيكٍِت عن تلك اغباِؿ(.عليها وجداً عظيماً  فوجدَ ، شديداً 

خرٍب معُّت؛ أي يدخل إُف سرد اػبرب من دوف وساطة أو  وقد جيعل اؼبؤليف نفسو السارد الذي يقـو برواية
"كدخلى مهدمٌّ على بعض كالًة اليمامًة، فسألىوي الوالي عن مجلًسًو م  ظبيةى، : استعانة بسارد أو راوي آخر كي يسرد اػبرب

ـى ابنيها فنزىع كاستنشدهي ما قاؿى فيها من الشعًر، ككاف ابني ظبيةى حاضران، فأنشدهي مهًدمٌّ بيتيًن يصفيها في هما بالعفاًؼ، فقا
                                                      

 .145في نظرية الركاية،  (1)

 .159أخبار النساء، ( 2)

 .55( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 3)

  .104-109( ينظر: في نظرية الركاية، 4)

 .139البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (5)
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عن نفًسًو جيبَّةى خىزٍّ كىًكشاحان كألقاىما على مهدمٍّ لمَّا كصفى أمَّوي بالعفاًؼ"
،"ككافى فتىن من أىل الكوفًة عاشقان لجاريةو، (1)

لمةو أف تسيرى إليو، كأتى ككافى أىليها قد أحس وا بًو، فتوعَّدكه كرصدكه، فلم يقدٍر على الوصوؿ إليها، فواعدىىا في ليلةو مظ
فتسوَّرى عليها حائطان، فعلمى بًو أىليها، فأخذيكه كأتوا بًو خالدى بنى عبًد اهلًل القسرم، ..."

(2).  
قبد أّف اؼبؤليف قد أصبح السارد الذي يسرد ىذه األخبار مباشرًة من دوف االستعانة بسارد أو وسيٍا لتوسَّا 

عن الراوي أو السارد، وخباصة أنّنا سبق وذكرنا أمهّية السند يف اػبرب؛ فاإلسناد يف األخبار بينو وبُت ُمتَلقيو، فقد استغٌت 
وسيلة للمشاكلة؛ أي إيهاـ اؼبتلقي )القارئ أو السامع( أفَّ اػبرب فبكن الوقوع يف اغبياة الواقعية إف كاف مداره على 

 األخبار تتكوف من مشهد حواري معُّت ال غَت.األحداث، وميكن القوؿ إف كاف مداره على األحاديث، ألّف بعض 
يتميز اؼبؤليف الذي قاـ بدور السارد يف ىذه األخبار دبوقفو احملايد )الراوي احملايد( عّما يقـو بسرده من أحداث 

ة ومواقف، وقبده مطَّلعًا على كّل شيء؛ أي عليٌم بأدؽي التفاصيل اؼبتعليقة باغبدث وحىت األفكار واؼبشاعر السري
للشخصيات، فيستهلُّ سرده بأفعاٍؿ دالٍة على خلو اػبرب من الذاتية مثل: )دخَل مهدٌي، كاَف فىًت(، ويسرد إُف اؼبتلقي 
األحداث اليت وقع فيها ىؤالء من دوف أف يتدخَّل يف تكوينها، أي يبقى السارد خارج اػبرب، وتبقى رؤيتو إُف اػبرب رؤية 

 اػبرب، إذ يقديـ األحداث والشخصيات بوصف حيادي وبطريقة مباشرة من دوف خارجية قائمة على عدـ اؼبشاركة يف
 تدخُّل منو.

 (3)وقد يُركز السارد العليم على شخصية من الشخصيات من دوف شخصيات أخرى كما فعل يف معظم أخباره،
مالئكة فظهر منو من الحمق كالغفلة "فأكؿ القـو )إبليس( فلنٌو كاف متعبدان مؤذنان لل ففي خربه أوؿ العقبلء اغبمقى إبليس:

ما يزيد كٌل مغفل، فلنٌو لما رأل آدـ مخلوقان من طين، أضمر في نفسو لئن فٌضلت عليو ألىلكٌنو، كلئن فضل علٌي 
ألعصينو، كلو تدبر األمر لعلم أنٌو كاف االختيار قد سبق  دـ لم يطق مغالبتو بحيلة كلكٌنو جهل القدر كنسي المقدار. ثم 

ف على ىذه الحالة لكاف يحمل على الحسد كلكٌنو خرج إلى االعتراض على المالك بالتخطئة للحكمة، فقاؿ: لو كق
أرأيتك ىذا الذم كٌرمتى علي؟ كالمعنى ًلمى كرمتو؟ ...."

كاف بمكة رجله يجم  بين النساء   :بٌكار بن رباح، أك "قاؿ (4)
ما يمنعكم  :وً فائً رى كأرسل إلى حي  ،فبنى بها منزالن  ،فنفاه إلى عرفاتو  ،إلى أمير مكةى  يى كً فشي  ،كيعمل لهم الشراب ،كالرجاؿ

فكانوا يركبوف  نكقد صرتم إلى األمن كالٌنزىة ،حمار بدرىمين :فقاؿ ؟ككيف كأنت بعرفاتو  :قالوا ؟أف تعاكدكا ما كنتم فيو
من حـر  كى دتي رى طى  !يا عدك اهلل :فقاؿ ،بوً  تيى أي فى  ،فأرسل إليو ،فعادكا يشكونو إلى الوالي ،حتى أفسد أحواؿ أىل مكةى  ،إليو
بها  لى رسى كيي  ،فتجم ى  ،دليلنا أف نأمر بحمير مكة :فقالوا نيكذبوف عليٌ  :فقاؿ !األعظمو  رً شعى فصرت بفسادؾ إلى المى  اهللً 
  ى مى جى فى  نكدليله  شاىده ىذا ل إفَّ  :فقاؿ الوالي ،وفى لي بطً فلف لم تقصد منزلو من بين المنازؿ فنحن مي  ،إلى عرفاتو  كى نائً مى م  أي 
 ال بٌد لكى  :قاؿ ،فلما نظر إلى السياطً  ،فجٌردكهي  ،ما بعد ىذا شيءه  :فقاؿ األميري  ،فصارت إلى منزلوً  ،ثم أرسلها ،رى مي الحي 

                                                      

 .99أخبار النساء،  (1)

 .152 المصدر نفسو،( 2)

 .132ينظر: البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (3)

 .43لين، أخبار الحمقى كالمغف (4)
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أىل مكة يجيزكف  :كيقولوفى  ،من أف يضحك منا أىل العراؽً  كاهلل ما علٌي في ذلك أشدَّ  :قاؿ ،نعم :قاؿ ي؟من ضرب
 (1)"فضحك الوالي !رشهادة الحمي

نلحظ االىتماـ الكبَت الذي أواله السارد بالشخصية، والًتكيز عليها من خبلؿ تصرفاهتا أو أفعاؽبا وأقواؽبا، وقد 
تكرر ىذا األمر بشكل جلي يف آثاره اػبربية، والسيما وقت حديثو عن الشخصيات الفكاىية أو اغبمقى واؼبغفلُت الذين 

لساف العامة واػباصة، حبيث ال ُيتاج إُف وسيا أو سارد يسرد أخبارىم، ألهّنم معروفوف عند  يتوارد أخبارىم بكثرة على
أغلب الناس وأخبارىم شائعة عندىم، ومنها أخبار: )اعبصاص، وجحا، وإبليس، ... وغَتىم(، أو عن الشخصيات 

 اؼبعروفة وأرباب السلطة، مثل: )الرشيد، واغبجاج، واؼبهدي، ... وغَتىم(.
د حملات عابرة من ربليبلت بسيطة عن ىذه الشخصيات من قبل السارد الذي ال ُيلل وال يفسر وال وقب 

، ويعرب من خبلؽبا عن وجهة نظره الشخصية اذباىها، كما وجدنا يف اؼبثاؿ األوؿ حينما يقوؿ اؼبؤلف: -يتدّخل يف شيء
بتو بحيلة كلكٌنو جهل القدر كنسي المقدار. ثم لو كقف كلو تدبر األمر لعلم أنٌو كاف االختيار قد سبق  دـ لم يطق مغال"

 .(2)"على ىذه الحالة لكاف يحمل على الحسد كلكٌنو خرج إلى االعتراض على المالك بالتخطئة للحكمة
أو ردّبا يلجأ إُف االستعانة بسارد آخر يروي على لسانو ما وقع من أحداث أو مواقف للشخصيات قد يكتفي  

ن صفات َخلقية أو ُخلقية كما قبده يف اؼبثاؿ الثاين، فهي )الشخصية( سبثيٌل عن اعبانب السليب أو بذكر ما ىو عليو م
كىمىا أيبػىرٍّئي نػىٍفًسي ًإفَّ النػٍَّفسى ألىمَّارىةه بًالس وًء ًإالَّ مىا رىًحمى رىبٍّي ًإفَّ الفاسد اؼبوجود يف نفس اإلنساف، كما يف قولو تعاُف: ))

(، ولدى ىذه الشخصية القدرة على اؼبكر واػبداع ما خُيَويلو للدفاع كما فعل عن نفسو، 31(( )يوسف: يمه رىبٍّي غىفيوره رىحً 
 وىذا ما بّينو اغبوار الذي دار بُت الرجل الفاسد واغباكم. 

وقد استعاف السارد يف اؼبثالُت السابقُت باألفعاؿ: )رأى، تدبر، علم، يطق، جهل، نسي، وقف، خرج، قاؿ، 
يعمل، بٌت، أرسل( اؼبسندة إُف ضمَت الغائب )ىو(، وىذا الضمَت وسيلة صاغبة ألف يتوارى أو يتخفى وراءىا  جيمع،

السارد، فيمرر ما يشاء من أفكار وآيديولوجيات، وتعليمات، وتوجيهات، وآراء؛ من دوف أف يبدو تدُخُلو صارخًا وال 
    (3)مباشرا.ً 

 أو موقف تأرخيي، ومثاؿ ذلك، قولو: وقد يُركيز يف سرده اؼبوضوعي على حدث
من  فكل   ،كلم يكن لو بابه ظاىره  ،نى حصنان يسٌمى الٌثرثار، قد بى -اليونانيين ملكي - الملكي  كاف الٌساطركفي   :قاؿ"

أشهران ال يقدر على شيءو.  هي ، فحصرى -فارسو  ملكي - ذك األكتاؼً  سابوري  عنو خائبان حٌتى غزاهي  رج ى  من الملوؾً  غزاهي 
 .(4)..." كأمٌدىم قامةن، الٌناسً  ، ككاف من أجملً وي تٍ يػى وً إلى سابور فهى  ، فنظرتٍ الملكً  ابنةي  الٌنضيرةي  رفت يومان من الحصنً فأش

فالسارد يف ىذا اؼبثاؿ يُركيز على سرد حدث تأرخيي على سارد عليم بو وما قبلو من معلومات خيصُّ تأريخ ىذا 
فيو، ومن أراد احتبللو، وأيضاً ىو عاَفٌ دبا خيتلج نفس الشخصيات اليت تؤدي دوراً  اغبصن اؼبنيع وكيفية بنائو، ومن عاش
                                                      

 .192( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 1)

 .43( أخبار الحمقى كالمغفلين، 2)

 .109ينظر: في نظرية الركاية،  (3)

 .192( أخبار النساء، 4)
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يف خربه، يف مثل قولو : )فنظرت إُف سابور فهويتو( يف حديثو عن ابنة اؼبلك الساطروف، وىي بدورىا أدت دوراً مهماً يف 
ضًا يف وصفو عبماؿ وكماؿ سابور، ويعدُّ الراوي تسليم سري بناء ىذا اغبصن إُف عدّوىم سابور مقابل أف يتزوج هبا، وأي

 يف السرد اؼبوضوعي وسيطاً بُت شخصيات اػبرب وبُت اؼبتلقي.
واستعماؿ ضمَت الغائب )ىو أو ىي( يفصل النص السردي عن السارد، وجيعل اؼبتلقي واقعًا ربت لعبة فنّية  

باػبدع األدبية أّف ما ُيكيو السارد ىو حقًا كاف إف كاف  اللغة أداهُتا، والشخصيات فبثبلٌت فيها، فيعتقد من ال علم لو
  (1)مراده على األحداث، وقيل إف كاف مراده على القوؿ، وإّف السارد ؾبّرد وسيا بينو وبُت اأُلحُدوثة احملكية.

 
 
 :السارد الشاىد-

يشارؾ مع ذلك يف يكوف السارد "ؾبّرد شاىد متتبع ؼبسار اغبكي، ينتقل أيضًا عرب األمكنة، ولكّنو ال 
ويف ىذا األسلوب يكوف الراوي أو السارد "دبثابة )كامَتا( تلتقا حركات الشخصية، وآلة التسجيل  ،(2)األحداث"

 .(3)تسجل كلماهتا ويطلق عليو )عُت الكامَتا( تارة و)الواقعية اؼبوضوعية( تارة أخرى"
ما ىي يف الواقع، دوف أف يتدخل فيها، ودوف ينهض ىذا األسلوب على قياـ السارد "بنقل شرُية من اغبياة ك 

. أّما وجهة نظره أو رؤيتو فتكوف رؤية (4)أف يعيد صياغة أو تركيب األحداث، عن طريق اغبذؼ واالختيار والتنظيم"
خارجية )الرؤية من اػبارج(، ويسعى إُف جعل األحداث موضوعية، ويُبديؿ حضور الراوي أو السارد الكّلي العليم إُف 

.سار   (5)د ذي حضور متخفٍّ
 قاؿ: معركؼ محمد بن أبي :"عن على األحداث من غَت مشاركة، ومن ذلك خربه شاىدان وقد يكوف السارد 

 الفالني، اليـو في يموت أنَّو لنفسو سوداكيان، فحكم كاف أنو إال الشعر، مليح الخط حسن نصراني فتى يلزمني كاف

 فجزع فماتت، رأسها بو كدؽ الهاكف عمود أخذ أف الى بينهما ترقى الشرك  امرأتو فخاصم صحيح، كىو اليـو ذلك فجاء

فيأخذكني  الشرطة أصحاب يجيء كالساعة فيو، أموت أف بد كال علٌي، قط  يـو أنو قد علمت فقاؿ: شديدان  جزعان 
، أحب عزيزان  نفسي أقتل فيقتلوني، فأنا  تخريقها من لم يتمكنف الحياة، حالكة فأدركتو بطنو، بها فشق سكينا فأخذ إليَّ

 فجاء عظامو، كاندقت يمت فلم االرض إلى فرمى نفسو السطح الى فصعد بشيء، ليس ىذا فقاؿ: السكين، فسقطت

كاف عندنا بجبل  عن علي بن المحسن التنوخي قاؿ:"، أك (6)مات" آخر الليل كاف فلما فأخذكه، الشرطة صاحب
لبلد بالليل فيتتب  المزابل فيأخذ ما يجده كيغسلو كيقتاتو كال يعرؼ قوتان اللكاـ رجل يسمى أبو عبداهلل المزابلي يدخل ا

                                                      

 .100-104ينظر: في نظرية الركاية،  (1)

 . 49من منظور النقد األدبي،  بنية النص السردم (2)

 .953م العاني، قراءات في األدب كالنقد، د.شجاع مسل (3)

 . 1/155، د.شجاع مسلم العاني، -القسم األكؿ بناء السرد – البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ( 4)

 .99( ينظر: البنى السردية في شعر الستينات العراقي، رسالة تقدـ بها: خليل شيرزاد علي، 5)

 .109-102( أخبار الحمقى كالمغفلين، 6)
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ككاف بأنطاكية  .غيره، أك يتوغَّل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات، ككاف صالحان مجتهدان إاٌل أنَّو كاف قليل العقل
رم كجاره شر، فشكاه إلى المزابلي موسى الزكورم صاحب المجوف، ككاف لو جار يغشى المزابل، فجرل بين موسى الزكو 

فلعنو في دعائو فكاف الناس يقصدكنو في كٌل جمعة فيتكٌلم عليهم كيدعو، فلٌما سمعوه يلعن الزكورم جاء الناس إلى داره 
 فأعطاه طاسان  دبسان، رطلين بقاؿ من زماننا في رجل اشترل، "(1)"فاستتر ... لقتلو فهرب كنهبت داره، فطلبو العامة

 الميزاف، الى أعادىا ثم من الدبس صب ترجح رآىا فلما الرطلين، صنجة كترؾ التغار من بالطاسة فغرؼ فيها، ليجعلو

 فيها الطاسة ىذه صاحبها: لو فقاؿ شيء، لك يبقى ما أرل لصاحبها: فقاؿ ترجح، كىي يعيدىا ثم يصب فجعل فرجحت

 . (2)تستوم" ما كاال سةالطا جانب من فاكسر تستوم الميزاف اف أردت فاف أرطاؿ ثالثة
نلحظ أّف اؼبؤليف عبأ إُف سرد األحداث عن طريق صوت الراوي أو السارد الشاىد الذي ينقل األحداث أو 
يصف األشياء، كما حصلت من دوف تغيَت، إذ قاـ بسرد حادثة وقعت يف زمنو لشخصية معاصرة لو بنفسو، وَف يُبِد فيها 

غبادثة كما حصلت، وقد وجدنا يف خضمي حديثنا عن الوصف مناذج كثَتة عن ىذا أي تعليق أو ربليل، بل حاوؿ نقل ا
النوع، فالسارد يكوف حاضرًا و "لكّنو ال يتدّخل، ال ُيلل، إنّو يروي من خارج، عن مسافة بينو وبُت ما، أو من، يروي 

 .(3)عنو"
وكبن( العائد على السارد الشاىد مثل فقد استعمل السارد يف ىذه األخبار ضمَت اؼبتكّلم أو اؼبتكّلمُت )أنا 

)يلزمٍت، عندنا، زمننا(، وىذه الضمائر مع رجوعها إُف السارد تبقى فيها داللة اؼبشاىدة أو التبلصق اؼبباشر مع 
 الشخصية أو اغبدث.

رد واستعاف السارد بأفعاؿ: )كاف، اشًتى( اؼبسندة إُف ضمَت الغائب )ىو( العائد على الشخصية اليت يريد السا
 اػبا حسن نصراين اغبديث عنها وعن أخبارىا، فيستهلُّ خربه بوصف الشخصية قبل الولوج إُف داخل اػبرب مثل: )فىت

وقد يطلق يف بعض األحياف تعليقاً على الشخصيات اليت تؤدي دوراً يف اػبرب من دوف  ،الشعر، كاف صاغباً ؾبتهداً( مليح
( كافتتاح أو استهبلؿ يستهلُّ بو خربه مث ينتقل إُف يان، أنو كاف قليل العقلأنو كاف سوداك التحليل أو التفسَت، مثل :)

سرد األحداث، أو قد ال يفعل ذلك ويدخل يف خضمي اغبديث عن اغبادثة من دوف مقدمات مثل ما رأيناه يف اؼبثاؿ 
ارئ، كذلك ملء الفجوات اليت الثالث، واؼبهم يف ىذا النوع أف السارد الشاىد يًتؾ "التحليل واالستنتاج ىنا على الق

 ، كما يفعل نظَته السارد الكّلي العلم يف السرد اؼبوضوعي عادًة.(4)تقع يف القص"
وقد ذبّنب السارد من خبلؿ ضمَت الغائب )ىو( السقوط يف فخ )األنا( الذي قد جُيرُّ إُف سوء فهم العمل 

وانتقل من ضمَت اؼبتكّلم )أنا وكبن( إُف اغبديث عن  السردي، لكونو ألصق بالسرد الذايت منو إُف السرد اؼبوضوعي،

                                                      

 .153( المصدر نفسو، 1)

 .139 المصدر نفسو،( 2)

 .155( تقنيات السرد الركائي في ضوء المنهج البنيوم، يمنى العيد، 3)

 .193مالمح قصصية في شعر علي ابن الجهم، رسالة تقدـ بها: آزاد عبدكؿ رشيد،  (4)
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شخصيات أخرى معربة عنها بأظبائها مث بضمَت الغائب )ىو( العائد عليها، وُيمي نفسو من إمث الكذب بتواريو وراء ىذا 
 (1)الضمَت، جبعلو ؾبّرد حاٍؾ ُيكي، ال مؤليفاً يؤليف، أو مبدعاً يُبدع.

   
 Subjective Narrative: السرد الذاتي-9

ىو األسلوب الثاين من أسلوي السرد اللذين حددمها )توماشفسكي(، أو )القص الذايت( "مصطلٌح أطلقو  -
 .(2)( على كّل قصٍّ بضمَت اؼبتكّلم يعرّب فيو الراوي عن عواؼبو الداخلّية اؼباضية خصوصاً"Cohn، 7767)ُكوْف( )

طبيعة وجهة النظر أو زاوية الرؤية  أي أفّ  (3)ية والسارد اؼبشارؾ؛ىو أسلوٌب سرديٌّ يعتمد على الرؤية الداخل - 
تكوف من نوع الرؤية )مع( كما ىي عند )بويوف( أو الرؤية الداخلية كما ظبّاىا )تودوروؼ( وقد سبق أف أشرنا إُف ذلك؛ 

شخصية أف تسفر بوضوح ، وىذه الرؤية الداخلية "تتيح لل(4)أي "اغبضور الدائم للراوي وىيمنتو على شخصيات القصة"
عن أفكارىا ومواقفها، وتوقد فيها شرارة السجاؿ الفكري حوؿ الفكرة اعبوىرية، فتتعدد أبعاد تلك الرؤية، وتتكاثر 

 .(5)مدلوالهتا، ويصبح من الصعوبة تعوًن داللة واحدة، ألّف الرؤية ال تقرر داللة ؿبددة"
البطل والسارد معاً، ويكوف فيو )السارد أو الراوي( شاىداً  ويكوف اؼبسرود فيو بلساف البطل نفسو عن نفسو فهو

إذ إّف السارد يتنحى جانبًا ليفتح الطريق أماـ الشخصية كي تقـو مقاّمُو بالقص نيابًة عنو،  (6)على حدث ومشاركًا فيو،
ًا من راويها يف السرد فيعرض أمرًا خيصُّها أو يكشف عنو، لذا بإمكاننا القوؿ: إّف راوي األحداث ىنا يكوف أقّل علم

ويف الواقع أف  (8)أي أنّو ال يستطيع أف يلج إُف قرارة نفس شخصياتو ؼبعرفة اسرارىا الكامنة يف فكرىا، (7)اؼبوضوعي؛
السارد أو "الراوي يكوف ىنا مصاحبًا لشخصيات يتبادؿ معها اؼبعرفة دبسار الوقائع. وقد تكوف الشخصية نفُسها تقـو 

 . (9)برواية األحداث"
يتمثل ىذا األسلوب أساسًا يف "إقصاء دور الراوي العليم وؿباولة تقدًن اغبدث القصصي عرب رؤيا شخصية  

، ويعتمد نظاـ السرد الذايت (10)قصصية مشاركة أو مراقبة وىي يف الغالب شخصية فبسرحة ومتضمنة يف اؼبنت اغبكائي"
الراوي )أو طرؼ مستمع( متوفرين على تفسَت لكل خرب:  على تتبع اؼبتلقي )قارئ أو سامع( "اغبكي من خبلؿ عيٍت

                                                      

 .104-109ينظر: في نظرية الركاية،  (1)

 .993معجم السرديات،  (2)

 .195( ينظر: المتخيل السردم، 3)

 .995أطياؼ الوجو الواحد،  (4)

 . 194-199المتخٌيل السردم،  (5)

 .24( ينظر: بنية السرد في القصص الصوفي )المكونات، كالوظائف، كالتقنيات(، د.ناىضة ستار، 6)

 .195( ينظر: المتخٌيل السردم، ، 7)

 .199ينظر: البنية السردية في كتاب األغاني،  (8)

 .42منظور النقد األدبي،  ( بنية النص السردم من9)

 .129( الصوت ا خر الجوىر الحوارم للخطاب األدبي، فاضل ثامر، 10)
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يتيح ىذا األسلوب "للشخصية أف تواجو القارئ مباشرة، فتتحدث إليو، . (1)مىت وكيف عرفو الراوي أو اؼبستمع نفسو"
وتتحاور دوف وصاية أو توجيو من الشخصيات األخر، وتكشف حبرية مطلقة عن نفسها، دوف أف تنتظر من ُيجب عن 

 .(2)ارئ بعض أفكارىا ومواقفها"الق
إّف األشياء اؼبذكورة يف السرد الذايت ال تظهر يف وجودىا اػبارجي اؼبوضوعي فقا، بل تظهر بوصفها ظبلاًل  

وأطيافاً مرسومة على صفحة العقل الباطن للسارد أو إلحدى الشخصيات أو لعدد من الشخصيات؛ أي بقايا الذكريات 
اطٍت نسيانو أو إخفاءه، وال يظهر العاَف إال بوصفو جزءًا من احملتوى الداخلي ومن التجربة اليت ال يستطيع العقل الب

فبل تأيت األشياء عارية جافة كما ىو يف الواقع، بل تبدو فبتزجة باألحاسيس واؼبشاعر ، اإلنسانية أو الذاتية للسارد
  (3)واالنفعاالت.

ومشاركًا مع شخصيات يف بناء اغبدث أو قد تكوف الشخصية  والواقع أّف السارد أو الراوي يكوف ىنا مصاحباً 
ويف ىذا األسلوب يستعُت السارد يف سرده للخرب بضمَت اؼبتكّلم الشخص األوؿ )أنا  (4)نفسها تقـو برواية األحداث.

ا يف وكبن( أو بضمَت اؼبخاَطب؛ أي الشخص الثاين )أنت وأنتم( والسيما عندما خياطب الشخصية نفسها أو يناجيه
 (5)مونولوج داخلي.

أّما طريقة كتابة القصص واألخبار يف السرد الذايت فهي أف "يكتب الكاتب على لساف اؼبتكلم وىو بذلك  
، والسرد باستعماؿ صيغة اؼبتكّلم )أنا( يزجُّ اؼبتلقي بصورة (6)جيعل من نفسو وأحد شخوص القصة شخصية واحدة"

، وىذا يعٍت أف فهمو )اؼبتلقي( واستيعابو لؤلحداث مرىونة دبا يقدمو السارد من مباشرة يف فكر )السارد( وادراكو وفهمو
 (7)تفاصيل وتأويبلت ـبتلفة.

ميتاز ىذا األسلوب من السرد "بسمات فنية أمهها إثارة التشويق، وجذب اؼبتلقي لبلصغاء، واؼبتابعة، وجعل  
فلدى اؼبتكّلم رغبة يف التعبَت عن كوامن النفس وخفاياىا  الراوي يبوح عن مشاعره، وأفكاره بعفوية دوف خوؼ، أو تردد،

، (8)للتخلص من التوتر، واإلحساس بالراحة واألماف والسيما إذا كاف مهمومًا فتتبلشى اغبواجز بُت الراوي واؼبتلقي"
 الذي كنا ألفيناه وجيعل "اغبكاية اؼبسرودة، أو اأُلحدوثة اؼبروية، مندؾبة يف روح اؼبؤليف؛ فيذوب ذلك اغباجز الزمٍت

 .(9)يفصل بُت زمن السرد، وزمن السارد"

                                                      

 .129نظرية المنهج الشكلي،  (1)

 .153( البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ، 2)

 .195ينظر: الراكم كالنص القصصي،  (3)

 .42ينظر: بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (4)

 .119ينظر: المتخيل السردم،  (5)

 .125 ، د.عزالدين إسماعيل،-دراسة كنقد- األدب كفنونو( 6)

 .25ينظر: النقد التطبيقي التحليلي، د.عدناف خالد عبداهلل،  (7)

 .12مقامات ابن الجوزم،  (8)

 .109في نظرية الركاية،  (9)
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 وميكن تلمُّس ىذا النوع من أسلوب السرد يف قّصة )عبداهلل ؿبمد مع أمَت اؼبؤمنُت اؼبعتضد(، يف خربه: 
قاؿ: عبد اهلل محمد بن أحمد بن حمدكف قاؿ: كنت قد حلفتي كعاىدتي اهلل أف ال أعقد ماالن من القمار كأنٌو "

 أالعب المعتضد يومان  يق  في يدم منو شيء إالٌ صرفتو في ثمن شم  يحترؽ، أك نبيذ يشرب، أك جذر مغنية فجلست ال

 على كأندـ أفكر بها، فجلست لي يأمر أف قبل من ركعتين العصر قبل يصلي المعتضد فنهض درىم، ألف بسبعين فقمرتو

 اليمين، في العجلة ىذه كانت كما ككم أجذر كشرابان  ان شمع ألف السبعين ىذه من اشترل كم كقلت: عليو، حلفت ما

 من سلَّم فلما الملك، كصدقة كالعتاؽ بالطالؽ ككانت اليمين ضيعة، اشتريت بها قد ا ف كنت حلفت أكن لم كلو

 أف أريد أني كعندؾ فقاؿ: فصدقتو، أصدقني، فقاؿ: بحياتي خير، فقلت: تفكرت؟ شيء أم في لي: قاؿ السجود

 صالة في كدخل قاؿ: ىذا. في تفكر كال قم قد صغرت نعم قاؿ: أفتصغر؟ فقلت: القمار، من ألفان  عينسب أعطيك

 صالتو من فرغ فلما صدقتو، لم نفسي ألـو كجعلت الماؿ، على فوت كندمت األكؿ من أعظم الغم فلحقني الفرض،

 كلكني صغرت، أني قلت فقد القمار أما فقاؿ: فصدقتو، الثاني، الفكر عن ىذا أصدقني بحياتي اهلل، عبد أبا يا لي: قاؿ

 فتشترم يمينك من كتخرج أخذىا، في إثم كعليك إليك، دفعها في إثم علي كال يكوف مالي من ألفان  سبعين لك أىب

 .(1)"أعلم كاهلل ضيعة بو فاعتقدت الماؿ يده كأخذت فقبَّلت حالال،ن  ضيعة بها
رب، فقد بدَأ بسرٍد واصٍف غبالو )عبداهلل ؿبمد( حيث يستهلُّ يُهيمن السرد الذايت على ؾبريات حدث ىذا اػب

قولو: باالستعانة بأفعاؿ ماضية مثل: )كنت، حلفت، عاىدت، قمرت، صرفت، جلست، قلت، حفلت، ...إٍف( 
 اؼبسندة إُف ضمَت اؼبتكّلم )أنا( العائد على السارد أو الراوي اؼبشارؾ. 

م يف ؾباىل النفس وغيابات الروح، يستطيع أف يتوغَّل إُف أعماؽ إّف ضمَت اؼبتكّلم ميتلك سلطاف التحك 
النفس البشرية فيعريها بصدؽ، ويكشف عن نواياىا حبق، ويقدمها إُف اؼبتلقي كما ىي يف الواقع، ال كما جيب أف 

 (2)تكوف.
يف سرده على  إّف السارد يف ىذه األخبار ال يسرد أو يصف إال ما حدث لو أو شارؾ فيو، فقد اعتمد الراوي 

 الرؤية الداخلية والراوي اؼبشارؾ، و"ال تقدـ األحداث إالّ من زاوية نظر الرواي، فهو خُيربُ هبا، ويعطيها تأويبلً معيناً يَفرُِضوُ 
؛ فالراوي ىو الذي يقـو بعملية التفسَت والتأويل، وتتضح من خبلؿ اػبرب ؿبدودية علمو؛ أي الراوي (3)على القارئ"

دبا يدور يف نفوس شخصياتو، ألنّو يقّدـ شخصية ولكنها تتوُف زماـ اغبكي، فبل نلمح قدرة الراوي على معرفة  قليل العلم
بواطن شخصياتو وكشفها أو التوغل يف أعماقها النفسية، وقد تبُّت كّل ذلك من خبلؿ حديثو عن حالتو النفسية الصعبة 

و )اؼبعتضد( واضطرابًا وقلقًا لعدـ معرفتو دبا يدور يف َخَلده وىو قائٌم اليت مّر هبا من داخلو، تأنيبًا ؼبصارحتو وصدقو مع
  صدقتو(. لم نفسي ألـو كجعلتُيصليي، يف قولو: )

ومن اعبلي عند قراءة ىذا اػبرب أف الشخصية الرئيسة تقـو بالتفسَت والتأويل، وىذا ما مييز أسلوب السرد الذايت 
سارد يف األسلوب الثاين ال يستطيع أف يفسر وال يؤوؿ ويًتؾ حرية التأويل عن اسلوب السرد اؼبوضوعي، إذ إّف ال

                                                      

 .49أخبار الذكياء،  (1)

 .109ينظر: في نظرية الركاية،  (2)

 .45( بنية النص السردم من منظور النقد األدبي، 3)
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والتفسَت للمتلقي، ولكن )عبد اهلل ؿبمد( كسارد يقـو بوصف حالو ويُفسر السبب من وراء ىذه اغبالة النفسية الصعبة 
  : )العجلة في اليمين(. اليت َورَّط نفسو فيها، ويؤوؿ فعلو بقولو

ذايت حرّيّة االنتقاؿ والتحّوؿ من ضمَت اؼبتكّلم اؼبفرد )أنا( إُف ضمَت اؼبتكّلمُت ومن ظبات السرد ال
 للجماعة )كبن(، يف مثل خربه:

"قاؿ إبراىيم بني المهدم: حججتي م  الرشيد، فلٌما كٌنا بالمدينة، خرجتي إلى العقيًق، أسير على دابتي، كليس 
: يا ىذه اسقني، فنظرٍت إليَّ  معي غالـه، فوقفتي على بئًر عركةى كعليها جاريةه  سوداءي، كفي يدىا دلوه تمألي ًقربةن لها، فقلتي

"....  (1)كقالٍت: أنا مشغولةه عنكى
"حدَّثنا جعفر الخلدم قاؿ: سمعتي الجنيد يقوؿ: سمعتي السرم يقوؿ: اعتللتي بطرسوس علةن الذرب )داء 

يعودكني، فجلسوا فأطالوا فآذاني جلوسهم، ثم قالوا: إف يصيب المعدة فال يهضم الطعاـ(، فدخل علٌي ىؤالء القراء 
 (2)رأيت أف تدعو اهلل، فمددتي يدم فقلت: اللهم علمنا أدب العيادة"

قبد أّف الراوي يف ىذه األخبار استعاف بأفعاؿ: )حججُت، خرجُت، وقفُت، قلُت، اعتللُت، مددُت( اؼبسندة 
لسارد وىذا يؤكد، فضبًل عن تكفُّلو دبهمة تقدًن األحداث، اؼبشاركَة يف سَتىا إُف ضمَت اؼبتكّلم اؼبفرد )أنا( العائد على ا

وتتابعها بوصفو إحدى شخصياهتا، وؼبّا كاف السارد بصحبة أصحابو تطلَّب األمر التحوُّؿ من ضمَت اؼبتكّلم )أنا( إُف 
 أو تكوينو، مثل: )كّنا، عليمنا(.ضمَت اؼبتكّلمُت )كبن( ليشَت إُف فعل صباعي شارؾ السارد مع أصحابو يف بنائو 

والرؤية الداخلية ىي اؼبهيمنة على ؾبمل اػبرب من أولو إُف آخره، وذلك ألّف السارد ال يقدـ أو يصف إال ما 
 (3)حدث لو وشاىده عند خوضو لتلك التجربة أو ذاؾ اؼبوقف، دبعٌت أنّو ال يسرد إالّ ما يتعّلق هبذه اغبادثة.

ارد يف ىذه اغبالة جاىل باألفكار السرية للشخصيات اؼبقابلة لو يف اػبرب نفسو، أي أنّو وبقي أف نذكر أّف الس
ال يستطيع أف يلج إُف قرارة نفس شخصياتو ومعرفة اسراره الكامنة يف فكره، والسارد يف ىذين اػبربين يستهلُّ سرده 

ُف بيت اهلل أو مسافراً زائراً إُف مدينة طرسوس، بتبياف حالو بشكل دقيق يف زماف ومكاف ؿبددين، فحالو أنّو كاف حاجاً إ
 والزمن )اغبج ووقت زيارتو لتلك اؼبدينة أو وقت عيادة اؼبريض(، أّما اؼبكاف )العقيق، طرسوس(.

ويربز السرد الذايت يف خرٍب آخر يورده ابن اعبوزي عن )أبو بكر ؿبمد السواؽ( على لسانو، وما جرى بينو وبُت 
 الذي استداف منو بعض اؼباؿ ووعده بإرجاعو يف موعده احملدد، فيقوؿ: ابن عبداف الصَتيف 
لضركرة،  فأخرتو الصيرفي، عبداف البن أنفذه كعد عليَّ  كاف قاؿ: السواؽ جعفر بن بكر محمد "حدَّثني أبو

 عة(. فقلت:متنز  )كشديد عادة تعالى: اهلل قاؿ كما بكر أبا يا لك: أقوؿ الخطاب عرض في لي، كقاؿ يقتضيني فجاءني

 أنفذتها الدراىم حضرت فلما أيامان، عاد لي فما كقاـ، فاستحيا شيئان، ىذا من قاؿ ما كاهلل راجعوف، اليو كإنا هلل إنا

(4)إليو"
 

                                                      

 .951أخبار النساء،  (1)

 .24أخبار األذكياء،  (2)

 .134ينظر: السرد عند الجاحظ،  (3)

 .05أخبار الحمقى كالمغفلين،  (4)
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إّف ما شّد انتباىنا يف ىذا اػبرب ىو الضمَت العائد إُف اؼبتكّلم يف )حدثٍت(؛ أي اؼبعروؼ لدى علماء النحو 
"تتيح للسارد اغبديث من الداخل، وذبعلو يعًتي يف صدؽ وإخبلص وبساطة أماـ الفعل السردي، بػ)ياء اؼبتكّلم( الذي 

 .(1)أو أماـ اؼبسرود لو"
قبد أّف الراوي أو السارد ىو الشخصية الرئيسة نفسها اليت تؤدي دورًا يف اػبرب؛ أي يكوف مشاركًا يف ؾبريات 

ـبتصر، متبعًا فيو أسلوب السرد الذايت، قاصدًا بذلك التنويو إُف اغبدث، فيسرد لنا جزءًا من حياتو الواقعية بشكل 
اإلنساف اعباىل بالدين يف قولو: )شديد عادة متنزعة(، فهو َف يتطّرؽ إُف تفاصيل احملاورة أو اجملادلة اليت وقعت بينو وبُت 

مستعينًا بضمَت اؼبتكّلم )أنا( يف الصَتيف على دينو، بل استهّل قولو بوصف عوزه وصعوبة أحوالو اؼبادية ومدى حاجتو، 
، أنفذه، أخَّرتو(، مث انتقل إُف االستعانة بضمَت الغائب )ىو( يف أفعاؿ: )جاءين،  (. قاؿ يقتضيٍت، أفعاؿ: )كاف عليَّ

 واهلل راجعوف، اليو وإنا هلل وتكوف رؤيتو داخلية ومعرفتو تساوي معرفة الشخصيات، وىذا ما أّكده يف قولو: )إنا

شيئاً(، فقد أصابو الذىوؿ والدىشة بعد ظباعو من الصَتيف ىذا الكبلـ، وأدرؾ شّدة جهلو وعدـ معرفتو  ىذا من قاؿ ما
بالقرآف، مستنتجاً ذلك من حواره، وما يدؿُّ ىذا إال على جهل السارد دبا خيتلج نفس الشخصية وفكرىا اللذين يتحدث 

 عنهما.
ة عبعل اؼبتلقي أكثر التصاقًا وتعلُّقًا بالعمل السردي، وذلك إللغائو دور إّف ضمَت اؼبتكّلم لو القدرة والقوة البلزم

اؼبؤليف، فهو يُوِىُم بأّف الراوي ىو إحدى الشخصيات اليت تنهض عليها اػبرب، فبل يكاد ُُيَسُّ بوجوده داخل النص، 
ظهر ويربز، فهو اؼبتحّكم بزماـ وىذا بعكس ضمَت الغائب الذي يؤكد وجود سارٍد عليٍم وراء ىذا النص السردي، وقد ي

  (2)األمور واؼبنشيا ؽبا.
وقد قبد أحيانًا مزاوجًة بُت ضمَت اؼبتكّلم )أنا( وضمَت اؼبخاطب )أنَت، أنِت(، يف بعض من أخباره، سارداً 

 للمتلقي مشهداً حوارياً بينو وبُت شخصية أخرى يف اػبرب نفسو، مثل:
 شيخ علينا فدخل أصحابي، على تدريس مقبال مجلس في جالسا كنت قاؿ: الماكردم القضاة أقضى "حكى

 حادثة عن يسأؿ كظننتو ىي؟ كما فقلت: لها. اخترتك في مسألة قصدتك :قد لي فقاؿ -جاكزىا أك -الثمانين ناىز قد

إال  شأنهما لعظم عنهما يسأؿ ال ىذين فلفَّ  ىما، ما آدـ كنجم إبليس نجم عن الشيخ أخبرني أيٌها فقاؿ: لو. حدثت
 بو، عليو كاالستخفاؼ باالنكار جماعة كبدر سؤالو، من المجلس في من كعجب منو فعجبت قاؿ: الدين. علماء

 ال الناس نجـو إفَّ  ىذا كقلت: يا فأقبلت عليو مثلو. بجواب إال حالو من ظهر مما يقن  ال ىذا كقلت: عنو، فكففتهم
 بعد كاف فلما مسركران. كانصرؼ خيران  اهلل فقاؿ: جزاؾ اسألو.ف ذلك يعرؼ بمن ظفرت فلف موالدىم، بمعرفة إال تعرؼ

 (3)ىذين" مولد من يعرؼ ىذا كقتي إلى كجدت ما كقاؿ: عاد أياـ
نلحظ أّف السارد يف ىذه النماذج قاـ بسرد مشهد حواري ؼبا دار بينو )األنا( اؼبتكّلم أو اؼبخاِطب، وبُت 

مع ىذه اؼبزاوجة بُت ىذين الضمَتين إاّل أنّنا قبد أّف ضمَت اؼبتكّلم )أنا( اؼبخاَطب )أنَت، أنِت( من األحاديث، ولكّن 
                                                      

 .145في نظرية الركاية،  (1)

 .109ينظر: في نظرية الركاية،  (2)

 .149-149( أخبار الحمقى كالمغفلين، 3)
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اغبكائية  ةشخصي ىو الضمَت اؼبهيمن على ؾبمل اػبرب وعلى ضمَت اؼبخاَطب )أنت(، وقد يعزى ذلك إُف ؿباولة "إبراز
 .(1)على اآلخرين وفق منظوره اػباص" والتحكم
لية، ويتمّيز ىذا األسلوب بسارٍد أو راٍو ظاىر تقـو مشاعره واعتقاداتو إّف الرؤية يف السرد الذايت رؤية داخ 

وأحكامو بإضفاء الظبلؿ على الوقائع واؼبواقف اؼبعروضة، ويتمُّ فيو عرض مشاعر شخصية وأفكارىا أو أكثر كنقيض 
 (2)للسرد اؼبوضوعي الذي يصف السلوؾ.

ربت شكل حواري، دبقدار ما نراىا َتريُد توطئة لبلنتقاؿ  إّف األداة اغبوارية ىنا )قلُت، قاؿ...( ليست موظَفة
  (3)من ضمَت إُف آخر، ألهّنا ازبذت شكل خطاٍب سردي حقيقي ربت شكل ىذه األداة.

تربز يف السرد الذايت ظاىرة أخرى وىي التحويل يف السرد من السرد الذايت إُف السرد اؼبوضوعي، الذي جيعل فيو 
ليت تقـو بالعملية السردية، إذ يعطي اغبرّية لشخصية أخرى للحديث عن شخصية داخل السارد إحدى شخصياتو ىي ا

 اغبدث، فتذكر لنا ما مّرت بو من أحداث ومواقف، يف مثل خربه:
ثٌم انتبهت كحٌيةه على  ،كحكى خريدة بن أسماء، قاؿ: حججنا، كنحن في رفقةو، إذ نزلنا منزالن كمعنا امرأةه نامت"

فانسابت كمضت  ،بشيءو، فلم يجترلء أحده مٌنا أف ينحيها عنها، فلم تزؿ كذلك حٌتى أبصرت الحـرعنقها ال تضٌرىا 
 ،كدخلنا مٌكة فقضينا نسكنا، كرأل الغريض المغٌني المرأة كقد سم  الحديا كما تحاكاه الٌناس عنها ،عنها، فحمدنا اهلل
 ،كلم تفهم ما أراد ،المرأةي  تً فضحكى  :ستعلمين في النٌار. قاؿ ما فعلت حٌيتك? قالت: في النٌار. قاؿ: ،فقاؿ لها: يا شقٌيةي 
حيا انسابت كتطٌوقت عليها، فلٌما تأٌلمت  ،جاءت الحٌية ،حٌتى إذا كٌنا بالموض  الذم حين نزلناه ،كارتحلنا منصرفين

، فنهشتها حٌتىالحٌيةي  المرأة عرفتها، ثٌم صٌفرتً  كنحن نرل ذلك.  ،بقيت عظامان  ، فلذا الوادم يسل علينا من جنباتو حٌياتو
بغت  ،رينا بخبر ىذه المرأة، فقد كاهلل رأينا منها عجبان? قالت: نعمفقلنا للجارية التي معها: كيحك خبٍّ  ،ثٌم انصرفنا جميعان 
، تلدي  ما أعجب سبحاف اهلل  :ه. قاؿ: فقلتخبرى  مي في كٌل مٌرةو غالمان، فلذا كضعتو حمت تٌنوران كرمتو فيو كتكتي  ثالث مٌراتو

 (4)"ستعلمين من في النٌار، فزادنا ذلك تعٌجبان منها :لها قوؿ الغريضً  كذكرتي  !ىذا
نلحظ يف ىذا اػبرب استخداـ أسلوب السرد الذايت الذي يعتمد على السارد أو الراوي ؿبدود اؼبعرفة، وضمَت 

اوي ؿبدود اؼبعرفة يف وسا اػبرب، إذ أتاح اؼبتكّلم أو ضمَت اؼبتكّلمُت، ورؤية داخلية ولكن كّل ذلك يتغَّت بغياب الر 
الفرصة أماـ الراوي العليم بالظهور والربوز، وينتقل مرّة أخرى إُف الراوي ؿبدود العلم يف سبيل إهناء اػبرب، والسرد يبقى 

ؾبرى السرد َُيتفُظ من نوع السرد الذايت، ألنّو "إذا ابُتِدئ بضمَت اؼبتكليم ومّث االنتقاؿ بعد ذلك إُف ضمَت الغائب، فإّف 
مع ذلك باالنطباع األوؿ الذي يقضي بأف الشخصية ليست جاىلة دبا يعرفو الراوي، وال الراوي جاىٌل دبا تعرفو 

 . (5)الشخصية"
                                                      

 .49تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (1)

 .990ينظر: المصطلح السردم،  (2)

 .134ينظر: في نظرية الركاية،  (3)

  .144( أخبار النساء، 4)

 .42من منظور النقد األدبي،  بنية النص السردم (5)
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وكأّف "ضمَت اؼبتكّلم ُُييُل على الذات، بينما ضمَت الغياب ُُييُل على اؼبوضوع )...( والسواٌء ضمٌَت يسرد ذاتو، 
، يستعمل السارد يف ىذا اؼبثاؿ ضمَت اؼبتكّلمُت )كبن( الداؿ على اؼبصاحبة واؼبشاركة يف (1)كي َسواَءُه"وضمٌَت آخُر ُي

فعٍل صباعي، والسيما يف اؼبناسبات مثل : )اغبج، العمرة، األعياد، اغبرب، ... إٍف(، يف أفعاؿ: )حججنا، نزلنا، نسكنا، 
 ؼبسندة إُف ضمَت اؼبتكليمُت )كبن(.قضينا، ضبدنا، دخلنا، ارربلنا، رأينا، زادنا( ا

والسارد )خريدة بنت أظباء( تستهّل سردىا، بذكر حاؽبا مع أصحاهبا، يف زماف ومكاف ؿبددين، فالزمن ىو  
وقت اغبج، واؼبكاف بيت اهلل، والطريق اؼبؤدية إليو من منزٍؿ نزلوا فيو وواٍد مرروا بو، يصف حاؿ اؼبرأة اليت شهدوا على 

 مّرت هبا وىي ربجُّ معهم، فهي تتناوب ما بُت السرد الذايت كسارد مشارؾ يف اغبدث، والسرد اؼبوضوعي  اغبادثة اليت
كسارد شاىد على اغبدث، وينتقل يف األخَت إُف السرد اؼبوضوعي معطياً اغبرّية لشخصية أخرى )وىي اعبارية اليت كانت 

راد سرد خربىا عليهم، مستعينًة بأفعاؿ: )بغْت، تلد، وضعْت،  ترافق اؼبرأة اؼبتوفية(؛ فهي الساردة العليمة بالشخصية
ُ
اؼب

ضبْت، رمْت، تكتم( اؼبسندة إُف ضمَت الغائب )ىي( العائد على الشخصية اليت تنهض بدوٍر يف اػبرب، وىذا السرد جاء 
ة معرفة السارد أو عدـ بعد أف سألت )خريدة( اعبارية عن سبب ما مّرت بو تلك اؼبرأة، ففي سؤاؽبا داللة واضحة على قلّ 

 معرفتو بالشخصيات اليت تؤدي دوراً يف اػبرب نفسو.  
وقد قبد العكس أي ربويل السرد من السرد اؼبوضوعي إِف السرد الذايت، ويف ىذا األسلوب يعطي السارد اغبريّة 

راً يف اػبرب إُف سارد للشخصية للحديث عن حادثة مّرت هبا أو موقف وقعت فيها، فتتحّوؿ من ؾبّرد شخصية تؤدي دو 
 اػبرب، مثل:
ككاف دائمان يتوٌل  برجلو شاىد فيو  ،ضحاكان طبوعان مً ككاف مى  ،الصوفي يسكن الٌرصافةى  المتٌيمً  سين بني كاف أبو الحي "

تشهد ل :بو كصحتي  ،عليو فسٌلمتي  ،فلقيتو يومان في شارع الرصافةً  :المتٌيم قاؿ ابني  .يابأبي عبد اهلل إلكً  ؼي عرى يي  ،غفلةن 
الجٌنة  كأفٌ  ،كاحده ال إلو إال ىو كأٌف محمدان عبده كرسولو اهلل تعالى إلوه  إفَّ  :قلت ؟بماذا :فقاؿ ،فاجتم  الٌناس علينا نعليٌ 
أبشر يا أبا الحسين سقطت عنك  :فقاؿ نكأٌف اهلل يبعا من في القبورً  ،كالٌساعة آتيةه ال ريب فيها ،كالٌنار حقٌ  ،حقٌ 

 (2)"فضحك الٌناس كانقلب الول  بي ،من إخوانناكصرت أخان  الجزيةي 
إّف السارد األصلي )وىو اؼبؤليف نفسو( يستهل خربه بتقدًن الشخصيات اليت تؤدي دورًا يف ىذا اػبرب، ويقـو 
بتحديد مكاف سكنها، وقد استعمل الفعل اؼباضي )كاف( اؼبسند إُف ضمَت الغائب )ىو( العائد على الشخصية 

السارد يتنحى جانباً ليفتح الطريق أماـ الشخصية كي تقـو ىي بالقص أو اغبكي أو اإلخبار نيابًة عنو،  اؼبوصوفة، إذ إفّ 
فتعرض أمرًا زبصُّها أو تكشف عنو، مستعينة بأفعاؿ: )لقيُتو، سلمُت، صحُت، قلُت( اؼبسندة إُف ضمَت اؼبتكّلم )أنا( 

خلية اليت تقتضي يف ىذه اغبالة أف تقدـ األحداث من زاوية نظر العائد على السارد، معتمدة يف سردىا على الرؤية الدا
 السارد، فهو خُيربُ هبا، وال يكوف السارد ؿبايداً بل يشارؾ يف ؾبريات األحداث، ولكن يكوف ؿبدود العلم.

 
 

                                                      

  .109( في نظرية الركاية، 1)

 .90( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 2)
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 مدخل
يعتمد السارد يف عملية نقلو وإيصالو اؼبسرود للمسرود لو على وسيلتُت أساسيتُت من وسائل السرد مها الوصف 

 واغبوار، ولذا آثرنا تناوؽبما يف ىذا الفصل يف مبحثُت؛ اؼببحث األوؿ )الوصف(، واؼببحث الثاين )اغبوار(.
ر فيعمل على تبطئة اغبركة السردية اؼبستمرة للسرد أو سَت يعمل الوصف على إيقاؼ السرد مطلقاً، أّما اغبوا

األحداث، فالوصف من الوسائل السردية التقليدية اؼبتجددة تعرب هبا الفطرة اإلنسانية عّما تريد إيصالو وما مّر بو، وقد 
صف األدي "الذي يتناوؿ يكوف الوسيلة األمثل لدى األدباء لنقل أحاسيسهم وانطباعاهتم اذباه ما حوؽبم، واؼبراد بو الو 

، أي (1)الطبيعة واإلنساف واآلثار القائمة، واؼبنشآت اعبميلة، واغبوادث الكبَتة، وكلَّ ما يِعنُّ لئلنساف تسجيلو باللغة"
 وسيلة يستطيع السارد استعماؽبا لنقل اؼبسرود إُف اؼبسرود لو، معتمداً يف ذلك على اػبياؿ وصدؽ التعبَت. 

كانت   -)آدـ( عليو السبلـ-ألصل يف الكبلـ، وحقيقة الكبلـ الذي تكلم بو اإلنساف األوَّؿ أّما اغبوار فهو ا
حقيقة حوارية، وىذا اغبوار موصوؿ بالفطرة وبالوجود وبالروح، مث دخلت فيما بعد على اغبوار هتذيبات وتقنينات 

نية من وسائل السرد، وفيو يتساوى زمن القصة ويُعدُّ اغبوار يف ؾباؿ الدراسات السردية الوسيلة الثا (2)،وضوابا ؿبددة
مع زمن اغبكاية، ألّف السارد يفتح اجملاؿ للشخصيات للتعبَت عن أفكارىا وأحاسيسها مباشرة من دوف أي تدخل منو، 
وعمل السارد يتلخص يف نقل اغبوار الدائر بُت الشخصية ونفسها أو بُت الشخصيات اليت تلعب أدوارًا يف النص 

 السردي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .95، أحمد الشايب، -ة بالغية تحليلية ألصوؿ األساليب األدبيةدراس–األسلوب  (1)

 .92الحوار أيفيقان للفكر، د.طو عبدالرحمن،  ( ينظر:2)
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 Descriptionالمبحا األكؿ: الوصف  

كما رآه -إّف الوصف ليس وليد اليـو بل يتجذر جبذورىا إُف أعماؽ التأريخ البشري، ألنّو بكلي بساطٍة 
ق من مستلزمات الناحية النفسية لؤلديب خاصًة، والفطرة اإلنسانية عامًة، فيقوؿ: إنّو "جزٌء طبيعٌي من منط -)الرَّافعي(

اإلنساف، ألّف النفس ؿبتاجة من أصل الفطرة إُف ما يكشف ؽبا من اؼبوجودات وما يكشف للموجودات منها، وال يكوف 
. لذا نلحظ (1)ذلك إاّل بتمثيل اغبقيقة وتأديتها إُف التصوُّر يف طريق من طرؽ السمع والبصر والفؤاد، أي اغبس اؼبعنوي"

، فمنهم من جيُِيُد وصف شيء، ولكّنو ال جييد وصَف غَته، ومنهم من جُييُد أّف الناس يتفاوتوف يف مقدرهتم الوصفية
والوصف ال يرتبا فقا بالناحية اعبمالية، سواٌء أكاف يف الطبيعة  (2)األوصاؼ كّلها وإف غلبت إجادتو يف بعضها،

ألحدب أو األعور أو اؼبتحركة أـ الساكنة، أـ يف وصف ىيئات الشخصيات وأحواؽبا، إلننا عندما نقف إزاء وصف ا
  (3) الدميم، فإننا عند ذلك ال نستطيع أف نُطبق عليو، قولو: حبلَّه، كما ىو مذكور يف اؼبعاجم اللغوية.

خيتلف حبسب اختبلؼ وجهات نظر النقاد إليو، فقد ُعرؼ بأنّو "نظاـ أو  إّف تعريف الوصف يف الكتب النقدية
بارات وتصوير الشخصيات؛ أي ؾبموعة العمليات اليت يقـو هبا اؼبؤلف نسق من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل الع

، وعّرؼ )عبداللطيف ؿبفوظ( الوصف "بكونو ذلك النوع من اػبطاب الذي ينصبُّ على ما ىو (4)لتأسيس رؤيتو الفنية"
اػبارج. وميكنو أف جغرايف أو مكاين أو شيئي أو مظهري أو فيزيونومي ...إٍف، سواء أكاف ينصبُّ على الداخل أـ على 

ُيضر ؾبسَّداً يف دليل منفرد أو مرّكب، أي يف كلمة أو صبلة أو متتالية من اعبمل. )...( ىو اػبطاب الذي يسم كل ما 
، أو يعٍت "الوصف سردياً: (5)ىو موجود، فيعطيو سبيُّزه اػباص وتفرُّده داخل نسق اؼبوجودات اؼبشاهبة لو أو اؼبختلفة عنو"

عرض لتواجد فضائي، حيث ال يتدخل زمن الداؿ. واألوصاؼ األدبية أو السيميائية، تأيت عامة لتتوج اػبطاب الذي يت
 .(6)يف اػبطاب السردي"

 حدكد العالقة بين الوصف كالسرد:-
شبّة عبلقة وطيدة بُت السرد والوصف، وذلك بوصفهما منطُت أساسيُت يف اػبطاب السردي، فلو أمهية كبَتة يف 

يوجد نص سردي خاؿ من الوصف، دبعٌت ال استغناء عن الوصف يف السرد، بينما قبد العكس مع الوصف السرد، إذ ال 
الذي يستطيع وبكل سهولة االستغناء عن السرد، والظهور يف أي جنس آخر من األجناس األدبية، دبعٌت أنّو يبلغ من 

                                                      

 .91/  9تاريخ آداب العرب، مصطفى صادؽ الرَّافعي،  (1)

 .445/  9معجم النقد العربي القديم، د.أحمد مطلوب،  ( ينظر:2)

  .92/  1(، رسالة تقدمت بها: صفية عبدالقادر إسماعيل السوداني، ( ينظر: الوصف في شعر )ابن الركمي3)

 .915ضحك كالبكاء، إدريس الناقورم، (4)

 .19( كظيفة الوصف في الركاية، عبداللطيف محفوظ، 5)

 .999( معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، د.سعيد علوش، 6)
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ويعّوؿ )جَتار جينيت( كثَتاً على  (1)ابل ال يقـو إاّل بو،األمهية ما جيعلو الزماً لبناء كلي نصٍّ سردي، فالنص السردي باؼبق
الوصف وأمهيتو يف النص السردي، ويبدأ باإلقرار بأنّو "أكثر أمهّية من السرد، ألّف من األيسر أف نعثر على الوصف من 

ّرؾ، أّما العكس دوف السرد من أف نعثر على السرد من دوف الوصف، ردّبا ألّف بوسع األشياء أف توجد من دوف أف تتح
. لذا فمن اؼبمكن اغبصوؿ على نصوص خالصة يف الوصف، إاّل إنّو من (2)فغَت فبكن: أي وجود اغبركة بغياب األشياء"
 (3)العسَت أف قبد سرداً خالصاً من دوف وصف.

مثل قولنا:  تجسٍّد الوصف الخالص: األكلىُيتوي اػبطاب السردي على صورتُت ـبتلفتُت من الوصف: 
ار بيضاُء، وسقُفها سبورُي اللوف، ونوافذىا زرقاء( أو )اؼبنزؿ أبيض بسقف من ألواح )األردواز(، ودبصراعُت )الد

خضراوين( أو )السماء صافيٌة، واؽبواء عليٌل(، فبل نلمح أي أَمارٍة للسرد، بل نصادؼ الوصف وحده، لذا بإمكاننا عدىا 
من أّي حركة، وغالبًا ما يقـو على منح أبعاد صبالية وشكلية للشيء  وصفًا خالصًا طليقًا من أي ربديد زماين، وخالياً 

الوصف غير : الثانيةاؼبوصوؼ، أو منح أبعاد تقبيحية تبشيعية مثل ما يصادفنا ذلك كثَتًا يف الشعر العري اؽبجائي، و
الرجل الطويل من اؼبائدة ؛ أي يوظَّف لغَت ذاتو فيأيت عرضًا يف خضمي سرد حدٍث من األحداث، مثل: )اقًتب الخالص

تناوؿ(، ومها ميثبلف -اؼبرتبة وتناوؿ سكينًا حاداً(، فاننا قبد أنفسنا أما نصٍّ ُمفَعٍم بالسرد لوجود فعلُت اثنُت )اقًتب
ُ على األقل وجود أشياء وأشخاص يف اؼبكاف  اغبركة، وىناؾ عناصر أخرى ىي عبارة عن أظباء ؽبا طابع وصفي ألهّنا تُػَعُتي

 (4)حاداً(.-اؼبرتبة-السكُت(، مع ذكر األوصاؼ )الطويل-اؼبائدة-جل)الر 

وقد قاـ )جوف ريكاردو( بإيضاح موقع الوصف بالنسبة للسرد فاعترب أنّو "ال ينهض إالّ على أنقاض السرد الذي 
يأخذ يف  يستقبلو. وينجم عن ذلك صراع بُت االثنُت. يبدأ هبجـو الوصف واحتبللو للنص. يتلوه فعل السرد، الذي

استعادة مواقعو وتأكيد مكانتو يف اؼبيداف... أّما أسلحة اؼبعركة فهي الصفات والنعوت بالنسبة للوصف، واألفعاؿ من 
 .(5)جانب السرد"

 التتابع يعيد ـبتلف، فالسرد موضوعهما لكن متماثلتاف وذىب بعض الدارسُت إُف أّف "السرد والوصف عمليتاف

 وأبعادىا إُف الشخصية الوصف انصرؼ وردبا اؼبكاف يف ومتجاورة متزامنة موضوعات ميثل فبينما الوص للحوادث الزمٍت

 .(6)ومفرداتو" اؼبكاف عن فضبل الباطنة ومشاعرىا الظاىرة
 الفرؽ بين الوصف كالسرد:-

 يقتضي الكبلـ عن الوصف والسرد ذكر بعض الفروؽ البادية بينهما، ومنها على سبيل اؼبثاؿ وليس اغبصر:
                                                      

 .949، كفي نظرية الركاية، 29ينظر: بناء الركاية،  (1)

 .09ـ، 1999(، 9السرد كالوصف، جيرار جينيت، تر: د.مهند يونس، مجلة الثقافة األجنبية، العدد ) (2)

 .55( ينظر: بنية النص السردم من منظور النقد األدبي، 3)

 .52-55، كبنية النص السردم من منظور النقد األدبي، 905-949ينظر: في نظرية الركاية،  (4)

 .911يا، د.فتحي بو خالفة، ( لغة النقد األدبي الحد5)

( أساليب الوصف كالتصوير في ديواف )الناس في بالدم( للشاعر صالح عبدالصبور، رسالة تقدمت بها: صباح بنت علي بن عبدرب 6)
 .40الحسن آؿ قاسم، 
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ّف الوصف يعتمد من تراكيب اللغة على اعبمل االظبية والنعوت واألحواؿ، بينما خيتص السرد باللجوء باعبمل إ-
الفعلية وسائر األفعاؿ، وقد يكوف ذلك بسبب اؼبواد اليت يتناوالهنا من حيث حركتها وسكوهنا، وتقّل يف السرد نسبة 

الوصف ىي الصور، ومادة السرد ىي األحداث، وألفَّ السرد الصور مقارنة بالوصف طبعاً، ويرجع ذلك إُف أّف مادة 
ُيتوي على األحداث واألفعاؿ الدالة على اغبركة يف حّيزىا الزمٍت، ويرتبا بأزمنتها ويصطحبها يف منوىا وحيويتها وحركتها 

وؿ األشياء والكائنات أو وإيقاعها الزمٍت السريع، فيحقق على مستوى الرواية درامية اغبكاية يف السرد، أّما الوصف فيتنا
اغباالت ويشاركها صبودىا وسكونيتها يف وجودىا اؼبكاين عوضًا عن الزمٍت وأرضيتها بداًل من وظيفتها الزمنية، وتبطئ 

  (1)سَت األحداث السردية أو تتوقف كلياً، فيحقق على مستوى الرواية تعليق سَت الزمن يف الوصف.
وغاية السرد؛ تتمثَّل عند )تودوروؼ( يف تسليا األوؿ كّل الضوء على وىناؾ فرٌؽ أيضًا بُت غاية الوصف  

موقٍف ما، أو حدٍث ما، بينما يسلا الثاين بعض ىذا الضوء على موقٍف ما، أو حدٍث ما، أي أّف الوصف يسلا 
لكّن السرد ال يسلا الضوء على التفاصيل اعبزئية ؼبظاىر األماكن والشخصيات واألشياء اليت يراىا ؿباَّ أنظار اؼبتلقي، و 

إاّل بعض الضوء )االىتماـ( عليها، وقد مثَّل )عبداؼبلك مرتاض( حاؿ السرد والوصف يف ىذه اؼبقولة حباؿ اؼبسافر الذي 
يسافر على طريق معّينة وملـز جبدوؿ زمٍت معُّت )السرد(، ولكنو مع ىذا ال يُفويت فرصة التمتع باؼبشاىد الطبيعية اليت 

  (2)وف على جنيب الطريق )الوصف(.يُفتَػَرض أف تك
ومع كّل ما قد سبق ذكره من فروؽ بُت السرد والوصف؛ إاّل أهّنما يبقياف منطُت من )اػبطاب( يعرباف عن 
موقفُت متناقضُت من العاَف والوجود، األوؿ منهما أكثر حركة، والثاين أكثر تأمبًل، ومها من ناحية العرض يستعمبلف 

  (3)ا.الوسائل اللغوية نفسه
 ىناؾ طرؽ ـبتلفة للوصف، منها:

( الذي يقـو على تعيُت اػبصائص األساسية للموصوؼ مثل aspectualisationبياف اغباؿ )-"
 )الشكل، اللوف، اغبجم ...( أو على تعداد أجزائو.

 ( الذي يقـو على تعيُت موقع اؼبوصوؼ داخل اؼبكاف والزماف أو علىmise en relationبياف العبلقة )-
 (4)مقارنتو دبوصوفات أخرى من خبلؿ التشبيو واالستعارة وصيغ اؼبوازنة والنفي )ليس ىو كذا، ليس عنده كذا ...(."

 كظائف الوصف :-
كبا الباحثوف إُف دراسة العبلقة بُت عناصر السرد والوصف على أساس الوظائف اليت تقع على عاتق الوصف 

بلحظوا وجود ثبلثة وظائف أساسية للوصف يف النصوص السردية بأنواعها إقبازىا أو القياـ هبا يف النص السردي، ف
 ىي كاآليت: (1)اؼبختلفة منذ نشأهتا حىت القرف التاسع عشر،

                                                      

، ككظيفة 151ية، ، كمعجم مصطلحات نقد الركا949، كفي نظرية الركاية، 02، كالمصطلح السردم، 119ينظر: بناء الركاية،  (1)
 .191-195، ك199، ك193الوصف في الركاية، 

 . 155، كتقنيات السرد كآليات تشكيلو الفني قراءة نقدية، د.نفلة حسن أحمد العزم، 909ينظر: في نظرية الركاية،  (2)

 .52-55ينظر: طرائق تحليل السرد األدبي،  (3)

 .151معجم مصطلحات نقد الركاية، د (4)
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 نية :يالوظيفة الزخرفية أك التزي-7
ينهض الوصف يف ىذه الوظيفة على أداء دور زخريف وتزييٍت، وىو أقدـ أنواع الوظائف اؼبعروفة للوصف اؼبوروثة  

عن الببلغة التقليدية، وقد كاف النقد القدًن يعدُّ وُيصنيُف الوصف حلية لؤلسلوب، ويهدؼ يف معظم األحياف إُف بناء 
الديكور وربديد إطار اغبدث، وكّلما كاف ىذا الوصف دقيقاً ومسهباً عّد ىدنة يف وسا السرد، يسًتيح فيها اؼبتلقي من 

تسجيل لؤلشياء  إذف ىو  غباجات النفسية للمتلقي التواقة للتذّوؽ اعبماِف،سرد األحداث، ويسعى إُف تلبية وإشباع ا
، يشدُّ انتباه اؼبتلقي إليو، وإضافًة إُف غايتو اؼبعروفة يف النصوص السردية القدمية؛ وىي تصوير الشكل بولعب صباِف مرتَّ 

يهدؼ  ؛ن النصشكلية تزيّ  وسباثيل( لوحات وزخارؼواإلطار الفيزيقي ؼببلمح الشخصيات واغبدث وربديد كّل ذلك كػ)
 (2)إُف ربا األحداث والشخصيات إُف أماكن معروفة وأزمنٍة ؿبّددة.

 وقد أكَّد )بوالو( على ىذه الوظيفة وأشار إليها يف خضمي تناولو للقصيدة القصصية: 
  (3)كونوا سريعين عجلين في سردكم         ككونوا أسخياء مسرفين في كصفكم

عند )بوالو( كاللوحات والتماثيل والزخارؼ اليت تزيّن اؼبباين الكبلسيكية والكنائس، وينصح إذف فالوصف 
فالوصف يف ىذه الوظيفة "يشغل تلك الصفحات اليت ميكن للقارئ أف يقفز  (4) الكتاب بثراء الوصف وَفخاَمِتو وترفو،

ؾبايٌن أو مستودع معرفة موسوعية ال تفيد مباشرة يف  عليها دوف أف يسيء ذلك إُف الرواية، فؤلنّو، إذا صحَّ القوؿ، زخرؼٌ 
، ألّف القارئ ميلُّ بطبيعتو من كثرة قراءتو لسرد األحداث، دومنا اسًتاحة أو متعة يف وسا النص، يكوف (5)فهم الرواية"

الوصف فقا  دافعاً قوياً يف مداومتو وإصراره على إهناء وإكماؿ النص السردي، فاألوصاؼ ال تصاغ يف القصة من أجل
 أو لبياف مدى براعة السارد اللغوي والببلغي.

عند اطبلعنا على اآلثار اػبربية البن اعبوزي، قبد بشكل جلّي الوصف التزييٍت يف معظم األخبار، ومثاُؿ ذلك: 
ا سيبحةه، فمن ما زًدت أف جعلتو عجوزان في محرابها في يىدىو"...  ،(6)"رأيت مالحان مجتازان في خيطية خفيفة فارغةو"... 

قد ترل األعرابي ظاىرهي ظاىري الجفاًء فما ىو إاٌل أٍف ، و"(7)"مشغوالن عنها كىو الميطٌوؽي لها؟ يقـو بأمًر الدنيا إذا كاف
 (8)"يعشقى حٌتى تجدهي أرؽَّ من الماًء، كألطىفى من الهواًء، ...

                                                                                                                                                                                

 .153الشخصية(، د.حسن بحراكم،  -الزمن -، كبنية الشكل الركائي )الفضاء994ية البنائية في النقد األدبي، ينظر: نظر  (1)

، كنظرية البنائية في النقد 9/99، -الوصف كبناء المكاف–، كالبناء الفني في الركاية العربية في العراؽ 29-21ينظر: بناء الركاية،  (2)
 .129-125براىيم جندارم، إد.أ.الفضاء الركائي عند جبرا ابراىيم جبرا، ، ك 125اية الحرب في العراؽ، ، كالبناء الفني لرك 949األدبي، 

 .21( بناء الركاية، 3)

 .994، كنظرية البنائية في النقد األدبي، 55، كطرائق تحليل السرد األدبي، 21ينظر: بناء الركاية،  (4)

 . 99نحٌدك،النص الركائي، برنار فاليط، تر: د.رشيد ب (5)

 .159، كينظر: 159( أخبار األذكياء، 6)

 . 59أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (7)

 .40أخبار النساء،  (8)
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بشكل تزييٍّت وزخريّف، إذ يسعى من  نلحظ أّف السارد عمد أثناء سرده لؤلحداث والوقائع إُف الوصف ولكن
خبللو إيصاؿ صورة شكلية صبالية إُف اؼبتلقي، وحاوؿ التنويع يف الوصف، ما بُت وصف للمظهر اػبارجي )اؽبيئة أو 
الصورة( كما  يف صورة اؼببلح وىو على قاربو، والعجوز اعبالس يف احملراب ويف يدىا سبحة، ووصف للمظهر الداخلي 

صية أو حالو؛ كما ىو مبُّت يف عدـ قدرة العجوز )اؼبقصود بو اػبليفة( على توِف أمور رعيتو، وتغيَت من تصرفات الشخ
حاؿ األعراي الذي أصابو نار اغبب، فقد تغَت تصرفاتو من خشن وحاد إُف إنساف رقيق اؼبشاعر ولُت الطباع وودود 

 التعامل.  
صباِف ببلغي بصفتو واحداً من ؿبسنات اػبطاب، فما مييز يبدو أّف ىذه الوظيفة تضع الوصف يف قواـ أو نظاـ 

ىذا النوع من الوصف اؼبؤدي للوظيفة اعبمالية ىو أّف ىذا الوصف ليس خاضعًا أليّة واقعية، فبل أمهية غبقيقتو أو 
 يفرضها ىذا ؼبشاهبتو بالواقع، فبل حرج يف وضع أضبر أو أشجار زيتوف يف القطب اعبنوي، فما يهّم وحده ىو الغاية اليت

  (1) الوصف وىي غاية صبالية وتزيينية حبتة، فيها راحة ومتعة وإشباع صباِف لنفسية اؼبتلقي.
  أك الرمزية:الوظيفة التفسيرية -9

تذكر يف ىذه الوظيفة مظاىر اغبياة اػبارجية من مدف ومنازؿ وأثاث وأدوات ومبلبس ...إٍف، هبدؼ الكشف 
فسية )الباطنية أو الداخلية( والفكرية والثقافية؛ مشَتًا بذلك إُف مزاجها وطبعها وأفعاؽبا، أو التفسَت غبياة الشخصية الن

وىكذا خيرج الوصف من كونو أداًة وظيفتها التزيُت والتجميل، إُف أداٍة وظيفتها شرح الًتكيب النفسي اؼبكّوف من اؼبشاعر 
وتُػرَبِرُُىا أيضاً، أي ىو سبثيل وذبسيد عن البلؿبسوس  واألحاسيس واألفكار وتفسَته، وكذلك أفعاؿ وطبائع الشخصيات

من خبلؿ احملسوس، وقد أصبحت ىذه الوظيفة من أىم التقاليد القصصية وىي ذات طبيعة تفسَتية ورمزية معاً، فهي 
 ،ستعارةيتسم باإلُيائية واإلشارية عن طريق التشبيو أو اجملاز أو االىنا وصف رمٌز وسبب كما أهّنا نتيجة كذلك، فال

وعّدوا الوصف يف وظيفتو التفسَتية عنصرًا ذا أمهيية حيوية يف العرض خببلؼ ما كاف عليو يف النقد القدًن، واكتسب 
األمهّية الدرامية على حساب استقبلليتو اليت كانت تعرؼ هبا، وأوؿ َمن أكسب الوصف ىذه الوظيفة اعبديدة: بلزاؾ 

     (2)وفلوبَت.
"... كعىًلمى أنٌو ال يفكر لو إذا دخل وظيفة كثَتة يف اآلثار اػبربية، ومنها على سبيل اؼبثاؿ: واألمثلة على ىذه ال

عليو كما جرل رسم الرعية أف يػيقىبٍّلى األرض بين يدم الملك، فنتجت لو الفكرة أف يض  سريره الذم يجلس عليو كراء 
فأدار ظهره كحنى ل القاضي إلى المكاف فطن بالقصة، ...، فلما كص باب لطيف ال يمكن أحد أف يدخل منو، إال راكعان،

 "...، فعلم الملك من فطنتو كىابورأسو، كدخل من الباب كىو يمشي إلى خلفو،
(3) 

نلحظ أّف وصفو ؽبذا اؼبكاف وبابو الذي يريد أف جيلس وراءه داللة على عجرفة ىذه الشخصية اؼبلوكية وتكربىا،  
غبيلة ىو حرصو وخوفو على ىيبتو اذباه رعيتو الذين كانوا يقبلوف األرض بُت يديو، ألّف دبعٌت أّف ما دفعو إُف وضع ىذه ا

                                                      

 .45-99( ينظر: األدب كالواق ، مجموعة من المؤلفين، تر: الجليل األزدم كمحمد معتصم، 1)

 .153، كبنية الشكل الركائي، 990بنائية في النقد األدبي، ، كنظرية ال55، كطرائق تحليل السرد األدبي، 29ينظر: بناء الركاية،  (2)

 .152أخبار األذكياء،  (3)
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ىيبتو اؼبلوكية قد تُوضع ربت اؼبهجر وُتشكُّ يف قدرتو على إدارة فبلكتو، إذا ما حصل عكس ذلك، لذا فهذا التصّرؼ رّد 
رؤيا تربيرية وتأويلية ألفعاؿ الشخصية على كبو  فعل طبيعّي من قبل اؼبلك؛ أي يف ىذه الوظيفة يسعى السارد إُف "خلق

 .(1)ما"
قبد يف ىذا اػبرب داللة االضطراب واػبوؼ النفسي الباديُت على تصرفات اؼبلك وأفعالو ـبافة تشويو ظبعتو،  

من ونستنتج ىذا من خبلؿ وصفو للمظاىر اػبارجية من حالة رعيتو عند تواجدىم بُت يدي اؼبلك، ووضعو ػبطة يُػَنجيو 
ىذا اإلحراج، واختياره ؼبكاف جلوسو، وكيفية شكل الباب، إال إنّو تفاجأ عند ُدخولو )القاضي أي بكر الباقبلين( عليو 
بدبره، أّما الوصف الثاين لكيفية مشي القاضي إُف الوراء، فكاف نتيجة حتمية داّلة على شّدة ثقتو بنفسو وفطنتو وىيبتو 

بات اؼبلك اؼبغرور، وىو يف األصل مبعوٌث ميثيل اػبليفة )عضد الدولة(، فلوَف يفعل اؼبلك فبا دفعو إُف رفضو االنصياع لرغ
كل ذلك لوجده ميشي إليو بكّل تواضع واحًتاـ، بداًل من اإلىانة اليت ذاقها يف استقبالو من ُدبرِِه بداًل من أمامو، ىذا 

 يفهم أفعاؿ الشخصيات وال أحواؽبم النفسية إال بعد إجياده اؼبقصود من قوؽبم ال يأيت الوصف إال مربراً، ألّف اؼبتلقي ال
ؼبربرات تقنعو هبذه األفعاؿ واألحواؿ النفسية، وىذا من صميم عمل ىذه الوظيفة، فعن طريق وصفو للمظاىر اػبارجية 

؛ ؽبا دالالت يربر ويُفسر سلوؾ وأفعاؿ الشخصيات وما خيتلج نفسهم. فمثبًل إّف وصفو الباب باللطيف دبعٌت الصغَت
ه من جهة أخرى، فضبًل عن قصر نظره وعدـ فهمو ؽبيبة  ُمتشظية منها خوؼ اؼبلك واضطرابو من جهة، وعجرفتو وتكربُّ
الوفد أو السفَت الذي أقبل عليو وفطنتو؛ فكّل ذلك يربر تصرفاتو، وأيضًا وصف مشية الوفد إُف اػبلف فيو تربير لعدـ 

 لو.انصياعو لرغبات اؼبلك والتنازؿ 
ينهض الوصف بدور كبَت يف تشكيل رؤيتنا ؽبذا العاَف، وطريقة تعبَتنا لو، وتعاملنا معو، واختيارنا ؽبذه الصفة أو 

ومثااًل على ذلك: ميكن  (2)تلك يأيت استجابًة ؼبيثاؽ التواصل الذي يُنشَّا ويُبٌت يف ضوء السياؽ العاـ للعملية السردية،
صافية، ووصفها بعّدىا ؾبرَّة أو ؾبرّات، أو ىي ؾبموعة غَت متآلفة من الشموع أو البقع  الّنظر إُف النجـو يف ظباء ليلةٍ 

 الضوئية أو القناديل السماوية ... إٍف.    
ذيكر أف معاكية بن أبي سيفياف جلسى ذات يـو بمجلس كاف لو بدمشقى على قارعة الطريق، ككاف المجلسي "وأيضاً 

سيم، فبينما ىو على فراشو كأىل مملكتو بين يديو إذ نظر إلى رجلو يمشي نحوه كىو يسرعي مفتَّحى الجوانب لديخوًؿ النَّ 
كيان في مشيتو راجالن حافيان، ككاف ذلك اليـو شديد الحٌر فتأمَّلو معاكية، ...، فواهلل لىًئن كافى فقيران أليغًنيػىنَّوي، كلىًئن كاف شا 

يٌان أليفىًقرىنَّوي ألينًصفىنَّوي، كلىًئن كاف مىظليومان ألينًصرى   (3)"نَّوي، كلىًئن كاف غىنػى
تظهر اؼببلمح الداخلية للشخصيتُت بشكل جلّي للناظر إُف ىذا اػبرب من خبلؿ الوصف السارد للمظاىر  

اػبارجية من وصفو )للمجلس ومكانو وبراعة بنائو، وكيفية وقوؼ أىل اؼبملك بُت يدي معاوية، وكيفية حضور أو ؾبيء 
سرعاً يف مشيتو راجبًل حافياً(، فاألوؿ يف مزاج صاٍؼ وحالة نفسية مستقرّة، إذ ُيسُّ بالراحة والطمأنينة، وىو ىذا الزائر م

                                                      

 .941جماليات التشكيل الركائي، د.محمد صابر عبيد كد.سوسن البياتي،  (1)

 .139، محمد الناصر لعجيمي، -الشعر الجاىلي نموذجان –( الخطاب الوصفي في األدب العربي القديم 2)

 .99-91 أخبار النساء، (3)
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يف قصره وبُت رعيتو، فالرفاىة والثراء باديٌة على ؾبلسو أو قصره )أي مكاف إقامتو( حيث كاف على طريق عامة، ومفتوح 
راحة واالستجماـ، وحىت أثناء جلوسو يف فراشو، من دوف منغيصات خارجية؛ اعبهات لدخوؿ النسيم إليها، ألهّنا معّدة لل

دبعٌت أنّو كاف ُمكتسيًا بثوب العزّة واؽبيبة فهو اآلمر الناىي، أّما الزائر فقد كاف بعكس ذلك كّلو مزاجو معكَّر، وحالتو 
اؼبشي، والفقر أو العوز من مظاىره النفسية غَت مستقرة، واالضطراب والقلق بادياف على تصرفاتو من استعجاٍؿ يف 

اػبارجية اليت تؤثر يف صورتو العامة من ؾبيئو إُف صاحب األمر راجبًل غَت راكب وحافيًا غَت ناعل لشيء على قدميو، 
وؾبيئو للشخصية األوُف َف يكن عن غَت قصٍد، بل جاء مستغيثاً باألوؿ إلغاثتو وحلَّ مشكلتو وتلبية حاجتو، إذف فالثاين 

ب اؼبشكلة يطلب العوف واألوؿ صاحب األمر واغبّل وىو اؼبطالب بإعانتو ومّد يد اؼبساعدة لو، إذا قبد أّف أفعاؿ صاح
 الشخصيات جاءت مربرة أو مفسَّرة يف وصف السارد للمظاىر اػبارجية للمكاف وأثاث الشخصيات ومبلبسهم.

