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 املقدمة
، والصدد و والمدد ى أشدد  لقدد ج عشنددح ل ملدد   محمددهلل و      ددح الحمددهلل ر  ا اللددنلم  

 الط     الطنه   .
 لّمن  لهلل...

إّنالحددث ث ددنأخددبالنددء الجوددء سالعددسا   وددخث رإلددشة ددنالهددء   نء دد ة ددءخ أدد 
م أدنن جد ع ددن،س ددسإ ثلد ددنإ ثيجدرخجدءسض س دس رال د اةال صدجوسنيدرالخد اثالي ندر

سلئدد اا دث الثا ود نالددة نا خدثتإل دد ا دث  منحيددء،سخجه ندء،، زددشالدخي ال سا ددءالخدرج دد  ج دء
،ر دّ حسا دنليل دءعودثةلد الدج ،سالدخي ادثساتسال  دء االخدالثا وسنإلشةل الخد اث

الث اودر دنح دثاجخ دشإل د .سقدثندثات دة الجخدءئ،،نخيدثثالث اودءتسالد  ع ّ ءاوو  دنخيدثث
اآلل سن ودخو ثةيدرالسقدتةاخد  ّ دءخ أد اسلئد  دنث اودءتسانحدءثا دء تعءجندء، دنالنحدث

 عي   ء نالث اوءتسال صءث الو ث رالحث يرالخراليجشلزنءحث ج ءير ةاال عءض.
م، ّ ءحخّاّ  صج  نةأ  ء لزسإّنلز  اةح س ا، ن  ا،يرالخ اثالي نر،إةال أءث

 زشالنءحثالخ ء  سّع  وخا ع نليل خحث ثان يرال س دس،،يأدءنانعيزجدء دنقصدث ر
الخددد ل  رلنددد (جودددء د ّ دددنسعدددثت دددة اليجءئ دددريدددر خندددءت صدددجوءخ م سّع دددءيدددرالخ دددء خزددد 

صدش  ار أش دح ال ودسضرال صجوءتر س دس،الث اودرد، زدشا خدثاث  د ةقد سن دنخد     عد ة
و لح و مشى(.

سقث ّأزتخز ال صجوءتجوهء، جوع ء، نح ثال ءثةسان ير    ء ّ دءعيزجدءجزخودت
إلشخاس نج راللن ي  ء دن صدج إلدش،لد ،س دسا د لدم زدك جء درأءي در دنلدثنالندءحي ن

ال حثي ن.
 جيددس ،ندددض ددد ضإلدددشعءجنددد  زدددشالسلددم هخصددد الوددد ثيدددرأخددبالندددء الجودددء سالعدددسا  

،سخجددس،خزد ال ددءثةال ي ي ددر دنجيدد س دي سّعددب ز جددءالخ دء  ددج ،لودءجرجوددخا ع ددنال ج دسم
،لدددةاأءجدددتن ج دددء،سالوددد ءتال  دددخ أرلدددسا ثةي  دددءل ي يدددران يدددرنجءئ دددءليلددد خوأ ددد الجصدددس ا

، زددشالدد يم ددنلاددءبالودد ث ي  ددءسخحز ددضال، عددء،اخلددةجء اللخدد اكخزدد الجصددس النج س ددر ج
ص ا خ ال أز رالخرخيجشنءلج  نثالز سخ  ضأضال أسجدءتاللء ع در.سقدثاودخث تان يدر

دخا قجدءي د الوحدهللا  المقدّلشل لشلادوا ال س س،خهو    زشخ   ثسندءن ن يءلخ   دثال سودسمبر
.أءل رخعج ساللن ادثنرث اورأخبالنء الجوء سالعسا  رال خند،إلشإ إلش
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،الددةادّسض ج ددءث اوددرديددريييددريصددسض ا ددل المدد هلل الا دد  س ددنيّددمعددء النددءبادّسضر
،س ددد س ،س ددد س لددد ،سةلددد اّنالوددد ث دددء  ةل س دددرخهدددسمر  زدددش يقدددر أسجدددءتالوددد ثد دددن اس 

،سال خحهكالو ثإالنءأخ ءضخز ال أسجءتالييث.خسص ضن ن خأزمسوء ع
اّ ددءالوصددضاليددءجرر جءصدد الودد ثديهددثخا قجددءي دد إلددشنحددثالحددثثسال لصدد رنيددثان

إةاودد مالحددسا إلددشعءجددبالسصدد يددرخنائددرساثلزجددء  دد ن نحددثال  ددءن،ا ع جددءبالحددسا 
الو ث  ناإلاء ال  جر.
رالودد ثال دددي  ديهدددثا ددخ ض زدددشيييددريصدددسضحززجددء دددنليل دددءاّ ددءالندددءباليددءجررنج ددد

الجصس ال ي  رال خّ د جريدرنج خ دء جءصد ود ث ر،نيدثانقدّث جءل دةاالندءبنخسائدررود ث ر
دخا قجدء دنليل دءإلدشإ أءج در–ق ا ةيدرخدثالضادعجدءس جدثال د بساليد ب–الج ال ي  

،ساوددخوءثةأددضعددجساثنددر ددن أسجددءتالعددجساآللدد ، ّ ددءني دد ءجوخددءحادعجددءسادثن ددر زددشا
 يجرنءل  س ة ثمسعسثعجساثنرجهر.
رصد  النجدء الود ث يدرالدج ال دي  د،ل خحدّثث دن سقثعء الوصضادّسضال سودسمندد

، يضيييددر حددءس رالودد ث،سالسصددالأ و ددرالخددر يدد بلجددءن ددءالدد اس ودد ث ،س هّث دد لجددء ددنلدد
سالحسا د.

ال دددي  د،يدددرا نيدددر حدددءس ل ددد خرنيدددث ءالوصدددضاليدددءجرراليجءصددد الوددد ث ريدددرالنجدددء 
،سال لص ر،سال  ءن،سال أءند.رالحثث

يماجخ ت ة الث اورنلءخ ر   ُتي  ءان  الجخءئ،الخرخمالخسصدضإل  دء،خز  دءقءئ در
ن و ء ال صءث سال  اععال يخ ثة.

الو دضالأن د ير ةاال هءمإاّلاناخهثمنلءل ال أ ساال خجءنل دنأدءنلد سال ويجر
،س ددءخ   ددر، زدش ددء جحجدرإ ددء  دنيهددر،ادودخءةالددثأخس  دءأ  ددءث اليدرخعودد ث دةاالنحددث

،يزد  جدرأدضاال خجدءناديد ال الد يدرإيد ا  دةاالنحدثانثا  ن زحس ءتسخصس نءتأءنل دء
سالخهث  .

خةةقودددمالز دددرالي ن دددريدددرأز دددرأ دددءال ودددسخجراناخهدددّثمنع  دددضال دددأ سالخهدددث  إلدددشاودددء
لشأض اآلثاب ،س،لد  ا ماهلل جدرل د عد ا ال حودج ن،يعدن ّث ث إلّرنءليسنسال وء ثة،سا 

         ث ساجءانالح ثهلل باليءل  ن.
 

 الباحث                                                                                
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 التمهيد
 ( :) كتب أخبار النساء واجلىاريأولا 

إّن الحددد ث  ددن ال ددرفة  وبددً ف   ددرًا بدد  لنددب وف  ددفر النتددفإ والنددواري   نن دد  إلدد   ن دد  
 ند ف نن ع األ  فر الن  ننن   إل   وضوع واحد ب  ،  1ووت ل   ن وتفئل األرشً   وبًه ر ال 

ووتددددددفئل النددددددو ن وال  فبدددددد   ولندددددب األدبلندددددفب وول دددددلإ الًراتددددددفت النددددد  ننرل ددددددف لندددددب الندددددد ر   
، لون ددف نشددّلل  طف ددًف  وحدددًا  ننددفول  ّلددن ال ددفرئ  ددن نلددو ن بددورة واب دد ذلددأ فّن ددف ن ، 2و  األ ددرى

 د   د ن ،  الف  ف لو لفنت نلأ األ  دفر الند  ن دص ذلدأ ال وضدوع  وزّ   نلف نوانب ال وضوع
 . بنًفت  دة

:   ق دل ابنندفح اللندفب و د ن   نوا  فلرؤوس ال  فن ل د ا نفد ال د فإ ب    د فت لن  م وو ف
، ولم ب ه  ن فنزاإ وفي ، و ن في بنف  والغرض، والعنوان، وال نًع ، وال رن  ، وبح  اللنفب

العددفدة تددوى ا ددن  ولددم  لنددزم فبددحفب لنددب وف  ددفر النتددفإ    ددذ  ، 3وفنحددفإ النعددفل م ال تددنع ل  ب دده  
 .*د  282  وا ن ط ًور وت د276قن    وت

     ب ددد ذلددر ا ددن قن  دد  فّن الغددرض  ددن  لنف دده فن نلددون نلددأ األ  ددفر ال نضددّ ن  ل  ددف  لنف دده
ولل لوأ  تدنراحًف  دن ، ولتفئس النفس و توت م  ؤد ًف، وو ل غًل الن دب ن برة، وأل ل العلم نذلرة

ن لددم  لددن بدد  ال ددر ن والتددن  و  . 4ولددد النددد والنعددب   و لددم الحددالل شددرائع الددد ن و ددذا اللنددفب وووام
،  ف دث ، ندف   دن ال  د  زاندر  دن الددنفإة، عفل  األ ور،  رشدد للدر م األ دال ، دال  ل   والحرام

، ول س الطر   إل  اهلل واحدًا وال  د ر، ورب  الت فت  و  فرة األرض ل  بواب الند  ر وحتن الن
  درة وف دواب ل الطدر  إل ده ل،  دوترد الب فم و لم الحدالل والحدراملل ال  ر  نن عًف ب  ن ّند الل ل 

 .  5و  ال  ر واتع 
بلنفب النتفإ  وبًه فحد   ون نلدأ األ  دفر    ّدل طر  دًف إلد  اهلل  لد  حدد نع  در ال ؤلدف 

. و نددف  دن ح نددف فن ننتدفإل  ددن  ددل نن دذ بددورًا  ددة و ن ددف النتدفإ إذ الطدر  إلد  اهلل ل تددت واحددة

                                      

 .141:  نظر: ترد   ال  ر العر   ال د م،    ل   د الحت ن  (1
 .141ترد   ال  ر العر   ال د م:   (2
 . 1/8  ال طط ال  ر ز   ، ن   الد ن فح د  ن  ل  ال  ر زي : (3

ا نفد  ل ه ال ؤلًون توى  ل  ذلر ف  ن   د فت ن ّ ن لنف دوا   الن ل ف و      ف ل د  لت      اللنب الن  تن ن  و*  
 .   العنوان

  .  د   ال ؤلف وح  /4، ا ن قن   :     ون اال  فر(4
   .  د   ال ؤلف وح /4    ون اال  فر:(5
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صلم اهلل ا ،  دل  دو الحدد ث الدوارد  دن الرتدول و ل  نعل ال رفة طر  فً  ن طدر  التدلوأ إلد  اهلل
فم فّن  ندفأ داع   در. وندواب  ، 1و: وولل ف ازداد الع د إ  فندًف ،ازداد ح دًف للنتدفإ   عميهاوآلهاوسمم

ّن  ددف إذلددأ التددؤال  تددن طن  ًفرقدد  نل ددن بدد  نددواب ا ددن قن  دد   ددن تددؤالنف  طر دد  ت ددر   فشددر إذ 
ّن ف  و و  رِّب ال رإ إل  اهلل ل س  و نن ّن تف د  نلدأ إ  إذ جنساهلللخبلرس ال رفة وال ذلأ الحد ث وام

 :أل  فر ننعدد  نعدد ال نل  ن ل فا
 
 

اهلللغافمونااااااااااااتبصرةا
اهلللغرضاهلللدينيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اأهلاهلللعمماااااااااااتذكرةا
اسائساهلللناساومسوسهماااااااااااااااامؤدبًاا

اهلللغرضادنيويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اهلللمموكاااااااااااامسترهللحًاامناكداهلللجداوهلللتعبااااااا

ا

ّن دددف   دددنلط ب ددده الدددد ن   فلددددن وي، و بغدددرض ال  دددر لددد س واحدددداً  ، بدددفل  ر بدددورة  دددن بدددور ام
الدذي  شدلِّل إطدفرًا بلر دًف االتدند فإ  ا ذ، ال  حضر إال  فتند فإ الحفضر له ال فض  وووال فض 

، وقد لفن ت الن  نت م ووب   نفإ و   األ  نلأ الدالال  ، 2وننوانه دا له ال  م َونننفزع الدالالت  
ه  ددن دور ل  ددر بدد  الح ددفة العر  دد ،  ددل  دد  ننددن  شددلل ال   ددف العر دد   لدد  و دد    دددى  ددف  ؤد دد

 . 3و  ش ف بفأل م ذان ف ترد فت و رو فت، وطر      األ  
لددن  واتند فإ   ر ال رفة رّ  ف لدفن التدند فإ بدورة ال درفة ال شدرق  بد  الندراث العر د   دن

،  ف، والتّ  ف البحف  فت و ؤد ًف و ان فذ ال عض  ن ّن تلولًف   ندى  ف، ال ؤلً ن ون برة ، ونذلرة 
 راب  و تنراحًف .فو نعل نلأ األ  فر    ف   النرو   النًت  وان فذ ف وت ل   ن وتفئل النندر والط

فّ ف ا ن ط ًور بلم نننفوز   د نه  ضع  فتطر  ّ ن ب  ف  نوان اللنفب وتف   ن ل ًده،   دول 
ف  دفر ذوات الددرفي  ددن ّن و وو دذا لنددفب  التدفت النتددفإ ونوا دفن ّن وطرائددف لال  ددّن و لد  نددوادر ّن 
ف ن عنف  ن فشدعفر ّن بد   ل  حتب  ف  لغنه الطفق  واقنضنه الروا   واقنبرت  ل ه الن ف    ع  

                                      
  .222/ 5 ن  ع وب الُلل ن :    فبول اللفب ،  ح د(1
 .52:س زة   ف  النزو ر، د. لؤي ح   الت(2
  .33: ورتفل   فنتن ر  ، ول د  ز ر انن ش الب  نشوار ال حفضرة وف  فر ال ذالرة   نظفم الن ل ف ب (3
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. و ظ ر  دن  1و  نفل ال حتن ن والشعراإ ال  نفر ن ن  التفت الر  اً لل بن  ّ ف وندنف   نفوز ل  ر 
 ذ  ال  د   ال بد رة العندوان الدذي وتدم  ده ا دن ط ًدور لنف ده و التدفت النتدفإ ونوا دفن ّن وطرائدف 

ندفب ن دع  د ن دبن ده وال نظدوم وال ن دور  ، و دو لن ّن لال  ّن و ل  نوادر ّن وف  دفر ذوات الدراي  د
 ّ ف  لغه  ن نبوص للنتفإ بد  الشدعر والن در، ولدفن الددابع لع لده  دذا  دو ٌفّنده وندد فّن ل  درًا  دن 

 .ب ن ع نلأ األ  فر وندو ن فف ونّ النتفإ قد نفوزن الرنفل ب   التن ّن   ّ 
، و نددرج ضد ن  دف ل ندري  ال رن ال فلدث اوقد ووبّنف ا ن ط ًور لنفب  التفت النتفإ ب

، و و ن دوذج  دن الند ل ف ال ندداول  ندذاأ و ال بّنًفت النف ع  ال فب ف ت    لنب ال حفضرات 
 عن دددد ا ن دددفر النبدددوص األد  ددد  ون ع دددف ط  دددًف لزاو ددد  رؤ ددد   ع نددد ،  تدددنعفن   دددف لل حفضدددرة بددد  

فلدده  دن ال ؤلًددفت الندد  ال ،  لدد  ووفّن  دذا اللنددفب وف   2و  فلس واالتنشدد فد   ددف بد  ال لفن ددفتال ند
،  دل  دو ل ف نوضدع اللندب الدراتد    د الً    بد   ف ذو  بئ    بوب  ب وضع ل ف وضعًف  فبفً 

   . 3و  فر   نطف  نه لل طفلب  ف  لّذ لهلروض  ننوع األز فر وال  
و ددن  نددف بددعّن العددرب قددد حًلددوا  ددفل رفة وفولو ددف  نددف ن م  البددًف ل ددن ذ ددب إلدد  فّن ووالعددرب 

فلندد ل ف فو  ًدردوا ل ددّن ل تدل  ن قدد إتددن ًوا  فلنتدفإ بلددم  حًلدو ّن فو  عنددوا   دّن ، ولددم   بدو ّن  وا
 وضددوع  –ف  ن و دد   ددن لنددب وف  ددفر النتددفإ  ، فو والنددواري  ، وقددد وبددلت إل ندد 4و  النبددفن ف

 -:نورد ف حتب نتلتل ف الز ن  –الدرات  
وت  ، للعّ فس  ن  ّلفر الّض  ً فنالنتفإ  ل   عفو    ن ف   ت ف  فر الوابدات  ن .1

  .  د222
 ، ال ن قن   .  ون األ  فر ولنفب النتفإ  .2
  التفت النتفإ وطرائف لال  ّن و ل  نوادر ّن وف  فر ذوات الرفي  ن ّن، ال ن ط ًور. .3
  د .625وتال فل     الحتن  ل   ن  ح د ال عفبري الحدائ  الغّنفإ ب  ف  فر النتفإ، أل .4
  . د 751، ال ن ق ِّم النوز   وتف  فر النتفإ .5
 . د 911ال تنظرف  ن ف  فر النواري، لنالل الد ن الت وط  وت .6

 

                                      
 .7 :   التفت النتفإ(1
 .5: ورتفل   فنتن ر ،  تعودي تعفد  لنتفإ ال ن ط ًور ودرات  ن د   التفت النفب   (2
 .   التفت النتفإ،   د   ال بح  والشفرح: ج(3
 .212: م1941، 16،  نل  ال ن ع العل   العر  ، تور ف،   ، بالح الد ن ال نند ن النتفإفّلف    ف (4
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و نفأ  بنًفت ُف رى ب  وف  فر النتفإ  ا ندت إل  ف  د الز ن ولم  بل إل نف  ن ف توى 
  نوانفن ف:

 . 1و د 225، لعل   ن  ح د ال دائن  وتلنفب ف  فر النتفإ .1
 . 2و د 288 فرون  ن  ل  ال نّنم وت، للنفب ف  فر النتفإ .2
 . 3و د 252، لعل   ن  ح د  ن الشف  الظف ري وتلنفب ف  فر النتفإ .3
 . 4و د  584، ألتف    ن  ن ذ وتلنفب ف  فر النتفإ .4
 . 5و د 828،   د العز ز  ن إ را  م وتلنفب ف  فر النتفإ، ال ن حفنب النع فن .5

رت ب  اآلون  األ  رة نح ل ب   ن فت     فن نش ر إل  فّن  نفأ  دة  بّنًفت ظ 
 :ن لم نعرف  ن م نلأ ال بنًفت و  نب ف ف  فر النتفإ وننتب إل   ؤلً 

 د  نرن   ونح   :   د   نف، 328ف  فر النتفإ ب  الع د الًر د ال ن   د ر ه األندلت  وت .1
 ،   روت.وت  ر نف ر،  ن دار اللنب العل   

،  نفئب وترائب وف  فر وفترار، ال ن   د ر ه األندلت  ن  ط فئع النتفإ و ف نفإ ب  نّ  .2
 ، ال ف رة .،  ن  لن   ال ر نح    ونعل  :  ح د إ را  م تل من

:   د األ  ر ه ، ن ع وشرح356ف  فر النتفإ ب  لنفب األتفن  أل   الًرج األبً فن  وت .3
 . ن  ؤتت  اللنب ال  فب  ،   روت،   نف

 د ، 748، للحفبظ ف     د اهلل ش س الد ن الذ    وتلن الإ فر النتفإ ب  ت ر ف الم اف  .4
 .ه1413، 1   نً ع الشع  ، طفإ داد    د  ن 

 : ف و ، ن ع ونرن ب ونح    ونعل  فر النتفإ  ن ت ر ف الم الن الإ، للحفبظ الذ   نف ع ف  .5
 . و نفشرون ، ال  لل  العر    التعود ،  ن  لن   الرشد   د الرح ن  فلد  ن حت ن

ن لفنت دا ل  ب  ال دة الز ن    حل ال حث؛ ذلأ فّن ف ال  ول د ف  لنف  ذ  ال بّنًفت وام
و و شرط ان ذنف   ون ًف ب  ا ن فر ونحد د ال بنًفت  –نح ل قبد   العنوان  ن لدن  ؤلً  ف 

اّل بعّنه ال  لفد   لو لنفب  ن  – وضوع الدرات   قبد   ، لذا بعّن لنب النراث  ن ف  فر النتفإوام

                                      
 .14/133ألد فإ،   فقوت الح وي:  عنم ا نظر:   (1
 .19/262 عنم األد فإ:  نظر:   (2
 .153ا ن الند م:  ،الً رتت نظر:   (3
 .51، فتف    ن  ن ذ:  نظر: ال نفزل والد فر  (4
ل نّند لنف  ن ب  ، وقد ذلر بالح الد ن ا212: لالتنزادة:  ف فّلف  ن النتفإ، و نظر 143الً رتت:  نظر:   (5

 ب  الح       ف لنفب واحد ا نلًت نت نه   ن  ف.   ، و  د ، وال ن قّ م النوز   597يوت، ال ن النوز وف  فر النتفإ 
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الن ل ف   لن  ن  الل ف درات  ال رفة  وبً ف   رًا ترد ًف ل عرب    زات نلأ األ  فر وال بّنًفت 
  .لف  ن لنب األ  فرفن ت ر ف  ّ ف  

 :  إشكالية جتنيس اخلرب األدبي ثانياا
إّن االشنغفل  ل  نًل أ  ن   ال  ر ب  الندراث التدردي العر د   نطلدب و  دًف نف دًف   لوندفت 

ال ن  ، إذ  عدد ال  در  دن ال ًدف  م الشدلفل  ؛ نظدرًا لنشدع ه  د ن ح دول  عرب د   نعدددة  ّ دف فدى  نلأ
لدد  نعفل دده  ددع  بددطلحفت تددرد   ف ددرى بدد  النددراث العر دد   ددن  إلدد   ظددم ال تددفح  الندد   شددغل ف وام

 ن   الدالل .
راض   ألتئلن ف و  دو فّن النعفط   ع الشلفل فت ال  فب    ضعنف دائ ًف  ند العن فت االبن

  ل ف  ضعنف  ند الل ً فت الن  نتنع ل  ن  الل ف ال ًف  م وال بطلحفت الن  ن ص نوب ف 
 ذ  الشلفل فت وحن  ننح   الغف   ال رنوة  ن  ذا ال  فد ال عرب  بعّن  حور اشنغفلنف ت لون 

ن   ال  ر،  و  حفول  النف    ن نلأ األتئل  ال ًنرض  ب  إطفر ن د م رؤ ف شف ل   ن  
 وال بوب   الن  ن  ز   ن ت ر   ن فشلفل اللنف   الترد   األ رى.

 ف حد ال  ر؟  
    ل ال  ر ننس فد   فو نوع؟ و ف حدود االلن فإ واالبنرا    ن ال  ر و بطلحفت ترد 

 ف رى وردت ب  النراث العر  ؟
 التند دالل    ل التند  فب     نفز   ف ال  ر  ن ت ر   ن فنواع الترد؟ و ل  ح ل

 واقع   فم  ن ل  ؟
 ف ت فت ال  ر؟  
 ف حد ال  ر؟  

إّن ال حث ب   نفإ واض  لل  ر  تند    دإًا نحد د داللنه اللغو  . إذ  ند  ن  نبً  
ال عن فت العر    فّن ال  ر ب  اللغ  له فبالن: األول: العلم وال فن   دل  ل ل ن ور فوة 

فحب الع ن ووال  ر  عروف و و  ف فنفأ  ن ن    ّ ن . وب  ال عن  األول   ول ب 1ووتزر
نتن  ر، ون ول العرب:  ل  ن نفئ     ر. في:  ل  ن   ر  نوب ال الد ب ن إ  ن  لفن 

 . 2و ع د  

                                      
 .2/293  ف  س اللغ ، ا ن بفرس:   (1
 .7/364، و نظر: ن ذ ب اللغ ، ف و  نبور  ن فح د االز ري: 1/233ل ل ل  ن فح د الًرا  دي: الع ن، ا  (2
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ب و إذن العلم  فلش إ  ن ن   ال  ر وووَ ِ رُت األ ر في:  ل نه، وَ ّ رُت األ ر: ف  ر  
[ڎ ڌ ڌ]إذا  رُبنه  ل  ح   نه، وقوله نعفل  

، في: ات ل  نه    رًا    ر. وال  ر  1و
 فلنحر أ: واحد ال  ر، وال  ر  ف فنفأ  ن ن  .   فل: ُن  ر  ال  ر واتن  ر إذا ت ل  ن األ  فر 

، وب  ال ب فح وواتم  ف  ن ل  2ول عرب ف. وال ف ُر: ال  ن ر الُ نّرب، وال   رة لّله العلم  فلش إ  
 . 4ونم الوت ط  و  ف  نن ل و  نحدث  ه قواًل ولنف  ، وب  ال ع 3وو نحدث  ه  

ذا  ف ننفوزنف ال عن  اللغوي إل  االبطالح  ل عرب  ال حفإ ال رن ط  نلأ ال فدة تنند  وام
 فّن  نفأ الز ن ن ال ننًلفن  ن  فدة و  ر : 

 . 5واألول : ارن فط نلأ ال فدة  فللالم النفم ت ر النشفئ 
 . 6ولذ ه ن عًف للواقع الذي  نط    ل هال فن  : بد  ال  ر فو 

و ن  نف فب   لزا ًف لل  ر األد   فو النفر    ونود تلتل  تند نؤدي بح  ال  ر، 
 . 7و ؤلدة فن ل س  نفأ      فل  ر، إّن ف ال    ب  تلتل  الرواة

م . و ذلأ بعّن  ف نش   ه دالل   ًردة ال  ر   : وال شفب  ، فو البد ، والبفدة، وال ال
للن  ل لنب ف  فر النتفإ قد  ضعت لنلأ الدالالت فم فّن ف ن ردت  ل  ف ولم نلنزم  ن ط   فب  

  ع ن؟ تننرأ االنف    ن  ذا التؤال إل  ح ن.
    ل ال  ر ننس فد   فو نوع، و ف حدود االلن فإ واالبنرا    ن ال  ر و بطلحفت ترد 

 ف رى وردت ب  النراث العر  ؟
، و و  ذلأ  تنند إل   عن  نو ري ب   8وبد  ه ووالضرب  ن الش إ  الننس لغ :   

 . 9واللغ  و و ال نفنت  وال شفلل 

                                      
 .59الًرقفن/  (1
 .4/227لتفن العرب:  فدة و  ر :   (2
 .62ال ب فح ال ن ر، فح د  ن  ح د الً و  :   (3
 .215-214 نظر: ال عنم الوت ط:  ن ع اللغ  العر   :   (4
 .1/735، ولشفف ابطالحفت الًنون، الن فنوي: 79، النرنفن :  نظر: النعر ًفت  (5
، و عنم ال بطلحفت ال الت  ، د. فح د  طلوب: 1،837، ولشفف ابطالحفت الًنون: 79   نظر: النعر ًفت: (6

478. 
 .172 نظر: الترد العر   ال د م:   (7
 .722: 8  لتفن العرب:  فدة وننس ، (8
 .465 - 464د    ب  النراث الن ري وندل   الحضور والغ فب :    نظر: نظر   األننفس األ(9
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فّ ف  ن النفح   البالح   بفلننس األد   ب  فل ر النعر ًفت ش و ًف وو و   ول  نت   
  فلن ع   ن  دد  ع ن  ن النبوص حتب  عف  ر   نلً  ونرت  ب  الوقت نًته قوا د ل راإة

، و و ووابطالح   ل   تن دم ب  نبن ف فشلفل ال طفب، و و  1و ذ  النبوص ون و ل ف  
 . 2و نوّتط   ن األدب واآل فر األد     

فّ ف النوع لغ  بال   نلف  ن نعر ف الننس إذ ننً  ال عفنم  ل  فن النوع   بد  ه 
 . 4ووانتف ًف  ن النوع ل ف فّن الننس  عد فل ر ش ول    3والّضرب  ن الش إ فو البنف  نه

إّن الحد ث  ن ال  ر ب  ضوإ  حور األننفس األد      ن   ن نعفل  ال  ر  ع ح ول 
 عرب   ف رى، وبنون ترد   ب  النراث العر    ّ ف حّنم  ل  النفظر إل  ذلأ النراث نحد د 

ن ف نلأ الًروع و ف والننس  الذي ننن   إل ه      األنواع الترد   ل عرب  ال ف دة الن  انطل ت  
 فت غه  ل  ف ذلأ األبل  ن ت فت و  زات.

إن  ت ل  األننفس اأَلد     ف بنئت نحض   عنف   ال فح  ن ب  نظر   األدب ب   نفالت 
 ل   –  والن د، والت  ف فن  عض اللنف فت األد    الحد    ننحو را نًف، Lapoetiqueالشعر   و

إل    –غل  ؤتت  الرو فنت   األل فن   ب  ال رن ال ف ن  شر  دى ال طوات الرائدة لأل و ن شل 
. وقد شّلل الحد ث  ن ال  فر فت ب  شّلل  5والن رد  ل  الحدود ال وضو      ن األننفس األد   

ن لفن ال  الننس األد    فنتًف  ند ال حد  ن، إذ ا ذ ح زًا  رلز ًف دا ل النًل ر النظري لألدب وام
ا ل األوتفط الن د   واألد   ، وقد ش ل ذلأ ال  ر والت  ف  ف  رن ط  ل ً    زال  رض  للن فش د

 نبن ًه، ووضع ضوا ط له،  م نحد د العالقفت الن  نر طه  غ ر   ن الننل فت النب  .
إّن ال د فإ وان برقوا   ن الننس والنوع و ّدوا اأَلّول ف م  ن ال فن ، ب و األبل والنوع برع 

ننن س اأَلد   لم  لن  فنتًف  ند م، إذ لم  عن الن فد العرب ال دا     ننفس اأَلدب ، بِعّن ال 6و نه
د  ل   ل  ق م الحضفرة  -حت  ف ذ ب إل ه الدلنور ال تدي  - ل فن   ول  اأَلننفس اأَلد   ، 

 ، وحن  إن وند ذلأ النبن ف بعّنه لم  رد  بطل  األننفس واألنواع  فلدالل  الن  نحن 7والعر   

                                      
   .132   عنم الترد فت: (1
  .67   عنم  بطلحفت ن د الروا  : (2
  .364: 8   نظر: لتفن العرب:  فدة ونوع ، (3
 .199  النعر ًفت: (4
 .44: 1982، 2، س1ن   ، ع  فبل األننفس األد    نودوروف، نرن   ون د م  ح د  رادة،  نل  ال  فب  األن(5
 .   163   نظر: الًرو  اللغو  ، ف و  الل العتلري: (6
 .128، و نظر: الن د والحدا  ،   د التالم ال تدي: 85ن ف  ند ف    الل العتلري: فبلرة األننفس اأَلد    و رنع   (7
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. وقد  دف ذلأ  ن  الل  دم ونود نبن ف واض   شن ل  ل ه ال  ر. و دم الدق  لم  1و بدد ف
 نلن   نب   فل  ر وحد ،  ل ش لت الل  ر  ن ال بطلحفت النرا   .

إّن فّول  ف  نب فن ن  ز وال  ر   نه  و والنفر    إذ إّن العرب ق ل التالم لم  لن لد  م 
،  ل  فّن  ذا ال  عن  الن ف ل النفم   ن ال  ر  2ور  بطل  ال  ر بطل   دل  ل  النفر   ت 

والنفر  ، إذ  ن  ز ال  ر وو لون  فدنه تفذن  و و   ّ ل الحفد   فو الواقع ، فو ال علو   ال  فشرة، 
  ن ف النفر   بضاًل  ن لونه  وضو ًف  ن ف  فر  ّدة، بعّن لحتفس ال ؤرخ دورًا ل  رًا ب  

الحد ث   نف  ن ال  ر النفر   ؛ ألّن ال  ر اأَلد   ال  ًن د الشرط األ  ر ب  دور . و  3وشلله  
حتفته ب  نشل ل ال  ر األد   ون ل ًه.  ال   ر وام

وقد حفول النفقد شلري  ح د   فّد الوقوف  ل   ذا الننس اأَلد   ونحد د  عف  ر  
تب ق    فد     فلب   ند ف  ربت وضوا طه الن  ن  ز   ن ت ر ، ب د وواتن ل  ن النفر   والن

الحضفرة العر    ط     نوتط   ن الننفر واللنفب وفبحفب الحرف، ا ن ت  فلت فت الًرد   
، وال  ر الذي  نف  النفقد   نف  و الشلل النن ن  لل ب  ال ب رة، وووال  عن  اتن الله  4ولل شر  

ف ًف، بلحظ  اتن الله نًنرض فّن     نطورًا ب دان ال نن النفر    لل نفإ ال  ري، إّن ف العلس ن 
 . 5ودا ل ًف ب   ن   ال  فب   

ن لفن   ن  ف نعفل  لون  ف  تن  ران ال فض   فدة  و ن  نف بعّن النفر   وال  ر وام
التن رار  ف، إال فّن ال  ر قد ف ذت ندب ب ه ُ رى االتن الل  عد فن حدث نطور ب   ن نه 

و ن وال  ر التردي  الشلل ال دائ  للترد الحد ث، و و نغ ر فدى إل  الدا ل  ، ل لون  دا   نل
نحّول ب  نوع العالق ، ب عد فن لفن النفر   ننس وال  ر نوع  نه، ف ذ  ن و دا ل رحم ال  ر 
النفر    نوع   ر  ن تن  ال  ر  ،   د فّنه  غف ر  ب  ال بفئص وال  ر األد    و ذا النن ن 

 النفر   ل نن   إل  ح ل   ر ت ر ح ل النفر   فال و و اأَلدب.ف ذ ب  اال نعفد  ن 
ن ننفوزنف النفر  ، بعّن واللالم   و الذي ت ن ذ  نه الن فد  نطل ًف ب  ن ت   م، وب غ ًف   وام
  ن قول وف  فر ووننن ت ًف    ن حد ث وشعر و  ر. إذ حلل تع د   ط ن اللالم وفننفته واألنواع 

                                      
 .85الل العتلري: ، وبلرة األننفس االد    و رنع فن ف  ند ف    253   نظر: البوت اآل ر: (1
، 13، س34   نظر: ال  ر النفر     ند  ؤر   ال تل  ن، د.   د ال نعم نفبر،  نل  ال ؤرخ العر  ،  غداد، ع(2

1988 :172. 
  .173  ال  ر النفر     ند  ؤر   ال تل  ن: (3
   .14: 1982، 4، ع2،  نل  ببول،   بن ال  ر ب  نرا نف ال بب ، شلري  ح د  ّ فد  (4
 .133   ن   الع ل النفر    وقراإة ت   فئ   ب   دون  الط ري النفر     : (5
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ًف  ن ب غ نو     رنع   نحدد فننفس اللالم وفنوا ه وفن فطه، إذ نعل ال  ر ال نًر    نه انطالق
الشلل النف ع ألنواع  نعددة، حدد  ن ف فر ع  فطل   ل  ف واألنواع األبول  و   ال  ر، 
والحلف  ، وال ب ، والت رة، والعالق    ن  ذ  األنواع نحنلم ال    دف النرالم  ل   تنوى األحداث 

. ووبفل  ر فبغر وحدة حلفئ   والحلف   نرالم  ن و    ن ال بص، و نم الن   ز  1ووالش ب فت
  ن ال  ر والحلف    ن ن   وال ب  والت رة  ن ن   ف رى  ل  فتفس نرل ز األول ن  ل  

 . 2واألحداث، ونرل ز األ ر ن  ل  الش ب فت  
    ب غن ن لللالم العر   و ف ن فد الب غ   ع فرًا  ف نًف للنبن ف   لص   ط ن إل  فّن 

  ف ووال ول وال  فر،  نح  فن  عف  واتط  فدان ن   نلًن ن  ن األدوات الن  نند ف ب  اللالم، 
 نح  فن  فتنع فل الن ل ف ال ننظم ال فئم  ل  ال  فع والنظم ، فو الن ل ف العفدي والن ر ، ون عًف 

الذي  نللف  ه الشف ر، والحد ث الذي  ننز  لنوع األداة  ن ًبل ال ول إل  ننت ن   ف: الشعر 
ال نللم. و ن ًبل ال  فر  دور  إل  ننت ن   ف: الشعر الذي  ننز  الشف ر .... والننس ال فن  

 . 3و و الذي  نح    واتط  الن ر، والذي نت  ه ال  ر  
 
 

اهلللصيغةا:ااااااااااااااهلللقولااااااااااااااااااااهللألخبارا
ا

اهلللحديثااااااااااهلللشعراااااااااااااااهلللخبرااااااااهلللجنسا:اااااا
 
 

و ن  الل ب غ األداإ وحّد نف/ فنشدنف/ ف  رنف    لن ا نزال األننفس ال ال   والحد ث/ 
ذا لفنت الب غ  األول  والنشفإ   فلب   الشعر/ال  ر ، الن  ن  ز  ن  الل ف اللالم العر   وووام

الب غن ن والحد ث ، وواأل  فر   لن تنفن ب  االتنع فل  للشعر والذي  د ل ض ن ال ول ، بعنّ 
  . 4والعر    

وقد لفن تع د   ط ن فل ر وضوحًف ب  لنف ه والترد العر    ًف  م وننل فت ، إذ بّر    ن 
الترد وال  ر لون اأَلّول ننتًف وال فن  نو ًف  ن فنوا ه؛ لذا ذ ب إل  فّنه    دورنف فن نوّظف 

للدالل   ل    نلف األنواع ال  ر  ، وذلأ لنننب االلن فس الذي   لن فن  حد ه وو ً وم الترد 
                                      

  .195   نظر: اللالم وال  ر: (1
، و نظر: ال  ر والحلف   والنشل ل الدالل  ب  ال نفع وال ؤانت  ، د. 223 – 222   زان  ش رزاد، د. تعفد  تل ن: (2

 .134 شرى قفنت: 
 .191  اللالم وال  ر:(3
 .193للالم وال  ر:   ا(4
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 ً وم ال  ر الذي نند  ونو ًف   ن  ذ  األنواع، وذلأ للون  ً وم الترد فوتع وفش ل، وال   لننف 
فم . و ذا نلون ف  1ونعت في نوع  ن فنوا ه   ذ  الت  . لذلأ نعن ر  ننتًف ووال  ر  نو ًف فول ًف  

  ال   فننفس نننفذب ال  ر ب  ف   ن ف:
 

اهلللتاريخاللللللللللللللللللللللللللللللللللللاهلللكالماالللللللللللللللللللللللللللللاهلللسرد
 
اهلللخبر
ا

و ل ه  لون ال  ر نو ًف  نن   إل  نلأ األننفس، و ذا ال   لل   ي شلل  ن األشلفل 
عر   ال د م، و ذا االنن فإ ال  ري إل  نلأ األننفس ح     ونود  وف   نه والت  ف ب  األدب ال

 ً دنف ب   عرب  ال بفئص الن  فت غت  ل ه  ن لل ح ل ق ل فن  تن ل  نًته، و حّدد  ت فنه 
 الن  ن  ز   ن ت ر .

 

 النفر                     الننذر نحو ال فض ، وارن فن لحظ  الحفضر  ذلأ ال فض  
 احن فل   البد  واللذب ب ه     اللالم               

 الترد                   الننف ع ب  ن ل الحدث
  

و ذلأ  لون ال  ر قد فنّم نشلل ت فنه و حددانه الشلل  ، إذ إّن ارن فط ال  ر   فٍض  ع د 
فو قر ب نطلب ونود راٍو لن ل ذلأ الحدث، و و ف ر  حنفج  ط  ع  الحفل إل  ونود تلتل  تند   

  ن الراوي لل ف ا نعد ن ل ال  ر ز ن ًف، واحن فل   البد  واللذب ب ه ننعل الل  ر  ن نلأ نر ط 
اال  فر دا ل  ب  ح ل األدب ال النفر  ، في فّن الراوي قد فل ل ب  ف  نبر ال  فل. وننف ع ن ل 

  رى.الحدث  نعل  ن ال  ر وحدة ترد    تن ل  و ن    نشن ل  ل   لونفت األنواع الترد   األ
و نفأ  لط قد وقع ب ه  عض ال حد  ن؛ إذ نعل  ح د  ش فل والنفدرة  ننتًف ترد ًف قفئ ًف 
 ذانه،  ن ذًا  ن ال نفز  ع فرًا للنًر     نه و  ن ال  ر، إذ نغدو النفدرة حتب ال فحث نو ًف  نتم 

فد إل  فّن ،  ل  ح ن ذ ب  عض الن  2ووو  بر ال نن والنزوع التر ع إل  نًن ر ال وقف  
 . 3ووو   فس ال نفز ت ر لفٍف ل ضفع ال نل    ضرورة الًبل األننفت    ن ال  ر والنفدرة  

                                      
 .153  الترد العر    ًف  م وننل فت، تع د   ط ن: (1
 .146-136، و نظر: الترد العر   ال د م: 37   الت  النفدرة،  ح د  ش فل: (2
 .222  ال  ر والحلف  : (3
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و نم ننفوز ذلأ ال لط   ن ندا ل  ً و   ال  ر والنفدرة وو ن طر    ً وم الن ط الذي  نبل 
 ل ن طًف، ألّن ف   فلغف فت فو ال  فبد  ن ن  ، و ط  ع  النوع ذانه، ذلأ فن النفدرة ل تت نو فً 

 . 1ونرن ط  فل  بد ال زل  ل عض األ  فر في األ ر الذي  حد ه الترد ب  ال نل    
  ل التند  فب     نفز   ف ال  ر األد    ن ت ر   ن فنواع الترد؟ و ل  ح ل التند 

 دالل  واقع   فم  ن ّ ل ؟

 دد  نتنحضددر بدد  لددل للنبددوص التددرد   العر  دد  تدد فت شددلل    ف ندد  وقددفرة نددنحلم ب  ددف، و 
نص تردي ب  ض ن  تنو فت   نلً  و درنفت  نًفون . و دن وو ف دم  لوندفت ال رو دفت العر  د  
والت فت الشلل   ال ف ن  ب   عدض فنوا  دف بد  ال درون ال نر د  األولد : التدند، و دو  بددر ال  در 

ن لفن ال الف   ع 2وال روي   ب  وظ ً  التند ب   . وللحد ث الشر ف ف ر ب  إ نفد نلأ ال  فب  وام
لل  ن  ف؛ إذ  و ب  الحد ث الن دوي لغدرض النح  د  في: ال ر ند   لد  فّنده ح   د  وقدد بددر  دن 
الرتددول وبددل  اهلل  ل دده و لدده وتددلم  بعدداًل، فّ ددف بدد  ال  ددر األد دد ، بفلتددنفد وتدد ل  لل شددفلل  في: 

األحداث، و  لن ال ول إّن لفن إ  فم ال فرئ فو التف ع   ّن ال  ر   لن الوقوع إن لفن  دار   ل  
 . 3و دار   ل  األحفد ث

وقد وندد نظدفم التدنفد بد  التدرد   العر  د   ننًتده إ در شد وع ال  فبد  الد ن د    فبد  النو  د ، 
والنبددح   والضدد ط، ب ددد وو ددّد التددند بدد  ظددل ال شددفب   التدد  ل الوح ددد للن  ددت  ددن بددح  اننتددفب 

   د ن دد  شدد ن الحددد ث، و  ل ددف  ندد   ددفل نن  بدددر  ددن الحددد ث إلدد  الرتددول، لددذا ب ددد النتددب تدد
 . 4والرتول،  ن   فلتند؛ ألنه حف ل له  

بفلتددنفد بدد  ال  ددر اأَلد دد  نددف ع للتددنفد بدد  الحددد ث الشددر ف وبددرٌع  ندده. ولعددل  بددطً  
.  البًف لنفبر الد ن االتد الذي ذ ب  5وبفد  الرابع   و فّول  ن قفل  ذلأ ون عه شوق  ض ف

روا ددد  األدب فرتددد  قدددد ًف  ندددد العدددرب  دددن روا ددد  الحدددد ث، إذ األولددد  فن ن لدددب ال عفدلددد ،  إلددد  فنّ 
إّن وو ف    ز ال  ر اأَلد    و   فرانده وبد فتنه،  . 6وبنب   روا   الحد ث بر ًف  ن روا   االدب

 حدّدث  لذلأ بعّن فتلب فتدفن د ال  دفر  ن ن دنم  دفلراوي ال حندرف الدذي  ن دع الروا دفت ال  نلًد  ندم

                                      
  .223  ال  ر والحلف  : (1
   .172  الترد العر   ال د م: (2
  .172:    نظر:  عنم الترد فت(3
  .43  الترد   العر   : (4
   .329   نظر: ال  ر ب  األدب العر  : (5
 .255:    نظر:  بفدر الشعر النف ل  وق  ن ف النفر    ، د. نفبر الد ن األتد(6
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  دددددف الدددددرواة اآل دددددر ن و دددددو  دددددف  ًتدددددر وقدددددوف إتدددددنفد األدب  ندددددد الن دددددل األّول  دددددن الدددددرواة وقل دددددف 
. ل دددف ووفن رواة األ  دددفر ال  نور دددون  دددن روا ددد  ال  دددر وفن ندددّرح بدددفح ه . بل لدددذب  1ونندددفوز م  

 . 2والرواة  ف شفإوا، إذ اللذب ب  األدب ن  ل، وأل ر  ف ق ل: إّن ف ذب الشعر فلذ ه  
و ددن  نددف ب ددد ننددد   دداًل لدد س   ندده و دد ن الواقددع النددفر    ف دد  بددل ، ت ددر فن التددند  ب دده 
 ونود اتننف   لتن   ن تنن اللنف  ، واندرانًف ب  فب  اننظفر  ع ن، لذا بعّن بد  ال  ر األد د  
ال  عن  بد   ض ون الحد ث ب  حد ذانده  فلضدرورة،  دل  بدد  لونده  ن دواًل  دن  بددر؛ ألّن 

د  نددده لدددفن شددد فدة الدددز ن  لددد  انبدددفل النتدددب العل ددد   ددد ن راوي الشددد إ وبدددفحب الشددد إ ال دددرا
ن لدفن البد   دفل  ر  4و. ونندر الشفرة إل  فّن التدند لدم  لدن الز دًف للدل ال تدرودات 3وال روي ، وام

 ددن ت ددر   ددن األنددواع التددرد   األ ددرى. ل ددف فّندده قددد  لددون بددور ًف بدد  فنددواع ف ددرى لفل  ف دد   دد اًل 
ب فت ال حد   ولع ت   دن  شدفم  ندد ال  ددان   د اًل  ش بد فت   نل د  ال فتدفس ل دف  دن بفلش 

 . 5والبح 
 ف ت فت ال  ر ؟  

ل ددد ظددّل ال  ددر بدد    نلددف ننل فندده النبدد    حنًظددًف   ز فندده ال طف  دد  إذ  نشددلل  ددن وحدددة 
 ذا ندف ع  دن ترد   ن وم  ل  حدث فو حد  ن  ل  األل ر، و و  ح ل ووإل  لون دالل   تن ل، و 

،  6و ن ندده الحوار دد  ال تدد ط  الندد  ن ددن   تددفطن ف  ددن ال والددب اللال  دد  النددف زة وتددؤال/ نددواب    
فووطلب / اتننف   ، فووترد/ن ر ر ، فوواتن  فر /إ  فر ، و و  ذلأ  نتم  فلوحدة العضو   إذ ال 

ال ب دد ق  نده  ن و دفً    دن ذلدأ بعّنده  نّتدم  تد   . بضدالً  7و  لن االتنغنفإ  ن في ندزإ  دن فنزائده وام
  بوبدد  وو و دد  فّندده قددفدر  لدد  الحرلدد  ب نددت ننددد    نددف بدد   دا دد  اللنددفب، وننددد   نددفأ بدد  

، و دددذ  ال ددددرة  لددد   8ون ف نددده ورّ  دددف وندنددده بددد   وضدددع ن   نلًددد ن فو فل دددر  دددن اللندددفب الواحدددد   
ننعلده فح فندًف  لوندًف  د لوان روانده  النحرأ  فل لفن  دّد ف   و دًف فتفتد ًف  دن   و دفت ال  در؛ إذ إّن دف

                                      
 .317  ال  ر ب  األدب العر  : (1
 .32  ال  ر ب  االدب العر  : (2
 .333ال  ر ب  األدب العر  :    نظر: (3
  .173العر   ال د م:  : الترد   نظر(4
  .173: الترد العر   ال د م:    نظر(5
 .72  ال  ر والحلف  : (6
  .226: األننفس األد    ب  ضوإ الشعر فت ال  فرن : ، و نظر223:  زان  ش رزاد:    نظر(7
 .116:   ال  ر ب  األدب العر  (8
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. وقد حفول ال حد ون ربد ف م ال ال   الند   نتدم   دف ال  در بد   1وو ؤلً  اللنب الن   درج ب  ف
نشلله، والظًر    م   و فنه الن    لن االتنعفن    ف  ل  نحد د  عض ال بفئص ال شنرل  الن  

 :  2ونحلم  ن نه وربدوا  ن ف
 ا ن فد التند  .1

 اال نداد ب  الز فن وال لفن   دم .2

 النرل ز  ل  الحدث  داًل  ن الش ب    .3

 النزام نرن ب  حدد ب  ال ن   الترد    .4

  تفط  األتلوب  .5
 

 :كتب أخبار النساء واجلىاري وإشكالية التجنيس 

ن لفنددت  نوانفن ددف نددوح   ننن تدد ف، في:  فنن فئ ددف إلدد   إّن لنددب ف  ددفر النتددفإ والنددواري وام
ن   ترد  ، بعّن واقع الحفل ال  ًض   ذلأ؛ إذ لم نلدن  شدلل  الننند س حفضدرة بد  ننس ال  ر ل 

فذ فن  ؤلً  نلأ اللنب و م  تطرون  نوانفن ف، ولم   طر ل م   فل فن نلون نلأ اللنب   نب  
 ذلأ الننس التردي وال  ر   ن دون ت ر   دن فندواع التدرد العر د  ال دد م،  دل لفندت نبدًف نف عدًف 

 نلًدد   ددن بنددون التددرد واللنف دد  العر  ددد  األتددفس، إذ حددوت نبوبددًف ف ددرى  د ندد  بددد  ألشددلفل  
ف نفئ ف  ن نبوص تف     ن ف، و    ل  وب   ذا اال ن فر  ن ن ، إذ    لم نلن   نبرة  ل  

،  3وذلدددر ال  دددر وحدددد ،  دددل نضدددّ نت بنوندددًف تدددرد   ولنف  ددد  ف دددرى الددد  نفن ددده  دددن ق  دددل واأل  دددفل 
. وال  عندد   ددذا تل دد  نلددأ األنددواع  لدد  ال  ددر، ووالتدد ر ، ووالحلف دد  ، ووالنددفدرة ،  4وووال طف دد  

                                      
  .116   نظر: ال  ر ب  األدب العر  : (1
، والحلف   والن و ل ودرات  ب  الترد 368-355، ال  ر ب  اأَلدب العر  : 162عر   ال د م:    نظر: الترد ال(2

، والترد العر   ال د م ال ن   التوت و  فب   وال بوب فت الن فل  ،   د الو فب شعالن 82العر   ،   د الًنفح لل طو: 
 ، وبن ال  ر ب  النراث الن ري ال د م، حنفن ال درا    www.staytimes.com و حث  نشور  ل  ش ل  االننرنت

 . www.arrafid.comو حث  نشور  ل  ش ل  االننرنت 
 ند العرب . إّن حرل  ن ع األ  فل ال د    165، وف  فر النتفإ: 136، 118، 4/28   نظر:   ون اأَل  فر: (3

وندو ن ف قد  رت   الث  راحل، لفن ال  فر ون وال بفص    لون ب  ف ال رحل  االول  الن  نم  ن  الل ف ن ع نلأ 
 . 24: طه وادي ،األ  فل.  نظر: ال ب  د وان العرب وقضف ف ون فذج 

 .76- 4/72  ون األ  فر:    نظر: (4
 طفل، وننلون  ن  حدودة ال فب فت ن ط   األ د    تن ل   ذان ف...، ننلون  ن وحدة تر فقبوب   رح النفدرة    وو 

 نبر قبب  واحد،  دور  وضو  ف حول وقفئع الح فة ال و   ، والننفرب الش ب   والنتفن    . النراث ال بب  ب  
 .685: ،  ح د رنب الننفراألدب العر  

http://www.staytimes.com/
http://www.arrafid.com/
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 ل    نرد  نف و نفأ  د ن الحد ن واآل در، ال ضد ن  ن ن د   ع ند ،  دل حتد  ف   نضد ه ال وضدوع 
فو التددد ف . إّن التددد رة الدددواردة بددد  لندددب ف  دددفر النتدددفإ ننن ددد  إلددد  ندددوع   بدددوص  ن دددف فال و دددو 

و ذا النوع   دف إل  نعر ف  ونز  فل نرنم له ات ًف ولن   ول  دًف، نع   دف وقًد  ون دزة والنرانم ، وو 
 ل  ال  در الدوارد ب ده. وذلدأ الندوع  دن التد ر ا ندد الد  ن  دع ح دول النشدفط ال  دفب   دن ال دوروث 

  . ب   إذن ل تت  ن ق  ل التد ر الًن د  الند   نندفوز ال ؤلدف ب  دف وو ال فبد  1والًلري واألد    
 ددل   2والز ن دد   ضددروب  ددن االرنددداد والنلددرار، فو  نعدددد  تددنو فت التددرد   و واقددع الرؤ ددف والن ئ ددر  

 دد   نددرد ن ددل ألحددداث ش بدد   ن لددو  ددن ال  ددفل. ووو وال نددفز  ددو التدد   الغفل دد  وال   ددزة ل ددذا 
الحددائ   . وقد  لت لندب ف  دفر النتدفإ والندواري  دن  دذا الًدن التد ري تدوى 3والشلل  ن الت ر  

الغّنددفإ   ددول ال ددفل   بدد  تدد رة  فئشدد   نددت طلحدد : وو  فئشدد   نددت طلحدد   ددن    ددد  ددن    ددفن  ددن 
  رو  ن لعب  ن تعود  ن ن م  ن حرة  ن لعب  ن لؤي. فم   ران الن     ، وف  ف فم لل وم  نت 

 ل  ددف ف دد   لددر البددد   ..... نزون ددف   ددد اهلل  ددن   ددد الددرح ن  ددن ف دد   لددر البددد  ،  ددم  لددف 
 بددددعب  ددددن الز  ددددر  ددددن العددددوام ب نددددل، ب لددددف  ل  ددددف   ددددر  ددددن    ددددد اهلل  ددددن  ع ددددر  ددددن    ددددفن 

. وال   ًددد  فّن ال دددددف النعر ًددد  ل ددددذا الًدددن قدددد حددددفل   ن دددف و دددد ن االرن دددفإ  فل تددددنوى  4والن   ددد   
 بد   الن   ل  وووب  ن  ع األحوال نعن ر الندرانم فد دًف اتدنعفد ًف نندري ب ده   ل د   ندفإ بدورة للش

،   تلوب  نبف  فل نفز والدق . و دن بندون التدرد  5واتننفدًا ال  تلتل   نضفر    ن ال رو فت  
اال دددرى النددد  وردت بددد  لندددب ف  دددفر النتدددفإ والندددواري  دددو بدددن الحلف ددد ، والحلف ددد  نعدددد  دددن فقدددرب 

ننددفلف ب  ددف  التددرد فت إلدد  ال  ددر، إذ العالقدد    ن  ددف  حل  ددف   دددف النددرالم، بفل ن و دد   ددن اأَل  ددفر
  ن دددف ونننفتددد  لنشدددّلل حلف ددد ، و دددذلأ نلدددون الحلف ددد  فوتدددع  دددن ال  دددر الشدددن فل ف  لددد  فل دددر  دددن 

 . 6ووحدن ن   ر ن ن
وقدد ن للددت لنددب ف  ددفر النتدفإ والنددواري الل  ددر  ددن الحلف دفت، و دد  بدد   ن ن ددف ال  ر دد  ال 

شد   دروي حّ دفد: ووفن دت  لد  نننفوز الوحدات ال الث. بً  حلف     ر  ن ف   ر  عد  و ل لده العف
ذا  دم  –ال  ر اأَلّول  –،  7وبنلتت إل  ن ف   ب  حل   ب  ف   ر  ن ف   ر  ع  ال  زو     وووام

                                      
   .1/232   وتو   الترد العر  : (1
 .259فت:    نظر:  عنم الترد (2
 .1/231   وتو   الترد العر  : (3
 . 129-37-34ر: ، و نظ56 – 54:   الحدائ  الغّنفإ(4
   .1/231   وتو   الترد العر  : (5
  .35   نظر: ال  ر والحلف  : (6
 .199:   ف  فر النتفإ(7
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 نذلرون العذر  ن و ش  م وب فنن م، قفل   ر: فحُد لم  ن  عض، وذلأ: فّنه لدفن لد   ل دل  دن 
 –ال  دددر ال دددفن   –  1و  ّن ....   نددد   دددذرة، ولدددفن  شدددن رًا  حدددد ث النتدددفإ ب نشدددّ ب   دددّن و نشدددد بددد

ووبل ف لفن ب  العفم اآلن  وقًت بد  ال وضدع الدذي لندف ن دف ب ده  عربدفت، بدعذا شدفب قدد فق دل وقدد 
نغ ددر لوندده، وتددفإت   ئندده بّ ددف  ربندده إال  نفقندده ..... تدد عنه   ددم  شدد إ، ب بددغ ت إل دده  تددن عًف 

 بنعل   ول:
  ف رب لل تدوة وروح 

 

 واللوح   ن  حرم  عد الضح 
 

 فنت حت ب ال طب  وم الدوح 
 

، ل  ددف ال  در ال فلدث ووف ل دأ فند  ا درؤ  2وقلت:  ف ف   و دف الدوحد ؟ قدفل: تد   رأ إن شدفإ اهلل  
ذو  فل ل  ر  ن نعم وشفإ، وفن   ش ت  ل   فل  النلف، ب ن دت ف دوال  ب وتدعوا لد   دن بددر 

  و و   عض   ف  م، ورل ت برت ، و ل ت ال نلس بلنت ب   ز ف وال ، ب رنت  و ًف إل   فل
 ع  شرا ًف ف دي إلّ ، بفنطل ت حن  إذا لنت   ن الح  و ر   الغنم .... بعذا  غ فر قد تطع  ن 
ذا بددفرس  طددرد  نددزًا وفنفنددًف ... بل ددف فق ددل  رقددت لدد   فرقدد   ددن الدددرع، بددعذا  دددي  نفح دد  الحدد  .... وام

لت: في واهلل ا رفة .. ب   الن   لغت     ذا ال  لغ. واحلنن  ل ّنه ح ُّ، ب لت: نشدنأ اهلل ا رفة؟ قف
بفلحلف دد  نعددد ن ددوًا ندددر ن ًف لل  ددر، ون نددزل  ن ن ددف تفل ددًف بدد  لنددب األ  ددفر   3و ددذا ال حددل .....  

 . 4و فلطلب واالتننف   فو ال  ر واالتن  فر
 

اوسؤهلللاعمرااحماداهلللرهللويااااااااااعمرابناأبياربيعةاااااااااااااخبراهلللعذري
اخبراااااااااااااااااااخبرااااااااااااااااااااااااااهللستخبارااا

فّ ف والنفدرة   بعّن حضور ف قد شّلل ظف رة البن  للنظر، إذ نوز ت  د ن لندب ف  دفر النتدفإ 
والندواري، وننو دت  ن ن دف  د ن الطدول وال بدر. ب ددد لدفن حضدور ال درفة ب  دف للننددر، إذ  د   حددور 

رح  الن   ل  ف ندور، ونعدد ال ًفرقد  وتد ل  لنندفج الضدحأ بفل ز د  ب  دف نل دن بد  تف د  النفدرة وال
، إذ نع ل  ل  ال ر  ال ًفنئ للنوقعفت  حد   نو ًف  ن فنواع البد فت  5والضحأ وام نفع ال فرئ

                                      
 .199:   ف  فر النتفإ(1
   .221  ف  فر النتفإ: (2
 .223:   ف  فر النتفإ(3
  .192 -188، 134، 131-132حبر: ف  فر النتفإ: الر  ل  ت  ل ال  فل    نظ(4
  .128   نظر: شعر   الترد ب  شعر اح د  طر، درات  ت   فئ   ن فل  ،   د اللر م التع دي: (5
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 ع  ، و ن بور ال ًفرق   ف  رد ب    ر اأَل د  ونوا  دف لألبد 1وال   رة ذات اللذة اأَلد    ال فب 
. و دددن  2و ندددد ف تددد ل ف األ  دددر  دددن   ل دددف  وو دددل بددد   دددد أ   دددل؟ قفلدددت: ال وللدددن بددد  رنلددد   

الًض ل  ن ال فش   إّنه قفل وولنت  ع ا ن      نفئ ًف  لد  تدر ر إذ ظ درت إلدّ   عدض ندوارّي، 
بنزلددت، ب ضدد ت حددفنن ،  ددم انبددربت ب  ن ددف فنددف رانددع لدددتنن    ددرب، ببدد رت حندد   دددت إلدد  

لتددر ر، بغل ندد  الونددع، ببددحت، ب فلددت لدد  ا ندد    دد :  فلددأ؟ ب لددت ل ددف: لدددتنن   وضددع   ددن ا
  رب، ب فلدت و لد  التدر ر   دربت قلدت: نزلدت أل دول ب بدف نن ، بًطندت، بل دف فبد حت ن عدت 

. بفلندفدرة   ندف ن د ن لندف  وقدف نًتد   3و د  ف واتنحلًن ّن فن ال   نلن   ر دًف بد  دار دف إلد  تدن   
رت   بض ل ب  النفر   و ف فبف ه  ن ف، ور  نه  ن زوننده الند  فودت  ده إلد  فن  والرت  /الر    

 حنفل  ل  ف، وال  برح  ح   د   دف بعدل،  لد  الدرتم  دن حلّ د  والنفر د   لده. بندفإ رد بعدل زوننده 
 عدد فن بطنددت  ّ ددف قددفم  دده زون دف ال   عفق دد  والنفر دد  ،  ددل  عحددداث انلتدفر بدد  فبدد  نوقددع ال نل دد  

  رت  عدم قنل الع فرب ب  دار ف إل  تن .  ن ف
 عد فن   نف فن بلرة الننن س التردي لم نلن حفضدرة بد  فذ دفن  دؤلً  لندب ف  دفر النتدفإ 
والنواري، نونب  ل نف  عرب  النفنب ال ددا   الدذي نحو ده نلدأ اللندب،  ّ دف  نطلدب الوقدوف  ندد 

 ندرن   د ن الواقع د   – دف تدندلل  لد  ذلدأ ل –التند، ألّن ونود  ب  لنب ف  فر النتفإ والندواري 
وال  فم، وفن ل  رًا  ن ف  فر ف ل تت  ن بنع الواقع،  ل  دن نتد     دفل  ؤلً  دف، و دف التدند بد  

بد  التدرد     لذا ف  فر إال ل  فع ال فرئ ب  شرأ اللع   الترد  ، ب لون التند   فر دًف لل  ندف تدرد
 ن و   ذان    بود  فللنف د  التدرد  ،  ًنرضدًف ال  دول  فلع دد  الروائ   الحد   ، إذ  نطل  لال  ف

. بونددود التددنفد بدد  لنددب  4واالبنراضدد   دد ن ال ؤلددف وال ددفرئ  لدد   ددد الددنص لع دد  تددرد   بددرف
األ  ددفر  عندد   فلضددرورة واقع ن ددف،  ددل  ددو اتددننف   لنددزوع   ددفب   ر دد   ددؤ ر البددد  والواقع دد ، إذ 

في النددد   ددد   دددن انشدددفإ  ؤلً  دددف  دددن دون فن  – دددفر النشدددفئ     لدددن االتدددندالل  لددد  وندددود األ 
 ب  لنب ف  فر النتفإ والنواري   ل ر  ن دل ل: –نر ط ف  فلواقع را ط 

                                      
   .65، ق س ح زة ال ًفن :    نظر: ال ًفرق  ب  شعر الرواد(1
  .111/ 4    ون األ  فر: (2
 .121 ف  فر النتفإ:  (3
  لف    وم و ل فت اللنف   إّن وو ذا اللون الند د  ن الننر ب الروائ   عن د  شلل إتفت   ل  انشغفل ذان   ن ق ل ال ؤ

، فذ نند الروائ  فو ال فص  ن  لًف  شلل واع وقبدي  لنف     طوط  فو ت رة فو نص تردي   ر دا ل نبه الترد  
 .14-13: ردي ب  الروا  ، بفضل  ف رت – الروائ  فو ال بب   ، ال  ن  ال  نف

، 132، تع د   ط ن: لعر    الند دة والونود والحدود ، وقضف ف الروا   ا82: : ال  ن  ال  نف تردي ب  الروا   نظر  (4
 .63: 2213، 1، ع2و  نف ترد  ف  عد الحدا   ، بفضل  ف ر،  نل  اللوب ، س
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وت ر ف  ن األ  فر الن  ُذلدرت   2و، حد ث الًرس  1وونود  عض األ  فر العنفئ    ولالم ال  ت -1
 حدود ال لفن. ب   حل ف. و   ف  فر ال    ل الع ل  بح  ونود ف ض ن

ا نالف  عض األ  دفر  دن لندفب آل در؛ وذلدأ اال دنالف لدم   نبدر  لد   ن د  ال  در الشدلل  ،  -2
 ددددل شدددد ل لددددذلأ  ضدددد ون ال  ددددر  ددددن ح ددددث حدددددوث إضددددفبفت فو حددددذف فو نغ  ددددر بدددد  فتدددد فإ 

وقد ُ شلل ال عض  ل   دا   ذلأ النغ  ر، إذ  و نن ن  ط  ع   وحن    ال دد لل  در   3والش وص
 ددع ب  ددف إ ددر ال  فبدد  الشدًف    الندد  ولددد  ددن رح  ددف،  ّ دف  ددؤدي إلدد  ظ ددور ال  ددر الواحددد  دن فن  

ن طرف  ل   تدنوى  4و بور شن    ر فتفن د   نلً  ، ال ن د . نواب ذلأ الشلفل فن النغ  ر وام
اّل فبد     درًا   در لده بدل   تدف  ه للنده ت در ،  ب و ال  عند  حضدور   لد   تدنوى والداللد  ، وام

؛ فو ألّن  بددر لنف ن ددف  5وف فّن  نبددر ال شددفب    ً ددود بدد   عضدد ف ال ن فد ددف والونددفدة والتدد  
ن  ددددت  نبدددرًا بدددف اًل بددد  حددددوث  عدددض   بدددر نددددو ن ال  شدددفب  . و دددذلأ نلدددون ال شدددفب   وام
النغ  ددرات بدد   ن دد  ال  ددر، إال فّن ددف ل تددت ونددرًا ب  ددف، إذ  عضدد ف  رنددع إلدد     لدد  ال ؤلددف و ددف 

 ال  ر و ننه التردي. نضً ه  ل   ن   

 

إّن  عددض األ  ددفر ش وبدد ف نلددرة، في نلددأ الش بدد فت الندد  لددم ننددد ل ددف اتدد ًف نفر   ددًف  حددددًا  -3
، ونلدأ الش بد فت ال   لدن النح د   6ووالن  فطل   ل  ف تع د   ط ن اتم الش ب فت الن   ل  

فتدد ن ن: نح  دد   ددن بددح  ونود ددف، و ددن  ددم بددعّن النظددفم التددنفدي  ضددعنف وو ف ددفم وظ ًندد ن فت
ال بددداق   الحلفئ دد  والنو  دد  التددردي  ددن نفح دد ، و  فرتدد  التددفرد لتددلطنه  لدد  ال نل دد ، والندد  

. وال بددداق     نددف ال نعندد   فلضددرورة  7ول تددت بدد    ددر األ ددر إال ندل دد  ال  ددفب  والت فتدد    
فّن  ن د  التدند بد   ض ون ال نن التردي،  ل  لونه  ن واًل  ن  بدر. وال د  ن الشفرة إلد  

                                      
 .84 نظر: الحدائ  الغّنفإ:   (1
 .132لحدائ  الغّنفإ: نظر: ا  (2
 4/127، و  ون األ  فر: 156-155النتفإ:  وف  فر 122-4/119:   ون األ  فر:  نظر: األ  فر ال لررة ب   (3

 .41وف  فر النتفإ:  121، والحدائ  الغّنفإ: 163 التفت النتفإ و 
 .176 نظر: ال  ر ب  األدب العر  :   (4
 .176ت ر ت فع وال إنفزة وال  نفول .  نظر: ال  ر ب  اآلدب العر  :  الونفدة :    ف ذ العلم  ن بح ً   ن  (5
 .97 نظر: قفل الراوي:   (6
   .، ال ن   التوت و   فب   و حث  نشور  ل  ش ل  األننرنت   الترد العر   ال د م(7
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بددد  لندددب ف  دددفر النتدددفإ والندددواري ن نلدددف  دددن لندددفب آل دددر،  ددد ن النزا  دددف  ن ن دددًف بددد  ن  دددع 
 . 2و، و  ن  ن فب حت لد ه ن ن   شلل  ،  لنً ًف   ف وند   ن ف  فر والونفدة  1واأل  فر

ذا  ددف ننو ددت البدد غ التددنفد   بدد  النددراث العر دد   ددن نددص آل ددر، وفح فنددًف دا ددل الددنص  وام
 : 3ولواحدا

 

  لغن                             فلف ل ل  ول ل        
 ز  وا                            لل ل  ود ن        
 حّد نف                            ال  ف         
 قفل الراوي                       الت ر الشع          
 ال  الإ      نعددة                            

 
بعّن لنب ف  فر النتفإ والنواري   وبً ف نزإًا  ن ذلأ النراث قد ش ل ف  ذا الننوع ب  

 الب غ التنفد  ، وفحتب فّنه   لن فن ن تَّم نلأ الب غ الواردة ب  ف  ل  قت  ن:
 فب.اأَلّول: الب غ الرئ ت : و   الب غ التنفد   الن  نشلل الز  ، وننلرر ل  رًا ب  لل لن

 

 ف  رنف .... حّد نف                ف  فر الوابدات/الحدائ  الغّنفإ  - ف

 قفل ..... حّد نف                التفت النتفإ  - ب

 فل                   ون األ  فر / ف  فر النتفإ / ال تنظرف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق - ت
 

  غ التنفد   الن  نرد  شلل فقل، فو  نًرد ب  نلأ اللنب:ال فن : الب غ الًر   : في نلأ الب
 

 حل  /  لغن                    ف  فر النتفإ  - ف

  ن بالن                         ون األ  فر  - ب

 قرفت                           الحدائ  الغّنفإ  - ت

 ُذلر                            ال تنظرف  ن ف  فر النواري  - ث

  وا                         ف  فر النتفإ ز    - ج

                                      
 .43، 41، 42، 39، والحدائ  والغّنفإ: 44، 37، 23وابدات  ن النتفإ: ف  فر ال :   نظر  ل  ت  ل ال  فل(1
 ن  الل  ،  ظ ر ذلأ45، 21،23،25،31، 19، 12:  نظر  ل  ت  ل ال  فل: ال تنظرف  ن ف  فر النواري  (2

 . نوانفت اللنب الن  رنع إل  ف
 حث  نشور  ل  ش ل  الترد العر   ال د م، ال ن   التوت و   فب  ، و، و 172 - 163ب  نظر   الروا  : :    نظر(3

  .  www.stattimes.comاالننرنت 

http://www.stattimes.com/
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، والقنفع  واقع   الحدث ب   1وبفلتند إذن، وو  عط  االنط فع فّن ال طفب له  فلواقع نتب  
ف  فر النتفإ والنواري    الغف   األّول  الن   تع  إل  ف والُ   ر ، لنّ  د له الطر   لنغ  ر 

  ب  ف  ر د فن    رنف  ه، فو ل  فع ال فرئ ب  شرأ اللع   ا ن فد ال روي له فو ال نل    بً   ف 
 الترد  .

                                      
  .312:   ال  ر ب  اأَلدب العر  (1



 
 
 
 
 

 
 

 
 ثنيخ انضرد اننخري

 
ل 

ّ
 مكىنبد انضرد :انفظم األو

ل:
ّ
 الراوي ادلجحج األو

  
 المروي ي:ادلجحج انخبن

  
 المروي له ادلجحج انخبنج:

  
  

 
 



           مكىناث انسردانفصم االول :  ..................................................... بنٍت انسرد اننثري: ول األ انباب
 

ِِ 

ل
ّ
 املبحث األو
 انراوي

، كمركم، كمركم لو ؛ ذلؾ أٌف القص (ُ)تبحث السردية في مككنات الخطاب السردم مف راكو
ظاىرة لغكية تقـك عمى عالقة تكصيؿ بيف متكمـ كسامع كالقصة بكصفيا محكيان أك مركيان، تمر 

 :ِ) )بقناة االتصاؿ األساس
 المركم لو الراكم              القصة                  

يٌتضح مف مخطط قناة االتصاؿ أٌف الراكم ىك أبرز عناصر االتصاؿ، ذلؾ أٌنو ىك الذم 
بنية مف بنيات أك يتبنى عممية الحكي أك السرد، كىك كما تعٌرفو سيزا قاسـ ))أسمكب صياغة 

، إذ ىك (ّ)القص، شأنو شأف الشخصية كالزماف كالمكاف، كىك أسمكب تقديـ المادة القصصية((
))المسؤكؿ عف تقديـ الكالـ ميما حاكؿ أف يقٌمص حضكره كي يكىـ القارئ بكاقعية الحكاية أك 

، فيأخذ عمى عاتقو ))سرد الحكادث، ككصؼ األماكف، كتقديـ (ْ)حيادية النظرة أك آنية األحداث((
 . (ٓ)الشخصيات، كنقؿ كالميا، كالتعبير عف أفكارىا كمشاعرىا ك أحاسيسيا((

ذا ما كاف ا لراكم قد عيرؼ بيذا المعنى فإٌنو البد مف اإلشارة إلى مسألة ميمة كىي أٌف كا 
الراكم سيعيد إنتاج مركم ما لمممتقي، إعادة اإلنتاج ىذه تتطمب أف يحؿ لفظو محؿ المفظ األصمي 
أك السابؽ، كميما حاكؿ ذلؾ الراكم أف يككف مكضكعيان في نقؿ الكقائع كاألحداث، غير أٌنو ال بٌد 

. كليس مف الضركرم أف يككف ضع لرؤية معينة تعبِّر عف مكقفو تجاه المادة الحكائيةأف يخ
، ليقـك بميمتو في (ٔ)الراكم ))اسمان متعينان فقد يكتفي بأف يتقٌنع بصكت أك يستعيف بضمير ما((

 .(ٕ)عرض المركم كتقديمو بيف يدم القارئ فيك))أداة كظيفية دالة((

                                      
 .ٗ( ينظر: السردية العربية: (ُ
  .ْٓ( ينظر: بنية النص السردم، حميد لحمداني: (ِ
  .ُْٖ( بناء الركاية، سيزا قاسـ: (ّ
  .ِٓ( الكاقع كالتخييؿ، د. مرسؿ فالح العجمي: (ْ
  .ُٖٓ( بناء الركاية: (ٓ
  إٌف ركاة أخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية بف أبي سفياف مثالن )) كانكا يقصدكف إلى إبراز أمر كالتأكيد عميػو، كىػك

قدمة التحقيؽ(، كذلؾ يرجع بطبيعة الحاؿ إلى )م ٕأٌف عميان كاف صاحب حؽ، كأٌف معاكية كاف مغتصبان((. أخبار الكافدات: 
ف حػػػاكؿ إخفػػػاء عقيدتػػػو كالظيػػػكر بمظيػػػر الحيػػػاد فػػػي نقػػػؿ  –جػػػامع األخبػػػار  –عقيػػػدة العٌبػػػاس بػػػف بىٌكػػػار  )التشػػػيع(، كىػػػك كا 

 األخبار، إال أٌف كالءه العمكم بادو بيف سطكر الكتاب.  
 .َُِ(  السردية العربية: (ٔ
  .ٕيمنى العيد: ( الراكم )المكقع كالشكؿ(، (ٕ
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ِّ 

ليبث تب ليكشؼ بيا عالمو السردم، أك تقنية يستعمميا الكا فالراكم إذف كسيمة، أك أداة
 .(ُ)الحكاية التي يركييا

أداة  بكصفوكمف ىنا كجب التفريؽ بيف الكاتب الحقيقي المؤلؼ مف لحـ كدـ، كبيف الراكم 
و، أك ليبث القصة التي يركم(())أك  ، إذ (ِ)كسيمة فنية يستخدميا الكاتب ليكشؼ بيا عالـ قصِّ

ض راكيان كٌ يا، ليتحدث كيرل مف خالليا. فالكاتب عندما يقص ال يتكمـ بصكتو، كلكٌنو يفيستتر خمف
تخييميان يأخذ عمى عاتقو عممية القص، التي أطمؽ عمييا النقاد )األنا الثانية لمكاتب(، كيتكٌجو إلى 

سردم، مستمع تخييمي أيضان يقابمو في ىذا العالـ. كقد يككف ىذا الراكم غير ظاىر في النص ال
 .(ّ) كقد يككف شخصية مف شخصياتو

إٌف مؤلفي كتب أخبار النساء كالجكارم ىـ مف جمعكا ىذه األخبار، ككانت أسماؤىـ عمى 
غالؼ مصنفاتيـ، كالذيف حاكلكا استقصاء ما أمكنيـ مف أخبار متكافقة كمنسجمة مع عنكانات 

غير  لدييـ أك سماعان مف غيرىـ. كتبيـ كمضمكف أبكابيا، مف مختمؼ المصادر كالمراجع المتكافرة
تقنية أك كسيمة فنية(، فقد  بكصفيـأنو ليس بالضركرة أف يككف ىؤالء المصنفكف ىـ الركاة )أم 

 يتقنعكف خمؼ غيرىـ، أك يككف الراكم شخصان آخر غيره. 
 

 أنىاع انرواة: 
 عمى الرغـ مف))أٌف الراكم عنصر قصصي متخٌيؿ، شأنو في ذلؾ شأف سائر العناصر

 .(ْ)ألٌنو صانعيا الكىمي كعمة كجكدىا(( ؛المككنة لألثر السردم، فإٌف دكره أىـ مف أدكارىا جميعان 
كبما أٌف الراكم يمٌثؿ تقنية تنطمؽ مف خاللو رؤيتو إلى عالمو السردم، لذا يصعب فصمو عف 

لنقطة البصرية الرؤية السردية التي حددىا الناقد الفرنسي جكف بكيكف انطالقان مف بؤرة السرد أك ا
 :(ٓ)التي يتمكقع فييا ذلؾ الراكم، كىي

: كفييا يعمـ الراكم معمكمات عف الشخصية أكبر مف معمكمات  < الرؤية من الخمف .ُ
 الشخصية نفسيا.

                                      
   .ٔشكاؽ عدناف شاكر النعيمي: أ، ات السرد مف منظكر النقد الركائي( ينظر: تقني(ُ
  .ُّٖ - ُِٖ – ٖٗتقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج االبنيكم، يمنى العيد:  ((ِ
   .ْ( ينظر: الراكم في القصة العربية، د. محمد كماؿ عبد العميـ سرحاف: (ّ
  ُٓٗديات، د. محمد القاضي كآخركف: ( معجـ السر (ْ
، كينظر: تحميؿ َُِ( ينظر: خطاب الحكاية، بحث في المنيج، جيرار جينيت، ترجمة: محمد معتصـ كآخركف: (ٓ

  .ِٖٕالخطاب الركائي، الزمف، السرد، التبئير، سعيد يقطيف: 
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ِْ 

: كتسمى بالرؤية المجاكرة؛ ألٌف معرفة الراكم ال تزيد عف معرفة الشخصيات =  الرؤية مع .ِ
 .رقى مف الرؤية مف الخمؼأألنفسيا كىي 

كتككف معرفة الراكم لمشخصيات أقؿ مف معرفة الشخصيات  : > الرؤية من الخارج .ّ
 ألنفسيا.

)الرؤية  إٌف تتبع طبيعة الراكم في كتب أخبار النساء كالجكارم يبيِّف لنا سيطرة الراكم العميـ
عالقة مف الخمؼ(، كقد ساد ىذا النمط في الحكايات التقميدية، إذ أٌف عالقة الراكم بشخصياتو ىي 

فييا معنى اإلذعاف،))فالراكم لو القدرة عمى النفاذ إلى عكالـ الشخصيات، فيك يرل ، (ُ)سمطكية
، فيك ))يممؾ (ِ)عبر الجدراف، كما يرل عبر جمجمة بطمو، كال تخفى عميو أسرار شخصياتو((

الشخصية( حسب   <القكل التي تمٌكنو مف ىتؾ حجب الشخصيات كأستارىا، أم أٌف )الراكم  
 . (ّ) تعبير تكدكركؼ((

مف أٌف رجالن مف قريش كانت لديو امرأة ))كمف أمثمة ىذا النمط ما جاء في عيكف األخبار 
فسافر عنيا، فقالت أشيعؾ، فشٌيعتو ثالث مراحؿ، فمما مضى قالت لخادميا: ناكلني بعرة  يحبيا

لقت أكقالت كعر سفرؾ، ك كركثة كحصاة، فناكليا، فألقت الركثة كقالت: راث خبرؾ، كالقت البعرة، 
الحصاة كقالت: حٌص أثرؾ، فسمعيا رجؿ عمى الماء فمحقو، فقاؿ لو: ما ىذه منؾ؟ قاؿ: امرأتي 

عٌز الناس إلٌي، فأخبره الخبر، فقاـ عمى الماء، فمٌما أمسى أقبؿ نحك منزلو فكجد معيا رجالن أك 
 .(ْ)فقتميما جميعان((

، إٌنو يٌتجو إلى تقديـ الشخصيات ككشؼ فالراكم شاىد عمى كؿ شيء ال يخفاه تفصيؿ
خصائصيا النفسية حتى يعرفنا عمييا عف كثب. دكف أف ندرؾ عالقتو بيا، كمكقفو منيا كلكنو 

 يقدميا كما لك أٌنو مطمؽ المعرفة. 
ىػ( َٔىػ(، أٌف معاكية بف أبي سفياف )تُِٔكفي الحدائؽ الغٌناء عف األصمعي )ت

عف ثمنيا، فإذا ثمنيا مائة ألؼ درىـ، فابتاعيا كنظر إلى  عرضت عميو جارية فأعجبتو، فسأؿ
ىػ(، يستخبره عٌمف تصمح الجارية لو، فقاؿ ألمير المؤمنيف، كقاؿ آخر ّٔعمرك بف العاص )ت

))ككتب  ،(ٓ) ىػ(ُٔمثؿ قكلو، فقاؿ معاكية: بؿ ألشرؼ الناس الحسيف بف عمي)عميو السالـ( )ت

                                      
  .ْٕ( ينظر: بنية النص السردم: (ُ
  .ٖٕ( األدب كالداللة، تكدكركؼ: (ِ
  .ُُٖ( البنية كالداللة في ركايات إسماعيؿ فيد إسماعيؿ، عمر صبحي محمد جابر: (ّ
 . ُُِ/ْ( عيكف األخبار: (ْ
  .ِٕ: ينظر: الحدائؽ الغٌناء( (ٓ
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ِٓ 

جبتو، فآثرؾ بيا. فمما قدمت عمى الحسيف بف عمي كدخمت أٌف أمير المؤمنيف اشترل جارية فأع
: ما اسمؾ؟ فقالت: ىكل. قاؿ: أنت ىكل كما سميت، ىؿ تحسنيف اعميو، فأعجب بجماليا فقاؿ لي

نشد األشعار. قاؿ أقرئي: فقرأت.... فبكى الحسيف ثـ قاؿ: أنت حرة أالقرآف ك  أشيئان؟ قالت: نعـ، أقر 
. ندخؿ ىذا النص مف خالؿ راكو خارج عف (ُ)ؾ((كما بعث بو معاكية معؾ فيك ل

ذا بيذا الراكم ينقؿ لنا ظكاىر  ىدائو الجارية، كا  الحكاية)األصمعي( الذم ينقؿ لنا قصة معاكية كا 
الشخصيات، كما يختمج في بكاطنيا، فيك يذكر لنا إعجاب اإلماـ الحسيف بجماؿ تمؾ الجارية، 

 كما جرل ليا، ككأٌنو أحد شخصيات الخبر.  كىذا الراكم نفسو يتابع لنا خبر الجارية
إٌف مف الميزات التي تمحؽ استعماؿ الراكم كمي العمـ في السرد الحكائي ىك إعطاء القاص 
المجاؿ الكاسع لمحركة دكف التقٌيد بزماف أك مكاف معينيف، كأىـ مف ذلؾ أٌف الراكم يحدد مقدار 

و يرشد القارئ إلى معمكمات معينة، ك يمفت انتباىو المعمكمات التي يريد القارئ أف يعرفيا، كما أنٌ 
 . (ِ) إلييا

)الراكم كمي العمـ( ىك سرد إخبارم  أسمكب إلىكىذا يعني أٌف السرد القصصي الذم يستند 
، كاتضح أثر العالقة السمطكية بيف (ّ)بحت... فكمما ازدادت ىيمنة الراكم عمى السرد زاد اإلخبار((

 .السرديةالراكم كالشخصية 
، إذ))مٌر بكادم القرل ركب يريدكف ق(َّ)ت كفي خبر آخر يركم كفاة عركة بف حزاـ

البمقاء. فسألكا مف الميت؟ فقيؿ: عركة بف حزاـ. فقاؿ بعضيـ لبعض: أما كاهلل لتأتيف عفراء بما 
 يسكءىا. فساركا حتى إذا مٌركا بمنزليا مٌركا ليالن فصاح  صائح بأعمى صكتو:

 ىػػػػػػػػػػػػػموأؿ غفٌ ال أييا القصر المأ
 

 إليكـ نعينا عركة بف حزاـ 
 

 فسمعت عفراء الصكت ففيمتو كنادت بيـ:       
 أال أييا الركب المخٌبكف كيحكـ

 

 أحقان نعيتـ عركة بف حزاـ 
 

ثـ أقبمت عمى زكجيا فقالت: ياىناه، أٌنو قد كاف مف أمر ذلؾ الرجؿ ما قد بمغؾ. كاهلل ما 
الجميؿ. كقد بمغني أٌنو مات قبؿ أف يصؿ إلى أىمو. فإف رأيت أف تأذف لي  كاف إاٌل عمى الحسف

فأخرج في نسكة مف قكمو فنندبو كنبكي عميو، فأذف ليا، فخرجت تنكح بيذه األبيات: )أال أييا 
، كىك بعدي عالـ د أٌف الراكم يركم مركر نعش عركة. نج(ْ)الركب المخٌبكف كيحكـ(، حتى ماتت((

                                      
  .ّٕ-ِٕ( الحدائؽ الغٌناء: (ُ
 . ٖٔ( ينظر: النقد التطبيقي التحميمي، د. عدناف خالد عبد اهلل: (ِ
 . ٖٔ( النقد التطبيقي التحميمي: (ّ
  .َُُ-َُٗ( الحدائؽ الغٌناء:  (ْ
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نيما مف الغراـ، كبمحؿ دارىا، كبمكتيا، كىذا اإلدراؾ كاإلحاطة، ال تمتمؾ بقصتيما كما بي
 الشخصية حؽ إدراكو بصكرة مجتمعة.

كزكجتو)حما(، ذكر ابف قٌيـ الجكزية أٌف مزاحـ بف عمر ق( َُّ)تكفي خبر ابف الدمينة 
فقاؿ  مزاحـ عند  ))كيتحدث إلييا فمنعيا ابف الدمينة مف ذلؾ فاشتد ذلؾ عميو، السمكلي كاف يأتييا

 ذلؾ يذكرىا:
 يا ابف الدمينة كاألخبار تحمميا

 

 كخد النجائب تبدييا كتنمييا 
 

 إمػػارة كٌية ما بيف عػػانتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
 

 كػػػػاكيػػػػػػػػػػػيا كبيف سرتيا الشؾٌ  
 

ذلؾ منيا إال كقد  فمما بمغ ابف الدمينة ذلؾ عرؼ العالمة التي في زكجتو، كعمـ أٌنو لـ يرى 
فضى إلييا، فأتى امرأتو فقاؿ: قد بمغني غشياف مزاحـ لؾ، كقد قاؿ فيؾ ما قاؿ. فأنكرت ذلؾ، أ

خبرتو أٌف نسكة يعممٌف بتمؾ العالمة كىٌف مف أخبرنو أ، ك (ُ)كقالت: كاهلل ما رأل ذلؾ المكضع قط((
 .(ِ)بذلؾ. لـ يصدؽ ابف الدمينة تبريرىا فكاف أف قتميما معان 

الراكم في الخبر ال ينشغؿ بأف يشرح لنا كيؼ اكتسب ىذه المعرفة، كىك يجعؿ كجكده  إفٌ  
سقؼ المنازؿ، فيرل ما بداخميا كما أمممكسان ))فكأنو ينتقؿ في الزماف كالمكاف دكف معاناة، كيرفع 

في خارجيا، كيشؽ قمكب الشخصيات، كيغكص فييا كيتعرؼ عمى أخفى الدكافع كأعمؽ الخمجات، 
كميا مف أكبرىا شأنان إلى أقميا شأناى، كتاب منشكر  اتكم في ذلؾ عنده جميع الشخصيات، فكأنيكتس

 .(ّ)أمامو، كيقرأ فيو كؿ ما يدكر في نفكسيا((
فالراكم العميـ يسرد كؿ ما يتعمؽ بابف الدمينة، كما يختمج في نفسو كيقٌدميا لممركم لو،   

لمعرفة إلى الشخصيات، بؿ يسندىا إلى ذاتو متكجيان إلى كىك في ىذا التقديـ ال يقـك بإسناد ىذه ا
المركم، كمعمنان عف نفسو بأنو الراكم. إٌف الرؤية مف الخمؼ تظير))عمى أشكاؿ مختمفة فقد ترتبط 
معرفة الراكم بعالـ شخصية كاحدة، أك تتعمؽ معرفتو بأفكار شخصيات كثيرة في آف كاحد، كما قد 

 .(ٓ)، كما ٌمر ذلؾ(ْ)حداث ال تستطيع ادراكيا شخصية بمفردىا((يأتي عمى شكؿ مجمكعة مف األى 

                                      
 . ُُٖ-ُُٕ( أخبار النساء: (ُ
 .ُُٖ( ينظر: أخبار النساء: (ِ
  .ُٖٔ-ُٖٓ( بناء الركاية: (ّ
  .ّٔ( تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي: (ْ
 – ّٗ – ّٓ – ْار: ، عيكف األخبػَْ – ّٕ – ِٕ( لالستزادة مف ىذا النمط مف الركاة ينظر مثالن: أخبار الكافدات: (ٓ
، المستظرؼ مف َُّ – ُٖ، أخبار النساء: - ُِٔ- َْ، الحدائؽ الغٌناء: ُّٓ – ُْٓ – ُُِ، بالغات النساء: ُٔ

 .  ْٖ- ْٕ – ّٗأخبار الجكارم: 
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كالنمط اآلخر لكجية النظر التي كردت في كتب أخبار النساء كالجكارم ىي )الرؤية مع( اذ 
يتطابؽ الراكم مع الشخصية الحكائية، كفي ىذه الحالة يعرؼ الراكم بقدر ما تعرفو الشخصية كال 

يجب التفريؽ بيف مظيريف مف مظاىر الركاة حتى يتـ معرفة كيفية تزيد معرفتو عنيا. لكف ىينا 
 تعامؿ الركاة مع ىذا النمط.

لقد صنفت الدراسات السردية عالقة الراكم  بالحكاية التي يركييا، اذ مٌيزت ضربيف مف 
 :(ُ)العالقات
ة التي : أم ذلؾ الراكم الذم لو مسيرة ذاتية، مستقمة عف الحكايالراوي الغريب عن الحكاية .ُ

 يسرد.

: أم الراكم الحاضر بكصفو شخصية في الحكاية التي يركم الراوي المتضّمن في الحكاية .ِ
 :(ِ)كتحت ىذا الضرب ميَّز جيرار جينيت صنفيف مف العالقات احداثيا.

 كضع أٌكؿ يككف فيو الراكم بطؿ سرده. - أ

 كضع ثاف يمعب فيو الراكم دكران ثانكيان كمالحظ أك مشاىد. - ب

الراكم غريبان عف حكايتو )المفارؽ لمركية(، أك متضٌمنان في الحكاية  بكصفو  إذا ما كاف
ا تعممو الشخصية، أم راكيان عميمان؛ ألنو سيككف مييمنان عمى شاىدان، فإٌف عممو سيككف أكبر ممٌ 

 الحدث كالشخصيات، كتككف رؤيتو فكقية، أم بمعنى تسمطو عمى بنيو الحدث ككؿ .
الن فإٌف معرفتو ستككف كأحد شخصيات الحدث، كال تزيد معرفتو عف أٌما الراكم بكصفو بط 

معرفة الشخصيات ألنفسيا. كمف أمثمة الراكم المتضٌمف في الحكاية )الشاىد( ما جاء في خبر 
ف كاف سمر مع الزرقاء بنت عدم اليمدانية ))قاؿ العٌباس.... حٌدثني جماعة مف بني أمية ممٌ 

ا نبيت مع معاكية بف أبي سفياف ذات ليمة نسمر مع عمرك بف معاكية بف أبي سفياف قاؿ: كن
العاص، كمركاف بف الحكـ، كسعيد بف العاص، كعتبة بف الكليد إذ ذكركا الزرقاء بنت عدم بف 
 -قيس اليمدانية_ كىي امرأة مف أىؿ  الككفة شيدت مع قكميا صفيف، ككاف ليا لساف كعقؿ

القـك كميـ: نحف نحفظو يا أمير المؤمنيف...... فكتب  فقاؿ: أيكـ يحفظ  كالميا يـك صفيف؟ قاؿ

                                      
 .  َُِ( ينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة، سمير المرزكقي، جميؿ شاكر: (ُ
 ،إذ قسَّـ الراكم بحسب مكقعو مف المركم عمى:  قارب ىذا التقسيـ الناقد عبد اهلل إبراىيـ 

 الراكم المفارؽ لمركيو: كىك الذم يركم متكنان ال تنسب إليو. .ُ
 .     ٖ/ُالراكم الميتماىي  بمركيو: كىك عكس األٌكؿ ، ينظر : مكسكعة السرد العربي، عبد اهلل إبراىيـ: .ِ

 . َُّ( ينظر: مدخؿ الى نظرية القصة:  (ِ
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إلى عاممو بالككفة أف أكفد إلٌي الزرقاء بنت عدم....... فأرسؿ إلييا فأقرأىا الكتاب، فقالت: أٌما 
ف أنا فغير زائغة عف طاعة، فإف كاف أ مير المؤمنيف جعؿ االختيار لي لـ أًرـٍ مف بمدم ىذا، كا 

 . كالركاة في ىذا النص:(ُ)لو.....((كاف حتـٌ األمر فالطاعة 
 الراكم الغريب عف الحكاية: العٌباس بف بٌكار الضٌبي. .ُ

 الراكم المتضٌمف في الحكاية: أحد سٌمار معاكية.  .ِ
ف كاف متماىياًّ مع مركيو، إاٌل أٌف دكره كاف ثانكيان، فيك ينفعؿ كيفعؿ في  كالراكم الثاني ىينا كا 

فحضكره كاف  .(ِ)رئيسة، بؿ كشخصية مف الشخصيات مجريات األحداث ال بكصفو شخصية
شيكديان يظير عمى خشبة األحداث كتمر مف خاللو كبو األحداث. كىذا الراكم عميـه إذ يتتبع 
الحدث في مجمس معاكية، ثـ عند عامؿ معاكية، كيعمـ ما دار بيف العامؿ كالزرقاء، دكف أف يبٌيف 

 لنا، كيفية حصكلو عمى تمؾ المعرفة.