  الوظيفة اإليهامية :-9
يشعره عند تلقيو لنصٍّ من النصوص السردية بأنّو يعيش يف عاَف واقعي ال  كي  وىي الوظيفة اؼبوجهة كبو اؼبتلقي

من خبلؿ إدخاؿ العاَف اػبارجي  الوصف وحقيقة غايتها خلق اإليهاـ عنده بواقعيةعاَف خياِف ُمصطنع من قبل السارد، و 
أو تأثَتاً مباشراً بواقعية اػبرب أو اغبدث،  بتفاصيلو الصغَتة أو الدقيقة إُف عاَف السرد بأنواعو، وىذا خيلق انطباعاً باغبقيقة

إذف فالسارد ُياوؿ جاىداً من خبلؿ ىذه الوظيفة أف يسيطر على ذىن اؼبتلقي، حبيث مينحو ما يريد من تفاصيل دقيقة 
  (1)بغية إقناعو وإيهامو أّف ما يصفو من شخصيات وأماكن ىي من صميم الواقع، وما ىو إال ناقل ؽبذا الواقع.

"...فقاؿ: امض الساعة إلى بني ىالؿ، فادخل الدرب الفالني حتى تنتهي إلى آخره، مثلة ىذه الوظيفة: ومن أ
فلٌنك تشاىد بابان شعثان، فافتحو كادخلو بال استئذاف، فتجد دىليزان طويالن يؤدم إلى بابين، فادخل األيمن منهما 

إزار كمئزر، فانزع ثيابك كألقها على الوتد كاتزر بالمئزر فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيو أكتاد كبوارم، كعلى كٌل كتد 
كاتشح باإلزار كاجلس، ...، فقاؿ المالحي: أنا أدكر المشارع في أكؿ أكقات المساء، كقد سبقت بهذا المتعامي، 

كصاح  فأجلستو حيا رأيت، فلذا رأيت من معو شيء لو قدر ناديتو، كأرخصت لو األجرة كحملتو، فلذا بلغت إلى القارم
بي شتمتو حتى ال يشكَّ الراكب في براءًة الساحة، فلف حملو الراكب فذاؾ كإاٌل رققتو عليو حتى يحملو، فلذا حملو 
كجلس يقرأ ذىل الرجل كما ذىلت، فلذا بلغنا الموض  الفالني، فلف فيو رجالن متوقعان لنا يسبح حتى يالصق السفينة، 

يسلب ىذا المتعامي الشيء بخفية، فيليو إلى الرجل الذم عليو قوصرة، كعلى رأسو قوصرة فال يفطن الراكب بو، ف
فيأخذه كيسبح إلى الشط، كإذا الراكب الصعود كافتقد ما معو عملنا كما رأيت، فال يتهمنا كنفترؽ، فلذا كاف من غد 

 .(2)"..اجتمعنا كاقتسمناه، .
السارد للتفاصيل الدقيقة عن األماكن واألحداث قبد ظهوراً بادياً للوظيفة اإلُيائية يف الوصف من خبلؿ تقصي 

والشخصيات، فقد وصف الطريق إُف اؼبنزؿ وصفاً دقيقاً من دروب وأبواب واذباىات، وما يف اؼبنزؿ من أوتاد وما عليها، 
راً وفصَّل الوصف أو اغبديث يف طريقة سرقتهم للمسافرين الذين يصعدوف على منت القارب، والسارقُت الذين يؤدوف أدو 

                                                      

الفضاء الركائي عند جبرا ، ك 9/99، -الوصف كبناء المكاف–، كالبناء الفني في الركاية العربية في العراؽ 29ينظر: بناء الركاية،  (1)
 . 93-90، كتقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 129-125ابراىيم جبرا، 

 .159( أخبار األذكياء، 2)
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ـبتلفة حبسب شخصياهتم يف ىذه اللعبة من )مبلح، وقارئ متعاـ، وسبَّاح(، وطريقة عمل كلٍّ منهم، وأمهية الوقت يف 
 عملهم، وصوالً إُف تقسيم الغنيمة.

 وىذا ما ولَّد التأثَت اؼبباشر يف اؼبتلقي، حبيث جعلو أسَتاً إلُياءاتو ولعاؼبو اػبياِف، فيحس نفسو عاجزاً أمامو، غَت
قادٍر إاّل على تصديق ما يسرده، وكأفَّ ما يتلقَّاه حقيقي وواقعي؛ دبعٌت أّف ما ُيسَرُد لو من أحداث فهو من العاَف الواقعي 

 ال العاَف اػبياِف، ودوُر السارد ىنا يقتصر على نقل تلك األحداث والوقائع.   
نّو بعد ذكره لكّل ىذه التفاصيل الدقيقة، يُوحي إليو يتبُّت أّف ؽبذا النوع من الوصف تأثَتًا مباشرًا يف اؼبتلقي، أل

دبصداقية ما ذىب إليو من أخبار، فيجذب انتباىو ويُدؾِبو بعاَف السرد ؿباواًل اقناعو بأّف ما ُسرَِد عليو من الواقع وال دخل 
  (1)للخياؿ فيو بشيء.

ء وأشخاص يف وجودمها احملض خارج إّف الوصف باعتباره "حالة سكوف هتدؼ إُف إعطاء تقارير لغوية عن أشيا
، وقد جعلت ىذه اؼبقولة ارتباط الوصف بالقدرة التحليلية والتواصلية عرب اللغة أمراً (2)أي حدث، وخارج أي بعد زمٍت"

حتمياً، ومؤديًا ذلك يف الوقت ذاتو إُف إسباغ السمة اعبمالية على لغة السرد، ومن اؼبعروؼ أّف الوصف َتَدخٌُّل واضح 
بل السارد، يعوؽ ويوقف ويبطئ من وتَتة وؾبرى السرد، لصاٌف إيضاح ىذا اؼبوصوؼ، ألّف صوت السارد أو من ق

الواصف يظهر بشكل جلّي يف ؾبرى السرد، يف سبيل تنظيم السرد وذبنيبو الرتابة ونواقص الوتَتة الناذبة عن متابعة 
الفقرات الوصفية ىي اإليهامية من أجل اإليهاـ بواقعية اغبكي، وهبذا ُجِعَل إحدى الوظائف اؼبنوطة بتداخل اؼبشهد و 

 (3)اؼبسرود للمسرود لو.
 العناصر السردية الموصوفة: -

 كصف المكاف: -1
يعّد الوصف وسيلة مهمة من الوسائل السردية إذ ال قبد مقطعًا سرديًا خاليًا سبامًا منو، وإذا كاف السرد أداة 

بدءًا من مكوناتو  (4)فإّف الوصف أداٌة ووسيلة مهمة ُتَشكيل وذبسيد صورَة اؼبكاف، ُتَشكيل اغبركة الزمنية يف اػبطاب،
ويعدُّ اؼبكاف  (5)اعبزئية الصغَتة، وصواًل إُف ربديد أبعاده عن طريق تكبَت عدسة التصوير لدى السارد، واإلُياء بدالالتو،

األحداث، وبوصفو يكشف أحواؿ وأفعاؿ  من أىم مكونات النص السردي، فهو اغبّيز واإلطار الذي تدور فيو
لػ"أفَّ اؼبكاف الذي يسكنو الشخص مرآة لطباعو، فاؼبكاف يعكس حقيقة الشخصية ومن  (6)الشخصيات ويفسيرىا،

، فالسارد يرسم ويبٍت من خبلؿ اللغة عاؼبًا من (7)جانب آخر إّف حياة الشخصية تفسرىا طبيعة اؼبكاف الذي يرتبا هبا"
                                                      

 .153( ينظر: مدخل إلى نظرية القصة، 1)

 .95السرد في مقامات الهمذاني،  (2)

 .199ينظر: الزمن النوعي كإشكاليات النوع السردم، ىيثم الحاج علي،  (3)

 .111-115، كبناء الركاية، 25ينظر: بنية النص السردم،  (4)

 . 121( ينظر: البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ، 5)

 .141-145ردم، ينظر: الزمن النوعي كإشكالية النوع الس (6)

 .24( بناء الركاية، 7)
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رة ؾبسدة قريبة نسبيًا أماـ ناظري أو يف ذىن اؼبتلقي عن اؼبكاف الذي ذبري فيو األحداث، وىذه الكلمات يف صو 
الكلمات ال تنقل لو عاَف الواقع بل تشَت إليو وزبلق لو صورة ؾبازية عنو، لذا فمن الطبيعي جدًا أف يكوف ىذا العاَف 

ووصف اؼبكاف "مثل كل شيء آخر يف نسيج القصة ليس  (1)،واقعياً موجوداً أو عاؼباً خيالياً من نسج خياؿ السارد نفسو
 .     (2)للزينة وإمّنا ليؤدي غرضاً معّيناً، فهو جزٌء من اغبدث"

خرجت من بعض بلداف  :حدثنا رجل من الجند قاؿ"ومن مناذج ذلك وصفو ؼبكاف وقع على طريقو بالصدفة: 
 ،رت عدة فراسخ تعبت ككنت على دابة كعليها خرجي كرحليكقد س ،فلما صرت في الطريق ،الشاـ أريد قرية من قراىا

سألتو عن  ...، ،فلما دخلت الدير لم أجد فيو غيرم...،  ،فلذا بحصن عظيم كفيو راىب في صومعة ،كقد قرب المساء
فلما  ،فلما صرت على باب المستراح إذا بارية عظيمة ،ككاف في غرفة فمشيت ،طريق المستراح فدلني على طريقو

فجئت فاستظللت في الصحرة، كإذا البارية كانت مطركحة على غير سقف، ...، فلذا أنا  ،ت رجالم عليها نزلتصار 
  .(3)"، ...بطاؽ عند باب الحصن من الثلج

جيد اؼبتلقي يف ىذا اػبرب دور الوظيفة اإليهامية بشكل واضح وجلّي من خبلؿ عناية السارد بالتفاصيل الدقيقة 
هو يصف )ببلد الشاـ، والطريق، واغبصن، واؼبسًتاح، والبارية، والصحراء، واعبرؼ، وباب اغبصن(، والصغَتة للمكاف، ف

داللة على )اتساع الرقعة اعبغرافية للبلد، وصعوبة الطريق، وضخامة بناء اغبصن، وغرفة ببل أرضية وىو غرفة الفخ، 
قي ػبلقها جوًا من اؽبيجاف النفسي يلمس مشاعره وارتفاعها عن األرض)بارية عظيمة((، وؽبا تأثٌَت مباشٌر يف اؼبتل

وأحاسيسو، من خبلؿ إيهامو حبقيقة اغبدث وواقعيتو، والسيما يف اعبزء اؼبتعليق بكوف بطل اػبرب جندياً القى ما القاه من 
ىذه  ويبلت ومصائب اغبروب وكونو مسافرًا غريبًا بعيدًا عن وطنو، يتعرَّض للمكيدة واؼبكر واػبداع، فمن خبلؿ

األوصاؼ جيد اؼبتلقي ضالتو يف فهم سلوؾ الشخصية البطلة وأفعاؽبا )إذا جاز التعبَت(، ألّف ىناؾ مربرات تفسر 
وتكشف لنا أسباب قتلو للراىب واستبلئو على اغبصن بعد ذلك، وىذا ما أطلق عليو الوظيفة التفسَتية للوصف، إذف 

، فبا دؿَّ على سبرُّسو واتقانو لعملية الوصف من جانب، ومن جانب استطاع السارد اعبمع بُت الوظيفتُت يف خرب واحد
 آخر على أمهيية وتعددية الوظائف اؼبنوطة بالوصف نفسو.

إّف السارد قاـ بتصوير اؼبكاف بشكل دقيق حبيث استطاع استحضار صورتو أماـ ناظري اؼبتلقي، وتكوين صورة   
و اإلطار الذي تقع فيو األحداث، وىذا الًتكيز البالغ من لدنو شيٌء طبيعي كليية أو إطار كّلي من ىذه اعبزئيات، لتمثيل

ألنّو ال ميكن أف يتصوَّر وقوع حدٍث معُّت "إاّل ضمن إطار مكاين معُّت، لذلك فالروائي دائم اغباجة إُف التأطَت 
ؼبكاف طبيعي حقيقي أو مصنوع من فالسارد يف وصف اؼبكاف حباجة إُف العناية "باستقراء الظواىر اؼبميزة  ،(4)اؼبكاين"

                                                      

 .190، كمعجم مصطلحات األدب اإلسالمي، د.محمد بن عبدالعظيم بنعزكز، 52نفسو،  المرج ( ينظر: 1)

 .99فن القصة القصيرة،  (2)

 .153-154أخبار األذكياء،  (3)

 .30، من منظور النقد األدبي ( بنية النص السردم4)
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اػبياؿ، وتتبع اعبزئيات، كما يقـو على استخداـ اغبواس، وال سّيما النظر والسمع، ؼببلحظة األشكاؿ واأللواف، واغبركات 
 .(1)واألصوات"

ألصفر كىو على دكافو مبٌلطو بالٌرخاـ األحمر، مفركشه بالٌديباج ا"....، وقد استهلَّ بو بعض أخباره، مثل قولو: 
ت أطياره، كأزىر نبت الٌربي ن كعلى رأسو كصائف كٌل كاحدةو أحسن من في كسط بستافو قد أينعت ثماره، كرنَّ 

 ،زىراءى  ةو قنفخرجا يومان إلى دىناء الغوطة بموق و يقاؿ لو دير الٌرىباف فضرب فسطاطو في ركضةو خضراء مو  ، "(2)"صاحبتها
تحمل منو الٌريح نسيم  ،الغٌض. فمن بين أصفر فاق ، كأبيض ساط ، مثل الٌنبات ، حٌفها أنواعه الٌزىرذات حدائق كبهجةو 

ركم عن أبي نواس قاؿ حجبت م  الفضل بن الٌربي  فلٌما كنٌا ، و"(3)"المسك األذفر، كيؤدم تضوٌع عرفها فتيت العنبر.
 ، ، كنبتو غريضو  مي كقد اكتست األرض نبتها الٌزاىر، كبرزت براخً بأرض فزارة أيٌاـ الٌربي ، نزلنا منزالن بفنائهم ذا أرضو أريضو

أنوار زخرفها الباىر ما يقصر عن حسنو الٌنمارؽ المصفوفة، كال يداني بهجتو الٌزرابي المبثوثة.فزادت  تكالٌتحف ،غررىا
ندىمت ثٌم ا ،األبصار في نضرتها، كابتهجت الٌنفوس بثمارىا. فلم نلبا أف أقبلت الٌسماء بالٌسحاب، كأرخت عزاليها

، كالقيعاف سعت كأقلعت كقد غادرت الغدراف مقشَّ تحٌتى إذا تركت الٌديم، كالوىاد  ،ثٌم بوابلو  ،ثٌم بطشو  ،برذاذو  ترعةن برفقو
لم  ،الغٌض حٌتى إذا ىممت بتشبيو منظرو حسنو رددتو إليو، كإذا تقت إلى موض و طٌيبو  ، يتضاحك بأنوار الٌزىرتأٌلقو بناضرةن 

عليو. فسرحت طرفي راتعان في أحسن منظرو، كاستنشقت من رياىا أطيب من ريح المسك  الن إالٌ اء معو يجد في البك
 (4) ".األذفر

نلحظ العناية البالغة اليت أوالىا السارد بذكر التفاصيل الدقيقة عن األمكنة وما فيها، حبيث قبده قد قاـ بتصوير 
إُف صورة معّلقة على حائا أحد اؼبتاحف أو يشاىد فيلمًا سينمائياً ىذه اؼبشاىد تصويرًا فوتوغرافياً، وكأّف اؼبتلقي ينظر 

يف إحدى دور العرض، وقلنا إّف الوصف قد يقـو على مبدأين متناقضُت )االنتقاء، واالستقصاء(؛ إال إّف اؼببدأ األوؿ ىو 
وصوؼ ولذلك تطوؿ مقاطع األكثر ظهوراً يف ىذا النص؛ ألنّو يقـو "على تناوؿ أكرب عدد فبكن من تفاصيل الشيء اؼب

الوصف وتتفرع، ...، فإّف عملية االستقصاء تقـو على ربليل الشيء اؼبوصوؼ إُف أجزائو اؼبكوَّنة وتناوؽبا يف نظاـ قد 
؛ أي تظهر الوظيفة اإليهامية لتقـو بدورىا يف إيهاـ اؼبتلقي وإقناعو بأّف ما ُيسَرُد عليو من صميم (5)يثبت وقد يتغَّت"

يضًا جيذب انتباىو من الوىلة األوُف لدفعو إُف تكملة اػبرب، ويُظهر السارد لو براعتو اللغوية ومقدرتو الببلغية؛ الواقع، وأ
ألّف النصوص األدبية ال بّد أال زبلو من وجود نسبة مقبولة من السمة اعبمالية والفنية وىذا ما يهمُّ اؼبتلقي، فضبًل عن  

بيعي اؼبليء باأللواف الساحرة واؼبشاىد اآلسرة، والسيما يف صورة فصل الربيع دبا فيها كونو حباجة إُف أخذه إُف العاَف الط
 من حياة وحيوية ونشاط وذبدد وعنفواف الشباب.

                                                      

 .39عيسى فتوح،  دراسات في األدب كالنقد، (1)

 .22أخبار النساء،  (2)

 .95-29( المصدر نفسو، 3)

 .195 أخبار النساء، (4)

 .22بناء الركاية،  (5)
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أف يُػَنميي ويطّور من أحاسيس اؼبسرود لو؛ كي يكوف راقياً ودقيقاً  -من خبلؿ مثل ىذا الوصف-ُياوؿ السارد 
لنصوص األدبية وتذوقها، وُياوؿ أف يغَّت من نظرتو اذباه ما ُييا بو من مناظر أكانت وحّساسًا يف اختياره عبماليات ا

طبيعية أـ مصطنعة، ليجعلو مهتّماً بالتفاصيل الدقيقة، إّف ىذا الوصف اؼبكاين: "ال خيضع للمعٌت إمّنا ميضي مع اؼبعٌت يف 
َت أنّو على مستوى النص ال يظهر تابعاً ألّي مضموف سياؽ واحد، إنّو ناتج حتماً عن تغيَت موقف اإلنساف مع الواقع، غ

، دبعٌت أّف (1)أو موقف سابق، عليو ألنّو ىو نفسو يصبح مصدر اؼبعٌت أو على األصّح مصدر اؼبعاين اؼبتعّددة البلؿبدودة"
و الكاتب يف اؼبكاف خرج من سيطرة الوصف كونو ؾبّرد ديكور وإطار لؤلحداث، وأصبح عنصراً أساسياً يف السرد، يستغلّ 

 (2)إظهار وبياف أفكار ونفسيات الشخصيات وتعاملها داخل احمليا الذي تتحّرؾ فيو.
جاء وصفو مرتبًا ترتيبًا منطقيًا إذ بدأ بذكر اؼبكاف )دكاف، ودير الرىباف، وأرض فزارة، ومنزؿ يف فناء(، فقد 

باألثاث اؼبوجود فيو واؼبعروؼ أّف األثاث ميثل ولعو الشديد  -وىو ضمن دائرة اؼبكاف اؼبغلق-وجدنا يف وصفو للدكاف 
"مظهرًا من أوضح مظاىر اغبياة االجتماعية، ولذا نشأ ما يسمى بفلسفة األثاث، حيث يعكس األثاث الذي فُِرَش بو 
اؼبنزؿ )أو أي مكاف آخر( ؾبموعة من القيم االجتماعية اؼبادية واعبمالية ذات الداللة اػباصة اليت يريد الكاتب 

، أّما يف وصفو للمكاف اؼبفتوح الذي ما إف جلس فيو وأدرؾ صبالو وروعتو وفائدتو حىت قاـ بوصفو، ناقبًل (3)دميها"تق
التفاصيل اليت لو رأهتا عُت العواـ ؼبا استطاعت بياف صباؽبا وال وصفها، وىذا بعكس عيٍت اػببَت الذي هَتمُّو اعبزئيات، 

ة الكلية لؤلماكن والشخصيات واألشياء، فهي اليت تؤثر يف نفس اؼبتلقي، فضبًل عن  ؼبعرفتو بأهّنا ىي اليت تكويف الصور 
كوهنا تبُّت أو تعكس لو )اؼبسرود لو( الناحية النفسية للشخصيات؛ والسيما يف ىذه األمثلة حيث )الراحة، واؽبدوء، 

طريق الوصف، و زبتار ىذه  والطمأنينة، وصفاء اؼبزاج، وانشراح النفس( من السمات النفسية اليت تتجّلى عن
دف، ألخذ خلوٍة نفسية لطاؼبا افتقر إليها اإلنساف الذي يعيش 

ُ
الشخصيات بإرادهتا االبتعاد عن اغبياة اغبضارية وضجة اؼب

 وسا ىذه الفوضى العارمة يف اؼبدف، ألّف للنفس علينا حقاً، والتفكَت والتأمُّل والعزلة والراحة جزٌء من متطّلباهتا وحاجاهتا
 علينا تلبيتها من آٍف آلخر.

وجيد اؼبطلع على ىذه األخبار وصفًا يف استهبلؽبا، فالوصف كما ىو معروؼ إحدى الوسائل اؼبهمة لنقل 
اؼبسرود إُف اؼبسرود لو وإيصالو، وقد تأيت االستهبلالت الوصفية غالبًا لتعزيز حضور ىذه الوسيلة يف القصة، وىو من 

أو اإلخباري ألنّو ُيسهيل كثَتًا الدخوؿ إُف عاَف اػبرب أو القصة، إذ ال يبذؿ السارد جهداً   االستهبلالت اؼبغرية للسارد
كبَتًا يف بنائو على الرغم من أمهييتو يف إضفاء قدٍر عاٍؿ من تصوير اؼبكاف والشخصية والفضاء السردي العاـ يف 

وغَتىا من النماذج اليت جيدىا اؼبطلع على  (5)حقاً،أي ىو دبثابة سبهيد وإطار عاـ لؤلحداث اليت ستأيت ال (4)القصة؛
 ىذه اآلثار متناثرة بُت صفحاهتا ومتوف أخبارىا.

                                                      

 .15االتجاىات األدبية في القرف العشرين، ألبريس، تر: جورج طرابشي،  (1)

 .190ينظر: بنية الخطاب الركائي، د.الشريف حبيلة،  (2)

 .159بناء الركاية،  (3)

 .55نظر: عتبات الكتابة القصصية، جميلة عبداهلل العبيدم، ي (4)

 . 105( ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية، 5)
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 كصف األشياء: -9
جاء وصف األشياء يف اؼبرتبة الثالثة بعد وصف الشخصيات واألماكن، ولكن يأيت مكميبًل ؽبما ومفسرًا بعض 

ء ىو عنصر من عناصر العاَف اػبارجي أو اؼبادي، يتصف باستقبلؿ التفاصيل اؼبلموسة فيهما، فبل ينفصل عنهما، فالشي
ووجود نسيب، لو ميزة االرتباط والتفاعل مع األشياء األخرى لتكوين الصورة العامة، ويؤدي دورًا مزدوجاً؛ فهو يشَت إُف 

 (1)حقيقة واقعة يف العاَف اػبارجي كما سبق ذكره، ومن جانب آخر ُيمل داللة خاصة يف النص.
إّف لوصف األشياء دوٌر مهم يف األخبار، ألهّنا ليست حقيقة مستقّلة عن الشخصية، وإمّنا ىي صدى 
للشخصية واألحداث، لذا ُيصّور من خبلؿ إحساس اؼبرء هبا، فهي العاكسة للحاالت النفسية اليت سبرُّ هبا 

ذات داللة زبتلف عن داللة اػبزانة اليت  لذا عدُّت ظبًة من ظبات الشخصية، فاػبزانة اليت ربوي الكتب (2)الشخصيات،
باإلضافة إُف أهّنا سبثل قوة ىائلة من اؼبؤثرات اليت بوجودىا يتفاعل معها اإلنساف وتضيء  (3)ربتوي على البلوريات،

لذلك غدت أبطااًل "يف بعض القصص، ووصفها صار تعبَتاً عن  (4)اعبوانب اؼبختلفة يف وصف اؼبكاف أو الشخصيات،
 .  (5)اإلنساف أماـ األشياء"معاناة 

ككاف الزماف شديد البرد كالثلج يسقط كأكقد بين يدم نار عظيمة كجاء ... ومن مناذج ىذا النوع من الوصف:" 
)أي  ... الجوىر الخفيف المثمَّن، " (9)""أبطأ الًكتاب، (8)"الماء البارد العذب"، (7)""ثوبان مصمتان ، (6)"بطعاـ طيب

 .(10)رجاف واألؼباس، واألحجار الكرمية("الذىب واللؤلؤ واؼب
جاء وصفو لؤلشياء موجزًا وـبتصراً، وقد يرجع ذلك إُف طبيعة ىذا النوع السردي الذي يتميز بقصر قوامو 
وإجياز عباراتو؛ أي يعتمد يف بنائو على االختزاؿ، ؿبمَّبًل بوظائف ـبتلفة ما بُت ذبسيٍد عن أفكار ومفاىيم للمتلقي، 

أحواؿ الشخصيات وسلوكها، وتوضيح عن اإلطار اؼبكاين الذي تقع فيو األحداث، وهبذا نتبُّت التأثَت وتفسٍَت عن 
اإلجياي الذي يًتكو مثل ىذا الوصف يف اؼبسرود لو، ومدى ارتباطو بالشخصيات؛ مسليطًا أضواءه على جوانب متباينة 

 من طبيعتها. 

                                                      

 .155ينظر: بناء الركاية،  (1)

 .51ينظر: شعرية الخطاب السردم،  (2)

 .59ينظر: بناء الركاية،  (3)

 .109( ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية، 4)

 .144نة كالنقد األدبي في النظرية كالممارسة، موريس أبو ناضر، األلسي (5)

 .150( أخبار األذكياء، 6)

 .91أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (7)

 .29أخبار النساء،  (8)

 .29( المصدر نفسو، 9)

 .49أخبار الحمقى كالمغفَّلين،  (10)
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ؼبتلقي ويكسر منطية السرد اؼبفروضة على اػبرب ويُريح نفس القارئ إّف للوصف قدرة صبالية وفنية يشّد من انتباه ا
التواقة لكّل ما ىو صبيل، فالوقفات الوصفية ناتج من "إنعداـ التوازي بُت زمن القصة وزمن السرد، حبيث يبدو زمن 

 .(1)القصة متباطئاً أماـ زمن السرد اؼبستمّر يف التنامي"
وعة ال تدخل ضمن ما ذكرناه، من األنواع السابقة، ومنها على سبيل وىناؾ أنواع من الوصف ؼبوصوفات متن

... رأيت أعمى قد كقف بنخَّاس، فقاؿ: يا نخَّاس! اطليب لي حماران ليس بالكبيًر اؼبثاؿ وصف اغبيواف، على كبو قولو:" 
ثػيرى الزٍّ  ـي بي السٍّوارم، كال ييدًخليني تىحتى الميشتػىهىًر، كال الصغيًر الميحتػىقىًر، إٍف خىال الطريقي تىدىفَّقى، كإٍف كى ـي تػىرىفَّقى، ال ييصاًد حا

ـى، قاؿ لو النخاسي  ـى، كإٍف رىًكبىوي غير قا ، إٍف رىًكٍبتيوي ىا ، كإذا أكثىرتيوي شىكىرى : يا عبداهلل! إٍف ميًسخى البىواًرم، إذا أىقٍػلىٍلتي عىلىفىوي صىبػىرى
 (2)."القاضي ًحماران ظىًفرتى ًبحاجىًتكى 

لناظر يف ىذا اػبرب الوصف الدقيق للحمار اؼبراد شراؤه، مع استحالة تواجده يف العاَف اغبقيقي، ألّف مثل يرى ا
ىذه األوصاؼ اليت وضعها اؼبشًتي دليٌل على قّلة إدراكو وعدـ فهمو، ألنّو يريد حيوانًا ميتلك صفات اإلنساف البالغ 

نّو يفسر الناحية النفسية والعقلية لشخصية األعمى؛ فهو من والعاقل، وقد برزت الوظيفة التفسَتية بشكل واضح؛ أل
الناحية النفسية كرجل ضرير حباجة إُف اؼبساعدة، ولو كاف من حيواف، ويعكس أو يكشف ىذا الوصف االضطراب 

يف رّده النفسي والعقلي البادي يف أقواؿ الشخصية وسلوكها؛ أي دليٌل على قّلة عقلو، ولذلك قبد أّف النخاس يسخر منو 
 عليو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .911لغة النقد األدبي الحديا، د.فتحي بوخالفة،  (1)

 .193الظراؼ كالمتماجنين، أخبار  (2)
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    Dialogueالمبحا الثاني: الحوار 
 الحوار اصطالحان: 

نقاش( ومعناه حسب -( دبعٌت )ؿبادثةdialogos( من اليونانية )dialogueإّف األصل اللغوي ُأخَذ مصطلح )
ومعٌت  (1)(،دينؿبادثة بُت شخصُت أو أشخاص عدي(( ىو Le Robert 1992معجم اللغة الفرنسية التارخيي )

إُف  -ترجع–اغبوار ىو "أّف ىناؾ أقوااًل تدور بُت طرفُت، وال بّد ؽبا أف تبدأ من طرؼ فتنتقل إُف طرؼ آخر، مث ربور 
، إذف (2)األوؿ، وىكذا تقع احملاورة والتحاور، ...، يريد كّل منهما إثبات رؤيتو أو وجهة نظره حقًا كانت أـ باطبًل"

من وجود متكّلم وـباطب، والبّد فيو كذلك من تبادؿ الكبلـ ومراجعتو. وغاية اغبوار توليد األفكار "كاف البّد يف اغبوار 
اعبديدة يف ذىن اؼبتكّلم، ال االقتصار على عرض األفكار القدمية، ويف ىذا التجاوب توضيح  للمعاين، وإغناء للمفاىيم، 

ألضداد، كاجملرد واؼبشخص، واؼبعقوؿ واحملسوس، واغبب والواجب، يفضياف إُف تقدًن الفكر، وإذا كاف اغبوار ذباوباً بُت ا
 . (3)ظّبي جداًل"

ىناؾ تعريفات عديدة للحوار، فكل ناقد أو دارس يعرّفو حبسب زاوية رؤيتو أو وجهة نظره إُف ىذه الوسيلة، لذا 
 سنعرض ؾبموعة من ىذه التعريفات: 

، أو ىو "سبثيل للتبادؿ الشفهي، وىذا (4)قصة أو مسرحية"اغبوار عبارة عن "تبادؿ اغبديث بُت الشخصيات يف 
التمثيل يَفًتض عرَض كبلـ الشخصيات حبرفيتو، سواء كاف موضوعًا بُت قوسُت أو غَت موضوع. ولتبادؿ الكبلـ بُت 

بادلة بُت ، أو إنّو "األقواؿ اؼبت(5)الشخصيات أشكاؿ عديدة كاالتصاؿ واحملادثة واؼبناظرة واغبوار اؼبسرحي ... إٍف"
شخصيتُت فأكثر منذ غبظة االلتقاء إُف غبظة االفًتاؽ مع ما يصحب ىذه األقواؿ من ىيئات وإمياءات وحركات وكّل ما 

وقد يتناوؿ "شىت اؼبوضوعات، أو ىو كبلـ يقع بُت األديب ونفسِو، أو من ينزلُو مقاـ  ،(6)خيرب عن ظروؼ التواصل"
 .(7)واقف والكشف عن خبايا النفس"نفسو ...، ويفرُض فيو اإلبانة عن اؼب

أو عبارة عن "صفة عقلية سبنح الشخصيات ىويتها الفكرية والنفسية، اؼبنفردة، اليت سبّيزىا عن غَتىا من  
وىذه الصفة العقلية "ال تنفصل عن الشخصية بوجٍو من الوجوه. وؽبذا كاف من ، (8)الشخصيات داخل العمل الواحد"

                                                      

 .1/154دكمينيك منغنو، تر: عبدالقادر المهيرم كحٌماد صٌمود، -ينظر: معجم تحليل الخطاب، باتريك شاركدك (1)

 .15الحوار في السيرة النبوية، د.السيد علي خضر،  (2)

 .1/051يبا، المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلنكليزية كالالتينية، د.جميل صل (3)

  .104( معجم المصطلحات العربية في اللغة كاألدب، مجدم كىبو ككامل المهندس، 4)

 .59معجم مصطلحات نقد الركاية،  (5)

 .109( معجم السرديات، 6)

 .155المعجم األدبي، جبور عبدالنور،  (7)

 .135الركاية العراقية كقضية الريف، باقر جواد الزجاجي،  (8)
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، ويُعدُّ جزءًا فنيًا "من كياف أدي تتوافر فيو العناصر (1)ليها الكاتُب يف رسم الشخصيات"أىم الوسائل اليت يعتمد ع
، و"يُعدُّ تقنية مساعدة، وجزءًا مكونًا من (2)األدبية اؼبتكاملة اليت ذبعل من ذلك الكياف اللفظي أدبًا وليس شيئًا آخر"

لية، إذ ُيمل دالالت خطابية متنوعة تكوف من اؼبرامي الرئيسية أجزاء السرد، وأمهيتو كبَتة يف انبناء النص وقدرتو الدال
، وىو منا من أمناط التعبَت والتواصل حيث يتبادؿ ويتعاقب شخصيتاف أو أكثر على اإلرساؿ والتلقي، (3)أحياناً"

ـٌ، والوسيلة اليت يستخدمها اإلنساف للتخاطب والتواصل مع اآلخرين، وتضّمو وحدة يف اؼبوضوع واألسلوب، و  لو طابٌع عا
   (4)وىو الطابع الذي يتسق بو الكبلـ بطريقة ذبعلو يثَت االىتماـ باستمرار.

يؤدي اغبوار دوراً مهماً يف البناء العاـ للقصة واػبرب، فهو أداة قصصية متمثّلة يف نقل األقواؿ أو حكايتها، وىو 
تكوين الشخصيات أو تصويرىا، ويساعد على فهم الفعل  يتبع تباداًل لآلراء واألفكار وكيفية التعبَت عنها، وتستعمل يف

 القصصي ويدفُعو إُف األماـ وصواًل إُف النهاية، وىو عامل مهم يف تصارع الشخصيات، ويبُث النشاط يف األحداث،
ويكشف اغبوار عن الزماف واؼبكاف، بوصفهما إطارًا للحدث والشخصية، وبذلك يكوف وسيلة مهمة من وسائل 

 (5)البناء.
إّف اغبوار ميّثل اغبركة القصصية أو اعبانب الدرامي سبثيبًل حّياً، ويكشف عن دور الشخصية يف العمل الفٍّت،  

ويوضح جانبًا من الصراع، يستعملو اؼبؤلف جنبًا إُف جنب مع السرد القصصي، بل يكاد يكوف جزءًا منو متممًا لو ال 
وُيستعمل  (6)،ليس دبستوى اغبضور والفاعلية اليت نراىا يف اؼبسرح دخيبًل عليو، وىو موجوٌد يف كّل نصٍّ قصصي، لكن

اغبوار أحيانًا يف تطوير األحداث، واستحضار اغبلقات اؼبفقودة منها، إال إّف عملو اغبقيقي يف القصة، ىو رفع اغبجب 
شخصيات األخرى، عن عواطف الشخصية، وأحاسيسها اؼبختلفة، وشعورىا الداخلي أو الباطٍت اذباه األحداث أو ال

 (7)وىو ما يسمى عادة بالبوح أو االعًتاؼ، على أف يكوف بطريقة تلقائية، خالية من التعّمد والصنعة والرىق واالفتعاؿ،
فعن طريقو ال نعرؼ سلوؾ الشخصيات فحسب، بل ندرؾ أيضاً ؼباذا أقدمت على ىذا الفعل دوف سواه، وقبد يف بعض 

وىذه اؼبساحة من "الصوت زمنيًا يف النص ىي نفسها يف الواقع،  (8)،و األمر بعد ىذااألحياف تلميحات عّما ستؤوؿ إلي

                                                      

 .115 د.محمد يوسف نجم، ( فن القصة،1)

 .91الحوار القصصي، فاتح عبدالسالـ،  (2)

 .904ميضمرات النصٍّ كالخطاب، سليماف حسين،  (3)

، كفن الكاتب 52، كمعجم المصطلحات األدبية المعاصرة، سيعد علوش، 99ينظر: من اصطالحات األدب الغربي، د.ناصر الحاني،  (4)
 .912، ركجـر بسفيلد، تر: دريني خشبة، -ف كالسينماللمسرح كاإلذاعة كالتلفزيو –الكاتب المسرحي 

، 55، ك النقد التطبيقي التحليلي، 149-142معجم المصطلحات األدبية، مجموعة من المؤلفين، بلشراؼ: إبراىيم فتحي،  ينظر: (5)
لبناء الفني لركاية الحرب في اك  ،151، كالقصة التونسية القصيرة، محمد الهادم العامرم، 919كطرائق تحليل القصة، الصادؽ قسومة، 

 .123العراؽ، 

 .112-115، كالحوار في القصة كالمسرحية كاإلذاعة كالتلفزيوف، طو عبدالفتاح مقلد، 34( ينظر: فن القصة، أحمد أبو سعد، 6)

 .112ينظر: فن القصة، د.محمد يوسف نجم،  (7)

 .19ينظر: الحوار في القصة كالمسرحية كاإلذاعة كالتلفزيوف،  (8)
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إذا ذباوزنا عادات الشخصية يف النطق، ومن ىذا اؼبنطلق يكوف اغبوار على النقيض من السرد، فأينما كاف اغبوار توقف 
  (2)رد.؛ أي خيلق حالة من التساوي بُت زمن اغبكاية وزمن الس(1)السرد عن اعبرياف"

يكتسب اغبوار أمهّية كربى "بفضل وظيفتو الدرامية يف السرد وقدرتو على تكسَت رتابة اغبكي بضمَت الغائب 
. وقد ال يتسم اغبوار بوظائف ؿبددة وثابتة يف كّل زماف (3)الذي ظّل يهيمن وال يزاؿ على أساليب الكتابة الروائية"

    (4)آلخر، وأيضاً من مكاف آلخر، ومن طبقة ألخرى.ومكاف، بل ىو متحّوؿ ومتغَّت وـبتلف من عصر 
إّف للحػػوار شػػػروطاً علػػػى الكاتػػػب االلتػػػزاـ هبػػػا، منهػػػا: أف يكػػوف اغبػػػوار "ُملتحمػػػاً بكيػػػاف القصػػػِة، فػػػبل يبػػػدو وكأنّػػػو 

الػػيت ُعنصػٌر دخيػل عليهػا يتناسػُب مػػع اؼبوقػف وُمسػتوى الشخصػيات وأبعادىػا النفسػػية واالجتماعيػة وأف يكػوف واقػع اغبيػاة 
؛ واؼبقصػود مػن ذلػك ىػو التناسػب بػُت (6)، و"ال بّد أف يرتبا اغبوار حبركة اؼبتحػاورين العقليػة والشػعورية"(5)يتناوؽبا القصة"

بُت "اغبوار يف لغتو ومستواه وطبيعتو وطولو أو قصره، ويف بساطتو أو تعقده من جهة، وصاحبو اؼبػتكلم هبػا بطبيعتػو وعمػره 
سػػيتو، وظروفػػِو مػػن جهػػة ثانيػػة، لتكػػوف النتيجػػة أف كبػػسَّ أفَّ كػػبلـ الشخصػػيات )حوارىػػا( يػػأيت وبيئتػػو وثقافتػػو ومزاجػػو أو نف

وعلػى اغبػوار أف يكػوف مكثفػاً ومقتضػباً وـبتػزاًل، كػي "ال يضػيع السػارد ، (7)منها وليس مفروضاً علينػا وعليهػا مػن ُمبػدِعها"
    .(8)اب صبالية اللغة واللعب هبا"والسرد عرب ىذه الشخصيات اؼبتحاورة على حساب التحليل، وعلى حس

يكشف اغبوار مشاعر الشخصيات وأحاسيسهم وأفكارىم، وُيصوير اؼبواقف واألحداث، ولو دوٌر مهم يف تطوير 
األحداث، ويرسم الشخصيات ويكشف الشخصية والزماف واؼبكاف بوصفهما ؿبريكًا للحدث والشخصية، وأيضًا يكشف 

ليت تنتمي إليها الشخصيات، وينقسم اغبوار يف اآلثار اػبربية عند )ابن اعبوزي( على قسمُت، للقارئ الطبقة االجتماعية ا
 ومها:

 اغبوار اػبارجي: ينقسم على قسمُت )اغبوار اجملّرد، واغبوار اؼبرّكب( -7
 (9)اغبوار الداخلي-4
 
 الحوار الخارجي )الدايالوج(:-7

                                                      

 .00، داكد سلماف الشويلي، -قصة يوسف بين النص االسطورم كالنص الديني–تجليات االسطورة  (1)

 .52( ينظر: الشعرية، 2)

 .133بنية الشكل الركائي،  (3)

 .935( ينظر: سيرة جبرا الذاتية في )البئر األكلى كشارع األميرات(، خليل شكرم ىياس، 4)

 .10عبدالكريم السعدم،  مرافيء كمحطات )زكرؽ الغماـ(، (5)

 .  955القضايا النقدية عند ًعٌز الدين إسماعيل، رسالة تقدـ بها: كليد بن عبداهلل الدكسرم،  (6)

 .30مشكلة الحوار في الركاية العربية، نجم عبداهلل كاظم،  (7)

 .113في نظرية الركاية،  (8)

 .99ينظر: الحوار القصصي،  (9)
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يف إطار اؼبشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة، إذ وىو الذي "تتناوب فيو شخصيتاف أو أكثر اغبديث 
ينطلق الكبلـ من الشخصية )س( إُف الشخصية )ص( فًتّد الشخصية )ص( يف سياؽ حدث القصة وحبكتها. وىو 

و أكثر أنواع اغبوار تداواًل وانتشاراً يف األدب القصصي. يقـو الكاتب من خبللو بنقل نص كبلـ اؼبتحاورين متقيدًا حبرفيت
، وقد أُطلقت عليو تسمية )اغبوار التناوي(؛ أي الذي تتناوب فيو شخصيتاف فأكثر اغبوار (1)النحوية وصيغتو الزمنية"

وقد يتسم اغبوار يف ىذا النوع بأف يتّم فيو  (2)بطريقة مباشرة، وذلك ألّف التناوب ىو السمة اإلجرائية الظاىرة عليو،
ما، فبل يستأثر بو أحدمها من دوف اآلخر، ويغلب عليو اؽبدوء والبعد عن اػبصومة تداوؿ الكبلـ بُت الشخصيتُت بطريقة 

 (3)والتعصُّب.
وردّبا ينحصر دور الكاتب يف ىذا النوع يف إعطاء اغبرّية الكاملة للشخصية للتعبَت عن نفسها وأفكارىا وآرائها، 

تغيَتات من جانبو، فتصبح العملية اغبوارية ؿبصورة  من دوف أف يتدّخل فيو بل ينقلو نقبًل مباشرًا من دوف تعديبلت وال
بُت الشخصيات اؼبتحاورة قائمة على تبادؿ اإلرساؿ والتلقي، ومن مث إرجاع الكبلـ إُف اؼبرَسل من قبل اؼبتلقي؛ أي الّرد 

بتعليق أو  عليو. وذلك "ليًتؾ للشخصيات أف سبثل اغبوادث حبرية وانطبلؽ أماـ ناظري القارئ، وؽبذا ال يقحم نفسو
بتعقيب، بل يؤثر أف يدع الشخصية تتكّلم وتبث عواطفها وأحاسيسها. وفبا ال شّك فيو، أّف ىذه الوسيلة أوثق صلة 

 . (4)باغبياة، وأصدؽ تعبَتاً عن النفس اإلنسانية"
ويف ، (5)يعرؼ ىذا النوع من اغبوار باستعماؿ السارد ؼبفرداٍت مثل: "قاؿ، قلت، سأؿ، أجبت، وما أشبو ذلك"

ويف ىذا النوع من اغبوار يتكلَّم اؼبتكلم مباشرًة إُف متلّق مباشر ويتبادالف أطراؼ اغبديث )الكبلـ( بينهما من دوف 
تدخل خارجي )الراوي(، وُيقق اؼبتحاوراف اتصااًل لفظياً كامبلً أو ناقصاً عن طريق دالالت التوقف والصمت واإلمياءات، 

  (6)داللة اؼبفردات اؼبتداولة يف اغبوار. وتظهر عبلمات ردود األفعاؿ من خبلؿ
إذف فاغبوار القصصي ليس كبلمًا مسجبًل بل ىو إعادة إنتاج لكبلـ الشخصيات خاضعًا لشروط خيتلُف 
الكّتاب يف تطبيقها، وىو يستدعي إعادة تكوين اغبالة أو الوضع من خبلؿ وصِف اؼبكاف وذكِر عبارات تعوض عن 

، مثل: )ىيئة الشخصية، وحالتها النفسية، وأسلوب كبلمها(، ألّف القارئ ؿبكوـٌ بتخّيل العناصر الغائبة يف اؼبقاـ
الشخصية من خبلؿ اللغة الواصفة أو من خبلؿ اللغة اغبوارية، فهو ال يراه بالرؤية العينية بل يتخيّػُلو يف ذىنو، لذا توجب 

واية من خبلؿ اؼبفردات اؼبساعدة اليت تصاحب كبلـ على الكاتب أف يستحضر ردود أفعالو أثناء سرده ػبرب أو قصة أو ر 

                                                      

 .41نفسو،  ج المر  (1)

 .931نظر: سيرة جبرا الذاتية في )البئر األكلى كشارع األميرات(، خليل شكرم ىياس، ي (2)

 .11ينظر: فنوف الحوار كاإلقناع، محمد راشد ديماس،  (3)

 .112فن القصة، محمد يوسف نجم،  (4)

 .110دينامية النص، د.محمد مفتاح،  (5)

 .49( ينظر: الحوار القصصي، 6)
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الشخصيات، مثل: )قالت الفتاة حبياء، بلهجة صارمة، بنربة متوعدة، صرخ يف وجهو، وسادت بينهما برىة من الصمت، 
 (1) أجاب مبتسماً، كاف متجهم الوجو حُت قاؿ، وما شابو ذلك(.

واغبوار اؼبرّكب(، أّما بالنسبة إُف اغبوار الّرمزي فإننا َف قبد لو ينقسم اغبوار اػبارجي على قسمُت )اغبوار اجملّرد، 
مثااًل يف ىذه اآلثار؛ دبعٌت أنّو َف يستخدـ من قبل الكاتب، واآلف سنأيت إُف ذكر تعريفات عن ىذه األنواع، والتمثيل 

ؼبدروسة، وبياف دورىا فيها، وىي  لكلٍّ منها دبثاؿ أو أكثر حبسب مقتضى اغباجة إُف إثبات وجودىا يف اآلثار اػبربية ا
 كاآليت: 

 
 الحوار المجٌرد:-7

ىو اغبوار الذي ينشأ بفعل اؼبوقف الذي يضع اؼبتحاورين يف وضع معُّت داخل اؼبشهد، ليقًتب بذلك من          
ت ال ربتمل احملادثة اليومية بُت الناس، ألنّو حديث إجرائي متأسس على رد فعل سريع أو إجابة سهلة أو تبادؿ كلما

التأويل اؼبتعدد ؛ ألنو إجابات متوقعة عن أسئلة عادية ليست فيها رؤية خاصة أو مسألة فكرية أو اجتماعية أو سياسية 
وتتسم اإلجابات بالبساطة واالبتعاد عن الشرح  (2)...إٍف، فليس لديها القدرة على النفاذ إُف جوىر األشياء واغباالت،

عرٌض دراماتيكي يف طبيعتو لتبادؿ شفاىي بُت شخصيتُت أو أكثر، ويف اغبوار فإّف كبلـ فهو" (3)والتحليل والتعقيد،
 .(4)الشخصيات يقدـ كما ىو مفًتض أف يكوف"

ورد ىذا النوع من اغبوار بكثرة يف معظم األخبار، وذلك العتماد الكاتب أو اؼبؤلف عليو وسيلة مهمة يف رسم 
 و:الشخصيات وتصوير اؼبواقف، ومن ذلك قول

ه كىوى ييسرعي في مشيتو راجالن حافيان، ...، ثم قاؿ: يػاغيالـي ًسػر إليػو، كاكتشػف عػن  "إذ نظر إلى رجلو يمشي نحوى
: سٌيدم، أنػا رجػله أعرابػيه مػن بنػي عيػذرة، أقبلػتي إلػى أميػر المػؤمنين  حاًلًو كقصًَّتًو، ...، قاؿ لو )الغالـ(: ممَّن الرَّجيلي؟ قاؿى

"قدـ رجله من الحمقػى فسػألو و، (5)نزلىت بي من بعض عيٌمالًو،فقاؿ لو الرسوؿ: أصبتى يا أعرابي،..." ميشتكيان إليو بظيالمةو 
فسألو رجل متى قدمت؟ قاؿ: غدان. قاؿ: لو قدمت اليـو سألتك عن إنساف، فمتى تخرج؟ قاؿ: أمس، قػاؿ: لػو أدركتػك 

: ىػاًت حسػابك، ك(6)كتبت معك كتابان" : فػأين البػاقي؟ "قاؿ: قػد نفػدت النػَّفىقىػةي، قلػتي ، فرفػ  حسػابان بعشػرة دنػانير، قلػتي
: كمن أمرؾ بهذا؟ قاؿ: يا موالم! ال تعجل، ..."  (7)قاؿ: اشتريتي بو ثوبان مصمتان كقىطعتيوي، قلتي

                                                      

 .  21د الركاية، ينظر: معجم مصطلحات نق (1)

 .03ينظر: الحوار القصصي،  (2)

 .139ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (3)

 .09المصطلح السردم،  (4)

 .99-91أخبار النساء،  (5)

 .141أخبار الحمقى كالمغفلين،  (6)

  .91( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 7)
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قبػػػد أّف يف ىػػػذه األمثلػػػة قػػػد وظّػػػف اغبػػػوار اجملػػػّرد الػػػذي يتسػػػم بالبسػػػاطة الػػػيت تقريبػػػو مػػػن احملادثػػػة اليوميػػػة، فكانػػػت 
دة من الشخصية األوُف ورد الفعل سريع من ِقبل الشخصية الثانية بإجابات سهلة وبسيطة، فلػم يلجػأ الطرفػاف األسئلة ؿبد

إُف استعماؿ احملسنات البديعية والببلغية يف كبلمهما، وليس فيو التحليل والشرح، ولكن الكاتػب اسػتطاع مػن خػبلؿ ىػذا 
ألحػػداث ويرسػػم الشخصػػيات، ومػػن الطبيعػػي أّف "يشػػي بالشخصػػػية اغبػػوار أف خيلػػق للمتلقػػي جػػّواً مػػن الواقعيػػة، ويصػػّور ا

 .(1)طبيعة وبيئة وطبقة ومهنة وسلوكا، ردّبا شكبل أحيانا؛ أي بعبارة أخرى يسهم يف رسم الشخصية الفنية"
ففػػي اؼبثػػاؿ األوؿ: تػػّرد عليػػو الشخصػػية الزائػػرة بػػالتعريف عػػن نفسػػو ومػػن مث سػػبب ؾبيئػػو رّداً عػػن السػػؤاؿ اؼبطػػروح  

يو، وكانت إجابتو موجزًة ومعربًة عن حالو من دوف زيادة أو نقصاف، ولكّنو َف يشرح أو يُبُّت للرسوؿ ماىيػة مشػكلتو بػل عل
اكتفػػى ببيػػاف سػػبب ؾبيئػػو وىػػو )شػػكوى مػػن أحػػد ُعّمػػاؿ اػبليفػػة(، فاغبػػدث ىنػػا ؾبػػيء زائػػر هبػػذه الطريقػػة اؼبػػذكورة ورسػػم 

صػػية أخػػرى يف اػبػػرب نفسػػو، ويف اؼبثػػاؿ الثػػاين: يرسػػم مػػن خػػبلؿ ىػػذا شخصػػية متػػوترة ومضػػطربة وفقػػَتة وشػػاكية علػػى شخ
اغبوار البسيا، شخصػية األضبػق، ومػا يبلزمهػا مػن صػفات كانعػداـ يف الفهػم )ؼباىيػة السػؤاؿ وأصػوؿ اإلجابػة(، وكيػف أنّػو  

(، وصّور مػن خبللػو م وقفػاً معّينػاً مػن حيػاة ىػذه ال يدرؾ الفرؽ بُت األزمنة، فقد اختلطت عليو األياـ )الغد، األمس، اليـو
الشخصػػية؛ وىػػو السػػفر، ويف اؼبثػػاؿ الثالػػث: يصػػوير لنػػا موقفػػاً لسػػيٍد ُياسػػب عػػامبلً أو غبلمػػاً عنػػده فيمػػا صػػرفو مػػن مػػاٍؿ، 
وىػػذه مػػن اؼبشػػاىد اؼبألوفػػة لػػدينا يوميػػاً، فكػػاف اغبػػوار عبػػارة عػػن ؿبادثػػة يوميػػة، مػػن سػػؤاٍؿ وجػػواب بسػػيا وواضػػح، والقػػارئ 

اؼبوقػف ورسػم الشخصػيات مػن خبللػو، فػالغبلـ يف قولػو )يػا مػوالي( يبػُّت أف ىػذا اغبػوار َف ذبػر إال بػُت سػيٍد  يتخّيل صورة
 وعاملو أو غبلمو. 

وقبػػػػػد أّف اغبػػػػػوار ال يقػػػػػف عملػػػػػو عنػػػػػد تصػػػػػوير األحػػػػػداث ورسػػػػػم الشخصػػػػػيات، بػػػػػل يكشػػػػػف اغبػػػػػوار لنػػػػػا عػػػػػن 
 مثل قولو: (2)الشخصية،

ؾ تشتكي عامالن من عيٌمالنا، كلىم تيسمًٍّو لنا، قاؿ: أصلح اهللي أميػرى المػؤمنين، ىػو "قاؿ لو معاكية: يا أعرابي إٌني أرا
)فػأخربه حبالػو ومػا لقيػو مػن  كاهلًل ابني عمٍّك مػركافي بػني الحكػم عامػلي المدينػًة، قػاؿ معاكيػة: كمػا قصَّػتيك معػوي يػا أعرابػي؟، ...

فأتيتػك مسػتغيثان قػد ، (3)و قػاـ بإجبػاره علػى طػبلؽ زوجتػو للػزواج هبػا(مرواف من سجن وإىانة وتعذيٍب مرّة تلػو األخػرى، حػىت أنّػ
رجوتي عدلىك كإنصافك، فارحمني يا أميػر المػؤمنين، فػواهلل يػا أميػر المػؤمنين، لقػد أجهىػدني األرىؽي كأذابنػي القلػقي، كبقيػتي 

، ...، كقاؿ )معاكية(: إنٌا هلل كإنٌػا إليػو راجعػوف، اعتػدل كا هلل مػركافي بػني الحكػم ضػراران فػي حػدكد الػدٍّين، من حيبٍّها بال عقلو
كإحساران في حيرىـً المسلمين، ...، فكتبى إلى مركاف: أٌما بعدي، فلنٌو بلغني عنكى أٌنك اعتديت على رعٌيتك في بعض حدكد 

 (4)الدٍّين كانتهكت حرمةن لرجيلو من المسلمين، ..."
العادلػة الػيت يتميػز هبػا أمػَت اؼبػؤمنُت )معاويػة(، فهػو َف  ويكشف مثل ىػذا اغبػوار مػع بسػاطة تعبػَته عػن الشخصػية

الػػذي عػػاىن -يغُػػضَّ الطػػرؼ عػػن أخطػػاء ابػػن عمػػو مػػع صػػلة قرابتػػو وعلػػوي شػػأنو، بػػل قػػاـ بإنصػػاؼ اؼبظلػػـو )األعػػراي( ونصػػره 
                                                      

 .55( مشكلة الحوار في الركاية العربية، 1)

 .10ينظر: مرافيء كمحطات )زكرؽ الغماـ(، عبدالكريم السعدم،  (2)

 .99-99ينظر: أخبار النساء،  (3)

 .94ك  99( المصدر نفسو، 4)
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ية مػػػع كونػػػو ضػػػعيفاً ال حػػػوؿ لػػػو وال قػػػوة، وباؼبقابػػػل يكشػػػف عػػػن الشخصػػػ -الػػػويبلت واؼبصػػػائب مػػػن ربػػػت يػػػدي )مػػػرواف(
الفاسػػدة السػػلطوية )الظاؼبػػة( اؼبتمثيلػػة بػػػ)مرواف(، وكيفيػػة اسػػتغبللو ؼبنصػػبو يف سػػبيل إرواء ظمػػأ نزواتػػو وشػػهواتو، فقػػد كانػػت 
الشخصية اؼبظلومة اؼبتمثيلة يف شخصية األعراي تعرؼ منذ البداية ما يُريده من األمَت )معاوية( لذا بػدأ مفصػبلً حديثػو عػن 

ف ليكػوف مػدخبلً معػرباً عػن طلبػو يف االسػتغاثة والنجػدة وربقيػق العدالػة، ومػن وجهػة نظرنػا أّف ىػذه حالو، ومعاناتو مػع مػروا
ػػص كػػل ذلػػك باغبػػديث عػػن مظلمتػػو،  اإلطالػػة َف تكػػن مػػربرًة بػػأي شػػكٍل مػػن األشػػكاؿ، فػػاألعراي كػػاف باسػػتطاعتو أف يلخي

واإلسػهاب يف اغبػديث، وبقػي علينػا أف ننػويه إُف  ألّف اجمللس ؾبلس خبلفة وليس ؾبلس قضاء، كػي يعطػى اغبػّق يف اإلطالػة
أّف األحداث قػد تطػوَّرت بعػد ذلػك بسػبب ىػذا اغبػوار البسػيا مػن حيػث اإليضػاح وعػدـ التعقيػد؛ أي كػاف لػو الفضػل يف 

 تطوير األحداث ورسم الشخصيات الشخصية وكشفها.
تو، فيعطػي بػذلك للقػارئ فكػرة عػن ينقل اؼبؤلف من خبلؿ ىذا اغبػوار العػادي اؼبسػطح الػنما الفكػري لشخصػيا

سطحّيتها أو طريقة تفكَتىا أو أسلوب تعاملها مع األشػياء أو األفكػار أو القػيم، وىػذا ال يعػٍت أف عملػو القصصػي اسػتند 
علػػى حػػوار سػػهل وبسػػيا، بػػل إنّػػو أراد أف يصػػّور شخصػػياتو علػػى أهّنػػا كيػػاف حػػيٌّ مػػن حيػػث ؿباكاهتػػا للنػػاس العػػاديُت، وقػػد 

 (1)أّف بعض األشخاص يتخذوف اغبوار ستاراً خيفوف فيو شخصياهتم بداًل من كشفها. قبد أحياناً 
ومثػػاؿ ذلػػك اغبػػوار اجملػػّرد الكاشػػف عػػن الشخصػػية قبػػده حاضػػراً يف معظػػم اآلثػػار اػبربيػػة البػػن اعبػػوزي، مثػػل خػػرب 

 )عمرو بن قميئة وزوجة عّمو مرثُد( اليت راودتو عن نفسها:
، كما كاف مثلي يي فقاؿ لها: لقد جئت بأمرو ع" . قاؿ: كى نَّ وأىذا! قالت: لتفعلٌن ما أقوؿ لك أك ألسي  دعى لمثلً ظيمو
 (2)"..، .نٌو قاـ فخرجإدعوتني! ثٌم  إلى المساءةً 

يكشف لنا ىذا اغبوار عن شاٍب أو رجٍل عفيف وشريف وشجاع، يأىب أف يعمل فاحشة ينػدـ عليهػا فيمػا بعػد، 
دٍع وال مكػػػر نسػػػاٍء، ألّف تشػػػويو ظُبَعتػػػو أمػػػاـ النػػػاس أفضػػػل مػػػن سػػػواد وجهػػػو أمػػػاـ اهلل يػػػـو وال خيػػػاؼ لومػػػة الئػػػٍم وال فػػػخَّ ـبػػػا

القيامة، فالشخصية األوُف اؼبتمثّلػة يف زوجػة عّمػو )مرثػد( حاولػت أف تغريػو، ولكػن الشخصػية الثانيػة )بػن قميئػة( َف يرضػخ 
 ؼبطالبها وأفعاؽبا.

 مثاُؿ ذلك، خربه:وقد يكشف لنا اغبوار عن مكاف الشخصية ومهنتها، 
 :قاؿ ،بينك كبين الحائط :قاؿ ؟أين أنت :فقاؿ لشريح ،بن أرطاة أتى شريحان كىو في مجلس القضاء عدمَّ "إّف 
كتزكجػت امػرأة مػن  :قػاؿ ،الحبيػب القريػب :قاؿ ،إني رجل من أىل الشاـ ،قاؿ ،لهذا جلست مجلسي :قاؿ ؟اسم  مني

 ،كأريػد الخػركج :قػاؿ ،الشػرط أملػك :قاؿ ،كشرطت ألىلها أف ال أخرجها :قاؿ ،بارؾ اهلل لك بالرفاء كالبنين :قاؿ ،قومي
 .(3)"قد فعلت :قاؿ ،اقض بيننا :قاؿ ،في حفظ اهلل :قاؿ

                                                      

  .51( ينظر: النقد التطبيقي التحليلي، 1)

 .140أخبار النساء،  (2)

 .33أخبار األذكياء،  (3)
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نلحػػػظ أّف ىػػػذا اغبػػػوار مػػػع بسػػػاطتو الػػػيت تقرّبػػػو مػػػن احملادثػػػة اليوميػػػة؛ إالّ أنّػػػو كػػػاف معػػػرباً عػػػن اؼبكػػػاف الػػػذي احتػػػوى 
كمػػة(، وبػػُّت عمػػل القاضػػي؛ وىػػو االسػػتماع إُف الشػػكاوي ومػػن مث إصػػدار اغُبكػػِم بعػػد اغبػػدث وىػػو )ؾبلػػس القضػػاء أو احمل

ظباعو لكبل الطرفُت اؼبتنازعُت واألخػذ بالػدالئل والرباىػُت، والشخصػية الػيت ربضػر يف مثػل ىػذه اجملػالس، إّمػا تكػوف اؼبػّدعي 
كوهنػا بػدأت يف مكػاف عػاـ وىػي احملكمػة؛ إال أهّنػا   أو اؼبّدعى عليو، ىذا فضبًل عػن الػذين يعملػوف يف احملكمػة، واحملػاورة مػع

َف زبرج عن األحاديث اؼبعهودة يف الكبلـ اليػومي، إذ تقػوؿ الشخصػية األوُف حػواره أو كبلمػو وتػّرد عليػو الشخصػية الثانيػة 
 بكّل إجياز ووضوح، حبسب ما يناسب اؼبقاـ من القوؿ. 
 ومية عند القدماء، خربه عن اؼبهدي مع الرجلُت إذ قاؿ:وخَت دليٍل على معرفة أمهية اغبوار يف اغبياة الي

لٌما فرغ المهدم من بناء قصره ركب للٌنظر إليو، فدخلو فجأةن كأخرج من ىناؾ من الٌناس، فبقي رجالف خفيٌػاف "
: ال اؿ، قػمٌما يفعل فقاؿ لػو: مٌمػن أنػت? قػاؿ: أنػا أنػا قػاؿ: كيلػك شى ىً عن أبصار األعواف، فرأل المهدم أحدىما كىو دي 

أخرجوه أخرج اهلل نفسو فدف  في قفاه، فلٌما أخرج قاؿ لبعض الغلماف: اتبعو من  :أدرم! قاؿ: لك حاجةن? قاؿ: ال. قاؿ
حيا ال يعلم حٌتى يصػل إلػى منزلػو، فاسػألو عػن صػنعتو فػلٌني أخالػو حائكػان. فخػرج الغػالـ يقفػوه ثػٌم أتػى ا خػر فاسػتنطقو 

 ؟قػاؿ: رجػله مػن أبنػاء رجػاؿ دعوتػك. قػاؿ: فمػا جػاء بػك إلػى ىهنػا ؟، قاؿ لو: من أنػتفأجابو بقلبو جرمءو، كلسافو طلقو 
قػػاؿ: جئػػت ألنظػػر إلػػى ىػػذا البنػػاء الحسػػن، كأتمتٌػػ  بػػالٌنظر إليػػو، كأكثػػر الػػٌدعاء ألميػػر المػػؤمنين بطػػوؿ البقػػاء كدكاـ العػػٌز، 

ال مػاؿ لػك. كإنٌػي لهػا عاشػقه، كبهػا كامػقه،  قاؿ: نعػم، خطبػت ابنػة عٌمػي فرٌدنػي كقػاؿ: ؟كىالؾ األعداء. قاؿ: ألك حاجةن 
قاؿ: جعلنػي اهلل فػداؾ، يػا أميػر المػؤمنين، قػد كصػلت فأجزلػت الٌصػلة، كمننػت  ،قاؿ: قد أمرت لك بخمسين ألف درىم

فأعظمت المٌنة. فجعل اهلل باقي عمرؾ أكثر من ماضيو، كآخر أيٌامك خيػران مػن أٌكلهػا، كأمتعػك بمػا بػو أنعػم عليػك، كأمتػ  
فرجػ  الٌرسػوالف جميعػان  ،فػلٌني أخالػو كاتبػان  ،قػاؿ: سػل عػن مهنتػو ،رعٌيتك. فأمر أف تعٌجل صلتو ككٌجػو بغػالـو آخػر معػوبك 

فقاؿ الٌرسوؿ األكؿ: كجدت الٌرجل حائكػان، كلػم يرجػ  إليػو قلبػو، كال ثػاب إلػى نفسػو. كقػاؿ ا خػر: كجػدت الٌرجػل كاتبػان. 
 (1)"عٌني مخاطبة الكاتب كالحائكً بن المنصور ال يخفى اأنا  :فقاؿ المهدم

إّف يف ىذا اؼبثاؿ داللة واضحة على قدرة اغبوار الفعالة يف رسم الشخصية وتصوير اؼبواقف واألحداث وتطويرىا، 
فلواله ؼبا طُرد اغبائك وُجزي الكاتب، واؼبهدي حبنكتو وفطنتو وبعد ؿباورتو ؽبذين الرجلُت  عرؼ الفرؽ بُت اغبائك 

بن اؼبنصور ال خيفى عٍّت ـباطبة الكاتب اأنا ما أكده يف السطر األخَت من ىذا اػبرب، فيقوؿ اؼبهدي: ) والكاتب، وىذا
(، ويكشف ىذا اػبرب عن الطبقات اليت تنتمي إليها الشخصيات فاؼبهدي ينتمي إُف طبقة اػبلفاء أو اؼبلوؾ، واغبائكِ 

لثانية إُف طبقة اؼبثقفُت )الكتاب(، ألّف لغة اؼبتكلمُت تعرّب "يف والشخصية األوُف إُف طبقة الُعماؿ )اغباكة(، والشخصية ا
اغبوار عن مستويات وعيهم اؼبختلفة، اليت ترتبا بتكوينهم الثقايف واالجتماعي واألثر البيئي والطبقي والُعمري. ذلك أّف 

نائية )دوسوسَت( إُف كبلـ اللغة اؼبنطوقة ىي ملفوظات تصويُر حركة الوعي يف رأس الشخصية، فتتحوَّؿ على حسب ث
 . (2)ُمنطَِبع بسمات اؼبتكليم الفردية اؼبرتبطة بعوامل ثقافتو وبيئتو وعمره ونشأتو وذبربتو"

                                                      

 .951-955أخبار النساء،  (1)

 .191الحوار القصصي،  (2)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 70 

ويف بعض األحياف يكوف ردُّ السؤاؿ عن حاؿ الشخصية بأبياٍت من الشعر بداًل من اغبوار السائد بُت 
زف والقافية، يُنبيؤ هبا الشخصية السائلة عن حالو أو أحوالو أو مواقف اؼبتحاورين؛ أي يكوف اغبوار كبلمًا منّظمًا على الو 

 وأحداث مّر هبا، ومثاؿ ذلك: 
غير صادؽ في  ان أف كثير  ن لكً أتحبين أف أبيَّ  :فقالت بثينة ،قبل كثيرأف ،كركل أف عزة كبثينة اجتمعتا فتحدثتا"
ما تركت عزة  :فقالت لو ،وقف على بثينة فسلم عليهافدخلت فدنا كثير ف ،ادخلي الخباء :قالت ،نعم :قالت ؟محبتك

 :إف كنت صادقان فقل في ىذا شعران فأنشأ يقوؿ :فقالت ،كاهلل لو أف عزة أمة لوىبتها لك :فقاؿ كثير ،فيك مستمعان ألحد
 هابابي شى  نَّ حى بعدما ... تولى شبابي كارجى  بثينةي  متني على عمدو رى 
 هاابي حى سى  لَّ هى ا الستػى يَّ رى الثػ   وءً نى ما ... لً هي تػٍ قػى قرى لو رى  نجالكينً  ينً ينى عى بً 

كما  :قالت .فاسمعي الثالا :فقاؿ لها ،يا فاسق قد سمعت البيتين :كقالت لو ،فبادرت عزة ككشفت الحجاب
 :ىو قاؿ

 هابابي فوىا كلي منها صى  ةى زَّ عى ... لً  ةن قيمى فسان سى نى  رمينى ما تى نَّ كلكً 
 (1)"فاستحسنت عذره
تب حاوؿ اؼبزج بُت اغبوار اجملّرد القريب من احملادثة اليومية، واؼبكّوف من سؤاؿ وجواب سريع يبدو لنا أف الكا

( فيها داللة واضحة عٌزة كبثينةوبسيا خاؿ من الوزف والقافية، وبُت الّرد عن طريق األبيات الشعرية، فاغبوار اعباري بُت )
( يف شباكها، كي تُبُّت لعزّة مدى كثيرنصب فخٍّ ليقع ) ( وضع خطة أوبثينةعلى مكر النساء وفطنتهّن، إذ حاولت )

نفاقو وعدـ صدقو يف حبيو ؽبا، ولكن كثَتًا كاف أشّد حنكًة وفطنًة منها، ففي البيتُت األولُت يتغّزؿ ببثينة، ولكّنو وبعد 
دار حّبو ؽبا بالّرد عليها ( على الساحة أدرؾ حبقيقة الفخ الذي وقع فيو وخطورة موقفو، فصحح وبُّت لعزّة مقعٌزةظهور )

 يف البيت األخَت تصحيحاً لقولو ودفاعاً عن نفسو أمامها، واستطاع أف يُعيد اؼباء إُف ؾبراه مرّة أخرى.
وقد ذكر لنا اؼبؤلف صبلة من أخبار القرّاء واؼبصّحفُت واؼبغفلُت من الشعراء الذين كانوا يقعوف يف أخطاء كبَتة 

 وُمعيبة، منها:
بن عمر بن أباف أف مشكدانة قرأ عليو في التفسير: )كيعوؽ كبشران( فقيل لو: كنسران، فقاؿ: ىي  عن عبداهلل"

، "قاؿ القاضي المقدمي: قرأ علينا عثماف بن (2)"منقوطة بثالث من فوؽ، فقيل لو: النقط غلط، قاؿ: فارج  إلى األصل
(، فقاؿ: تحت الجيم 55ي رحل أخيو( )يوسف: أبي شيبة: )جعل السقاية في رجل أخيو(، فقيل لو: )جعل السقاية ف

، "كحكي لنا أبو بكر بن بعد الباقي البزاز: صٌحف رجل فقاؿ: حدثنا سقناف البورم عن جلد المجدا عن اتش (3)كاحدة"
عن النبي )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿ: اذىبوا عنا. أراد سفياف الثورم عن خالد الحذاء عن أنس عن النبي )صلى اهلل 

، "كقدـ على ابن علقمة النحوم ابن أخ لو فقاؿ لو: ما فعل أبوؾ؟ قاؿ: مات، قاؿ: (4)كسلم( قاؿ: )أدىنوا غبان(." عليو
                                                      

 .115أخبار األذكياء،  (1)

 .04أخبار الحمقى كالمغفلين،  (2)

 .00المصدر نفسو،  (3)

 .35( المصدر نفسو، 4)
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كما فعلت علتو؟ قاؿ: كرمت )قدميو(. قاؿ: قل قدماه. قاؿ: فارتف  الوـر إلى )ركبتاه(. قاؿ: قل ركبتيو. فقاؿ: دعني يا 
 :كنا يومان عند األعمش فجاء رجله يسألو عن شيءو فقاؿ  :قاؿ ككي ه ، "(1)عم فما موت أبي بأشد علٌي من نحوؾ ىذا."

قم  :فني يا أبا محمدو قاؿ :قاؿ ؟بقي شيءه  :قاؿ ،خوخه فجعل يحدثو بحدياو كيعطيو كاحدة ن حتى فني :قاؿ ؟معك إيش
اؿ: أخاؾ  أخوؾ أخيك ، "كلقي رجالن من أىل األدب كأراد أف يسألو عن أخيو، كخاؼ أف يلحن فق(2)"قد فني الحديا

 ، "عن المبرد قاؿ: قاؿ الجاحظ أنشدني بعض الحمقى:(3)ىما ىنا؟ فقاؿ الرجل: ال، لي، لو، ما ىو حضر"
 ليس يهنيو القراري  ----إف داءى الحب سيقمه 
 ػشقي من تلك المخازم ----كنجا من كاف ال يعػ 

 فقلت: إٌف القافية األكلى راء كالثانية زام؟
 شيئان. فقاؿ: ال تنقط

 فقلت: إف األكلى مرفوعة كالثانية مكسورة.
   (4)فقاؿ: أنا أقوؿ ال تنقط كىو يشكل."