، السردالصنؼ الثاني مف الركاة، الذم تككف )رؤيتو مع(، فيك الراكم المتماىي مع  أٌما
و بطالن فييا. كما في خبر محمد بف عبيد الزاىد أٌنو قاؿ: ))كانت عندم جارية فبعتيا، كصفب

خكانو، فسألكه أف يقيمني كيربح ما شاء  فأبى، إفتبعتيا نفسي، فسرت إلى مكالىا مع جماعة مف 
ساىران ال أدرم ما أصنع، فمما رأيت ما بي مف الجيد،  مف عنده ميمكمان مغمكمان، فبتٌ  فانصرفت

كتبت اسميا في راحتي، كاستقبمت القبمة. فكؿ ما طرقني طارؽ مف ذكرىا رفعت يدم إلى السماء 
ذا أنا برجؿ يدؽ الباب،  كقمت: يا سيدم ىذه قصتي. حتى إذا كاف في السحر مف اليـك الثاني، كا 

ذا بيا فقاؿ: خذىا بارؾ اهلل لؾ فييا! فقمت: خذ مالؾ فقم ت: مف ىذا: أنا مكلى الجارية. ففتحت كا 
كالربح.  فقاؿ: ما كنت آلخذ ديناران كال درىما. قمت: فمـ ذلؾ؟ قاؿ: أتاني الميمة في منامي آت 

 . فالركاة في ىذا النص:(ّ)فقاؿ: رد الجارية عمى ابف عبيد، كلؾ الجنة((
 )ابف قيَّـ الجكزية( كىك خارج الحكاية )كليس طرفان في الخبر(. ّولالراوي ال  .ُ

 )محمد بف عبيد الزاىد( كىك راكو يقع داخؿ الحكاية، إذ يسرد قصتو. الراوي الثاني .ِ

في مركيو أم: ىك مف ))يحكي قصتو   إٌف الراكم الثاني كاف حاضران في المحكي بكصفو بطالن 
، كىك راكو يعرؼ بقدر ما تعرفو الشخصية الحكائية، كيبدك (ْ)(كيسقط المسافة بينو كبيف ما يركم(

                                      
  .ّٗ، كالمستظرؼ مف أخبار الجكارم:ّٕ، كينظر: بالغات النساء: ْٔ -ّٔت:  ( أخبار الكافدا(ُ
  .ِِٗ( ينظر: تحميؿ الخطاب الركائي: (ِ
  .ّٓ( أخبار النساء: (ّ
 . ِٗ( تقنيات السرد الركائي: (ْ
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ذلؾ بشكؿ كاضح في الحكار الذم دار بيف محمد بف عبيد كمكلى الجارية. فاألٌكؿ يجيؿ الطارؽ، 
كيجيؿ سر إرجاع مكلى الجارية ليا، فيذ النكع مف الرؤية )مع( غير ممـز بتفسير األحداث أك 

الشخصيات الحكائية. إٌف المسافة بيف مككنات البنية السردية في ىذا تقديميا قبؿ أف تتكصؿ إلييا 
 .(ُ)النمط مف الركاة تغيب، كيؤدم الراكم كظيفتو في تشكيؿ المركم بكصفو جزءان منو

))الراكم الحاضر شكؿ فني مكجكد في السرد عمكمان بصكرة كاضحة، يقترب مف إٌف  
، ك))يمفظ ىذا السرد (ِ)سية في الخطاب السردم((السيرة الذاتية، يككف فيو الراكم شخصية أسا

 . كىذه الرؤية أقؿ بكثير مف سابقتيا في كتب أخبار النساء كالجكارم.(ّ)باستعماؿ ضمير المتكمـ((
أٌما الرؤية مف الخارج، التي يككف فييا الراكم أصغر مف الشخصية الحكائية، فيك غير 

المنيجي ليذه التقنية لـ يتـ إال في القرف  االستعماؿ مكجكد في كتب أخبار النساء كالجكارم، إذ أفٌ 
 .(ْ)العشريف

 

 وظائف انراوي:
إٌف قراءة النصكص السردية مف لدف النقاد كالمنظريف كشفت عف كجكد عدد مف الكظائؼ 
التي يضطمع بيا الراكم، كالتي تظير إذا ظير في النص كتختفي باختفائو، كىي نفسيا عالمات 

كيمكف اجماؿ تمؾ الكظائؼ فيما . (ٓ)إف كاف ظاىران كعمى اختفائو إف كاف متستران تدٌؿ عمى كجكده 
 يأتي:
 أنو ، كيرل جيرار جينيت(ٔ)إٌف ))أٌكؿ أسباب تكاجد الراكم سرده لمحكاية((الوظيفة السردية:  -ُ

 (ٕ)مف الغريب أف يسند إلى أم سارد دكر آخر غير السرد بمعناه الحصرم. أنو
ىػ(، أنشد ))لسميماف بف عبد الممؾ َُُالفرزدؽ )ت األخبار مف أفٌ مف ذلؾ ما جاء في عيكف 

 القصيدة التي يقكؿ فييا:
 خمسه  فيفَّ  كاثنتافً  ثالثه 

 

 إلى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماـ تميؿي  كسادسةه  
 

 بجانبي مصرَّعاتو  تفٌ بً فى 
 

 تاـالخً  ؽفٌض أغػػػػػػػػػػػػػػػػالأ ت  كبً  
 

                                      
  .ٖ/ ُ( ينظر: مكسكعة السرد العربي: (ُ
 . َُُ( السرد في الركاية العربية، محمد بمعزكقي: (ِ
 . َُِخؿ إلى نظرية القصة: ( مد(ّ
 .ِّٕ: )أطركحة دكتكراه( ( ينظر: بنية الخطاب الركائي عند غادة السٌماف، مقاربة بنيكية، زىيرة بنيني(ْ
 .ّْ-ّّ( ينظر: ضفائر شيرزاد )الكظائؼ في مائة ليمة كليمة(، د. محمد تنفك: (ٓ
 .َُْ( مدخؿ الى نظرية القصة: (ٔ
 .ِْٔ( خطاب الحكاية: (ٕ
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 اكأٌف مغالؽ الٌرماف فيي
 

 حامي عميوً  غضى قعدف كجمري  
 

فقاؿ سميماف: أحممت نفسؾ يا فرزدؽ: أقررت عندم بالزنا كأنا إماـ، كالبٌد لي مف إقامة 
كجبت ذلؾ عمٌي يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ: بكتاب اهلل، قاؿ: فإف كتاب اهلل أالحد عميؾ، فقاؿ: بـ 

 ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ]يدرأ عني، قاؿ اهلل جؿ ثناؤه 

[ ى ى ې ې ې
. لقد أسيمت ىذه الكظيفة في النص (ِ)فعؿ((أ، فأنا قمت ما لـ (ُ)

مساىمة فٌعالة في بناء الحدث كالقائميف بو، إذ ىك يمسؾ كيتحكـ بكؿ خيكط السرد، فيذه الكظيفة 
، إذ السرد ىي (ّ)))ال يمكف ألم سارد أف يحيد عنيا دكف أف يفقد في الكقت نفسو صفة السارد((

 .خبربرل كظائؼ الراكم، كىي أكلى الكظائؼ كأىميا التي تحضر في كؿ ك
: أخبرنا عف ق(َّالقيني )تاف حكمف ذلؾ ما جاء في أخبار النساء أٌنو قيؿ: ))ألبي الطم

أقبح ذنكبؾ؟ قاؿ: ليمة الدير، كما ليمة الدير؟ قاؿ: نزلت عمى نصرانية فأكمت طفشالن بمحـ خنزير، 
. إٌف الراكم قاـ اٌكالن بتقديـ فكرة (ْ)ت بيا، كسرقت كساءىا، كمضيت((كشربت مف خمرىا، كزني

مجممة في بداية كالمو إلثارة عنصر التشكيؽ عند السامع أك المتمقي، ثـ فٌصؿ الكالـ كالحدث 
، فينتقي ما يقٌدمو لمقارئ حتى يظير في شكؿ السردمبكؿ مجرياتو، كبذلؾ يشٌكؿ الراكم عمرانو 

 متسؽ منسجـ.
كأطمؽ عمييا جيرار جينيت تسمية )كظيفة البيِّنة أك الشيادة(، كذلؾ  :ة االستشهادوظيف -ِ

، فيذه الكظيفة تمٌكف الراكم (ٓ)عندما ))يشير السارد إلى المصدر الذم يستقي منو خبره((
لقد  .(ٔ)نسبة كالمو إلى مصدر تاريخي مكثكؽ بإرجاعمف كشؼ مصادر معمكماتو، كذلؾ 

ىرة الفتة لمنظر في كتاب المستظرؼ تستحؽ الكقكؼ عندىا، إذ شٌكمت ىذه الكظيفة ظا
ما لـ  كىك سٌطر لنا السيكطي أسماء لكثير مف المصنفات التي استقى منيا مادتو الحكائية،

 نجده عند غيره مف مؤلفي كتب أخبار النساء.

  ،(ٕ)(إٌف المصنفات التي أشار إلييا السيكطي متنكعة ))قاؿ ابف النجار في تاريخ بغداد(
                                      

 .ِِٔ -ِِْالشعراء/( (ُ
 .َُٕ/ْ( عيكف األخبار: (ِ
  .ِْٔ( خطاب الحكاية: (ّ
 .ُٕٓ( أخبار النساء: (ْ
 .ِٓٔخطاب الحكاية: ( (ٓ
 .َُٓ( ينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة: (ٔ
  .ُّ( المستظرؼ مف أخبار الجكارم: (ٕ
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كىك  .(ّ)، كغيرىا(ِ)، ك))الزجاجي في أماليو(((ُ)ك))ابف الطٌراح في كتاب النساء الشكاعر((
عمى إبراز مصادر معمكماتو، كالسيما أٌف عصر السيكطي ىك عصر تجاكزت فيو كىك يحرص 

 الثقافة الطكر الشفاىي، فشٌكمت المصادر المكتكبة مادتو المعرفية.
في إبالغ رسالة لمقارئ سكاء كانت تمؾ الرسالة الحكاية نفسيا  : ))كتتجمىالوظيفة اإلبالغية -ّ

أف يتضٌمف مغزل يريد مف . إف أٌم نص ينشؤه الكاتب، البٌد (ْ)أك مغزل أخالقيان أك إنسانيان((
اٌل أصبح ذلؾ النص ضرباى مف العشكائية. تحيؿ ىذه  يريد إيصالو إلى اآلخر)المتمقي(، كا 

لنساء كالجكارم مف أسماء لنساء صحابيات كتابعات الكظيفة إلى ما أكردتو كتب أخبار ا
مٌمف يشكمٌف عالمة مضيئة في تاريخ الديف اإلسالمي، كلعؿ إيصاؿ سيرتيف كما فييا مف 

مف ذلؾ ما . مغزل أخالقي كتربكم ىي إحدل القضايا التي أراد الراكم إيصاليا إلى المتمقي
ق( )عمييا السالـ( كخطبتيا عندما ُُأركده ابف طيفكر في خبر السيدة فاطمة الزىراء )ت

إذ لٌما ))بمغ ذلؾ فاطمة الثت خمارىا عمى رأسيا كأقبمت  ان ق( إياىا فدكُّمنع أبك بكر )ت
في لمة مف حفدتيا تطأ ذيكليا ما تخـر مف مشية رسكؿ  اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( شيئان 

ت دكنيا مألة ثـ أٌنت حتى دخمت عمى أبي بكر كىك في حشد مف المياجريف كاألنصار فنيط
أجيش القـك ليا بالبكاء كارتج المجمس....  فافتتحت الكالـ بحمد هلل كالثناء عميو  ةأنٌ 

كالصالة عمى رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( فعاد القـك في بكائيـ فمما أمسككا عادت في 
 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]كالميا  فقالت: 

[﮹ ﮸ ﮷ ﮶
   .(ٔ)ي دكف أباءكـ...((فإف تعرفكه تجدكه أب  (ٓ)

فالذم أراد الراكم إيصالو إلى المتمقي مف خالؿ سرده ليذا الخبر ىك المغزل األخالقي في 
عدـ القبكؿ بالظمـ كالسككت عميو، فإذا ما تصٌدت المرأة لمدفاع عف حقيا فالرجؿ كالمجتمع مف بعد 

ذلؾ مف القيـ التي أراد ذلؾ أكلى في التصدم لكؿ انحراؼ يحصؿ في خط سير القادة، كغير 
  (ٕ)الراكم إبرازىا لتككف المرأة مف خالليا أسكة حسنة تتأثر بيا بقية النساء.

                                      
 .ُّ( المستظرؼ مف أخبار الجكارم: (ُ
 .ُٗ( المستظرؼ في أخبار الجكارم: (ِ
   .ٕٔ،ِٔ،ٗٓ،ٔٓ،ْٓ،ّٓ،ُٓ،ْٓ،ُّ،ِٓ،ُٗ،ُِ( ينظر المستظرؼ مف أخبار الجكارم:  (ّ
  .َُْ( مدخؿ إلى نظرية القصة: (ْ
 . ُِٖ( التكبة/ٓ)
 . ِٓ-ُٔ( بالغات النساء:ٔ)

 . ْٓ،ْٓ، كالحدائؽ الغٌناء: ِٕ النساء:بالغات ( ينظر: (ٕ
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ِّ 

بنقؿ األحداث كتصكيرىا، بؿ  االكتفاء: تختص ىذه الكظيفة  بعدـ وظيفة الشرح والتفسير -ْ
ككانت ، كالتدخؿ إف تطمب األمر ذلؾ. كمف تدخالت الراكم كتعميقاتو ))(ُ)تتعداىا بالتعميؽ

، فيذا التدخؿ مف لدف الراكم جاء ليفسر لنا عادة مف (ِ)األمراء تفعؿ ذلؾ بالسيد إذا مات((
عادات طبقة معينة في المجتمع يجيميا المتمقي. كأيضان ما كرد عمى لسانو))فما رأينا يكمان 

))  النص . كقد يتدخؿ الراكم لشرح بعض ما يكتنؼ(ّ)كاف أكثر باكيان كال باكية مف ذلؾ اليـك
مف غمكض بسبب غمكض بعض كمماتو، كىذه الكظيفة لـ ترد سكل في كتابي  النص

بؿ خاصة بالغات النساء، كالحدائؽ الغنَّاء. مف ذلؾ ما جاء في بالغات النساء ))كالنعـ اإل
. كجاء في الحدائؽ الغٌناء أٌنو ))لما قدـ (ْ)كيطمؽ عمى جميع المكاشي إذا كاف فييا إبؿ((

. فيذاف تعميقاف مف لدف الراكم  أراد مف خالليما تكضيح ما قد (ٓ)الكتيبة((الماؿ )يعني غٌمة 
 يسيء فيـ النص لديو.رفع ما قد ك أقد ييشكؿ عمى القارئ 

: يقـك الراكم في ىذه الكظيفة بتقديـ مشاىدة كصفية، دكف أف يعمف عف وظيفة الوصف -ٓ
جكد لمراكم كال حضكر فيو، حضكره، بؿ أٌنو يظؿ متخفيان، ككأٌف المتمقي يراقب مشيدان ال ك 

كحقيقة األمر أٌف الراكم ال يتنٌحى في مشاىدة الكصؼ، لكٌنو يحتجب إلى حد ما، ك ال يعنى 
مكقعو مف األحداث أبدان، فيتيح لممركم أف يتشٌكؿ في صفاء بعيدان عف تأمالت  بإظيار

ستظرؼ مف أخبار كثر الراكم مف استعماؿ ىذه الكظيفة في كتاب المأكقد  (ٔ)الراكم كآرائو.
ق( ُِٖ)تتريؼ( جارية المأمكف )ت الجكارم عند سرده لحياة الشخصيات، مف ذلؾ كصفو لػ

))كانت مف مكلدات البصرة بارعة الحسف كالجماؿ، بديعة الظرؼ، مكصكفو  بأٌنيا
))جارية الممؾ الصالح نجـ  ق( بأٌنيا كانتٓٓٔ، أك عند كصؼ شجرة الدر)ت(ٕ)بالكماؿ((
، كىذه الكظيفة تسيـ في بناء صكرة (ٖ)كانت بارعة الجماؿ، ذات رأم كعقؿ((يكب: أالديف 

 كصفية عف الشخصية مف خالؿ إبراز المالمح الشكمية كالنفسية ليا.

                                      
  .ِٔ( ينظر: الراكم كالنص القصصي، عبد الرحيـ الكردم: (ُ
 . ٓٓ( بالغات النساء: (ِ
 . ُٖ( بالغات النساء: (ّ
 . ٖٓ( بالغات النساء: ْ)
  .ُّٓ( الحدائؽ الغٌناء:ٓ)

 . ُٖٖ: )رسالة ماجستير( ( ينظر: المصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث، أحمد رحيـ كريـ الخفاجي(ٔ
 . ُٕ( المستظرؼ مف أخبار الجكارم: (ٕ
 . ّٓأخبار الجكارم:  ( المستظرؼ مف(ٖ
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ّّ 

كىي كظيفة تتعمؽ بالخطاب األخالقي أك المذىبي الذم يحممو الراكم  :الوظيفة االيديولوجية -ٔ
مف الكظائؼ الميمة التي كاف يستعمميا  كىي .(ُ)في عباراتو، كفي طريقة سرده لألحداث

الراكم لتمرير أفكاره كآرائو عمى لساف الشخصيات. كفي كتاب أخبار الكافدات تطغى ىذه 
ٌف إالكظيفة، إذ يسعى الراكم إلى تمرير معتقده كأفكاره المذىبية عف طريؽ الشخصيات، إذ 

ة كالككفة، كلكف حب عمي ما يجمع النسكة الكافدات ))ليس الكفكد عمى معاكية مف البصر 
 .(ِ)كالكالء لو((

إٌف كظائؼ الراكم في كتب أخبار النساء كالجكارم متعددة، كىي تعمؿ بشكؿ متكامؿ 
ف برزت كظيفة دكف أخرل في بعض  كمتداخؿ داخؿ النسؽ العاـ لألخبار ككأنيا كظيفة كاحدة، كا 

 الكتب منيا .
 ػػػػػػػػػػبار عيكف األخػ                                 

 األيديكلكجية                      أخبار الكافػػػػػدات 
 كظيفة السرد   التفسػػػػػػػػػػػػيرية                       بالغات النساء              

 التفسػػػػػػػػػػػػػػيرية                       الحدائؽ الغنَّاء 
 بار النسػػػػػػػػػػاء أخ                                  

 الكصؼ                   المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتظرؼ         
 االستشياد                                   

ك))ال تظير أٌم مف ىذه الكظائؼ.... منفصمة عف الكظائؼ األخرل في النص. كليس 
ضركرم أف تكجد تمؾ الكظائؼ ، فميس مف ال(ّ)بينيا ما ىك ضركرم سكل الكظيفة األكلى((

كجكد تمؾ الكظائؼ  . حيث أفٌ (ْ)ما خبرمجتمعة، إذ قد تستغرؽ كظيفة كاحدة الحدث السردم ل
. كىذا))التنكع دليؿ حرية السارد في تأػدية (ٓ)مرىكف بما يرغب الكاتب في إبرازه أك التشديد عميو

مستكل النص المفتكح الذم يقبؿ  ميمات متعددة في إمكانيا االرتفاع بمستكل النص القصصي إلى

                                      
 . ٓٔ( ينظر: الراكم كالنص القصصي: (ُ
 ، )مقدمة التحقيؽ(. ٖ( أخبار الكافدات: (ِ
 . ٕٗ( معجـ مصطمحات نقد الركاية، لطيؼ زيتكني: (ّ
 . ِْٖ( ينظر: بنية السرد في القصص الصكفي، د. ناىضة ستار: (ْ
 . ٕٗ( ينظر: معجـ مصطمحات نقد الركاية: (ٓ
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ّْ 

التنكع في االستجابة كالقراءة كالتمقي، فيككف بذلؾ قد أكسبو صفة السيؿ الممتنع في كثرة التعدد ك 
 .(ُ)متمقيو كاختالؼ مستكل تمقييـ((

كتكشؼ الكظائؼ السردية التي يؤدييا الراكم كالخبرات النصية التي يشغميا أٌف تمؾ 
النص كفي تجمي أىـ التككينية لمنص السردم، كيبٌيف دكرىا في فيـ  الكظائؼ عنصر مف العناصر

ٌنما أداة مف أدكات إنتاج المعنى في النصأفكاره األساس ، (ِ)، إٌنيا ليست مجرد تقنية سردية. كا 
 تجتمع في مجمميا لبناء الخطاب السردم.

 
 
 
 
 
 

                            

                                      
 . ِْٖلسرد في القصص الصكفي:  ( بنية ا(ُ
 . ّٖ( ينظر: تحميؿ الخطاب السردم، كجية النظر كالبعد الحجاجي، محمد نجيب عمامي: (ِ



           مكىناث انسردانفصم االول :  ..................................................... بنٍت انسرد اننثري: ول األ انباب
 

ّٓ 

 املبحث انثانً
 املروي

)كؿ ما يصدر عف الراكم كينتظـ لتشكيؿ مجمكعة مف األحداث تقترف المركم ىك )
، كعمى رأم جيرالدبرنس ىك: ))مجمكعة مف (ُ)بأشخاص كيؤطرىا فضاء مف الزماف كالمكاف((

. كيمٌثؿ المركم ثاني مككنات العممية السردية فيك يصدر (ِ)المكاقؼ كالكقائع المركية في سردىا((
لو)المتمقي(، كال يمكف لعممية السرد ىذه أف تقـك بدكنو فيك جكىر  عف راكو مكجيان نحك المركم

 السرد كبغيتو.
إٌف البحث في كتب أخبار النساء كالجكارم لتبياف طبيعة المركم فييا يحتـٌ عمينا أف نشير 

 إلى ثالثة محاكر تمثؿ بمجمكعيا طبيعة ذلؾ المركم:
في بناء النص، كمككنان اساسيان لمسرد، فالنص : المرأة: لقد شٌكمت المرأة عنصران رئيسان الّول

السردم في كتب أخبار النساء كالجكارم ىك السرد الذم تميىز بحضكر األنثى في ىذه المصنفات 
حضكران فاعالن كمؤثران، مف خالؿ أدكارىا كأكضاعيا االجتماعية المختمفة: فقد صكرت لنا تمؾ 

، كما فرضتو طبيعة المجتمع (ّ)جة، كاالبنة، كاألخت(الكتب المرأة في جكِّىا األسرم )األـ، كالزك 
، ك)كفاء، (ٓ)، كما صكرت لنا عكالـ المرأة مف)مجكف، كعفة((ْ))حرائر، كجكار( عمىمف تقسيـ ليف 

، كما أقامتو مف عالقات مع اآلخر سكاء أكانت تمؾ العالقة حسية الىـٌ ليا سكل الجسد، (ٔ)كغدر(
 .(ٕ)ممذات الجسد)الحب العذرم( أـ أنيا تسمك بالركح بعيدان عف

: لقد سٌجمت كتب أخبار النساء كالجكارم في ىذا الجانب سجالن حافالن بكؿ الجانب الفني الثاني:
أنكاع التعبير األدبي مف حدث، كشخصية، كحكار، ككصؼ كغيرىا مٌما سيأتي ذكره في محميا. 

                                      
 .ُِ( السردية العربية: (ُ
 . ُِْد خزندار: ب( المصطمح السردم، جيرالدبرنس، ترجمة: عا(ِ
، كأخبار النساء:  ُِْ، ْٕ، ْٓ، ّٕلغىٌناء:  ، كالحدائؽ أْ، ِّ، َّ( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: بالغات النساء:  (ّ
ِِ ،ٕٖ ،َُٖ ،ُٗٔ . 
 . َِ،ُٗ،ُٕ،ُّ، كالمستظرؼ مف أخبار الجكارم:  ْْ،َْ،ِٕ،ِّ( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: أخبار الكافدات:  (ْ
 . ْٓ، ّْكالحدائؽ الغنَّاء :   ُٓٓ، ُْٓ، ُّٓ،ُِٓ( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: بالغات النساء:  (ٓ
 . ُِٔ- ُِٓنظر عمى سبيؿ المثاؿ: أخبار النساء:  ( ي(ٔ
  .ُٖٓ، كأخبار النساء: َُُ/ْ( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: عيكف األخبار: (ٕ
  الحػػػكار، فالسػػػرد حكايػػػة  –الكصػػػؼ  –التعبيػػػر الفنػػػي اك مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو نسػػػيج القصػػػة، ىػػػك األداة التػػػي تشػػػمؿ: السػػػرد

كالحػكار حكايػة األقػكاؿ، كىػي أدكات ال تسػتعمؿ عشػكائيان، بػؿ تكظػؼ لتكضػيح األعماؿ، كالكصؼ حكاية السمات كاألحكاؿ، 
 .ِّٖمالمح الشخصية، كتطكير الحدث، ينظر: تقنيات الكصؼ في القصة القصيرة السعكدية، ىيفاء بنت محمد الفريح: 
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حيث إثراء الجانب التكاصمي لدل كىي مالمح أعطت النص ثراءن، كتنكعان مف حيث البناء، كمف 
 المتمقي، كتقكيتو، بحيث يرشدىا إلى الفكرة المركزية التي تدكر حكليا األحداث.

عمى أٌف ىناؾ قضية ميمة البٌد أف نشير إلييا، كالسٌيما كنحف نستعرض الجانب الفني في 
األخبار  كتب أخبار النساء كالجكارم. كىي أٌف تمؾ الكتب حكت نكعيف مف األخبار ىما:

، كتتميز ببساطة المكضكع كالشكؿ، ككحدة الزمف (ُ)القصصية: أم بكصفيا))أصغر بنية حكائية((
كالحدث، كتفرد الفضاء المكاني كالزماني أك غيابو في كثير مف األخبار، كندرة الشخصيات كقمتيا، 

رحى ىذه  . كىذا النكع مف األخبار ىك المحكر الذم تدكر عميو(ِ)كىيمنة الخطاب المسركد
فر العناصر القصصية فييا، االدراسة. كالقسـ اآلخر: الخبر غير القصصي، كذلؾ تبعان لتفاكت تك 

فيي تنزع إلى التقاط الحدث الفذ، كالقكؿ الطريؼ، كنقؿ األقكاؿ المأثكرة، كاألجكبة المفحمة، 
ا أكرده ابف قتيبة . مف ذلؾ م(ّ)كتسعى إلى البساطة، كتأتي في أكثر األحياف كالمان ينقؿ كالمان 

أنو))قيؿ لرجؿ في امرأتو ككانت ال ترد يد المس: عالـى تحبسيا مع ما تعرؼ منيا ؟ فقاؿ: إنيا 
. فيك خبر بسيط ))يكاد دكر الراكم فييا يقتصر عمى (ْ)جميمة فال تفرؾ، كأـ عياؿ فال تترؾ((

 .(ٓ)إسناد حديث إلى قائمو سكاء أكاف معركفان أـ مجيكالن((
بف قيِّـ الجكزية، إذ قيؿ ألحدىـ ))ما أنت صانع، إف ظفرت بمف اما أكرده كمف ذلؾ 

تحب؟ قاؿ: أحمؿ ما يشتمؿ عميو الخمار، كأحٌرـ ما كتمو اإلزار، كازجر الحب عٌما يغضب 
، فالخبر كصؼ لما يختمج في نفسية العذرم تجاه محبكبتو إف ظفر بيا. إف ىذا النكع (ٔ)الرب((

عمى األسمكب اإلخبارم  -غالبان -ة كال تكتمؿ، كتعتمد سرديالعناصر المف األخبار تقؿ فيو  
المجرد، الذم قد يقصر أك يطكؿ اعتمادان عمى عدد األخبار الجزئية، كال يتضٌمف تكالدان لألحداث 

 . (ٕ)كال تشابكان فييا
 
 

                                      
 . ُٓٗ( الكالـ كالخبر، مقدمة لمسرد العربي، سعيد يقطيف: (ُ
 . َِِ-ُِٖربي، الثكابت كالمتغيرات، سعيد جبار: ( ينظر: الخبر في السرد الع(ِ
 . ّٖٓ،ّٔٓ،ّٓٓ( ينظر: الخبر في األدب العربي، د. محمد القاضي: (ّ
 .َُٔ/ْ( عيكف األخبار: (ْ
 . ّٔٓ( الخبر في األدب العربي: (ٓ
 .ُٓٓأخبار النساء : ( (ٔ
 .َُٔٗ/ّكليد غبكر:  ( ينظر: اإلبداع القصصي البف دريد االنبارم، بيف التأثر كالتأثير،(ٕ
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 الثالث: لغة السرد:
التي يتشٌكؿ منيا العمؿ إٌف المغة تستمد قيمتيا في الدرس النقدم بكصفيا المادة الخاـ 

األدبي بعامة، فالمغة ال تتكقؼ عند مصاحبة الخطاب مقدمة لو مرآة لبنيتو الخاصة، بؿ ىي التي 
 .(ُ)تشٌكؿ سماتو الخاصة، كتكٌلد قيمتو الفنية كالجمالية

إٌف المغة تمٌثؿ النسيج المكٌكف ألم نص مكتكب، كىي مف يحدد المعالـ العامة لو كما يتسـ 
تسيـ في رسـ مالمح ذلؾ النص، فيي ))الكعاء الذم يصب فيو السارد أفكاره، كيجٌسد بو، إذ 

رؤيتو في صكرة محسكسة مف خالؿ استعماؿ مفردات كتراكيب، أك تعبيرات تقريرية أك أساليب 
  .(ِ)إيحائية((

كمف ىنا فإٌف المغة تمٌثؿ ىكية العمؿ اإلبداعي، ككيفية استعماليا كالتعبير بيا ىي مف 
 حدد ػجنس العمؿ األدبي  فضالن عف سماتو التي يمتاز بيا.ي

إٌف الحديث عف لغة السرد في كتب أخبار النساء كالجكارم يستدعي الكقكؼ عند ثالث قضايا 
 رئيسة تشكؿ بمجمكعيا المممح العاـ لتمؾ المغة.

 

 :القضية الولى: العنوان الخارجي
كاف، إذ نجد أٌف كممة عنكاف تعكد إلى يمدنا البحث المعجمي بدالالت الفتة لكممة عن

أصميف مختمفيف: األٌكؿ: )عنا( كالثاني)عنف(. كنجد لػ )عنا(جممة مف المعاني منيا: الظيكر، عنا 
النبت يعنك إذا ظير، كالخركج، عنكت الشيء أخرجتو. كالقصد، كمنو قكليـ، إياؾ أعني كاسمعي 

: كفي جبيتو عنكاف مف كثرة السجكد. كعنكاف يا جارة، كعنيت بالقكؿ كذا: قصدت كقاؿ ابف سيده
الكتاب كما قالكا مشتؽ مف المعنى، كفيو لغات: عنكنت، عنيت، كعننت. قاؿ ابف سيده: العينكاف 

 .(ّ)كالًعنكاف: سمة الكتاب، كعنكنو عنكنة كعنكانا كالىما كسمو بالعنكاف
اض، عف الشيء يعف عٌنا أٌما مادة ))عنف(( فنجد ليا في المساف المعاني اآلتية: االعتر 

كعنكنا اعترض. كالثاني: االستدالؿ، ككمما استدلمت بشيء تظيره عمى غيره فيك عنكاف لو، 
كالثالث: األثر، كالرابع: التعريض. كالخامس: عنكنة الكتاب، عننت الكتاب كاعننتو لكذا أم 

لمعنكاف ال تخرج عف  . ك))مٌما يالحظ أٌف استنطاؽ المعاني المطركحة(ْ)عرضتو لكذا كصرفتو لو

                                      
 . َُْ( ينظر: المغة في ركاية تجميات الركح لمكاتب محمد نصار، د. عبد الكريـ حمداف: (ُ
 . َُْ( المغة في ركاية تجميات الركح: (ِ
 . ُّٔ-ُّٓ/َُ( ينظر: لساف العرب: مادة )عنا(: (ّ
 . ُّّ -ُُّ/َُ( ينظر: لساف العرب: مادة )عنف( : (ْ



           مكىناث انسردانفصم االول :  ..................................................... بنٍت انسرد اننثري: ول األ انباب
 

ّٖ 

، ك))ىذه الدالالت تمرئي )العنكاف( أم تجعمو (ُ)ككف العنكاف إعالنان عف شيء كبداية ظيكر لو((
قابالن لمرؤية، عبر منحو سمة مكانية أك فضائية، كبذلؾ يغدك متمايزان كمختمفان عٌما حكلو، كىك بيذا 

. إٌف ))الظيكر (ِ)م ييب الفراغ المعنى((التمرئي يسمطؽ الفراغ كيؤسس لػ )سميك طيقيا المرئي(، أ
بكصفو كالدة كتيديدان لمفراغ، كجكد في مكاجية العدـ، كما لك أٌف )النص( يككف تحت طائمة العدـ 
إف لـ يعنكف، إذ بو بالعنكاف يتمفصؿ النص عف فضاء المجيكؿ، ليتكاصؿ مع العالـ، ذلؾ أٌف 

 .(ّ)العنكاف حيٌز لظيكر النص كانكشافو كانفتاحو((
كفي االصطالح ىك ))مجمكعة مف العالمات المسانية، مف كممات كجمؿ، كحتى نصكص، 

ه الكمي، كلتجذب جميكره قد تظير عمى رأس النص لتدؿ عميو كتعٌينو، تشير لمحتكا
، في حيف يرل سعيد عمكش في العنكاف أٌنو ))مقطع لغكم، أقؿ مف الجممة، نصان (ْ)((المستيدؼ

 .(ٓ)أك عمالن فنيان((
إذا ما ))كاف العنكاف بكصفو عتبة يجرم عمييا التفاكض لكعي النص كالتعرؼ عمى 

، كعنكانات (ٔ)مفاصمة، فإٌنو كالكصؼ ىذا يعٌد جسران لمتكاصؿ مع النص الكبير أك مفتاحان لمنص((
كتب أخبار النساء كالجكارم تمٌكف المتمقي مف كعي رسالتيا، إذ يتكسط العنكاف بيف المرسؿ 

إليو، حتى ال يكاد ىذا المتمقي مف الكصكؿ إلى العمؿ إاٌل عبر فعاليتو الخاصة في تمقي  كالمرسؿ
. كلكي نستطيع أف نعي مقصدية مصنفي كتب أخبار النساء كالجكارم مف (ٕ)العنكاف الذم يحمؿ

عنكانات مصنفاتيـ البٌد إف نعرضيا تامة، كمف ثـ ندخؿ إلى بنيتيا تحميالن حتى يتـ الكصكؿ إلى 
 لمغزل الذم أراده اكلئؾ المصنفكف منيا:ا

 أخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية بف أبي سفياف. .ُ
 عيكف األخبار )كتاب النساء(. .ِ
 بالغات النساء كجكاباتيٌف كطرائؼ كالميٌف كممح نكادرىف كأخبار ذكات الرأم منيٌف. .ّ
 الحدائؽ الغٌناء في أخبار النساء. .ْ

                                      
 . َّ: جعر العراقي الحديث، دراسة سيميائية، حميد الشيخ فر ( العنكاف في الش(ُ
 . ٗٓ( في نظرية العنكاف، مغامرة تأكيمية في شؤكف العتبة النصية، د. خالد حسيف حسيف: (ِ
 . ٗٓ( في نظرية العنكاف: (ّ
 .  ٕٔلى المناص(، عبد الحؽ بمعابد: إ( عتبات )جيرار جينيت مف النص (ْ
 .  ُٓٓ: المعاصرة، سعيد عمكش دبية( معجـ المصطمحات األ(ٓ
 .ُٕٗ( العنكاف في  الشعر العراقي الحديث: (ٔ
 .  ٖٔاألدبي، د. محمد فكرم الجزار:  االتصاؿ( العنكاف كسميكطيقا (ٕ
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 أخبار النساء. .ٓ
 ار الجكارم.المستظرؼ مف أخب .ٔ

إٌف االنطباع األٌكؿ الذم تعطينا إياه تمؾ العتبات ىك خمكىا مف الصنعة الزخرفية التي آلت 
إليو العنكانات، كالسٌيما بعد القرف الخامس اليجرم، إذ أصبح العنكاف يميؿ إلى التطكيؿ كالزخرؼ 

، كىذا ما لـ نجده سكل في كتاب الحدائؽ (ُ)المفظي كاالعتماد عمى التسجيع كألكاف البديع األخرل
الغٌناء الذم تضٌمف في بنيتو النصية شيئان مف تمؾ الصنعة مف خالؿ السجع. أٌما بقية المصنفات 
فإٌف عنكاناتيا تميؿ إلى التقريرية كالكضكح مف دكف إيالء العنكاف البعد الجمالي، كىي عنكانات 

 مباشرة.ذات طابع عممي تحدد مادة الكتاب كمضمكنو 
ذا ما كاف العنكاف في التراث العربي قد بدأ مختصران  ، فإٌف ما نجده في كتب أخبار (ِ)كا 

النساء كالجكارم ىك بالضد تمامان، إذ اٌتسـ مصنؼ العٌباس بف بٌكار الضٌبي باإلطالة، كىك أمر 
يب الداللة إلى فرضتو عميو طبيعة المادة، فإٌف ))أىمية طكؿ العنكاف، تأتي الستيفاء المعنى، كتقر 

، كلك اقتطع أم جزء مف العنكاف ألصابو الغمكض، كألصبح مغزل يحتاج إلى (ّ)فيـ المتمقي((
. كتفضي ىذه العنكانات إلى  تأكيؿ، كمثمو في اإلطالة بالغات النساء، أما البقية فاإليجاز فييا بادو

كىذه المسألة حٌكلتيا إلى ك)الخبر(، ىك )النساء، أك الجكارم( ، ك -في بنيتيا -كجكد جامع مشترؾ
 سمة في التراث العربي لمجمكعة مف النصيات التي تشتغؿ عمى خطاب مكحد.

 
 القضية الثانية: العنوانات الداخمية:

))العناكيف الداخمية، عناكيف مرافقة أك مصاحبة لمنص، كبكجو التحديد في  كالمراد منيا
، ك))ىي كالعنكاف األصمي غير أٌنو (ْ)جزاء((داخؿ النص كعناكيف لمفصكؿ كالمباحث كاألقساـ كاأل

أٌنو يكٌجو لمجميكر عامة، أٌما العناكيف الداخمية فنجدىا أقؿ منو مقركئية، تتحدد بمدل إطالع 
الجميكر فعالن عمى النص/الكتاب، أك تصفح كقراءة  فيرس مكضكعاتو باعتبارىـ مف يرسؿ إلييـ/ 

 .(ٓ)يعنكف ليـ النص، كالمنخرطكف فعالن في قراءتو((

                                      
)رسالة  ( ينظر: عتبة العنكاف في الركاية الفمسطينية )دراسة في النص المكازم(، فرج عبد الحسيب محمكد مالكي(ُ

 . ِٓ: ماجستير(
 . ِٓ( ينظر: عتبة العنكاف في الركاية الفمسطينية: (ِ
 .  ُٖ( ىكية العالمات في العتبات كبناء التأكيؿ، شعيب حميفي: (ّ
 . ُِٓ – ُِْ( عتبات: (ْ
 . ُِٓ( عتبات: (ٓ
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إٌف أىـ ما تشي بو تمؾ العنكانات الداخمية ىك التعٌرؼ عمى طبيعة كمنيج المؤلؼ، إذ 
. فإذا ما كاف العنكاف الرئيس (النص/الكتاب)يمكف مف خالليا معرفة تبكيب كتصنيؼ مكضكع 

يطمعنا عمى طبيعة المكضكع، فإٌف العنكاف الداخمي يطمعنا عمى طبيعة المنيج المتٌبع. كعندما 
دث عف دراسة منيج مؤلؼ في كتابو، فيذا يعني ))إدامة النظر في بناء الكتاب: الييكؿ نتح

كالخطة منذ البداية حتى النياية كما بينيما مف صكر كزعت عمييا المادة كميان في عمـك الكتاب 
. كقد اختمؼ المنيج المٌتبع مف قبؿ أصحاب كتب أخبار النساء (ُ)كجزئيان في خصكص فركعو((

رم مف شخص آلخر. كسنعرض لمنيج كؿ مؤلؼ حسب العنكانات الداخمية التي كسمكا بيا كالجكا
 تمؾ المؤلفات:

 
 أخبار انىافداث من اننساء عهى معاوٌت بن أبً سفٍان:-1

ضمف ىذا الكتاب ستة عشر عنكانان ألسماء الشخصيات الكافدات مف النساء عمى في جاء  
خصية ))حديث أـ سناف بنت خيثمة بف خرشة معاكية، مقدمان كممة حديث عمى اسـ الش

. كىك لـ يتٌبع منيجان حرفيان بأف يقٌدـ الشخصيات عمى حسب حركفيا اليجائية، أك (ِ)المذحجية((
 زمنيان، بؿ كاف عرض أخبار الشخصيات اقرب إلى العشكائية كيفما اتفؽ لو.

 
 عٍىن األخبار) كتاب اننساء(: -2

قسيـ الكتاب عمى مجمكعة مف األبكاب، يحمؿ كؿ باب منيا اتبع ابف قتيبة منيجان قكامو ت
عنكانان معينان كيتعمؽ كؿ باب منيا بجانب مف شخصية المرأة كعالميا، كضـ تحت كؿ عنكاف ما 
يتعمؽ بو كينطبؽ عميو: في اخالقيٌف كخمقيٌف كما يختار منيٌف كما يكره، األكفاء مف الرجاؿ، 

الحسف كالجماؿ، كباب القبح كالدمامة، كباب السكاد، كباب الحض عمى النكاح كذـ التبتؿ، باب 
العيجيز كالمشايخ، كباب الخمؽ، كالطكؿ كالقصر كالمحى، كالعيكف، كاألنكؼ، كالبخر كالنتف، 

كقات عقد النكاح، كخطب النكاح، ككصايا أكالبرص، كالعرج، كاألدر، كالجذاـ، كباب الميكر، ك 
النساء كمعاشرتيٌف، كمحادثة النساء، كباب النظر، ك باب القٌياف األكلياء عند اليداء، كباب سياسة 

كالعيداف كالغناء، كالتقبيؿ، الدخكؿ بالنساء كالجماع، كباب القيادة، كباب الزنا كالفسكؽ، كباب 
 مساكئ النساء، كباب الكالدة كالكلد، كباب الطالؽ، كباب العشاؽ سكل عشاؽ الشعراء.

                                      
 . َِٗ( الخطاب األبداعي الجاىمي، عبد اآللو الصائغ: (ُ
 . ِّ( أخبار الكافدات: (ِ
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:بالغاث اننساء وطرائف ك -3

ّ
 وأخبار ذواث انرأي منهن

ّ
 ومهح نىادرهن

ّ
 المهن

إٌف ابف طيفكر مف خالؿ عرض العنكانات الداخمية لمكتاب تبٌيف أٌنو ال يتٌبع منيجان محددان  
ف كاف الجامع بينيا محكر أضاءه العنكاف الرئيس يتمٌثؿ في )الكالـ البميغ(، كقد  في الترتيب، كا 

 كردت بالترتيب كما يأتي:
 نساءبالغات ال 
  كالـ لنساء متفرقات 
 بالغات النساء في منازعات األزكاج في المدح كالذـ 
  ٌبالغات النساء كمقاماتيٌف كاشعارىف 
 مف أخبار ذكات الرأم كالجزالة مف النساء 
  ٌأخبار مكاجف النساء كنكادرىٌف مف جكاباتيف 
 مف جكاب ظٌراؼ النساء 
 ميات كالمحدثات مف اإلماء كغيرىٌف.ىذه أشعار النساء في كؿ فف مف الجاىميات كاإلسال 
 .مف أشعار النساء في النسيب كالغزؿ كغير ذلؾ 
إٌف البالغة التي ارادىا ابف طيفكر ))قد تككف بالغة بمفيكميا التقميدم الذم عناه الجاحظ  

د في كتاب البياف كالتبييف كأراد بو القدرة عمى إبالغ المعنى بأساليب تعبير فائقة كالخطابة، أك الر 
 .(ُ)المفحـ أك السمكؾ الداؿ احيانان((

 
اء: -4   

ّ
 احلدائق انغن

جعؿ المالقي كتابو في سبعة أجزاء كمع ))أٌف معظـ األخبار الكاردة في األجزاء السبعة  
تتعمؽ بشييرات النساء في صدر اإلسالـ، فإٌننا نجد في نياية بعضيا أخباران عف مكاضيع أخرل، 

إلى  –بدافع الحنيف إلى كطنو دكف شؾ  –تطرؽ الحديث بالكاتب ففي الجزء السادس مثالن ي
األندلس فيسرد لنا أخباران عف فقيائيا كشعرائيا. كيبمغ عدد النساء المذككرات في فيارس األجزاء 
تسعان كعشريف امرأة: ثالث منيف عابدات، كثالث شاعرات، كخمس عشرة امرأة ليف صمة برجاؿ 

مغنيات.... كليس ىناؾ عمى ما يبدك صمة مشتركة بيف النساء  مشيكريف، كثماني منيٌف جكار

                                      
، ِّ، مجمة أبحاث البصرة لمعمـك اإلنسانية، مجخبر في كتاب بالغات النساء، د. عقيؿ عبد الحسيف( البنية السردية لم(ُ
 .  ُُٖ: ُع
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المذككرات في كؿ جزء. كما أٌنو ال يكجد تفسير كاضح الختيار الكاتب ىؤالء النساء بالذات 
لمترجمة ليٌف، كأغمب الظف أٌنو دٌكف ما صادؼ أف سمعو عف شييرات النساء مف شيكخو في ذلؾ 

 .(ُ)الحيف((
 أخبار اننساء:  -5

 د قٌسـ ابف قٌيـ الجكزية كتابو عمى ثمانية أبكاب كىي:لق
 باب في أكصاؼ النساء 
 باب يذكر فيو مف صٌيره العشؽ إلى األخالط كالجنكف 
 باب ما جاء في الغيرة 
 )باب مف ىذا الشكؿ)يقصد الباب السابؽ 
 باب ما ذكر مف كفاء النساء 
 باب ما يذكر مف غدر النساء 
 ر مف أليـ عقابوباب ما جاء في الزنا كالتحذي 
 باب خمؽ النساء 

ف كاف يضـ أخباران عف )مف أحاديث المؤلفيف( بيف ىذه األبكابكقد أقحـ عنكاف  ، كىك كا 
بكابان، أالنساء، إاٌل أٌنو ال يتسؽ مع طبيعة التقسيـ التي ارتآىا المؤلؼ في جعمو العنكانات الداخمية 

 اخ ال مف المؤلؼ نفسو.كلذا فإني أحسب أٌف ىذا العنكاف كاف مف صنع النسٌ 
 

 املستظرف من أخبار اجلىاري: -6
قٌسـ السيكطي كتابو عمى سبعة كأربعيف عنكانان ىٌف أسماء الجكارم الالئي ذكرىٌف مرتبات  

 بإسحاؽ األندلسية، كانتياءن بيند. حسب الحركؼ اليجائية ابتداءن 
 :القضية الثالثة: االستهالل

 .(ِ)ك) ىٌؿ( تعني مف بيف ما تعنيو البداية كاالبتداء: مف الفعؿ )ىٌؿ( االستهالل لغة
. كقد أشار النقاد إلى أىمية (ُ): ))أٌكؿ كالـ مبني عمى كالـ سابؽ كمرتبط بو((وفي االصطالح

االستيالؿ ككظيفتو، فيك بدء الكالـ كبدء التأسيس، كالعناية بمطمع أم عمؿ أدبي مف األمكر التي 
                                      

 )مقدمة التحقيؽ(.  ُِ( الحدائؽ الغٌناء: (ُ
  إف ما قصدتو مف االستيالؿ ىينػا ىػك مطػالع األخبػار ال االسػتيالؿ بػالمفيـك الجينيتػي )نسػبة الػى جيػرار جينيػت( الػذم

ليشمؿ )) المقدمة/ المدخؿ، التمييػد، الديباجػة، تكطئػة، حاشػية، خالصػة/ إعػالف لمكتػاب، عػرض/ تقػديـ، قبػؿ ) الػػػػ( يتكسع 
 .ُُّ –ُُِبدء القكؿ، مطمع، خطاب بدئي، فاتحة/ ديباجة، خطة الكتاب((، عتبات: 

 . ٖٔ - ْٖ/ُٓ( ينظر لساف العرب: مادة )ىمؿ(: (ِ
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كا يقكلكف ))أحسنكا معاشر الكتٌاب االبتداءات فإنيٌف دالئؿ حظيت بعناية القدماء، فقد كان
 .(ِ)البياف((

كقد حرص أصحاب كتب أخبار النساء كالجكارم عمى النمط التقميدم السردم الذم سار 
عميو أصحاب أدب األخبار عامة في افتتاح أخبارىـ بجممة االستيالؿ السردم بػ: ٌحدث، أك أخبر، 

، كذلؾ يرجع إلى أٌف المشافية شٌكمت اإلطار العاـ لمعقؿ العربي، (ّ)أك حكى، أك ما شابييا
كالكسيمة الميمة لحفظ التراث العربي عمى الرغـ مف تدكينو، إذ ظٌؿ اإلسناد، كضركرة ذكر الراكم 

 .(ْ)السـ مف ركل عنو شرطان أساسيان في عممية التعميـ كالتعٌمـ
ى طبيعة المغة المستعممة في مطالع األخبار كلك تجاكزنا نمط االستيالؿ التقميدم لدييـ، إل

لكجدنا سيطرة الفعؿ الماضي عمى تمؾ المطالع، كىك أمر بدييي إثر ارتباط الخبر بحدث سابؽ 
)ثقافة ارتجاعية(، فالخبر حسبما يرل إبراىيـ صحراكم يركم أحداث الماضيف كأفعاليـ كأقكاليـ، 

بما يتناقميا الركاة مع اختالؼ ركاياتيـ، كما يطرأ مف تغييرات عمى حياتيـ كأكضاعيـ، حس
. كيمكف رصد (ٓ)كيتحدث بيا الالحقكف عف السابقيف، مٌمف شاىدكا ذلؾ الخبر أك سمعكه مف الركاة

 تمؾ األفعاؿ حسب كؿ مصنؼ:
: )حبس، ككتب، كاحتجـ، كدخمت، كحٌج، كاستأذنت، كخرج، كحضرت، أخبار الوافدات .ُ

 ستعدت(ككنا، كقىًدـ، ككاف، كقىًدمت، كا
 : ) قىًدـ، ككاف، كحضر، كمٌر، كذكر، كخاصـ، كرأيت...(عيون الخبار كتاب النساء .ِ
، بالغات النساء .ّ ، كخرجتي ، كرأل، كطٌمؽ، ك كاف، ككنتي : )قاؿ، ككانت، كسمعتي

 كمات، كتزكج...(
 : )خرجت، كجمسنا، كرأيت، ككتب، كعيرضت، كقالت/ ككانت، كخرج...(الحدائق الغّناء .ْ
 : )سيئؿ، كطمؽ، كدخمت، كخطب، ككاف، كدخمت، كدخؿ، كنزؿ، كأبؽ...(اءأخبار النس .ٓ
، كدخؿ، كاشتراىا، كانبأ،  .ٔ المستظرؼ مف أخبار الجكارم: ) كانت، كقىًدـ، ك سمعتي

 كأخذت، كاستعرض، كقيؿ...(.

                                                                                                                    
  .  ُُو النفسية، عبد الحميـ حفني: ( مطمع القصيدة العربية كداللت(ُ
  . ّٗٗالصناعتيف، أبك ىالؿ العسكرم: كتاب ( (ِ
  . ٓٗ-ْٗ( ينظر: السردية العربية: (ّ
، ٗٔ، المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية، ( ينظر: البناء السردم في مقامات جالؿ الديف السيكطي، عبداهلل محمد الغزالي(ْ

 . ُّٓ: ـَََِ
 . ِٓ: ) األنكاع، كالكظائؼ، كالبنيات(، إبراىيـ صحراكم د العربي القديـ( ينظر: السر (ٓ
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كمف ثـ نرل امتداد سمطة السمؼ في انشداد العقؿ العربي إلى الماضي، حتى بعد عصر 
الرجكع إلى الماضي بكصفو أصالن، كاف جزءان مف البناء العاـ لمثقافة العربية  ذلؾ أفٌ  ؛التدكيف

 ، كىك ما لمسناىا في تمؾ المطالع.(ُ)اإلسالمية
 
 
 
 
 

                                      
 . َُٗ( ينظر: بنية العقؿ العربي، د. محمد عابد الجابرم: (ُ
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 املبحث انثانث
 املروي نه

إٌف الحديث عف بنية الخطاب السردم ال يكتمؿ ما لـ يشفع بالحديث  عف )المركم لو( ىذا 
ة ىذا العنصر في جكانب عدة، فيك))يسيـ في تأسيس ىيكؿ السرد، المككف األساس. كتكمف أىمي

كيساعد في تحديد سمات الراكم، كيعمؿ عمى تنمية األىثر األدبي، كيؤشر المقصد الذم ينطكم 
 .(ُ)عميو ذلؾ األثر((

(، كذلؾ ال يمكف أف نجد سردان مف دكف )مركم لو(،  ككما أٌنو ال يكجد سرد مف دكف )راكو
 . (ِ)طاب يقتضي مخاطبان، فيك الذم))يتمقى ما يرسمو الراكم((ذلؾ أٌف أم خ

لقد جاءت العناية بدراسة المركم لو متأخرةن مقارنةن بغيرىا مف تقنيات السرد األخرل. كيبدك 
أف الناقد )جيرالد برنس( عمى ما يذىب إليو)سيمكف جاتماف( ىك أٌكؿ مف أثار ىذا المصطمح 

( منيا دراستو المكسكمة )مقدمة لدراسة ُُٕٗ،ُّٕٗتي نشرت )كنظر لو في عدد مف دراساتو ال
. كيعٌرؼ )جيرالد برنس(المركم لو بأنو الشخص الذم يكٌجو إليو السرد كما (ّ)المركم لو في السرد(

، كيرجع ذلؾ إلى أٌف ))كؿ سرد سكاء كاف شفاىيان أك مكتكبان، كسكاء كاف أحداثان (ْ)يتبدل في النص
أك كاف يحكي قصة أك تتابعان بسيطان لألػحداث في الزمف، ال يستمـز راكيان  حقيقية أك أسطكرية،

كاحدان عمى األقؿ فحسب، بؿ يستمـز أيضا مركيان لو، كالمركم عميو شخص ما يكجو إليو الراكم 
خطابو. سكاء كاف السرد الركائي، حكاية أك ممحمة أك ركاية، فإٌف الراكم خمؽ متخٌيؿ، شأنو في 

. فالراكم ))كىك شخصية مف داخؿ النص يككف كالمو مكٌجيان إلى (ٓ)ركم عميو((ىذا شأف الم
، كىك بذلؾ يختمؼ عف المتمقي أك (ٔ)مركم لو مف داخؿ النص نفسو، كمف مستكل السرد نفسو((

القارئ الحقيقي أك الكاقعي، ))ألٌف األخير لو كجكد كاقعي مممكس يقع خارج األثر الفني، كال ينتمي 
 .(ٕ)المركم لو الكىمي، بينما األىٌكؿ لو كجكد فني داخؿ األثر فقط((إلى عالـ 

                                      
 . ْٔ( مرايا نرسيس، حاتـ الصكر: (ُ
 . ُِ( السردية العربية: (ِ
 . ُِٗ( ينظر: الصكت اآلخر )الجكىر الحكارم لمخطاب األدبي(، فاضؿ ثامر: (ّ
 . ْٕ( ينظر: السرد في مقامات اليمذاني، أيمف بكر: (ْ
: ِ، عُِ، مجمة فصكؿ، مج( مقدمة لدراسة المركم عميو، جيرالد برنس، ترجمة: عمي عفيفي، راجعيا: جابر عصفكر(ٓ
ٕٔ. 
 . ُُٓ( معجـ مصطمحات نقد الركاية: (ٔ
 . َْؿ: ( نظريات القراءة كالتأكيؿ األدبي كقضاياىا، د. حسف مصطفى سحمك (ٕ
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فالمركم لو تعبير نصي يشترؾ في أحداث الحكاية المركية، شأنو في ذلؾ شأف الراكم، إذ   
ىك أحد العناصر التي يتكٌكف منيا المكقؼ السردم، كيشغؿ بالضركرة ذات المكضع السردم. 

قارئ الفعمي، فإٌنو كذلؾ يختمؼ عف القارئ الضمني الكائف المتخٌيؿ ككما أٌف المركم لو ليس ىك ال
الذم يكلد لحظة قراءة النص، فالقارئ الضمني عمى الرغـ مف أٌنو يمتقى مع المركم لو في 
كجكدىما داخؿ البنية السردية بكصفيا معطى نصيان، إاٌل أٌنو يتٌميز عنو بأٌنو مف الممكف أف يتجٌسد 

مسرح األحداث مف خالؿ تماىيو في إحدل شخصيات العمؿ السردم تماىيان حضكره فعميان عمى 
 .(ُ)يجعؿ الفصؿ بينيما أمران صعبان 

كقد قاـ )سيمكف جاتماف( بالتمييز بيف مستكيات عٌدة لإلرساؿ كالتمقي، تبعان لنكع العالقة 
 التي تربط المرسؿ بالمتمقي، فتكصؿ إلى المستكيات اآلتية:

مؤلؼ حقيقي، يعزل إليو األثر األدبي، يقابمو قارئ حقيقي يتجو إليو  مستكل يحيؿ عمى-ُ))
 ذلؾ األثر.

مستكل يحيؿ عمى مؤلؼ ضمني، يجرده المؤلؼ الحقيقي مف نفسو، يقابمو قارئ ضمني -ِ
 يتجو إليو الخطاب.

. كيمكف تمثيؿ (ِ)مستكل يحيؿ عمى راكو ينتج المركم، يقابمو مركم لو، يتجو إليو المركم((-ّ
 ذه المستكيات بالشكؿ اآلتي:ى
 

 (ّ)القارئ الحقيقي    الضمني  القارئ     المروي له    الراوي    المؤلف الضمنيالمؤلف الحقيقي     
 

كمف أشكاؿ المركم لو ما يطمؽ عميو )المركم لو الظاىرم(، ك)المركم لو غير الظاىرم(، 
نساء كالجكارم يمكف أف نجمؿ صكر المركم كلكؿ منيا سماتو الخاصة، كفي  ضكء كتب أخبار ال

 لو، كمظاىر تجميو عمى النحك اآلتي:
كيتجمى في أحد شخصيات العمؿ السردم، إذ يتماىى معيا تماىيان كميان  المروي له الظاهري:-1

. فيك يمتمؾ شخصية كاضحة كمحددة في السرد، أم أٌنو يخاطب (ْ)كيقؼ مقابالن لمراكم يتمقى عنو

                                      
 . ُُّ-َُّ( ينظر: الصكت اآلخر: (ُ
 . ُّ( السردية العربية: (ِ
 .ُّّ( الصكت اآلخر: (ّ
 .ُّٖ(  ينظر: الصكت اآلخر: (ْ



           مكىناث انسردانفصم االول :  ..................................................... بنٍت انسرد اننثري: ول األ انباب
 

ْٕ 

ب، فيك شخصية ليا مالمح كصفات محدكدة، كتقع داخؿ العمؿ األدبي كتقـك بضمائر الخطا
 .(ُ)بالفعؿ

في تككيف  ان كىذا النكع يبدك في كتب أخبار النساء كالجكارم بكصفو حاضران كمشارك
الحديث السردم. إذ يكٌجو الراكم حديثو إلى مستمع )مكجكد( داخؿ الخبر، كأحد الشخصيات 

ر حٌماد بف إسحاؽ، إذ قاؿ: ))سمعتي محمدان كىيب الشاعر يحٌدث أبي  المشاركة كما جاء في خب
كقاؿ لو: كاهلل ألحدثٌنؾ بحديث ما سمعو مني أحد قط ىك أمانة أف يسمعو منؾ أحد ما دمت حيان. 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]فقاؿ لو: أم ذلؾ لؾ. فقاؿ ابف كىيب: إٌف اهلل يقكؿ: 

[   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
 فٌ طا محمد: إٌنو حديث ما بأ، يا (ِ)

في سمعؾ أعجب منو. فقاؿ لو: أم كـ ىذا التعقد اآلف لؾ ما سألت. قاؿ: حججتي فبينا أنا في 
سكؽ الميؿ بمكة بعد أياـ المكسـ، إذا أنا بامرأة مف نساء مكة معيا صبي كىي تسكتو كىك يأبى 

ذا شكؿ  أف يسكت، فأسفرت فإذا في فييا كسر درىـ فدفعتو إلى الصبي فسكت فإذا كجو رقيؽ، كا 
ذلؽ كنغمة رخيمة. فمما رأتني أحٌد النظر إلييا قالت أمغف أنت؟ قمت: ال. قالت: فماذا؟  كدؿ كلساف

قمت شاعر. قالت: اتبعني. قمت إٌف شرطي الحالؿ مف  كؿ شيء. قالت: ارجع في حرامؾ كمف 
زقاؽ العطاريف ثـ صعدت أرادؾ عمى حراـ. فخجمت، كغمبتني نفسي عمى رأيي فتبعتيا كدخمت 

فمما أمسينا كصميت المغرب كجاءت العشاء األخيرة كضعت  درجة، كقالت: اصعد،  فصعدت...
القضيب فقمت فصميت العشاء كما أدرم كـ صميت عجمة كتشكقان فمما سممت قمت تأذنيف لي 

أف أشؽ ثيابي  أجعمت فداءؾ في الدنك منؾ. قالت تجٌرد، كذىبت كأٌنيا تريد أف تخمع ثيابيا فكدت
مف العجمة لمخركج منيا فتجٌردت كقمت بيف يدييا مكفران ليا )أم خاضعان متطأطأ( قالت: انتو إلى 

ذا حصير في الغرفة عميو طريؽ إلى الزاكية   زاكية البيت كأقبؿ إليٌ  حتى أراؾ مقبالن كمدبران قاؿ: كا 
ذا تحتو خرؽ إلى السكؽ، فإذا أنا في السكؽ مج ، فإذا بو بيف المارة (ّ)ردان...((فاحضر عمييا كا 

مجردان مف ثيابو، كقد انيالكا عميو ضربان. فالراكم يمجأ إلى كضع المركم لو في مكاجيتو عف طريؽ 
السرد الحكائي الشفاىي )سمعت(. قد أسيـ ذلؾ المركم لو في تأسيس اإلطار السردم لمخبر بما 

 دث السردم. شٌكمو مف ضركرة ممحة لتشكيؿ عممية التكاصؿ في الح

                                      
 .ِٗ( ينظر: المركم لو في الركاية العربية الجديدة، رزكقي عباس: (ُ
 . ِٕ(  األحزاب/(ِ
 .ُٗٓ -ُٔٓ( بالغات النساء: (ّ
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ق( كاف يطرؽ عريبان كثيران، ))فشغؿ أيامان عنيا، ِِٕكفي خبر آخر ركم أٌف المعتصـ )ت 
ككانت تتعشؽ فتى، فأحضرتو ذات يـك كقعدت تسقيو كتشرب معو كتغنٌيو، إذ أقبؿ أمير المؤمنيف 

ؿ ليا: المعتصـ، فأدخمتو بعض المجالس، ككافى المعتصـ فرأل مف اآللة كالزم ما أنكره، كقا
عريب، ما ىذا؟ قالت: جفاني أمير المؤمنيف ىذه األياـ، كاشتد شكقي إليو كعيؿ صبرم فمٌثمت 
مجمس أمير المؤمنيف إذا طرقني، كأحضرت مف اآللة ما كنت أحضره إذا زارني كأكرمني. كنصبت 
 لو شرابو بيف يدٌيو كما كنت أفعؿ، كجعمت شرابي بيف يدم كما كنت أصنع. ثـ غنيت ألمير
المؤمنيف صكتو كشربت كأسو، كغنيت صكتي كشربت كأسي. فيذه حالي إلى أف دخؿ سيدم أمير 
المؤمنيف فصٌح فألي. فقعد المعتصـ كشرب كفرح كسكر. فمما انصرؼ أخرجت الفتى، فمازاال في 

 تسكيغ. فالمركم لو في الخبر ىك شخصية المعتصـ الذم يستمع إلى (ُ)أمرىما إلى الصبح((
ية، كىػػػػػػػػػك شخصية مجسدة لو صفات محددة، كيمارس دكران محكريان في الخبر، فضالن عريب الجار 

عف دكره في السرد الذم يتكسط بيف الراكم كالقارئ. فالمركم لو كاف لو أثر كبير في تحفيز 
الراكم، كمحرضان لو عمى السرد مما أسيـ معو في إنتاج الخبر. كالنص يعمف تمرد المرأة عمى 

لؼ أكىذا النص يقارب في مغزاه المضمر حكايات  –سمطة الخالفة  -في أشد مراكز قكتو اآلخر 
ليمة كليمة، إذ شيرزاد تتكمـ لتستمر في الحياة، إذ حياتيا مرىكنة بكالميا كتنقطع بانقطاعو، ككاف 
عمييا اختالؽ األساطير كالحكايات ذات المخياؿ السردم حتى تتمكف مف إقناع اآلخر الذم 

ص بيا إلنياء حياتيا. كلك سكتت عريب في الخبر ألنيت حياتيا بيدىا بعد أف كجدت عمى يترب
حالة تجعؿ مف الخميفة ال يشؾ لحظة في خيانتيا، فكاف عمييا أف تتكمـ كأف تختمؽ حكاية تنتمي 

 إلى مخيمتيا لتصؿ في خطابيا إلى السخرية مف بنية السمطة كالخالفة.
داء كرد أٌنو قد ))بعث إلييا محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف كفي خبر الجارية خميدة السك 

عثماف بف عفاف أبا عكف مكاله يخطبيا عميو فدخؿ كعمييا ثياب رقاؽ ال تسترىا، فنيضت كقالت: 
بؾ؟ فقاؿ:  إٌنما ظننتؾ بعض سفيائنا، كلكف البس إليؾ ثياب مثمؾ ففعمت. كقالت: ما صاحى

سمع: حسبي أٌف أبي بيع عمى افقالت: قد نسبتو فأبمغت، فكىك مف تعمميف يخطبؾ،  أرسمني....
غير عقد اإلسالـ كال عيده، فعاش عبدان كفي رجمو قيد عمى اإلباؽ كالسرقة، ككلدتني أمي منو 

ف أراد صاحبؾ نكاحان مباحان أك زنان صراحان إعمى غير رشده، كماتت كىي آبقة، كأنا مف تعمـ. ف
أبك عكف فأخبر مكاله بذلؾ فقاؿ: كيمؾ أتزكجيا معمنان كعندم بنت  فيمـ إلينا فنحف لو ...... فعاد

                                      
 .َُُ( الحدائؽ الغٌناء: (ُ
 .الكممة ساقطة في اآلصؿ 



           مكىناث انسردانفصم االول :  ..................................................... بنٍت انسرد اننثري: ول األ انباب
 

ْٗ 

سمك. فعاد أرجع إلييا كقؿ ليا: تختمؼ الٌي ألردد بصرم فييا، لعمي اطمحة بف عبيد اهلل؟ ال، كلكف 
. فشخصية )المركم لو( (ُ)إلييا كأبمغيا الرسالة، فضحكت كقالت: أٌما ىذا فنعـ، لسنا نمنعو منو((

دكر الكساطة في النص السردم بيف  أدتالكساطة بيف شخصيات الخبر، مثمما دكر  أدتقد 
الراكم كالمتمقي. فيك يظير كمستمع آلراء الشخصيتيف كمف خاللو تنعكس ككامف الطرفيف، إذ لكاله 

 لما عرفنا ما يختمج في نفسية الطرفيف، كما يبتغيو كؿ طرؼ مف اآلخر.
طبقتاف داخؿ نسؽ الحياة العربية: فكقية بامتيازاتيا في كتب أخبار النساء كالجكارم تبرز  

أجساد النساء  -الجسدية كالسمطكية، كدكنية في قاع المجتمع. كما يشد الفكقية إلى الدكنٌية الجسد
ثمة أجسادان في الطبقة تثير الفعؿ الجنسي  ، فإذا اكتشفت الطبقة الفكقية أفٌ -كالجكارم ليس إال

. مثمما كجدناه في شخصية محمد بف عبد (ِ)يا، لكي تحقؽ ىذا الفعؿكتحٌرضو، فإٌنيا تحتاؿ عمي
اهلل، كىك ينتسب إلى أحد الخمفاء الراشديف بما يمٌثمو ذلؾ االنتساب مف سمطة ركحية، حاكؿ 
االحتياؿ بعد أف ساعده في ذلؾ المركم لو المتالؾ جسد الجارية خميدة، فكاف أف اكتفى بأف يردد 

و. ترأل استحالة زكاجو منيا لممكانة االجتماعية التي ينتمي إلييا كزكججسدىا بصره بعد أف  في
كلك كاف ذلؾ عمى  ،كلـ يراع في ذلؾ امتياز طبقتو االجتماعية فقرر التمتع بذلؾ الجسد نظران 

 حساب الشريعة.
: كىك مرك ليسى لو معالـ كمالمح خاصة كمميزة يمكف تحديدىاػ عمى المروي له غير الظاهري -ِ

. كىك ليس مكصكفان في النص كال يحمؿ اسمان كال (ّ)ـ مف أٌف المؤلؼ يكجو سرده الكمي إليوالرغ
ىكية، كلكنو مكجكده ضمنان مف خالؿ الثقافة كالقيـ التي يفترض الراكم أٌنيا مكجكدة عند مف يتكجو 

رؾ . فيذا النمط ال يظير في النص السردم كشخصية مشاركة في األحداث. كقد يت(ْ)إليو النص
الراكم بعض اإلشارات التي ترد في السرد لتحديد بعض مف مالمحو كالتفسيرات كالتكضيحات 
كالتعميقات التي يقـك بيا الراكم، فالراكم عندما يكقؼ السرد لغرض التفسير، أك اإليضاح، أك 

بي التعميؽ، فيك إٌنما يفعؿ ذلؾ كمو لممركم لو، مف ذلؾ ما جاء في كتاب بالغات النساء ))أـ أ
( األحماؿ  التي فييا األكعية مف  كاألعداؿزرع كما أـ أبي زرع عككميا رداح كبيتيا فساح )العكـك

صنكؼ األطعمة كالمتاع كأحدىما عكـ، كرداح عظاـ كمنو قيؿ لممرأة رداح إذا كانت عظيمة 

                                      
 . ِّ-ِِ( المستظرؼ مف اخبار الجكارم: (ُ
 .ُٓ( ينظر: الجنس كالسمطة في ألؼ ليمة كليمة، محمد عبد الرحمف يكنس: (ِ
 . ُِٗ( ينظر: القارئ في النص )مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ(، تحرير: سكزاف ركبيف، انجي كركسماف: (ّ
 . ُٖٓلى نظريات القراءة، عبد الكريـ شرفي: ( ينظر: مف فمسفات التأكيؿ ا(ْ
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يقع فيو  . فالمركم لو شخصية خيالية قابعة في خياؿ الراكم الذم يفترض إشكاالن قد(ُ)الكفؿ....((
 (ِ)ذلؾ المركم لو نتيجة عدـ فيـ بعض الكممات فيقؼ عندىا لتكضيحيا.

كمف الكسائؿ التي تشي بحضكر المركم لو داخؿ بنية الخطاب السردم، ما يقـك بو الراكم 
مف تعميقات يضيفيا إلى الخبر كأف يقكؿ: ))إسناد ىذه الحكاية ال يثبت، كقد ذكر أٌنيا كانت مع 

، فيذا التعميؽ قد أدل كضيفة محكرية، إذ أرشد المركم لو إلى ضعؼ (ّ)ربالء((عياؿ الحسيف بك
الحكاية مف جية السند، كىك ضعؼ يؤدم إلى إبطاؿ مضمكنو، كلكال ذلؾ التعميؽ الطمأٌف 
)المركم لو( بما جاء في الخبر كاتكأ عميو. فالمركم لو غير الظاىرم ))بصفتو دكران يقترحو النص 

يقي ىك انمكذج القراء المفترضيف أك الكىمييف أك المجرديف الذم تحاكؿ شتى عمى القارئ الحق
، كلعؿ حضكره في كتب أخبار النساء (ْ)النظريات األدبية أف ترسـ مالمحو كأف تبرز صفاتو((

كالجكارم كاف لتجاكز حالة الشؾ أك الجيؿ التي قد يقع فييا القارئ الحقيقي مما أكدل بالرَّاكم إلى 
اإلجابة مف الراكم بذلؾ فيحاكؿ  ،ركم لو داخؿ نسؽ النص يجيؿ بعض صفات الخبرافتراض م

 خاللو عمى ما يريد اإلجابة  عنو مف مسائؿ تضيء جكانبان مف الخبر المركم.

 
 

                                      
 . ْٖ( بالغات النساء: (ُ
 . ُٗ، ٖٔ،ٖٓ( لالستزادة ينظر: بالغات النساء: (ِ
 .  ُّٕ( الحدائؽ الغٌناء:  (ّ
 . ْٔ( نظريات القراءة كالتأكيؿ األدبي كقضاياىا: (ْ
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ل
ّ
 ادلثحج األو
 احلذث

ييعٌد الحدث عنصران ميمان مف عناصر البناء السردم ك))ليس مجرد شيء عابر ...... إٌنو 
أكثر مف مجرد شيء، يحدث ككفى، بؿ ىك يسيـ في مجرل عممية السرد، مثمما يسيـ في بدايتيا 

كتشكيمو في أم . كتأتي أىمية الحدث بكصفو عنصران ميمان في صياغة بناء الحكي (ُ)كنيايتيا((
عمؿ إبداعي أدبي بكصفو مجمكعة مف الكقائع كاألحداث الجزئية التي تتراصؼ داخؿ النص 
ككحدات سردية مرتبطة كمنظمة، تكتسب خصكصيتيا كتميزىا عبر تكالييا مف الزماف عمى نحك 

 . بحيث يككف ليذا الترابط معنى يسعى الكاتب إلى إبرازه بصكرة متفردة.(ِ)معيف
. فاألحداث (ّ)ي ابسط تعريفاتو ىك ))االنتقاؿ مف حالة إلى أخرل في قصة ما((كالحدث ف

ىي ))مجمكعة كقائع ينظميا القاص في إطار محدد، فتنمك كتعنؼ كفؽ  السياؽ الفني الذم رسمو 
ليا، كترتبط ارتباطان كثيقان بالشخصيات، كمف ثـ تتفاعؿ لخدمة الحبكة كإلبراز األحداث، يرسـ 

المكاف الذم تدكر فيو الكقائع، كزماف كقكعيا، فيصبح القارئ عمى بينة مٌما القاص إطار 
. لذا فإٌف الحدث يكٌكف مساحة كاسعة تجتمع فييا كؿ معالـ كعناصر السرد، مشكبلن (ْ)يجرم((

متكامبلن تتعالؽ  . كعميو فإٌف الحدث عٌد بناءن (ٓ)بذلؾ العمكد الفقرم لمجمؿ تمؾ العناصر السردية
))عضكيان كي تؤدم إلى صياغة الحدث..... الذم يككف رىيف عمميات  اصر تعالقان فيو العن

. كالشؾ في أٌف الحدث يكشؼ عف جكانب كثيرة (ٔ)صياغتيا كتداخميا، فيشٌكؿ بنيكيان تبعان لطرائقيا((
 مف الحياة كينقؿ القارئ إلييا، فاكتسب ىذه األىمية.

 :األنساق انثنائيح نهحذث
نية التي تكصمت إلييا الدراسات النقدية الحديثة كالتي راقبت طبيعة السرد، إٌف األنساؽ كاألب

في النص الكاحد أك  ث))تمٌكف الباحث المعاصر مف اإلمساؾ بتحكالت األحدا كطبيعة بناء الحدث
. (ٕ)النصكص المختمفة ميما كانت درجة انفتاحيا أك انغبلقيا عمى مجريات، السرد أك تمظيراتو((

                                      
 .ُْ( الكجكد كالزماف كالسرد، بكؿ ريككر، ترجمة: محمد نديـ خشفة: (ُ
 .ِٕ( ينظر: البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ، عبد اهلل إبراىيـ: (ِ
 .ُْٓ( معجـ السرديات: (ّ
 .ُٓٓىبو، أنطكنيكس بطرس: مذا -أنكاعو-( األدب تعريفو(ْ
 .ِٕ( ينظر: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ، آمنة يكسؼ: (ٓ
 .ِّ( األسر في الركاية العراقية، عيشة إبراىيـ النقشبندم: (ٔ
 .ِٗ( بنية الحدث في تيمكر الحزيف: (ٕ
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كركؼ إلى أٌف ىناؾ ثبلثة أنساؽ تحكـ بنية العمؿ السردم ىي: التتابع، كالتناكب، كقد ذىب تكد
. كبعد اطبلعنا عمى األخبار الكاردة في كتب أخبار النساء كالجكارم كاستقصائيا، (ُ)كالتضميف

 كجدنا أٌف األنساؽ المعتمدة التي تحكـ بنية ىذه األخبار ىي:  

دـ األنساؽ البنائية، كأكثرىا شيكعان، إذ كاف الراكم يقٌدـ يعٌد ىذا النسؽ مف أق نسك انتتاتغ: -ُ
. لذلؾ يعٌد مف أكثر (ِ)لسامعيو األحداث في خط متسمسؿ زمنيان مطردان كبترتيب كقكعيا نفسو

األنساؽ قربان مف الحكاية كيقـك عمى ))تكالي سرد األحداث الكاحد تمك اآلخر مع كجكد خيط 
ع ىذا النمط إلى تركيبة العقؿ البشرم الذم يميؿ إلى فيـ األشياء . كقد يعكد شيك (ّ)رابط بينيما((

 .(ْ)خيكط القص عمى بعضيا تاألشياء في تسمسميا المنطقي، أفضؿ مٌما لك اختمط

إٌف الحديث عف التتابع ))يككف مبنيان بشكؿ خط مستقيـ، فيبدأ الراكم مف نقطة زمنية معينة 
تخممو ارتدادات أك استرجاعات إلى كيتابع تقدمو حتى يصؿ إلى نياية محددة دكف أف ت

ال  – كما يرل بعض النقاد – . كمف المبلحظ أٌف ىذا البٌناء مبلـز لفف القص فبدكنو(ٓ)الخمؼ((
إذ أٌف انعدامو يؤدم إلى تبلشي القصة كتحكليا إلى  السرد؛يمكف أف يتحقؽ الشرط الفني لفعؿ 

 .(ٔ)لكحة كصفية ال يربط بيف عناصرىا سكل التجاكر المكاني
كمف أمثمة ىذا البناء ما يعرضو ابف قتيبة في خبر األعرابي الضيؼ، إذ بات ضيفان 

راد ذلؾ نصؼ أ))لبعض الحضر، فرأل امرأة فيـٌ أف يخالؼ إلييا في أٌكؿ الميؿ فمنعو الكمب، ثـ 
 الميؿ فمنعو ضكء القمر، ثـ أراد ذلؾ في السحر فإذا عجكز قائمة تصمي فقاؿ:

 ان كنت أكرىولـ يخمؽ اهلل شيئ
 

 غير العجكز كغير الكمب كالقمر 
 

 ىذا نبكح كىذا يستضاء بػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 (ٕ)كىذه شيػػػػػخة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكامة السحر 
 

كنمحظ أٌف األحداث تسير في الخبر تتابعان لقطة بعد أخرل كصكالن إلى لحظة النياية، إذ 
رابطة بينيا، بحيث يككف كؿ منيا سببان لما يميو، كنتيجة لما ))كتتطكر بفعؿ عبلقات مت ىي تنمك

                                      
 .ٗ-ٖ( ينظر: التحميؿ البنيكم لمسرد، د. سامية أحمد أسعد: (ُ
 .ّٕركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا، إبراىيـ جندارم: الفضاء ال :( ينظر(ِ
 .ّٖ( البنية القصصية كمدلكالتيا االجتماعية في حديث عيسى بف ىشاـ، محمد رشيد ثابت: (ّ
 .ْٗ( ينظر: البنية السردية في شعر الستينات العراقي، خميؿ شيرزاد عمي: (ْ
 .َُٔلنقد النسكم، ىدل حسيف الشيباني: ـ( في ضكء إََِإلى  َُٗٗ( ركاية المرأة العربية )مف (ٓ
 .ُْٓ( ينظر: نظرية البنائية في النقد األدبي: (ٔ
 .ُٕٔ، كالخبر عينو في أخبار النساء: َُٗ-َُٖ/ْ( عيكف األخبار: (ٕ
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. إٌف الخبر يبدأ بكجكد حافز يحرؾ (ُ)سبقو، كبذلؾ تترابط األحداث في حركة صعكد نحك الذركة((
شخصية الضيؼ )الرغبة الجنسية في امرأة صاحب البيت(، ليبدأ بعدىا تكتر الخبر كبمكغ عقدتو 

ة تعارضو )الكمب، كضكء القمر، كالعجكز(، إذ منعو الكمب في عندما يصطدـ ذلؾ الضيؼ بقك 
كلة الثالثة رأل عجكزان قائمة االمحاكلة األكلى، كفضحو ضكء القمر في المحاكلة الثانية، كفي المح

إلى  -كىك يسير عمى كفؽ البناء التتابعي –تصمي. عندىا رجع الضيؼ عف رغبتو ليصؿ الحدث 
 قؽ فيو إنجاز الرغبة.الخركج مف عقدتو بحؿ لـ يتح

))امرأة سكء، فعرض لو رجؿ فقاؿ: إني رسكؿ  كفي خبر آخر يركل أٌنو كانت لرجؿ صالح
يؾ بأٌنو قد جعؿ لؾ ثبلث دعكات، فسؿ ما شئت مف دنيا أك آخرة ثـ نيض، فرجع الرجؿ إلاهلل 

ت امرأتؾ كفي صحبتؾ إلى منزلو، فقالت لو امرأتو: مالي أراؾ مفٌكران محزكنان؟ فأخبرىا، فقالت: ألس
كبناتؾ مني؟ فاجعؿ لي دعكة، فأبى. فأقبؿ عميو كلده كقمف: أمنا، فمـ يزلف بو حتى قاؿ: لؾ دعكة، 
فقالت: الٌميـ اجعمني أحسف الناس كجيان فصارت كذلؾ، كجعمت تكطئ فراشيا كىك يعضيا فبل 

يف بناتو ما نزؿ بأميٌف بكيف تتعظ، فغضب يكمان فقاؿ: الميـ أجعميا خنزيرة، فتحكلت كذلؾ، فمما رأ
 وكضربف كجكىيٌف كنتفف شعكرىٌف، فرٌؽ ليٌف قمبو فقاؿ: الٌميـ أعدىا كما كانت أٌكالن، فذىبت دعكات

. إٌف استيبلؿ الخبر ينبئ عما ستككف عميو كيفية الحدث مف عبلقة تربط رجبلن (ِ)الثبلث فييا((
اتو عبلمات تحٌدد آليات بناء النص إذ ))أٌف صالحان بامرأة سكء، كال يخفى أٌف االستيبلؿ في طي

الفقرة األكلى بالطبع تنطكم عمى أىمية كبيرة، كىذه ىي التي تأسر عندىا القارئ أك تفقده إلى 
. فيذا االستيبلؿ يعمف منذ بدايتو عف تمسكو بانسيابية التتابع المستمر إلى نياية (ّ)األبد((

ة سكء( ينتقؿ منيا إلى الحادثة حيف تبمغ ذركتيا األحداث متمثبلن بمقدمة )رجؿ صالح كامرأ
 )الدعكات الثبلث( ثـ إلى الحؿ بأف فقد الرجؿ الدعكات الثبلث نتيجة سكء تصرؼ المرأة. 

إٌف ىذا الخبر يمٌثؿ في نسقو العاـ جزءان مف الثقافة الذككرية كما رسمتو عف اآلخر 
يد فعمي ليذه المقكلة التي تناقمتيا الثقافة . كالخبر تجس(ْ))األنثى( بأٌنيا ناقصة ديف كحظ كعقؿ

ؽ بعد عرضو لمدعكات )فسؿ ما الذككرية عبر مدكناتيا. كلعٌؿ الراكم كاف ذكيان كممتفتا حيف عمٌ 
شئت مف دنيا أك آخرة(، إذ اختارت المرأة الدنيا حيف استثمرت دعكتيا لتحسيف صكرتيا، كىي 

                                      
 .َُٕ( المنيج التككيني مف الرؤية إلى اإلجراء، رحمف غركاف: (ُ
 .ُُٕ/ْ( عيكف األخبار: (ِ
 .ٖٕـ: َُٖٗ، ٖاسيف النصير، مجمة آفاؽ عربية، ع( المكاف في الركاية، ي(ّ
( كرد في نيج الببلغة أٌف ))النساء نكاقص اإليماف نكاقص الحظكظ نكاقص العقكؿ((، مف خطبة اإلماـ عمي )عميو (ْ

 .ُِٗ/ُالسبلـ( بعد حرب الجمؿ في ذـ النساء: 
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ه عف اختيار األصمح، بعدىا يأتي )نقصاف الديف( إشارة مف ذلؾ الراكم إلى نقصاف عقميا كقصكر 
حيف خرجت المرأة عف طريؽ الصكاب بأف اتخذت الزنا ديدنا بعد أف جٌممت صكرتيا كأصبحت ال 
تكترث لدعكات ذلؾ الزكج الذم نياىا مراران كتكراران فما  كاف منو إال أف استثمر )الدعكة الثانية( 

ان عف ثقافة القرآف الذم أكردىا في مكاضع عدة فيما يتعمؽ بأف مسخيا خنزيران، كالمسخ ليس غريب
. أما لماذا الخنزير بالتحديد، فقد كرد في كتب أحد عمماء (ُ)بأمر الييكد الذيف مسخكا قردة كخنازيران 

، كبذلؾ يككف المسخ نقؿ الصكرة الباطنية لمبشر (ِ)األخبلؽ أٌف الخنزير ىك رمز لمشيكات كالغرائز
فتككف الصكرة داللة عمى ما يخفيو. كالراكم  هكظاىر اإلنساف ان ليتطابؽ بذلؾ باطف كتجسيدىا ظاىري

بذلؾ أشار إلى نقصاف ديف المرأة. كأخيران بعد أف مسخت المرأة عرض الراكم صكرة بنات ذلؾ 
الرجؿ كلـ يشأ لو أف يككف لو كلد يشفع لذلؾ االنحراؼ، بؿ جعؿ ذريتو إناثان كي يشفعف الميٌف 

 –ف بما اقترفتو  مف جريرة تستحؽ العقاب عمييا. كىك في عرضو لتمؾ الصكرة كأف عمم
ما كاف منو إال أف جعؿ المرأة منكسرة، كضعيفة )البكاء، كضرب الكجكه، كنتؼ  -االستشفاع

الشعكر(، حتى أكدل ذلؾ بالرجؿ أف يرضخ ليٌف كيحرؽ آخر كرقة لديو بأف يستثمر الدعكة األخيرة 
ألنيا أضاعت الدعكات الثبلث دكف أف تستثمرىا أك  ؛تككف المرأة ناقصة حظإلرجاعيا. كبذلؾ 

 تجعميا في مكانيا الصحيح.
أف نمتفت إلى مسألة ميمة أيضمرت بيف أنساؽ الخبر كلـ تأت صراحة. إٌف الخبر مف البد 

لت يبدأ كينتيي بسمطة المرأة عمى الرجؿ ال العكس، إذ ىي مف أثرت في قراره كأخضعتو ليا كحكٌ 
الدعكات الثبلثة المكجية إليو إلييا. كبنات ذلؾ الرجؿ )األنثى أيضان( ىٌف مف أقنعنو بأف يرد أميٌف 
 عمى عممو بإثميا، كبذا فإف سمطة المرأة ىي مف سٌير الحدث إلى النياية التي انتيى عمييا الخبر. 

مقٌرط ككاف يتعٌشؽ كفي خبر آخر ركاه ابف طيفكر عف غبلـ كاف بالبادية ))يقاؿ لو يزيد ال
نٌما سمي المقٌرط  ألٌف أٌمو كانت نذرت أف ال تنزع القرط عنو إال بمكة  جارية يقاؿ ليا الذلفاء كا 
كأٌنو تراخى بو الحج حتى انتيى، كالتحى كالقرط عميو كأٌنو كاعد الذلفاء أف يصير إلييا في سكاد 

ي اخرج إليؾ فجاء عمى راحمتو حتى إذا الميؿ. قالت فإذا جئت فمف كراء الخباء قـ حٌرؾ النضد فأن
يا ثـ أتى الخباء فحركو فقالت لو: جئت قاؿ: نعـ قالت: ادخؿ. فأدخمتو خصار مف الحي بنجكة أنا

مف كراء الخباء كدثرتو بالنضد، ثـ صاحت صيحة منكرة فكثب أبكىا كأخكىا فقالكا مالؾ؟ قالت 

                                      

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]ى: ( مف ذلؾ قكلو تعال(ُ

 . َٔالمائدة/ [   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .ْٕ/ُ( ينظر: جامع السعادات، محمد ميدم النراقي: (ِ



          ػناصر انسرد.......................................... انفصم انخاني : ........... تنيح انسرد اننخريانثاب األول : 
 

ٓٔ 

تصيح كشيخ مف ناحية الماء يسمع فمما طاؿ شيء ضربني في يدم فأقبمكا يعكذكنيا كيرقكنيا كىي 
ذلؾ بيا أتاىا الشيخ فرقا ليا في الماء ثـ قاؿ ليـ اسقكىا إياه فشربت فمـ تيدأ أٌنتيا فقاؿ:  لقد 

فافترقكا عنيا كقاؿ ليا أخكىا اصبرم يا  رقيتيا برقية العقرب كال أظف الذم ضربيا إال عقربانا
النضد برجميا كقالت اخرج ككانت بكر فمما قعد منيا مقعد أخية صٌبرؾ اهلل فمما تفرقكا حركت 

فمـ تزؿ عمى  لؾ ـكاكر الرجؿ مف المرأة كدفع صاحت فجعؿ أخكىا يقكؿ اصبرم يا أخية أجمؿ بؾ 
حاليا، كخرج يزيد فركب راحمتو فمضى غير بعيد ثـ أقبؿ مع طمكع الشمس، فمما رآه أىؿ الحي 

نا قاؿ: ما ىذه األنة؟ قالكا: الذلفاء ضربيا شيء في ىذه الميمة قالكا ىذا فبلف بف فبلف يزيد فمما د
فمـ تنـ فقاؿ: اجيئكني بماء فأتكه بو فتفؿ فيو كرقا ثـ قاؿ: اسقكىا منو فمما شربتو سكنت. فقاؿ 
خكتيا يا أبا خالد بـ رقيتيا؟ قاؿ: برقية العقرباف. فقاؿ الشيخ: ألـ أقؿ لكـ أٌنو ذكر، ثـ أٌف  أبكىا كا 

نت ببارح كقد شفا أيف؟ قاؿ: أرتاد لكـ السماء. قالكا: ما ألى إركب راحمتو فقالكا: يا أبا خالد يزيد 
اهلل الذلفاء عمى يدؾ حتى تقيـ عندنا يكمؾ كليمتؾ فأقاـ كرعدت السماء كبرقت فمما جٌنو الميؿ قاؿ: 

ف فتككنيف كراء كيحؾ أٌني أشتيي أف أنظر إلى محاسنؾ كبدنؾ فقالت: فكيؼ لؾ بذلؾ؟ قاؿ تخرجي
الخباء فإذا برقت بارقة رفعت ثكبؾ فنظرت إليؾ في ضكء البرؽ، قالت: ذاؾ لؾ. فخرجت مف كراء 
الخباء كقاـ يزيد ينظر إلييا فقاؿ أبكىا أيف تريد يا أبا خالد؟ قاؿ: أنظر إلى السماء أيف قبميا. ثـ 

إلييا كصاح أبكىا قدـ الخباء  خرجت مف كراء الخباء فأقبمت كمما برقت بارقة ترفع ثكبيا فينظر
؟ قاؿ: أراه قببلن حسنان يعدنا خيران فقاؿ: فمقبؿ عمينا أـ عميؾ؟ قاؿ: بؿ عمٌي كيؼ ترل قبميا

. لقد مٌيد الراكم لخبره بتقديـ يسير عٌرؼ فيو بالشخصية، كىك باستيبللو ىذا عمؿ عمى (ُ)دكنكـ((
كاية مكحيان إلى كجكد عبلقة بيف ذلؾ التقديـ تأطير المادة الحكائية تمييدان لسيبلف أجزاء الح

لمشخصية ككسمو بالمقٌرط كبيف الحدث. إٌف الصكت في ىذا الخبر لعب دكران ميمان في تسيير 
األحداث، إذ الذلفاء بأنينيا جذبت إخكتيا، كمف ثـ الشيخ، كمٌيدت بافتعاليا ذلؾ ما أرادت أف تقـك 

ف لدغة العقرب. كصكتيا ىك مف جعؿ يزيد يقبؿ إلييا بو حتى تكحي لآلخريف أٌف أنينيا ناجـ ع
كيفتعؿ عمؿ الرقية. كؿ ذلؾ جاء في خبر عيٌد الصكت فيو محركان لؤلحداث كمشٌكبلن ليا. كلعٌؿ 
تقديـ الراكم لمشخصية ككسمو بالمقٌرط عبلقة بمعبة األصكات فالقرط داللة عمى األذف إذ ىي 

كت في الخبر الكارد. كال يخفى ما في الخبر الكارد مف محمو، كبذا تككف إشارة إلى فاعمية الص
مفارقة كاضحة جرت عمى ألسنة الشخصيات. فالمفارقة ىي ))تعبير ببلغي يجيء فيو المعنى 

                                      
  :)َُالعقرباف: ذكر العقرب. ينظر: لساف العرب، مادة )عقرب /ِِٖ. 
 ينظر: لساف العرب، مادة )صبا(: ريح الصبا.َُ/ََِ. 
 .ُّٓ-ُِٓ( ببلغات النساء:(ُ
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الحرفي لمكممة أك العبارة عكس المقصكد، كفي األدب يعٌد التيكـ تكنيكان لئلشارة إلى مقصد أك 
كنممح ذلؾ أكالن في كبلـ الشيخ الذم عمؿ الرقية )كال أظف . (ُ)مكقؼ مضاد كلٌما يصٌرح بو فعبلن((

الذم ضربيا إال عقربانا.... ألـ أقؿ لكـ أٌنو ذكر(، ففي كبلـ الشيخ ))تناقض ظاىرم ال يمبث أف 
، فكبلمو يحمؿ المعنى المضاد في ككف )العقرباف/الذكر( كناية عف )الرجؿ(، (ِ)نتبٌيف حقيقتو((

بد الكاحد لؤلؤة أخؼ مف اليزء كالسخرية لكٌنيا أبمغ أثران منيما بسبب كىذه الطريقة كما يرل ع
ٌف إدراكيا يتطمب ذكاء كحسان مرىفان   .(ّ)أسمكبيا غير المباشر، كا 

ا المكقؼ اآلخر فيك ما جرل بيف يزيد كبيف كالد الذلفاء )فمقبؿ عمينا أـ عميؾ؟ قاؿ: بؿ أمٌ 
ض الظاىرم بيف ما قصده كالد الذلفاء )ريح الصبا(، عمٌي دكنكـ(، كالمفارقة حصمت في ذلؾ التناق

كبيف مقصد يزيد )جسد الذلفاء( كىك تناقض سطحي، سرعاف ما يدرؾ معناه الخفي الذم يكمف 
 كراءه. 