قبد أّف اغبوار كاف كاشفاً غبالة متفشية بُت أوساط اجملتمع، وىو اللحن الذي أصبح ظاىرًة شائعًة بُت الناس من 
واألدباء أـ الناس العاديُت يف اجملتمع، واإلشارة إليو َف الطبقات كافة سواء من القرّاء واؼبصّحفُت واؼبعلمُت أـ من الشعراء 

تكن عابرة غَت مقصودة من )ابن اعبوزي( أو جاءت من قبيل اؽبزؿ والفكاىة فقا، بل أراد أف يُنبيو النحويُت واألدباء إُف 
ر وتَػَفتُّت على أيدي خطورة ىذه اؼبشكلة، وتقع على عاتقهم احملافظة  على اللغة العربية، ألهّنا باتت تصاب بتدىو 

اعبهلة، أّما استعماؿ الشخصيات لؤللفاظ العامية أو الدارجة بُت األوساط االجتماعية فما ىو إال أسلوب لتقريب ىذه 
األخبار من اغبياة اليومية اغبقيقية؛ أي إيهاـ القارئ دبصداقية األخبار وواقعيتها، أو ألّف بعض ىذه األلفاظ مع كوهنا 

 كثرة استعماؽبا جعلها رائجة بُت األوساط اؼبثقفة كذلك.عامية إال أّف  
واغبوار يف ىذه األمثلة أدى ؾبموعة من الوظائف منها الوظيفة التوثيقية؛ ألنّو وثّق ؾبموعة من اغباالت اؼبختلفة 

لو، والوظيفة من التلحُت ويف طبقات ـبتلفة، وأيضًا الوظيفة اإلخبارية؛ ألّف السارد رّكز على إببلغ رسالة للمسرود 
التعليمية؛ أي ال يكتفي بنقل األحداث وتصويرىا، بل يقـو بالتعليق عليها وإيضاحها وبياف عللها، من خبلؿ 
الشخصيات نفسها، والوظيفة االنتباىية؛ أي يقـو السارد جبذب انتباه اؼبتلقي إُف مشكلة ولكن من خبلؿ عرض أمثلة 

  الناس.  حية يومية عنها، واثبات تفشيها كظاىرة بُت
 
 الحوار المركَّب:-4

                                                      

 .94( المصدر نفسو، 1)

 .35أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (2)

 .90( أخبار الحمقى كالمغفلين، 3)

 .155( المصدر نفسو، 4)
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وىو النوع الثاين من اغبوار اػبارجي الذي تدور عُت احملاور بطيئاً، فهي عٌُت متأملٌة لؤلشياء واغباالت، فتهتّم 
بكّل صغَتٍة وكبَتة، ألّف ؽبا القدرة على الوصف العميق وإبداء الرأي وربديد وجهة نظر، فقد يكوف اغبوار معربًا عن 

التزاـٍ أو معارضٍة، فضبًل عن كوهنا عيناً ربلل دبخيلة نابضة حية، فاغبوار يف ىذا النوع مركٌَّب من قدرتُت: األوُف موقٍف أو 
  (1)قدرة واصفة، والثانية قدرٌة ؿبللة ؼبوقف أو حالٍة إنسانية.

 وينقسم اغبوار اؼبركَّب على قسمُت، ومها: 
 اغبوار الوصفي.-7
 (2)اغبوار التحليلي.-4
 حوار الوصفي:ال-1

وىو أسلوٌب يستند إُف قابلية التصوير البصري للعُت، ومن اؼبمكن عدُّ الوصف تصويرًا بصرياً، ولكن ليس 
باؼبفهـو الذي يرتبا بالعناصر اغبسية اؼبكّونة للعاَف اػبارجي، فإف كاف الرسم يقـو عادًة بتقدًن ىذه األبعاد باإلضافة إُف 

، فإّف اللغة قادرة بشكٍل أو بآخر على استيحاء -ستطيع أف يوحي باػبشونة والنعومةحيث إّف الرسم ي-حاّسة اللمس 
األشياء اؼبرئية وغَت اؼبرئية مثل الصوت والرائحة، وذلك يعٍت أّف التصوير اللغوي إُياٌء ال هنائي يتجاوز الصور اؼبرئية، 

    (3)فيحدث رصداً كامبًل للمحسوسات بأنواعها.
غبوار الوصفي ودوره الفّعاؿ يف بناء اػبرب، ألنّو ميّثل اعبانب الفٍت واعبماِف يف األخبار، مثل ميكن اإلشارة إُف ا

 قولو:
أقضية اهلل كحوادث الٌدىر، فوق  فيها داءه فذىبت بقدرة اهلل. فبقيت ال  )زكجتو( فدارت عليها"قاؿ )األعراي(: 

فبقيت كأني ، ...، الي، كصرت ثقالن على كجو األرضأملك شيئان، كصرت مهينان مفٌكران، قد ذىب عقلي، كساءت ح
: قهوةه حمراءي )خمر أك و، (4)، ..."خررت من الٌسماء في مكافو سحيقو  : أبا زيدو، ما يىطيبي في يوًمنا ىذا؟ فقلتي "كقاؿى

، كقاؿ: ...، كاهلًل ألىضربىنَّ نبيذ( في زجاجةو بيضاءى تناكليًنيها مقدكدةه ىيفاءي مضمومةن لفَّاءي دعجاءي أشرىبيها من كفٍّها، ...
: نعم يا أمير المؤمنين، كنت جالسان على باب أخيك سعيد  عنقىكى أك تخبرىني ما الذم أثارى ىذه الصفةى من قلبك؟  قلتي

، قد أشرؽ بياض فً كفي رجليها نعال ...،سكندراني، أبن عبدالملك كإذا جاريةه قد خرجت إلى باب القصر عليها قميصه 
على منكبيهان كطٌرةه قد أسبلت على جبينهان  *كتسٌيل كالعثاكيل* ى حمرة نعليهان كلها ذؤابةه تضرب إلى حقويهاقدميها عل

كلها صدغاف كأنٌهما نوناف على كجنتيها، كحاجباف قد تقٌوسا على محجرم عينيها، كعيناف مملوءتاف سحران، كأنفه كأنٌو 

                                                      

 .33( ينظر: الحوار القصصي، 1)

 .33 ينظر: المصدر نفسو، (2)

 .35، كالحوار القصصي، 52-55ينظر: بناء الركاية،  (3)

 .99-99أخبار النساء،  (4)
 *الحقو: الكشح كىو ما بين الخاصرة إلى الضل  الخلًف.

 *العثاكيل: مفردىا: عثكوؿ، كىو عنقود البلح.
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أكلتي طيبان إال غصصتي بًو لذكرىا، كال رأيتي حيسنان إال سميجى في عيني  ، ...، فواهلًل يا أمير المؤمنين مارٍّ قصبة دي 
 .(1)لحسنها"

ففي اػبرب األوؿ: كشف لنا اغبوار عن حاؿ رجٍل، وىو يعيش يف بؤٍس وشقاٍء بسبب إفبلسو، من خبلؿ 
الثاين: كشف عن حاؿ الرجل التصوير البصري للعُت، فتمثَّل أماـ القارئ ؾبسَّدًة وكأنو يراه رؤيا بصرية، ويف اػبرب 

)العاشق( الذي يُبُّت من خبلؿ ىذا اغبوار الوصفي عن مدى حزنو على معشوقتو أو الفتاة اليت أعجب هبا، وَف جيد إليها 
-452من سبيل، فجوابو السريع ىو الذي أنبأ عن مدى سوء حالو، حبيث أّف الشخصية األوُف )سليماف بُن عبداؼبلك 

وبة حالتو النفسية، لذا سألو عن سبب ذلك اغبزف الدفُت يف نفسو، فّرد عليو حبواٍر واصٍف عما ـ( أحسَّ دبدى صع575
رآه من صباؿ جارية خرجت من بيت أخي أمَت اؼبؤمنُت، من دوف أف يًتؾ بوصة واحدة من جسدىا إال ووصفها، وىذا 

أخَتًا يبوُح حبالو واصفًا ما طرأ عليو من تغيَتات يبُّت شّدة تعلقو هبا، وىو ما يسّميو البعض باغبب من النظرة األوُف، و 
 يف اغبياة عامًة.

وقد يكوف بياف اغباؿ عن طريق حواٍر واصٍف ولكن بأبيات شعرية، مثل خربه عن جارية كانت تعشق موالىا 
 الذي توىف:
 تقوؿ:"

 لدل خفًض عيشو ميعجبو ميونقو رىغدً  ----ككٌنا كزكجو من قطا فػي مػفػازةو 
 (2)"فىردً  كلم أىرى شيئان قط  أىكحىشى مػًنى  ----رىيبي الػٌزمػاًف فػأيفػرًدا  أصابهما

نلحظ يف ىذين البيتُت مدى تعلُّق اعبارية بسيدىا اؼبتوىف، ومدى قساوة اغبياة عليها بعده، وىذا ىو حاؿ 
الوصفي الشعري دوٌر كبٌَت يف   العشاؽ صبيعًا إذا ما تويف أحدمها ينتحب عليو اآلخر بلهيٍب وحرارٍة، وقد كاف للحوار

كشف اغبالة النفسية اليت سبرُّ هبا الشخصية، وتصوير موقف الفقداف وما يأيت بعده من مشاعر حزٍف وغربٍة وشوٍؽ إُف 
 رؤية اغببيب أو اغببيبة، ووحدٍة تقتل روح اإلنساف وىو حيٌّ يُرزؽ مرّة تلو األخرى.

 وأيضاً خربه يف شاعٍر غيُّور:
 اؽ بني إبراىيم:كأنشد إسح"

 ما في الرٍّجاًؿ عىلىى النٍّساًء أىًميني  ----ال تأمنىنَّ على النٍّساًء كىلىو أخان 
ًإٍف تػىعىفَّفى جىهديهي   (3)"ال بيدَّ أىفَّ بًنىٍظرىةو سىيىخيوفي  ----كيل  الرٍّجاًؿ كى

اؽ بن إبراىيم( كاف شخصاً نستشفُّ من خبلؿ ىذين البيتُت اللذين يصفاف حاؿ الرجاؿ مع النساء، أّف )إسح
غيوراً، والغَتة من أشدي األمراض النفسية خطورًة على اجملتمع بأسرىا، والسيما إذا وصل اغباؿ كما وجدناه عند صاحبنا، 

اـ الرجاؿ صبيعاً، وعدـ الثقة حىت بأخيو، وىذا ظلٌم حبقي الرجاؿ والنساء معاً.  باهتي

                                                      

 .29-22أخبار النساء،  (1)

 .114، المصدر نفسو (2)

 .24( أخبار النساء، 3)
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 بنساٍء كنَّ جيلسن يف الطريق: وأيضاً من ذلك خرب الشاعر الذي أُعجبَ 
 مٌر شاعر بنسوةو فأعجبو شأنهنَّ، فجعل يقوؿ:" 

 نػىعيوذي باهلًل من شىرٍّ الشياطينً  ----إفَّ النٍّساءى شىياًطينه خيًلٍقنى 
 قاؿ: فأجابتو كاحدةن منهن كجعلت تقوؿ: 

 (1)"رَّياحينً ككيٌلكيم يىشتىهي شىمَّ ال ----إفَّ النٍّساءى رىياحينه خيًلقنى لىكيٍم 
ة عن أفكار الشخصيات وآرائها، وَف يكن من خبلؿ  قبد أّف ىذا اغبوار كاف من خبلؿ أبيات شعرية، معربي
السؤاؿ واعبواب، بل من خبلؿ بيت شعريٍّ تبوُح لنا الشخصية دبا خيتلج يف نفسها، فالشاعر أراد أف يُبُّت شدَّة إعجابو 

ؼبفردات اؼبناسبة لوصف صباؽبنَّ، أّما اليت أجابتو َف تعجبها وصفهّن بػ)الشياطُت(، بالنسوة، ولكّنو َف يفلح يف اختيار ا
فّردت عليو مصححًا إياه بلفظة أكثر قربًا من صباؽبّن وسحرىنَّ وىي )رياحُت(، فكاف الّرد مناسبًا ؼبقتضى اغباؿ ومعرباً 

مشاعر النساء ورىافة إحساسهّن ودقّتهنَّ يف عن اعًتاضهّن على ىذا الوصف، وفيو )الّرد( داللة واضحة على رقّة 
 االختيار عموماً ويف الكبلـ خصوصاً.

وىذا النوع من اغبوار حباجة إُف قدرة لغوية وببلغية كبَتة، وإُف خياٍؿ خصٍب، كي يُنمي اؼبشاعر واألحاسيس 
لو من مشاعر وأفكار وجيسدىا، ويرسم الشخصيات ويصوير اؼبواقف واألحداث، ويكشف عّما خيتلج يف نفسو وعق

.  وآراء، حبيث يظهر كّل ذلك أماـ ناظري القارئ ؾبسداً و ؾبسماً يف مشهٍد سينمائي معربي
 الحوار التحليلي:-9

يعدُّ اغبوار التحليلي النوع الثاين من اغبوار اؼبرّكب، ويدخل الوصف يف تركيبو، إال إنّو وصٌف خيرج عن 
ربليل األوضاع النفسية واالجتماعية للشخصيات، وتصويرًا للظروؼ النوعية اليت  استعماالتو اؼبعتادة، ليكوف جزءًا يف

ميّروف هبا، ويؤدي اغبوار التحليلي دورًا مساعدًا للسرد يف ؾباؿ تعميق الوصف الًتكييب للشخصيات وأحواؽبا يف سياؽ 
ل البيانية أو اإليضاحية، منها التوقع النص اػبربي، ويف تصوير األحداث واؼبواقف وتطويرىا، ويستعمل عددًا من الوسائ

واالستنتاج واؼبقارنة والتحليل الباطٍت اػباص، ويف بعض األحياف يلجأ إُف توظيف األمثاؿ واغبكم وأحاديث األمم 
 (2)السالفة والتحليل النفسي.

 ومثاؿ ذلك، خربه: 
ين كثالثان كال أىتىيقَّني أىنَّوي قد عمَّني الماءي كال أىنٌي جاء رجله إلى ابن عقيل، فقاؿ لو: إنٍّي أىغتىًمسي في النَّهًر غىمسىتى "

! فقاؿى لو: ال تيصىلٍّي. ًقيلى لو: كيف قيلتى ىذا؟ قاؿ: ألٌف الرسوؿى اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿ: ))ريًف ى القى  لىمي قد تىطىهَّرتي
كاف نصراني ، ك"(3)"يًن كثىالثان كىيىظين  أنَّوي ما اغتىسىلى، فهو مىجنيوفه عىن المىجنوًف حىتَّى يىفيقى((، كىمىن يىنغىًمسي في النَّهًر مىرَّتى 

                                                      

 .951ذكياء، أخبار األ (1)

 .59-51ينظر: الحوار القصصي،  (2)

 .151أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (3)
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يختلف إلى الضٌحاؾ بن مزاحم، فقاؿ لو يومان: ًلمى ال تيٍسًلم؟ قاؿ: ألٌني أحب  الخمر كال أصبر عنها. قاؿ: فأسلم 
 (1)"إف رجعت عن اإلسالـ قتلناؾكاشربها، فأسلم، فقاؿ لو الضٌحاؾ: إٌنك قد أسلمت ا ف، فلف شربتى حددناؾ، ك 

نلحظ يف ىذين اػبربين أّف الشخصيات قامت باستعماؿ اغبوار التحليلي ؼبا لديو من "طاقة تعبَتية أكثر تركيزاً 
، ففي اؼبثاؿ األوؿ: قاـ )ابن عقيل( بتوظيف حديٍث للرسوؿ )صلى اهلل عليو (2)من طاقة اغبوار اجملّرد أو اغبوار الوصفي"

ليلو لنفسية الشخصية السائلة وحكمو الذي أطلقو يف حقيها، مستعينًا باػبربة الكبَتة اليت ميتلكها يف معرفة وسلم( يف رب
اغبالة النفسية للشخصية اليت يقابلها، فاغبوار ىو الوسيلة األمثل ؼبعرفة ماىية الشخصية، أّما يف اؼبثاؿ الثاين: فقد استدرج 

نّو ال يقبل الدخوؿ يف اإلسبلـ إال إذا أُبيح لو شرب اػبمر، وىذا ما فعلو أقنعو )الضّحاؾ( النصراين بكبلمو، وعرؼ أ
بالدخوؿ إُف اإلسبلـ وُشرب اػبمر وكأنّو أمٌر طبيعٌي ومباٌح لدى اؼبسلمُت، ولكّنو بعد تنفيذه ؼبا طلبو منو؛ أي بعد 

سلماً فعليو واجبات عليو التقيد هبا، وؿبظورات دخولو إُف اإلسبلـ، بدأ )الضّحاؾ( يشرح وُيّلل لو أنّو اآلف وقد أصبح م
سبنع من فعلها، مثل: شرب اػبمر، وإال فاغبدُّ، وإف فّكر بالرجوع عن اإلسبلـ قُتل العتباره من اؼبرتّدين، وقد كشف 

 للقارئ عن الطبقة االجتماعية اليت تنتمي إليها الشخصيتاف؛ وىي طبقة العلماء واغبكماء.
 يف األفكار فرصة لبسا ليس وىو غايتها، كبو اؼبفردات ربريكُ  اغبوار مهَمة "إفّ  ظباعيل(الدين إ )ِعزّ  ويذكر

 اؼبتحاورين حبركة اغبوار يرتبا أف وال بدّ  مباشرة، الفكرة بصفة يكشف وال الشخصية، أبعاد يكشف فاغبوار ؾبّردة، صورة

 اؼبسرحية، فيتنوع أو القصة يف ووضعها نفسيتهاو  فكرىا مع متوافقاً  شخصية كلّ  حديث حىت يكوف والشعورية؛ العقلية

 .(3)" اؼبتحدثة الشخصيات بتنوع اغبوار
 ومن ذلك أيضاً، خرب )جذمية مع الزباء(:

إذ قتػػل جذميػػة أبػػا الزبػػاء واسػػػتوُف علػػى ملكػػو، ولكّنهػػا َف تتنػػازؿ وظلَّػػػت ربػػاوؿ إُف أف جػػاء الفػػرج، ورجعػػػت إُف 
جم  خاٌصتو فشػاكرىم ش )األبرص( علق قلبو بالزباء فأرسل إليها من خيطبها، و"أرض أبيها وملكو، ولكن جذمية أو األبر 

فسػكت القػـو ، ككػاف عػاقالن لبيبػان ككػاف خازنػو كصػاحب أمػره كعميػد دكلتػو ،يقاؿ لو قصير بػن سػعدفي ذلك، ككاف لو عبد
ء ال ترغػب فػي مػاؿ كال جمػاؿ ف الزبػاء امػرأة قػد حرمػت الرجػاؿ فهػي عػذراإأبيت اللعن أيها الملك  :فقاؿ ،كتكلم قصير
كإنما ىي تاركتك رىبة كحذار دكلة، الحقد دفين فػي سػويداء القلػب لػو كمػوف ككمػوف النػار  ،ر كالدـ ال يناـأكلها عندؾ ث

كقػد رفػ  اهلل  ،كلهػن فيػو منتفػ  ،كللملػك فػي بنػات الملػوؾ األكفػاء متسػ  ،كإف تركتو تػوارل ،في الحجراف اقتدحتو أكرل
 ،يػا قصػير الػرأم مػا رأيػت كالحػـز فيمػا قلتػو :فقػاؿ جذيمػة. فػيمن دكنػك كعظػم شػأنك فمػا أحػد فوقػكقدرؾ عن الطم  

،...، قاؿ: أيها الملػكن  ر لو منو كال كزر فوجو إليها خاطبان فامرئ قدر ال م لٌ كلك ،كلكن النفس تواقة إلى ما تحب كتهول
، ...، أرل القدر يسػابق الحػذر كال يطػاع  لقصػير أمػر، ...، لػيس لألمػور بصػاحب مػن لػم ينظػر فػي كٌل عـز ال يؤيد بحـز

فػلف القػـو أف تلقػوؾ غػدان فرقػان كسػاركا أمامػك كجػاء قػـو كذىػب قػـو فػاألمر العواقب كقد يستدرؾ األمر قبػل فواتػو، ...، 
نقضوا عليك كأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم ا )جمعان كاحدان( تلقوؾ رزدقان كاحدان  بعده في يدؾ كالرأم فيو إليك كأف

                                                      

 .155أخبار األذكياء،  (1)

 .59ينظر: الحوار القصصي،  (2)

 .955القضايا النقدية عند عٌز الدين إسماعيل، رسالة تقدـ بها: كليد بن عبداهلل الدكسرم،  (3)
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، ...، كقػاؿ: صػدقت يػا قصػير، فقػاؿ قصػير: أيهػا الملػك! من كل جانب فأحدقوا بػك فقػد ملكػوؾ كصػرت فػي قبضػتهم
أبطأت بالجواب، حتى فات الصواب، ...، قاؿ )بعد قتل جذيمة(: سعى المقدر بالمىلًك إلػى حتفػو علػى الػرغم مػن أنفػي 

 (1).".كأنفو، .

قصير بن كبَتًا يف تصوير اؼبواقف وتطوير األحداث ورسم الشخصيات، فاحمللل )قبد أّف للحوار التحليلي دورًا  
( من خبلؿ حواره التحليلي؛ حاوؿ أف يصف حاؿ اؼبلك يف عظمتو وجبللو وقدره وىيبتو، وحاؿ الزباء كامرأة سعد

االنتقاـ، وعبأ يف حواره التحليلي عذراء ال هتمُّها ماٌؿ وال رجاٌؿ، وبُّت حاؿ اؼبلك مع الزباء؛ وىو اغبقد والثأر واغبرب و 
إُف التحليل النفسي لشخصية الزباء، فهي امرأة حقودة وصاحبة ثأٍر ال تغفر، وما منعها من األخذ بو واالنتقاـ ؼبقتل 
أبيها إال ـبافة قوة جذمية أو األبرش، وىي بانتظار فرصة ساكبة للنيل منو، وطرح مسألة الزواج ويف ىذا الوقت بالذات 

 ( ردُّه.الزباءؾبازفًة وفّخاً واضحاً لؤلبرش ال ميكنها ) يُعدُّ 
( الذي ميثل الشخصية الفطنة واغبكيمة واغبنكة القصيرورسم لنا ىذا اغبوار ثبلث شخصيات ـبتلفة: األوُف ) 

( اليت سبّثل الشخصية اغبقودة ءالزبا( الذي مُيثيل الشخصية اؼبتهويرة واؼبستهًتة والشهوانية، والثالثة )األبرشواؼبتنبئة، والثانية )
واؼبنتقمة والثائرة، وكشف لنا نواياىا، فاألوؿ كاف يريد التقيد بالعقل واغبكمة ؿباواًل مساعدة ملكو، والثاين كاف يصبو إُف تلبية 

لعربية يف ىذا اغبوار خَت نزواتو وشهواتو غَت آبٍو دبا قد ُيصل لو، والثالث كانت تريد االنتقاـ واألخذ بالثأر، وقد وظََّف األمثاؿ ا
( و)القدر يسابق اغبذر وال  توظيف يف سبيل إفهامو وإقناعو بالعدوؿ عن فكرة الزواج من الزباء، مثل قولو: )كّل عـز ال يؤيد حبـز
يطاع لقصَت أمر( و )ليس لؤلمور بصاحب من َف ينظر يف العواقب وقد يستدرؾ األمر قبل فواتو( و )أبطأت باعبواب، حىت 

 الصواب( و )سعى اؼبقدر باؼبلك إُف حتفو رغم أنفي وأنفو(. فات
ونبلحظ مدى براعة ىذه الشخصية يف التحليل النفسي للشخصية اؼبقابلة من خبلؿ حواره، ويف ربليل اؼبواقف، 

اـ ناظري واستنتاج بوادر األمور من خبلؿ التجارب السابقة، ومن مّث توقع أو تنبؤ ما ستؤوؿ إليو األحداث، وتصويرىا أم
الشخصية والقارئ، ومعرفة أمهيية الوقت ووضع اػبطا البلزمة للحيلولة دوف وقوع اػبسائر؛ ألهّنا دائمًا تستبق األحداث دبراحل، 
فهذا اغبوار التحليلي ىو الذي يرسم للقارئ الشخصيات اليت تؤدي أدوارًا يف اػبرب، ويكشف عن نواياىا الباطنية، ويصّور 

 يف اغبرّية لشخصياتو أطلق بأنو يشعر اؼبؤلف بل أو السارد بوجود يشعر ال إليو الفضل يف تطويرىا، فػ"القارئاألحداث، ويعزى 
 . (2)اؼبناسبة" بلغتها ذاهتا عن التعبَت

 الحوار الداخلي أك الصامت:-9
ا( على كبٍو ضبيِم عبارة عن "األقواؿ اليت توجهها الشخصية إُف ذاهتا لتواجهها عارضة عليها أمرىا )أو أمر غَتى

جيعُل مادة ىذه األقواؿ الذاتية حصَتة عاَِف الشخصيِة اليت تعيُشها، فبل يظهر منها لغَتىا شيُء، وإمّنا ىي تنشئها وتتوجُع 
هبا لذاهتا توُجع األبكم، وعندئٍذ تعرض على نفسها بأماف وال زبلو من عنت كّل ما يعتلُج فيها من دفقات قلٍب، وؽبذا 

قد ميثيل "مظهراً من مظاىر .(3)األداة من أىم الوسائل الفنية إلبراز التأزّـِ واضطراب العبلقة بُت الفرد وغَته" اعتربت ىذه
                                                      

 .104-105أخبار األذكياء،  (1)

 .101رسم الشخصية في ركايات حٌنا مينو، فرياؿ سماحة،  (2)

 .99الحوار خلفيات كآلياتو كقضاياه، د.الصادؽ قسومة،  (3)
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االنسجاـ مع الذات أو العكس كأف يكوف تعبَتًا عن صراع الظاىر والباطن كما ىو الشأف عند الشخصيات 
ويعٍت بو أيضًا "إيراد ، (2)يس موجهًا ألشخاص آخرين"أو ىو "خطاٌب طويل تفضي بو شخصية واحدة ول، (1)اؼبنافقة"

 . (3)أفكار الشخصيِة إيراداً ِمثلما تَّ تلفيظها يف ذىن الشخصية"
ىو اغبوار الذي خيتص بالذات وحدىا، ويدور بُت الشخص وذاتو، فيكوف مرسبًل ومستقببًل يف الوقت نفسو، 

ومن الثابت أف تعبَت النفس عن انفعاالهتا يضيف للمشهد أبعاداً وىي مقولة غَت ُمعلنة، ويرجح حصوؽبا داخل النفس، 
وىذا اغبوار السري غَت مسموع، وىذا  (4)لتصوير الصراعات يف باطن الشخصية، وما يعتملها من مشاعر وأحاسيس،

وإذا   (5)ة النفسية،النوع من اغبوار ىو وسيلة هبا يرُِبز الكاتب أفكار الشخصية وآراءىا وأحاسيسها واضطراباهتا من الناحي
كاف اغبوار الداخلي "غَت منطوؽ؛ أي مؤلَّفًا من التفكَت ذي الصوت العاِف للشخصية فإنّو يشّكل مونولوجًا داخلياً، 

أّما )فاتح عبدالسبلـ( فقد قّسم اغبوار الداخلي ، (6)وإذا كاف منطوقًا فإنّو يشّكل مونولوجًا خارجيًا أو مناجاًة للنفس"
 (7)اع، وىي: حوار التيار الوعي، واؼبونولوج، ومناجاة النفس، واالرذباع الفٍّت.على أربعة أنو 

، وذلك ألسباٍب عّدة منها: الوقوؼ على مناذج تؤكد المونولوجوقد اقتصرت دراستنا للحوار الداخلي على 
ق بطبيعة اػبرب؛ ألهّنا نصوص من دوف األنواع األخرى يف ىذه اآلثار اػبربية، وما يتعلّ  للمونولوجاستعماؿ )ابن اعبوزي( 

سردية تتسم خباصية االختزاؿ أو اإلجياز أو االقتصاد يف التعبَت دبا ال يعيُبو، والتكثيف دبا ال يؤثر يف فهم اؼبعٌت، واإلطالة 
يف بعض األحياف توضيحًا لبعض الغموض الذي قد يكتنف اػبرب، فهو نوع من جنس السرد تتسم بالبساطة يف اغبوار 

ارجيًا أـ داخلياً، سواء أكاف اغبوار لشخصية رئيسية أـ ثانوية، أّما )اؼبناجاة( فلم قبد ؽبا أمثلة تؤكد وجودىا يف سواء خ
 ىذه األخبار.

( فمن األنواع اؼبستحدثة، اليت يعزى ظهورمها متزامناً حوار تيار الوعي، كاالرتجاع الفٌنيوأّما النوعاف اآلخراف ) 
اغبديثة يف الفكر واألدب والعلم يف بداية القرف العشرين، وَف نِقْف على أمثلة تؤكد استعماؿ  النظريات النفسية مع ظهور

  (8)اؼبؤليف ؽبما.
 Monologue: المونولوج-

ىو "مصطلٌح ىجُت دخيل جيَء بو من قوؿ الفرنسيُت على يد أديبهم الشهَت )إدوارد دي جورداف( 
رسَ ، (1)ـ("7647-7727)

ُ
 .(2)ٍل، يف ُحُضوِر ُمسَتِمٍع حقيقي أو ومهي"ىو "نشاٌط أحادي ؼب

                                                      

 .24معجم مصطلحات األدب اإلسالمي، د.محمد بن عبدالعظيم بنعزكز،  (1)

 .193 المصطلح السردم، (2)

 .499معجم السرديات،  (3)

 .50م، فوز سهيل نزاؿ، ينظر: لغة الحوار في القرآف الكري (4)

 .499ينظر: معجم السرديات،  (5)

 .193، ( المصطلح السردم6)

 .190-119ينظر: الحوار القصصي،  (7)

 .152ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (8)
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وعبارة عن "كبلـ غَت مسموع أو ملفوظ، تُعربي بو الشخصية عن أفكارىا الباطنية األقرب اُف البلوعي، وىي 
 ، يُعدُّ اؼبونولوج إحدى أىم الصيغ التوصيلية اليت هتدؼ إُف "ربقيق الصلة العبلئقية(3)أفكار َف زبضع للتنظيم اؼبنطقي"

، (4)بُت الذات بوصفها كينونة نفسية ووجودية، وبُت الذىن بوصفو كينونة عقلية توليدية متصلة باػبياؿ والذاكرة معاً"
 .(5)ولديو القدرة على كشف "النواحي النفسية والشعورية اليت زبتلج يف األعماؽ الباطنية للشخصية"

عياً، فينطلق من نقطة معلومٍة ىي الذات ومن مّث يعود إليها وتغلب عليو الذاتية والفردية لكونو حواراً دائريًا ترجي
مباشرة، فهو من ىذه الناحية متكامل، مكتٍف بذاتو، ألّف الشخصية فيو تتساءؿ وال حاجة إُف جواب، إال أف جييء 

لوبوؾ( على  ويُطِلق )بَتسي (7)لذا قالوا أنّو جيعل العقل يتحدث مع نفسو، (6)ذلك من تلقاء نفسو ومن داخلو أيضاً،
التأمبلت والتداعيات احملصورة يف ذىن الشخصية مصطلح )الدراما الساكنة(، وىذا بعكس اغبوار اػبارجي الذي يعدُّه 

ونستطيع القوؿ إّف اؼبونولوج تقنية تسمح باالطبلع على أفكار  (8)مسرحة للحركة واألفكار ويسميو )الدراما الناطقة(،
ا الداخلية )اػبيالية والواقعية( وُتسِهُم يف بناء الشخصية، وإدراؾ مكامن أسرارىا الشخصية ومشاعرىا، وفهم عواؼبه

النفسية من صراعات وتناقضات، بكّل صدؽ وحرية من دوف الُنطق هبا علناً بل تكتفي فقا بالتفكَت واحملاورة مع النفس 
 من دوف أف يُعِلَم اآلخرين بذلك. ومثاؿ ذلك، قولو:

: فخرجتي كجئتي " ، فلذا ال ًحسَّ منهم، كال أثرى لهما،قاؿى فجعلت أطيل الذٌكر، كأرجم الٌظٌن، حٌتى إذا  بما طلىبى
فعجب الناس ، "(9)"فبقيت طوؿى ليلتي أتقلَّى على جمًر الغضا ال أعرؼي أينى أنا ،...،جٌن الليل كفي قلبي لهيب الٌنيراف

 (10)"رفها كقالت معي إلى البيت أقم عندم اليـومن ذلك كتشككت أنا في نفسي كقلت لعلها أرضعتني كأنا ال أع
نلحظ استعماؿ اؼبونولوج على سبيل بياف اغبالة النفسية اؼبضطربة للرجل وكشفها، واليت كانت نتيجة ترؾ 
العاشقُت لو وحيداً من دوف أف يُعِلماه دبكاهنما أو دبكانو، فنقل من خبللو صورة تقريبية عن ىذه اغبالة إُف القارئ، فقد 

ّل الرجل مشغوؿ الباؿ ُياور نفسو، فيفكير فيهما تارة ويف مكانو ونفسو تارة أخرى، وال يوجد شيء أسوء من االنتظار ظ
 يف قلق. 

أّما السارد يف اؼبثاؿ الثاين فهو السارؽ، وقد تعجب من حاؿ اؼبرأة العجوز اليت احتضنتو وقبلتو وكأهّنا تعرفو، 
 يف تصرفاهتا، وبدأ بسؤاؿ نفسو واعبواب عليو للوصوؿ إُف حّل ؽبذه اؼبعضلة. وبدأ األمر من ىنا حُت شكك السارؽ

                                                                                                                                                                                

 .112في نظرية الركاية،  (1)

 .950معجم المصطلحات األدبية المعاصرة،  (2)

 .45القصيرة، أحالـ عبداللطيف حادم، ( جماليات اللغة في القصة 3)

  .159( الحوار القصصي، 4)

 .954فن الركاية في المملكة العربية السعودية بين النشأة كالتطور، السيد محمد ديب،  (5)

 .111ينظر: الحوار القصصي،  (6)

 .999ينظر: نظرية األدب، أكستن كارين كرينيو كليك، تر: محي الدين صبحي،  (7)

 .95الحوار القصصي،  ينظر: (8)

 .193أخبار النساء،  (9)

 .154أخبار األذكياء،  (10)
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 ويتجّلى ىذا النوع يف أخبار كثَتة البن اعبوزي، منها:
فتأذل  ،دخلت على أبي نصر بن أبي زيد كعنده علوم مبـر :ركل أبو جعفر محمد بن موسى الموسوم قاؿ"

ما أظنك  :فقاؿ ،نعم :فقلت ،بن عمك ىذا خفيف على القلبا :بو نصرفلما نهض قاؿ لي أ ،بطوؿ جلوسو ككثرة كالمو
 كىو الثقيل كىذا المعنى الذم أراده أبو سعيد بن دكست: ،ففكرت فعلمت أنو أراد خفيفان مقلوبان  ،فهمت

 كأثقل مني زائرم ككأنما ... يقلب في أجفاف عيني كفي قلبي
 (1)"ان على القلبفقلت لو لما برمت بقربو ... أراؾ على قلبي خفيف

فدخل ىو إلى الدكاف  ،فعلمت أنو احتاؿ على الغالـ كقت المساء لما انصرفت أنا كبقي الغالـ يحمل الدراب"
فلما جاء  ،نو أخذ الدراىم كجلس طوؿ الليل خلف الدرابإك  ،فاختبأ فيو كمعو مفتاح القفل الذم اشتراه يق  على قفلي

  (2)"كإنو ما فعل ذلك إال كقد خرج من بغداد ،خرجالغالـ ففتح داربين كحملها ليرفعها 
استعاف الكاتب باغبوار الداخلي )اؼبونولوج( لكشف أفكار الشخصية، ومشاعرىا وتوقعاهتا، فهذه األمثلة تبُّت 

أو مدى أمهّية ىذا النوع من اغبوار ألّف السارد واؼبسرود لو الشخصية نفسها، لذا ال ُيتاج مثل ىذا اغبوار إُف الّرد 
اإلجابة، ولكن يشرح لنا أفكاره وذبليات مشاعره إزاء ما ُييا بو، فقد رجع السارد األوؿ إُف ـبزونو اؼبعريف والثقايف لبياف 

( وتوضيحو، وبعد مراجعتو ؼبا ظبعو من معلومات أدرؾ اؼبعٌت اؼبنشود؛ وىو )الثقيل خفيف على القلباؼبقصود من قوؿ )
لفوظ، والسارد الثاين وىو صاحب الدكاف قاـ باستفسار غبلمو واستجوابو من أجل على القلب(؛ أي بعكس اؼبعٌت اؼب

معرفة كيفية فتحو وإغبلقو لدكانو، وبعد األخذ باػبيوط األولية من اؼبعطيات اؼبادية استطاع أف يربا بُت ىذه اعبزئيات 
كّل ذلك يف نفسو وذىنو من دوف البوح لتكوين صورة كلّية عن ؾبريات اغبدث، وكيفية قياـ السارؽ بعملية السرقة، و 

 واإلفشاء بو علناً أماـ الناس، كي ال تفشل خطتو اليت وضعها. 
 ويف خرٍب آخر:

فقلت: لو نزلت تحت الٌشجرة كترٌكحت مبٌردان! فنزلت كشددت فرسي بغصنو من أغصانها، ثٌم جلست كقٌدمت "
، كإذا فارسه يطرد عنزان كأتانان، فلٌما قرب مٌني إذا شرابي، فلذا بغبارو قد سط  من ناحية الحٌي فبدت لي ثالث ة شخوصو

غالـه حديا الٌسٌن راكبه على فرسو عليو درعه أصفره كعمامة خز سوداء، كإذا فركع شعره تناؿ كعبو. فقلت في نفسي: 
 (3)"أعجلتو لٌذة الٌصيد، فأخذ ثوب امرأتو كنسي ثوبو

صراحة أو قد تنهض بأداء فعل يوازي الرد عن استشارهتا،  قبد أّف الشخصية زباطب وتستشَت نفسها، وترد
وردّبا ذبيب عن سؤاٍؿ غَت مطروح يف اغبوار، وعند رؤيتو لغبلـ ُمقبٍل عليو هبذا الشكل اؼبوصوؼ، يقع يف نفسها سؤااًل؛ 

ـ، ومن الواضح أف وىو )من ىذا الغبلـ؟(، وذبيب يف السطر األخَت على نفسها، ُمؤوياًل ما تراىا من صورة ىذا الغبل
؛ دبعٌت أف السفر   اؼبونولوج كشف عّما كانت الشخصية تفكر فيها من أمور معنية بالسفر وزمنو، إلّف التربيد من حّر اليـو
كاف يف فصل الصيف، والوقت منتصف النهار ألّف اغبّر يف ىذا الوقت يِصُل إُف ذروتو، حيث اغباجة إُف مكاٍف تسًتيح 

                                                      

 . 142أخبار األذكياء،  (1)

 .159المصدر نفسو،  (2)

 .139( أخبار النساء، 3)
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اء ومشقَّة السفر، ومعرفة الشخصية اؼبقبلة عليها، فقد تكوف لصًا مثبًل، ومن البدىي أف تعتمد على فيها ودابَّتها من عن
قبل عليها، وذلك من خبلؿ مبلبسها ودابتها وشكلها اػبارجي 

ُ
حاسَّة الرؤية )العُت( كاستنتاج أوِف يف معرفتها غباؿ اؼب

 وما ُيملها من متاع، ...إٍف.
واع اؼبونولوج ألنّو يوجو من داخل الشخصية إُف اػبارج، من دوف أف ينتظر الّرد اؼبباشر وميثل الدعاء نوعًا من أن

 من اؼبخاطب، ألنّو موجو إُف ذات اهلل سبحانو وتعاُف، وىو على ثبلثة أوجو: 
 ضرٌب منها توحيد اهلل والثناء عليو، كقولك: يا اهلل ال إلو إال أنت، ربّنا لك اغبمد.-7
فو اهلل ورضبتو وما يُقريُب منو، كقولك: اللهم اغفر لنا، ري ارحم والدي كما ربياين ضرٌب يف مسألة ع-4

 صغَتا.
 (1)ضرٌب يف مسألة نيل اغبظ من الدنيا، كقولك: اللهم ارزقٍت مااًل وولداً.-1

 ومثاُؿ ذلك، خربين ؼبرأة ورجل تتناجياف دبا يف داخلهما:
طة جدبة فبينا أنا أطوؼ بالكعبة إذ أبصرت جارية من أحسن حججت في سنة قح :قاؿحدَّثنا ابن الشيظمي "

إلهي كسيدم ىا أنا أمتك الغريبة كسائلتك الفقيرة حيا ال  :الناس قدان كقوامان كخلقان كىي متعلقة بأستار الكعبة تقوؿ
فت كجهان رقيقان عند الفاقة نقابي فكش تً فى شى حجابي ككى  الحاجةي  تً كى تى عليك بكائي كال يستتر عنك سوء حالي قد ىى  ىيخف

كصانو ماء الحياء قد جمدت عني كف المرزكقين كضاقت  ىالغن الذؿ كذليالن عند المسألة طاؿ كعزتك ما حجبو عنو ماء
 (2)"... بي صدكد المخلوقين فمن حرمني لم ألمو كمن كصلني ككلتو إلى مكافأتك كرحمتك كأنت أرحم الراحمين

 قاعدان كيقوؿ: الشتاء في يصلي اعرابيان  كرأيت قاؿ االصمعي:"
  قبلتي نحو ميوميان  طيهر غير على ----قاعدان  صالتي من اعتذارم إليك 

 طيٍّ ريكبتي على تقول ال كرجالم -----طاقة  رب   يا الماء ببرد لي فما
 (3)" صيفتي كجو في عشتي  إف كأقضيكىوي  -----جاىدان  رب   يا أقضيو كلكنني        

لُت أف اغبوار اؼبستخدـ ىو اغبوار الداخلي من نوع الدعاء، حيث إّف الشخصية تتكّلم نلحظ يف ىذين اؼبثا
بشكل انفرادي، ولكن بصوٍت عاٍؿ مسموٍع لدى اغبضور أو خفي ال يسمعو أحد، مقدمًا ما يعتلج داخل نفسها من 

، لذا من اؼبفّضل واألحسن أف أحاسيس ومشاعر وأفكار قد ُدِفَنت يف أعماقها، ولكّنها اآلف باتت ثقيلة على كاىلها
تبوح هبا صراحة من دوف قيٍد أو شرٍط، وردّبا يعزى الغرض من تسجيلها إُف اإلُياء حبركة العقل اؼبتدفقة اؼبستمرّة من 

 جهة، وأمهّية ىذا البوح أو التصريح يف باقي عناصر اػبرب من أحداث وشخصيات وزماف ومكاف من جهٍة أخرى.
عن الزمن بشكٍل جلي أماـ ناظري القارئ، فاػبرب األوؿ يكشف عن زمن القحا ويكشف ىذاف اغبواراف 

الذي يُنِشر بظبللو السوداوية على كاّفة طبقات اجملتمع من اعبوع والفقر واؼبرض والعوز، واػبرب الثاين يكشف عن زمن 

                                                      

 .1920/  13ينظر: لساف العرب،  (1)

 .193أخبار األذكياء،  (2)

 .29أخبار الحمقى كالمغفلين،  (3)
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نساف وتعًتيو األمراض من كّل الربودة؛ وىو فصل الشتاء، وزمن الشيخوخة الذي َيضُعُف فيو اعبسد وخِيرُّ قوى اإل
 جانب. 

وقد استخدمت الشخصية يف اؼبثاؿ األوؿ الدعاء من النوع الثاين وىو اسغفار اهلل ونيل العفو واؼبغفرة، ولكن 
 الشخصية يف اؼبثاؿ الثاين قاـ بنظم أبياٍت للبوح دبا يريُد اإلفصاح عنو، ولكن اؼبهم أف ننويه إُف أّف للدعاء أمهية كبَتة يف

إراحة نفس الشخصية وإزاحة شيٍء من مهومها، فالشخصية األوُف: وىي امرأة شريفة وعفيفة ولكن اغباجة إُف لقمة 
العيش دفعتها إُف الكشف عن حجاهبا، وفعل ما َف ربب فعلها؛ فهي مثاٌؿ عن حياة الفقر والبؤس واليأس اليت كاف 

اذباه اجملتمع والناس ألهّنا تقوؿ: بأهّنا ال تلـو من َف يعيشها معظم الناس آنذاؾ، كذلك كاشفة عن وجهة نظرىا 
يساعدىا، ؼبعرفتها باغبالة اليت ميرُّ هبا اجملتمع يف ىذه األوقات الصعبة؛ أي أهّنا َف تتخذ نظرة سلبية اذباه ؾبتمعها، 

قدرة اعبسدية البلزمة اليت والشخصية الثانية: الرجل الذي اشتدَّ عليو مرضو فظّل قاعدًا أثناء صبلتو، وَف يكن لديو ال
تسمح لو بأداء الصبلة وفق الضوابا الشرعية اليت وضعت ؽبا، وال باستخداـ اؼباء للطُهور والوضوء بسبب برودتو، 
 فيستغفر ربّو لعجزه وقّلة حيلتو، وىو سبثيٌل ومنوذٌج عن اإلنساف اؼبتفائل الذي يؤمن بسعة مغفرة ورضبة اهلل سبحانو وتعاُف.
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 مدخل
آثارنا إّف عناصر السرد اليت تكّوف النصوص السردية عمومًا ىي: )اغبدث، والشخصية، والزماف، واؼبكاف(، لذا 

 اغبديث عن كّل منها يف مبحث ـبصص هبا، لكي نبُّت أمهّية دور كّل منها يف ىذه النصوص اػبربية على حدة. 
ال بّد من اإلشارة إُف العبلقة الوطيدة اليت تنشأ بُت اغبدث والشخصيات وتربطهما معاً، حبيث ال ميكن الفصل 

فالشخصية "تعدُّ مصدراً ، (1)ّل منها اآلخر، ويقـو على خدمتو"بينهما، فػ"اغبدث والشخصية واؼبعٌت وحدة. ويساند ك
أو زمانية، وتتبلور ىذه األحداث يف الزماف،  (*)أساسيًا للحدث، ألهّنا تنتج أفعااًل، تًتابا فيما بينها بعبلقات سببية

موقف الشخصيات،  "ما من تغَّت يطرأ على بنية األحداث إاّل وينعكس مدًا وجزرًا على و، (2)لتكويَف اغبدث"
يف ىذا الصدد و ، (3)ويؤثّر سلبًا و إجيابًا على الصبلت اليت ذبمع ىذه األخَتة دبن يشاركها يف النهوض بالسرد"

 .(4)"ما الشخصية غَت تقرير اغبدث؟ ما اغبدث غَت تقرير الشخصية(: "ىنرى جيمس)يقوؿ 
ف "تتبناه شخصية من الشخصيات يف القصة، وكي يتطور اغبدث ويؤدي دوره يف البناء العاـ للقصة ال بّد أ

وعلى ىذا يظل الفعل بعيدًا عن كونو حدثًا فنيًا إال إذا تفاعل مع الشخصية، ومن مث يصبح مقومًا من مقوماهتا الفنية 
، فبل وجود غبدث إال " عندما يتضافر عنصراف: الشخصية من (5)ومن ىنا ارتبا حدث القصة ارتباطاً وثيقاً بالشخصية"

ة واغبقل الدالِف من جهة ثانية. فالفعل الصادر عن الشخصية يعّد حدثًا يف حدود أنّو يقـو بتحطيم حاجز ما، أو جه
 .(6)يقـو خبرؽ قانوف ما، أو يقـو باػبروج عن مألوؼ ما"

ّلى أمهّيتهما أّما الزماف واؼبكاف فعنصراف سردياف متبلزماف، يؤثراف يف بقية العناصر السردية ويتأثَّراف هبا، وال تتج
إاّل من خبلؿ العبلقات اليت تنشأ بينهما وبُت بقية العناصر األخرى، فكّل قّصة تقتضي وجود "نقطة انطبلؽ يف الزمن 

                                                      

 .155ختارات، د.الطاىر أحمد مكي، القصة القصيرة، دراسة كم (1)
بين مجموعة من المواقف كاألحداث، كالسببية يمكن أف تكوف ظاىرة )إف مارم تحب القراءة ألنها  السببية : "عالقة سبب كنتيجة (*)

ية." )المصطلح ذكية( أك ضمنية )لقد كانت تمطر كلهذا أصيب جوف بالبلل( كحينما تكوف ضمنية فلٌنها تستنتج على أسس منطقية كضركر 
 (.41السردم، 

 .12البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (2)

 .944بنية الشكل الركائي،  (3)

 .921نظرية األدب،  (4)

 .91، شاكر النابلسي، -دراسة نقدية في فن انطواف تشيكوؼ القصصي–النهايات المفتوحة  (5)

   .99اصفة( لحنا مينو نموذجا، سعيد بنكراد، ركاية )الشراع كالع -( سيميولوجية الشخصية السردية6)
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، فضبًل عن أّف "الزماف بأنواعو (1)ونقطة إدماج يف اؼبكاف، أو على األقل جيب أف تعلن عن أصلها الزماين واؼبكاين معاً"
 .(2)كاف الذي ينجز فيو ولذلك فإنّو ال مناص عنو"اؼبختلفة إطاره ىو اؼب

إّف العبلقة بُت الزماف واؼبكاف "عبلقة عضوية وثيقة، فبل مكاف، يتشكَّل، ويتحوَّؿ، ويتجلَّى، إال بعامل زمٍت 
وطيدٌة جداً وىذه العبلقة  ،(3)ذاتو مسكنًا للزمن" معُّت. وال زماف، يُرصد، ويُقوَّـ وُُيدد، إال دبكاف ُيتويو، وجيعل من

بينهما، إُف اغبدي الذي استحاؿ فيو "تناوؿ اؼبكاف دبعزؿ عن تضمُت الزماف كما يستحيل تناوؿ اؼبكاف، يف دراسة تنصبُّ 
 .(4)على عمل سردي، دوف أف ال ينشأ عن ذلك مفهـو اؼبكاف، يف أيي مظهٍر من مظاىره"

 أّما الفرؽ بُت الزماف واؼبكاف، فهو كاآليت:
ذبسيد الزماف واؼبكاف، حيث إّف اؼبكاف مُيثيل اػبلفية اليت تقع فيها أحداث اػبرب أو اإلطار الذي ُيتوي اختبلؼ يف  -7

ل يف ىذه األحداث نفسها وتطورىا؛ أي إّف الزماف ميثيل اػبا الذي يسَت عليو على األحداث، أّما الزماف فيتمثّ 
 األحداث. 

إّف الزماف يُدرؾ إدراكاً غَت مباشر من خبلؿ فعلو على األشياء؛ أي اختبلؼ يف طريقة إدراؾ الزماف واؼبكاف، حيث  -4
 يرتبا باإلدراؾ النفسي، أّما اؼبكاف فُيدرؾ بطريقة مباشرة إدراكاً حسياً.

اختبلؼ يف أسلوب العرض أو التقدًن، ألّف اؼبكاف ال يظهر إاّل من خبلؿ األشياء اليت تشغل الفراغ أو اغبيز،  -1
ء ىو الوصف، بينما الزماف يرتبا ظهوره باألفعاؿ )األحداث(، وأسلوب عرض األحداث ىو وأسلوب تقدًن األشيا

   (5)السرد.

باإلضافة إُف أّف التفاعل الذي ُيصل بُت اإلنساف واؼبكاف ال ُيدث بالدرجة نفسها بينو وبُت الزماف، ويعزى ذلك  -2
ف من دوف أف تكوف ؽبم القدرة على التحكم يف إُف كوف الزماف قوة متسلطة ذات قدرة على التحكم يف مصَت اإلنسا

  (6)حركتو الدائبة.

 
 

 

 

 
 

                                                      

 .99بنية الشكل الركائي،  (1)

 .93دينامية النص،  (2)

 .995جماليات المكاف في الركاية العربية، شاكر النابلسي،  (3)

عات الجامعية، ( تحليل الخطاب السردم، د.عبدالملك مرتاض، معالجة تفكيكية سيمائية مركبة، لركاية زقاؽ المدؽ، ديواف المطبو 4)
 .90-94، نقالن عن: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 995ـ، 1990الجزائر، 

 .53ينظر: بناء الركاية،  (5)

 .99ينظر: البنية السردية في كتاب األغاني ألبي فرج األصبهاني،  (6)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 703 

 Action-Eventالمبحا األكؿ: الحدث 
يعدُّ اغبدث عنصراً رئيساً وأحد أىم عناصر اػبرب وأبرزىا، ألنّو يكّوف العمود الفقري جململ العناصر الفينة الواردة 

ليس اغبدث ؾبرد شيء عابر "إنّو أكثر من ؾبرد شيء ُيدث وكفى، يف اػبرب من ))الشخصيات، والزماف، واؼبكاف((، و 
 .(1)بل ىو يسهم يف ؾبرى عملية السرد، مثلما يسهم يف بدايتها وهنايتها"

وعلى اعتبار أف اغبدث ىو جزء متميز من الفعل يف اػبرب، ألنو "سرد قصَت يتناوؿ موقفًا أو جانبًا من موقف. 
، لذا يقع على اغبدث عبء التعبَت عن الفكرة (2)بحت سلسلة احداث يف اغببكة"فاذا ذبمعت األحداث وتبلضبت أص

اليت يريد الكاتب إيصاؽبا إُف اؼبتلقي، إذاً فاغبدث ىو "الوعاء اؼبضموين الذي تتطور حركتو عرب أجزاء بنائية أخرى تستند 
صصية بعناصرىا اؼبختلفة من وصف إليو وىي الشخصيات بغية الوصوؿ إُف  اؼبعٌت للقصة من خبلؿ نسيج اللغة الق

 .(3)وحوار وسرد"
ويعرفو )جَتالد برنس( بأنّو "سلسلة من الوقائع اؼبتصلة تتسم بالوحدة والداللة وتتبلحق من خبلؿ بداية ووسا 
وهناية، نظاـ نسقي من االفعاؿ ...، ويف مصطلح بارت فإف اغبدث ؾبموعة من الوظائف ُيتلها العامل نفسو أو 

فعلى سبيل اؼبثاؿ فإّف الوظائف اؼبنوطة بالذات يف سعيها كبو اؽبدؼ تشكل اغبدث الذي نسميو مطلبا. العوامل؛ 
، واغبدث ىو "سلسلة افعاؿ ووقائع، ؾبموع الوقائع ىو ما يكّوف خا القصة على مستوى (4)واغبدث ىو ايضا الفعل"

 . (5)الفعل السردي"
"ؾبموعة وقائع  ، فاألحداث ىي(6)الة إُف أخرى يف قصة ما"واغبدث يف أبسا تعريفاتو ىو "االنتقاؿ من ح 

ينظمها القاص يف اطار ؿبدد، فتنمو وتعنف وفق السياؽ الفٍت الذي رظبو ؽبا، وترتبا ارتباطا وثيقا بالشخصيات، ومن 
وعها، فيصبح االحداث، يرسم القاص اطار اؼبكاف الذي تدور فيو الوقائع، وزماف وق وإلبرازمث تتفاعل ػبدمة اغببكة. 

، ومن اعبدير اإلشارة إُف أّف أغلب السرديُت زبّلوا عن استعماؿ كلمة )اغبدث( واستعاضوا (7)على بينة فبا جيري" القارئ
   (8)واستعاضوا عنها بكلمة )الفعل(، والفعل عندىم ؾبموعة من األحداث اؼبًتابطة حبسب التعاقب الزمٍت.

                                                      

  .41تر: سعيد الغانمي،  ،( الوجود كالزماف كالسرد )فلسفة بوؿ ريكور(1)

 .905-949م المفصل في االدب، محمد آلتونجي، ( المعج2)

 . 193الشخصية الريفية في قصص يوسف إدريس القصيرة، رسالة تقدـ بها : فاتح عبدالسالـ نورم،  (3)

 .19المصطلح السردم،  (4)

 .199مدخل الى نظرية السرد، ياف مانفريد، تر: أماني أبورحمة،  -(  علم السرد5)

 .140معجم السرديات،  (6)

 .100مذاىبو، انطونيوس بطرس، -أنواعو -( األدب تعريفو 7)

 .140ينظر: معجم السرديات،  (8)
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األخرى داخل العمل األدي، فبل وجود ألمهية أي من ىذه  وتأيت أمهية اغبدث باقًتانو مع العناصر السردية
العناصر إال بربا بعضها ببعض، دبعٌت وحدة البناء والنسيج، فالقصة "وحدة مستقّلة ؽبا كياف ذايت ال ميكن ذبزئتو إُف بناء 

 . (1)ونسيج"
للحدث جيد أنّو "ؾبموعة وقائع إّف الزماف واؼبكاف يوضحاف األرضية اليت تقـو عليها حقائق فن القص، فاؼبتأميل 

منتظمة أو متناثرة يف الزماف، وتكتسب تلك الوقائع خصوصيتها وسبيزىا من خبلؿ تواليها يف الزماف على كبو معُت، وإزاء 
ىذا قبد أّف الزماف حقيقة مطلقة تكتسب صفتها احملسوسة من خبلؿ مرور تلك الوقائع، وؽبذا فكل من اغبدث والزماف 

 .(2)وصية إال من خبلؿ تداخلو مع اآلخر"ال يكتسب خص
 :األنساؽ البنائية للحدث-

إّف السارد يسعى دوماً إُف التفّنن يف سرد األحداث وترتيبها على وفق أنساؽ ـبتلفة، مع احملافظة على اػبيا أو 
نّو: "اؽبيكل البنائي الرابا بُت تلك األحداث، مع إضفاء ؼبستو اعبمالية ليهب النص الروح واغبيوية، ويعرؼ النسق بأ

 . (3)الذي يعتمده الراوي يف إرساؿ مرويو"
دبية عماؿ األنساؽ بنائية عددية تتخلل األأقد كشفت الدراسات اليت قاـ هبا الشكبلنيوف الروس عن وجود و 
دوروؼ إُف وقد اختزؽبا تو ، (4)اؼبتداخل[ –اؼبكرر  –الدائري  –التناوب  –التوازي  –طَت أالت –التضمُت  -]التتابع 
وللسارد مطلق اغبرّية يف اختيار أّي األنساؽ أنسب ػبربه أو قصتو أو روايتو، وعلى  (5)،التناوب –التضمُت  –التتابع 

الدارسُت اكتشاؼ ىذه األنساؽ يف األعماؿ األدبية، ولكن نسق التناوب ىو حديث النشأة، وقد "أشار )تودوروؼ( 
 .(6)لة تربطها باغبكي الشفوي الذي َف يعرؼ التناوب"إُف أنّو من األنساؽ اليت قطعت كّل ص

وقبد أّف د.عبداهلل إبراىيم يف دراستو عن )البناء الفٍّت لرواية اغبرب يف العراؽ( قد أشار إُف أّف ترتيب األحداث 
ن األنساؽ وىي يف الرواية يكوف مرتبطًا بالتسلسل الزمٍت أو صورة تواِف تلك األحداث يف الزماف، فتنشأ لدينا ؾبموعة م

(7)البناء اؼبكرر(. –البناء اؼبتوازي  –البناء اؼبتداخل  –)البناء اؼبتتابع 
 

 وبعد اطبلعنا على اآلثار اػبربية لػ)ابن  اعبوزي(  توصلنا إُف أّف األنساؽ اؼبعتمدة يف ىذه األخبار، كاآليت:
 نسق التتابع. -
 نسق التضمُت. -

                                                      

 .199( فن القصة القصيرة، 1)

 .95البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (2)

ـ، 9554ا داب،  ( مهدم جبر )دراسة في فٌنو القصصي(، رسالة ماجستير تقدـ بها: مشتاؽ سالم عبدالرزاؽ، جامعة البصرة/كلية3)
 .  121نقالن عن: البنية السردية في كتاب األغاني )ألبي الفرج األصبهاني(،  ،44

 .199 نظرية المنهج الشكلي : نصوص الشكالنيين الركس، :( ينظر4)
 .5 الشعرية، :( ينظر5)
  .94/ 1( البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، 6)

 .95ية الحرب في العراؽ، ينظر: البناء الفني لركا (7)
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 النسق الدائري. -
 
      : نسق التتاب -7

يعّد ىذا النوع من البناء القصصي من أقدـ األنواع اؼبستعملة يف السرد العري القدًن وأكثرىا                    
، وقد عرؼ "منذ زمن طويل وقد ىيمن مّدة طويلة على فّن القصي دبختلف (1)شيوعًا ويعرؼ عادة بػ"البناء التقليدي"

(2)بنفس ترتيب وقوعها أي سردىا وحبسب ترتيبها الزمٍت" أجناسو، فقد كانت األحداث تقدـ للسامع
دبعٌت أنّو سرد  ،

األحداث وفق تسلسلها الزمٍت، أي "ؾبموعة العبلقات بُت التتابع الذي ربدث فيو الوقائع والتتابع الذي ُيكي فيو، 
 .(3)والوقائع ميكن أف ربكى حسب تتابع حدوثها"

ة ؿبددة، ويتتابع وصواًل إُف هناية معّينة، دوف إرتداد أو عودة إُف إّف السارد يف ىذا النسق "يبدأ من نقط 
، أي ذبري األحداث بتسلسل طبيعي منطقي موافق لسَت األحداث يف الواقع فيبدأ السارد بالبداية مث يتتابع (4)اػبلف"

ق يقـو على "أساس رواية سرد األحداث إُف الوسا وصواًل إُف النهاية ومراعيًا التسلسل الزمٍت، ألّف بناء ىذا النس
 . (5)أحداث القصة جزءاً بعد آخر دوف أف يكوف بُت ىذه األجزاء شيئاً من قصة أخرى"

وقد امتدت ىيمنة ىذا النظاـ من البناء على الفن القصصي إُف عصرنا اغباضر، ويعزى السبب إُف تأثَت فن 
كيده على نقل األحداث نقبًل متتابعاً، من دوف اػبرب التارخيي يف الفن القصصي، ألّف إحدى أىم خصائص اػبرب تأ

وفق ترتيب وقوعها، وىذا النسق من أبسا أشكاؿ النثر  -)األحداث(-تدخل السارد، فهو ملـز ومضطر إُف سردىا 
ولوال ىذا البناء لػ"تبلشت القصة  (6)اغبكائي التخّيلي ويرى بعض الدارسُت أّف التتابع ظبة جوىرية يف األعماؿ األدبية،

 . (7)وربولت إُف لوحة وصفية ال يربا بُت عناصرىا سوى التجاور اؼبكاين"
ويف تصورنا أّف مثل ىذا التسلسل قد يعطي القارئ شيئاً من اؽبدوء والراحة النفسية والعقلية، وذلك ألّف الًتتيب 

على حدث معُّت، ويف زمن معُّت، يزيد من الًتكيز وتذكر األحداث وعدـ اػبلا بينها، بالرغم من أّف األخبار تركز دائماً 
 عند شخصية معّينة، كي يستشف القارئ بعد ذلك معٌت معّيناً أو فكرة أراد السارد إيصاؽبا إليو.

وردّبا كاف السبب يف ىيمنة ىذا البناء اؼبتتابع يف الفن اػبربي وبقائو قدمياً، ىو تناسب البساطة اليت يتميز هبا 
ردّبا يعود ذلك إُف كونو األقدـ بُت  فن القصصي وعقلية اإلنساف القدًن وعفويتو، أوىذا النسق، ويقًتب من بساطة ال

أّف الراوي البدائي كاف يسرد ما يراه أو يسمعو من أحداث عن طريق  األنساؽ أو األكثر استعمااًل بُت الساردين قدمياً، أو
                                                      

 .92البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (1)

  .59( الفضاء الركائي عند جبرا إبراىيم جبرا، 2)

  .130( المصطلح السردم، 3)

 .92( البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ، 4)

 . 19/ 1البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (5)

 .152خييل السردم، ينظر: المت (6)

  .999( نظرية البنائية في النقد األدبي، 7)
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منو على عدـ نسيانو أو اختبلطو مع أحداث  ربطها بأرض الواقع؛ أي حسب التسلسل الزمٍت الطبيعي، وذلك احًتازاً 
أخرى، أو قد يكوف من أجل اغبفاظ على مصداقيتو كراٍو أو سارٍد وكسب ثقة اآلخرين بو؛ دبعٌت أّف الوازع أو الدافع 

يف  االجتماعي الذي مَيُقت الكذب واالفًتاء واؼبخادعة دفعو إُف التمسك باغبقيقة والواقع كي ال ينظر إليو شخصاً منبوذاً 
اجملتمع، أو ردّبا يكوف ألسباب سياسية جعلو يدرؾ أّف ىناؾ من ال ُيبُّ التشهَت والتبلعب باسم عشَتتو أو أجداده أو 
آبائو أو ظبعتو، ألّف أغلب األخبار كانت متعلقة بشخصيات مهمة ومعروفة لدى أوساط اجملتمع، فهم إّما ذوي سلطة 

لفاء، والوزراء، والعلماء، والوالة، وشيوخ القبائل وأبطاؽبا،... وغَتىم(، أو ألّف )سياسية أو اجتماعية أو علمية( مثل )اػب
ذىن اؼبتلقي والسيما يف القدًن كاف مربؾبًا على ظباع األشياء وحفظها على وفق ترتيب وقوعها التأرخيي والزمٍت، ومثاؿ 

ور عاـ الفيل أو عاـ اغبزف أو عاـ فتح مّكة؛ ذلك عندما كانوا يسألوف شخصاً: كم تبلغ من العمر؟ فكاف جييب على الف
 أي حىت أعمارىم مرتبطة حبدث تأرخيي. 

 ومن أمثلة ىذا البناء ما يعرضو )ابن اعبوزي( يف خرب )اؼبغَتة بن شعبة وما حصل يف خطبتو(، كاآليت:
 ككاف ،امرأة العرب من كفتى شعبة بن المغيرة خطب :يقوؿ أبي سمعت :قاؿ الكوفي صبيح ابن مسلم حدثنا "

 كأسم ى  أراه أف دكف منكما ان أحد أجيب كلست خطبتماني قد إنكما :فقالت المرأة امإليه فأرسلت ،جميالن  طريران  الفتى
 كشبابو جمالو إلى نظر المغيرة رآه فلما ،كالمهما كتسم  تراىما بحيا فأجلستهما فحضرا ،شئتما إف حضراأف ،وي كالمى 
 سول عندؾ فهل ،كبيانان  حسنان ك  جماالن  أكتيت لقد :لو فقاؿ الفتى على فأقبل ،عليو تؤثره لن أنها كعلم ،منها يئس كىيئتو
 كإني شيء منو يَّ عل يسقط ما :قاؿ ؟حسابك كيف :المغيرة لو فقاؿ ،سكت ثم محاسنو دفعدَّ  ،نعم :قاؿ ؟ذلك
 فما يريدكف ما على أىلي فينفقها تالبي زاكية في البدرة أض  لكنني :المغيرة لو فقاؿ .الخردلة من أدؽ منو ستدرؾأل

 يحصي الذم ىذا من إليَّ  أحب   يحاسبني ال الذم الشيخ لهذا كاهلل :المرأة فقالت ،غيرىا يسألوني حتى نفادىاب أعلم
 (1)".المغيرة فتزكجت ،الخردؿ صغير مثل عليَّ 

البداية ما يدؿ على ذكاء  (، فنستشف منذمرأةا العرب من كفتى (*)شعبة بن المغيرة خطبيستهل خربه بفعل )
، لذا فهو ُيرص منذ اؼبستهّل على (2)"الوظيفة االستدراجية اإلغرائيةالسارد، ألنّو يعرؼ أّف البدايات مهمة لقيامها بػ"

شّد انتباه القارئ، إّما بتشويقو وإثارة فضولو الكتشاؼ ىذا العاَف اجملهوؿ اغبديث، أو إغرائو باعبديد يف اللغة والشكل 
وضوع، فيجعلو أسَتاً يف شباؾ نّصو وال يفلتو حىت يتابع األحداث إُف هنايتها، ومن اؼبعروؼ "أّف الفقرة األوُف بالطبع واؼب

، فهي "منطلق االتصاؿ اغبقيقي (3)تنطوي على أمهية كبَتة وىذه ىي النقطة اليت تأسر عندىا القارئ أو تفقده إُف األبد"

                                                      

 .191أخبار الظراؼ كالمتماجنين، ك ، 22، كأخبار النساء، 21، كينظر: أخبار الحمقى كالمغفلين، 90أخبار األذكياء،  (1) 
 دىاة أحد: عبداهلل أبو الثقفى، عودمس بن عامر أبى بن شعبة بن المغيرة( ـ 355 - 359=  ػى 05 - ػى ؽ 95) شعبة بن المغيرة)*( 
 أبيو بن كزياد للبديهة، كالمغيرة للمعضالت، العاص بن كعمرك لالناة، معاكية: أربعة العرب دىاة": الشعبى قاؿ، ككالتهم كقادتهم العرب
كمعاكية،  -رضي اهلل عنو–يٍّ "،  صحابي كلد بالطائف، أسلم سنة ق ىػ، ذىبت عينيو في اليرموؾ، اعتزؿ  الفتنة بين عل.كالكبير للصغير

  .5/955حديثان. األعالـ للزركلي،  193مات بالكوفة كاليان عليها لمعاكية، لو 
 .954( معجم السرديات، 2)

 .30فن كتابة الركاية، دياف فاير، تر: د.عبدالستار جواد،  (3)
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، وكّلما كانت البداية مثَتة وـبتصرة اىتاجت لو نفس (1)ن جهة أخرى"اغبقيقي بُت النّص ومؤلّفو من جهة وقارئو م
 القارئ وملكو، ليتابع األحداث وينتظر بفارغ الصرب ما تؤوؿ إليو هناية اػبرب.

ويف مثل ىذا الفعل داللة على اغبركة فهناؾ نظَتاف جيابو كّل واحد منهما اآلخر لنيل شرؼ الزواج منها، فيواجو 
(، ويستمر يف سرد اغبادثة بالتتابع طريران جميالن فىت أصغر منو يف العمر ويصفو السارد بػ)( شعبة بن غيرةالمبطل خربنا )

إُف أف يصل إُف الوسا، ويؤكد فيو على ىذه األوصاؼ أكثر من مرّة، لبياف صعوبة اغبالة النفسية اليت عاشها بطلنا، 
، وظبع اؼبرأة سبدح يف صبالو وخصالو -(الفتى)-وقع عليو نظره وكيف تبلشت أحبلمو وذىبت أدراج الرياح منذ أوؿ وىلة 

(، ويف الوسا دائماً يكوف اغبدث يف ذروتو؛ أي العقدة إذ يوصل القارئ إُف كبيانان  حسنان ك  جماالن  أكتيت لقديف قوؽبا: )
التشويق( فهو "حاؿ انتظار قّمة ىيجانو وترقّبو ؼبا ستؤوؿ إليو اغباؿ بعد بروز مثل ىذه اؼبشكلة، وىو ما يسمى بعنصر )

أو قلق متوليدة من اػبوؼ أو اػبطر أو الشَّك. وتكوف ىذه اغباؿ عابرة أو متواصلة إُف هناية الرواية، أو ىو االنتظار 
، وؽبذا قبده يف وسا اغبدث يبُّت لنا  ويشيد بذكاء البطلة وفطنتها، وىي سبثل اؼبرأة (2)اؼبفعَّم بالشكوؾ إُف هناية اغببكة"

ؼبثقفة، فيبدو ىذا جلّيًا يف تصرّفاهتا، حينما تطلب من الرجلُت اغبضور لديها، وذلك لرؤيتهما وظباعهما، وبذلك ا
تستطيع أف تقرر من زبتار من بينهما لتكمل معو حياهتا وتتخذه زوجًا ؽبا، أي أهّنا ليست من صنف النساء اللوايت 

النسب، بل عليها أف ترى أيُّ الرجلُت أصلح غباؽبا وأحواؽبا. وردّبا خيدعن باؼبظاىر الكذابة كاعبماؿ واؼباؿ واغبسب و 
 تكوف مثل ىذه اؼبرأة أعقل من أغلب الرجاؿ.