لقد سيطر ىذا النسؽ التتابعي عمى األخبار الكاردة في كتب أخبار النساء كالجكارم. كلعؿ 
لراكم عمى نقؿ الكاقعة اإلخبارية نقبلن تتابعيان مف دكف مف ابرز خكاص الخبر كأىميا ىك تأكيد ا
 .(ْ)حدكث أية انحرافات بارزة في بنيتو الزمنية

، (ٓ): نسؽ التضميف حسب تكدكركؼ ىك ))إدخاؿ قصة في قصة أخرل((نسك انتضًني -ِ
حيث يأخذ الراكم بسرد قصة حادثة ما، ثـ يقطع تيارىا بقصة حادثة أخرل ليس لشد المتمقي 

ٌنما إلثراء الحدث أكثر، كلتعميؽ الصكر الدالة عمى االتجاه الذم يذىب إليو السردفقط،  ، (ٔ)كا 
كيخمؽ دعامة أك ركيزة لمحكاية األصمية، عف طريؽ اإلتياف بأحداث مماثمة أك شخصيات 

 .(ٕ)مشابية، كمف ثـ الكقكؼ عمى دالالت إضافية

ذاتيػػة ناشػػئة عػػف القصػػة األصػػمية ٌمػػا أف تكػػكف ))إكيبػػدك أٌف لمقصػػة المضػػٌمنة شػػكميف فيػػي 
نفسيا كذات عبلقة بيا ... أك أف تككف أجنبية عف القصة األصمية، كذلؾ عندما يعمد القاص إلػى 
تضػػػػػميف قصػػػػػتو قصػػػػػة أك نصػػػػػان قصصػػػػػيان معركفػػػػػان كسػػػػػابقان عمػػػػػى نصػػػػػو القصصػػػػػي مػػػػػف الناحيػػػػػة 

                                      
 .ُُِإبراىيـ فتحي:معجـ المصطمحات األدبية، ( (ُ
 .ُِٔ( معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة: (ِ
 .َّٔ/ْ( ينظر: مكسكعة المصطمح النقدم، الترميز، عبد الكاحد لؤلؤة: (ّ
 .َُٖينظر: المتخٌيؿ السردم: ( (ْ
 .ّْ: ُٖٗٗ، ٗ-ٖمقكالت السرد األدبي، تكدكركؼ، ترجمة الحسيف سحباف، كفؤاد صفا، مجمة آفاؽ المغرب، ع( (ٓ
 .ُّٕينظر: المنيج التككيني: ( (ٔ
 .َُٔينظر: ركاية المرأة العربية: ( (ٕ
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منيػا: مػؿء فػراغ  . كعمى كفػؽ ىػذيف الشػكميف ذكػر البػاحثكف بعػض كظػائؼ التضػميف(ُ)التاريخية((
ضػػفاء الحيكيػػة عمػػى السػػرد دفعػػان لمممػػؿ كالسػػأـ الػػذم قػػد يطػػاؿ القػػارئ . (ِ)داخػػؿ العمػػؿ السػػردم، كا 

 الحكايػػةنسػػؽ التضػػميف فػػي كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم فػػي مكاضػػع عػػدة، إذ يتفػػرع عػػف  كيٌتضػػح
التفػػرع عػػف اإلطػػار ، كالتضػػميف أسػػمكب قػػديـ امتػػاز بػػو تراثنػػا السػػردم فػػي األخبػػار)النػػكاة( عػػدد مػػف 

العػػػػاـ، كىػػػػذا مػػػػا يمكػػػػف أف نمحظػػػػو فػػػػي خبػػػػر أبػػػػي زرع، إذ ركم عػػػػف عائشػػػػة )رضػػػػي اهلل عنيػػػػا ( 
: أنا لؾ كأبي زرع  قمت: يا رسكؿ اهلل كما ىػ( أٌنيا قالت )) قاؿ لي رسكؿ اهلل )ٖٓ)ت ( ذات يـك

ٌف، فذـ خمس كمدح أبك زرع؟ فقاؿ: كاف نسكة في الجاىمية إحدل عشر امرأة قعدف فتذاكرف أزكاجي
سػػت، فأمػػا أكلػػى الػػذٌكاـ، )فقالػػت( زكجػػي لحػػـ جمػػؿ غػػث  بجبػػؿ كعػػر، ال سػػيؿ فيرتقػػي، كال سػػميف 
فينتقي...... كقالت السادسة: زكجػي أبػك زرع كمػا أبػك الػزرع  كجػدني فػي أىػؿ غنيمػة بشػؽ فنقمنػي 

ة معيػػا إلػػى أىػػؿ جامػػؿ كصػػييؿ كاطػػيط كدايػػس ... خػػرج أبػػك زرع كاألكطػػاب تمخػػض فأبصػػر امػػرأ
 ذكلداف ليا يمعباف مف خصػرىا برمػانتيف فنكحيػا كطمقنػي فتزكجػت بعػده رجػبلن سػريا ركػب شػريا كأخػ

خطيا كأراح عمٌي نىعما ثريا، كجعؿ لي في كؿ رائحة زكجػان، كقػاؿ لػي: يػا أـ زرع كمػي كميػرم أىمػؾ 
فقػػاؿ لػػي قالػػت: فػػكاهلل لػػك جمعػػت جميػػع مػػا أعطػػاني مػػا بمػػغ أصػػغر آنيػػة أبػػي زرع، قالػػت عائشػػة: 

( بػأبي زرع كمػا . إٌف استشياد النبي)(ّ)(: يا عائشة كنت لؾ  كأبي زرع ألـ زرع((رسكؿ اهلل )
.  فمػا (ْ) ق( ىػك افتخػار عائشػة بمػاؿ أبييػا فػي الجاىميػة ّٕٗكما ذكر ابػف حجػر العسػقبلني )ت 

ٌف حتػى امرأة كأحػكاليٌف مػع أزكاجيػ ة( إال أف يسترسؿ  في ذكر خبر إحدل عشر كاف مف الرسكؿ)
يصؿ الكبلـ في كصؼ أبي زرع ليتكلد منو حػدثان آخػر ىػك قصػة إعجػاب أبػي زرع بػالمرأة كتطميقػو 
الـ زرع، لتتزكج األخير برجؿ قٌدـ ليا مالـ يقٌدمو أبك زرع )زكجيا األٌكؿ(. كلقد تدخؿ الراكم بشكؿ 

ف بػػالغ زكجيػػا الثػػاني فػػي إكراميػػ ا، إال أٌف ))أحكالػػو صػػريح ليكٌجػػو معنػػى الخبػػر الػػكارد، فػػأـ زرع كا 
عندىا محتقرة بالنسبة ألبي زرع؛ ألٌف أبا زرع كاف أٌكؿ أزكاجيا فسكنت محبتو في قمبيػا كمػا الحػب 

( إلػى السػيدة عائشػة )رضػي اهلل عنيػا( . إٌف الذم  أراد أف يكصمو الرسػكؿ)(ٓ)إال لمحبيب األكؿ((
ال فػػػإف  ـ زرع مػػػالـ يقٌدمػػػو الػػػزكج الثػػػاني قػػػٌدـ ألأٌف العبلقػػػة الزكجيػػػة كالمػػػكدة لػػػيس أساسػػػيا المػػػاؿ، كا 

 زكجيا األٌكؿ، إال أف قمبيا بقي أسيران عند أبي زرع.

                                      
 .ُٖالبناء الفني في الركاية العربية في العراؽ، شجاع العاني:( (ُ
 .ِٖٗينظر: نظرية األدب، أكستف كاريف، رينيو كيميؾ:( (ِ
 .ٖٓ-ٕٗببلغات النساء:( (ّ
 .ُٕٔ-ُٔٔ/ٗينظر: فتح البارم، ابف حجر العسقبلني:( (ْ
 .ٖٓببلغات النساء:( (ٓ
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 الحدث الرئيس )النواة(                             
 بمال أبيها في الجاهمية افتخار السيدة عائشة ) رض اهلل عنها(              

 
 الحدث الثانوي )المضّمن(                           

 
 

 حديث أبي زرع وأم زرع                          حديث اإلحدى عشرة امرأة     
 

 زواج أبي زرع من امرأة أخرى بعد تطميقه ألم زرع
 

كفي خبر آخر ركاه أبك الكرقاء الجبمي قاؿ: ))خرجت مف الككفة أريد بغداد. فمما صرت 
غمماننا ففرشكا بسطيـ، كىيأكا غداءىـ، كنزلت كلـ يجيء أحد بعد. فرمانا الطريؽ  بأٌكؿ مرحمة نزؿ

برجؿ حسف الييئة فره البرذكف فصمت الغمماف. فأخذكا دابتو. كدعكتو بالغداء فبسط يده غير 
 قبمو.... ثـ قمنا إلى النير نستنقع فيو. فمما نزع ثيابو إذ آثار كرمو بشيء إالٌ أمحتشـ كجعمت ال 

ية في جنبيو يمج فييما الكؼ، فكقع في نفسي منو شيء، فنظر إلٌي كفطف فتبٌسـ، كقاؿ لي: قد داى
رأيت عجبان منؾ لما رأيت ما بي كأنا أحٌدثؾ حديثو إذا سرنا العشية. فمما ركبنا قمت لو: الحديث؟ 

ع قرابتي قاؿ: نعـ، قدمت مف عند الكليد بف يزيد بالدنيا كما فييا، كركبت إلى يكسؼ بف عمر، م
منو، فمؤل يدم. فخرجت مف عنده إلى الطائؼ. فمٌما أشتٌد بي الطريؽ، كليس يصحبني فيو خمؽ، 
عٌف لي أعرابي عمى قعكد لو ... فقمت ما قصتؾ؟ فقاؿ: أنا عاشؽ بجارية مف قكمي، قد أفسدت 

معيا فمٌما  عيشي كتمفت، ...... قمت لو: كأيف ىي؟ قاؿ: غدا تنزؿ بإزائيا. كأخذ يحٌدثني بحديثو
جئنا إلى المكضع قاؿ لي: أنزؿ ذلؾ المكاف فإٌنيا عنده منقطعة .... كقصدت حيث أشار لي. فإذا 
مارتو فزفرت  ذا امرأة جميمة حديثة ظريفة. فذكرتو ليا كركيت رسالتو كا  ببيت جديد عمى الطريؽ، كا 

أرل لؾ كجيان يدؿ  زفرة كادت تتفتت أضبلعيا، كقالت: أك حيي ىك؟ قمت: نعـ ... قالت: فإني
عمى الخير، فيؿ لؾ في األجر؟ فقمت: فقير إليو. قالت: فالبس ثيابي كأدخؿ في أريكتي كدعني 
حتى آتيو فأنؾ تحيي نفسيف، كتغنـ أجران عظيمان. قمت: أفعؿ ما تريديف. قالت: إٌنؾ إذا أصبحت 

تجعؿ أٌنؾ سمعتو فإٌنو  أتاؾ زكجي في ىجعتو فقاؿ: يا فاجرة، فأكسعؾ شتما، فأكًسعو صمتان كال
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سقاؾ يا عدكة. فبل تضع المقمع في ىذا السقاء اآلخر فإٌنو منخرؽ.  يقكؿ في آخر كبلمو: اقمعي
قاؿ: كمضت. فجاء زكجيا فىفعؿ ما قالت. كقاؿ: اقمعي سقاؾ فجنبني اهلل أف تركت الصحيح 

ة البيت فتناكؿ حببلن ثـ ثٌناه كقمعت الكاىي، فما شعر إاٌل كالمبف يتسيب بيف رجميو. فعدا إلى زاكي
و رأسان كال كجيان كال جنبان فخشيت أف يبدك لو كجيي بعمى أثنيف فصار عمى ثماف، فجعؿ ال يتقي 

. لقد تمٌثؿ الحدث الرئيس بخركج (ُ)فألزمتو األرض، فعمؿ بجنبي كظيرم ما ترل، كمضى عني((
كلقاء ذلؾ الرجؿ كما رآه فيو مف عبلمة  أبي الكرقاء قاصدان بغداد حتى افتراشو البسط كقت الغداء

في جنبو كظيره. ليتكلد عف ذلؾ حدثان آخر بعيدان عف الحدث األصمي كغريبان عنو كىك لقاء ذلؾ 
الرجؿ بالعاشؽ كما قاـ بو مف أجؿ لقاء الحبيبيف، فكاف أف دفع ثمف ذلؾ تمؾ اآلثار التي بقيت 

 عمى جسمو.
 

 الحدث الرئيس )النواة(
 لورقاء قاصدًا بغدادخروج أبي ا

 
 الحدث الثانوي ) المضّمن(
 لقاء الرجل العاشق وقصته

 
(: بينا ثبلثة كمف شكاىد ذلؾ أيضان ما ركاه نافع مكلى ابف عمر قاؿ: ))قاؿ رسكؿ اهلل)

نفر يمشكف إذ أخذىـ المطر فأككا إلى غار في جبؿ. فانحٌط عمييـ مف الجبؿ صخرة فانطبقت 
نظركا أعماالن عممتمكىا هلل صالحة، فادعكا هلل بيا. فدعكا اهلل، تبارؾ عمييـ، كقاؿ بعضيـ: ا

كتعالى، فقاؿ أحدىـ: الٌميـ أٌنؾ كنت تعمـ أٌنو كاف لي أبكاف شيخاف كبيراف، كامرأة كصبياف، فكنت 
ي لـ آت يكمان حتى نٌ ا  أرعى عمييـ فإذا رحت إلييـ حمبت، كبدأت بكالدم أيسقييما قبؿ بني، ك 

كقظيما مف أدتيما قد ناما، فحمبت كما كنت أحمب، فقمت عند رؤكسيما أكره أف أمسيت، فكج
كره أف أبدأ بالصبية قبميما، فجعمكا يتضاغكف تحت قدمي، فمـ يزؿ ذلؾ دأبيـ حتى طمع أنكميما، ك 

الفجر. فإف كنت تعمـ أٌني فعمت ذلؾ ابتغاء كجيؾ، فأفرج عنا فرجة نرل منيا السماء. ففرج اهلل لو 
 .فرجة

                                      
 ينظر: لساف العرب، مادة )قمع(: أزيمي قمعو، كىك ما يكضع في فـ اإلناء فتصب فيو السكائؿ ،ُِ/ُِٗ. 
 .َُٗ-ُٖٖأخبار النساء:( (ُ
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و كانت لي ابنة عـ فأحببتيا كأشد ما يحب الرجاؿ النساء، كقاؿ اآلخر: الميـ أٌنؾ تعمـ أنٌ 
فطمبت إلييا نفسيا فأبت حتى آتييا بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فجئتيا بيا، فمما 

. فإف كنت تعمـ قعدت عند رجمييا قالت: يا عبداهلل، أتؽ اهلل كال تفضٌف الخاتـ إاٌل بحقو. فقمت عنيا
 ي فعمت ذلؾ ابتغاء كجيؾ، فأفرج عنا فرجو نرل منيا السماء. ففرج اهلل جٌؿ ثناؤه فرجة.نٌ أ

كقاؿ اآلخر: الٌميـ أٌنؾ تعمـ أني استأجرت أجيران فمما قضى عممو، قاؿ: اعطني حقي. 
أتؽ اهلل كال فأعرضت عنو كتركتو، ثـ اشتريت بحقو بقران كراعيان ليا فجاءني بعد حيف، فقاؿ لي: 

تظممني، كاعطني حقي. فقمت لو: اذىب إلى تمؾ البقر كراعييا: فأخذىا كذىب، فإف كنت تعمـ 
. فالحدث األٌكؿ ىك لجكء (ُ)إٌني فعمت ذلؾ ابتغاء كجيؾ، فأفرج لنا ما بقي. ففٌرجيا اهلل عنيـ((

فيو بسبب صخرة ثبلثة مف الرجاؿ إلى غار خكفان مف غزارة سقكط المطر، كبعد دخكليـ حبسكا 
كقعت مف أعمى الجبؿ فسدت فكىة ذلؾ الغار، ثـ تكٌلد عف ذلؾ الحدث ثبلثة أحداث فرعية، كاف 
اليدؼ منيا العظة كاإلرشاد بعد أف عرضت كؿ حكاية منيا طرفان إرشاديان تربكيان )بر الكالديف، 

 . (ِ)كالزنا، كأكؿ حقكؽ اآلخريف(
 الحدث الرئيس )النواة(

 ار إلى الغار خوف المطرلجوء ثالثة أنف
 

 الحدث الثانوي )المضّمن(
 ثالث حكايات لألنفار الثالثة

إٌف نسؽ التضميف كرد بشكؿ قميؿ في كتب أخبار النساء كالجكارم كالمبلحظ فيو اعتماده 
عمى عممية االسترجاع، أم: استرجاع حدث كقع لمشخصيات يركل بكساطة الشخصية نفسيا أك 

 ية أخرل.تركيو بدالن عنيا شخص
يتضػػح مٌمػػا سػػبؽ أف كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم لػػـ تخػػرج فػػي تكظيفيػػا لبنيػػة الحػػدث عػػف 
ف كػػاف الغالػػب فييػػا كالميػػيمف ىػػك النسػػؽ التتػػابعي. فاألنسػػاؽ األخػػرل لػػـ تػػرد فػػي  ىػػذيف النسػػقيف، كا 

 تمؾ الكتب، كربما يككف مرد ذلؾ األسباب اآلتية: 
ا ال يتطمبػػػاف ذلػػػؾ البنػػػاء المعقٌػػػد، مػػػف جػػػاء إثػػػر  ككنيييإٌف التكظيػػػؼ ليػػػذيف النسػػػقيف التقميػػػد .ُ

 فطبيعة الخبر كبساطة بنيتو ىي مف أدت إلى اختيار ىذه األنساؽ المتبلئمة معيا.

                                      
 .ُٓ-َٓأخبار النساء:( (ُ
 .ْٓينظر: الخبر في آثار بف الجكزم، تيشكك عثماف عارؼ:  ((ِ
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 اءقػػػانت عمػػى قائمػػة كالجػػكارم النسػػػاء أخبػػار فكتػػب المصػػادفة، بػػػاب مػػف ىػػك يكػػكف ربمػػا أك .ِ
 إيػػػرادىـ عػػػدـ فػػػي ادفةالمصػػ فكانػػػت المصػػػن ؼ، مػػػزاج كطبيعػػة يتناسػػػب مػػػا بحسػػػب األخبػػار
  .(الدائرم) التكرار نسؽ أك التناكب، نسؽ قبيؿ مف األخرل لؤلنساؽ الحاممة لؤلخبار

 األنسػاؽ، بقيػة عمػى نفسػو فػرض الػذم التتػابع،  نسػؽ ىك االخبارييف لدل السائد العرؼ إفٌ  .ّ
 النسػػػاء أخبػػػار كتػػػب أصػػػحاب التػػػزاـ إلػػػى أدل أمػػػر كىػػػك التضػػػميف، نسػػػؽ منػػػو أقػػػؿ كبشػػػكؿ

 . عنو الخركج كعدـ العرؼ بذلؾ جكارمكال
 نسػػؽ فػػي يػػؤطره الػػذم الييكػػؿ لػػذلؾ الخبػػر حاجػػة مػػف نابعػػة بنيػػة مػػف يتطمبػػو كمػػا الحػػدث .ْ

 بػؿ األنسػاؽ بقيػة لػىإ تحتج لـ الكتب تمؾ في الكاردة كاألخبار ،(المقاـ يقتضيو ما)  بنائي،
 .النسقيف بيذيف عرضيا في اكتفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ػناصر انسرد.......................................... انفصم انخاني : ........... تنيح انسرد اننخريانثاب األول : 
 

ّٔ 

 يادلثحج انخان
 انشخصـــيــح

 

، كال يمكف أف نتصكر عمبلن سرديان الشخصية عنصر رئيس مف عناصر العمؿ السردم
، إذ (ُ)يمكف أف يقـك مف دكف كجكد شخصيات. فقد عٌدىا تكدكركؼ ))مكضكع القضية السردية((

الشخصية ىي التي تصنع الحدث أك الحدث ىك الذم يحتكم الشخصية، فيي تتحرؾ كتحرؾ 
لذلؾ نظر إلى ))النص الحكائي كفؽ ىذا التصكر أٌف ما ىك أساسي فيو  ؛(ِ)قصة معيامجريات ال

 .(ّ)ىك األدكار التي تقـك بيا الشخصيات، فعف ىذه األدكار ينشأ المعنى الكمي لمنص((
. فيي العنصر الذم (ْ)كالشخصية ))ىي الفيصؿ بيف ما ىك قصصي كما ىك ليس بذلؾ((

ف أجناس األدب، األخرل، فمك ألغينا الشخصية مف أية قصة لصنفت تتميز بو األعماؿ السردية م
في جنس آخر، ثـ أٌنيا العنصر المشترؾ بيف جميع األنكاع القصصية، لذا قيؿ: القصة فف 

 . (ٓ)الشخصية
كلمشخصية عبلقة بكؿ عناصر السرد فيي ))العنصر الكحيد الذم تتقاطع عنده كافة 

د أٌكد ىنرم جيمس عبلقة الحادثة كالشخصية إذ تساءؿ ))ىؿ ، كق(ٔ)العناصر الشكمية األخرل((
الباحثيف  احد، كقد عبرَّ (ٕ)الشخصية سكل تحديد الحادثة، كىؿ الحادثة إال تكضيح الشخصية((

))إذا كانت الحادثة ىي لب القصة، فإٌف الشخصية ىي  :عف أىميتيا كتكاشجيما في القصة إذ قاؿ

                                      
  ٌكبيف مف جعميا عنصران مكازيان لبقية ٔٔىا أىـ العناصر السردية. ينظر: النقد التطبيقي: تضاربت اآلراء بيف مف عد ،

ف تحكلىت ّٗمككنات السرد. ينظر: في نظرية الركاية، عبد الممؾ مرتاض:  ، كىي عنصر ال يمكف االستغناء عنو حتى كا 
صية، كعٌد الحقبة حقبة األرقاـ أك الشخص الى عنصر رقمي كما ىك الحاؿ عند اآلف ركب غرييو حينما أعمف مكت الشخ

 .ّٔالمرقـ. ينظر: نحك ركاية جديدة، اآلف ركب غرييو: 
 .ّٕ: افيمز مفاىيـ سردية، تكدكركؼ، ترجمة: عبد الرحمف ( (ُ
 .ُِٔينظر: معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة: ( (ِ
 .ِٓبنية النص السردم: ( (ّ
 .ََُصة العراقية نمكذجان، د. ثائر عبد المجيد العذارم: الق -البناء الفني لمقصة القصيرة ( (ْ
 .ْٓينظر: تقنيات الكصؼ في القصة القصيرة السعكدية: ( (ٓ
 .َِِالشخصية(، حسف بحراكم:  -الزمف –بنية الشكؿ الركائي )الفضاء ( (ٔ
 .ُِٖنظرية األدب: ( (ٕ
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ا في بث الحكار كاستقبالو، كاصطناع المحاكاة، ككصؼ . فضبلن عف دكرى(ُ)لب الحادثة((
 .(ِ)المناظر، كتضريـ الصراع كتنشيطو عمى كفؽ سمككيا كأىكائيا

إٌف تفاعؿ الشخصيات مع بقية المككنات يخمؽ جكان مف التبلحـ النفسي كالفكرم محددان 
بناء الكامؿ... سمات الشكؿ الفني لتمؾ التجربة ))فيي تسفر عف مككناتيا، مف خبلؿ نسيج ال

 .(ّ)كتتغير نتيجة عبلقتيا بالعناصر الفنية األخرل((
كيمكف تعريؼ الشخصية في أبسط صكرىا بأٌنيا ))أحد األفراد الخيالييف، أك الكاقعييف الذيف 

، كعند تكدكركؼ ىي ))مجمكعة الصفات التي كانت محمكلة (ْ)تدكر حكليـ أحداث القصة((
ـٌ فإٌف أىميتيا ال تحتاج إلى تكضيح، إذ ال معنى كال كجكد ، ك (ٓ)لمفاعؿ مف خبلؿ الحكي(( مف ث

ألية قصةو إال بما كاف فييا مف شخصية أك أكثر، فالحدث بدكف الشخصية إذف ))ال يتعدل أف 
 .(ٔ)يككف مجرد خبر صحفي عادم نفض عنو كؿ المقكمات الفنية((

 اإلنساف س مف خبلؿ تركيبةكمف الجدير بالذكر أف نشير إلى أٌف الشخصية ))مرآة قد تنعك
النفسية بما فييا مف انفعاالت كصراعات داخمية، أك عبلقاتو االجتماعية، بما تفرزه مف سمكؾ 
كتصرفات، أك مقدراتو التعبيرية، حيث تنتمي الشخصية إلى المغة في بعد مف أبعادىا، ألنيا األداة 

 اإلنساف الذم تتـ فيو التفاعبلت بيف أبعاد، فيي ))الكعاء اإلنساني (ٕ)المعبرة عف نفسيا كأفكارىا((
المختمفة التي تحدد في ضكئيا قكة خصائصو ككيفياتو التي تؤثر في اآلخريف، كتتحدد  اإلنساف

كذلؾ عممية التآلؼ كالتنظيـ بيف جميع األشكاؿ المختمفة في السمكؾ الذم يمارسو الفرد سمبان أك 
 .(ٖ)إيجابان لتمٌثؿ في النياية الجكىر اإلنساني ذاتو((

 

                                      
 .ُُْالشخصية في القصة القصيرة، المصطفى الجماىيرم: ( (ُ
 .َُْنظر: في نظرية الركاية: ي( (ِ
 .ٕٖالبناء الفني في ركاية الحرب العراقية: ( (ّ
 .ُّ(، شريبط أحمد شريبط: ُٖٓٗ-ُْٕٗتطكر البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة )( (ْ
 .ْٕمفاىيـ سردية: ( (ٓ
 .ِّسي: النيايات المفتكحة، دراسة نقدية في فف انطكاف تشيككؼ القصصي، شاكر النابم( (ٔ
 .َُٓالسرد عند الجاحظ )البخبلء نمكذجان(، فادية مركاف أحمد الكنسة )رسالة ماجستير(: ( (ٕ
 .ِٓ( بشرل حمدم البستاني: ُٖٖٗ-َُٖٗالبناء الفني لشعر الحرب في العراؽ)( (ٖ
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كنظران لما تمتمكو الشخصية مف أىمية في صناعة البناء السردم، فقد تنكعت باختبلؼ 
كقد  كجيات النظر كاألفكار، كظيرت تصنيفات متعددة لمشخصيات لكؿ منيا منطقيا الخاص،

أدت قراءتنا لمشخصيات الكاردة في كتب أخبار النساء كالجكارم إلى تشخيص ثبلثة أنماط مف 
 ٌكمت مجمؿ ما مكجكد في تمؾ األخبار:الشخصيات ش

في الكاقع، كتحيؿ إلى  : أم تمؾ الشخصيات التي يككف ليا مرجعه انشخصياخ ادلرجؼيح -ُ
 ، كىي عمى نكعيف:(ُ)بعض الحقب التاريخية، كىذا النكع مف الشخصيات يككف قاببلن لئلدراؾ

ككيف فكرة : كالمقصكد منيا كؿ شخصية جـز بصحة كجكدىا، كأمكف تشخصياخ يرجؼيح - أ
 عنيا خارج الخبر.

: أم تمؾ الشخصيات التي يصعب القطع بصحة مرجعياتيا أما شخصياخ شثه يرجؼيح -ب
لغياب المعمكمات التاريخية عنيا، كأٌما ألٌنيا تعرضت لتحكيرات كبرل جعمت تأكيد بعدىا المرجعي 

 .(ِ)يحتاج إلى تأكيؿ معيف إلثبات ذلؾ

                                      
   عؿ مف سمات األكلى مسطحة كمغمقة، كج –لعٌؿ أبرزىا ما قاـ بو الناقد اإلنكميزم )فكرستر(، إذ قسميا عمى نكعيف

مكاف تكضيحيا بجممة كاحدة، كدكرتيا حكؿ فكرة مخصكصة. كتمتاز الثانية بقدرتيا عمى اإلدىاش كاإلقناع  عدـ التطكر، كا 
، كىذا التمييز لـ يرض ُٔ-ْٓفإف لـ تدىش كتقنع فيي مسطحة تتظاىر بأٌنيا مغمقة. ينظر: أركاف الركاية، فكرستر: 

بالغمكض، فمسألة اإلقناع نفسيا تحتاج الى اقناعنا بيا، إذ كؿ فرد قد يقتنع أك ال يقتنع عبد الممؾ مرتاض إذ كسمو 
، ََُبطريقتو الخاصة كعمى كفؽ قناعتو سيتحدد مكقفو مف تعييف الشخصية التي يتعامؿ معيا. ينظر: في نظرية الركاية: 

ا باؿ كىك تعريؼ يمكف أف يسرم عمى القارئ كقد الحظ تكدكركؼ ذلؾ حيف ذىب إلى أٌف ىذا التعريؼ ال يعني شيئان ذ
، ََُالعادم كأٌما القارئ المحترؼ فإٌنو ال يسمح لمثؿ ىذه الشخصية بأف تفاجئو بسيكلة. ينظر: في نظرية الركاية: 

 كىناؾ تصنيفات أخرل لمشخصية داخؿ العمؿ السردم تعددت بتعدد كجيات نظر دارسييا: 
  تصنيؼ غريماس           تصنيؼ سكريك         تصنيؼ بركب           تصنيؼ ىامكف

 شخصيات مرجعية           البطؿ                  البطؿ                  العامؿ الذات
 شخصيات كاصمة            اآلمر               البطؿ المضاد             العامؿ المعاكس 

 المكضكع                العامؿ المكضكع    شخصيات مكررة            المساعد            
 المانع                 المساعد                  المساعد                            
 المغتصب             المرسؿ                   المرسؿ                            

 لمرسؿ إليو                المرسؿ إليو  ا                                                 
     .ُُِينظر: بنية العقؿ التاريخي العربي:   
 .ٓٗينظر: قاؿ الراكم، سعيد يقطيف: ( (ُ
 .ٔٗ-ٓٗينظر: قاؿ الراكم: ( (ِ
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احة كاسعة مف كتب أخبار النساء كالجكارم، إذ كاف يشٌكؿ ىذا النمط مف الشخصيات مس
ظيكره األبرز مف بيف بقية األنماط التي سنأتي عمى ذكرىا. كقد شغمت شخصياتػػو مدة زمنية 

 كاسعة امتدت مف عصر ما قبؿ اإلسبلـ، حتى نياية العصر العباسي.
لعربي، ككاف ر ىذا النمط مف الشخصيات عف أفراد ليـ خصكصيتيـ في المجتمع القد عبٌ 

لدييـ كجكد فعمي كاقعي خبلؿ مدة سابقة مف التاريخ، كالغالب عمى تمؾ الشخصيات )المرجعية( 
الشيرة التاريخية فيي ال تحتاج إلى قرينة لمتعرؼ إلييا، بؿ يكفي ذكر أسميا حتى يتبادر إلى 

جعية( تشترؾ الذىف المرجعيات التاريخية التي تحيط بيا. كفي المقابؿ شخصيات أخرل )شبو مر 
معيا في الكجكد الفعمي كالكاقعي كتفترؽ عنيا بندرة المعمكمات المتكافرة عنيا، مٌما جعؿ حضكرىا 

 يقع في دائرة اإلمكاف.
أف نشير إلى مممح مف مبلمح مف كقبؿ أف ندخؿ إلى تفاصيؿ الشخصيات المرجعية، البد 

ق( يقتضي الحديث َُٓف كثٌير )تالحديث ع فٌ إ .ىذا النمط، كىك االقتراف الثنائي لمشخصيات
، كغيرىا مف الشخصيات (ِ)ق(َّ)ت ، كالحديث عف عفراء يقتضي الحديث عف عركة(ُ)عف عٌزة

التي شٌكؿ حضكرىا لزامان لحضكر شخصيات أخرل اقترنت بيا اجتماعيا، أك سياسيان أك غيرىا مف 
 .(ّ)ركابط االقتراف

حقيقة الكاقع الحضارم كالسياسي  الشخصيات المرجعية تجعؿ المتمقي يقؼ عمى إفٌ 
لنا طبيعة المجتمع كالعبلقات التي تحكمو،  تظيرإذ  ؛كاالجتماعي آنذاؾ في العصكر التي عاشتيا

 مٌما يسيـ في تشكيؿ صكرة كافية عنو.
كلعؿ مف أبرز ما نقمتو لنا الشخصيات المرجعية ىك طبيعة النظاـ السمطكم الذم يحكـ 

ميفة(. كلككف ))الخبلفة منصبان مقدسان عند المسمميف، كألٌف الخميفة المجتمع ممثبلن بشخص )الخ
أمير المؤمنيف، ىك الرمز الذم تجتمع فيو معاني اإلسبلـ، فإٌف طاعتو كاجبة، كعصيانو يثير 

كلذلؾ كاف االمتثاؿ ألكامره ىك السمة التي تحكـ العبلقة بينو  ؛(ْ)سخط الناس عمى العاصي((
 ، كليست المرأة ببعيد عف تمؾ العبلقة، بؿ إٌنيا كثيران ما تككف ىي الطرؼ كبيف شخصية المحكـك

الذم تسرم عميو تمؾ األكامر السمطكية كخير دليؿ عمى ذلؾ كتاب أخبار الكافدات مف النساء عمى 

                                      
 .ُْٖ، ُِٖ، ُُٗ، ٕٔينظر: الحدائؽ الغٌناء: ( (ُ
 .ُُُ، َُٗينظر: الحدائؽ الغٌناء: ( (ِ
، كببلغات النساء: ْْ، ّٕمثاؿ شخصية اإلماـ عمي )عميو السبلـ( كمعاكية: أخبار الكافدات: ينظر: عمى سبيؿ ال( (ّ
 .َُٖ، ككذلؾ شخصية الحجاج بف يكسؼ الثقفي كعبد الممؾ بف مركاف، ينظر: الحدائؽ الغٌناء: ّٕ، ِّ
 .ٔٓالمبلمح السياسية في حكايات ألؼ ليمة كليمة، أحمد محمد الشحاذ: ( (ْ
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معاكية، إذ أٌف أغمب مف كرد ذكرىف قد كفدف عميو بأمر مف معاكية كليس باختيارىٌف، كالسيما 
 .(ُ)شاركف في معركة صفيفالنسكة البلئي 

كلـ تقتصر تمؾ العبلقة التي تحكـ بنية السمطة عمى مجرد محاكلة إخضاع اآلخر لرأم 
السمطة، بؿ تتعداه إلى محاكلة امتبلؾ جسده كما في خبر زكاج الخميفة الثالث  عثماف بف عفاف 

ة بنت الفرافصة كىك خت نائمأمف نائمة بنت الفرافصة، إذ يركل أٌنو قد ))تزكج سعيد بف العاص 
أمير عمى الككفة، قد بمغ ذلؾ عثماف بف عفاف فكتب إليو: أٌنو بمغني أٌنؾ تزكجت امرأة فأخبرني 
عف حسبيا كجماليا فكتب إليو: أٌما حسبيا فإٌنيا ابنة الفرافصة، كأٌما جماليا فإٌنيا بيضاء. فكتب 

)ككاف مسممان كالفرافصة نصراني(: إليو: إف كانت ليا أخت فزكجنييا. فقاؿ الفرافصة البنو ضب 
قاؿ:  جو نائمة كحمميا إليو. فمما دخمت عمى عثماف.... مثؿ الخمفةختؾ أمير المؤمنيف. فزكٌ أزٌكج 

زكاجيف سنة( ثـ أسبلـ عميؾ، قالت: كعميؾ السبلـ كرحمة اهلل )كنساء كمب ذلؾ الزماف ال يكممف 
؟ فقالت: إٌني مف قـك يحبكف الكيكلة. فسٌر عثماف بذلؾ. قاؿ:  قاؿ: أيف أنت مف شيخ أثـر ىـر

أتاذنيف لي فآتيؾ؟ قالت: بؿ أنا أحؽ أف أقـك إليؾ. قاؿ: فما زلت متشكران ليا. ثـ أسممت عمى 
 .(ِ)يديو((

إٌف الحديث ىينا عف شخصيات ليا كجكدىا الفعمي المسطكر في كتب التاريخ، كقد قٌدـ لنا 
. فيك يصؼ اكتشافيامما أدل إلى حرماف القارئ مف متعة  الراكم تمؾ الشخصيات تقديمان مباشران 

لنا خبر زكاج عثماف بف عفاف مف نائمة بنت الفرافصة، ككيؼ تـ ذلؾ مف دكف إذنيا، إذ ال طاقة 
لمفرافصة )كالد نائمة( مف الكقكؼ بكجو األمر السمطكم، كالسيما كأٌنو ينتمي إلى ديف غير ديف 

الراكم في تقديـ صكرة ذلؾ الزكاج إذ دخمت نائمة عمى عثماف كىي اإلسبلـ )المسيحي(. ثـ يستمر 
مثؿ قصب السكر، كىك بذلؾ يرمز إلى جماؿ قٌدىا كنضارتيا في إشارة إلى فارؽ السف بينيما، 
. كما قٌدمو النص لنا يعٌد صكرة  كمف ثـ يصٌرح بذلؾ الفارؽ بعد أف بٌيف أٌف عثماف شيخ ىـر أثـر

لعصكر، إذ ))كثيران ما كانت تتزكج مف رجؿ يكبرىا سنان، كىذا دكف مف صكر المرأة في تمؾ ا
، فالمرأة محكـك عمى أمرىا سكاء كاف ذلؾ مف قبؿ سمطة الخبلفة، أـ (ّ)استشارتيا في األمر((

 سمطة األب.

                                      
 .ّٔ، ِٓ، ّّ، ِٕخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية: ينظر: أ( (ُ
  :)ٓالخمفة: عكد قصب السكر. ينظر: لساف العرب، مادة )خمؼ/ُّٕ. 
 .َْ-ّٗالحدائؽ الغٌناء: ( (ِ
 .)مقدمة التحقيؽ(ُْالحدائؽ الغٌناء: ( (ّ
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بقي أف نقؼ عمى إشارة ميمة أضفاىا الراكم عمى النص مف خبلؿ تعميقو )كنساء كمب 
زكاجيٌف سنة(، كىك تعميؽ لـ يأت عبثان بؿ ينسجـ مع سياؽ النص، إذ أراد ذلؾ الزماف ال يكممٌف أ

الراكم مف خبلؿ إلغاء صكت المرأة )ال يكممٌف أزكاجيٌف سنة( أف يمغي كجكدىا ككياف مستقؿ، 
كيجعؿ منيا تابعان لآلخر )الرجؿ( مف غير حكؿ كال قكة، فقكة المرأة في صكتيا. كىك بجعمو نائمة 

فعؿ الخميفة الذم  لتسكيغتنطؽ خبلفان لسنة نساء قكميا، محاكلة منو )الراكم( بنت الفرافصة 
يفترض أف يككف قدكة لغيره، ال أف يتخذ اإلكراه كسيمة لمكصكؿ الى مآربو. فنائمة تنطؽ، فيي إذان 
ليا صكت أم إرادة كرأم كلـ تكره عمى زكاجيا مف الخميفة، فيي لـ تمجـ كنساء قكميا، بؿ ىي 

 سر اختبلؼ صكتيا )كناية عف إرادتيا(.تختمؼ ك 
كقد تخرج تمؾ األمكر الصادرة عف سمطة الخميفة مف مجاؿ اإلكراه إلى مجاؿ االلتماس 

ىػ(، كقد ركاه األصمعي قاؿ: ))خرج الميدم حاجان، حتى إذا ُٗٔكما في خبر الخميفة الميدم )ت
ككاف  -اهلل فداؾ، أنا عاشؽ كنا ببعض الطريؽ، إذ أعرابي يقكؿ: يا أمير المؤمنيف، جعمني

حضاره، قاؿ: أنت امككؿ بو بعض الغمماف، فمما نزؿ أمر ب –الميدم يحب ذكر العشاؽ كحديثيـ 
المنادم؟ قاؿ: نعـ. يا أمير المؤمنيف: مف عشيقتؾ؟ قاؿ لو: ابنة عمي، كقد أبى عمٌي أبكىا أف 

الن! قاؿ لو: فما قصتؾ؟ قاؿ لو: أدف و أكثر منؾ ماالن؟ قاؿ: أنا اكثر منو مايزكجنييا. قاؿ: لعمٌ 
رأسؾ مني. فجعؿ الميدم يضحؾ، كأصغى إليو برأسو. قاؿ لو: إٌني ىجيف. قاؿ لو: ليس يضرؾ 

كالده ىجناء! ثـ قاؿ لو أيف عمؾ؟ قاؿ لو: عمى ثبلثة أمياؿ. قاؿ: أكثر أذلؾ أخك أمير المؤمنيف ك 
ؾ ال تزكج أبا مياس فإٌني أرل عميو نعمة ؟ فأرسؿ أمير المؤمنيف في طمبو فجيء بو فقاؿ لو: مال

قاؿ: متاع سكء، كليس مثمي يزكج مثمو. قاؿ: فإٌف الذم كرىف ليس مٌما يعاب بو عندنا، كأنا معطو 
بنتؾ عشرة آالؼ درىـ، كمعكضؾ مما ذكرت عشرة آالؼ درىـ! قاؿ: فذلؾ لؾ! قاؿ: اصداؽ 

 فخرج أبك مياس كىك يقكؿ:
 

 ٌنماكابتعت ظبية بالغبلء كا  
 

 يعطي الغبلء لمثميا أمػػػػػػػػػػػػػػػثالي 
 

 تركت أسكاؽ القباح ألىميا
 

 (ُ)إٌف القباح كأف رخصف غكالي 
 

 -الشخصية المرجعية  –إٌف الخبر الذم ركاه األصمعي يبدأ بخركج الشخصية الرئيسة 
بار النساء طمبا لمحج، كىي كظيفة تييمف عمى القسـ األكبر مف األخبار الكاردة في كتب أخ

                                      
 .َِٕ-َِٔأخبار النساء: ( (ُ
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. كىنا مسألة يجب االلتفات إلييا، ترتبط بالبناء الفني لمخبر تتعمؽ بكظيفة الخركج،  (ُ)كالجكارم
كىي أٌف أغمب األخبار الكاردة في كتب أخبار النساء كالجكارم تجعؿ مف ىذه الكظيفة حكاية 

المكضكع األخير  إطارية لمدخكؿ إلى خبر آخر مكضكعو في الغالب العشؽ كما يرتبط بو، أم أفٌ 
 عرضي كليس مقصدان ذاتيان خرجت مف أجمو الشخصية أك تسعى إلى تحقيقو.

كقد تكٌلد مف خبر خركج الخميفة الميدم طمبان لمحج خبران آخر يتعمؽ بقصة ذلؾ الرجؿ 
الذم أحب ابنة عمو. كقد مٌيد الراكم لمخبر الثاني، بأف جعؿ الميدم محبان لقصص  اليجيف

الميدم يحب ذكر العشاؽ كحديثيـ( حتى يييئ ذىنية المتمقي لتمقي الخبر الثاني العشاؽ )ككاف 
بيف الخميفة الميدم كأحاديث  العشاؽ، كما قاـ بو مف عمؿ ينسجـ مع  ان بأف جعؿ ىناؾ اقتران

مقصدية الخركج إذ كبلىما يعبراف عف جانب عبادم، فالحج عبادة فردية، كالتدخؿ لئلصبلح 
 الميدم تدخؿ إلرضاء الطرؼ اآلخر التماسان كليس عمى سبيؿ اإلكراه.عبادة اجتماعية، ك 

كمف سمطة الخبلفة إلى سمطة الثقافة كشخصيات أخرل ظيرت عمى مسرح األحداث  
تنتمي إلى ىذا النمط ببعده المرجعي. ))دخؿ كيثٌير عمى عبد الممؾ بف مركاف. ككاف كيثٌير دميمان. 

 مع بالميعيدم ال أف تراه، فقاؿ كيثٌير: فمما نظر إليو عبد الممؾ قاؿ: تس
 
 ترل الرجؿ النحيؼ فتزدريو 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يزيرأكتحت ثيابو  
 

                                                                                                 
قاء فمسنا نسيء لؾ الثكاب، فأذكر حاجتؾ. فقاؿ: فقاؿ عبد الممؾ: إف كنا أسأنا لؾ الم

حاجتي أف تزكجني عٌزة، فكجو إلى أىميا فأحضرىـ كأمرىـ بتزكيجو إياىا: فقالكا: يا أمير 
المؤمنيف، ىي امرأة بالغ ال يؤتى عمى مثميا. كنحف نعرض ذلؾ عمييا، فإف أجابت إليو امتثمناه، 

يج بو فقالت: بعدما شيَّرني في العرب كشٌبب بي حضارىا، فأحضرت. فعرض عمييا التزك افأمر ب
. كالخبر يظير لنا الخميفة بمظير العنصر المساعد، بعد أف (ِ)ِ فأكثر ذكرم؟ ما إلى ىذا سبيؿ((

كاف ىناؾ مانع يقؼ في طريؽ الشخصية لتحقيؽ بغيتيا، إذ كاف تشيير كيثٌير بعٌزة مانعان عف قبكؿ 
 منع الشاعر الزكاج بالمرأة المشبب بيا. األخير، كىي سٌنة عند العرب تقتضي

                                      
كأخبار  ٕٖ، كالحدائؽ الغٌناء: ْٗ، ببلغات النساء: ُّّ، ُّ، ِِ/ْينظر: عمى سبيؿ المثاؿ: عيكف األخبار: ( (ُ

 .ٗٓ، ٕٓ، كالمستظرؼ مف أخبار الجكارم: ُُٗ، ُْْالنساء: 
  :)ُٓيطمؽ لفظ اليجيف عمى سبللة العربي إذا تزكج مف غير العرب. ينظر لساف العرب، مادة )ىجف/ُّ. 

 ّٗكهثٌير:  ديكاف 
 .ُِّالحدائؽ الغٌناء: ( ِ)
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ق(. قاؿ العٌباس ٗٔسكد الدؤلي )ت كمف الشخصيات المرجعية االخرل شخصية أبي األ
بف بٌكار الضٌبي: ))كاف أبك األسكد الدٌيمي كثيران عند معاكية، ككاف يقرب مجمسو كيدنيو إذا كفد 

يـك عند معاكية إذ دخمت امرأة برزة فقالت:  عميو، كيسألو عف أشياء فيقكؿ فييا بعمـ. فبينا ىك ذات
ٌني أعكذ بعقكبتؾ مف العار الكبيؿ، كاألمر الجميؿ، الذم  أصمح اهلل أمير المؤمنيف  كأمتع بو... كا 
يشتد عمى الحرائر ذكات البعكؿ األخيار؛ فقاؿ ليا معاكية: مف ىذا الذم يشعرؾ شناره؟ قالت: أمري 

ذافو. قاؿ: كمف بعمؾ؟ قالت: طبلؽ جاءني مف بعؿ غادر، ال تأخ ذه مف اهلل مخافة، كال يجدم حي
ىك أبك األسكد الدٌيمي! فالتفت معاكية إليو كقاؿ: أحقان ما تقكؿ ىذه المرأة؟ قاؿ: إٌنيا لتقكؿ مف 
الحؽ بعضان، كليس يطيؽ أحد عمييا نقضان؛ أٌما ما ذكرت مف أمر طبلقيا فيك حؽ، كسأخبرؾ، 

بة ظيرت، كال ليفكة خطرت، كلكٌني كرىت شمائميا فقطعت حبائميا، قاؿ: أما كاهلل ما طمقتيا لري
لؾ مف  كأم شمائميا كرىت؟ قاؿ: إٌنؾ مييجيا عمٌي بجكاب عنيد، كلساف شديد، قاؿ: البدٌ 

ردد عمييا قكليا عند محاكرتيا. قاؿ: ىي يا أمير المؤمنيف كثيرة الصخب، دائمة امجاكبتيا؛ ف
ٌف ذكر شران الٌذرب، ميينة لؤلىؿ، مؤذ ف ذكر خيران دفنتو، كا  ذاعتو. تخبر بالباطؿ، أية لمبعؿ، كا 

كتطير مع اليازؿ، ال تنكؿ عف عتب، كال يزاؿ زكجيا معيا في تعب. قالت لو: كاهلل لكال حضكر 
تدعُّ كؿَّ سيامؾ. فقاؿ  رأمير المؤمنيف، كمف حضره مف المسمميف لرددت عميؾ نكادر كبلمؾ بنكاد

ميؾ لما أجبتو. قالت: يا أمير المؤمنيف، ىك كاهلل جيكؿ، ممحاح بخيؿ، إف قاؿ معاكية: عزمت ع
ف سكت فذك دغائؿ، ليث حيف يأمف، ثعمب حيف يخاؼ، شحيح حيف يضاؼ، إف  فشرُّ قائؿ، كا 
التمس الجكد عنده انقمع، لما يعمـ لـؤ آبائو كقصر رشائو؛ ضيفو جائع، كجاره ضائع، ال يحمي 

را، كال يرعى جكارا؛ أىكف الناس عنده مف أكرمو، كأكرميـ عميو مف أىانو. فقاؿ ذماران، كال يضـر نا
ذا  معاكية ما رأيت أعجب مف أمر ىذه المرأة! انصرفي الٌي ركاحان: فمما كاف مف العشٌي جاءت، كا 
معاكية يخطب، فمما رآىا أبك األسكد قاؿ: الميـ اكفني شرىا. فقالت: قد كفاؾ  اهلل شرم، كأرجك أف 

الذم كقع بيف أبي األسكد  . إٌف ىذا النص يحكي لنا قصة ذلؾ الخبلؼ(ُ)عيذؾ مف ٌشر نفسؾ((ي
لى تطميؽ زكجو. كقد ترتب عمى ىذا األمر تنازعيما في إ، حتى كصؿ األمر بأبي األسكد كزكجو

حممو. قالت: ما أصبي ليما في حضرة معاكية، فقاؿ أبك األسكد: ))ناكليني ىذا الصبي حتى 

                                      
 .ٕٔ-ّٕبار الكافدات: أخ (ُ)
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هلل بأحؽ بحمؿ ابني مني. فكثب فانتزعو منيا. فقاؿ معاكية: ميبلن يا أبا األسكد. قاؿ: يا جعمؾ ا
أمير المؤمنيف، حممتو قبؿ أف تحممو، ككضعتو قبؿ أف تضعو. قالت: صدؽ، حممو خفا، كحممتو 
ثقبل، ككضعو شيكة ككضعتو كرىا. كقد كاف حجرم  حكاءه، كبطني كعاءه، كثديي سقاءه: فقاؿ: 

 يت  أعجب مف ىذه المرأة! ... قاؿ معاكية: ما رأ

 ليس مف قد غذاه طفبلن صغيران 
 

 كؿدكسقاه مف ثديو بالخ 
 

 ىي أكلى بو كأقرب رحما
 

 مف أبيو كفي قضايا الرسكؿ 
 

 مو ماحنت عميو ىي أكلىأ
 

 مف أبيو بذا الغبلـ األصيؿ 
 

 . إٌف ىذا النص يكشؼ لنا: (ُ)قاؿ: فدفعو الييا((

: لقد أظير لنا ذلؾ الحكار قكة  تفكير زكج أبي األسكد، كما تمتمكو مف أدلة قكة المنطؽ .ُ
ٌف أبا األسكد حاكؿ أف يسفسط  األشياء )حممتو قبؿ أف تحممو، إذ أ ؛عقمية عمى أحقيتيا بكلدىا

ككضعتو قبؿ أف تضعو(، فجاء ردىا ليكشؼ تيافت أدلة أبي األسكد كضعفيا )حممو خفا، 

 ٻ ٱ] شيكة، ككضعتو كرىا( كىي بذلؾ تشير إلى قكلو تعالى:كحممتو ثقبل، ككضعو 

[ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
(ِ).  

منطؽ القكة: إٌف قكة المرأة تكمف في صكتيا، فإذا ما تكممت كاسترسمت في الكبلـ أفحمت،  .ِ
كنجت، كلعٌؿ ىذا النص قد بٌيف لنا ذلؾ، بعد أف ألقت بحججيا عمى المؤل، فما كاف مف 

ـ ليا، كأخذ  الصبي مف أبي األسكد  عمى قرابتو مف مجمسو كأعطاه معاكية إاٌل أف حك
 إياىا. 

أما الشخصيات شبو المرجعية، أم الشخصيات التي يصعب القطع بصحة مرجعياتيا، فإٌف 
منيا شخصية الحكـ بف كتب أخبار النساء كالجكارم قد أكردت لنا عددان مف ىذه الشخصيات 

يكف األخبار. يقكؿ الحكـ: ))خرجت حاٌجا متخفيان، فمما كنت صخر الثقفي التي كردت في كتاب ع
ببعض الطريؽ أتتني جاريتاف مف بني عقيؿ  لـ أرى أحسف منيما كجكىا، كال أظرؼ ألسنة كال أكثر 

                                      
 .ٕٕ-ٕٔأخبار الكافدات: (ُ)
 .ُٓاالحقاؼ/ (ِ)
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ىمي، كقد أصابتني عمة أدبان، فقصرت بيما يكمي فكسكتيما. ثـ حججت مف قابؿ كمعي أعمما ك 
لؾ المكضع فإذا أنا بأحدىما، فدخمت عمٌي، فسألت! تعرفني فنصؿ ليا خضابي، فمما صرت إلى ذ

ؿ شابان سكقو كأراؾ العاـ ممكان شيخان، كٌ أنكرؾ؟! قمت: أنا الحكـ بف صخر؛ قالت: إٌني رأيتؾ عامان أك 
كفي دكف ىذا ينكر المرء صاحبو؛ قمت: ما فعمت أختؾ؟ قالت: تزكجيا ابف عـ ليا كخرج بيا إلى 

 نجد فذلؾ  حيث يقكؿ: 
 إذا ما قفمنا نحك نجد كأىمو

 

 فحسبي مف الدنيا قفكؿ إلى نجد 
 

 -فقمت: لك أدركتيا لتزكجتيا؛ فقالت: ما يمنعؾ مف شقيقتيا في حسبيا، كنظيرتيا في جماليا؟ 
 قمت: يمنعني مف ذلؾ ما قاؿ كثٌير:  –تعني نفسيا 

 إذا كصمتنا خمة كي تزيمنا
 
 

 أبينا كقمنا الحاجبية أٌكؿ* 
 

 ليس ىك القائؿ: أ:  فكثٌير بيني كبينؾ، فقالت

 ةو ىؿ كصؿ عٌزة إاٌل كصؿ غاني
 

 مف كصميا خمؼ** ةو في كصؿ غاني 
 

. إٌف شخصية الحكـ بف صخر شخصية شبو مرجعية؛ كذلؾ (ُ)فسكت عٌيا عف جكابيا(( 
يا. كقد ف المتمقي مف تككيف صكرة كافية عنلندرة المعمكمات المتكفرة حكؿ ىذه الشخصية، التي تمكٌ 

رأينا كيؼ تدخؿ الراكم )كظيفة شرح(، بغية ايضاح أمر ما )تعني نفسيا(، كىك تدخؿ كاف القصد 
كىك أمر   -مف كرائو ابعاد المتمقي عف سيك أك خطأ  محتمؿ قد يقع فيو. كما أٌف النص يبٌيف لنا 

 مرأة.كصكؿ الرجؿ إلى نقطة التكقؼ )عٌيا( عف مجاراة ال  -رصدناه في أكثر مف مكرد 

يا شخصية )محمد بف المشيرم الخارجي( إذ ))خرج إلى ئكمثؿ ىذه الشخصية في انتما
البصرة في طمب ميراث لو، كبيا نفر مف قكمو. فأقاـ بيا حكالن ينشدىـ كيحٌدثيـ. ككانت امرأة منيـ 

قكميا  طمع فييا أحد. فقالكا لو: يا أبا سمماف ىؿ لؾ في امرأة مٌنا، سيدة فييذات جماؿ كماؿ ال 
جماالن كعقبلن، كعفافان، كرأيا؛ قد سمعت بمقدمؾ، فذكرت ليا، فزعمت أٌنؾ طمقت زكجتؾ التي 
خمفتيا في بمدؾ فرغبت فيؾ، فإف أحببت أقمت عندنا فيما ترل مف طيب ببلدنا كربعنا، كعمينا 

                                      
 .ِٓٓ* ديكاف كثٌير: 

 .َٓٓ** ديكاف كثٌير: 
 .ِٗ-ِٖ/ْعيكف األخبار:  (ُ)
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ة كسابقتيا كىذه الشخصي .(ُ)صداقؾ، كما تحتاج إليو؟ فأقبمكا بو كأدبركا كاجتيدكا فأبى عمييـ((
تفتقر إلى المعمكمات التي تمنع كقكع تمؾ الشخصيات في دائرة التأكيؿ كالتحكير نتيجة ندرة تمؾ 

 المعمكمات.
اسمان تاريخيان محددان، كىي  الشخصيات التخييمية: كيقصد بيا مختمؼ الشخصيات التي ال تممؾ  -ِ

ية ككنيا ذات مبلمح مف ىذه الناحية تختمؼ عف الشخصيات المرجعية، كتمتقي معيا مف ج
. فقد يمجأ الراكم إلى خمؽ ىذه الشخصيات لغايات حكائية (ِ)كاقعية، أك مستقاة مف كاقع التجربة

، لذا كسـ ىذا النكع مف الشخصيات بالتخييمية كحضكر ىذا النكع مف الشخصيات كاف (ّ)محضة
ى الراكم إلى تجسيدىا ضركريان ككنيا تقـك بدكر أساس، إذ تمٌثؿ بعض القيـ المتعددة التي يسع

مف خبلؿ تفاعميا سمبان أك إيجابان مع الشخصيات المرجعية، كعبلكة عمى ذلؾ فيذه الشخصيات 
التخييمية قابمة ألف تحمؿ بما ال تطيقو الشخصيات المرجعية مف إبداع الراكم، كلك كاف حران في 

ة التي يتخذ منيا الشخصيات التخييمي خبلؼالتعامؿ معيا، إذ يظؿ فضاء تحركو محصكران 
 .(ْ)مجاالن فسيحان لبلختراع كاالبتكار

لقد تنكع حضكر ىذا النمط مف الشخصيات كعكالميا في كتب أخبار النساء كالجكارم، 
كتمتد لتشمؿ شرائح عدة مف المجتمع )القاضي، صاحب الشرطة، العسس، الخصي، 

مبلمح المجتمعات التي  ، لتككف بذلؾ مكممة لمشخصيات المرجعية في رسـ(ٓ)النخاس،....(
عاشتيا تمؾ الشخصيات آنذاؾ. فيككف كجكد ىذا النمط مف الشخصيات ضركريان))ككنيا تقـك 
بتأثيث العالـ الحكائي، كمؿء العديد مف الفجكات كالثغرات التي تنشأ عف عدـ تكظيفيا في 

 .    (ٔ)مجرل الحكي((

كعجكز( كغير ذلؾ مف  كتمؾ الشخصيات تذكر بصفات عامة مف قبيؿ )رجؿ، كفتاة،
األلفاظ التي تشير إلى إنساف مجيكؿ، كقد تنطبؽ عمى أناس كثر، مٌما يضعؼ نسبة تمؾ األخبار 
إلى أشخاص محدديف، كمف ثـ يحررىا كيجعميا قابمة ألف تنسب إلى عدة فاعميف، كمف ذلؾ ما 

ما تككف، فكقؼ ينظر إلييا، أٌنو قد ))مٌر رجؿ بناحية البادية فإذا فتاة كأحسف مف أكرده ابف قتيبة 

                                      
 .ٕٓأخبار النساء:  (ُ)
 .ٕٗينظر: قاؿ الراكم: ( (ِ
 ُٕٖينظر: بنية السرد في القصص الصكفي: ( (ّ
 .ٕٗينظر: قاؿ الراكم: ( (ْ
 .ُِْ،  َُِ، َِٕ، ُٕٓ، كأخبار النساء: ُْٓ، َُْ، كببلغات النساء: ُِْ، ُٕ/ْعيكف األخبار:  ينظر:( (ٓ
 .ٕٗقاؿ الراكم: ( (ٔ
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فقالت لو عجكز مف ناحية: ما يقيمؾ عمى الغزاؿ النجدم كالحٌظ لؾ فيو، فقالت الجارية: يا عمتاه، 
 يظف كما قاؿ ذك الرمة:
ف لـ يكف إالٌ    تعمؿ ساعةكا 

 

 .(ُ)قميبلن فإٌني نافع لي قميميا(( 
 

 

ف كانت ليا مبلمح كاقعية بيد فالخبر الكارد عٌبر عف الشخصيات باسماء عامة، كىي كا    
أٌنيا ال تمتمؾ بعدان مرجعيان يمكف مف خبللو التحقؽ مف صحة نسب مثؿ ىذه األخبار كشخصياتيا. 
كمثؿ ذلؾ ما جاء في خبر االمرأة األىكازية التي عممت بزكاج زكجيا مف امرأة بصرية يقكؿ ابف 

كاف يتعاىدىا في حيف االنتفاع بالثمار، قي ـ الجكزية: ))كانت لرجؿ في األىكاز ضيعة بالبصرة، ك 
فتزكج بيا امرأة، كانتيى الخبر إلى امرأتو األىكازية فاستخرقت كتابان عمى لساف بعض إخكانو 

عطت الكتاب لبعض أيو في البصرية كيقكؿ: الحؽ الماؿ الذم خمفت كال تتأخر، ك بالبصرة يعزٌ 
جيا كجد لمكتيا كجدان عظيمان كقاؿ لؤلىكازية: المبٌلحيف كجعمت لو جعبلن. فمما كصؿ الكتاب إلى زك 

اصمحي لي سىفرتي، فإٌني راكب إلى البصرة ففعمت، فمما أصبح الغد ركب فرسو، كأعطتو السفرة، 
 كلؾ بيا امرأة تزكجتيا؟ ثـ قبضت عمى عناف فرسو كقالت لو: ما تكٌثر اختبلفؾ إلى البصرة إالٌ 

مذم كقؼ عميو مف الكتاب. فقالت لو: لست أدرم ما تقكؿ، فقاؿ ليا: كاهلل ما لي بالبصرة امرأة. ل
ٌنما تحمؼ كتقكؿ كؿ امرأة غيرؾ طالؽ ثبلثان بقكؿ جميع المسمميف؟ فممذم كقؼ عميو الرجؿ مف  كا 
مكت البصرية قاؿ في نفسو: تمؾ ماتت، فمـ أغير صدر ىذه فقاؿ: كؿ امرأة لي غيرؾ في جميع 

ع المسمميف. فقالت لو: ال تتعبٌف فقد طمقت الحبيبة. فندـ الرجؿ، األقاليـ فيي طالؽ ثبلثان بقكؿ جمي
 .(ِ)كأسقط ما في يديو((

[   ائ ى ى] إٌف النص القرآني لـ يبالغ عندما جعؿ كيد المرأة عظيمان 
، إذ المرأة (ّ)

بعد أف اتفقت مع أحد المبلحيف كاعطتو أجر ذلؾ  –األىكازية احتالت عمى زكجيا، كأكىمتو 
كت زكجتو التي في البصرة. كالخبر يبٌيف لنا تدخؿ الراكم في بعض التعميقات التي بم -العمؿ

تضيء بعض الجكانب التي تحتاج إلى تدخؿ منو )فمما كصؿ الكتاب إلى زكجيا كجد لمكتيا كجدان 
عظيما(، )فندـ الرجؿ كأسقط ما في يديو(. كما كٌظؼ الخبر أسمكب الحكار الداخمي )قاؿ في 

تت، فمـ أغير صدر ىذه(، ففي ىذا الخبر تنفصؿ الشخصية عف ذاتيا لتتحاكر معيا نفسو: تمؾ ما
 ككأٌنيا كائف آخر يسمع منيا.

                                      
 .ِْْ، كينظر: ديكاف ذم الرمة: ِِ/ْعيكف األخبار: ( (ُ
 .ٕٕ-ٕٔأخبار النساء: ( (ِ
 .ِٖيكسؼ/ ( (ّ
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كربما يعكد كجكد الشخصيات التخييمية، إلى سبب عدـ تدكيف األخبار حيف كقكعيا، بؿ 
ألسنة  سمكت رحمة شفكية طكيمة قبؿ أف تدٌكف، انتشرت خبلليا في المجتمع كاصبحت تتداكؿ عمى

الناس، ما جعميا تفقد بعض عناصرىا، كأسماء الشخصيات كتفاصيؿ األحداث، كىذا ما يعٌرضيا 
 . مٌما كفٌر ليا مناخان مبلئمان لبلنتشار.(ُ)مف جية أخرل عمى التكالد كالتنامي

الشخصيات العجائبية:  العجيب ))ىك ما يرد في نص قصصي مف أحداث أك ظكاىر خارقة  -ّ
، كتختمؼ الشخصيات العجائبية عف سابقتيا بأٌنيا ))ذات مبلمح (ِ)عقميان(( ال يمكف تفسيرىا

مفارقة لئلدراؾ أك التصكر، كذلؾ لككنيا مباينة لما ىك مرجعي أك تجريبي، الشيء الذم 
 .(ّ)يجعميا قابمة لمتمٌثؿ أك التكىـ((

غاؿ ىذا إٌف حضكر الشخصيات العجائبية في كتب كأخبار النساء كالجكارم يكشؼ عف اشت
نبثؽ مف تبلقحو مع الديني كالتاريخي كاألسطكرم االنتاج مف التراث عمى المخيمة الكاسعة الذم 

كالمكركث الخرافي. كمف ثـ فإٌف الشخصية العجائبية كىي تجترح عناصر فكؽ الطبيعة، أك تعمؿ 
العقمي  عمى الخركج عف نكاميس الطبيعة، كمخالفة المألكؼ كفي بطبلنو كعدـ إقراره مف قبؿ

. (ْ)المنطقي تكجد انفعاالن كجدانيان مف لدف المتمقي؛ كذلؾ ألٌنو يصكرىا عمى نحك يجعميا مقبكلة
كبذلؾ يعتمد تحقيؽ الشخصية العجائبية عمى القارئ، فيك مف يحدد انتمائيا إلى قكانيف عالمو غير 

ماـ ال أعترم الشخص المألكؼ، إذ منشأ العجائبي ))ذلؾ التردد أك الحيرة أك االندىاش الذم ي
 .(ٓ)مألكفية ما يتمقاه((

مف ذلؾ إضفاء صفة الكبلـ لمحيكاف، كجعمو قادران عمى الكبلـ مع صاحبو. كما في حديث 
الفرس ))إذ كاف بالثغر رجؿ مف تٌناء البمد مف المجاىديف، فمقكا في بعض الغزكات العدك فكانت 

و لممضي فتكقؼ: فقاؿ: أنت تسمـ عمفي عمى المسمميف ىزيمة. ككاف تحتو فرس يضف بو. فحرك
 القميؿ. فقاؿ: لؾ عيد اهلل إف أعمفتؾ الشعير إال في إلى السكاس يأخذكنو كال يطعمكنني منو إالٌ 

حجرم. قاؿ: فحركو فجرل بو كسمـ. قاؿ: فكاف الناس يجيئكف إليو كىك يعمؼ الفرس في 

                                      
  .ِٗسمة ماجسيتر(: ينظر: بنية النص في جامع كرامات األكلياء، عفاؼ نكرة )ر ( (ُ
 .ِٖٓمعجـ السرديات: ( (ِ
 .ّٗقاؿ الراكم: ( (ّ
، كينظر: سمات البطكلة كالجنكسة في قصص ألؼ ليمة كليمة، ُٗ-َٗينظر: سمكاف السرد، د. لؤم حمزة عباس: ( (ْ

 .ُٕعبد الرسكؿ عدام: 
 .ُّالعجائبي في المخياؿ السردم في ألؼ ليمة كليمة، سميرة بف جامع: ( (ٓ
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مف في كبلـ ذلؾ الفرس كشكايتو مف . فاختراؽ المنطؽ العقمي، كنكاميس. الطبيعة يك(ُ)حجره((
العجائبي، المعاكس لمبدأ التكرار كالمماثمة،  لمخبرسكء معاممة السكاس، ىذا االختراؽ ىك المؤسس 

 .(ِ)المؤسس لمحكاية المثمية
كقد نجد تداخبلن يكتنؼ بعض شخصيات ىذا النمط مع أنماط سابقة، إذ عمى الرغـ مف 

ىا التاريخي، فإٌنو قد نسب إلييا أمكران خارقة، كخارجة مرجعية بعض الشخصيات، كتحقؽ كجكد
بك بكر بف الحسف أعف كؿ سنف المألكؼ، كما في شخصية الحسف الصارفي البغدادم، إذ ركل 

بك الحسف بف الحسف الصارفي البغدادم. ككاف رجبلن زاىدان أالشيرازم قاؿ: ))أٌكؿ مف جالست 
، في مسجد بيت المقدس في محراب معاكية. فقاؿ لو متعبدان يتكمـ عمى الناس بعد صبلة العصر

 ما كقعت عيني عمى ما أكره. بعض الشيكخ: يستند الشيخ؟ فقاؿ: ما حٌكلت كجيي عف القبمة إالٌ 
 متكجيان إلى القبمة. قاؿ: كقاؿ لي كالدم ابك عمي الحسف ككنت أراه كثير الخمطة كما رؤم قط إالٌ 

يا بنٌي، ىذا صاحب ديكاف المقتدر باهلل ببغداد، ككاف يسمى  لو، فسألتو عف مبلزمتو إياه، فقاؿ:
جيبذ الجيابذة، رمى بالدنيا كلبس جبة صكؼ. كسمؾ الحجاز عمى الكحدة، كغزا الى طرسكس 
كرجع إلى القدس. فرزقو اهلل لسانان في عمـ التكحيد يدؽ عف مسامع كثير مف الناس. كلقد سمعتو 

ردت أياـ. ثـ كدعتو ك أتي، رحمو اهلل، فاقمت في ضيافتو ثبلثة يقكؿ: نزلت عمى أبي الخير التينا
زؿ أنفؽ منو حتى جئت إلى أعني كدفع إلٌي قرطاسان فيو كزف درىـ. فمـ االنصراؼ مف عنده، فكدٌ 

. فالشخصية العجائبية في الخبر (ّ)طرابمس. فكزنتو فإذا فيو درىـ، فندمت عمى كزني إياه...((
رج عف سنف المألكؼ، إذ أىدل أبك الخير قرطاسان فيو درىـ كاحد إلى الكارد قد صدر عنيا ما يخ

ف كاف ليا كجكد  أبي عمي الحسف كلـ يزؿ ينفؽ األخير منو مسافة الطريؽ كلـ ينفد. فالشخصية كا 
معركؼ كثابت تاريخيان، كلكف قد نسب إلى ىذه الشخصية ما ىك غير مألكؼ، إذ في إطار 

حتيا النصية منتقمة بالسرد إلي خبر جديد تمارس فيو الشخصية العجائبية مسا التاريخية تشغؿ
. كمثؿ ىذه الشخصيات تككف حقيقية داخؿ النص (ْ)فعاالن مف أىـ سماتيا الغرابة كالمبالغةأ

مف الخبر اأٌلكؿ )حديث الفرس(  بخبلؼكخارجو، إٌنما عجائبيتيا تأتي مف ناحية ما يصدر عنيا، 
 .(ٓ)جائبيتيا إال داخؿ النص إذ ال حقيقة ليا خارج المغةبكصفو شخصية خبرية ال تتحقؽ ع

                                      
 .َُّالحدائؽ الغٌناء:  ((ُ
 .ِِّينظر: األجناس األدبية في ضكء الشعريات المقارنة، د. عز الديف المناصرة: ( (ِ
 .ُُٓ-ُُْالحدائؽ الغٌناء: ( (ّ
 .ِٗينظر: سمكاف السرد: ( (ْ
 .ُُٕ-َُٕ، كأخبار النساء: َُّ-ّٖ-ّٕلبلستزادة مف كركد الشخصيات العجائبية ينظر: الحدائؽ الغٌناء: ( (ٓ
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 ادلثحج انخانج

 انزياٌ
سػػػكاء أكانػػػت طبيعيػػػة أـ  -كػػػاف الػػػزمف كالزاؿ مػػػدار تقػػػص مػػػف مختمػػػؼ الميػػػاديف المعرفيػػػة

 .(ُ)فالمعرفة اإلنسانية تنبثؽ عف الزمف، لذلؾ ليست ثمة معرفة دكف زمف -إنسانية
ساسػان فػي بنػاء الػنص أديثػة الػزمف عنايػة كبيػرة ككنػو عنصػران كقد أكلت الدراسػات النقديػة الح

، فيػك العنصػر الػذم يػنٌظـ عمميػة السػرد، (ِ)األىدبي، كالسيما السػردم منػو إذ ))ال سػرد بػدكف زمػف((
كيسيـ في مجراىا مانحان السرد قيمان جمالية كداللية، فيػك ))اإلطػار الػذم يػؤطر الشخصػيات فضػبلن 

. فػالزمف عنصػر محػكرم كعميػو (ّ)نى عميو العناصػر القصصػية األخػرل((عف ككنو الييكؿ الذم تب
تترتب عناصر التشكيؽ كاإليقاع كاالستمرار، كىك يمثؿ إلى حد بعيد طبيعة السرد كشكمو، كليس لو 
كجكد مستقؿ نستطيع أف نستخرجو مف النص كالشخصػية أك األشػياء المكجػكدة فػي المكػاف، إذ ىػك 

 .(ْ)يتخمؿ السرد كمو
، بيػد أٌنػو (ٓ)زمف ىك الخيط الكىمي المسيطر ))عمى كػؿ التصػكرات كاألنشػطة كاألفكػار((فال

حسػػب كصػػؼ –مثػػؿ بقيػػة مككنػػات اإلبػػداع السػػردم لػػيس لػػو أم قيمػػة فنيػػة فػػي حػػد ذاتػػو، إذ ىػػك 
ٌنمػػا الحػػدث   -الػػدكتكر عبػػد الممػػؾ مرتػػاض  خيػػكط مطركحػػة عمػػى الطريػػؽ غيػػر دالػػة كال نافعػػة، كا 

ك مػركم، ىػك مػا يبعػث فيػو الحيػاة كالداللػة، بعػد أف يمػتحـ ببقيػة مككنػات السػرد السردم، ككؿ مػا ىػ
. فمٌما ال شٌؾ فيػو أٌف األىىميػة التػي يحظػى بيػا (ٔ)مف شخصيات كمكاف ك كراكو فينعكس مف خبلليا

كقدرتػػو عمػػى تكليػػد الداللػػة إٌنمػػا تتػػأتى مػػف  –كبضػػمنيا  الػػزمف  -اصػػر السػػرد نأم عنصػػر مػػف ع
عنصر فػي العمػؿ مػع بػاقي العناصػر السػردية األخػرل التػي يبلزميػا لتشػترؾ معػان فػي اشتباؾ ذلؾ ال

 .(7)بناء عالـ القصة المتخٌيؿ كنسجو

                                      
 .ُُْينظر: بكؿ ريككر اليكية كالسرد، حاتـ الكرفمي: ( (ُ
 .ُُٖعالـ الركاية:( (ِ
 .َُّتداخؿ الفنكف في شعر سعدم يكسؼ، إشراؽ مظمـك التميمي: ( (ّ
 .ِٕ-ِٔينظر: بناء الركاية:( (ْ
 .َِِفي نظرية الركاية: ( (ٓ
 .َِٕينظر: في نظرية الركاية: ( (ٔ
 .ُُْكالسرد: بكؿ ريككر اليكية  ينظر:( (ٕ
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قػت كبمغػػت ذركتيػا عنػػد السػردييف المسػػانييف األدب كقػد تزايػدت عنايػػة   فػي الػػزمف بمػركر الكى
، ثػـ (ُ)اه كبكاسػطتو((فيك مف كجية نظرىـ ))فعؿ زماني... يتحقؽ في الزمف؛ ألنو يتحرؾ فػي مجػر 

ثبلثػػة أزمنػػة:  عمػػىأخػػذ الحػػديث عػػف الػػزمف يتطػػكر إلػػى مسػػتكيات عنػػدىـ، فقػػد قسػػمو ميشػػاؿ بكتػػكر 
 .(ِ)زمف المغامرة، كزمف الكتابة كزمف القراءة

أٌمػػػا تػػػكدكركؼ فإٌنػػػو قػػػد أقػػػاـ تمييػػػزان بػػػيف زمػػػف الخطػػػاب كزمػػػف القصػػػة، كىػػػك يػػػرل أٌف زمػػػف 
يكػػػكف مكازيػػػان أك متطابقػػػان مػػػع زمػػػف القصػػػة الػػػذم ىػػػك متعػػػدد،  الخطػػػاب خطػػػي، كال يمكنػػػو أبػػػدان أف

فاألحداث في القصة قد يتزامف كقكعيا في كقػت كاحػد، لكنػو يػتـ ترتيبيػا فػي خطػاب الركايػة تتابعػان، 
ألٌف طبيعة الكتابة النصية تفرض ذلؾ، كال يكاد يككف التطابؽ بيف زمػف القصػة كزمػف الخطػاب إال 

يػػات العجيبػػة القصػػيرة التػػي يشػػترط أف تكػػكف أحػػداثيا متتابعػػة كليسػػت نػػادران، كمػػا فػػي بعػػض الحكا
 .(ّ)متداخمة

فقػػد قصػػد تػػكدكركؼ مػػف كبلمػػو اإلشػػارة إلػػى تمػػؾ اإلمكانيػػة التػػي تتػػيح لممؤلػػؼ أف يسػػتعمؿ 
 ف يتصرؼ في  ترتيب األحداث تبعان لمغاية الفنية التي يقتضييا العمؿ السردم.أالتحريؼ الزمني، ك 

يػػت فقػػد أعتمػػد تقسػػيمان ثبلثيػػان لمػػزمف السػػردم بػػالنظر إلػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف أٌمػػا جيػػرار جين
 :(ْ)زمف الحكاية كزمف السرد

مسػػتكل النظػػاـ أك الترتيػػب: كفيػػو تػػدرس العبلقػػة بػػيف زمػػف السػػرد كزمػػف الحكايػػة، حيػػث أٌف زمػػف  -ُ
رد خطػي الحكاية متعدد األبعاد يسمح بكقكع أكثر مف حػدث فػي آف كاحػد، فػي حػيف أٌف زمػف السػ

لو بعد كاحد ىك بعد الكتابة عمػى األسػطر فػي الػنص األدبػي كيػؤدم ىػذا االخػتبلؼ بػيف الػزمنيف 
إلػػى ظيػػكر مػػا يعػػرؼ بػػػ )المفارقػػة السػػردية( التػػي يقصػػد بيػػا الداللػػة عمػػى كػػؿ أشػػكاؿ التنػػافر بػػيف 

 الترتيبيف الزمنييف.

األحػػداث المركيػػة فػػي الػػنص مسػػتكل المػػدة أك الديمكمػػة: كيعنػػى فيػػو بدراسػػة العبلقػػة بػػيف سػػرعة  -ِ
كسرعتيا الحقيقية في القصة، فالنص األدبي قد يتـ الحديث فيو عف لحظات قميمة بعدد كبير مف 

 سطر قميمة.أالصفحات، كعمى العكس مف ذلؾ قد يتـ الحديث عف سنكات طكيمة في 

                                      
 .ٕٓ: ُّٗٗ، ٔ-ٓمدخؿ إلى تحميؿ خطاب الرحمة العربي، سعيد يقطيف، مجمة األقبلـ، بغداد، ع( (ُ
 .َٔينظر: الشعرية، تكدكركؼ، ترجمة: شكرم المبخكت كرجاء سبلمة: ( (ِ
 ْٖ-ْٕينظر: الشعرية: ( (ّ
، كبنية النص ُِٗ-ُُِيج البنيكم: ، كتقنيات السرد الركائي في ضكء المنُِٗ-ْٓينظر: خطاب الحكاية: ( (ْ

 .ٕٓ-ّٕالسردم: 
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األدبػي أكثػر  إذ أٌف الحدث الكاحد قد يركل في الػنص ؛مستكل التكاتر: كفيو تدرس عبلقة التكرار -ّ
ذلػؾ فػإٌف قسػمان مػف األحػداث التػي تتكػرر فػي الكاقػع قػد ال  خػبلؼمف مرة بكجيات نظر متعػددة، 

 تركل في النص األدبي إال مٌرة كاحدة.

كبذلؾ يككف الزمف قد حظي بعناية فائقة مف لدف النقاد مف بيف بقية مككنات السرد انطبلقان 
ك أكثػػر مػػف يحقػػؽ الػػتبلحـ بػػيف المككنػػات السػػردية أك مػػف عبلقػػو الػػتبلـز التػػي تربطػػو بالحػػدث، فيػػ

 .(ُ)))لنقؿ السائؿ اليبلمي الذم يمؤل الفراغات المكجكدة بيف مككنات السرد((
رسػاه جيػػرار أإٌف اعتمادنػا فػي بحثنػا لمػػزمف فػي كتػب أخبػػار النسػاء كالجػكارم يكػكف عمػػى مػا 

قات الترتيػب كالمػدة كالتػكاتر. كقبػؿ جينيت في كتابو )خطاب الحكاية( مف مقكالت زمنية تتعمؽ بعبل
أف نشػػير إلػػى أف  الػػزمف مػف البػدء بتطبيػػؽ مسػػتكيات الػزمف فػػي كتػػب أخبػػار النسػاء كالجػػكارم البػػٌد 

إذ أٌف الػراكم يسػتعمؿ المصػطمحات  (ِ)فييا ىػك الػزمف الطبيعػي عمػى حػد تعبيػر بنفنسػنت ؿمعالمست
( فكػاف ألحػداث األخبػار الزمنية المتداكلػة فػي الكاقػع الخػارجي لمداللػة عمػى  الػزمف كػػ )السػنة، كاليػـك

إلػى  – ككانػت ىاشػمية جميمػة –إطاران زمانيان تقع فيو كمػا فػي خبػر زفػاؼ ابنػة عبػد اهلل بػف جعفػر ))
الحجاج بف يكسؼ فنظر إلييا في تمؾ الميمة كعبرتيا تجكؿ في خدييا قاؿ ليا بأبي أنػت كأمػي مٌمػا 

 . (ّ)شرفت((تبكيف قالت: مف شرؼ اتضع كمف ضعة 
فقد حدد الراكم زمف الحدث )ليبلن( ليككف كعاءن تقع فيػو أحػداث الخبػر، كال يخفػى مػا لتػدخؿ 
ضفائو عمى الشخصيات بعض الصفات )ككانت ىاشػمية جميمػة( مػف أثػر يسػيـ فػي إبطػاء  الراكم كا 
 زمػػف السػػرد إذ يتكقػػؼ سػػير األحػػداث عنػػد نقطػػة الكصػػؼ، كالكصػػؼ تقنيػػة زمانيػػة يصػػعب أف يخمػػك

سػػكاء بطريقػػة متداخمػػة أك بنسػػب –منيػػا أم نػػص سػػردم ))يقػػكؿ جيػػرار جينيػػت: كػػؿ حكػػي يتضػػمف 
أصنافان مف التشػخيص ألعمػاؿ أك أحػداث تكػٌكف مػا يكصػؼ بالتحديػد سػردان ىػذا مػف  -شديدة التغير

 .(ْ)جية، كيتضمف مف جية أخرل تشخيصان ألشياء أك ألشخاص((

                                      
 .َِْبداية النص الركائي، د. أحمد العدكاني: ( (ُ
 قٌسـ الناقد )أميؿ بنفنسنت( الزمف عمى ثبلثة أقساـ:( (ِ
يقاع حياتو الداخمية - أ  الزمف الطبيعي: كيعني بو الزمف الفيزيائي، كىك خطي، كيستطيع اإلنساف قياسو بمسو كا 
 دثي: كىك زمف األحداث التي تغطي حياتنا كمتتالية مف الكقائعالزمف الح - ب
الزمف المغكم: كىك زمف مرتبط بالكبلـ أك المغة كظيفتو كظيفة خطابية كمنيجو ىك الحاضر ينظر: قاؿ الراكم:  - ت

ُُٔ. 
 .َُٗ( ببلغات النساء: (ّ
 .ٖٕبنية النص السردم: ( (ْ
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عمػػؽ بطبيعػػة تكظيػػؼ الػػراكم لمػػزمف الطبيعػػي فػػي كىنػػاؾ مسػػألة أخػػرل تجػػب اإلشػػارة إلييػػا تت
 كتب أخبار النساء أك الجكارم إذ يمكف رصد كيفيتيف لذلؾ التعامؿ:

أف يكػػكف ذلػػؾ الػػزمف محػػددان مػػف لػػدف الػػراكم كلػػك عمػػى نحػػك غيػػر مباشػػر، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ذكػػر  -ُ
شخصػػػيات مرجعيػػػة )شػػػييرة( عاشػػػت فػػػي أزمػػػاف معينػػػة مػػػف التػػػاريخ، كبػػػذلؾ يتضػػػح زمػػػف تمػػػؾ 

ألخبػػار. كىػػك تحديػػد غيػػر مباشػػر بمعنػػى أٌف الػػراكم ال يػػذكر سػػنة الحػػدث أك تأريخػػو بػػؿ يحػػدد ا
المتمقي زمف ذلؾ الحدث كلك عمى نحك تقريبي مف خبلؿ معرفتو لممدة الزمنيػة التػي عاشػتيا تمػؾ 
الشخصيات المرجعية، فمك أخذنا أخبار النساء الكافدات عمى معاكيػة بػف أبػي سػفياف كنظرنػا إلػى 

كارات الػػدائرة بػػيف معاكيػػة كتمػػؾ النسػػكة كىػػي أخبػػار تبػػٌيف حكاراتيػػا أٌنيػػا جػػاءت بعػػد استشػػياد الحػػ
ىػػػ( سػػنة َْاإلمػػاـ عمػػي )عميػػو السػػبلـ(، كمػػف ثػػـ أمكػػف حصػػر األخبػػار الػػكاردة فييػػا بػػيف سػػنة )

 .(ُ)ىػ( سنة كفاة معاكية بف أبي سفيافَٔاستشياد اإلماـ عمي )عميو السبلـ( كسنة )

كالميػػدم حكػػـ بػػيف  (ِ)ء فػػي خبػػر الخميفػػة العباسػػي الميػػدم إذ ))خػػرج حاجػػان((ككػػذلؾ مػػا جػػا
 ىػ( سنة كفاتو، كبذا يستطيع القارئ أف يحدد بشكؿ تقريبي زمف ذلؾ الخبر.ُٗٔىػ( ك)ُٖٓسنة )
أف يكػكف زمػف األخبػػار مبيمػان: كذلػؾ عنػػدما تكػكف الشخصػػيات الػكاردة فيػو تنتمػػي إلػى نمػػط  -ِ

ال يمكف أف نحدد المدة الزمنية التي كقع فييػا الحػدث، فضػبلن عػف ذلػؾ الشخصيات التخييمية، إذ 
فإف بعض األخبار تركم أحداثيا دكف أف تحػدد الػزمف الطبيعػي الػذم كقعػت فيػو كػأف يكػكف لػيبلن 

كرده ابف قتيبة عف رجؿ مف بني تميـ أٌنو قاؿ: ))خرجتي في طمػب أأك نياران كما في الخبر الذم 
بينيما دعكة، فإذا أنا بفتى شاب  فى ماء مف مياه طيء، فإذا انا بعسكريناقة لي، حتى كردت عم

ذا ىك قد سمع نبرة مف كبلميا كىك مريض، فرفع عقيرتو كقاؿ:  كجارية في العسكر، كا 
 

 أال ما ال لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميحة ال تعكد
 

 أبخؿ بالمميحة أـ صدكد 
 

 فمك كنت المريضة كنت أسعى
 

 ينينيني الكعيدإليؾ كلـ  
 

 

فسمعت صكتو فخرجت تعدك، فأمسكيا النساء، كأبصرىا فأقبؿ ينشػد فأمسػكو الرجػاؿ فأفمػت 
كافمتػػت كخػػرا ميتػػيف، فخػػرج شػػيخ مػػف تمػػؾ األخبيػػة حتػػى كقػػؼ عمييمػػا، فاسػػترجع ليمػػا، ثػػـ قػػاؿ: أٌمػػا 

: ىػذا أبػف أخػي، كاهلل لئف كنتما لـ تجتمعػا حيػيف ألجمعػف بينكمػا ميتػيف. قػاؿ: فقمػت: مػف ىػذا؟ قػاؿ
. فالشخصػػية تخييميػػة بمعنػػى أٌنػػو ال يمكػػف أف نحػػدد المػػدة (ّ)كىػػذه ابنتػػي، فػػدفنيما فػػي قبػػر كاحػػد((

                                      
 .ْٔ ،ّٕ، ِٕينظر: أخبار الكافدات مف النساء: ( (ُ
 .َِٔأخبار النساء: ( (ِ
 .ُُّ –َُّ/ْعيكف األخبار: ( (ّ
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الزمنية التي عاشتيا، فضبلن عف ذلؾ فإٌف الراكم أبيـ كقت كقكع الحدث )خرجػت( إذ لػـ يحػدد زمػف 
كػبل النمطػيف فٌعػاؿ فػي  ذلؾ الخركج ليتحكؿ الزمف إلى مجرد كعاء تدكر فيو أحداث الخبر كىك فػي

 بناء األحداث بكصفو العنصر الذم يتخمؿ بقية المككنات كيربط بينيا.
كبعػػػد ىػػػذا العػػػرض فػػػي بيػػػاف طبيعػػػة الػػػزمف المسػػػتعممة فػػػي كتػػػب أخبػػػار النسػػػاء كالجػػػكارم، 

 سنكضح التقنيات الزمنية التي أسيمت في تشكيميا.
 :أوالً: يستىي اننظاو وانرتتية انسردي

نظػػػاـ الزمنػػػي لؤلىخبػػػار تقتضػػػي مقارنػػػة ترتيػػػب األحػػػداث فػػػي الحكايػػػة مػػػع نظػػػاـ إٌف دراسػػػة ال
ظيكرىػا فػي الػنص السػردم، كيػؤدم ىػذا االخػتبلؼ بػيف الػزمنيف إلػى ظيػكر مػا يعػرؼ بػػػػ )المفارقػػة 

ٌما أف تككف استرجاعان ألىحداث ماضية أك تككف اسػتباقان ألحػداث إالسردية(، كىذه المفارقة الزمنية ))
 .(ُ)الحقة((

الترتيب الطبيعي لمحدث ىك الترتيب الذم يتساكؽ فيو زمػف الحكايػة مػع زمػف الخطػاب،  إفٌ 
، بيػد أٌف ىػذا الترتيػب الطبيعػي ترتيػب (ِ)أم الترتيب الذم يبدآف فيو معان، كيسيراف معان حتى النيايػة

 -أك قمػيبلن  كثيػران  -زمف الخطاب دائمػان يفتػرؽ  نظرم ال يكجد بصكرة كاممة في أم سرد؛ كذلؾ ألفٌ 
عف زمف الحكاية، كفػي ىػذه الحالػة يحػدث مػا يطمػؽ عميػو جينيػت مفارقػة زمنيػة بػيف ىػذيف الػزمنيف 

، كالمفارقة ))قد تككف بتسمسؿ األحداث طبؽ ترتيبيا في الحكاية (ّ)في سياؽ الزمف السردم األىشمؿ
كمػػا يمكػػف أف تكػػكف  ثػػـ تتكقػػؼ راجعػػة إلػػى الماضػػي لػػذكر أحػػداث سػػابقة لمنقطػػة التػػي بمغيػػا السػػرد

 .(ْ)استباقان يقفز إلى أحداث لـ تقع بعد في الزمف الحاضر لمسرد((
الترتيػػب عمػػى المسػػتكل الزمنػػي فػػي كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم، إذ  ةكعمػػى الػػرغـ مػػف غمبػػ

أسػمكب السػرد  ةتبدأ األخبار مف نقطة زمنية معينػة لتنتيػي عنػد نقطػة زمنيػة أخػرل الحقػة ليػا متخػذ
في خط منتظـ إال أٌف ذلؾ ال يعني خمك حركة السرد مف كجػكد نظػـ زمنيػة أخػرل فييػا،  التصاعدم

إذ أٌف حركػػة السػػرد فييػػا شػػٌكمت انتياكػػان كاضػػحان ليػػذه التعاقبيػػة مٌمػػا أدل إلػػى كجػػكد مفارقػػات سػػردية 
 باسترجاعات كاستباقات أدت إلى خمخمة زمف المحكي.

ثيران كبيػران عمػى جماليػة العمػؿ الفنػي، بيػد أف ىػذا ال كيفيـ مف ذلؾ التنكع باألىزمنة أٌف لػو تػأ 
ٌف )الػراكم( يعمػد إليػو لتبػدك أحػداث قصػتو أكثػر حيكيػة كجػكدة إإذ  ؛و تبلعػب اعتبػاطييعني أبدان أٌنػ

                                      
 .ْٕبنية النص السردم: ( (ُ
 .ّٖينظر: الكاقع كالتخييؿ:( (ِ
 .ّٗ-ّٖينظر: الكاقع كالتخييؿ:( (ّ
 .ٕٔمدخؿ إلى نظرية القصة:( (ْ
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بعػػاد الممػػؿ كاإلييػػاـ بالحقيقػػة . كيقٌسػػـ (ُ)فػػي نظػػر القػػارئ، كليحقػػؽ غايػػات فنيػػة أخػػرل كالتشػػكيؽ كا 
 ار النساء كالجكارم عمى:الترتيب الزمني في كتب أخب

 :االسرتجاع -1

كيقصػػد بػػو العمميػػة السػػردية التػػي تقػػـك عمػػى ))إيػػراد حػػدث سػػابؽ لمنقطػػة الزمنيػػة التػػي بمغيػػا 
، كفييا يترؾ الراكم خط السرد المتتابع ليعكد إلى ركاية حػدث أك كاقعػة سػبؽ أف تخطاىػا (ِ)السرد((

 .(ّ)أك أغفميا
الحكائية مف قبيؿ مؿء الفجػكات التػي ))يخمفيػا السػرد كيحقؽ االسترجاع عددان مف المقاصد 

كراءه، أك اإلشارة إلى أحػداث سػبؽ لمسػرد أف تركيػا جانبػان، كاتخػذ االسػتذكار كسػيمة لتػدارؾ المكقػؼ 
، إذ يعتمػػػد الػػػراكم عمػػػى الػػػذاكرة، ذاكػػػرة السػػػارد أك ذاكػػػرة (ْ)كسػػػد الفػػػراغ الػػػذم حصػػػؿ فػػػي السػػػرد((

كسػػػػيمة أك األداة المبلصػػػػقة لبلسػػػػترجاع؛ ألف الػػػػذاكرة كمػػػػا يقػػػػكؿ ؿ الػػػػذاكرة الالشخصػػػػيات إذ ))تمثٌػػػػ
)غيدركؼ( تعمؿ ضد الكقت، أم ىي نكع مف الكعي يككف فييا االنسبلخ عف الحاضػر ليعػكد إلػى 

لبلسػػترجاع أىميػػة كبػػرل فػػي  ، فضػػبلن عٌمػػا تقػػدـ فػػإفٌ (ٓ)الماضػػي كيتحػػكؿ إلػػى كعػػي ىػػذا الماضػػي((
متضػافران مػع العديػد مػف اآلليػات  –شػعثيا مػف خػبلؿ دكره الميػـ نسج البنية السردية كشد أزرىا كلػـ 

 .(ٔ)في تككيف البنية السردية -األخرل
كتنشأ تقنية االسترجاع عند قياـ الراكم بتكسير زمف السػرد، فيفتحػو عمػى مػاضو قريػب تػارة، 

الترتيػب عػادة ترتيػب الكقػائع، ككسػر عمكديػة إأك عمى مػاضو بعيػد تػارة أخػرل، ىادفػان مػف كراء ذلػؾ 
التصػػاعدم لمػػزمف، كاسػػتدعاء الماضػػي، كحشػػد تفاصػػيؿ متعػػددة فػػي لحظػػة قصصػػية ضػػيقة إلنػػارة 

 .(ٕ)مناطؽ مظممة مف السرد

                                      
 .ِٖينظر: السرد عند الجاحظ )البخبلء نمكذجان(:( (ُ
 يا شأف التقنيات السردية األخرل فمنيـ مف أطمؽ عمييا اسـ )االرتداد(، أك اختمفت تسميات ىذه التقنية شأن

، ْٓ، كبناء الركاية:ُٓ، كخطاب الحكاية: ُُِ)االستذكار(، أك )اإلحياء(، أك )البعدية(، ينظر: بنية الشكؿ الركائي:
 .ْٓرتي:، كالنقد البنيكم كالنص الركائي، محمد سكئُْكنظريات السرد الحديثة، كاالس مارتف:

 . ِْنقد الركاية مف كجية نظر الدراسات المغكية الحديثة، نبيمة إبراىيـ:( (ِ
 .ُْينظر: الركاية كالزمف، يحيى عارؼ الكبيسي: ( (ّ
 .ٗٗالبنية كالداللة في ركايات إسماعيؿ فيد إسماعيؿ:( (ْ
 .َٗ. ضياء غني لفتة: .دأ، البنية السردية في شعر الصعاليؾ( (ٓ
 .ٕٓفضاء القصصي عند صبحي فحماكم، أسعد سعدكف حيدر: ينظر: ال( (ٔ
شكاليات النكع السردم، ىيثـ الحاج عمي: ( (ٕ  .ٔٔينظر: الزمف النكعي كا 
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كاالسترجاع عمى رأم )جيرار جينيت( ثبلثة أنكاع، كذلؾ حسب المدة التي يستغرقيا في 
 عكدتو إلى الماضي، كىي:

 .(ُ)الحقة لمنقطة التي ابتدأ عندىا السرداالسترجاع الخارجي: كفيو تتـ العكدة إلى نقطة  - أ

، إذ يحتػاج الػراكم (ِ)كتقع سعة االسترجاع الخػارجي خػارج المجػاؿ الزمنػي لمقصػة االبتدائيػة
عػػادة بعػػض األحػػداث لتفسػػيرىا تفسػػيران يسػػيـ فػػي تكضػػيح األىخبػػار  العػػكدة إلػػى الماضػػي الخػػارجي كا 

لمقػػػارئ فرصػػػة جديػػػػدة فػػػي فيػػػـ ىػػػػذه  األساسػػػية فػػػي السػػػرد، كفػػػػي إعطػػػاء معمكمػػػات إضػػػػافية تتػػػيح
 .(ّ)األىخبار

فقػػػد يمجػػػأ الػػػراكم لبلسػػػترجاع الخػػػارجي بغيػػػة إعطػػػاء المعمكمػػػات عػػػف ماضػػػي عنصػػػر مػػػف 
، التػػي كانػػت قػػد ظيػػرت فػػي افتتاحيػػة األحػػداث كلكػػف لػػـ يتسػػع (ْ)عناصػػر السػػرد كالشخصػػية مػػثبلن 

سػػاء عمػػى معاكيػػة إذ يعػػكد بنػػا . مػػف ذلػػؾ كتػػاب أخبػػار الكافػػدات مػػف الن(ٓ)المقػػاـ لعرضػػيا كتقػػديميا
ـ لنػػػا بعػػػض المعمكمػػات عػػػف ماضػػػي شخصػػية مػػػا، كالسػػػيما الػػراكم إلػػػى الخمػػػؼ أكثػػر مػػػف مػػػرة ليقػػدٌ 

ف كاف ينطمؽ مف نقطػة محػددة تتمثػؿ فػي طمػب معاكيػة لتمػؾ النسػكة فػي األعػـ  -النسكة. فالحدث كا 
استحضػار مشػاركتيا فػي كدخػكليٌف عميػو بيػد أٌف الػراكم يقػـك بػاختراؽ ماضػي الشخصػية ك  -األغمب

ت ( عػف طريػؽ التحشػيد أك الػكالء لػو كمػا فػي خبػر عكرشػة بنػمعركة صفيف جنب اإلماـ عمػي)
إذ دخمػػت ))عمػػى معاكيػػة كىػػي متككئػػة عمػػى عكػػاز ليػػا، فسػػممت عميػػو بالخبلفػػة، فقػػاؿ: ليػػا  ألطػػشا

.  معاكية: ىو يا عكرشة اآلف صرتي أمير المؤمنيف؟! قالت :نعـ : إذ ال عميي حيي
فقػػاؿ ليػػا معاكيػػة: ألسػػت صػػاحبة الكػػكر المسػػدكؿ، كالكسػػط المشػػدكد، كالمتقمػػدة بالسػػيؼ ذم 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]، الحمائؿ، كأنت كاقفة بيف الصفيف يـك صػفيف تقػكليف: أييػا النػاس

[ڃ ڃ ڄ
ي ، إف الجنة دار ال يرحؿ مػف قطنيػا كال يحػزف مػف سػكنيا.... فقػاؿ معاكيػة: ككػأنٌ (ٔ)

ىػذا االسػتذكار قػد أسػيـ فػي إكمػاؿ  . إفٌ (ٕ)كقػد انكفػأ عميػؾ العسػكراف....(( أراؾ عمى عكازؾ ىػذه،

                                      
 . َٔينظر: خطاب الحكاية: ( (ُ
 .ُٕينظر: معجـ السرديات: ( (ِ
 .ٔٗينظر: قضايا السرد عند نجيب محفكظ: ( (ّ
 .ٖٕكتطبيقان: ينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة تحميبلن ( (ْ
 .ٖٓينظر: بناء الركاية: ( (ٓ
 .َُٓالمائدة/ ( (ٔ
 .ّٖ-ّٕأخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية :( (ٕ
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عطػػػاء رؤيػػػة كاضػػػحة لممتمقػػػي عػػػف خمفيػػػة انتمػػػاء الشخصػػػية العقػػػدم، إذ أٌف ىػػػذه  صػػػكرة الحػػػدث، كا 
التقنية كانت بمثابػة المػرآة التػي عكسػت لنػا مكقػؼ الشخصػية، كىػك مػا أراد أف يبينػو لنػا الػراكم مػف 

 اقؼ الشخصية السابقة.خبلؿ استذكار مك 
اؽ قاؿ: مٌر بي ميميؿ المجنكف يكمان كفي الحدائؽ الغٌناء ركل المالقي أٌف ))بف كداع الكرٌ 

 فجمس إلٌي كأقبؿ ينظر في بعض الكتب التي كانت بيف يديو فمٌرت بو أبيات فييا:
 كنيتجر األىياـ ثـ يردنا

 

 ؿحإلى الكصؿ أٌنا لـ يكف بيننا ذ 
 

مف تمثَّؿ بيذا البيت في بعض األىمر؟ قمت: ال. قاؿ : كانػت عائشػة بنػت فقاؿ لي: أتعرؼ 
طمحة تحػت مصػعب بػف الزبيػر، فعتػب عميػو بسػبب بعػض جكاريػو فيجرتػو، فبمػغ ذلػؾ منػو، كأنفتػؽ 
عميػػو فتػػؽ بالبصػػرة، فثػػار إليػػو فرتقػػو، كرجػػع، فقالػػت: ليػػا أـ حبيبػػة امػػرأة أبػػي فػػركة: لػػك صػػرت إلػػى 

لسػػػره ذلػػػؾ. فقامػػػت نحػػػكه، فممػػػا رآىػػػا مصػػػعب قػػػاؿ ليػػػا: مرحبػػػان  هينئػػػة بظفػػػر األميػػػر فأىػػػديت إليػػػو الت
 بالغضباف العاتب ثـ أنشأ يقكؿ:

 كنيتػػػػػػػػجر األىيػػػػػػػػػػػػاـ ثـ يػػػػػػػػػػػردنا
 

 إلى الكصؿ أٌنا لـ يكف بيننا ذحؿي  
 

 

. ف سػيؾ الحديػدفقالت: كاهلل لكال التينئة لطاؿ اإلعراض. ثػـ أىػكت إليػو فعانقتػو: فقػاؿ: مػ
فمػح الكجػو كعػبل العقػب كليينػؾ الظفػر أفقالت: أك ذنب ذاؾ؟ ليك أطيب مف ريح المسؾ. ثـ قالت: 

. إف الػػراكم مػػف خػػبلؿ تكظيػػؼ االسػػترجاع (ُ)رخػػيف السػػكر كانصػػرفف، فخمػػكا لشػػأنيما...((أيػػا جػػكار 
تنشػػيط ذاكرتػػو التػػي فػػي ىػػذا الخبػػر ييعرفنػػا عمػػى قصػػة البيػػت الشػػعرم، إذ كػػاف ذلػػؾ البيػػت محفػػزان  ل

تسػػرد أحػػداث الخبػػر، فتكػػكف بػػذلؾ تمػػؾ الػػذاكرة خيطػػان رابطػػان بػػيف األحػػداث التػػي تجػػرم فػػي لحظػػة 
السرد، كبيف تمؾ األحداث التي تـ استعادتيا. كيمحظ فػي ىػذه األخبػار أٌف االسػترجاع فييػا يبػدأ مػف 

مسػار األحػداث، ))أم سػد فراغات زمنية تسػاعد عمػى فيػـ  ءماضو بعيد )ما قبؿ بداية الحدث( لمؿ
 .(ِ)ثغرة حصمت في النص الحكائي، أم استدراؾ متأخر إلسقاط سابؽ((

كفػػي أخبػػار النسػػاء البػػف قػػي ـ الجكزيػػة يػػركل أٌنػػو ))عػػرض الحجػػاج سػػجنو يكمػػان، فػػأتي برجػػؿ 
فقػػاؿ لػػو: مػػا كػػاف جرمػػؾ؟ قػػاؿ: أصػػمح اهلل األميػػر، أخػػذني العسػػس، كأنػػا مخبػػرؾ بخبػػرم فػػإف يكػػف 

جي فالصدؽ أكلى بالنجاة فقاؿ لو: ما قصتؾ؟ قاؿ: كنػت أخػان لرجػؿ فضػرب األميػر عميػو الكذب ين
البعػػث إلػػى خراسػػاف فكانػػت امرأتػػو تجػػد بػػي كأنػػا ال أشػػعر، فبعثػػت إلػػٌي يكمػػان رسػػكالن قػػد جػػاء كتػػاب 

                                      
  :)ٕسيؾ: رائحة كريية، كىنا رائحة الحديد. ينظر: لساف العرب مادة )سيؾ/ُ. 
 .ٕٔ-ٔٔالحدائؽ الغٌناء:( (ُ
 .َُٔالفضاء الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا: ( (ِ
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صاحبؾ فيمـ فمتقرأه، فمضيت إلييا، فجعمت تشغمني بالحديث حتى صػمينا العشػاء، ثػـ أظيػرت لػي 
سػػيا، كدعتنػػي إلػػى السػػكء، فأبيػػت ذلػػؾ. فقالػػت: كاهلل لػػئف لػػـ تفعػػؿ ألصػػيحٌف كألقػػكلٌف أنػػؾ مػػا فػػي نف

لػػص. فممػػا أبيػػت عمييػػا صػػرخت فخرجػػت ىاربػػان. ككػػاف القتػػؿ أىػػكف عمػػٌي مػػف خيانػػة أخػػي فمقينػػي 
. إٌف االسترجاعات الخارجية تكمف أىـ كظائفيا في تكممة الحكاية بإنارة (ُ)عسس األمير فأخذكني((

. حيث يبدأ الخبر مف نياية الحدث، كيصؼ السرد النيايػة (ِ)ئ عف ىذه الحادثة الفائتة أك تمؾالقار 
لقػػي القػػبض عميػػو، إذ يكضػػح السػػرد عػػف طريػػؽ االسػػترجاع السػػبب أالتػػي الٌمػػت بػػذلؾ الرجػػؿ الػػذم 

 دخمو السجف. أالذم 
بالماضػػػي إٌف تقنيػػػة االسػػػترجاع ))تؤلػػػؼ نكعػػػان مػػػف الػػػذاكرة القصصػػػية التػػػي تػػػربط الحاضػػػر 

يا تكتفسػػػػره كتعممػػػػػو، كتضػػػػػيء جكانػػػػػب مظممػػػػة مػػػػػف أحداثػػػػػو كمسػػػػػارات ىػػػػذه األىحػػػػػداث فػػػػػي امتػػػػػدادا
، فػػالراكم يعػػكد مػػف نقطػػة فػػي خػػط السػػرد إلػػى نقطػػة سػػابقة عمييػػا إليضػػاح المنػػاخ (ّ)كانكسػػاراتيا((

 المحيط بالنص.
تػػأخر تقديمػػو  االسػترجاع الػػداخمي: كفيػػو تػػتـ العػكدة إلػػى مػػاضو الحػػؽ لبدايػػة الػنص السػػردم قػػد - ب

حػدثني محمػد بػف . كمف شكاىد االسترجاع الػداخمي مػا أكرده ابػف طيفػكر أٌنػو قػاؿ: ))(ْ)في النص
بمغنػي أف امػرأ القػيس بػف سعد العتبي قاؿ: حدثني محمػد بػف جعفػر رجػؿ مػف أىػؿ الحػديث قػاؿ: 

سػبؽ إلػى حجر كاف رجبلن مفركان تزكج امرأة مف طي فمما دخؿ بيػا سػبؽ إلػى قمبيػا منػو مػا كػاف ي
فأيقظتػػو مػػف نكمػػو فقالػػت: يػػا فتػػى الفتيػػاف أصػػبحت فاغػػده. قػػاؿ: فقػػاـ فػػإذا الميػػؿ  قمػػكب النسػػاء

معىتكر فمٌما كضع جنبو عادت لو فقالت: يا فتى الفتياف أصػبحت فاغػده: فقػاـ فػإذا الميػؿ معىتكػر. 
ى حالػو. فعمػـ فمما كضع جنبو عادت لو فقالت: يا فتى الفتياف أصبحت فاغده فقاـ فػإذا الميػؿ عمػ

أف ذلؾ ضجر منيا، فجعؿ يقػكؿ: أصػبح ليػؿ فممػا بػرؽ لػو الصػبح قػاؿ ليػا: يػا ىػذه قػد رأيػت مػا 
صػنعت منػػذ الميمػػة فأنػت الطػػبلؽ فػػأخبريني مػػا كرىػت منػػي. قالػػت: كرىػت كاهلل منػػؾ ثقػػؿ صػػدرؾ 

نيػػػة االسػػترجاع ىنػػا تقػػع فسػػحتو الزم . إفٌ (ٓ)كخفػػة عجػػزؾ كأنػػؾ سػػريع اليراقػػة بطػػػي اإلفاقػػة...((

                                      
 .ِٓأخبار النساء: ( (ُ
 .َُٗينظر: البنية كالداللة، عبد الفتٌاح إبراىيـ: ( (ِ
 .ُِِ-ُُِبنية الشكؿ الركائي :( (ّ
 .ُٕينظر: معجـ السرديات: ( (ْ
  كاف امرؤ القيس جميبلن تحبو النساء ألٌكؿ نظرة لكنو كاف فاتر الحركة في الجماع فكانت النساء تكرىو عندما يعرفنو

 .ُُٔرح(: )ىامش الشا
 .ُُٔ-ُُٓببلغات النساء:( (ٓ
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ضمف نطاؽ الخبر، كقد جاء لتبياف طبيعة العبلقة التي تربط بػيف شخصػيتيف خبػريتيف، فبعػد أف 
تزكج امرؤ القيس في بداية الخبر كحصؿ ما حصؿ ليمتيا بما أجممو لنا الراكم. قاـ الراكم الحقان 

كػكف عمػى و فػي تمػؾ الميمػة لنتػبإلقاء الضكء عمى الحػكادث السػابقة كمػا مػٌر بػو امػرؤ القػيس كزكج
 .و لوتبينو عف سبب كره زكج

كفي خبر آخر أٌنو ))قىًدـ الحجاج بف يكسػؼ عمػى الكليػد بػف عبػد الممػؾ فألفػاه يػدفف بنتػان لػو 
فماؿ إلى قبر عبد الممػؾ فصػمى عنػده ركعتػيف ثػـ انصػرؼ كقػد ركػب الكليػد فمشػى بػيف يديػو كعميػو 

ف دعنػػي أسػػتكثر مػػف الجيػػاد فػػإٌف ابػػف درع كقػػكس فقػػاؿ: اركػػب يػػا أبػػا محمػػد قػػاؿ: يػػا أميػػر المػػؤمني
الزبير كعبد الرحمف بف األشعث شغبلني عف الجياد زمنان طكيبلن، فعـز عميو الكليد فركب فمما دخؿ 
القصر القى الكليد ثيابو كبقي في غبللة ثـ أذف لمحجاج فبينا ىك يحدثو كيقكؿ لو يا أمير المؤمنيف 

ثـ عادت، فقاؿ الكليػد: يػا أبػا محمػد أتػدرم مػا قالػت ىػذه قبمت جارية فساٌرت الكليد ثـ انصرفت أإذ 
بنػػت عبػػد الممػػؾ عبػػد العزيػػز بػػف البنػػيف الجاريػػة؟ قػػاؿ: ال يػػا أميػػر المػػؤمنيف. قػػاؿ: أرسػػمت إلػػٌي أـ 

مركاف ما مجالستؾ ىذا األعرابي كىك في سبلحو كأنت في غبللو، ألٌف يخمك بؾ ممؾ المكت أحػبُّ 
د قتػػؿ النػػاس. قػػاؿ الحجػػاج: يػػا أميػػر المػػؤمنيف أمسػػؾ عػػف تنػػزؼ إلػػٌي مػػف أف يخمػػك بػػؾ الحجػػاج كقػػ

النسػػاء، فػػإٌف المػػرأة ريحانػػة كليسػػت بقيرمانػػة، ال تطمعيػػٌف عمػػى أمػػرؾ، كال تطمعيػػٌف فػػي سػػرؾ، كال 
تدخميٌف في مشكرتؾ، كال تستعمميٌف بأكثر مف زينتيف... فدخؿ الكليد عمى أـ البنيف فأخبرىا بمقالػة 

ف تأمره أف يسمـ عمٌي غدان. فمما أصبح غػدا الحجػاج عمػى الكليػد فقػاؿ: أحب الحجاج. فقالت: أني أ
عفنػي يػا أميػر المػؤمنيف، قػاؿ: لػتفعمٌف، قػاؿ: ففعػؿ. فحجبتػو طػكيبلن ثػـ اأعدؿ إلػى أـ البنػيف، فقػاؿ: 

بػػف ابػػف الزبيػػر ك اأذنػػت لػػو فأقرتػػو قائمػػان ثػػـ قالػػت: يػػا حٌجػػاج أنػػت الممػػتف عمػػى أميػػر المػػؤمنيف بقتػػؿ 
ث لقػػػد كنػػػت المػػػكلى غيػػػر المسػػػتعمى، أمػػػا كاهلل لػػػكال أٌنػػػؾ أىػػػكف خمقػػػو عميػػػو مػػػا ابػػػتبلؾ برمػػػي األشػػع

 و فػػإف كػػفٌ ئالكعبػػة..... كأٌمػػا مػػا نييػػت عنػػو أميػػر المػػؤمنيف مػػف قطػػع لذاتػػو كبمػػكغ أكطػػاره مػػف نسػػا
ف كف ينفػرجف عمػى مثػؿ مػا انفرجػت  ينفرجف عمى مثؿ أمير المؤمنيف فيك غير مجيبؾ إلى ذلؾ، كا 

                                      
   لقد كرد الخبر عند ابف قتيبة بتغيير في بنيتو السردية يقكؿ أبف قتيبة: ))كاف امرؤ القيس مفٌركان، فبينما ىك يكمان مع

: ما حممؾ امرأة قالت لو: قـ يا خير الفتياف أصبحت، فمـ يقـ، فكررت عميو، فقاـ فكجد الميؿ بحالو، فرجع إلييا فقاؿ ليا
، كيمحظ أٌف ٕٗ/ْعمى ما صنعت؟ قالت: حممني عميو أٌنؾ ثقيؿ الصدر، خفيؼ العجز، سريع اإلراقة((. عيكف األخبار: 

لعؿ إشارة الراكم  -ُالخبر في ببلغات النساء أكثر إحكامان مف الناحية الفنية منو في عيكف األخبار لؤلسباب اآلتية: 
تجعؿ مف الخبر قطعة فنية لما ليا مف داللة تشي بحرية الراكم في أف يتصرؼ بالخبر )بمغني( في ببلغات النساء كحدىا 
إٌف المتف السردم في ببلغات النساء أطكؿ كال يخفى لما مخمية الراكم كنفسو مف أثر   -ِإذ ال سند يقيده بحرفية ما ينقؿ 

 إٌف مفردات الراكم في ببلغات النساء أبمغ.  -ّفي تمؾ الزيادة 
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. يعكد زمف االسترجاع إلى بدايػة الخبػر )اليػـك األٌكؿ(، (ُ)بقكلؾ ...(( مأمؾ فٌما أحقو أف يقتدعنو 
ىػػػػ( ٔٗكىػػػك يتعمػػػؽ باسػػػترجاع شخصػػػية أـ البنػػػيف الكػػػبلـ الػػػذم دار بػػػيف الكليػػػد بػػػف عبػػػد الممػػػؾ )ت

دـ ىػ(، كما أبداه األخير مف نصيحة لمكليد بف عبد الممػؾ فػي عػ ٓٗكالحجاج بف يكسؼ الثقفي )ت
أخػػػذ مشػػػكرة النسػػػاء أك اطبلعيػػػٌف عمػػػى أمػػػره، مٌمػػػا أدل إلػػػى استشػػػاطة غضػػػب أـ البنػػػيف كتعنيػػػؼ 
الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي بأقسى ما يمكف أف يسمعو مف كبلـ، كىك أمر يبٌيف لنػا الشخصػية القكيػة 

ا حٌجػاج؟ التي كانت تتمتع بيا تمؾ  المرأة حتى أٌف الحٌجاج لٌما خػرج سػألو الكليػد: ))مػا كنػت فيػو يػ
قاؿ: يا أمير المؤمنيف ما سكتت حتى ظننت نفسػي قػد ذىبػت، كحتػى كػأٌف بطػف األرض أحػب إلػٌي 

 .(ِ)مف ظيرىا كما ظننت امرأة تبمغ ببلغتيا كتحسف فصاحتيا((
االسػػترجاع المزجػػي أك المخػػتمط: كسػػمي ىػػذا االسػػترجاع بػػالمزجي أك المخػػتمط لككنػػو يجمػػع  -جػػػ

. ككركد ىػػػذا النػػكع قميػػؿ فػػػي كتػػب أخبػػار النسػػػاء (ّ)سػػترجاع الػػداخميبػػيف االسػػترجاع الخػػػارجي كاال
كالجكارم كمنػو مػا جػاء فػي خبػر أـ سػناف بنػت خيثمػة بػف خرشػة المذحجيػة، إذ ))حػبس مػركاف بػف 
الحكـ غبلمان مف بني ليث في جناية جناىا بالمدينة فأتتو جدة الغبلـ أـ أبيو، كىي أـ سناف، فكممتو 

ليا مركاف. فخرجت إلى معاكية إلى الشاـ، فاسػتأذنت عميػو، فػأذف ليػا، فممػا  في أمر الغبلـ، فأغمظ
رضػػنا كقػػد عيػػدتؾ تشػػنئيف أدخمػػت عميػػو انتسػػبت لػػو، فقػػاؿ: مرحبػػان بػػؾ يػػا بنػػت خيثمػػة، مػػا أقػػدمؾ 

 قربي، كتحرضيف عميَّ عدكم؟
جيمكف بعد لبني عبد مناؼ أحبلمان ظاىرة، كأخبلقان طاىرة، ال ي قالت: يا أمير المؤمنيف، إفٌ 

ٌف أكلى الناس بإتباع سػنف آبائػو أنػت..... كػاف  عمـ، كال يسفيكف بعد حمـ، كال يعاقبكف بعد عفك، كا 
عمي كاهلل أحبَّ إلينا منؾ إذ كاف حيا، كأنت في األحياء أحػبُّ الينػا مػف غيػرؾ إف كنػت باقيػان. قػاؿ: 

ففػيـ اسػتحققت ذلػؾ عمييمػا؟ فمٌمف شككاؾ ؟ قالت: مف مركاف بف الحكـ، كسعيد بف العػاص. قػاؿ: 
قالت: بحسف حممؾ ككريـ طبعؾ، ككثرة عفكؾ....قاؿ: صدقت في مقالؾ، كلسػنا نسػألؾ عػف ذنػب 

 . (ْ)ابف أبنؾ، كال القياـ بحٌجةو، أكتبكا ليا حاجتيا((
إٌف االسترجاع المزجي تتـ العكدة فيػو إلػى نقطػة سػابقة لمنقطػة التػي ابتػدأ بيػا السػرد ثػـ إلػى 

. فػػػالخبر تضػػػٌمف نػػػكعيف مػػػف االسػػػترجاع، األٌكؿ )االسػػػترجاع الخػػػارجي( الػػػذم (ٓ)ليػػػا نقطػػػة الحقػػػة

                                      
 .ُِٓ-ُِْغات النساء: ببل( (ُ
 .ُِٓببلغات النساء: ( (ِ
 .ٖٓينظر: بناء الركاية: ( (ّ
 .ِٔ-ِّأخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية:( (ْ
 .َٔينظر: خطاب الحكاية: ( (ٓ
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كجدناه استرجاع معاكية بف أبي سفياف لمكاقؼ أـ سناف العدائية تجاه معاكية كمكاالتيا لئلماـ عمػي 
( فكػػاف فػػي سػػبب مقػػدـ أـ سػػناف عمػػى معاكيػػة كحاجتيػػا فػػي إخػػراج )(. أمػػا )االسػػترجاع الػػداخمي

ىػػػ(، فمػػا كػػاف مػػف معاكيػػة إال أف أمػػر ٓٔف السػػجف بعػػد أف سػػجٌنو مػػركاف بػػف الحكػػـ )تحفيػػدىا مػػ
خراج حفيدىا.   بقضاء حكائجيا كا 

كفي خبر آخر قػاؿ األصػمعي: ))قػاؿ لػي الرشػيد: امػض إلػى باديػة البصػرة فخػذ مػف تحػؼ 
مػػا صػػديؽ لػػي بالبصػػرة، ثػػـ بكػػرت أنػػا كىػػك إلػػى المقػػابر، فم ىكبلميػػـ كطػػرؼ حػػديثيـ، فنزلػػت عمػػ

صرت إلييا إذا بجارية نادل إلينا ريح عطرىا قبػؿ الػدنك منيػا، عمييػا ثيػاب مصػبغات كحمػي، كىػي 
 تبكي أحٌر بكاء. فقمت: يا جارية ما شأنؾ؟ فأنشأت تقكؿ:

 فإف تسأالني فيـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزني؟ فأنني
 

 رىينة ىذا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر يا فتياف 
 

ف كنت في الثػػػػػػرلأىابؾ إجبلالن،   كا 
 

 مخافة يـك أف يسكؤؾ مكاني 
 

 كأني ال ستحييؾ كالترب بيننا
 

 كما كنت استحييؾ حيف تراني 
 

 فقمت ليا: ما رأينا أكثر مف التفاكت بيف زيؾ كحزنؾ فأخبريني بشأنؾ؟ فأنشأت تقكؿ:
 يا صاحب القبر، يا مف كاف يؤنسني

 

 حيان، كيكثر في الدنيا مكاساتي 
 

 كر قبرؾ في حمي كفي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿأز 
 

 كأنني لستي مف أىؿ المصيبات 
 

 فمػػػػػػف رآني، رأل عبػػػػػػػػػػرل مفجعػػػػػػػػػػػػػػة
 

 مشيكرة الزم تبكي بيف أمكاتي 
 

 

فقمنػػا ليػػا: كمػػا الرجػػؿ منػػؾ؟ قالػػت: بعمػػي، ككػػاف يحػػب أف يرانػػي فػػي مثػػؿ ىػػذا الػػزم، فآليػػت 
نفسػػي أف ال أغشػػى قبػػره إال فػػي مثػػؿ ىػػذا الػػزم؛ ألنػػو كػػاف يحبػػو أيػػاـ حياتػػو، كأنكرتمػػاه انتمػػا عمػػى 
. إٌف لبلسترجاعات كظػائؼ بنيكيػة فػي الػنص، فيػي تػأتي فػي بعػض األحيػاف لسػد فجػكات (ُ)عمٌي((

ؿ: ، كىك ما كجدناه في الخبػر الػكارد، إذ تػـ االسػترجاع فيػو عبػر محػكريف: األكٌ (ِ)سابقة في الحكاية
)خػػارجي(، إذ بعػػد أف أسػػتنكر األصػػمعي كصػػاحبو زم المػػرأة، اسػػترجعت األخيػػرة ليمػػا قصػػتيا مػػع 
صػػاحب القبػػر، ليزيػػؿ ذلػػؾ االسػػترجاع غرابػػة مػػا أنكػػراه عمييػػا. بعػػدىا اسػػترجعت الجاريػػة حػػدثان قريبػػان 

د أف ثيا إلػػػى مرحمػػػة اإلقنػػػاع بعػػػ)كىػػػذا مػػػا أنكرتمػػػاه عمػػػٌي( ككأنيمػػػا بػػػذلؾ أيقنػػػت أنيػػػا أكصػػػمت محػػػد
 ضحت ليما ما كاف خافيان عمييما.أك 

                                      
، كالحدائؽ ٕٗ، ٖٕ، كلبلستزادة مف ىذه التقنية )االسترجاع( ينظر: ببلغات النساء:ُِٕ-ُِٔ( أخبار النساء: (ُ
، كيمحظ أٌف كتاب أخبار النساء ألبف قي ـ الجكزية ىك األكفر حظان مف ُُِ، ُٕٕ، ُٕٔ، كأخبار النساء:َُّ، ٗٔاء:الغنٌ 

 حيث كثرة االسترجاعات فيو. 
 .َّ( ينظر: معجـ السرديات: (ِ
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 : االستثاق -2
 

االسػترجاع عمػى ))تصػكير  خػبلؼيدؿ ىذا المصطمح بكصفو تقنية زمنية تتجو إلى األىماـ ب
مسػػتقبمي لحػػدث سػػردم يػػأتي مفصػػبلن فيمػػا بعػػد، إذ يقػػـك الػػراكم باسػػتباؽ الحػػدث الرئيسػػي فػػي السػػرد 

تنبؤ كاستشراؼ ما يمكف حدكثو، أك يشير الراكم بإشارة بأحداث أكلية تميد لآلتي، كتكمئ لمقارئ بال
 .(ُ)زمنية أكلية تعمف صراحة عف حدث ما سكؼ يقع في السرد((

كانيػا، أك أعبارة عف ))قطع حكائي يركم أحداثان سابقة عف ىك فاالستباؽ كمصطمح سردم 
 .(ِ)يمكف تكقع حدكثيا، كيقضي ىذا النمط مف السرد بقمب نظاـ األحداث((

ستباؽ بيذا المفيـك يعنػي التكغػؿ فػي المسػتقبؿ، كاإلفصػاح عػف اليػدؼ أك مبلمحػو قبػؿ كاال
الكصكؿ الفعمي إليػو، أك اإلشػارة إلػى الغايػة المسػتقبمية قبػؿ كضػع اليػد عمييػا، كبػذلؾ يػتـ اإلفصػاح 
عػػف تمػػؾ  العبلقػػة بػػيف التشػػكيؿ السػػردم لمػػزمف كرؤيػػة المؤلػػؼ، كبػػيف ىػػذه الرؤيػػة كفمسػػفة الكاتػػب 

 .(ّ)مفلمز 
أف نبػٌيف أف الػراكم يبػدأ مػف مػف كما دمنا نتحدث عف التشكيؿ السردم لمزمف الخبػرم، البػد 

نقطػػػة الحقػػػة عػػػف لحظػػػة السػػػرد، لػػػذا فػػػإٌف مػػػا يحكػػػـ بنيػػػة الخبػػػر زمنيػػػان ىػػػك االسػػػترجاع إثػػػر الثقافػػػة 
كال الشػفاىية التػػي تجعػؿ مػػف لحظػة انطػػبلؽ ركايػػة الخبػر لحظػػة اسػتذكار كاسػػترجاع لمػا ىػػك فائػػت، 

يعني ىذا خمك تمؾ األخبار مف تقنية االستباؽ التي كاف حضكرىا في كتب أخبار النسػاء كالجػكارم 
قميبلن، كىي عمى قمتيا تنتمي إلى نمط االستباؽ )الداخمي( أم أٌف االسػتباؽ ال يتجػاكز مػداه الزمنػي 

 .(ْ)خاتمة الخبر، كال يخرج عف إطاره الزمني
 النساء كالجكارم في ثبلثة اتجاىات: كيتمظير االستباؽ في كتب أخبار

ما سيحصؿ بأف يقع في خاطرىا شيء يدؿ عمى ما سػيحدث ب: الحدس: كفيو تتنبأ الشخصية األّول
مستقببلن، كما في خبر الخميفة العباسي )الميدم( كجاريتو غادر، إذ بينما كانت تغنيو يكمان عرضت 

: كقػع فػي خػاطرم إننػي أمػكت كيتػزكج أخػي ))لو فكرة فتغٌير لكنو، فسألو مػف حضػر عػف ذلػؾ فقػاؿ
ىػػػػاركف ىػػػػذه غػػػػادر... كمػػػػا لبػػػػث أقػػػػؿ مػػػػف شػػػػير حتػػػػى مػػػػات. فأرسػػػػؿ إلييػػػػا ىػػػػاركف يخطبيػػػػا ... 

                                      
 .ُُِالزمف في الركاية العربية، ميا حسف القصراكم: ( (ُ
 .َُٕشعرية الخطاب السردم: ( (ِ
 .ٕٓلفضاء القصصي عند صبحي فحماكم: ينظر: ا( (ّ
، كبعكسو القسـ الثاني مف االستباؽ الذم يقع نطاقو خارج الحد الزمني ُٕينظر: معجـ مصطمحات نقد الركاية:( (ْ

 .ُٕلمخبر. ينظر: معجـ مصطمحات نقد الركاية: 
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. فاالسػػتباؽ قػػد أخػػذ صػػيغة تطمعػػات قامػػت بيػػا إحػػدل الشخصػػيات مػػف خػػبلؿ ))القفػػز (ُ)فتزكجتػػو((
راؼ مسػتقبؿ األحػداث، عمى فترة ما مف زمػف القصػة كتجػاكز النقطػة التػي كصػميا الخطػاب، الستشػ

، إذ يقػع االسػتباؽ عمػى شػكؿ خػاطرة تخطػر فػي ذىػف (ِ)كالتطمع إلػى مػا سيحصػؿ مػف مسػتجدات((
 الشخصية إلى ما سيحصؿ مستقببلن.

: الدعاء: لـ تتكقؼ مخالفة سير زمف السػرد كتجػاكز حاضػر الحكايػة فػي كتػب أخبػار النسػاء الثاني
انبيػػا مػػكرد آخػػر اسػػتطاعت مػػف خبللػػو الشخصػػية كالجػػكارم عمػػى آليػػة )الحػػدس(، بػػؿ كػػاف إلػػى ج

تجػػاكز ذلػػؾ الحاضػػر كاستشػػراؼ المسػػتقبؿ، فكػػاف الػػدعاء، إذ كانػػت ىػػذه القنػػاة جسػػران يػػربط حاضػػر 
الشخصػػية بمسػػتقبميا، ك ىػػي فػػي ذلػػؾ ال تتنبػػأ بحصػػكؿ مرادىػػا، بػػؿ تأمػػؿ فػػي حصػػكلو عػػف طريػػؽ 

ٌمػا يجعػؿ تحقػؽ ذلػؾ الػدعاء ممكنػان عبلقة الشخصية ببارئيا، كحسب مكانة تمػؾ الشخصػية عنػده، م
 أك أف يقع في دائرة اإلمكاف.

عػػدم فأبميػػا ببعػػؿ يمطػػـ كجييػػا و: ))الميػػـ إف بقيػػت بتػػأكرد ابػػف طيفػػكر أف ركحػػان قػػاؿ: لزكج
حجرىا قيػأ. فتزكجيػا بعػده الفػيض بػف محمػد بػف الحكػـ بػف عقيػؿ، ككػاف شػابان جمػيبلن يصػيب  كيمؤل

ب مف الشراب فسكر فيمطميا كيقيء في حجرىا فتقكؿ: لقػد رحػـ مف الشراب فأحبتو ككاف ربما أصا
 .  (ّ)دعاؤه( ((أجيب اهلل أبا زرعة لقد أجيب فيَّ )أم 

ما سيقع فيػو  فالشخصية في النص )أبك زرعة( تجاكزت لحظة الحاضر لتخترؽ المستقبؿ كتستشؼ
 ، ككاف ليا ذلؾكلك عف طريؽ الرجاء

                                      
 .ْٖ-ْٕالمستظرؼ مف أخبار الجكارم:( (ُ
 .ُِّبنية الشكؿ الركائي: ( (ِ
، كقد كرد الخبر نفسو في كتاب أخبار النساء ألبف قي ـ الجكزية بإضافة عمى متنو السردم، إذ يبدأ ٕٗالنساء: ( ببلغات(ّ

الخبر بقكؿ ابف الجكزية: ))كعف عبد الممؾ بف عمير قاؿ: كانت ىند بنت النعماف بف بشير األنصارم عند ركح بف زنباع، 
غيكران، فرآىا ذات يـك مشرفة عمى كفد مف جذاـ، فجعؿ يضربيا، كيقكؿ:  ككانت امرأة فصيحة أديبة، برزة، ككاف ركح رجبلن 

 أتشرفيف كتنظريف إلى الرجاؿ؟ قالت: كيحؾ، كىؿ أرل جذاميان، كاهلل ما أحب منيـ الحبلؿ فكيؼ الحراـ؟ فقاؿ ركح في ذلؾ:
 أثني عميؾ بأف باعؾ ضيؽ

 

 كأف أصمؾ في جذاـ ممتصؽ 
 

 كفيو تقكؿ ىند:
 ميرة عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةكىؿ أنا إال 

 

 سميمة أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراس تحمميا بغؿ 
 

 فإف نتجت حران كريمان فبالحر
 

 كأف يؾ أقراؼ فػػػػػػػػػػػػما أنجب الفحؿ 
 

 ان عاكأبد كما يمحظ فيما كرد أٌف الخبر في كتاب أخبار النساء أكثر إحكامان  ُُِ-ُُُفقاؿ ليا ركح.....((، أخبار النساء:
مف حيث الصنعة السردية كالجانب الفني، بما أضفاه مف زيادة عمى المتف أسيمت في تطكر عقدة الحدث باتجاه تصاعدم 
حتى يصؿ إلى نيايتو. أما في ببلغات النساء فالحدث يفتقد ألكليتو، إذ يبدأ مباشرة عند نقطة التعقيد فيو، دكف أف يشرح 

 شخصية إلى مرحمة الدعاء عمى اآلخر )الزكجة(.لنا بتسمسؿ منطقي عمة كصكؿ ال
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قابػػؿ األحػػداث عػػف طريػػؽ )الرؤيػػا( بػػأٌف تكػػكف تمػػؾ الرؤيػػا  :  الحمػػـ: قػػد تستشػػرؼ الشخصػػيةالثالثثث
عبلمة دالة لمشخصية عمى ما تنتظره أف يحصؿ مف أحداث. يركم السيكطي أف الشػاعر عمػي بػف 

ىػػػ( قػػاؿ: ))غضػػب المتككػػؿ عمػػى محبكبػػة، فجئتػػو يكمػػان، فحػػدثني أٌنػػو رأل فػػي النػػـك ِْٗالجيػػـ )ت
ؼ لػػي خبرىػػا كأم شػػيء تصػػنع. فرجػػع فاعممػػو أنيػػا ذىػػب فػػاعر اأنيػػا صػػالحتو، كدعػػا بخػػادـ فقػػاؿ: 

جالسة تغني. فقاؿ لي: أما ترل إلى ىذه تغني كأنا عمييا غضباف؟ ثـ قاؿ لي: قـ معي حتى نسمع 
 بأم شيء تغني. فقمنا حتى انتيينا إلى حجرتيا، فإذا ىي تغني:

 
 أدكر في القصر ال أرل أحدا

 

 ػػػػػػػػمنيأشػػػػػػػػػػػػكك إلػػػػػػػػيو كال يػػػكم 
 

 حتى كأٌني ركبت معػػػػػػػػػػػػصية
 

 ليست لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا تكبة تخمصني 
 

 فيؿ لنا شافع إلػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ
 

 قد زارني في الكرل فصالحني 
 

 حتى إذا ما الصباح الح لنا
 

 عػػػػػػػػػػاد  إلى ىجػػػػػره  فصػػػػػػػػػارمني 
 

   
المتككؿ ، فأحسَّت بو فخرجت إليو كأعممتو أٌنيا رأتو في النـك كقد جاءىا فصالحيا،  قاؿ: فطرب

ىػ( ما ستؤكؿ إليو نياية الخبلؼ ِْٕ. فقد استشرؼ المتككؿ )ت(ُ)فقالت ىذا الشعر كغنت فيو((
)الصمح( عف طريؽ الرؤيا، إذ تحكلت الرؤيا في الخبر إلى رسالة قصد بيا الطرفاف. إذ رأل 

ف )المتككؿ، كمحبكبة( كبلن منيما اآلخر كقد جاءه في الرؤيا ليصالحو، ليتحقؽ بذلؾ العاشقا
مقصكد تمؾ الرؤيا في إنياء الخبلؼ الدائر بينيما. فما أف رأل المتككؿ في المناـ أف محبكبة قد 
جاءت تصالحو حتى أرسؿ خادمو إلييا، ليجد الخادـ محبكبة تندب حظيا عمى فراؽ الخميفة 

 مصالحتو، كىنا محؿ االستشراؼ. كترغب في
كقد كاف حضكر االسػتباؽ كتقنيػة زمنيػة قمػيبلن إذا مػا قػيس باالسػترجاع، كربمػا يعػكد سػبب ذلػؾ إلػى 

 .(ِ)طبيعة األخبار كعنايتيا بماضي الشخصيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حانيًا: يستىي ادلذج أو انذميىيح

                                      
 .ٔٔ-ٓٔ( المستظرؼ مف أخبار الجكارم:(ُ
 .َُٓ-ُْٗ، كأخبار النساء: ّْ،ّٕلبلستزادة ينظر: الحدائؽ الغٌناء: ( (ِ
  :ٕٓيطمؽ عمييا البعض مف النقاد تسمية )الحركة السردية(، ينظر: معجـ مصطمحات نقد الركاية. 
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عة السػرد كالتغيػرات التػي تطػرأ عمػى إٌف دراسة المدة أك الديمكمػة تعػكد  إلػى ))استقصػاء سػر 
، كتشػػمؿ مظيػػريف أساسػػيف أشػػار الييمػػا جيػػرار جينيػػت األٌكؿ: (ُ)نسػػقو مػػف تعجيػػؿ أك تبطئػػة لػػو((

تسريع السرد، كأشكالو: الخبلصة، كالحذؼ حيث أٌف مقطعػان صػغيران مػف الخطػاب يغطػي مػدة زمنيػة 
المشػػػيد، كالكقفػػػة حيػػػث أٌف مقطعػػػان  شػػػكالوأطكيمػػػة مػػػف القصػػػة، كالثػػػاني: إبطػػػاء أك تعطيػػػؿ السػػػرد، ك 

 .(ِ)أك مطابقة طكيبلن مف الخطاب يقابؿ مدة قصصية ضئيمة
كالسرد ليس بإيقاع كاحد مف حيػث السػرعة، فقػد يكػكف بغيػر تحريفػات عمػى مسػتكل الترتيػب 

، ))كبػذلؾ تػؤدم تقنيػات (ّ)الزمني، كلكف ال يمكف أف تككف ىناؾ حكاية ليس بيا اختبلفات ايقاعية
راع كالتعطيؿ دكرىا في تحديد ديمكمة العبلقة التي تربط بػيف زمػف الحكايػة كطػكؿ الػنص الػذم اإلس

شػير ، كتمؾ العبلقة ))تقاس بمدة دكاـ الحكاية بالثكاني كالدقائؽ كالساعات كاألىيػاـ كاأل(ْ)تسرد فيو((
 .(ٓ)كالسنيف، كبيف الطكؿ، أم طكؿ النص مقيساى باألسطر كالصفحات((

 ع السرد كيشمؿ تقنيتي الخبلصة كالحذؼ: أكالن : تسري
شػكاؿ السػرد يمػر فييػا الػراكم بشػكؿ سػريع عمػى مػدة أالخبلصة: تمثػؿ الخبلصػة شػكبلن مػف  -ُ

، ))فتكػػػػكف األحػػػػداث مركػػػػزة كمكثفػػػػة (ٔ)زمنيػػػػة طكيمػػػػة مػػػػف غيػػػػر أف يخػػػػكض فػػػػي تفاصػػػػيميا
 تانػػكمػػكجزة، سػػكاء أكانػػت خبلصػػة اسػػتذكارية تمػػتح مكضػػكعيا مػػف أحػػداث الماضػػي، أك ك

خبلصة مستجدات ترتكز أكثر عمى ما كصمت إليو األحداث في الحاضر، فإٌنيا تكشؼ لنا 
بكامؿ الكضكح عف طبيعة العبلقة الجذرية التي تقيميا مع الزمف داخؿ السرد بحيث تتحكؿ 
الخبلصة إلى ما يشبو البكصمة التي تخبرنا بمػا حصػؿ أك يحصػؿ مػف أحػداث تيػـ ماضػي 

. كىي بػذلؾ تقنيػة زمنيػة ينػتج عنيػا (ٕ)بأقؿ إشارة أك أسرع إشعار((أك حاضر السرد، كذلؾ 
ضػػغط لمػػدة زمنيػػة طكيمػػة فػػي مقطػػع نصػػي قصػػير، فتكػػكف مسػػاحة الػػنص أصػػغر مػػف زمػػف 

 .(ٖ)األحداث في السرد

                                      
 .ٖٓالقصة: مدخؿ إلى نظرية ( (ُ
 .َُٗ-َُٖينظر: خطاب الحكاية: ( (ِ
 .ٓٔينظر: السرد في الركاية العربية: ( (ّ
 .ٓٓالسرد في قصص أنكر عبد العزيز القصيرة، نفمة حسف أحمد العزم )رسالة ماجستير(: ( (ْ
 .ّٗالكاقع كالتخييؿ: ( (ٓ
 .ُِٔينظر: نظرية السرد مف كجية النظر إلى التبئير: ( (ٔ
 .َُٗكالداللة في ركايات إسماعيؿ فيد إسماعيؿ:  البنية( (ٕ
 .ّٖ-ِٖينظر: بناء الركاية: ( (ٖ
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كرده المػالقي فػي خبػر أـ الحكػيـ أكمف امثمة التمخيص فػي كتػب أخبػار النسػاء كالجػكارم مػا 
))كلدت زينب بنت عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ ليحيى بػف الحكػـ أـ حكػيـ بنت يحيى إذ قاؿ: 

بنت يحيى. فتزكج أـ حكيـ عبد العزيز بف الكليد بف عبد الممؾ، ثـ تزكج عمييا ابنة أبي بكػر عنػده 
فطمؽ عنيا أـ حكيـ، فتزكجيا ىشاـ بف عبد الممؾ، فمما مات عبد العزيز بف الكليد تزكج ىشػاـ بػف 

، لقػد اختػزؿ الخبػر (ُ)ؾ ابنة أبػي بكػر فجمعيمػا، ثػـ طمػؽ ابنػة أبػي بكػر عػف أـ حكػيـ...((عبد المم
مدة زمنية طكيمة لخص مف خبلليا الرحمة الحياتية لزينب بنت عبد الرحمف. كقد مكٌنت ىذه التقنيػة 
الػػراكم مػػف عػػدـ الكقػػكع فػػي سػػرد كػػؿ األحػػداث الماضػػية، ال سػػيما تمػػؾ التػػي لػػيس ليػػا أم تػػأثير فػػي 

ٌنما جاء سرده مركزان عمى أىـ األحداث التي مرت بيا الشخصية.ت  طكر األحداث، كا 

كفي خبر أـ سعيد بنت سعيد بف عثماف بف عفاف إنَّيا كانت ))عند ىشاـ بف عبد الممؾ ثػـ 
طمقيػػا فنػػدـ عمػػى طبلقيػػا. فتزكجيػػا العٌبػػاس بػػف الكليػػد بػػف عبػػد الممػػؾ، ثػػـ طمقيػػا فنػػدـ عمػػى طبلقيػػا 

لعزيز بف عمر بف عبد العزيز فػدٌس إلييػا العٌبػاس أشػعب بأبيػات قاليػا، كقػاؿ لػو: إف فتزكجيا عبد ا
لػؼ دينػار، ألؼ دينار. قاؿ: فأتاىا فانشػدىا فقالػت لػو: دسػؾ العٌبػاس كجعػؿ لػؾ أانشدتيا إٌياىا فمؾ 
. يمحػػػظ أٌف التمخػػػيص قػػػد شػػػمؿ حيػػػاة الشخصػػػية كتنقميػػػا بػػػيف (ِ)لػػػؼ دينػػػار...((أفػػػأخبره عنػػػي كلػػػؾ 

يجػػاز مػػدة زمنيػػة طكيمػػة بعبػػارة أخػػرل أٌنػػو اسػػتطاع تكثيػػؼ إاج، كىػػك مػػركر مكػػف الػػراكم مػػف األزك 
احػداث ذات طػػكؿ كاتسػػاع زمنػي كبػػذلؾ تكػػكف الخبلصػة أداة مػػف أدكات الرقابػػة العاممػة فػػي الجيػػاز 

القػػػارئ، كتكػػػكف كظيفتيػػػا األكلػػػى العمػػػؿ عمػػػى  عنايػػػةاالنتقػػػائي، تعمػػػؿ عمػػػى عػػػرض مػػػا ىػػػك جػػػدير ب
 .(ّ)رة لمب الحدث كبؤرة السردالكصكؿ مباش

كرده أكقد تجتمع أكثر مف تقنية زمنية في الخبر كما في خبر الجاريػة فريػدة الصػغرل الػذم 
دخمػػػت إليػػػو أالسػػػيكطي، إذ ركل أٌف محمػػػدان بػػػف الحػػػارث قػػػاؿ: ))طمبنػػػي الكاثػػػؽ يكمػػػان فسػػػرت إليػػػو ك 

لػػى جانبػػو فريػػدة كفػػي حجرىػػا عػػكد تغنػػي. فب ، كا  ينػػا أنػػا كػػذلؾ إذ رفػػع رجمػػو كدخمػػت إلػػى دار الحػػـر
فضرب بيا صدر فريدة ضربة تدحرجت منيا مف أعمػى السػرير إلػى األرض كتفتٌػت عكدىػا، كمػٌرت 
تعدك كتصيح. فقمت لو: ما السبب في ذلؾ؟ فقاؿ: فٌكرت أف جعفران، يعنػي أخػاه المتككػؿ، يقعػد ىػذا 

تفرقنا، كضرب الدىر ضػربتو، المقعد، كتقعد معو فريدة كما قعدت معي، فمـ أطؽ الصبر...... ثـ 
كمات الكاثؽ ككلي المتككؿ. فإٌني لفػي يػـك إذ طمبنػي فػدخمت إلػى تمػؾ الػدار بعينيػا كالحجػرة بعينيػا 

                                      
 .ٕٔالحدائؽ الغٌناء: ( (ُ
 .ٖٕالحدائؽ الغٌناء: ( (ِ
 .ِٖٗينظر: العجائبي في السرد العربي القديـ، د. نبيؿ حمدم الشاىد: ( (ّ
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ذا المتككؿ قاعد عمػى سػرير الكاثػؽ كفريػدة إلػى جانبػو(( . فالتقنيػة الزمنيػة األكلػى )االسػتباؽ( إذ (ُ)كا 
سيا أف تتنبأ بما سيحصؿ الحقان مف زكاج ىػ( عف طريؽ حدِّٕاستطاعت الشخصية )الكاثؽ( )ت

ىػػ( كقػد حصػؿ. أمػا التقنيػة الزمنيػة األخػرل فيػي ِْٕالجارية فريدة الصغرل مف أخيو المتككػؿ )ت
)التمخيص( كذلؾ في عبارة الػراكم التػي لخػص فييػا جممػة مػف األحػداث )ثػـ تفرقنػا، كضػرب الػدىر 

تسػػريع الػػذم يمحػػؽ السػػرد، بحيػػث يتحػػكؿ ضػػربتو، كمػػات  الكاثػػؽ ككلػػي المتككػػؿ(. فيػػي نػػكع مػػف ال
. كمٌمػا تجػدر اإلشػارة إليػو أٌف (ِ)األخير مف جرائيا إلى نكع مف النظػرات العػابرة لمماضػي كالمسػتقبؿ

غالبان ما يككف راكيان عميمان يرل األحػداث مػف الخػارج،  السردالراكم الذم يسيطر عمى ىكذا نكع مف 
 فيحمؿ لنا الميـ بحسب اعتقاده.

 :الحذؼ -ِ

فػػي اقتصػػاد السػػرد كتسػػريع  -إلػػى جانػػب الخبلصػػة  –يقتضػػي الحػػذؼ بكصػػفو تقنيػػة زمنيػػة 
كتيرتو، بإسقاط مػدة طكيمػة أك قصػيرة مػف زمػف القػص الميػت، كمعػو يػتـ القفػز عمػى األحػداث بأقػؿ 

. فيذه التقنية تفترؽ عف سابقتيا بأٌف األخيرة ))يكجز فييا (ّ)إشارة، أك دكف إشارة في بعض األحياف
راكم كيجمؿ في سطر كاحػد مػا مدتػو عشػر سػنكات دكف أف يمغػي مػف عمػر األحػداث شػيئان، بينمػا ال

 .(ْ)شيران منيا((أيمغي الحذؼ سنكات ك 
نزؿ أعرابػػي مػػف بنػػي أسػػد ببيػػت مػػف أٌنػػو قػػد))كرده ابػػف قػػٌيـ الجكزيػػة أكمثػػاؿ ىػػذه التقنيػػة مػػا 

جعػؿ ينظػر إلييػا مػف كراء السػتر، ثػـ أعرابية مف بني تميـ ضيفان، فأتتو بقرل حاضر، كمػاء بػارد. ف
ف اردت غيػر ذلػؾ فارتحػؿ.  ؟ كػؿ، كا  راكدىا عف نفسيا، فقالت لو: يا ىذا أما يقرعػؾ اإلسػبلـ كالكػـر
فقاؿ ليا: زكجيني إذان نفسػؾ. فقالػت: األكليػاء يزكجكنػؾ. فخػاؼ أف ال يزكجػكه لمعػداكة بػيف الحيػيف، 

ان. ثػػـ عممػػكا أٌنػػو أسػػدم فقػػالكا لػػو: كاهلل إٌنػػؾ لكػػؼء فأنتسػػب إلػػى بنػػي عػػذرة فزكجػػكه فأقػػاـ عنػػدىـ زمانػػ
كػػػريـ. كلكػػػف نكػػػره أف تػػػنكح فينػػػا كأنػػػت حػػػرب لنػػػا، فحػػػؿ عػػػف صػػػاحبتنا، ككػػػاف يحبيػػػا حبػػػان شػػػديدان 

قػػاـ عنػػدىـ أ.  لقػػد تجػػاكز الػػراكم مػػدة زمنيػػة لػػـ يرغػػب الكقػػكؼ عنػػد تفاصػػيميا بقكلػػو:) (ٓ)فطمقيػػا((

                                      
 .َٓ-ْٗالمستظرؼ مف أخبار النساء كالجكارم: ( (ُ
 .ِِٓية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة، ميساء سميماف اإلبراىيـ: ينظر: البن( (ِ
  :ّٔلقد كرد الحذؼ بتسميات أخرل لدل بعض الباحثيف مثؿ )القطع(، ينظر:  قضايا السرد عند نجيب محفكظ ،

 . ّٗك)الثغرة(، بناء الركاية : 
 .ُٔٓينظر: بنية الشكؿ الركائي: ( (ّ
 .َُٗمحمد عٌزاـ: شعرية الخطاب السردم، ( (ْ
 . ٕٓ-ْٕأخبار النساء: ( (ٓ
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لتػػي أقامػػت فييػػا الشخصػػية. كقػػد تكػػكف المقصػػدية التػػي ابتغاىػػا زمانػػان( كمػػا أٌنػػو لػػـ يحػػدد تمػػؾ المػػدة ا
الػػراكم مػػف كراء ذلػػؾ الحػػذؼ ىػػك التركيػػز عمػػى الحػػدث الػػرئيس دكف الخػػكض فػػي تفاصػػيؿ جانبيػػة 

 تشتت ذىنية القارئ، مما يسيـ ذلؾ في إضعاؼ سمة التأثير التي أراد أف يحدثيا لدل المتمقي.
بيعػػة فػػي الطػػكاؼ، إذ رأل جاريػػة مػػف أىػػؿ البصػػرة، كفػػي خبػػر آخػػر ))قػػالكا كبينػػا ابػػف أبػػي ر 

. فعبػػارة (ُ)فأعجبتػػو، فػػدنا منيػػا، فكمميػػا، فمػػـ تمتفػػت إليػػو، فممػػا كػػاف فػػي الميمػػة الثانيػػة عاكدىػػا....((
)فمما كاف في الميمػة الثانيػة( تخبػر عػف تجػاكز الػراكم لمػدة زمنيػة مػف الخبػر لػـ يشػأ أف يخبرنػا فييػا 

مػػف أحػػداث مػػرت بيػػا الشخصػػية، كذلػػؾ اإلغفػػاؿ الزمنػػي الػػذم أغفمػػو  عمػػا جػػرل فيمػػا بػػيف الميمتػػيف
الٌ  ، فمـ يجد أكرد ما تـ حذفو مف أحداثكاف قد ل الراكم لـ يؤثر عمى داللة النص مف كجيو نظره كا 

 بدان مف االستغناء عنيا.
كتجدر اإلشارة إلى أٌف تقنية الحذؼ لـ ترد في كتب أخبار النساء كالجكارم سكل فػي كتػاب 

كربمػا يعػػكد سػػبب ذلػػؾ إلػػى كعػي الػػراكم كتمييػػزه بػػيف بنيػػة الخبػػر  (ِ)خبػار النسػػاء البػػف قػػي ـ الجكزيػػةأ
األىدبػػي كالخبػػر التػػاريخي، إذ األٌكؿ تػػدخؿ فػػي بنيتػػو سػػمات فنيػػة راجعػػة إلػػى المسػػاحة التػػي يمتمكيػػا 

تقنيػات التػي ذلؾ الراكم كالتي تمٌكنو مف التبلعب في بنية الخبر مف حػذؼ كتمخػيص كغيرىػا مػف ال
يممح مف خبلليا مقصد الراكم األساس )جمالية ما يركم( ال حرفيتػو كمػا فػي الخبػر التػاريخي. كمػا 

التراكـ المعرفػي الػذم امتمكػو ابػف القػي ـ نتيجػة تػأخره الزمنػي جعمتػو يكتسػب خبػرة فنيػة فػي مجػاؿ  أفٌ 
ف شػأنيا إحكػاـ بنيػة الخبػر ركاية األخبار فأخذ يضفي عمييا كؿ ما أتيح لػو مػف إمكانيػات سػردية مػ

 كتشذيبو عف كؿ ما ىك زائد ال يخدـ بنية الحدث في الخبر.
 :حانيًا: إتطاء انسرد

يقافػو، كيحػدث عنػدما ال يجػارم زمػف القػكؿ أم تسمسػؿ ا  السرد تعطيؿ الزمف ك  بإبطاءيقصد 
يـ المػادة مقتضػيات تقػد فٌ إ، فػ(3)كالحػكار في زمف القصة كما فػي حػاالت الكصػؼ كالتػأمبلت العامػة

حػداث حيػاف، أف يتميػؿ فػي تقػديـ األالحكائية عبر مسػار الحكػي تفػرض عمػى الػراكم فػي بعػض األ
، (4)ضمف حيػز نصػي كاسػع مػف مسػاحة الحكػيفي الخبرية التي يستغرؽ كقكعيا مدة زمنية قصيرة 

ا حيػػث يفقػػد السػػرد شػػيئان مػػف سػػرعتو حػػيف يعمػػد إلػػى شػػرح األفعػػاؿ كتفاصػػيميا بػػدالن مػػف عرضػػيا مٌمػػ

                                      
 .ُِِأخبار النساء: ( (ُ
 .ََِينظر: أخبار النساء: ( (ِ
 .ُٖٖينظر: نظرية البنائية في النقد األدبي: ( (ّ
 .ِْٓينظر: معجـ السرديات: ( (ْ
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. كعمػػؿ ىػػذه اآلليػػة )إبطػػاء السػػرد( يختمػػؼ عػػف (ُ)يػػؤدم إلػػى التػػكازف بػػيف زمػػف القػػكؿ كزمػػف القصػػة
عمؿ اآللية السابقة مف حيث التعامؿ مع حركة سػير األحػداث، ففػي الكقػت الػذم تعمػؿ فيػو األكلػى 

ييف عمػػى تسػػريع الحركػػة أك تعجيميػػا، تعمػػؿ الثانيػػة عمػػى تخفيفيػػا أك إيقافيػػا بكسػػاطة مظيػػريف سػػرد
 ىما: الحكار كالكصؼ.
ل: احلىار:

ّ
 ادلظهر األو

يعػػٌد الحػػكار كسػػيمة ))مػػف كسػػائؿ السػػرد، كتكمػػف أىميتػػو بككنػػو محػػكران تسػػتقطب حكلػػو فكػػرة 
القصة كمضمكنيا العميؽ، كيمكف أف يككف ىػدفان فنيػان كبيػران، بككنػو معيػاران نفسػيان دقيقػان، يسػتطيع أف 

 .(ِ)كحذؽ((يضيؽ نفسيات الشخصيات الفنية بذكاء 
كيسيـ الحكار بكصفو نمطان تكاصػميان فػي تبػادؿ كتعاقػب األشػخاص، عمػى اإلرسػاؿ كالتمقػي،    

كفػػي تجػػاكز الكظيفػػة اإلخباريػػة إلػػى كظيفػػة أرقػػى، مػػف خػػبلؿ التكسػػؿ بمػػا ىػػك جمػػالي التػػأثير فػػػي 
صػيغ المتمقػي، إذ يسػمح بػالتخمص مػف جمػكد األسػمكب األدبػي مػف خػبلؿ اسػتعماؿ ألفػاظ كتعػابير ك 

 .(ّ)مستفادة مف المغة الحية
، مػػػف الشخصػػػيات (ْ)كيمكػػػف أف يعػػػرَّؼ الحػػػكار بأنػػػو ))تبػػػادؿ الكػػػبلـ بػػػيف اثنػػػيف أك أكثػػػر((
تػو يىمأ، كىنػا تكمػف (ٓ)القصصية، إذ يغيب صػكت الػراكم متنػازالن عػف مكانػو لمشخصػيات المتحػاكرة

نتيجة لػذلؾ يسػاعد المتمقػي ككنو  يسيـ في رسـ الشخصيات كالكشؼ عف أفكارىا، كعكاطفيا، كىك 
. كال تقؼ كظيفة الحكار عند حدكد رسـ (ٔ)عمى استيعاب الشخصية بكؿ إبعادىا الداخمية كالخارجية

ٌنما ))لو دكر ميـ في بناء الحدث عف طريؽ الحكار المتبادؿ بيف الشخصيات،  رسـ الشخصيات، كا 
 .(ٕ)كالشخصية((كذلؾ فإف الحكار يكشؼ عف الزماف كالمكاف بكصفيما إطاران لمحدث 

كيػػؤتى بػػالحكار لكسػػر رتابػػة السػػرد التػػي يقػػـك بيػػا الػػراكم، كمػػف ثػػـ يسػػيـ فػػي تنػػكع كجيػػات 
سػػػػػقاطات الذاتيػػػػػة، كجعميػػػػػـ يتكممػػػػػكف فػػػػػي إطػػػػػار المكضػػػػػكعية النظػػػػػر، كتجريػػػػػد الشػػػػػخكص مػػػػػف اال

                                      
 .ُٕٔ-ُٔٔينظر: تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي: ( (ُ
 .ُٔٓنقد اإلسبلمي المعاصر، محمد سالـ سعداهلل: أطياؼ النص، دراسات في ال( (ِ
 .ُْينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ: ( (ّ
 .ٖٕمعجـ المصطمحات األدبية المعاصرة: ( (ْ
 .ِِْينظر: بنية السرد في القصص الصكفي: ( (ٓ
 .ُّٔينظر: قضايا الفف القصصي، د. يكسؼ نكفؿ: ( (ٔ
 .ُٖٔية الحرب في العراؽ: البناء الفني لركا( (ٕ
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و كثيران ، فضبلن عف ))ككنو نمطان مف أنماط التعبير في القصة، كأحد عناصر نمائيا، إذ أنٌ (ُ)كالحياد
 . كليذا الحكار أنكاع:(ِ)ما يسيـ في تطكر أحداثيا كاستحضار الحمقات المفقكدة منيا((

 : احلىار اخلارجي -ُ

كال تطػػرأ فيػػو عمػػى  (ّ)كىػػك الحػػكار الظػػاىرم المنطػػكؽ الػػذم يجػػرم بػػيف شخصػػيتيف أك أكثػػر
ٌنمػا ينقػؿ الكػبلـ نقػبلن حرفيػان؛ ألٌف الػذم ))ينطػؽ بػو شػخص يخػرج  الكبلـ أية تعديبلت أك تغييػرات كا 

كعػػادة مػػا نجػػد فػػي مثػػؿ ىػػذا . (ْ)مػػف نفسػػو كعقمػػو كقمبػػو ككاقعػػو، فالصػػكت صػػكتو كالكػػبلـ كبلمػػو((
، سألت، أجبت كما أشبو ذلؾ  .(ٓ)المكف مف الحكارات مؤشران لفظيان نحك: قاؿ، قمتي

كتكمػػف أىميػػة الحػػكار الخػػارجي، فػػي ككنػػو يسػػمح بالكشػػؼ عػػف كثيػػر مػػف األمػػكر المتعمقػػة 
الشخصػػيات السػػردية كالكشػػؼ عػػف مبلمحيػػا الفكريػػة إذ ))تقػػٌدـ الشخصػػية نفسػػيا لممكضػػكع معبػػرة ب

بصػدؽ عػف أفكارىػػا، كمشػاعرىا كمكاقفيػػا مػف غيػػر تػدخؿ مػػف السػارد، الػػذم اسػتعمؿ ىػػذا النػكع مػػف 
. كقػد فٌضػؿ) فػاتح عبػد (ٔ)الحكار، كقد استغمو بكافة مستكياتو لتقػديـ الشخصػيات كتطػكير مكاقفيػا((

لسػػػػبلـ( إطػػػػبلؽ كصػػػػؼ الحػػػػكار التنػػػػاكبي عمػػػػى الحػػػػكار المباشػػػػر، ))ذلػػػػؾ أٌف التنػػػػاكب ىػػػػك السػػػػمة ا
، إذ )) تتنػاكب فيػو شخصػيتاف أك أكثػر الحػديث فػي إطػار مشػيد داخػؿ (ٕ)اإلجرائية الظػاىرة عميػو((

. كىػػذا النػػكع مػػف الحػػكار ىػػك األكثػػر شػػيكعان فػػي كتػػب أخبػػار (ٖ)العمػػؿ القصصػػي بطريقػػة مباشػػرة((
ء كالجكارم، كمف أمثمة ذلؾ الحكارات التي حصمت بيف معاكية كالنسكة المكاتي كفدف عميو كما النسا

في خبر دارمية الحجكنية ككانت امرأة سكداء، كثيرة المحـ، فبعػث إلييػا معاكيػة ))كجيػئ؟ بيػا؟ فممػا 
 رآىا قاؿ ليا:

 كيؼ حالؾ يا بنت حاـ؟
 . يضر المرء نسب أموقالت: بخير، كلست لحاـ، كلكني ابنة أبيؾ، كلف 

                                      
 .ُِٖينظر: معجـ مصطمحات نقد الركاية: ( (ُ
 .ُٖٗالفف كاآلدب، بحث في الجماليات كاألنكاع األدبية ميشاؿ عاصي: ( (ِ
 .ّْٗينظر: المصطمح السردم في النقد األىدبي العربي الحديث: ( (ّ
 .ْٔالشعرية:  ((ْ
 .ِّٔينظر: المرآة كالنافذة، سمير خكراني: ( (ٓ
 .ُٔاألبعاد الداللية لمحكار الشعرم في ديكاف عباس بف األحنؼ، عميو خكني )رسالة ماجستير(: ( (ٔ
 .ُْالحكار القصصي، تقنياتو كعبلقاتو السردية، فاتح عبد السبلـ: ( (ٕ
 . ُْالحكار القصصي: ( (ٖ
 تريد أف أميا سكداء ال أباىا 
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 قاؿ: صدقت، فيؿ تعمميف لـ بعثت إليؾ؟
 قالت: يا سبحاف اهلل العظيـ، ال يعمـ الغيب إال اهلل.

 بغضتني، كعبلـ كاليتو كعاديتني؟أقاؿ: بعثت إليؾ أسألؾ عبلـ أحببت عميان ك 
 قالت أك تعفيني يا أمير المؤمنيف مف ذلؾ؟

 قاؿ: ما كنت بفاعؿ، كال أعفيؾ!
أما إذا أبيت عمٌي فإٌني أحببت عميان عمى عدلو في الرعية، كقسمتو بالسػكية، كأبغضػتؾ عمػى قالت: 

عطائػو  قتالؾ مف ىك أكلػى بػاألمر منػؾ، كطمبػؾ مػا لػيس لػؾ. ككاليػت عميػان عمػى حٌبػو المسػاكيف، كا 
 أىؿ السبيؿ، كفقيو في الديف.....

 قاؿ معاكية: فمذلؾ انتفخ بطنؾ، ككبر ثديؾ، كعظمت عجيزتؾ!
 قالت: يا ىذا، بيذا كاهلل يضرب المثٌؿ !

ذا كبػر  قاؿ معاكية: يا ىذه ارفقي فإٌني لـ أقؿ إال خيران، أٌنو إذا انػتفخ بطػف المػرأة تػـ خمػؽ كلػدىا، كا 
ذا عظمت عجيزتؾ ثقؿ مجمسيا. فرجعػت كسػكنت. ثػـ قػاؿ ليػا معاكيػة:  ثدييا حسف غذاء كلدىا، كا 

 ىؿ رأيت عميا قط؟
 رأيتو. قالت: أم كاهلل لقد
 قاؿ: كيؼ رأيتو؟

 قالت: رايتو شثف القدـ كالكؼ، لـ يعب بالممؾ، كلـ تشغمو النعمة.
 قاؿ: فيؿ سمعت كبلمو؟

 قالت: نعـ.
 قاؿ: كيؼ سمعتو؟

 قالت: كاف يجمك القمكب مف العمى كما يجمك الزيت الٌطست مف الصدأ.
حػػػكارات الػػػدائرة بػػػيف معاكيػػػة . إٌف طبيعػػػة ال(ُ)قػػػاؿ: صػػػدقت. ىػػػؿ لػػػؾ مػػػف حاجػػػة؟...............((

كالنسكة الكافدات إليو، يحكميا الطػابع السػجالي، إذ يحػاكؿ كػؿ طػرؼ أف يثبػت أحقيػة مػا يعتقػد بػو. 
، كىػك نػكع (ِ)كما يمحظ مف جميػع األخبػار الػكاردة لتمػؾ النسػكة أف نيايتيػا كانػت بػإكراـ معاكيػة ليػفٌ 

ف كػاف المقابػؿ مف الدىاء السياسي إذ حاكؿ معاكية أف يظير نفسو بمظ ير الخميفة الحميـ الكػريـ كا 
 خصمو.

                                      
 .ِْ-َْأخبار الكافدات: ( (ُ
 .ِٕ، َٕ، ٔٔ، ِٔ، ٗٓ، ُٓ، ْٔ، ّْ، ِّ، ِٔالكافدات: ينظر: أخبار ( (ِ
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كفي خبر آخر ))قالت حميدة لركح بف زنباع: إٌف فيؾ ألربػع خصػاؿ مػا يسػكد عمػييٌف أحػد. 
با لؾ فك اهلل إف الخصمة الكاحدة لتفسد الرجؿ السيد. قالت: أمػا الكاحػدة فإنػؾ مػف أقاؿ: كما ىي ال 

ثالثػة فأٌنػؾ غيػكر، كأمػا الرابعػة فأٌنػؾ بخيػؿ. قػاؿ ركح: مػا قكلػؾ ا الثانيػة فإٌنػؾ جبػاف، أمػا الجذاـ، أمٌ 
ا قكلػؾ أنػي إٌني مف جذاـ فحسب المرء أف يكػكف مػف صػالح مػف ىػك منػو أم مػف صػالح قكمػو، كأٌمػ

ا قكلػؾ أنػي غيػكر فػك اهلل أنػي جباف فإٌف مالي نفس كاحدة، كلك كاف لي نفساف جدت بأحدييما، كأٌمػ
ا قكلػػؾ أنػػي بخيػػؿ فػػك اهلل مػػا فػػي مػػالي فضػػؿ عػػف المئيمػػة مثمػػؾ، كأٌمػػ لجػػدير بػػالغيرة عمػػى الكرىػػاء

. إٌف الحػػػكار الػػػدائر بػػػيف حميػػػد كركح بػػػف زنبػػػاع يقػػػـك عمػػػى (ُ)ذىبػػػي فأنػػػت طػػػالؽ((اقػػػكمي كلكػػػف 
المكاجيػػة المسػػتندة عمػػى الػػتيجـ كالصػػداـ، كيخػػتص بعدكانيػػة كبغػػي حميػػدة، إذ تسػػتيدؼ النيػػؿ مػػف 

مآخػذىا، كمػف ثػـ  سػكيغكدل إلػى إثػارة االنفعػاؿ لػدل ركح بػف زنبػاع كتاآلخر)زكجيا( معنكيان، مٌمػا أ
فػي كضػع معػٌيف داخػؿ المشػيد،  -بفعؿ المكقؼ -طبلقيا. فيذا النكع مف الحكار يضع المتحاكريف 

إذ العػرض ))ىنػا صػػيغة مشػيدية مجسػدة لمشخصػػيات كىػي فػػي حالػة الكػبلـ. كتظيػػر ىنػا عبلمػػات 
 .(ِ)فردات المتداكلة في الحكار((ردكد األفعاؿ مف خبلؿ داللة الم

ؿ فيو الحكار الخارجي مع مػا كقػع بػيف يتمثٌ  ان آخر  ان كتقٌدـ لنا كتب أخبار النساء كالجكارم خبر   
ىػػػ( كجاريتػػو ماريػػة مػػف عتػػب أدل إلػى تمنػػع كػػؿ طػػرؼ عػػف اآلخػػر، ))فيػػي ُُٗىػاركف الرشػػيد )ت

، فطمب يحيى بف (ّ)ؼ الممؾ يأبى ذلؾ((بعزة داٌلة المعشكؽ تأبى أف تعتذر، كىك بعزة الخبلفة كشر 
سػػيؿ عمػػى ىػػاركف يىػػػ(، أف يقػػكؿ شػػعران ُِٗىػػػ( مػػف العبػػاس بػػف االحنػػؼ)تَُٗخالػػد البرمكػػي)ت

 ثر في قمبو. فنظـ العباس بف االحنؼ لو:أالرشيد مسألة االعتذار لمارية، لما ليا مف 
 ضبي تغ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػما مي العاشقاف كبلىػي 

 

 متجٌنب ككبلىما مستكحد 
 

 صٌدت مغاضبة كصٌد مغاضبا
 

 بي تعى عالج مي ككبلىما مما يي  
 

 ـػػػػػػػػػػػػػيي حبتؾ الذيف ىجرتى أراجع 
 

ـى  إفٌ    ما يتجنبي قػػػػػػػمٌ  المتٌي
 

                                      
 المرأة الحمقاء 
 .َُُببلغات النساء: ( (ُ
 .ِْالحكار القصصي: ( (ِ
 .َٔالمستظرؼ مف أخبار الجكارم: ( (ّ

 كركاية الديكاف فييا اختبلؼ: 
 ضبي تغ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػما مي العاشقاف كبلىػي 

 

 متطٌرب ؽك شككبلىما مت 
 

 اراغمكصٌد م غمةراصٌدت م
 

 بي تعى عالج مي ككبلىما مما يي  
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 ب إف تطاكؿ منكمػػػػػػػػػاإٌف التجنُّ 
 

 **لو فعٌز المطمب كدب السمُّ  
   

ربعة أبيات، فإف كاف فييا مقنع كجيت بيا. بمغ الكزير أٌني قد قمت أأثـ قاؿ ألحد الرسؿ: 
 فعاد الرسكؿ كقاؿ: ىاتيا ففي أقؿ منيا مقنع. فكتب األبيات ككتب تحتيا أيضان:

 البد لمعاشؽ مػػػػػػػػف كقػػػػفة
 

 الكصؿ كالىصٍرـ فتككف بي 
 

 حتى إذا اليجر تمادل بو
 

 راجع مف يػػػػػػيكل عمى رغػػػػػػـ 
 

شػبو بمػا نحػف فيػو مػف ىػذا الشػعر: كاهلل ألرشيد: فقاؿ: كاهلل ما رأيت فدفع الرقعة يحيى إلى ا
نػػت المقصػػكد بػػو.  فقػػاؿ الرشػػيد: يػػا غػػبلـ ألكػػأني قصػػدت بػػو. فقػػاؿ يحيػػى: كاهلل يػػا أميػػر المػػؤمنيف 

 ىات نعمي، فإٌني كاهلل أراجعيا عمى رغـ. فنيض، كأنيضو السركر أف يأمر لمعباس بشيء.
يء الرشيد إلييا قامت فتمقتو، كقالت: كيؼ ذلؾ يا أمير ثـ إٌف مارية لما عممت بمج

 المؤمنيف؟
 فأعطاىا الشعر، كقاؿ: ىذا الذم جاء بي إليؾ.

 قالت: فمف قالو؟
 حنؼ؟قاؿ: العباس بف األ
ـى ككفئ؟  قالت: فب

 قاؿ: ما فعمتي بعد شيئان.
 فقالت: كاهلل ال أجمس حتى يستكفي؟

لػػؾ، كأمػػر يحيػػى بػػدكف مػػا أمػػرت، كحمػػؿ عمػػى مػػرت ىػػي لػػو بػػدكف ذأفػػأمر لػػو بمػػاؿ كثيػػر، ك 
. إٌف الحػػكار الػػدائر بػػيف الشخصػػيات يتسػػـ بالبسػػاطة، كيعتمػػد السػػؤاؿ كالجػػكاب المباشػػر. (ُ)بػػرذكف((

 كىك قد نشأ بفعؿ مناسبة الحدث، فالكبلـ المتبادؿ لـ يأت إال في محمو.
 :الحكار الداخمي -ِ

مشػاعرىا كأفكارىػا الباطنيػة مػف غيػر يعرؼ الحكار الػداخمي عمػى أٌنػو تعبيػر الشخصػية عػف 
. إذ يختص بالػذات كحػدىا، كيػدكر بػيف (ِ)افتراض كجكد متمؽ سامع أك مخاطب، فيك حكار أحادم

، كىػػي مقكلػػة غيػػر معمنػػة، يرجػػع حصػػرىا نفسػوالشػخص كذاتػػو، فيكػػكف مرسػػبلن كمسػػتقببلن فػػي الكقػػت 
                                      

 .ُٔ-ٗٓالمستظرؼ مف أخبار الجكارم: ( (ُ
  لقد فٌضؿ عبد الممؾ مرتاض مصطمح )المناجاة( بدؿ الحكار الداخمي )المكنكلكج(، معرفان إياه بأنو ))حديث النفس

-ُٖٓمية )الحكار الخفي( ينظر: بناء الركاية: ، أما سيزا قاسـ فقد اصطمحت عميو تسُّٖلمنفس((، في نظرية الركاية: 
ُٓٗ. 
 .ّْٓينظر: المصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث: ( (ِ
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َُُ 

لممشيد أبعادان لتصكير الصراعات  داخؿ النفس، كمف الثابت أٌف تعبير النفس عف انفعاالتيا يضيؼ
 .(ُ)في باطف الشخصية، كما يعتمميا مف مشاعر كأحاسيس

إٌف تتبػع كتػب أخبػػار النسػاء كالجػػكارم يفضػي بنػػا إلػٌى أف ىػػذا النػكع مػػف الحػكار قميػػؿ كركده 
فػي تمػػؾ الكتػب. مػػف ذلػؾ مػػا جػاء فػػي خبػػر عبػد اهلل بػػف عكرمػة لمػػا تزكجػت امػػرأة عبػد الػػرحمف بػػف 

قسػػمت أاٌل تتػػزكج بعػػده قػػاؿ: ))فبمػػغ ذلػػؾ منػػي كػػؿ غػػيض، أىشػػاـ المخزكمػػي بعػػده، كقػػد حػػارث بػػف 
ذا ىػػي قػػد أعجمػػت عػػدتيا كقػػد بقػػي عمييػػا أربعػػة أيػػاـ...(( ، إٌف ىػػذا الحػػكار (ِ)كاحتسػػبت حسػػابيا، كا 

يفسػػح المجػػاؿ أمػػاـ القػػارئ لئلطبللػػة عمػػى عػػالـ الشخصػػية الػػداخمي، كمػػا يجػػكؿ فييػػا مػػف مشػػاعر 
بلؿ حػػديث الشخصػػية مػػع نفسػػيا، فيصػػبح ىػػذا الػػنمط مػػف الحػػكار كػػالمرآة العاكسػػة كأفكػػار، مػػف خػػ

لمشاعر الشخصية، كلكاله لما عرفنا مبمغ الغيظ الػذم بمغتػو شخصػية عبػد اهلل بػف عكرمػة إثػر عػدـ 
ىػػذا الحػػكار الػػذم  فٌ إكفػػاء المػػرأة لزكجيػػا، كلمػػا تمكنػػا مػػف الكلػػكج إلػػى باطنيػػا لمعرفػػة مكقفػػو منيػػا. 

خصػػية مػػع ذاتيػػا كشػػؼ لنػػا الصػػراع الػػذم يكػػكف بػػيف الشػػخص كذاتػػو ك))كػػذلؾ يزيػػد فػػي أجرتػػو الش
حبكة النص كالفعؿ الفني، ألنو يمتزج مع السرد فيك يقـك عمى تصكير التجربة الفنية، كييػدؼ إلػى 

. كمػف ذلػػؾ (ّ)تكصػيؿ اليكيػة الذىنيػة ببراعػػة كيكشػؼ عػف طبقػػة مػف الػكعي المرتبطػػة بالشخصػية((
رجـ أفخرجت كجئت بما طمب، فإذا الحس منيـ، كال أثر ليما، فجعمت اطيؿ الذكر، ك )قاؿ: ) أيضان 

ى عمػى جمػر الغضػا قمػالظٌف، حتى إذا جف الميؿ كفي قمبي لييب النيػراف....، فبقيػت طػكؿ ليمتػي أت
 .(ْ)عرؼ أيف أنا((أال 

كر نفسيا لقد رسـ لنا الحكار صكرة الشخصية كمكقفيا إزاء ما يحيط بيا، ))فالشخصية تحا 
لتكشؼ عف ىكاجسيا كانفعاالتيا كدكافعيا كرغباتيا، مما يؤدم إلى نقؿ المتمقػي بصػكرة مباشػرة إلػى 

 .(ٓ)أعماؽ الشخصية نفسيا المتكممة((
ثر ترؾ العاشقيف لػو كحيػدان، مػف دكف إي يعيشيا الرجؿ، تفحاؿ االضطراب كالقمؽ النفسي ال
اخمي بمػا كظفػو مػف مفػردات جػاءت لتنطبػؽ كحالػة القمػؽ أف يعمماه بمكانيما، جسدىا لنا الحكار الػد

 كاالنتظار.

                                      
 .ٕٓينظر: لغة الحكار في القرآف الكريـ، فكزم سييؿ نزاؿ: ( (ُ
 .ُُٖ/ْعيكف األخبار: ( (ِ
  .ُٓاألبعاد الداللية لمحكار الشعرم في ديكاف عباس بف األحنؼ: ( (ّ
 .ُّٔأخبار النساء: ( (ْ
 .َُّالنقد التطبيقي التحميمي: ( (ٓ
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، كىػػك يختمػػؼ عػػف (ُ)إٌف ىػػذا الحػػكار الػػداخمي غيػػر المسػػمكع كال المنطػػكؽ يػػدعى بػػالمكنكلكج
المناجاة النفسية مف حيث عبلقتيما بحكار الشخصية، ففػي المنكلػكج تفكػر الشخصػية لكحػدىا، كفػي 

قد يستدعي كجكد متمؽ عمػى سػبيؿ المصػادفة، كمػا فػي خبػر أـ . مما (ِ)المناجاة تفكر بصكت عاؿ
مسمـ الخكالنية، إذ قالت لزكجيا: ))يا أبا مسمـ، قد حضر الشتاء كلػيس لنػا كسػكة كال طعػاـ كال إداـ 
كال حػػػذاء كال حطػػػب، فقػػػاؿ تريػػػديف مػػػاذا؟ قالػػػت: تػػػأتي معاكيػػػة فيػػػك بػػػؾ أعػػػرؼ. قػػػاؿ: كيحػػػؾ أنػػػي 

 اهلل عز كجؿ. فمما أكثرت عميو قاؿ: طمب حاجتنا إلى غيرأألستحي أف 
كيحؾ! جيزيني ثـ عمد إلى المسجد فقاؿ: إليي، إٌف أـ مسمـ بعثتني إلى معاكية، كأنػا إٌنمػا 
خرجت إليػؾ. كأنػت تعػرؼ حػاجتي. قػاؿ: فمكػث يكمػو ذلػؾ فػي المسػجد. فممػا صػٌمى النػاس العشػاء 

تعػػرؼ حػػالي فيمػػا بينػػي كبينػػؾ، كقػػد  اآلخػػرة، كخػػبل لػػو المسػػجد، جثػػا عمػػى ركبتيػػو ثػػـ قػػاؿ: الميػػـ قػػد
ٌنمػا معاكيػة خمػؽ مػف  سمعت مقالة أـ مسمـ كقد بعثتني إلى معاكية.... كخػزائف الػدنيا كميػا بيػدؾ، كا 
خمقؾ..... كرجؿ مف آؿ معاكية في المسجد يسمع مقالتو. قاؿ فخرج يشتد حتى دخؿ عمػى معاكيػة 

جد. كرجػػؿ ينػػاجي ربػػو مناجاتػػو كمػػا ينػػاجي فقػػاؿ: يػػا أميػػر المػػؤمنيف، عجبػػان سػػمعتو آنفػػان فػػي المسػػ
 .(ّ)اإلنساف اإلنساف...((

ؿ معاكيػػة أك غيػػره، كلكػػف آإٌف ابػػا مسػػمـ لػػـ يقصػػد مػػف مناجاتػػو أف يسػػمع ذلػػؾ الرجػػؿ مػػف 
ٌف  بػبلغ معاكيػػة بيػا. فالمناجػػاة كا  تفكيػره بصػكت عػػاؿ ىػك مػػف قػاد ذلػػؾ الرجػؿ إلػػى سػماع مناجاتػػو كا 

أٌنيػػا تقػػـك عمػػى التسػػميـ بكجػػكد جميػػكر حاضػػر كمحػػدكد، كذلػػؾ كػػاف يتحػػدث بيػػا عمػػى انفػػراد، إال 
يعطييػػا مزيػػدان مػػف السػػمات الخاصػػة.... كأىػػـ ىػػذه السػػمات زيػػادة التػػرابط، كذلػػؾ ألٌف غرضػػو ىػػك 

 .(ْ)تكصيؿ المشاعر كاألفكار المتصمة بالحبكة الفنية كبالفعؿ الفني
ا رجؿ أعمػى يطػكؼ بالبيػت كىػك كركم عف رجؿ مف بني راسب أٌنو قاؿ: ))كنت أطكؼ بالبيت فإذ

. ككاف ذلؾ (ٓ)ما تتقي اهلل؟ قاؿ: إف لي شأنا...((أيقكؿ: الميـ أغفر لي كما أراؾ تفعؿ. قاؿ فقمت: 
ىػ( عمى كجيو يـك مقتمو فدعت عميو نائمة بف الفرافصة ّٓذلؾ الرجؿ قد لطـ عثماف بف عفاف )ت

. كمػا يمحػظ أف ذلػؾ الرجػؿ كػاف (ٔ)نبػؾعمػى بصػيرتؾ، كال غفػر ذأ)امرأة عثمػاف(: يػٌبس اهلل يػدؾ، ك 

                                      
 .ُِٖينظر: دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية، سميماف الطراكنة: ( (ُ
 .َِٗينظر: معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة: ( (ِ
 . ٖٔ-ٖٓالحدائؽ الغٌناء: ( (ّ
 .ُِٕينظر: الحكار القصصي: ( (ْ
 .ُٓ-َٓ، كأخبار النساء: َُُ، كببلغات النساء: ََُ/ْ، كينظر لبلستزادة: عيكف األخبار: ّْالحدائؽ الغٌناء: ( (ٓ
 .ّْ( ينظر: الحدائؽ الغٌناء :(ٔ
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يناجي ربو بالبيت العتيؽ، كما جذب الراكم إليو ىك تجسيد تمؾ األفكار الداخمية لدل الشخصية في 
 ىيئة صكت مسمكع.