والسارد بعد إلقاء ضوء معُت على موقف معُت من حياة الفرد، يريد إبراز معٌت معينًا يستطيع القارئ أف 
إاّل من خبلؿ قراءتنا ألحداث القصة من البداية والوسا يستشّفو من قراءتو لسَت األحدث، وال نصل إُف ذلك اؼبعٌت 

وصواًل إُف هنايتها، لذلك فإّف "النهاية يف القصة القصَتة تكتسب أمهية خاصة إذ ىي النقطة اليت تتجمع فيها وتنتهي 
ىذه  إليها خيوط اغبدث كّلها، فيكتسب اغبدث معناه احملدد الذي يريد الكاتب اإلبانة عنو، ولذلك فنحن نسمي

، ويف هناية ىذا اػبرب قبد أّف اغبدث يتمايل وينزاح عّما توقعو البطل وجاؿ يف خاطره، وىو (3)النقطة )غبظة التنوير("
اختيار اؼبرأة للشاب الوسيم ونبذه من قبل البطلة لعدـ توافر اػبصاؿ اليت وجدهتا يف الشاب، ولكن ىيهات أف تقع مثل 

ارجية، ألهّنا ال ذبعل من نفسها فريسة للجهل وتقليد اآلخرين، وال ذبعل عقلها يف عينها، ىذه اؼبرأة يف َشَرؾ اؼبظاىر اػب
فيغريها صباؿ الشاب، وبداًل من أف تكوف ىي الصيادة ؼبن ىو أصلح منهما، فتكوف ىي طريدة الشهوات واعبنس 

 والنفس األمارة بالسوء. 
ؽبا يشارؾ حياهتا يف السراء والضراء، والسبب يف أختياره أّف بَعبًل ( شعبة بن المغيرةوينتهي اػبرب بإختيارىا لػ)

 من أدؽ منو ستدرؾأل كإني شيء منو يَّ عل يسقط ماالشاب عندما سألو اؼبغَتة عن كيفية توليو أموره اؼبالية قاؿ: )
دمث األخبلؽ وذا كاف ( شعبة بن المغيرة(، ويف مثل ىذا القوؿ داللة على أّف الشاب كاف خبيبلً جداً، ولكن )الخردلة

                                                      

  .959( معجم السرديات، 1)

 .00( معجم مصطلحات نقد الركاية، 2)

 .29القصيرة،  ( فن القصة3)
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شخصية قوية وسخيًا جداً، حبيث يستحيي أف يسأؿ أىلو كم صرفتم من اؼباؿ وفيما صرفتموه وىذا ما استنتجناه، 
 فما يريدكف ما على أىلي فينفقها البيت زاكية في البدرة أض  لكننيووصلت ىذه الفكرة للمرأة حينما يقوؿ اؼبغَتة: )

أي أّف )اؼبغَتة( كسب الرىاف والصراع مع ىذا الشاب فقا بسخاوة طبعو وعدـ  (،غيرىا يسألوني حتى نفادىاب أعلم
ؿباسبتو ألىلو على صرؼ اؼباؿ، وبذلك وجدْت أّف األحسن واألنسب ؽبا أف تتزوج رجبًل كبَتاً يف العمر ميتاز بالسخاوة 

 من شاٍب خبيل ُياسبها على كّل شاردة وواردة.
بناء خربه على وفق ىذا النما بشكل إجياي، فقد التـز بسرده لؤلحداث من وأخَتًا وجدنا أّف السارد استطاع 

وفيو تأـز اغبدث، ووصل إُف ذروتو،  الوسطإذ حدث خطبة اؼبغَتة بن شعبة وفىت من العرب، ومن مث انتقل إُف  البداية،
ما ستؤوؿ إليو اغباؿ؟، وىل اؼبرأة بعد رؤية اؼبغَتة للفىت أحسَّ خبيبة أمل وانكسار نفسي وظّل يف تَػَرُقٍب مستمر لَتى 

وصلت اؼبرأة إُف قرارىا باختيار  النهايةستختار اؼبغَتة مع كرب سنو وعدـ صبالو أـ الفىت الوسيم والفصيح؟، ولكن يف 
 اؼبغَتة وذلك لسخاوتو مع أىلو، أي ُحلَّت اؼبشكلة اليت شغلت باؿ اؼبغَتة، فاستعمل عنصر اؼبفاجأة يف هناية اػبرب، وىذا

أحسن -4استعمل هناية مفاجئة وأصلية. -من شروط السارد الناجح، ألّنك إذا أردت إقباح  القصة اليت تؤلفها " ا
التصرؼ مع قارئك وال تبقو جاىبًل بشيء يعرفو مث تكشفو يف هناية القصة  اؼبفاجئة. ينبغي أف تكوف مفاجئة للبطل 

 . (1)وللقارئ يف الوقت نفسو"
 نوع قبده يف خرب )مالك بن عجبلف مع القيطنوف(، وىو كاآليت:وأوضح مثاؿ عن ىذا ال

"قاؿ أحمد بن يحيى: كاف القيطنوف ميتىمىلٍّكان على أىل المدينة، ككاف قد سامىهيم خسفان، كشرط عليهم أنٌو ال 
راد إىداءىىا إلى زكًجها، تيدخىلي امرأةه على زكجها حٌتى يبدأ بها، فزٌكج مالكي بني عجالفى الخزرجي  أختو، فلمَّا جٌهزىا كأ

، ككثبى إليها ليتىناكىلىها بالٌسيًف، كقاؿ  كىو قاًعده في مجلس الخزرًج، إذ خرجىٍت أختيو على الحيٍّ سافرةن، فغًضبى مالكه
لها: فضحًتني، كنكَّسًت رأسي، كأغضضًت بصرم، فقالٍت لو: الذم تريدي بي أنتى شرٌّ من ىذا كأقبحي كأفضحي. إف كنت 

: صدٍقًت، كأبيًك. كسكىتى عنها، فلٌما تهديني  إلى غيًر بعلي فيصيبيني، فهذا شرٌّ ًمٍن خركجي سافرةن حاسرةن، فقاؿ مالكه
? فقاؿ لها: اكتمي ما  رجعٍت إلى ًخدرًىا دخل إليها، فقاؿى لها: ىل فيًك من خبرو? فقالٍت: أم  خبرو عند امرأةو إاٌل أف تيناؾى

ما عزـى عليو. فلٌما أمسٍت أتٍتها ريسيلي القىيطىنيوًف ليأتيوه بها، فلبسٍت، كتعٌطرٍت، كتحٌلٍت،  أريديه، قالت: نعم، فشرحى لها
، كاشتملى على الٌسيًف، كمضى معها في جملًة نسائًها إلى قصًر القيطنوًف. فلٌما خال بها في مشربةو لو،  كلبسى معها، كتعٌطرى

كحدىه، فقالٍت للقيطنوف: بحٌق الٌتوراًة إاٌل )أال( أمهلتني ساعةن حٌتى ترج ى  كدنا بها )منها( تنحَّى نساؤىا عنها إاٌل مالكه 
نفسي فيها إليَّ، كتركتى أيختي ىذه تؤانسيني عندىؾ، فلنٌي أًلفتيها من بين أىلي، فقاؿ: نعم. فلٌما ىدأت ساعةن. قاؿ: 

ـى القيطنوفي إلى باًب مشربًتًو  فأغلىقىوي، كأتى فراشىوى، ككشفى مالكه عًن الٌسيًف ثٌم تقٌدمي إلى فراًشًك حتى أىلحىقىًك. فقا
ضربضوي ًبًو حٌتى بػىرىد )مات(. فاجتم  الحيَّاًف من األكًس كالخزرًج فسٌودكه على أنفًسًهم، كملَّكوهي، إذ أراحىهم من عاًر 

، فلٍم ترفٍ  رأسان"  (2)الدَّىًر، كذىلًَّت اليهودي بعدى ذًلكى

                                                      

 .93فن كتابة األقصوصة، مارين الوكد، تر: كاظم سعد الدين،  (1)

 .45 – 99( أخبار النساء، 2)
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سق التتابعي يف سرد ىذا اػبرب، ولعّل من أبرز خصائص ىذا النسق ىو اىتمامو السارد استعمل النقبد أّف 
خر مع وجود خيا رابا بػ"سرد الوقائع حسب ترتيبها الزمٍت، أي أنّو يقـو على تواِف سرد األحداث الواحد تلو اآل

دأ بسرد األحداث اليت جرت قبل بف، وىذا ما ألفينا عليو السارد إذ قاـ بسرد الوقائع حسب ترتيبها الزمٍت، (1)بينهما"
رسم مبلمح الشخصية اغباكمة اؼبتمثل يف  مكّوف مناػبرب  بداية، إذ كانت )أي الدفاع عن الشرؼ(اغبدث الرئيس 

والفاسدة، فظهر الصراع القائم  الطاغيةمثاٍؿ عن اغباكم ، فكانت خَت ة واغبـزُعِرَؼ عنها الشدّ  إذذات )القيطنوف(، 
اػبرب أو )اغببكة( حيث  كسطإُف  وعند االنتقاؿ، ىذه الشخصية يف أعراض رعيتها طمعمن خبلؿ ، بُت اغباكم ورعيتو

يتّولد لدى اؼبتلقي شعوراً  (2))مالك بن عجبلف( وىو سيد األوس واػبزرج يف اعباىلية،تتأـز األوضاع بسبب عدـ قبوؿ 
ت اػبرب، ويفتح أمامو ألوانًا متباينة من التوقعات إرادية مع شخصياأاّل إُف اؼبشاركة النفسية  ذلك جيذبوبالتوتر، و 

مكيدة مدبّرة استطاعا  بوضع)مالك بن عجبلف( مع أختو قاـ حيث اغبل وانتهاء اؼبشكلة اػبرب  نهايةوالتصورات، ويف 
ؼبنطق ومن أبرز "خواص اؼبتوف اؼبتتابعة، أال وىي، خضوعها . )القيطنوف( وينهيا اػبرب على ذلكأف يقتبل من خبلؽبا 

، وىذا ما ظهر يف اػبرب ألّف قتل القيطنوف (3)السببية حيث يكوف السابق سببًا لبلحق، ويكوف البلحق نتيجة ؼبا سبقو"
 يف السرد اؼبتتابع.  ةالحقاً كاف بسبب الفساد الذي عاثو يف األرض سابقاً، فجاء النهاية موافقاً للمنطق السببية اؼبعهود

تتابع من بداية اػبرب إُف هنايتو، ألّف القارئ يلحظ أف السابق يكوف سببًا يف البلحق، إّف السارد التـز بالسرد اؼب
 فّ إإذ وىكذا دواليك وصواًل إُف النهاية، وقد ال يتقيد السارد هبذا التتابع اؼبوافق لتسلسل الزمن الطبيعي لسَت األحداث، 

نبغي إال يقف حجر عثرة يف سبيل حرية الروائي يف عرضو حداث من حيث البداية والوسا والنهاية يالًتتيب الطبيعي لؤل"
احداثو فقد يبدأ من بدايتها مراعيا اغبس الزمٍت لتطور االحداث كما أف من حقو أف يبدأ من هنايتها مث يرتد بالزمن إُف 

 .(4)"حداثاؼباضي كاشفا اعبذور أو اسًتجاع الذكريات لربا اؼبشاىد وتوضيح الرؤية الفنية لؤل
ذا ال يعٍت أنّو قد أخّل بالنسق اؼبتتابع ألّف اغبدث اغباضر كاف نتيجة أو خاسبة للحدث اؼباضي؛ أي ولكن ى

بقى بناء اػبرب على منطق السببية، وقد عّد ىذا اؼبنطق إحدى اػبصائص اليت بٍت عليها النسق اؼبتتابع "فالسابق يكوف 
األماـ بشكل أفقي خّطي فيتأزـّ اؼبنت اغبكائي يف غبظة ما  سببًا لبلحق، ويظّل الروائي ينسج حبكة النّص صاعدًا إُف

 .(5)ىي الذروة، مث تنفرج يف هناية يغلق فيها الراوي النص"
 :  نسق التضمين-4

                                                      

  .92البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ، ( 1)

واد علي، ، كالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالـ، د.ج120( ينظر: المحاسن كاألضداد، أبو عثماف عمرك بن بحر الجاحظ البصرم، 2)
 . كذكر لنا أف اسم الحاكم اليهودم ىو )الفيطواف، أك الفيطوف، أك الًفطيوف(. 93/  19

 .159( المتخييل السردم، 3)

 .924( بناء الركاية، عبدالفتاح عثماف، 4)

 .30الزمن في الركاية العربية، مها حسن القصراكم،  (5)
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وىو "إقحاـ حكاية داخل حكاية أخرى. وقد تكوف ))حكايات ألف ليلة وليلة(( أبرز مثاٍؿ على ىذا 
، من األنساؽ اليت تبٌت أو (1)اغبكايات األخرى، أي ربتويها وتكتنفها." التضمُت، ففيها تتضّمن حكايُة شهرزاد كلَّ 

تسرد وفقها األحداث، وقد اعتمد عليو الكاتب كوسيلة من وسائل عرض األحداث، و "التضمُت من أقدـ االنساؽ 
ىو تضمُت ، أو (2)البنائية يف األدب القصصي، ويقـو على أساس نشوء قصص كثَتة يف إطار قصة قصَتة واحدة."

(3)"قصة غريبة على اؼبنت األصلي حبيث يوقفو حىت تنتهي القصة ومن مث إكماؿ اؼبنت األصلي"
و"تقتضي ىذه العملية ؛ 

من الراوي أف يوقف ؾبرى السرد اػباص بالقصة األـ لَتوي لنا القصة الداخلة إُف هنايتها، حيث تتولد من القصة األـ 
(4) تتنازع يف عملية السرد"وفيها ؾبموعة من القصص الفرعية اليت

. 

وليس بالضرورة أف يسرد األحداث الفرعية بشكلها التاـ أو الكامل، فقد يلخصها السارد يف بعض اعبمل، وقد 
يأيت هبا كاملة، ويسمح يف سرد اػبرب االستعانة بعَدٍد من الرواة، أي يتناوب األبطاؿ أنفُسهم على رواية الوقائع واحداً 

خيتّص ُكلُّ واحٍد بسرد خربه، أو على األقل بسرد خرٍب ـبالف من حيث زاوية النظر ؼبا يرويو الرُّواة بعد اآلخر، وقد 
     (5)اآلخروف، ...، وليس من الشرط تعدد الرواة، فبإمكاف راٍو واحٍد أف يقـو برواية تلك األحداث يف خرٍب واحد.

ووجدنا أّف )ابن اعبوزي( قاـ  (6)اإلطار العاـ،وقد عرؼ تراثنا السردي القدًن نسق التضمُت والتفرع عن 
باستعماؿ ىذا النسق التضميٍت يف أخبار عّدة، ومثاُؿ ذلك خرب روي عن رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم( يف األعماؿ 

إذ  ،ة نفرو يمشوفقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم: "بينا ثالث عمرى  مولى ابنً  كل ناف ه كرى " الصَّاغبة، ويقوؿ اػبرب :
بعضهم: انظركا أعماالن  فانطبقت عليهم، كقاؿى  ،فانحٌط عليهم من الجبل صخرةه  ،كا إلى غارو في جبلو كى فأى  ،أخذىم المطري 

فقاؿ أحدىم: اللهٌم إٌنك تعلم أنٌو كاف لي أبواف شيخاف   -تبارؾ كتعالى -وىا هلل صالحةن، فادعوا اهلل بها. فدعوا اهللمي عملتي 
كإٌني لم آت  بىًنيَّ،بوالدٌم أسقيهما قبل  ، كبدأتي إليهم حلبتي  فلذا رحتي  ،، فكنت أرعى عليهمكامرأةه كصبيافه كبيراف، 

هما، ما من نومً هي ما أكره أف أكقظى هً يسأ، فقمت عند رى بي أحلي  كما كنتي   ، فوجدتهما قد ناما، فحلبتي يومان حٌتى أمسيتي 
فلف   ،تحت قدمي، فلم يزؿ ذلك دأبهم حٌتى طل  الفجري )يصيحوف( يتضاغوف  واقبلهما، فجعلي  بالصبيةً  أف أبدأى  هي كأكرى 
كقاؿ ا خر: اللهٌم إٌنك  ذلك إبتغاء كجهك، فأفرج عٌنا فرجةن نرل منها الٌسماء. ففٌرج اهلل لو فرجةن. تعلم إٌني فعلتي  كنتى 

بت إليها نفسها فأبت حٌتى آتيها بمائة دينارو، تعلم إنٌو كانت لي إبنة عمٍّ فأحببتها كأشٌد ما يحٌب الٌرجاؿ الٌنساء، فطل
فجئتها بها، فلٌما قعدت بين رجليها، قالت: يا عبداهلل، اٌتق اهلل كال تفٌضٌن الخاتم إال  ،فسعيت حٌتى جمعت مائة دينارو 

اهلل جٌل ثناؤه الٌسماء. ففٌرج  هامننرل ، فأفرج عٌنا فرجةن كبحقو. فقمت عنها فلف كنت تعلم إٌني فعلت ذلك إبتغاء كجه

                                                      

  .05( معجم مصطلحات نقد الركاية، 1)

 .10/ 1فني في الركاية العربية في العراؽ، ( البناء ال2)

  .155( الملحمية في الركاية العربية المعاصرة، سعد عبدالحسين العتابي،3)

ـ(، رسالة ماجستير تقدـ بها: أحمد رشيد كىاب الدرٌه، بلشراؼ: د.شجاع مسلم 1993-ـ1920( السردية في النقد الركائي العراقي )4)
  .  95، نقالن عن: مقامات ابن الجوزم، 114ـ، 1995ت/قسم اللغة العربية، جامعة بغداد، العراؽ، العاني، كلية التربية للبنا

 .49ينظر: بنية النص السردم،  (5)

 .02( ينظر: المتخييل السردم، 6)
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فلٌما قضى عملو، قاؿ: أعطني حٌقي. فأعرضت عنو كتركتو، ثٌم  ،كقاؿ ا خر: اللهٌم إٌنك تعلم أٌني استأجرت أجيران  فرجةن.
فجاءني بعد حين، فقاؿ لي: اٌتق اهلل كال تظلمني، كأعطني حٌقي. فقلت لو: إذىب إلى  ،اشتريت بحٌقو بقران كراعيان لها

بكى فخيذ تلك البقرة كراعيها،  تلك البقر كراعيها : إٌني ال أستهزئ ي فخذ ذلك، فقاؿ لي: اٌتًق اهللى، كال تستهزئ بي، فقلتي
  (1)"ابتغاء كجهك، فأفرج لنا ما بقي. ففٌرجها اهلل عنهم. ذلك فأخذىا كذىب، فلف كنت تعلم أٌني فعلت

ة سقوط اؼبطر، وبعد دخوؽبم ُحِبسوا فيو، إّف اػبرب األصلي ىو عبوء ثبلثة من الرجاؿ إُف غاٍر خوفًا من غزار 
وذلك بسبب وقوع صخرة من أعلى اعببل إُف مدخل أو فتحة الغار، فسّدْت عليهم طريق اػبروج، ولكن الرسوؿ قاـ 
بتضمُت أخبار عّدة داخل اػبرب األصلي، مبينًا من خبلؽبا أّف ما عند اهلل ال ينفد وال خيفى وال يضيع، أي وظائف 

كثَتة منها الكشف ألنّو يكشف لنا من خبلؿ ىذه اغبادثة خفايا ىؤالء الرجاؿ كّل حسب موقعو   التضمُت ىنا
االجتماعي، وجيّر معها وظيفة التغيَت وإيراد األمثلة وذلك عن طريق األخبار اؼبتوالية اليت تقـو شخصيات اػبرب بسردىا، 

مًا بالوظيفة الربىانية أو التوثيقية مثااًل واقعيًا على فكرة فلكلٍّ منها موعظة وحكمة وإرشاد لقارئها، ويأيت أخَتًا ـبتت
رنا ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يػىٍعمىلٍ  فىمىن))مطروحة، فيربىن للقارئ أّف ما جاء يف قولو تعاُف:   ((يػىرىهي  شىرًّا ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يػىٍعمىلٍ  كىمىن، يػىرىهي  خىيػٍ

ماؿ الصاغبة والسيئة، وإّف صاٌف األعماؿ دائمًا تأيت شفيعة للمهالك ( حقٌّ وأّف اهلل ال خيفى عليو األع6-5)الزلزلة : 
 والنوائب اليت تصيب اؼبؤمن.

وبعد أف يسرد لنا األخبار الفرعية على لساف الشخصيات، وىي أخبار ربمل يف طياهتا العظة واإلرشاد 
 الوقت نفسو، ففي مثل ىذه اؼبماطلة والتوجيو، وتُعّلم اؼبسلمُت كيفية االفادة من أخطاء غَتىم ومعرفة حسناهتم يف

والتوقف عن سرد اػبرب الرئيس وما ستؤوؿ إليو هنايتو تشويٌق للقارئ، ألّف السارد ال يًتكو يف متاىة وعدـ اؼبعرفة فيحس 
 باؼبلل والرتابة بل يشغلو باألخبار أو القصص الفرعية، فيزيد بذلك لديو فضواًل ؼبعرفة النهاية.

ربدثت الشخصية عن عقوؽ الوالدين، وىو من كبائر اآلثاـ يف الدين اإلسبلمي، فبل يرضى ففي اػبرب األوؿ  
ٍيًن ))عنك اهلل إاّل إذا رضي عنك الوالداف ونستشهد باآلية الكرمية، يف قولو تعاُف:  كىقىضىى رىب كى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كىبًاٍلوىاًلدى

ليغىنَّ عً  هىٍرىيمىا كىقيٍل لىهيمىا قػىٍوالن كىرًيمان ًإٍحسىانان ًإمَّا يػىبػٍ (( )اإلسراء : ٍندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىديىيمىا أىٍك ًكالىيمىا فىال تػىقيٍل لىهيمىا أيؼٍّ كىال تػىنػٍ
ٍيًن ًإٍحسىا(، ))41 ٍيئان كىبًاٍلوىاًلدى ـى رىب كيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوا بًًو شى ، فجعل اهلل أحد (737(( )األنعاـ : نان قيٍل تػىعىالىٍوا أىٍتلي مىا حىرَّ

احملرمات عدـ اإلحساف إُف الوالدين وىو يأيت بعد الشرؾ باهلل، فمع الشرؾ باهلل اإلساءة إُف الوالدين، ولكن الشخصية 
كانا التزمت بالنظم اإلسبلمية إذ قامت بتجويع أبنائها وزوجتها يف سبيل أف يشرب والداىا االلنب قبل عائلتها، مع أهنما  

 نائمُت، فأبْت نفسها إزعاجهما وإقبلقهما.
وأّما الشخصية الثانية فقد سردت خربىا مع جرمية الزّنا، وىي أيضًا من كبائر اآلثاـ، حيث يقوؿ سبحانو 

ًتؾ ىذا الفعل (، فقد قاـ ىذا الرجل ب14(( )اإلسراء : كىال تػىٍقرىبيوا الزٍّنىى ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيالن وتعاُف:  ))
الشنيع ـبافة من اهلل وطمعًا يف أف يتقبل توبتو، ألنّو أراد القياـ هبذا الفعل ولكّن ابنة عمو ذكرتو باهلل سبحانو وتعاُف، 

 فتوجس يف قلبو اػبيفة وانتفض عليها وتركها.

                                                      

 .41-99قى كالمغفلين، ، كأخبار الحم55ك 32، كأخبار الظراؼ كالمتماجنين، 05، 95-91. كينظر: أخبار النساء، 49-42أخبار النساء،  (1)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 772 

ما عادْت إُف رشدىا اتقى والشخصية الثالثة َف تأكل ماؿ العامل مع أهّنا اختلفت معو يف اؼبعاملة، إاّل أنّو بعد
اهلل يف ماؿ العامل، وَف تقًتب منو، وبداًل من ذلك اشًتْت لو بو بقرة براعيها، وؼبا رجع بعد حٍُت من الزماف قالْت: لو 

نى ))خذ ىذه البقرة مع راعيها، فأخذىا وىذا يذكرنا بقولو :  كيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ال تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 (.47(( )النساء : تىكيوفى ًتجىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيٍم كىال تػىٍقتػيليوا أىنفيسىكيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى ًبكيٍم رىًحيمان 

واػبرب األصلي مع توقف سرده والبدء بسرد األحداث اليت طرأت على الشخصيات القائمة يف اػبرب األصلي 
م، شرع أخَتاً يف االستمرار بسرد اػبرب األصلي، وذلك بوصولو إُف اعبملة النهائية يف النص، فمجمل ما ُسرَِد على ألسنته

من أخبار فرعية كاف جزءاً من اػبرب األصلي، إذ ال ميكن االستغناء عنها، وذلك ألهّنا كانت سبباً إُف الفرج وإزاحة ىذه 
 د اغبل اؼبناسب إلهناء ىذا اػبرب.الصخرة أماـ مدخل الغار؛ أي سبباً يف إجيا

ومع ىذه الوظائف اؼبتعددة، كاف للثنائيات الضّدية دوٌر كبٌَت يف إضفاء جٍو من اغبركة والتلوُّف والنشاط، فالسارد  
، السقاء  –اإلفراج، اليقظة  –كاف موفقًا يف استعماؿ ىذه الثنائيات مثل )اإلطباؽ   –اعبوع والعطش، القعود  –النـو

االستهزاء(، وقبد يف كلي ذلك زيادة يف حركة ونشاط اػبرب األصلي  –الظلم، الصدؽ  –اغببلؿ، اغبق  –، اغبراـ القياـ
 أو الرئيس، واستطاع من خبلؽبا شّد انتباه القارئ.

ي ولعلَّ من أىمي التقنيات اؼبستعملة يف ىذا اػبرب ىي تقنية أو أسلوب تطوير األحداث، فهو "الدافع اؼبلّح، الذ 
ُيمل القارئ على تقليب صفحات القصة، بلّذة وهنم، كي يكتشف النهاية اليت تبلغها اغبوادث يف سَتىا اغبثيث، 
ويتعرؼ إُف اؼبستقّر الذي تؤوؿ إليو الشخصيات، يف تفاعلها اؼبستمّر مع اغبوادث. وتظهر براعة الكاتب، يف تطوير 

، ساعية إُف النهاية اغباظبة، بعد أف تقطع إليها سلسلة من اغبوادث، يف تلك القصص اليت تتحّرؾ يف خّفة ونشاط
 .(1)الذرى، معتمدة على اؼبماطلة والتشويق"

وجيب علينا أف ندرؾ أّف ىذا التضمُت "ال يأيت بالضرورة ؿباطًا بإطار ُيديد بدايتو وهنايتو، وال يأيت بالضرورة   
أّف أساس العملية التضمينية يف أخبار )ابن اعبوزي( تعتمد على  ال بدَّ لنا أف نعرؼ ، وأيضاً (2)مكتمبًل دفعة واحدة"

عملية االسًتجاع، سواء اسًتجاع حدث وقع للشخصيات أو مرتبا بالشخصيات، أو ردّبا حدث وقع للشخصية وزبربنا 
 (، وىي كاآليت:قصة المرأة م  الحٌيةبو شخصية أخرى داخل العمل السردي. ومن مثل ذلك )

ثٌم انتبهت كحٌيةه على  ،أسماء، قاؿ: حججنا، كنحن في رفقةو، إذ نزلنا منزالن كمعنا امرأةه نامت كحكى خريدة بن "
فانسابت كمضت  ،أحده مٌنا أف ينحيها عنها، فلم تزؿ كذلك حٌتى أبصرت الحـر ئعنقها ال تضٌرىا بشيءو، فلم يجتر 

 ،ٌني المرأة كقد سم  الحديا كما تحاكاه الٌناس عنهاكدخلنا مٌكة فقضينا نسكنا، كرأل الغريض المغ ،عنها، فحمدنا اهلل
كلم تفهم ما  ،المرأةي  تً فضحكى  :في الٌنار. قاؿ ؟ما فعلت حٌيتك? قالت: في النٌار. قاؿ: ستعلمين ،فقاؿ لها: يا شقٌيةي 

عليها، فلٌما  حيا انسابت كتطٌوقت ،جاءت الحٌية ،حٌتى إذا كنٌا بالموض  الذم حين نزلناه ،كارتحلنا منصرفين ،أراد
، فنهشتها حٌتى بقيت عظامان الحٌيةي  ها، ثٌم صٌفرتً تأٌلمت المرأة عرفتي  كنحن  ،، فلذا الوادم يسل علينا من جنباتو حٌياتو

                                                      

 .99-91فن القصة، د.محمد يوسف نجم،  (1)

 .02( معجم مصطلحات نقد الركاية، 2)
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رينا بخبر ىذه المرأة، فقد كاهلل رأينا منها عجبان? قالت: فقلنا للجارية التي معها: كيحك خبٍّ  ،نرل ذلك. ثٌم انصرفنا جميعان 
، تلدي بغت  ،نعم سبحاف اهلل  :ه. قاؿ: فقلتخبرى  مي في كٌل مٌرةو غالمان، فلذا كضعتو حمت تٌنوران كرمتو فيو كتكتي  ثالث مٌراتو

 (1)" .ستعلمين من في الٌنار، فزادنا ذلك تعٌجبان منها :لها قوؿ الغريضً  كذكرتي  !ما أعجب ىذا
تتابع، بتضمُت قصة أو خرب عن ىذه الشخصية إّف اؼبفارقة تبدأ من هناية اػبرب حيث يكسر السارد النسق اؼب

اؼبّيتة، ولكن على لساف جاريتها؛ دبعٌت أّف ىناؾ شخصية أخرى تظهر على مسرح األحداث تبدأ برواية أو سرد أخبارىا، 
اؿ ولكن ليس ؽبذه األخبار عبلقة بذات الساردة، وقصتها ىي أهّنا كانت تزين وبعدىا يلد ؽبا مولودًا ذكراً، فتقـو بإشع

ؿبرؽ غبرؽ ىذا اؼبولود، وقد قامت بتكرار ىذه العملية ثبلث مرات، ويف ىذا اػبرب موعظة للمسلمُت عن مدى سوء 
عاقبة الزنا، وىذا ىو النوع الثاين من التضمُت، وقد وجدنا بعضًا منو وخصوصًا عندما يسرد السارد أخبارًا واقعة عن 

 يوانات يف البابُت األخَتين من كتاب أخبار األذكياء.   اغبيواف أو يف عاَف اغبيواف أو على ألسنة اغب
 كظيفة تفسيريةونستنتج من ىذه األمثلة أف وظيفة التضمُت زبتلف حبسب اختبلؼ حاجة السرد، فػ"قد تكوف 

مثااًل  كظيفة برىانيةغايُتها كشُف األسباب اليت تقف خلف سلوؾ الشخصيات أو خلف اغبوادث، ...، وقد تكوف 
، أو يكشف مضموف القصة الكربى وما ربمل ربت طياهتا من جوانب )سياسية واجتماعية (2)على فكرة مطروحة" واقعياً 

ونفسية( ويف بعض األحياف اؼبنظور اآليديولوجي، وفلوال التضمُت ؼبا فهم القارئ فكرة اػبرب من أصلها، بل من اؼبمكن 
 أهّنا كانت تبقى مبهمة وخفية عن أنظار وفهم اؼبتلقي.

داخل النص السردي من  ملء الفراغومن أىم وظائفو ىو  (3)وإيراد األمثلة، التغييروقد تكوف وظيفتو يراد هبا  
يستخدمها السارد لتأجيل أو تأخَت اؼبفهـو  كظيفة تشويقيةوقد تكوف  (4)من جهة أخرى، التنوي جهة، والبحث عن 

ارئ يف ترقُّب وانتظار وتلهف للوصوؿ إُف النتيجة أو كشف أو الفكرة الكامنة من وراء ىذا النص السردي، فيظّل الق
الوظيفة ؛ ىي كسر النمطية والرتابة عن العمل األدي، والوظيفة الفنيةالفكرة إُف هناية النص، وقد نستطيع القوؿ إّف 

ثر بروزاً بُت ىذه ؛ ىي إعطاء فكرة لمولية للمتلقي، دبعٌت وجود ىذه اؼبشاكل عند أكثر من عائلة ىي األكا يديولوجية
 الوظائف يف أخبار ابن اعبوزي.

إذ يعتمد السارد يف توجيو القارئ كبو االذباه الفكري الذي َيدعو لو اػبرب أو يُعربي عنو، على طريقة سرده 
ىم لؤلحداث والقوانُت اليت يستعملها يف ترابا ىذه األحداث، فقد يصاغ قباة الشخصيات يف اؼبثاؿ األوؿ على أمّنا أنقذ

األعماؿ الصاغبة اليت قاموا هبا يف حياهتم، وقد يصاغ موت البطلة كما يف اؼبثاؿ الثاين على أنّو كاف نتيجة لؤلفعاؿ السيئة 
 (5)اليت جلبت عليها نقمة السماء.

 
                                                      

  .144( أخبار النساء، 1)

 .02-05( معجم مصطلحات نقد الركاية، 2)

   . 95، كمقامات ابن الجوزم، 13/ 1ينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (3)

 .929 ،دباأل نظرية( ينظر: 4)

 .30ينظر: الراكم كالنص القصصي،  (5)
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 :النسق الدائرم أك المتداخل-9
ية إُف النقطة نفسها اليت بدأت واؼبقصود هبذا النسق من اغبدث "أّف األحداث تبدأ من نقطة ما مث تعود يف النها

 .(2)، أي أّف اػبرب يبدأ "عند هناية أحداث اغبكاية مث تعرض ما سبقها لتنتهي عند نقطة بدايتها ؾبدداً"(1)منها"
وىناؾ مشاهبة واضحة بُت ىذا النسق الدائري أو اؼبتداخل وذلك ألهّنما قائماف على تكسَت العمود الزمٍت، من 

، حاضر، مستقبلتويات الزمن الثبلث )خبلؿ التأرجح بُت مس (، دبفهـو آخر أهّنما متحرراف من قوالب النما ماضو
التقليدي يف تركيب األحداث وفق التسلسل الزمٍت اؼبعهود، وأّما االختبلؼ بينهما فيكمن يف أّف النسق الدائري دائماً 

  (3)ىي نقطة االنتهاء نفسها من اػبرب.يعود إُف النقطة نفسها اليت بدأت منها، أي أّف نقطة االنطبلؽ عنده 
وىذا النسق غالبًا يظهر نسقًا ثانويًا جبانب األنساؽ األخرى الواردة يف ىذه األخبار، ويعزى ذلك إُف قّلة 
اىتماـ اإلخباريُت بو نظرًا إُف األنساؽ اؼبتعارؼ عليها يف سرد األخبار، السيما نسق التتابع الذي يفرض نفسو على 

، إذ وجدنا أّف السارد وىو )داود بن (4)(المهدم م  سعيد بن عبدالرحمنار، وورد ىذا النسق يف خرب )أغلب األخب
 المهدم كاله أف عبدالرَّحمن بن سعيد استحق شيء بأم"الرشيد( يبدأ اػبرب بسؤاؿ يوجهو للهيثم بن عدي فيقوؿ: 

لسؤاؿ أّف ىناؾ حدثًا يف الزمن اغباضر يكمن يف توِف ، ونستنتج من ىذا ا(5)"؟الرفيعة المنزلة تلك منو كأنزلو ،القضاء
الهيثم ( القضاء، ولكّنو يسأؿ أو يستفسر ليعرؼ السبب من وراء ىذا اغبدث، فيسًتجع السارد )سعيد بن عبدالرحمن)

بَت كاف ( أحداث اؼباضي ليبُّت لو السر الكامن وراء توليو مثل ىذا اؼبنصب اؼبهم، مع أّف البطل إذا صحَّ التعبن عدم
قبل ذلك من عامة الناس، لذا يقـو باسًتجاع اؼباضي للوصوؿ إُف حقيقة أو توضيح ما آلت إليو األمور يف اغباضر، وال 

 حاضر من دوف ماض.
أف كاله المهدم  عبدالرحمنأخبرنا داكد بن الرشيد قاؿ قلت للهيثم بن عدم بأم شيء استحق سعيد بن "

خبره في اتصالو بالمهدم ظريف فلف أحببت شرحتو لك قاؿ قلت كاهلل قد  إفٌ لرفيعة قاؿ القضاء كأنزلو منو تلك المنزلة ا
أحببت ذلك قاؿ أعلم أنو كافى الربي  الحاجب حين أفضت الخالفة إلى المهدم فقاؿ استأذف على أمير المؤمنين فقاؿ 

فأدخل ،...، كقد أحببت أف تذكركني لو لو الربي  من أنت كما حاجتك قاؿ أنا رجل قد رأيت ألمير المؤمنين رؤيا صالحة
إليو سعيد بن عبدالرحمن ككاف لو رؤية كجماؿ كمركءة ظاىرة كلحية عظيمة كلساف فقاؿ لو المهدم ىات بارؾ اهلل عليك 
ماذا رأيت قاؿ رأيت يا أمير المؤمنين آتيا أتاني في منامي فقاؿ لي أخبر أمير المؤمنين المهدم أنو يعيش ثالثين سنة في 

لتو ىذه في منامو كأنو يقلب يواقيت ثم يعدىا فيجدىا ثالثين ياقوتة كأنها قد كىبت لو الخالفة كآية ذلك أنو يرل في لي
فقاؿ المهدم ما أحسن ما رأيت كنحن نمتحن رؤياؾ في ليلتنا المقبلة على ما أخبرتنا بو فلف كاف األمر على ما ذكرتو 

فلما كاف في تلك الليلة ، ...، كربما اختلفتأعطيناؾ ما تريد كإف كاف األمر بخالؼ ذلك لعلمنا أف الرؤيا ربما صدقت 
                                                      

 .1/49البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، د (1)

  .39( الفضاء الركائي عند جبرا إبراىيم جبرا، 2)

 .31-35ينظر: القصة القصيرة عند سميرة عزاـ )دراسة فنية(، رسالة تقدمت بها: سركل صباح رجب محمد،  (3)

  .94األذكياء، ( أخبار 4)

 .94( ينظر: المصدر نفسو، 5)
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رأل المهدم ما ذكره لو سعيد حرفان حرفان كأصبح سعيد في الباب كاستأذف فأذف لو فلما كقعت عين المهدم عليو قاؿ 
أين مصداؽ ما قلت لنا قاؿ لو سعيد كما رأل أمير المؤمنين شيئان فضج  في جوابو فقاؿ سعيد امرأتي طالق إف لم تكن 

يت شيئان قاؿ لو المهدم كيحك ما أجرأؾ على الحلف بالطالؽ قاؿ ألنني أحلف على صدؽ قاؿ لو المهدم فقد كاهلل رأ
كانصرؼ فلحق بو الخادـ ، ...، رأيت مبينان فقاؿ لو سعيد اهلل أكبر فأنجز يا أمير المؤمنين ما كعدتني قاؿ لو حبا ككرامة

اف لهذه الرؤيا التي ذكرتها من أصل قاؿ لو سعيد ال كاهلل قاؿ الخادـ كيف كاف كفل بو كقاؿ لو سألتك باهلل ىل ك الذم
كقد رأل أمير المؤمنين ما ذكرتو لو قاؿ ىذه من المخاريق الكبار التي ال يأبو لها أمثالكم كذلك أني لما ألقيت إليو ىذا 

ما حل في قلبو كما كاف شغل بو فكره  الكالـ خطر ببالو كحدث بو نفسو كأسر بو قلبو كشغل بو فكره فساعة ناـ خيل لو
قاؿ فبهت الخادـ في كجهو كتعجب من ذلك فقاؿ لو سعيد قد صدقتك كجعلت صدقي لك مكافآتك ، ...، في المناـ

على كفالتك بي فاستر على ذلك ففعل ذلك فطلبو المهدم لمنادمتو فنادمو كحظي عنده كقلده القضاء على عسكر 
 (1)"ت المهدمالمهدم فلم يزؿ كذلك حتى ما

بذكر اسم حاجب اؼبهدي وىو )الربيع( كشخصية مساعدة للبطل، وينتقل إُف  بدايةإّف السارد يسرد خربه  
يف الدخوؿ على اؼبهدي، ومناقشتو مع الربيع حىت  -الذي ميثل دور البطولة يف ىذا اػبرب-طلب )سعيد بن عبدالرضبن( 

ينتقل من مشهد خارج باب ؾبلس اػببلفة إُف داخل اجمللس حيث ذىب إُف اؼبهدي كي يستأذنو يف دخوؿ سعيد، مث 
اػبرب وكيف أنّو بفطنتو وذكائو استطاع أف يشّد انتباه اؼبهدي إليو، وذلك  كسطاؼبهدي ووزراؤه وحشمو؛ أي ينتقل إُف 

رآه يف اؼبناـ، وفيو  من خبلؿ حيلة احتاؿ بو على اؼبهدي فوقع فيو وصّدقو، وملخَّصو أنّو ذىب إُف اؼبهدي وذكر لو أنّو
قالوا لو إّف اؼبهدي سيعيش ثبلثُت عاماً، وآيتو أنّو يرى يف ليلتو ىذه يف منامو كأنّو يقلب يواقيت، ويعّدىا فيجدىا ثبلثُت 
ياقوتة، وَف يغادر ؾبلس اؼبهدي إاّل ومعو عشرة آالؼ درىم، وظهرت يف إطار ىذا اؼبشهد الشخصية اؼبساعدة الثانية 

اػبرب وؼبّا رأى اؼبهدي ما ذكر لو يف منامو، حظي سعيد عنده نهاية اؼبهدي الذي كفَّلو عند اؼبهدي، ويف وىو )خادـ( 
 باؼبنزلة اليت يراىا اآلف، وقد أكرمو وأجزؿ عليو العطايا وقرّبو إليو.

البداية، من  تبدأ حركة ىذا اػبرب من اغباضر مث تتحوؿ إُف اؼباضي لتسرد تفاصيل اغبدث أو نتيجتو اؼبذكورة يف
فطلبو المهدم لمنادمتو، خبلؿ اسًتجاع األحداث اؼباضية مث أخَتًا عاد السارد وانتقل مرّة أخرى إُف اغباضر يف قولو:"

، وقبد أّف السارد قاـ دبزج مستويُت من الزمن ومها (2)"فنادمو كحظي عنده كقلَّده القضاء على عسكر المهدم
وسبلسة كبَتة متجانسة مع سَت لؤلحداث، ومن اؼبمكن أّف السارد أراد إضفاء )اغباضر، واؼباضي( وذلك بانسيابية 

نكهة من التشويق على اػبرب مع تفعيل حّس الفضوؿ لدى القارئ، فهو يريد بطبعو أف يستفسر عّما أراد السارد األوؿ 
األمر ؼبا تكّلف وتكابد عناء السؤاؿ السؤاؿ عنو، ألّف األمر يثَت رغبتو يف اكتشاؼ كّل ما ىو سّري أو خفي، فلوال أمهّية 

عنو، وهبذا التنقل بُت الزمنُت وىب النّص اغبركة واغبيوية، وأضفى عليو صبااًل فنياً، وكسر من خبللو الرتابة الزمنية 
 اؼبفروضة على النصوص اػبربية، فضبًل عن أّف السارد كاف ملتزماً بالعودة إُف النقطة نفسها اليت استّهل هبا اػبرب.

 
                                                      

 .90-94( أخبار األذكياء، 1)

 .90أخبار األذكياء،  (2)
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 Characterالمبحا الثاني: الشخصية 
 :تعريف الشخصية -

سبثل الشخصية ركنًا مهمًا من أركاف الفعل السردي، ويتفق كثَت من الدارسُت على أمهيتها يف البناء اػبربي أو 
العناصر  فهي احملرؾ لعجلة السرد، بل ىي مادتو األساسية، بل تُعدُّ أىم (1)القصصي فبل يستقيم ذلك البناء من دوهنا،

اؼبكونة للعمل اغبكائي، ألهّنا "سبّثل العنصر اغبيوي الذي يضطلع دبختلف األفعاؿ اليت تًتابا وتتكامل يف ؾبرى 
وعندما نرجع إُف اؼبعجمات النقدية واألدبية قبدىا تعّرؼ الشخصية ، فبل وجود لسرد من دوف الشخصيات، (2)اغبكي"

ا: "أ أو "كائن موىوب ، (3)"و اؼبسرحيةأحداث القصة أالواقعيُت الذين تدور حوؽبم و أفراد اػبياليُت حد األعلى أهنَّ
غالباً  بشرية وملتـز بأحداث بشرية، فبثل متسم بصفات بشرية ...، ورغم أّف مصطلح الشخصية يستخدـبصفات 

، أو ىي كما يف (4)سرود."لئلشارة إُف اؼبخلوقات يف عاَف الوقائع واؼبواقف اؼبروية فإنّو يشَت أحيانًا إُف السارد واؼب
 . (5)"القصص التخييلّي، كائناً ورقّياً متخّيبلً ولكوهنا ؾبّرد دور أو فاعل."

 وتتكوف الشخصية من "داؿ ومدلوؿ، ولكن ال تتحدد داللتها إالّ من خبلؿ عبلقاهتا بغَتىا من الشخصيات.  
 داؿ الشخصية : ىو صفاهتا اػبارجية ومظهرىا وشكلها... -
وؿ الشخصية : ىو صفاهتا الداخلية وأفعاؽبا وأحواؽبا وأىدافها اليت تشي بعقليتها ونفسيتها وانتمائها مدل - 

 العقدي والفكري...
ُد صدؽ ىذا اؼبضموف وتبلوره وتوضحو أكثر." -          (6)عبلقاهتا : العبلقات ىي اليت رُبدي

ىويتها  فَّ أكاف يقصد   ؛(نتاج عمل تأليفي) : أهنالشخصية اغبكائية ب"ل يف تعريفوبارت(  وعندما قاؿ )روالند
، أّما قولو إّف (7)".تستند اُف اسم )علم( يتكرر ظهوره يف اغبكي يتوصاؼ واػبصائص اليف النص عرب األ عةٌ وزَّ مُ 

؛ دبعٌت أّف بناء الشخصيات يعتمد على اػبياؿ الفٍّت للكاتب، ولديو (8)"كائنات من كرؽالشخصيات يف األساس "
ق اغبرّية يف اختيار شخصياتو وتغيَت مبلؿبها وأفكارىا ونفسياهتا ووضع أظباء ؽبا، كّل ذلك يف سبيل جعلها عنصراً مطل

 (9)منسجمًا مع ؾبمل النص أو العناصر األخرى، وليس بالضرورة أف تطابق شخصية معينة يف الواقع اإلنساين احمليا،
                                                      

 .991ينظر: األصالة كالتغريب في الركاية العربية، د.أسماء أحمد معيكل،  (1)

 .25قاؿ الراكم، ( 2)

 .952معجم المصطلحات العربية في اللغة كاألدب،  (3)

 .49 -49المصطلح السردم،  (4)

 .955معجم السرديات،  (5)

 .152معجم مصطلحات األدب اإلسالمي،  (6)

 .01 – 05بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (7)

 .191النقد النبيوم للحكاية، ركالف بارت، تر: أنطواف أبو زيد،  (8)

القصة القصيرة في الجزيرة العربية، رسالة تقدمت بها :  ، كتوظيف التراث األدبي في93ينظر: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيق،  (9)
 .99حصة  بنت زيد سعد المفرح، 
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غبكاية، فهي تتكّوف من ؾبموع الكبلـ الذي يصفها، ويصّور ألف الشخصية "عنصر مصنوع، ـبًتع، ككّل عناصر ا
 .(1)أفعاؽبا، وينقل أفكارىا وأقواؽبا"

، إّف الشخصية على (2)وقد عّدىا )تودوروؼ( "ؾبموع الصفات اليت كانت ؿبمولة للفاعل من خبلؿ حكي" 
عبنس األدي؛ ويعزى ذلك إُف أّف الشخصية ىي الرغم من وَرِقيَِّتها يف العمل السردي إاّل إهّنا سبثل أمهية قصوى يف ىذا ا

 (3)الشيء الذي تنماز بو األعماؿ السردية عن أجناس األدب األخرى أساساً.

ومن اعبدير بالذكر أف ننويه إُف أفَّ الشخصية "مفهـو متعدد األبعاد، ينتمي بعد منو إُف علم النفس، وآخر إُف 
، فما ىي إالَّ "مرآة قد تنعكس من خبلؽبا تركيبة اإلنساف النفسية دبا فيها من (4)علم االجتماع، وردّبا يف ثالث إُف اللغة"

من انفعاالت وصراعات داخلية، أو عبلقاتو االجتماعية دبا تفرزه من سلوؾ وتصرفات، أو مقدراتو التعبَتية حيث تنتمي 
 . (5)ىا"الشخصية إُف اللغة يف بعد من أبعادىا، ألهّنا األداة اؼبعربة عن نفسها وأفكار 

 مرجعيات الشخصية: -
ىي الوسا الذي انبثقت منو الشخصية يف عاؼبها الواقعي والطبيعي، مشحونًة بالقيم واؼبعارؼ اليت تبٍت انتماء 
الشخصية ؽبذه البيئة أو تلك اليت نشأت فيها، ملخصًة ذبارهبا الذاتية أو االجتماعية يف حدث معُّت وجاءت أمهية 

من أهّنا ربيل اؼبتلقي إُف أبعاد ـبتلفة )آيدولوجية،  -اليت استسقى منها الكاتب مادتو اػبربية-اعهاالتنويو باؼبراجع وأنو 
واجتماعية، ونفسية، وسياسية، ...اٍف( لذات الشخصية، فأراد الكاتب من خبلؽبا أف يعليم ويثقيف اؼبتلقي فيحيلو إُف 

فع اؼبلل والتزمَُّت عن أخباره، وجيذب انتباىو ويشوقو لتكملة عصور وطبقات وأماكن وأزمنة وشخصيات ـبتلفة، وأيضاً يد
أخباره، وأغلب شخصيات ىذه األخبار منتقاة من الواقع سواء أكانت من اؼباضي أـ اغباضر؛ أي أهّنا حقيقية وواقعية، 

ىذه اآلثار والقليل منها جاءت على لساف اغبيوانات، ولكن أغلبها جاءت يف سبيل خدمة الغرض األساس من تأليف 
وىو الوعظ واإلرشاد واضفاء جوٍّ من الطرافة واؽبزؿ؛ أي مزج اعبد باؽبزؿ يف سبيل النصح واإلرشاد، ولعّل السبب من 

 وراء ذلك كما ىو مبُّت يف سَتتو أنّو كاف واعظاً قبل كّل شيء منذ نعومة أظفاره. 
 اػبربية إُف أربعة أنواع، كاآليت:وتُردُّ ىذه اؼبرجعيات اليت استقى منها )ابن اعبوزي( شخصياتو 

 الشخصيات التأريخية:-7
يُعرَّؼ التأريخ أنّو "صبلة األحواؿ واألحداث اليت مير هبا كائن ما، وتصدؽ على الفرد واجملتمع، كما تصدؽ على  

قيقية يوظفها أّما الشخصية التارخيية ىي "شخصية ح، (6)الظواىر الطبيعية واإلنسانية، والتأريخ تسجيل ىذه األحواؿ"
الكاتب ... يف نسيج من العبلقات داخل قصة ؿبكية كانت يف السابق موضوعًا لقصة حقيقية ىي قصة حياهتا، 

                                                      

 .114معجم مصطلحات نقد الركاية،  (1)

 .54مفاىيم سردية،  (2)

 .95( ينظر: في نظرية الركاية، 3)

  . 42(، 4مد صبرة، الفصوؿ، العدد )، أح-دراسة تطبيقية على ركاية )الحب في المنفى( لبهاء طاىر –( جوانب من شعرية الركاية 4)

 .192السرد عند الجاحظ،  (5)

 .29معجم المصطلحات العربية في اللغة كاألدب،  (6)
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وصارت يف الرواية موضوعًا لقصة متخييلة ؽبا عبلقة بقصتها اغبقيقية، وبالدور البارز الذي كانت تلعبو يف اؼباضي 
"يلهث وراء الشخصيات ذات الطبائع اػباصة كي يبلورىا يف عملو، ...، ، وقبد أّف القاص التقليدي (1)واشتهرت بو"

فتكوف صورة مصغَّرة للعاَف الواقعي. لقد كانوا يعتقدوف أهّنم قادروف على منافسة اؼبؤرخُت الذين يكتبوف عن واقع الناس، 
رض حبضورىا يف العمل طوقًا ُيّد أي حاوؿ أف يستفيد من التأريخ، مع أّف "الشخصية التأرخيية تف، (2)ووقائعهم أيضاً"

من حرية الكاتب ال زبففو إال الشخصيات اؼبتخيلة، فالشخصية التأرخيية من اؼبتانة والثقة بالنفس حبيث تقود الكاتب 
 .(3)إُف مصَتىا ىي كما ُحسم قبل مئات أو عشرات السنُت"

من قبل التأريخ، إاّل أنّو من اؼبمكن أف  إّف ىذا النوع من الشخصيات مع ثباتو، وذلك ألنّو ؿبكـو عليو سلفاً  
يفقد جانبو األدي ليصبح نوعًا من أنواع التوثيق الكتاي للتأريخ، ومن ىنا تتبُّت صعوبة األخذ واالعتماد على 
الشخصيات التأرخيية مع أهنا شخصيات جاىزة، وحاضرة يف أغلب األحياف يف ذىن اؼبتلقي، ولعّل اؽبدؼ من توظيف 

شخصيات ىي "إعادة سرد تفاصيل حياة الشخصية التارخيية وربليل نفسيتها من خبلؿ أقواؽبا وأفعاؽبا مثل ىذه ال
، أو ألهنا تتوافق وطبيعة (4)وحوارىا الداخلي وؿباولة تفسَت الغامض فيها، ...، أو يكوف ؼبرجعيتها وغبمولتها الداللية"

مرحلة من اؼبراحل التارخيية واغبضارية  طبيعةومن مث فقد عكست  األفكار والقضايا اليت يريد الكاتب نقلها إُف اؼبتلقي،
وقد يرجع إُف إيراد ذبذير أو تأصيل ىذه الشخصيات يف ـبييلة اؼبتلقي،  (5)اليت عاشتها األمة العربية أو غَتىا من األمم،

ة، واألمثلة على ىذه الشخصيات حبيث تصبح بعد ذلك مثااًل ُيتذى بو يف األمور اعبيدة أو يتَّعظ منها يف األمور السيئ
يف آثار )ابن اعبوزي( كثَتة، ومثاؿ ذلك؛ ذكر يف أخبار األذكياء صبلة من أظباء اػبلفاء الذين ُعِرَؼ عنهم الذكاء 

 والفطنة، مثل توظيف )أي جعفر( حيلة إلخفاء مكيدتو يف قتل )أي مسلم(:
 نيا يزيد :فقاؿ ،أبو جعفر يومان م  يزيد بن أبي أسيد خال :قوؿيسمعت أبا عبيد اهلل  :كعن مبارؾ الطبرم قاؿ"

فنفر  ،فواهلل ال يصفو ملكك كال تهنأ بعيش ما بقي ،أرل أف تقتلو كتقرب إلى اهلل بدنة :فقاؿ ؟ما ترل في قتل أبي مسلم
كأثقلهم  ،لنا نصر الناسأبقتل  شمت بك عدكؾ أتشير عليَّ أقط  اهلل لسانك ك  :ثم قاؿ ي،رة ظننت أنو سيأتي علنفمني 

 .ف أعدىا ىفوة من ىفواتك لضربت عنقك قم ال أقاـ اهلل رجليكإك  ،أما كاهلل لوال حفظي لما سلف منك ،على عدكنا
 ؟أتذكر يـو شاكرتك نيا يزيد :فلما كاف بعد قتلو قاؿ لي ،قاؿ فقمت كقد أظلم بصرم كتمنيت أف تسيخ األرض بي

 (6)."كلكن خشيت أف يظهر منك فتفسد مكيدتي ،كما ال شك فيو فواهلل لقد كاف ذلك رأيان  :قاؿ .نعم :قلت

ويتمظهر ذكاء الشخصية وفطنتها ىنا من خبلؿ اغبيلة اليت عبأت إليها، إذ أرادت أف زبفي حقيقة مرادىا عن 
يد بن أي أسيد( طريق طرحها ؽبذا السؤاؿ على أقرب الناس لديها، ومعرفة رّد فعلو اذباه اؼبسألة اؼبطروحة، ونستنتج أفَّ )يز 

                                                      

 .115معجم مصطلحات األدب اإلسالمي،  (1)

 .59في نظرية الركاية،  (2)

 .993الركاية كالتاريخ، د.نضاؿ الشمالي،  (3)

 .115( معجم مصطلحات األدب اإلسالمي، 4)

 .194جماليات التشكيل الركائي، أ.د.محمد صابر عبيد كد.سوسن ىادم جعفر البياتي،  ( ينظر:5)

 .44أخبار األذكياء،  (6)
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ُقرَّبُت منو الذين يثق يف رأيهم ومشورهتم، وإاّل ؼبا شاوره يف أمر قتل )أي اؼبسلم(، 
من مستشاري )أبو جعفر(، أو أحد اؼب

وكل ىذه الشخصيات واألحداث مرتبطة بزمن تارخيي معُّت، فالكاتب استدّؿ هبذه الشخصية التارخيية واألحداث اليت 
تها يف تأريخ األّمة، إذ البّد من أخذ االتعاظ منها يف وجوب اللجوء إُف اؼبشورة قبل ازباذ جرت ألجل ثقلها ومكان

القرار، واحملافظة على األسرار حىت من أقرب الناس، وقد أعطت ىذه األحداث والشخصيات التارخيية الدميومة من خبلؿ 
سية اليت سبتع هبا الشخصيات السياسية والوسا عرضها، فضبًل عن بياف القدرة والعقلية اإلدارية والعسكرية والسيا

 السياسي يف مثل ىذا العصر. 
عبأ )ابن اعبوزي( إُف استعماؿ ىذا اؼبرجع بكثرة يف ؾبمل آثاره اليت كبن بصددىا، ويعزى سبب ذلك إُف عنايتو 

 ىذا اجملاؿ، وأيضاً ؿباولة الشخصية بالتأريخ، وولعو الشديد بالتوثيق التارخيي لؤلحداث، وقد قاـ بتأليف بعض الكتب يف
ـَ  من خبلؿ العودة إُف اؼباضي، ألفَّ لوال ىذه العودة ؼبا استطاع اجملتمع بناء حضارة  -على مّر األياـ -بناء ما ُىدي

جديدة يكوف ؽبا مستقبل، دبعٌت آخر البحث عن األصالة واؽبوية الضائعة لؤلّمة قد نسيها الناس بسبب كثرة انشغاؽبم 
الفرعية، أو أفَّ أعباء اغبياة اليت تزيد يومًا على يـو كاف سببًا يف إمهاؽبا من قبل اجملتمع، ومن الطبيعي أف نقوؿ باألمور 

بعد كّل ىذه األمور أنّو كاف ضليعًا يف التأريخ، لذا أراد الرجوع إليو واستلهاـ أغلبية الشخصيات واألحداث وانتقائها 
 منو.

 مز( مع )األصهد( الذي اشتهر بالظرؼ:وذكر أيضاً أخبار )كسرى بن ىر 
كحكى عن كسرل بن ىرمز أنو كاف بعا األصهد إلى الرـك في جيش عظيم فأعطى من الظفر ما لم يعطو أحد "

قبلو كأخذ األصهد خزائن الرـك ككجهها على ىيئتها إلى كسرل ففطن كسرل أف ماؿ األصهد من الظفر كأف ىذا يغيره 
ما يصلح قتل  :قاؿ لو ،ليو رجالن ليقتلو ككاف المبعوث عاقالن فلما رأل األصهد كتدبيره كعقلوعليو كيوجب لو كبرا فبعا إ

إف  :فقاؿ لهم ،إذ شئت فتلتقيا :قاؿ ،ىذا بغير جـر ثم أخبره بالذم جاء لو فأرسل األصهد إلى قيصر أني أريد أف ألقاؾ
كالذم أراد مني كالبادم أظلم فاجعل لي من نفسك ما   ىذا الخبيا قد ىم بقتلي ككجو إلي رجالن بذلك كإني أريد ىالكو

فأعطاه من  ،كمثل الذم أنت منفقو في مسيرؾ ىذا ،ليو كأعطيك من بيوت أموالو مثل الذم أصبت منكعاطمئن 
فاحتاؿ لفض جنود  ،فعلم كسرل كيف جرل األمر ،كسار قيصر في أربعين ألفان فنزؿ بكسرل ،المواثيق ما اطمأف إليو

على ذلك  فال تطلعنَّ  ،إني كاتب معك كتابان لطيفان في حريرة لتبلغو األصهد :فقاؿ ،في دينو ان متنصر  قسان  عافد ،قيصر
ككاف في الكتاب إلى  ،كقد علم كسرل أف القس يوصل كتابو إلى قيصر ألنو تحتو ىالؾ الرـك ،كأعطاه ألف دينار ،أحدان 

كقد  ،ن اهلل إلينا كأمكن منهم بتدبيرؾ ال عدمت صواب الرأمفقد أحس ،ني كتبت إليك كقد دنا مني قيصرإ ،األصهد
 ،ستأصلهمأفلني  ،من قتلك إيام يَّ ره علغثم أغافلو في يـو كذا ف ،فرقت عليهم كأنا ممهلو حتى يقرب من المدائن

عو كسرل تبأك  ،فتولى منصرفان  ،ىذا الحق كما أراد إال ىالكنا :فقاؿ قيصر ،فأكصلو إلى قيصر ،فخرج القس بالكتاب
 (1) ".فقتل أصحابو كنجا قيصر في شرذمة قليلة ،إياس بن قبيصة الطائي

                                                      

 .105( أخبار األذكياء، 1)
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يُبيُت لنا ىذا اػبرب مدى سبسك الكاتب بالشخصيات التأرخيية ومدى أمهيتها يف تكوين النص اػبربي أحياناً، 
األغلب أبعاد وأىداؼ خاصة  ألّف تلك الشخصيات التأرخيية مع األحداث واؼبواقف اليت تقع فيها أو سبّر هبا لديها على

وتأثَت قد ميتد إُف عصور ما بعدىا، فػ)كسرى، وقيصر( ميثبلف شخصيتُت تأرخييتُت وعقليتُت مدبرتُت لطاؼبا أراد أحدمها 
فرض ىيمنة سلطتو على اآلخر، والصراعات واؼبشكبلت واغبروب القائمة بُت ىاتُت اغبضارتُت أو األمرباطوريتُت 

(، كانت مغريًة فبا دفع الكتاب للحديث عنهما على سبيل النصح واالرشاد واالتعاظ أحياناً، أو على )الفارسية والرومية
 سبيل نقل ىذه اؼبعلومات التأرخيية إُف األجياؿ اليت تليهم أحياناً أخرى.

كثَتة، أّما مشكبلت السلطة اغباكمة مع العاملُت ربت إمرهتم من )الوزراء، واألمراء، والقادة، ...وغَتىم( ف
ولعّل أمّهها ما نقلو وانتبو إليو )ابن اعبوزي(، وتتمثل يف مشكلة خوؼ السلطة اغباكمة من علو مرتبة أحد العاملُت 
لديهم، إذ قد يشكيل خطرًا مستقبليًا على سلطتهم وكراسّيهم، لذا تعمد السلطة يف أغلب األحياف إُف التخلُّص منهم،  

، وقد تكررت مثل ىذه النماذج عرب التأريخ حىت أصبحت تشكل ظاىرة كما حاوؿ )كسرى( فعلو مع )األصهد(
 معروفة عند الكثَتين، والسيما أرباب السلطة اغباكمة.

فقاؿ لو: اسكيت ميسىكَّتان! فىًبأىبًيكى غيًدرى بًبىيعىًتنا، كىبًقىوًؿ الز كًر خىرىجىٍت أيم نا، وأيضًا يف خرب آخر، يقوؿ: "... 
 .(1)"كىعبىتينا، كىًبكى أحرىل أٍف يىخريجى الدَّجَّاؿي فينا  كىبًابًنًو ىيًدمىتٍ 

رّدًا على إىانتو لو )عبداهلل( من غَت  (*)وىذا ما وصف بو )أبو بكر ابن عياش( )عبداهلل بن مصعب الزُّبَتي( 
 .سابِق معرفة، وقد وصفو وعائلتو بالغدر والكذب والطُّغياف والفساد وغَتىا من اإلىانات اعبارحة

د يف ىذا اػبرب تفسَتًا وتوثيقًا وتربيرًا ألفعاؿ )عبداهلل بن مصعب الزبَتي( اؼبستهًتة والشاذة،  وىذا شيء وقب
طبيعي فبن اكبدر من مثل ىذا النسب، فكّلهم أصحاب سوابق ال ُُيمدوف عليها، وأّكدت الشخصية األوُف من خبلؿ 

الشخصية الثانية، حبيث أسكتها عن الكبلـ، فأصبحت مذىولًة ىذا الوصف الدقيق للخلفية التأرخيية عن معرفتها بنسب 
 بالّرد الذي تلقاىا.   

 الشخصيات التراثية:-4
الًتاث كما ىو معروؼ ىو ما بقي لنا من السابقُت من آثار علمية أو فكرية أو أدبية أو تأرخيية، مكتوبة كانت 

ناذبة عن عادات وتقاليد ومعتقدات  ثار علمية وفنية وأدبية،أو ىو الًتاكم أو اإلرث اؼبعريف من آ (2) أـ شفهية النقل،
وخربات وذبارب مّر هبا شعب من الشعوب، وىو جزء من كيانو وىويتو اإلنسانية والثقافية والسياسية واالجتماعية 

أـ كتابياً، أي أف الًتاث والتارخيية، يقـو بتوثيق العبلقة بُت األجياؿ السالفة باألجياؿ البلحقة، سواء أكاف متوارثاً شفاىياً 
                                                      

 .159أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (1)
ـ( مشيران إلى 352ت أبي بكر الصديق )ت ـ(، كبػ)أٌمنا( أـ المؤمنين عائشة بن303إٌف المقصود بقولو )بأبيك( الزبير بن العواـ )ت ( *)

)ت كقعة الجمل المعركة التي خرجت إليها السيدة عائشة م  معاكية لمالقاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كبػ)إبنو( عبداهلل بن الزبير 
عدة ملكو، كداـ حكمو قرابة ـ( كىو الذم ثار على الخالفة األمويٌة، كنصَّب نفسو خليفة على المسلمين كجعل المدينة قا399-399

 تس  سنوات إلى أف جاء الحجاج بن يوسف الثقفي كقضى عليو في مٌكة، كبك ن أم عبداهلل بن ميصعب الزبيرم، يخرج الدجاؿ فينا.

 .119ينظر: تبئير الفواعل الجمعية في الركاية، كوثر محمد علي جبارة،  (2)
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مفهـو شامل ال يؤطر وال يوضع لو حدود بعينها، فهو نظاـ كامل للحياة تأسس عرب تراكم طويل ػبربات وذبارب 
وقد ُعريفت الشخصية الًتاثية "على أهّنا صبيع الشخصيات اليت ؽبا وجودىا اغبقيقي الًتاثي، مثل (1) وعادات وتقاليد،

من الشخصيات ذوات الوجود التارخيي، ...، وقد تكوف الشخصية الًتاثية أمنوذجاً تراثياً ميثل  شخصيات األدباء، وغَتىا
مثل شخصيات حكايات ألف ليلة ، (2)شخصيات َف توجد تارخييًا بأعياهنا )شخصيات خيالية(، إمنا وجدت بصفاهتا"
، والقصص الشعبية، مع أهّنا يف أغلب وليلة )شهريار، وشهرزاد، والسندباد، ... اٍف(، وقصص اآلؽبة عند الروماف

األحياف شخصيات خيالية ـبتلقة ولكن تعدُّ جزءًا من الًتاث، وقبد أمثلة ىذه الشخصيات يف أخبار اغبمقى واؼبغفلُت  
كنوع من الرمز، واألساطَت مثل )الغوؿ والعنقاء(   -يف أغلب األحياف-كما سبق ذكره، وأخبار اغبيوانات أو على لساهنا 

ا، واألمثلة على ىذا النوع كثَتة أيضًا مثل سابقتها، أي أف الشخصية الًتاثية يف ؾبملها تنقسم على قسمُت : وغَتى
 ( خرب )األصمعي( مع )جارية(:التراثية الواقعية)الشخصية الواقعية والشخصية اػبيالية(، وخَت مثاؿ على الشخصية )

رؼ حديثهم. فانحدرت، ظفخذ من تحف كالمهم ك  ،صرةإلى بادية الب قاؿ األصمعي: قاؿ لي الٌرشيد: امضً "
فنزلت على صديقو لي بالبصرة، ثٌم بٌكرت أنا كىو على المقابر، فلٌما صرت إليها إذا بجاريةو نادل إلينا ريح عطرىا قبل 

 ما شأنك? فأنشأت تقوؿ:  ،كحلى، كىي تبكي أحٌر بكاء. فقلت: يا جارية ،الٌدنٌو منها، عليها ثيابه مصبغاته 
 .رىينة ىذا القػبػر يا فػتػياف  فلف تسأالني فيم حزني? فلنٌػنػي

 مخافة يوـو أف يسؤؾ مػكػانػي  أىابك إجالالن، كإف كنتى في الٌثرل،

 .تػرانػي كما كنتي أستحييك حين  كإٌني ألستحييك، كالت ربي بػينػنػا،

 بشأنك? فأنشأت تقوؿ:  فأخبرم ،ما رأينا أكثر من الٌتفاكت بين زٌيك كحزنك :فقلنا لها
 حٌيان، كيكثر في الٌدنيا مواساتػي،  يا صاحب القبر، يا من كاف يؤنسني

،  كأنٌني لست من أىل المصيبػاتن  أزكر قبرؾ في حليٍّ كفي حلػلو

 أمواتي مشهورةن الٌزٌم تبكي بين  فمن رآني، رأل عىبرىلن مفجػعةن 

على نفسي أف ال  ب أف يراني في مثل ىذا الٌزٌم، فآليتي حف يقالت: بعلي، ككا ؟كما الٌرجل منك :فقلنا لها
 ألنٌو كاف يحٌبو أيٌاـ حياتو، كأنكرتماه أنتما علٌي. ،إال في مثل ىذا الٌزمٌ  هي أغشى قبرى 

الٌجارية. فقاؿ:  قاؿ األصمعي: فسألتها عن خبرىا كمنزلها. كأتيت الٌرشيد فحٌدثتو بما سمعت كرأيت، حٌتى حٌدثتو حدياى 
بٌد أف ترج  حٌتى تخطبها إلٌي من كلٌيها، كتحملها إلٌي، كال يكوف من ذلك بد. ككٌجو معي خادمان كماالن كثيران. فرجعت ال 

. فلٌما صرنا إلى المدائن نما كىي ال تعلمي  ،كحملوىا معنا ،فأخبرتهم الخبر، فأجابوا كزٌكجوىا من أمير المؤمنين ،إلى قومها
 إالٌ  إلى الٌرشيد فأخبرتو الخبر، فما ذكرىا كقتان من األكقاتً  اتت، فدفٌناىا ىنالك. كسرتي إليها الخبر، فشهقت شهقةن فم

 (3)"بكى أسفان عليها.
                                                      

 .12-14ة في الجزيرة العربية، ينظر: توظيف التراث األدبي في القصة القصير  (1)

  .41توظيف التراث األدبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية،  (2)

  .153 -150، ( أخبار النساء3)
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بالبعد تتجلى أمهية ىذه الشخصية الًتاثية وخربىا يف إحالة اؼبتلقي إُف دالالت متعددة األبعاد، فمنها ما يرتبا 
ا حىت بعد مفارقتو للحياة، نراىا باقية على عهدىا وال تعصي لو أمراً، وبعد لشخصية اؼبرأة الوفية واؼبطيعة لزوجه النفسي

من خبلؿ  البعد االجتماعيظباعها بزواجها من أمَت اؼبؤمنُت توفيت مباشرة من شّدة اغبزف واألسى، وأيضًا يتجلى 
الزواج باألكراه أو من دوف مأساة تزويج النساء من غَت معرفتهن أو عدـ األخذ برأيهن يف ربديد مصَتىن، أي مشكلة 

موجود إذ إّف ؽبذه الشخصيات حضوراً تأرخييًا واقعياً، يُػَنبيئ عن أخبلقيات وعادات كانت البعد التأريخي استشارهتن، و
إذ السلطة اغباكمة ال البعد السياسي سائدة يف تلك العصور، وقد تكوف مستمرّة حىت اآلف يف بعض األماكن، وأخَتًا 

أف ربصل على ما تريد وقت ما تشاء، فبل رادع يردعها، مع كل ىذه السلطة والسيادة والثراء الفاحش الذي بدَّ ؽبا من 
 تتميز هبا. 

كاف )ابن اعبوزي( دقيقًا يف اختيار مثل ىذا النوع من الشخصيات ألهّنا عاَف من الرموز اليت ربتمل التوظيف 
 اكتساب قضايا العصر األمهية، كما أهنا تقـو بوظائف عّدة واػبروج من خبلؽبا بدالالت متشظية جديدة، هتدؼ إُف

منها )وظيفة إصبلحية ووظيفة فنية ووظيفة ترفيهية(، وىي تتوافق مع أفكاره ومعتقداتو؛ أي ما أراد إيصالو إُف اؼبتلقي 
  (1)جاء بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ نقل ذبربة ىذه الشخصية الًتاثية.

 ( خرب )األسد والدب مع الرجل(:راثية الخياليةالتومن أمثلة الشخصية ) 
 ،فلذا في البئر دب ،فوق  األسد خلفو ،فهرب منو فوق  في بئر ،ككاف رجل في صحراء فعرض لو األسد :قالوا"

كقد شبعنا فقاؿ  ،أنا كأنت نأكل ىذا :فقاؿ األسد ،منذ أياـ كقد قتلني الجوع :قاؿ ؟منذ كم أنت ىهنا :فقاؿ لو األسد
فلنو أقدر على  ،نما الرأم أف نحلف لو إننا ال نؤذيو ليحتاؿ لخالصنا كخالصوإك  ؟فما نصن  ،فلذا عاكدنا الجوع :الدب

 (2)"ضاء فتخلص كخلصهما.ففنقب فخرج بو إلى  ،فأخذ في التحيل، فالح لو ضوء ،الحيلة منا فحلفا لو
"أبعادًا داللية مغايرة لبقية الشخصيات،  عبأ إُف استيحاء شخصية اغبيواف من داخل الًتاث الشعيب اليت ربمل

ولعل أمهية اؼبَتاث الشعيب تعود إُف أنّنا نلحظ آثار الفلكلور بارزة يف مواضع وأصناؼ ومفردات األدب غَت أنّنا ال نراعي 
ظرتو دائمًا حقيقة أف النموذج الشعيب للحياة اليومية والفكرية قد عشش بصورة ؿبددة يف اعبوىر نفسو لؤلدب، ويف ن

، وتؤدي ىذه الشخصيات "دورًا مهمًا يف الكشف عن (3)للعاَف، ويف صبيع أشكالو وأصنافو وأبنيتو اؼبوجهة للحياة"
الطبيعة اليت فيها اجملتمع أيضاً، إذ إهنا تعكس التصور الذي يتشبث بو اإلنساف يف حاؿ معينة من حاالتو داخل فضاء 

 .(4)السرد"
األدب، وذلك لكثرة شبهو يف الصفات والسلوؾ بينو وبُت اإلنساف "فليس أحٌد من إّف للحيواف دوراً مهمًا يف  

اػبلق إال وفيو خلق من أخبلؽ البهائم ولذلك ذبد أخبلؽ اػببلئق ـبتلفة فإذا رأيت الرجل جاىبًل يف خبلئقو غليظًا يف 

                                                      

 .149ينظر: أثر التراث الشعبي في الركاية العراقية الحديثة، د.صبرم مسلم حمادم،  (1)

  .995( أخبار  األذكياء، 2)

 .144اية قراءة في ركايات حسن حميد، أحمد عٌزاكم، بناء الشخصية في الرك  (3)

 .192جماليات التشكيل الركائي،  (4)
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ن منر، وإذا رأيت الرجل ىجامًا على طباعو قويًا يف بدنو ال تؤمن ضعائنو فاغبقو بعاَف النمور والعرب تقوؿ أجهل م
أعراض الناس فقد ماثل عاَف الكبلب فاف دأب الكلب اف جيفو  من ال جيفوه، ويؤذي من ال يؤذيو فعاملو دبا كنت 

، وىذه القصص قصص قصَتة "أبطاؽبا عادة من اغبيوانات وؽبا مغزى (1)تعامل بو الكلب إذ نبح ألست تذىب وتًتكو؟"
، أي أف النبيو يستطيع استخبلص "الدروس والعرب من سلوؾ اغبيواف وصفاتو فيتعلم (2)من اغبكم" تعليمي قوامو حكمة

 (3)حكمة من كل حيواف، إذ ليست التجارب كلها بشرية."
اؼبفًتس الذي ال يستعمل عقلو إاّل يف  األسداستعاف )ابن اعبوزي( بشخصينت من الشخصيات اغبيوانية، ومها  

فبعكس األسد  الدبنية؛ أي ال ميتلك بعد النظر، وىو رمز السلطة والنفوذ والقوة والشجاعة، أما سبيل نيل مقاصده اآل
يفكر يف كيفية اػببلص من ىذه احملنة اليت وقعوا فيها؛ أي ُياوؿ إجياد اغبلوؿ اؼبستقبلية، وجيتمعاف على مصاٌف مشًتكة، 

إلنساف أكثر ذكاًء من اغبيواف، وىو السبيل إُف خبلصهما وبعد التحاور واؼبناقشة يصبلف إُف نتيجة حتمية، وىي أف ا
من ىذه البئر، لذا ترضخاف إليها، وُيلفاف لو بعدـ التعرض لو إذا خرجوا من ىذه البئر، وقد نستطيع القوؿ إّف األسد 

ادئة اليت تفكر ومن اؼبفًتس رمٌز للسلطة اعبشعة والطماعة واؼبتسرعة، أما الدب فرمٌز للشخصية السياسية الدبلوماسية اؽب
 مث تقرر؛ أي ترمز إُف اغبكمة.

واؼبقصدية أو اغبكمة اؼبستنتجة من ىذا اػبرب تكمن يف أّف اإلنساف حباجة دومًا إُف مساعدة غَته، لذا من  
بل، األجدر أف يتمسك بكل من يعرفو، وال يستغٍت عن أحٍد منهم، وأالّ يفكر يف اغبلوؿ اآلنية بل عليو التفكَت يف اؼبستق

 فبل أحد يعرؼ أي وقت قد ُيتاج إُف اؼبساعدة. 
 ومن أمثلة ذلك أيضاً خرب )الضبع والثعلب(:

"قالوا: كصادت الضب  ثعلبان، فقاؿ الثعلب: مينٍّي عليَّ أـ عامر، فقالت: خيرتك خصلتين إٌما أف آكلك، كإٌما أف 
الت الضب : متى ذا؟ فانفتح فوىا فأفلت أككلك؟ فقاؿ الثعلب: أما تذكرين أـ عامر التي نكحت في دارىا، فق

    (4)الثعلب"
إّف اغبكمة اؼبكتسبة من ىذا اػبرب ىي أفَّ على اإلنساف أال يكوف متشائمًا ومضطربًا يف أكحل اؼبواقف، وعليو         

حياتو، ألّف أف يعود إُف صوابو للنجاة من اؼبآزؽ، فيعتمد على رجاحة عقلو ومعرفتو غبل اؼبشكبلت اليت تواجهو يف 
فقداف األمل يعٍت هناية اغبياة، فاؼبكر معروؼ عن الثعلب إذ استطاع أف يفلت من أنياب الضبع حبيلة وضعها من خبلؿ 

 سرعة بديهتو، فقد كاف الثعلب يف حرب ىو اػباسر فيها إُف أف قبحت خطتو للفرار من أعدائو. 
عود إُف العصر الذي عاشو إذ عبأ فيو الكثَت من األدباء إفَّ توظيف الشخصيات اغبيوانية من قبل )ابن اعبوزي( ي

إُف توظيف اغبيواف رمزًا يف أدهبم، والسيما الرمز السياسي، أو جاء لتمثيل حكمة أو معرفة معينة مستنتجة من خبلؿ 
فادة منها يف سلوكها أو صفاهتا اليت قد ذبسد من وجهة نظره إُف السلوؾ والصفات اإلنسانية؛ أي أهّنا رموز ميكننا اال

                                                      

 .1/194ـ(، 205المستطرؼ في كل فن مستظرؼ، االبشيهي )ت  (1)

  .159( في األدب كفنونو، علي بو ملحم، 2)

 .59( مقامات ابن الجوزم، 3)
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بناء اغبضارة، أو ألّف لديها جذورًا تراثية قد تأصلت داخل كياف اجملتمع، ولديها القدرة البلزمة للتغيَت والتأثَت يف حياة 
الفرد من الناحية االجتماعية، واػبلقية، فضبًل عن كوهنا أسهل طريقة للتسلية والتنويع من منطية أخباره، فيعمد إليها 

 لل والتزمت عن نصوصو اػبربية، أو وسيلة للتقرب إُف الذات الطفولية لدى اإلنساف.الكاتب لدفع اؼب
 

  الشخصية الدينية: -1 
وىي كّل ما يدخل يف إطار الدين، وما يتتبعو من أنساؽ فكرية تعاًف الروح اإلنسانية، وتوثق صلتها برهبا، وؽبا 

م الدينية ظباوية كانت أـ غَتىا، وال فرؽ يف أف تكوف النماذج قداسة خاصة لدى األقواـ صبيعاً بغض النظر عن معتقداهت
الواردة يف النص األدي، مستوحاة من القرآف الكرًن واألحاديث النبوية، أو جاءت يف الكتب السماوية األخرى مثل 

يات أمر يف غاية واستدعاء مثل ىذه الشخص (1))التوراة واإلقبيل(، أو األخبار الدينية واغبكايات الصوفية والرىباف،
األمهية للكاتب، ألّف اؼبعروؼ عنو أنّو كاف واعظًا قبل أف يكوف كاتباً، والذين يعملوف يف ىذا اجملاؿ لديهم دراية واسعة 
بالقصص الدينية وغَتىا من قصص األمم السالفة، فهو يرجع إُف توظيف ىذه األخبار يف سبيل تقوية اإلمياف والوعظ 

 اعبديد عليو، وتأصيلو يف أذىاهنم. واإلرشاد وتربية اعبيل
( وردت قصصهم يف القرآف الكرًن، ولكننا ىنا إيجابيةومثاؿ ذلك أخبار األنبياء بوصفهم شخصيات دينية )

نرجع إُف األحاديث اليت وردتنا عن أخبارىم، ـبافة أف يقاؿ إّف ىذا تكرار للقصص القرآنية، مع أّف يف التكرار إفادة، 
 ف اغبكيم )عليو السبلـ( من قبيل ىذه األخبار:وخرب عبودية لقما

ككاف لرجل من بني  ،هلل تعالى الحكمةاككاف قد أعطاه  ،حدثنا مكحوؿ أف لقماف الحكيم كاف عبدان نوبيان أسود"
فلعب يومان بالنرد على أف من قمر صاحبو  ،ب بالنرد يقامر عليو ككاف على بابو نهر جارعمواله يل)...( ككاف إسرائيل 

 فأمسى كئيبان حزينان إذ جاءه لقماف كقد حمل حزمة على ظهره :قاؿ)...(  ل منو،رب الماء الذم في النهر كلو أك افتدش

كما  :قاؿ ،ال تغتم فلف لك عندم فرجان  :فقاؿ لو لقماف ،فقص عليو القصة ،لو أخبرني فلعل لك عندم فرجان  :فقاؿ)...( 
فلنو سيقوؿ لك  ؟شرب ما بين ضفتي النهر أك المدأ :فقل لو ،في النهر فقاؿ لك اشرب ما إذا أتاؾ الرجل :قاؿ ؟ىو

فلنو ال يستطي  أف  ، فلذا قاؿ لك ذلك، فقل لو: احبس عني المد حتى أشرب ما بين الضفتين،اشرب ما بين الضفتين
عتقو أف :قاؿ)...( فعرؼ سيده أنو قد صادؽ فطابت نفسو  ،كتكوف قد خرجت مما ضمنت لو ،يحبس عنك المد

 (2)"مواله.
أراد الكاتب أف ينقل صورة من معاناة أحد أنبياء اهلل وىو )لقماف( بوصفو رمزاً للحكمة إُف اؼبتلقي، وكيف     

استطاع نيل حريتو بذكائو ورجاحة عقلو، وعبأ الكاتب إُف استعماؿ الوسيلة اؼبباشرة )الطريقة التحليلية( للتعريف 
أسود كاف يعمل ربت يد رجل من بٍت إسرائيل، ورسم لنا صعوبة عملو يف قولو )ضبل  بشخصية لقماف، إذ إنّو عبد نوي

حزمة على ظهره(، وكاف اؽبدؼ من استدعاء مثل ىذه الشخصية الدينية ىو تأصيل ىذه الصفات واألخبلؽ اليت اتسم 

                                                      

 .110جمعية في الركاية، ينظر: تبئير الفواعل ال (1)
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ونوازع النفس تتحدد لتكوف درساً هبا األنبياء داخل أفراد اجملتمع، و"كانت صور األنبياء تتعدد وأشكاؿ االغراض تتوزع 
، وأشار بطريقة غَت (1)لؤلمم ومنهجًا لؤلقواـ ودعوًة لنبذ كل أشكاؿ العبودية والشرؾ واستجابة لدعوة اػبالق الواحد"

مباشرة إُف إحدى اؼبشكبلت اؼبتفشية يف اجملتمع وىي اؼبقامرة واؼبؤدية إُف فساد طاقات األفراد واستهبلكها، وربا ىذه 
كلة دبثل ىذا النوع من الشخصيات يًتؾ انطباعًا قويًا يف ذىن اؼبتلقي، ألّف لدى أغلبية األفراد اغبفيظة الكافية من اؼبش

 الفهم الديٍت ما خيوؽبم إُف معرفة ماىية ىذه الشخصيات والتمييز بُت اغببلؿ واغبراـ. 
ولكن علينا أف نتدبره أو ندركو وأالّ والعربة أو اغبكمة اؼبستنتجة من ىذا اػبرب ىي أّف لكّل مشكلة حبًل 

نستسلم بسهولة، وأف رجاحة العقل ال تفرؽ بُت عبد وسيد؛ أي بُت الطبقات، وال جيب االستهانة بقدرات من ىم 
دونك يف اؼبنزلة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وعلى اؼبرء أف ميدَّ يد اؼبساعدة قدر اؼبستطاع إُف احملتاج من دوف 

ة بصلة القرابة والدـ، وعلى اؼبرء أف يثق يف بعض األحياف دبن حولو ويعمل دبشورهتم، واألىم من كّل ذلك أّف اؼبباال
 االقًتاب من احملرمات جالب للهم والغم واؼبشاكل واالبتعاد عنها جالب للراحة والسرور واؽبناء.