لػػذا فػػإٌف الحػػكار الػػداخمي بكصػػفو أحػػد أدكات السػػرد، يعمػػؿ عمػػى تكصػػيؿ األفكػػار كالمشػػاعر 
 يكشؼ عف خبايا الصدكر.  التي تختمج نفس الشخصية إلى اآلخر، فيك

إٌف الحكار الداخمي بنكعيو قميؿ كركده في كتب أخبار النساء كالجكارم إذا مػا قػيس بػالحكار 
الخارجي. ككاف مف المتكقع أف يٌطرد استعماؿ األٌكؿ؛ كذلؾ ألٌنو يتناسب كطبيعة المرأة فيما يتصؿ 

تػب بحالػة مػف الضػغط النفسػي الػذم بيمس الحديث، كالسيما أف )المناجاة( قد ارتبطػت فػي تمػؾ الك
تعيشو الشخصية، فتحاكؿ أف تفرغ تمؾ الضغكطات مف خبلؿ حالة كصؿ مع اآلخر)اهلل( لمتخفيػؼ 
عٌما يقع عمييا، كما حصؿ ىك العكس تمامان إذ الرجؿ ىك مف عانى ذلؾ الضغط  بسبب مف امػرأة 

 فرافصة.أبي مسمـ، كذلؾ الرجؿ الذم دعت عميو نائمة بنت ال خبرما في ك
إف ذلػػػؾ يبػػػيف لنػػػا مػػػدل المسػػػاحة التػػػي كانػػػت تتحػػػرؾ فييػػػا المػػػرأة كمػػػا تتمتػػػع بػػػو مػػػف قػػػكة 
الشخصية كحرية التعبير، إذ ىي ليست ضعيفة كػي تخفػي صػكتيا، كال عػكرة كمػا اسػتقر الحقػان فػي 
المدكنة الفقيية، كىك كصؼ ))لػـ يػرد فػي كتػاب كال سػنة صػحيحة متفػؽ عمييػا، كلكنػو تعبيػر شػائع 

، كما أٌف غمبة الحػكار الخػارجي يبػيف كػذلؾ فاعميػة المػرأة كدكرىػا المحػر ؾ (ُ)كثير مف الفقياء(( عند
ف حػاكؿ الػراكم أف يجعػؿ منيػػا معنػى يكٌجيػو كيفمػا يشػاء، إال أف صػكتيا يػػأبى إاٌل  لؤلفعػاؿ، فيػي كا 

ة مع قكة الجسد أف يستمر فميس لممرأة إاٌل صكتيا الذم مف خبللو تسير األشياء في نكع مف المكازن
 –التػي يمتمكيػا الرجػػؿ، بػؿ أٌف صػكتيا كثيػػر مػا غمػب اآلخػػر )الرجػؿ( بمػا يٌدعيػػو مػف كمػاؿ أماميػػا 

 ، كبما يمتمكو مف فارؽ جسماني يتفكؽ بو عمييا.-فيي ناقصة عقؿ كديف، كحظ 
 :ادلظهر انخاني: انىصف

أٌنػػػػو الكصػػػػؼ تقنيػػػػة زمانيػػػػة يصػػػػعب أف يخمػػػػك منيػػػػا أم نػػػػص سػػػػردم، كيعػػػػرؼ الكصػػػػؼ ب
))الخطػػػاب الػػػذم يسػػػـ كػػػؿ مػػػا ىػػػك مكجػػػكد فيعطيػػػو تميػػػزه الخػػػاص كتفػػػرده داخػػػؿ نسػػػؽ المكجػػػكدات 

ذا مػػا كػػاف مػػف الممكػػف الحصػػكؿ عمػػى نصػػكص خالصػػة فػػي (ِ)المشػػابية لػػو أك المختمفػػة عنػػو(( . كا 
السػػرد، فإٌنػػو مػػف الصػػعكبة أف نجػػد سػػردان خالصػػان، فػػالنص فػػي جممتػػو ينقسػػـ عمػػى مقػػاطع كصػػفية، 

 .(ّ)دية، كأيضان إلى حكاركمقاطع سر 

                                      
 .َُُنقد الخطاب السمفي، ابف تيمية نمكذجان، رائد السميكرم: ( (ُ
 .َٔكظيفة الكصؼ في الركاية، عبد المطيؼ محفكظ: ( (ِ
 .َِٓعربية: ينظر: الزمف في الركاية ال( (ّ
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َُْ 

فيػػذه التقنيػػة تيػػدؼ إلػػى إيقػػاؼ أك إبطػػاء حركػػة السػػرد المتناميػػة إلػػى األمػػاـ بغيػػة التأمػػؿ أك 
، كبػذا فػإٌف الكصػؼ يػرتبط ارتباطػان عكسػيان مػع السػرد، ))فكممػا بػرزت المقػاطع الكصػفية، (ُ)شيء ما

صية في مقطعيا الكصفي، فيتمدد أبطأ السرد كتقمص الزمف الحكائي ليفسح المجاؿ لمسارد أك الشخ
 .(ِ)الخطاب كتزداد سعتو في صفحات النص((

كقد تنكعت األكصاؼ الكاردة في كتب أخبار النساء كالجكارم بيف كصؼ لمشخصيات 
 ككصؼ لؤلماكف:

 :وصف انشخصياخ - أ

لقػػد كانػػت األكصػػاؼ التػػي كسػػـ بيػػا ركاة كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم الشخصػػيات مقػػاطع 
جمؿ قصيرة ال تتجػاكز بضػعة كممػات ))كىػذا نصػر بػف حجػاج بػف عػبلط البيػزٌم،  تأتي عمى شكؿ

، ككػػاف ))سػػعيد بػػف بيػػاف التغبمػػي سػػيد بنػػي تغمػػب، ككانػػت تحتػػو بػػرة، (ّ)ككػػاف مػػف أجمػػؿ النػػاس((
، كالمبلحػػػػظ عمػػػػى تمػػػػؾ األكصػػػػاؼ أٌنيػػػػا تتعمػػػػؽ بالجانػػػػب الشػػػػكمي (ْ)ككانػػػػت مػػػػف أجمػػػػؿ النسػػػػاء ((

يا األخػػرل التػػي تمتػػاز بيػػا، كىػػذا الػػنمط مػػف الكصػػؼ ىػػك الغالػػب عمػػى كتػػب لمشخصػػية دكف سػػمات
 .(ٓ)أخبار النساء كالجكارم

غيػػر أٌف ذلػػؾ ال يعنػػي خمػػك تمػػؾ الكتػػب مػػف األكصػػاؼ التػػي تحػػاكؿ تجػػاكز الييئػػة الشػػكمية  
إذ لمشخصية، كالدخكؿ إلى بكاطنيا الستكناه سماتيا النفسية كما في خبػر عبػد اهلل بػف يزيػد الحنفػي 

تزكج ))امرأة حسناء، ككاف رجبلن ثقيبلن جسيمان ظريفان فأحبيا حبان شػديدان ككػاف مػف أشػد النػاس غيػرة، 
فػػدعاه حبػػو ليػػا، كشػػدة غيرتػػو عمييػػا، أف خػػرج بيػػا إلػػى بعػػض البػػكادم فػػابتنى ليػػا قصػػران كسػػكف بػػو 

يػػا النفسػػية . فقػػد تجػػاكز الػػراكم مبلمػػح الشخصػػية الخارجيػػة إلػػى كصػػؼ طباع(ٔ)كأقػػاـ معيػػا مػػدة((
)الغيرة(، كىك كصؼ مٌيد لطبيعة الحدث القادـ بأف ابتعد بيا عف أعيف الناس ليبتني ليا سػكنان فػي 

 بعض البكادم لشدة غيرتو عمييا.
يعٌد كتاب المستظرؼ مف أخبار كالجكارم ىك األكفر حظان مف حيث كثرة األكصاؼ الكاردة  

لمجػكارم بػدءان مػف  كالمزيػاتلؾ إلى تعٌدد المكاىػب فيو كالتي تتعمؽ بالشخصيات، كربما يككف مرد ذ
                                      

 .ٗٗينظر: األلسنية كالنقد األىدبي، مكريس أبك ناضر: ( (ُ
 .َّٔ: ُْٗٗ، ربيع ُ، عُّعرض كتاب ألؼ ليمة كليمة، عبد الممؾ مرتاض، مجمة فصكؿ، مج( (ِ
 .ِْ/ْعيكف االخبار: ( (ّ
 .ّْ/ْعيكف األخبار: ( (ْ
 .ّٔ، ّٖ، كالمستظرؼ مف أخبار الجكارم : ُُِينظر: أخبار النساء: ( (ٓ
 .َُِأخبار النساء: ( (ٔ
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َُٓ 

مػػف حسػػف، كػػذلؾ السػػمات األخػػرل كالشػػعر، كالغنػػاء، لػػذا كػػاف  -اغمػػبيفٌ  –متػػاز بػػو يكمػػا  فٌ مظيػػرى
عمى الراكم أف يحدد الصفة التػي اشػتيرت بيػا تمػؾ الجاريػة كقكلػو فػي الجاريػة دنانير))كانػت لرجػؿ 

. كفػي ذكػره لمجاريػة (ُ)ل الناس لمغنػاء القػديـ كلمشػعر...((رك أمف أىؿ مدينة أدبيا كخٌرجيا، ككانت 
 .(ّ)، كغيرىا مف األكصاؼ التي امتازت بيا كؿ جارية(ِ)ساىر ))ككانت شاعرة((

 :وصف ادلكاٌ - ب

 يظيػػرأٌف ثمػػة عبلقػػة حميمػػة تػػربط الشخصػػية بالمكػػاف الػػذم تقػػيـ فيػػو، فالمكػػاف فػػي ال شػػٌؾ 
 .(ْ)دد طبيعة الشخكص كسماتياسمكؾ الفرد كمشاعره كأحاسيسو، كىك مف يح

األٌكؿ منيمػا ، أتسـ في مكرديفكلـ يرد كصؼ المكاف في كتب أخبار النساء كالجكارم سكل 
بػػػالطكؿ، إذ أخػػػذ مسػػػاحة كاسػػػعة استرسػػػؿ فييػػػا أبػػػك نػػػؤاس فػػػي كصػػػؼ األرض كقػػػد اكتسػػػت حمػػػبلن 

كقػػػد  خضػػػراء عنػػػدما نػػػزؿ بػػػأرض فػػػزارة، فكصػػػؼ المكػػػاف بأنػػػو ))ذا أرض أريػػػض، كنبػػػت عػػػريض،
اكتسػػت األرض مػػف نبتيػػا الزاىػػر... مػػا يقصػػر عػػف حسػػنو النمػػارؽ المصػػفكفة، كال يػػداني ببيجتػػػو 

ضػفى أ. فػالراكم قػد (ٓ)الزرابٌي المبثكثة: فزادت األبصار في نضرتيا، كابتيجػت النفػكس ثمارىػا...((
: عػػالىشػارة إلػػى قكلػػو تإعمػى المكػػاف صػػبغة جماليػػة، حتػى كأٌنػػو أصػػبح يػػداني فػي حسػػنو الجنػػة فػػي 

[   ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ]
. كال يخفػػى أثػػر مخيمػػة الػػراكم فػػي إنشػػاء ذلػػؾ الكصػػؼ، بػػؿ (ٔ)

أٌف المكاف ال يمكف أف يظير إال مػف خػبلؿ كجيػة نظػر الشخصػية التػي تعػيش فيػو، كىػذا المنظػكر 
ىػػػػك الػػػػػذم يحػػػػػٌدد أبعػػػػػاد المكػػػػػاف، كيرسػػػػػـ طكبكغرافيتػػػػػو كيجعمػػػػػو يحقػػػػػؽ داللتػػػػػو الخاصػػػػػة كتماسػػػػػكو 

 .(ٕ)االيديكلكجي

كربما يعكد سبب قمة الكصؼ الذم حظيت بو األمكنة إلى طبيعة األمكنة نفسػيا التػي جػرت 
فييا األحداث، إذ لـ تكف طبيعػة االرض تخمػب العقػكؿ بحسػنيا كمػا فػي األنػدلس مػثبلن، كالسػيما أف 

                                      
 .ِٖ( المستظرؼ مف أخبار الجكارم:(ُ
 .ِّالمستظرؼ مف أخبار الجكارم:( (ِ
 .ِٕ، ٗٔ، ِٔ، ٗٓ، ٕٓ، ٔٓ، َٓ، ْٗ، ْٕ، ّٕ، ّٔ، ّٓينظر: المستظرؼ مف أخبار الجكارم: ( (ّ
 .َِٔ:  ُْٗٗ، ِليرمكؾ، أربد، األردف، عينظر: المكاف كداللتو في ركاية العكدة إلى الشماؿ، زياد الزغبي، مجمة ا( (ْ

َِٔ. 
 ٕٓ، كينظر: ُٖٓأخبار النساء: ( (ٓ
 .ُٔ-ُٓالغاشية/( (ٔ
 .ْٓينظر: بنية الشكؿ الركائي: ( (ٕ
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َُٔ 

ة أغمب األحداث التي سردتيا لنا األخبار في كتب أخبار النساء كالجكارم قد كقعت فػي شػبو الجزيػر 
 العربية كىي بيئة صحراكية تفتقر إلى مقكمات الجماؿ إاٌل ما ندر.

 :حانخًا: يستىي انتىاتر
يشٌكؿ التكاتر مظيران رئيسان مف مظاىر الزمنية السػردية، كيعنػي عبلقػات التكػرار بػيف الػنص 

. ))كبصفة مكجزة كنظريػة مػف الممكػف أف نفتػرض أٌف الػنص القصصػي يػركم مػرة كاحػدة (ُ)كالقصة
حدث مرة كاحدة، أك أكثر مف مرة ما حدث أكثر مف مرة، أك أكثر مف مػرة مػا حػدث مػرة كاحػدة، ما 

، فالحػػدث السػػردم ىػػك المؤشػػر الػػذم بػػو نسػػتطيع تحديػػد (ِ)أك مػػرة كاحػػدة مػػا حػػدث أكثػػر مػػف مػػرة((
 :ٌف الحدث يأخذ صكران عدةإ. كمف ثـ فإٌنو يمكف القكؿ (ّ)ماىية التكرار الزمني كأنماطو

، كىػػذا الػػنمط ىػػك األكثػػر  شػػيكعان فػػي كتػػب (ْ)ف يػػركل مػػرة كاحػػدة مػػا كقػػع مػػرة كاحػػدة(())أكىػػك  -ُ
أخبار النساء كالجكارم، كاألمثمة عميو كثيرة، مف ذلؾ ما أكرده ابف طيفكر قاؿ: ))أتى عبيػد بػف 
زيػػاد بػػامرأة مػػف الخػػكارج فقطػػع رجميػػا كقػػاؿ ليػػا، كيػػؼ تػػريف؟ فقالػػت: إف فػػي الفكػػر فػػي ىػػكؿ 

 عػػف حديػػدتكـ ىػػذه، ثػػـ قطػػع رجميػػا األخػػرل  كجػػذبيا فكضػػعت يػػدىا عمػػى فرجيػػا المطمػػع لشػػغبلن 
. فالراكم ىينا يركم حادثة قطع عبيد (ٓ)فقاؿ: لتسترينو؟ فقالت: لكف سمية أمؾ لـ تكف تستره((

المػػرأة الخارجيػػة كمػػا دار بينيمػػا مػػف حػػكار مػػرة كاحػػدة دكف تكػػرار أك  يعبيػػد اهلل بػػف زيػػاد لرجمػػ
 إعادة.

لخبػر أكثػر مػف تقنيػة زمنيػة بضػمنيا اإلخبػار المفػرد كمػا فػي خبػر شػجرة الػدر كقد يتضٌمف ا
))إذ كانػت جاريػة الممػػؾ الصػالح نجػـ الػػديف ايػكب كانػت بارعػػة الجمػاؿ، ذات رأم كعقػؿ. تسػػمطنت 
بمصػر كخطػب ليػا عمػػى المنػابر... كنقػش أسػػميا عمػى الػدرىـ كالػػدينار. فأرسػؿ الخميفػة المستعصػػـ 

رسػمكا عرفكنػا نرسػؿ لكػـ رجػبل فخمعػت امصر: إف كاف ما بقي عنػدكـ رجػؿ ف مف بغداد يقكؿ ألمراء
فقػد  .(ٔ)((ٓٓٔشير، كأيقيـ زكجيا المعز أيبؾ، ثـ غارت منو فقتمتو، فقتميا مماليكو سنة أبعد ثبلثة 

 فقد حكل الخبر مجكعة مف التقنيات الزمنية:

                                      
 .ُِٗينظر: الخطاب كالحكاية: ( (ُ
 .ِٖمدخؿ إلى نظرية القصة: ( (ِ
 .ُٖينظر: بناء الزمف في الركاية المعاصرة، د. مراد عبد الرحمف مبركؾ:( (ّ
 .ِٖ، كينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة: َُّخطاب الحكاية: ( (ْ
 .ُّْببلغات النساء: ( (ٓ
 .ّٔ-ّٓالمستظرؼ مف أخبار الجكارم: ( (ٔ
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َُٕ 

مػػػاؿ، ذات رأم اإلبطػػػاء السػػػردم: عػػػف طريػػػؽ تقنيػػػة الكصػػػؼ فػػػي قكلػػػو :)كانػػػت بارعػػػة الج -أ 
 كعقؿ(.

التسريع السردم: عف طريؽ تقنية )الحذؼ( في قكلو )فخمعت بعد ثبلثة أشػير(، فػالراكم لػـ  -ب 
يبٌيف لنا األحداث التي مٌرت بيا الببلد خبلؿ مدة حكميػا كمػا جػرل فييػا مػف أحػداث، بػؿ نػراه قػد 

 تجاكز تمؾ المدة بحذفيا عمى ما يراه مناسبان لمحدث الذم يركيو.

رد التسػػريع السػػردم فػػي الخبػػر عػػف طريػػؽ تقنيػػة )التمخػػيص( بقػػكؿ الػػراكم: )فخمعػػت كػػذلؾ ك  -د 
بعد ثبلثة أشير، كاقيـ زكجيػا المعػز أيبػؾ، ثػـ غػارت منػو فقتمتػو، فقتميػا مماليكػو(. اذ مػٌر الػراكم 

 سريعان عمى جممة مف األحداث ممخصان إياىا في كممات قميمة.

اإلفػػراد إذ ركل لنػػا الػػراكم مػػا حصػػؿ مػػرة كحػػدة، التػػكاتر السػػردم: كقػػد كرد عػػف طريػػؽ تقنيػػة  -د 
 الخبر كيعيد أحداثو عف طريؽ التكرار. إلىدكف أف يمتؼ مف مرة كاحدة 

. ك))ىػػذا فػػي الكاقػػع شػػكؿ آخػػر (ُ)))أف يػػركل مػػٌرات ال متناىيػػة مػػا كقػػع مػػرات ال متناىيػػة(( -ِ
لحكايػػة. فػػاإلفراد لمسػػرد المفػػرد، ألف تكػػرار المقػػاطع النصػػية يطػػابؽ فيػػو تكػػرار االحػػداث فػػي ا

يعرؼ إذف بالمساكاة بيف عػدد تكاجػدات الحػدث فػي الػنص كعػددىا فػي الحكايػات سػكاء كػاف 
، كمػػف أمثمػػة ىػػذا الػػنمط فػػي كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم مػػا (ِ)ذلػػؾ العػػدد فػػردان أك جمعػػان((

لػػػٌي كرده ابػػف قػػي ـ الجكزيػػة ))...  فممػػػا كػػاف مػػف الغػػػد بعػػث إلػػٌي، فممػػا أدخمػػػت عميػػو نظػػر إأ
فعؿ . فػأمر بضػربي ثػـ ردنػي أكاألسد الغضباف، فقاؿ لي: يا أعرابي طمؽ سعدل، قمت: ال 

لى السجف، فمما كاف في اليـك الثاني قاؿ: عمي باألعرابي فمما كقفت بػيف يديػو، قػاؿ: طمػؽ إ
فعؿ. فسػمط عمػٌي يػا أميػر المػؤمنيف خدامػو فضػربكني ضػربان ال يقػدر أحػد أسعدل. فقمت: ال 

ثـ أمر بي الى السػجف، فممػا كػاف فػي اليػـك الثالػث قػاؿ: عمػٌي بػاألعرابي، فممػا  عمى كصفو،
حضػػر السػػٌياؼ، ثػػـ قػػاؿ: يػػا أعرابػػي، كجبللػػة أكقفػػت بػػيف يديػػو قػػاؿ: عمػػي بالسػػيؼ كالنطػػع ك 

ربػػي، ككرامػػة  كالػػدم، ألٌف لػػـ تطمػػؽ سػػعدل ألفػػرقٌف بػػيف جسػػدؾ كمكضػػع لسػػانؾ. فخشػػيت 
 فقػد .(ّ)دة عمػى طػبلؽ السػنة، ثػـ أمػر بػي إلػى السػجف((عمى نفسي القتؿ فطمقتيػا طمقػة كاحػ

كػػرر لنػػا الػػراكم عبػػارة )ثػػـ أمربػػي إلػػى السػػجف( مػػرات عػػدة، كىػػك أمػػر قػػد حػػدث مػػرات عػػدة، 
 ككأف الراكم مسككف بياجس يعاكده كيمح عميو، فيشير إلى الحدث اكثر مف مرة.

                                      
 .ّٖ، كينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة: َُّخطاب الحكاية: ( (ُ
كمعجـ مصطمحات نقد ، ُِٖ، كينظر: نظرية السرد مف كجية النظر إلى التبئير: ّٖمدخؿ إلى نظرية القصة: ( (ِ

 .ِٔ-َٔالركاية: 
 ، كلـ يرد ىذا النمط في غير ىذا المكضع مف كتب أخبار النساء كالجكارم.ُْأخبار النساء: ( (ّ
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َُٖ 

يرار جينيت ىذا ، كقد سمى ج(ُ))) أف يركل مرات ال متناىية ما كقع مرة كاحدة(( -ّ
 .(ِ)النمط النص المكرر

لػى يزيػد بػف عبػد إركل ابف قتيبة أٌف محمدان بف قيس االسػدم قػاؿ: ))كجينػي عامػؿ المدينػة 
ذ أنػػػا بػػػامرأة قاعػػػدة عمػػػى قارعػػػة  الممػػػؾ كىػػػك خميفػػػة فخرجػػػت فممػػػا قربػػػت المدينػػػة بميمتػػػيف أك ثػػػبلث كا 

ذا رجػػؿ رأسػػو فػػي حجرىػػا كممػػا سػػقط رأسػػو  ، فسػػممت فػػردت كلػػـ يػػرد الشػػاب .... سػػندتوأالطريػػؽ، كا 
فقالت: ىذا ابني، ككاف إلفان ألبنة عـ لو تربيا جميعان، ثـ حجبت عنو... كقد زكجت منذ ثبلث، فيك 

 عمى ما ترل ال يأكؿ كال يشرب... فنزلت إليو فكعظتو، فأقبؿ عمٌي كقاؿ:
 أال ما لمحبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال تعكد

 

 دكدأبخؿ بالحبيبة أـ ص 
 

 فعادني قكمي جميعان  مرضتي 
 

 فيمف يعكد مٍ ر لـ تي  فما لؾً  
 

................................  ............................... 
قاؿ: ثـ سكف عند آخر كممة، فقالت العجػكز: فاضػت كاهلل نفسػو ثبلثػان! قالػت:.... فيػؿ لػؾ 

ييـ فتنعػاه إلػييـ... فبينمػا أنػا أدكر إذا امػرأة قػد في استكماؿ األجر؟ ىذه أبيات منؾ غير بعيدة، تأت
خرجت مف خبائيا تجر ردائيا ناثرة شعرىا، فقالت: أييا الناعي بفيؾ الحجر! مف تنعى؟ قمت فػبلف 
بػػف فػػبلف. فقالػػت: بالػػذم أرسػػؿ محمػػد كاصػػطفاه، ىػػؿ مػػات؟ قمػػت: نعػػـ، قالػػت: فمػػا الػػذم قػػاؿ قبػػؿ 

صػمت إليػو الكتػاب، ك حتى أتيت يزيػد بػف عبػد الممػؾ، كأ مكتو؟ فأنشدتيا الشعر.... كخرجت لطمبتي
فسػػألني عػػف أمػػكر النػػاس، قػػاؿ: ىػػؿ رأيػػت فػػي طريقػػؾ شػػيئان؟ قمػػت: نعػػـ، رأيػػت كاهلل عجبػػان، كحدثتػػو 

. فالراكم قد كرر مرات عدة ما كقع مػرة كاحػدة كىػك خبػر مػكت الشػاب كمػا تمفػظ بػو (ّ)الحديث...((
ف كػاف بصػياغة أخػرل أمػاـ ابنػة عػـ ذلػؾ الشػاب،  مف أبيػات عنػد مكتػو، فأعػاد الػراكم مػا حصػؿ كا 

 ىػ(.َُٓكأماـ يزيد بف عبد الممؾ)ت
، ك))فػػػي ىػػػذا (ْ)))أف يػػػركل مػػػرة كاحػػػدة )بػػػؿ دفعػػػة كاحػػػدة( مػػػا كقػػػع مػػػرات ال نيائيػػػة(( -ْ

الصػػنؼ مػػف النصػػكص يتحمػػؿ مقطػػع نػػص كاحػػد تكاجػػدات عديػػدة لػػنفس الحػػدث عمػػى 
 .(ٓ)مستكل الحكاية((

                                      
 .ُُّخطاب الحكاية: ( (ُ
 .ّٖينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة: ( (ِ
 .َُّ-ُِٖ/ْعيكف األخبار: ( (ّ
 .ُُّخطاب الحكاية: ( (ْ
 .ّٖة: مدخؿ إلى نظرية القص( (ٓ
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َُٗ 

بنت طمحة كانػت عنػد عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر، ككػاف أبػا يركل أف ))عائشة 
عذرتيا، ثـ ىمؾ فتزكجيا مصعب بف الزبير فقتؿ عنيا. فتزكجيا عمر بف عبيد اهلل بف معمػر حػيف 

مػػر أف ينتخػػب مػػف أىػػؿ الككفػػة سػػتة آالؼ كمػػف أىػػؿ أكجيػػو عبػػد الممػػؾ مػػف الشػػاـ إلػػى أبػػي فػػديؾ ك 
الحيرة قاؿ ابف عياش فحدثني مف شيد عرسو تمؾ الميمة أٌنو ميٌدت لو البصرة ستة آالؼ. فبنى بيا 

نصػػرؼ تمػػؾ الميمػػة عػػف سػػبع مػػرات. اذرع. قػػاؿ: فأربعػػة أر مثميػػا، سػػبعة اذرع فػػي عػػرض أفػػرش لػػـ 
فػػديتؾ كممػػت فػػي كػػؿ شػػيء حتػػى فػػي قػػاؿ: فمقيتػػو مػػكالة ليػػا حيػػث أصػػبح فقالػػت لػػو: يػػا أبػػا حفػػص، 

يػركم لنػا مػػرة كاحػدة مػا حصػػؿ مػرات عػدة، إذ أجمػػؿ لنػا بعبػارة كاحػػدة . فػالراكم يخبرنػػا ك (ُ)..((ىػذا.
)فانصرؼ تمؾ الميمة عف سبع مرات(. ما حصؿ سبع مػرات بػيف عمػر بػف عبيػد اهلل كبػيف أىمػو فػي 

 ليمة عرسو.
إٌف الغػػرض المرجػػك مػػف تقنيػػة التكػػرار أك التػػكاتر، ىػػك تكثيػػؼ الػػدالالت كالعبػػارات الطكيمػػة 

دية لمخبػر، فيعبػر عػف الحػدث بأقػؿ مػا يمكػف مػف األلفػاظ، مٌمػا يسػيـ فػي دفػع كتقميؿ المسػاحة السػر 
 .(ِ)الممؿ كالضجر عف القارئ

كما أٌف ىذه التقنيػة تػرتبط بمقصػدية الػراكم إذ يكػرر مػا يػراه جػديران بالعنايػة ليمفػت إليػو نظػر 
ضػبلن عػف ذلػؾ ارتباطػو المتمقي، أك يتجاكز تكراره إذا ما رأل أٌف ذلؾ التكرار ال يخدـ بنية الػنص. ف

بالحالة النفسية لمػراكم كمػا يسػكنو مػف ىػاجس إثػر تػأثره بالحػدث المكػرر، ككأٌنػو يريػد إشػراؾ اآلخػر 
 في ما يختمجو مف إحساس تجاه ذلؾ الحدث فيكرر عمى أسماعو الحدث أكثر مف مرة.

                                      
 .َٔالحدائؽ الغٌناء: ( (ُ
 .َُٖينظر: تقنيات السرد في المقامات النظرية، ىيرش محمد أميف: ( (ِ
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َُُ 

 ادلثحج انراتغ
 ادلكاٌ

ألىشياء كالشخصيات، كبصػكرة أكثػر تحديػدان يعٌرؼ المكاف بأٌنو ))البيئة التي تتمكضع فييا ا     
. كقد أكلػى النقػاد المكػاف عنايػة كبيػرة، ))إذ لػـ يعػد (ُ)البيئة حيث تتحرؾ كتعيش فييا الشخصيات((

مجرد خمفية تقع فييا األحداث، بؿ ىك فاعؿ في أحداث السرد كعناصره، إذ يسيـ في تشكيؿ داللػة 
، (ِ)تعٌبػػػػر عػػػػف مكقػػػػؼ شخصػػػػياتيا مػػػػف العػػػػالـ(( العمػػػػؿ السػػػػردم، حيػػػػث يرسػػػػـ بيئػػػػة اجتماعيػػػػة مػػػػا

فالشخصػػػيات تنشػػػط فػػػي المكػػػاف عمػػػى كفػػػؽ حاجاتيػػػا الفرديػػػة كاالجتماعيػػػة، كتتحػػػٌدد أىميػػػة العبلقػػػة 
بينيما في تجاكز حالة السكف إلى بناء النماذج الثقافية، فمغة العبلقات المكانية، كما يرل )لكتمػاف( 

 .(ّ)لكاقعتصبح مف الكسائؿ األساسية لمتعرؼ عمى ا
دكف سػكاه مػف مٌما الشؾ فيو أٌف لممكاف حضػكران فػاعبلن فػي حيػاة اإلنسػاف، فيػك الػذم يثيػر        

حساسان آخر بػالزمف، ... فكػؿ منػا يحمػؿ خصكصػية مكانػو تبعػان لعبلقتػو بػو،  ))إحساسان بالمكاطنة كا 
، كىػك مػف يػؤثر (ْ)مػؼ((كطبقان لمثقافػة التػي يحمميػا، ألٌف المكػاف يبنػى فػي كػؿ ثقافػة عمػى نحػك مخت

فػػػي األفػػػراد كيطػػػبعيـ بطابعػػػو، كمػػػف ثػػػـ يظيػػػر دكره فػػػي تكػػػكيف الكيػػػاف الجمعػػػي فػػػي التعبيػػػر عػػػف 
المقكمػػات الثقافيػػة التػػي ينتمػػكف إلييػػا، كمػػف ىنػػا فػػإٌف المكػػاف يصػػبح إشػػكالية إنسػػانية تكسػػب قيمػػة 

 .(ٓ)ألدبداللية خاصة تككف محكران أساسيان مف المحاكر التي تدكر عمييا نظرية ا
كيعٌد المكاف مف العناصر األساسية التي تشٌكؿ المركم؛ كذلػؾ لمػا يتػكافر عميػو مػف أىميػة       

، إذ لكػؿ شػيء ميمػا كػاف صػغيران (ٔ)كبرل في ))تأطير المػادة الحكائيػة كتنظػيـ األحػداث كالحػكافز((
ة اإلنسػاف بالمكػاف عبلقػة منػو، كعبلقػ طاره يحتكيو، كيتفاعؿ معو أك يبتعد عنو كلكنو جزءه إأك كبيران 

، (ٕ)وكاحداثػالسػرد متبادلة كغير ثابتة، بكصػؼ المكػاف دائمػان فػي حركػة أخػذ كعطػاء مػع شخصػيات 
فالمكػػػاف ))قريػػػب مػػػف اإلنسػػػاف لصػػػيؽ بػػػو، إٌنػػػو العػػػالـ الخػػػارجي كالػػػذم يجٌسػػػد اإلحسػػػاس باألشػػػياء 

                                      
 .ُِٖعمـ السرد، مدخؿ إلى نظرية السرديات، ما نفريد، ترجمة أماني أبك رحمة: ( (ُ
 .َُٓبداية النص الركائي: ( (ِ
شكاليات، إبراىيـ جن( (ّ  .ٕٔ-ِٕدارم:ينظر: الفضاء الركائي مفاىيـ كا 
 .ُٕنظرية المكاف في فمسفة ابف سينا، حسف مجيد العبيدم:( (ْ
 .ُُٖينظر: بنية الحكاية في البخبلء لمجاحظ:( (ٓ
 .َِبنية الشكؿ الركائي:( (ٔ
 .ُُ-ٗينظر: المكاف كداللتو في الركاية العراقية، رحيـ جمعة الحربي )أطركحة دكتكراه(: ( (ٕ
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ُُُ 

باكتسػاب خصػائص كصػفات  كالتعامؿ معيػا كالتػآلؼ كاالنسػجاـ كالنفػكر مػف بعضػيا، كتبػدأ األشػياء
 .(ُ)نكعية تميزىا عف سكاىا بما تمتمكو مف خصائص عيانية((

 أنواع األماكن:
تختمػػػؼ طبيعػػػة المكػػػاف مػػػف نػػػص آلخػػػر حسػػػبما يفرضػػػو ذلػػػؾ المكػػػاف مػػػف حيثيػػػات عمػػػى       

 النصكص، لذا تعٌددت الدراسات النقدية التي تناكلت أنكاع المكاف كأبعاده.
حديػػػػداتيـ المكانيػػػػة اعتمػػػػادان عمػػػػى مبػػػػدأ التقاطبػػػػات أك الثنائيػػػػات كقػػػػد ))جٌسػػػػد النقػػػػاد فػػػػي ت

المتضػػػػادة مجمكعػػػػة مػػػػف العبلقػػػػات التػػػػي تػػػػنيض أساسػػػػان عمػػػػى مقاربػػػػات مثػػػػؿ: األعمى/كاألسػػػػفؿ، 
كالكاسع/كالضػػػػٌيؽ، كالمفتكح/كالمغمػػػػؽ، كالمألكؼ/كالمعػػػػادم، كالكاقعي/كالمتخٌيػػػػؿ، كاإلقامػػػػة/كاالنتقاؿ، 

كقٌسػػـ غالػػب ىمسػػا المكػػاف عمػػى )المكػػاف المجػػازم، كالمكػػاف اليندسػػي  .(ِ)كاالتصػػاؿ/ كاالنفصػػاؿ((
، كقسمو د. شػجاع العػاني عمػى )المكػاف المسػرحي كالمكػاف التػاريخي، (ّ)الكاقعي، كالمكاف المعيش(

مو عبػػد اهلل إبػراىيـ عمػى )المكػػاف اآلمػف، كالمكػاف غيػػر ، كقٌسػ(ْ)كالمكػاف األليػؼ، كالمكػػاف المعػادم(
 .(ٓ)اآلمف(
كىػػذه التقسػػيمات عمػػى تنكعيػػا كتعػػددىا قػػد تتػػداخؿ كتتكاشػػج بغيػػة تكػػكيف تقسػػيـ يبلئػػـ العمػػؿ        

السردم المدركس. كقد كاف لممكاف في كتب أخبار النسػاء كالجػكارم طبيعتػو الخاصػة التػي فرضػت 
ـ كفقػػان لػػذا يمكػػف أف يقٌسػػ  ؛عمػػى مػػف يتجػػكؿ بػػيف أركقتػػو تقسػػيمو الػػذم ينبػػع مػػف مبلمػػح ذلػػؾ المكػػاف

 ذلؾ عمى قسميف:ل
 

ل: ادلكاٌ ادلفتىح
ّ
 (:)انقسى األو

كىي األماكف التي تعبرىا الشخصيات كتتحرؾ عمييا، كتككف ىذه األماكف مفتكحة مف جانب       
، كىذا النمط يمػنح الشخصػية القػدرة عمػى الحركػة (ٔ)كاحد فأكثر، شرط أف تككف مفتكحة مف األعمى

                                      
 .ُٔطاىر عبد مسمـ: عبقرية الصكرة كالمكاف، ( (ُ
 .َِِجماليات التشكيؿ الركائي: ( (ِ
 .ُِٕينظر: سيرة جبرا الذاتية: ( (ّ
 .ُِٕ-ِّ/ِ: -الكصؼ كبناء المكاف -ينظر: البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ ( (ْ
 .َُْ-ُّٗينظر: البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ: ( (ٓ
 المفتكح الذم أكردنا تعريفو كبيف المكاف العاـ، أم: األماكف التي يستطيع جميع الناس  البد مف التمييز بيف المكاف

دكف طمب األذف كالمساجد كالتي قد تككف مغمقة. فما يقابؿ المكاف المفتكح ىك المكاف المغمؽ، أٌما المكاف العاـ مف دخمكىا 
 فيقابمو المكاف الخاص.

 .ُّٓ، كالمكاف كداللتو في الركاية العراقية: ٖٓكم: ينظر: الفضاء القصصي عند صبحي فحما( (ٔ
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ُُِ 

كتػب أخبػار النسػاء كالجػكارم. كيمكػف تعريػؼ ىػذه األمػاكف  كاالنتقاؿ كقػد شػٌكؿ مسػاحة كاسػعة  مػف
 كاإلشارة إلييا عمى النحك اآلتي: 

المػػػدف: يشػػػٌكؿ فضػػػاء المػػػدف فػػػي كثيػػػر مػػػف األخبػػػار بػػػؤرة مركزيػػػة، إذ يجػػػذب إليػػػو معظػػػـ  -ُ
األحداث، كتخترقو أغمب الشخصػيات، ليكػكف مسػرحان لتحكالتيػا كصػراعاتيا كأفعاليػا كشػريكان فييػا 

بؿ أٌنو قد يمنح الشخصػية ىكيتيػا العقديػة كالفكريػة إثػر اقترانيمػا )المػدف كالشخصػية(، بآف كاحد، 
كجػػػكد يتعمػػػؽ كمػػف ثػػػـ فػػػبل مػػػراء فػػي انفتػػػاح كمييمػػػا عمػػػى اآلخػػػر بكصػػفيما حقيقتػػػيف متضػػػامنتيف 

 .رأحدىما باآلخ

اـ فمما قاؿ ابف قٌيـ الجكزية ))حكى الحسف بف عمي مكلى بني أمية قاؿ:  خرجت إلى الش         
كنت بالسمياة كدنا الميؿ رفع لي قصر فأىكيت إليو، فإذا أنا بامرأة لـ أرى قط مثميا حسنا كجماالن.  
فسممت، فردت عمٌي السبلـ، قالت: ممف أنت؟ قمت: مف بني أمية. قالت: مرحبا بؾ، انزؿ، فأنا 

ٌف لي إليؾ حاجة. امرأة مف  أىمؾ. فأنزلتني أحسف منزؿ كبت أحسف مبيت. فمما أصبحت قالت: إ
قمت ماىي؟  فأشارت إلى دير، كقالت: إٌف  في ذلؾ الدير ابف عمي، كىك زكجي، كقد غمبت عميو 
نصرانيتو في ذلؾ الدير، فتمضي إليو كتعظو. فخرجت حتى انتييت إلى الدير، فإذا  برجؿ في 

يف بٌت كما قالت فنائو مف أحسف الرجاؿ كأجمميـ. فسممت عميو، فرٌد كسأؿ. فأخبرتو مف أنا، كأ
المرأة. فقاؿ: صدقت، أنا رجؿ مف أىمؾ مف أىؿ الحارث بف الحكـ، ثـ صاح: يا قسطا. فخرجت 
إليو نصرانية عمييا ثياب حبرات كزنانير ما رأيت قبميا كال بعدىا أحسف منيا. فقاؿ: ىذه قسطا، 

 كتمؾ أركل، كأنا الذم أقكؿ: 
 

ب يا  كبدلت قسطا بعد أركل كحي
 

 رم يذىب الحب بالحبكذلؾ لعم 
 

 كماىي، أٌما ذكرىا بنبطية
 

 (ُ)كبدر الدجى أكفى عمى غصفو رطب 
 

إٌف المكاف يرتبط مع الشخصيات بعبلقة متينة، فيك ال قيمة لو إذا لـ يحفؿ بشخصياتو التي  
تمنحو المعنى ،كتسيـ في إغنائو بالدالالت مف خبلؿ العبلقات المختمفة التي قد تدخؿ فييا ىذه 

  .(ِ)لشخصيات مع المكاف كعبلقات التنافر أك الحياد أك االنتماءا
 إٌف ما يمحظ عمى المكاف في النص السابؽ تناسمو، أم: تناسؿ األمكنة: 

                                      
 .َّأخبار النساء:  (ُ)
 .ُُُ-َُُينظر: شعرية المكاف في الركاية الجديدة، خالد حسيف:  (ِ)
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ُُّ 

المدينة )الشاـ( بكصفيا محؿ الحدث الرئيس كالذم اندمجت فيو تمؾ المدينة مع   -ُ
تيف )الحسف بف عمي مكلى الشخصية بما كٌفرتو ليا مف أجكاء الطمأنينة، إذ كبل الشخصي

بني أمية(، كشخصية المرأة، ينتمياف إلى بني أمية. كيمٌثؿ حضكر المدينة ىذا الخبر 
 بمثابة البداية لمحدث السردم.

القصر: كقد كاف حضكره بمثابة )العقدة( إذ طرحت المرأة مشكمتيا عمى الحسف بف عمي   -ِ
 بغية إيجاد حؿ ليا. 

قطة الحؿ السردم، إذ تبيف فيو مكقؼ ذلؾ الزكج كما عقده الدير: كقد كاف حضكره يمثؿ ن  -ّ
 مف نية. 

كمػػف المػػػدف األخػػرل التػػػي حضػػرت فػػػي كتػػب أخبػػػار النسػػاء كالجػػػكارم مكػػة بٌمػػػا تمٌثمػػو مػػػف 
شعائر دينية تخص مراسػـ الحػج كالعمػرة، غيػر أٌف المفارقػة التػي تضػمنتيا األخبػار أٌنيػا جعمػت مػف 

دكف أف تراعػي الشخصػيات فييػا القدسػية الدينيػة التػي يمثميػا  الكعبة محبلن لقصص العشؽ كالعشاؽ
ذلػؾ المكػاف. ركل ابػف قتيبػػة عػف ))المنصػكر عػف أبيػػو محمػد بػف عمػي، قػػاؿ: حججػت فرأيػت امػػرأة 
، فقالػت لزكجيػا  مف كمب شريفة قد حٌجػت فرآىػا عمػر بػف أبػي ربيعػة فجعػؿ يكمميػا كيتبعيػا كػؿ يػـك

 : ذا رحػػػت إلػػػى المسػػػجد، فراحػػػت متككئػػػة عمػػػى زكجيػػػا، فممػػػا اتككػػػأ عميػػػؾ إ إنػػػي أحػػػٌب أفذات يػػػـك
 أبصرىا عمر كٌلى، فقالت: عمى رسمؾ يا فتى: 

 تعدك الذئاب عمى مف ال كبلب لو
 

 .(ُ)كتتقي مربض المستأسد الحامي 
 

 

ىػػ( ( عػف قدسػية المكػاف كطقكسػو، إذ لػـ ّٗفقد شيغمت الشخصية )عمر بػف أبػي ربيعػة )ت
فػػي سػمكؾ عمػػر بػػف أبػي ربيعػػة، بػػؿ اتخػذ مػػف ذلػػؾ المكػاف مناسػػبة لرؤيػػة تػؤثر تمػػؾ العبػادة )الحػػج( 

 النساء كمغازلتيٌف كمبلحقتيٌف.
كفػػي خبػػر آخػػر ركل ابػػف قػػي ـ الجكزيػػة أٌنػػو قػػد ))قػػاؿ بعضػػيـ: سػػمعت أعرابيػػة تطػػكؼ كىػػي       

تقػػػكؿ: الميػػػـ مالػػػؾ يػػػـك القضػػػاء، كخػػػالؽ األرض كالسػػػماء، ارحػػػـ أىػػػؿ اليػػػكل، كأنقػػػذىـ مػػػف عظػػػيـ 
 الببلء، فإٌنؾ تسمع النجكل، قريب لمف دعا، ثـ أنشأت تقكؿ:

 يا رب إٌنؾ ذك مٌف كذك سػػػػػػػػػػػػعة
 

 دارؾ بعافية مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؾ المحبينا 
 

 الذاكريف اليكل مف بعدما رقدكا
 

 حتى نراىـ عمى األيدم مكبينا 
 

ؾ عنػػي، ال يرىقػػؾ الحػػب. فقمػػت كمػػا الحػػب؟ فقمػػت ليػػا: يػػا ىػػذه أيقػػاؿ ىػػذا فػػي الطػػكاؼ؟ فقالػػت: إليػػ
ػػكف الحجػػر فػػي الحجػػر، إف قدحػػو أكرل،  ػػكفي كىكيمي فقالػػت: جػػٌؿ أف يخفػػى، كدؽَّ عمػػى أف يػػرل: لػػو كيمي

                                      
 .َُٗ/ْعيكف األخبار:( (ُ
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ُُْ 

ف تركتو تكارل. قاؿ: فتبعتيا حتى عرفت منزليا، فمما كاف مف غد جاء مطر شديد فمررت ببابيػا  كا 
بنا المطر، كلكال ذاؾ لخرجنا إلى الطكاؼ. فأنشػأت  كىي قاعدة مع أتراب ليا، كىٌف يقمٌف ليا: أضرٌ 

 تقكؿ:
 ضرَّ بنا السحاب بقطرهأقالكا 

 

 لما رأكىا بعبرتي تحكي 
 

 ال تعجبكا مٌما تركف، فإٌنما
 

 تمؾ السماء لرحمتي تبكي 
 

كقػػد زعػػـ قػػـك ٌأنػػو ال ذنػػب عمػػى أىػػؿ اليػػكل، كال كزر عمػػى ذكم الضػػنا، إٌف خطايػػاىـ تنمحػػي       
. إٌف مػػا نمحظػػو (ُ)لطػػكؿ ببلئيػػـ، ككثػػرة شػػقائيـ، لمػػا يمقػػكف مػػف القمػػؽ، كيعػػانكف مػػف األرؽ((عػػنيـ 

عمى الخبر أٌنو قػد جعػؿ مػف مكػة مكانػان يأٌمػو العاشػقكف، كمػف الحػج مكسػمان يبػث بػو أكلئػؾ شػككاىـ 
ه مػػف لخػػالقيـ. كقػػد عمٌػػؽ الػػراكم فػػي ختػػاـ الخبػػر مبػػرران سػػمكؾ العشػػاؽ كأٌنػػو ال ذنػػب عمػػييـ لمػػا عػػانك 

 .القمؽ كاألرؽ كطكؿ ببلئيـ
لقػػد شػػٌكؿ حضػػكر مكػػة المكرمػػة فػػي ىػػذيف النصػػيف مفارقػػة فػػي أفػػؽ تكقػػع المتمقػػي، إذ مػػف 
البػػدييي أٌف التػػأثير المتبػػادؿ بػػيف الشخصػػية كالمكػػاف، يجعػػؿ كػػبل منيمػػا خاضػػعان لآلخػػر فػػي تحديػػد 

يػػك عنصػػر مػػف العناصػػر كثيػػر مػػف سػػماتو، كمػػا أٌف المكػػاف يػػدخؿ فػػي عبلقػػة مباشػػرة مػػع الحػػدث، ف
 . (ِ)المككنة لمحدث، بؿ إٌف مجرد اإلشارة إلى المكاف تجعمنا ننتظر قياـ حدث ما

ككػػػاف مػػػف المتكقػػػع أف يكػػػكف حضػػػكر مكػػػة المكرمػػػة منسػػػجمان مػػػع كظيفتيػػػا، كيكػػػكف الحػػػدث 
 السردم متسقان مع تمؾ الكظيفة، غير أٌف ذلؾ لـ يحصؿ.

د القػػديـ تسػػتعمؿ بشػػكؿ ممفػػت لمنظػػر، إذ ىػػي تسػػتتبع الطرقػػات كالبػػكادم: إٌف الطرقػػات فػػي السػػر  -ِ
كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا جػػػاء فػػػي خبػػػر ابػػػف ىبيػػػرة  .(ّ)خكفػػػان مػػػف غكائػػػؿ، أك صػػػراعان مػػػع طػػػكارئ معينػػػة

الغساني، عندما غزا الحارث بف عمر ))فمـ يصبو في منزلو، فأخرج ما كجد لو، كاسػتاؽ امرأتػو 
عجبت بو فقالت لو: أنج فكاهلل لكأني بػو فأصابيا في الطريؽ، ككانت مف الجماؿ في نياية ، فأ

ػػرار. فبمػػغ الخبػػر الحػػارث فأقبػػؿ يتبعػػو حتػػى لحقػػو فقتمػػو، كأخػػذ مػػا كػػاف  يتبعػػؾ كأٌنػػو بعيػػر أكػػؿ مي
معو، كأخذ امرأتو. فقاؿ ليا: ىؿ أصابؾ؟ فقالػت: نعػـ، كاهلل مػا اشػتممت النسػاء عمػى مثمػو قػط. 

. لقػػد اسػػتكعب الطريػػؽ (ْ)تػػى تقطعػػت((فمطميػػا ثػػـ أمػػر بيػػا فكثقػػت بػػيف فرسػػيف ثػػـ أحضػػرىما ح
                                      

 .َٕ-ٗٔأخبار النساء:( (ُ
  في إبطاء الحركة الزمنية لمخبر.في الخبر تقنية زمنية ىي الكصؼ )كصؼ الشخصية لمحب(، إذ أسيمت ىذه التقنية 
 .ُّ-َّينظر: بنية الشكؿ الركائي: ( (ِ
 .ُْٔينظر: الفضاء الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا: ( (ّ
 .َُأخبار النساء: ( (ْ
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الحػػػدث الخبػػػرم بأكممػػػو لمػػػا يتمتػػػع بػػػو مػػػف انفتػػػاح فػػػي األفػػػؽ، مٌمػػػا يسػػػمح لمشخصػػػية التحػػػرؾ 
 بسيكلة، إذ أصبح مبلذان تجكؿ فيو الشخصية أمؿ الخبلص، كمكانان لممطاردة كحسـ الصراع.

: بينػػا أنػػا ذات يػػـك كفػػي خبػػر ركاه األصػػمعي ))عػػف ابػػاف بػػف تغمػػب عػػف رجػػؿ سػػماه قػػاؿ         
بالبادية فخرجت في بعض ليالي الظمـ فإذا أنا بجارية كأٌنيا عمـ فأردتيا عمػى نفسػيا فقالػت: كيحػؾ 
أمػا لػؾ زاجػر مػػف عقػؿ، إذ لػـ يكػػف نػاه مػف ديػػف؟ قمػت ليػا: كاهلل ال يرانػػا شػيء إال الككاكػب، قالػػت: 

داث، إذ سػمح الفضػاء المفتػكح بمػا . لقػد كػاف لممكػاف أثػر فػي تسػيير األحػ(ُ)كيحؾ فأيف مكككبيا؟((
أتاحػػو مػػف رؤيػػة لمككاكػػب كالنجػػـك مػػف اسػػتثمارىا مػػف قبػػؿ الشخصػػية )المػػرأة ( لػػردع اآلخػػر ككعظػػو 
عف طريؽ استحضارىا الرادع الديني. كنمحظ أٌف الحكار الػدائر بػيف الشخصػيتيف نػاتج عػف الفضػاء 

سكل الككاكب كما تبعثو مف تأمؿ في  الذم قد شيده الحدث، إذ األفؽ مفتكح كال شيء عمى امتداده
 استحضار عظمة الخالؽ كالخشية منو.

فػي تكػكيف عنصػر المفارقػة لػدل المتمقػي،  -بكصػفيما مكانػان  -المقابر، تشترؾ المقابر مػع مكػة  -ّ
 ، إذ رأينا كيؼ تحكلػت مكػة مػف مكػاف عبػادم يفتػرض أف تزىػد الػنفس فيػو عػف كػؿ مػا ىػك محػـر

ٌف حضكرىا كاف مف إإذ  ؛كمحؿ بث شككل العاشقيف. كذلؾ المقابر إلى مكاف يتصيد بو النساء،
المفترض أف يستدعي نفكر الشخصية عف كؿ ما يستتبع الػنفس مػف ممػذات. غيػر أٌنيػا أصػبحت 

بعػد مػكت  ةأماكف تشيد إعجاب الشخصيات ببعضػيا، كأصػبح حضػكرىا يمثٌػؿ رمػزان لكفػاء الحبيبػ
ج ))سميماف بف عبد الممؾ كمعو سػميماف بػف الميمػب حبيبيا. مف ذلؾ ما ركاه األصمعي في خرك 

ذا امرأة جالسة عمى قبر تبكي، فيبت الريح،  ابف أبي صفرة مف دمشؽ متنزىيف، فمرا بالجبانة، كا 
فرفعت البرقع عف كجييا، فكأٌنيا غمامة جمت شمسان، فكقفنػا متعجبػيف ننظػر إلييػا، فقػاؿ ليػا ابػف 

المػػػؤمنيف بعػػبلن؟ فنظػػرت إلييمػػا، ثػػػـ نظػػرت إلػػى القبػػػر،  الميمػػب، يػػا أمػػة اهلل، ىػػػؿ لػػؾ فػػي أميػػر
 كقالت:

 ف تسأالني عف ىكام، فإٌنوإف
 

 بممحكد ىذا الػػػػػػػػػػػػػػػقبر يا فتياف 
 

 كأني ألستحييو كالتػػػػػػػػػػػػػػرب بيننا
 

 كما كنت استحييو كىك يراني 
 

 .(ِ)فانصرفنا كنحف متعجبكف((
 

                                      
 .ُّٓببلغات النساء: ( (ُ
 .ُّٖأخبار النساء: ( (ِ
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ُُٔ 

اىدان عمى كفاء الحبيب بعد مكت حبيبو ال في ىذا المكضكع حسب، لقد أصبحت المقابر ش        
 .(ُ)بؿ في أغمب المكاضع التي كرد فييا ىذا المكاف

كىػي األمػاكف التػي تحػدىا حػدكد مػف جكانبيػا الثبلثػة، شػرط أف  انقسى انخـاني: ادلكـاٌ ادلقهـك:
سػػمات انغبلقػػو، الحػػكاجز  ، ))كتشػػٌكؿ عالمػػان مغمقػػان عمػػى ذاتػػو، كمػػف أبػػرز(ِ)تكػػكف ليػػا حػػدكد سػػقفية
كيمكف عرض األمكنة المغمقة في كتب أخبػار النسػاء كالجػكارم عمػى النحػك  (ّ)كاألسيجة كاألبكاب((

    اآلتي:
القصػػكر كالمنػػازؿ: لقػػد كرد ذكػػر القصػػكر كالمنػػازؿ كثيػػران فػػي كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم، كقػػد   -ُ

التػػي تحكػػـ شخصػػياتو، إذ أٌف البنػػاء عكػػس لنػػا فضػػاء كػػؿ مػػف ىػػذيف الفضػػائيف طبيعػػة العبلقػػات 
ىػك العبلقػة غيػر  -فػي الغالػب -العبلئقي الػذم يػربط الشخصػيات فػي الفضػاء األٌكؿ )القصػكر( 

المتكافئػػة التػػي يحكميػػا اإلرغػػاـ السػػمطكم. فالشخصػػيات التػػي ظيػػرت عمػػى مسػػرح أحداثػػو كانػػت 
ٌمػػاٌمػػا حػػاكـ إإحػػدل طػػرفيف ) ( كمػػا فػػي خبػػر المتككػػؿ إذ كػػاف  كا  ))جالسػػان يكمػػان فػػي القصػػر محكػػـك

سػكد لفتيحػة مبػادران يريػد الػدخكؿ إلػى دار النسػاء، فسػقط منػو أالذم يقاؿ لو المختػار إذ مػٌر خػادـ 
 كتاب مختـك فأمر مف جاءه بالكتاب كفتحو فإذا فيو مكتكب:

 أكثرم المحك في الكتاب كمٌحو
 

 بريؽ المسػػػػػػػػػػاف ال بالبناف 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػتاـ فكؽ ثناياكامٌرم الخػػػػػػػػػػػػػ
 

 ؾ العذاب المفمجات الحساف 
 

 إنني كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مررت بحرؼ
 

 فيو محك لطػػػػػػػػعتو بمساني 
 

 فأراىا تقبيمة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعيد
 

 أىديت لي كما برحت مكاني 
 

اجترأ عمي مف كتب ىذا الشعر! عمٌي بالخادـ، فأتي بػو، كقػد عمػـ الخػادـ  فقاؿ: يا فتح ما ترل؟ لقد
نػػت آمػػف ... أأٌف الكتػػاب سػػقط منػػو فطػػار عقمػػو خكفػػان كرعبػػان، فقػػاؿ لػػو: مػػف دفػػع ىػػذا الكتػػاب إليػػؾ ك 

قػػاؿ: يػػا مػػكالم إٌف لمػػكالتي فتيحػػة ككػػيبلن يتصػػرؼ فػػي أمرىػػا مػػف ابنػػاء البرامكػػة كىػػك يحػػب جاريتيػػا 
كانا أسعى بالكتب التي يتكاتبػاف بيػا.... ثػـ قػاـ المتككػؿ فػدخؿ عمػى فتيحػة كقػاؿ ليػا  نسيـ الكاتبة،

ظيرىا لنػا أ. إٌف العبلقات التي (ْ)خذم في أمر جاريتؾ نسيـ الكاتبة فإٌني قد زكجتيا مف فبلف...((

                                      
 .ُُْ، ُِٖينظر: أخبار النساء: ( (ُ
، كجماليات التشكيؿ الركائي، محمد صابر عبيد، كسكسف البياتي: ْٖاية العراقية: ينظر: المكاف كداللتو في الرك ( (ِ

ُِٔ. 
 .ٖٓالفضاء القصصي عند صبحي فحماكم: ( (ّ
 .ٔٔ، ُِ، كينظر: المستظرؼ مف أخبار الجكارم: ُْٖ-ُّٖأخبار النساء: ( (ْ
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الخبػػر بػػيف شخصػػياتو محككمػػة بمبػػػدأ السػػمطة، حتػػى أمػػر الػػزكاج الػػػذم تػػدخؿ فيػػو  المتككػػؿ جػػػاء 
 غة سمطكية.بصي

أمػػا المنػػازؿ التػػي تعػػددت تسػػمياتيا فػػي كتػػب أخبػػار النسػػاء كالجػػكارم )منػػزؿ، بيػػت، دار(            
فطبيعػػة العبلقػػة التػػي تحكػػـ فضػػاءه تختمػػؼ عػػف سػػابقو، فقػػد عكػػس لنػػا حضػػكر ىػػذا المكػػاف طبيعػػة 

 المجتمع العربي كما يسكده مف قيـ كأعراؼ، كمف تمؾ القيـ: 
: يػػركل عػػف بعػػض  - أ األىعػػراب أٌنػػو قػػاؿ: ))مػػررت يػػـك عرفػػة ببيػػت.. فسػػمعت رجػػبلن فػػي الكػػـر

البيت يقكؿ: كا سكءتي مػف ضػيفنا ىػذا أتانػا كمػا عنػدنا مػا نقربػو إليػو، فقالػت لػو امرأتػو: أبػا 
فبلف، إياؾ أف تمقى اهلل كذابا بخيبلن أك ليست ىذه شاتؾ مربكطة بفنائؾ؟ قاؿ: ىذه نسيكتي 

 .(ُ)جران كأحسف ذخران مف ذبحؾ إياىا لضيفؾ؟((غدان، قالت: كأم نسيكة أعظـ أ

الغيػػرة: ركل بػػف قػػٌيـ الجكزيػػة أنػػو قػػد ))نػػزؿ عاصػػـ بػػف عمػػر بػػف الخطػػاب، )رضػػي اهلل   - ب
عنػو(، خيمتػو بقديػػد، بفنػاء بيػػت مػف بيػكت قديػػد، كىػك يريػػد مكػة معتمػران، فحػػط رحمػو، ككػػاف 

إليو ربة البيت: يا ىػذا إٌف لػي رجبلن جسيمان مف أعظـ الناس بدنان، كأحسنيـ  كجيان، فأرسمت 
ف رآؾ  فػي ىػذا المنػزؿ لقيػت منػو شػران،   زكجان غيكران يمر االنساف بجانب بيتػي فيضػربني، كا 
فأنشدؾ اهلل إاٌل تحكلت عني: فارسؿ إلييا: إٌني قد نزلت كأنػا مرتحػؿ عػف قميػؿ كلػيس عميػؾ 

ى تحػػكؿ عنيػػا. مػػف زكجػػؾ بػػي بػػأس، كالتحكيػػؿ يشػػٌؽ عمػػي. قػػاؿ: فػػردت إليػػو الرسػػكؿ حتػػ
كمرت بو عجكز خارجة مف عندىا فدعاىا كسأليا عف المرأة فقالت: ىي خرديػة بنػت أكػتـ، 
، كليا بني صغير سػمتو باسػـ أبييػا. ثػـ ذىبػت العجػكز... ثػـ دخػؿ  كتزكجيا ربيع بف أصـر
زكجيا كاستقر في نزلو، فمما فرغ مف شػعره سػمعو كىػك يضػربيا فصػبر حتػى عمػـ أٌنػو شػفي 

و أتػػاه، فصػػاح بػػو، فخػػرج، فقػػاؿ لػػو: بػػأبي أنػػت، مػػا عرضػػؾ لػػي؟ فػػاخبره خبػػره غيظػػو ثػػـ أٌنػػ
  .(ِ)كخبرىا، فقاؿ: بأبي أنت، لك كنت معي في منزلي ما كاف عمي منؾ بأس((

لقد عكس لنا ذلؾ المكاف خصمة مف خصاؿ الرجؿ العربي، كقد رأينا كيؼ تدخؿ الراكم 
أعظـ الناس بدنا، كأحسنيـ كجيا( مٌما أسيـ في مستعمبلن تقنية الكصؼ )ككاف رجبلن جسيمان مف 

إبطاء سير السرد )زمنيان(، كبذا يتداخؿ المكاف مع بقية العناصر  ) الحدث، الزمف، الشخصية( في 
 ركابط كشيجة ال يمكف الفصؿ بيف أكاصرىا.

 

                                      
 .َُْ-ُّٗ، كينظر: اخبار النساء: ُّٔببلغات النساء:( (ُ

 .ُُّ-ُُِء: أخبار النسا (ِ)
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 بيت القضاء:  -ِ

قضائية المنكط بيا الفصؿ يعٌد ىذا المكاف تابعان لمفضاء األٌكؿ )القصكر(، إذ ىك السمطة ال       
، يقاؿ لو: فبلف بف عبد  بيف الناس فيما شجر بينيـ. ركل األصمعي أٌنو ))كاف بالمدينة قاضو

ـ المطمب: أخت مركاف بف الحكـ(، خاصمت إليو أدركتو )ك أالمطمب بف حنطب المخزكمي قد 
بيتؾ أف يمشيف مف الجيد امرأة زكجيا، ككانت قالت لو: اجعتني كاسأت إلٌي كاهلل ما تستطيع فئراف 

كما يقمف إال عمى الكطف فخبرتو بما قالت كقاؿ، فقاؿ أبف المطمب يطمب لو المعاذير: كربؾ إف 
األبؿ لتككف بالمكاف الجديب الخسيس المرعى فتقيـ بو لحب الكطف، فقاؿ الزكج حيف رآه يحتاؿ 

. إف ىذا الخبر قد شمؿ ثبلثة (ُ)شكمت عميؾ، ىي طالؽ عشريف مرة((ألئبل يفٌرؽ بينيما: كأٌنما 
 أمكنة:
 المدينة: بكصفيا الفضاء األكسع .ُ

 بيت القضاء: المكاف الذم شيد أحداث الخبر .ِ

 بيت الزكجيف: بكصفو شاىدان عمى قمة مؤكنتو، كبخؿ الزكج. .ّ

كقػػد حػػكل الخبػػر تقنيػػة االسػػترجاع المزجػػي إذ بػػدخكؿ الػػزكجيف عمػػى القاضػػي كشػػككل المػػرأة        
رجاعيا لقػػػكؿ الػػػزكج كمػػا جػػػرل بينيمػػػا مػػػف أحػػػداث. ليعػػكد الخبػػػر إلػػػى النقطػػػة األكلػػػى إليػػو، ثػػػـ اسػػػت

 كدخكؿ الزكجيف عمى القاضي كمحاكلة األخير حؿ الخبلؼ بينيما.
السجكف: تعد السجكف حمقة مكممة لمسمطة القضائية، إذ ىي أحػد مسػتمزمات السػمطة التنفيذيػة.  -ّ

اف ال يػػزاؿ يأخػػذ قػػٌكادة فيحبسػػيا ثػػـ يأتيػػو مػػف يشػػفع فييػػا ))ذكػػر المػػدائني: أٌف رجػػبلن مػػف السػػمطاف كػػ
فيخرجيا، فأمر صاحب شرطتو فكتب في قصتيا: فبلنة القٌكادة تجمػع بػيف الرجػاؿ كالنسػاء ال يػتكمـ 

                                      
 ((كقد كرد الخبر في كتاب أخبار النساء كالجكارم بتغيير طرأ عمى بنيتو يقكؿ ابف قٌيـ: ُِّ/ْ( عيكف األخبار: (ُ

كاهلل ما ك خاصمت امرأة زكجيا إلى المطمب بف حنطب المخزكمي قاضي المدينة، ككانت قالت لو: اسأت إلٌي كاكجعتني، 
ف كاستطيع ، فإٌف بنتؾ تمسي مف الجكع  ف ال يقمف إال عمى الكطف اكالجيد كما اقمف إال عمى الكطف. فقاؿ: أنت طالؽ  كا 

فأخبرت القاضي بما قالت كبما قاؿ. فقاؿ القاضي: يطمب المعاذير، كرب الكعبة، أٌف األيؿ ليككف بالمكاف الجدب الخسيس 
أشكمت عميؾ ىي طالؽ الؼ مرة((. أخبار  المرعى فتقيـ فيو بحب الكطف. فقاؿ الزكج: كأف المسألة اصمح اهلل القاضي،

إلغاء مصدر  -ُ. ال يخفى عمى القارئ التغييرات التي أجراىا الراكم عمى بنية الخبر مف حيث: ٖٕالنساء: 
الخبر)األصمعي( مما يبعد الخبر عف التاريخية كما يستتبعيا مف سند، كيدخمو في الجانب الفني كما يتبعو مف إعماؿ 

تغيير بعض األلفاظ )األبؿ/األيؿ( كربما يككف مرد ذلؾ إلى تصحيؼ كقع في المفظ.  -ِتقييد اك شرط.  مخيمة الراكم دكف
إضفاء عنصر المبالغة )ألؼ مرة( بدؿ )عشريف مرة( مما جعؿ خبر ابف قي ـ الجكزية يدخؿ ضمف إحكاـ الصنعة الفنية  -ّ

 مف خبر ابف قتيبة. 
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، فكاف إذا كيم ـ فييا قاؿ: أخرجكا قصتيا، فإذا قًرئ قاـ الشػفيع ميسػتحييان(( . كقػد أظيػر (ُ)فييا إال زافو
ف كاف ألمر باطؿ. لنا فضاء السجف  ما كاف يحكـ أجيزة الدكلة مف المحسكبية كا 

المسػػػاجد كاألديػػػرة: لقػػػد أدت المسػػػاجد فػػػي تػػػاريخ اإلسػػػبلـ دكران ميمػػػا كأخػػػذت عمػػػى عاتقيػػػا ثػػػبلث  -ُ
ف أندثر بعضيا:   كظائؼ رئيسة كا 

 الكظيفة األكلى: جعميا مكانان لمعبادة.
منيػػػا محػػػبلن  بعضػػػان  تؤسػػػس المػػػدارس، بػػػؿ ال يػػػزاؿالكظيفػػػة الثانيػػػة: جعميػػػا مكانػػػان لمتػػػدريس قبػػػؿ أىف 

 لمتدريس حتى مع كجكد المدارس.
الكظيفة الثالثة: تبميغ الناس ما يستجد مف أخبار كأكامر صادرة مف قبؿ السمطة الدينية أك الدنيكية 

 .(ِ)آنذاؾ، أم أٌنيا تقـك بدكر المؤسسة اإلعبلمية
بكصفيا مكانان لمعبادة كما في خبر أـ  كفي كتب أىخبار النساء كالجكارم حضرت المساجد

، أك مكانان يجمع فيو الناس لتبميغ أمر ما كما في خبر أبي مريـ (ّ)مسمـ الخكالنية )كقد مر ذكره(
السمكلي، إذ أخرجو معاكية ))إلى المسجد كجمع الناس، فقاـ أبك مريـ السمكلي فقاؿ: أشيد أٌف أبا 

في الجاىمية، فقاؿ: أبغني بغيا فأتيتو فقمت لو: لـ أجد إال سفياف قدـ عمينا بالطائؼ، كأنا خٌمار 
ف  . فقد جمع معاكية الناس في المسجد ليبمغيـ قصة انتساب زياد إلى أبي سفياف(ْ)سمية...(( كا 

يا معاكية مكسبان سياسيان في جعؿ زياد إلى جانبو بعد أف كاف إلى كاف بغيان، كىي قصة أراد من
 .)جنب اإلماـ عمي)

األديرة فقد ركم ))عف عدم بف ثابت قاؿ: سمعت عبد اهلل بف عٌباس يقكؿ: كاف في أٌما 
بني اسرائيؿ راىب عبد اهلل زمنا مف الدىر، حتى كاف يؤتى بالمجانيف يعكذىـ فيبرؤكف  عمى يديو. 
كأٌنو أتي بامرأة مف أشراؼ قكميا قد جنت ككاف ليا إخكة، فأتكه بيا، فمـ يزؿ الشيطاف يزيف لو 

كقع عمييا، فحممت، فمما استباف حمميا، لـ يزؿ الشيطاف يخكفو كيزيف لو قتميا كدفنيا، فقتميا  حتى
كدفنيا، كذىب الشيطاف في صكرة رجؿ حتى أتى بعض إخكتيا فأخبره بالذم فعؿ الراىب، ثـ أتى 

شيئان كبيران بقية  إخكتيا رجبلن رجبلن فجعؿ الرجؿ يمقي أخاه فيقكؿ لو: كاهلل لقد أتاني آت فذكر لي 
خبر بعضيـ بعضا بما قيؿ ليـ، فاتكا إلى الراىب فقالكا: ما فعمت بأختنا؟ قاؿ: خرجت، أعمينا. ف

                                      
 .َُّ/ْ( عيكف األخبار:(ُ
 .ّْتشيع الصفكم كالتشيع العمكم، عمي شريعتي:ينظر: ال( (ِ
 .ٕٖ-ٖٔينظر: الحدائؽ الغٌناء:( (ّ
 .ُِِأخبار النساء:( (ْ
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َُِ 

كلست أدرم أيف ذىبت. فرفعكا ذلؾ إلى ممكيـ، فسار إليو الناس حتى استنزلكه مف صكمعتو، فأقٌر 
نا الذم زينت لؾ ىذا ليـ بالذم فعؿ، فأمر بو فصمب عمى خشبة، كتمٌثؿ لو الشيطاف فقاؿ لو: أ

ؾ فيو، فيؿ أنت مطيعي فيما أقكؿ لؾ كأخمصؾ؟ قاؿ: نعـ. قاؿ: تسجد لي سجدة كاحدة يتلقأك 
. حضر الدير بكصفو مكانان شيد حدث الزنا بتمؾ الفتاة المجنكنة مف (ُ)فسجد لو الرجؿ، ثـ قيتؿ((

 كاف كقدسيتو. لدف الراىب، كمف ثـ قتميا كدفنيا. كىك أمر يتنافى مع طبيعة ذلؾ الم
 الجبؿ:  -ِ

فعف ))ابف مسكيف قاؿ: خرج أناس مف بني حنيفة يتنزىكف إلى جبؿ ليػـ، فبصػر فتػى مػنيـ 
يقاؿ لو عٌباس بجارتو فيكييػا، كقػاؿ ألصػحابو: كاهلل ال انصػرؼ حتػى أرسػؿ إلييػا؛ فطمبػكا  إليػو أف 

بػؿ فػي ليمػة إضػحيانة يكؼ كأف ينصرؼ معيـ فأبى، كأقبؿ يراسؿ الجارية حتػى كقػع فػي نفسػيا، فاق
اٌل أيقظػت إخػكتي فقتمػكؾ: فقػاؿ:  متنكبان قكسو كىػي بػيف إخكتيػا نائمػة، فأيقظيػا؛ فقالػت: انصػرؼ كا 
كاهلل  لممػػػكت أيسػػػر ممػػػا أنػػػا فيػػػو، كلكػػػف هلل عمػػػٌي إف أعطيتنػػػي يػػػدؾ حتػػػى أضػػػعيا عمػػػى فػػػؤادم أف 

قابمػة أتاىػا كىػي مثػؿ نصرؼ، فأمكنتو مف يدىا، فكضعيا عمى فػؤاده ثػـ انصػرؼ، فممػا كػاف مػف الا
حاليا، فقالت لو مثؿ مقالتيا كرٌد عمييا كقاؿ: إف أمكنتيني مف شفتيؾ أرشفيما انصرؼ ثـ ال أعػكد 
إليؾ، فأمكنتو مف شفتييا فرشفيما ثـ انصرؼ؛ فكقع في قمبيا مثؿ النار؛ كنذر بو الحي، فقالكا: مػا 

نو؛ فأرسمت إليػو: إٌف القػـك يأتكنػؾ الميمػة ليذا الفاسؽ في ىذا الجبؿ! انيضكا بنا إليو حتى نخرجو م
فاحذر، فمما أمسى قعد عمى مرقب كمعو قكسو كأسيمو، كأصاب الحي مف آخر النيار مطر كندل 
فميػكا عنػو؛ فممػا كػاف فػي آخػر الميػؿ كذىػػب السػحاب كطمػع القمػر، خرجػت كىػي تريػده كقػد أصػػابيا 

حػي، فقالػت: ىػؿ لػؾ فػي عٌبػاس؟ فخرجتػا الطؿ، فنشرت شعرىا كأعجبتيا نفسيا كمعيا جارية مف ال
تمشػػياف، كنظػػر إلييمػػا كىػػك عمػػى المرقػػب، فظػػف أنيمػػا ممػػف يطمبػػو، فرمػػى  بسػػيـ فمػػا أخطػػأ قمػػب 

ذا ىك بالجارية في دميا؛ فقاؿ:  الجارية ففمقو كصاحت األخرل، فانحدر مف الجبؿ كا 
 نعب الغراب بما كرىػ

 

 تي كال إزالة لمقدر 
 

 تبكي كأنت قتمتيا
 

اٌل فانتحرفاص   بر كا 
 

لقد تجمت أىمية  .(ِ)ثـ كجأ في أكداجو بمشاقصة، كجاء الحي فكجدكىما مقتكليف فدفنكىما((
المكاف فػي ىػذا الػنص فيمػا أقامػو مػف عبلقػة مػع الحػدث الػذم امتػزج بيػا، إذ شػٌكؿ المكػاف الفضػاء 

 الذم ىٌيأ األجكاء المناسبة لتككيف الحدث. 
                                      

 .ُُٕ-َُٕأخبار النساء:  (ُ)
 .ُّْ/ُّّ/ْعيكف األخبار:  (ِ)
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ُُِ 

مٌكف أبطاؿ السرد مػف مصػادفة أحػدىما اآلخػر، ليبػدأ خػط السػير فاتخاذ الجبؿ مكانا لمتنزه، 
تصػػاعديان، بعػػد أف صػػار الجبػػؿ مكانػػان لمقػػاء العاشػػقيف. حتػػى كصػػؿ السػػرد نيايتػػو، بػػأف قتػػؿ العاشػػؽ 
حبيبتو، كالسبب المكاف )الجبؿ( نفسو. إذ كاف العاشؽ عمى مرقػب )مكػاف مرتفػع( فػي الجبػؿ يرقػب 

ف كػايمٌكف العاشؽ مف رصد مبلمح األشػخاص، بػؿ كػاف ارتفػاع الم مف يترصد بو، كذلؾ المكاف لـ
حاجزان عف ذلؾ سكل ىيأة األشخاص. مٌما جعمو يخطأ في تشخيص اليدؼ فرمػى حبيبتػو ظنػان منػو 

 أٌنيا ممف يترصد بو. 
 

 بعد أف عرضنا لؤلىمكنة في كتب أخبار النساء كالجكارم، يمكننا أف نصنفيا تصنيفان آخر بنكعييا:
 مكنة السمطكية                     القصكراألى  -

 بيت القضاء                                                
 السجكف                                                

 األىمكنة االجتماعية                   المدف  -

 زؿالمنا                                                
 الطرقات كالبكادم                                                
                                                 

 األىمكنة الدينية                      الكعبة -
 المساجد كاألديرة                                              

 الجباؿ      األىمكنة الطبيعية               -

 األىمكنة المصيرية                   المقابر  -
 

كىكذا فإف األىمكنة تصٌكر لنا طبيعة أم مجتمع كنكع العبلقة التي تحكـ أفراده، إذ أٌف الػراكم 
فػػي األىخبػػار التاريخيػػة، يبحػػث عػػف بيئتػػو فػػي كتػػب التػػاريخ، إذ يعثػػر عمػػى أكصػػاؼ البيئػػة الطبيعيػػة 

عة الحاؿ ال يتقيد بيا تقييدان تامان إٌنما يستعيف بيا عمى تصػٌكر المػدة، كيتػرؾ كاالجتماعية، كىك بطبي
. كبػػػذا فػػػإٌف مبلمػػػح (ُ)لخيالػػػو الممسػػػات الفنيػػػة األخيػػػرة التػػػي تصػػػير ىػػػذه المػػػادة فتمزجيػػػا مزجػػػان تامػػػان 

                                      
 .َُٗ-َُٖ( ينظر: فف القصة، د. محمد يكسؼ نجـ:(ُ
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ُِِ 

المجتمػػػػع تظيػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا يحػػػػيط بيػػػػا مػػػػف فضػػػػاءات تحػػػػدد ىكيػػػػة المجتمػػػػع إف كػػػػاف بػػػػدكيان 
 حضريان )القصكر، كالمنازؿ(. كغيرىا مف المبلمح التي تحدد تمؾ اليكية.  )صحراكيان(، أك

 



 
 
 
 

 

 
 ثنيخ انضرد انشعري 

 
  : تىطئخ

 صرديخ اننض انشعري
 -ذاخم اأَلجنبس عنذ انغرة وانعرةقراءح يف ت -
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 توطئت:      
 سرديت النص الشعري

 -قراءة يف تداخل اأَلجنبس عند الغرة والعرة -

ا تػػػايكاألاػػػتيا َ ػػػةدي  ػػػ ي ػػػريتعػػػدضية ػػػجنيا ىألَػػػةسيا ىد جػػػنيكااػػػدةي ػػػفيأ  ػػػديا   ػػػ  تي
رسطكيكات يكةتَةيا اة ػري ػـيج ػؼيا دارسػكفي ػفيفاػصيمػذليا   ػ  نيأ.يف َذيأف طكفيكيا عصكر
ي.(2)ةجزيكا َ ةء)) ؿيأَضاـيَةة كاي ذ ؾيتداخ تاةيكتفة  تاةيا  خت فن((،ي فياجثيا ت (4)كدراستاة
ا تأثريكا تأثجريفج ةي جفيا ىألَػةسيَة عػني ػفيا اةألػنيإ ػ يإجألػةديصػجقنيتكاف جػني جَاػة،ييم جنأكي

 اجثيت  اياةألنيا  ت  ايا ذميجت   يا ىدبيف يجستطجعيأميَكعي فيا َكاعيكادليأفيجا ػؿي ا ػني
ي.(3)عي فيألكاَ هي  اةتصكجريا كاة
ريا  ػػػـيا اة ػػؿي ػػػفيا دراسػػػةتي))،ي ػػفي َةجػػػنياظجػػػتي ػػهي سػػػأ نيا ىألَػػةسيا د جػػػني ػػةيإفضي ت ػػرض

ا َ دجن....،يإ  ياديأَضهيجألكزيا  كؿي أَضهي ػةي ػفيدراسػنيتخ ػكي ػفيكةفػني َػديمػذليا   ػجن،يأكيإ ػةرةي
ي.(4)إ  يألةَبي َاةي خصكصيجتصؿي  ك كعيت ؾيا دراسنيذاتاة((

رسطك(ي   جنيا َكاعيا د جنيفاي تة هي)فػفيا  ػعر(يمػكيا ةػدـيفػايتصػَجؼيأظجري)كجعديتَ
ا َػػكاعيا د جػػنيكتادجػػديأَكا اػػةي عت ػػداني  ػػ يَظرجػػنيا  اة ػػةةي  تفرجػػؽي ػػجفيأَػػكاعيا  ػػعريا   ا ػػاي
ؿ،يا ػػذميج  ػػفيأفيجصػػةغي ػػهي ػػؿي ػػفيمػػذلي كا ػػدرا ايكا قَػػة ا.يف  ػػديك ػػعيا طرج ػػنيأكيا سػػ كبيا كض

ي.(5)يا َكاع
فَظرجػػنيأرسػػطكيفػػاي تة ػػػهي)فػػفيا  ػػعر(يتعػػػديا ىسػػةسيا ع جػػؽي َظرجػػػنيا َػػكاع،يإذي ػػةيتػػػزاؿي
ث ثجػنيا   ا ػايكا قَػػة ايكا ػدرا اي كألػػكدةيفػايا َ ػػديا ىد ػايا ت ػةداني  ػػ يألاػكدليا َظرجػػني ػذيكةػػتي

ي.(6)طكجؿ

                                      
،ي38،يأ.د.يفة ؿي  كديا ت ج ا،ي أل نيا  كرد،ي ججَظر:يف رةيا ىألَةسيا د جنيك رألعجةتاةي َديأ ايم ؿيا عس رم(ي(4
 .48:ي2144،ي2ع
 .66:ي2144،ي2عي،38 أل نيا  كرد،ي ج،يتألةكريا َى ةطيأـيتألةكريا ىألَةسيد.يصة ريا ا ة نا سديكا قكاص،ي(ي(2
 .35-28رجنيا خ  ج ا:يجَظر:يا  تة نيكا ألَةس،ياكي(ي(3
 .47،يألد جنيا ا كريكا قجةب،يد.ي  ديا عزجزي  جؿ:ي ألَةسيا د جنيفايا تراثيا َثرمَظرجنيا(ي(4
 477،ي  ديا  َعـيت ج ن:يجَظر:ي  د نيفايَظرجنيا دب(ي(5
َكاعيا د جن،ي  ءيجَظر:ي  د نيَظرجني َ كذجيا َكعيا َككميَاكي دخؿيتكاجدمي ا ؿيا  عرجةتيا   ةَرن،يتداخؿيا (ي(6

 .4/958  ديا اةدم:ي
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ثرجػػن.يكتت ثػػؿيا   ػػعرجنيكجصػػَؼيا فج سػػكؼيا   ػػةَايمجقػػؿيا ألَػػةسيا د جػػنيإ ػػ ي ػػعرجنيَك
 ة  عريا   ا ايكيا ت ثج ايكا قَة ا،يأ ضةيا َثرجنيفتت ثؿي ة تةرجخيكا ففيا خطة ا
ي.(4)

يَظرجػػنيا َػػكاعيااد جػػنيا َ جػػنيةػػديسػػعتيإ ػػ ياي  ػػةءي  ػػ يا  ت  ػػاي سػػتا  ةنيسػػ  جةن،ي ك ػػذا))فّفض
د كيإ ػ يمػػدـيك ةَػتيا َتجألػني اػػذايا ت ػدديفػػايا َظػرةيإ ػػ يا َػكاعي ػػج ديردكديفعػؿي َةة ػػنيت ة ػةنيتػػ

ي.(2)ا ادكديا كم جني جفيا َكاع،يأكيا قة اة،يأكي   يا ةؿيا تسةمؿيفايتَةكؿيا  تة نيداخ اة((
ك)) ػػعيظاػػكريا رك ةَسػػجنيتاػػرريا دبي ػػفيا  جػػكديا   سػػج جن،يكاسػػتطةعيا رك ةَسػػجكفيأفي

َ ػةءيا َػكاع،ي ػ َاةي  ػدأييفػا،يكي(3)جاط كاي  دأيفصؿيا َكاعي  ةياط كاي  دأيا كاػداتيا ػث ث((
ه،ي َد ةيأ  في ركت هي كتيا َػكاعيا د جػن،يك ػج دي ػةياسػ ةليمَػرمي ات يكصؿيمذايا تاطجـيأكألض

ي.(4) ج كيا ثريا   ايا ذميجتعة  ي َاة
يا ألَسيا د اي فيَظرجتهيفايا  عرفنيا تايتتخذيياَط ؽي ركت ه ))يفايمألك هي   ي فاـك

خػػ ؿيا خجػػةؿ،يكجتػػأ ؼي ػػفي عرفػػنيا ظػػكامريا فردجػػن،ي دجػػهيكألاػػجفير جسػػجف:يا ادسػػايا ػػذميجػػتـي ػػفي
كجَتجيا صكر،يكا  َط ايا ذميجتا ؽي فيخ ؿيا ذمف،يكجر زي   يا ظكامريا عة نيا  ة  ن،يكجَتجي

ي.(5)ا  فةمجـ((
ػػػ ي))ةيك  ض  ػػػةفيإ ػػػداعيا فػػػفيكااسػػػتألة ني ػػػهيفع ػػػجفيج ػػػث فيا  عرفػػػنيا ادسػػػجنيفػػػاي رفػػػه،ييفػػػّفض

سػػع يإ ػػ يتط ج اػػةي  ػػ يا ع ػػؿيلي  ػػةيجػػرل،ياسػػتألة ةتيا  ػػةرئيا ػػذميج  ػػكاتيا ألَػػةسيا د جػػنيت ػػكي
،ي َضاػةيت ػكدليإ ػ يأفيجتَ ػؿي ػفيااسػتألة نيا ادسػجنيإ ػ يااسػتألة نيا  َط جػني ػذ ؾيا ع ػػؿ،يكايا فَػا

ج  ػػفي  سػػتألة تجفيأفيتألت عػػةي عػػػةن.يكف ػػ ني ػػفيذ ػػؾيفػػػّفيتصػػَجؼيا دبيإ ػػ يأألَةسػػهيا  خت فػػػني
ي ػػؿي  ػػؿيأد ػػايألػػدجري اػػذليا تسػػ جنيجع ػػؿي  ػػ يتاطػػجـيإَ ػػةري ط جعػػنييا دبيذ اتاػػة،يكاسػػج ةيأفض

ي.(6)ا ألَةسيا د جنيفاي سعةلي تا جؽيتفردل((
يَظرجػنيا ألَػةسيا د جػني ػـيتعػدـي ػفيجػدافعي َاػةيكر ض ػةي ػةفي ػفيأ ػرزيمػؤاءي ك عيذ ػؾيفػّفض

رجنيا ادجثن(ي ث اةي ثؿيا ذميأ ضديفايدفة هي َاةيأَضاةي)ا  عيRento poggioll))رجَةتكي كألكؿ(ي)

                                      
 .53جَظر:ي دخؿي ألة عيا َص،يألجراريألجَجت:ي(ي(4
 .48:ي،يد.يص انيأا دي   ـتداخؿيا ألَةسيا د جنيفايا ركاجنيا عر جن(ي(2
 .25:ي)رسة ني ةألستجر(ي(يزجَبيألةسـي ا ديا عرداكم4999-4991ا  َجنيا درا جنيفاييا  عريا عراةايا ادجثي)(ي(3
 .46جَظر:يتداخؿيا ألَةسيفايا ركاجنيا عر جن:يي((4
-3أل نيا ث ةفنيا ألَ جن،ي قداد،يع ،ي،يترأل ن:ي ةةريألةسـي ا د جنيفايا  رفيا ع رجف،يمجذردك ركَظرجنيا ألَةسيا د(ي(5
 .56:ي4997،ي48،يس4-3ع
 .56جَظر:يا ألَةسيا د جنيفايا  رفيا ع رجف:ي(ي(6
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،ي ةيمايإايَظةـي فيا ألَةسيا د جن،يك َاـيا فَرساي كؿيفةفيتجقـيا ذمي ػجضفيفػايَظرجتاةيا  دج ن
ػػني ػػػي) سػػأ نيا ألَػػةسيا د جػػن  ة تػػهيا  (يا تػػايَ ػػرتاةي أل ػػنيم ج ػػكفي ػػعي  ػػةاتيأخػػرلي قجػػرلي عََك

ي.(4)تَةصريأل جعاةيف رةيا ألَةسيا د جن
 اػةفظجفيفػايي-سػطكريا ػذجفيصػدركاي ػفيفػفيا  ػعريأي–رسطجكفيا ألػدديا ك   داري ةي ةفي

،ي ػػةفيا  ػػ  َجكفيا ػػركسي ألػػددجفيفػػايمػػذايا  كةػػؼ.يإذيجػػرلي ػػكةفاـي ػػفيَظرجػػنيا ألَػػةسيا د جػػن
ي زَػػكاع.يفػػة ت ججزي جَاػػة،يمػػكيدا  ػػةن،ي تك ة فسػػ ايأَضػػهي))ايج  ػػفييإةة ػػنيأميتصػػَجؼي َط ػػايصػػةـر

يتصَ ي.(2)جؼيا َكاع،يمكي  ؿي ع د((ت ججزيتةرجخايي  ةيأفض
يا    َججفيا ركسي ةَكاي اط جفي زكثةفيا ع ة دجنيك  ت رجفيفاي دخ اـي  ألَسيا د اي إفض

،يإذي ةَػػتي  ػػةاتاـياػػكؿيا تقججػػراتيا ألَةسػػجنيكا د جػػنيا خػػرلي-يك   ثجػػري ػػفيا   ػػةجةيا أل ة جػػني–
ةياصط اكايا ألَةسيتتقجريغة  ةني فيخ ؿي ي  ف ر،ي  ديألةد كايفايأفضيياني في جفيأ ثري تة ةتاـيتافجزي

ي.(3)(Law of contrasts)   جهي)ةةَكفيا تقةجراتي
فَظػػرةيا  ػػ  َججفيا ػػركسيإ ػػ ي ك ػػكعيا تطػػكريا د ػػاي ػػـيت ػػؼي َػػدياػػدكديكصػػؼيا ظػػةمرةي
َض ػػةيتتعػػدليذ ػػؾيا ػػ ي اةك ػػنيفاػػـيا  ػػركطي ا د جػػني))فػػايتاك اػػةيَك ػػك اةيكا ػػ ا  اةيكاَػػدثةرمةيكاذ

يا َظرجػنيا د جػػنيا  عةصػرةيةػػديإ.يك ػفيثػػـيفَّضػهيج  ػفيا  ػػكؿي(4)ةججسيا  تا  ػنيفػػايذ ػؾي  ػػه((كا   ػ فض
ي يا َػػكعيا د ػػايكتعة ػػتي  ػػ يا فػػركؽي ػػجفيا َػػكاعيا د جػػنيكت جػػزتي  َػػةخيف ػػرميج ػػـك تألػػةكزتي فاػػـك
  ػػػ يرفػػػضيا ت  جػػػد،يكا تط ػػػعيإ ػػػ ي ػػػؿيألدجػػػد،يكظاػػػرتيأ  ػػػةؿيت ػػػربي ػػػرضيا اػػػة طي  ػػػؿيت ة جػػػدي

يَظرجػػنيا َػػكاعيا د جػػنيةػػدياَػػد ألتيفػػايَظرجػػني(5)اعيا د جػػنيَك ة اػػةا َػػكي ،يف ػػديرألي)تػػكدكركؼ(يأفض
ي.(6)أكسع،يكمايَظرجنيا خطةبيك  ـيا َص

أ ةي)ألجَجت(يف دياَتا يفايد كتهيإ  ي ةيجس  يألػة عيا ػَصي ػد جي ػؿيا  اػةكاتيا سػة  ني
يجتألةكزيا َكعي ذاتهي   اثيفايا ألة عيا  ي.(7)  ترؾي  َصكص فيأألؿيصكغي فاـك

                                      
 .39-36جَظر:يا  تة نيكا ألَةس:ي(ي(4
 .84َظرجنيا  َاجيا    اي)َصكصيا    َججفيا ركس(،يترأل ه:يا رامجـيا خطجب:ي(ي(2
ي.59-57جَظر:يَظرجنيا ألَةسيا د جنيفايا  رفيا ع رجف:ي(ي(3
 .43ا تفة ؿيفايا ألَةسيا د جن،ي س ني ركس:ي(ي(4
 .49:يتداخؿيا ألَةسيا د جنيفايا ركاجنيا عر جني:يجَظر(ي(5
 .323:ي2111،ي38،ي   ةتيفايا َ د،يع  ة جةتيا تألَجسيكا ت ثجؿيكا َ أة،ي  دياهلليإ رامجـاذيكيجَظر:يا ركاجني(ي(6
 .324-323  ة جةتيا تألَجسيكا ت ثجؿيكا َ أة:ياذي:يا ركاجنيكيجَظر(ي(7
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ي))ا ألػَسيا د ػايايجسػتطجعيأفيجسػت ري ت ػَر ةني  ػ يَفسػه،يفػة َكاعيا د جػني ك فيمَةيفػّفض
.يك َػػػةءي  ػػػ يذ ػػػؾيج ػػػكفيا ألػػػَسيا د ػػػاي))ظػػػةمرةيأل ة جػػػنيتةرجخجػػػنيخة ػػػعني سػػػجةةاةي(4)تتػػػداخؿ((
يا سػػ ةتي ي.ا،ي َفتاػػني  ػػ يألد جػػنيا  تػػةبيكا ت  ػػكا ف ػػرم،يةة  ػػني  تعػػدجؿيكا تطػػكريا ا ػػةرم  ػػةيأفض

.ي(2)ا ألَةسجنيج  فيأفيتراؿي فيألَساةيا ص اي تَصاريفايأألَةسيأخرليتقتَاي اةيأكيتقَجاة((
يك ذ ؾيجادثيا تداخؿي جفيا َكاعيا د جن.

ي ػػةيجظاػػرليذ ػػؾيااسػػتعراضيا سػػرجعي  سػػأ ني ا ألَػػةسيا د جػػني َػػديا قػػربيكا تػػداخؿي ػػجفيإفض
يا ع ؿيا َ دمي  دجةتػهيا أ ز َجػنيا  تكا جػنيةػدياسػتكةفتهيف ػرةيتألَػجسيا دب،يأكيتَكجعػهي عػديَكا اة))أفض

أفيةطعيا دبيَفسهي كطةني عجدانيفايتأ جديكألكدل،يكمذايجعَايأفيف رةيا تألَجسي ةَتياا ني كألكدي
ي.(3)ا دبيكاَت ةرل((

في ػةفيا  ػدخؿيا ا ػةرمي  ػراءةي سػأ نيا تألَػجسي ك ـيج ذي فيذ ؾيا ع ؿيا َ دميا عر ػا،يكاذ
 ػنيأكيث ةفػن،يفػة فرؽي ػجفيأ عربيغجرمةي َديغجرمـ،يإذيايج  فيإغفةؿيا سجةةةتيا خةصػني  ػؿي َديا

ي.(4)ا خجةؿيا عر ايكغجرليمكيَفسهيا فرؽي جفيا  ج تجفيا عر جنيكغجرمةيك َةصري ؿي َا ة
مػػ(ي255فع  يا رغـي فياستع ةؿيا َ ةديا  دا  ي  صط حيا ألَسيفايا دبي فيأ ثػةؿيا ألػةاظي)ت

ك تػػ ي ػػةفيا  فػػظيثػػهي ػػفي ػػ ـيا خط ػػةءيا عػػربيةػػة  ن:ي))ا  جػػةفيكا ت جػػجف(يفػػايسػػجةؽيادج ػػهي)اي تةفػػ
مػػػ(يإذي322تك ػذ ؾيا ػفيط ةط ػةيا ع ػكمي)ي.(5)أج ػةني رج ػةنيفػايَفسػهي تاجػزاني ػفيألَسػهيفػايَفسػه((

اي.يفَّضَػةي(6)كا  عري   يتاصجؿيألَسػهيك عرفػنياسػ هي ت ػة هيا أل  ػن((أط  هي   يا  عريةة  ن:ي))
ػػػؿيا  َظرجػػػني))يإذي ػػػـيت ػػػدضـي َػػػةيا ث ةفػػػنيا عر جػػػني؛تػػػراثيا َ ػػػدميا عر ػػػاي ػػػةيايجتا  ػػػهَسػػػتطجعيأفيَا ا

ي ػػةيَصػػةدفهيفػػايا  صػػَفةتيا ألة عػػني  زألَػػةسي ت ة  ػػنيا  عػػة ـيثة تػػنيا   ػػةججسيكا  عػػةججري.....يفػػّفض
تعت ػػديأسةسػػةني  ػػ ي ػػفيألاػػنيك تػػبيا   غػػنيكا َ ػػدي ػػفيألاػػنيثةَجػػنيايت ػػدضـيإاي كاةػػؼيفردجػػنيذاتجػػني

ي.(7)((ك عريا ت سجـيا ت  جدمي زدبيإ  يَثر
                                      

 .33ا ألَةسيا د جنيفاي كءيا  عرجةتيا   ةَرن:ي(ي(4
 .434:ي عألـيا سردجةت(ي(2
يا ألَةسيا د جنيك رألعجة(ي(3 ي َديأ ايم ؿيا عس رمف رة يا ت ج ا،ي أل نيا  كرد،ي جتاة يأ.د.يفة ؿي  كد ،ي2،يع38،

 .84:يـ2144
 .69:يا عر ايا  دجـي:يا سردجَظر(ي(4
 .2/8:يا  جةفيكا ت ججف،يا ألةاظ(ي(5
 .7:ي جةريا  عر،يا فيط ةط ةيا ع كم(ي(6
اَفتةحيا ألَسيا ىد ايكي(يا(7 ،يك ـيجخرجيا َ ديا عر اي فيت ؾيا ثَة جني48فرجزة:ييتاكاتيا  تة ني َديإ رامجـيسعدم،ي ةزَك

يسة ريا ع ةرةيفاي سةفيا عرب،ييا  ـجذ ريفاي ةبي)تأ جؼيا ع ةرة(ي))ق(ي335تت  جدجن،يفاذايا فيكمبيا  ةتبي)ا ثَة جنيا  أفض
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ي ػػةيجا َػػةي ػػفيذ ػػؾيا خػػكضيفػػاي سػػأ نيا ىألَػػةسيا ىد جػػنيمػػكيا  سػػةانيا تػػايتػػداخؿيفجاػػةي إفض
ا  عري عيا سرديف دي))ا تديا َصيكاَفتحي   يا  سةاتجفي....يإذياةت ستيا ىألَػةسيا ىد جػنيت َجػةتي

جسػػ  ي ػػة َصيا ألػػة عيأكيألػػة عيي سػػةانيَصػػجنيكااػػدةي ػػ في ػػةي دجػػدةي ػػفي ع ػػاةيكاَصػػارتيفػػا
ي.(4)((ا َص

أل  ػني ػفييكةػديذمػبيفػةركؽيخكر ػجديإ ػ يأفضي،ي عري ة سػرديةدج ػنيةػدـيا  ػعريَفسػهفع ةنيا 
أفيا  ػعريمػكيا صػػؿي ألػَسيا سػرديا عر ػاي ػفيخػػ ؿيتأ ػجرمـي أل  ػني ػفيا    ػػحيا دارسػجفيأ ضػدكاي

ع جري في جفي أل ك نيصجغيا تع جريايَسةَايكج  فيأفيتكألديفػايا سردجنيفجهي....يفة سرديصجقنيت
.يك  ةي ةَتيا  صصيماياكادثي سػت دةي ػفيكاةػعي(2)ا  عري ث  ةيج  فيأفيتكألديفايأميَكعيآخر

جسػػػت ديصػػػكرليك ػػػةدةي ػػػعرلي ػػػفي،يكا  ػػػة ريا عر ػػػايكادثي تخج ػػػنيك  َاػػػةي   َػػػنيا كةػػػكعا اجػػػةةيأكياػػػ
،يأكياسػػػت دمةي ػػػفي  ػػػعريةصصػػػةنياػػػدثتي   ػػػة ريأكي قجػػػرلايا،يف ػػػفيا  ػػػدجاايأفيجت ػػػ ضفيمػػػذا اجػػػةة

ي.(3)ا تراثيا ث ةفايا  خـي  ألت عه
ي)) ا  عريا عر ايرغػـي ثةفتػهيكصػ  نياَت ة ػهيا َك جػني ػـيج ػفي عجػداني ػفيمػذايا ألػدؿي  ةيأفا

إذياةتػػربيا  ػػعري ػػفيا  ػػصي ةصػػطَةعي قػػنيي،(4)((ا ػػذميجزجػػدي ػػفيا ػػت ة اةيكت ػػة  اةي ػػجفيا ألَػػةس
َض ػػةيتتعػػة ؽيفجػػهيخصػػة صيا  ػػعري(5)ديا  صصػػاي َاػػكيايجف ػػديَ اتػػهيكخكاصػػهيا   جػػزةي ػػها سػػري ،يكاذ

فيكا سردي تَسجيفايا خجري ةيج  فيأفيَط ؽي  جهي)ا سرديا  ػعرم(ي كصػفهي ػ  نيجأل ػعي ػجفيَػك ج
ذاي ػةفيا  ػعريجصػكريألةَػبيا اجػةةيَفسػاةيكدةة  اػةيك اظةتاػةي  ؿي َا ةيأم جني  رليفػايا دب ،يكاذ

ا سػػرديا  ػػعرميجأل ػػعي ػػجفيمػػةتجفيا صػػكرتجف،يكجألع َػػةيَاجػػةيا تألر ػػنيا َفسػػجنيا كااػػدةيفػػايَطػػةؽييفػػّف
يي.(6)أكسعيكأفؽياراب
ي)) مػػػكيي–يإ  ةَجػػػنيتا جػػػؽيا صػػػ ني ػػػجفيا  ػػػعريكا سػػػردي–ا   ػػػدأيا  اػػػـيفػػػايمػػػذليا ظػػػةمرةيإفض

آخػريكمػكيااستفةدةي في ثؿيمذايا ت ةماي جفيا فػفيا  ػعرمي ػفيألةَػبيكا فػفيا  صصػاي ػفيألةَػبي
                                                                                                                    

يمكيا  عر فيكمبيا  ةتب:يا   ـ((يا  رمةفيفايكألكليا  جةف،يا ،يكا  َثكريمكييا ةيأفيج كفي َظك ةن،يأكي َثكران،يكا  َظـك
461. 
 .(www.yemeress.com   نيا َتَرجتي،ي)،ي كةعيا  كركثألد جنيا  عريكا سرد،ي  اياي ةرةفاي(ي(4
ا ىدبيا عر ايتع جرلي في اثيفايا صكؿيا ك  ي  ركاجنيا عر جن،يفةركؽيخكر جد،ي اثي َ كري  في تةبي:يجَظر(ي(2

ي.98-97ا كادةيكا تَكع:ي
 ي.45 ىألَةس:ي:يا  تة نيكاجَظر(ي(3
 .41ا َصيا سردمي َديا اطج نيك  ركي فيا ىمتـي)دراسنيسج جة جن(،يرا جني رةـ:ي(ي(4
 .242نيكا تط جؽ،يَ ج نيإ رامجـ:يي:يففيا  صيفايا َظرججَظر(ي(5
 ي.23:يا  صنيا  عرجنيفايا عصريا ادجث،ي زجزةي رجدف:يجَظر(ي(6
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،يكمػػكي ػػةيتتكخػػةلياسػػت ري  ػػ يكألاػػهيا فَػػات ػػةلي ػػهياَع ةسػػهي  ػػ يأل ة جػػةتيا  صػػنيا  ػػعرجنيإذاي ػػةي
ي.(4)((َفسيا  صصايكتارجرمةي فيغَة جتاةا  صجدةيذاتيا َز نيا  صصجني فيخ ؿيتا جؽيا 

َض ػةيتظػؿيفػاي ك))ي اذايفة  صنيفايا  عريايت دكي   يإط ةاةيكايتختفاي  ػ يإط ةاػةي،كاذ
،يفتص حي ك ػك ةني َاةيَةفذةيفايا  عري ت ةمجنيفجه،يتأتاي تس س نيمةد نيك ؿيا فَجنإطةري فيظ 

ي.(2)((ا ةيفايَسججيا ج ايذميفَجني ة جن ألَسجفي ت ة دجفيتصؿي جَ
ةيا عر ػػايا  ػػدجـيَاػػكي  ػػكرةيكاةعػػهيكتصػػكجريا ػػذاتيا أل ة جػػنيتصػػكجرانيايجخ ػػكي ػػفي  ػػدي))يي َػػزعي ػػعَر

 ػؿيجريا اجػةةي  فاك اػةيا راػبي....يكيذاتجنيأكيا أل ة جني،ي  ةي  ديإ  يتصكيا اي  صصيا فرديا 
يا سػػػرديا  صصػػػاي))صػػػجقنيراف ػػػتيي.(3)((إَض ػػػةيجع ػػػسيط جعػػػنيا  ػػػعريا  َفتاػػػنمػػػذاي ك ػػػذ ؾيج ػػػدكيأفض

في ا  صجدةيا قَة جني َذيأةدـيا عصكر،يك فيثـيَصؿيإ  يإ  ةَجنيتداخؿيَصاي جفيا سرديكا  ػعريكاذ
ي.(4)ظؿي ؿيألَسيجاتفظي اكجتهي((

 قجػنيتكسػجعي  يتطعجـيَظة اػةيا  ػعرمي  َجػةتيسػردجني ػةفيإفألَكحي عضيا تألةربيا  عرجني
فاي...ي جػػديأَضاػػةيايتت ػػةم ي عاػػة،يكاي،يكتألػػةكزي  ػػدةيا ألػػَسيا ىد ػػايا صػػةص))ا فػػؽيا ػػدا اي  ػػَ
اة ي،ا تػايت ػاَاةي ػة رؤليا جدجك كألجػن،ي ؿيت جؿيإ  يتا جؿيا  صجدةي عدةيا سػردجنيت  اؿيفايأتَك

فيكأَكا ػهي،يكا ز ػةفيكت َجةتػه،يكا   ػةكا عكا ـيا  تخج ني فيا اػكادثيكا  خصػجةتيك  ةةتاػةيا  ت ةد ػن
،ي قجنيا  تة ني أس كبيتع جرميتا ؽي   ة رياةص يدرألني ػفياي ػداعي...يكغجرمةي فيا عَةصري...

ي.(5)((دكاتيا تع جريايَسةَاأداةي فيأخةصنيكأفيا سردي
يا  عريا عر اي ػةفيج ثػؿيي(داخؿي جفيا َك جفي)ا  عريكا سردكر ض ةيج كفي رديذ ؾيا ت إ  يأفض

ي جسي دجاـي  ـيأىصحي َه ،يف ػةفيا ػدضي  ػفيأراديأفي،يكاػةفظيكةػة عاـمػكيدجػكافي ػهثرمـإذيي  ـيةـك
،يك ػػذايجألػػديةءنيجافػػظي ػػفيخ  ػػهي ػػةيأراديافظػػهأفيج ألػػأيا ػػ يا  ػػعري ج ػػكفيك ػػ ػػفيجخ ضػػديا ةجػػني ػػةي

 ػػ يإدليأسػػتث ةرانياسػػتث ةريت َجةتػػهياا  ػػة ريَفسػػهي  ػػطرانيإ ػػ يا خػػكضيفػػايتفةصػػجؿيألػػَسيآخػػريكي

                                      
 ي.49:ي)رسة ني ةألستجر(ي،ي  ري كفةسؿيا  ف  جةتا  عرميا  دجـي فيخ    حيا سرديفايا َصي(ي(4
 .3دمي َديا اطج نيك  ركي فيا ىمتـ:يا َصيا سري(ي(2
 .212:ي2118،ي414خ ؼ،ي أل ني  جنياآلداب،يعيا دأ،يد.يس ـيا سرديا  صصايفاي عريأ ايت ةـ(ي(3
 ي.242:يففيا  صنيفايا َظرجنيكا تط جؽ(ي(4
ي(5 يا سردجنيفايا خطةبيا  عرم( يةصا  َجن ي أل نيألة عنيد  ؽ،ي، ي ذابيا ا جي   جةتايَ كذألةن،يمدليا صاَةكم، جدة
يي.52:ي2143،ي2-4،يع29 ج
ي ـيج في اـي  ـيأىصحي َه  ك نيكردتي  خ جفنيا ثةَاي  ري فيا خطةبي)ر اياهللي َه(ي)) ةفيا  عريي ((ي  ـيةـك

 ي.24/ي4:ياكؿيا  عراء،ي ا دي فيس ـيا أل ااط  ةتيف
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دميذ ػػػؾيإ ػػػ يت  ػػػايخصػػػة صي ػػػؿيدكفيأفيجػػػؤي ػػػفيظاػػػكريَػػػصيجأل ػػػعي ػػػجفيخصػػػة صيا ألَسػػػجفي
ي. َا ة
ألعػػؿي ػػفيت ػػؾيا  تػػبيكفػػاي تػػبيأخ ػػةريا َسػػةءيكا ألػػكارمي ػػةفيا  ػػعرياة ػػران،يكمػػذايا ا ػػكريجييي

.يكةديكظؼيركاةي تبيأخ ػةريا َسػةءيي)ألَسةنيألة عةن(؛ إذيأص حيا خ ريفجاةيجت  ضفيا  َثكريكا  َظـك
يةط:  فيأر عنيأَ فايكا ألكارميا  عريا كارديفجاةي

ل: الشعر بوصفه شبهدًا:
ّ
 األو

 فيا  عةريا كاردةيفايت ؾيا  تػبي ػةمداني  ػ ياةدثػني ػةي  ػةيفػايخ ػري ػزضةي يثجضػرييكرديةسـهي
يإذيدخ تي))   يأـيا  َجفيأختي  ري في  ديا عزجزيف ة تي اة:ي ةيس بيةكؿي يثجضر:

يغرج ه ي   تي يدجف يذم ي ؿ ية  
ي

يغرج ياةي ي ي عَض  ي  طكؿ يك زضة
ي

يأث اػة،....يفَػد تيأـيا  َػجفيةة ت:ي  ي َاة.يف ة تيأـيا  َجف:يأَألزجاةيك  ػاض َتيك دتهية  نيفتارألتي
.يف ديألةءيا  عريفايمذايا خ ري كصػفهي ػةمداني(4)   يةك اةيمذايفأ ت تي    تاةيمذليس عجفيرة ن((

ي.ك كالي  ةي رفَةيةصنيذ ؾيا ك دي،ؾيا ك ديا ذميأ طتهي زضةي  يثجضر   يذ 
 دعيم حبلت السرد:الثبني: ت

ةػػديجػػأتايا خ ػػري جػػد ـياة ػػنيا سػػرديكجَ ضجػػهي  ػػةيفػػايخ ػػري ألػػكزي ػػفيك ػػديا اػػةرثي ػػفي  ػػدي
ا  ط ب.يركليا فيطجفكر)) في  ديا را في في ة ؾيا َصةرمي فيأ جهيأَضهيس عي جخةني اـيج كؿ:ي

 ػػَؾييةػػدـيإ ػػرامجـي ػػفي ا ػػديا  دجَػػنيفأتتػػهي ألػػكزي ػػفيك ػػديا اػػةرثي ػػفي  ػػديا  ط ػػبيف ػػ تيإ جػػه
ا  عج ػن.يةػػةؿ:ي ػػةيجا ػَرايا  ثجػػريكايأر ػػ ي ػػؾي ة   جػؿ،يكأَػػةي  ػػ يظاػػريسػفريفػػةة  اي ػػةيا ػػري

ةيكخػذميمػذايا ع ػديكا  عجػر.ي  اي ػفيَف تَػيكتف  اي ة عذر،يثـيد ةي كس ي هيف ةؿي ه:يادفعيإ جاةي ة
ذ ػرؾيكغفػري:ي أ ايأَتيكأ ػايأألػزؿياهلليفػاياآلخػرةيأألػرؾيكأ  ػ يفػايا ػدَجةي ع ػؾيكرفػعيفجاػةيف ة ت

يا اسةبيذَ ؾيفأَتيكاهللي  ةيةة تيأـيأل جؿي َتياربي فيأ جن: ي ؾيجـك
ي  اة يا ع جرة يزجػػػػػػػػػػػف

ي

يكا ا ري ي َاة يا  دك يفا
ي

يا َة  ة يفا يكر جساة
ي

يا سفري يكفا يا راةؿ يكفا يت
ي

ي  اة يا  ػػػػػػػ ةـر يكرث
ي

يا   ري ي ؿ ي    يك ػػػػػػػ 
ي

ي ػػةألد يا دسجعن ي خـ
ي

يا ألزيي ي درجعطا ي   ي(2)جؿ
ي

                                      
كةديكرديا خ ريفاي ك عيآخري تقججريطرأي   ي خكصه،يإذيركليا  ة  ايأفي زضةيدخ تي   يي76 قَضةء:يا ادا ؽيا(ي(4

)).....  .425ا  يآخريا خ ر:يا ادا ؽيا قَضةء:يي))س جَني َتيا اسجفي في  ايذاتيجـك
 .45  غةتيا َسةء:ي(ي(2
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يا تػػايي ػػدفف ػػديألػػةءيا  ػػعري ػػفي ا  خصػػجني)ا عألػػكز(ي ترسضػػخيفػػايذمَجػػنيا  ت  ػػاياة ػػنيا  ػػـر
.يك ػذايج ػكفيا  ػعريا ػكارديفػايا خ ػري ؤ ػدانيكدا  ػةني   ػ كفيا خ ػريك ؤجػدانيةيإ رامجـي في ا د  جا
ي ه.

 الشعر بوصفه سردًا خبلصًب: :الثبلث
كا ف ػػػؾيا ػػذمي  جػػػهيجػػػدكر.يةػػةؿيا  ػػػة  ا:ي))اَ ػػػدَةييكةػػديتػػػرديا  ػػعةري كصػػػفاةي اػػػكريا سػػرد

يا  جفيأكيا اسفي  ديا را فيةةؿ:ياَ دميألدميا خ ريةةؿ:ياَ دَايأ ايا اسجف:
ي يفت  ي ة  ةنيأرأجتي ي ةف يدر ته

ي

يفخةَهييي يا ز ةف يرجبي يتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفه
ي

يفرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يفا ي فردان يز ةَةن يف ةـ
ي

يا َةسي أَهإ ي يجع ـ ي ـ ية   يأف ي 
ي

ياسرتاي    يا  كتيكا ي   يةةؿي َد
ي

يكأف ةلي ي َةَه()فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف يك ضض
ي

يأَفةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يكصعضد ي ايرةنويػػػػػػػػةن يكأفض
ي

ي  ةَهييي ي ةتى يثـ يد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعةن ي(4)كأس ؿ
ي

،ي ػػؿيَألػػديا سػػرديفجاػػةي  تفجػػةني ذاتػػهيايجاتػػةجيجػػةتي  ػػ ـيجك ػػحي قزامػػةؽيمػػذليا  إذي ػػـيتسػػ 
يا  ي  ـيجؤك ه.

 الرابع : الشعر بوصفه جزءًا من سيبق السرد:
يإ ػػ يألةَػػبيا  َثػػكري سػػرديا ةجػػني ػػة.يك ػػذا ج ػػكفيا  ػػعريألػػزءاني ػػفيسػػجةؽييةػػديجػػرديا  َظػػـك

كردليا ػػفيةػػج ـيأفػػايا خ ػػريا ػػذميي،يايسػػردانيخة صػػةني  ػػةيفػػايا ػػَ طيا ثة ػػث.ي ػػفيذ ػػؾي ػػةيألػػةءا سػػرد
))تكفايرألؿي  جتيا رأتػهي ػة نيأل ج ػن،يف ػةيزاؿي اػةيا َسػةءياتػ يتزكألػت.يف  ػةي ةَػتييا ألكزجنيةةؿ:

ي ج نيزفةفاةيرأتيفايا  َةـيزكألاةيا كضؿيآخذي عةر تايا  ةبيكةديفتحيجدجهيكمكيج كؿ:
يا  جتي  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يمذا ياجاجتيسة ف

ي

يأاججاةاضيإي يا يفَّضا ييا ر ةب
ي

ييي س ي س َايألدثهيأ ستي ركسةنيكيأ يا يكأَا يا   كر ياةجاةأ جف
ي

يكاست د ػػػػػػػػػػػػتي دانيغجرم،يف دي   ت
ي

يتييي يا   كر يفجاةأفض يثكل ي ف يكارل
ي

يراغ ن ي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد يأاس اة ي َت يةد
ي

ي هةجاةي يألفت يك ة يت كت يات 
ي

كآ ػتيأفيايجصػؿيي-يأمي  ق ني ػززكاجي– اةيفز ةني دجدان،يكاص اتيفةر ةنيففز تي فيَكي
.ي  دي ةفيا  عريألزءاني فيسجةؽيا سرديإ  يألةَػبيا  َثػكري ج ػ ض ي)ا  َثػكري(2)إ جاةيرألؿي عدليا دان((

                                      
447  عَ يأت عه.يا ادا ؽيا قَضةء:ييةةؿيا  ا ؽيفايمة شيا  تةب:ي ذايفايا صؿ.يك ع اةيتصاجؼي) ةفةل(ي. 
 .447ا ادا ؽيا قَضةء:ي(ي(4
 .428-427أخ ةريا َسةء:ي(ي(2



          سرديت النص الشعري:  توطئت ............................................... بنيت السرد الشعري:  الثبني الببة
 

432 

(ي عػػػةنيخ ػػػرانيسػػػردجةنيايغَػػػ ي اػػػدم ةيفجػػػهي ػػػفياآلخػػػرياسػػػت  ةؿيا صػػػكرةيا َاة جػػػني  خ ػػػري كا  َظػػػـك
ي.ا سردم
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ل
ّ
 ادلبحث األو
 السرد *

يعّرف السرد بأّنو ))قص أحدداث أو أببد،رس سدواع قعمدم ابادر ب،بحدداث القدف وقعدت  عدً س 
س  اد، ىدو ))إف  عد( ي دو  بدو الدراوي الدذي ُيندق. ال يدملللل وي دا( (ٔ)بقكرى، البيد،(((اأو بقمك القف 

 ل(ٕ)بو((عمى سبي( القوسعس اجا( الظروف الاك،نيم والزانيمللل القف قحيط 
ص جنسين أدبيين ىا،: ال عر والسردس أي ئأا، ال ييدة السرديم  يف القف قجاع بين بي،

 س وىدذا يردرض ))قدو ر الدنص ال دعري عمدى حك،يدم(ٖ)قمك ال ييدة القف قؤسدس أو قبندى عمدى السدرد
(histoire))ل(ٗ)(س أي أحداث ح ي يم أو اقبيمم ققع،قب وق ك( اوضوع البط،ب وا،دقو ابس،سيم 

إّن ))إض، م ال عر إلى ال يم ليس اجرد زينم وليس اجرد إثب،ت لم ددرة عمدى نظد  الكد    
ّنادد، قسددقريد ال يددم اددن ال ددعر القعبيددر الاددوحف الاددؤثرس ويسددقريد ال ددعر اددن ال يددم القريددي ت  وا 
الاثيددرة الحيددمس  يددف بنيددم اقر،عمددم يسددقريد كدد(  ددم  ييدد، اددن ال ددم اقبددر ويددنعكس عميددو  ددف الوقددت 

 ل(٘)((نرسو
 ،ل يم ال دعريم سدرد  دعري يقبدذ أسدموبً، حك،ئيدً، اعقاددًا عمدى حددث واحدد أو اجاوعدم ادن 
ابحداث ضان أطد،ر ادن البند،ع ال دعري احددد بد،لزان البد،رجف أو النرسدف وقحديدد الاكد،نس اعبدرة 

مس( ال بييم دورًا أس،سيً، احركم لمحدث اطورة إي،ه إلى أا، س اعقادة عمى قس و ي قؤديعن  كرة 
 ل(ٙ)الحدث انذ بدايقو حقى ني،يقو ارورًا ب،لذروة أو الع دة  ف  ك( ال يم الق ميديم

                                      
  إن الحديث عن الييغم السرديم أو ناط السرد كا، يذكر قودوروف ىو حديث عن ))الكيريم القف يعرض لن، بي، الس،رد

س)ل د انطمم قودوروف  ف قحديده لناطف ٙٔن ب،رت وخبرونسال يمس وي داي، لن، بي،((س طرائم قحمي( السرد ابدبفس روف
أاريكف بس،ليب السرد إلى ابسموب الب،نورااف وابسموب الا يديس  -الييغم )الحكف( و)العرض( ان ق سي  الن د افنكمو

 يي، الك،قب اجرد  عمى ا قراض أّن ىذين الناطين قعود أيوليا، إلى الق،ريخ والدراا،س  ،بّو( ييغم سرديم احضمس ويكون
 ،ىد ين ( ابحداث ويببر عني، دون أن يدع ال بيي،ت ققكم س أّا،  ف الدراا،  ،بار عمى العكس ان ذلكس إذ ف قن ( 
ّنا، يق  ق دياي، بوس،طم ااثمين يقكماون ويقير ون أا،  أعين الجايورس ويكون السرد اضانً،  ف  أحداث ال يم سردًا وا 

 لٚٛ-ٙٛالسرد  ف قيص أنور عبد العزيز ال ييرة: حوار بعضي  اع بعض((ل 
 لٕٔٔ( اعج  ايطمح،ت العربيم  ف المغم وابدب: ٔ)

 ل٘ٓٔ( اعج  ايطمح،ت ن د الروايم: (ٕ
 لٔٙ( ينظر: السرد  ف ال عر العربف الحديثس  قحف  النيري: (ٖ
 لٛٔٔ( السرد  ف ال عر العربف الحديث: (ٗ
 لٖٔٓين إسا،عي(: ( ال عر العربف الاع،يرس عز الد(٘
 لٕ:  ج،ع الع،نفدل ينظر: سرد ال عر أو  عريم السرد  ف ال ييدة العربيمس ( (ٙ
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ل ددد أ دد،د ال ددعر اددن السددرد واسددقثار ق ني،قددوس  رعدد( السددرد اقسددع ))لي ددا( ابقمددف البط،بدد،ت 
سواع ك،نت أدبيدم أو ييدر أدبيدمس يبدعدو اننسد،ن أيناد، وجددس وحيثاد، كد،نس وياكدن أن يدؤدي الحكدف 

م المغددم الاسددقعامم  ددر،ىيم ك،نددت أو كق،بيددم وبواسددطم اليددورة ث،بقددم أو اقحركددمس وب،لحركددمس بواسددط
وبواسددطم افاقددزاج الاددنظ  لكدد( ىددذه الاددوادس إّنددو ح،ضددر  ددف ابسددطورة والبرا ددمس واباثولددم والحك،يددم 

 ل(ٔ)وال يم والامحام والق،ريخ والاأس،ة والدراا، والامي،ة وانيا،ع  والموحم الارسوامللل((
وىدذه الا ولدم قسدج( ح ي دم  د،امم وفزادمس إذ قجعد( السدرد يدرقبط بدأي نظد،  لسد،نف أو ييدر 

س وف ي ددذ ال ددعر عددن ذلددك البطدد،ب العدد،  الددذي قبممددو (ٕ)لسدد،نفس وابقمددف البط،بدد،ت القددف أنقجددت
 ل وقسداى الكيريدم القدف يعدرض لند، بيد،(ٖ)السرد ب( ))أن بمو قييدة ين،ئيم ان السرد ىو اسدقثن،ع((

س وذلدددك يدددق  عبدددر اسدددقويين: إحدددداىا،: السدددرد الاوضدددوعفس (ٗ)الدددراوي السدددرد وي دادددو بأناددد،ط السدددرد
س وقدد قن،وبدت ابببد،ر الدواردة  دف كقدب أببد،ر النسد،ع والجدواري بدين ىدذين (٘)وث،نييا،: السرد الدذاقف

 :ال كمين
قدى اب كد،ر السرد الاوضوعف: وىو أسموب  ف السرد يكون  يو الراوي اطمعً، عمى كد(  دفع ح -ٔ

 ،لراوي  ف ىدذا الدناط ييديان عمدى الاعمدو  والاجيدو( ادن  (ٙ)القف قبقم.  ف ذىن ال بيي،ت 
قدد،ريخ الحدددث السددرديس كادد، أّنددو يعددرف أكثددر اددن ال بيدديمس وف يياددو أن يرسددر كيريددم حيددولو 

 عمى ىذه الاعر مل

 وان اثمم السرد الاوضوعف ا، أورده ابن ققيبم: ))ق،( أبو الايند:
 ر ان راىب يّدعفوأ ج

 

 بأّن النسدددددددددددددددددددددددد،ع عمدددددددددديو حرا  
 

 ُيحرِّ  بيض،ع ااكورة
 

 ويغنيو  ف البضع عني، الغ   
 

 إذا ا، ا ى يّض ان طر و
 

 و ف المي( ب،لدير انو ُعَرا  
 

 ودير العذارى  ضددددددددددددددددددددوُح لو
 

 وعند الميوص حديُث ابن،  
 

                                      
 لٜٔ( الك   والببر: (ٔ
 لٜٔ( ينظر: الك   والببر: (ٕ
 لٕ( سرد ال عر أو  عريم السرد  ف ال ييدة العربيم:(ٖ
 ل ٚٗ( ينظر: ا وفت السرد ابدبف: (ٗ
 لٕٛٔ( ينظر: اليوت اقبر: (٘
 لٜٛٔ( ينظر: نظريم الاني. ال كمف: (ٙ
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ؤفع ليددوص نزلددوا ديددر العددذارى لدديً س  أبددذوا ال ددس   دددوه وث،قددً، ثدد  أبددذ كدد( رجدد( اددني  ىدد
ل  دد،لراوي العمددي  )ال دد،عر(  ددف ىددذا الددنص (ٔ)ج،ريددمس  وجدددوىّن ارقضدد،ت قددد أ قضدديّن ال ددس كميددّن((

س،رد اوضوعف ف يقددب(  دف سدير ابحدداث القدف ي دداي،س ولديس ا د،ركً،  ييد،س إذ اسدقعا( ضداير 
)ىو( وىدذا الضداير ىدو ابكثدر  ديوعً،  دف السدرد العربدف ال ددي  ادن ب يدم الضدا،ئر )ضداير الغ،ئب 

الاقكم س وضاير الاب،طب( بكونو ))أكثرى، قداوًف بين السرادس وأيسرى، اسق ب،ًف لدى الاقم ينس وأدند،ه 
 ل(ٕ)إلى الري  لدى ال راع((

م ووسط وني،يمس إذ الراىب الذي ل د انرقح النص ال عري عمى الحك،يم با، ققضانو ان بداي
يسكن الديرس وقد حدّر  عمدى نرسدو جسدد الادرأة واد، يسدققبعو ادن امدذات  دف النيد،رس أحدّ( لنرسدو  دف 
المي( قمدك الامدذاتس إذ ياد،رس الر،ح دم ادع الراىبد،تس وىدذه الن طدم قاثّد( ع ددة الدنصس حقدى إذا اد، 

 ا لماأل ح ي م ذلك الراىب ودجمولدب( الميوص إلى س،حم السرد انررط ع د اببير إذ ك رو 
وا، يمحظ عمى النص ال عري أنو ل  ير د ىويقوس وط،ققدو انيح،ئيدم عمدى الدري  ادن قوظيردو 

 لمسرد وقدابمو اعوس ب( ك،نت الحك،يم وسيمم اسقثارى، ال عر لمقأثير  ف الاقم فل
 وق،( ُحايُد بن َثور:

 ركبف،  من لي، قواف  دين،ك  
 

 ا، أن قكما، أوات ب ف يير  
 

 يي،ديني، حقى لوت بزا،اددددددددددددددددددددددو
 

 بن،نً، ُكيّداب الدا س واعيا، 
 

 ان البيض ع، ت بين أ  عزيزة
 

 وبين أب برَّ أطدددددددددددددددددددد،ع وأكرا، 
 

 ُاَنعَّام لو ييبح الذرُّ س،ري،ً 
 

 عمى جمدى، نضت ادارُجو دا، 
 

  ا، ركبت حقى قط،و( يواي،
 

 وك،نت لي، ابيدي إلى الحدب سما، 
  جرجر لا، ك،ن  ف البدر نيري،

 

 ونيف عمى دأي،قو ا، قحرا، 
 

 وا، ك،د لا، أن عمقو ُوي مي،
 

 ّن وأعيا،أبنيضقو حقى اطا 
 

 وحقى قداعت ب،لن يض حب،لو
 

 وىّات بوانف زوره أن قحطا، 
 

 ،قونرثوأثر  ف ُيّ  الير، 
 

 ،أاره ث  ياا بما،ّ  اور  
 

  سبحن واسقيممن لا، رأينو
 

 بي، ربَذا سي( ابراجيح ارجا، 
 

                                      
 لٕٔٔ/ٗ( عيون اببب،ر: (ٔ
 لٚٚٔ(  ف نظريم الروايم: (ٕ

 (( ل   ،لت: روايم عجز البيت  ف الديوان قبقمف عّا، عميو  ف عيون اببب،رس إذ ىف  ف الديوان))،أف ف يير أّا، قكما
 لٙٔالديوان: 
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 ذا ا، قمبستإان البيض اكس،ٌ( 
 

 ( اارئ ل  ين. اني، ُاسما،ع ب 
 

 رقود الضحى ف ق رب الجيرة ال يى
 

 ن إف قج ا،وف الجيرة ابدني 
 

 وليست ان ال ي يكون حديثي،
 

ّنا،   (ٔ)أا،  بيوت الحف إّن وا 
 

عر )الدراوي العمدي ( يسدرد لند،  دف ا ديد ويدرف اددى اد، فققدو ىدذه الادرأة ادن عند،ع إن ال ،
وا  م  ف ركوب الجا(س ولوف قدب( الرقي،ت واس،عدقين لي، عمى الركوب لا، اسقط،عت إلى ذلدك 
سبيً س وىو يجّسد لن، ادى قمك الاع،ن،ة ان ب ( اليدور ال دعريم القدف رسداي، لند، ادن قبيد( قولدو: 

ت حقى قط،و( يواي،(س  ف إ ،رة انو إلى طو( الادة القدف اسدقغرققي، عاميدم الركدوب عمدى ) ا، ركب
 الري  ان اس،عدة الرقي،ت لي،ل

ويسدددقار ال ددد،عر يسدددرد لنددد، عاميدددم ركدددوب الادددرأة وىدددذه الادددرة عدددن طريدددم اليدددورة الق دددبيييم 
ه الارأة إلى ىودجي، )وك،نت لي، ابيدي إلى الُحدب سما،(س إذ  بو ال ،عر أيدي النسوة بسم  قيعد

 وقمك اليعوبم القف رساي، لن، ال ،عر ن،جام عن ضب،ام الن،قم القف يّورى، ال ،عر لن،  ف قولو:
  جئن بو عوج الا طين ل  يبن       

 

 ل(ٕ)حداج الرع،ع ذا عث،نين ُانسا، 
ييددف لندد، س وكددأن ال دد،عر اددن بدد ( سددرده ىددذا أراد أن (ٖ)  ولددو: )انسددا،( أي: ))عظددي  السددن، ((

الن،قم وضب،اقي،ل وىو  ف سرده ييدور لند، ابحدداث بطح،طدم ق،ادم بويدرو  بيدً، ي دع بد،رج قمدك 
ابحددداث وييددر ا دد،رك  ييدد، بدد( بكونددو ا دد،ىدًا ليدد، اوظرددً، ضدداير الغ،ئددب الددذي يقدديح لددو أن يعددرف 
عن  بيي،قوس وأحداث عامو السردي ك(  فعس كا، أّن قوظيف ضاير الغ،ئب يجعد( ادن الدراوي 
أجنبيددددً، عددددن العادددد( السددددردي وكأّنددددو اجددددرد راوي لددددوس يقددددوارى بمرددددو  ياددددّرر ادددد، ي دددد،ع اددددن أ كدددد،ر 

يديولوجي،ت دون أن يبدو قدبمو ي،ربً، أو اب، راً   ل(ٗ)وا 
وان اب ع،ر اببرى القف يحضر  يي، السرد الاوضدوعف اد، رواه ابدن قديِّ  الجوزيدم ادن أن 

حج،ج بن يوسف ببيدوس وقدد ادرض أبوىد، يوسدف زينب بنت يوسف بن الحك  بن أبف ع ي( أبت ال
بن الحك  ))وك،ن يزيدد بدن اع،ويدم قدد وّفه يددق،ت الطد،ئف وأرض ال دراةس  ندذرت إن اأ ع، د،ه أن 

ثندين اقا ف إلدى الكعبدم اعقادرة ادن الطد،ئفس وبدين الطد،ئف واكدم يواد،ن وليمقد،نس  ا دت ذلدك  دف 

                                      
وان )ثرن،قو( جاع ثرنمس وىف ان البعير ا، ي ع عمى ابرض إذا اسقن،خل ل ىف  ف الديٗٗٔ –ٖٗٔ/ٗ( عيون اببب،ر: (ٔ

 لٛٔ –ٙٔينظر: ديوان ُحايد بن ثور الي لف: 
 لٖٔ( الديوان: (ٕ
 لٖٔ( الديوان: (ٖ
 لٛٚٔ-ٚٚٔ(  ف نظريم الروايم : (ٗ
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ه(س وىددو احاددد بددن عبددد اأ بددن نايددر ٜٓيددري )توأربعددين يواددً،س وك،نددت جايمددم وسدديام  م ييدد، النا
 الث رفس ببطن نعا،ن   ،(:

 قضوع اسكً، بطن نعا،ن إذ ا ت
 

 بو زينب  ف ن وة عطرات   
 

 قي،دين ا، بين الاحيب ان انى
 

 وأقبمن ف  عثً، وف يبرات 
 

 اررن بر. رائحددددددددددددددددددددددددددددددد،ت ع يمَ 
 

 تُيمبّين لمرحان اؤقجرا 
 

 يببين أطراف البنددددددددددددددد،ن ان الق ى
 

 ويا ين  طر المي( اعقارات 
 

 وليست كأبرى أوسعت جنب درعي،
 

  وأبدت بن،ن الكف لمجارات 
 

 وا،لت قراعى ان بعيد  أ قنت
 

 برؤيقي، ان راح ان عر ،ت 
 

 يظ،ىرن أسق،رًا ودورًا كثيرة
 

 وي طعن دور الميو ب،لحجرات  
 

 ركب النايري أعرضت ولا، رأت
 

 وكن ان أن قم ينو حذرات 
 

 دعت نسوة ُ  َّ العرانين ك،لدَّا،
 

 أوانس ا(ع العين ك،لظبي،ت 
 

  أبدين لا، قان يحببن زينب،
 

 بطونً، لط،ف الطف اضطارات 
 

 عينف اث( ركب رأيقو  م  قر
 

 برجن ان القعاير اعقارات 
 

 وي،درت ان وجدي بزينب عارة
 

 الُحبَّ ذو يارات ان الحب إن 
 

 وظ( يح،بف ُيظيرون ا اقف
 

 عمى لوعم اب وام والز رات 
 

  راجعت نرسف والحريظم إّنا،
 

 بممت رداع الغيب ب،لعبرات 
 

 وقد ك،ن  ف عيي،نف النرس زاجر
 

 (ٔ)لذي عبرة لوُكنَّ اعقبرات 
 

         
اث قريديمي، ليببرند، عدن سدير ل د أبذ ال ،عر )الراوي العمي ( عمدى ع،ق دو ايادم سدرد ابحدد

زينب أبت الحج،ج وان اعيد، ادن النسدوة  دف طدري يّن لقأديدم  دعيرة العادرةس ولييدور لند، اد، حددث 
أثندد،ع ايدد،د قو اوكددب زينددب  ددف الطريددم وكيددف قجنبددت اببيددرة ا ق،قددوس وكيددف فاددو ابيددح،ب 

أبقدددً، لمحجددد،ج  عمدددى اددد، بدددو ادددن وجددددل ورّباددد، قكدددون ا ادددم ابيدددح،ب لدددو راجعدددم إلدددى كدددون زيندددب
 الاعروف بق،ريبو الداوي اب، م أن يييبو يضب الحّج،جل

                                      
 :س ينظر ديوان عار بن وكف بضيب زينت ببن،نبدا لف اني، اعي  يو  جارت   ف إ ،رة الى قو( عار بن أبف ربيعم

 لٕٖٙابف ربيعم: 
 لٕٛ-ٕٙ( أبب،ر النس،ع: (ٔ



           صَغ البناء السردً يف النص الشعرًالفصل االول :  .......................بنَة السرد الشعرً: الثانٌ الباب
 

ٖٜٔ 

إّن اب ددع،ر الددواردة قددد قضددانت سددردًا اوضددوعيً، عددن طريددم افطدد ع القدد،  اددن قبدد( الددراوي 
العمددي  لألحددداث الددواردة  ددف السددردس وعمددى ادد، يدددور  ددف ذىددن ال بيددي،تس لقبددرز  بيدديو الددراوي 

 ابحداثل بييم اركزيم اييانم عمى اجرى 
ّنادد، لييددري، ويددرً،  –كادد، فحظندد،  –وذلددك الددراوي  ىددو راٍو اح،يددد ))ف يقدددب( ليرسددر ابحددداثس وا 

اح،يدددًا كادد، يراىدد،س أو كادد، يسددقنبطي،  ددف أذىدد،ن اببطدد،(س ولددذلك ُيسدداى ىددذا السددرد اوضددوعيً، بنددو 
 ل(ٔ)يقرك الحريم لم ،رئ ليرسر ا، ُيحكى لو ويؤولو((

السرد الذي  يو ))نققبع الحكف ان ب ( عينف الراوي أو طرف اسقاع  السرد الذاقف: وىو ناط -ٕ
س وىذا الناط بب ف (ٕ)اع وجود قرسير لك( جزعس اقى وكيف عر و الراوي أو الاسقاع نرسو((

السرد  ف الناط الس،بم إذ يساح لم بيي،ت  يو أن ق و  ىف ب،ل ص ني،بم عن الراوي لعرض 
ذا يق  ق دي  الحدث عبر رؤيم  بييم قيييم ا ،ركم   ف ل وب(ٖ)أار يبيي، أو الك ف عنو

س إذ قد يكون الراوي أحي،نً، اقكماً، بمس،نو أو أّنو  بص ان  بوص (ٗ)الحدث أو اراقبم لو
 النصس وكثيرة ىف النا،ذج الااثمم ليذا الناط ان ذلك ا، اورده ابن ققيبم:

 أف ا، لمحبيبم ف قعود
ٔ 

 أبب( ب،لحبيبم أ  يدودُ  
ٔ            

 ارضُت  ع،دنف قواف جايع،ً 
 

  ا،لِك ل  ُقرى  يان يعودُ  
 

   دت حبيبقف  بميت وجداً 
 

 و  ُد انلف ي، سكنف  ديدُ  
 

 عمايو،وا، اسقبطأت ييرك  
 

 وحولف ان بنف عاف عديدُ  
 

  مو كنت الس يام جئُت أسعى
 

 (٘)إليك ول  ينينينف الوعيدُ  
 

ّن الراوي ىو أحد إضان إط،ر السرد الذاقفس إذ  ف ي ع  اببي،ته إّن ا، ج،ع  ف ىذ         
 بوص النصس وقد عّبر عن نرسو بوس،طم ضاير الاقكم س  يو يروي لن، قيم ارضو وعي،دة 

 ال و  لو سوى الحبيبم القف أعرضت عن ذلك اّا، أثر  ف نرسيقول

                                      
 لٚٗ( بنيم النص السردي: (ٔ
 لٜٛٔ( نظريم الاني. ال كمف: (ٕ
 لٖٓٔ( ينظر: البن،ع الرنف  ف الروايم العربيم  ف العرام: (ٖ
 لٖٛٔ( ينظر: اليوت اقبر: (ٗ
 قى ع، م فبنم ع  لوس وقد انعي، أبوى، ان القزوي. بو  س ىذه اببي،ت وردت  ف سي،م قيمٕٛٔ\ٗ( عيون اببب،ر: (٘

(س اّا، يدل( عمى أن كثيرًا ان ٖٓٔ/ٗوردت  ف سي،م قيم أبرى ان عيون اببب،ر )قد  ا،ت كادًا عميي،س اببي،ت 
ف لا، ك،ن اببب،ر الواردة  ف كقب أبب،ر النس،ع والجواري قد قضاني، الج،نب الرنفس وف يربطي، ب،لواقع الرعمف يممس  وا 

 ذلك افبق ف الذي قد حي(  ف بنيم اببب،ر وسي،ق،قي،ل
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وذ بددو وقبددث اددن ب لددو و ددف نددص أبددر فاددرأة ع،نددت اددن زوجيدد، ادد، ع،نددت  مجددأت إلددى ال ددعر قمدد
  كواى، ق و(:

 ي،ان يمذذ نرسو بعذابف
 

 ويرى ا ،رنقف أ د عذاب 
 

 ايا، ي قف الي،برون  طّني 
 

 يؤقون أجرى  بغير حس،ب 
 

 لو كنت ان أى( الو ،ع و يت لف
 

 إّن الو ، حمى أولف ابلب،ب 
 

 ا، زلت  ف اسقعط،ف قمبك ب،ليوى
 

 ك،لارقجف اطرًا بغير سح،ب 
 

 رحاقف لف  ف يديك ورحاقفي، 
 

 (ٔ)لف انك ي،  ينً، ان اَبيح،ب 
 

  
إّن الددراوي ىددو أحددد  بيددي،ت الددنصس إذ قددروي لندد، ال دد،عرة قيددم اع،ن،قيدد، اددع زوجيدد، وادد، 
فققو انو ان جر،ع وقمذذ ان لدنو بعذابي، واع،ن،قيد،س وىدف قحد،و( أن قم دف بد،لمو  كمّدو عمدى زوجيد، 

أّنيدد، ققبمددم بحميددم اقداب وىددف قانددف  -إن كدد،ن ليدد، إسدد،عة  -وى مدديس لددديي، اددن إسدد،عة قج،ىددو سدد
[ىث يث حج مج جح مح]نرسي، أن قن،( أجر الي،برين  ف إ ،رة  إلى قولو قع،لى: 

 ل(ٕ)
إّن السددرد الددذاقف  ددف النيددوص ال ددعريم الددواردة  ددف كقددب أببدد،ر النسدد،ع والجددواري ييدديان 

لدراوي نرسدو سد،ردًا لألحدداثس  ندراه ييدور عميي، )السرد بضاير الاقكم (س وىذا الضاير يجع( ادن ا
 لن، أ ع،لو بدقم اقن،ىيم ان ذلك أيضً، ا، أورده الا،ل ف لعار بن أبف ربيعم  ف ع،ئ م بنت طمحم:

 ل د عرضت لف ب،لاحّيب ان انى
 

 واع الحّ.  اس سقرت بيا،نف 
   

 جارت يو لف اني، اعي   بدا
 

 ببن،نبضيب زينت وكف  
 

ندددددددددددددف  س و اأ ا، أدري  سح،سبلوا 
 

 بسبع رايُت الجاَر أ  بثا،ن 
 

  ما، الق يددددددددددددددددددددددددددددددددددددن، ب،لثنيم سّماتْ 
 

 ون،زعنف البغ( المعين عن،نف 
 

   مت لي، ُعوجف   د كددددددددد،ن انز(ِ 
 

 بييب لك  ن،ع عن الحدث،ن 
 

 كمات عجن،  ع،جت س،عددددددددددددددددددددم  ق
 

 ل(ٖ) ظّمت لي، العين،ن قبقدران 
 

إّن ال ،عر  ف سرديقو الذاقيم يقحدث  ف ىذه اببي،ت انطم ً، ان واقع حي،قو الع،بثمس حيث   
أثن،ع راف الجارات  ف اوس  الح.س  راح  ف جع( ان الكعبم اك،نً، نعج،بو بجا،( اارأة رخى،  

( ا، لرت نظره اعي  الارأة الذي بدا عند رايي، أوّ  نّ إإذ  ؛يقغز( بجا،لي، وي ص عمين، ا، جرى
                                      

 ل ٕٓٔ( ب ي،ت النس،ع: (ٔ
 لٓٔ( الزار/(ٕ
 ل ٛٙ( الحدائم الغّن،ع: (ٖ
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الجارات  بمب لب ال ،عر )الراوي( الذي ابقمط عميو ابارس ول  يدر عدد ا، را،ه ان حيىس ث  
الق ي، ب،لثنيم )اك،ن عند جارة الع بم( وسمات عميوس ث  ق،( لي،: ُعوجف ب،لاك،نس أي: أقياف بوس 

س (ٔ)أّن قكمات حقى ظمت عين،ه قبقدران أي: قسقب ،ن ب،لداع  ظممت  يو س،عم ي،اقو ف ققكم س وا،
 لغمبم ال وم عميول  ،ل ،عر أطمم العينين وىا، الاح( وأراد بيا، الداوعل

إّن الدراوي قدّد  لندد، الحددث اددن بد ( رؤيقددو ال بيديمس وفسدديا، أّنيد، ال بيدديم الرئيسدم  ددف 
رد القدف قحدّو(  ييد، الضداير إلدى الغ،ئدب النص الذي ىيان عميو ضاير الاقكم  إف  ف بعدض الادوا

عندددا، قحددو( الكدد   عمددى قمددك الاددرأة القددف يددورى، لندد، ذلددك الددراوي حسددبا، أرادس بددأن أظيددر نرسددو 
باظير ال بييم القدف ف قسدقطيع النسد،ع ا ،وادم اد، قاقمكدو ادن ادؤثراتس ااد، حددا بقمدك الادرأة أن 

 نلدون أن قمقرت إلى قداسم الاك،ن والزا،ان قبضع لو 
إّن السدددرد الدددذاقف بددد ف ابّو( )الاوضدددوعف( الدددذي ي دددف  يدددو الدددراوي اح،يددددًا لمدددنصس إذ نجدددد أّن  

الراوي  ف السرد الذاقف يحضر  ف النص ال عري كجزع  ،عد( إذ يكدون ىدو الادقكم  بمسد،نوس أو أّندو 
  بص ان  بوص النصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 لٖٗ/ٔ( ينظر: الاعج  الوسيطس ا،دة بدر:(ٔ
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 ادلبحث الثانٌ
 الوصف

  ك( ا، ىو اوجودس  يعطيو قاّيدزه البد،ص وقردّرده دابد( يعنف الويف ))البط،ب الذي يس
أي أّندددو ))ن ددد،ط  ندددف ياثّددد( ب،لمغدددم اب دددي،ع  س(ٔ)نسدددم الاوجدددودات الا ددد،بيم لدددو أو الابقمردددم عندددو((

 ل(ٕ)واب ب،ص واباكنم وييرى،((
س )) يحوليد، ادن (ٖ) يو يعد لونً، ان ألوان القيوير يقن،و( ذكر اَب ي،ع  ف اظيرىد، الحسدف

رقي، الا،ديدم ال ،بعدم  دف  العد،ل  البد،رجفس إلدى يدور َأدبيدم قواايد، نسد. المغدمس وجا،ليد، ق دكي( يو 
 ل(ٗ)ابسموب((

 ع قم الويف ب،لسرد ذات أىايدم؛ بّنياد، ))عاميقد،ن اقا،ثمقد،ن أي أنياد، يظيدران بواسدطم 
ديم القف قسي  ل  ،لويف يعّد ان أى  الوس،ئ( السر (٘)ا طع ان الكما،ت لكن اوضوعيا، يبقمف((

 دددف بنددد،ع العاددد( ابدبدددف كطنجددد،ز سدددردي و))ادددن اليدددعب قيدددّور ا طدددع سدددردي بددد،ٍ( ادددن العنيدددر 
الويرفللل  ين،ك نوع ان القداب( بين الويف والسرد  يا، ياكن أن نسايو ب،ليورة السرديم وىف 
اليددددورة القددددف قعددددرض اب ددددي،ع الاحركددددم أادددد، اليددددورة الويددددريم  يددددف القددددف قعددددرض اب ددددي،ع  ددددف 

 ل(ٙ)وني،((سك
إّن ىذه ابىايم القف يقاقع بي، الويدف ف قعطيدو حدم اب ضدميم  يدو عمدى الدري  ادن ذلدك 
ادد ز  وقدد،بع لمسددرد؛ بن الويددف وحددده لدديس ب دد،در عمددى بندد،ع نددص اقك،ادد(س  ،لسددرد ))يركددز عمددى 
ف إبراز ابحداث وابعا،(  ف بعديي، الزانف والاأس،ويل أا، الويف  يدو عمدى العكدس ادن السدرد 

يأبذ بعين افعقب،ر ابحداث وابعا،( القف ققضاني، ال يمس إّنا، يسعى إلدى الك دف عدن اب دي،ع 
 ل(ٚ)واكون،قي، واب ب،ص وطب،عي، البم يم((

وىذا الك   رّبا، يكدون دقي دً، واط،ب دً، لمواقدع إذا اد، كد،ن الحدديث عدن الويدف ووظيرقدو  دف 
ابادر ابقمردً،س وذلدك افبدق ف راجدع إلدى طبيعدم كد(  النص النثريس أا، النص ال عري  رّبا، يكون

                                      
 لٖٔ( وظيرم الويف  ف الروايم: (ٔ
 لٕٚٗ( اعج  السردي،ت: (ٕ
 لٔٔٔ( ينظر: بن،ع الروايم: (ٖ
 لٔٔٔ(  ف نظريم الروايم : (ٗ
 لٜٛ( ع،ل  الروايم: (٘
 لٚٔٔ-ٙٔٔ( بن،ع الروايم:(ٙ
 لٖٖ-ٕٖ( ابلسنيم والن د ابدبف:(ٚ



           صَغ البناء السردً يف النص الشعرًالفصل االول :  .......................بنَة السرد الشعرً: الثانٌ الباب
 

ٖٔٗ 

ن ك،ن بينيا، حدود الق ،ع وااقزاجل  جنس أدبف وا، يقاقع بو ان ازاي، وسا،ت قرّرد بو عن اقبر وا 
 ،ل عر العربف ال دي  ك،ن ينظر إلى الويف بويرو اكونً، اياً، ورئيسً،  ف بنيم ال ييدةس ف قكد،د 

ل حقدى أّن الدبعض يدرى أّن ))قيادم (ٔ)إّف أقّمو راجدع إلدى بد،ب الويدف(( قبمو انو واحدة  د ))ال عر
ال دد،عر ليسددت برث،ئددو وف باديحددو وف بغزلددو س بدد( بويددروس  ،لويددف يدددب(  ددف كدد( أيددراض ال ددعر 

ل  ك،نددت لغددم النيددوص ال ددعريم (ٕ)الاددذكورةل وا يدد،س بمددود ال دد،عر با دددار قاّكنددو اددن الويددف((
،ت السددردس إذ كدد،ن ال دد،عر ال دددي  يعددّوض الحركددم والددزان  ددف ال يدديدة ويددريم احمِّ ددم قمددقي  إاك،ندد

 ل(ٖ)ب،لقرجير الع،طرف لما ،عر القف يحيط بي، اوضوعو الس،كن
إّن الحدديث عددن طبيعددم الويددف  ددف اب ددع،ر الدواردة  ددف كقددب أببدد،ر النسدد،ع والجددواري ىددو 

وكأّني، ا،ثمم أا،  عينيوس ىذه  حديث عن لوح،ت ويريم أراد ان ب لي، الراوي ن ( اليورة لماقم ف
اليدورة الويددريم أدت إلدى ق مدديص اسدد،حم السدرد لياقزجدد، اعددً، وي دك  نسددي. الددنص باد، ي يادد،ه اددن 

ييدف   ى ع ق،ت اقينم اع عن،ير النصل   رف عيون اببب،ر  ف ب،ب ال بح والدا،ادم قد،( أحدد
 اارأقو وييجوى،:

      
 لي، جس  بريوث وس،ق، نع،ام

 

 جو ال رد ب( ىو أقبحووجو كو  
            

 وقبرم عين،ى، إذا ا، رأيقددددددددددي،
 

 وقعبس  ف وجو الضجيع وقكمح 
 

  ا، لو رأيقو -ف ك،نت–وقرقح 
 

 قوىاقو ب،بً، ان الندددددددددددددددددددددددددد،ر يرقح 
 

  ا، ضَحكت  ف الن،س إف ظننقي،
 

 ددددددددددددد، ييّر وينَبحأا،اي  كمبدددددددددددددددددددددددددددد 
 

 إذا ع،ين ال يط،ن يورة وجيي،
 

 قعّوذ اني، حين ُياسف وُييبح 
 

 وقد أعجبقي، َنرسي،  قاّمحت
 

 (ٗ)بأي جا،( ليت  عري قاّمح 
 

إن ال ،عر ىين، ي ّد  لن، أوي، ً، كثيرة اني، الحسف والاعنوي عن قمك الارأةس إذ رس  لن،       
ندا، جع( اني، جساً، يير اقن،سم ابجزاع )جس  بريوثس وس،م نع،امس وجو يورة ك،ريك،قوريم ع

قرد(س ليضيف إلى قمك اليورة بعدًا اعنويً، عندا، ذكر أّن لي، لس،نً، لو  قح قبيمت ب،بً، ان جين  
 يرقح لس طقو )كن،يم عن سوع بم ي،(ل

                                      
 لٜٕٗ/ٕ( العادة  ف اح،سن ال عر وخدابو ون دهس ابن ر يم ال يروانف:(ٔ
 لٚٗٔ( دراس،ت  ف ابدب الا ،رن والاذاىب ابدبيمس دل ير،ع بمويف: (ٕ
 لٕٛت  ف ابدب والن دس دل  ج،ع اسم  الع،نف: ( ينظر: قراعا(ٖ
 لٖٗ/ٗ( عيون اببب،ر: (ٗ
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ذ دبدد( ))عبددد الامددك ىددد(س إٓٛواددن ابويدد،ف اببددرى ادد، أورده الادد،ل ف لميمددى اببيميددم )ت
بدن ادروان عمدى زوجدو ع،قكدم بندت يزيدد بدن اع،ويدم  درأى عنددى، اادرأة بدويدم أنكرىد،س   د،( ليد،: ادن 

 أنت؟ ق،لت: أن، الواليم الحرَّىس ليمى اببيميمل ق،(: أنت القف ق ولين:
  أيبحت أري ت جر،ن ابن البميع

 

  عر،ؤه ليرف يطو ون حولو 
            

 لت بين الاراقبحي،ض الندى زا
 

 كا، ان ّض عرش البئر والورد ع،يبُ  
 

                                  
ق،لددت: أندد، القددف أقددو( ذلددكل قدد،(:  ادد، أب يددت لندد،؟ ق،لددت: الددذي اب ددى اأ لددكللل نسددبً، قر دديً، وعي ددً، 

،ل ولسددت رضدديً،لللل   ،لددت ع،قكددم: إّنيدد، قددد جدد،عت قسددقعين بندد، عميددك  ددف عددين لقسدد يي، وقحاييدد، ليدد
ليزيددد إن  ددرعقي،  ددف  ددفع اددن ح،ج،قيدد،س لق دددياي، أعرابيدد، جمرددً، عمددى أايددر الاددؤانينل  وثَبددت ليمددى 

  جمست عمى رحمي،س واند عت ق و(:
 سقحامنف ورحمف ذات وبد

 

 عميي، بنت خب،ع كرا  
            

 إذا جعمت سواد ال ،  جنب،ً 
 

 ويمم دوني، ب،ب المئ،    
 

 إليددددددددددددددددددي  ميس بع،ئد أبدًا 
 

 ذوو الح،ج،ت  ف يمس الظ   
 

 أع،قك لو رأيت يداة بّن،
 

 عزاع النرس عنك  واعقزااف 
 

 إذًا لعمات واسقي نت أنف
 

 ا ّيعمس ول  قرع ذا،اف 
 

 أأجع( اث( قوبم  ف نداه
 

 أب، الذب،ن  وه الدىر دااف 
 

 اع،ذ اأ ا، برت برجمف
 

 افقغذ السير لمبمد القي، 
 

 أقمِت بميرم  سواه أحجى
 

 بطارقو وَأولى ب،لمئ،  
                

 لئ،   الامك حين قعد كعب
 

 ذوو اببط،ر والبطط الجس،  
 

            
 ل(ٔ)  ي( لي،: أي الكعبين عنيت؟ ق،لت: ا، أب،( كعبً، ككعبف((

يادد، ح،ضددرًال  رددف إّن الببددر الددوارد قددد قضددّان وحدددقين  ددعريقينس وك ىادد، كدد،ن الويددف  ي
الوحدة ال دعريم ابولدى ويدرت ليمدى اببيميدم حبيبيد، قوبدم بد،لكر س وأّندو قدد اد،ت واد، ادن أحدد بعدده 

 ىد( إلى أن ي و( لي،:  ا، أب يت لن،؟ٙٛيطع  الضيف اا، دع، عبد الامك بن اروان )ت

                                      
 :لٜ٘ٔالبميع أحد أجداد قوبمس وىذا ل ب لان ضمعو أىمو حقى ف يط،لبوا بجن،يقو إن جنىل الحدائم الغّن،ع 
 لٖٔٔ-ٕٔٔس وينظر: ديوان ليمى اببيميم: ٓٙٔ-ٜ٘ٔ( الحدائم الغّن،ع:(ٔ
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وبددد ضددرب و ددف الوحدددة ال ددعريم الث،نيددم بدددأت ليمددى بويددف ن،ققيدد، بأّنيدد، )ذات وبددد(س ))وال
س  والاراد ان ويري، إي،ى، بقمك اليرم أّني، سدريعم (ٔ)ان سير انب( وىو سعم البطو  ف الا ف((

 ف الا فس وقمك اليرم اردى، إلى أّن الن،قم سرع،ن ا، جعمت ال ،  وراعى، وأبعدت بميمى اببيميم 
 لث،نف:عن المئ،  وقعنف عبد الامك بن اروان وزوجقو ع،قكم وىذا ا، بينو البيت ا

 إذا جعمت سواد ال ،  جنب،
 

 ويّمم دوني، ب،ب المئ،  
            

ولذا وسات بد) ذات وبد(س أي أسرعت بي، عني ل ول  ي قير الويف عمى الن،قم ب(  ا( 
ايضً، ويف ليمى اببيميم لنرسي، بأّني، )بنت خب،ع كرا (س  يف ان قبيمم كعب وقد بين ب،قام 

 ببيميم بنرسي، وقواي، ب ولي،: )ا، أب،( كعبً، ككعبف(لالببر ادى ا قب،ر ليمى ا
ليأقف بعدى،  ا، ويرت بو ليمى اببيميم عبد الامك بن اروان بأبف الذب،نس وقد كندف بدذلك ))ل ددة 

س حقدى روي أّندو قدد ))نبدذ إلدى اادرأة (ٕ)ببره يريدون أن الذب،ب يس ط إذا ق،رب  ،ه ان  ددة رائحقدو((
 ل(ٖ)بذت سّكين،س   ،( لي،: ا، قينعين؟ ق،لت: أايط عني، ابذىس  طم ي،((لو قر،حم قد عّضي،س  أ

ل دددد أاقدددزج الويدددف ب،لسدددرد  دددف الدددنص ال دددعريس وقدددد أجددد،د الدددراوي )ال ددد،عرة(  دددف قوظيدددف 
ابوي،ف حسبا، يسدقدعيو الاوقدفس إذ كد،ن الويدف جدزعًا ادن الموحدم الرنيدم القدف أراد ذلدك الدراوي 

لويددف والسددرد وب يددم العن،يددر وحدددة واحدددة  ددف عاميددم إييدد،( ذلددك إييدد،لي، إلددى الاقم ددف  كدد،ن ا
 الاعنىل

 ه(:ٓٔٔوان النيوص اببرى القف ج،ع  يي، الويف قو( جرير )ت 
 سرت الياو   بقن يير ني، 

 

 وأبو الياو  يرو  ك( ارا  
            

 درست اع،لاي، الرواس  بعدن،
 

 وسج،( ك( اجمج( سج،  
 

 لي، الموىوان الان،ز( بعد انز 
 

 والعيش بعد أولئك ابي،  
 

 طرققك ي،ئدة ال موب وليس ذا
 

 حين الزي،رة  ،رجعف بس   
 

 قجرى السواك عمى أير كأّنو
 

 برد قحدر ان اقون يا،  
 

 لوكنت ي،دقم لا، حدثقن،
 

 (ٗ)لويمت ذاك وك،ن يير را،  
 

              

                                      
 لٖ٘ٗ/ٖوبد(: ( لس،ن العرب: ا،دة )(ٔ
 لٔٙ/ٗ( عيون اببب،ر:(ٕ
 لٔٙ/ٗ( عيون اببب،ر:(ٖ
 لٕ٘ٗس واببي،ت  ف الديوان  يي، بعض القغييرس ينظر: ديوان جرير: ٕ٘ٔ( الحدائم الغّن،ع:(ٗ
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دب( ال ييددف أداع وظيرقددو عمددى الددري  اددن إّن اسددقر،دة الطمدد( اددن اريددو  السددردس يقدديح لمادد
س )) ،لطمدد( يعنددف )الاكد،ن الايجددور( وىددذا ي ددير بقحميد( ىددذه العبدد،رة إلددى أّن ثاددم (ٔ)اققيد،ده المغددوي

 –اك،نددً، ىددو اددن اكوندد،ت السددرد ابس،سدديم وأن ثاددم حدددثً، ىددو اليجددرة وثاددم  بيدديم ق،اددت ب،لحدددث 
وان ثد  ىند،ك زادن اد،ٍض حددث  يدو الحددثل ىدذه ىدف اكوند،ت السدرد الك،اندم  دف اردردة  -اليجرة 

 ل(ٕ))طم(( ((
 ر عن،ير السرد الحك،ئف  ف ىذا النصس  طّنو قد اكقنف إلى جنبو ق نيم ا عمى الري  ان قو 

 ل ،عر:الويف ليق ّك( البن،ع الرنف لمنص ان ااقزاج ىذين العنيرينس والويف قد اثمو قو( ا
 قجري السواك عمى أير كأّنو

 

 برد قحدر ان اقون يا،  
                

   

حيدددث  دددّبو أسدددن،ني، بددد،لبرد وىدددف قيددد مي، ب،لسدددواكس  ،ل ددد،عر عادددد إلدددى ريدددد حركدددم ادددرور 
السواك عمى ابسن،ن وىف حركم  ف حد ذاقي، طبيعيم ف بي،(  يي،س إف أّندو قدد أعد،د ق دكي( الواقدع 

اع اندراك الحسدف اقدويً  إلدى عادم اب دي،ع فكقند،ه أبعد،ده الدابميدم العاي دمس ليرسد  ونرذ الى ا، ور 
لندد، يددورة قجاددع بددين الواقددع والبيدد،(  ددف لوحددم ويددريم والقددف ىددف أسددموب أس،سددف ف ينددى لمسدد،رد 

 عني،ل
 وان ابوي،ف اببرى ا، ورد  ف قو( ال ،عر:

 حججت رج،ع الروز ب،بجر ق،يداً 
 

 وب الكب،ئرسلحّط ذنوب ان رك 
            

  أبتس كا، خب ال  ف ببرو
 

 حنينس  م  اوجر بقمك الا ،عرس 
 

 س وبيجم وجيي،سدىقنف بعينيي،
 

  ق،ةس كاث( ال اس أسحر س،حر 
 

 انعامس لو ك،ن لمبدر نورى،س
 

 لا، طمعت بيض النجو  الزواىرس 
 

  طن بذلتس نمت ابا،نف كمي،س
 

ن ل  قنمنفس زرت أى( الا   ل(ٖ) ،بر وا 
   

إّن الا طددع السددردي يبدددأ ب ددو( ال دد،عر )حججددت رجدد،ع الرددوز بدد،بجر ق،يدددًا(س وىددف بدايددم 
قحدد ا يديم الرع( السرديس يير أّن قمك الا يديم سرع،ن ا، قذىب أدراج الري،ح إثر ل ،ئو بقمدك 

ت عنددو أجددر الاددرأة القددف أ سدددت عميددو ط وسددو العب،ديددمس ليبدددأ الويددف عنددد قمددك الن طددم القددف أذىبدد
الح.س  ييف لن، عينيي،س ووجيي، اوظرً، ألر،ظ الطبيعم )ال اسس وال ارس والنجو ( بغيم إيي،( ا، 

 قبيمو لي، ان يورة إلى الاقم فل           
                                      

 لٕ٘( ينظر:  مسرم الاك،ن  ف ال عر العربفس دل حبيب اونسف:(ٔ
 (لwww.inciraq.comبحث ان ور عمى  بكم افنقرنت   )( ال عر والسردس جدليم ق،ريبيم اسقارةس عمف انا،رةس (ٕ
 لٗٙٔ( أبب،ر النس،ع: (ٖ
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ل د قبّين ادى القداب( بين الويف والسرد كونيا، جزعًا ان العاميم السرديم دون أن يمغف  
طردو الدد م السدردي  دف الدنص ال دعري عمدى الويدف  ياحدوه ادن أحدىا، اقبرس إذ ف ينبغف أن ي

سدددطح الدددنصس كاددد، ف ينبغدددف أن يطغدددى الويدددف عمدددى الدددد م السدددردي  يحدددو( بيندددو وبدددين القدددد م 
ال بيدددي،ت واددد، قضدددطرب  يدددو ادددن حيدددز والاضدددف نحدددو اباددد،  لقطدددوير الحددددثس وبمدددورة ا ادددح 

واردة  ف كقدب أببد،ر النسد،ع والجدواري س والى ج،نب ذلك رأين، أّن الويف  ف النيوص ال(ٔ)،نزاو 
ك،نددددت وسدددديمم يسددددقعامي، الددددراوي )ال دددد،عر( لدددديعكس اددددن ب ليدددد، رؤيقددددو ال بيدددديم قجدددد،ه اب ددددي،ع 
الاويددو م  يددف قضددرف عمييدد،  دديئً، اددن بي،ليدد، لياقددزج ذلددك البيدد،( بدد،لواقع ا ددكمين دفلددم الددنص 

 الني،ئيمل
 
  

                                      
 لٖٓٓ( ينظر:  ف نظريم الروايم: (ٔ
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 ادلبحث الثالث
 احلوار

بأّنو ))قب،د( الك   بدين اثندين أو أكثدرس )أو أّندو( نادط قوايد(  يعرف الحوار عمى نحو ع، 
 ل(ٔ)حيث يقب،د( ويقع،قب اب ب،ص عمى انرس،( والقم ف((

وققر،وت أىايم ىذا العنير  ف ابدب بقر،وت ابجن،س أو ابنواع ابدبيمس  يدو  دف ابدب 
نجدد أّن ابدب ال ييدف قدد يسدقغنف القاثيمف يعد ابداة الرئيسم القدف ق دو  عمييد، الاسدرحيمس بيناد، 

عددن ىددذا العنيددر ب ددك( قدد، س أو قددد يسددقعين بددو ليددؤدي دورًال اددع الويددف والسددرد  ددف رسدد  العدد،ل  
 ل(ٕ)القبييمف لمنص

ول  يكن الحدوار اسدموبً، ط،رئدً، عمدى ال يديدة العربيدم   دد عر قدو اندذ عيدر اد، قبد( انسد   
بسدد،ليب القدف ق ئدد  القعبيدر عددن اب كد،ر  ددف ال يدديدة ذلدك بّن أنسددب ا ؛لقنردف عنددو ذاقيقدو الاطم ددم

ل  ،ل ددعر يايدد( إلددى الذاقيددمس (ٖ)ىددو ابسددموب الحددواريس  دد،لحوار ك،ل ددعر ف اكدد،ن  يددو لمكماددم الزائدددة
والنثر ياي( إلى الاوضوعيمس وىذا ف يعنف قن،قضيا،س ب( أّن الدذاقف  دف ال دعر ي دف ب،لاوضدوعف 

 ل(ٗ)قف ويقضّانوكا، أّن الاوضوعف يد( عمى الذا
س وف ي قيددر (٘)وثاددم ))اسددمام ق ددو(: إّن السددرديم قددقحك   ددف كدد( بطدد،ب ايادد، كدد،ن نوعددو((

وجودىدد، عمددى ابجندد،س ابدبيددم حسددبس بدد( ياقددد لي ددا( القدد،ريخ والسددينا،س إف أّنيدد، قبضددع  ددف كدد( 
ندد،س أدبيددم جددنس أدبددفس وكدد(  ددن لم ددوانين البنيويددم لددذلك الجددنس أو الرددنس ويبدددو أّن وجودىدد،  ددف أج

بعيني،س ىو وجود يير قد،رس إذ يبضدع لمقطدور والقغييدرس   دد قكدون يديغم السدرد ايياندم  دف ح بدم 
ق،ريبيددم اعينددم أو اددذىب أدبددف اعددينس ولكنيدد، ف قمبددث أن قر ددد ىددذه الييانددم  ددف ح بددم ق،ليددم ابميددم 

 ل(ٙ)الطريم لييغم أبرىس ك،لويف والعرض والحوار
د  وجدود أو حقدى عدد  إاكدد،ن وجدود أعاد،( ين،ئيدم ب،ليددمس أو وبدذا  دطّن الواقدع ))يعماند، بعدد

ّن ابجن،س ابدبيم ق قرك اع بعضدي،  دف ييدر قميد( ادن إقيييم ب،ليمس أو دراايم ب،ليمس إذ 

                                      
 لٛٚ( اعج  الايطمح،ت افدبيم الاع،يرة: (ٔ
 لٜٕٓ( ينظر: بن،ع ال ييدة العربيم الحديثمس عمف ع ري زايد: (ٕ
 لٛٗٔ( ينظر:  ن ابدبس قو يم الحكي : (ٖ
 لٖٚ٘طور ال عر العربف الحديث  ف العرامس دل عمف عب،س عموان: ( ينظر: ق(ٗ
 لٖٓٔ( قحمي( البط،ب ال عري )اسقراقيجيم القن،ص(: (٘
 ل٘ٙ-ٗٙ( ينظر:  ف النص الروائف العربفس دل إبراىي  جنداري: (ٙ
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ل  دد،لحوار  ددف ال ددعر ف يبقمددف عددن (ٔ)السددا،تس واسددألم القن، ددذ أاددر واقددع بينيدد، ف ياكددن قج،ىمددو((
داددو كدد( انيادد، اددن وظدد،ئف بداددم ل قجدد،ه ال ييددف اددع اببددذ الحددوار  ددف النثددر إف با دددار ادد، ي 
 ل(ٕ)ب،لحسب،ن بيوييم ك( انيا،

ذا ا، قأامن، النيوص ال عريم الواردة  ف كقب أبب،ر النس،ع والجواريس لوجدن، أّن الحدوار  وا 
  يي، قد قجمى عبر اسقويين اثنين:

ب،يدطن،ع يدورة الاب،طدب وال يد،  الاسقوى ابّو(: الحدوار الددابمف: ويددور بدين ال د،عر ونرسدوس ))
بدور قاثيمف ادن بد (  كدرة الر د،م واليدحبم أو الن،قدم القدف قعكدس عد،دة اد، يريدد ادن  كدرة وقبمدم 

ّن ىدددذا الندددوع ادددن إل إذ (ٖ)نوعدددً، ادددن القدددوقر عمدددى اليدددعيد النرسدددف والققددد،بع الحكددد،ئف  دددف ال يددديدة((
ب،طب دون أن يحدث قب،د( ك   بينيا، الحوار يقاّيز بطق،ام وضع قمرظف ا قرك بين ال ،عر والا

 ل(ٗ) ،لاب،طب ف يجيب ب( يظ(  ،ىدًا   ط عمى البط،ب الذي يم ى أا،او وعنو
ذلدددك أّن ال دددعر  ؛وأحسدددب أن ىدددذا الندددوع ادددن الحدددوار ىدددو السددد،ئد  دددف ال دددعر العربدددف ال ددددي 

الددابمف الدذي  العربف  عر ين،ئف يعّبر عن وجدان ال ،عر وذاقيقوس وذلك يقسم اع طبيعم الحدوار
 ل(٘)بو قعبر ال بييم )ال ،عر( ))عن أ ك،رى، الاكنونم((

إّن الحوار الدابمف يعكس ابح،سيس والا ،عر واب ك،رس إذ يظير ذلك الحوار ب دك( ردود 
بسددئمم ا قراضدديم قثيددر الاعدد،نف العاي ددم القددف قعبددر عددن الح،لددم النرسدديم لم دد،عر كادد،  ددف قددو( ابددن 

 ابعرابف:
  يبم أبيرقي،ول د أقو( ل

 

  ف اررم  انحقي، إعراضف 
            

 عنف إليك  مست ان بير ولو
 

 عاات انك ار،رقف ببي،ض 
 

 ول ما، أرق،ع انك وأننف
 

ن  زعت لا،ضف    يا، الذُّ وا 
 

  عميك ا، أسطعت الظيور بمّاقف
 

 (ٙ)وعمف أن أل ،ك ب،لا راض 
 

                                      
اجمم كميم القربيمس  س( الحوار  ف ال عر العربف ال دي س  عر أارئ ال يس اناوذجً،س أل لدل احاد سعيد حسين ارعف(ٔ

 لٔٙ: ٕٚٓٓس نيس،نس ٖس عٗٔج،اعم قكريتس ا.
 لٔٙ( ينظر: الحوار  ف ال عر العربف ال دي : (ٕ
 لٖٚٔ( ا اح السرد  ف النص ال عري ال دي  ان ب ( الارضمي،ت: (ٖ
 لٔٙٔ( ينظر: اعج  السردي،ت: (ٗ
 ل٘ٚ(  ن ال يم: (٘
 لٕ٘/ٗ( عيون اببب،ر: (ٙ
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م بأح،سيسدي، إلدى اعد،د( اوضدوعف ي دي  ل د ك ف لن، الحوار الدابمف اددى قطمدع ال بيدي
ليدد، القددوازن النرسددفس بددين ادد، قجددده اددن ع اددم اددن ع ادد،ت الق ددد   ددف السددنس )ال دديبم(س والقددف ىددف 
بطبيعم الح،( قنبئ بضاور ال وى الجسديمس وبدين ردة  عميد،  دف القظد،ىر بعدد  افكقدراثس والاضدف 

  ف امذاقي،ل
رار والقوازن  ك( ا، ياقعي، حقى يعيد لي، افسق إّن ىذا الوضع جع( نرس ال ،عر ققوم إلى

ن  زعت لا،ضف(ل  ىربّ، اّا، أي،بي، ان  زع )وا 
 :ه(ٕٙٔيزيد بن الطثريم )توق،( 

 مم النرس القف ليس دوني،أي، بُ 
 

 لن، ان أب ع الير،ع بمي( 
            

 وي،ان كقان، حبو ل  يطع بو
 

 عدو ول  يؤان عميو دبي( 
 

  قكف يربم النوىا، ان ُا ،  أأ
 

 ليك سبي(إوجور العدا  يو  
 

 وكنت إذا ا، جئت جئت بعمم
 

 ش أقو(ي أ نيت ع قف  أ 
 

 وا، ك( يو  لف بأرضك ح،جم
 

 (ٔ)وا، ك( يو  لف إليك رسو( 
 

 
إّن ال ،عر ىين، ين،جف نرسو )أي، بمم النرس(  بعد أن دب(  ف احرابي، بعيدًا عن ك( ا، 

يربقو الروحيم إثر كقا،نو لحب ان ييوى بو ً، ان عدو اقربص بو أو واٍش يحيط بوس لي قكف لي، 
 يريد اني ،ع  بينو وبين ان ييوىل

 : خبر وق،(
 نوكي، عمى ط،لت لحيم ي،

 

 جبري( لحيم كأّني، 
            

 دىني، ان ي طر ا، ك،ن لو
 

 (ٕ)قندي( ألف لوّ ى لي ً  
 

  
 يب،طب اذ  يول والقيك  لمقندر اوضوع،ً  لحيقو ان اقبذ أن بعد ذاقوس يح،ور ال ،عر إنّ 

 ي طر ا، ك،ن لو) ارقرضم ع ق،ت قيوير طريم عن المغم ناطيم وكسر الق بيوس يسقعا( لحيقو
 (لقندي( ألف لوّ ى( )لي ً  دىني، ان

 ،ل ،عر وىو يح،ور ذاقو ل  ي يد اقمٍم يوّجو إليو بط،بول لذلك ك،ن الحديث الوارد بينو 
 قو )حديث النرس لمنرس(ل  وبين لحي

                                      
 لٜٖٔ/ٗ عيون اببب،ر: (ٔ)
 ل٘٘/ٗعيون اببب،ر:  (ٕ)
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وان الاوارد اببرى لمحوار الدابمف  ف كقب أبب،ر النس،ع والجواري ا، أورده ابن ققيبم: 
 )) ق،( بعض ال عراع يذكر الكبر: 

 أرى  عرات عمى ح،جبف
 

 ا،ؤابيضً، نبقن جايعً، ق 
            

 ف بيّن الك ىأى، تُ مظم
 

 ب أحسبين يي،رًا قي،ا، 
 

 رف إذا ا، ا يدوأحسب أن
 

 (ٔ)ا،اف  رخنف   ،ا،أُت  بيً،  
 

 
إّن الحوار الدابمف ك ف لن، يراع الذات ال ،عرة اع نرسي،  ،ل ،عر بعد أن رأى  ع( 
السنين بوس وع ا،ت الكبر )ال يب( القف فحت عميو ح،و( أن ييرب ان ذلك الواقع بأن حّو( 

بأن يّور لن، قمك ال عيرات وكأّني، قطيعً،  –ى الاوقف إلى يورة قيكايم  ف ردة  ع( قج،ه ا، رأ
 ان ابب ،ر يغري بيّن الك بس ليعّرج عمى أنرو الذي حسبو  بيً، ان  رط  حجاول 

ن ك،نت  ف ظ،ىرى، قثير السبريم والقندرس إّف أّن نظرة قأا(  يي، قريح عن  إّن اببي،ت وا 
ب ال ،عرل  ،ل ،عر يرثف نرسو  ان ادى عام الجرح الذي أحدثقو قمك الرؤيم )لم يب(  ف قم

ذا  ))ع،دة ال عراع إذا ك،ن ال عر ارثيم أو اوعظمس أن قكون الك ب ىف القف ق ق( ب ر الوحشس وا 
 ل(ٕ)ك،ن ال عر اديحً،س أن قكون الك ب ىف الا قولم((

ري قمك ال عيرات قطيعً، ان ابب ،رس  كأنا، يغ –يّور  –وال ،عر إذ يغري الك ب بعد أن حسب 
 بي، الاوت الذي يقربص بو وأيبح قريب، انو بعد أن فحت ع ا،قول

 
 :ادلستوى الثانٌ: احلوار اخلارجٌ وٍقسم علي

 

حددوار اب، ددر: ويدددور بددين ال بيددي،ت عمددى نحددو اب، ددرس إذ يوّجددو الاددقكم  ك اددو اب، ددرة إلددى  -ٔ
 ل(ٖ)اقمم اب، ر ويقب،دفن الك   بينيا،

ع والجددواري ادد، جدد،ع  ددف ببددر حايدددة بنددت النعادد،ن بددن ب ددير بددن واددن أاثمقددو  ددف كقددب أببدد،ر النسدد،
وقددد اجقاعددوا عنددده  سددعدس إذ ك،نددت ))قحددت روح بددن زنبدد،ع  نظددر إلييدد، يواددً، قنظددر إلددى قواددو جددذا 

   اي،   ،لت: وى( أرى إف جذاا،  و اأ ا، أحب الح ( اني   كيف ب،لحرا ؟ وق،لت قيجوه:

                                      
 لٓٙ/ٗعيون اببب،ر:  (ٔ)
 لٕٓ/ٕالحيوانس الج،حظ:  (ٕ)
 لٚٙ( ينظر: قحمي( البط،ب الروائف: (ٖ
  :لٜ٘جذا  اس  قبيمم وىو الاراد ىن، والجذا  أيضً، داعل ب ي،ت النس،ع 
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 بكى البز ان روح وأنكر جمده
 

    عجت عجيجً، ان جذا  الاط،رفو  
          

 وق،( ألعب، قد كنت حينً، لب،سي 
 

 وأكسيم كرديم وقط،ئف 
 

 
   ،( روح يجيبي،:

  طن قبك ان، قبك اّان يييني،
 

ن قيوك  قيوى المئ،  الا ،رف   وا 
            

        
       

   ،لت:
 ثنف عميك بأن ب،عك ضيم      ا

 

   اميموبأن أيمك  ف جذا 
            

 :لي، روح   ،(
 ثنف عمّف با، عمات  أننفا

 

 الانطم ح و ئساثن عميك ب 
 

   ،لت:
  ثن،ؤن،  ر الثن،ع عميك 

 

 أسوى وأنقن ان س ح الثعمب 
            

 وق،لت:
  ي( أن، إّف ايرة عربيم

 

 سميمم أ راس قحممي، بغ( 
 

  طن نقجت ايرًا كرياً،  ب،لحرى
 

 أقراف  ان قب( الرح(وأن يك  
 

      
   ،( روح:

  ا، ب،( اير رايع عرضت لو
 

 أق،ن  ب،لت عند جحرمم الرح( 
 

 لو قجتإذا ىوى ولى ج،نبً، وار 
 

 (ٔ)كا، أرقجت قاراع  ف داث سي( 
 

إّن ا، ا دع(  قيد( الن دد بدين الطدر ين ىدو نظدرة ادن روح بريئدم  ّسدرى، زوجيد، عمدى سدوع نيدم 
أن قثددأر لنرسددي، بددأن عّرضددت بددو وب واددو الددذين يوا ددم اسدداي  اسدد  ذلددك الددداع   ادد، كدد،ن اددن روح إف

)الجددذا (س ورد عمييدد، بددأن جعدد( انيدد، ييددر عربيددم ابيدد(  ددف ردة  عدد( اقجدد،ه ادد، ق،اددت بددو و ىددفس 
 يمي، العربفلأبدورى، قد دا عت عن نرسي، و 

لقددف سدداحت ليدد، إّن اّادد، يمرددت النظددر  ددف الددنص السدد،بم ىددو ادددى الحريددم الاق،حددم لماددرأة ا
بحوار  يو ان القجريح ا،  يو لآلبر )الزوج(س  ا، ك،ن انو إف أن يح،ربي،  ف ذلك الحوار ال دعري 

                                      
 لٜٙ-ٜ٘( ب ي،ت النس،ع: (ٔ
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الذي قب،دلقو ال بيي،ت ب ك( اب، رس وىذه الحريم ل  قكن لقق،ح لمارأة لوف الث م القف انحي، إي،ىد، 
ال ددراعات القددف بمطددت بددين الق ،ليددد  الاجقاددع خنددذاك ولعميدد، حريددم قرق دددى، اليددو   ددف اجقاع،قندد، نقيجددم

وقعدد،لي  انسدد     ددد القبسددت قمددك الق ،ليددد  -والقددف قراكاددت  ددف ذىددن الا ددرع والرددرد  –افجقا،عيددم 
 ل(ٔ)نرسووابعراف افجقا،عيم الاقراكام باظ،ىر الدين وظيرت وكأّني، ان الدين الحنيف 

ن نماح أثرًا لقدب( الراوي الدذي إّن ىذا الحوار الاب، ر قد قعيدت بو ال بيي،ت ان دون أ
قدددرك الاجددد،( ل بيدددي،قو أن قعّبدددر عدددن نرسدددي، بحريدددم وبيدددوقي، عدددن انرع،فقيددد، وبأسدددموب اب، دددرل 

س باعندى َأّن (ٕ) ،لحوار الاب، ر كا، يرى جينيت يق  ى  يدو دور الدراوي )) قحد( ال بيديم احمدو((
ب، دددرة بيدددوقي،ل وقدددد وضدددعت الدددراوي يقدددرك الاجددد،( لم بيددديم لقعّبدددر  دددف سدددي،م اوقدددف البطددد،ب ا

الدكقورة يانى العيد اؤ رات قحدد ذلك الدناط الدذي يقيدف ب،لاب، درة ادن حيدث كوندو بط،بدً، قبد،در 
 ضددً  عددن اسددقعا،( ضدداير الاددقكم  الددذي يددق ع   ؛ال بيدديم إلددى النطددم بددو لكونيدد، قحدد،ور خبددر

لقددف ي قضدديي، وحددديث ال بيدديم بنرسددي، عددن نرسددي،س أضددف إلددى ذلددك اسددقعا،( يدديغم الاضدد،رع ا
 ل(ٖ)الحوار لمقعبير عن سري،ن الحديث الى الزان الح،لف لم بييم

أن ن ير إلى اماح ان ا اح الحوار ال عري )الاب، ر(  دف كقدب أببد،ر النسد،ع ان وف بّد 
والجددواري أف وىددو بددروز ظدد،ىرة الاسدد،جمم ال ددعريم كادد،  ددف ببددر سددعيد بددن ُحايددد أّنددو قدد،(: ))قمددُت 

 زي:لرض( ال ،عرة أجي
 َان لاحب أحب  ف يغره؟                    

  ي،ر أحدوثم عمى كبددددددددددددددره             ،لت:   
 ان نظٍر  ّرو وأّرقدددددددددددددددددددددددددددددددددو            مت:    
  ك،ن ابد ىواه ان نظددددددددددددددددددره            ،لت:   

 لوف ابا،نف لا،ت ان كاد
 

 ار المي،لف يزيد  ف  كدددددددددددددددددره 
 

 ليس لو اسعد يس،عدددددددددددددددددددده
 

 (ٗ)ب،لمي(  ف طولو و ف قيره 
 

 

                                      
 لٖٗالارأة اناوذجً،س دل رقيم طو ج،بر العموانف: ينظر: أثر العرف  ف  ي  النيوصس قض،ي،  (ٔ)
 لٛٛٔ( بط،ب الحك،يم: (ٕ
 ل٘ٙٔ-ٗٙٔ( ينظر: ق ني،ت السرد الروائف: (ٖ
 ل ٓٚ -ٛٙ -ٙ٘ -ٖ٘ -ٗٗ -ٜٖس وينظر: ٖ٘- ٕ٘( الاسقظرف ان أبب،ر الجواري: (ٗ
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إّن ك( طرف ان أطراف الحوار يح،و( أن يبرز قروقوس وا، ياكن أن يمحظ ادن الدنص ىدو 
ىددو أاددر يّبددين ادددى القرددوم َأّن الددَنَرس ال ددعري لدددى الج،ريددم قددد قاّكددن اددن إسددك،ت الطددرف اقبددرس و 

 الث ، ف الذي ك،نت عميو قمك الجواريل
ن بدددا لندد، وبوضددوحس أّنددو ل بيدديم اددن  -ٕ حددوار ييددر اب، ددر: والكدد    يددو يب ددى بيددوت الددراوي وا 

ل )) ،لحوار ييدر الاب، در ين د( عدن الا،ضدف أقدواًف وأحدداثً، وحركد،ت ل بيدي،ت (ٔ)ال بيي،ت
ىايدم ن ميد، إلدى سدي،م الح،ضدرس اح، ظدً، عمدى ىيكمدم الركدرة أدت أ ع،ًف يرى الك،قدب أّندو ادن اب

 ل(ٕ)والقيويرس اقير ً، بييكمم البن،ع ال ولف ان حيث زانو وا  ،رقو القب،طبيم((

ان ذلدك اد، جد،ع  دف ببدر جندوب أبدت عادرو الكمدب أحدد بندف ك،ىد( وكد،ن عادرو يغدزو  يياد، 
ثدد  اددّروا بأبقددو   دد،لوا: إّندد، طمبندد، عاددرا  ييدديب اددني   وضددعوا لددو ريدددًا عمددى الادد،ع  أبددذوه   قمددوه ))

 أب،ك   ،لت: لئن طمبقاوه لقجدنو انيعً،للل ق،لوا أبذن،ه وققمن،ه وىذا سمبوللل ث  ق،لت:
 سألت بعارو أبف يحبو

 

  أ زعنف حين رّدوا السددددددددددددددددددددددددؤاف 
 

 وق،لوا قركن،ه  ف يددددددددددددددددددددددد،رة
 

 ثن، النبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،فبأيم ا، قد و  
 

 أقيح لو أنارا أحب(  ددددددددددددددددددند
 

 اف لعارك انو ونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،ف 
 

 وأقس  ي، عارو ولو نبدددددددددددددي،
 

 (ٖ)عض،فً ك إذا نبي، انك أارًا  
 

 
مت لن، حوار ال بيي،ت بيدوقي،س ويدّورت لند، ادن بد ( الدنص ال دعري إّن ال ،عرة قد ن 

ضدان إطد،ر )الحدوار ييدر الاب، در(س  ف ا، جرى ببيي، عمى ألسنم أيح،بو اا، جع( الك   ي ع 
والدددذي يريدددد ادددن ))زادددن الرعددد( الا،ضدددف وا  ددد،رة الضددداير الغ،ئدددب  دددف ق ددددي  أح،ديدددث ال بيدددي،ت 

دور عمى ألسنقي  دون ق يد ب،لن ( الحر دف النيدف لاد، قد،لوه امبيم قمبييً، يقضّان ا، ياكن أن ي
س وىددو يددؤدي ))وظيرددم سددرديم قددد ع ب،بحددداث إلددى أادد، س وقاّكددن الك،قددب اددن ضددغط (ٗ)اددن أقددوا(((

ابحداث الكبيرة وابقي،ر ا، يراه يير ذي  ،ئدة نوعيم عند إيراده داب( النصس بّن يرض الك،قب 
 ل (٘)يس حك،يم اح،دثم ب( قويي( جوىرى،(( ف أس،س  عمو انبداعف الرنف ل

                                      
 لٙٙٔ( ينظر: ق ني،ت السرد الروائف:(ٔ
 لٖٔ( الحوار ال ييف: (ٕ
 لٕٚٔ،ع: ( ب ي،ت النس(ٖ
 لٜٔ( الحوار ال ييف: (ٗ
 لٜٔ( الحوار ال ييف: (٘
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ىد( قبد( نيوضدو ادن عمدم أيد،بقو ٛٗٔو ف ببر الج،ريم عريب يروى أّني، دبمت عمى الاقوك( )ت
 كف قعق،ده  أن دت:

 أقونف   ،لوا ب،لبميرم عمددددددددددددددددددددددم
 

   مت ون،ُر ال وم قوقد  ف يدري 
 

 أف ليت بف حّاى البميرم جعرر
 

 ت بف الحّاى وك،ن لو أجددددددري ك،ن 
 

 كرى حزنً، أن قي(  ح   م  أات
 

 ان الحزن أّنف بعد ىذا لذو يبددددددر 
 

 جعمت  داع لمبميرم جعردددددددددددددددددددددددددددددر
 

 (ٔ)وذاك قمي( لمبميرم ان  كدددددددددددددددددري 
 

 
ن جا،عم بّبروى، بارض البميرمس إّن عريب قروي لن، قيم ذلك الحوار الذي دار بيني، وبي

  ققبذ ان ذلك )الببر( احورًا قسرد ان ب لو ا ،عرى، قج،ه البميرمل
إّن ىذا الناط ان الحوار قغمب عميو ييغم )السؤا( والجواب( القف قساح لم ،عر أن 
ر يبرج ك( ا،  ف دابمو بطري م عرويمس كا، يقس  ىذا الناط ب،نيج،ز أي أّن الحوار يير الاب، 

الذي ين مو لن، ال ،عر حوار قييرس ي قير عمى اجرد انج،بم ليقبذ انو ال ،عر ادبً  لن ( 
 ا ،عرهل

                                      
 لٓٔٔ-ٜٓٔوينظر:  ٖٓٔ( الحدائم الغّن،ع: (ٔ



 
 
 
 

 

 
 ثنيخ انضرد انشعري 

 
 انعنبطر انضرديخ يف انجنبء انشعري  : انخبنيانفظم 

 
ل

ّ
 : احلذثادلجحج األو

 : انشخظيخادلجحج انخبني
 انزمبن: ادلجحج انخبنج

 ادلكبن: انراثعادلجحج 
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ل
ّ
 املبحث األو
 احلذث

إٌف الحػػػدث ل اػػػؿ الرأللػػػزة اعنانػػػلس لية األػػػر النػػػردلس اعلػػػرل لذػػػك   الة ػػػكد ال  ػػػرم الػػػذم 
 .(ُ ترتبط به ب لس ع األر ال ألس، كت باؽ ع ه ال ألرة التي لرلد الألاتب  ةالجتذا لي قألته((
لشلألػلس لالحدلث عف الألل لػس التػي  نػل الػراكم للذػا حألالتػه، نػتجيب حت ػان الحػدلث عػف ا

بكألػػػ ذا ال حػػػكر اعنػػػاس لب ػػػاال الحػػػدث  ػػػف لػػػاؿ  ػػػا ت ػػػـك بػػػه،  ك تتحػػػاكر بػػػه لػػػي ز ػػػاف ك ألػػػاف 
 ةل ػػلف، ك ػػف ف ػػا لػػثٌف الحػػدث لةػػد ب ػػاالن  تألػػا ان تتشػػابؾ للػػه ب لػػس الة األػػر تشػػابألان   ع ػػكلان ألػػي 

تبةػػان  ، للتشػػأٌلؿ ب لكلػػان كف رفػػلف ع يلػػات ألػػلادتذا كتػػداليذاتػػيدم إلػػا ألػػلادس الحػػدث ... الػػذم لألػػ
 .(ِ لطرائ ذا((

إٌف   الحدث لػي الة ػؿ ال ألألػي فػك  ج كعػس  ػف الكقػائي الجزئلػس  رتبطػس ك  ظ ػس عيػا   
 حػػك لػػاص كفػػك  ػػا ل ألػػف  ف  نػػ له ا طػػار، ل ػػي ألػػؿ ال ألػػص لجػػب  ف تحػػدث  شػػلاال لػػي  ظػػاـ 

ث تتبػي ، لػالحكادل ظػاـ فػك الػذم ل ٌلػز إطػار عػف  لػر ةلف، كأل ا  ٌ ه لجب  ف تحدث  شلاال لػثٌف ا
كذلػػؾ اللػط الػػذم تتبةػػه فػك ب ػػاال  نػػجه الػػراكم  .(ّ ((لػػي قألػػس، كلطػان  لػػر لػػي قألػس  لػػرل لطػان 

لتشللد الذلألؿ الةاـ لي حألي الذم عيا  نانػه لػتـ الت ػالز بػلف لػط نػلر اعحػداث كألل لػس عر ػذا 
 لر.آل ف ع ؿ 

لػػي ال ػػف يلػػه ك ػػف البػػدلذي  ف لألػػكف الحػػدث كطبلةػػس ب ائػػه لػػي الشػػةر  لتي ػػس عٌ ػػا فػػي ع
، ل ا ليشةر  ف لألكأللس راجةس إلا طبلةس لغته التي ت لؿ إلا ا لحػاال كالتألالػؼ كالتي ػل  ال ارم

، لػػذا لالحػػدث الشػػةرم تلي ػػه نػػ س الحػػدث كلػػلس الحػػدث لػػي حػػد ذاتػػه  لالػػذم ل شػػغؿ بػػه الشػػاعر لي
ؿ عبػر عاقػس ، لتشػألٌ ف، لذك ل تػزج بػالكاقي كل  ألػؿ ع ػه لػي  غس، ك حلا ان تألؿ به إلا اعنطرةالي

 .(ْ لاألس بل ه كبلف الشلأللس  ف  احلس كبل ه كبلف الراكم  ف  احلس  لرل((
، كلتشػأٌلؿ بطرل ػس لح ػؿ   ػ ك ان ل اٌػؿ  ت ذػا النػردمإٌف الحدث النردم   حكر الحألالس ( 

، حنػػػب  ػػػي لحبػػػؿ النػػػرد ألالتتػػػابي كالت ػػػ لفلاألػػػس لظذػػػر لالذػػػا الحألػػػي بتنينػػػؿ لػػػاص، لا
ٌف قػػػراالة الحػػػدث اكم ليحألالػػػس، ك نػػػيكبه لػػػي ت ػػػدل ذالنػػػردم الػػػذم رنػػػ ه الػػػر  تطيبػػػات البر ػػػا ل ا . كا 

الشةرم لي ألتب  لبار ال ناال كالجكارم لطية ا عيا التزاـ اعشػةار الػكاردة لػي تيػؾ الألتػب بال نػؽ 
                                      

 .َُُدرانات لي اليغس كاعدب، إحناف ل ر الدلؾ:  (ُ)
 .ِِ :ي الركالس الةراقلس  درانس ل لس(اعنر ل (ِ)
 .ُٖٓاعدب كل ك ه، د. عز الدلف إن اعلؿ:  (ّ)
 .ُُٔل ةاألر، د. عبد ال األر فاؿ:  للات النرد لي الشةر الةربي ا( (ْ
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. أل ػػا  ٌف تيػػؾ اعشػػةار (ُ الت يلػػدم لنػػلر اعحػػداث  التتػػابي( دكف دلػػرق  ػػف اع نػػاؽ كالػػ ظـ اعلػػرل
حدة ال ك كع، إذ لحألػـ ألػؿ  ػص   ذػا  ك ػكع كاحػد   تلػرج ع ػه. كفاتػاف الن تاف  نػؽ تتنـ بك 

التتابي، ككحدة ال ك كع(، راجةس إلا طبلةس تيؾ اعشةار التي في لي  ديبذا   طكعات شةرلس   
؛ عٌف ـ اعشػةار ب نػؽ كاحػد   تلػرج ع ػهترقا إلا  نتكل ال أللدة، ك ف اـ ل ف البػدلذي  ف تيتػز 

ال الشػػةرم لػػي تيػػؾ الألتػػب   لنػػ   بػػدف ليتػػؼ النػػرد  ػػف  نػػؽ التتػػابي إلػػا  نػػؽ  لػػر، عٌف الب ػػا
، ف لت ػٌ ف النػرد للذػا لحألالػس  لػرلاع ناؽ اعلرل تحتاج إلا  ناحس ب ائلس ألاللس ألػي تنػ   بػد

  ك لتدالؿ للذا، إلا دلر ذلؾ  ف اع ناؽ اعلرل.
 ػػف   طػػس  ةل ػػس، كتتػػابي نػػردق كألػػك ن إلػػا إٌف ال نػػؽ التتػػابةي ليػػـز الػػراكم ابتػػداال الحػػدث 

،  م   ػه ل ػـك عيػا تػكالي نػرد الحػدث الكاحػد (ِ دكف ارتػداد  ك عػكدة إلػا الليػؼ ػف  ذالس  ةل ػس، 
 .(ّ تيك اآللر  ي كجكد للط رابط بل ذا

 ليٌ ػا دلػؿ بذػا ك رللػت النػتكر : قدـ رجؿ  ف البألرة لتزكج ا ػر ة،    بك زلد الألابي ل كؿ
،  ػػجر اععرابػػي كطالػػت لليتػه، حتػػا إذا  ألػػب  ك راد اللػػركج  ي ػػي  ػػف ذلػػؾ بػػكاب عيلػػهك دي ػت اع

 كقلؿ له:   ل بغي لؾ  ف تلرج إ  بةد نبةس  لاـ ل اؿ:
 

  قكؿ كقد شدكا عيلذا حجابذا
 

    حبذا اعركاح كالبيدي ال  ري  
            

    حبذا نل ي كرحيي ك  رقي
 

 كالشذرك  حبذا   ذا الكشاحاف  
 

  تك ي بذا قبؿ ال حاؽ بيليس
 

 لألاف  حاقان أليه ذلؾ الشذر 
 

 ك ا در ي إ  ل اب بأل ذا
 

 كألحؿ بةل لذا ك اكابذا الأل ر 

 

 تنائي ي عف   نذا فؿ  حبذا
 

 ل يت    كالذم   رق اع ر 
 

                                      
 حدد ال  اد  ج كعس  ف اع ناؽ كال ظـ التي تحألـ ع ؿ نلر اعحداث لي الة ؿ اعدبي كتيؾ ال ظـ: (ُ)
  نؽ التنينؿ  التتابي( -أ
  نؽ الت اكب التكازم( -ب
 التدطلر  نؽ  -ت
  نؽ التألرار الدائرم(  -ث
  نؽ التدالؿ  -ج

 .ْٕ-ّٕ، كتحيلؿ اللطاب الركائي:  ُِٓ، ُِِل ظر:  ظرلس ال  ذل الشأليي: 
 ِٕٓل ظر: تحيلؿ اللطاب الركائي:  (ِ)
 .ٖٖ: ُٖٖٗ، ُِ-ُُ،  جيس اعقاـ، ع، عبد اهلل إبرافلـل ظر:  ظـ ألكغ ال تف الركائي( (ّ
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 ت كح رلاح ال نؾ كالةطر ع دفا
 

 (ُ ك شذد ع د اهلل  ا ل  ي الةطر 
 

حػدث لنػتغرؽ  كفك –حدث زكاج  حدفـ با ر ة  ف البألرة الشةرم لرنـ ل ا إٌف فذا ال ص 
، كألػػاف  جبػػران عيػػا الب ػػاال  ةذػػا، كلػػـ ل يػػ  ل ػػجر   ذػػا   ػػذ لليتذػػا اعكلػػا – ػػف الػػز ف لليػػس كاحػػدة 

  ةه تزللف ال ر ة كتةطلرفا ل  نذا ألي تجذبه إللذا بؿ ظٌؿ ر له   ذا أل ا فك  بغ ان لذا.
ؼ  ةذػػا    ٌ ػػه لػػـ لتػػ ل اؿ عبػػد ال تػػاح حنػػف إلػػا  ٌف نػػبب إعرا ػػهكقػػد ذفػػب الػػدألتكر أل ػػ

 . (ِ ،  ك  ٌ ه ألاف لةا ي  ف ت يب لي ال زاج كبشلأللس  ذزكزة((ك  نه لـ تتكائـ  ي   نذا
عػػػادة قراالتػػػه تألشػػػؼ ل ػػػا  ػػػا إكرٌب ػػػا    ػػػذفب إلػػػا  ػػػا ذفػػػب إللػػػه إذ  ٌف  انػػػت طاؽ الػػػ ص كا 

 اجئ الذم بدا عيله الزكج لي لليته اعكلا.   رق الراكم لي عيس ذلؾ ا حناس ال  
، كلبٌلف  ظرلته لي الحلاة     حبذا ألشؼ ل ا تكؽ ذلؾ الرجؿ إلا الن رإٌف ال ص الشةرم ل

 .- ي لارؽ الريلا –نل ي كرحيي ك  رقي(، كفذق الااالس رٌب ا تذألر ا بااالس طرلس بف الةبد 
 

 كلك  ااث فف  ف علشس ال تا
 

  تا قاـ عٌكدم كجدؾ لـ  ح ؿ 
            

 ل  ذٌف نب ي الةاذ ت بشربس
 

 أل لت  تا  ا تةؿ بال اال تزبد 
 

 كألٌرم إذا  ادل ال  اؼ  ح بان 
 

 ألنلد الغ ا  بذته، ال تكرد 
 

 كت أللر لـك الدجف كالدجف  ةجب       
 

(ّ ببذأل س تحت الطراؼ ال ة د 
 

 

،   لي الزكاج  لي الترحاؿ كا  ت اؿالح س ا  لذي تألشؼ ل ا عف لارس   لجد حلاته
 كا نت رار     حبذا اعركاح كالبيد ال  ر(،  ك  حبذا الكشاحاف كالشذر(.