ثقافتنا الدينية عن طريق الشفاىة والكتابة، وقد ويُعدُّ الرُّىباف سبثيبًل عن الشخصية الدينية، وأخبارىم دخلت يف 
( إذ وصلت إلينا أخباره من السلبيةورد ذكرىم يف القرآف الكرًن مرّات عدَّة، أما الشيطاف فهو أحد الشخصيات الدينية )

 ب:خبلؿ القرآف الكرًن والكتب السماوية األخرى، واخًتنا من بُت أخباره يف آثار )ابن اعبوزي( خربه مع الراى
هلل زمانان من ا عبد ،كعن عدم بن ثابت قاؿ: سمعت عبداهلل بن عٌباس يقوؿ: كاف في بني إسرائيل راىبه " 

الٌدىر، حٌتى كاف يؤتى بالمجانين يعٌوذىم فيبرؤكف على يديو. كأنو أتي بامرأةو من أشراؼ قومها قد جٌنت ككاف لها أخوة، 
  عليها، فحملت، فلٌما استباف حملها، لم يزؿ الٌشيطاف يخٌوفو كيزٌين لو فأتوه بها، فلم يزؿ الٌشيطاف يزٌين لو حٌتى كق

كذىب الٌشيطاف في صورة رجلو حٌتى أتى بعض أخوتها فأخبره بالذم فعل الٌراىب، ثٌم أتى  قتلها كدفنها، فقتلها كدفنها.
فذكر لي شيئان كبيران علينا. فأخبر بعضهم  ،فجعل الٌرجل يلقى أخاه فيقوؿ لو: كاهلل لقد أتاني آتو  ،بقٌية أخوتها رجالن رجالن 

بعضان بما قيل لهم، فأتوا إلى الٌراىب فقالوا: ما فعلت أختنا? قاؿ: خرجت، كلست أدرم أين ذىبت. فرفعوا ذلك إلى 
ملكهم، فسار إليو الٌناس حٌتى استنزلوه من صومعتو، فأقٌر لهم بالذم فعل، فأمر بو فصلب على خشبةو، كتمٌثل لو 

كألقيتك فيو، فهل أنت مطيعي فيما أقوؿ لك كأخلصك? قاؿ: نعم. قاؿ:  ،فقاؿ لو: أنا الذم زيٌنت لك ىذا ،يطافالشٌ 
تسجد لي سجدةن كاحدةن فسجد لو الٌرجل، ثٌم قتل. فهذا داخله تحت قوؿ اهلل عٌز كجل: " كمثل الٌشيطاف إذ قاؿ 

. كلم تزؿ أشراؼ العرب في  (13)الحشر:هلل رٌب العالمين"لإلنساف أكفر فلٌما كفر قاؿ إٌني برمءه منك إنٌي أخاؼ ا
 (2)".الجاىلٌية يتجٌنبوف الٌزنا كيذٌمونو، كينهوف عنو

أورد ىذا اػبرب يف الباب السابع )ما جاء يف الزنا والتحذير من أليم عقابو(، فالشيطاف والراىب ميثبلف 
الشيطاف، أّما الراىب فتمثيٌل عن الشخصية اليت تقـو شخصيات دينية، ألّف الديانات السماوية ىي اليت ربدثت عن 

بأداء العبادات اليت فرضها الدين دبعزؿ عن اغبياة أو البيئة االجتماعية، وقد كاف ىذا اػبرب يتداولو أبناء اجملتمع قبل ؾبيء 
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الشيطاف لو باؼبرصاد يف كّل  اإلسبلـ، وذلك خشية تكرار ىذا العمل الشنيع، وىذا تنبيو للمؤمن بأاّل يغًتَّ بعبادتو، فإفَّ 
 ثانية، ألّف اإلنساف مزيٌج من اػبَت والشر معاً، فبل يوجد إنساف شرير كلو، أو خيػيٌر كلو.

إّف الشيطاف رمز لكل ما ىو شر وسيء وسليب، وردّبا تقع على عاتقو مسؤولية اػبطايا صبيعًا اليت تصيب 
الوسوسة إُف أّف الشيطاف عمل على وفق خطة مدروسة وؿبكمة؛ وىي اإلنساف بطريقة غَت مباشرة، ومن اؼبهم التنويو 

 .إيقاع الضحية في الشرؾ كالكفر ثالثان ، وثانيان  إفشاء السرٌ ، ومن مثّ أكالن  النفسية
قبد أّف مثل ىذا اػبرب خيدـ األىداؼ االجتماعية والدينية اليت أراد إيصاؽبا )ابن اعبوزي( للمتلقي، فضبًل عن 

مم السالفة، فالشخصية الرئيسة ىنا الشيطاف، ألنّو ىو الفاعل واحملّرؾ لؤلحداث، فهو الذي يبلعب نقل أخبار األ
 بالراىب الذي ميّثل الشخصية الدينية، وأىل اؼبرأة، كما يتبلعب العب الشطرنج بالبيادؽ. 

 الشخصية الواقعية:-2
وساط العامة للمجتمع، فقد تكوف ىذه وىي اليت تكويف األغلبية الساحقة يف اجملتمع، أي شخصيات من األ

الشخصيات معروفة أو غَت معروفة لدى العامة، ولكن أمهية اؼبواقف واألحداث اليت وقعوا فيها دفعت بػ)ابن اعبوزي( إُف 
سرد أخبارىم اؼبوافقة مع أغراض كتبو، وتُعدُّ الشخصية اإلنسانية بشكٍل عاـ مصدرًا من مصادر اإلمتاع والتشويق يف 

وقد تكوف  (1)رب، لعوامل كثَتة، منها أفَّ ىناؾ ميبًل طبيعياً، عند كّل إنساف، إُف التحليل النفسي، ودراسة الشخصية،اػب
الشخصية منبعًا رئيسًا "ؼبعظم الظواىر اإلنسانية اليت تتجسد يف اؼبيوؿ واالستعداد اعبسمي والعقلي والنفسي، الذي 

 . (2)وهبا اػباص مع البيئية االجتماعية"يتفاعل منتجاً يف النهاية ذاتيتها وأسل
ومثاؿ ذلك أخبار األعراب، إذ َمثََّل شخصيتهم بنوع من اؽبزؿ والفكاىة والسيما اؼبغفلُت واغبمقى منهم على 

 حدي قولو، واألمثلة على ذلك كثَتة، منها:
حاىا كالقمًر إذا تالىا  كعن األصمعي إنٌو قاؿ: مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معو، فقرأ: )كالشمس كضي "

كلمة بلغت منتهاىا لن يدخل النار كلن يراىا رجل نهى النفس عن ىواىا(. فقلت لو: ليس ىذا من كتاب اهلل، قاؿ: 
فعلٍّمني. فعلَّمتو الفاتحة كاإلخالص، ثم مررت بعد أياـ، فلذا ىو يقرأ الفاتحة كحدىا، فقلت لو: ما للسورة األخرل؟ قاؿ: 

 (3)".لي، كالكريم ال يرج  في ىبتو كىبتها البن عمو 
وىذا اػبرب خَت دليل على عدـ إدراؾ بعض من األعراب غبقائق األمور وماىية األشياء، فقد قاـ الكاتب 
 بتصويرىم عن طريق أقواؽبم وأفعاؽبم، بالشكل اؽبزِف والفكاىي اؼبعهود للشخصيات اليت عرفت باغبمق والتغفيل، وردّبا

اعو أو قراءتو ؽبذه األخبار شيئًا من الًتفيو واؼبتعة، ولكن إذا أمعن النظر إليها لوجد فيها قّلة التفكَت اؼبتلقي عند ظب جيد
وعدـ الفهم مع السذاجة والبساطة، ومن اؼبهم أف ننّوه إُف أفَّ ؽبذه األخبار أمهية كبَتة يف اآلداب بشكل عاـ، وذلك 

 ألدب اؽبزِف والفكاىي، أي أهّنا شخصيات ؿبورية وأساسية لبناء أدب متكامل.ألفَّ لوالىا ؼبا ُملئ الركن اػباص اؼبرتبا با

                                                      

 . 01( ينظر: فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 1)

 .32 -35الفواعل السردية، باف صالح البٌنا،  (2)

 .25أخبار الحمقى كالمغلفين،  (3)
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أّما إذا كانت الشخصية تتصف بالرزانة واعبدة، فقد نقل )ابن اعبوزي( صورة متحضرة وراقية عن مثل ىذه 
 الشخصية، كما يظهر يف ىذا اػبرب:

: ما كنت تصن  لو ظفرت بمن تهول? قاؿ: كنت أمتٌ " كجهها، كقلبي من حديثها، كأستر  من  عيني قيل ألعرابيٍّ
قلبي إلى حٌبها،  لي كال يرضى بكشفو إال عند حٌلو. قيل: فلف خفت أف ال تجتمعا بعد ذلك? قاؿ: أكً  ،منها ما ال يحٌبو اهلل

 (1)".إلى نقض عهدىا ذلك الفعلً  بقبيحً  كال أصيري 

يت تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن شرؼ العشيقة، نلحظ يف ىذا اػبرب مثااًل عن الشخصية الرزينة واعبدية ال
وليس الظفر هبا والتمتع جبسدىا وحسب، بل نتلمَّس ُطهرًا باديًا يف أقواؿ ىؤالء العشاؽ وأفعاؽبا، الذين يعشقوف 

الذم يمثل بإخبلص وصدؽ، غَت مبالُت باعبسد الذي أصبح ىاجسًا لدى الكثَتين مع األسف، وىذا األعراي )
( أراد أف يُػَعليَم من خبلؿ أقوالو وأفعالو أجيااًل بأكملها اؼبعٌت اغبقيقي من وراء لفظيت عن الشخصية الواقعية أنموذجان 

العشق واغبب، بكل لباقة ورقة وشفافية، دومنا اغباجة إُف استعماؿ األقنعة واغبيل للتلفظ بو )اغبب(، ألف ىذه اللفظة 
 اء وااللتزاـ دبا أحلَّو اهلل؛ أي بعيدين كلَّ البعد عن النظرة النفعية للمرأة.تعٍت عنده النقاء والصفاء والصدؽ والوف

 :كسائل تقديم الشخصية -
لعلَّ من أىم اؼبهاـ اؼبوكَّلة للسارد ىي رسم الشخصية كما يراىا يف الواقع، كي يُػَقريب الصورة اغبيَّة عن 

ـ أّف ىذه اؼبهمة ليست بسيطة، بل حباجة إُف قوة اؼببلحظة من الشخصية اليت يريد إيصاؽبا إُف ذىن اؼبتلقي، ومن اؼبعلو 
قبل السارد، ومعرفة أبعاد ثبلثة وىي: )البعد اػبارجي( أي اؼبظهر اعبسدي للشخصية، و)البعد الداخلي( أي القدرة 

  (2)الذىنية والنواحي النفسية، و)البعد االجتماعي( أي البيئة احمليطة بالشخصية واليت نشأت فيها.
ىذا ويبقى الفاصل بُت الشخصية يف الواقع، وبُت الشخصية يف النص السردي؛ ىو اػبياؿ الذي يصوير السارد 
، فهو حباجة ماسَّة ؽبذا العنصر، وذلك ألفَّ عملية السرد موقوفة عليو،  من خبللو األحداث والشخصيات بشكل فٍتي

 فلواله ؼبا كاف السرد. 
 ما يف رسم أو تصوير شخصياتو:وىناؾ وسيلتاف يعمد الكاتب إليه

يقـو الكاتب فيها بوصف "شخصياتو من اػبارج، يشريح عواطفها  الوسيلة المباشرة )الطريقة التحليلية(:-7
وبواعثها وأفكارىا وأحاسيسها، ويعقيب على بعض تصرفاهتا، ويفسر البعض اآلخر. وكثَتًا ما يعطينا رأيو فيها، صرُياً 

يف بعض األحياف يصف اؼببلبس واؽبيكل اػبارجي )أي البنية اعبسدية( للشخصية ليدؿَّ بذلك على ، و (3)دوف ما التواء."
وقد يبدو أفَّ سبب ىذه العناية من قبل الكاتب بوصف (4) بيئتها االجتماعية ومستواىا االجتماعي واالقتصادي،

                                                      

  .49اء، ( أخبار النس1)

 .51( ينظر: الفواعل السردية، 2)

 .92( فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 3)

 .9( ينظر: النقد التطبيقي التحليلي، 4)
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 عن ىيمنة النزعة الدينية والًتاثية اليت يتضح ، فضبلً (1)شخصياتو "كاف لو ارتباط هبيمنة النزعة التأرخيية  واالجتماعية"
، دبعٌت أفَّ ىيمنة النظرة -وقد أُدِخَلت ىذه األخَتة ضمن النزعة التأرخيية -تأثَتىا بشكل جلّي يف آثار )ابن اعبوزي( 

السمات  الواقعية كانت السائدة يف رسم أو وصف الشخصية، فبل بدَّ أف تتوافر فيها أغلبية اػبصائص أو الصفات أو
اإلنسانية، وباؼبقابل الشخصية تكوف إّما مأخوذة من واقع اجتماعي موجود، أو ىي شخصية تأرخيية )مع إضافة 
الشخصيات الدينية والًتاثية( قد وظيفت يف إحدى القصص أو األخبار، ولكن ىذه النظرة ال سبنع السارد من صنع 

 ل الواقع. شخصيات من خيالو قريبة من الواقع ولكنها ال سبثي 
على اؼبتلقي فهم الشخصية، إذ تزيل عنها ما قد َيكَتِنُفها من  -يف تقدًن الشخصية  -ُتسهيل ىذه الوسيلة 

غموٍض وإهباـٍ وضبابية منذ الوىلة األوُف، فيقـو السارد عن طريقها )الطريقة التحليلية( بدور الوسيا الذي يقـو بعملية 
ا قد ُتسِهُم يف قتل روح التشويق نقل أو تعريف عن اؽبيئة اػبارجية  أو الداخلية أو اػبصاؿ البلزمة للشخصية، إاّل أهني

واؼبتعة اليت جيدىا اؼبتلقي حينما يتعرَّؼ إليها من خبلؽبا ال من خبلؿ السارد، ألّف اؼبتلقي ليس حباجة إُف البحث 
تأيت مسبقًا يف قالب جاىز من قبل الكاتب، والتقصي والتدقيق حىت يصل إُف معرفة ماىية الشخصية وتصنيفها، ألهّنا 

  (2)وذلك من خبلؿ بياف األبعاد اؼبختلفة للشخصية بشكل مباشر وواضح وبعيداً عن التكلُّف والتصنُّع والتعقيد .
نلحظ أّف الكاتب عبأ إُف استعماؿ ىذه الوسيلة يف أغلب آثاره اػبربية، ومن أمثلة ىذا التقدًن اؼبباشر ما جاء 

و )أخبار اغبمقى واؼبغفَّلُت( عندما يبُتي مبلمح األضبق من حيث الصورة اؼبرئية، أي اؽبيئة اػبارجية أو اعبسمية يف كتاب
 لؤلضبق:

إذا كاف الرأس صغيران ردمء الشكل دؿَّ على رداءة في ىيئة الدماغ، ...، كإذا قصرت الرقبة دلَّت على ضعف "
ة كاف رديئان حتى في ىمتو كعقلو مثل الرجل العظيم، البطل، القصير األصاب ، الدماغ كقٌلتو: كمن كانت بنيتو غير متناسب

 (3)."المستدير الوجو، العظيم القامة، الصغير الهامة، اللحيم الجبهة كالوجو كالعنق كالرٍّجلين، فكأنما كجهو نصف دائرة
و اعبسمية لؤلضبق، أو مبيينة وىذه اؼببلمح اليت قاـ الكاتب بعديىا من وجهة نظره من اؼببلمح اػبارجية أ

وفاضحة لشخصيتو، ولكّنو َف يعميمها على كلي من ُيملها، بل إفَّ إشارتو ىذه َف تكن إاّل لتوخي اغبذر فّبن لديهم ىذه 
السمات، ويستمرُّ يف وصف اؼببلمح اػبارجية اليت سبّيز ىذه الشخصية من الناس العاديُت، فيصف: رأسها وعينها وعنقها 

 ها وغبيتها وعظم اؽبامة ... إٍف. وشفتي
 وكذلك اغباؿ بالنسبة إُف )أخبار الظراؼ واؼبتماجنُت( فيقـو بتقدًن مباشر للشخصية الظريفة، فيقوؿ:

الظرَّؼي يكوف في صباحة الوجو، كرشاقة القدٍّ، كنظافة الجسم كالثوب، كبالغة اللٍّساف، كعذكبة المنطق، كطيًب "
قذار كاألفعاؿ الميستىهجىنىة، كيكوف في خفة الحركة، كقوَّة الذٍّىن، كمالحة الفكاىة كالمزاح، الرائحة، كالتقز ز من األ

، كالجيود، كالعفو، كغير ذلك من الخصاؿ اللَّطيفة  (4)."كيكوف في الكـر
                                                      

 .53( في نظرية الركاية، 1)

 . 139( ينظر: البنية السردية في كتاب األغاني، 2)

 .12( أخبار الحمقى كالمغفَّلين، 3)

 .49( أخبار الظٍّراؼ كالمتماجنين، 4)
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البعد ىذا ويعرض السارد بطريقة مباشرة وشّيقة، ؾبموعة من اؼببلمح اػبارجية؛ أي البعد اػبارجي، مث ينتقل إُف 
الداخلي للشخصية وما فيها من خصاؿ وأفعاؿ تصف أو ترسم صورة شبو واضحة إف َف تكن واضحة سبامًا ؼبثل ىذه 
الشخصية، وأخَتًا يذكر البعد االجتماعي ؽبا أو عبلقتها مع اجملتمع فيبُتي وضعها االجتماعي من خبلؿ سرده جملموعة 

 من األخبار.
ا يُرِيُد اغبديث عنها من أخبار الظيراؼ واؼبتماجنُت، كي يُػنَػويَر بصَتة اؼبتلقي إّف ىذه األوصاؼ جاءت توضيحاً ؼب

عّما سيأيت بعد ذلك من أخبار، أي كتمهيد أو توطئة لكتبو حيث استهل هبذه الطريقة أغلبّية أخباره. ويف ظننا أّف 
لتوضيح ىنا جاء ليسهل على اؼبتلقي فهم إعتماد السارد عليها ىنا؛ ما ىي إاّل من قبيل التوضيح واإلرشاد، ألفَّ ا

ـٌ على قراءتو، أّما اإلرشاد يف  الشخصية اليت تؤدي الدور الرئيس يف تلك األخبار، وكي يدرؾ منذ البداية ما ىو ُمقِد
ية اؼبفرطة والزائدة اليت تؤدي باجملتمع إُف شفَت اؽبواية بداًل من تقدمو، فالظر  ؼ إف َف سبيل إبعاد عاّمة الناس عن اعبدي

تفد منو النفس أو الذات أو الفرد لكاف فيو فائدة للمجتمع، والنفس حباجة من وقت آلخر إُف شيء يسلييها أو يُفريج 
عنها مهومها ومعاناهتا مع الواقع اؼبرير الذي تعيشو أو تراه فيؤؼبها ما تقع عليو بصرىا، وكّل ذلك مباٌح من دوف اإلفراط 

 فيو.
ككاف ذا ىمٍّ بهنَّ، فقاؿ: أفضل الٌنساًء "ر النساء( خرب األعراي الذي ُسِئَل عن النيساء: وذكر يف كتابو )أخبا

دىٍتن أطوليهينَّ إذا قامىٍت، كأعظميهينَّ إذا قعدىٍت، كأصدقػيهينَّ إذا قالىٍت، التي إذا ضىًحكىٍت تػىبىسَّمىٍت، كإذا صىًنعىٍت شىيئان جوَّ 
ـي بيتىهان   (1)."العزيزةي في قىوًمها، الذَّليلىةي في نىفًسها، الوديكدي الوىليودي، التي كيل  أمرًىا محموده التي تطي ي زكجها، كتلزى

حيث اىتمَّ السارد بوصف النساء وصفاً  ،(*) وجاء ىذا اػبرب يف الفصل األوؿ من )باب أوصاؼ النساء(
ذا اػبرب األبعاد الثبلثة معاً، )البعد اػبارجي( مباشراً، من خبلؿ ذكر الصفات اغبميدة للمرأة بشكٍل عاـ، فقد تناوؿ يف ى

حيث صبالية اؽبيكل اعبسدي الطوؿ والعرض، ومن مثَّ انتقل إُف ذكر )البعد الداخلي( من خصاؿ وأفعاؿ اؼبرأة 
لبعد كبو:)صدؽ يف القوؿ، وأدب يف الفرح، وإجادة يف الصنع، ومطيعة ألوامر زوجها، ... إٍف(، وأخَتاً قبده قد اىتمَّ بػ)ا

االجتماعي( حيث تكوف عزيزة يف قومها، دبعٌت أف تتمّيز برفعة اؼبقامة وقوة الشخصية، ونسٍب وعقل يُكِسُبها إحًتاماً 
 وإجبلاًل بُت الناس. 

وىذه األبعاد تصوير التفاصيل الدقيقة عن ىيئة اؼبرأة وسلوكها وخصاؽبا ووضعها االجتماعي، حيث عرضها 
اـ شريا سينمائي قد صوير من خبلؿ عدسات الكامَتا كلَّ ما تقع العُت عليو  ووضعو بُت يدي عرضاً مباشراً، وكأننا أم

اؼبتلقي من دوف عناء، إذ كشف عن الشخصية بوساطة الراوي أو السارد العليم، وعبأ الكاتب إُف استعماؿ الوسيلة 
                                                      

 .91أخبار النساء،  (1)
: من المرجَّح إٌف استخدامو لهذه الطريقة كالسيما في الباب األكؿ )أم باب أكصاؼ النساء( كحتَّى تسمية الباب بهذا الشكل، ملحوظة (*)

في  -اد الكاتب ال يدعي مجاالن للشك في أٌف ىذا الكتاب يرج  إلى )ابن الجوزم( كليس )البن قيم الجوزم( فيو شيءه، ألننا نجد إعتم
على تعريف اسم الكتاب أك معاني األلفاظ المستخدمة في تسمية الكتب على سبيل المثاؿ )الحمق،  -بدايات كتبو األخبارية األربعة 

الؿ كالتغفيل، كالذكاء، كالظرؼ، كالمجوف(، كمن ثمَّ يبدأ باستخداـ الوسيلة المباشرة لرسم الشخصية المقصودة تناكلها في الكتاب، من خ
 رسم البعد الخارجي كالبعد الداخلي كالبعد االجتماعي.
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يقة التحليلية أو اؼبباشرة، وقبد أفَّ )ابن اعبوزي( لو األسهل إليصاؿ الصورة الكليية عن اؼبرأة ومفاتنها وؿباسنها؛ وىي الطر 
 َف يكن مؤيداً لرأي ىذا األعراي ؼبا ذكر رأيو.

وقد يكوف األعراي ِقناعًا اقتنعو الكاتب يف سبيل إبداء رأيو الشخصي، والسيما يف ؾبتمع يتخلَُّلو الكثَت من  
الت اغبياة إاّل وتدخلت فيها، ويف اؼبقابل قبد أّف اغبريية قد أُطيرت القوانُت والعادات السييئة اليت ال تدع ؾبااًل من ؾبا

وُسييَجت بأنواع من العوائق واؼبسميات. وىذا الوصف مهم جدًا للعمل األدي ألّف "القارئ حباجة إُف رؤية الشخصية 
ارة اغبياة، وإذا ما تفاعل معها، اغبية الناطقة، النابضة عروقها بالصدؽ واغبرارة فيتحسس من خبلؽبا روعة اغبقيقة وحر 

 .(1)واقتنع هبا توّلد جو من الوّد والتعاطف فبا ُيفز القصة على النجاح"
 ومثاؿ استعمالو لتلك الطريقة داخل أخباره، ما نقلو عن )علي بن احملسن التنوخي(، إذ يقوؿ: 

يل فيتتب  المزابل فيأخذ ما يجده كاف عندنا بجبل اللكاـ رجل يسمى أبو عبداهلل المزابلي يدخل البلد بالل"
كيغسلو كيقتاتو كال يعرؼ قوتان غيره، أك يتوغَّل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات، ككاف صالحان مجتهدان إاٌل أنَّو كاف 

 (2)."قليل العقل
رد العليم الذي قبد أّف ىذا العرض اؼبوجز عن حياة )أبو عبداهلل اؼبزابلي( وعملو وقّلة عقلو، جاء عن طريق السا

رأى الشخصية، وعرؼ حاؽبا وأحواؽبا، فصوَّر للمتلقي ما التقطتو عدسات عينو اؼبتفحيصة والدقيقة، من حاؿ متزىيد قليل 
العقل أو يدَّعي التزىد، حبيث ينبو اؼبتلقي منذ الوىلة األوُف إُف ما سيأيت الحقاً، ومن غَت اؼبمكن أف يتصوَّر حدثاً 

ف وقوع الشخصية يف ؿبنة سببها قّلة العقل واإلدراؾ، والواضح أف السارد أراد أف يكشف حقيقتها ويبُتي استثنائياً من دو 
للمتلقي سبب وقوعها يف ىذه احملنة، فضبًل عن مقصديَّتو يف تنبيو اؼبتلقي عن وجود مثل ىذه الشخصية يف أرض الواقع، 

الذين يدعوف العلم والورع والتقوى، وىم يف األصل مثلهم  وعليو أف يأخذ حذره من اإليقاع يف مصيدة وشرؾ ىؤالء 
 كمثل مزمار لو صوت ولكن ال شيء فيو إالّ اؽبواء. 

 كجاره الزكورم موسى فجرل بين المزابل يغشى جار لو ككاف المجوف صاحب الزكورم موسى بانطاكية ككاف"

 ابن يلعن سمعوه فلما كيدعو عليهم فيتكلم جمعة كل في الناس يقصدكنو فكاف دعائو في فلعنو المزابلي إلى فشكاه شر

 على سأحتاؿ إني قاؿ: استتاره، طاؿ فلما فاستتر العامة فطلبو داره كنهبت فهرب لقتلو داره الناس إلى جاء الزكورم

 كغلمانا كنارا مسك كشيئا من جديدا ثوبا اعطوني قاؿ: تريد، ما لو: فقالوا فأعينوني، بها أتخلص بحيلة المزابلي

 المزابلي فيو يأكم الذم الكهف فوؽ صعد نصف الليل كاف فلما ذلك فأعطيتو قاؿ: الجبل ىذا في الليلة يؤنسوني

 كسم  الرائحة تلك المزايلى اشتم فلما المزابلي عبداهلل أبي كهف الرائحة الى فدخلت المسك كنفخ بالند فبخر

 في القوؿ كأجهش صدؽ في المزابلي يشك فلم ربي رسلنيا جبرائيل أنا قاؿ: أنت, كمن اهلل مالك عافاؾ قاؿ: الصوت

 الزكورم موسى لك: كيقوؿ السالـ الرحمن يقرئك فقاؿ: الي, اهلل يرسلك حتى أنا كمن جبرائيل يا فقاؿ: كالدعاء, البكاء

 يخبر يالمزابل أقبل الجمعة يـو كاف من الغد كاف فلما فرج  فتركو موسى عبداهلل ابو فصعق الجنة, في رفيقك غدا

                                                      

 .149في النقد األدبي الحديا، د.محمد الباكير البرازم،  (1) 

 .153( أخبار الحمقى كالمغفلين، 2)
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 ابن دار إلى العامة فأقبل لي كاطلبوه حل في يجعلني أف كاسألوه بابن الزكورم تمسحوا كيقوؿ: جبرائيل برسالة الناس

(1)"كيستحلونو الزكورم يطلبونو
 

نلحظ أّف ىذه الشخصية متسّرعة يف قراراهتا من دوف تفكَت، فقد صّدقت الشاكي أو اؼبدعي على )موسى 
تسمع دفاع جهة اؼبدعى عليو، فأصدرت اغبكم بناًء على الَتَكُهن؛ أي وقعت يف شرؾ صاحبها، الزكوري( من دوف أف 

( حيلتو على حسب موسى الزكورمومن الطبيعي أف ربتاؿ عليها شخصية مثل )موسى الزكوري( ألنّو داىية. فقد وضع )
تكوف نفسيتو ُمهّيئة ومصدقة ؼبا سبّر هبا، ما يعرفو عن اغبالة النفسية للشخصية، والسيما وىي يف حالة خلوة وعبادة، ف

 -بعد ما مّر بو من مواقف-( مرّة أخرى يف شرؾ شخصية أخرى يف اػبرب نفسو، وتبّدلت أحوالو وربّوؿ المزابليووقع )
 من عدو إُف صديق للمدعى عليو، وىذا ما ميّيز الشخصية الرزينة العاقلة من الشخصية اؼبتسّرعة واؼبتعجرفة.

أف ننويه إُف أفَّ الشخصية مهما كانت تبقي ىي "قادرة على غَت ما ال يقدر عليو أي عنصر آخر من  ومن اؼبهم
اؼبشكيبلت السردية، حبيث نلفيها قادرة على تعرية أجزاء منا، كبن األحياء العقبلء، كانت ؾبهولة فينا، أو لدينا. إفَّ قدرة 

إياىا الروائي جيعلها يف وضع فبتاز حقاً؛ حبيث، بواسطتها، ميكن الشخصية على تقمص األدوار اؼبختلفة اليت ُيملها 
تعرية أي نقص، وإظهار أي عيب يعيشو أفراد اجملتمع، وحُت يقرأ الناس تلك الشخصية،...، )يف خرب من األخبار( 

فيها على ىوف يقتنعوف، أو خيادعوف أنفسهم أهنم مقتنعوف، بأف تلك الشخصية سبثلهم على كبو ما، ردبا رأوا أنفسهم 
    (2)ما."

وقد نستطيع القوؿ إّف اختيار مثل ىذه الشخصيات َف يأِت من قبيل الصدفة وبشكل اعتباطي أو عشوائي من 
ِقَبل الكاتب، بل أّف اختياره كاف منظماً، ومرتباً، ومقصوداً، ألسباب كثَتة منها ما يرجع إُف شخصيتو كخطيب أو فقيو 

ظ، أو كمؤرخ يريد تدوين بعض من التأريخ )االجتماعي، والسياسي، والنفسي، والديٍت، ... يعمل يف ؾباؿ اإلرشاد والوع
إٍف( للمجتمع العري وسَت األقدمُت، ومنها ما يرجع إُف بروز ىذه الشخصيات وفرض نفسها على الساحة التأرخيية 

ية دبا سبق ذكره، أّما تعليقو وربليلو فيكمن واإلجتماعية والسياسية والدينية، لذلك يبدأ الفصوؿ األوُف من كتبو اإلخبار 
يف مقدمات كتبو حيث يشرح األسباب اليت دفعتو إُف تأليف كتبو هبذا األسلوب والطريقة، أي كأخبار جامعة يف 

 موضوعات معّينة مثل )اغبمق، والذكاء، ...إٍف(، وكذلك اغباؿ بالنسبة لكتابو )أخبار األذكياء(.
يف ىذه الوسيلة الكاتب "يُػَنحيي نفسو جانباً، ليتيح للشخصية  )الطريقة التمثيلية(:الوسيلة غير المباشرة -4

أف تعرب عن نفسها وتكشف عن جوىرىا، بأحاديثها وتصرفاهتا اػباصة. وقد يعمد إُف توضيح بعض صفاهتا، عن طريق 
طيع أف يكشف الشخصية ويفهمها ، أي أفَّ اؼبتلقي يست(3)أحاديث الشخصيات األخرى عنها، وتعليقها على أعماؽبا."

من خبلؿ حوارىا أو أفعاؽبا أو خصاؽبا، فضبًل عن أف بعض صفاهتا تتوضح وتتبُتَّ وتفسر من خبلؿ أحاديث 
 الشخصيات األخرى عنها، أو تعليقاهتم وكيفية حديثهم عن أفعاؽبا وسلوكها. 

                                                      

 .155-153، المصدر نفسو( 1)

 .25 - 59( في نظرية الركاية، 2)

 .92( فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 3)
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فمن صفات األضبق : أنَّو يثق فيمن ال  ومثاؿ ذلك ما قبده يف ذكر صفات األضبق وما يرتبا خبصالو وأفعالو،
يعرفو وال ينظر يف عواقب األمور، والعجب بالنفس وكثرة الكبلـ، واػبلّو من العلم أصبًل، وسرعة اعبواب، والعجلة، 
واإلفراط يف الضحك، وكثرة األلتفات، والفرح باؼبدح الكاذب، ويعرؼ األضبق أيضًا من مشيتو وتردده، وكبلـ األضبق 

أي إذا  (1)ألدّلة على ضبقو، واإلفراط يف صبيع األمور سواء يف البخل أو الفرح أو اغبزف أو اغبقد أو الَتَكرُب ... إٍف،أقوى ا
َف ذبد يف األضبق اؼببلمح اعبسمية أو اؼبظهر اػبارجي فسوؼ يفضح أمره من خبلؿ أفعالو وخصالو؛ أي البعد الداخلي، 

 التعامل مع مثل ىذه الشخصية، ألهّنا آفة من آفات اجملتمع. وكأّف الكاتب أراد أف نأخذ حذرنا من 
ومثاؿ ذلك ما رواه عن أي الغصن )جحا(، وىي صبلة من األخبار نقتطف منها بعض النماذج لنستدؿَّ هبا 

 على ضباقة أقواؿ ىذه الشخصية وأفعاؽبا، وىي كاآليت:
فوؽ، قاؿ: كإذا سقط من فوؽ؟ قاؿ: يا  قاؿ رجل لجحا: سمعت من داركم صراخان، قاؿ: سقط قميصي من-"

 أحمق لو كنت فيو أليس كنت قد كقعت معو؟
 كحيكي: أف جحا تبخر يومان فأحرقت ثيابو فغضب كقاؿ: كاهلل ال تبخرت إال عريانان -
، ال تعجلوا بالتوبة كإنٌما ىي - كىٌبت يومان ريح شديدة فأقبل الناس يدعوف اهلل كيتوبوف، فصاح جحا: يا قـو

 ة كتسكن.زكبع
  (2)."كحيكي: أف جحا دفن دراىم في صحراء كجعل عالمتها سحابة تظٌلها-
وبعد ىذا العرض لبعض األخبار احملكية عن )جحا( نستطيع أف نستدؿَّ من خبلؿ أفعالو وأقوالو عن مدى  

كر بعض اػبصاؿ واألفعاؿ ضباقتو، ووجدنا أفَّ الكاتب قد تنحى جانبًا فلم يرسم الشخصية بالطريقة اؼبباشرة، بل أنّو ذ 
اليت يعرؼ هبا األضبق، ومن مثَّ خّلى الطريق أماـ الشخصية كي تُػَعريَؼ نفسها من خبلؿ أفعاؽبا وأقواؽبا؛ أي بطريقة غَت 

 مباشرة، فأعطاىا حريية التعبَت والتصرُّؼ حبيث ىي بنفسها اليت تكشف للمتلقي عن حقيقتها.
ار األذكياء( بعض اػبصاؿ واألفعاؿ اليت تستطيع أف تستدؿَّ عن طريقها ويذكر الكاتب يف مقدمة كتابو )أخب

على عقل العاقل وىي "سكوتو، وسكونو، وخفض بصره، وحركاتو يف أماكنها البلئقة هبا، ومراقبتو للعواقب، فبل تستفزَّه 
عم ومشرب وملبس وقوؿ وفعل، شهوة عاجلة ُعقباىا ضرر، وتراه ينظر يف الفضاء، فيتخَتَّ األعلى واألضبد عاقبة من مط

  (3)ويًتؾ ما خياؼ ضرره، ويستعد ؼبا جيوز وقوعو."
وقد تكشف شخصية من داخل اػبرب نفسها عن شخصية أخرى من خبلؿ حديثها عنها أو تعليقها على بعض 

لقضاء، فقاـ أفعاؽبا، فعلى سبيل اؼبثاؿ حديث )ىيثم بن عدي( عن )سعيد بن عبدالرضبن( عندما ُسِئل عن سبب توليو ا
 برواية خربه على )داود بن الرشيد(، ويف خضمي اغبديث وصف لو اؽبيئة الظاىرية لػ)سعيد(، فقاؿ :

 (4)"ككاف لو رؤية كجماؿ كمركءة ظاىرة كلحية عظيمة كلساف"
                                                      

 .94 – 91حمقى كالمغفَّلين، ( ينظر: أخبار ال1)

 .94 – 99أخبار الحمقى كالمغفَّلين،  (2)

 . 12( أخبار األذكياء، 3)

 .94( المصدر نفسو، 4)
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 وىذه الطريقة يف رسم الشخصية قد قامت بتقريب الصورة اؼبكميلة عنها إُف ذىن اؼبتلقي، وساعدت السائل أو
( هبا، المهدماؼبتلقي على فهم الشخصية بشكل أسرع وأبُت، فتجسَّدت لديو صورهتا، وتوضَّح عنده سبب إىتماـ )

ألفَّ من اؼبعروؼ أفَّ الناس عامة ينخدعوف باؼبظاىر، وجيعلوهنا أساسًا يف حكمهم على الشخصيات، ومثل ىذه 
مة من الدرجة األوُف أو شخصية عاَف جلّي ميتاز باؽبدوء والتأين اؼبواصفات ربُِيُلنا إُف تصور شخصية راقية ومرموقة ومتعلي 

( أهّنا ال تضع نفسها يف دائرة الشكي والظن السيء هبا، بل تُػنَػزيه نفسها المهدمواإلدراؾ بعواقب األمور، ويف تصوُّر )
ه مع عدـ تصديقو ؽبا، إاّل إحًتامًا لوجاىتها وتبتعد عّما ُيَشويه صورهتا أماـ الناس، لذا يأذف ؽبا بالكبلـ والتعبَت عّما أراد

داكد بن ( شخصية ثانوية يقتصر عملها على إجابة عن سؤاؿ )ىيثم بن عدموحسن حديثها وصباؿ صورهتا، و)
( سعيد بن عبدالرحمن( الذي يعدُّ إيضًا شخصية ثانوية، فقامت بتقدًن معلومات عن )الشخصية احملورية( أي )الرشيد

 ميل مبلؿبها وتفسير أبعادىا األخرى اليت خفيت عن اؼبتلقي.من شأهنا أف تك
يعمد الكاتب أحياناً إُف االلتزاـ بوسيلة واحدة أو ألفَّ القصة تقـو على السرد واغبوار، لذا فقد أبيح للكاتب أف 

 (1)يستعمل الطريقتُت معاً يف رسم شخصياتو، وال ضَت يف ىذا وذاؾ.
فلذا "اؿ أمَت اؼبؤمنُت )الوليد بن عبداؼبلك( لزيارتو فأذف لو بالدخوؿ عليو : ومن أمثلة ذلك جاء رجل من أخو 

ىو رجل لو ىيبة بين عينو أثر السجود، كىو معتم قد رٌجل لحيتو، فسلم عليو ...، قاؿ: يا خاؿ ىل جمعت القرآف؟ 
فأحاديا أىل الحجاز قاؿ: ال، كانت شغلتنا عن ذلك شواغل. قاؿ: فأحاديا العرب كأشعارىا؟ قاؿ: ال. قاؿ: 

 (2)"....كمضاحيكها؟ قاؿ: ال. قاؿ: فأحاديا العجم كآدابها؟ قاؿ: ذلك شيء ما طلبتو
نستنتج من ذلك أّف اؼبظهر اػبارجي خداع يف بعض األحياف، فما ثقافة وال علم الرجل باؽبيئة اؼبرتبة اليت ذكرىا 

وقار وإمياف باٍد يف جبينو، وسواٍد يف غبيتو ُمْعرِبًا عن مدى السارد، إذ نراه يصف اؼببلمح اػبارجية للشخصية من ىيبة و 
(، عبداهلل بن معاكيةصبلحو وعلمو، لذا قبد أّف الوليد ينجذب إليو ويشدُّ انتباىو، واحًتامًا لو يًتؾ أعزَّ أصدقائو )

ي جيد أزدواجية واضحة يف ىيئتو ليجلس معو ويستفيد من خربتو وعلمو، إاّل إنَّو ينصدـ بالواقع اؼبرير عند االستماع لو؛ أ
)البعد اػبارجي( مع مكنونو )البعد الداخلي(، ألنّو يف األوؿ يعكس شخصية عاَف جلّي، أّما يف الثاين يكوف منوذجاً 
ألضبٍق يتصف بقّلة العلم، وىذا ما قصدناه يف اؼبزج بُت الوسيلتُت )اؼبباشرة، وغَت اؼبباشرة(، فيتكّوف منوذجًا جديداً أكثر 
إشراقًا ووضوحًا وصبااًل من اإلنفراد بإحدى الوسيلتُت أو تفضيل إحداىا على األخرى، وذلك ألفَّ التدخُّل اؼبباشر من 
الكاتب، ومن مثَّ ترؾ الشخصية تعرب عن ذاهتا عن طريق اغبوار كعملية اؼبدي واعبزر، يضفي على العمل األدي تشويقاً 

ي يعطي اؼبتلقي معلومات بصورة مباشرة عن الشخصية وُييلو بعد ذلك إُف نفسو وصبااًل مع شيٍء من الفضوؿ النسيب، أ
 وعقلو، كي يستخدـ اؼبعطيات )أفعاؽبا وأقواؽبا( اليت تصدر عن الشخصية ويبدأ بتحليلها والتعامل معها وفق النتائج. 

جة كي يُثبت للمتلقي أّف ما سبق ولعلَّ قياـ الكاتب هبذا الدمج أو اؼبزج بُت الطريقتُت، جاء من قبيل اإلتياف حب
ذكره من اؼببلمح اػبارجية لؤلضبق أو غَتىا من الشخصيات الرئيسة اليت إىتمَّ هبا يف كتبو اإلخبارية، ما ىي إاّل ؿَبُض 

                                                      

 .92( ينظر: فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 1)

 .99 – 99( أخبار الحمقى كالمغفَّلين، 2)
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افًتاضات، وال تعربي عن وجهة نظره الشخصية، وال يقصد هبا تعميم اغبكم على حاملي ىذه اؼببلمح، بل إنَّو كاف 
يف طرحو وذلك ألنّو جاء باؼبثيل والنقيض معاً، ولكن من اؼبمكن أف نستنتج أّف اؼبقصود من ىذه األخبار  موضوعياً 

إرشاد وتوجيو اؼبتلقي بشكٍل خاص، والناس عاّمة إُف وجود مثل ىذه الشخصيات يف اجملتمع، وؼبعرفتها عليهم أف ينظروا 
يهم أف يتعاملوا معها، والسيما من خبلؿ اغبوار اؼبباشر، ألهّنم سيصلوف إُف بعدىا اػبارجي، فإف َف يتبيَّنوا منو شيئاً، عل

إُف معرفة الشخصية من خبلؿ اغبوار بشكل أسرع، والنموذج السابق خَت دليٍل على ذلك، أو من خبلؿ أفعاؽبا كما 
  ( عندما صرخ لوقوع قميصو.   جحابيَّننا سابقاً يف خرب )

 

 

 Timeالمبحا الثالا: الزماف: 
ّف الزمن ميثيل عنصرًا مهمًا من العناصر اليت يقـو عليها فن القص، وإذ أخذنا بعُت االعتبار "التقليد الذي تبلور منذ إ

ىوراس ولسنج، والقاضي بالتمييز بُت فنوف زمانية تقـو على التتابع وعدـ االرتداد )اؼبوسيقى، الرواية ...( وفنوف فضائية 
، فإّف "القص ىو أكثر األنواع األدبية إلتصاقاً (1)رتداد )الرسم، اؼبعمار، والنحت ...(")مكانية( تقـو على اآلنية واال

 .(3)"حداث يف الزمافيسًتعي انتباىنا إُف الزماف وإُف تواِف األ"التخييل القصصي ويعزى ذلك إُف أّف ، (2)بالزمن"
 إّف مفهـو الزمن عند النقاد والدارسيُت يف اجملاؿ السردي ىو:

السرعة، التتابع، البعد ... إٍف، بُت اؼبواقف واؼبواقع احملكية وعملية اغبكي اػباصة هبما،  –وعة العبلقات الزمنية "ؾبم -
   (4)وبُت الزمن واػبطاب واؼبسرود والعملية السردية"

وا ومن اؼبعروؼ أّف الشكبلنيُت الروس "كانوا من األوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن يف نظرية األدب ومارس
بعضاً من ربديداتو على األعماؿ السردية اؼبختلفة، وقد ت ؽبم ذلك حُت جعلوا نقطة ارتكازىم ليس طبيعة األحداث يف 

وعندىم فإّف عرض األحداث ال يتعّدى ، (5)ذاهتا، وإمّنا العبلقات اليت ذبمع بُت تلك األحداث وتربا أجزاءىا"
ببية )أي ُيسرد اغبوادث حسب تسلسلها اؼبنطقي الواقعي(، أو أف يتخلَّى طريقتُت، ومها: إّما أف خيضع السرد ؼببدأ الس

 (6)عن االعتبارات الزمنّية حبيث تتابع األحداث من دوف منطق داخلي؛ أي من دوف االلتزاـ بالتسلسل الزمٍت.
فقد وجدنا أّف  العناية هبذا العنصر اغبكائي، عند ىؤالء انطبلقًا من ثنائية )اؼبنت / اؼببٌت اغبكائي(، وتأيت

( قّسما النص القصصي على مستويُت:  )شلوفسكي وإخينباـو
                                                      

 .999قاؿ الراكم،  (1)

 .93( بناء الركاية، 2)

 .959نظرية األدب،  (3)

 .991المصطلح السردم،  (4)

 .155بنية الشكل الركائي،  (5)

 .155نفسو،  رج ينظر: الم (6)
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"اؼبنت اغبكائي: وخيتص باغبكاية قبلما )قبل أف( تصبح قصة، أي باألحداث )بأحداث( الفعل اليت َف يدخل  -7
 ة.إليها عنصر الفن، ويف ىذه اغبالة تقع األحداث حسب تسلسلها الزماين الذي تقع عليو يف اغبياة اؼبعيش

اؼببٌت اغبكائي: ويتعّلق بالصياغة الفنية اليت ربّوؿ اؼبنت اغبكائي إُف شكٍل فٍّت مؤثر وصبيل، وتأثَت التحّوؿ الفٍّت  -4
الذي يصاحب ربويل اغبكاية إُف قّصة أو ربويل اؼبنت اغبكائي إُف مبٌت حكائي يظهر يف طرؽ التقدًن والتأخَت، 

  (1)ذلك."ويف اغبذؼ واالختصار أو اإلسهاب أو غَت 

( القصة(، فاؼبنت اغبكائي )أي Discourse( واػبطاب )Storyإذاً فقد مّيز الشكبلنيوف الروس بُت القصة )
ىو االحتماؿ اؼبنطقي لنظاـ األحداث، وُييل على اؼبادة اػباـ اليت تشكيل جوىر األحداث، يف سياقها التارخيي، والقصة  

اللفظة يف نظامها التأرخيي، وىو سلسلة األحداث وما تنطوي عليها من  كما يرى )جَتار جينيت( تتكوف من مواد قبل
أفعاؿ ووقائع وشخصيات، ؿبكومة بزماف ومكاف معُّت؛ لذلك فالقصة ىي ؿبتوى التعبَت السردي، أّما اؼببٌت اغبكائي 

وُييل على النظاـ ( فهو متوالية من األحداث اؼبروية، دبا تتضمَّنو من اسًتجاعات واستباقات وحذؼ، الخطاب)أي 
الذي يتخذه ظهور األحداث يف سياؽ البنية السردية، وإنّو التعبَت عن تلك األحداث أو ىو شكل ذلك التعبَت، 

 (2)ويتضّمن اؼبقومات اليت يضيفها الكاتب إُف القصة صبيعاً.
أعُتي اؼبكاف الذي  ميكنٍت جيدًا أف أروي قصة دوف أف "ويؤكد )جَتار جينيت( أمهية الزمن يف السرد، بقولو: 

ربُدث فيو، وىل ىذا اؼبكاف بعيد كثَتًا أو قليبًل عن اؼبكاف الذي أرويها منو؛ ىذا، يف حُت يستحيل عليَّ تقريبًا إال 
 .(3)أموقعها يف الزمن بالقياس إُف فعل السردي، ماداـ عليَّ أف أرويها بالضرورة يف الزمن اغباضر أو اؼباضي أو اؼبستقبل"

 ـ( بتقسيم األزمنة على قسمُت: األزمنة الداخلية واألزمنة اػبارجية، وىي كاآليت:7744ودوروؼ )وقد قاـ ت
أّما األزمنة الداخلية )داخل النص( فهي زبييلية نفسية كما يراىا النقاد اؼبعاصروف أمثاؿ: جاف ريكاردو 

)اغبكاية( أي الزمن اػباص ة زمن القصـ(، وتصنَّف على ثبلثة أصناؼ، وىي: 7754ـ(، وجَتار جينيت )7745)
زمن الكتابة أك بالعاَف التخيلي، وىو متعدد األبعاد، ألّف من اؼبمكن أف تقع يف القصة أحداث عّدة يف الوقت نفسو، و

وىو زمٌن خطي مرتبا بعملية التلفُّظ، وىو زمن اإلخبار عن حدٍث ما أو خرٍب ما، ولكن يف أغلب األحياف يقـو  السرد
زمن ؼ يف زمن القصة أو ترتيب األحداث، تبعًا للغايات الفنية واعبمالية اليت يقتضيها العمل السردي، والكاتب بالتصر 

  (4)؛ أي ذلك الزمن الضروري لقراءة النص أو ذلك الزمن الذي يصاحب القارئ وىو يقرأ العمل السردي.القراءة
الثقافية واألنظمة التمثيلية اليت ينتمي إليها  أّما األزمنة اػبارجية )خارج النص( فتشمل "زمن الكاتب أي مرحلة

اؼبؤلف، وزمن القارئ وىو اؼبسؤوؿ عن التفسَتات اعبديدة اليت تعطي ألعماؿ اؼباضي، وأخَتًا الزمن التارخيي ويظهر يف 

                                                      

  .43( الركام كالنص القصصي، 1)

 .199، كنظريات السرد الحديثة، 19ينظر: السردية العربية،  (2)

 .995-999خطاب الحكاية،  (3)

 .93، كبناء الركاية، 125-159 ، كفي نظرية الركاية،115-110ينظر: بنية الشكل الركائي،  (4)
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لية الزمنية إّف العبلقات اليت تقيمها ىذه األزمنة فيما بينها ىي اليت تقـو بتحديد اإلشكا، (1)عبلقة التخيل بالواقع"
 (2)للقصة.

إّف الزمن الداخلي ينقسم على زمنُت مها: أواًل: الزمن النفسي )الذايت أو السيكولوجي(، وثانياً: الزمن 
وبإمكاننا أف نتلمَّسُهما  (3)الطبيعي )اؼبوضوعي(، وىذاف اؼبفهوماف مُيثيبلف بعدي البناء القصصي يف ىيكلو الزمٍت،

 ة اليت كبن بصدد دراستها، ومها كاآليت:بوضوح يف ىذه اآلثار اػبربي
 الزمن الذاتي )النفسي أك السيكولوجي(: -1

وىو الزمن "كما يبدو يف اػبربة اإلنسانية الذاتية وكما ربسُّو وتراه الشخصيات يف ضوء اؼبوقف الذي ىي 
مشاريع األعماؿ ، أو كما يراه )سعيد يقطُت( ىو الزمن : الذي "يضمُّ ـبتلف الذكريات واألحاسيس، و (4)فيو"

، وقد أُطلق عليو اسم )الزمن الذايت( "ألّف الذايت مناقض للموضوعي؛ وَلما كانت سَتتُو (5)اليت يقـو هبا البطل"
أنّو يرى من ىذا الزمن على غَت ما ىو عليو حقيقتو؛ فقد اقتضى أف تكوف الذاتية وصفاً لو حىت يتضاد مع الزمن 

 .(6)اؼبوضوعي"
)الزمن اإلنساين( واؼبقصود بو الزمن اػباص، الشخصي، الذايت، أو كما يقاؿ غالباً الزمن يف األدب ىو 

الزمن النفسي؛ ويعٍت أننا نفكر بالزمن الذي يدخل يف خربتنا بصورة حضورية مباشرة، وال خيضع ؼبعايَت خارجية 
طها بالزمن، إذ إّف الذات أو ؼبقاييس موضوعية، وىذا البعد الزمٍت مرتبا يف اغبقيقة بالشخصية أكثر من ارتبا

أخذت ؿبلَّ الصدارة، ألّف الذات أو الشخصية لديها مطلق اغبريّة للتفكَت يف سنواٍت أو أياـٍ أو ساعاٍت يف دقيقة 
أو دقيقتُت، أو بالعكس تطوؿ اؼبّدة الزمنّية حبسب اغبالة النفسية اليت ميّر هبا فقد ميرُّ عليها الدقيقة بساعة أو 

 (7)بسنة.
نرى أّف الزمن النفسي "ال يقاس بالساعة واألياـ، وإمّنا يتسارع إيقاعو، أو يتباطأ حسب اغبالة  وىكذا

يزداد طولو على النفس يف حاؿ الشدة والضيق والقلق، "ىذا النوع من الزمن  ؛ دبعٌت أفّ (8)الشعورية والنفسية"
، و حىت كأف األ -ويقل طولو عن مداه اغبقيقي على ىذه النفس د غبظة من اليـو ساعة، والساعة ؾبرّ سبوع يـو

                                                      

 .110( بنية الشكل الركائي، 1)

 .952ينظر: مدخل إلى التحليل البنيوم للنصوص، مجموعة من المؤلٍّفين،  (2)

 .40نفسو،  رج ينظر: الم (3)

 .32/  1البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (4)

 . 54ئير(، التب –السرد  –تحليل الخطاب الركائي )الزمن  (5)

 .153في نظرية الركاية،  (6)

 .09ك  40ينظر: بناء الركاية،  (7)

 .103الزمن في الركاية العربية، د.مها حسن القصراكم،  (8)
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ويُتبع "اؼبعيار الداخلي أو السيكولوجي الذي يقّدر فيو الزمن ، (1)، واؼبتاع والنعيم"يف أحواؿ السعادة والغضارة -الزمن
 .(2)بالقيم الفردية اػباصة )الذاتية( دوف اؼبوازين اؼبوضوعية"

 ومن أمثلة ذلك:
نت عمٍّ خطبتها إلى أبيها فزٌكجني منها. ككنت كلفان بها لما كانت فيو من  قاؿ: أصلح اهلل األمير، كانت لي ب"

، مسركران زمانان، قرير العين.  كماؿ جمالها كعقلها كالقرابة. فبقيت معها يا أمير المؤمنين، في أصلح حاؿو كأنعم باؿو
 كحوادث الٌدىر، فوق  فيها داءه ككانت لي صرمةن من إبلو كشويهات، فكنت أعولها كنفسي بها. فدارت عليها أقضية اهلل

فذىبت بقدرة اهلل. فبقيت ال أملك شيئان، كصرت مهينان مفٌكران، قد ذىب عقلي، كساءت حالي، كصرت ثقالن على كجو 
األرض. فلٌما بلغ ذلك أباىا حاؿ بيني كبينها، كأنكرني، كجحدني، كطردني، كدفعها عٌني. فلم أدر لنفسي بحيلةو كال 

 أنشأ يقوؿ: ... ثمنصرةو.
 في القلب مٌني ناره     كالناري فيو الدمار
 كالجسم مٌني سقيمه     فيو الطبيب يحار

 كالعين تهطل دمعان      فدمعها مدرار
 حلمتي منو عظيمان     فما عليو اصطبار

 فليس ليلي ليله      كال نهارم نهار
 فارحم كئيبان حزينان    فؤاده مستطار

 (3)"ييثيبك الجبارأردد علٌي سعادم     
إّف الزمن ىنا كأي زمن آخر طبيعي، ولكن ما جعلو زمنًا نفسيًا السارد الذي قاـ بقياس الزمن حبسب اغبالة 
النفسية اليت مّر هبا يف حياتو، فقد مّر بأوقاٍت قد عاشا يف نعيٍم وىناء، لذا يسند السرور إُف الزمن، ولكن بعد أف تغَّتت 

ًا ؿبتاجًا إُف العوف، رأى أّف حوادث الدىر قد أخذت منو صبيع ما ميلك وتركو ُمهيناً؛ أي أرجع حالتو اؼبادية وصار فقَت 
األوقات العصيبة اليت مّر هبا إُف الزمن وغدره، فنلحظ أّف نظرتو للحياة قد تغَّتت من نظرة تفاؤلية إُف نظرة تشاؤمية 

يف األبيات اليت ألقاىا أماـ )أمَت اؼبؤمنُت(، إذ يؤكد أّف الليل سوداوية ال يعرؼ ما خُيبئ لو الزماف، وىذا ما صرَّح بو 
والنهار مع كوهنما ضمن دائرة الزمن الطبيعي َف يبقيا على حاؽبما، وقد طاال أكثر من البلـز ُسهادًا وسهرًا عليها، ُمبييناً 

 صعوبة انتظاره البنة عميو اليت أخذت منو كّل مأخذ، وشّدة ولعو وحّبو هبا.  
 ومن أمثلة ذلك خربه:

كفي عنقو حبله كالٌصبياف يجٌركنو، فلٌما رآني قاؿ: يا أبا عليٍّ بماذا يعٌذب اهلل أىل الٌجرائم  يومان رأيت علويٌة المجنوف " 
? قلت: بأشٌد العذاب. قاؿ: فأنا، كاهلل، في أشٌد من عذابو. لو عٌذب اهلل أىل جهٌنم بالحٌب كالهجر كالٌرقباء يـو القيامة

 (1)"كاف أشٌد عليهمل
                                                      

 .152في نظرية الركاية،  (1)

 .195الزمن كالركاية، أ.أ. مندالك، تر: بكر عباس،  (2)

 .94-99أخبار النساء،  (3)
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إّف يـو القيامة من الوجهة اؼبوضوعية، معروفة لدى الديانات السماوية؛ فهو يـو اغبساب، ولكّن )علويّة اجملنوف( 
بو اهلل للعاشقُت يف الدنيا أشد وأكثر إيبلماً وأطوؿ أمداً، ألّف الساعة بشهر واليـو بدىر، وىذا  يرى أّف العذاب الذي يُعذي

 ضراً يف ذىن األعراي الذي فّرؽ الدىر بينو وبُت ؿببوبتو:ما وجدناه حا
، ثٌم طالت بعدىا صران كذكر أعرابيٌّ امرأةن كاف يواصلها في شبابو، فقاؿ: ما كانت أيٌامي معها إاٌل كأباىيم القطا قً "

  (2)".شهره  ، كالٌساعةي بعدىا دىره  فاليوـي شوقان إليها، كأسفان عليها، 
الوجهة اؼبوضوعية، ال يزيد عن أي يـو وال ساعة أخرى يف السنة، ولكن عند األعراي فإّف  إّف اليـو والساعة من

إاّل عندما  الزمن ُيس دبرور َف واألياـ اليت قضاىا مع ؿببوبتو مّرت ُمسرعًة، النشغالو باللهو واللعب والّلذة واؼبتعة؛ إلنّ 
ت كأهنا سرب القطا، صار اليـو بدىر والساعة بشهر، داللة أضاع حّبو، وفرَّؽ الدىر بينهما، فأصبحت األياـ اليت جر 

على صعوبة حالتو النفسية اليت ساءت بعد غياب اغببيبة عن األنظار، حيث انقلبت حالة الفرح والسرور لديو إُف حالة 
 اغبزف واألَف، ويف مثل ىذه اغبالة تتباطأ الزمن وتًتاخى وتطوؿ.

تبعًا للظروؼ واغبالة النفسية اليت تنتج عن كلٍّ منها، ويسَت الزمن فيو  إذف فالوقت السايكولوجي يتغَت كثَتاً 
خبطى ـبتلفة تبعًا الختبلؼ الشخصيات، ويف مناسبات ـبتلفة لدى الشخصية الواحدة، فهناؾ من ميشي معهم الزمن، 

     (3)والذين يعدو معهم الزمن، والذين يقف معهم ساكناً.
 (4)"فقاؿ اللص ليس على كل أحدو  الليلةكخرج فقاؿ صاحب الدار ما أنحس ىذه دخل لصه داران فأخذ ما فيها "

إّف الليلة ىذه كغَتىا من اللياِف، ليلة طبيعية ساكنة وىادئة ومظلمة، ولكن ضبلت يف طياهتا معنيُت ـبتلفُت؛ 
ات ىي اليت أعطت ىذه األوؿ النحس واػبسارة، والثاين اغبظ والفوز، أي أّف اغبالة النفسية اليت عاشتها الشخصي

الدالالت للفظة الليلة، فصاحب اؼبنزؿ أصابتو اػبسارة فيما ميلك فيجدىا ليلة كبس لو، أّما السارؽ فَتاىا ليلة حٍظ لو 
 لفوزه بغنيمة كبَتة.

 فلما أصبحتي طلبتي اإلذف فأبى، )...(، كأقبل يشكو قديمى عشًقًو لها كصبابتو بها حٌتى أتى المساءي، كحافى "... 
 (5)..." كقتي مجيًئها، فجعلى يتقلقلي كيقوـي كيقعيدي، ثٌم كثبى قائمان على قدميو،

نلحظ سرعة جرياف الوقت مع كوف اليـو شأنو شأف بقية أياـ األسبوع، ولكن حديثو عن عشقو ؽبا جعل الوقت 
يل بن معمر(، فاجتاحو السبلـ الداخلي ميّر بسرعة، ألّف حالتو النفسية تدّؿ على الطمأنينة والثقة اليت أحس هبا اذباه )صب

الذي طاؼبا أراد احملبوف اغبصوؿ عليو كي يبوحوا صراحًة دبا يف صدورىم، لشخصية أخرى يشاركهم اؼبشاعر واألحاسيس 
نفسها، وىي طريقة إلراحة النفس وإزاحة اؽبّم عن كاىلهم، ولكن مع اقًتاب ؾبيء اغببيبة يبدأ الوقت بالتباطئ، داللة 

 الضطراب النفسي والقلق اؼبستمر الذي سيطر على نفس العاشق.على ا
                                                                                                                                                                                

 .92المصدر نفسو،  (1)

 .34لمصدر نفسو، ا (2)

 .192ينظر: الزمن كالركاية،  (3)

  .25( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 4)

 .35أخبار النساء،  (5)
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ألننا عندما نعيش أوقات السأـ والفراغ أو عندما ننتظر عبثًا شخصًا أو شيئًا نتوقعو بقلق واضطراب نفسي 
ميّر بطيئاً  شديد، لذا ال قبد يف الزمن شيئًا آخر يسًتعي انتباىنا، وإذا انعدـ اإلحساس بالتعاقب أو التغيَت فإّف الزمن

ثقيبًل على أنفسنا، وتكوف الساعات أطوؿ، ويعزى ذلك إُف أننا يف مثل ىذه اغباالت النفسية نوِف اىتمامًا ؼبرور الزمن 
 (1)أكرب من اؼبعتاد، ألّف ؽبفتنا إُف مروره أشد من اؼبعتاد، وألنّو ليس ىناؾ ما نركز اىتمامنا عليو أو يُلهينا.

ن النفسي يشارؾ أحاسيس الشخصيات ومشاعرىم، سواء أكانت تفاؤلية أـ ونلحظ أّف القارئ يف الزم
تشاؤمية، فرحة أـ حزينة؛ دبعٌت أّف الزمن استطاع أف جيمع بُت القارئ والشخصيات، ويشّد من أواصر العبلقة بينهما من 

كة بُت صبيع الناس، ومن خبلؿ اغباالت الشعورية اليت تنتاب الشخصيات يف مراحل زمنية متفاوتة، فتلك اغباالت مشًت 
طبيعتها عدـ االستمرار ألّف دواـ اغباؿ من احملاؿ، فالزمن كفيل بالتئاـ اعبراح وانتهاء األحزاف، وىكذا اغباؿ بالنسبة 

 للفرح والسرور فإهّنما ال يدوماف طويبًل.
 
 الزمن الطبيعي )الموضوعي(: -9

ا ىو مفهـو عاـ وموضوعي، وُُيدد بواسطة الساعات ىو الزمن الذي ال ميكن ربديده عن طريق اػبربة، وإمنّ 
والتقاوًن، وتؤرّخ فيو األحداث، ويسَت يف اذباه أفقي، ويتمّيز بكونو مستقبًل من خربتنا الشخصية للزمن ويف كونو يتحّلى 

فسية للخربة بصدؽ يتعّدى الذات يف اعتباره مطابقًا لًتكيب موضوعي موجود يف الطبيعة وغَت نابٍع من خلفية ذاتية ون
 (2)اإلنسانية.
دبعٌت  (3)العاَف اغبقيقي؛االجتماعي والواقعي يف  ميثل البعد التأرخيي اغبقيقي لؤلحداث يف سياقهاوىذا الزمن   

وميتاز الزمن ، (4)تسلسل األحداث كما وقعت، فيلجأ إُف "استعماؿ مقاييس الزمن الواقعي، لتحقيق اإليهاـ باغبضور"
 (5)وعية من خواص الطبيعة وؽبذه اػباصية جانباف مها: الزمن التأرخيي والزمن الكوين.الطبيعي خباصية موض

 إّف الزمن الطبيعي ينقسم على قسمُت، مها:
، (6)ىو الزمن "الذي تقع فيو األحداث، أو الفًتة التأرخيية اليت تقع فيها ىذه األحداث": الزمن التأريخي -7

التأريخ، حيث إّف "التأريخ ميثل اسقاطًا للخربة البشرية على خا الزمن وىناؾ ارتباط وثيق بُت الزمن الطبيعي و 
الطبيعي. وىو مُيثيل ذاكرة البشرية: خيتزف خرباهتا مدونة يف نّص لو استقبللو عن عاَف الرواية، ويستطيع الروائي أف 

 واليـو والساعة أحياناً.مثل: ذكر العاـ والشهر ، (7)يغًتؼ منو كّلما أراد أف يستخدـ خيوطو يف عملو الفٍت"

                                                      

 .145-199( ينظر: الزمن كالركاية، 1)

 .40ينظر: بناء الركاية،  (2)

 .35ينظر: الصوت ا خر الجوىر الحوارم للخطاب األدبي، فاضل ثامر،  (3)

 .105لعربية، الزمن في الركاية ا (4)

 .40ينظر: بناء الركاية،  (5)

 .32/  1البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (6)

 .43بناء الركاية،  (7)
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، (1)ىو "إيقاع الزمن يف الطبيعة ويتميز بصفة خاصة بالتكرار والبلهنائية"الزمن الكوني أك الزمن الفلكي:  -4
 .(2)وىو "اختبلؼ الليل والنهار وما ينشأ من أياـ وأسابيع وشهور وفصوؿ وأعواـ وسنُت وعقود ودىور"

، ...، ككاف ذلك يوـو جلس ذات "ياف أنّو : ومن أمثلة ذلك: خربه عن معاوية بن أي سف شديد  اليـوبمجلسو
 وأيضاً:، (3)..." ،اليـو الثالا، ...، فلما كاف في اليـو الثانيبعاى إلي، ...، فلما كاف في  الغدً الحر، ...، فلما كاف من 

شي إلى الكعبة معتمرةن من فنذرت إف اهلل عافاه أف تم " ،(4)."سنةمنذ  :قاؿ ؟منذ كم تزكجتها :فقاؿ لو المنصور"
ما اقبح بالرجل يتعاطى بالعلم ، "(5)"كأربعين يومان  اثنين، فمشت ذلك في يوماف كليلتافالطٌائف، كبين الطٌائف كمٌكة 

كلي يحيى بن أكثم قضاء ، "(6)..." حتى إذا سئل من غيره لم يجل فيو كلم يمر ال يعرؼ إال فنا كاحدان  خمسين سنة
سنة حدثنا جماعة عن أىل جند نيسابور فيهم كتاب كتجار كغير ذلك أنو كاف عندىم في ، "(7)"...كسنة عشركفالبصرة 

 فقاؿ تعد سنة كم يوما لو كقيل، ")8("شاب من كتاب النصارل كىو ابن أبي الطيب القالنسيسنة نيف كأربعين كثالثمائة 

في  "...، )10(..."، كسيله عظيمه الخريفي ثٌم إنٌو أصاب أىل المدينة مطره شديده، ف ، ")9(..".سنة كسبعين إحدل فقاؿ
(11)..".ليلةو من شهر رمضاف

 

نلحظ أّف )ابن اعبوزي( قد أكثر من استعماؿ مصطلحات الزمن الطبيعي مثل: الليل والنهار والساعة واليـو  
لزمن التأرخيي أو الزمن والشهر والسنة والدىر ... إٍف، وردّبا يعزى ذلك إُف أنّو أراد أف يوثق األخبار الواردة يف كتبو با

الكوين، كي يقّرب الفن اػبربي من التأريخ، ولعّل شخصيتو كخطيب ومؤريخ كاف ؽبما الدور يف ذلك، أو ألنّو قصد منها 
إيهاـ القارئ بواقعية األحداث اليت سبلى عليو، وإمكانية وقوعها يف العاَف اغبقيقي إف كاف اؼبدار على اغبدث أو قوؽبا يف 

اليومية إف كاف اؼبدار على اغبديث أو اغبوار، أو ألنّو ماؿ إُف إضفاء جوٍّ من اعبماؿ الطبيعي والفٍت حبيث  احملاورات
يستدرج من خبللو انتباه اؼبتلقي )القارئ أو السامع(  وجيذبو كي يُثَت فضولو ؼبعرفة اؼبزيد عن أمٍر ما، فبا جيعلو دافعاً 

خبار، أو قد يعزى إُف أّف استعماؿ ىذه اؼبصطلحات كانت سنة متبعة لدى خفّيًا يف نفس اؼبتلقي لتكملة بقية األ
 اإلخباريُت، إذ قبدىم كانوا معتادين لئلشارة إُف زمن وقوع األحداث، إلضفاء البعد الواقعي على أخبارىم. 

 
                                                      

 .05 المرج  نفسو،( 1)

 .32/  1( البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، 2)

 .99-91أخبار النساء،  (3)

 .49أخبار األذكياء،  (4)

 .91ساءأخبار الن (5)

 .35أخبار األذكياء،  (6)

 .39المصدر نفسو،  (7)

 .153أخبار األذكياء،  (8)

 .93أخبار الحمقى كالمغفلين،  (9)

 .109أخبار النساء،  (10)

 .109( المصدر نفسو، 11)
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 تقنيات الزمن: -
 Order :الترتيب السردم:  أكالن 

يُراد  )القصة( واؼببٌت )اػبطاب( أو زمن القصة وزمن اغبكاية، و "الًتتيب السردي يعٍت العبلقة بُت ثنائية اؼبنت
، (1)"باألوؿ الًتتيب الزمٍت الطبيعّي اؼبنطقّي للحوادث الروائّية، ويُراد بالثاين الًتتيب الزمٍت الذي قدَّمو السرد ؽبذه اغبوادث

نما زمن اػبطاب زمن ، فزمن القصة متعدد األبعاد، ويسمح بأف تقع أحداث عّدة يف الوقت نفسو، بي(1)"اغبوادث
خطي، ال ميكنو استيعاب ىذا التعدد، ويكوف مضطرًا إُف وضع ىذه األحداث حدثًا تلو اآلخر؛ أي يتيح للكاتب 
استعماؿ التحريف الزمٍت، فبل يُلـز نفسو هبذا التتابع اؼبوجود يف زمن القصة، بل يستعيض عنو بالتصرؼ يف ترتيب 

فليس من الضروري أف يتطابق تتابع األحداث يف قصة ما، مع  (2)فنية واعبمالية،األحداث تبعًا للغايات واألىداؼ ال
الًتتيب أو التسلسل الطبيعي ألحداثها كما جرت يف زمن القصة، ألنّو من العسَت على الكاتب أف يروي عددًا من 

ف )الكاذب( الذي يقـو مقاـ وقد أكَّد )جَتار جينيت( على أّف زمن اغبكاية ىو الزمن الزائ (3)الوقائع يف آف واحد،
 (4)زمن حقيقي، وىو ُيشكيل جزءاً من اللعبة السردية.

 (5)وبناًء على ما تقّدـ ميكن القوؿ إنّو عندما ال يتطابق نظاـ السرد مع نظاـ القصة، تتولَّد مفارقات سردية،
ساؿ اغبكي اؼبتنامي وتفسح اجملاؿ أماـ وسبنح النص السردي حيويتو وفرادتو وصباليتو فتكوف "إزاء مفارقة زمنية توقف اسًت 

، وعند )جَتار جينيت( : "تعٍت (6)نوع من الذىاب واإلياب على ؿبور السرد انطبلقًا من النقطة اليت وصلتها القصة"
دراسة الًتتيب الزمٍت غبكاية ما، )من خبلؿ( مقارنة نظاـ ترتيب األحداث أو اؼبقاطع الزمنية يف اػبطاب السردي بنظاـ 

ابع ىذه األحداث أو اؼبقاطع الزمنية نفسها يف القصة، وذلك ألّف نظاـ القصة ىذا يشَت إليو اغبكاية صراحة أو ميكن تت
االستدالؿ عليو من ىذه القرينة غَت اؼبباشرة أو تلك. من البدىي أف إعادة التشكيل ىذه ليست فبكنة دائماً وإهّنا تصَت 

 .(7)دبية"عدمية اعبدوى يف حالة بعض األعماؿ األ
وحسبما يرى النقاد البنائيوف أّف ىناؾ تقنيتُت ؽبذه اؼبفارقات الزمنية، وىي "إّما أف تكوف إسًتجاعًا ألحداث 

 كاآليت:، (8)ماضية أو تكوف استباقاً ألحداث الحقة"
 

 Flash back: االسترجاع -7

                                                      

  . 59( الركاية العربية البناء كالر ؤيا، د.سمر ركحي الفيصل، 1)

 .110ينظر: بنية الشكل الركائي،  (2)

 .59ينظر: بنية النص السردم،  (3)

 .43ينظر: خطاب الحكاية،  (4)

 .54ينظر: بنية النص السردم،  (5)

 .119بنية الشكل الركائي،  (6)

 .45خطاب الحكاية،  (7)

 .54بنية النص السردم،  (8)
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وقد استعماؿ النقاد  السيما يف األخبار،، و ةيعدُّ االسًتجاع من أىم التقنيات الزمنية حضوراً يف النصوص السردي
مصطلحات ـبتلفة باؼبعٌت نفسو )ارتداد أو العودة إُف الوراء أو استذكار أو وقفة خلفية أو استعادة أو اإلخبار البعدي أو 

ن ، فهو "كّل ذكر الحق غبدث سابق للنقطة اليت كب(1)ارذباع أو ارجاع أو استحضار أو السرد من األماـ أو البعدية(
، ألنّو "مفارقة زمنية تعيدنا إُف اؼباضي بالنسبة للحظة الراىنة، إستعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل (2)فيها من القصة"

 .(3)اللحظة الراىنة أو اللحظة اليت يتوقف فيها القص الزمٍت ؼبساؽ من األحداث ليدع النطاؽ لعملية االسًتجاع"
لسارد يتّم فيها ذكر أحداٍث ّت وقوعها بالنسبة لزمن القصة بينما يكوف إفَّ االسًتجاع عملية سردية يقـو هبا ا

السرد قد ذباوز ىذه األحداث فيسًتجعها السارد ضمن النظاـ الزمٍت للحكاية، بذلك يوقف السارد ؾبرى تطور 
اؼباضية بعيدة أو  األحداث وتناميو إُف األماـ ليعود إُف الوراء يف حركة ارتدادية لسَت األحداث، فيستحضر األحداث

، فالعودة إُف اؼباضي (5)حيث إّف "كّل عود للماضي تشكيل، بالنسبة للسرد، استذكار يقـو بو ؼباضيو اػباص" (4)قريبة،
 (6)اؼباضي تتم مع االستمرارية يف اغباضر، وىذا بكسر الزمن الطبيعي لؤلحداث وخلق زمن خاٍص باغبكاية.