إٌف الحدث لبد  ب ػدـك الشلألػلس كزكجذػا، اػـ تتألػاعد الحبألػس  ع ػدة الحػدث( ببغ ػه لػذلؾ 
نػتة يت ألػؿ  ػا  ف ا الزكاج ك حاكلس الطرؼ اآللر  الزكجس(  ف تغكله لل تذي الحػدث ب شػيذا، بةػد

 ، كألحؿ، ك اكاب أل ر، كعطر(. تل  لذا  ف   ل اب
 -كألاف عا ػؿ  ةاكلػس عيػا ال دل ػس–كلركل  ٌف  ركاف بف الحألـ قد اعتدل عيا  حد رعلته 

 ه للتزكج فك   ذا لألتب  ةاكلس فذق اعبلات:تبدف  جبرق عيا طاؽ زكج
ٌللت  ، كلحؾ   ران لنت تحأل هكي

 

 ؿ   رئ زا يلانتغ ر اهلل  ف لة 
            

 قد أل ت ع دم ذا ع ؿ كذا  دب
 

  ي ال راطلس ت اا ن كلرقاف 
 

                                      
 .ّّ- ِّ/ْعلكف اعلبار: ( (ُ

، ٖ، عّ،  جيس جا ةس تألرلت، أليلس التربلس،  لفجاال الزكجس لي الةألر الةباني اعكؿ، د . أل اؿ عبد ال تاح حنف (ِ)
 .ّْ: ََِٕ، ألا كف اعكؿ، ّس
 .ِٓدلكاف طرلس بف الةبد: ( (ّ
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 حتا  تا ا ال تا الةذرم   تحبان 
 

 لشألك إلل ا ببث اـ  حزاف 
 

 أل رفا  عطي اآلله ل ل ان   
 

 ح ان، كابر   ف دل ي كدلا ي 

 

 إف   ت لال ت ي لل ا ألتبت به،
 

 عجةي ؾ لح ان بلف ع با ي 
 

 طٌيؽ نةاد، كعجيذا  جذزة
 

  ي الأل لت، ك ي  ألر بف ذبلاف 
 

 ل ا ن ةت، أل ا بيغت لي بشر،
 

 ك  ألٌ ةيؾ ح ان، لةؿ إ ناف 
 

 لالتر ل  نؾ إٌ ا  ف تجكد بذا
 

                 .(ُ  ك  ف تاقي ال  الا بلف  أل اف 

ي حنػػػػػب ترتلبذػػػػػا إٌف  ػػػػػف  بػػػػػرز لألػػػػػائص ال نػػػػػؽ التتػػػػػابةي فػػػػػك ع التػػػػػه    بنػػػػػرد الكقػػػػػائ
، كقػػد  أٌل ػػت ج يػػس ا نػػتذاؿ الشػػةرم  ػػف   جيػػب ا تبػػاق ال تي ػػي كشػػٌدق إلػػا ال ك ػػكع (ِ الز  ػػي((

 .(ّ ك نل ا  ٌ ه ل طيي ب ذ س زرع الترقب كالتشكلؽ لدل ال تي ي للتابي  ا بةدق((
س   ػركاف طاؽ حأل ػه لل ػا للػص ع ػؿ الشلألػلال د بد  الراكم  الشاعر(  ألػه الشػةرم بػ

،  ٌ ػػػا تحػػػتـٌ عيػػػا لاعيذػػػا التكبػػػس جرلػػػرة تػػػدا ي لػػػي كقةذػػػا كقػػػي الز ػػػا ، ك ػػػا  قترلػػػه  ػػػفالحألػػػـ( بػػػف
 كا نتغ ار.

ل نػػػاحس التػػػي كفػػػذا ا نػػػتذاؿ  ذٌػػػد ذف لػػػس ال تي ػػػي ل ػػػا نػػػلتيا  ػػػف  حػػػداث بةػػػد  ف حػػػدد ا
 .(ْ عٌف ج يس ا نتذاؿ عادة     تكلد إ  كفي  يلئس ب ادة ال ص(( ؛نلشتغؿ عيلذا الراكم

بةدفا لنترنؿ الراكم  الشاعر(  ةاكلس  لي نرد اعحداث بدف كألؼ ل ا  ألا ػس كليػؽ  ػركاف لدلػه 
قبؿ فذا ال ةؿ ك كقؼ اعللر تجاق فذا ال ةؿ بدف   رق  ف لطٌيؽ تيؾ ال ر ة ك ف لرجةذا إلا زكجذػا 

 كا   لثٌف الة اب نلألكف شدلدان.
موقف(ردةفعلهذاالتتابع)ذنب


مروانمنقبلمعاويةبأنأمرهبإرجاع
لىزوجهاإتجاهمروانالمرأة

 

                                      
 .ُٔ لبار ال ناال:  (ُ)
 .ِٖالب اال ال  ي لركالس الحرب لي الةراؽ: ( (ِ
ألتاب  لبار ال ناال  بف قلِّـ الجكزلس، د. لادلس  ركاف  ح د الك نس، بحث   شكر عيا شبألس ا نتذاؿ النردم لي ( (ّ

 .(www.houroof.orgاع تر ت  
 .ِٖٓ: ُٖٖٗ، ُِ-ُُ،  جيس اعقاـ، عل أللرة، لانلف ال أللراب لس الج يس ا نتذاللس لي ال ألس ( (ْ
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ُُٔ 

، كقػػد ألػػاف البلتػػاف اعكللػػاف ب اابػػس لةػػي لدحػػداث حنػػب كقكعذػػا لػػي ال ألػػسفػػك تنينػػؿ طب
 اؿ ال  ٌذد لذلؾ الحدث.ا نتذ

، كألػػاف  فيذػػا قػػد  حنػػكا بػػه لتكعػػدكق  فػػؿ الألكلػػس ألػػاف   عاشػػ ان لجارلػػس كلػػركل  ٌف لتػػا  ػػف
كرألدكق، ليـ ل در عيػا الكألػكؿ إللذػا لكاعػدفا لػي لليػس  ظي ػس  ف تنػلر إللػه، ك تػا لتنػكر عيلذػا 

الكا له: إٌ ػه لػص تنػٌكر عيل ػا  ػف حائطان، لةيـ به  فيذا لدلذكق ك تك به لالدان بف عبد اهلل ال نرم كق
الحائط، لندله لالد عف ذلؾ لألرق  ف لجحػد النػرقس لل  ػ  الجارلػس، ل ػاؿ  نػارؽ   ػتن قػاؿ:  ةػـ. 
 ألي  اهلل اع لر، لد ر ب طي ل ل ه. كألػاف ليجارلػس ابػف عػـ  ػف  فػؿ ال  ػؿ قػد  طيػي عيػا بةػض 

 شد ه لدلذ رقةس كألتب للذا فذق اعبلات:
 ،  كطئت عشكة لالد قد، كاهلل

 

 ك ا الةاشؽ ال ظيـك لل ا بنارؽ 
            

  قٌر ب ا لـ لجف ع دان عٌ ه
 

 ر ل ال طي للران  ف ل لحس عاشؽ 
 

 كلك  الذم قد ًل تي  ف قطي أل ه         
 

 عل لت لي   ر الذكل دلر  اطؽ 
 

 إذا  دت الغالات لي النبؽ ليةيا
 

(ُ لد ت ابف عبد هلل  ٌكؿ نابؽ 
 

 

  
إٌف  نؽ التتابي لدلذ لطان  نت ل ان  حك  ذالته، إذ اعحداث لله تتكالا  تبةان ل  طؽ لػاص 

 .(ِ بذا لجةؿ كقكع بة ذا  ترتبان عيا كقكع البةض اآللر((
فػػػ( لػػذلؾ َُِإٌف الػػ ص الشػػةرم لبػػد   ػػف لحظػػس انػػتجكاب لالػػد بػػف عبػػد اهلل ال نػػرم  ت

ار اعللر بجـر لـ لرتألبػه لكلػان  ػف الت ػاح   ػر الجارلػس، الةاشؽ ال تذـ، اـ لنلر الحدث  حك إقر 
  ٌ ا ترتب عيا ذلؾ ا قرار الحألـ ب طي أل ه بتذ س النرقس.

 

استجوابقــــــرارحكم


، كا قرار، كالحألـ(، اااس  حداث  تتابةس،  ا نتجكابل د حكل ال ص اااس  حاكر  ايث 
 ألؿ حدث   ذا ل تذي ع د   طس  ةل س للبد  الحدث اآللر بةدق بحنب التتابي الز  ي ال تنينؿ.ك 

كل ألف  ف لاؿ الحدث  ف  يحظ  ألا س ال ر ة، كطبلةس اععراؼ التي تحألـ  لةالذا، لذي تةلش 
 كنط  جت ي لحكلي لبرر لدللر ألؿ  ا ل ألف   ف ل ترله  ف  لطاال   ا في لا.

اة بلف الذألر كاع اا أل س بارزة  ف أل ات  ال جت ةات الغربلس كا نا لس.   الا ناك إٌف 
دلر  ف   ذـك  شاط اع اا الج ني  لي التراث ا نا ي  لتيؼ ع ه لي التراث ال نلحي. لي 

                                      
 .َِِ لبار ال ناال:  (ُ)
 .ُِْل  د الركائي: ت  لات النرد  ف   ظكر ا( (ِ
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ُِٔ 

      لشأٌلؿ  لطران( عيا ال جت ي، اع اا ألائف ج ني لاعؿ   شلط( التراث ا نا ي
  .(ُ الح ارم((

ؿ  ف عائـ البربرلس ألا ت ا تألا ت الج نلس ال ت كعس كالةدلدة كألذلؾ ا  حالثذا  ا   
، لثٌف  ا تح ر  ي  جيال ا ناـ فك  شاط ال ناال الج ني ل ط،  ٌ ا  شاط الرجاؿ  الجافيلس(

 لب ي حران دكف  ف لحٌد  ف  شاطه الج ني شيال.  ( ِ الج ني...((
 لي اللـك الذم  اتت لله، ل لؿ له لي ذلؾ ل اؿ:لركل  ف رجان ألاف   لحب ا ر ة للطب   

 لطبت أل ا لك أل ت قد  ت قبيذا
 

 لألا ت با شؾ عٌكؿ لاطب 
            

 إذا داب بةؿ ألاف بةؿ  ألا ه
 

 (ّ لا بد  ف  ت ك لر ذافب 
   

، بدالس حدث  لر فك لطبس ذلؾ الرجؿ   ر ة  لرل، كقد بٌرر لةيه لألاف لـك كلاة الزكجس
،  ي  ف ألالران  ف اعلبار التي   يتذا ل ا ألتب  لبار   نهلك  ات قبيذا ل ةيت في ال ةؿ  بدٌ ه

 .(ْ ال ناال كالجكارم بل ت كلاال ال ر ة لزكجذا بةد  كته
ذا  ا  ات الزكج لال حتـٌ عيا ال ر ة الكلاال له كا لتزاـ بةذدق كا   لثف لة س الزكج  كا 

فػ( ُٗٔرلس دادر، إذ  لذ الليل س الةباني ال ذدم  تنتأللبذا كتيح ذا به أل ا لي لبر الجا
فػ(   لبل ا في ذات ُّٗالةذد   ذا بةدـ الزكاج بةدق، ل ا  ف  ات حتا لطبذا فاركف الرشلد ت

ن قالت ر لت  لاؾ  كنا لزعس تبألي. ل اؿ لذا:  ا الذم بؾلـك  ائ س كر نذا عيا رألبته ا تبذت 
 الناعس كفك ل كؿ:

  لي ت كعدم بةد ا
 

 جاكرتي نألاف ال  ابر 
            

 ك نلت ي كح ات ليٌ 
 

  ل ا ؾ الألذب ال كاجر 
 

 ك ألحت عا دة  لي
 

 ألدؽ الذم ن اؾ دادر 
 

 كلح ت بي قبؿ الألباح
 

 كألرت حلث ددكت ألائر 

 

 
                     
                    

                                      
  ا كراال الحجاب، لاط س ال ر لني، ترج س:  ح د ألال :    د س ال اشر(. (ُ)

  ا كراال الحجاب،    د س ال اشر(.(ِ) 
 .ُْٖ -ُْٕ لبار ال ناال: ( (ّ
 .ُِٕ، ُِٔ، ُِٓل ظر:  لبار ال ناال: ( (ْ
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ُّٔ 

ت بػػلف لدلػػه . لػػدل ذا كلػػـ تػػزؿ تبألػػي كت ػػطرب، كفػػك ل ػػكؿ لذػػا:   ػػغاث  حػػاـ حتػػا  اتػػ
 .(ُ ألت عيله علشه((ك غٌ 

،  ٌ ا فك للتزكج عٌ ه حألـ عيلذا  نب ان بالغدر ك ٌ ذػا نػتتزكج عٌ ذا تزكجت بةدق ؛لذي دادر
بةد كلاته،  ٌ ا كجب عيله ال ألاص   ذا كالغدر بذا حتا كلك ألاف ذلؾ  ف كحي للالػه تبرلػران ل ػا 

 نل ةؿ.
عػف طرلػؽ الحيػـ،  – كنػ دتي عيػا ذألرفػا – لػس ا نػتباؽكال ص الشةرم اعللر ت ٌ ف ت  

 إذ حي ت الشلأللس  ٌ ذا  لتس ع د الألباح كقد كقي  ا حي ت به.
التز ت فذا ال نؽ  – كأل ا ذألر ا – إٌف ال ألكص الشةرلس لي ألتب  لبار ال ناال كالجكارم

به إلا اع اـ ، كلظؿ الراكم ل نل حبألس ال ص ألاعدان دلرق، لالنابؽ لألكف نببان لاحؽدكف 
بشألؿ  ل ي للتدـز ال تف الحألائي لي لحظس  ا في الذركة، اـ ت  رج لي  ذالس لغيؽ للذا الراكم 

 ال ص. ألؿ ذلؾ عيا كلؽ ب اال ل ي  حألـ  ترابط لل ا بلف اجزائه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .ْٖ: ال نتظرؼ  ف  لبار الجكارم (ُ)
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ُْٔ 

 املبحث انثاني
 انشخصية

لف تػػػػدكر حػػػػكلذـ  حػػػػداث ال ػػػػراد  ػػػػف الشلألػػػػلس    حػػػػد اعلػػػػراد الللػػػػالللف  ك الػػػػكاقةللف الػػػػذ
،  ك   تتجيػا عبػر  لةالذػا اعحػداث كتت ػ  اعلألػار كتلتيػؽ  ػف لػاؿ شػبألس عاقاتذػا (ُ ال ألس((

 .(ِ حلاة لاألس تألكف  ادة فذا الة ؿ((
، إذ   تةػػػد  ألػػػدران  نانػػػلان ذػػػا تػػػرتبط بالحػػػدث ارتباطػػػان كال ػػػان ، لد ٌ كعيػػػا كلػػػؽ فػػػذا اعنػػػاس

 .(ّ ط لل ا بل ذا بةاقات نببلس  ك ز ا لس((ليحدث، عٌ ذا ت تل  لةا ن تتراب
، تألػػكف  ػػف  ج ػػكع الألػػاـ الػػذم لألػػ ذاإذ ت ؛كفػػي ع ألػػر  ألػػ كع ألألػػؿ ع األػػر الحألالػػس

 .(ْ كلألٌكر  لةالذا، كل  ؿ  لألارفا ك قكالذا
إٌف اعف لػػػس التػػػي حظلػػػت بذػػػا الشلألػػػلس لػػػي الة ػػػؿ النػػػردم انػػػتيـز ال ظػػػر إللذػػػا بكألػػػ ذا 

تألكف الشلأللس ، ك ف اـ ةالـ ا  نا لس لي ذاألرة ال تي يالةالـ، كترنـ ال كظل س  ك  داة تارم ذلؾ 
، ألػػػكرة   تػػػزاج عػػػال ي ال تللػػػؿ كالكاقػػػي كت اربذ ػػػا. كف ػػػا لح  ػػػاف ا ئػػػتاؼ لػػػي التح لػػػؽ ال ذػػػائي

. لالشلألػػلس تةػػد قرلبػػس  ػػف  ػػبض الكاقػػي ك ةبػػرة ع ػػه كلػػكلراف شػػركط  حاألػػاة النػػرد ليحلػػاة، لتألػػكف
 .(ٓ الذم ل طيي ب ذ س اعلةاؿ النردلس كتدل ذا  حك  ذالتذا ال حددةالة ألر اعناس 

إٌف الشلألػػلس بح ػػكرفا ال ػػادم ككعلذػػا كعكاط ذػػا احتيػػت  ألا ػػه  ت لػػزة بػػلف ب لػػس ع األػػر 
، لالشلألػػػلس فػػػي اللألكألػػػلس التػػػي تت لػػػز بذػػػا النػػػردم بكألػػػؼ ا  نػػػاف  حػػػكر الحلػػػاةالتشػػػأللؿ 

 .(ٔ اعع اؿ النردلس عف اعج اس اعلرل
، لذػك شػػةر كجػدا ي لي تػػرض للػه كجػػكد ي ال ػػدلـ لتلػذ  ػػف الشلألػلس  حػػكران إٌف الشػةر الةربػ

كؿ شلأللس ل ألدفا الشاعر    دكحػس(،  ك ذات تتلذ  ف حدث  ةلف لرألس لب اال قأللدة تدكر ح
، كالا دلر ذلؾ. ك ف اـ لػثٌف الشلألػلس لػي الشػةر الةربػي ال ػدلـ تةػد  فػـ   ذجكة(،  ك   ةشكقس(

 . تنذـ لي تألكلف  طر الب اال النردم فـ   ك اته التي  ا حه، ك 

                                      
 .َِٖ: اليغس كاعدب  ألطيحات الةربلس لي ةجـ ال( (ُ

 .ُِٗ: س النردلس لألتب اع ااؿ الةربلس، ليم ح زة عٌباس ل، درانس لي البنرد اع ااؿ (ِ)
 .ُٖ: اال ال  ي لركالس الحرب لي الةراؽالب  (ّ)
 .ُُْ: ل ظر:  ةجـ  ألطيحات   د الركالس( (ْ

 .ٖٔ- ٖٓل ظر: ت  لات النرد  ف   ظكر ال  د الركائي:  (ٓ)
 .َُْ-َُّظرلس الركالس: ل ظر:  ( (ٔ
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ُٔٓ 

إٌف الحدلث عف الشلأللس لي الشةر تنتيـز تةا ان للتيؼ ع ػا فػي عيلػه لػي ال اػر، إذ   
لل ػػا  ػػا لألػػؿ جػػ س  ػػف لألػػائص كنػػ ات فػػي  ػػف ت ػػرض طبلةػػس البحػػث كتبكلبػػه ك ػػف ف ػػا لػػثٌف 

 لبػػػار ال نػػػاال كالجػػػكارم لنػػػتدعي  الكقػػػكؼ عيػػػا طبلةػػػس الشلألػػػلس لػػػي اعشػػػةار الػػػكاردة لػػػي ألتػػػب
 الكقكؼ ع د  حكرلف:

 

 اعكؿ: شلأللس ال ر ة بلف التألرل  بان ذا كالتر لز:
ف ألاف قد لرج عف ا الس الة ؿ الج ةي ب ا ا تيألػه  ػف كعػي  أٌل ػه  ػف إدراؾ  إٌف الشاعر كا 

ه لػـ لنػتطي  ف ، دلر   ٌ  اللس لي ال كركث الةربي ا   لدرأله اآللركف، إذ فك ل ٌاؿ  عيا نيطس ا
 ل ج  لي  جابذس عادات ال بليس كنيطتذا التي ت ي لي قباؿ نيطته.

ك ػػف تيػػؾ اععػػراؼ ال بيلػػس عػػدـ التألػػرل  بانػػـ ال ػػر ة، إذ ألا ػػت ال ػػر ة ت اٌػػؿ نػػ ةس ال بليػػس 
كشػػرلذا   كألػػاف  ػػف  شػػد  ػػا لػػيلـ ال بليػػس  ف لجػػافر الرجػػؿ بحػػب ا ػػر ة ت تنػػب إللذػػا  ك لشػػٌذر بذػػا. 

 .(ُ الغزؿ ب تاة لةد  ربان  ف التةرلض ب ألا س ذكلذا كقبليتذا(( ك ف اـ ألاف
لذا ألاف شةر الشاعر لي اعألار لدكر حكؿ بث التشكلؽ كتذألر اعلاـ ال ا لس كالردبس لػي 
ل ػػاال الحبلبػػس، كألػػاف إذا تغػػزؿ ال حػػب بحبلبتػػه كألػػٌرح بانػػ ذا   ةػػكق  ػػف الػػزكاج بذػػا  ك رب ػػا ليةػػكق 

الكطػدة، ت ػرض عيػا  لألا ت قلػكد الحلػاة ا جت اعلػس كت اللػد ال بليػس شػدلدة .  (ِ ك لرجكق  ف ال بليس
، كل ػد قا ػت بػلف شػرؼ تشػأٌلؿ  نػاس نػيكألذـ ا جت ػاعي، كألا ػت ا ائلػس الةشػؽ كالالةاشؽ الألت اف

 .(ّ الةرب حركب كدزكات ك لاـ بنبب فذا الشرؼ كقدانته((
اال. لـ لرتبطكا بذػف،  ع تػرة كعبيػس(، لألؿ الذلف ارتبطت ان ايفـ بدن اال حبلباتذـ  ف الشةر 

  ج لؿ كبال س(، ألياٌلر كعٌزة(،  الةٌباس بف اعح ؼ كلكز(، كدلرفـ.
كفذا اع ر   طر الشةراال إلا ا لت اؼ عيا نيطس ال بليس عف طرلؽ اتلاذ  ن اال ر زلس، 

 اال بدعل ذػػا ك ػػف ف ػػا لػػثٌف  نػػ اال ال نػػاال قػػد تألػػكف   ح ل لػػات زكجػػات  ك  ةشػػكقات، قػػالكا  ٌ ذػػا  نػػ
ك  ذـ  ف قاؿ بدٌ ذا  ن اال كف لس كفي ر كز كللنت ح ل لس ع ػد إللذػا الشػةراال للةبػركا  ػف لالذػا 

 .(ْ عٌ ا لي   كنذـ  ف  حداث كق الا((

                                      
 .ٕالت كله ك ناللبه لي الغزؿ اع كم، د. عز ي الألالحي:  (ُ)
: َُٖٗ، ٕ،  جيس  داب ال نت ألرلس، عل ظر: تراث الحب لي اعدب الةربي قبؿ ا ناـ، د. عادؿ جانـ البلاتي( (ِ

ُُِ. 
 .ْٔ، د . عادؿ ألا ؿ اآللكني: الحب ع د الةرب( (ّ
، َٕيس أليلس التربلس اعنانلس، عج،  ، د. لحلا زألي عبد طهل أللدة الةربلس قبؿ ا ناـر ة لي ار زلس الطيؿ كال ( (ْ

َُُِ :ّٓ. 
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: لت اػػؿ  ٌكلذ ػػا لػػي  حاكلػػس رألػػد الظػػافرة ظػػافرة لكٌجػػب  ف   ٌلػػز بػػلف   ذجػػلفلػػال ظر إلػػا فػػذق ال
ٌاؿ الاا ي لي الج كح إلا تشللص  دلك ت ر زلس  ك  لاكلكجلػس لػي ك  حذا  دلك تذا الكاقةلس، كلت 

 .(ُ تةا ؿ الشاعر  ي شلأللس ال ر ة ك ن ذا((
إٌف قػػراالة اعشػػةار الػػكاردة لػػي ألتػػب  لبػػار ال نػػاال كالجػػكارم تظذػػر ل ػػا  ج كعػػس  ػػف ال ػػلـ 

ؿ تيػؾ ال ػلـ  بػد ال رتبطس بالت أللر ال بيي الذم لحألـ الشلأللس الةربلػس، كقبػؿ  ف  ػدلؿ لػي ت األػل
 ف  شٌلر إلا  ٌف  ديب اعن اال الكاردة لي ال ألكص الشةرلس في  ن اال ح ل لس لشلأللات  نكلس 

 كاقةلس، ك ادران  ا لجد الشاعر إلا التر لز.
 ف قلـ ك عراؼ ارتبطت بالتألرل  بدن اال ال ناال  ك انتة اؿ أل لتذا ل ألف  قإٌف  ا  حظ ا 

 :لدتيإج اله ب ا 
، فا بلف الةرب   ي  ف الزكاج   ذاالشاعر با ر ة  ألرحان بان ذا كاشتذر   ر  إذا  ا شبب -ُ

، إذ قالت:   بةد ا شذر ي لي الةرب كشبب بي لدألار  ف عٌزة قد رل ت الزكاج بألياٌلر لركل
 .(ِ ذألرم  ا إلا فذا نبلؿ((

، كفك   ر لسك أل  إذا  ا  رادت الةرب الت يلؿ  ف شدف الرجؿ كتح لرق  نبكق إلا   ه ألراحسن  -ِ
  ظذرق ل ا نلاؽ اعبلات التي قليت للذا أل كؿ بألارة الذاللس  لاطبس  ةاكلس بف  بي ن لاف:

  ترل ابف ف د ليلالس  الألا
 

ف  راد، بةلدفلذات ذاؾ   ، كا 
            

   تؾ   نؾ لي اللاال  الس
 

  دراؾ ع رك ليش ا كنةلد 
 

 رجي بد ألد طائر   حكنسا
 

 (ّ نةد كنةكد قت عيلان   
 

، كال ر ة  بألارة الذاللػس( عيكلػس  ةاكلس بف  بي ن لاف لدلس الحألـ لاعبلات   شدت بةد تكلي
، كنػلاؽ اعبلػات كا ػ  لػي  ػاـ عيػي  عيلػه النػاـ( دكف دلػرقلإل ذلػؾ ال ألػاف حػؽه  الذكل تػرل  فٌ 

 تذأل ذا كالت  لص  ف شدف  ةاكلس جٌراال ذلؾ.
 كقاؿ جرلر  لذجك ال رزدؽ:

 د كلدت  ـ ال رزدؽ لاجران      ل 
 

 .(ْ لجاالت بكزكاز قأللر ال كائـ 
            

                                      
،  جيس ال ج ي ل ظر: حكؿ  دلك ت ر كز ال ر ة لي   د س ال أللدة الةربلس قبؿ ا ناـ ، د.  ح كد عبد اهلل الجادر( (ُ

 .ِ: َُٖٗ، تشرلف اعكؿ، ْ، عُّالةي ي الةراقي،  ل
 .ُِّالحدائؽ الغٌ اال: ( (ِ
 .ْٗٓ، كل ظر: دلكاف جرلر: َْ، كل ظر: بادات ال ناال: ِٕ لبار الكالدات  ف ال ناال: ( (ّ

 .َُٕ/ْ: علكف اعلبار (ْ)
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ف أل افػا   ـ ال ػرزدؽ( لجرلر فذ ا لي  ةرض فجاال ال رزدؽ لػذا  نػب اعللػر ، إلػا   ػه كا 
كألدف الة يلس البدكلس تدبا  ف ت نب ليرجؿ ألؿ  ا فك شلف، إذ ال جت ي  جت ي لحكلي كالنلئات   

 ل نب ألؿ  ا فك نيال إلا ال ر ة، كفذا  ا  ألدق قكؿ الشاعر: تألدر ع ه، بؿ
 كللس  لكاف ال ناال تطاكؿ         

 

 (ُ كلألف إلكاف الرجاؿ لطكؿ    
 
 

لال ناال   لحؽ لذف التطاكؿ، لذك حؽ رجكلي  اي ا الةار كالألاؽ النػلئات حػؽ  نػكم   
 دلؿ ليرجؿ لله.

ذا  ػا كقةػت للا ػس   ذػا لػال كت فػك إذ فػي  ػف  ؛لثف كقي الز ػا لػا ذ ػب ليرجػؿ  دكتػه، كا 
الجزاال الطبلةي لذا،   ا فك لا جزاال عيله إذ فك رجؿ كألؿ اعبػكاب  شػرعس   ا ػه كلػلس  ػف حػؽ 

 ، كنيطس ال بليس اكبذا لحكلي(.ف تحد  ف حرألته إ  نيطس ال بليس حد  ك دلف  ك نيطس  
،   ػا الجػكارم اال الحرائر دكف دلػرك   ر لص ال نالتألرل  ك ا لنتتبةه  ف تشذلر لذ إفٌ 

ب بذػػػٌف أل ػػػا لػػػي قػػػكؿ ع لػػػؿ ال كألػػػيي لػػػي الجارلػػػس شػػػبٌ لتلػػػا حػػػرج   ػػػف  ف لألػػػٌرح بدنػػػ ائذٌف  ك 
 ق(:َُٗ د ا لر( جارلس لحلا بف لالد البر ألي  ت
 فذم د ا لر ت نا ي لدذألرفا

 

 كأللؼ ت نا  حبان للس ل نافا 
            

  عكذ باهلل  ف فجراف جارلس
 

 بحت  ف حبذا  فذم بذألرافا أل 
 

 قد  أل ؿ الحنف لي ترأللب ألكرتذا
 

 لارتل  ن يذا ك فتٌز  عافا 
 

 قا ت ت ٌشا ليلت اهلل أللر ي
 

 ذاؾ التراب الذم  نته رجافا 

 

 ، إذا  برزت،كاهلل كاهلل لك ألا ت
 

 (ِ   س ال تلـ لي أل له  ل افا 
 

 ةػف لػػي دائػرة  عرا ػػذـ كعػاداتذـ، كفػػك   ػػر ، كلػػـ لجػكارم   ل ت ػػلف إلػا الةػػرب  نػبان إٌف ال
 جةؿ الشةراال لنتا ك ذٌف، إذ   قبليس تدالي ع ذٌف،  ك تلشا التألرل  بان ائذٌف.

كلةؿ  ندلس التر لز كالت كله التي لجد إللذا الشةراال  ف  جؿ التنتر عيا  ةشكقاتذـ لـ ترد 
زبلػػػر بػػػف بألػػػار: لػػػرج  بػػػك النػػػائد لػػػي ألتػػػب  لبػػػار ال نػػػاال كالجػػػكارم إ  لػػػي  ػػػكرد كاحػػػد.   قػػػاؿ ال
ال ػػػكلا الشػػػاعر، لألػػػاح بػػػه ابػػػف ال لزك ػػػي كعبػػػد اهلل بػػػف ج ػػػدب إلػػػا  ك ػػػي لت زفػػػاف للػػػه، لي لػػػا 

 ن ك  شد:. قاؿ  ا شد ؾج دب
 ك بألي لا لليا بألت  ف ألبابس

 

 ل ا بي ك  لليا لذم الكد تبذؿ 
            

                                      
 .ُِْ لبار ال ناال: ( (ُ

 .ِٗال نتظرؼ  ف  لبار  الجكارم:  (ِ)
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 ك ل ي ليةتبا إذا أل تي  ذ بان 
 

ٌ ي إذ  بت أل    ت الذم  ت ألؿكا 
 

 كقد زع ت  ٌ ي نيكت ك   ي
 

 اباتي عف إتلا ذا  تةيؿ 
   

: فػػي كاهلل لػػا  لػػي لرنػػي ذقن  ر تػػه طػػالؽ إف لػػـ  لػػدفا، قػػاؿقػػاؿ ابػػف ج ػػدب:  ػػف لليػػا فػػ
 .(ُ ن لتذا لليا((

كالذم لبدك لي  ٌف الشاعر فذ ا قد  كق عيا اآللر   كالت كله لي الغزؿ  ف لحاكؿ الشػاعر 
 .(ِ ، كألرؼ   ظار الرقباال إلا نكافا((كألت اف الةاقس التي تربط بل ذ اا انـ حبلبته، التنتر عي

لػاللبر قػػد كرد لػػي  ألػػدر  لػر  ػػي بةػػض التغللػػرات التػي ت بػػئ ب ػػا ذفب ػػا إللػه. ل ػػد ركل ابػػف  بػػي 
، لد شػػد عبػػد  ي  كألػػكلان بالة ػػس كطلػػب اعزار  ابػػف ال ػػكلا الشػػاعر ال ػػد ألػػافق( ٓٓٔالحدلػػد  ت

:  ف لليا فذقن  ف ألبابس... .... ل اؿ عبد ال يؾشةران له  ف ج يته: ك بألي لا لليا بألت  ال يؾ
ف ألا ت   س  شترل ذا لؾ بالغس  ا بيغت، ل اؿ: ألا لا   لر ال ي  لف،  إٌف ألا ت حرة عزكج ألذا، كا 

فػذق نػ لتذا إ  قكنػي   تػه، ك ػا لليػا التػي   نػت بذػا   ا أل ت عألةٍّر كجه حر  بدان لي حرته ك 
 .(ّ لليا، عٌف الشاعر   بد له  ف ال نلب((

، كألدٌ ػه ا  ظذران ع ته كالتزا ه اعلاقػيبف  بي الحدلد( قٌدـ شلأللس ابف ال كلاإٌف الراكم  
 راد  ف لشػػلر إلػػا  ف التزا ػػه كع تػػه نػػلألك اف حػػاجزان ل ػػي بل ػػه كبػػلف التألػػرل  بانػػـ  حبكبتػػه، كفػػك 

   ا أل ت عألٌةر كجه حر  بدا لي حرته ك  لي   ته(. :  نه قكؿ  ألدق ابف ال كلا
 

المحورالثاني:أنواعالشخصية:
، تظذػػػػر ل ػػػػا اااػػػػس   ػػػػكاع  ػػػػف دة لػػػػي ألتػػػػب  لبػػػػار ال نػػػػاال كالجػػػػكارمإٌف قػػػػراالة اعشػػػػةار الػػػػكار 

 الشلأللات تةا ؿ  ةذا الشةراال لي لطابذـ الشةرم:
 شلأللات  رجةلس: -ُ

لػػا فػػذق الشلألػػلس ع ػػد تشػػأللؿ شلكألػػه، كفػػي شلألػػلس إف الراكم الشػػاعر( ألالػػران  ػػا ليجػػد إ
ش، كتت ٌلػػز بكجكدفػػا ال حنػػكس كع  ذػػا ا جت ػػاعي، كل ألػػف  ف   نػػـ فػػذا لت ت ػػي إلػػا الكاقػػي ال ةػػ
 ال  ط عيا قن لف:

                                      
 .ُِٖ لبار ال ناال: ( (ُ
 .ٕ الت كله ك ناللبه لي الغزؿ اع كم:( (ِ

 .ِّٖ/ َِ، ابف  بي الحدلد: شرح  ذل البادس (ّ)
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:  الشلأللات ال ر  لس( التػي كرد ٌرع فذق الشلأللات إلا أل  لف: ف االشلأللس الدل لس: كتت  -  
ألػػلات اع بلػػاال  عيػػلذـ النػػاـ(، ك الشلألػػلات ا نػػا لس( ذألرفػػا لػػي ال ػػر ف الألػػرلـ  اػػؿ شل

 .(ُ كفي التي عرلت بطابةذا ا نا ي الة ائدم

، كقػػد ألػػاف انػػتدعاال تيػػؾ لػػس لػػي ألتػػب  لبػػار ال نػػاال كالجػػكارمل ػػد كردت عػػدة  نػػ لات دل 
الشلأللات الدل لس لب ا عيا كلؽ  ا لتطيبه الحدث، ك ػا ت ػ له الشلألػلس  ػف د  ت  ك تػكحي 

ه لتارم ال ص كتغ لس بالبةد الد لي الذم  راد الشاعر  ف لكأليه إلا ال تي ي. كلةػؿ النػبب الػذم ب
نلطر عيا ال بدع كجةيه لتألئ عيا تيؾ الشلأللات ك حاكلته ا قتػراب  ػف ال ػكركث الػدل ي فػك 

ت ايه األت از تيؾ الشلأللات، كقدرتذا عيا  حلاال ال ص ب ا تبةاه لله  ف  ةاف  رتبطس بذا، كب ا 
 ػػف ا الػػس للتػػزؿ الشػػاعر  ػػف لالذػػا انػػتدعاال التػػراث للةػػالل  ػػف لالذػػا ق ػػالا  راد طرحذػػا  ػػف 
لػػاؿ الػػ ص. أل ػػا  ٌف تيػػؾ الشلألػػلات ت ت ػػي إلػػا  ب لػػس نػػردلس( قألألػػلس ب ػػا   يتػػه ل ػػا ال ألػػادر 

 الش افلس ك ف قبيذا ال ر ف  ٌ ا نذؿ ذلؾ عيا الشاعر لي ب اال  ص شةرم نردم.
ر ػػكز الا اللػػس، ك نػػل ا ، كاللشلألػػلات كانػػتدعايفا بكألػػ ذا ر ػػزان ح ػػكر فػػذق اكرٌب ػػا ألػػاف 

  ل ألف   انتلرادفا  ف الا الات اعلرل، لالر ز  ٌك ن ك للران جزال  ف الشلأللس الح ارلس  الشةرلس
لػذا  ؛(ِ لد س، كانتلةاب ر كز   س  ا  ف قبؿ   س  لرل لة ي بال ركرة ت ٌاؿ ا التذػا كح ػارتذا((

 :لشةراال ر كزفـ الدل لس في ال ر ف، ل كؿ ج لؿ ت ال رجةلات الا اللس التي انت ا   ذا األا
  لا  ف  جاب الةبد  لكب إذا دعا

 

 كألاف طكلؿ لليه لت ي ؿ 
            

 كلا ف دعاق لك س لدجابه
 

 لدل ظي ات جكؼ حكت لذيذؿ 
 

 كلا ف لدل انحاؽ   ه برح س
 

 كرٌد إلا لة كب  ا ألاف لد ؿ 
 

 عيٌي إلذي ريٌد  ف قطي الذكل
 

 لدٌ ي به لي ألؿ لكـ  كألؿ 

 

 كا   ل كتان إٌف لي ال كت راحس
 

 (ّ كلي ال كت راحات ل ف ألاف لة ؿ 
 

، دللػؿ عيػا ع ػؽ ا الػس الشػاعر  ػف ليشلأللس الدل لس كتكظل ذػا ر زلػان إٌف انتة اؿ الشاعر 
الػػذم لردػػب لػػي تكظلػػؼ الر ػػز لػػي  إذ  بػػٌد ليشػػاعر ؛جذػػس، كع ػػؽ   ػػجه ال ألػػرم  ػػف جذػػس  لػػرل

                                      
، د. عز الدلف اللطلب: ـَََِل ظر: ب لس قأللدة الشلأللس لي الشةر الةراقي الحدلث  ف  رحيس الرلادة حتا عاـ ( (ُ
 .َٗ: ر فادم الت ل ي،  .د شاألزؿ لي ألدر ا ناـ كالةألر اع كمال تغلرة لشةر الغل ظر: الب ا الاابتس ك  ،ّٖ
: ،  ح د بيكحي للات اللطاب ال  دم الةربي الحدلث لي   اربس الشةر الجافيي  بحث لي تجيلات ال راالة النلاقلس(( (ِ

ُّّ-ُّْ. 
 .ُْٖالحدائؽ الغٌ اال: ( (ّ
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  عٌف الر ػػز الشػػةرم  ػػرتبط ألػػؿ ا رتبػػاط بالتجربػػس الشػػةكرلس التػػي ؛شػػةرق  ػػف ا الػػس كتجربػػس كانػػةس
 .(ُ لةا لذا الشاعر، كالتي ت    اعشلاال  غزل لاألان((

انػت افا الشػاعر  ػف ال ػكركث   لػكب، كلي ال ص الشةرم تةٌددت الشلألػلات الدل لػس التػي 
، ك ػػا ليحػػظ عيػػا الػػ ص،  ٌف الشػػاعر قػػد حػػٌدد  ػػا لألػػؿ نػػحاؽ، كلة ػػكب( عيلذـ النػػاـ(كلػػك س، كا

 شلأللس  ف  غزل  راد اقتبانه   ذا:
      )كألاف طكلؿ لليس لت ي ؿ    لكب  ح ر بكأل ه ر زان ليألبر كتح ؿ اعلـ 
       )ظي ات جكؼ حكت لذيذؿ   لك س  ح ر بكأل ه ر زان لادتراب عف الةالـ 
 لا  ف لدل انحاؽ   ه برح س      ح ر بكأل ه ر زان لي داال كالت حلس(     نحاؽ إ 
      )كرد إلا لة كب  ا ألاف لد ؿ.        لة كب  ح ر بكأل ه ر زان لي  د كالألبر 

ي ٌف انتغاؿ تيؾ الر كز لي الة ؿ ا بداعإ ، إذلالشاعر قد كظؼ الشلكص للر تكظلؼ
تألػػكف ا ػػس عاقػػس ع ػػكلس بل ػػه كبػػلف ال ألػػلدة، بػػدف تألػػكف  :  فل بغػػي  ف لل ػػي ل  ػػاللس    كلذػػا

الحاجس إلله  ابةس  ف دالؿ ال كقؼ الشةرم ذاته.... كاا لذا:  ف لألكف ا س أليس ناب س  ف  كع  ا 
، حتػا إذا  ػا  ل ػ  إللػه الشػاعر  ػه دربػس  طي ػسبلف ال تي ػي كالر ػز الترااػي، بػدف   لألػكف درلبػان ع

 .(ِ ف الذألرلات كال ةا ي ال رتبطس به(( ل ظ كجداف ال تي ي حالس  
 ق(:ُٗٗاس تك كلي  ص  لر ل كؿ  بك  

 ك ظذرة لليؽ اهلل حبا،
 

 كتي ي بالتحلس كالناـ 
            

  تلت ليادفا  شألك إلله،
 

 ليـ  ليص إلله  ف الزحاـ 
 

 للا  ف للس لأل لذا ليلؿ،
 

 ك   ل ا ليلؿ ألؿ عاـ، 
 

  راؾ ب لس  ف قكـ  كنا،
 

(ّ لذـ   لألبركف عيا طةاـ 
 

 

 
لػس، كترنػلت لػي الكجػداف   الر كز لي اعألؿ ب ا ا اللػس  ت لػزة، تجػاكزت الػدائرة ال رد إفٌ 
، كتجيت  ػف بةػد لػي ألػلر  ةرللػس تراالػس لاألػس لألػؿ دائػرة ا اللػس لػي  طػاؽ ال  ظك ػس ا جت اعي

اس ك ، كقػػد كظػػؼ  بػػك  ػػ(ْ (، كبةبػػارة  لػػرل الر ػػز   ػػ كف  ةرلػػي ترااػػي  ألاػػؼ(الح ػػارلس الكاحػػدة
                                      

 .َْن اعلؿ: إالشةر الةربي ال ةاألر ق الاق كظكافر ال  لس كال ة كلس، د. عز الدلف ( (ُ
 .ِّّ،  ح د لتكح:  ةاألرالر ز كالر زلس لي الشةر ال( (ِ
 .ُْٕ لبار ال ناال: ( (ّ
 .ُّْ للات اللطاب ال  دم الةربي الحدلث لي   اربس الشةر الجافيي: ( (ْ
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 ڻ ڻ ں ں] :ه النػػػاـ(  ت األػػػان  ػػػي قكلػػػه تةػػػالالػػػي الػػػ ص شلألػػػلس ال بػػػي  كنػػػا  عيلػػػ

[ڻ
، إذ  راد الشاعر  ف شلأللس ال بي  كنا  عيله الناـ( انتيذاـ    ك ذا ال ةرلػي ك ػا (ُ 

ة ة لػػي الػػ ص الشػػةرم، لألاػػر ارتبطػػت بػػه  قػػـك  كنػػا(، إذ شػػٌلص الشػػاعر حالػػس الشلألػػلس الػػكارد
 ، كعدـ أل التذا بكاحد، لذك   ر لتشابه  ي حاؿ قـك  كنا الذلف   لألت كف بطةاـ كاحد.عشاقذا

إلذاـ  تي لذا بغلس ت رلر ق لس  ةل س أل ا لػي لبػر الألػحابي  كقد تحاكؿ الشلأللس الدل لس
ق( إذ    ألػػاب جارلػػس لػػه، لةي ػػت بػػه إ ر تػػه، لدلػػذت شػػ رة لدتتػػه ٖالجيلػػؿ عبػػد اهلل بػػف ركاحػػس  ت

لث قاـ كقالت له: لةيتذا لا ابف ركاحس ن ل اؿ :  ا لةيػت شػلئا. ل الػت: لت ػر ف قر  ػا، كا   بةجتػؾ ح
، كفي ا ر ة دلػراال لػي لػدفا شػ رة     ػف  ف قراالة ال ر ف ك  ا جي ب لذبت ذلؾبذا، قاؿ: ل ألرت لي 
 تدتي ب ا قالت. ل يت:

 كلل ا رنكؿ اهلل لتيك ألتابه
 

 ناطي إذا   شؽ  ةركؼ  ف الألب  
            

  را ا الذدل ، بةد الة ا ، ل يكب ا
 

 به  كق ات، إف  ا قاؿ كاقي 
 

 لبلت لجالي ج به عف لراشه،
 

 إذا انتا يت بالألالرلف ال  اجي 
   

:    ػػت بػػاهلل، كألػػذبت البألػػر: لدتلػػت ال بػػي  ألػػيا اهلل عيلػػه ؿ: لدل ػػت النػػأللف  ػػف لػػدفا، كقالػػتقػػا
 .(ِ  عجبه  ا أل ةت((كنيـ( لدلبرته بذلؾ ل حؾ ك 

إٌف  ظػػافر الػػ ص لػػكحي بػػدٌف الػػراكم  عبػػد اهلل بػػف ركاحػػس( قػػد قػػر  تيػػؾ اعبلػػات للػػكفـ زكجػػه 
ذلػؾ الشػةر فػك  ، إذ أللؼ لكفـ ألحابي جيلؿ زكجه بػدفٌ للذاإ، كفي قراالة    جد ي   لؿ   ذا قر  ا
ؿ اهلل(، ك ألتابػه( ك ل يكب ػا ! اـ أللؼ   تدرؾ ا ر ة عربلس لأللحس  ٌف عبػارات   تا ػا رنػك  ف ال ر ف

ذا ألػاف ألػذلؾ لابػد  ػف قػراالة  لػرل تكجػه فػذا الػ ص. إٌف  به  كق ات( في دلر ألادرة عػف اهلل. كا 
، اذ ت ػـك التكرلػس عيػا ا لذػاـ بانػتة اؿ ل ػظ ٌف الشػاعر قػد كٌظػؼ  نػيكب التكرلػسالذم  ذفػب إللػه  

د  جاب عبد اهلل بػف ركاحػس بألػاـ لحت ػؿ . كق(ّ ذم  ة للف قرلب دلر  راد، كبةلد ل ي كفك ال راد
كجذلف: اعكؿ: قرلب دلر  راد  كفـ بػه زكجػه بدٌ ػه ألػاف  ػي للػر  ػف لتيػك ألتػاب اهلل  كلل ػا رنػكؿ 

ذا ألاف  ي الرنكؿ  أليا اهلل عيلػه ك لػه كنػيـ( كاعللػر لتيػك ألتػاب اهلل  جيػس  – اهلل لتيك ألتابه(،كا 
 ا لذ ته  ف قكله فذا.، كفك   ف لألكف طافران  ف لا بد  – قر  ي

                                      
 .ُٔالب رة /( (ُ
 .ّٗ-ِٗ لبار ال ناال: ( (ِ
 .َّٔ-ّٗٓل ظر: التيللص لي عيـك البادس، اللطلب ال زكل ي: ( (ّ
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: بةلد كفك  ا قألدق، بدٌف  جيال الرنكؿ  أليا اهلل عيله ك له كنيـ( ألاف  ك ي كالكجه الاا ي
لراجذـ  ف الظي ات إلا ال كر، كفك   ر بدلذي،     ٌ ه قد إ طر إلله لغرض  فدالس ال اس كا 

 اعلذاـ.
 :الشلأللات النلانلس - ب

نػػػجيه ل ػػػا التػػػارلم الرنػػػ ي  ػػػف  حػػػداث تتةيػػػؽ تلتيػػػؼ ألتػػػب  لبػػػار ال نػػػاال كالجػػػكارم عٌ ػػػا 
بشلأللات تألدرت ال شذد النلاني لي  دة ز  لس  ف التارلم الةربي  ف  احلس عر ذا عحػداث 

فػك قل ػس –تةد  ف جا ب التارلم الرن ي فا شان   قل س لذا إ  لل ا ت د ه تيؾ اعحداث  ف إ تاع 
 لي ارئ. - بتغافا

الشلألػػػلات لػػػـ لألػػػف بػػػداعي التألػػػدم عك ػػػاع اع ػػػس  ك ٌ ػػػا   شػػػؾ للػػػه  ف ح ػػػكر تيػػػؾ
 ػػاـ عيػػػي  عيلػػػه الةربلػػس الداليلػػػس اك اللارجلػػس   ذػػػا نػػػكل  نػػدلس ال ػػػزاع الػػذم دار حػػػكؿ  ح لػػػس ا 

ٌ  ػػا ألػػاف فػػـ الػػراكم   ذػػا  ف ت ألػػذر  ػػي ب لػػس الشلألػػلات كال ألك ػػات اعلػػرل النػػاـ( باللالػػس ، كا 
 ليب لس الحألائلس لي أللدة.
ق( ٓٗج بػػف لكنػػؼ الا  ػػي  تق( دليػػت لك ػػان عيػػا الحجػػاَٖعلليلػػس  تلػػركل  ف لليػػا ا

ن قالت :  لاؼ ال جـك كقيس الغلـك كأليب البرد كشدة الجذػد، كأل ػت قاؿ لذا:    لا لليا  ا  تا بؾ
 ، قاؿ فاتي. لد شدت ت كؿ:لت: إٌ ي قد قيت لي اع لر قك ن ل ا بةد اهلل الرقد..... اـ قا

 إٌ  ا اؿ حٌجاج   ل يؿ ناحؾ 
 

   الا بألٌؼ اهلل حلث برافا 
            

  حجاج   تةط الةداة   افـ
 

 كاهلل   لةطي الةداة   افا 
 

 إذا فبط الحجاج  رض  رل س
 

 تتبي  قألا دائذا لش افا 
 

 ش افا  ف الداال الة اؿ الذم بذا
 

 داـ إذا فز ال  اة ن افا 

 

 ن افا لركافا بشرب نجاله
 

 لث قاؿ حشافاد اال رجاؿ ح 
 

 إذا ن ي الحجاج زؼ ألتلبس
 

  عٌد لذا قبؿ ال زكؿ قرافا 
 

  عد لذا  ن ك س لارنلس
 

 بدلدم رجاؿ لحيبكف ألرافا 
 

 ل ا كلد اعبألار كالةكف  ايه
 

                 (ُ لجؼ ارافا ضببحر ك   ر  

 

                                      
 .ُّٔ: الحدائؽ الغٌ اال (ُ)
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 ل دك ػس الرنػ لس ليتػارلمشتذر به الحٌجاج لػي اا افذق اعبلات تبرز ل ا كجذان  لر دلر   إفٌ 
، بػػؿ جةيػػت   ػػه قائػػدان لػػـ تيػػد اعرحػػاـ  ايػػه لػػي الشػػجاعس ك ػػا عػػرؼ ع ػػه  ػػف نػػ ؾ ليػػد اال كبطػػش

ل ل ا  ظػرة إلػا نػلاؽ اعبلػات التػي قليػت للذػا لكجػد ا  كا قداـ ، ألارلس ال ظر عٌ ا اشتذر به. كلك 
ـٌ  لألذالليا اعلليلس ألا ت لي  ةرض انتجاب عطؼ الحجاج لتلي  فٌ   ف   ؾ الةػلش الػذم  لػ
 ،  ٌ ا  كدل بذا إلا  دحه كا   اال أل ات ت جد  ف نلرته، كشجاعته.بذا

، إذ ركل عيػػػي بػػػف الجذػػػـ  ٌ ػػػه   ل ػػػا  ل ػػػت ف الشلألػػػلات اعلػػػرل شلألػػػلس ال تكألػػػؿك ػػػ
اللالػػس إلػػا جة ػػر ال تكألػػؿ عيػػا اهلل،  فػػدل إللػػه ابػػف طػػافر  ػػف لرانػػاف فدلػػس جيليػػس للذػػا جػػكار 

رعػت لػي ، لبلطػائؼ، كألػاف لذػا  ػكلا قػد ع ػي بذػا اؿ لذا  حبكبػس ألا ػت قػد  شػدت با  ذف جارلس ل
 ػف قيػب ال تكألػؿ كديبػت  ، ل ربػتكألا ت راكلس ظرل ػس،  جلػدة ليغ ػاال، ل كف اعدب، ك جادت الشةر

، دليػت النػاعس عيػٌي قل ػس كقػد ألتبػت بال نػؾ عيػا عيله، قاؿ: للرج عيي لك ػان كقػاؿ لػي: لػا عيػي
 ،، لا   ػؿ عيػيٌ ، لدلذت الدكاة كال رطػاسه شةران ل ا ر لت  حنف   ه، لالةؿ الناعس لللدفا جة ران، 

نػا  ٌف : لػا   لػر ال ػي  لف، لػك  ذ ػت ل حبكبػس  ٌف ت ػكؿ شػلئان عحتا ألد ي  ا ع يت بلتػان قػط ل يػت
 ، كا دلةت كد ت:ك لذت الةكد لحبنته، كألادت لح ان ، ل الت  نرعس، ، لد رفال  ت  لي

 

 ل نؾ لي اللد جة راكألاتبس با
 

 ب  ني لط ال نؾ  ف حلث  ارا 
            

 لئف  كدعت نطران  ف ال نؾ لدفا
 

 ل د  كدعت قيبي  ف الشكؽ انطرا 
 

 لدعجب ل  يكؾ لظؿ  يلأله
 

 .(ُ  طلةا له لل ا  نر ك جذرا 
 

 

شذدته إف  ٌكؿ  ا ل ألف  ف  يحظس لي ال ص الشةرم فك شلأللس ال ر ة ال تحررة لي ظؿ  ا 
ال ػر ة، إذ ألػاف ه  ػف  شػافد ا لػتاط بػلف الرجػؿ ك ، ك ػا  ل تػحلاة  ف ا  تاح لي الةألػر الةبانػيال

، كتجػػد   ف الشػػاعر   لألػػاد ليت ػػي ا ػػر ة بارعػػس الج ػػاؿ نػػ ذا كج الذػػاال ػػر ة لتدلػػذق بح االةربػػي لي ػػ
ف شػػةر الغػػزؿ ت  ػػ، كحتػػا تتحػػرؾ شػػاعرلته بدبلػػاللذػػا كلشػػبب بذػػا كلذ ػػك قيبػػه إللذػػاحتػػا لألػػبك إ

. كقػػد  دي ػػت ال رلحػػس الشػػةرلس لػػدل الشػػاعر، لػػر ل  ف (ِ كنػػحران كقػػكة كتػػدالرا((ت ػػلض رقػػس كعذكبػػس 
 ألػػف  لادتػػه  ػػف الػػ ص،  ػػا ل، كالشػػيال اآللػػر الػػذم  ت  لػػه  ػػا  ديػػؽ عيلػػهألػػاـ  حبكبػػس فػػك  ػػف نػػل

ف ألػػاف ليل ػػس لي نػػي لفكألػػيت إللػػه ال ػػر ة  ػػف قػػكة تػػدالر لػػي اآل ب  اعللػػر ، إذ  ألػػلػػر، حتػػا كا 
   ا ذا تابةان  طلةان.

 
 
 
 

                                      
 .ّٔ-ِٔ: اال لبار ال ن( (ُ

 .ُُٓالحب ع د الةرب:  (ِ)
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 الشلأللات التللليلس: -ِ

ف ألا ت ت ت ي إلا الكاقي ، كلذا كجكدفا ال حنكس، دلػر   ذػا تتنػـ  إف فذق الشلأللات كا 
،  ػػف ذػػا النػػ ات التػػي رنػػ ذا لذػػا الػػراكملر للابا بذػػاـ، إذ ل ألػػف  ف ت طبػػؽ عيػػا ألػػؿ شلألػػلس تتػػك 

 ذلؾ  ا ركاق ابف قلِّـ الجكزلس:
 ا  ردت  ف ت اجي دادةإذ

 

  ف الغكا ي ألةبس ال   ادة 
            

 لددنس لذا عجلزان  قكادة
 

  دٌب لي الظي اال  ف جرادة 
 

 قد ا ح ت  ف شدة الةبادة
 

 تيكح لي جبل ذا النجادة 
 

 ألالحنف البألرم،  ك قتادة
 

 لي لدفا نبحتذا الأللادة 

 

 لد  حأل ت  ف شدة ال رادة
 

 لادة القد  ل ت درائب  
 

 ، ألال رتادةلثٌ ذا تدلؿ
 

 بذألر ألؿ دالؿ  ةادة 
 

 كتألؼ الش اال كالنةادة
 

 حتا إذا  يألبت لذا الكنادة 
 

 ك  حظت عي يس كٌقادة
 

                 اـ ليت بالغادة ال رادة 

 ترك ذا باٌليجـ ال  ادة
 

 .(ُ حتا ترل طاعتذا نةادة 
 

          
نػػكؿ اعل ػػؿ بػػلف الرجػػاؿ كال نػػاال، عٌ ذػػا  درل بدنػػرار ال نػػاال، ل ػػد ألا ػػت   ال ػػر ة فػػي الر 

. ل ػد ألا ػت  ذ ػس ال لػادة  ػف س الرجؿ با ر ة  ػا ت ػر عبػر ا ػر ةك ف ف ا لظذر ل يذا،  م  ٌف عاق
ل كف ال ناال كبلاألس الةجائز   ذٌف، كفذا لدلؿ عيا  ف الةرب شةركا بدٌ ػه   ل ذػـ ال ػر ة إ  ا ػر ة 

، إذ ألا ػػت ال ظػػرة إلػػا ال ػػر ة  ظػػر رنػػكؿ قػػادر عيػػا تح لػػؽ الألػػةاب ب ػػا (ِ ة(( لػػرل ت كقذػػا لبػػر 
كلػذا  طيػؽ الةػرب عيػا ال ػكادة ل ػب  ؛ت تيأله  ف حأل س ك ناللب لاألس تنتطلي  ف لالذا اعق اع

 .(ّ عٌ ذا تنذؿ الألةاب كت رب البةلد ؛  ـ حأللـ(

                                      
 .ِِٓ-ِِْ لبار ال ناال:  (ُ)
، رلةس  ألا س الجند لي التراث، حنف عباس، بحث   شكر عيا شبألس اع تر ت اللطاب الشب ي ع د الةرب (ِ)
 www.blogspot.com). 

 .ل ظر: اللطاب الشب ي ع د الةرب( (ّ
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، ك ػػػف ،  ػػػف ال نػػػاال عشػػػرةلتػػػراث الةربػػػي  ا ػػػاف كعشػػػركف ألػػػ  ان إٌف ال ػػػكادلف أل ػػػا ألػػػ  ذـ ا
، كف ػػػػا   ازجػػػػا الألػػػ  لف كفػػػػـ اللػػػػداـ للنػػػػافـ  ػػػػف الرجػػػاؿ ك   ػػػػف ال نػػػاال الرجػػػاؿ عشػػػػرة، كاا ػػػاف

 .(ُ كال ل اكف
كالةجػكز التػػي  حػت عيلذػػا  عػػاـ الت ػا تنػػ ا  ال رلػدة(، لذػػي عجػػكز تتزلػا بػػزم الألػػاح 

افػد إلػا ال نػاال كتألاػر الػدعاال لذػٌف كالةبادة، كتاـز الألاة كالنجادة كتةيؽ لػي ع  ذػا  نػبحس كتتة
نػرع لػي النػادفا  ، ك  ة ال نػتكرة  ػف الػذئب عيػا اللػركؼكلألاحب ال  ػزؿ. كفػي  عػدل عيػا ال ػر 

 .(ِ  ف النكس لي الألكؼ
ي شلألػلس عيلذػػا  اػػار الػػكرع ، إذ فػػ ا ػػ  الشلألػلس كنػػ اتذا الظافرلػػس ـ ل ػػاالػراكم قػػدٌ  إفٌ 

لػػلس ازدكاجػػان  ذلػػؾ ا   نػػاـ بػػلف ظػػافر الشلألػػلس كباط ذػػا، ك ت ا ػػان لذلدتذػػا  لػػاؼ، كلةيذػػا كالت ػػا
، بؿ فك تنللر ل ظافر الدلف بغلػس ت رلػر  رادفػا. ك ػف ذلػؾ  ل ػان  ػا  كردق تةلشه تيؾ الشلأللس

 ابف قلِّـ الجكزلس:
 لدرنيتذا    ا  ف النلؼ   د ا

 

 نرع  ف نلؿ بيلؿ إذا  حت ؿ                           ك  
            

 ب دبلب ال  ؿ لي ألؿ   ألؿ        تدٌ 
 

   لطالتذا لي الر م كال كؿ كالحلؿ 
 لذٌؿ لذا الألةب الج كح قلادق        

 

 كتذدم إلا طرؽ ال اؿ لا ت ؿ 
 

 لرل ال طف الدافي عيلذا عبادة         
 

 إذا  ا ر فا كفي  لتؿ  ف لتؿ 

 

 ليلؼ بلف اعند كالشاال لط ذا          
 

 كلنت زؿ الةأل اال  ف شةؼ ال يؿ 
 

 كلك   ذا شاالت بدفكف نةلذا،         
 

 عل ت الذئب اعزؿ  ي الح ؿ 
 

 كلك جبؿ را ت إزالس رأل ه            
 

 برقلتذا لك ان لزؿ بذا الجبؿ 
 

 لغري الةلكف زفدفا كلشكعذا        
 

                 كتنبلحذا ع د الشركؽ كلي اعألؿ 

 قد ألاف كعران طرل ه تنذؿ  ا
 

 (ّ كت ت   ا قد ألاف دي ان ك ا ق ؿ 
   

ي    افا الراكم عيا إٌف فذا ال ص   للتيؼ ألالران عف ناب ه إٌ  لي بةض اعكألاؼ الت
، كقػػكة تدالرفػػا حا ػػرة  اي ػػا الػػ ص النػػابؽ. ك  الشػػائي  ٌف لطالػػس ر لذػػا، ل اػػار الػػكرع، ك تيػػؾ ال رلػػدة

                                      
 .(www.redqatar.wodpress.comشكر عيا شبألس اع تر ت  ل ظر: ال كادة لي الةألر ا نا ي، بحث    (ُ)
 .ل ظر: ال كادة لي الةألر ا نا ي (ِ)
 .ِِٓ لبار ال ناال:  (ّ)
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كال ػػػكادات ك فيػػػكفـ   ذ ػػػس لػػػي لرلػػػؼ الة ػػػر بةػػػد  ف  ارنػػػت الز ػػػا.... ال ػػػكادة  ػػػف ال نػػػاال تتلػػػذفا
 . (ُ للةرلكف  دل لنس  ذ تذـ((

كالشلألػػلس التللليلػػس اعلػػرل لػػي ألتػػب  لبػػار ال نػػاال كالجػػكارم فػػي شلألػػلس  الطبلػػب(، 
 .(ِ ((ـ ال اس الجن لس، كألربذـ ال  نلس  كاعألؿ لي الطب  ٌ ه حرلس  ف لرلد التل لؼ عف   

عبد الةزلػز، للةالجػه، لنػي ت ؿ بة ذـ:  ررت ب كرؾ ال ج كف كقد  تاق  فيه بطبلب، ل اؿ له   قا
:  ا لبرؾ لا  با  ح دن ل اؿ: لبرم كاهلل  ي في ال ال جػا لف ظرلػؼ.   ػا عاشػؽ كفػـ لظ ػكف كقيت

 بي جي س كقد  تك ي بذذا الطبلب للةالج ي اـ   شد ل كؿ:
  تك ي بالطبلب لةالجك ي

 

 قلؿ  ج كف درلبعيا  ف  
            

 طبلب اعجر لله عناق لك ان 
 

  ف اعلاـ لة ؿ  ك لتكب 
 

 ك ا ألدقكا ال تا  حكم قيبي
 

  جٌؿ  ف  ف لةالجه الطبلب 
 

 ك ا بي ج س لألف قيبي
 

 به داال ت كت به ال يكب 

 

 ك ا عبد الةزلز طبلب قيبي
 

 (ّ كلألف الطبلب فك الحبلب 
 

   
ع ػػػد ا  – ك  ػػػه  ػػػا كرد لػػػي ألتػػػب  لبػػػار ال نػػػاال كالجػػػكارم –عا ػػػس  كلةػػػؿ الشػػػةر الةربػػػي

ل ػا  ػف لػاؿ تيػؾ الشلألػلس الةيػس الح ل لػس ليػداال  لظذػرلنتجيب شلألػلس الطبلػب، لػثٌف  ػرادق  ف 
، لح ػػكر الطبلػػب ألػػاف لركحػػي ك  قػػدرة ليطبلػػب عيػػا عاجػػه الةشػػؽ( كفػػك   ػػر  ػػرتبط بالجا ػػب ا

ج، إذ الػػداال  ػػف لػػرط كقػػي الحػػب عيػػا الةاشػػؽ،  ٌ ػػا جةػػؿ   تألػػران عيػػا تشػػللص الػػداال دكف الةػػا
 كجكد شلأللس الطبلب   تغ ي ك  تن ف  ف جكع.

ك ػػف الشلألػػلات التللليلػػس اعلػػرل لػػي ألتػػب  لبػػار ال نػػاال كالجػػكارم شلألػػلس  الةػػراؼ( 
  كلطيؽ بةض عي اال اليغس عيا الألافف  الةراؼ( لذك ع دفـ  رادؼ ليألافف. دلر  ٌف  ف الةي اال 

 بؿ ل ػرؽ بػلف الألي تػلف كلػرل بل ذ ػا لرقػان، لالألػافف الػذم لتةػاطا اللبػر عػف الألائ ػات لػي  نػت ف 
، كالةػػراؼ فػػك الػػذم لػػدعي  ةرلػػس الشػػيال ال نػػركؽ ك ألػػاف ال ػػالس الز ػػاف، كلػػدعي  ةرلػػس اعنػػرار

                                      
الج س لي التراث الةربي الجزال النادس(، نردار  ح د نةلد، بحث   شكر عيا شبألس اع تر ت ( (ُ
 www.risalathhob.com). 

 .ُُ/ُ بف  بي  أللبةس: علكف اع باال لي طب ات اعطباال،  (ِ)
 .ّْ لبار ال ناال: ( (ّ
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ك حكف ا،  ك الذم لزعـ   ه لةرؼ اع ػكر ب  ػد ات  نػباب لنػتدؿ بذػا عيػا  كاقةذػا  ػف ألػاـ  ػف 
 .(ُ له  ك لةيه  ك حاله((لند

  ك  ذـ  ف لذفب إلا  ٌف الةراؼ  ف  لتص باع بػاال عػف اعحػكاؿ ال نػت بيس.   ػا الألػافف 
لذػػك الػػذم  لػػتص باعلبػػار عػػف اعحػػكاؿ ال ا ػػلس..... ك طيػػؽ بة ػػذـ الةػػراؼ عيػػا  ػػف لػػدعي 

ـ  ك  ك ال ػػ ج الغلػػب  طي ػػان كلػػي  ػػ  ذـ ال ػػ جـ كالحػػازم. كذألػػر  ف  الةػػراؼ( الألػػافف  ك الطبلػػب
 .(ِ ((الحازم الذم لدعي عيا الغلب

: بل  ا   ا  نلر لي  رض ب ي عػذرة، إذ   ػا ببلػت جدلػد، لػدك ت   ػه، ابف عتلؽ، قاؿذألر  
ف لبػرة، ل الػت: فػذا عػركة بػف لثذا بةجكز تةيؿ شابان قد  ذألته الةيس، كبا ت عيلػه الذلػس. لنػدلتذا عػ

 . لد كت   ه، لن ةته ل كؿ:حزاـ
  ف  لكا ي باأللان لغد  ف ألاف

 

 لاللـك  ٌ ي  را ي اللـك   بك ان  
              

 : :  ةـ، الذم  قكؿة بف حزاـن قاؿل يت:   ت عرك    
 جةيت لةراؼ الل ا س حأل ه

 

 ف ا ش لا ي فٍ إ كعراؼ  جد 
            

 ف الداال  ل ا :  ةـ، تش ا
 أليه

 

 كقا ا  ي الةكاد لبتدرا ي 
 

 ف نيكة لةي ا ذال ا ترألا  
 

 ك  شربس إ  كقد ن لا ي 
 

 ل اؿ: ش اؾ، كاهلل  ال ا
 

 بٌ ا ح يت   ؾ ال يكع، لداف 

 

 لكليي عيا ع راال كلان ألد ه
 

 عيا ال حًر كاعحشاال حد ن اف 
 

 لة راال  أل ا ال اس ع دم  كدة،
 

 كع راال ع دم ال ةرض ال تكا ي 
   

. ل ػا كد ت الةجكز لكجدته قػد ق ػي  حبػس ،ع ه ذ س تكف ت  ٌ ذا دشلس لت حلتاـ شذؽ ش
 .(ّ برح ا حتا دل اق((

                                      
 .ّْٖ/ُِال  ألؿ لي تارلم الةرب قبؿ ا ناـ، د.جكاد عيي: ( (ُ
 .ّْٖ/ُِال  ألؿ لي تارلم الةرب قبؿ ا ناـ: ( (ِ
  ًٍجر  لي الدلكاف: حى

  لي الدلكاف:  ش ي 
 .ْٖ-ّٗ، كل ظر: دلكاف عركة بف حزاـ: ٗٔ-ٖٔ لبار ال ناال: ( (ّ
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كقد ألشؼ ل ػا الحػكار طبلةػس الػداال الػذم  كدل بحلػاة ذلػؾ الشػاب إذ حػاكؿ الةرالػاف  عػراؼ 
الل ا س ك جد(  ف لش لاق بألؿ  ا  كتلا  ف لبرة ل شا، كذلؾ بنبب طبلةس الداال الذم لتجاكز البدف 

 لل  دق حلاته. للغكر لي  ع اؽ ال يب
ل ػػد ألػػاف  كلئػػؾ الةرالػػكف لتةػػاطكف ل ػػان عػػف الألذا ػػس الطػػب كال ػػداكاة، كفػػي ال ذ ػػس التػػي 

 ح رت لي ال ص  ف بلف ال ذف اعلرل التي ل تذ كفا.
ؿ  ف  ارس  ذ ه الطب، اـ  شدت لئس اعطباال  ف دلر رجػاؿ الػدلف....   كألاف الألذ س  كٌ 

 .(ُ الر  ف الكأل ات الألحلس بحجس الدلف...((لا الألذ س لرجي ال  ؿ لي إدلاؿ ألا  ك 
شػان ل ف الشلأللات ل ت ي إلػا عػالـ ا  ألػاف ألك ذػا ت تيػؾ بةػدان اجت اعلػان  ة إٌف فذا ال  ط

ل ان عف البةد التللليي ب ا    اق عيلذا الراكم  ف ن ات   يتذا عيله  لليته، ك ا التر ػته  ػف 
 شركط  از س لظذكر تيؾ الشلأللس.

لةجائبلػػس: إف الشلألػػلس الةجائبلػػس  ػػا فػػي إ   نػػاحس  شػػترألس لجت ػػي للذػػا الكاقػػي الشلألػػلس ا -ّ
ف طغػػا اعللػػر عيلذػػا، كقػػد جػػاال الب ػػاال ال  ػػي لذػػذق الشلألػػلس عيػػا كلػػؽ ريلػػس    كالاكاقػػي كا 
ٌ  ا تة ؿ عيػا تةػكلض الألػكرة الاابتػس ليشلألػلس  تحت ي باعبةاد الداليلس كاللارجلس لحنب، كا 

جةلاتذػػا الكا ػػحس ك ػػف اػػـ إعػػادة تشػػألليذا بألػػكرة درائبلػػس تتجػػاكز قػػكا لف كالة ػػؿ عيػػا فػػدـ  ر 
 .(ِ الكاقي كالطبلةس

كقػػد ت ايػػت الشلألػػلس الةجائبلػػس لػػي ألتػػب  لبػػار ال نػػاال كالجػػكارم لػػي الغػػراب، ب ػػا   ػػ اق 
الراكم عيا تيؾ الشلألػلس  ػف ألػ ات إ نػا لس  الألػاـ(، إذ لحػاكرق الشػاعر كألدٌ ػه شلألػلس بشػرلس 

 ـ  ا ت كؿ. ت كؿ لاط س ب ت الحنف عيلذ ا الناـ(:تةي كت ذ
  ةب الغراب ل يت  ف

 

 ت ةاق كليؾ لا دراب 
            

 قاؿ ا  اـ ل يت  ف
 

 قاؿ ال كلؽ ليألكاب 
 

 قيت الحنلف ل اؿ لي
 

 ح ان ل د نألف التراب 
 

 إٌف الحنلف بألربا
 

 بلف اعن س كال راب 

 

 لابؾ الحنلف بةبرة
 

  ي الاكاب تر ي ا له 
 

                                      
 .ُْ/ُلكف اع باال لي طب ات اعطباال: ع( (ُ
، ُْ،  جيس جا ةس تألرلت ليةيـك ا  نا لس،  لل ظر: الةجائبي لي ركالس الطرلؽ إلا عدف، د. للألؿ دازم ال ةل ي( (ِ
 .ُِِ: ََِٕ، ِع
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 نت ٌؿ به الج احااـ 
 

 ليـ لطؽ رد الجكاب 
 

 لبأللت عٌ ا حٌؿ بي
 

 (ُ بةد الكألي ال نتجاب 
 

ل د ألاف الغراب   ع د الةرب ال د اال  ذلر شـي كباال، لتشاالـ ال اس  ف  ةلبه، ك ف 
 .(ِ ريلته كألدٌ ه ل بئ بالشر، لذك  ف شرار الطلر((

فٌ  ال ذ س التي قاـ بذا الغراب لي قألس قتؿ فابلؿ عللس  فكب   شد فذا التشاـي ع د الةر  كا 
 .(ّ فابلؿ

ذلؾ الطائر، إذ جةيه طرلان  حاكران ل  ؿ له  ا  ت  ن  ةكلي ال ص الشةرم  جد  ٌف الشاعر  
 ۈئ ۈئ ۆئ]داب عف عي ه، كرٌب ا لألكف ف اؾ  كجه شبه بلف فذا ال ص، كال ص ال ر  ي 

[ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
قاـ الطائر لي ألا ال أللف إذ  ،(ْ 

، أل ا  ٌف الشلأللس ر ل ةيك ات دائبس عف ذفف الشلأللس الذدفد/كالغراب( بكظل س   ؿ كانتح ا
 لي ألا ال أللف تح ؿ بالطابي ال دني   بي/كب ت كألي(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .ُّٔالحدائؽ الغ اال: ((ُ
 .ُّْ/ِ: الحلكاف( ِ 
 .ُُٕ: ةر الجافيي: عبد ال ادر الرباعي: الطلر لي الشل ظر( ّ 
 .ِِ/ال  ؿ( ْ 
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 املبحث انثانث
 انزمان

، إذ     ل ألػف قلانػه  ػف (ُ (لةٌرؼ الز ف بدٌ ه   الةا س الدالس عيا  ركر الكقائي اللك لػس(
 .(ِ لاؿ الذفف ال جرد  كحدق، بؿ ل ألف انتلةابه  ف لاؿ الكعي كا حناس بحرألته ال ت ا لس((

إٌف   البحث عف  ظافر نردلس لي ال ص اعدبي لتطيب دك ان حداان  تطكران  ا لان، كألذلؾ نػةس لػي 
ٌف  ػػلؽ ال  ػػاال لػػي الػػ ص إ س، إذ ال  ػػاال، كفػػذا  ػػا    جػػدق لػػي الػػ ص الشػػةرم إ  بحػػدكد  ػػل

الشػػػةرم، كقألػػػر شػػػرلطه دالبػػػان  ػػػا لحػػػد  ػػػف حرلػػػس الشػػػاعر، كلحػػػتـ عيلػػػه التحػػػرؾ  ػػػ ف  ػػػدلات 
، لا  تػػداد  لػي ال ألػػص (ّ  شػركطس ك حنػكبس بدقػػس، لٌ ػا  ػػف ألي ػس لػػي ال ألػلدة لػلس لذػػا د لػس((

ٌف قػكة الةاط ػس لػي إ ػكؿ الشةرم لألكف لي ال ناحس الشةكرلس كللس لػي  نػاحس الػز ف، لػذا ل ألػف ال
 .(ْ الشةر تةكض عف ا  تداد الذائؿ ال حنكس ليز ف لي الركالس

ل ػػد قٌنػػـ  جلػػرار جل لػػت( الز ػػاف النػػردم عيػػا اااػػس  نػػتكلات عيػػا كلػػؽ الةاقػػس ال تبادلػػس 
 بلف ا ائلس ز ف النرد كز ف الحألالس، كفي:

   لس عيا: : كت  نـ فذق التأواًل:مستوياتالنظاموالترتيبالسردي
 : تقنيةاالسترجاع -ُ

ركل ابف قتلبػس  ٌف رجػان  ػف ب ػي  نػد قػد ألػادؼ لك ػان لػي طرل ػه لتػاة لدعجػب بذػا، ل ػاؿ: 
  لػدعجب ي  ػا ر لػػت  ػف ج الذػا كحنػػف ألا ذػا، ل يػت:   لػػؾ بةػؿن قالػت: قػػد ألػاف، كدعػي لدجػػاب 

ئ هن لرلةت ر نذا كت  نت لدعلد إلا  ا ليؽ   ه. قيت: ل ا قكلؾ لي بةؿ تي ف بكائ ه، ك تذـ لا
 ك قالت:

 أل ا ألغأل لف لي  ألؿ دذايف ا
 

  اال الجداكؿ لي رك ات ج ات 
            

 جتٌث للرف ا  ف ج ب ألاحبهال
 

 دفر لألر بترحات كلرحات 
 

 كألاف عافد ي إف لا  ي ز في 
 

  ل اجي   اا بةد  اكاتي  ٌ  
 

 كأل ت  عافدته إف لا ه ز في 
 

  حلاتي   ابكال ببةؿ طكؿ  

 

 ليـ  زؿ فألذا كالكألؿ شل ت ا
 

 حتا تكلا قرلبان   ذ ن ٌلات 
 

                                      
 .ُٕالب اال ال  ي لركالس الحرب لي الةراؽ:( (ُ
 .ِٔٓق الا ال ألس الةراقلس ال ةاألرة، عباس عبد جانـ:( (ِ
 .ْْالز ف لي شةر ليلؿ حاكم،  ألي  كر اف: ( (ّ
 .ِْ-ُْل ظر: درانات لي ال  د اعدبي، د.  ح د أل اؿ زألي:( (ْ
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 لاقبض ع ا ؾ عٌ ف للس لردعه
 

 .(ُ عف الكلاال لاؼ بالتحلات 
 

ل د جاال ا نترجاع  رتبطان بال ةؿ ال ا ي حلث الذألرلات التي تةكد بال ص الشةرم إلا 
عبر الحدث لي  نؽ ز  ي  راجي( تنتغؿ  ع اؽ ال ا ي ك جرلاته.  لالشاعرة   تيبث  ف ت ت ؿ 

لله ال كقؼ  نتدعاال كتذألر  ا ألاف بل ذا ك بلف زكجذا،   ألرلس  ف الحا ر إلا ال ا ي أل ا 
الحنرة كاعلـ الذم تةلشه الشلأللس، ليألدق ال ةؿ  أل ا، كألاف، كأل ت(، كفك تألرار لكحي بةظـ 

 ج ات إلا اجتااث  ألؿ حلاتذ ا.ك نل ا  ا طر  عيا حلاة الشلأللس  ف تحكؿ لي الةلش  ف 
 كلي  ص  لر ركل ال ال ي  بف  بي عٌ ار ال ألي:

  ف ل يب لجكؿ بلف التراقي
 

  نتذاـ لتكؽ ألؿ  تاؽ 
            

 حذرا  ف تبلف دار نيل ا
 

  ك لألل  الألدل لذا ب راؽ 
 

  ـ ناـ  ا ذألرتؾ إ ٌ 
 

 شرقت بالد كع   ي ال  قي 
 

 بلبأللؼ ل نا ال حب ذألرل ح
 

 طلب الللـ طافر اعلاؽ 

 

 حنف الألكت بالغ اال عيا ال ز
 

 فر لنيي الغرلب ذا اعشكاؽ 
 

 كحدلث لش ا الن لـ  ف الس
 

 ت كع  نألان بطف  ة اف إذ  شت 
 

 حبذا   ت  ف جيلس إلل ا
 

 قـ دكاال النيلـ ألالدرلاؽ 
 

 ت كع  نألان بطف  ة اف إذ  شت
 

                 .(ِ  ـ ناـ لك لدـك التاقي 
 

لل ت ػػػؿ  ػػػف الػػػز ف الحا ػػػر إلػػػا  - الشلألػػػلس –ل اًّػػػؿ ا نػػػتذألار لحظػػػس انػػػترجاع الػػػراكم 
الز ف ال ا ي، لالةبارات   ا ذألرتؾ إ ، أللؼ ل نا( جاالت لتالر لةػؿ الػذاألرة إلػا  ػاضو نػةلد، 

 ف الػذم للزلػؿ ظػاـ الػز  ؛إذ حاكؿ الشاعر  ف لاؿ ت  لس ا نػترجاع  ف لػرل برلػؽ ذلػؾ ال ا ػي
لةػػػػػلشه  الحا ػػػػر(، ز ػػػػف ال ػػػػراؽ، لت اػػػػاؿ عيلػػػػه الػػػػذألرلات، كتتحػػػػد لحظػػػػس ذلػػػػؾ ال ا ػػػػي بيحظػػػػس 
الحا ػػر، ك تبػػد  اعلألػػار تتػػداعا  عيػػا  لليتػػه  ػػي عبػػارات  ييفػػا اعلػػـ  قيػػب لجػػكؿ بػػلف التراقػػي، 

 لألل  الألدل ب راؽ، حبذا   ت  ف جيلس...  لك لدـك التاقي(.
 
 

 : تقنيةاالستباق-ِ

                                      
 .ُِٔ-ُِٓ، ك لبار ال ناال: ُِٖ-ُُٖال ناال:، كل ظر: بادات ُّ/ْعلكف اعلبار:( (ُ
 .ْٗالحدائؽ الغٌ اال:( (ِ
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ا نتباؽ لي ال ألكص الشةرلس الكاردة لي ألتب  لبار ال ناال كالجكارم فك فاجس إٌف 
للنتشؼ  ف لاؿ لحظس ز  لس  ةل س  لاؽ ال نت بؿ ك ا نل ي لذا. ركم عف  ؛لأللب الشلأللس

 احدفـ قكله:
   ا لي د يس ك لاـ ع رم

 

 تت  ا كال كت لرألض رأل ا 
            

 تت  ا اعلاـ ع ي كشغيي
 

 ا كالزكاؿ ل دب بة ابال   
 

 لألد ي بذـ كقد  لحدك ي
 

 كتكلكا كألرت لدرض  ر ا 
 

 ل تا  نت لؽ  ف نألرة الجذػ
 

 .(ُ ؿ  كقد ألرت لله طك ن كعر ان  
 

 

إذ  شار  ؛ليحظ ا نتباؽ لي فذا ال ص  ف لاؿ إلراد الشلأللس  الشاعر( لحدث  ت
لؿ ب  ط لس ال ص  ك ب  ط لس التنيؿ الز  ي إلله  نب ان  لألد ي بذـ كقد  لحدك ي(،  ف دكف  ف ت

 لله.
ركل ابف قلِّـ الجكزلس  ٌ ه  ل ا تزكجت لليا ألاحبس قلس بف ال يٌكح، فاـ كلي  ص  لر 

 عيا كجذه  ي الكحش، كألاف ل كؿ:
 لذا لي نكاد ال يب تنةس  نذـ

 

 كلي اس لي ذاؾ ال ألاف عشلر 
            

 كلنت ب حص حب لليا لنائؿ
 

  اس إ   ف ل كؿ أليالر ف ال 
 

 كتي شر   ني بةد  كتي لذألرفا
 

 ل كت   ني  رة ك شكر 
 

  تا ي بظذر الغلب  ف قد تزكجت
 

 لألادت بي اعرض البراح ت كر 

 

 ل يت قد  ل  ت  ف للس بل  ا
 

 تاؽ كعل ي بالد كع ت كر 
 

 لئف ألاف تبدم بيرد  ل ا ذا الةيا
 

   ل ر   ي    ي ل  لر 
 

 ع اعلبار   ف قد تزكجتل ا  نر 
 

 .(ِ لذؿ لدتل ي بالطاؽ بشلر 
 

  
النػػػرد ع ػػػد   طػػػس ز  لػػػس  ا  طػػػاعإٌف ال  ارقػػػس الز  لػػػس لػػػي الػػػ ص الشػػػةرم تبػػػد   ػػػف لحظػػػس 

 ا نتشػػراؼحا ػػرة  اآلف( باتجػػاق ال نػػت بؿ    تػػا ي بظذلػػر الغلػػب  ف قػػد تزكجػػت(. كقػػد ألػػاف فػػذا 
 كقد كقي  ا ت بد به الشاعر.  حددان  نب ان ل أللر الشلأللس  الحبلبس(

                                      
 .ُُٕالحدائؽ الغٌ اال:( (ُ
 .ُٗ، اعبلات لي الدلكاف دلر  كجكدة نكل البلت اعللر بتغللر، ل ظر: دلكاف قلس بف ال يكح: ٕٕ لبار ال ناال:( (ِ
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كل ػػتل عػػف  ػػبط الةاقػػس بػػلف ز ػػف الحألالػػس كطػػكؿ  ثانيــًا:مســتوحالحركــةالســرديةأوالديمومــة:
الػػ ص ال ألألػػي تكلػػد طػػرللف  ت اق ػػلف، لة ػػؿ  حػػدف ا عيػػا تنػػرلي حرألػػس النػػرد، كاآللػػر عيػػا 

 إبطائه.
 كتت ااف بػ اللاألس كالحذؼ(.تنرلي النرد: كف اؾ ت  لتاف تة اف عيا تنرلي حرألس النرد، -ُ

. كلذػػذق (ُ اللاألػػس: كفػػي    كحػػدة  ػػف ز ػػف الحألالػػس ت ابيذػػا كحػػدة  قػػؿ  ػػف ز ػػف الألتابػػس(( -  
  ال ركر النرلي عيا  راحؿ ز  لس طكليس كت دلـ عاـ لي شػافدة ػ الت  لس كظائؼ عٌدة تت ٌاؿ ب

  لػػس  ػػا  كردق ابػػف قتلبػػس . ك ػػف   ايػػس فػػذق الت(ِ كالػػربط بل ذػػا كت ػػدلـ عػػاـ لشلألػػلس جدلػػدة((
 لجرلر:

 ل د كلدت  ـ ال رزدؽ لاجران 
 

 لجاالت بكزكاز قأللر ال كائـ 
            

 لكألؿ حبيله إذا جفن لليه
 

 للرقا إلا جاراته بالنالـ 
 

 ك ا ألاف جار لي رزدؽ  نيـ
 

 للد ف قردان لليه دلر  ائـ 
 

  تلت حدكد اهلل إذ أل ت لالةان 
 

 ب اليذاـزكشبت ل ا ل ذاؾ شل 

 

 تتبي لي ال الكر ألؿ  رلبس
 

 كلنت بدفؿ ال حأل ات الألرائـ 
 

 فك الرجس لا  فؿ ال دل س لاحذركا
 

  دالؿ رجس باللبلئات عالـ 
 

 ل د ألاف إلراج ال رزدؽ ع ألـ
 

 طذكرا ل ا بلف ال أليا ككاقـ 
 

 تدللت تز ي  ف ا ا لف قا س
 

                 (ّ كقألرت عف باع الةا كال ألاـر 

 

إذ رالؽ ال رزدؽ   ذ ك دته حتا  ؛ل د للص الشاعر حكادث ن لف عدة لي ب ةس  نطر
  ل الجار، ك لال س حدكد اهلل(، ك ألذكلته،  اران عيا  فـ الحكادث التي لرافا جدلرة بالذألر   ذ

 للنت بال ركرة  ف لل ا  ٌف فذق الألكر التي   يذا جرلر عف ال رزدؽ كالحكادث  التي ذألرفا
ت ت ي إلا شةر  ةرض فجاال كت أللؿ بال رزدؽ، كفي بالكاقي، لال أللدة جاالت لي تألكف لذا أليس 

ال  ائض كالشاعر لي الذجاال لحاكؿ  ف ليألؽ  ألبر عدد  ف التذـ بال  ابؿ، نكاال  ألا ت تيؾ التذـ 
 لذا أليس بالكاقي،  ـ  ف ب ات  لألار  لليته.