هناؾ طرؽ متعددة لذلك، فهو إّما أف يتّم بطريقة السرد التقليدي، بأف أّما الكيفية اليت يتّم هبا االسًتجاع، ف
يعود سارد األحداث إُف سرد األحداث اؼباضية اليت وقعت قبل بدء أحداث الرواية، أو قبل بدء بعض األحداث اليت 

يف الرواية  رواىا، أو عن طريق الشخصية القصصية نفسها، أو قد يلجأ إُف االستعانة بسرد شخصية قصصية أخرى
 (7)نفسها للتحدث عن خلفية ىذه الشخصية بداًل من السارد أو الشخصية نفسها.

 ربدد و السرد داخل زمن ُيتلها اليت اؼبسافة أو اؼبساحة ربديد خبلؿ من االستذكار سعة ربديد ميكن كما

 (8) كتابة.لل البلـز ربدد الزمن اليت و القصة، يف االستذكار يغطيها اليت الصفحات و بالسطور
 صلة ؽبا االستذكار القراءة فػ"سعة الكتابة وزمن بزمن الواضحة الصلة يربز -االستذكار وسعتو مدى -وكبلمها

 القراءة زمن مع عبلقة يف يدخل االستذكار مدى بينما باػبطية، اؼبتصف اؼبطبعي الفعلي العمل بزمن أي الكتابة بزمن

 .(9)يف آٍف واحد"ومتنامياً  غبظياً  زمنا بكونو الذي يتصف
 كظائف االسترجاع:-

                                                      

طلح السردم في النقد األدبي ، كالمص49، د.نفلة حسن أحمد العزم، -قراءة نقدية –ينظر: تقنيات السرد كآليات تشكيلو الفني  (1)
 .99، كتقنيات السرد في المقامات النظرية، 990العربي، 

 .01خطاب الحكاية،  (2)

 .90المصطلح السردم،  (3)

الفضاء(، رسالة تقدمت بها: نادية بوفنغور، -الزمن-)الشخصية -مقارنة سيميائية–ينظر: ركاية كراؼ الخطايا لػ)عبداهلل عيسى لحيلح(  (4)
 .943بوفنغور، 

 .191بنية الشكل الركائي،  (5)

 .151-155، اطركحة تقدمت بها: زىيرة بنيني، -مقاربة بنيوية –ينظر: بنية الخطاب الركائي عند غادة السماف  (6)

 .1/39ينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (7)

  .95بها: سهاـ سديرة، ( ينظر: بنية الزماف كالمكاف في قصص الحديا النبوم، رسالة تقدمت 8)

 .191بنية الشكل الركائي،  (9)
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مييل اػبرب إُف استخداـ االسًتجاع أكثر من غَتىا من التقنيات الزمنية، فهو يقـو باستدعاء اؼباضي واستحضاره 
لتوظيفو بنائيًا عن طريق استعماؿ االسًتجاع، وقد يأيت غالبًا لُيمثيل "نوعًا من االتساع النصي، الذي ُيقق بالضرورة 

صبالية وداللية، فهو عملية ال شعورية تفسَتية تعليلية يقًتف ربققها باللحظة اغباضرة اليت تدفع ذاكرة اإلنساف غايات 
 .(1)الستعادة اؼباضي الشارح واؼبفسر ؽبا"

 يقـو االسًتجاع بشكٍل عاـ بتحقيق بعض من اؼبقاصد اغبكائية اليت تكمن يف:
منية اليت نتجت من اغبذؼ أو اإلغفاؿ يف السرد، فتساعد على ملء الفراغات أو الثغرات أو الفجوات الز  -7

 فهم مسار األحداث.
قد يلجأ إليو الكاتب لتفسَت بعض األحداث اغباضرة من خبلؿ إعادة بعض األحداث السابقة، فيعطيها  -4

 تفسَتاً جديداً يف ضوء اؼبواقف اؼبتغَتّة أو إلضفاء معٌت جديد عليها مثل الذكريات.
أف يعطينا معلومات حوؿ سوابق شخصية جديدة دخلت عاَف القصة أو بإطبلعنا على حاضر ُياوؿ  -1

 .شخصية اختفت أو توارت عن مسرح األحداث مث عادت للظهور من جديد
تقّدـ خبلصة عن ظروؼ ومبلبسات اؼبوقف القصصي فبا جيعل وظيفتها إخبارية وتفسَتية بالدرجة األوُف،  -4

 ثانوية يف السياقات. وليست أساسية إال بدرجة
 (2) إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر اغبكاية )الشخصية، اغبدث، ...إٍف(. -3

 
 أنواع االسترجاع: -

واالسًتجاع على رأي )جَتار جينيت( ثبلثة أنواع، وذلك حسب اؼبّدة اليت يستغرقها يف عودتو إُف اؼباضي، 
 وىي:

 :االسترجاع الخارجي -أ
. ألّف (4)؛ أي "يعود إُف ما قبل بداية الرواية"(3)سعُتو كّلها خارج سعة اغبكاية األوُف" وىو "الذي تظلُّ    

فسحتو الزمنية واقعة خارج نطاؽ زمن اغبكي، فهو ال يدخل ضمن حدود أو نطاؽ نقطة البداية اليت ينطلق منها حاضر 
  (5)القصة.

                                                      

 .25السرد عند الجاحظ،  (1)

 . 25-59، كمدخل إلى نظرية القصة، 199-191، كبنية الشكل الركائي، 53-35ينظر: خطاب الحكاية،  (2)

 .35خطاب الحكاية،  (3)

 .1/39( البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، 4)

 .09، -قراءة نقدية–نيات السرد آليات تشكيلو الفني ينظر: تق (5)
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ية اليت خيليفها السرد وراءه، ألّف السرد سبق وإف قفز ويلجأ إليو الكاتب ؼبلء )ثغرات أو فراغات أو فجوات( زمن
بإعطائو  (1)على ىذه األحداث أو اؼبعلومات عن الشخصيات زمنياً، ويساعد اؼبتلقي على فهم مسار األحداث،

 اؼبعلومات أو التفسَتات البلزمة لتكملة النص السردي اؼببتور أصبًل.
"ال يوشك يف أيي غبظٍة أف تتداخل مع اغبكاية األوُف، ألّف  واعبدير بالذكر أّف ىذا النوع من االسًتجاع

 .(2)وظيفتها الوحيدة ىي إكماؿ اغبكاية األوُف عن طريق تنوير القارئ خبصوص ىذه السابقة أو تلك"
"بينا ثالثة نفرو : واػبرب الذي رواه لنا الرسوؿ )صلى اهلل عليو وسلم( عن الرجاؿ الثبلثة الذين سجنوا داخل كهف

بعضهم:  فانطبقت عليهم، كقاؿى  ،فانحٌط عليهم من الجبل صخرةه  ،كا إلى غارو في جبلو كى فأى  ،إذ أخذىم المطري  ،مشوفي
اللهٌم إٌنك تعلم أنٌو كاف فقاؿ أحدىم:  -تبارؾ كتعالى -وىا هلل صالحةن، فادعوا اهلل بها. فدعوا اهللمي انظركا أعماالن عملتي 

اللهٌم إٌنك تعلم إنٌو كانت لي إبنة عمٍّ كقاؿ ا خر: ، )...(، ، فكنت أرعى عليهمكصبيافه لي أبواف شيخاف كبيراف، كامرأةه 
، فلٌما قضى عملو ،اللهٌم إٌنك تعلم أنٌي استأجرت أجيران كقاؿ ا خر: )...(، ، فأحببتها كأشٌد ما يحٌب الٌرجاؿ الٌنساء

 (3)"ففٌرجها اهلل عنهم. )...(،
توظيف االسًتجاع يف ىذا اػبرب أف يُعرفنا أكثر بالشخصيات اليت وقعت يف  نلحظ أّف السارد أراد من خبلؿ

ىذه اؼبشكلة أو اغبادثة، وكيف أهّنا استطاعت أف تنجي نفسها بالتضرع إُف اهلل من خبلؿ األعماؿ الصاغبة اليت قامت 
ومسار اغبدث،  -بعد فيما-هبا؛ أي أّف الغرض منو ىو إعطاء معلومات حوؿ سوابق الشخصية اليت ُيدد مصَتىا 

 وىذه االسًتجاعات خارجية ألهّنا وقعت بفعل اغبدث الرئيسي.
ويرى )جَتار جينيت( أّف كّل اسًتجاع ُيشكيل، بالقياس إُف اغبكاية اليت يندرج فيها أو اليت يضاؼ إليها،  

يات أو الكيفية اليت انتهى هبا مسار ولوالىا ؼبا فهم اؼبتلقي طبيعة الشخص (4)حكاية ثانية زمنياً، تابعة للحكاية األوُف،
األحداث يف اػبرب. وردّبا كاف الغرض منها ربقيق اؼبقاصد اؼبعرفية واعبمالية اليت تفسر وتوضح األحداث وتثَت الرغبة 

 (5)والتشويق لدى القارئ.
 وخربه عن اؼبرأة اليت أكلتها األفاعي:

بغت رأينا منها عجبان، قالت: نعم،  –كاهلل  –المرأًة، فقد فقلنا للجارية التي معها كيحًك خبٍّرينا بخبًر ىذه "
  (6).."، .ثالثى مٌرات تلدي في كلٍّ مرَّةو غالمان، فلذا كضعٍتوي حمىٍت تن وران كرمٍتوي فيو، كتكتيمي خبره

                                                      

 .45ينظر: بناء الركاية،  (1)

 .31خطاب الحكاية،  (2)

، كأخبار الحمقى كالمغفلين، 55، 32، كأخبار الظراؼ كالمتماجنين، 05، 95-91. كينظر: أخبار النساء، 49-42أخبار النساء،  (3)
99-41. 

 .35ينظر: خطاب الحكاية،  (4)

 .99نظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية، ي (5)

  .144( أخبار النساء، 6)
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ا، كما من الواضح إّف السارد عمد إُف ىذا االسًتجاع، ألّف القارئ وقت قراءتو ؽبذا اػبرب سيتعجَّب من هنايته
تعجَّب من حوؽبا من الشخصيات فبا دفعهم إُف التساؤؿ عن حاؽبا؛ أي أّف اػبرب حباجة إُف تفسَت أو توضيح ؼبلء ىذه 
الثغرة اؼبعرفية، وبياف اؼباضي اػبفي ؽبذه الشخصية، معتمدًا يف كّل ذلك على إثارة حس الفضوؿ لدى القارئ 

فس اػبرب يف إعطائها الفرصة كي ميثيل السارد الثانوي الذي يقـو والشخصيات معاً، واالعتماد على شخصية داخل ن
بإطبلع الشخصيات األخرى والقارئ على ماضي الشخصية اؼبنشودة، فتعود بذاكرهتا إُف الوراء إُف زمن ما قبل بداية 

 اػبرب، لتقّص عليهم خربىا. 
يفة نشكو إلى اهلل صحبتكم رسوؿ اهلل حدثنا زيد بن سالم أف رجالن قاؿ لحذيفة يا حذ" وقولو يف األخبار:

أدركتموه كلم ندركو كرأيتموه كلم نره فقاؿ حذيفة كنحن نشكو إلى اهلل إيمانكم بو كلم تركه كاهلل ما تدرم يا ابن أخي لو 
، أو (1)..." لقد رأيتنا م  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ليلة الخندؽ في ليلة باردة مظلمة مطيرةأدركتو كيف كنت تكوف 

كغالـ ينشد خلفو، كىو يشتمو أقبح الٌشتم. فقلت لو:  ،قاؿ مسلم بن جندب الهاللي كنت م  عبداهلل بن الٌزبير بنعماف"
نعم السيد كنت  ،رحمك اهلل :فقاؿ عمر "...أو ، (2)".فلني تشٌببت بأخت ىذا الحٌجاج بن يوسف ،ما ىذا? فقاؿ: دعو

 (3)".ـفي اإلسال في الجاىلية كنعم السيد أنتى 
 وذلك الشخصية اػبربية، ماضي زبص معلومات تقدًن يف مهم دور ؽبا كاف االسًتجاعات أفّ  قبد سبق وفبا

 األخبار يف بكثرة اػبارجية جاءت االسًتجاعات وقد اػبربية، األحداث سرد أثناء احملكي بقطع إليها اإلشارة طريق عن

أّف ؽبذه االسًتجاعات أمهّية كبَتة يف اػبرب، ألهّنا سبؤل الفراغات وتعطي  دبعٌت (4) ذلك؛ تقتضي اليت اؼبضامُت لطبيعة نظراً 
 القارئ اؼبعلومات البلزمة لتكملة النص اػبربي أو السردي، وبذلك يستطيع أف يفهم اؼبراد من ىذه األخبار. 

 :االسترجاع الداخلي -ب
تضّمن يف اغبقل الزمٍت للحكاية ىذا النوع من االسًتجاع حسب )جَتار جينيت( ىو الذي حقلو الزمٍت م

؛ أي أنّو "يقع يف صلب (6)وبعبارة أوضح ىو العودة "إُف ماٍض الحق لبداية الرواية قد تأخر تقدميو يف النص" (5)األوُف،
، ويرجع ذلك إُف أّف تتابع النص يستلـز أف يًتؾ الشخصية (7)صلب الزمن اغباضر الذي تسَت فيو أحداث القصة"

 (8)لوراء ليصاحب الشخصية الثانية.األوُف ويعود إُف ا

                                                      

 .93أخبار األذكياء،  (1)

 .99-99أخبار النساء،  (2)

 .91أخبار األذكياء،  (3)

  .09( ينظر: البنية السردية في ركاية قصيدة في التذلل للطاىر كطار، رسالة تقدمت بها: عليمة فرخي، 4)

 .31اية، ينظر: خطاب الحك (5)

 .1/39( البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، 6)

 .05، -قراءة نقدية–( تقنيات السرد آليات تشكيلو الفني 7)

 .41ينظر: بناء الركاية،  (8)
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واؼبقصود من إطبلقنا تسمية )اغبكاية األوُف( وىو "اؼبستوى الزمٍت للحكاية الذي بالقياس إليو تتحدَّد مفارقة 
اية، ؛ أي اإلشارة إُف النقطة الزمنية اليت َبِدأت منها اغبكاية وانتهاًء بالنقطة الزمنية اليت تنتهي إليها اغبك(1)زمنية بصفتها"

فما جاءت فيها من اؼبفارقات الزمنية تقاس عليها؛ دبعٌت أنّنا يف االسًتجاع اػبارجي نعدُّ النقطة الزمنية اليت بُدأت منها 
اغبكاية ىي البداية، وما استذكر أو اسًتجع من أحداث ومواقف وصفات الشخصيات قبلها تعدُّ خارجًة عن ىذه 

 بقية اؼبفارقات الزمنية.   البداية أو زمن اغبكاية، وقس على ذلك 
كقالت: إٌف في ذلك الٌدير ابن عٌمي،  "... وقبد أمثلة كثَتة عن ىذا النوع من االسًتجاع يف األخبار، ومنها:

كىو زكجي، كقد غلبت عليو نصرانٌيةه في ذلك الٌدير، فتمضي إليو كتعظو. فخرجت حٌتى انتهيت إلى الٌدير، فلذا برجلو 
 (2)..."كأين بٌت، كما قالت المرأةٌرجاؿ كأجملهم. فسٌلمت عليو، فرٌد كسأؿ. فأخبرتو من أنا، في فنائو من أحسن ال

نلحظ أّف السارد قاـ باسًتجاع داخلي، إذ يسرد ما مّر بو من مواقف وأحداث وحوارات دارت بينو وبُت 
دًا بذلك تسليا الضوء على شخصية الشخصية اليت قابلتها يف بداية اػبرب، وقبل ؾبيئو إُف ىذا الرجل يف الدير، قاص

 غائبة عن األنظار منذ بعض الوقت وحباجة إُف استعادة ماضيها القريب.
ما خدعني قط غير غالـ من بني الحرث  :سمعت المغيرة بن شعبة يقوؿ :عبدالملك بن عمير قاؿ"ومنو أيضاً:

 :كلم قاؿ :فقلت ،مير أنو ال خير لك فيهاأيها األ :فقاؿ ،بن كعب فلني ذكرت امرأة منهم كعندم شاب من بني الحرث
 :ألم تعلمني انك رأيت رجال يقبلها قاؿ :فأقمت أيامان ثم بلغني أف الفتى تزكج بها فأرسلت إليو فقلت ،رأيت رجال يقبلها

 (3)".فلذا ذكرت الفتى كما صن  غمني ذلك، بلى رأيت أباىا يقبلها
سابقًا عن ىذه اؼبرأة، وكيف أنّو استطاع وبدىائو أف خيدع )اؼبغَتة  قبد أّف السارد حاوؿ اسًتجاع ما قالو الغبلـ

بن شعبة(، فقد ظّن هبا سوءاً، ألّف ظاىر كبلـ الغبلـ كاف يدؿُّ على ذلك، وؽبذا حاوؿ االستفسار عن سبب زواجو هبا، 
ث، فالذي قبلها أبوىا وليس وىو قد سبق أف أنذره منها لسوء خُلقها، فبُّت لو بأنّو َف يقصد إال االحتياؿ يف اغبدي

شخصًا آخر؛ دبعٌت أّف السارد "يستعيد أحداثًا وقعت ضمن زمن اغبكاية أي بعد بدايتها. وىو الصيغة اؼبضاّدة 
 .  (4)لبلسًتجاع اػبارجي"

 ومن ذلك أيضاً خربه عن )جذمية والزباء(:
فهي عذراء ال ترغب في ماؿ  ،الرجاؿ الزباء امرأة قد حرمت فٌ إ ،أبيت اللعن أيها الملك :كتكلم قصير فقاؿ"

 (5)..." ،كإنما ىي تاركتك رىبة كحذار دكلة ،كال جماؿ كلها عندؾ ثار كالدـ ال يناـ
نلحظ أّف السارد حاوؿ أف يسًتجع أجزاء من األحداث اليت حدثت يف زمن الحق لبداية زمن اػبرب، كي  

بعض الوقت أو اختفت عن مسرح األحداث مث عادت يسليا األضواء على حاضر شخصية غائبة عن األنظار منذ 
                                                      

 .35خطاب الحكاية،  (1)

 .94-99أخبار النساء،  (2)

 .99أخبار األذكياء،  (3)

 .95معجم مصطلحات نقد الركاية،  (4)

 .101بار األذكياء، أخ (5)
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للظهور ؾبدداً، واحتياج الشخصية األوُف إُف أف يستعيد ماضيها القريب، لذا يًتؾ السارد الشخصية األوُف ويعود إُف 
الثانية، الشخصية الثانية اؼبذكورة يف بداية اػبرب، قاصدًا بو )االسًتجاع( إعطاء حملة وجيزة عن اؼباضي القريب للشخصية 

 والتعريف هبا من جديد ألخذ اغبيطة واغبذر يف ازباذ القرارات بشأهنا، وما ستعقبها من أحداث.
 االسترجاع المزجي أك المختلط: -ج

وىذا النوع من االسًتجاع أقل تداواًل من الصنفُت السابقُت، وظّبي )ـبتلطاً( لكونو جيمع بُت االسًتجاع 
فهو االسًتجاع الذي "تكوف  (1)فيو يلتقي االسًتجاع بلحظة بداية اغبدث األساس،اػبارجي واالسًتجاع الداخلي، و 

، أو الذي "سبتد عروقو إُف زمن سابق على زمن (2)نقطة مداه سابقة لبداية اغبكاية األوُف، ونقطة سعتو الحقة ؽبا"
تكوف الفسحة الزمنية مشًتكًا بُت  ، وبذلك(3)انطبلؽ القص، يروح صاعدًا باذباه اغباضر، يتجاوزه، ويستغرؽ فًتة منو"

الزمنُت اػبارجي والداخلي معاً، فهي خارجية باعتبارىا تنطلق من نقطة زمنية تقع قبل نقطة بداية للحكاية األوُف، 
  (4)وداخلية أيضاً حبكم امتدادىا لتلتقي يف النهاية مع بداية اغبكاية األوُف.

ي يسًتجع حدثاً بدأ قبل بداية اغبكاية واستمّر ليصبح جزءاً منها. ونستنتج أّف االسًتجاع اؼبختلا ىو "ذاؾ الذ
 ومثاؿ ذلك، خربه:  .(5)فيكوف جزٌء منو خارجياً واعبزء الباقي داخلياً"

، )...(، الٌسماع فال سبيل إليو م  غيرة أمير المؤمنين كنهيو إيٌام عن الغناء إاٌل ما كاف في مجلسوقاؿ: أٌما "... 
 ? فقاؿ: يا أمير المؤمنين حملني الٌثمل كقوـه طرقوني، كأنا عبدأمير المؤمنين.م أنهك عن مثل ىذا الفعليا يسار ألقاؿ: 

فلف رأل أف ال يضي  حظٌو مٌني فليفعل. قاؿ: أما حٌظ منك فلم أضٌيعو، كلكن ال تركت للٌنساء فيك حظٌان أبدان يا يسار. 
? كأٌف الفرس إذا صهل توٌدقت لو الحصافن كأٌف الفحل إذا ىدر صغت علمت أٌف الٌرجل إذا تغٌنى أصغت إليو المرأةأما 

 (6)..".لو الٌناقة
( الذي ألفيناه يف اسًتجاع )يسار( االسترجاع الخارجيحاوؿ السارد اؼبزج بُت نوعُت من االسًتجاع، فاألوؿ )

رتو ويف ؾبلسو، فهذا االسًتجاع لبياف اؼبغٍت لكبلـ )أمَت اؼبؤمنُت( ؼبن عنده من ُجلسائو يف منعو من الغناء، إاّل حبض
حديٍث جرى بينو وبُت )أمَت اؼبؤمنُت(، إذ أمره يف زمن ما قبل زمن اػبرب الذي كبن بصدده، ولكّن ىذا األمر سار 

 اؼبفعوؿ حىت بعد زمن اػبرب، ألّف زمنو فبتدٌّ ال ينتهي صبلحيتو إال دبوت أحد الشخصيتُت أو الرجوع عن كبلمها. 
والذي يكمن يف تذكَت  -لديو اػبصائص السابقة نفسها-يف اػبرب نفسو  استرجاع خارجي ثافوجود فضبلً عن 

وإعطاء معلومات عامة تعود زمنها إُف ما قبل بداية زمن اػبرب، بل قد نستطيع القوؿ إهّنا أقدـ من اػبرب نفسو، فهي 

                                                      

 .93، كالسرد في مقامات الهمذاني، 45ينظر: بناء الركاية،  (1)

 .35خطاب الحكاية،  (2)

 .20في السرد )دراسة تطبيقية(، عبدالوىاب الرقيق،  (3)

 . 09، -قراءة نقدية –تقنيات السرد كآليات تشكيلو الفني  (4)

  .91( معجم مصطلحات نقد الركاية، 5)

 .91-95لنساء، أخبار ا (6)
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ياة االجتماعية على مّر الزمن، ألهّنا فبتّدة من زمن اؼباضي وليدة التجربة واػبربة اغبياتية واإلنسانية، ومستقاٌة من داخل اغب
 إُف زمن )اغباضر واؼبستقبل(، لذا قبدىا جزءاً ال يتجزَّء من زمن األخبار مع كونو سابقًة ؽبا.

فكاف دبثابة التأكيد على كبلمو من قبل )أمَت اؼبؤمنُت( نفسو، يف الوقت الذي   االسترجاع الداخليأّما الثاين 
كبلمو على مسامع )يسار( وتأكيدًا على هنيو إياه عن الغناء يف مكاٍف آخر غَت ؾبلسو، وقد كاف ىذا اسًتجاعاً كرر  

 غبدٍث أو كبلـٍ وقع يف زمٍن الحق لبداية زمن اػبرب. 
 ومن خربه الذي يسرد فيو ما وقع بُت )األصمعي واعبارية(:

إليها إذا بجاريةو نادل  المقابر، فلٌما صرتي  إلىأنا كىو  على صديقو لي بالبصرة، ثٌم بٌكرتي  فانحدرت، فنزلتي  "
. فقلت: يا جارية ما شأنك? فأنشأت ، كىي تبكي أحٌر بكاءو يٌّ منها، عليها ثيابه مصبغاته كحل نوٍّ عطرىا قبل الد   إلينا ريحي 
 تقوؿ:

 رىينة ىذا القػبػر يا فػتػياف  فلف تسأالني فيم حزني? فلنٌػنػي

 مخافة يوـو أف يسؤؾ مػكػانػي  كإف كنت في الٌثرل، أىابك إجالالن،

 تػرانػي كما كنتي أستحييك حين  كإٌني ألستحييك، كالٌترب بػينػنػا،

 ما رأينا أكثر من الٌتفاكت بين زٌيك كحزنك فأخبرم بشأنك? فأنشأت تقوؿ:  :فقلنا لها
 اتػي،حٌيان، كيكثر في الٌدنيا مواس  يا صاحب القبر، يا من كاف يؤنسني

،  كأنٌني لستي من أىل الميصيبػاتن  أزكر قبرؾ في حليٍّ كفي حيلػلو

 أمواتً  مشهورةى الٌزٌم تىبكي بين  فمن رآني، رأل عبرلن ميفجػعةن 

ى نفسي أف ال عل أف يراني في مثل ىذا الٌزٌم، فآليتي  بعلي، ككاف يجب   قالت: ؟كما الٌرجل منكً  :فقلنا لها
 (1)"...كأنكرتماه أنتما عليٌ ، ألنٌو كاف يحٌبو أيٌاـ حياتو ،ىذا الٌزمٌ  في مثلً  أغشى قبره إالٌ 

(: ويكمن يف رّد اعبارية على االسترجاع الخارجينلحظ أّف السارد مزج بُت نوعُت من االسًتجاع، األوؿ )
ذ ترؾ أثره يف ذىن سؤاؽبا: َف لبسيت هبذا الشكل وأنت حزينة؟، فجاء االسًتجاع ؼبلء الفجوة اليت حصلت يف اػبرب، إ

األصمعي وصديقو، ولوال ىذا االسًتجاع ؼبا فهما السبب من وراء ىذا التصرؼ، والزمن الذي رجعت إليو ىو زمن ماٍض 
يعود إُف ما قبل بداية زمن اػبرب، ألهّنا تتحدث عن عبلقتها بزوجها ومدى احملّبة اليت كانت بينهما، لذا بَقيْت وفيًة لو 

ي أّف وفاءىا امتّد من زمن سابٍق لزمن اػبرب واستمّر امتداده إُف أف أصبح جزءًا من زمن اػبرب، والثاين حىت بعد فباتِِو، أ
(: حيث تعيد اعبارية على مسامع )األصمعي وصديقو( كبلمهما وانكارمها ؼبا لبست؛ دبعٌت أهّنا االسترجاع الداخلي)

لتبُّت ؽبما سوء ظّنهما هبا، من دوف سابق معرفة، فتقـو بإعطائهما تسًتجع حدثاً قريباً يعود إُف زمن الحق لبداية اػبرب، 
 حملة عن شخصيتهما، واليت تتميز بسوء الظن يف اآلخرين بداًل من حسن الظن هبم.

 

                                                      

 .153، المصدر نفسو (1)
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 Presage-Expected :االستباؽ -4

، أو ىو (1)االستباؽ مصطلح يُطلق على "كلي حركة سردية تقـو على أف يُروى حدث الحق أو يُذكر مقدماً"
"عملية سردية تتمثَّل يف إيراد حدٍث آٍت أو اإلشارة إليو مسبقًا وتسّمى ىذه العملية يف النقد التقليدي بسبق 

، (3)، وؽبذا قبد فيو "ـبالفًة لسَت زمن السرد تقـو على ذباوز حاضر اغبكاية وذكر حدٍث َف ُين وقُتو بعد"(2)األحداث"
لقصة وذباوز النقطة اليت وصلها اػبطاب الستشراؼ مستقبل األحداث والتطلع إُف أو ىو "القفز على فًتة ما من زمن ا

 .(4)ما سيحصل من مستجدات يف الرواية"
وقد أطلق النقاد ؾبموعة من التسميات على االستباؽ مثل )التنبؤ أو االستشراؼ أو القبلية أو البعدية أو سبق 

وؼ( )حبكة القدر(، أّما جَتار جينيت فيسميو )اغبكاية التكهنية(، ويسميو )تزفتياف تودور  (5)األحداث أو السوابق(،
  (6)وىي اغبكاية اليت تكوف بصيغة اؼبستقبل عموماً، ولكن ال شيء مينع من إقبازىا بصيغة اغباضر.

واقعة  إّف ىذه التقنية تنماز بتأثَتىا اػباص يف تركيب اغبكاية فما يُلمح إليو السارد بإجياز، سيتحّوؿ ال حقاً إُف
ألّف اؽبدؼ من االستباؽ يف حاالت كثَتة  (7)تندرج يف اغبكاية، مولداً حالة ترقُّب وترصُّد ؼبا سيأيت أو سيحدث الحقاً،

ىو التطلع إُف ما ىو متوقع أو ؿبتمل اغبدوث يف العاَف احملكي، وردّبا نستطيع القوؿ إّف ىذه ىي الوظيفة األصلية 
ومن وظائفو األخرى أنّو قد يرد ليسدَّ فجوة أو ثغرة الحقة؛ أي يأيت لتكملة  (8)ختلفة،واألساسية لبلستباؽ بأنواعو اؼب

وتتّمة اػبرب، أو خلق حالة من االنتظار لدى القارئ، وقد يعمل على ترتيب األحداث وعرضها يف اػبرب على كبو يُهيء 
القارئ نفسيًا لؤلحداث البلحقة، أو  القارئ لؤلحداث البلحقة، من خبلؿ إضفاء جٍو معُت على حدث معُت وهتيئة

 (9)وضع حدٍث معُت أو أدلة ملموسة يف بداية القصة كما يفعل كتاب القصص البوليسية.
ويتمُّ االستباؽ يف األخبار من خبلؿ عرض تلخيص لؤلحداث القادمة عن طريق السارد كّلي العلم أو السارد 

بسردىا، أو عن طريق شخصية من شخصيات خربه يتنّبأ حبدوث  بضمَت اؼبتكّلم الذي يعرؼ كّل األحداث قبل البدء
 (10)أمٍر ما أو فعٍل ما لشخصية أخرى داخل اػبرب نفسو.

                                                      

 .01خطاب الحكاية،  (1)

  .1/39( البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، 2)

 .10معجم مصطلحات نقد الركاية،  (3)

 .199بنية الشكل الركائي،  (4)

 .959النقد األدبي العربي،  ، كالمصطلح السردم في32، -قراءة نقدية –( ينظر: تقنيات السرد كآليات تشكيلو الفني 5)

 .991ك  53خطاب الحكاية،  ( ينظر:6)

 .110ينظر: السردية العربية،  (7)

 .199ينظر: بنية الشكل الركائي،  (8)

 .25، كالنقد التطبيقي التحليلي، 25ينظر: مدخل إلى نظرية القصة،  (9)

 .1/39ينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ،  (10)
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وتشغل تقنية االستباؽ نسبة ضئيلة من مساحة النص اػبربي، فغالبًا ما يشار إليو بشكل عابر وسريع، وىي 
حصوؽبا وقد ال ربصل، أّما بالنسبة لقّلة استعماؿ تكشف عن تصورات وـبططات َف ربصل بعد يف الواقع، بل يتوقع 

ىذه التقنية يف األخبار فردّبا تعود إُف أّف كشف ما سيقع قبل وقوعو ال ينسجم مع عنصري التشويق واؼبفاجأة الفنيُت، 
حداث لذا فإّف الكتاب ُياولوف قدر اؼبستطاع عدـ اإلكثار من استعمالو حرصًا منهم على إبقاء اؼبتلقي منجذبًا أل

  (1)قصتهم حىت النهاية ومتلهفاً ؼبعرفة هنايتها.
 وذلك على شكل الفراسة خربه عن )جذمية والزباء(:

ف تلقوؾ غدان فرقان كساركا إالقـو  فلفٌ كلها عندؾ ثأر كالدـ ال يناـ، كإنٌما ىي تاركتك رىبة كحذار دكلة، )...(، "... 
كاحدان كأقاموا لك صفين )جمعان( تلقوؾ رزدقان  كالرأم فيو إليك كأففاألمر بعده في يدؾ  ،أمامك كجاء قـو كذىب قـو

كىذه العصا ال يشق  ،فقد ملكوؾ كصرت في قبضتهم ،فأحدقوا بك ،جانب حتى إذا توسطتهم انقضوا عليك من كلٌ 
ناحية بك غبارىا، ككانت لجذيمة فرس تسبق الطير كتجارم الرايح يقاؿ لها العصا فلذا كاف كذلك فتملك ظهرىا فهي 

 (2)، ..."أف ملكت ناصيتها
قبد أّف خادمو )قصَت بن سعد( قد تنبأ بفراستو ورجاحة عقلو ودىائو، أّف الزواج من الزباء أمر يف غاية اػبطورة، وإذا 

( األحداث يف اعبزء األوؿ من قصيررضت الزواج بو فهذا ألهّنا ربب الثأر واإلنتقاـ منو يف مقتل والدىا، فقد استبق )
( على أمهية اغبذر من جيشها فإذا تفرَّقوا جذيمةرب واؼبتعليق بأخذ الثأر، أّما يف االستباؽ الثاين فقد حاوؿ أف يُنبيو )اػب

على فريقُت كّل فريٍق من جانب، فهذا يعٍت أهّنا تريد اػببلص منو وقتلو، وعليو أف يركب على ظهر فرسو عصا كي ينجو 
لى فراستو ورجاحة تفكَته كشخصية عسكرية تضع خططًا للمعركة، فقد كشفت من بنفسو، ويف ىذه اؼبشورة داللة ع

خبلؿ ىذا االستباؽ عن تصورات وـبططات َف ربصل بعد يف الواقع، وتتخذ على ضوئها اإلجراءات الوقائية البلزمة 
 للخبلص والنجاة من مأزؽ متوقع حدوثو.

خصيات يف حياتو أو بعد فباتو، وىذا ما وجدناه يف خرب استباقاٌت تأيت على شكل )التمٍت( يتمناىا أحد الش -
 )عبدالرضبن بن ىشاـ وزوجتو(:

ـٌ  -كاهلل–دخلت على عبدالٌرحمن بن ىشاـ أعوده فقلت: كيف تجد? فقاؿ: أجد بي " الموت، كما موتي بأشد علٌي من أ
كقاؿ: ا ف فلينزؿ الموت متى شاء.  ىشاـ، أخاؼ أف تتزٌكج بعدم. فحلفت لو أنٌها ال تتزٌكج بعده فغشي كجهو نوران،

 .(3)"فلٌما انقضت عٌدتها تزٌكجت عمر بن عبدالعزيز
قبد أّف )عبدالرضبن بن ىشاـ( على درايٍة بزوجتو وما ستصنعها من بعده، لذا حلف عليها عدـ الزواج، مع كونو 

نو ؼبا ستقع بعد وفاتو من أحداث، حيث قد تنبأ حبدوث ىذا األمر ُمسبقاً، وأشاد دبا خيتلج عقلو من أفكار استباقًا م
 سبٌت على زوجتو أال تتزوج بعده أحداً، وَف تتحقق األمنية، بل ربقق التنّبؤ أو االستباؽ.

 
                                                      

 .55ينظر: تقنيات السرد كآليات تشكيلو الفني،  (1)

 .109-101، أخبار األذكياء (2)

 .194أخبار النساء،  (3)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 731 

 Duration :الحركة السردية أك الديمومة أك المٌدة ثانيان:

تقل اآلف إُف معرفة مقولة أخرى من بعد أف ربدثنا عن الزمن ترتيبًا وتعرفنا إُف أىم ما يتعلَّق دبفارقاتو الزمنية، نن
اؼبقوالت الثبلثة اليت تدرس على وفقها العبلقة بُت زمن القصة وزمن اغبكاية ىي مقولة اؼبّدة أو ما يطلق  عليها الدميومة 

ورُبدد سرعة  (2)وترتبا اؼبّدة بوتَتة سرد األحداث يف األخبار من حيث درجة سرعتها أو بطئها، (1)أو سرعة النص،
من خبلؿ ضبا العبلقة الزمنية اليت تربا  -اليت تعٍت التفاوت النسيب بُت زمن القصة وزمن اغبكاية أو السرد-كاية اغب

بُت اؼبّدة )زمن القصة أواغبدث( مقاسة بالثواين والدقائق والساعات واألياـ والشهور والسنوات، والطوؿ )طوؿ النص أو 
ويقودنا ىذا التحديد إُف "استقصاء سرعة السرد والتغيَتات  (3)صفحات،زمن اغبكاية( مقاسًا بالكلمات واألسطر وال
 .(4)اليت تطرأ على نسقو من تعجيل أو تبطئة لو"

 :أربع، ظباىا باغبركات السردية، وىي تقنيات خبلؿ من اؼبدة تدرس جينت( أف )جَتار واقًتح

منها عن تسريع السرد أو اغبكي، ومها:  اغبذؼ، والوقفة الوصفية، واؼبشهد اغبواري، واجململ، وتعرب اثنتاف
كباوؿ الًتكيز على ىذه التقنيات أو  (5))اغبذؼ واجململ(، بينما تعرب األخرياف عن إبطاء السرد، ومها: )اؼبشهد والوقفة(،

 األشكاؿ األربع مع عرض أمثلة مبلئمة لكّل منها:
  Acceleration :تسري  السرد -أ

 تقدًن يعمد إُف أف السارد على األحياف بعض يف تفرض اغبكي مسار عرب ئيةاغبكا اؼبادة تقدًن مقتضيات إف

 على مركزاً  اغبكي، من مساحة ضيق نصي حيز ضمن طويلة زمنية مّدة وقوعها يستغرؽ األحداث اػبربية اليت بعض

 تتواُف األحداث علجي الزمن من عّدة طوي مراحل من سبكنانو  :تقنيتُت على معتمداً  عداه ما كلّ  عن صامتاً  اؼبوضوع

 (6)اػببلصة، واغبذؼ. :مها اغبكي، منظومة متبلحقاً إُف توالياً 
 Summary :الخالصة -7

اػببلصة أو كما يطلق عليها اؼبلخَّص أو التلخيص أو اإلجياز أو اجململ، تعّد اػببلصة شكبًل من أشكاؿ 
 "السرد يف بضع فقرات أو بضع صفحات لعدَّة وىي تعٍت (7)اغبركات السردية أو معداًل من معدالت السرعة السردية،

 .(8)أياـ أو شهور أو سنوات من الوجود، دوف تفاصيل أعماؿ أو أقواؿ"

                                                      

 .952ينظر: معجم السرديات،  (1)

 .119ينظر: بنية الشكل الركائي،  (2)

 .09، كبناء الركاية، 159ينظر: خطاب الحكاية،  (3)

  .20( مدخل إلى نظرية القصة، 4)

 كما بعدىا. 152الحكاية، ( ينظر: خطاب 5)

 .924ينظر: البنية كالداللة في ركايات إبراىيم نصر اهلل، أحمد مرشد،  (6)

  . 995( ينظر: المصطلح السردم، 7)

 .159خطاب الحكاية،  (8)
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واػببلصة "تتوّلد حينما يعترب زمن اػبطاب )اغبكاية( أصغر من زمن القصة، وحينما يكوف شبّة شعور بأّف جزءاً  
ىناؾ نص سردي أو جزء منو ال يتماثل مع زمن سردي طويل من السرد أقصر من اؼبسرود الذي يعرضو، وحُت يكوف 

، وىذا التفاوت بُت الزمن الواقعي للقصة والزمن اػبداع أو الكاذب للحكاية يؤدي إُف "تقّلص للحكاية على (1)نسبياً"
اجملاؿ ، ولديها أمهية كبَتة يف النص السردي ألهّنا "تضع معطيات اؼباضي يف حاضر القصة وتفسح (2)مستوى النص"

 .(3)بذلك أماـ القارئ كي يستجمع صورة األحداث كما يريد لو السرد أف يُلمَّ هبا"
 وربقق اػببلصة وظائف عّدة ميكن إجيازىا دبا يأيت:

 اؼبرور السريع على فًتات زمنية طويلة.-7"
 تقدًن عاـ للمشاىد والربا بينها.-4
 تقدًن عاـ لشخصية جديدة.-1
 اليت ال يتسع )النص( ؼبعاعبتها معاعبة تفصيلية.عرض الشخصيات الثانوية -2
 اإلشارة السريعة إُف الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث.-3
 (4)تقدًن االسًتجاع."-4

 وىناؾ نوعاف من اػببلصة مها:
الزمنية  خبلصة غَت ؿبددة أصبًل حبيث يكوف من العسَت زبمُت اؼبّدة اليت تستغرقها بسبب الغياب الكّلي للقرينة -7

 اؼبباشرة الدالة على اؼبّدة اؼبلخَّصة.
خبلصة ؿبددة تشتمل على عنصر زمٍت مساعد ُيسهيل على الدارس تقدير تلك اؼبّدة من خبلؿ إيراد عبارة زمنية من  -4

دة )سنة، قبيل )بضع سنوات( أو )أشهر قليلة( ... إٍف، وىذا النوع ُيلُّ اؼبشكلة جزئيًا بتقدميو الوحدة الزمنية اؼبقصو 
، ...إٍف(.  (5)شهر، أسبوع، يـو

 وظَّف )ابن اعبوزي( اػببلصة بكثافة، ومن مناذج ذلك:
، ككاف يزيد معاكية قد كالٌه صدقات الطٌائف كأرض الٌشراة، فنذرت إف اهلل عافاه أف إٌف أباىا يوسف بن الحكم مرض"

  (6)..."يومان  اثنين كأربعين، فمشت ذلك في كليلتافيوماف تمشي إلى الكعبة معتمرةن من الطٌائف، كبين الطٌائف كمٌكة 
نلحظ أّف السارد قاـ بتلخيص األحداث بالطريقتُت اؼبعروفتُت للتلخيص ومها: أواًل: بعدـ ربديد الزمن اؼبلخَّص 
 وىذا ما وجدناه يف حديثو عن مرض )يوسف بن اغبكم(، إذ َف يقم بتحديد اؼبّدة اليت لزمها اؼبرض، وَف يدخْل إُف

تفاصيل اؼبرض وأعراضو وعبلجو، بل اكتفى بتلميح بسيا، وثانياً: بتحديد الزمن اؼبلخَّص من خبلؿ ربطو باأللفاظ 
                                                      

 .993المصطلح السردم،  (1)

 .20( مدخل إلى نظرية القصة، 2)

 .142بنية الشكل الركائي،  (3)

 .03بناء الركاية،  (4)

 .105ينظر: بنية الشكل الركائي،  (5)

 .91أخبار النساء،  (6)
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الدالة على الزمن، مثل: )يوماف وليلتاف، اثنُت وأربعُت يوماً(، وَف يدخل يف تفاصيل ىذه الرحلة أو ىذه اؼبسَتة من طائف 
 إُف مّكة.

 يعدني  و منذ سنةىو  ،كال كاهلل ما رأيت أحدان أصدؽ مواعيد منو !اذىب كيحك :فناداه األعمش"... وأيضاً:
 (1)"كال كاهلل ما زادني عليهما ،على كسرة و كملحو 

إّف السارد قاـ بتلخيص ما يقع من أحداث بُت األعمش وجاره الذي يدعوه يف قولو: )منذ سنٍة( مشَتًا إُف 
 يدخل إُف التفاصيل الدقيقة أو حىت غَت الدقيقة منها، بل ذبّنب اغبديث ربديد زمٍن معُّت وقع فيو ىذه األحداث، وال

 عنها لعدـ أمهييتها من وجهة نظره.
 فال أضيعو أنا في ساعةو  ،فحفظتو عشرين سنةن قد كاف في يدؾ  :فقالت .أمرؾ بيدؾ :قاؿ رجله المرأتو"وقولو:

 (2)"كقد رددتو إليك فأمسكها
ما فعلو زوجها خبلؿ )عشرين سنة( بكلمة واحدة )حفظتو(، وَف تدخل إُف قبد أّف اؼبرأة قامت بتلخيص 

تفاصيل كّل ىذه السنُت، بُغية الوصوؿ إُف اؼبقصود من ىذا اغبديث أو اػبرب، وىو الثقة بُت الزوجُت، لذا فإّف القارئ 
لسارد قد رّكز على ما رآه مهّماً، وأمهل يرى أهّنا تعيد إليو حقها يف الطبلؽ ـَبافة ضياعو عندىا، بَيد إّف القارئ يرى أّف ا

التفاصيل اعبزئية، اليت الشّك أهّنا قد استغرقت أضعاؼ الزمن الذي استغرقتو بنية السرد اليت تناوؽبا، ألّف عملية احملافظة 
على الطبلؽ امتّدت إُف عشرين سنة، واكتفت البطلة أو الشخصية بذكر عدد األعواـ اليت مضت وىي متزوجة بو، 

 وفائو ؽبا وؿبافظتو عليها. و 
وقبد أنّو قد استعماؿ ىذه التقنية الزمنية بطريقتيها يف حديثو عن خرب )جذمية بن مالك ومليح بن برء والد 

 الزباء(:
ككاف بو كضح ككاف شديد  ،ستين سنةكاف جذيمة بن مالك ملكان على الحيرة كما حولها من السواد ملك "

مليح بن البرء ككاف ملكان على فغزا  ،البعيد فنهيت العرب أف يقولوا األبرص فقالوا األبرشالسلطاف يخافو القريب كيهابو 
ىمتها أف جمعت فبلغت بها ، ...، إلى الشاـ فقتلو جذيمة كطرد الزباء، ...، الحضر كىو الحاجز بين الرـك كالفرس

رش عنها كابتنت على الفرات مدينتين متقابلتين الرجاؿ كبذلت األمواؿ كعادت إلى ديار أبيها كملكتها فأزالت جذيمة األب
 (3)..."من شرقي الفرات كمن غربيو كجعلت بينهما نفقان تحت الفرات ككاف إذا راىقها األعداء آكت إليو كتحصنت بو

إّف السارد استطاع وبدىاء وحنكة من استعماؿ ىذه التقنية يف تلخيص بعض اؼبشاىد واألحداث، مثل ربديده 
يف قولو: )ستُت سنة( من دوف الدخوؿ إُف تفاصيل كّل ىذه السنُت اليت عّدة وكأهّنا غبظة، وَف يعا إالّ  زمن التلخيص

حملة بسيطة عن كيفية توليو اؼبلك كّل ىذه السنوات، وبعكس ذلك فإنّو َف ُيدد الزمن الذي لزمو يف غزوه وتغلُّبو على 
انت الزباء حباجة إليو لتكوين جيش جديد، وإعادة فبلكة والدىا اليت )مليح بن برء( وطرد الزباء، وَف ُيدد الزمن الذي ك

ضاعت على يد جذمية، واؼبّدة اليت احتاجتها لبناء مدينتُت على طريف الفرات وبناء النفق الذي يربطهما معاً، بل اكتفى 
                                                      

 .34أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (1)

 .109، المصدر نفسو( 2)

 .101-105أخبار األذكياء،  (3)
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دثة اؼبهمة اليت تلي كّل باإلشارة إُف كّل ىذه األحداث بشكل ملخص وسريع وعابر، وكأهّنا معلومات مسبقة عن اغبا
 ىذه األحداث، لتبصَت واستنارة وتوجيو القارئ إُف ما ستأيت وىي )زواج جذمية من زباء(. 

إّف السارد استطاع االفادة من ىذه التقنية لتسريع السرد، وننّوه إُف أّف ىذه الكثرة يف استخدامو ؽبذه التقنية قد 
سبيل إُف االختزاؿ يف أغلب اغباالت بداًل من اإلطالة واإلسهاب، ولذا فمن يعزى إُف الطبيعة البنائية للخرب، ألهّنا 

الطبيعي أف يلحظ القارئ ِقصراً يف قامة األخبار بداًل من اإلطالة، وذلك كي ال ُيشِعرَه باؼبلل والضجر، ألّف من اؼبعروؼ 
دّبا أثػََّر ذلك يف بعض األحياف سلبًا على غلبة اعبانب اؽبزِف والفكاىي على األخبار ُيتاج إُف اإلختزاؿ واإلجياز، ور 

التفاصيل الدقيقة اليت قد ربتاجو بعض األخبار إليصاؿ اؼبعٌت واؼبقصد منها، وال نستطيع تعميم ىذا الرأي على صبيع 
 األخبار وال على كّل الكتب اإلخبارية.

 
 Ellipsis :الحذؼ -4

و اإلضمار أو اإلغفاؿ(، وىذه التقنية يراد منها تسريع ويسمى أيضًا )القفز أو اإلسقاط أو القطع أو الثغرة أ
فهو من حيث التعريف "تقنية زمنية تقضي بإسقاط فًتة، طويلة أو قصَتة، من  (1)سَت األحداث داخل النص السردي،

قا ، أو ىو "اعبزء اؼبسقا من اغبكاية؛ أي اؼبقطع اؼبس(2)زمن القصة وعدـ التطرؽ ؼبا جرى فيها من وقائع وأحداث"
، و"ال نقصد ىنا طبعًا إال اغبذؼ دبعناه اغبصري، أو اغبذؼ الزمٍت، )...(، فمن وجهة (3)يف النص من زمن اغبكاية"

 . (4)النظر الزمنية، يرتد ربليل احملذوؼ إُف تفحُّص زمن القصة احملذوفة"
، ألنّو "يتمثَّل يف (5)لفهمها"يلجأ السارد إُف استعماؿ ىذه التقنية "حُت ال يكوف اغبدث ضرورة لسَت الرواية أو 

 .(6)األحداث اليت يتصّور وقوعها دوف أف يتعّرض النص لذكرىا، وبذلك فهو السرعة القصوى اليت يتخذىا السرد"
 وىناؾ نوعاف من اغبذؼ:

اغبذؼ الظاىر أو احملدد أو الصريح أو اؼبعلن، وىو اغبذؼ الذي صرّح فيو السارد حبجم اؼبّدة احملذوفة يف -7
أو أّف اؼبقصود منو  (7)ارات موجزة، مثل )بعد مرور سنة( أو )مضت بضع سنُت( أو )بعد انقضاء ستة أشهر(...إٍف،عب

ىو "إعبلف الفًتة الزمنية احملذوفة على كبو صريح، سواء جاء ذلك يف بداية اغبذؼ كما ىو شائع االستعماالت العادية، 
 .(8)ئناؼ السرد ؼبساره"أو تأّجلت اإلشارة إُف تلك اؼبّدة إُف حُت است

                                                      

 .21ينظر: تقنيات السرد كآليات تشكيلو الفني،  (1)

 .103بنية الشكل الركائي،  (2)

 .29( مدخل إلى نظرية القصة، 3)

 .115ب الحكاية، خطا (4)

 .54معجم مصطلحات نقد الركاية،  (5)

 .95السرد في مقامات الهمذاني،  (6)

 .23-20، كتقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 34، كبناء الركاية، 119-115( ينظر: خطاب الحكاية، 7)

 .109( بنية الشكل الركائي، 8)
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فلما  " ، (2)"أيٌاـ يسيرةفجاءني بعد " ،(1)"كمات. سنةن فعاش بعد ذلك "... ومثالو يف آثار )ابن اعبوزي( اػبربية:
ـه فما مضت ، "(3)"يومين أك ثالثةكاف بعد   .(4)"بعد كصوؿ الٌرشيد أيٌا
تاركًا فراغًا زمنيًا من دوف  ؿباولة  نلحظ من خبلؿ ىذه النصوص أّف السارد انتقل من زمن إُف زمن آخر، 

اغبديث عنو، إّما لعدـ أمهّيتو نسبًة للموضوع أو الفكرة الرئيسة اليت يقـو اػبرب بطرحو، أو ألّف ذكر ما وقع فيو يُعدُّ نوعاً 
 من االسهاب واإلطالة اليت ال زبدـ ال من قريب وال من بعيد الغرض الرئيس من اػبرب.

ن اؼبّدة احملذوفة أو اإلشارة إليو جاءت يف ُمستهّل اؼبقطع النصي للحذؼ، وىذه ىي فضبًل عن اإلعبلف ع 
الطريقة التقليدية للحذؼ ومعموؿ هبا يف توظيف ىذه التقنية أكثر من النوع الثاين )تأجيل اإلشارة إُف تلك اؼبّدة(، إذ َف 

وردّبا ترجع ىذه الكثرة يف استعماؿ ىذه الطريقة إُف أّف  قبد ؽبذا النوع األخَت منوذجًا يف اآلثار اػبربية لػ)ابن اعبوزي(.
الكتاب والقراء قد درجوا أو اعتادوا على تقّبلو، وفائدة ىذه الطريقة ظاىرة وملموسة؛ وىي ذبّنب االلتباس الذي ميكنو 

 (5)أف ُيصل للقارئ من جراء تأجيل اإلشارة عن اغبذؼ وعدـ ربديد مّدتو يف الوقت اؼبناسب.
ؼ الضمٍت أو غَت احملدد، وىو اغبذؼ الذي ال يعلن السارد صراحة عن حجم اؼبّدة الزمنية احملذوفة، اغبذ-4

وإمّنا ميكن للقارئ أف يستدّؿ عليو ويستخلصو من النص، فيستنتجو من خبلؿ التدقيق والًتكيز والرّبا بُت اؼبواقف 
وذلك لسبب بسيا  (6)أو اكببلؿ لبلستمرارية السردية،السابقة والبلحقة؛ أي من خبلؿ تتبع اغبذؼ يف التسلسل الزمٍت 

بسيا ىو كوف السرد عاجزاً عن التزاـ التتابع الزمٍت الطبيعي لؤلحداث، ويكوف يف ىذه اغبالة مضطراً إُف القفز بُت اغبُت 
    (7)واآلخر، على الفًتات اؼبيتة يف اػبرب.

خرج يزد  ءانقضى أمر جلوالاف من أىل فارس فلما كاف الهرمز ، "(8)"قفولو من الحجفلٌما نزؿ بالكوفة، بعد  "
أنا  :فقاؿ سليماف ،أريد أف تكوف في ضيافتي :ٌف الهدىد جاء إلى سليماف فقاؿ"إ، (9)"حلواف إلى أصبهافجرد من 
 .(10)..." جاء سليماف ك عسكره فلٌما كاف ذلك اليـو ،ال بل أنت كالعسكر في يـو كذا على جزيرة كذا :فقاؿ ؟كحدم

أّف اغبذؼ ال يظهر على سطح النص بشكل جلي، بالرغم من حدوثو، وال تنوب عنو أيّة إشارة زمنية أو  نلحظ
مضمونية، وإمّنا يقع على عاتق القارئ أف يهتدي إُف معرفة موضعو باقتفاء أثر الثغرات واالنقطاعات اغباصلة يف 

                                                      

 .91أخبار النساء،  (1)

 .91ن، ( أخبار الظراؼ كالمتماجني2)

 . 30، كينظر: أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 59أخبار األذكياء،  (3)

 .152، كينظر: أخبار األذكياء، 959( أخبار النساء، 4)

 .135( ينظر: بنية الشكل الركائي، 5)

 . 23-20كالتطبيق،  ، كتقنيات السرد في النظرية139، بنية الشكل الركائي، 34، كبناء الركاية، 119-115: خطاب الحكاية، ينظر (6)

 . 139ينظر: بنية الشكل الركائي،  (7)

 .959أخبار النساء،  (8)

 .99( أخبار األذكياء، 9)

 .45أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (10)
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السارد َف ُياوؿ اغبديث عن مراسيم اغبج، وَف ُيدد  ففي اؼبثاؿ األوؿ قبد أفّ  (1)التسلسل الزمٍت الذي ينتظم اػبرب،
اؼبكاف الذي خرج منو، وال الكيفية اليت سافر هبا، والطريق الذي سلكو، ؼبعرفتو بأّف ىذه األمور غَت مهمة، أو أهّنا 

جلوالء، مع أّف معروفة لدى العامة، وبياهنا ال يزيد وال ينقص من شيء، ويف اؼبثاؿ الثاين َف يتطّرؽ إُف موضوع احتبلؿ 
ىذه األمور تأخذ زمنًا طويبًل يف بعض األحياف أو قصَتًا أحيانًا أخرى، وأيضًا َف يذكر تفاصيلو، حىت أنّو َف ُيِشر إُف 
الوقت الذي لزمو لبلنتقاؿ من حلواف إُف أصبهاف، ويف اؼبثاؿ األخَت حدد اؽبدىد موعد الزيارة ولكن السارد اكتفى 

لذي زاره سليماف وجنوده فيو، فلم يشر إُف األحداث اليت وقعت يف األياـ اليت تقع بُت يـو الدعوة باالنتقاؿ إُف اليـو ا
 ويـو الزيارة.

إّف ىذه الطريقة تتيح الفرصة أماـ السارد أف يتصّرؼ يف النصوص اإلخبارية، فيحذؼ ما يراه زائدًا نسبًة إُف 
ية اإلنتقاؿ والقفز بُت األزمنة اؼبختلفة حبسب ما يناسب وخيدـ اؼبوضوع الرئيس، أو الغرض من اػبرب، لذا يقـو بعمل

مقصوده على إيقاٍع منتظم، وكأّف أصابعو وأفكاره تًتاقصاف على أوتار آلة موسيقية، ليجد لنفسو الوتَتة واإليقاع اؼبناسب 
ه غَت مفهـو ومبهم لدى ليعزؼ عليو مقطوعتو، وقد يكوف السارد ملزمًا نفسو بأاّل يكثر من اغبذؼ، حبيث يصبح خرب 

  القارئ.
تُعدُّ ىذه التقنية أسهل وأسرع طريقة كي ينتقل السارد من خبلؽبا، من حدث إُف آخر أو من موضوع إُف آخر، 
قاصدًا التسريع من وتَتة السرد، فبا يُػَنميي رغبة متابعة األحداث لدى القارئ، ويزيد من ضباسو وتشويقو للوصوؿ إُف 

د الرئيس من اػبرب، فضبًل عن مبلئمتو مع الطبيعة البنائية للخرب اليت تعتمد على اإلجياز واإلختزاؿ يف اؼببتغى أو اؼبقص
 األحداث واؼبوضوعات، فبا ُيسهيل انتقالو مشافهة بُت طبقات اجملتمع صبيعاً، وىذا ما أشرنا إليو سابقاً.

  Slowdown :إبطاء السرد -ب

 تقدًن يف أف يتمهل األحياف، بعض يف السارد على تفرض اغبكي مسار عرب اغبكائية اؼبادة تقدًن مقتضيات إف

على معتمدا اغبكي، من مساحة واسع نصي حيز ضمن قصَتة زمنية مّدة وقوعها يستغرؽ اليت اػبربية األحداث ًً 

زمن اػبرب أو  الوقفة واؼبشهد، فأحدمها يوافق ويطابق : اغبكي،مها مساحة على يتمدد الزمن جعل من سبكننا تقنيتُت:
   (2)القصة )اؼبشهد(، والثاين يكوف أكرب من زمن القصة )الوقفة(.

 Scene :المشهد-7
، ويقصد بو اؼبشهد اغبواري الذي يأيت يف كثَت من األخبار، ومُيثيل بشكل (3)ويسمى "تقليديًا بالفًتة اغباظبة"

فإّف "الشكل  (4)القصة من حيث مّدة االستغراؽ،عاـ الّلحظة اليت يكاد يتطابق أو يتساوى فيها زمن السرد بزمن 
 .(5)اػبالص للمشهد ميثلو ؿبكي الكبلـ حيث السارد يف أدىن درجاتو، ونقصد اغبوار واؼبونولوج الداخلي"

                                                      

 .139( ينظر: بنية الشكل الركائي، 1)

 .959( ينظر: البنية كالداللة في ركايات إبراىيم نصر اهلل، أحمد مرشد، 2)

 .29رية القصة، مدخل إلى نظ (3)

 .30/ 1، كالبناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، 52ينظر: بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (4)

 .193نظرية السرد من كجهة نظر إلى التبئير،  (5)
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إّف السارد يف ىذه اغبركة السردية يتنازؿ عن مكانو، ويتخفى ليًتؾ الشخصيات تتحاور فيما بينها، على شكل 
سرحية، يكسر هبا السارد رتابة السرد، ويدخل القارئ إُف عاَف األخبار، إذ يقـو فيها السارد باختيار مشاىد درامية أو م

ألّف ما مييز  (1)اؼبواقف اؼبهمة من األحداث اػبربية وعرضها عرضًا مسرحيًا مركزًا تفصيلياً، ومباشرًا أماـ عيٍت القارئ،
سبشي وتتكّلم وتتصارع وتفكر وربلم، لذا نستطيع القوؿ إنّو ميثيل اؼبشهد ىو أّف القارئ يرى الشخصيات وىي تتحّرؾ و 

االنتقاؿ من العاـ إُف اػباص، ويدع اجملاؿ للشخصيات للتعريف عن أنفسهم من خبلؿ حوارىم، ألّف القارئ من خبللو 
  (2) يستنبا ويستنتج األبعاد النفسية واالجتماعية للشخصية اؼبتحاورة.

كونو "جُيّمد الشخصيات وحركة القص حُت ينقل الكبلـ بنّصو، ويف الوقت نفسو خيلق إّف اغبوار بالرغم من  
تسارعًا يف اغبركة ذاهتا، ألّف الشخصيات تنمو وتتطور من خبللو وؽبذا يستطيع اغبوار خلق مساواة بُت اعبزء السردي 

 .(3)واعبزء القصصي"
عطي "للقارئ إحساساً باؼبشاركة اغباّدة يف الفعل، إذ ومن وظيفة اؼبشهد إضفاء مسحة واقعية على السرد، ألنّو ي

أنّو يسمع عنو معاصرًا وقوعو كما يقع بالضبا ويف نفس غبظة وقوعو، ال يفصل بُت الفعل وظباعو، سوى الربىة اليت 
 . (4)يستغرقها صوت الروائي يف قولو ..."

فبل يكاد خيلو خرب منو، بل يف بعض األحياف  يتجّلى اؼبشهد يف األخبار الواردة يف آثار )ابن اعبوزي( صبيعاً،
قبد أخبارًا قواُمها مشهد حواري حبت ال يتعّدى مساحتو النصية أسطر عّدة قليلة، وقد ذكرنا أمثلة كثَتة يف اؼببحث 

 (، ومنها:اؼبخصص لو، وال يسعنا إاّل أف نذكر بعض األمثلة لبياف مدى أمهّية ىذه التقنية يف اآلثار اػبربية لػ)ابن اعبوزي
جندان  أتتخذأيها األمير  :فقاـ إليو رجل فقاؿ ،كبلغنا عن عمرك بن العاص أنو من  أصحابو ما كاف يصل إليهم"

أنا من جندؾ فلذا كنت كلبان فأنت  :فقاؿ لو الرجل ،ها الكلبأيٌ  أأخس :فقاؿ لو عمرك ،من حجارة ال تأكل كال تشرب
    (5)"اأمير الكالب كقائدى

اؼبشهد اغبواري زباصمًا وجداًل عنيفًا بُت طرفُت يتصارعاف، فاعبندي على حقٍّ يف قولو ودفاعو عن قبد يف ىذا 
نفسو وعن بقية اعبند، واألمَت عمرو بن العاص كاف شديدًا معهم يف تصرّفو، وبداًل من أف يصفي النفوس وىم جنٌد 

ب، وصفهم بأقبح الوصف وشتمهم، ومن خبلؿ ىذا ربت امرتو، ويبُّت السبب من وراء ىذه الشيحة يف اؼبأكل واؼبشر 
 اؼبشهد اؼبمسرح جيد القارئ نفسو أماـ تصوير حي عن حاكم مستبد ُياوؿ فرض ىيمنتو ورعية مظلومة ؿبرومة.

 ويف خرٍب يذكر فيو وفاء النساء لرجاؽبّن:
إليهما، ثٌم نظرت إلى القبر، فقاؿ لها ابن المهٌلب: يا أمة اهلل، ىل لك في أمير المؤمنين بعالن? فنظرت ...  "
 كقالت:

                                                      

 .29، كتقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 995ينظر: بنية السرد في القصص الصوفية،  (1)

 .29، كتقنيات السرد في النظرية كالتطبيق، 30ر: بناء الركاية، ينظ (2)

 .91النقد البنيوم كالنص الركائي،  (3)

 .30( بناء الركاية، 4)

 . 191أخبار األذكياء،  (5)
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 بملحوًد ىذا القبر، يا فػىتىػيافً   فلف تسأالني عن ىوام، فلنٌو

  كما كنت أستحييو كىو يراني  كإٌني ألستحييو كالٌترب بيننػا،

 (1)"فانصرفنا كنحني ميتىعجٍّباف
تتحاور فيما بينها، ويف  نلحظ أّف السارد عمد إُف إخفاء شخصيتو من خبلؿ إعطاء الفرصة للشخصيات كي

ىذه اغبالة يتساوى زمن السرد مع زمن القصة أو اػبرب، ألّف السارد ينقل ما دار بُت تلك الشخصيات من دوف إجياز أو 
نقصاف؛ أي مثلما قيل يف الواقع، ومن الطبيعي أف تكوف إجابة إحدى الشخصيتُت بأبيات شعٍر تبُّت فيها رأيها يف 

 دما تكوف ىذه اؼبسألة سبّسها بشكل مباشر، وىي طلب الزواج منها.مسألة ما، والسيما عن
 وخربه يف ؾبلس القضاء:

فقاؿ  ،كنيإٌنك قد طٌلقت امرأتك فيشكٍّ  :فيقوؿ ،إٌف الشيطاف يأتيني :فقاؿ ،جاء رجله إلى أبي خاـز القاضي"
كاهلل ما جئتك إال اليـو كال طٌلقتها بوجوو من  :فقاؿ ؟ألم تأتني أمس فتطٌلقها عندم :قاؿ !ال :قاؿ ؟أك ليس قد طلٌقتها :لو

 (2)"فاحلف للشيطاف كما حلفت لي كأنت في عافيةو  :قاؿ ،الوجوه
يُبُّت السارد لنا من خبلؿ ىذا اؼبشهد اغبواري مادار بُت القاضي والشاكي من حواٍر وحديٍث، وكيف استطاع 

تو وال ىيبتو أماـ الناس، وكّل ذلك يف مشهد مسرحي مكّوف حبنكتو ودىائو أف يُرجعو إُف صوابو، من دوف اؼبساس بكرام
 من سؤاؿ وجواب بُت شخصيتُت على خشبة مسرح اغبياة.

 ويف أحد أخباره عن اغبمقى واؼبغّفلُت يقوؿ:
كلقي رجالن من أىل األدب كأراد أف يسألو عن أخيو، كخاؼ أف يلحن فقاؿ: أخاؾ أخوؾ أخيك ىما ىنا؟ فقاؿ "

 عمركا ىؤالء الذين أطوؿ كاف ما فقاؿ: الجام  منارة الى المغفلين بعض نظر، "(3)"لو، ما ىو حضرالرجل: ال، لي، 

(4)"رفعوىا ثم األرض على بنوىا كإنما ىذه طوؿ أحد الدنيا في أنٌو ترل أجهلك، ما اسكت آخر: فقاؿ ىذه،
 

أنفسهم من خبلؿ اغبوار الدائر  نلحظ أّف السارد توارى عن األنظار، وترؾ اجملاؿ أماـ الشخصيات لتعريف عن
بينهم، فالقارئ يتبُّت مدى غفلة وضبق ىؤالء فقا من خبلؿ أقواؽبم، ألّف اغبوار يُعّرؼ القارئ باؼبستوى الثقايف 

 واالجتماعي والنفسي للشخصية اؼبتحاورة.
 

 Pause :الوقفة -4

                                                      

 .110أخبار النساء،  (1)

 .52أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (2)

 .90أخبار الحمقى كالمغفلين،  (3)

 .141( المصدر نفسو،4)
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يت التلخيص واغبذؼ سباماً، إلهّنا ويتناوؽبا بعض النقاد ربت اسم )االسًتاحة(، وتقف على النقيض من حرك
التقنية الثانية اليت تقـو بإيقاؼ وإبطاء حركة السرد، فُتكويُف يف مسارد السرد اػبربي أو القصصي توقفات معّينة ُُيِدثُها 

 (1)السارد بسبب، عبوئو إُف الوصف، فالوصف يقتضي عادًة انقطاع السَتورة الزمنية، ويعطل حركتها.
ىي إاّل "ؿبطة تأملية تتخذ شكل وقفة وصفية أو ربليل لنفسية الشخصيات أو استطراد من أي إّف الوقفة ما 

نوع، وتكوف الغاية من الوقف ىي تعليق زمن األحداث يف الوقت الذي يواصل يف اػبطاب سَته على ىامش 
 ة(.، وؽبا وظائف عّدة )الوظيفة الزخرفية، الوظيفة التفسَتية، الوظيفة اإليهامي(2)القصة"

 وميكن التمييز بُت نوعُت من الوقفات الوصفية:
الوقفة اليت ترتبا بلحظة معينة من اػبرب، إذ يتوقف الوصف أماـ شيء أو عرض يتوافق مع توقف تأملي  -7

 للبطل نفسو، فبا يؤدي إُف توقف آين لسَت السرد.
(3)ة يستعيد فيها السرد أنفاسو.الوقفة الوصفية اػبارجة عن زمن اػبرب اليت تشبو إُف حدٍّ ما ؿبطات اسًتاح -4

 

 فدارت عليها" ويتجّلى الوصف بنوعيو يف اآلثار اػبربية لػ)ابن اعبوزي(، فمن األمثلة الواردة على النوع األوؿ:
أقضية اهلل كحوادث الٌدىر، فوق  فيها داءه فذىبت بقدرة اهلل. فبقيت ال أملك شيئان، كصرت مهينان مفٌكران، قد  )زكجتو(

، فبقيت كأني خررت من الٌسماء في مكافو سحيقو ، ...، ، كساءت حالي، كصرت ثقالن على كجو األرضذىب عقلي
"...(4) 

قبد أّف السارد يف ىذه الوقفة جيسد أماـ ناظري القارئ من خبلؿ ىذا التصوير البصري مدى صعوبة أوضاعو 
اً، وىنا ُيس ويدرؾ القارئ توقفًا السرد، ألنّو اؼبعيشية حيث البؤس والشقاء واعبوع، ألنّو أصبح مفلسًا ال ميلك شيئ

مرتبٌا باسًتجاع الذكريات القريبة اؼبخزونة يف ذاكرة السارد، اليت تشمل كّل ما عاناه من مشاكل ومصاعب ومآسي يف 
ال ميكنها بأي حاؿ من األحواؿ أف تساىم )تسهم( يف "حياتو الشخصية، ففي مثل ىذه اغباالت كما يؤكد )جينيت(: 

 ، لكوهنا تسهم يف توضيح مسألة غَت معروفة أو اإلشارة إُف مشكلة مطروحة وحباجة إُف اغبل.(5)"بطئة اغبكايةت
 ويف مثاٍؿ آخر: 

برجل ما غلبني أحد قط إال رجل كامرأة فأما الرجل فلني كنت مجتازان في بعض الطرؽ فلذا أنا  :قاؿ لنا الجاحظ"
رجل قصير  :فقلت في نفسي كبيده مشط يسقي بو شقو كيمشطها بو ،زر بمئزرقصير بطين كبير الهامة طويل اللحية من

 كقاؿ: قل، فقلت: ،فترؾ المشط من يده ،قد قلت فيك شعران  ،أيها الشيخ :فقلت ،لحي فاستزريتوأبطين 

                                                      

 .53ينظر: بنية النص السردم من منظور النقد األدبي،  (1)

 .195( بنية الشكل الركائي، 2)

 .150نفسو،  ج ( ينظر: المر 3)

 .99-99أخبار النساء،  (4)
 *الحقو: الكشح كىو ما بين الخاصرة إلى الضل  الخلًف.

 *العثاكيل: مفردىا: عثكوؿ، كىو عنقود البلح.

 .119خطاب الحكاية،  (5)
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 رشٍّ  عدى بى  )*(شٌّ طى  الحشَّ  ... أصابى  )*(شٍّ حي  في أصلً  )*( عوةه ك صى كأنٌ 
 ىات فقاؿ: :فقلت ،اسم  جواب ما قلت :فقاؿ لي

 (1)"يمشي بشي ىكذا كالكى  ؿي لدً دى ... يي  بشً كى   نبً في ذى  جينديبه ك كأنٌ 
نلحظ أّف السارد وصف لنا من خػبلؿ ىػذه الوقفػة ىيئػة وحػاؿ الرجػل الػذي رآه وَف يعجبػو مػا رآه؛ إّف ىػذه وقفػة 

بلؿ الوصػػػف بأبشػػػع الصػػػور الػػػيت تأمليػػػة للسػػػارد يُبػػػُت للقػػػارئ انطباعاتػػػو الشخصػػػية عّمػػػا رآه، لػػػذا حػػػاوؿ تصػػػويره مػػػن خػػػ
يتخيلهػػا، فشػػبو ىيئتػػو وحالػػو هبيئػػة وحػػاؿ طػػائٍر بػػُت اغبػػش بّللػػو اؼبطػػر، فػػرّد عليػػو الرجػػل بػػأقبح منػػو حيػػث وصػػف اعبػػاحظ 
جُبنػػػػُدٍب علػػػػى ذنػػػػب كػػػػبٍش يتمايػػػػل ميينػػػػاً ولمػػػػااًل، ألّف الكػػػػبش ميشػػػػي، فالقػػػػارئ يػػػػدرؾ أّف ىػػػػذه الوقفػػػػة يوقػػػػف السػػػػرد عػػػػن 

ىػػذا ال يعػدُّ زائػػدة أو مقحمػة يف اػبػػرب، فيقػػـو بتبطئػة السػػرد، ألنّػو مُيثيػػل األسػاس الػػذي بُػٍت مػػن أجلػػو االسػتمرار، ولكػػن مػع 
 اػبرب، إذ يكمن فيو اؼبغزى واؼبقصد من سرد اػبرب، ألّف اعباحظ أعًتؼ بأنّو اهنـز أماـ فطنة ىذا الرجل ودىائو. 

 أّما اؼبثاؿ عن النوع الثاين من الوصف:
بػػو الٌصػػٌم  . فهػػو ينتثػػر بنغمػػةو عذبػػةو رخيمػػةو لػػو خوطبػػتٍ وً كاهلل كالمهػػا بعقػػد درٍّ كىػػي مػػن سػػلكً قػػاؿ: فشػػٌبهت، "

ػػػتلػػػف مػػػن رؤيتػػػو مي تالٌصػػػالب النبجسػػػت مػػػاءه لرطوبػػػة منطقهػػػا، كعذكبػػػة لفظهػػػا، بوجػػػوو يظلػػػم لنػػػوره ضػػػياء العقػػػوؿ، ك   جي هى
، كقػد اكتسػت األرض  فلٌما كٌنا بأرض فزارة أيٌاـ الٌربيػ ، نزلنػا منػزالن "... ،(2)"الٌنفوسً  ، كنبػتو غػريضو بفنػائهم ذا أرضو أريػضو

أنوار زخرفها الباىر ما يقصر عن حسنو الٌنمارؽ المصفوفة، كال يداني بهجتػو  تكالٌتحف ،غررىا مي نبتها الٌزاىر، كبرزت براخً 
الٌسػماء بالٌسػحاب، كأرخػت الٌزرابي المبثوثة.فزادت األبصار في نضرتها، كابتهجت الٌنفوس بثمارىا. فلم نلبػا أف أقبلػت 

عت كأقلعػت كقػد غػادرت الغػدراف قشَّػتحتٌػى إذا تركػت الػٌديم، كالوىػاد  ،ثػٌم بوابػلو  ،ثػٌم بطػشو  ،ثٌم انػدىمت بػرذاذو  ،عزاليها
، كالقيعاف ناضرةن سم الغػٌض حتٌػى إذا ىممػت بتشػبيو منظػرو حسػنو رددتػو إليػو، كإذا  ، يتضاحك بػأنوار الٌزىػرتأٌلقو بترعةن برفقو

لم يجد في البكاء معوالن إاٌلٌّ عليو. فسرحت طرفي راتعان في أحسن منظػرو، كاستنشػقت مػن رياىػا  ،إلى موض و طٌيبو  تقت
 (3)".أطيب من ريح المسك األذفر

نلحظ أّف السارد أوقف سَت السرد أو األحداث وخاض يف غمار الوصف، فوصف لقارئ ما وجده من حبلوة 
جهها، كّل ذلك يف وقفة وصفية صّور من خبلؽبا اعبارية، ويف اؼبثاؿ الثاين حاوؿ أف صوهتا وعذوبتو وصباؿ طّلتها أو و 

يصف وينقل الصورة اعبمالية للطبيعة اػبضراء يف أياـ الربيع، لذا قبده قد أسهب يف الوصف، فجعل ىذه الوقفة اسًتاحة 
ن خبلؽبا منا سَت األحداث، إُف حُت يريح نفس القارئ من السرد اؼبستمر، وكي يدفع عنو اؼبلل والضجر، كاسرًا م

انتهائو من الوصف واستئنافو السرد، وقد يعدُّىا بعض القرّاء زائدة أو تزينية، ولكن الصحيح بأنّو يؤدي دورًا مهما يف 

                                                      

 .195أخبار األذكياء،  (1)
 *الصعوة: صغار العصافير، كقيل: ىو طائر أصغر من العصفور كىو أحمر الرأس.

: يابس الكإًل.  *حيشٍّ
 *طٌش: المطر الضعيف أك الرذاذ منو. 

 .191أخبار النساء،  (2)

 .195، المصدر نفسو (3)
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 إعطاء اؼبعلومات التفصيلية أو الدقيقة  عن الشخصيات أو اؼبكاف أو األشياء، مع كونو مُيثيل وسيلة أساسية يف البناء
 السردي.

ومن الواضح أّف النوعُت كليهما من الوقفة ميثيبلف تقنية إبطاٍء وتعطيٍل لسَت السرد، يقوماف على إيقاؼ السرد، 
ويف ىذه اغبالة يكوف زمن اػبرب أو القصة أكرب بكثَت من زمن السرد، ألّف السارد ميتلك حرّية اإلطالة واإلسهاب يف 

 اإلنتظار إُف حُت إنتهاء السارد من وصفو، ومن مثّ تكملة السرد يف اػبرب.الوصف، وعلى اؼبسرود لو أو القارئ 
 
 

 Frequency-Repetition :التواتر أك التكرار:  ثالثان  

يشّكل التواتر تقنية أو مظهرًا من مظاىر الزمن السردي، ويعٍت عبلقات التواتر أو التكرار بُت اغبكاية 
، وأوؿ من أدخل ىذا (2)رّات اليت ربدث فيها واقعة وعدد اؼبرّات اليت تروى فيها"أو ىي "العبلقة بُت عدد اؼب (1)والقصة،

 (3)ـ(.7754اؼبفهـو يف ؾباؿ الدراسات السردية ىو )جَتار جينيت( )
على  -بُت ىاتُت القدرتُت لؤلحداث اؼبسرودة )من القصة( واؼبنطوقات السردية )من اغبكاية(-إّف التكرار يقـو  

ميكننا رّده إُف أربعة أمناٍط تقديرية، دبجّرد مضاعفة اإلمكانُت اؼبتوافرين من اعبهتُت، ومها: اغبدث  نسق من العبلقات
 من ىنا ميكننا القوؿ إّف اغبدث أيّاً كاف يف اغبكاية، ميكنو: (4)اؼبكّرر أو غَت اؼبكّرر واؼبنطوؽ اؼبكّرر أو غَت اؼبكّرر،

ة، ويف ىذه اغبالة يتطابق اؼبنطوؽ السردي مع اغبدث اؼبسرود؛ أي أف يُروى مرًّة واحدًة ما وقع مرّة واحد-7
( مرّة  تطابق ما حدث مع ما ُيسرد، وىو األكثر شيوعاً، مثل: )أمس منت باكراً(، فالسارد ىنا سرد لنا اغبدث )النـو

  (5)واحدة، وقد ظبي بػ)اؼبفردي( أو )السرد اؼبفرد(.
 اػبربية لػ)ابن اعبوزي(، مثل:واألمثلة عن ىذا النوع كثَتة يف اآلثار 

كقيل  خر: ما أنت صان ه إف ظفرت بمن ، "(6)"فأرقت لو ليلتيفلٌما كاف في الليل سمعتو يبكي إلى شخصو كاف معو، "
تظلم أىل ، "(7)".أحلل ما يشتمل عليو الخمار كأحٌرـ ما كتمو اإلزار، كأزجر الحٌب عٌما يغضب الٌربتحب? قاؿ: 

لى المأموف فقاؿ ما علمت في عٌمالي أعدؿ منو فقاؿ رجله من القـو يا أمير المؤمنين فقد لزمك أف الكوفة من عاملها إ

                                                      

 .199ينظر: خطاب الحكاية،  (1)

 .90المصطلح السردم،  (2)

 .192ظرية السرد من كجهة النظر إلى التبئير، ينظر: ن (3)

 .195ينظر: خطاب الحكاية،  (4)

، كمعجم مصطلحات 134، كنظريات السرد الحديثة، 192، كنظرية السرد من كجهة النظر إلى التبئير، 195نفسو،  رج ( ينظر: الم5)
 .39-35نقد الركاية، 

 .35أخبار النساء،  (6)

 .09( المصدر نفسو، 7)
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تجعل لسائر البلداف نصيبان من عدلو حتى تكوف قد ساكيت بين رعاياؾ في حسن النظر فأٌما نحن فال يخصنا أكثر من 
 (1)"فضحك كصرفوثالث سنين 

قارئ أو أخربه حبدث وقع مرّة واحدة وقد سرده مرّة واحدة، ففي اؼبثاؿ إّف السارد يف األمثلة السابقة سرد لل
األوؿ: أخربنا السارد حبالة أرؽ أصابتو مرّة واحدة واليت حدثت مرّة واحدة، ويف اؼبثاؿ الثاين: أخربنا السارد دبا يفعلو مع 

حدة، ويف اؼبثاؿ الثالث: أخربنا السارد حبالة حبيبتو إف تسٌت ؽبما اإلنفراد عن اجملتمع مرّة واحدة واليت قد ربدث مرّة وا
 ( من جراء شكوى على عامٍل لو مرًّة واحدًة واليت حدثت مرًّة واحدًة.   فضحكاؽبزؿ والفكاىة اليت أحّس هبا اؼبأموف )

منت أف يُروى مرّات عّدة )ال متناىية( ما وقع مرّات عّدة، وخَت مثاٍؿ على ذلك : ) منت باكراً يـو األثنُت، -4 
( مرّات عّدة، وبذلك تساوى  باكرًا يـو الثبلثاء، منت باكرًا يـو األربعاء، ...إٍف(، فالسارد قاـ بتكرار حدث )النـو

(2)عدد السرد مع عدد األحداث، ويظلُّ ىذا النما الًتجيعي تفرُّدياً فعبًل، ومن مثّ يرتد إُف النما السابق.
 

ثم  فما قاـ منا أحدرجل يذىب فيعلم لنا علم القـو أدخلو اهلل الجنة من  :فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" 
فقاؿ من رجل  فواهلل ما قاـ منا أحدقاؿ من رجل يذىب فيعلم لنا علم القـو جعلو اهلل رفيق إبراىيم يـو القيامة 

ما بلغ من شؤمك  :طويسقيل ل"، (3)"فواهلل ما قاـ أحد منايذىب فيعلم لنا علم القـو جعلو اهلل رفيقي يـو القيامة 
 ،عمر يـو ماتكختنت  ،أبو بكر يـو توفيكفطمت  ،رسوؿ اهلل }صلى اهلل عليو كسلم{ يـو توفيكلدت  :قاؿ

فلٌما كاف من الغد بعا إلٌي،  ، "...(4)"الحسين يـو قتلككلد لي  ،علي يـو قتلكتزٌكجت  ،عثماف يـو قتلكراىقت 
ثم رٌدني  فأمر بضربيباف، فقاؿ لي: يا أعرابي طٌلق سعدل. قلت: ال أفعل. فلٌما أدخلت عليو نظر إلٌي كاألسد الغض

، فلٌما كاف في اليـو الثٌاني قاؿ: علٌي باألعرابي. فلٌما كقفت بين يديو، قاؿ: طٌلق سعدل. فقلت: ال إلى الٌسجن
ن فلٌما  أمر بي إلى الٌسجن ثمٌ ال يقدر أحده على كصفو،  فضربوني ضربان أفعل. فسٌلط علٌي يا أمير المؤمنين خٌدامو 

كاف في اليـو الثٌالا قاؿ: علٌي باإلعرابي، فلٌما كقفت بين يديو قاؿ: علٌي بالٌسيف كالٌنط  كأحضر السٌياؼ، ثٌم 
فخشيت على  قاؿ: يا أعرابي، كجاللة رٌبي، ككرامة كالدم، لئن لم تطٌلق سعدل ألفٌرقٌن بين جسدؾ كموض  لسانك.

(5)"ثٌم أمر بي إلى الٌسجنلقةن كاحدةن على طالؽ الٌسٌنة، نفسي القتل فطٌلقتها ط
 

أخربنا أو سرد لنا السارد حدثًا مرّات عّدة والذي وقع مرّات عّدة، ففي اؼبثاؿ األوؿ: قاـ بتكرار اغبدث مرّات  
سلم( ، ألّف الرسوؿ )صلى اهلل عليو و (فما قاـ منا أحدعّدة والذي حصل مرّات عّدة يف أوقات ـبتلفة، وىو: )

طلب من اؼبسلمُت أكثر من مرّة إقباز عمٍل ما ولكّنهم َف يُلّبوا نداءه وطلبو كّل ىذه اؼبرّات؛ دبعٌت مهما تكرر 
( قاـ السارد بتكراره قصد التنبيو على صعوبة الطلب واؼبوقف الذي وقع فيو اؼبسلموف، فبا  ما قاـ منا أحدحدث )

                                                      

  .190بار الظراؼ كالمتماجنين، ( أخ1)

، كمعجم مصطلحات 134، كنظريات السرد الحديثة، 192، كنظرية السرد من كجهة النظر إلى التبئير، 195( ينظر: خطاب الحكاية، 2)
 .39-35نقد الركاية، 

 .93( أخبار األذكياء، 3)

 .194أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (4)

 .99أخبار النساء،  (5)
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( سواء الموتلب، ويف اؼبثاؿ الثاين: أخربنا السارد عن تكرار حدث )كانوا مرغمُت رغمًا عنهم إُف عدـ تلبية الط
أكاف قضاًء وقدرًا من عند اهلل أو عمدًا من قبل اإلنساف، وىذا اغبدث قد تكرر مرّات عّدة لذا قاـ السارد بتكراره 

واليت حصل ووقع ( مرّات عّدة ثم أمر بي إلى السجنمرّات عّدة، ويف اؼبثاؿ الثالث: أخربنا السارد عن حدث )
 مرّات عّدة.  

أف يُروى مرّات عّدة )ال متناىية( ما وقع مرّة واحدة، لنأخذ على سبيل اؼبثاؿ منطوقًا كاآليت: )أمس منُت -1 
باكراً، أمس منُت باكراً، أمس منُت باكراً، ...(، وقد أطلق عليو طبعًا اسم )اغبكاية التكرارية أو التكراري(، فالسارد 

( مرّات عّدة مع كونو حدث مرّة واحدة، وقد يأيت ىذا النوع موّزعًا داخل ثنايا النص، أو قد  قاـ بسرد حدث )النـو
 يقـو السارد بتعديلو أو ال يقـو بذلك.

أيها  نمتاللؤلؤم  :المأموف فقاؿ لو فنعسكبلغنا أف حسنا اللؤلؤم كاف يحدث المأموف كالمأموف يومئذ أمير " 
كإنما قاؿ ذلك ألف ىؤالء  :قاؿ مؤلف الكتاب قلت .سوقى كاهلل يا غالـ خذ بيده :اؿاألمير فاستيقظ المأموف كق

قتل عبداهلل بن فلٌما "، (1)".عليو فكاف إيقاظو غفلة عما يراد من الحديا كسوء أدب لينامواإنما يريدكف الحديا 
فوجد القميص عند  بداهللقتل عذىب القميص فيما ذىب مما انتهب فقالت أسماء للقميص أشٌد علٌي من  الزبير

قالوا فليس يرٌد  لقاتل عبداهللرجلو من أىل الشاـ فقاؿ ال أرٌده أك تستغفر لي أسماء فقيل لها فقالت كيف استغفر 
القميص فقالت قولوا لو فليجيء فجاء بالقميص كمعو عبداهلل بن عركة فقالت ادف  القميص إلى عبداهلل فدفعو 

 .(2)" قاؿ نعم قالت غفر اهلل لك يا عبداهلل كإنٌما عنت عبداهلل بن عركةفقالت قبضت القميص يا عبداهلل

إّف السارد يسرد لنا وخيربنا عن حدٍث مرّات عّدة، والذي وقع مرّة واحدة، ففي اؼبثاؿ األوؿ: يكرر حالة  
مرّات  عبداهلل بي زبير(مقتل ( مرّات عّدة واليت وقعت مرّة واحدة، ويف اؼبثاؿ الثاين: يكرر حادثة )النعاس أك النـو)

 عّدة وىي حدثت مرّة واحدة.  

أف يُروى مرّة واحدة )أو دفعة واحدة( ما وقع مرّات عّدة )ال متناىية(، وأطلق عليو اسم )التعددي أو -2 
 الًتددي(، ومثاؿ ذلك قولو: )كنت أناـ باكرًا كّل يوـٍ من أياـ األسبوع( أو )كنت طيلة أياـ األسبوع أناـ مبكراً(،

( مرّة واحدة، مع كونو حدث مرّات عّدة، كي ال يقع يف تكرار ُيصيب القارئ باؼبلل  فالسارد قاـ بسرد حدث )النـو
  (3)والضجر.

ثالثة أيٌاـو نحر فيها ثالثين كأقاـ عندىم ،  "... (4)"كأقبلت أفتح بيتان بيتان ككقعت بمفاتيح بيوت الحصن "    
 مررت ، "قاؿ(1)..".ا جر سنين ككنت منذ شهور ىناؾ جالسان  )*( ل في اتاتينأعمأنا كنت  :فقاؿ ، "...(5)"جزكران 

                                                      

 .40األذكياء،  أخبار (1)

  .149( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 2)

، كمعجم مصطلحات 134، كنظريات السرد الحديثة، 192، كنظرية السرد من كجهة النظر إلى التبئير، 195( ينظر: خطاب الحكاية، 3)
 .39-35نقد الركاية، 

 .150أخبار األذكياء،  (4)

 .955أخبار النساء،  (5)
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 السموات ميزاب كهلل معنى ما شيخ يا فقلت: كاألرض( السموات ك)هلل ميزاب يقرأ كىو مصحف حجره في بشيخ

 ميراثىو) إنما ىذا يا بتفسير كاف إذا إال التصحيف يكوف ما فقلت: تراه، الذم ىذا المطر قاؿ: كاألرض؟

)2(."ىكذا مصحفي في كىي أقرؤىا سنة أربعين منذ أنا لي اغفر اللهم فقاؿ السموات كاألرض(،
 

نلحظ أّف السارد يسرد لنا وخيربنا حبادثة مرّة واحدة واليت حدثت مرّات عّدة أو تتكرر مرّات عّدة، ففي اؼبثاؿ  
ل اغبديث فيكرر فتحو ألبواب ىذه البيوت بيتاً األوؿ: ذكر لنا فتحو عبميع البيوت أو الغرؼ صبلة واحدة وَف يُطِ 

بيتاً، ويف اؼبثاؿ الثاين: أخربنا السارد عن عملية الذبح مرّة واحدة اليت حصلت مرّات عّدة إُف أف وصل اغباؿ إُف 
ة ذبح ثبلثُت جزوراً، ويف اؼبثاؿ الثالث: خيربنا السارد عن نوع عملو مرّة واحدة الذي واظب على فعلو مرّات عدّ 

طواؿ ىذه السنُت، وخيربنا بأنّو كاف جالساً مرّة واحدة ولكّن جلوسو ىذا امتّد إُف شهور وىو يكرر الفعل نفسو كّل 
، والسارد أشار مرّة واحدة إُف ىذه اغبالة مع أهّنا تكررت مرّات عّدة، ويف اؼبثاؿ الرابع: أخربنا السارد خبطئو يف  يـو

 مرّات عّدة طواؿ أربعُت سنة، وذلك عبهلو هبا.   القراءة مرّة واحدة مع أهّنا تكررت

إّف الغرض من تقنية التواتر أو التكرار، ىو تكثيف الدالالت والعبارات الطويلة وتقليل اؼبساحة السردية للخرب، 
وكي  (3)فيعرّب بأقل ما ميكن من األلفاظ عن األحداث واغباالت، قاصدًا دفع اؼبلل والضجر عن القارئ من جهة،

 سب ؾبريات األحداث مع قواـ أو بناء اػبرب الذي يتوّخى اإلجياز واالختزاؿ من جهة أخرى. ينا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 و الموقد الكبير.*أتاتين: جم  أتوف: كى

 .45أخبار األذكياء،  (1)

 .00أخبار الحمقى كالمغفلين،  (2)

 .152ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (3)
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 Placeالمبحا الراب : المكاف 

ىو أحد العناصر اؼبكوينة للنص السردي، ويُعدُّ مفتاحًا من مفاتيح اسًتاتيجية القراءة السردية، وقد تعددت 
نقاد احملدثوف يف ربديد مفهـو اؼبكاف، ألهّنم يروف أّف ىناؾ مصطلحات متنوعة، قد وتباينت اؼبصطلحات اليت وظفها ال

تدّؿ على اؼبعٌت اؼبقصود بصورة أدؽ وردّبا ألمل كقوؽبم:)اؼبكاف، والفضاء، واغبيز، واؼبوضع، واإلطار، واجملاؿ، واؼبوقع، 
ولكننا  (2)كاف، والفضاء، واغبيز( ىي األكثر تداواًل،واؼبصطلحات الثبلثة األوُف؛ أي )اؼب (1)واحملل، واػببلء، واؼبساحة(،

كما سنبُّت عند موازنتو بغَته من اؼبصطلحات  آثرنا استعماؿ مصطلح )اؼبكاف( ألنّو األكثر دّقة واستعمااًل بُت الدارسُت،
العاين وعبداهلل  من غالب ىلسا وسيزا قاسم وشجاع ىذا اؼبصطلح كلٍّ "ار يختقاـ باقد الواردة يف الساحة النقدية، ف

ابراىيم وياسُت النصَت ومهند يونس وعبداغبميد احملادين وموريس ابو ناضر وميٌت العيد وصبيل شاكر وظبَت اؼبرزوقي وسعد 
 . (3)"العتاي

أّما اؼبكاف من حيث كونو لفظة يف اللغة فتأيت دبعٌت اؼبوضع الثابت احملسوس القابل لئلدراؾ واغباوي للشيء 
متنوع شكبًل وحجماً ومساحًة، فاألمكنة لكوهنا شكبًل من أشكاؿ الواقع، نقلها السارد فجعلها مكوناً من  اؼبستقر، وىو

ـُ "الوقائع واؼبواقف والذي ربدث فيو اللحظة السردية" (4)مكونات السرد، ، واإلطار الذي تقع فيو (5)وفيو يقد
  (6)األحداث.

اناً مهماً، ويعزى السبب من وراء ىذه األمهيية إُف أنّو ال أحداث احتلَّت دراسة اؼبكاف يف الدراسات السردية مك
فالسرد من دوف وجود اؼبكاف ناقص؛ أي ال وجود  (7)وال شخصيات ميكن أف تؤدي دورىا يف الفراغ من دوف اؼبكاف،

 (8)للسرد إالّ بوجود اؼبكاف، بل ال ميكن تصّور وجود أدٍب خارج عبلقتو مع اؼبكاف.
ؼبكاف عدـ قدرتو على العيش منعزاًل ومنفردًا عن باقي عناصر السرد، وإمّنا يدخل يف عبلقات وإحدى ظبات ا 

متعددة مع اؼبكونات األخرى للسرد مثل )الشخصيات، واألحداث، والرؤيا السردية ...إٍف(، ألنّو من العسَت على 
 (1)ة ىذه العبلقات والصيبلت.الدارس فهم الدور الذي يؤديو )اؼبكاف( يف النص السردي، ما َف يدرؾ أمهيّ 

                                                      

 .15ينظر: جمالية المكاف في ركاية )فوضى الحواس( ألحالـ مستغانمي، رسالة تقدـ بها: عمارة حسين،  (1)

 .12النص الشعرم، فتحية كحلوش،  ينظر: بالغة المكاف قراءة في مكانية (2)

  .909( المصطلح السردم في النقد األدبي العربي الحديا، 3)

 .999ينظر: معجم في المصطلحات كالفركؽ اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوم، تر: عندناف دركيش كمحمد المصرم،  (4)

 .914المصطلح السردم،  (5)

  .53( ينظر: بناء الركاية، 6)

 .35شعرية الخطاب السردم،  نظر:( ي7)

 .199ينظر: في نظرية الركاية،  (8)
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من ىنا تنشأ عبلقة وطيدة بُت اؼبكاف والشخصية ألّف اؼبكاف ال يتبلور وال يتشّكل إال من خبلؿ الشخصيات  
اليت تشغلو وتصنع األحداث، فهو عنصر فاعل يف الشخصية، يأخذ منها، ويعطيها، فالشخصية اليت تعيش يف اعببل 

 طباع سكاهنا وسلوكهم، وىكذا اغباؿ بالنسبة ألىل اؼبدف، لديهم طابعهم اػباص هبم يطبعها بطابعو، فيظهر أثره يف
إذ ال بُّد أف يكوف ىناؾ تأثَت متبادؿ بُت الشخصية واؼبكاف الذي تعيش فيو أو البيئة  (2)وسلوكهم اليت تطبعوا عليها،

فع هبا إُف الفعل، لذا قبد أّف اؼبكاف يُنبئنا عن احمليا هبا، فاؼبكاف ىو الذي ُيفيز الشخصيات على القياـ باألحداث ويد
اغبالة الشعورية والبلشعورية للشخصيات؛ فهو خزاف حقيقٌي لؤلفكار واؼبشاعر واغبدوس حبيث تنشأ عبلقة متبادلة يتأثر  

 كبو: ذىاب الرجل إُف اؼبسجد وقت اآلذاف يفرض(3) كل طرٍؼ فيها باآلخر، وقد تكوف مفّسرة ؼبستقبل الشخصية،
عليو اؼبكاف تأدية الصبلة، ىذا بالنسبة للمتدين، وكذلك بالنسبة للجندي فإّف أرض اؼبعركة تفرض عليو القتاؿ ... 
وىكذا، ومفهـو اؼبكاف عند )ياسُت النصَت( يتلّخص يف "أنّو الكياف االجتماعي الذي ُيتوي على خبلصة التفاعل بُت 

ماعي آخر ُيمل جزءًا من أخبلقية وأفكار ووعي ساكنيو، ...، ومن اإلنساف وؾبتمعو، ولذا فشأنو شأف أي نتاج اجت
 .(4)خبلؿ األماكن نستطيع قراءة سايكولوجية ساكنيو وطريقة حياهتم وكيفية تعاملهم مع الطبيعة"

إّف اؼبكاف يتغلغل عميقًا يف الشخصيات، حافرًا مسارات وأخاديد غائرة يف مستويات الذات اؼبختلفة، ليصبح 
وأثر اؼبكاف يف الناحية النفسية للشخصيات  (5)يميًا منها، فيحتضن كحيز عمليات التفاعل بُت األنا والعاَف،جزءًا صم

يقود إُف معرفة ألمل وأوسع ػببايا النفس اإلنسانية، ألّف التأثَت الذي يًتكو يف نفسية الشخصيات، غالباً ما يكوف أعمق 
باإلحساس اؼبرىف، ومن اؼبعروؼ أّف أكثر األمور بساطة تطبع يف النفس  من تأثَته يف أجسادىم، فالنفس البشرية سبتاز

 (6)عبلمة يصعب ؿبوىا مع مرور الزمن.
إّف ظهور الشخصيات ومنّو األحداث ىو الذي يسهم يف تشكيل البناء اؼبكاين يف النص، فاؼبكاف ال يتشّكل إال 

الدرامي لؤلحداث، فهو خدًن الدراما، فبمجّرد اإلشارة إُف باخًتاؽ األبطاؿ لو، فاؼبهمة األساسية للمكاف ىي التنظيم 
ومع كوف  (7)اؼبكاف ينتظر اؼبتلقي قياـ حدٍث ما أو سيجري بو شيء ما، ألنّو ليس ىناؾ مكاٌف غَت متورٍط يف األحداث،

أي يف تشكيل الفكر  اؼبكاف حامبًل ؼبعٌت وغبقيقة أبعد من حقيقتو اؼبلموسة، فإّف لو دورًا يف تصوير اغبقائق اجملردة؛
البشري أو يف ذبسيد التصور العاـ للبشر لعاؼبهم، ومن اعبدير بالذكر أّف اإلنساف خيضع العبلقات اإلنسانية والنظم 

  (8)إلحداثيات اؼبكاف.
                                                                                                                                                                                

 .93ينظر: بنية الشكل الركائي،  (1)

 .55ينظر: شعرية الخطاب السردم،  (2)

 .91-95ينظر: بنية الشكل الركائي،  (3)

 . 15-13/  9الركاية كالمكاف، ياسين النصير،  (4)

  .35ة، خالد حسين حسين، ( ينظر: شعرية المكاف في الركاية الجديد5)

 .951المرفأ البعيد(، مهدم عبيدم،  -الٌدقل -ينظر: جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو )حكاية بٌحار (6)

 .95-99( ينظر: بنية الشكل الركائي، 7)

 .50-54ينظر: بناء الركاية،  (8)
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ينهض اؼبكاف يف النصوص السردية بوظيفة "تشكيل عاَف من احملسوسات قد تطابق عاَف الواقع وقد زبالفو، يف 
 .(2)، ومن وظائفو أيضاً احتواؤه "على الزمن مكثفاً"(1)ت تستمد بعض أصوؽبا من فن الرسم والتصوير"صور ولوحا
 

 

 أنواع األماكن:-
اختلف النقاد والباحثوف يف تعيينهم أنواع اؼبكاف، فمنهم من قاـ بتقسيم اؼبكاف على أربعة أنواع وىي )اؼبكاف 

بة اؼبعاشة، واؼبكاف اؼبعادي(، أو على ثبلثة أقساـ وىي )اؼبكاف األصل، اجملازي، واؼبكاف اؽبندسي، واؼبكاف ذو التجر 
وقسم )د.شجاع مسلم العاين( اؼبكاف على )اؼبكاف اؼبسرحي، واؼبكاف التارخيي،  (3)واؼبكاف العرضي، واؼبكاف اؼبركزي(،
وحدده  (5)ن، واؼبكاف غَت اآلمن(،وقسمو )د.عبداهلل إبراىيم( على )اؼبكاف اآلم (4)واؼبكاف األليف، واؼبكاف اؼبعادي(،

آخروف بأماكن اإلقامة )اإلجبارية، واالختيارية(، أو أماكن االنتقاؿ )العامة واػباصة(، أو )اؼبكاف اؼبغلق، واؼبكاف 
  (6)اؼبفتوح(.

وكّل ىذه التقسيمات مع تعددىا وتنوعها ال سبنع أحيانًا من أف تتداخل وتتواشج وتًتابا يف سبيل تكوين 
م يناسب العمل السردي اؼبدروس، وقد ارتأينا أف نقسم اؼبكاف على وفق ما وجدناه من أمكنة حاضرة يف األخبار تقسي

 .  المكاف العاـ )المفتوح(، المكاف الخاص )المغلق(، كالمكاف التأريخيعلى ثبلثة أقساـ: 

 المكاف العاـ أك المفتوح:-1
حوالت اغباصلة يف اجملتمع، وبياف مدى تفاعل العبلقات إّف األمكنة اؼبفتوحة عادة رباوؿ البحث يف الت

  (7)اإلنسانية االجتماعية مع اؼبكاف الذي ُيتضنها.
واؼبقصود هبا األماكن اليت يستطيع الناس صبيعاً دخوؽبا من دوف طلب اإلذف ومنها أماكن مفتوحة ولكن ؽبا حيزاً 

ؽ، اؼبدارس واؼبعاىد، اؼبستشفيات، احملّلة، اغبمامات العامة، شبو مغلق مثل )اعبامع واؼبسجد، األسواؽ، الشوارع والطر 
...إٍف(، ومنها أماكن أخرى منفتحة ال ُيدىا أي ؾباؿ وجيد فيها مرتادوىا ىامشاً من اغبرّية مثل )اؼبدف، القرى، اغبدائق 

ألّف أىم شيء يف ىذه األماكن  (8)والرياض والبساتُت، األهنار، البحار، الغابات، اعبباؿ، الودياف، الصحاري، ...إٍف(،
أهنا توحي باغبرّية واالنفتاح، ال ربّدىا حدود، وسبنح القدرة على اغبركة واالنتقاؿ بشكل أسهل وأسرع من األماكن 

والتحرؾ من مكاف إُف آخر يصاحبو  ذىابًا وإيابًا وسفرًا واستقراراً، وىذه اغبركة ؽبا داللة مهّمة، إذ إّف االنتقاؿ اؼبغلقة،
                                                      

 .55نفسو،  رج الم (1)

 .43ىلسا، جماليات المكاف، جاستوف باشالر، تر: غالب  (2)

 .09-02 ،مدخل إلى نظرية القصة، ك 19-19ينظر: جماليات المكاف في الركاية العربية، شاكر النابلسي،  (3)

 .195، 95، 05، 9/91، -الوصف كبناء المكاف-ينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ  (4)

 .145-199ينظر: البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ،  (5)

 .90، 49جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو، ، ك 53ينظر: شعرية الخطاب السردم،  (6)

 .90ينظر: جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو،  (7)

 .39( ينظر: جماليات المكاف في ركاية )فوضى الحواس( ألحالـ مستغانمي، 8)
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ّوؿ يف الشخصية من انفتاح ذىٍت ومعريف إُف انشراح نفسي وإحساس بالراحة واالسًتخاء النسيب الذي ُيدُّ من رب
 (1)االضطرابات النفسية اليت يشعر هبا الشخصية.

وردّبا تتغَت ىذه النظرة يف  (2)واؼبكاف اؼبفتوح وسيلة لبلتصاؿ باآلخرين، ومكاٌف الصطياد الّلذة واؼبتعة والشهوة، 
عض األحياف أو تبقى على حاؽبا، ألّف حديثنا عن تلك األمكنة، ىو "حديث عن أماكن ذات مساحات ىائلة يف ب

توحي باجملهوؿ، كالبحر، والنهر، أو توحي بالسلبية كاؼبدينة. أو ىو حديث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كاغبي، 
َتة كالسفينة والباخرة كمكاف صغَت، يتموج حيث توحي باألُلفة واحملبة. أو ىو حديث عن أماكن ذات مساحات صغ

فوؽ أمواج البحر. وفضاء ىذه األمكنة قد يكشف عن الصراع الدائم بُت ىذه األمكنة كعناصر فنية، وبُت اإلنساف 
 .(3)اؼبوجود فيها"
 المدينة:-

ليها اإلنساف ، وىي إحدى األمكنة العامة أو اؼبفتوحة اليت يرتاد إ(4)اؼبدينة ىي "مسكن اإلنساف الطبيعي"
أوجدىا لتكوف يف خدمتهم وعلى مستواىم ولتساعدىم على العيش يف طمأنينة وسبلـ، وضبايتهم من العاَف اؼبناوئ ومن 
أنفسهم. ومن اؼببلحظ أف لكل مدينة خصوصياهتا من حيث اؼبكاف اعبغرايف والعادات والتقاليد واللغات ...إٍف، سواء 

على البحر، أـ منغلقة مثل اؼبدف اؼبوجودة يف البقع اؼبنعزلة كالودياف وعلى أعاِف أكانت مفتوحة مثل اؼبدف اؼبوجودة 
وصبيعها مواقع للوقائع واألحداث اليت ذبرى يف األخبار، وقبد ذكراً ألظبائها منتشرة يف األخبار بشكٍل  (5)اعبباؿ ...إٍف،

في  )قرميسين("كأنشد عبداهلل بين فضلويو عامل ، (6)"المدينةالحكم عامل  كاهلل ابن عٌمك مركاف بني ىو : "عاـ، مثل
ال  طبرستاف"إٌف أىل ، (9)("كرماف"استعمل حياف بن حساف قاضي فارس على ناحية )، (8)"البصرة"كرجعنا إلى ، (7)"مجلسو

البعاي على  "ضربى ، (11)"( فلذا فيها قاضو تاىرت"قاؿ: دخلت )، (10)"يتزكجي الجارية منهم حتى يستظهر بها حوالن كامالن محرمان 
"فبلغت عبداهلل بن سبرةى ىذه ، (1)"بتكريت"حدثني بعض إخواني أنٌو كاف ، (12)"أذرىبيجافى ، فخرج إلى الكوفةرجلو من أىل 

 .(2)"بأرمينيةى الكلمة كىو في البعًا 
                                                      

 .115السرد عند الجاحظ، ، ك 55ينظر: بناء الركاية،  (1)

 .9/39، -الوصف كبناء المكاف-ر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ ينظ (2)

 .90( جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو، 3)

 .19داللة المدينة في الخطاب الشعرم العربي المعاصر، قادة عقاؽ،  (4)

  .93( ينظر: جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو، 5)

 .99أخبار النساء،  (6)

 .50( أخبار الحمقى كالمغفلين، 7)

 .959( أخبار النساء، 8)

 .55( أخبار الحمقى كالمغفلين، 9)

 .43( أخبار النساء، 10)

 .52( أخبار الحمقى كالمغفلين، 11)

 .95( أخبار النساء، 12)
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وثيق الذي ىذه األظباء اؼبذكورة للمدف وغَتىا قد تواُف ذكرىا يف بداياهتا على مّر األخبار؛ كنوع من أنواع الت
عمد إليو اؼبؤلف، جبانب األسانيد والوصف، كي يوىم اؼبتلقي بأّف ما ُيسرد عليو حقيقي ومن صميم الواقع، ألّف ىذه 

 األماكن تعّد من األماكن التأرخيية.
ليت وتتسم اؼبدينة عاّمة بكوهنا عاؼبًا يكتنفو التناقض ويعّمو االحتجاج، وىو مؤطر هبالة من القوانُت واألنظمة ا 

   (3)ربدُّ من حريّة اإلنساف، وتكبيل توقو إُف معانقة الطبيعة.
 السفينة كالقارب:-

إّف السُّفن والقوارب من األماكن احملدودة النطاؽ أو اغبدود ولكنها من األماكن العامة واؼبفتوحة أماـ الناس 
سفر والًتحاؿ أو التنػزه والفرجة والفسحة عليها. للركوب فيها والًتحاؿ على ظهرىا عابرين هبا البحار واألهنار، من أجل ال

 ومثاؿ ذلك:
فأخذ القرد الكيس الذم فيو  ،قرد السفينةككاف معو في  ،ككاف يشوبو بالماء ،سفينةرجالن كاف يبي  الخمر في  فٌ "إ

" فنزلوا ، (4)"يبق فيو شيء ديناران حتى لم السفينةفجعل يلقي في البحر ديناران كفي  ،ففتح الكيس ،فصعد ذركة الدقل ،الدنانير
ـً  ماٌلحو سهرية م    .(5)"غريبو اختالطان بالعوا

إف ىذه األماكن مع صغر مساحتها باؼبقارنة مع األماكن العامة واؼبفتوحة األخرى، تبقى حيزًا حاويًا للوقائع 
ض تثقيفية ومعرفية واألحداث، وقد تكوف واقعية أو خيالية من ابتكار خياؿ اؼبؤلف، ولكنها دومًا تأيت ألغرا

وآيديولوجية؛ أي يف سبيل إيصاؿ فكرة معّينة إُف ذىن اؼبتلقي، ففي األوؿ قبد أنّو ؼبّح إُف أّف على التاجر أال يَػُغشَّ يف 
بضاعتو، ويف الثاين أراد أف يبُّت لنا مدى بساطة أرباب السلطة والسيما يف زمن الرشيد، وكرسالة يوجهها إُف أصحاب 

 ية أّف عليهم االختبلط مع عامة الناس، كي يطَّلعوا على مشاكلهم ومهومهم.اؼبراكز العال
 البادية كالقرية:-

إّف البادية من األماكن اؼبهمة اؼبفتوحة والعامة أماـ الناس، والسيما القاطنُت فيها واؼبسافرين يف أرجائها، فهي 
نّقل من بلد إُف آخر والسيما يف البلداف العربية منػزؿ لكل بدوّي وقروّي اختار ىذه اؼبعيشة، وطريقًا لكل قاصد ت

اؼبشهورة بكثرة البوادي فيها، وىي ملجأ لكل من ُيبُّ العيش يف اغبرية بعيدًا عن أجواء اؼبدينة اؼبكتظة بالناس 
القرية فهي واألصوات والبنايات اليت ال حياة فيها، ومرتٌع من مراتع الطبيعة حيث السكوف واؽبدوء واعبماؿ الطبيعي، أّما 

الرجوع إُف أحضاف الطبيعة دبا فيها من صباٍؿ وسحٍر طاؼبا أشاد هبا الشعراء، وتعطي "الشعور باالنطبلؽ واغبرية 
 ، ومن أمثلة ذلك:(6)واغبركة"

                                                                                                                                                                                

 .139( أخبار الحمقى كالمغفلين، 1)

 .92( أخبار النساء، 2)

 .910ينظر: جماليات التشكيل الركائي،  (3)

 .915أخبار األذكياء،  (4)

 .159أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (5)

 .199معجم مصطلحات نقد الركاية،  (6)
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ـى معاكية حاجان تلقَّتوي قريشه ، (1)"البوادم"خرجى بها إلى بعض  ، (2)")كىو كادو بين المدينة كالشاـ( بوادم القرل"كلما قد
يقاؿ لها  قرية"أكؿ خطبة خطبها السفاح في ، (3)"فشربنا يومنا قرية تسمى طيهاثا"اجتمعنا ثالثة نفر من الشعراء في 

 .(4)"العباسية
قبد إشارات واضحة إُف العناية الكبَتة اليت أوالىا )ابن اعبوزي( لئلشارة إُف البوادي والقرى، ويف بعضها 

ركت يف بناء اػبرب جنبًا إُف جنب العناصر اؼبشكلة األخرى للسرد، واحتوت على ذكر أظباءىا، ألهّنا أماكُن شا
األحداث والوقائع، وىذا التوثيق الدقيق يوىم اؼبتلقي دبصداقية اػبرب وواقعيتو واألحداث اليت جرت يف ىذه 

 األماكن، وأيضاً يغٍت ثقافتو اعبغرافية.    
 كالجوام  كالمساجد: حوانيت كالحماماتالمحالت كالشوارع كاألسواؽ كالدكاكين كال-

إهّنا أماكن مفتوحة يرتاد إليها الناس لقضاء أوقات فراغهم والتسلية أو ؼببلقاة األصدقاء واؼبعارؼ أو لتأدية 
الفروض الدينية، و )األسواؽ، والدكاكُت( القتناء اؼبستلزمات واغباجييات الضرورية، فضبًل عن أهّنا من مظاىر اغبضارة، 

استطاع اؼبؤلف استغبلؽبا لبناء عاَف أخباره  (5)ارع مثااًل مسار وشرياف اؼبدينة وفيو تظهر ذبلياهتم وأشغاؽبم،فالش
 (6)بتفاصيلها الصغَتة والدقيقة صبيعاً، ليشعر اؼبتلقي بأنّو يعيش يف عاَف واقعي ال عاَف خياِف ُمصطنع من قبل السارد،

، (7)"كالقبائل ... نطوؼي المحاؿَّ كقبائليها، ...، فلم نزىؿ  محاؿ الكوفةً ف أطوؼى في "إنٍّي أردتي الليلة أومثاؿ على احملل: 
مفركشه ، مبٌلطو بالٌرخاـ األحمر دكافو كىو على " والدكاف:، (8)"شارع باب الشاـ"كجاز يومان بطين في  والشارع:، (7)"...

سوؽ "إنٌو دخل  والسوؽ:، (11)"لخياطا"فدف  الثوب إلى ، (10)"خباز"كأٌف رجالن اشترل من ، (9)"بالٌديباج األصفر
، (13)بالكوفة، فوقف على جرار" سوؽ الجرارين"دخل أبو علقمة النحوم ، (12)"بالكوفة فقعد إلى نخاس الٌنخاسين
"دخل أبو صفواف  واغبماـ:، (14)"حانوت أبي داكد"كسأؿ أبو نواس أحد الوراقين الذين كانوا يكتبوف في  واغبانوت:

                                                      

 .151( أخبار النساء، 1)

 .02أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (2)

 .155( أخبار الحمقى كالمغفلين، 3)

 .49أخبار األذكياء،  (4)

 .30ينظر: جماليات المكاف في الركاية العربية،  (5)

 .9/99، -الوصف كبناء المكاف–، كالبناء الفني في الركاية العربية في العراؽ 29( ينظر: بناء الركاية، 6)

 .959( أخبار النساء، 7)

 .54( أخبار الحمقى كالمغفلين، 8)

 .22أخبار النساء،  (9)

 .139( أخبار الحمقى كالمغفلين، 10)

 .25المصدر نفسو،  (11)

 .92( المصدر نفسو، 12)

 .99المصدر نفسو،  (13)

 .112( المصدر نفسو، 14)
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، (2)"كرجالف يتحدثاف في حديا جهنم جام  كاسط"كنت في  واعبوامع واؼبساجد:، (1)"ابنوكفيو رجل م   الحماـ
 .(3)"فلذا أنا بقـو لهم ركاد مسجد حمص"دخلت 

إّف ؽبذه األماكن خصوصياهتا اليت ذبمعها؛ فهي أماكن مفتوحة وعامة يستطيع اإلنساف أف يلج إليها يف أّي 
ركة والتنقل يف أرجائها، وتتسم بالتنوع من حيث أبنيتها فلكّل مكاف منها شكلو وقت ومن دوف استئذاف، وفيها حرّية اغب

اػباص ولكّل صاحب مكاٍف ذوقو اػباص يف بنائو، وسبتاز ىذه األماكن بالتباين الواضح يف طبقات الشخصيات اليت 
جيتمع الناس فيها من صديق وعدو، تتحرؾ فيها أو تزورىا، ويف آيدولوجياهتم وسلوكهم وأخبلقهم وأذواقهم، وأهّنا أماكن 

وصاحب وغريب... إٍف، وىناؾ تنوٌّع يف الوقائع واألحداث اليت تقع عليها، فضبًل عن أهّنا تعكس الطابع العمومي 
والعلٍت، وىي ليست أماكن لئلقامة الدائمية لئلنساف؛ بل ىي أماكن لئلقامة الوقتية أو اآلنية، ودبجّرد االنتهاء من قضاء 

اؼبادية كػ)عملية الشراء والبيع أو غسل اعبسم(، أو اغباجة النفسية كػ)عملية التسلية واؼبتعة والتلذذ )الدنيوي اغباجة 
 والديٍت( والتجمُّع( يغادرىا ويًتكها اإلنساف.  

 البساتين كالرياض كالجباؿ كالبحار كاألنهار:-
أجل قضاء بعض الوقت يف أكناؼ الطبيعة الساحرة، إهّنا من األماكن العامة اليت يًتدد إليها اإلنساف عامًة، من 

مبعدين أنفسهم عن مهـو اغبياة العصيبة واؼبستمرّة، وتاركُت وراءىم اغبياة اؼبدنية اليت تتسم باأُلطُر والقوانُت واؼبادية، ألّف 
 وآخر إُف الراحة يف العودة إُف الطبيعة ذبددًا للنفس وحيوية للذىن وراحة ونشاطًا للجسم، فالنفس حباجة بُت حُت

واالستجماـ والتجدد، وال جيد اإلنساف كّل ىذه األشياء واألمور إال يف الطبيعة دبا فيها من صباؿ وسحر ونشاط، ومن 
 أمثلة ذلك ما ورد يف األخبار:    

فخرجا "، (5)"بجبل اللكاـ"كاف عندنا ، (4)"ت أطياره، كأزىر نبت الٌربي قد أينعت ثماره، كرنَّ  بستافو في كسط "
ذات حدائق ، زىراءى  ةو قندىناء الغوطة بموق و يقاؿ لو دير الٌرىباف فضرب فسطاطو في ركضةو خضراء مو فخرجا يومان إلى "

في مراكب  في البحر )شلنديتاف("، (7)فأشر علينا" دجلة"يا منصور قد مٌدت ، (6)"، حٌفها أنواعه الٌزىر الغضٌ كبهجةو 
 .(8)المسلمين"

من األماكن عناية بالغًة، فقد ورد ذكرىا يف أكثر من خرب، وردّبا يعود ذلك إُف اعتٌت الراوي هبذا النوع 
طبيعة عصر اؼبؤلف؛ اليت كانت مليئة بالغٌت والًتؼ يف العيش، واالنغماس يف اؼبلّذات، والعناية بآالت الطرب 

                                                      

 .99( المصدر نفسو، 1)

 .155( المصدر نفسو، 2)

 .115( المصدر نفسو، 3)

 .22( أخبار النساء، 4)

 .153( أخبار الحمقى كالمغفلين، 5)

 .95-29أخبار النساء،  (6)

 .55( أخبار الحمقى كالمغفلين، 7)

 .59( المصدر نفسو، 8)
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لكّل ما ىو صبيل وساحر،  وؾبالس أو أماكن اللهو واللعب والعبث عائدين يف كّل ذلك إُف الطبيعة؛ األـ الوليدة
أو ألنّو قد ضاؽ صدره من العيش يف اؼبدينة اليت رباصر اإلنساف، وربدُّ من حركتو، وسبثيل عنده مرتعًا للقيم 
اإلنسانية الضائعة، وتصّدعًا يف العبلقات االجتماعية، وتغرُّبًا ومعاناة للنفس؛ ألنّو أراد من خبلؿ العودة إُف 

الواقع األليم وأخذ قسطاً من الراحة النفسية والذىنية وتنمية ذوقو اعبماِف من جديد، كي  الطبيعة للهروب من ىذا
 تكوف خَت معٍُت لو على ؾباهبة اغبياة اليومية يف اؼبدينة.   

 
 
 المكاف الخاص أك المغلق:-9

ية يف القياـ بشىت اؼبقصود بو "األماكن اليت ال يلجها إال أصحاهبا أو اؼبقربوف منهم وفيها جيدوف كامل اغبرّ 
األعماؿ دبا يف ذلك اليت مينعها القانوف وُيرمها الدين وينبذىا العرؼ أو تلك األماكن اليت يشبو العامة واليت تفرض على 

واالنغبلؽ يف مكاف واحد، يوحي باالنغبلؽ النفسي والتقيد ، (1)"من يدخلها أف ُيًـت قوانينها وؽبا حق طرده إف خالفها
عرب عن الضجر والعجز وعدـ القدرة على الفعل أو التفاعل مع العاَف اػبارجي )أي مع اآلخرين(؛ أي ليس يف اغبركة، وي

من شأنو أف يتيح للشخصية الوحدة واالنفراد بالنفس، بل ىو مكاف خانق وموّلد للسأـ مثل )السجن، واؼبعتقل( 
إرادتو لغايات وأغراض كثَتة، ومثاؿ ذلك: البيت  فهو ُمصطََنٌع يف أغلب اغباالت من قبل اإلنساف دبحض (2)وغَتمها،

يبنيو ليسكن فيو وليحميو، أو أماكن مفتوحة أماـ العامة مثل )اؼبسجد ليؤدي فيو فروضو الدينية، واؼبدرسة واعبامعة 
...، فإّف  اؼبأىولة حقًا ربمل جوىر فكرة البيت، ليتعلم، واؼبستشفى ليربأ ويُداوي أمراضو، ... إٍف(، إّف "كّل األمكنة

 .(3)"الساكن يف البيت يضفي عليو حدوداً. إنّو يعيش ذبربة البيت بكّل واقعيتها وحقيقتها خبلؿ األفكار واألحبلـ
إّف اغبديث عن األماكن اؼبغلقة ىو "حديث عن اؼبكاف الذي ُحديدت مساحتو ومكّوناتو، كغرؼ البيوت، 

عية، أو كأسيَجَة السجوف، فهو اؼبكاف اإلجباري اؼبؤقت، فقد تكشف والقصور، فهو اؼبأوى االختياري والضرورة االجتما
األمكنة اؼبغلقة عن األُلفة واألماف، أو قد تكوف مصدراً للخوؼ... واؼبكاف اؼبغلق ىو مكاف العيش والسكن الذي يؤوي 

اف اؼبؤطَّر باغبدود اؽبندسية اإلنساف، ويبقي فيو فًتات طويلة من الزمن سواء بإرادتو أـ بإرادة اآلخرين، ؽبذا فهو اؼبك
واعبغرافية، ويربز الصراع الدائم القائم بُت اؼبكاف كعنصر فٍّت وبُت اإلنساف الساكن فيو. وال يتوقف ىذا الصراع إاّل إذا 

وقد يكشف لنا ىذا النوع من اؼبكاف عن اغبالة ، (4)بدا التآلف يتضح أو يتحقق بُت اإلنساف واؼبكاف الذي يقطنو"
 (5)ة اليت تعيشها الشخصية اليت قد تسهم يف التحوالت الداخلية اليت تطرأ عليها.الشعوري

                                                      

 .09في ركاية )فوضى الحواس( ألحالـ مستغانمي،  جماليات المكاف (1)

 .55بناء الركاية،  ( ينظر:2)

  .9/39، -الوصف كبناء المكاف-، كالبناء الفني في الركاية العربية في العراؽ 49( جماليات المكاف، 3)

 .44-49جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو، مهدم عبيدم،  (4)

 .95 ينظر: بنية الشكل الركائي، (5)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 753 

 المنزؿ أك البيت:-
وىو من األماكن اؼبغلقة اػباصة اليت ال يلج إليها اإلنساف إال إذا كاف صاحبها أو من اؼبقربُت من أصحاهبا أو 

بقي فيو طواؿ حياتو أو قاـ بتغيَته واالنتقاؿ إُف منزؿ آخر،  بعد استئذاٍف، وميثيل مكانًا لئلقامة الدائمة لئلنساف، سواء
اؼبكاف اؼبغلق االختياري، ىو اؼبكاف الذي ُيمل صفة األُلفة وانبعاث الدؼء العاطفي، " فهو من قبيل ولظهور األلفة فيو

أو ضغا يقع عليها، ألّف ويسعى إلبراز اغبماية والطمأنينة يف فضائو، ؽبذا فالشخصية تسعى إليو بإرادهتا من دوف قيد 
والسيما أّف البيوت ىي الوطن الصغَت للعائلة، وفيها تتكوف ، (1)اختيار اؼبكاف يكوف باإلرادة ال باإلجبار واإلكراه"

الروابا والعبلقات األسرية، وتتسم بعاداهتا وتقاليدىا اليت قد ال توجد يف خارجها، فالبيت ىو الذي ُييا بالعائلة 
وقد تتعدد التسميات يف األخبار،  (2)ماسكة، ألنّو خيلق لدى أفراده اإلحساس باالنتماء واؼبسؤولية،وجيعلها وحدة مت

  على كبو اآليت )اؼبنزؿ، والبيت، والدار، والقصر(، ومثاؿ ذلك:
 كلبس" ،(4)"ةدار الخليف"أنٌو كاف قائمان على شاطئ الدجلة في ، (3)"امرأةن تينشدي شعران كتبكي دياركمي من  دارو "فسمعت في 

"رأيت ، (5)"قصر القيطنوفكتعٌطر كاشتمل على الٌسيف كمضى معها في جملة نسائها إلى  )أختو( معها )مالك بن عجالف(
من جملة داره يأكم إليها الضعفاء  المرستافقد جعلو شبو  داركاف لو "رأيت بمصر طبيبان كاف بها مشهوران، ...، ك 
خرجت إلى الٌشاـ فلٌما كنت "،(6)"هم كخدمتهم كينفق أكثر كسبو في ذلككالمرضى فيداكيهم كيقـو بأغذيتهم كأدكيت

"سمعت أبا الحسن بن ، (7)"فأىويت إليو،فلذا أنا بامرأةو لم أر قط مثلها حسنان كجماالن قصره بالٌسمهاة كدنا الليل رف  لي 
رج  إليها كأفتح الباب كأدخل، لي، فكنت كٌلما أذنت بباب المسجد أنسى أنني بعتها فأصلي كأ داران عمر يقوؿ: بعت 

، إلى أف أتى على الدارفيصحن بي النساء: يا رجل اتَّق اهلل فينا، فأقوؿ: اعذرنني، فلنني كلدت في ىذه  ، كأنسى كٌل يـو
 . (8)"ذلك مٌدة

 إّف ىذه األماكن اؼبغلقة ىي "اليت ينتقل بينها اإلنساف ويشكيلها حسب أفكاره، والشكل اؽبندسي الذي يروقو
ويناسب تطور عصره، وينهض الفضاء اؼبغلق كنقيض للفضاء اؼبفتوح، وقد تلقف الروائيوف ىذه األمكنة وجعلوا منها 

، (10)وىذه األماكن كّلها واقعية، فالبيت "وىو عاَف اإلنساف األوؿ"، (9)إطارًا ألحداث قصصهم وؿبّرؾ شخصياهتم"

                                                      

 .40( جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو، 1)

 .199ينظر: مقامات ابن الجوزم،  (2)

 .959( أخبار النساء، 3)

 .42( أخبار األذكياء، 4)

 .45( أخبار النساء، 5)

 .135( أخبار األذكياء، 6)

 .99( أخبار النساء، 7)

 .192( أخبار الحمقى كالمغفلين، 8)

 .954، د.الشريف حبيلة، -دراسة في ركايات نجيب الكيالني–بنية الخطاب الركائي  (9)

 .40جماليات المكاف،  (10)
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، فبا يدفع (1)اؼبادية ينغمر يف غذاء واٍؼ، وقد منح كّل اؼبزايا اعبوىرية"وكأنّو جّنة على األرض، فػ"اإلنساف يف ىذه اعبّنة 
بالشخصية القاطنة يف اؼبكاف أف ُيسَّ باألُلفة والدؼء والقوة والطمأنينة واألماف، ويكوف انعكاسًا لشخصيتو، ألّف 

إّف حياة الشخصية  "اؼبكاف الذي يسكنو الشخص مرآة لطباعو، فاؼبكاف يعكس حقيقة الشخصية ومن جانب آخر
، واؼبكاف "دوف سواه يثَت إحساسًا ما باؼبواطنة وإحساسًا آخر بالزمن وباحملّلّية، (2)تفسرىا طبيعة اؼبكاف الذي يرتبا هبا"

  .(3)حىت لنحسبو الكياف الذي ال ُيدث شيء بدونو"
غَتىا، وذلك ألّف  قبد أّف ؽبذه األماكن دور يف وقوع بعض األحداث اليت من غَت اؼبمكن أف ربدث يف

القاطنُت فيها يعربوف عن حوائجهم الداخلية واػبارجية دبطلق اغبرية دوف حرج، ألهّنم يشعروف بالطمأنينة فيها والراحة، 
لذا قبد آثار ىذه األماكن ؿبفورة يف ذاكرهتم، حبيث ال يقدروف على نسياهنا، فقد قضوا فيها معظم أوقاهتم السعيدة 

 وأيضاً السيئة.
 يمة:الخ-

نوٌع من أنواع األماكن اؼبغلقة اليت كانت رائجة االستعماؿ يف البادية عند البدو، فقد كانت سبّثل بيتهم ومكاف 
عيشهم ومبلذًا ؽبم من وعورة البادية وصعوبتها وحرارهتا، فهي سهلة وسريعة الًتكيب والتفكيك وخفيفة اغبمل ورخيصة 

البدو من الرُّحَّل وكثَتي التنقل من مكاف إُف آخر، لذا َف تكن أمامهم إال ىذه نسبة إُف تكلفة بناء البيت العادي، وكاف 
اػبياـ يأخذوهنا معهم أينما حّلوا وارربلوا، وأيضًا ازبذىا غَتىم من القوافل واعبند واؼبلوؾ والتجار والناس العاديُت، ألهّنا 

ل فيها، فاؼبكاف متغَت الشكل، لبساطة تركيبها، وامكانية تتخذ "بيتًا عند االنتقاؿ بُت األماكن، وغياب االستقرار الطوي
 ، ومثاؿ ذلك:    (4)ربويلها"

، ككاف فتياف قريشو يقولوف: من لم قبةه خضراءي "كاف ابني زىير، المدائني مخٌنثان ككافى يؤلٍّف بين الرجاؿ كالنساء، ككانت لو 
الجينًد، فلذا فيها سراجه فدنوتي  خياـصغيرةو من  خيمةو تى انتهيتي إلى "ح، (5)"يدخل قٌبةى ابًن زىيرو لم يصنٍ  في الفتوةو شيئان 

، كيتغنَّى بهذا الصوت ، كفي حجرًه عوده يضربي  .(6)"فدنوتي منها، فلذا فتى جالسه كإذا بين يديو ركوةه فيها سرابه
كاف مع قبد أّف اػبيمة أدت دورًا مهمًا يف حياة الشخصيات؛ بل كانت حيزًا لؤلحداث والوقائع، فهذا اؼب

بساطتو يبقى لو الدور الفّعاؿ يف تأمُت األمن والسبلـ والدؼء، فهو مبلذ تلجأ إليو الشخصيات ألخذ حرّيتهم وراحتهم 
مبتعدين عن اؼبنغصات واؼبشكبلت اليت تشوب حياهتم، وىو مرتع لبلنفراد والتأمُّل والتفكَت، ألنَّو يبيح لصاحبو من 

تقاليد واألفعاؿ واألقواؿ اػباصة؛ فبا قد ُيرَـّ ومينع يف غَته من األماكن، إذف تُعدُّ الطقوس اػباصة أو من العادات وال
 اػبمية مكاناً أليفاً للنفس، واإلنساف يقـو باختيارىا دبلء إرادتو من دوف أف تفرض عليو أو جيرب على السكن فيها. 

                                                      

 .40نفسو،  رج ( الم1)

 .24بناء الركاية،  (2)

 .0إشكالية المكاف في النص األدبي، ياسين النصير،  (3)

 .199( مقامات ابن الجوزم، 4)

 .154أخبار النساء،  (5)

 .109، المصدر نفسو( 6)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 755 

 القبر:-
الطبيعية إُف اغبياة الربزخية، اليت ربدد مصَته حبسب  القرب ىو اؼبآؿ األخَت لئلنساف الذي سينتقل فيو من اغبياة
والقرب من األماكن اؼبغلقة غَت اؼبألوفة، واؼبقربة من  (1)ما قدـ من عمل يف اغبياة، فهو بيت الغٍت والفقَت على حدٍّ سواء،

جملريات أحداث ووقائع تقع  األماكن اؼبفتوحة اليت جيتمع فيها الناس، وذبمع بُت األحياء واألموات، وتكوف أحيانًا مكاناً 
عليها، وقد وردت ذكر القرب يف ىذه األخبار بشكلُت: األوؿ: إنّو نعيٌم جيمع بُت األحّبة، والثاين: إنّو مكاف لزيارة األحبة 

 واألقرباء. ففي األوؿ الشخصيتاف كلتامها ميتاف، أّما يف الثاين فشخصية ميتٌة والزائر حٌي يُرزؽ.
 ىو: ومثاؿ الشكل األوؿ،

يا أخي إٌنك "حديث عن عاشقُت من )بٍت عذرة( ماتت ابنة عمو، فطلب من )صبيل بن معمر العذري( قائبًل: 
ّو كاحدو، كاكتب على قبرنا ىذين البيتين:   ستراني مٌيتان فاعمد إلٌي كإلى ابنة عٌمي فأدرجنا في كفنو كاحدو، كأدفٌنا في قبرو

 يجمعنا كالٌدار كالوطػن كالٌشمل  كٌنا على ظهرىا كالعيش في مهلو 

 الكفػن فصار يجمعنا في بطنها  ففٌرؽ الٌدىر بالٌتصريف إلفتػنػا

 .(2)"كرٌد الغنم إلى صاحبها، كأعلمو بقٌصتها

إّف القرب ىنا أصبح نعيماً بالنسبة لؤلحّبة الجتماعهم فيو، واغبياة عذاٌب ال ينتهي، وُيمل ىذا القرب داللة الوفاء 
جهة، ومن جهة أخرى يضعنا أماـ جدلية اغبياة واؼبوت، أّما الذي يكوف شاىدًا على ىذا اغبدث وصدؽ العاطفة من 

فهو الذي يقـو بدور اإلخباري كما فعل )صبيل بن معمر العذري(، إذًا أصبح اؼبكاف ذبسيدًا وشاىدًا حّيًا عن حّب 
 د لبناء اػبرب.  ىذين الشخصُت، فاحتوى اغبدث )صبع االثنُت( وشارؾ مع بقية عناصر السر 

 أّما مثاؿ الشكل الثاين، ىو:
قاؿ األصمعي: خرج سليماف بن عبدالملك كمعو سليماف بن المهٌلب بن أبي صفرة من دمشق متنٌزىين، فمٌرا بالجبانة، "

تعٌجبين كإذا امرأةه جالسةه على قبرو تبكي، فهٌبت الٌريح، فرفعت البرق  عن كجهها، فكأنٌها غمامةه جلت شمسان، فوقفنا م
ننظر إليها، فقاؿ لها ابن المهٌلب: يا أمة اهلل، ىل لك في أمير المؤمنين بعالن? فنظرت إليهما، ثٌم نظرت إلى القبر، 

 كقالت:

 بملحود ىذا القبر، يا فتػياف  فلف تسأالني عن ىوام، فلنٌو

  كما كنت أستحييو كىو يراني  كإٌني ألستحييو كالٌترب بيننػا،

 .(3)"متعٌجبوف فانصرفنا كنحن

                                                      

 .25ليندة لكحل،  -، رسالة تقدمت بها: فلة قارة -ألحالـ مستغانمي–ناء الشخصية كالمكاف في ركاية ذاكرة الجسد ينظر: ب (1)

 .31-35أخبار النساء،  (2)

 .110، المصدر نفسو( 3)



Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 

 

 756 

يبقى  (1)قبد أّف الشخصية اؼبدفونة يف القرب، مع عدـ قابليتها على اغبركة واالتصاؿ والتفاعل مع العاَف اػبارجي،
لديها حضور فبيز ومؤثر يف األحياء، فضبًل عن دورىا يف صناعة األحداث، ويف اؼبثالُت داللة واضحة على مدى وفاء 

 ا واحًتامها لو حىت بعد فباتو.اؼبرأة لزوجها اؼبتوىف وتقديرى
  المنفى:السجن ك-

ىو من نوع اؼبكاف اؼبغلق الذي يشّكل بدوره اؼبكاف اؼبعادي للبيوت، ويصوير صرامة اغبّد، ومعاين التضييق 
وىو خَت مثاؿ على "اإلقامة  (2)واالنغبلؽ، اليت ذبعل من بداخلو منعزاًل عن العاَف اػبارجي إُف حُت اإلفراج عنو،

، فاؼبكاف اإلجباري يتكّوف "من مكاف ؿبدد اؼبساحة ويتصف بالضيق، وىو فضاء طارئ ومفارؽ للمعتاد، (3)ربية"اعب
مثل: اإلقامة يف السجن، أو اإلقامة اعبربية اليت تفرض على اؼبرء )اؼبنفاة(، فهذه األمكنة ىي أمكنة إقامة وثبات للقيد 

، (4)باإلقامة اليت تبعد اؼبرء عن العاَف اػبارجي وتعزلو عنو، بل تقيد من حريتو"واغببس واإلكراه. فاألمكنة اإلجبارية معنية 
وىذا اؼبكاف بعكس اؼبكاف األليف االختياري، ومن الطبيعي أاّل جيد النازؿ فيو اغبريّة يف اختيار مّدة إقامتو ومكاٍف خاٍص 

فيو من ملّذات اغبياة اػبارجية صبيعاً، ويُبعد سبامًا عن  بو للمبيت فيو ونوعية الطعاـ اليت ُيّبها، ألنّو مكاف ُُيـر اؼبرء
 مشاركتو وتفاعلو مع العاَف اػبارجي، وكّل ذلك يفرض عليو من قبل غَته من أصحاب القرار.

 ومن أمثلة ذلك:     
يا –صار لي "كنظر )مركاف بن الحكم( إليها )زكجة المسجوف(، كإلى حيسًنها، كقعٍت منوي موق ى اإلعجاب كاالستحساف، ف

ما  ،قاؿ قحذـه كجد في سجن الحٌجاج ثالثة ه كثالثوف ألفان "، (5)"خصمان، كانتهرني كأمرى بي إلى السجن -أمير المؤمنين
، فقاؿ لو: ما كاف جرميك؟ ، (6)"على أحدو منهم قط ه كال قتله كال صلبه  يىًجبي  "عرض الحجاج سجنو يومان، فأتى برجلو

، ...، فكانت امرأتوي تجدي بي، ...، كدعتني إلى السوًء، فأبيتي ذلك، فقالت: كاهلل، لئن لم ...، قاؿ: كنتي أخان لرجيلو 
تفعل ألصيحٌن كألقولٌن إنك لص، ...، فخرجت ىاربان، ككاف القتلي أىوف علٌي من خيانة أخي، فلقيني عسسي األمير، 

فأخذكني، ...، فعرؼ صدؽ حديثو، كأمرى بلطالقو"
لعزيز بأفَّ الفرزدؽ زاٍف فأرسل إليو جارية، فوثب ، بلغ عمر بن عبدا(7)

كحق ك تينفى منى  ---"فنفاه من المدينة، كقاؿ جرير: نفاؾ األعز  ابني عبدالعزيز  (8)عليها، فركضت، وأخربت عمر بذلك،

                                                      

 .195ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (1)

 .992بها: دحماني سعاد،  ينظر: داللة المكاف في ثالثية نجيب محفوظ، رسالة تقدمت (2)

 .911في الركاية العربية،  جماليات المكاف (3)

 .50-54( جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو، 4)

 .99( أخبار النساء، 5)

 .119( أخبار الظراؼ كالمتماجنين، 6)

 .05( أخبار النساء، 7)

 .143أخبار النساء،  ( ينظر:8)
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لك إلى الوالي، "كاف بمكةى سفيوه يجم  بين النساًء كالرجاؿ على أقبح الرٍّيًب، ...، فشكا أىلي مكةى ذ، (1)"منى المسجدً 
 (2)"فنفاه إلى عرفات

قبد أّف للسجن والنفي إُف خارج اؼبكاف الذي تعيش فيو الشخصية تأثَتاً كبَتاً يف نفسيتها وحريّتها، ألنّو ُيدُّ من 
لباً حريّتها ويعزؽبا عن العاَف الذي تعوَّدت العيش فيو؛ إُف مكاف غريب عنها ال تعرؼ فيو صاحباً وال قريباً، فيؤثر ذلك س

على نفسيتها، ومن الطبيعي أف نرى بعضًا من الشخصيات قد ُسجَنْت من دوف هتمة وال دليل؛ ألنّو يف أغلب األحياف 
يتغَتوف شيئًا فشيئًا إُف طاغية أو ظاَف سواء  -حىت لو كانوا من عامة الشعب-الذين يتوّلوف زماـ اغبكم والسلطة 

 بإرادهتم أو بغَتىا.
األماكن إجبارية، أي ىي أماكن أجربت الشخصية على اإلقامة هبا، ومن غَت إرادهتا، فلم إّف اإلقامة يف ىذه  

تكن ـبَّتة بُت أماكن أخرى. وازبذت )ىذه األماكن( شروطًا عقابية صارمة يف حّق الشخصية، فبا أنتج لديها عبلقة 
  (3)عي.تنافر شعوري بينها وبُت تلك األماكن، وىذه العبلقة نتجت لدى الشخصية عن و 

لئت الشوارع باللصوص 
ُ
وال نستطيع تعميم ذلك على السجَّانُت وال اؼبساجُت صبيعاً، فلوال وجود السجوف ؼب

واجملرمُت ...إٍف، وانتشر الفساد وعّمت الفوضى، فقد يكوف السجن كجهاز لتغيَت األفراد؛ أي قد يؤدي دوره 
نية، وقد يكوف مكانًا لتبلقي األفكار وتبادؿ اآلراء وخلق اإلصبلحي اؼبنوط بو، يقـو بتغيَت قيم اؼبساجُت اإلنسا

الصداقات وتلقي اؼبعرفة، فَتويض النفس البشرية ويعّلمها التسامح واؼبروءة، وأيضًا ؽبذا االنغبلؽ دوٌر مهم يف استحضار 
.   (4)الذكريات، والتفكَت يف األسباب اليت أدت إُف تداعي القيم اإلنسانية يف نفس اجملـر

 لمكاف التأريخي:ا-9
يطلق اؼبكاف التأرخيي على "اؼبكاف الذي ُيستحضر الرتباطو بعهد مضى أو لكونو عبلمة يف سياؽ الزمن، 

و ىو اؼبكاف الذي "سبتد جذوره ، أ(6)، فهو "اؼبكاف الذي ال ينفصل عن الزماف"(5)وىكذا يتخذ اؼبكاف شخصية زمانية"
ية فاستقر يف الذاكرة البشرية، لتستحضره على مّر العصور جذوره يف أعماؽ اؼباضي حيث جرت عليو وقائع تأرخي

، إّف اؼبكاف التأرخيي ىو "ما (7)واألجياؿ، ؼبكانتو االجتماعية أو النفسية أو الدينية أو القومية أو الفكرية لدى اإلنساف"
 حضوره ، وازداد(8)ليت ينتمي إليها"تفوح منو رائحة القروف واألجياؿ السالفة مشَتاً خبصوصية إُف اعبذور التأرخيية العريقة ا

 تارخيي مكاف ىو بل اؼبّؤلف، القصصي وخياؿ السرد تقنيات صنعتو مفًتضاً، متخيبلً  مكانًا ليس ألنّو وتأثَته حضوره

                                                      

 .143( أخبار النساء، 1)

 .192لظراؼ كالمتماجنين، ( أخبار ا2)

 .944ينظر: لغة النقد األدبي الحديا، د.فتحي بوخالفة،  (3)

 .53ينظر: جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو،  (4)

 .95حركية اإلبداع دراسات في األدب العربي الحديا، د.خالدة سعيد،  (5)

  .9/09، -لمكافالوصف كبناء ا-( البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ 6)

 .190مقامات ابن الجوزم،  (7)

 .903الفضاء الركائي عند جبرا إبراىيم جبرا،  (8)
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وىوية، وىذه اػبصوصية جعلتو خَت ُمعٍُت للمؤلف على ما أراد ربقيقو؛ وىو إيهاـ اؼبتلقي بأّف ما  وجود لو فعلي حقيقي
أخبار ما ىي إال أخبار واقعية وحقيقية، قد وقعت يف اؼباضي، ومن اؼبمكن أف تقع يف اغباضر واؼبستقبل؛  ذُكَر لو من

فالتأريخ كما ىو معروؼ يُعيُد نفسو، لذا عمد إُف ذكر ىذه األماكن بكثرة، الرتباطها الوثيق باألحداث والوقائع 
 التأرخيية، والسيما يف بدايات األخبار، ومن أمثلة ذلك:

صلى )رسوؿ اهلل  :فقاؿ ؟ممن أنتم :قاؿ"، (1)"يسألني أف أستهدم صاحبو شيئان  مصرقد جاءني خليفة صاحب "
كػػاف "،(2)"يسػػمى مػػاءن فأكىمػػو أنٌػػو مػػن العػػراؽ كإنٌمػػا أراد أنٌػػو خلػػق مػػن نطفػػة العػػراؽنحػػن مػػن مػػاء ككػػاف  (اهلل عليػػو كسػػلم

فكٌل من غزاه من الملػوؾ رجػ   ،كلم يكن لو بابه ظاىره  ،لٌثرثارقد بنى حصنان يسٌمى ا -اليونانيينملك -الٌساطركف الملك
عن أنس قاؿ لمػا ىػاجر رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم كػاف  "،  (3)"فارسملك  عنو خائبان حٌتى غزاه سابور ذك األكتاؼ

فيقولػوف مػن ىػذا بػين  فكػاف يمػر بػالقـو الشػاـرسوؿ اهلل يركب كأبو بكر رديفو ككاف أبو بكر يعرؼ الطريػق الختالفػو إلػى 
مػن  البصػرة"كػاف للحجػاج قػاض ب، (5)"الػر ـك"فمضى حتى قدـ على ًىرىٍقلى ملػًك ، (4)"يديك يا أبا بكر فيقوؿ ىاد يهديني

فقػػاؿ لػػو: يػػا أبػػا حميػػر فػػأين  العػػراؽيقػػاؿ لػػو أبػػو ًحميىػػر، فحضػػر الجمعػػة فمضػػى يريػػدىا، فلقيػػو رجػػله مػػن  الشػػاـمػػن أىػػل 
؟ فانصػرؼ راجعػان إلػى بيتػو، فلمػا كػاف مػن تذىب؟ قاؿ: إلى الجمعة، ف قاؿ: ما بلغك أف األمير قػد أخَّػر يػـو الجمعػة اليػـو

الغد قاؿ لو الحجاج: أين كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة؟ قاؿ: لقيني بعض أىل العراؽ فأخبرني أف األميػر أخَّػر 
 . (6)"لجمعة ال تؤخَّرالجمعة فانصرفت، فضحك الحجاج كقاؿ: يا أبا حمير أما علمت أف ا

قبد أّف اؼبؤلف عمد إُف ذكر أظباء األماكن اليت لديها حضور تأرخيي أو مرتبطة باألحداث والوقائع التأرخيية 
، الفارس، ....إٍف(، فقد تكوف ىذه األماكن ال تزاؿ قائمة بأظبائها أو زالت   مثل )مصر، العراؽ، الشاـ، اليوناف، الرـو

 ت واؼبمالك، ولكلٍّ منها دالالهتا اليت نستشفُّها من تأرخيها العريق. كما تزوؿ اإلمرباطوريا
سبثػػػػل: مصػػػػر العلػػػػـو واؼبعرفػػػػة، والشػػػػاـ  أرض األنبيػػػػاء ومنبػػػػع الرفاىيػػػػة والػػػػًتؼ، واليونػػػػاف  اغبكمػػػػة، والػػػػرـو القػػػػوة 

ه األمػػاكن التأرخييػػة األمهيػػة فػػأوُف ؽبػػذ (7)العسػػكرية، أّمػػا العػػراؽ فمهػػد اغبضػػارات وعاصػػمة اػبلفػػاء ومنبػػع العلػػـو واؼبعرفػػة،
القصوى من بُت صبيع األنواع اؼبذكورة سػابقاً، والسػيما العػراؽ؛ فهػو أحػبُّ مكػاف علػى قلػب اؼبؤلػف؛ ألنّػو "مػوطن اؼبؤلػف 

فقػػد ذكػػره  ،(8)الػػواقعي )ابػػن اعبػػوزي(، إذ ترعػػرع علػػى أرضػػو، وتعلّػػم فيػػو فاكتسػػب ثقافػػة واسػػعة يف شػػىت العلػػـو واؼبعػػارؼ"
راؽ( أو ذكر مدنو مثل )بغداد، البصرة، الكوفة، تكريػت، ...إٍف(، أو أهنػاره )دجلػة والفػرات(، وؿببّلتػو وشػوارعو باظبو )الع

                                                      

 .05أخبار األذكياء،  (1)

 .42أخبار الظراؼ كالمتماجنين،  (2)

 .192أخبار النساء،  (3)

 .92( أخبار األذكياء، 4)

 .145( أخبار النساء، 5)

 .55-53أخبار الحمقى كالمغفلين،  (6)

 .199ينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية،  (7)

 .193مقامات ابن الجوزم،  (8)
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وقراه ...إٍف، والسيما يف ىذا النموذج األخَت الذي ُيمل داللة واضحة على مدى الػدىاء والػذكاء والفطنػة الػيت يتميػز هبػا 
ذا التعريف ألىل العراؽ يف اآلثػار اػبربيػة لػػ)ابن اعبػوزي( صبيعػاً، وردبػا يعػزى أىل العراؽ دوف األمصار األخرى، وقد ساد ى

الػدفاع عػن أىلػو وأرضػو، فضػبلً  -كػأي فػرد آخػر يف ىػذا الػوطن-ذلك إُف إحساسو باالنتماء إُف ببلده، وربملو مسػؤولية 
 والفكػري، ألنّػو مكػاف اػبلػق واإلبػداع والفػن عن أّف العراؽ ال ميّثل فقا اغبضور التأرخيي، بػل ميثّػل اغبضػور اؼبعػريف والثقػايف

 واغبضارة معاً.
ويرجع أحد الباحثُت عّلة ىذا التعدد يف اؼبكاف إُف "أّف تغيَت األحداث وتطوُّرىا يَفًَتُض تعددية األمكنة 

احد تتنوع واتساعها أو تقلصها، ...، لذلك ال ميكننا أف نتحدث عن مكاف واحد يف الرواية، بل إّف صورة اؼبكاف الو 
، فضبًل عن "أّف اإلنساف حبركتو وفعلو، ىو الذي ُيشكيل اؼبكاف، ويقيم أعمدتو، (1)حسب زاوية النظر اليت يُلتَػَقُا منها"

والدافع غبركة اإلنساف تلك، ربركها دوافع رئيسية ثبلثة: الرعب، دبختلف مصادره االجتماعية والسياسية والفكرية. 
حركة اإلنسانية، ...، والتاريخ، وىو الزمن الذي يُعطي للمكاف تلك القيمة اؼبتغَتة من عهٍد واعبنس، وىو ؿبرؾ وحافز لل

دبعٌت أنّو جيعلو متحفاً؛ إّما للعواطف، ، (2)آلخر، ويقـو بعملييت، االثبات والنسخ اؼبتبادلُت، على مدار العصور والعهود"
لؤلحجار واؼببلبس والعربات واألشياء اؼبادية األخرى، أو إف شهد قصة حب، أو لؤلفكار، عند والدة أفكار عظيمة، أو 

 (3)للتأريخ إذا حصل فيو اغبروب واؼبعارؾ والنزاعات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .34( بنية النص السردم، 1)

 .44( جماليات المكاف في الركاية العربية، 2)

 . 44ينظر: المصدر نفسو،  (3)
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 استنتاجات
 

 آلثار اػبربية لػ)ابن اعبوزي(، إُف ؾبموعة من النتائج ميكن أف نوجزىا على النحو اآليت:لخلصت ىذه الدراسة، 
 
  ّاألدبية للمؤلف مع  ومن خبلؽبا نستطيع بياف اؼبقدرة األخرى، نواعللخرب ظبات خاصة سبّيزىا من بقية األ إف

 استنباط وتدبر ؾبموعة من اؼبقاصد اليت أراد السارد إيصاؽبا إُف اؼبتلقي.
  دبا ال يؤثر يف فهم اؼبعٌت، يتمّيز اػبرب خباصية اإلختزاؿ أو اإلجياز أو االقتصاد يف التعبَت دبا ال يعيُبو، والتكثيف

والتلميح توضيحًا لبعض الغموض الذي قد يكتنف اػبرب، فمن أىم ما اسًتعى اىتماـ اإلخباريُت التقليل من 
 اؼبساحة النصية لؤلخبار.

 ابن اعبوزي( تقنيات سردية ذات كفاءة إجرائية عالية، ردّبا نستطيع القوؿ بأهّنا توازي اؼبفاىيم والقوانُت استعمل( 
السردية اغبديثة اليت صاغها ؾبموعة من كبار اؼبنظرين أمثاؿ: )جَتار جينيت وتودوروؼ، وغَتمها(، وؽبذا وجدنا 

نصوص اػبربية على نظريات السرد اغبديثة دبناىجها اؼبختلفة، وردّبا يكوف االنفتاح مؤشرًا مهماً لانفتاحًا كبَتًا ل
 يُنبئ عن قوة وقدرة اإلبداع والتجديد فيها. 

  ربتوي ىذه النصوص اػبربية على صبلة من األنساؽ التأرخيية والدينية والواقعية، فقد توّصلت ىذه الدراسة إُف أّف
سياقها ُيمل منظومات فكرية واجتماعية وفلسفية وسياسية عربت عن روح العصر، وعن الرؤية الذاتية لػ)ابن 

اجملتمع )النفسية والسياسية والفكرية( عرب نظرة  اعبوزي( اليت تتصل بتجربتو الشخصية، وقد حاوؿ رصد مشاكل
فاحصة دقيقة خبَتة بأحواؿ اجملتمعات وقضايا العصر، ؿباواًل تنبيو القارئ على بعضها، ووضع حلوؿ لبعضها 

 اآلخر. 