 
                                      

 .ٕٔب اال الركالس:( (ُ
 .ٔٓ ب اال الركالس:( (ِ
 .َْٔ-ْٗٓ، كل ظر: دلكاف جرلر: َُٖ/ْعلكف اعلبار:( (ّ
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 فػ( َْ-ّٓكقاؿ حٌناف بف اابت  ت  ا بلف 
 ل د لاب قـك زاؿ ع ذـ  بلذـ

 

 للذـ كلغتدمإكقدس  ف لنرم  
            

 تٌرحؿ عف قـك لٌ يت ع كلذـ
 

 كحؿ عيا قكـ ب كر  جدد 
 

 فدافـ به بةد ال الس ربذـ
 

 ك رشدفـ  ف لتبي الحؽ لرشد 
 

 كفؿ لنتكم  اؿ قـك تنٌ ذكا
 

 بذادو ل تدم به ألؿ  ذتدم 

 

 كقد  زلت   ه عيا  فؿ لارب
 

 رألاب فدل حيت عيلذـ بدنةد 
 

  بي لرل  ا   لرل ال اس حكله
 

 كلتيك ألتاب اهلل لي ألؿ  شذد 
 

 لثف قاؿ لي لـك   الس دائب    
 

  (ُ دل ذا لي اللـك  ك لي ال حا الغدلتأل 
 

  
ل ػػد  ػػٌر الشػػاعر عيػػا  ػػدة ز  لػػس طكليػػس، كقػػٌدـ  ل ػػا  شػػافد عا ػػس عحػػداث   لنػػتطلي  ف 

، كارتباطػػه بػػالكحي(،  ٌ ػػا جةػػؿ الشػػاعر  لنػػتدعلذا الػػ ص بت األػػليذا،  بةاػػس الرنػػكؿ، كفدالػػس ال ػػـك
ليجد إلا التيللص ألي لجةؿ ال تي ي لنتكعب اللطكط الةا س التي ت أٌل ه  ف تألكر ال  لس. كقد 

لائ ػس تػدلي اعحػداث إلػا اع ػاـ   أل ت فذق الت  لس  ف تنرلي كتلرة النرد بحلث لنلر النرد بنػرعس
 .(2)تطراد  ك ت األلؿ زائدة، بؿ ت ـك عيا ال ظرة الةابرة كالةرض ال لتزؿدكف ان

،  ػف (ّ الحذؼ: كفك    ت  لس ز  لس ت  ػي بثنػ اط لتػرة، طكليػس  ك قألػلرة،  ػف ز ػف ال ألػس((-ب
 .(ْ   دكف ا شارة ل ا حدث للذا ((

لنػػ ةت  ،اؿ: دليػت   ػػزؿ  لػاس، لشػراال جارلػس حألػا  بػك بألػر اع بػارم عػػف  بػي اللنػر قػ
 لي بلت بثزاال البلت جارلس ت كؿ:

 كأل ا ألزكج  ف قطا لي   ازة
 

 لدل ل ض علش  ةجب  ك ؽ ردد 
            

  ألابذ ا رلب الز اف لدلردا
 

 كلـ  ر شلئان قط  كحش  ف لرد 
 

 كأل ا ألغأل ي با س كنط دكحس
 

  شـ ج ا الج ات لي علشس ردد 
 

 لدلرد فذا الغألف  ف ذاؾ قاطي
 

(ٓ ة باتت تحف الا لردللا لرد 
 

 

                                      
 .َٔ-ٗٓاف بف اابت: ، كل ظر: دلكاف حنٌ ُٓ-َٓبادات ال ناال:( (ُ
 .ُُٕ-َُٗل ظر: لطاب الحألالس:( (ِ
 .ُٔٓب لس الشألؿ الركائي:( (ّ
 .ٖٓات النرد لي ال ظرلس كالتطبلؽ:ت  ل( (ْ
 .ُّٕ :(  لبار ال ناال(ٓ
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إٌف لي قكؿ الجارلس  األابذ ا رلب الز اف لدلردا( إشارة الا ز ف  نػألكت ع ػه بحػذؼ  ػدة 
ز  لس طكليس ، ك  ألل لس حألكؿ ذلؾ التغللر،  ف دكف  ف تحػدد تيػؾ ال ػدة كفػك   ػر لحتػاج شػرحه 

حػاللف: حالػس الردػد، كحالػس إلا  ناحس  أللس كانػةس ر ت الجارلػس  ف تتجػاكزق لت ػٌدـ ل ػا حلاتذػا بػلف 
 ال راؽ،   ا  دل إلا تألالؼ ال ص كحذؼ الزكائد   ه.

إبطاال النرد: إٌف  للس إبطػاال النػرد ت ػي لػي الطػرؼ ال  ػلض  ػف اآلللػس النػاب س، ل ػي الكقػت -ِ
الػػذم تة ػػؿ للػػه اآلللػػس اعكلػػا عيػػا تنػػرلي الحرألػػس  ك تةجليذػػا، تة ػػؿ الاا لػػس عيػػا تل ل ذػػا  ك 

لف الت  لتلف لي ال ألؿ اعٌكؿ اتعت اد عيا ت  لتلف  الحكار، كالكق س(، كقد  ر ذألر فإل الذا با 
  ف فذا الباب.

، لالتكاتر (ُ االاان:  نتكل التكاتر: كل ألد بذذا ال نتكل  ج كع عاقات التألرار بلف ال ص كالحألالس
 .(ِ ف ال ألس كاللطاب((اعقكاؿ بلدرجس تردد اعىحداث، كال كاقؼ، ك ل ٌاؿ شألان  لر  ف درانس   

   ػاط  ػف  سلالةاقس بلف الحألالس كالنرد لي  ػكال عاقػس التألػرار، ل ألػف  ف تحػٌدد لػي  ربةػ
، ك ػػرات ركم  ػرة كاحػػدة ل ػػا كقػي  ػػرة كاحػػدةٌف الحألالػػس،  لػان ألا ػػت ل أل ذػػا  ف تػػإعاقػات التػػكاتر، إذ 

كاحدة، ك رة كاحدة ل ػا كقػي  ػرات      ذائلس  ل ا كقي  رات    ذائلس، ك رات   ذائلس ل ا كقي  رة
كاحد  ف فػذق الةاقػات لػي ألتػب  لبػار ال نػاال كالجػكارم كفػك  ف لػركل  ػٌرة كقد كرد   ط  (ّ  ذائلس

  ف ذلؾ  ا كرد لي قكؿ الشاعر: ،(4)كاحدة  ا كقي  ٌرة كاحدة
 

 حججت رجاال ال كز باعجر قاألدان 
 

 لحٌط ذ كب  ف رألكب الألبائر 
            

 بت، أل ا  ب به الش ي بل هلد
 

 ح لف، ليـ  كجر بتيؾ ال شاعر 
 

 دفت ي بةل لذا، كبذجس كجذذا
 

 لتاة، أل اؿ الش س  نحر ناحر 
 

   ة س لك ألاف ليبدر  كرفا
 

 ل ا طيةت بلض ال جـك الزكافر 

 

 لثف بذلت  يت اع ا ي أليذا
 

ف لـ ت ي ي زرت  فؿ ال  ابر   (ٓ كا 
 

  

                                      
 .ُِٗ( ل ظر: لطاب الحألالس:(ُ
 . َُٓت الب لس النردلس لي الركالس ال غاربلس، إبرافلـ عباس:( ت  لا(ِ
 .َُّ( ل ظر: ب لس لطاب الحألالس:(ّ
 .ُٕٕل ظر: ت  لات النرد  ف   ظكر ال  د الركائي:( (ْ
 .ُْٔ لبار ال ناال :( (ٓ
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 لي ، كلـ لتألرر    عٌف بةدفا الػد(ُ رد، تتطابؽ الحألالس لله  ي ال حأليإٌف فذا التكاتر ال  
 .(ِ بالتالي لألب  تألرارق  ربان  ف الحشك كالتأليؼ((قد  ت    ف ال رة اعكلا، ك 

، ك ػػا لتػػه لتيػػؾ ال ػػر ة  ا ػػاال  كنػػـ الحػػللالشػػاعر  راد  ػػف  ألػػه فػػذا  ف لبػػٌلف ل ػػا حاداػػس ري 
ط كنػػػه الةبادلػػػس بةػػػد  ف نػػػيبت لٌبػػػه، لةػػػاد  ػػػف تيػػػؾ الط ػػػكس ترتػػػب عيػػػا تيػػػؾ الريلػػػس  ػػػف إلنػػػاد ل

 الةبادلس بل ي ح لف.
  قاؿ ابف ال ةتػز: حػدا ي  ح ػد بػف إبػرافلـ  عف نألف جارلس  ح كد الكراؽ كلي لبر  لر 

بف  ل كف قاؿ: ل ا  راد  ح كد بلةذا رلةت عيا ال ةتألـ قألػس تنػدله  ف لشػترلذا: ليٌ ػا  ظػر لػي 
 ذا، عٌ ه ألاف  راد  رة ابتلاعذا لدبت. ل الت نألف لي ذلؾ:قألتذا حرقذا كر ا ب

  ا ليرنكؿ  تا ي   ؾ باللدس
 

  حدات بةد كداد ج كة ال اني 
            

 لذبؾ  لز ت ي ذ بان بظي ؾ لي
 

  اذا دعاؾ إلا تلرلؽ قرطاني 
 

 لا  تبي الظيـ ظي ان أللؼ شئت لألف
 

 ع دم ر اؾ عيا الةل لف كالراس 
 

 ؾ حبان   ل احشس  ي  حب
 

 كالحب للس به لي اهلل  ف باس 

 

 قؿ لي شارؾ لي اليذات ألاحبذا
 

 ك د ف الألدس تحللذا  ي الألدس 
 

 إٌف ا  اـ إذا  رلا إلا بيد
 

ل اس   رقا إلله لة راف كا 
 

  ا ترل الغلث قد جاالت  كائيه
 

 كالةكد   ر الذرل  نتكرؽ ألاني 
 

 ك ألبحت نر  ف ر  دار   يألس
 

                 (ّ  ذا بلف   ذار ك دراسقطل 

       
لج اال  ف  احظ  ٌف الشاعرة لي فذق ال أللدة تلبر ا  ٌرة كاحدة ل ا حٌدث لذا لي   ر ذلؾ ا

 فك حدث كقي ل ٌرة كاحدة، لجاال نردق  كال ان لةدد  رات كقكعه.قبؿ ال ةتألـ تجافذا. ك 
  لػػس لػػي ال ألػػكص الشػػةرلس الػػكاردة لػػي ألتػػب  ػػف لػػاؿ  ػػا ت ػػدـ تبػػٌلف ل ػػا ت ػػكع الت  لػػات الز 

ف ألػػاف الغالػػب عيلذػػا  التةاقػػب الز  ػػي(،  م  ف اعحػػداث تبػػد  للذػػا  ػػف   لبػػار ال نػػاال كالجػػكارم، كا 
دكف  ف لتلييذػػا  لػػس ا ألنػػارات عيػػا  نػػتكل  ػػف   طػػس ز  لػػه  حػػددة كتتألػػاعد حتػػا بيػػكغ  ذالتذػػا 

 النرد.

                                      
 .ُِٖ:ل ظر:  ظرلس النرد  ف كجذس ال ظر إلا التبئلر( (ُ
 .ُِٓ:ب اال الز ف لي الركالس ال ةاألرة( (ِ
 .ّّ-ِّال نتظرؼ  ف  لبار الجكارم:( (ّ
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 نذ ت لي  بةاد ال يؿ عف ال ارئ، ل ػان عػف ألك ػه قػد  كفذا الت كع عيا قيته قد     النرد حلكلس
بػػٌلف نػػطكة الػػراكم  الشػػاعر( كدكرق لػػي التألػػرؼ لػػي ال ػػتف الحألػػائي كألػػلادته لػػه بغلػػس تح لػػؽ  ػػا 

 لنةا إلله، كفك إلألاؿ ال  ألدلس التي  ف  جيذا   شد ال ص.
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 املبحث انرابع
 املكان

بدف لػػس الة ػػؿ اعدبػػي، إذ فػػك لت تػػي   لػػؿ   تل ػػا  ف لػػس ال ألػػاف ك ػػا لحتيػػه  ػػف قل ػػس دا
انتراتلجلس لي تشأللؿ اللطػاب النػردم عبػر تحالاػه  تداليػه  ػي ال ألك ػات النػردلس اعلػرل(، لذػك 

لكا ػػه ال لتي ػػس، لتظذػػر اع  ػػاط كاعشػػألاؿ  ب اابػػس لي لػػس رئلنػػس كلكحػػس لػػدرج كلرنػػـ عيلذػػا الشػػاعر 
 .(ُ غس ج اللس((النردلس  ف لاؿ فذا ال ألاف لكحس  تألا يس ذات ألب

لشػةرم بػلف ال  ػاد، بػلف  ػف عػٌد كفذق اعف لس التي لحتيذػا ال ألػاف  اػار لػاؼ لػي الػ ص ا
، كجةيػػه (ِ الشػػةر الةربػػي شػػةر  ألػػا ي لػػي ارتباطػػه بالبلئػػس التػػي   تجتػػه، كا  نػػاف الػػذم  بدعػػه((  

دة ذات الطػابي الػدرا ي  ك ع ألران ب ائلان لاعان لي ال أللدة الغ ائلس، ك حد ال ألك ات الرئلنس  لي ألػل
، ألك ه ع ألران له ح كرق لي فذا ال كع  ف ال ألائد، إذ لبدك  ألار ع  ان كت كعان كتغيغان لي النردم

 .(ّ التشأللؿ الب ائي لذا لذك جزال لاعؿ لي الحدث كلا ي ل كعان أليلان له
بػػلف كبػػلف  ػػف ذفػػب إلػػا كجػػكب  راعػػاة الجػػ س اعدبػػي ال شػػتغؿ عيلػػه، ك ػػركرة الت للػػز 

ال ألاف لي الركالس ع ه لي الشةر، إذ لألؿ لطاب لألائأله ال  لس التي تغيب عيله، ل لؿ إللذا ك  
 .(ْ ل نجـ  ي دلرفا

كال ألػػاف عيػػا كلػػؽ فػػذق الريلػػا   لةػػد     حػػد ع األػػر ال ألػػلدة الشػػةرلس، كلأل ػػه كاحػػد  ػػف 
ل ةػركؼ عيػا  طػاؽ كانػي ال أللدة  ف تذػتـ بػه، كلػلس  ػف ات  لاتذا ال حت يس، إذ للس  طيكبان  ف 

 ف ل ػػرد لػػه حلػػز  ةتبػػر لػػي درانػػات الشػػةر، إ  إذا ألا ػػت الدرانػػس تت ألػػا الشػػةر ال ألألػػي،  ك 
 .(ٓ تت اكؿ ال ألاف بكأل ه  ك كعان((

لال ألاف لي ال ص النردم الشةرم للتيؼ عف  ظلرق لي ل اال الحألالس الركائلس، ل ي حلف 
لػػ ص، لػػثٌف اٌعٌكؿ لػػدتي  ج ػػان لػػي ا الػػا التةبلػػر عػػف لػػدتي الاػػا ي   ألػػان ت ألػػلان لت ػػؽ كطبلةػػس ا

                                      
 .ٖٕ:(ركائي  دكارد اللراط   كذجان شةرلس ال ألاف لي الركالس الجدلدة   اللطاب ال(ُ) 
 .ٖلين س ال ألاف لي الشةر الةربي: ((ِ
 .ُِّ:، لانلف ال أللرل ظر: إشألاللس ال ألاف لي ال ص اعدبي( (ّ
 .ٓٗد دركلش   كذجان(، لكنؼ حطل ي:ل ظر: لي نردلس ال أللدة الحألائلس   ح ك ( (ْ
 .ٓٗلي نردلس ال أللدة الحألائلس:( (ٓ
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. ل ػان عػػف (ُ الحألالػس الركائلػس،  ك ا  ت ػػاؿ   ذػا إلػا  لػػرل، لػي نػػلاؽ التدكلػؿ ال ألػي اللػػاص((
 .(ِ ألكف ال ألاف لي ال ص الشةرم ل زع   إلا ال جاز كل لؿ لي جكا ب   ه إلا الغ كض((

ة الت رلػػؽ بػػلف ال ألػػاف لػػي الركالػػس ع ػػه لػػي كلاألػػس ال ػػكؿ لػػي ا تجػػاق اعللػػر فػػك  ػػركر 
الشػػػةر؛ عٌف لألػػػؿ كاحػػػد   ذػػػا لألائألػػػه ال  لػػػس اللاألػػػس بػػػه. لذػػػك   أٌلػػػؿ لػػػي الركالػػػس لػػػه عاقػػػس 
بالة األر النردلس اعلرل، لي حلف  جدق  ج ان لي الشةر  ك ظافران لي شألؿ   ب ي لغكلس  ت اارة 

ل نػػػؽ الػػػذف ي الػػػذم لشػػػأٌلؿ ا طػػػار الةػػػاـ ، لحأل ذػػػا ا(ّ لػػػي   حػػػاال جنػػػد الػػػ ص كد  ت لاط ػػػس((
 .(ْ لإل تاج ا بداعي

ك حنب  ٌف فذلف ا تجافلف لجب التكقؼ ع دف ا، إذ  ٌف  ف لس ال ألػاف لػي الػ ص الشػةرم 
 نػػػدلس  نػػػبلس تل ػػػي لطبلةػػػس الػػػ ص، ل ػػػد لألػػػكف ال ألػػػاف ظػػػافرة  لتػػػس لي ظػػػر لػػػي بةػػػض ال ألػػػائد 

حػس اعحػداث، ك نػل ا لػي ال ألػائد الشػةرلس التػي تػيرخ ألظافرة الطيؿ،  ك  ٌ ػه لشػأٌلؿ لي لػس لرنػـ لك 
 عحداث  ةل س.

كلػػلس بال ػػركرة  ف لألػػكف ال ألػػاف حا ػػران لػػي الػػ ص الشػػةرم بكألػػ ه  حػػد  ألك ػػات الب ػػاال 
ال  ػػي لي ألػػلدة، ك ػػف اػػـ لثٌ ػػه   ل ألػػف إطػػاؽ  حألػػاـ عا ػػس ت يػػؿ  ك تةٌظػػـ  ػػف شػػدف ال ألػػاف لػػي 

 الشةر. 
ج ػػػالي ت تر ػػػه الريلػػػا الشػػػةرلس ال تألػػػيس ع لػػػؽ ا تألػػػاؿ إٌف   ال ألػػػاف الشػػػةرم  ألتشػػػؼ 

بالحيـ الطادي عيا ال  س لحظس ا بداع لذك بذلؾ عا س ت كقي دالػؿ الةػالـ ال ػادم كلارجػه لػي 
 ف  ةان، إٌ ه ح ل ي ب در  ا فك حالس  ف حا ت ال  س، كفػك لتشػأٌلؿ عػف طرلػؽ اليغػس التػي ت تيػؾ 

، كتجرلدلػس ذف لػس عبػر ا حالػس الد للػس س عبػر الةا ػس البألػرلسزل لػس  ادلػبدكرفا طبلةػس  زدكجػس لل
ٌ  ػا لحأل ػه الللػاؿ الػذم لشػأليه بكنػاطس اليغػس،  لألف ال ألػاف الشػةرم   لةت ػد عيػا اليغػس كحػدفا، كا 

كاقةػػػان  –  ػػػي ذلػػػؾ – عيػػػا  حػػػك لتجػػػاكز نػػػط  الكاقػػػي إلػػػا  ػػػا قػػػد لت ػػػاقض  ةػػػه، دلػػػر  ٌ ػػػه لظػػػؿ
 .(ٓ  حت ان((

ٌلز شةرلس ال ألاف  ك تكظلؼ ال ألاف شػةرلان  ٌ ػه ل ػي بػلف زاكلتػلف ف ػا: زاكلػس  فـ  ا ل إٌف   
التشأللؿ الشةرم، كزاكلس التدكلؿ. لي   ف الزاكلس اعٌكلا تتشأٌلؿ كل ان لريلس شةرلس دالبان  ا لتحألـ 

                                      
 .ُِٗالب لس النردلس لي ال ص الشةرم،  ح د زلداف:( (ُ
 .ُِال ألاف لي الشةر اع دلني،  ح د عكلد،  ح د نالر الطربكلي:( (ِ
 .ْٗال ألاف لي الشةر اع دلني:( (ّ
 .َِ ح د اعندم : ، تاج ال ألافال ظر: ( (ْ
 .َِ:ا تاج ال ألاف( (ٓ
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يلتػػه للذػػا الللػػاؿ لل  حذػػا بةػػدان تدالرلػػان ج اللػػان، ك ػػ ف الزاكلػػس الاا لػػس لألػػكف عحانػػلس ال تي ػػي كر 
الذكقلس ك ننه ال  دلس  ار لي أللادس تجرلس الشاعر، كبذذا لألكف ال ألاف ال د ل لي ب لػس ال ألػلدة 

 .(ُ    تحان عيا عالـ التلللؿ ع د ال تي ي((
 ػػف لػػاؿ قراالت ػػا  لي ألػػكص الشػػةرلس الػػكاردة لػػي ألتػػب  لبػػار ال نػػاال كالجػػكارم، كت ألػػل ا 

 أل س لي تيؾ  الألتب لت كع، إذ   ترد للذا بشألؿ كاحػد، لد أل س ال باكاس للذا، كجد ا  ٌف ح كر اع
بؿ تدلذ  ظافر عدة. كفذا الت كع عيا تةددق قد ارتبط بالة ألر اع اكم، لتبدكا الةاقس بلف ال ألاف 

 اس:ك بك    كالشاعر  كعان  ف حا ت الةشؽ تتكحد  ف لالذا الذات بتيؾ اع أل س. ل كؿ 
 كعاش لف  لتٌؼ لداف ا

 

 تااـ الحجر اعنكدً ع د ال 
            

 لاشت لا  ف دلر  ف لدا ا
 

 ألدٌ  ا ألا ا عيا  كعدً  
 

 لك  دلاع ال اس إلاف ا
 

 (ِ ل ا انت اقا  لر ال ن دً  
 

  
لالشاعر فذ ا قد ج ي بلف اعلركني  الج ني( كال  دس   ف إطار الدلف، ل د  كحت ل ػا 

اعاـ لي   ارنته ذلػؾ ال ةػؿ، ك ٌف لةيػه لػـ لألػف نػكل  الألكرة التي رن ذا  ٌ ه قد برئ عف األتناب
ت  لذ ل ا لر ته عيله طبلةس ال ألاف الذم   يا عيله ذلؾ، كألدٌف الحجر اعنكد لـ لك ي لليػاـ بػؿ 
للألب   ألا ان لياـ به الةشاؽ بة ذـ البةض، ك ا تدالي الحجػلل ع ػدق، إ   ل ػاظ  ػف  لذتػه  كبػس 

ل ألاف بجةيه إلاق  نرحان ل ألص الةشاؽ، بةد  ف   زله عف طابةه الةشؽ، لحٌرؼ الشاعر طبلةس ا
 ال دني.

ك ف الظكافر الالتس لي ظر لي ألتب  لبار ال نػاال كالجػكارم، ظػافرة ح ػكر ال بػر بكألػ ه 
عتابػػه للنػتةلد  ػف لالػه  ػا ل تيألػه ال يحػكد للػه  ػػف   ألا ػان لػكارل للػه الحبلػب لل ػؼ الشػاعر ع ػد 

لان ع ذا،   قاؿ اعأل ةي لرجت إلا   ابر البألرة، لثذا   ا بػا ر ة عيػا أل ات قد لألكف ال بر دا
 قبر  ف  ج ؿ ال ناال، كفي ت دب ألاحبه كت كؿ:

 فؿ  لبر ال بر نائيله
 

  ـ قٌر عل ا بزائرله 
            

  ـ فؿ تراق  حاط عي ان 
 

 بالجند ال نتألف لله 
 

 لا جبان ألاف ذا ا ت اع
 

 كطكدان عد آل يله 
 

                                      
،  جيس لاعيلس ال ألاف لي الألكرة الشةرلس  نل لات ال ت بي    كذجان(، ـ .د. عيي  تةب جانـ، ـ. د.   ا ش لؽ( (ُ

 .ْ: ََِٗ، َْدلالا، ع
 .ِْ/ْ، كل ظر: دلكاف  بي  ياس: ْٗ/ْعلكف اعلبار:( (ِ



          انعناصر انسردية يف انبناء انشعري....................... انفصم انثاني :  بنية انسرد انشعريانباب انثاني : 
 

ُُٗ 

 ا  ليس طيةذا   لدل
 

 ل رب  ف ألؼ  جت له 

 

 لا  كت  اذا  ردت   ي
 

 ح  ت  ا أل ت  ت له 
 

 دفر ر ا ي ب  د إل ي
 

  ذـ دفرم ك شتألله 
 

  ٌ  ؾ اهلل ألؿ لكؼ
 

 كألؿ  ا أل ت تت له 
 

  نأل ؾ اهلل لي ج اف
 

                 (ُ تألكف    ا لناأل له 

بػػر فػػي ألػػكرة حلػػس ، بةػػد  ف   ػػ ت عيلػػه  كعػػان  ػػف إٌف الألػػكرة التػػي رنػػ تذا الشػػاعرة لي 
اع ن س، كقد جةيت   ه  ألا ان شانةان، إذ  ف دلف لله قد بير الجباؿ لي إبائه، كالبحار  لػي ألر ػه، 
 ٌ ػػا لجةػػؿ اع أل ػػس تت انػػؿ لػػي فػػذا الػػ ص:  ال بػػر، الجبػػؿ، البحػػر(، حتػػا لت تذػػا ب ألػػاف تد ػػؿ  ف 

 لألكف   ران ل ف تذكل    كفك الج س.
ؼ عيا ال بر ك دب نػاأل له كانػتذألار  ا ػلذـ، لشػبه إلػا حػد  ػا ظػافرة الطيػؿ  ك كلةؿ الكق
ٌف ال ألاف لي أليلذ ا لدلذ بةدان ا طكلكجلان، كلبةث شػج ان لػي الػ  س الةربلػس، إإذ  ؛لي الشةر الةربي

 ،  ٌ ػػا لنػػ   بتألػػكر(ِ كألػػدٌف ال ألػػاف  لػػس انتح ػػار ت ةػػؿ لةيذػػا ال باشػػر لػػي الػػ  س دكف كانػػطس
اارة الح ػلف لػا لألػاد لػذألر   ذ ػا إ  الػذألرل، كلػكاعل الشػكؽ  ال ألاف للذ ا أل حس لتجدد الذاألرة، كا 

لػػال ر ة  ت ػػؼ ع ػػد ال بػػر كالػػذاألرة  ػػؿال ا حنػػاس بال  ػػد، كألد ذػػا تحػػاكؿ  .(ّ عفػػؿ ال ألػػاف ال ػػاع لف
 تر لـ تيؾ الذاألرة عف طرلؽ انتدعاال  ا ي الشلأللس التي نأل ت ذلؾ ال بر.

نبؽ ليحظ  ٌف طبلةس اع أل س الكاردة لي ألتب  لبار ال ناال كالجكارم ت ت ي إلا  ك ٌ ا
 .جغراللس ال ألاف الكاقةي، ام  ٌف اع أل س  كجكدة لةان عيا  رض الكاقي، ك حددة بدطر  ألا لس

                                      
 .ُُْ لبار ال ناال:( (ُ
 .ِِبي:ل ظر لين س ال ألاف لي الشةر الةر ( (ِ
ل ظر: انتدعاال الطيؿ  الألتابس كالحألالس(، عالي ال رشي،   اؿ لي جرلدة الرلاض  ال نلس ا لألترك لس ( (ّ

www.alriyad.com.) 
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 اخلامتة
بعددا ت دّددايم ذددا بدد م مدباددث  ددن المرددف دبتبددف مدرددلا ذددا جدددي نخبددتل مدترددت   مد دد مل  تخدددم 

 قلم دتت بتد ق ف عتا نبم مدتدتئج مددا د صل إدبهت مدباث  مددا ب جن إ  تدهت على مدتا  مةدا:
  ،دت شجيلت   ض عف مد لنة ناا نبم   متي مددأدبف عتا مدعلي إ  نخ ت ابزًم  ن دفجبلبم  

 دلك مد صتفتت مددا ندفت ذا مد لنة إال ادبل على دلك مدعتتبف مددا ن د بت دهت.
  ن جتتددت بددا  ادد ل دلددك مدتصدد و، إال نني اضدد لبت جددتن ب صددفهت  عتددى بعددتا إني مد ددلنة  م 

 متدت ه  ن قبل مةخل )مدل ل(.
 دن  ، دبدبينذا دلك مدتص و – جلاة ذعل د ته مةخل – ات دت مد لنة إض تل ترق  ضتا 

خالدده  رددجهت دز ددتم م  دد ل،  قددالدهت علددى دالبدك م اددامث ب صددفهت مدفتعددل مداّبّددا مددد   
 بّف خلفهت.

 ف، ،  مدز  دف،  م بتددابتة علدى مد ردد ا م ردل   )م مشجيل اض ل مد لنة  خدلف  تتاا م
،   دت بدخلدل دلدك مد ردد بتت  دن نا مل )صداتببف،  م خت(، ن  مال د تعا )مدالة،  م  ف(

 نم خلبفف،  ز  ف خلبفدف،  ابببدف،...(   يدت نعصدى صد لة  مضداف عدن  صببعدف مد  د عدتت 
 مددا عتشدهت دلك مدتر ة.

 ن دم دجن جدي م خبتل )نخبتل مدترت   مد د مل (  خدصدف بدتدخبل،  ددك مد دتر مدردلا  ،  م 
تبدف، ، بل ش لت نبضًت  خدلف مدصدت ف مدجدتببدف  مدتيلبدف جتدخصجتتت عت متتدهت د اا ب دك

  مدتتالة،  مداجتبف.  مد صتبت،  م  يتل،
  شددجيل مدخبددل إشددجتدبف د تبرددبف التد تئدده إدددى اّدد ل  علذبددف  دعددااة،  دددك مددعدداا  عددل  ددن

مدخبددل بدلددد ن بلددد ن مد دددتر مد علذدددا مد تد دددا إدبددده،  مدردددلا بددد  نادددا دلدددك مداّددد ل مد علذبدددف 
بتددى مدردلا، ذهد  مدتد مة مددددا مد تد دا إدبهدت،  مدخبدل مدردلا  بعتددا نصد ل  اداة اجتئبدف ذدا 

 بدجي ن  تهت مد اجا.
  ن دّا مدفّت جدي نخبتل مدترت   مد  مل  ذدا جيبدل  دن م خبدتل، إ  ددام دت نخبدتلًم بعبتهدت  م 

 مخدلفت صبتغف مدبعض  تهت  ن جدتي ةخل.

  بعا جدتي نخبدتل مدتردت  البدن قدبلم مد  زبدف م جيدل إاجت دت  دن ابدث مدصدبتغف  مدبتدت  مدفتدا
 تلتف بتدجدي م خلا  ن جدي نخبتل مدترت   مد  مل . ّ

   إني م خبتل مد ملاة ذدا مدجددي  ادل مدالمردف دبردت   بعهدت صدتداف  ني دجد ن   دتاًل دلبتدت
 مدرلا ، إ  بفدّا بعضهت د ّ  تت مدبتت  مدّصصا  ن  جتن  ز تن  ااث  شخصبف.
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 ّدصدل علدى مد تيد ل  تهدت، بدل شد ل إني مدبتت  مدرلا  ذا جدي نخبتل مدترت   مد د مل  ددم ب
 نبضًت مد تظ م، إ  شجيل م خبل  رلاًت خصبًت دلفن مدّصصا ذا جيبل  ن تص صه.

  دت عدددت بتبدددف مدخبدددل  دددن ابدددث مدصددد ل  مدّصدددل  دلدددك مدبتبدددف علدددى دت عهدددت مدفّدددت ذدددا رددد ف
 مدبرتصف  عام مددعّبا  ن  هف مال داما مدز تتا  مد جتتا  دشعي م اامث.

 درتا الز ف  غلي م خبتل مدد ملاة،  بدا د ييدل  دز ًم  دن يّتذدف مدفدلا مدعلبدا، جتتت رلرلف م
 الرددبي ت نني مد شددتذهف شددجيلت مداتضددتف مدلئبرددف ددلددك مديّتذددف، ذظلددت دلددك مدعددتاة ادددى بعددا 

 عصل مددا بن، جعال ف على مإلتشاما  مالددزمم بيّتذف مدرلف.

 ،مدددا بل شد ل نبضدًت مد  دل مالذددتابدف  دم بّدصل مإلتشاما إدى مد تضا على رلرلف مدرتا
 مد ملاة ذا دلك مدجدي. ت بصبغ مد تضا ذا   بع م خبتل  ت

 ّصبل مد لنة بعا  ذتة ضتبت مددا ددعلق بتد لنة جتدصالقدصلقت م خبتل إدى جيبل  ن مد   ،
إ اتف مد  د ع باق مد لنة بأن نظهلدهت ب ظهل ز  هت،  با  رتئل ببيتت ذا جيبل  تهت 

 ن درداق مدصالق در   خلّهت، ن  مدز دهت بتد ذت  دز  هت بعا  ذتده، ن يت ب  ذباق ده 
ن جتن ذا ب م  ذتة ز  ه.  مدز مج  م 

   جتن اض ل مد لنة ذا جدي نخبتل مدترت   مد  مل  ب بف إظهتل مدت ت ج مد شلقف  ن مدترت
، ن    ددل مإل دددت مدلدد مدا بددلزن علددى  ني إإ   ؛صددفاتت مددددتلبع د علهددني ت ددت ج بّددداا بهددني

 اض ل مد لنة ذا بج م  صتفتت جتن بّصا مإل دت   مددل بح عن مدتفر.

   إني م خبتل مد ملاة ذا مد صتفتت  ال مدالمرف  تهت  دت بد  اّبّدا ) مقعدا(،   تهدت  دت بد
مدخبددل  دلجببدده،  بظهددل  دددك  ددن   ددلدبص بعتصددل مدخبددتل إ  اخلددت  خبيلددف مد صددتف ذددا بتددت

خددالل م خبددتل مددددا دتد ددا إدددى مدع ددتئبا علددى  رددد ا مدادداث ن  مدشخصددبتت، إ  ال بّبددل 
 مدعّل ب ق    يل بج م نخبتل.

  ،ردددبصلة مددددلم   مدعلدددبم،  بتبدددف   دددن ابدددثدتد دددا م خبدددتل ذدددا بتبدهدددت إددددى مدردددلا مدجالردددبجا
 مدااث مددا دربل على  ذق تظتم دلمدبا.

 دشخصبتت مد ل عبف با مد تدبف ذا جدي م خبتل دلبهت مدشخصدبتت مددخببلبدف،   دن جتتت م
 ن بتقا م ت م  . يم مدع تئببف مددا جتن  ل ابت بشجل نقل بجيبل 

  د زعت م  جتف ذا جدي م خبتل ببن مد  لق  مد فد ح  با ذدا    لهدت دتد دا إددى م  جتدف
 مد مقعبف مددا دهت نصل    لمذبت  اااة.
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 ن بتددتك ن  دده شدبه بددبن ظددتبلة مدصلدل  مد قدد ف عتددا مدّبدل، إ  برددداعا جالب ددت مد تضددا جدت
 ب ت بيبله  ن ش ن على نبتم خلت  نابف  ضت. 

   إني متد ددت  مدخبددل إدددى مدرددلا مدجالرددبجا دددم ب تددع  ددن   دد ا  فتلقددتت علددى  رددد ا مدددز ن إ
مرددبتقتت نضدفت علدى بل باصدل بتدتك ملد تعدتت   تل ال دربل بتدضل لة إدى م  تم م خب

 بعتا مد لل عته.م  بتبف مدرلا اب بف  دش بًّت الرد تدف مد دلّا   

    مد تيددد ل( عدددن يّتذدددف مد دددلنة نذصدددات مداددد ملمت مدددد ملاة ذدددا جددددي م خبدددتل )مد تظددد م  تهدددت
عددن مدلصددبا مد علذددا  ، بت دالجهددت د ددف ذتقددت ذددا بعددض مد د ملا د ددف مدل ددل،  جشددفت  عبهدت

 هت  ن إذاتم مةخل  مرجتده  مددرلبم دهت بدف قهت.،   يت  جتمد   با زدهت
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 -: واملراجعأوال : املصادر 

 

 القرآف الكريـ: 
  اإلبداع القصصي البف دريد األنبارم بيف التأثر كالتأثير، في ابف دريد أعمـ الشعراء كأشعر

العمماء، تحرير: عمياف الجالكدم، ككماؿ المقابمة، منشكرات كحدة الدراسات العمانية، جامعة 
 ، )د. ط(، )د.ت(.3آؿ البيت، ج

 فيـ النصكص، قضايا المرأة انمكذجان، د. رقية طو جابر العمكاني، دار الفكر،  أثر العرؼ في
 ـ.4002

  األجناس األدبية في ضكء الشعريات المقارنة)قراءة مكنتاجية(، عز الديف المناصرة، دار
 ـ.4070، 7األردف، ط–الراية، عماف 

  ضا، منشكرات دار ىػ(، عرض كتحقيؽ: نزار ر  157أخبار النساء، ابف قيِّـ الجكزية )ت
 ـ.7994مكتبة الحياة، بيركت، )د.ط(، 

  ق(، 444بي سفياف ، العّباس بف بّكار الضّبي )تأأخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية بف
 ـ.7993، 7تحقيؽ: سنية الشيابي، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

 7، حمب، طضارمنماء الحاألدب كالداللة، تزفيتاف تكدكركؼ: محمد نجيـ خشفة، مركز اال ،
 ـ.7991

  ـ.7955، 1، طسماعيؿ، دار الفكر العربيإاألدب كفنكنو، عز الديف 
 ـ.4005، 7األدب، تعريفو، أنكاعو، مذاىبو، أنطكنيكس بطرس، المؤسسة الحديثة لمكتاب، ط 
  ،أركاف الركاية، أ.ـ. فكرستر، ترجمة: مكسى عاصي، المراجعة المغكية: سمر ركحي الفيصؿ

 ـ.7992، 7لبناف، ط  -طرابمسجكرس برنس، 
  7إشكالية المكاف في النص األدبي، ياسيف النصير، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط ،

 ـ.7991
 ـ.4074، 7، طالكميني، منشكرات الفجر، بيركت ، محمد بف يعقكبأصكؿ الكافي 
 لـ الكتب أطياؼ النص، دراسات في النقد اإلسالمي المعاصر، محمد سالـ سعد اهلل، عا

 ـ.4001، 7الحديث، كجدار لمكتاب العاممي، ط
 7األلسنية كالنقد األدبي في التنظير كالممارسة، مكريس أبك ناضر، دار النيار، بيركت،ط ،

 ـ.7919
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  آليات الخطاب النقدم العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاىمي )بحث تحميالت القراءات
 ـ.4002العرب، دمشؽ، )د.ط(،، السياقية(، محمد بمكحي، اتحاد الكتاب 

 مركز الحضارة العربية، ربي المعاصر، د. عبد الناصر ىالؿآليات السرد في الشعر الع ،
 ـ.4001، 7القاىرة ، ط

  إنتاج المكاف بيف الرؤيا البنية كالداللة، قراءة في شعر السياب، محمد األسدم، دار الشؤكف
 ـ.4073، 7الثقافية، بغداد، ط

 ألدبي كتحكالت الكتابة عند إبراىيـ سعدم، مازكني فريزة، منشكرات مخبر انفتاح الجنس ا
 ـ.4073الممارسات المغكية في الجزائر، جامعو مكلكد معمرم، يتزم كزك، 

  النادم األدبي تشكؿ الداللة(، د. أحمد العدكانيبداية النص الركائي )مقاربة آلليات ،
 ـ.4007، 7، بيركت ، طبالرياض، المركز الثقافي العربي

  البداية كالنياية، الحافظ عماد الديف أبك الفداء أسماعيؿ بف عمر بف كثير القريشي
ق( تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، دار عالـ الكتب، بيركت، 112الدمشقي)ت

 ـ.4003
   ،ىػ(، تحقيؽ: أحمد مطمكب، ك د. خديجة  335بف كىب الكاب )ت االبرىاف في كجكه البياف

 ـ.7911، 7حديثي، ساعدت جامعة بغداد عمى طبعو، طال
  كأشعارىف في  كطرائؼ كالميّف كممح نكادرىّف كأخبار ذكات الرأم منيفبالغات النساء

حمد أق(، شرحة: 490، أبك الفضؿ أحمد بف أبي طاىر طيفكر)تالجاىمية كصدر اإلسالـ
 ـ.7909 ق،7341، )د.ط(،درسة كالده عباس األّكؿ، القاىرةاأللفي، مطبعة م

 الدار العربية لعربي القديـ(، د. لؤم حمزة عباسبالغة التزكير )فاعمية األخبار في السرد ا ،
 ـ.4070، 7لمعمـك ناشركف، ط

 ـ.4007، 4باعة كالنشر كالتكزيع، المغرب،طبالغة النادرة، محمد مشباؿ، دار جسكر لمط 
  .سيزا قاسـ، مكتبة األسرة، مصر، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفكظ(، د

 ـ.4002
  (، د. مراد عبد 792-7911) بناء الزمف في الركاية المعاصرة، ركاية تيار الكعي نمكذجان

 ـ.7999، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )د. ط(، الرحمف
 ف جاع العاني، دار الشؤك ، د. ش3البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ بناء المنظكر، ج

 ـ.4074، 7، بغداد، طالثقافية
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 سمـ العاني، ، الكصؼ كبناء المكاف، د. شجاع م4البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ ج
 ـ.4000، 7، بغداد ، طدار الشؤكف الثقافية

  ،)البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ )دراسة لنظـ السرد كالبناء في الركاية العراقية المعاصرة
 ـ.7999 إبراىيـ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، عبد اهلل

  ،)بناء القصيدة العربية الحديثة، عمي عشرم زايد، دار الفصحى لمنشر كالطباعة، )د.ط
 )د.ت(.

 ـ كالعصر األمكم، أ. د شاكر ىادم البنى الثابتة كالمتغيرة لشعر الغزؿ في صدر اإلسال
 . 4074، 7األردف، ط –دار الرضكاف عّماف ، سسة دار الصادؽ الثقافية، الحمة، مؤ التميمي

  بنية الحدث في تيمكر الحزيف، أ.د. فاضؿ عبكد التميمي، بحث منشكر ضمف كتاب احزاف
صائغ الحكايات، دراسات في أدب القاص الركائي أحمد خمؼ، تقديـ: د. فاضؿ عبكد 

 ـ.4004، 7التميمي، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ط
 خالء لمجاحظ في ضكء منيجي بركب كغريماس، عدم عدناف محمد، دار بنية الحكاية في الب

 ـ.4073، 7الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط
  بنية السرد في القصص الصكفي )المككنات، ك الكظائؼ، كالتقنيات(، د. ناىضة ستار، إتحاد

 ـ.4003الكتاب العرب، دمشؽ، 
 الييئة العامة لقصكر الثقافي، مصراف، ، د. محمد زيدالبنية السردية في النص الشعرم، 

 ـ.4002)د.ط(، 
 د ضياء غني لفتة، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عّمافأ، البنية السردية في شعر الصعاليؾ .-

 ـ.4070، 7األردَف ط
 براىيـ، اتحاد الكتاب العربالبنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة، ميساء سميماف اإل ،

 ـ.4077دمشؽ، 
  ف بحراكم، المركز الثقافي العربيالشخصية(، حس-الزمف-الشكؿ الركائي)الفضاءبنية ،

 ـ.7990، 7بيركت، ط
  بنية العقؿ التاريخي العربي  )قراءة سيمائية في مدكنة الطبرم التاريخية(، د. سعيد عبد

 ـ.4075، 7اليادم المرىج، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ط
 مية نقدية لنظـ المعرفة في الثقافة العربية، د. محمد عابد ، دراسة تحميبنية العقؿ العربي

 ـ.4070، 70الجابرم، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت ، ط
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  ،البنية القصصية كمدلكليا االجتماعي حديث عيسى  بف ىاشـ المكيمحي، محمد رشيد ثابت
 ـ.7994، 4الدار العربية لمكتاب، تكنس، ط

 ـ ، د. 4000عر العراقي الحديث مف مرحمة الريادة حتى عاـ بنية قصيدة الشخصية في الش
 ـ.4075، 7عمي عز الديف الخطيب، الدر العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، ط

 3بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، د. حميد لحمداني، المركز الثقافي، بيركت، ط ،
 ـ.4000

 ؿ، عمر صبحي محمد جابر، المؤسسة العربية البنية كالداللة في ركايات إسماعيؿ فيد إسماعي
 ـ.4004، 7لمدراسات كالنشر، األردف، ط

  البنيو كالداللة في مجمكعة حيدر القصصية )الكعكؿ(، عبد الفتاح إبراىيـ، الدار التكنسية
 ـ.7991لمنشر، 

  ـ.4009، دار التنكير ، بيركت، ط يكك اليكية كالسرد، حاتـ الكرفميبكؿ ر 
 ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد السالـ  455، ابك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ )ت البياف كالتبييف

 ـ.7995، 5ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
  2تحميؿ الخطاب الركائي )الزمف، السرد، التبئير(، سعيد يقطيف، المركز الثقافي، بيركت، ط ،

 ـ.4005
 ب عمامي، مسكيمياني تحميؿ الخطاب السردم كجية النظر كالبعد الحجاجي، محمد نجي

 ـ.4009، 7لمنشر، تكنس، ط
  ،تداخؿ األجناس األدبية في الركاية العربية)الركاية الدرامية نمكذجان(، د. صبحة أحمد عمقـ

 ـ.4001، 7المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط
  رات منشك  محمد رجب النجار، سردية (،-األدب العربي )مقاربات سكسيكفي التراث القصصي

 .ـ7995، 7ذات السالسؿ، الككيت، ط
   التشيع العمكم كالتشيع الصفكم، عمي شريعتي، ترجمة حيدر مجيد، تقديـ د. إبراىيـ دسكقي

 ـ.4001، 4شتا، دار األمير، ط
 ( شريبط أحمد شريبط، 7995-7921تطكر البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ،)

 ـ.7999ؽ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمش
  ،تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ، د. عمي عباس عمكاف، دار الشؤكف الثقافية العامة

 بغداد.
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 إحياء التراث العربي، بيركت،  ىػ(، دار 394التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني )ت
 ـ.7،4003ط
 مة، بسمة عركس، ، مشركع قراءة لنماذج مف األجناس النثرية القديفي األجناس األدبية التفاعؿ

 ـ.4070مؤسسة االنتشار العربية، بيركت، 
  تقنيات البنية السردية في الركاية المغاربية، إبراىيـ عباس، منشكرات المؤسسة الكطنية

 لالتصاؿ ، الجزائر.
 3تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم، د. يمنى العيد، دار الفارابي، بيركت، ط ،

 ـ.4070
  7، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، سكرية، طالنظرية كالتطبيؽ، آمنة يكسؼفي د تقنيات السر ،

 ـ.7991
  ،تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي، أشكاؽ عدناف شاكر النعيمي، دار الجكاىرم، بغداد

 ـ.4072، 7ط
  ،تقنيات الكصؼ في القصيدة السعكدية، ىيفاء بف محمد الفريح، المركز اثقافي العربي

 ـ.4009، 7ت، طبيرك 
 ضبطو ديف محمد بف عبد الرحمف القزكينيالتمخيص في عمـك البالغة، الخطيب جالؿ ال ،

 كشرحو: عبد الرحمف البرقكقي، دار الفكر العربي.
 7، طفية، بغداد، دار الشؤكف الثقاي الغزؿ األمكم، د. عزمي الصالحيالتمكيو كأساليبو ف ،

 ـ.4004
  1، انتشارات إسماعيمياف، إيراف، طق(7425)تاقيجامع السعادات، محمد ميدم النر ،

 ق.7249
  جماليات التشكيؿ الركائي )دراسة في الممحمة الركائية مدارات الشرؽ لنبيؿ ،سميماف(، محمد

 ـ.4074، 7صابر عبيد، د. سكسف البياتي عالـ الكتب الحديث، أربد ، األردف، ط
  ف يكنس، مؤسسة االنتشار العربي، حملؼ ليمة كليمة، محمد عبد الر أالجنس كالسمطة في

 ـ.7999، 7، طلندف
 ـ.7999، 7، د. عادؿ كامؿ األلكسي، الدار العربية لممكسكعات، بيركت، طالحب عند لعرب 
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  ،أبك الحسف عمي الحدائؽ الغّناء في أخبار النساء، تراجـ شييرات النساء في صدر اإلسالـ
 -ائدة الطيبي، الدار العربية لمكتاب، ليبياتقديـ: د. عق(، 105بف محمد المعافرم المالقي )ت

 ـ.7919تكنس، )د.ط(، 
 7993بقاؿ لمنشر، المغرب، )د.ط(، ، عبد الفتاح كميطك، دار تك الحكاية كالتأكيؿ. 
  الحكار القصصي تقنياتو كعالقاتو السردية، فاتح عبد السالـ، المؤسسة العربية لمدراسات

 ـ.7999، 7كالنشر، بيركت، ط
 ىاركف، مطبعة محمد الجاحظ، تحقيؽ: عبد السالـ بحر  ك عثماف عمرك بفالحيكاف، أب

 ، )د.ت(.4مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، ط
 ـ.4071، 7الخبر في آثار ابف الجكزم، تيشكك عثماف عارؼ، دار األماف، الرباط، ط 
  الخبر في األدب العربي )دراسة في السردية العربية(، د. محمد القاضي، دار الغرب

 ـ.7999، 7اإلسالمي، بيركت، ط
  ،الخبر في السرد العربي، الثكابت كالمتغيرات، سعيد جبار، شركة النشر كالتكزيع المدارس

 ـ.4002الدار البيضاء، بيركت، 
 بي حياف التكحيدم(، د. بشرل قانتالخبر كالحكاية )التشكيؿ الداللي في اإلمتاع كالمؤانسة أل ،

 ـ.4072، )د.ط(، رؤية لمنشر كالتكزيع، القاىرة
  لؼ ليمة كليمة(، د. سعاد مسكيف، دار أخزانة شيرزاد )األنكاع السردية في

 ـ.4074رؤية،القاىرة،
 7الخطاب اإلبداعي الجاىمي، عبد اإللو الصائغ، المركز الثقافي العربي، بيركت، ط ،

 ـ.7999
 )جميؿ األزدم، ، عبد الجيرار جينيت، ترجمة: محمد معتصـ خطاب الحكاية )بحث في المنيج

 ـ.4000، 4عمر حمي، المجمس األعمى لمثقافة، ط
 تحقيؽ: د. محمد زينيـ، ق(925)ت الخطط المقريزية، تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم ،

 ـ.7999مطبعة الشرقاكم، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 
  ،د، . صفاء خمكصي، مطبعة الراية، بغداددراسات في األدب المقارف كالمذاىب األدبية

 ـ.7951
 ـ.4074، دب، إحساف خضر الديؾ، دار اليدلدراسات في المغة كاأل 
 .)دراسات في النقد األدبي، د. أحمد كماؿ زكي، دار األندلس، بيركت، )د.ط(، )د.ت 
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 ـ.7994، 7دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية، سميماف الطراكنة، ط 
 فير شكلر، المطبعة الكاثكليكية، اس الحسف بف ىانئ الحكمي، تحقيؽ: غير ك ديكاف أبي ن

 ـ.7994
  ،ديكاف األعشى الكبير )ميمكف قيس( شرح كتحقيؽ: د. محمد حسيف، المطبعة النمكذجية

 مصر .
  ،ـ.7991ديكاف جرير، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت 
  ديكاف حّساف بف ثابت االنصارم، شرحو ككتب ىكامشو كقّدـ لو: عبد ميّنا، دار الكتب

 ـ.7992، 4ية، بيركت، طالعمم
  ديكاف حميد بف ثكر الياللي، صنعو األستاذ عبد العزيز الميمني، مطبعة دار الكتب المصرية

 ـ.7957القاىرة، 
 7ديكاف ذم الرمة، قّدـ لو كشرحو: أحمد حسف بسبح، دار الكتب العممية، بيركت، ط ،

 ـ.7995
  الديف، دار الكتب العممية، بيركت، ديكاف طرفة بف العبد، شرحة كقّدـ لو، ميدم محمد ناصر

 ـ.4004، 3ط
  ،ديكاف العباس بف األحنؼ، شرح كتحقيؽ: عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية

 ـ.7952ق، 7313
 7ديكاف عركة بف حزاـ، جمع كتحقيؽ كشرح: انطكاف محسف الّقكاؿ، دار الجيؿ، بيركت، ط ،

 ـ.7995
 ع ىكامشو كفيارسو، د. فايز محمد، دار الكتاب ديكاف عمر بف أبي ربيعة، قّدـ بو ككض

 ـ.7991، 4العربي، بيركت، ط
 ،دراسة كتعميؽ: يسرم عبد الغني، دار الكتب ركاية أبي بكر الكالبي،  ديكاف قيس بف الممكح

 ـ.7999، 7العممية، بيركت، ط
  ،ـ.7917ديكاف كثّير عزة، جمعو كشرحو: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت 
 مى األخيمية، عني بجمعو كتحقيقو: خميؿ إبراىيـ العطية، جميؿ العطية، كزارة الثقافة ديكاف لي

 كاإلرشاد، دمشؽ.
  ،ديكاف يزيد بف مفرغ الحميرم، جمعو كحققو: د. عبد القدكس أبك صالح، مؤسسة الرسالة

 ـ.7994، 4ط
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 ـ.7991، 7، طنى العيد، مؤسسة األبحاث العربيةالراكم )المكقع كالشكؿ(، يم 
 ـ.7991، 4الراكم كالنص القصصي، عبد الرحيـ الكردم، دار النشر لمجماعات، ط 
 ـ.7992، 3، مصر، طتكح أحمد، دار المعارؼالرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، محمد ف 
 ( في ضكء النقد النسكم، ىدل حسيف الشيباني، 4001 -ـ7990ركاية المرأة العربية مف )ـ

 ـ.4073، 7طدار الشؤكف الثقافية، بغداد، 
 ـ.7990، 7الركاية كالمكاف، ياسيف النصير، دار الحرية لمطباعة، بغداد، ط 
 ميا حسف القصراكم، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، الزمف في الركاية العربية ،

 ـ.4002، 7دار الفارس، األردف، ط
 7العربي، بيركت، ط ، ىيثـ الحاج عمي، االنتشارالسردم الزمف النكعي كاشكاليات النكع ،

 ـ.4009
  سرد األمثاؿ، دراسة في البنية السردية لكتب األمثاؿ العربية مع عناية بكتاب المفضؿ بف

 ـ.4003محمد الضّبي )أمثاؿ العرب(، د. لؤم حمزة عباس، إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، 
 ،ميرجاف المربد  سرد الشعر أك شعرية السرد في القصيدة السردية الحديثة، د. شجاع العاني

 ـ.7999الشعرم الخامس عشر، 
 7السرد العربي )مفاىيـ كتجميات(، سعيد يقطيف، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، ط ،

 ـ.4074
  السرد العربي القديـ )األنكاع كالكظائؼ كالبنيات(، إبراىيـ صحراكم، الدار العربية لمعمـك

 ـ.4009، 7ناشركف، بيركت، ط
  ـ.4072، 7اية العربية، محمد بمعزكقي، دار نيبكر، الديكانية، طالسرد في الرك 
  ،ـ.7999السرد في مقامات اليمذاني، أيمف بكر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر 
  السردم في الشعر العربي الحديث، في شعرية القصيدة السردية، فتحي النصرم، الشركة

 ـ.4001، 7التكنسية لمنشر كتنمية فنكف الرسـ، ط
  ،سردية الخبر العربي القديـ، تمثالت العقؿ في أخبار الحكـ كالباه كالنساء، عقيؿ عبد الحسيف

 ـ.4075، 7المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط
  السردية العربية )بحث في السردية العربية( )بحث في البنية السردية لممكركث الحكائي

 ـ.4000، 4ة العربية لمدراسات كالنشر، طالعربي(، عبد اهلل إبراىيـ، المؤسس
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  سمكاف السرد )دراسة في كتاب سمكاف المطاع في عدكاف اإلتباع( ألبي عبد اهلل بف ظفر
ىػ(، د. لؤم حمزة عباس، دار الشؤكف الثقافية، المكسكعة الثقافية، بغداد، 519الصقمي)ت

 )د.ط( )د.ت(
  (، 4بد الرسكؿ عدام، كتاب األقالـ )لؼ ليمة كليمة، عأسمات البطكلة كالجنكسة في قصص

 ـ.4009، 7دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط
 دار الكتاب العربي،  ،تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ابف أبي الحديد، ،شرح نيج البالغة

 ـ.4001، 7بغداد، دار األميرة لمطباعة كالنشر، بيركت ، ط
 لفنية ك المعنكية(، د. عز الديف إسماعيؿ، دار الشعر العربي المعاصر )قضاياه كظكاىره ا

 ـ.7914الثقافة، بيركت، 
  ،ـ4005شعرية الخطاب السردم، محمد عّزاـ، إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ. 
  شعرية السرد في شعر أحمد مطر دراسة سيميائية جمالية في ديكاف ال فتات، د. عبد الكريـ

 ـ.4009، 7السعيدم، دار السياب، لندف، ط
  ية المكاف في الركاية الجديدة، ) الخطاب الركائي إلدكارد الخراط نمكذجان(، خالد حسيف شعر

 ـ.4000(، منشكرات مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 93حسيف، كتاب الرياض )
 تكدكركؼ، ترجمو: شكرم المبخكت كرجاء بف سالمة، دار تكبقاؿ ، الدار البيضاء، الشعرية ،

 .ـ7991، 7ط
  ىػ( 395تيف الكتابة كالشعر، أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم)تالصناعكتاب

، 7تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، بيركت، ط
 ـ.4001

  ،الصكت اآلخر الجكىر الحكارم لمخطاب األدبي، فاضؿ ثامر، دار الشؤكف الثقافية، بغداد
 ـ.7994

 محمكد محمد شاكر، دار ق(، قرأه كشرحو437سالـ الجمحي)ت عراء، ابفطبقات فحكؿ الش :
 المدني، جدة، )د.ط(، )د.ت(.

 عبد القادر الرباعي، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، الطير في الشعر الجاىمي ،
 .7999، 7ط
 7ألردف، ط، اار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عمافعبقرية الصكرة كالمكاف، طاىر عبد مسمـ، د ،

 ـ.4004
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  ،عتبات )جيرار جينيت مف النص إلى المناص(، عبد الحؽ بمعابد، تقديـ: د. سعيد يقطيف
 ـ.4009، 7الجزائر، ط-الدار العربية لمعمـك ناشركف، منشكرات االختالؼ، بيركت

 الحكايات العجيبة كاألخبار العربية عربي القديـ، مائة ليمة كليمة، ك العجائبي في السرد ال
 ـ.4074، 7األردف، ط -مكذجان، د. نبيؿ حمدم الشاىد، الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عّمافن
 )دار الكتب ، جيرالد برنس، ترجمة: باسـ صالحعمـ السرد )الشكؿ كالكظيفة في السرد ،

 ، )د.ت(.7العممية، بيركت، ط
  ر نينكل، عمـ السرد مدخؿ إلى نظرية السرد، ياف ماف نفريد، ترجمة: أماني أبك رحمة، دا

 ـ.4077، 7سكرية، دار الركسـ، بغداد، ط
 ق(، حققو، كفصّمو، كعّمؽ 251ر كآدابو كنقده، أبف رشيؽ القيركاني)تشعالعمدة في محاسف ال

 ـ.7914، 2حكاشية: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، بيركت، ط
 رج، دار كمكتبة البصائر، العنكاف في الشعر العراقي الحديث )دراسة سيميائية(، حميد الشيخ ف

 ـ.4073، 7بيركت، ط
  ،العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي، د. محمد فكرم الجزار، الييئة المصرية العامة لمكتاب

 ـ.7999القاىرة، 
  جينيت، ترجمة محمد معتصـ، مراجعو: سعيد يقطيفعكدة إلى خطاب الحكاية، جيرار ،

 .ـ4000، 7، بيركت، طالمركز الثقافي العربي
  .ىػ( تحقيؽ: طو الحاجرم، كمحمد  344عيار الشعر ابف طباطبا العمكم، محمد بف احمد )ت

 ـ.7951زغمكؿ سالـ، المكتبة التجارية ، القاىرة، 
 ق(، كزارة الثقافة 411، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )تعيكف األخبار

 كاإلرشاد القكمي، )د.ط(، )د.ت(.
 طبقات األطباء، مكفؽ الديف أبك العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس  عيكف األنباء في

ق(، تحقيؽ كدراسة: د. عامر النجار، دار 119المعركؼ بابف أبي أصيبعة)ت السعدم
 ـ.7991، 7، طالمعارؼ، مصر

 تحقيؽ:  ،ق(349فتح البارم، شرح صحيح البخارم، عمي بف أحمد بف حجر العسقالني)ت
 )د.ت(، 7الديف الخطيب، در الكتب السمفية، ط يمحي

 ق(395)ت ، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد أبك ىالؿ العسكرمالفركؽ المغكية ،
 تحقيؽ: محمد أبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، )د.ط(، )د.ت(.
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  7م، دار الشؤكف الثقافية، طالفضاء الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا، د. إبراىيـ جندار ،
 ـ.4007

 شكاليات، د. إبراىيـ جندارم، دار تمكز، دمشؽ، ط  ـ.4073، 7الفضاء الركائي مفاىيـ كا 
  ،7سعد سعدكف حيدر، دار الحكار، سكرية طأالفضاء القصصي عند صبحي فحماكم ،

 ـ.4077
 سي، اتحاد الكتاب فمسفة المكاف في الشعر العربي )قراءة مكضكعاتيو جمالية(،د. حبيب مكن

 ـ.4007العرب، دمشؽ، 
  ،ـ.4001فف القص بيف النظرية كالتطبيؽ، نبيمة إبراىيـ، دار غريب لمطباعة كالنشر، بيركت 
 ـ.7912، 1فف القصة، د. محمد يكسؼ نجـ، دار الثقافة، بيركت، ط 
  ،ـ.4001الفف كاألدب، ميشاؿ عاصي، المكتب التجارم لمطباعة كالنشر 
  ق(، 239بالكراؽ)تسحؽ المعركؼ إحمد بف أبي يعقكب نديـ أبك فرج مالفيرست، ابف

 تحقيؽ: رضا تجدد، طيراف.
 7في السرد )دراسات تطبيقية(، عبد الكىاب الرقيؽ، دار محمد عمي الحامي، تكنس، ط ،

 ـ.7999
  في سردية القصيدة الحكائية)محمكد دركيش نمكذجان(، د. يكسؼ حطيني، اتحاد الكتاب

 ـ.4070 العرب، دمشؽ،
 ـ.4074، 77في النص الركائي العربي، أ.د. أبراىيـ جندارم، دار تمكز، دمشؽ ، ط 
  ،في نظرية الركاية )بحث في تقنيات السرد(، د. عبد الممؾ مرتاض، عالـ المعرفة

 ـ.7999الككيت،
 ،د. خالد حسيف حسيف، دار  في نظرية العنكاف، مغامرة تأكيمية في شؤكف العتبة النصية

 ـ.4001، دمشؽ، التككيف
  القارئ في النص، مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ، كتحرير: سكزاف ركبيف سميماف، إنجي

 ـ.4001، 7كزكسماف، ترجمة: حسف ناظـ، عمي حاكـ صالح، دار الكتاب الجديد، ط
  قاؿ الراكم)البنيات الحكائية في السيرة الشعبية(، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي، بيركت

 ـ.7991، 7ط
 7، دمشؽ، طدب كالنقد، د. شجاع مسمـ العاني، اتحاد الكتاب العربقراءات في اآل ،

 ـ.7999
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  ،القصة ديكاف العرب )قضايا كنماذج(، د. طو كادم، الشركة المصرية العالمية لمنشر
 ـ.4007، 7لكنجماف، مصر، ط

 ـ.7992، دمشؽ، القصة الشعرية في العصر الحديث، عزيزه مريدف، دار الفكر 
 كالحدكد(، سعيد يقطيف، الدار العربية لمعمـك ناشركف  كدقضايا الركاية العربية الجديدة)الكج

 ـ.4074، 7،بيركت، ط
  ،قضايا السرد عند نجيب محفكظ، كليد نجار، منشكرات دار الكتاب المبناني، المكتبة الجامعية

 ـ.7995، 7مكتبة المدرسة، بيركت، ط
 ـ. نماذج في النقد 7911كفؿ، دار النيضة، القاىرة، قضايا الفف القصصي، د. يكسؼ ن

 ـ.7919، 3األدبي كتحميؿ النصكص، إيميا سميـ الحاكم، دار الكتاب المبناني، ط
  ،ـ.7994قضايا القصة العراقية المعاصرة، عباس عبد جاسـ، كزارة الثقافة كاألعالـ، بغداد 
 حديث(، د. حكرية الخمميشي، دار الكتابة كاألجناس )شعرية االنفتاح في الشعر العربي ال

 ـ.4072، 7التنكير، بيركت، ط
 ـ.7991، 7الكالـ كالخبر  )مقدمة لمسرد العربي(، سعيد يقطيف، المركز الثقافي العربي، ط 
  ،لغة الحكار في القرآف الكريـ ، دراسة كظيفة أسمكبية، فكزم سييؿ نزاؿ، دار الجكىرة ، عّماف

 ـ.4003األردف، 
 ة تجميات الركح لمكاتب محمد نصار، د. عبد الرحيـ حمداف، مجمة الجامعة المغة في ركاي

 ـ.4009، 4، ع71اإلسالمية، فمسطيف، مج 
 ـ.4001، 3ما كراء الحجاب، فاطمة المرنيسي، ترجمة: أحمد صالح، دار حكراف، سكريا، ط 
 7ت، طسردم في الركاية، فاضؿ ثامر، دار المدل لمثقافة كالنشر، بيرك  -المبنى الميتا ،

 ـ.4073
  المتخيؿ السردم ، مقاربات نقدية في التناص كالرؤل كالداللة، عبد اهلل إبراىيـ، المركز الثقافي

 ـ.7990، 7العربي، بيركت، الدار البيضاء، ط
  مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص، ركالف بارت، ترجمة: منذر عياشي، مركز االنماء

 ـ.7993، 7الحضارم، ط
  المركز الثقافي العربي، بيركت، دب العربي، محيي الديف أبك شقرالكجيا األمدخؿ إلى سكسيك ،

 ـ.4005، 7ط
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 ر، دار الشؤكف الثقافية، كمدخؿ إلى نظرية القصة تحميالن كتطبيقان، سمير المرزكقي، جميؿ شا
 ـ.7991بغداد، 

 ة، بغداد.مدخؿ لجامع النص ، جيرار جينيت، ترجمة : عبد الرحمف أيكب، دار الشؤكف الثقافي 
 ـ.4001، 7المرآة كالنافذة، سمير خكراني، دار الفارابي، بيركت، ط 
  ـ.7990، الككيت، المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ، عبد العزيز حمكدة، عالـ المعرفةالمرايا 
  ،مرايا نرسيس األنماط النكعية كالتشكيالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، د. حاتـ الصكر

 ـ.7999، 7امعية لمدراسات كالنشر، بيركت، طالمؤسسة الج
 حققو: صالح الديف ق(977ؿ الديف السيكطي )تالمستظرؼ مف أخبار الجكارم، جال ،

 ـ.7911، 4المنجد، دار الكتاب الجديد، بيركت، ط
 5مصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخية، د. ناصر الديف األسد، دار المعارؼ، مصر، ط ،

 )د.ت(.
 محمد بريرم، جمة، عابد خنزندار، مراجعو تقديـلسردم، جيرالد برنس، تر المصطمح ا :

 ـ.4003، 7، القاىرة ، طمشركع القكمي لمترجمةال
  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، عبد الحميـ حفني، مطمع القصيدة العربية كداللتو النفسية

 ـ.7991
 ـ.4001، الحمة، ـ لمطباعةزة الخفاجي، دار األرقاالمفارقة في شعر الركاد، قيس حم 
 7مفاىيـ سردية، نزفيتاف تكدكركؼ، ترجمة: عبد الرحمف مزباف، منشكرات االختالؼ، ط ،

 ـ.4005
 4المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، د. جكاد عمي، ساعدت جامعة بغداد عمى نشره، ط ،

 ـ.7993
  ـ.7919، 4ط ،بيركت المنعـ تميمة، دار العكدة،مقدمة في نظرية األدب، عبد 
  مقدمة نظرية لنمكذج النكع النككم، نحك مدخؿ تكحيدم لحقؿ الشعريات المقارنة، تداخؿ

، جدار 7األنكاع األدبية، مؤتمر النقد الدكلي الثاني عشر، نبيؿ حداد كمحمكد درابسة، مج
 ـ.4009لمكتاب العممي، عّماف، األردف، كعالـ الكتاب الحديث، أربد، األردف، 

 ياسية في حكايات الؼ ليمة كليمة، أحمد محمد الشحاذ، دار الشؤكف الثقافية المالمح الس
 ـ.7991، 4العامة، بغداد، ط
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 الدار العربية عبد الكريـ شرفي (مف فمسفات التأكيؿ إلى نظريات القراءة )دراسة تحميمية نقدية ،
 ـ.4001، 7لمعمـك ناشركف، بيركت، ط

 الييئة المصرية (، تحقيؽ: مصطفى حجازمق592، اسامة بف منقذ )تالمنازؿ كالديار ،
 ـ.7994، 4العامة لمكتاب، القاىرة، ط

 لحبيب ىػ(، تقديـ كتحقيؽ: محمد ا192، حاـز القرطاجني )ت منياج البمغاء كسراج األدباء
 ـ.7911، تكنس، الخكجة، دار الكتب الشرقية

 نتشار العربي، بيركت، المنيج التككيني مف الرؤية إلى األجراء، د. رحمف غركاف، مؤسسة اال
 ـ.4070، 7ط
  تقديـ: د. لكيس ييو، ترجمة: مصطفى أبراىيـ مصطفىنحك ركاية جديدة، اآلف ركب غر ،

 عكض، دار المعارؼ، مصر.
  النص السردم عند الحطيئة كعمرك بف اأَلىتـ )دراسة سيميائية(، راضية لرقـ، منشكرات

 ـ.4075، 7ضفاؼ، االختالؼ، دار األماف، الرباط ط
  ،نظريات القراءة كالتأكيؿ األدبي كقضاياىا، د. حسف مصطفى سحمكؿ، اتحاد الكتاب العرب

 ـ.4007دمشؽ، 
  نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم جدلية الحضكر كالغياب، د. عبد العزيز شبيؿ، دار

 ـ.4007، 7محمد عمي الحامي، تكنس، ط
 جمة: محي الديف صبحي، مراجعة: د. حساـ ، تر ستيف كاريف، رينيو كيميؾ، أك ظرية األدبن

الخطيب، المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب كالعمـك االجتماعية، مطبعة خالد الطرايشي، 
 ـ.7914

  ،نظرية السرد الحديثة، كاالس مارتف، ترجمة: حياة جاسـ محمد، المجمس األعمى لمثقافة
 ـ.7999القاىرة، 

   جيرار جينيت كآخركف، ترجمة: ناجي مصطفى، التبئيرالسرد مف كجية النظر إلى نظرية ،
 ـ.7999، 7منشكرات الحكار األكاديمي، ط

  نظرية المكاف في فمسفة ابف سينا، حسف مجيد العبيدم، مراجعة كتقديـ: د. عبد األمير
 ـ.7991، 7األعسـ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ط

 شفسكي، ترجمة إبراىيـ الخطيب، تكماي )نصكص الشكالنييف الركس(. نظرية المنيج الشكم
 ـ.7994، ط، كتالشركة المغربية لمناشريف المتحديف ، مؤسسة األبحاث العربية، بير 
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 السرد(، محمد -الفضاء-، الزمفي)نماذج تحميمية مف النقد العربيالنقد البنيكم كالنص الركائ
 ـ.7997سكيرتي، أفريقيا الشرؽ، 

 ـ.7991، 7ف خالد عبد اهلل، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، طالنقد التطبيقي التحميمي، د. عدنا 
  )ـ.4070، 7، طكل، بيركت، طرائد السميكرمنقد الخطاب السمفي)ابف تيمية نمكذجان 
  ،نقد الركاية مف كجية نظر الدراسات المغكية الحديثة، نبيمة إبراىيـ، مكتبة غريب، مصر

 ـ.7992)د.ط(، 
 ـ.7993، 7مسدم، دار الطميعة، بيركت، طالنقد كالحداثة، عبد السالـ ال 
  ،المؤسسة النيايات المفتكحة، دراسة نقدية في فف أنطكاف تيشككؼ القصصي، شاكر النابمسي

 ـ.7995، 4، طالعربية لمدراسات كالنشر، بيركت
 د.ت(7نيج البالغة، شرح محمد عبده، دار المعرفة، بيركت، ط( ، 
  ـ.4075كيؿ، شعيب حميفي، دار رؤية، القاىرة، ىكية العالمات في العتبات كبناء التأ 
  ،الكاقع كالتخييؿ، أبحاث في السرد تنظيران كتطبيقان، د. مرسؿ فالح العجمي، نكافذ المعرفة

 ـ.4072الككيت، 
 سعيد الغانمي، المركز الثقافي الكجكد كالزماف كالسرد، بكؿ ريككر، ديفيد كركد، ترجمة :

 ـ.7999: 7العربي: ط
 7في الركاية، عبد المطيؼ محفكظ، دار اليسر، الدار البيضاء، المغرب، ط كظيفة الكصؼ ،

 ـ.7999
 ثانيًا : املعجمات واملوسوعات 

  ىػػػ(، الػػدار المصػػرية لمتػػأليؼ  310تيػػذيب المغػػة، أبػػك منصػػكر محمػػد بػػف احمػػد األزىػػرم )ت
 ـ.7912كالترجمة، 

 (، تحقيؽ: ميدم المخزكمػي، ك ىػ 715العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت
 ـ.7995عالـ، بغداد، د. إبراىيـ السامرائي، كزارة اإل

  كشاؼ اصػطالحات الفنػكف، محمػد عمػي التيػانكم، تحقيػؽ: رفيػؽ العجػـ، عمػي دحػركج، مكتبػة
 ـ.7991، 7لبناف، بيركت، ط

 صػػرم ، دار، ابػػك الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر األفريقػػي الملسػػاف العػػرب 
  .، ) د. ت(صادر، بيركت، )د. ط(
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 ىػػ(، مكتبػة لبنػاف، بيػركت، 110المصباح المنير، أحمد بػف محمػد بػف عمػي الفيػكمي المقػرئ)ت
 ـ.7991)د.ط(، 

 ىػ(، مطبكعات دار المأمكف، مصر، )د.ط(، )د.ت(.141معجـ األدباء، ياقكت الحمكم )ت 
 ة: عبػد القػادر المييػرم، كّحمػاد دكمينيؾ منغػك، ترجمػ -معجـ تحميؿ الخطاب، بياتريؾ شاركدك

حّمػػػػكد، مراجعػػػػة: صػػػػالح الػػػػديف الشػػػػريؼ، المركػػػػز الػػػػكطني لمترجمػػػػة، دار سػػػػينا تػػػػرا، تػػػػكنس، 
 ـ.4009

 ـ.4070، 7معجـ السرديات، محمد القاضي كآخركف، الرابطة الدكلية لمناشريف المستقميف، ط 
 مبنػػػػػاني، بيػػػػػركت، معجػػػػػـ المصػػػػػطمحات األدبيػػػػػة المعاصػػػػػرة، د. سػػػػػعيد عمػػػػػكش، دار الكتػػػػػاب ال

 ـ.7995، 7سكشبريس، الدار البيضاء، ط
  معجػػػـ المصػػػطمحات األدبيػػػة، ابػػػراىيـ فتحػػػي، المؤسسػػػة العربيػػػة لمناشػػػريف المتحػػػديف، مطبعػػػة

 التعاضدية العالمية لمطباعة كالنشر، تكنس، صفاقس، )د.ط(، )د. ت(.
 ،7بيػػركت، ط معجػػـ المصػػطمحات البالغيػػة كتطكرىػػا، أحمػػد مطمػػكب، مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف ،

4077  . 
  ،معجػػـ مصػػطمحات نقػػد الركايػػة، د. لطيػػؼ زيتػػكني، مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف، دار النيػػار لمنشػػر

 ـ.4003، 7بيركت، ط
 ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد السػالـ 795تالحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا ) معجـ مقاييس المغة، أبػك

 ىػ. 7319محمد ىاركف، دار أحياء الكتب العربية، القاىرة، 
 ـ.4002، 2عجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، مصر، طالم 
 ،ـ.4009مكسكعة السرد العربي، عبد اهلل إبراىيـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت 
  ،مكسػػػكعة المصػػػطمح النقػػػدم، ترجمػػػة: عبػػػد الكاحػػػد لؤلػػػؤة، المؤسسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات كالنشػػػر

 ـ.7993، 7ط
 ثالثًا : الدوريات واجملالت

 39د كالغػػكاص، تجػػاكر االنمػػاط أـ تجػػاكر األجنػػاس، صػػابر الحباشػػة، مجمػػة المػػكرد، مػػجاألسػػ ،
 .4077، 4ع
 7، تػػكدكركؼ، ترجمػػة كتقػػديـ: محمػػد بػػرادة، مجمػػة الثقافػػة األجنبيػػة، عأصػػؿ األجنػػاس االدبيػػة ،

 ـ.7994السنة الثانية، 
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 كتػػاب األدب  بحػث فػػي األصػػكؿ األكلػػى لمركايػة العربيػػة، فػػاركؽ خكرشػػيد، بحػث منشػػكر ضػػمف
 ـ.7991، 7العربي تعبيره عف الكحدة كالتنكع، مركز دراسات الكحدة العربية، ط

 ( 74077بنيػػة الجممػػة االسػػتياللية فػػي القصػػة القصػػيرة، ياسػػيف النصػػير، مجمػػة األقػػالـ، ع ،)
 ـ.7999

 ىػدل الصػحناكم، يدة عػذاب الحػالج لمبيػاتي نمكذجػان البنية السردية في الخطاب الشعرم، قص ،
 ـ.4073، 4+7، ع49مة جامعة دمشؽ، مجمج

  البنيػة السػردية لمخبػر فػي كتػػاب بالغػات النسػاء، د. عقيػؿ عبػػد الحسػيف، مجمػة أبحػاث البصػػرة
 .7، ع34لمعمـك اإلنسانية، مج

 1تراث الحب في األدب العربي قبؿ اإلسػالـ، د. عػادؿ جاسػـ البيػاتي، آداب المستنصػرية، ع ،
 ـ.7990

  القديـ، شعر امرئ القيس انمكذجان، أ.ـ.د. محمد سعيد حسيف مرعي، الحكار في الشعر العربي
 ـ.4001، نيساف، 3، ع72مجمة كمية التربية، جامعة تكريت، مج

  ،حكؿ مدلكالت رمكز المرأة في مقدمة القصيدة العربية قبؿ اإلسالـ، د. محمكد عبد اهلل الجادر
 ـ.7990 ، تشريف األّكؿ،2، ع37مجمة المجمع العممي العراقي، مج

  ،الخبػػر التػػاريخي عنػػد مػػؤرخي المسػػمميف، د. عبػػد المػػنعـ ناصػػر، مجمػػة المػػؤرخ العربػػي، بغػػداد
 ـ.7999، 73ع، س32

  رمزيػػة الطمػػؿ كالمػػرأة فػػي القصػػيدة العربيػػة قبػػؿ اإلسػػالـ، د. يحيػػى زكػػي عبػػد طػػو، مجمػػة كميػػة
 ـ.4077، 10التربية األساسية، ع

 شػػػكاليات التجنػػػيس كالتمثيػػػؿ كا ، 39ع  ،بػػػراىيـ، عالمػػػات فػػػي النقػػػدإلنشػػػأة، عبػػػد اهلل الركايػػػة كا 
 ـ.400

 707السرد القصصي في شعر أبي تمػاـ، د. سػالـ أحمػد أحمػد خمػؼ، مجمػة كميػو اآلداب، ع ،
 ـ.4009

  العجائبي فػي ركايػة الطريػؽ إلػى عػدف، د. فيصػؿ غػازم النعيمػي، مجمػة جامعػة تكريػت لمعمػـك
 ـ.4001، 4، ع72اإلنسانية، مج

 ـ.7992، ربيع 7، ع73، عبد الممؾ مرتاض، مجمة فصكؿ، مجلؼ ليمة كليمةعرض كتاب ا 
 ،)ـ.د. عمػي متعػب جاسػـ، ـ.د.  فاعمية المكاف في الصػكرة الشػعرية )سػيفيات المتنبػي إنمكذجػان

 ـ.4009، 20منى شفيؽ تكفيؽ، مجمة ديالى، ع 
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 ـ.7994، 2، ع4، مجقصصي، شكرم محمد عياد، مجمة فصكؿفف الخبر في تراثنا ال 
  ،مػػا ألػػؼ عػػف النسػػاء، صػػالح الػػديف المنجػػد، بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة المجمػػع العممػػي العربػػي

 ـ.7927، لسنة 71سكرية، مج
  ،مػػدخؿ إلػػى تحميػػؿ خطػػاب الرحمػػة العربػػي، سػػعيد يقطػػيف، مجمػػة األقػػالـ، دار الشػػؤكف الثقافيػػة

 ـ.7993(، 1-5بغداد، ع )
 مجمػػة ي عفيفػػي، راجعيػػا: جػػابر عصػػفكر: عمػػمقدمػػة لدراسػػة المػػركم لػػو، جيرالػػدبرنس، ترجمػػة ،

 .4، ع74فصكؿ، مج
  مقكالت السرد األدبي، تكدكركؼ، ترجمة: الحسيف سحباف كفػؤاد صػفا، مجمػة آفػاؽ المغػرب، ع

 ـ.7999(، 9،9)
 ـ.7990، 9المكاف في الركاية، ياسيف النصير، مجمة آفاؽ عربية، ع 
 ـ.4073، شتاء 7السنة الثانية، ع، لحداثة ، فاضؿ ثامر، مجمة الككفةميتا سرد ما بعد ا 
  نظرية األجناس األدبية في القرف العشريف، ىيذركبرك، ترجمة: باقر جاسـ محمد، مجمة الثقافة

 ـ.7991، 79، س2-3األجنبية، بغداد، ع
 (74-77نظـ صكغ المتف الركائي، عبد اهلل إبراىيـ، مجمة األقالـ، ع ،)ـ.7999 
 ّكؿ، د. كمػػاؿ عبػػد الفتّػػاح حسػػف، جامعػػة تكريػػت، كميػػة ىجػػاء الزكجػػة فػػي العصػػر العباسػػي األ

 ـ.4001، كانكف األّكؿ 3، س9، ع3التربية، مج
 77الكظيفتػاف المغكيػة كالمرجعيػة فػي الركايػة المغربيػة، سػعيد عمػكش، آفػاؽ عربيػة ، بغػػداد، ع ،

 ـ.7990، 75س

 رابعًا : الرسائل واألطاريح

 اس بػف األحنػػؼ ، عميػو خػكني، رسػالة ماجسػػتير األبعػاد الدالليػة لمحػكار الشػعرم فػػي ديػكاف عبػ
 ـ.4073-ىػ 72-32مقدمة إلى جامعة محمد خضير، كميو اآلداب، الجزائر، 

  بنية الخطاب الركائي عند غادة السػماف )مقاربػة بنيكيػة(، زىيػرة بنينػي، أطركحػة دكتػكراه مقدمػة
 ـ.4009إلى جامعة العقيد الحاج لخضر، كمية اآلداب، 

 (، زينػػػب جاسػػػـ محمػػػد، رسػػػالة 7999-7990فػػػي الشػػػعر العراقػػػي الحػػػديث )  البنيػػػة الدراميػػػة
 ـ.4007ماجستير مقدمة إلى جامعة القادسية كمية اآلداب، 

  بنية النص في جامع كرامات االكليػاء، عفػاؼ نػكرة، رسػالة ماجسػتير مقدمػة إلػى جامعػة مكلػكد
 ـ.4077معمرم، كمية اآلداب، 
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 ديث فػػي العػػراؽ ، رعػػد طػػاىر بػػاقر، أطركحػػة دكتػػكراه التنػػاص فػػي القػػص الركائػػي العربػػي الحػػ
 ـ.4004-ق7243مقدمة إلى جامعو القادسية ، كمية اآلداب 

  جمػػاؿ مجنػػاح، أطركحػػة دكتػػكراه 7910دالالت المكػػاف فػػي الشػػعر الفمسػػطيني المعاصػػر بعػػد ،
 ىػ.7249-ىػ7249، باتنو، الجزائر، خضرمقدمة إلى جامعة الحاج ل

 دكتػكراه مقدمػة إلػى  خالء انمكذجان(، فادية مركاف أحمد الكنسة، أطركحػةالسرد عند الجاحظ )الب
 ـ.4002، كميو اآلداب، جامعو المكصؿ

  السرد في قصص أنػكر عبػد العزيػز القصػيرة، نفمػة حسػف أحمػد العػزم، رسػالة ماجسػتير مقدمػة
 ـ.4005إلى جامعة المكصؿ، كمية  التربية، 

 راسػػة فػػي الػػنص المػػكازم(، فػػرج عبػػد الحسػػيب محمػػػد عتبػػة العنػػكاف فػػي الركايػػة الفمسػػطينية )د
 ـ.4003، فمسطيف، كمية اآلداب -اح، نابمسمالكي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النج

  كتػاب بالغػات النسػاء البػػف طيفػكر دراسػة نقديػػة، مسػعكدم سػعاد، رسػػالة ماجسػتير مقدمػة إلػػى
سػػـ المغػػة كاالدب العربػػي، قنسػػانية، جامعػػو مكلػػكد معمػػرم يتنرنػػي كزك، كميػػة اآلداب كالعمػػـك اإل

 ـ.4074
 أحمػػػػد رحػػػػيـ كػػػػريـ الخفػػػػاجي )رسػػػػالة المصػػػػطمح السػػػػردم فػػػػي النقػػػػد اأَلدبػػػػي العربػػػػي الحػػػػديث ،

 مقدمة إلى جامعة بابؿ، كمية التربية. ماجستير(
  المكػػاف كداللتػػو فػػي الركايػػة العراقيػػة، رحػػيـ عمػػي جمعػػة الحربػػي، أطركحػػة دكتػػكراه مقدمػػة إلػػى

 .ـ4009كميو اآلداب،  جامعو بغداد

  مالمح السرد في النص الشعرم القديـ مف خالؿ المفضػميات، عمػر بػك فػاس، رسػالة ماجسػتير
 ـ.4009مقدمة إلى جامعة منتكرم قسنطينة، كمية اآلداب، 

  نظاـ التأليؼ في نشكار المحاضرة كأخبار المذاكرة ألبي عمي المحسف بف عمػي التنػكخي، كليػد
 ـ. 4073الة ماجستير مقدمة إلى جامعة البصر، كمية اآلداب، مزىر انتيش الصخي، رس

 خامسًا : املواقع اإللكرتونية

  اسػػػػػتدعاء الطمػػػػػؿ )الكتابػػػػػة كالحكايػػػػػة(، عػػػػػالي القريشػػػػػي، مقػػػػػاؿ فػػػػػي جريػػػػػدة الرياض)النسػػػػػخة
 .www.alriyadh.comاإللكتركنية( 

 أخبػػار النسػػاء البػػف قػػيِّـ الجكزيػػة، د. فاديػػة مػػركاف أحمػػد الكنسػػة  االسػػتيالؿ السػػردم فػػي كتػػاب
www.huroof.org . 

 الجنس في التراث العربي)الجزء السادس(، سردار محمد سعيد www.risalathhob.com. 

http://www.alriyadh.com/
http://www.huroof.org/
http://www.huroof.org/
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  ،الخطػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػبقي عنػػػػػػػػد العػػػػػػػػرب، رفعػػػػػػػػة مكانػػػػػػػػة الجسػػػػػػػػد فػػػػػػػػي التػػػػػػػػراث، حسػػػػػػػػف عبػػػػػػػػاس
www.blogspot.com 

 الجماليػة، د. عبػد الكىػاب شػعالف ، البنيػة السكسػيك ثقافيػة كالخصكصػياتالسرد العربي القػديـ ،
 .www.startimes.comالجزائر،

 عر كالسرد، جدلية تاريخية مستمرة، عمي اإلمارة الشwww.inciraq.com. 
 .فػػػف الخبػػػػر فػػػي التػػػػراث النثػػػرم القػػػػديـ)المفيـك كالتطػػػكر(، حنػػػػاف المػػػدراعي، مجمػػػػة الرافػػػد 

www.arrafid.ae/arrafid/f1-11-2040.htm. 
  اإلسالميالقكادة في العصر www.redqatar.wordpress.com . 
  زاؿ النقػد لػدينا متخمفػان كشػاحبان، لقاء مع شيخ قصاصي المكصػؿ القػاص أنػكر عبػد العزيػز، مػا

 .Almadapaper.net : حسف أحمد العربي،نقمو
 .مف أشكاؿ السرد في تراثنا العربي، د. جماؿ حسيف حماد، ممتقى رابطة الكاحة األدبية 

www.rabitat-alwaha.net 

http://www.startimes.com/
http://www.inciraq.com/
http://www.arrafid.ae/arrafid/f1-11-2040.htm
http://www.redqatar.wordpress.com/
http://www.rabitat-alwaha.net/
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Abstract  
  

After has been presented in this research from the familiar narrative 

of the evidence in the books of women and slaves conclude our reading 

news stand at the most important findings of the research, which can be 

summarized as follows: 

The subject of the woman  formed one of the main aspects of the 

authorship of the Arabs, as I took a space of their thinking and what those 

works that draw, as in women is only evidence of the care with which 

notified her, the woman and that she was the focus of those texts, but her 

presence was as meaningless reproduced by the other (man) tried woman 

harboring a pattern counter - reaction to the direction of the other - in those 

texts, it is revealed through easily obtainable to the reins, and  to move the 

events as a real actor who stand behind them, the presence of women all 

walks of life at the household level format (motherland , wife, daughter, 

and sister), or social (free, and the nation), and the intervening levels of 

roles (Sahabih, or Khalifa, wife of  Khalifa, lover , ....), which gave a clear 

picture of the  nature complexes experienced by those women, that were 

not written news (women and slaves News) specialized news, so the 

narrative of sex, and that was suggested by the title, but also included 

various v written and sundry as speech , Proverbs,  rare, and the story. 

News form problematic materialism for belonging to multiple fields of 

knowledge, that multiculturalism has made the news rehearse sex 

knowledge belongs to him, the news narrative is one of those cognitive 

fields belonging to him, the news narrative is one of those fields of 

knowledge, and I mean the smallest unit  built in the narrative, it is the 

nucleus that It consists of them spoken. I agreed and wrote the women 

slain in the news a lot of news, as it deliberated specific news and drafting 
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some of which differed from the last book. The book Women news to the 

son of the most nuts values verdicts in terms of technical drafting and 

construction compared to other books written by women and slaves news. 

 

News belong in its structure  to classic narrative, as it dominated the 

narrator education and the structure of the event that is going on according 

to a hierarchical system, and the reference characters are predominant in 

the books of news followed the  characters, and then the miraculous which 

was  less-frequently not from the rest of the species were distributed places 

in the books News between the closed and open they are mostly realistic 

places specific frameworks and geographically belong. There were almost 

phase between the phenomenon , to  stand from the tomb as it may be cited 

as the past both as raises  and belonging news to classic narrative did not 

prevent the existence of the paradoxes at the level of time and the news is 

not necessarily going forward to what is happening to recover and 

anticipate in the narrative structure has a dialogues in the books news 

about culture and awareness of having a language which enabled it to 

overcome the linguistic persuasion. 
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