 لعب السارد أو الراوي األوؿ اؼبتمّثل بذات )ابن اعبوزي( دورًا كبَتًا يف استقصاء ما أمكنو من أخبار متوافقة 
ومنسجمة مع عناوين كتبو ومضامُت أبواهبا، من ـبتلف اؼبصارد واؼبراجع اؼبتوفرة لديو وظباعاً من غَته، فضبًل عن 

 بياف مدى اىتمامو باعبانب الًتبوي والتعليمي لتنشئة أفراد اجملتمع بشكل سليم.
  أولئك الساردين ينتهي قاـ )ابن اعبوزي( بصياغة ىذه األخبار من جديد بأسلوب أدي خاٍص بو، ألّف عمل

دبجّرد إيصاؿ منت األخبار إُف اؼبؤليف، ولديو اغبرّيّة يف صياغتها من جديد، ولكن عليو االلتزاـ دبضموف 
 األخبار؛ أي ربويل ىذا اؼبنت اغبكائي إُف اؼببٌت اغبكائي.

 تعقيد، وقد قاـ بتصحيح اعتمد )ابن اعبوزي( يف ىذه اآلثار اػبربية على األسلوب السهل اؼبمتنع البعيد عن ال
األخطاء اللغوية وتلخيص بعضها، وكثَتاً ما كاف يُنهي اػبرب عند وصولو إُف اؼبعٌت واؽبدؼ اؼبطلوب، وال يكمّلو 

 إال إذا كاف اؼبعٌت حباجة إُف إسبامو قاصد من ذلك اإلجياز.

 (مسركد لوالسارد كالمسركد كال) مكونات الخطاب السردم نلحظ أف ىناؾ عبلقة تكاملية بُت ،
فمن غَت اؼبمكن أف قبد خربًا من األخبار خيلو من إحداىا، وذلك يرجع إُف ىذه العبلقة اليت فرضت 
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سلسلة مًتابطة ال نستطيع ربديد أمهّية ىذه اؼبكونات فيها بشكل منفرد، وإمّنا تتحدد دبدى عبلقتو 
 بالعنصرين اآلخرين، فبل وجود لنص سرديٍّ خربي إال باجتماعها. 

 تأدية صبلة من الوظائف داخل النص السردي، اليت قد حددناىا وفق اؼبناىج السردية  الساردع على عاتق وق
اغبديثة وطبيعة ىذه اآلثار اػبربية، وأداء السارد ؽبذه الوظائف داللة حّية على سعة اطبلعو ونفاذ بصَتتو يف 

وأسهمت ، و واىتمامو البالغ هبذه اآلثار اػبربيةؾباؿ التأليف األدي، وؿباولة التأثَت يف اؼبتلقي وجذب انتباى
ىذه الوظائف ؾبتمعة يف الكشف عن اؼبنهج الذي اتبعو يف سرد أخباره وبياف وإيضاح مضامينها 

 ومقاصدىا.
  سرَّد اػبطاب اؼب)فقد ظهرت تلّونًا ملحوظًا يف نقل اػبطاب لدى )ابن اعبوزي( ما بُت  المسركدأّما يف

فبا يزيد من صبالية وفنية النص اػبربي أو السردي، ومن الطبيعي أف قبد تحضر(، ػبطاب اؼبساوَّؿ و اػبطاب احملو 
 إحداىا يف نص ما، أو قبدىا ؾبتمعة معاً لتشكيل نص خربي.

  فإنّو َف يكتِف بتقبل السرد، بل ضبل على عاتقو وظائف وأدوار ـبتلفة، فغالبًا ما: المسركد لوأّما بالنسبة إُف ،
قبل  السارد والقارئ، أو يقـو بالتشخيص؛ أي ربديد ظبات السارد، أو تأكيد اؼبوضوع اؼبطروح منيتوّسا بُت 

 ، يبُّت عن مدى أمهّية ىذا اؼبكوف السردي يف بناء النص اػبربي ومشاركتو وعبلقتو بغَتىا من اؼبكونات.السارد
  فوجد الباحث أّف ىذين رد الذاتيالسرد الموضوعي كالسيف ىذه اآلثار اػبربية بُت  أساليب السردتباينت ،

غياب السارد الكّلي العلم يف بعض األخبار وظهور السارد األسلوبُت مهماف يف البناء السردي، فضبًل عن أّف 
نظر متباينة من )الرؤية اػبارجية والرؤية الداخلية(، فلكلٍّ منهما فنياتو،  احملدود العلم يعطي السرد وجهات

ائر )أنا، أنت، ىو( يدفع اؼبلل عن اؼبتلقي، ولكن بدا األسلوب األوؿ )السرد اؼبوضوعي( واالنتقاؿ ما بُت الضم
أكثر ىيمنًة من األسلوب الثاين )السرد الذايت( يف الرؤيا السردية إثَر ظهور السارد العليم جبميع تفاصيل 

مع عدـ اقتصاره عليو، وقد  أنّو يقًتف يف ىذه اآلثار اػبربية بشكل عاـ، بالنسق اؼبتتابعالنصوص اػبربية، 
 يعود ذلك إُف كوهنما نسقاً وسرداً، معروفُت على نطاؽ واسع والسيما لدى أغلب األدباء الكبلسيكيُت،

 .وقد جعل ىذه اآلثار اػبربية تقًتب من السرد الكبلسيكي

  الوصف ىي )استعاف يف سرده بالوسائل اؼبتبعة يف بناء النص السردي و فقد  كسائل السردأّما من ناحية
( اللذاف لعبا دورًا مهمًا يف التعبَت عن األغراض واؼبضامُت الواردة يف ىذه األخبار، فضبًل عن بياف كالحوار

 الناحيتُت اعبمالية واؼبعرفية لؤلماكن والشخصيات واألشياء القائمةس فيها.

  ىذه اآلثار اػبربية على  تقـو يفووسيلًة فّعالًة يف بناء األخبار،  الوصفكشفت الدراسة عن مدى أمهية
حسبما يتطلب اؼبوقف يف  استعمالوأجاد )ابن اعبوزي( توظيفو وأحسن  وقدواالنتقاء،  االستقصاء : مبدأي

الوظيفة التزيينية أك الزخرفية، كالوظيفة التفسيرية أك الرمزية، كالوظيفة وظائفو الثبلث اؼبعروفة؛ ىي )
بيانية مثل: )التشبيو واالستعارة والكناية واجملاز(، وهبذا فإّف الوصف  وقد استعاف يف وصفو بأساليب، (اإليهامية
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عند )ابن اعبوزي( وسيلة فّعالة غَت معطٍل أو دخيٍل على اػبرب أو السرد، بل لديو وظائف يؤديها ومقاصد 
 يوصلها إُف اؼبتلقي. 

  ت اغبوار اليت قد تقتصر على يف األخبار، فقد أظهرت الدراسة بعضًا من ظبا الحوارأّما من ناحية خصائص
اً، ويتَّسُم بقصر القواـ واإلجياز والتكثيف، وذلك ألّف  ىذه اآلثار اػبربية، منها: ما جاء اغبوار فيها موجزًا ومعربي
ىذه األخبار يف األساس قصَتة القواـ نسبة إُف األنواع السردية األخرى، وقد يطوؿ اغبوار أحياناً لتوضيح مسألة 

)ابن اعبوزي(  استعملو  ،نة للقارئ أو بيانًا عن اؼبقدرة اللغوية لشخصية من الشخصيات اػبربيةأو حالة معيّ 
  يف أخبار قليلة جداً. اللغة العربية الفصيحة بداًل من اللغة العربية العامية يف اغبوار، إالّ 

  )نصو السردي من  نفسها اليت اعتمد عليها الراوي اغبديث يف بناء عناصر السرداستعمل )ابن اعبوزي
 )اغبدث، والشخصية، والزماف، واؼبكاف، واللغة(.

  ّنسق التتاب ، كنسق فقد وّظف السارد عّدة أنساؽ لبناء النص اػبربي منها ) بالحدثا فيما يتعّلق أم
من قبلو ىو )نسق التتابع( وردّبا يعود ذلك إُف   استعماالً (، ولكّن األغلب واألكثر التضمين، كالنسق الدائرم

بُت الساردين قدمياً، وَف جيد الباحث إاّل مثااًل واحداً على النسق  استعماالً ونو األقدـ بُت األنساؽ أو األكثر ك
الدائري، وقد يكوف ذلك من قبيل التنويع من لدف السارد ال غَت ألنّو َف يكن معروفًا بقدر األساليب األخرى 

 قدمياً.

  الوسيلة المباشرة أك الطريقة وسيلتُت، مها: وتصويرىا على  أخباره شخصياترسم  وزي( يف)ابن اعباعتمد
أّما بالنسبة إُف اؼبرجعيات اليت استقى منها )ابن ، التحليلية، كالوسيلة غير المباشرة أك الطريقة التمثيلية

ٌت أفَّ (؛ دبعالتأريخية، كالتراثية، كالدينية، كالواقعيةهي )فاعبوزي( شخصياتو يف كتابة ىذه اآلثار اػبربية، 
ىيمنة النظرة الواقعية كانت السائدة يف رسم أو وصف الشخصية، فبل بدَّ أف تتوافر فيها أغلبية اػبصائص أو 
الصفات أو السمات اإلنسانية، حىت الشخصيات اغبيوانية اليت جاء هبا كانت من قبيل الوعظ واإلرشاد 

 نية.والتعليم، ولديها الصفات التقريبة نسبياً من الصفات اإلنسا

 (، وقد غلب الزمن الطبيعي اؼبكّوف الزمن النفسي، كالزمن الطبيعيعلى )اػبربية يف ىذه اآلثار  الزماف نقسمأ
من )الزمن التأرخيي، والزمن الكوين( على الزمن النفسي، وقد يعزى ذلك إُف حرص )ابن اعبوزي( على إيهاـ 

أو قد يعزى إُف أّف حية الزمنية من جهة أخرى، اؼبتلقي دبصداقية ىذه األخبار من جهة، وتوثيقها من النا
 .استعماؿ ىذا األسلوب كاف سنة متبعة لدى اإلخباريُت

  الترتيب السردممن حيث  تقنيات اؼبعروفة يف الدراسات السردية اغبديثةال استعماؿعبأ )ابن اعبوزي( إُف 
حة نصية أكرب من االستباقات، (، وقد شغلت االسًتجاعات مسااالسترجاع، كاالستباؽالذي يشمل تقنيات )

يف األخبار  )االستباؽ( استعماؿأّما بالنسبة لقّلة االسًتجاع، هبا وردّبا يرجع ذلك إُف تعدد الوظائف اليت تقـو 
فيعود إُف أّف كشف ما سيقع قبل وقوعو ال ينسجم مع عنصري التشويق واؼبفاجأة الفنيُت، لذا فإّف )ابن 
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حرصًا منو على إبقاء اؼبتلقي منجذبًا إُف أحداث ىذه  استعمالوعدـ اإلكثار من اعبوزي( حاوؿ قدر اؼبستطاع 
 .األخبار حىت النهاية ومتلهفاً ؼبعرفة هنايتها

   )تسري  ، واليت تشمل تقنيات )الحركة السردية أك الديمومة أك المٌدةأخرى وىي بتقنية استعاف )ابن اعبوزي
لسرد بنوعيو يف اؼبرتبة األوُف وإبطاء السرد بنوعيو يف اؼبرتبة الثانية، (، وقد جاء تسريع اكإبطاء السرد، السرد

ؽبذه التقنية قد يعزى إُف الطبيعة البنائية للخرب، ألهّنا سبيل إُف اإلجياز  استعمالووننّوه إُف أّف ىذه الكثرة يف 
سرد )اؼبشهد، والوقفة( فهو تقنية واالختزاؿ يف أغلب اغباالت بداًل من اإلطالة واإلسهاب، أّما بالنسبة إلبطاء ال

تقنية التواتر بالنسبة إُف . أّما وإراحة القارئ من السيبلف السردي وتبطئتو، فّعالة يف إيقاؼ اغبركة الزمنية للسرد
تكثيف الدالالت والعبارات الطويلة وتقليل اؼبساحة السردية  فقد استعملها )ابن اعبوزي( من أجل أك التكرار

 بأقل ما ميكن من األلفاظ عن األحداث واغباالت.للخرب، فيعرّب 
   المكاف العاـ أك المفتوح، فقد كشفت الدراسة عن تعدد ملحوظ يف األماكن ما بُت  المكافأّما من ناحية

د حضور ىذه األماكن يف ياازد يعزى السبب من وراء ، وقدكالمكاف الخاص أك المغلق، كالمكاف التأريخي
للوقائع  اً حّيز بصفتو اف ؽبا دور فبيز ومهم فك ية وواقعية، شأهنا شأف األخبار نفسها،األخبار إُف كوهنا حقيق

االجتماعية واالقتصادية واألحداث؛ أي وظَّف اؼبكاف ػبدمة اغبدث من جهة، وللكشف عن األبعاد النفسية و 
 .، ولكّل منها دالالت متباينةللشخصيات
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 .القرآف الكرًن 

 ( )ىػ370أخبار اغبمقى واؼبغفلُت، صباؿ الدين أي الفرج عبدالرضبن بن علي البغدادي الشهَت بػ)ابن اعبوزي-
لبناف، -لبناف، اؼبكتبة العصرية، بَتوت-ىػ(، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت375

 ـ.4070 -ىػ7217

 ( )ىػ(، 375-ىػ370أخبار األذكياء، صباؿ الدين أي الفرج عبدالرضبن بن علي البغدادي الشهَت بػ)ابن اعبوزي
لبناف، اؼبكتبة العصرية، -مر: الّداين بن ُمنَت آؿ َزىوي، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت

 ـ.4077 -ىػ7214لبناف، -بَتوت

  ىػ370اؼبتماجنُت، صباؿ الدين أي الفرج عبدالرضبن بن علي البغدادي الشهَت بػ)ابن اعبوزي( )أخبار الظيراؼ و-
ىػ(، بعناية: بّساـ عبدالوىاب اعباي، اعَبّفاف واعباي للطباعة والنشر، دار ابن حـز للطباعة والنشر والتوزيع، 375
 ـ.7775 -ىػ7276، 7لبناف، ط-بَتوت

 ىػ(، إعتٌت 375-ىػ370ي الفرج عبدالرضبن بن علي البغدادي الشهَت بػ)ابن اعبوزي( )أخبار النساء، صباؿ الدين أ
لبناف، اؼبكتبة -بو وفهرسو: بركات يوسف ىّبود، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت

 ـ.4003 -ىػ7244لبناف، -العصرية، بَتوت

  7األردف، ط-يف عبداهلل(، عاَف الثقافة للنشر والتوزيع، عّمافصيد اػباطر، ابن اعبوزي، تح: )ؿبمد علي وشر ،
 ـ.4004

 لبناف، -لفتة الكبد يف نصيحة الولد، ابن اعبوزي، قدـ لو وعّلق عليو مرواف قباين، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتوت
 ىػ.7204

 المراج :
 ـ.7760لبناف، -ر، بَتوتأبعاد التجربة الفلسفية، ماجد فخري، دار النهار للنش 

 7لبناف، ط-االذباىات األدبية يف القرف العشرين، ألربيس، تر: جورج طرابشي، منشورات عويدات، بَتوت ،
 ـ.7743

 أثر الًتاث الشعيب يف الرواية العراقية اغبديثة، د.صربي مسلم ضبادي، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت- 
 ـ.7760، 7لبناف، ط

  ـ.4003لبناف،  -أنطونيوس بطرس، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، طرابلسمذاىبو، -أنواعو -األدب تعريفو 

 ـ.7756، 5ط مصر،-القاىرة ، د.عزالدين إظباعيل، دار الفكر العري،-دراسة ونقد- األدب وفنونو 

  ،األدب والواقع، )روالف بارث، وفليب ىاموف، وأياف واط، وميكائيل ريفاتَت(، تر: اعبليل األزدي وؿبمد معتصم
 ـ.7774، 7ات اإلختبلؼ، اعبزائر العاصمة، طمنشور 

  أساس الببلغة، اإلماـ الكبَت جار اهلل أي القاسم ؿبمود بن عمر الزـبشري، تح: أ.د.عبدالرحيم ؿبمود، عّرؼ بو
 ـ.7757-ىػ7177لبناف، -األستاذ الكبَت: أمُت اػبوِف، دار اؼبعرفة للطباعة والنشر، بَتوت
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  6، أضبد الشايب، مكتبة النهضة اؼبصرية، مصر، ط-ية ألصوؿ األساليب األدبيةدراسة ببلغية ربليل–األسلوب ،
 ـ.7770

  أشكاؿ الزماف واؼبكاف يف الرواية، ميخائيل باختُت، تر: يوسف حبّلؽ، منشورات وزارة الثقافة يف اعبمهورية العربية
 ـ.7770السورية، دمشق، 

 ـ.7764، 7العراؽ، ط-ر الشؤوف الثقافية العامة، بغدادإشكالية اؼبكاف يف النص األدي، ياسُت النصَت، دا 

  )ًد.أظباء أضبد معيكل، عاَف -دراسة تطبيقية –األصالة والتغريب يف الرواية العربية )روايات حيدر حيدر منوذجا ،
 ـ. 4077األردف،  –الكتب اغبديث، أربد 

  اليايف، منشورات ارباد الكتاب العرب، ، د.نعيم -دراسات نقدية يف النظرية والتطبيق–أطياؼ الوجو الواحد
 ـ.7775سورية، -دمشق

  ـ.4004سورية، –، خليل اؼبوسى، مطبعة اليازجي، دمشق-بنية وتارخياً ومناذج تطبيقية–آفاؽ الرواية 

 ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 134األماِف يف لغة العرب، أبو علي إظباعيل بن القاسم القاِف البغدادي )ت
 ـ.7756-ىػ7176ناف، لب-بَتوت

  7باريس، ط –حبوث يف الرواية اعبديدة، ميشاؿ بوتور، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بَتوت ،
 ـ.7764

 ـ.7744لبناف، -البداية والنهاية، ابن كثَت، مكتبة اؼبعارؼ، بَتوت 

 ـ.7761راؽ، الع-البطل يف الًتاث، د.نوري ضبودي القيسي، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد 

  ببلغة اػبطاب وعلم النص، د.صبلح فضل، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف
 ـ.7774(، الكويت، 742واآلداب، عاَف اؼبعرفة عدد )

 ـ.4006لبناف، -ببلغة اؼبكاف قراءة يف مكانية النص الشعري، فتحية كحلوش، مؤسسة االنتشار العري، بَتوت 

 ببلغة والسرد )جدؿ التصوير واغبجاج يف أخبار اعباحظ(، د.ؿبمد مشباؿ، منشورات كلية اآلداب والعلـو ال
 ـ.4070اؼبغرب، -اإلنسانية، جامعة عبداؼبلك السعدي، مطبعة اػبليج العري، تطواف

 أليف والًتصبة والنشر، بناء الرواية، أودين موير، تر: إبراىيم الصَتيف، مر: د.عبدالقادر القا، الدار اؼبصرية للت
 ـ. 7743مصر، -القاىرة

 ـ.7764، مصر-بناء الرواية، عبدالفتاح عثماف، مطبعة التقدـ، القاىرة 

  د.سيزا أضبد قاسم، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، مصر، -دراسة مقارنة لثبلثية قبيب ؿبفوظ–بناء الرواية ،
 ـ.7762

  حسن ضبيد، أضبد عزّاوي، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق بناء الشخصية يف الرواية قراءة يف روايات– 
 ـ.4005سورية، 

  د.شجاع مسلم العاين، دار الشؤوف الثقافية -القسم األوؿ: بناء السرد–البناء الفٍت يف الرواية العربية يف العراؽ ،
 ـ.7772العراؽ،  –العامة، بغداد 
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  د.عبداهلل إبراىيم، طباعة -لنظم السرد والبناء يف الرواية العراقية اؼبعاصرةدراسة –البناء الفٍّت لرواية اغبرب يف العراؽ ،
 .7766، 7العراؽ، ط-ونشر دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد

  د.شجاع مسلم العاين، وزارة الثقافة -القسم الثاين: الوصف وبناء اؼبكاف–البناء الفٍت يف الرواية العربية يف العراؽ ،
 ـ.4000العراؽ، -ر الشؤوف الثقافية العامة، بغدادواإلعبلـ، دا

  األردف، -، د.الشريف حبيلة، عاَف كتب اغبديث، إربد-دراسة يف روايات قبيب الكيبلين–بنية اػبطاب الروائي
 ـ.4070-ىػ7217، 7ط

  )ارباد  ، د.ناىضة ستار، من منشورات-دراسة–بنية السرد يف القصص الصويف )اؼبكونات، والوظائف، والتقنيات
 ـ.4001سورية، -الكتاب العرب، دمشق

  البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واؼبؤانسة، ميساء سليماف اإلبراىيم، دراسات يف األدب العري، منشورات اؽبيئة
 ـ.4077سورية، -، دمشق-وزارة الثقافة–العامة السورية للكتاب 

 7راوي، اؼبركز الثقايف العري، الدار البيضاء، طالشخصية(، د.حسن حب -الزمن -بنية الشكل الروائي )الفضاء ،
 ـ.7770

 ـ.7755، 1تونس، ط-البنية القصصية يف رسالة الغفراف، حسُت الواد، الدار العربية للكتاب، ليبيا 

 بنية النص السردي )من منظور النقد األدي(، ضبيد غبمداين، اؼبركز الثقايف العري للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت-
 ـ.7777، 7ناف، طلب
 7لبناف، ط-البنية والداللة يف روايات إبراىيم نصر اهلل، أضبد مرشد، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت ،

 ـ.4003

 ىػ7247، 7ج، ط1لبناف، -تأريخ آداب العرب، مصطفى صادؽ الرَّافعي، دار الكتب العلمية، بَتوت-
 ـ.4000

   ،7كوثر ؿبمد علي جبارة، دار اغبوار للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، طتبئَت الفواعل اعبمعية يف الرواية ،
 ـ.4074

  الثقايف العري، دار التنوير، اؼبركز التبئَت(، د.سعيد يقطُت، منشورات  –السرد  –ربليل اػبطاب الروائي )الزمن
 ـ.7767لبناف،  –بَتوت 

  القصة القصَتة(، روالف بارت، تر: عبدالكبَت التحليل النصي )تطبيقات على نصوص من التوراة واإلقبيل و
 ـ.4007سورية، -الشرقاوي، دار التكوين، دمشق

 ىػ.7152لبناف، -تذكرة اغبفاظ، لمس الدين الذىيب، دار الكتب العلمية، بَتوت 

  ىػ(، تح: )د.مهدي اؼبخزومي، ود.إبراىيم السامرائي(، 753ترتيب كتاب العُت، للخليل بن أضبد الفراىيدي )ت
 ىػ.7213، 4إيراف، ط-صحيح: أ.د.أسعد الطَّيب، اؼبطبعة والناشر أسوة، طهرافت

  ،(، دار الرشيد للنشر، بغداد414سلسلة دراسات )تطور الرواية العربية اغبديثة يف ببلد الشاـ، إبراىيم السعافُت-
 ـ.7760العراؽ، 
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  د.وافية بن -واية عمارة يعقوبياف والفيلمدراسة يف السرديات اؼبقارنة لر –تقنيات السرد بُت الرواية والسينما ،
 ـ.4077، 7لبناف، ط-مسعود، منشورات زين، بَتوت

 7770، 7لبناف، ط-تقنيات السرد الروائي يف ضوء اؼبنهج البنيوي، د.ميٌت العيد، دار الفاراي، بَتوت. 

 ـ.7775، 7سورية، ط-ذقيةتقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، دار اغبوار للنشر والتوزيع، البل 
  د.نفلة حسن أضبد العزي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عّماف-قراءة نقدية-تقنيات السرد وآليات تشكيلو الفٍت ،-

 ـ.4070األردف، 

 ـ.4004، 7اؼبغرب، ط-التوالد السردي قراءة يف بعض أنساؽ النص الًتاثي، سعيد جبار، جذور للنشر، الرباط 

 تح، اعبعفي البخاري عبداهلل أبو إظباعيل بن ؿبمدالبخاري،  صحيح اؼبسمى تصراؼبخ الصحيح اعبامع :
 ـ.7765-ىػ7205، 1لبناف، ط-بَتوت ، كثَت ابن دار: الناشر ،البغا ديب د.مصطفىأ.

  د.ؿبمد صابر عبيد -دراسة يف اؼبلحمة الروائية )مدارات الشرؽ( لنبيل سليماف–صباليات التشكيل الروائي ،
 ـ.4074، 7بيايت، عاَف الكتب اغبديث، األردف، طود.سوسن ال

 سوريا، -صباليات التلقي يف السرد القرآين، د.يادكار لطيف الشهرزوري، دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
 ـ.4070، 7ط

 ـ.4002، 7لبناف، ط-صباليات اللغة يف القصة القصَتة، أحبلـ عبداللطيف حادي، دار البيضاء، بَتوت 

 اؼبرفأ البعيد(، مهدي عبيدي، منشورات اؽبيئة العامة  -الّدقل -ليات اؼبكاف يف ثبلثية حنا مينو )حكاية حّبارصبا
 ـ.4077سورية، -السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق

 7لبناف، ط-صباليات اؼبكاف يف الرواية العربية، شاكر النابلسي، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت ،
 ـ.7772

 العراؽ، -صباليات اؼبكاف، جاستوف باشبلر، تر: غالب ىلسا، دار اعباحظ للنشر، وزارة الثقافة واإلعبلـ، بغداد
 ـ.7760

 ـ.7764، 4لبناف، ط-حركية اإلبداع دراسات يف األدب العري اغبديث، د.خالدة سعيد، دار العودة، بَتوت 

 تح: عبدالسبلـ ؿبمد ىاروف، الناشر: دار اعبيل، بَتوتىػ(، 433اغبيواف، أبو عثماف عمرو بن حبر اعباحظ )ت-
 ـ.7774-ىػ7274لبناف، 

 ـ.4071، 7لبناف، ط-اغبوار أُفُقاً للفكر، د.طو عبدالرضبن، الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، بَتوت 

  ،ـ.4007اغبوار خلفيات وآلياتو وقضاياه، د.الصادؽ قسومة، مكسيكلياين للنشر، تونس 

 َتة النبوية، د.السيد علي خضر، رابطة العاَف اإلسبلمي، اؼبركز العلمي للتعريف بالرسوؿ ونصرتو، اغبوار يف الس
 ىػ.7217مصر، 

 ـ.7753مصر، -اغبوار يف القصة واؼبسرحية واإلذاعة والتلفزيوف، طو عبدالفتاح مقلد، مكتبة الشباب، القاىرة 
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  لبناف، -ـ، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، فاتح عبدالسبل-تقنيات وعبلقات السردية–اغبوار القصصي
 ـ.7777، 7ط

  د.ؿبمد القاضي، السلسلة اعبامعية، دار الغرب اإلسبلمي، -دراسة يف السردية العربية–اػبرب يف األدب العري ،
 ـ. 7776، 7لبناف، ط-بَتوت

  ؿبمد معتصم وعبداعبليل األزدي  ، جَتار جينيت، تصدير: جوناثاف كالر، تر:-حبث يف اؼبنهج–خطاب اغبكاية
 ـ.7775، 4وعمر حّلي، اؽبئية العامة للمطابع األمَتية، مصر، ط

  سليماف عشرايت، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، -مقاربة توصيفية عبمالية السرد اإلعجازي –اػبطاب القرآين ،
 ـ.7776، 1ط

  ؿبمد الناصر العجيمي، مركز النشر اعبامعي-لي منوذجاً الشعر اعباى–اػبطاب الوصفي يف األدب العري القدًن ،-
 ـ.4001، 7سوسة، ط-تونس، ومنشورات سعيداف

  د.عبداهلل ؿبمد الغذامي، اؽبيئة اؼبصرية -قراءة نقدية لنموذج معاصر–اػبطيئة والتكفَت من البنيوية إُف التشرُيية ،
 ـ.7776، 2العامة للكتاب، دراسات أدبية، مصر، ط

 ـ.7777سورية، -األدب والنقد، عيسى فتوح، منشورات إرباد الكتاب العرب، دمشق دراسات يف 

  قادة عقاؽ، من -دراسة يف إشكالية التلّقي اعبماِف للمكاف–داللة اؼبدينة يف اػبطاب الشعري العري اؼبعاصر ،
 ـ.4007سورية، -منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق

  د.ميجاف الرويلي ود.سعد البازعي، -ن طبسُت تياراً ومصطلحًا نقديًا معاصراً إضاءة ألكثر م–دليل الناقد األدي ،
 .4000، 4لبناف، الدار البيضاء، ط-اؼبركز الثقايف العري، بَتوت

 ـ.7765، 4لبناف، ط-دينامية النص، د.ؿبمد مفتاح، اؼبركز الثقايف العري، الدار البيضاء، بَتوت 

  مصر، -ىػ(، مطبعة السنة احملمدية، القاىرة573جب )أضبد بن ؿبمد ت الذيل على طبقات اغبنابلة ، ابن ر
 ـ.7734

 .ىػ7275، 4مصر، ط-عبدالرحيم الكردي، دار النشر للجامعات، القاىرة الراوي والنص القصصي، د-
 ـ.7774

 7لبناف، ط-رسم الشخصية يف روايات حّنا مينو، فرياؿ ظباحة، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت ،
 ـ.7777

 ـ.7760العراؽ، -الرواية العراقية وقضية الريف، باقر جواد الزجاجي، دار الرشيد للنشر، بغداد 

  د.ظبر روحي الفيصل، من منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق -مقاربة نقدية  –الرواية العربية البناء والرُّؤيا ،- 
 ـ.4001سورية، 

  د.نضاؿ الشماِف، طبع بدعم من وزارة -طاب يف الرواية التأرخيية العربيةحبث يف مستويات اػب –الرواية والتأريخ ،
 ـ.4004األردف،  -الثقافة، عاَف الكتب اغبديث، عّماف
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 ( دار الشؤوف الثقافية العامة 773الرواية واؼبكاف، ياسُت النصَت، اؼبوسوعة الصغَتة ،)–  وزارة الثقافة واالعبلـ، دار
 ـ.7764راؽ، الع-اغبرية للطباعة، بغداد

 لبناف، -الزماف يف الفكر الديٍت والفلسفي القدًن، د.حساـ اآللوسي، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت
 ـ.7760

 لبناف، دار الفارس، -الزمن يف الرواية العربية، مها حسن القصراوي، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت
 ـ.4002، 7األردف، ط

  ـ.4006، 7لبناف، ط-إشكاليات النوع السردي، ىيثم اغباج علي، االنتشار العري، بَتوتالزمن النوعي و 

 ـ.7775، 7لبناف، ط-الزمن والرواية، أ.أ. مندالو، تر: بكر عباس، مراجعة: إحساف عباس، دار صادر، بَتوت 

 7ؼ، اعبزائر، طالسرد العري القدًن )األنواع والوظائف والبنيات(، إبراىيم صحراوي، منشورات االختبل ،
 ـ.4006

  ، السرد العري مفاىيم وذبليات، د.سعيد يقطُت، منشورات االختبلؼ، اعبزائر، الطباعة: مطابع الدار العربية للعلـو
 ـ.4074-ىػ7211، 7لبناف، ط-بَتوت

  ،ـ.7776السرد يف مقامات اؽبمداين، أمين بكر، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، دراسات أدبية، مصر 

 د.عبداهلل إبراىيم، الناشر: اؼبركز الثقايف العري، -حبث يف البنية السردية للموروث اغبكائي العري–سردية العربية ال ،
 ـ.7774، 7لبناف، ط-بَتوت

  د.األخضر بن السايح، عاَف الكتب -دراسة يف تقنيات السرد–سطوة اؼبكاف وشعرية القص يف رواية ذاكرة اعبسد ،
 ـ.4077،األردف-اغبديث، إربد

 ـ.7774، 6لبناف، ط-سَت أعبلـ النببلء، لمس الدين الذىيب، مؤسسة الرسالة، بَتوت 

  )خليل شكري ىياس، منشوارت ارباد الكتاب -دراسة–سَتة جربا الذاتية يف )البئر األوُف وشارع األمَتات ،
 ـ.4007سورية، -العرب، دمشق

 ـ.4004-ىػ7245، 7األردف، ط-مافالسيميائيات السردية، رشيد بن مالك، دار ؾبدالوي، ع 

 سعيد بنكراد، دار ؾبدالوي، عّماف-رواية )الشراع والعاصفة( غبنا مينو منوذجاً -سيميولوجية الشخصية السردية ،- 
 ـ.4001االردف، 

  ،ـ.7757شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، ابن العماد اغبنبلي، دار الفكر 

 ترصبيت الكتاب إُف العربية واإلقبليزية(، تزفيطاف طودوروؼ، تر: شكري  الشعرية )مع اؼبقدمة اليت خص هبا اؼبؤليف
 ـ.7770، 4اؼبغرب، ط-اؼببخوت ورجاء بن سبلمة، اؼبعرفة األدبية، إصدارات دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء

  ـ.4003سورية، -، د.ؿبمد عزّاـ، من منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق-دراسة–شعرية اػبطاب السردي 
 ـ.4070سورية، -شعرية القصة القصَتة جداً، جاسم خلف إلياس، دار نينوى، دمشق 
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 خالد حسُت حسُت، مؤسسة اليمامة، -اػبطاب الروائي إلدوار اػبراط منوذجاً -شعرية اؼبكاف يف الرواية اعبديدة ،
 ـ.4000، 7اؼبملكة العربية السعودية، ط-الرياض

  ،إظباعيل بن ضباد اعبوىري، تح: أضبد عبدالغفور عطار، دار العلم للمبليُت، الصيحاح تاج اللغة وصحاح العربية
 ـ.7770، 2لبناف، ط-بَتوت

  العراؽ،  –الصوت اآلخر اعبوىر اغبواري للخطاب األدي، فاضل ثامر، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد
 ـ.7774

 ـ.7764العراؽ، -غدادضحك كالبكاء، إدريس الناقوري، دار الشؤوف الثقافية العامة، ب 

  لػ)روالف بارت، وتزفيطاف تودوروؼ، وجَتار جينيت، وولغ غانغ كايزير، -دراسات–طرائق ربليل السرد األدي ،
وأمربطو إيكو، وآف بانفيلد، وجاب لينتفلت، وأ.ج غرمياس، وميشيل راميوف، وفبلدميَت كريز نسكي(، ؾبموعة 

 ـ.7774، 7اؼبغرب، ط-، الرباط7774/7رب، سلسلة ملفات مقاالت مًتصبة، منشورات ارباد كتاب اؼبغ
  ،ـ.4000طرائق ربليل القصة، الصادؽ قسومة، دار اعبنوب للنشر، تونس 

  صبيلة عبداهلل العبيدي، سبُّوز للطباعة والنشر -دراسة يف ببلغة التشكيل والتدليل–عتبات الكتابة القصصية ،
 ـ.4074، 7سورية، ط-والتوزيع، دمشق

 رواية، روالف بورنوؼ ولاير اونيليو، تر: هناد التكرِف، مر: فؤاد التكرِف وؿبسن اؼبوسوي، سلسلة اؼبائة كتاب، عاَف ال
 ـ.7777، 7العراؽ، ط –دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد 

  لتوزيع، ، ياف مانفريد، تر: أماين أبو رضبة، دار نينوى للدراسات والنشر وا-مدخل إُف نظرية السرد  –علم السرد
 ـ.4077 -ىػ7217، 7سورية، ط –دمشق 

  ىػ(، تح: ؿبمد عبدالقادر 234العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو، اإلماـ أي علي اغبسن بن رشيق القَتواين )ت
 ـ.4007-ىػ7244، 7، ط4-7لبناف، -أضبد عطا، منشورات ؿبمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، بَتوت

  7العراؽ، ط –اىيم جربا، إبراىيم جنداري، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد الفضاء الروائي عند جربا إبر ،
 ـ.4007

  ؿبمد عزّاـ، دار اغبوار للنشر والتوزيع، البلذقية-مقاربة بنيوية تكوينية يف أدب نيل سليماف–فضاء النص الروائي ،-
 ـ.7774سورية، 

 .فن األدب، توفيق اغبكيم، دار مصر للطباعة، مصر، د.ت 

 فن الرواية يف اؼبملكة العربية السعودية بُت النشأة والتطور، السيد ؿبمد ديب، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة-
 ـ.7773، 4مصر، ط

  ،ـ.7755فن الشعر، أرسطو، ترصبة وتقدًن وتعليق: د.إبراىيم ضباده، الناشر مكتبة األقبلو اؼبصرية، مصر 

 ـ.7737، 7لبناف، ط-الشرؽ اعبديدة، بَتوت فن القصة، أضبد أبو سعد، منشورات دار 

  ـ.7737، 1لبناف، ط –فن القصة، د.ؿبمد يوسف قبم، دار بَتوت للطباعة والنشر، بَتوت 

  ـ.7753، 4لبناف، ط –فن القصة القصَتة، د.رشاد رشدي، دار العودة، بَتوت 
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 نشورات اؽبيئة العامة السورية الفن القصصي يف النثر العري حىت مطلع اػبامس اؽبجري، د.ركاف الصفدي، م
 ـ.4077سورية، -للكتاب، دمشق

  ـ.7766العراؽ،  –فن كتابة الرواية، دياف فاير، ترصبة: د.عبدالستار جواد، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد 

 ( دار اغب74فن كتابة األقصوصة، مارين الوود، تر: كاظم سعد الدين، سلسلة اؼبوسوعة الصغَتة، العدد ،) رية
 ـ.7756العراؽ،  –للطباعة، بغداد 

  روجـر بسفيلد، تر: دريٍت خشبة، مكتبة هنضة -للمسرح واإلذاعة والتلفزيوف والسينما–فن الكاتب اؼبسرحي ،
 ـ.7742مصر، -مصر، القاىرة

 ىػ7240، 7لبناف، ط-فنوف اغبوار واإلقناع، ؿبمد راشد دمياس، دار ابن حـز للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت-
 ـ.7777

  باف صبلح البّنا، عاَف الكتب -دراسة يف الرواية اإلسبلمية اؼبعاصرة )يف رواية عبداهلل سبلمة(–الفواعل السردية ،
 ـ.4007-ىػ7210، 7األردف، ط-اغبديث، إربد

  ،ـ.7750يف األدب وفنونو، علي بو ملحم، اؼبطبعة العصرية للطباعة والنشر، صيدا 

  نظرية( قرمياس يف اػبطاب السرديGreimas ،ؿبمد الناصر العجيمي، الدار العربية للكتاب، تونس ،)
 ـ.7777

 ـ.7776، 7يف السرد )دراسة تطبيقية(، عبدالوىاب الرقيق، دار ؿبمد علي اغبامي، تونس، ط 

 يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد(، د.عبداؼبلك مرتاض، عاَف اؼبعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا 
 ـ. 7776(، ديسمرب 420اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، العدد: )

  د.قبوى الرياحي القسنطيٍت، دار الفاراي، -دراسة يف اغبدود والبٌت اؼبرفولوجية والداللية–يف نظرية الوصف الروائي ،
 ـ.4006، 7لبناف، ط-بَتوت

 ـ.7764األردف،  –زي، مكتبة الرسالة اغبديثة، عّماف يف النقد األدي اغبديث، د.ؿبمد الباكَت الربا 

 ـ.7776-ىػ7277، 4لبناف، ط-القاموس احمليا، الفَتوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بَتوت 

  7، د.سعيد يقطُت، اؼبركز الثقايف العري، الدار البيضاء، ط-البنيات اغبكائية يف السَتة الشعبية–قاؿ الراوي ،
 ـ.7775

 ـ.7777سورية، -لنقد، د.شجاع مسلم العاين، من منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشققراءات يف األدب وا 

  ،ـ.4000القصة التونسية القصَتة، ؿبمد اؽبادي العامري، دار بوسبلمة للطباعة والنشر، تونس 

  ـ.7777، 4القصة القصَتة، دراسة وـبتارات، د.الطاىر أضبد مكي، دار العارؼ، القاىرة، ط 

  7اؼبغرب، ط-، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاءفية، روماف ياكبسوف، تر: ؿبمد الوِف ومبارؾ حنو قضايا الشعر ،
 ـ.7766
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 ( تح: علي ؿبمد البجاوي وؿبمد أبو 173كتاب الصناعتُت، أبو ىبلؿ اغبسن بن عبداهلل بن سهل العسكري ،)ىػ
 ـ.7734-ىػ7،7157غبليب وشركاه(، طالفضل إبراىيم، منشورات دار إحياء الكتب العربية )عيسى الباي ا

 ـ.7775، 7لبناف، ط-الكبلـ واػبرب مقدمة للسرد العري، د.سعيد يقطُت، اؼبركز الثقايف العري، بَتوت 

 ـ.7757لبناف، -األلسينة والنقد األدي يف النظرية واؼبمارسة، موريس أبو ناضر، دار النهار، بَتوت 

 ،ربقيق: األساتذة )عبداهلل علي الكبَت، ؿبمد أضبد حسب اهلل، ىاشم  لساف العرب، البن منظور، دار اؼبعارؼ
 ـ.  7762مصر، -ؿبمد الشاذِف، سيد رمضاف أضبد(، القاىرة

  ـ.4001األردف، -، فوز سهيل نزاؿ، دار اعبوىرة، عّماف-دراسة وظيفية أسلوبية–لغة اغبوار يف القرآف الكرًن 

 ـ.4074، 7األردف، ط-، عاَف الكتب اغبديث، إربدلغة النقد األدي اغبديث، د.فتحي بوخالفة 

  د.عبداهلل إبراىيم، الناشر اؼبركز الثقايف العري، -مقاربات نقدية يف التناص والرؤى والداللة –اؼبتخييل السردي ،
 ـ.7770، 7لبناف، ط –بَتوت 

 4مصر، ط –اقبي، القاىرة احملاسن واألضداد، أبو عثماف عمرو بن حبر اعباحظ البصري، دار النشر : مكتبة اػب ،
 ـ.7772-ىػ7273

  ،مدخل إُف السيميائية السردية واػبطابية، جوزيف كورتيس، تر: د.صباؿ حضري، الدار العربية للعلـو ناشروف
 ـ.4005-ىػ7246، 7لبناف، منشورات االختبلؼ، اعبزائر، ط-بَتوت

 اكر، دار الشؤوف الثقافية العامة )آفاؽ عربية(، مدخل إُف نظرية القصة ربليبًل وتطبيقاً، ظبَت اؼبرزوقي وصبيل ش
 ـ.7764العراؽ، -بغداد

 ثوثامدخل إُف التحليل البنيوي للنصوص، لػ)دليلة مرَسلي، وكريستياف عاشور، وزينب بن بوعلي، وقباة خدَّة، و 
 ـ. 7771، 7لبناف، ط-ثابتة(، دار اغبداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت

  اريخ األعياف، لمس الدين أي اؼبظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبداهلل الًتكي الشهَت بسبا ابن مرآة الزماف يف تو
 ـ.7737ىػ(، مطبعة حيدر آباد، 432اعبوزي )ت 

  )عبدالكرًن السعدي، دار عبلء الدين للنشر والتوزيع، -دراسات وقراءات أدبية-مرايفء وؿبطات )زورؽ الغماـ ،
 ـ.4002سورية، -دمشق

 قد السرد عند عبداهلل أبوىيف، د.فليح مضحي أضبد السامرائي، دار اغبوار للنشر والتوزيع، البلذقيةمستويات ن-
 ـ.4077، 7سوريا، ط

  ـ.7737لبناف، -ـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، بَتوت630اؼبستطرؼ يف كل فن مستظرؼ، االبشيهي )ت 

 ـ.4005األردف، - الكتب اغبديث، أربدمشكلة اغبوار يف الرواية العربية، قبم عبداهلل كاظم، عاَف 

 جَتالد برنس، تر: عابد خزندار، مراجعة وتقدًن: ؿبمد بريري، اؼبشروع القومي للًتصبة، العدد: اؼبصطلح السردي ،
 ـ. 4001، 7مصر، ط-(، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة146)
  سليماف حسُت، منشورات ارباد الكتاب -ئيدراسة يف عاَف جربا إبراىيم جربا الروا–ُمضمرات النصي واػبطاب ،

 ـ.7777سورية، -العرب، دمشق
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 ـ.7757لبناف، -اؼبعجم األدي، جبور عبدالنور، دار العلم للمبليُت، بَتوت 

 دومينيك منغنو، تر: عبدالقادر اؼبهَتي، وضبّاد صّمود، مر: صبلح الدين -معجم ربليل اػبطاب، باتريك شارودو
 ـ.4006للًتصبة، دار سيناترا، تونس،  الشريف، اؼبركز الوطٍت

  معجم السرديات، من تأليف: )ؿبمد القاضي، ؿبمد اػببو، أضبد السماوي، ؿبمد قبيب العمامي، علي عبيد، نور
الدين بنخود، فتحي النصري، ؿبمد آيت ميهوب(، بإشراؼ: ؿبمد القاضي، الناشروف: دار ؿبمد علي للنشر، 

 ـ. 4070، 7تونس، ط

 لسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والبلتينية، د.صبيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بَتوتاؼبعجم الف-
 ـ.7756مصر، -لبناف، دار الكتاب اؼبصري، القاىرة

  معجم يف اؼبصطلحات والفروؽ اللغوية، أيوب بن موسى اغبسيٍت الكفوي، الكليات، تر: عندناف درويش وؿبمد
 ـ.7767، 4سورية، ج-قافة، دمشقاؼبصري، وزارة الث

 اؼبملكة -معجم مصطلحات األدب اإلسبلمي، د.ؿبمد بن عبدالعظيم بنعزوز، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض
 ـ.4004-ىػ7245، 7العربية السعودية، ط

 عمالية للطباعة معجم اؼبصطلحات األدبية، إعداد: إبراىيم فتحي، اؼبؤسسة العربية للناشرين اؼبتحدين، التعاضدية ال
 ـ.7764، 7تونس، ط-والنشر، صفاقس

 لبناف، -معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، عرض وتقدًن وترصبة: د.سعيد علوش، دار الكتاب اللبناين، بَتوت
 ـ.7763-ىػ7203، 7دار سوشربيس، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط

 4لبناف، ط-هندس، مكتبة لبناف، بَتوتمعجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ؾبدي وىب وكامل اؼب ،
 ـ.7762

 7لبناف، ط-معجم مصطلحات نقد الرواية، د.لطيف زيتوين، مكتبة لبناف ناشروف، دار النهار للنشر، بَتوت ،
 ـ.4004

  ـ.7771، 7لبناف، ط –اؼبعجم اؼبفصل يف االدب، ؿبمد آلتوقبي، دار الكتب العلمية، بَتوت 

  ،ـ.7767، 7ج، ط4العراؽ، -د.أضبد مطلوب، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغدادمعجم النقد العري القدًن 

  ،)اؼبعجم الوسيا، قاـ بإخراجو: )إبراىيم مصطفى، أضبد حسن الزيات، حامد عبدالقادر، ؿبمد علي النجار
 ىػ.7244، 3إيراف، ط-اؼبطبعة: باقري، الناشر: مؤسسة الصادؽ للطباعة والنشر، طهراف

 ـ.4003، 7، تزفيتاف تودوروؼ، تر: عبدالرضبن مزياف، منشورات االختبلؼ، اعبزائر، طمفاىيم سردية 

 ـ.7772, 7, طلبناف-مفاىيم الشعرية, حسن ناظم, اؼبركز الثقايف العري , بَتوت 

  :ـ.4007-ىػ7244، 40اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، د.جواد علي، دار الساقي، مصر، عدد األجزاء 

 أوريدة عبود، دار -دراسة بنيوية-القصة القصَتة اعبزائرية الثورية لػ)نفوس ثائرة لعبداهلل ركييب أمنوذجاً(  اؼبكاف يف ،
 ـ.4007مصر، -األمل للطباعة والنشر والتوزيع، األسكندرية

 ـ.4077األردف، -مكونات اػبطاب السردي، د.الشريف حبيلة، عاَف الكتب اغبديث، اربد 
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  7العراؽ، ط –العربية اؼبعاصرة، سعد عبداغبسُت العتاي، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد اؼبلحمية يف الرواية ،
 ـ.4007

 44إيراف، ط-اؼبنجد يف األعبلـ، لويس معلوؼ، ناشر: مؤسسو انتشارات دار العلم، مطابع نصر اهلل، قم ،
 ـ.4001

  ،ـ.7737من اصطبلحات األدب الغري، د.ناصر اغباين، دار اؼبعارؼ، مصر 

 ـ.  4003، 7لبناف، ط-موسوعة السرد العري، د.عبداهلل إبراىيم، اؼبؤسسة العربية للدراسة والنشر، بَتوت 

  برنار فاليا، تر: د.رشيد بنحّدو، طبع باؽبئية العامة لشئوف اؼبطابع اؼبصرية، -تقنيات ومناىج–النص الروائي ،
 ـ.7777مصر، 

  ـ.4001سورية، -فرحاف بلبل، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق ،-دراسة–النص اؼبسرحي الكلمة والفعل 

 ـ.7764 سورية، ؿبي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، :، ترصبةوايرين سنتأو رينيو ويلك و  ،دبنظرية األ 

 راي للنشر النظرية األدبية اؼبعاصرة، راماف سلدف، تر: سعيد الغامني، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفا
 ـ.7774، 7لبناف، ط-والتوزيع، بَتوت

 ـ.7776-ىػ7277، 7نظرية البنائية يف النقد األدي، د.صبلح فضل، دار الشروؽ، مصر، ط 

  نظريات السرد اغبديثة، واالس مارتن، تر: د.حياة جاسم ؿبمد، اجمللس األعلى للثقافة، اؽبيئة العامة لشئوف اؼبطابع
 ـ.7776األمَتية، مصر، 

 د.السيد إبراىيم، الناشر دار القباء للطباعة والنشر -دراسة ؼبناىج النقد األدي يف معاعبة فن القصة–رية الرواية نظ ،
 ـ. 7776مصر، -والتوزيع، القاىرة

  نظرية السرد من وجهة النظر إُف التبئَت، من تأليف: )جَتار جينيت، واين بوث، بوريس أوسينسكي، وازؼ، رؤسـو
أقبلي، جاف إيرماف(، تر: ناجي مصطفى، منشورات اغبوار األكادميي واعبامعي، الدار البيضاء،  غيوف، كريستياف

 ـ.7767، 7اؼبغرب، ط
 ،براىيم اػبطيب، مؤسسة االحباث العربيةإ :تر توماشفسكي، نظرية اؼبنهج الشكلي: نصوص الشكبلنيُت الروس ،

 ـ.7764 لبناف،–بَتوت

 ـ.7751لبناف،  –ي ىبلؿ، دار الثقافة، دار العودة، بَتوت النقد األدي اغبديث، د.ؿبمد غنيم 

 ـ.7766، 7باريس، ط-النقد البنيوي للحكاية، روالف بارت، تر: أنطواف أبوزيد، منشورات عويدات، بَتوت 

  السرد(، ؿبمد سويريت، الدرا -الفضاء–الزمن -4) -مناذج ربليلية من النقد العري–النقد البنيوي والنص الروائي
 ـ. 7772، 4لبناف، أفريقيا الشرؽ، ط-يضاء، بَتوتالب

  مقدمة لدراسة األدب وعناصره يف ضوء اؼبناىج النقدية اغبديثة، د.عدناف خالد عبداهلل، –النقد التطبيقي التحليلي
، 7العراؽ، ط-آفاؽ سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار الشؤوف الثقافية العامة، وزارة الثقافة واالعبلـ، بغداد

 .ـ7764
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 ،اؼبملكة العربية -، الرياضد.نبيلة إبراىيم، النادي االدي نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية اغبديثة
 ـ.7776السعودية، 

 (، تح: ؿبمد عبداؼبنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بَتوت145نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر )ت-
 لبناف، د.ت.

  4تر: د.سامي سويداف، دار الشؤوف الثقافية العامة, بغداد, ط فيتاف تودوروؼ,نقد النقد )رواية تعلم(, تز ,
 ـ.7764

  شاكر النابلسي، اؼبؤسسة العربية للدراسات -دراسة نقدية يف فن انطواف تشيكوؼ القصصي–النهايات اؼبفتوحة ،
 ـ.7763، 4لبناف، ط–والنشر، بَتوت

  :سعيد الغامني، ربرير: ديفيد وورد، اؼبركز الثقايف العري، الدار الوجود والزماف والسرد )فلسفة بوؿ ريكور( تر
 ـ.7777،  7لبناف، ط–البيضاء، بَتوت

 لبناف، منشورات االختبلؼ، -وظيفة الوصف يف الرواية، عبداللطيف ؿبفوظ، الدار العربية للعلـو ناشروف، بَتوت
 ـ.4007-ىػ7210، 7اعبزائر، ط

 ـ.7755لبناف، -ف، ابن خلكاف، تح: إحساف عباس، دار صادر، بَتوتوفيات األعياف وأنباء أبناء الزما 

 الرسائل كاألطاريح:
  أساليب الوصف والتصوير يف ديواف )الناس يف ببلدي( للشاعر صبلح عبدالصبور، رسالة تقدمت هبا: صباح بنت

، كلية اآلداب/ جامعة اؼبلك سعود ، اؼبملكة العربية علي بن عبدرب اغبسن آؿ قاسم، بإشراؼ: أ.د.أضبد حيـز
 ىػ.7210السعودية، 

  ليندة لكحل،  -، رسالة تقدمت هبا: فلة قارة -ألحبلـ مستغامني–بناء الشخصية واؼبكاف يف رواية ذاكرة اعبسد
قسنطينة، اعبمهورية اعبزائرية الدميقراطية -بإشراؼ: أ.د.ُيي الشيخ صاٌف، كلية اآلداب واللغات/ جامعة منتوري

 ـ.4077الشعبية، 

  ،البٌت السردية يف شعر الستينات العراقي، رسالة تقدـ هبا: خليل شَتزاد علي، كلية الًتبية / جامعة اؼبستنصرية
 العراؽ،

 ـ.7777

  أطروحة تقّدمت هبا: زىَتة بنيٍت، بإشراؼ: أ.د.الطيب -مقاربة بنيوية–بنية اػبطاب الروائي عند غادة السماف ،
، اعبمهورية اعبزائرية الدميقراطية -باتنة–نسانية/ جامعة العقيد اغباج ػبضر بودربالة، كلية اآلداب والعلـو اإل

 ـ.4006 -ىػ7247الشعبية، 

  :البنية السردية يف رواية قصيدة يف التذلل للطاىر وطار، رسالة تقدمت هبا: عليمة فرخي، وفضيلة عرجوف، بإشراؼ
، اعبمهورية اعبزائرية الدميقراطية الشعبية، -ينةقسنط–د.صبيلة قيسموف، كلية اآلداب واللغات/ جامعة منتوري 

 ـ.4077

  :البنية السردية يف كتاب األغاين ألي الفرج األصبهاين، رسالة تقدمت هبا: مّيادة عبداألمَت كرًن العامري، بإشراؼ
 ـ.4077 -ىػ7214د.ضياء غٍت لفتو العبودي، كلية الًتبية / جامعة ذي قار، العراؽ، 
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 كاف يف قصص اغبديث النبوي، رسالة تقدمت هبا: سهاـ سديرة، بإشراؼ: أ.د.رابح دوب، كلية بنية الزماف واؼب
 ـ.4004قسنطينة، اعبمهورية اعبزائرية الدميوقراطية الشعبية، –اآلداب واللغات/ جامعة منتوري 

  عشر للهجرةألي بكر بن ؿبسن باعبود اغبضرمي من علماء القرف الثاين-تقنيات السرد يف اؼبقامات النظرية - ،
اطروحة تقدـ هبا: د.ىَتش ؿبمد أمُت، بإشراؼ: أ.د.ظاىر لطيف كرًن، كلية اللغات/ جامعة الكويو، العراؽ، 

 ـ.4005

  تعدد الرواة يف الرواية العربية، اطروحة تقدـ هبا: ىيثم أضبد حسُت ؿبيميد اؼبعماري، بإشراؼ: أ.د.إبراىيم جنداري
 ـ.4005-ىػ7246وصل، العراؽ، صبعة، كلية الًتبية/جامعة اؼب

  ،توظيف الًتاث األدي يف القصة القصَتة يف اعبزيرة العربية، رسالة تقدمت هبا: حصة بنت زيد سعد اؼبفرح
-ىػ 7243بإشراؼ: د.عبدالعزيز السبيل، كلية اآلداب / جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة العربية السعودية، 

 ىػ.7244

  اغبواس( ألحبلـ مستغامني، رسالة تقدـ هبا: عمارة حسُت، بإشراؼ: د.جلوِف صبالية اؼبكاف يف رواية )فوضى
-ىػ7214العيد، كلية اآلداب واللغات/ جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اعبمهورية اعبزائرية الدميقراطية الشعبية، 

 ـ.4077

  أمنة عشاب، بإشراؼ: ، رسالة تقدمت هبا: -سورة يوسف أمنوذجاً –اغببك اؼبكاين يف السياؽ القصصي القرآين
 ـ.4005د.عميش عبدالقادر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

  رسالة تقدمت هبا: دضباين سعاد، بإشراؼ: أ.د.عثماف -دراسة تطبيقية–داللة اؼبكاف يف ثبلثية قبيب ؿبفوظ ،
 ـ .4006بدري، كلية اآلداب واللغات/ جامعة اعبزائر، اعبمهورية اعبزائرية الدميقراطية الشعبية، 

  )الفضاء(، رسالة تقدمت هبا: -الزمن-)الشخصية -مقارنة سيميائية–رواية كراؼ اػبطايا لػ)عبداهلل عيسى غبيلح
نادية بوفنغور، بإشراؼ: أ.د.ُيي الشيخ صاٌف، كلية اآلداب واللغات/ جامعة تنوري قسنطينة، اعبمهورية اعبزائرية 

 ـ.4070الدميقراطية الشعبية، 

 اطروحة تقدمت هبا: فادية مرواف أضبد الونسة، بإشراؼ: أ.د.بشرى ضبدي -البخبلء منوذجاً –ظ السرد عند اعباح ،
 ـ.4002-ىػ7243فتحي البستاين، كلية الًتبية/ جامعة موصل، العراؽ، 

  الشخصية الريفية يف قصص يوسف إدريس القصَتة، رسالة تقدـ هبا: فاتح عبدالسبلـ نوري، بإشراؼ: د.فائق
 ـ.7764جامعة اؼبوصل، العراؽ، مصطفى أضبد، 

  ،الشعرية يف النقد العري اغبديث )دراسة يف النظرية والتطبيق(، اطروحة تقدـ هبا: حامد ساَف درويش الرواشدة
 ـ.4004األردف، -باشراؼ: أ.د.سامح الرواشدة، جامعة مؤتة، الكرؾ

 صباح رجب ؿبمد، بإشراؼ: أ.د.فائق  القصة القصَتة عند ظبَتة عزاـ )دراسة فنية(، رسالة تقدمت هبا: سروى
 ـ4007مصطفى أضبد، كلية الًتبية / جامعة اؼبوصل، العراؽ، 

  القضايا النقدية عند ِعّز الدين إظباعيل، رسالة تقدـ هبا: وليد بن عبداهلل الدوسري، بإشراؼ: د.حافظ ؿبمد صباؿ
 ىػ.7246لسعودية، الدين اؼبغري، كلية اآلداب/جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة العربية ا
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  اؼبصطلح السردي يف النقد األدي العري اغبديث، رسالة تقدـ هبا: أضبد رحيم كرًن اػبفاجي، بإشراؼ: أ.ـ.د.قيس
 ـ.4001 -ىػ7241ضبزة فاٌف اػبفاجي، كلية الًتبية / جامعة بابل، العراؽ، 

  ماف ناصر اؼبوُف، بإشراؼ: أ.د.فائق ، اطروحة تقدـ هبا: باسم ناظم سلي-دراسة ربليلية –مقامات ابن اعبوزي
 ـ.4004مصطفى أضبد، كلية الًتبية / جامعة اؼبوصل، العراؽ، 

  ،مبلمح قصصية يف شعر علي ابن اعبهم، رسالة تقدـ هبا: آزاد عبدوؿ رشيد، كلية اللغات / جامعة السليمانية
 ـ.4007بإشراؼ: أ.د.لطيف ؿبمد حسن، العراؽ، 

 )ىػ(، رسالة تقدمت 461-ىػ447أي اغبسن علي بن العباس بن جريج الرومي ) الوصف يف شعر )ابن الرومي
هبا: صفية عبدالقادر إظباعيل السوداين، بإشراؼ: أ.د.نعماف ؿبمد أمُت طو، كلية اللغة العربية / جامعة أـ القرى، 

 ـ.7763-ىػ7203ج، 4مصر، 

 الدكريات:

  أضبد صربة، الفصوؿ ؾبلة -اغبب يف اؼبنفى( لبهاء طاىردراسة تطبيقية على رواية )–جوانب من شعرية الرواية ،
 .7775(، 2(، العدد )73مصر، اجمللد )-النقد األدي، تصدر عن اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة

 ( 4السرد والوصف، جَتار جينيت، تر: د.مهند يونس، ؾبلة الثقافة األجنبية، العدد ،)ـ.7774 

 د.عبدالواحد التهامي العلمي، -دراسة يف بعض النماذج– بُت وىم اؼبماثلة ومبدأ اؼبغايرة قراءة السرد العري القدًن ،
(، 27دولة الكويت، العدد) -ؾبلة فصلية تصدر عن اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب –ؾبلة عاَف الفكر 

 ـ.4074

 ؾبلة فصلية تصدر عن ارباد الكتاب عري، مصطلحات تراثية للقصة العربية، د.عبداهلل أبو ىيف، ؾبلة الًتاث ال
 ـ.7774(، 26)العدد  سورية، -دمشق، العرب

  مقدمة لدراسة اؼبروي عليو، جَتالد برنس، تر: علي عفيفي، مر: جابر عصفور، الفصوؿ ؾبلة النقد األدي، دراسة
 ـ.7771(، 4دد )(، الع74مصر، اجمللد: )-الرواية، تصدر عن اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة

 عيسى ؿبمد عبداهلل.د،  -دراسة يف أخبار اغبمقى واؼبغّفلُت البن اعبوزي-اؼبكونات السردية للخرب الفكاىي 

 7242(، 70)العدد  سورية، -دمشق، ؾبلة فصلية تصدر عن ارباد الكتاب العرب، ؾبلة الًتاث العري ،الغزاِف
 ـ. 4001 -ىػ

 :كتب من المواق  األلكتركنية
 داود سلماف الشويلي، موقع القصة -قصة يوسف بُت النص االسطوري والنص الديٍت–ات االسطورة ذبلي ،

 ـ.4003السورية، 
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 ))ثوختةي تيَصةكة بة شًاني كوزدي((
هيَلؤهيهةوةيةكي –و اجلوشي( ئةم دكتؤزاية بسيتيية هة )كوتةز ضريوَن هة نيَو بةزيةًةكاني )اب

( بابةتي تويَريهةوةكةًاى هة زِووي تيؤزيةوة يةكيَلة هةو بابةتانةي جيَطاي طسنطيي -طيَسانةوةبةندانة
ثيَدانيَلي طةوزةي تويَرةزاى وزِةخهةطساني ئةدةبة، بةالَم هة زِووي ثساكتيلييةوة ثصت بةضرتاوة بة 

بةتايبةتي نووضيهةكاني نووضةزي بةناوبانطي ئةو ضةزضاوة كؤنةكاني ضةزدةًي عةباضي دووةم، 
( ضةزضاوةي طسنطي دواي خؤي جيًَصتووة بوَ شياتس دةوهَةًةندكسني 120ضةزدةًة، كة شياتس هة )

يـ(ية، كة هة 375-يـ370كتيَبخانةي عةزةبي وجيًاني ئيطالًي ئةويض، وتازبيَر )ابو اجلوشي( )
 عيَساق ذياني بةضةزبسدووة.

 ثاهَهةزًاى بوو بؤ يةهَبرازدني ئةم هيَلؤهَيهةوةية بسييت بووى هة: ئةو يؤكازانةي
 بةزش وبوَهدي وثايةدازي كةضيَيت خودي )ابو اجلوشي( هة ضةزدةًي خوَي وثاط خوَشي.-7
طسنطي ئةم بابةتة هةئةدةبي عةزةبيدا، ضونلة دةتوانني بوَيَني كوزتة ضريؤن بةتايبةت -4

دابونةزيت وبريوبؤضوونة كؤًةالَيةتييةكانة، كة هة ضةزدةًيَلدا هة هةئةدةبي عةزةبيدا يةهَطسي طصت 
باوبووى، يةزوةيا ًيَروويةكي نصيم هة زِاضتييةوة بؤ نةوةكاني ثاط خوَياى  ناو كؤًةهَطةي عةزةبيدا

 بةجيَدةييَوَو، كة هةوانةية بلسيَت بةدةضتجيَليَلي باط بؤ ثةزوةزدةكسدني تان وكؤًةهَطةي نويَي.
خةًي تويَرةزةوةكاني تسي ثيَض ئيٌَة هة طسنطيداى بةم )كوزتة ضريوَن(انةي كة هة كةًتةز-1

بةجيٌَابووى، ئةًةط يؤكازيَلي ضةزةكي بوو  نيَو ثةزتوكةكاندا ودووز هةدةضيت شازةشاياني ئةكادميي
ة كة بة بةشيَلي كازيطةزي ذانس يةضتني، بؤئةوةي ئيٌَة بة شيهدووكسدنةوةي ئةم )كوزتة ضريؤن(انة

 ئةدةبيةكانياى هة ئةدةبي عةزةبي كؤندا يةذًازدةكسيَت.
طسنطي ئةم بابةتة هةوةداية كة، تيؤزيَلي زِخهةيي نويَ كة )هيَلؤهَيهةوةيةكي -2

 طيَسِانةوةبةندانة(ية هةضةز بابةتيَلي ئةدةبي عةزةبي كؤنة ثساكتيم دةكسيَت.
ني هةخؤطستووة بؤًاى هةثاط خويَهدنةوةي ئةو ثةزتوكانةي كة )كوزتة ضريؤن(ةكا-3

دةزكةوت، كة بةشي يةزةشؤزي ئةم كوزتة ضريؤكانة بةكةهَلي هيَلؤهَيهةوةكةًاى ديَت، ويةًاى 
 ثيَلًاتةي دةقة طيَسِانةوةكاى وشيَواشي طيَسِانةوةي هةخؤ طستووة.

ئةو ثةزتوكانةي كة كوزتة ضريؤكياى هة خؤطستووة شوَزى، بةالَم ئيٌَة ضواز ثةزتوكيامناى 
رازدووة، كة ئةوانيض )كوزتة ضريؤكي خامناى، وكوزتة ضريؤكي قؤمشةضي ونيَسباشاى، وكوزتة يةهَب

ضريؤكي بريًةنداى، وكوزتة ضريؤكي بيَئةقىَ وطيَوةكاى( بؤ ئةوةي هة ديدو تيَسِوانيهيَلي نويَوة ضةيسياى 
خبيهةزِوو، بؤئةوةي  بلةيو، يةزوةيا بة شيَواشيَلي جياواشي شيانبلةيهةوة تةكهيلةكاني طيَسِاندنةوة
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بيطةمليَهني دةقة ئةدةبيية عةزةبيية كوَنةكاى خاوةنةكانياى شوَز ثيَصلةوتوانة دايانسِشتووى ودةكسيَت 
 تيؤزة زِةخهةيية نويَلانياى هةضةز ثساكتيصةبلةيو.

ئةم تيَصة هة ثيَصةكييةن ودةضتجيَم و ضيَ بةط ثيَلًاتووة وبة ضةند ئةجناًيَم كؤتايي بة 
ة دةييَهسيَت، كة هةوانةية هةتوانادا نةبيَت بةشيَوةيةكي طصيت بطةثيَهسيَت بةضةز يةًوو كوزتة بابةتةك

ئةو  ضريؤكةكاني ئةو ضةزدةًة ياخود ضةزدةًةكاني دواتسدا، ضونلة ناتوانسيَت بةجازيَم يةًوو
ا ئةو ثةزتووكة ضريؤكانةي هةناو كتيَبخانةي عةزةبيدا يو خبويَهدزيَتةوة، هةكؤتاي تيَصةكةد

ضةزضاوانةي كة ضودياى هيَوةزطرياوى بؤ ئةجناًداني ئةم تويَريهةوةية، هةطةيَ ثوختةي تيَصةكة بة 
 شًاني كوزدي وئيهطويصي خساوةنةتةزِوو.

هة دةضتجيَلي بابةتةكةدا باضي كوزتةيةن هة ذيانهاًةي )ابو اجلوشي(ًاى كسدووة ودواتس 
نةوةًاى باضلسدووة وتيَيدا زِوومناى كسدووةتةوة كة بةشيَلي تيؤزي هةضةز بابةتةكة وتيؤزي طيَسا

ثصتٌاى بةو بهةًا شانطتييانة بةضتووة كة بونيادطةزة زِوضةكاى ياخود خاوةى )زِيباشي فؤزًِاهيصم(ة 
 زِوضةكاى دايانًيَهاوة وكازياى هةضةز كسدووة.

 تيَصةكةًاى بةم شيَوةية دابةشلسدووة:
 ( دابةشدةبيَت بةضةز دوو ثازدا:ةوة وشيَواشةكانيثيَلًاتةكاني طيَسِان:  )بةشي يةكةم

: ثيَلًاتةكاني طيَسِانةوةية، كة هة )طيَسِةزةوة وطيَسِاوة وبؤ طيَسِاوة( ثيَلديَت، تيَيدا يةكةم ثازي
ئةو ئةزن وكازانةي، كة طيَسِةزةوة ئةجناًي دةدات ديازي كسدووة، هةطةيَ ئةو ثةيوةندييةي كة 

ة، وجؤزةكاني طيَسِاوةًاى باضلسدووة، وئاًاذةمشاى بؤ ئةو ئةزن وكازانةي كة دةيبةضتيَتةوة بة طيَسِاو
 كسدووة.  ثةيوةنديياى بة بؤ طيَسِاوةوة يةية

: هةم ثازةدا طسنطيدزاوة بة شيَواشةكاني طيَسِانةوة، كة خؤياى هة دوو شيَواشدا دووةم ثازي
 (ة.دةبيههةوة ئةوانيض )طيَسانةوةي خوديي، طيَسانةوةي بابةتيي

 ( دابةشدةبيَت بةضةز دوو ثازدا:ئاًساشةكاني طيَسِانةوة: )بةشي دووةم
: ثيايةهَداى ياخود وةضفلسدى، تيَيدا ضهووزي ثةيوةندي نيَواى ثيايةهَداى ثازي يةكةم

وطيَسِانةوة ديازكساوة هةطةيَ ئةو جياواشيانةي، كة هيَلياى جيادةكاتةوة، يةزوةيا ئةو كازانةي كة 
يًةهَدةضتيَت، كة بستيني هة )جوانلازي، وشيلسدنةوة، وطوًانربدى ياخود ثيايةهَداى ثيَ

 ضاوبةضتلسدى(.
: طفتوطؤ، ئةم ثازة دابةشلساوة بةضةز دوو جؤزدا: جؤزي يةكةم )طفتوطؤي ثازي دووةم

دةزةكي ياخود دياهؤط( كة دابةشدةبيَت بةضةز )طفتوطؤي داًاهَساو، وطفتوطؤي ثيَلةوةنساو(، جؤزي 
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طفتوطؤي ناوةكي( ياى )طفتوطؤي خودي( ياى )ًؤنؤهؤط( كة تايبةتة بة اليةني خودي دووةم )
 كةضيَتييةكاى واليةني دةزوونييانةوة.

 دابةشدةبيَت بةضةز ضواز ثاز:  كةزضتةكاني طيَسِانةوة: بةشي ضيَيةم
ة ضةند : زِووداو، تيَيدا باس هة بهياتي زِووداو هة كوزتة ضريؤكةكاندا دةكات، كةهثازي يةكةم

 جؤزيَم ثيَلديَت: 
 بهياتي شويَهلةوتة-7
 بهياتي تيًَةهَليَض-4
 بهياتي باشنةيي-1

: كةضايةتي ياخود كةضيَيت، تيَيدا باس هةضةز ئاًساشةكاني ناضاندني كةضييَت ثازي دووةم
 كساوة، كة دوو جؤزى:

اضاندني جؤزي يةكةم: ناضاندني زِاضتةوخؤ ياخود هةزِيَطةي شيلسدنةوة، جؤزي دووةم: ن
نازِاضتةوخؤ ياخود هةزِيَطةي نواندنةوة. جؤزةكاني كةضايةتي دابةشلسدووة بةضةز دوو جؤزدا 
)كةضايةتي طوَزِاو ياخود كازا، وكةضايةتي نةطؤزِ ياخود ناكازا(، هةكؤتايي ئةم ثازةدا ئاًاذة كساوة 

ى، كة دابةشدةبو بةضةز بةطسنطرتيو ضةزضاوةكاني يةهًَيَهجاني كةضيَتييةكاني ناو كوزتة ضريؤكةكا
ضواز ضةزضاوةي ضةزةكييدا )كةضايةتي ًيَرووي، وكةضايةتي كةهتووزي، وكةضايةتي ئاييين، 

 وكةضايةتي زِاضتةقيهة واتة واقعي(.
: كات، بةضةز دوو جؤز كاتدا دابةشلساوة: )كاتي خودي ياخود دةزووني، وكاتي ضيَيةمثازي 

ئةو تةكهيلانةي كة بةكازييَهساوى هةم كوزتة ضريؤكانةدا، بابةتي ياخود ضسوشيت(، تيصلخساوةتةضةز 
 ئةوانيض:
 زِيَلخطتين طيَسِانةوة: دابةط دةبيَت بةضةز دوو تةوةزدا:-7

تةوةزي يةكةم: طةزِانةوة هة ضيَ جؤز ثيَلديَت )طةزِانةوة دةزةكي، وطةزِانةوةي ناوةكي، طةزِانةوةي  
 تيَلةيَ( 

وةتة ضةز ئةو بري وبؤضوونانةي كة كةضيَتيةكاى ثيَصبيين بؤ تةوةزي دووةم: ثيَصبيين، تيصلخسا
 داياتووي خؤياى ياخود كةضيَتييةكي تس هة يةًاى كووزتة ضريؤكدا دةيلات.

 ًاوةي طيَسِانةوة ياخود جوهَةي طيَسِانةوة: هة دوو تةوةز ثيَلديَت:-4
 دنةوة ياخود فسِيَداى(.تةوةزي يةكةم: خيَساكسدني طيَسِانةوة هة زِيَطةي )ثوختةكسدى، وكةًلس

 تةوةزي دووةم: خاوكسدنةوةي طيَسِانةوة هة زِيَطةي )ثيايةهَداى، وطفتوطؤ ياخود ًةشًةد(.
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: شويَو، تيصم خساوةتة ضةز ضةند جؤزيَم هة شويَو وةن: )شويَين كساوة ياخود طصيت، ضوازةمثازي 
 وشويَين داخساو ياخود تايبةتي، وشويَين ًيَرووي(.
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Abstract 

The Title of this dissertation is “Al Khabar among the literary 

work of Ibn AL-Jawzi: A narratological Study”. Theoretically, the 

core of the study is the one which all critics and researchers 

stressed on the significance of this topic, whereas practically the 

researcher depends on more than 340 literary works of the well-

known orator (Ibn AL-Jawzi). 

The Subject of our study is theoretically one of the main 

topics that have a high prestige and among literary critics and 

scholars.  

The reasons behind our selection for this title are: 

1- The high and prestigious status of Al-Jawzi`s personal 

characteristics in that period. 

2- The significance of this topic in Arabic literature, one can say 

that the short story is the carrier of all over- whelming social 

conventions and perspectives of Arabian society. 

3- The lack of interest of the previous researchers in shedding 

light on the importance of those short stories which can be 

regarded as one of the influential genera of old Arabic 

Literature. 

4- Using a critical modern literary theory which is narratological 

theory, in analyzing an old.      

5- After reading the short stories, it has been found that all the 

chosen stories beneficial for our study because they include 

both narrative style and textuality. 

Among the short stories, four of them are selected to be 

analyzed. They are entitled “The Ladies, The comices and the 

gays, the thinkers, the stupid and idiots”. Those stories are 

chosen to be analyzed form the modern perspectives using 

different techniques.  
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This study consists of an introductory chapter and other four 

chapters. The study is ended with some findings and 

conclusions. These conclusions cannot be over-generalized for 

all short stories of that period. 

The first chapter is specified to discuss the components of 

narration and styles; the chapter is divided into 2 sections: 

The first section deals with topics related to narration (narrator, 

narration, narrated to) 

The second section is devoted to tackle narrative styles 

including objective narration and subjective narration.  

The second chapter which is divided into two sections focuses 

on the tools of narration. In the first section, praising and 

description are discussed. The borders and boundaries of 

praising and narration are identified. The function of praising is 

also highlighted which are decoration, analysis, deception and 

illusion. 

The second section, which is divided into two types, is devoted 

to deal with dialogues including both direct and indirect 

dialogues, and the second types which are soliloquy, and 

monologue, are related to the psychological aspects of the 

individuals. 

Chapter three which focuses on events (incidents), characters, 

including time and place is composed of four sections: 

The first section tackles the structure of events and incidents in 

short stories which are: a.Sequential structure (format), b. 

implied structure (format) and c. Circular layout (format). 

The second section is specified to shed light on characters and 

the devices of identifying the characters which can be divided 

into two types: 

First type: direct identification from the analysis.  
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The second type highlights the indirect identification of the 

characters through acting. The characters are divided into active 

and passive characters. At the and of this section, the main 

types of the character in the short stories are defined as 

“historical characters, cultural characters, religious characters 

and realistic characters. 

The third section Time : This chapter is divided into two types 

of time which are subjective time or psychological time and 

objective or natural time. The study also sheds light on the 

techniques used in the short stories which can be as follows: 

1- The arrangement of narration which can be external, 

internal and mixed narration. 

The second part is specified to discussing the anticipation or 

prediction. The characters predict their own and other 

character's future through the ideas of the short stories. 

2- The duration of the narration and the motion of the narration 

which is  composed of two axis: 

The first axis: accelerating the narration: this can be achieved 

by using the following devices: summarization and ellipsis.   

The second axis highlights the devices of slowing-down the 

narration, this is achieved by “praising, dialogue, scene and 

pause”. 

The fourth section is devoted to shed light on place or “space” 

which is open, public, closed, private and historical spaces. 
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