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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                  

ـــة       ٌّ  جامعـــــة القادس

ٌّة اآلداب            كل

ٌّة        قسـم اللؽة العرب

 

ٌ   األنواع   ناء  ب   آلٌات    ة  النثر
 هـ(4ٙٗ)ت  للّصفدي التراجم   فً كتب   دراسة  

 

مرسالٌة   بها الّطالبُ  تقدَّ

 أحمد علً جفات
ٌِّة اآلداِب بجامعة القادسٌة وهً جزٌء  إلى ٌِّة فً كل مجلِس قسِم اللؽِة العرب

ٌّة وآداِبها/أدب من متطلّبات نٌل شهادة "  الماجستٌر" فً اللؽِة العرب

 بإشراؾ

 د. شٌماء خٌري فاهم . أ

 

 م 4ٕٔٓ - ٕٙٔٓهـ                              1ٖٗٔ - 4ٖٗٔ
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 املشرف
ُ
 جوصية

 األنواع بناء آليات ))ػبػ الموسومة الرسالةىذه أشيُد أفَّ إعداَد 
، جرى ((  " ىػٗٙٚ ت"  لمّصفدي التراجـ كتب في دراسة النثرّية،
جامعة القادسّية، اآلداب/ في قسـ المغة العربّية بُكميَّةِ إشرافي تحت 

الماجستير، في المغة العربّية  نيؿ شيادةوىي جزٌء مف متطّمبات 
 ./أدبوآدابيا

 

 التوقيع                                              

 المشرؼ: أ. د. شيماء خيري فاىـ

                                       /   / 

 بناًء عمى التوصيات المتوافرة، ُأرشِّح ىذه الرسالة لممناقشة.

 

 التوقيع                                                  

 حاـز الكالبيـ. د.  . أ

 رئيس قسـ المغة العربّية

                                                    /   /  
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ْر لً  (ٕ٘) َقاَل َربِّ اشرح لًِ َصْدِري}}  ٌَسِّ َو

ن لَِّساِنً (ٕٙ) أَْمِري  {{ (2ٕ) واحلل ُعْقَدًة مِّ

ًّ العظٌم  صدق هللا العل

 2ٕ - ٕ٘:  طه        
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ُ
 اإلهداء

.. وىما ينتظراف حصاد زرعيما  -  إلى والديَّ
إلى أستاذتي الدكتورة شيماء خيري فاىـ..   -

التي طالما ألححت عمييا بكثرة أسئمتي، فكانت 
 عمى ولدىا ةوالدة صبور 

إلى زوجي وقد شاركتني اليـّ والتعب طيمة مّدة  -
 دراستي.

 ىذا إنجاز في لي إلى أخوتي ... لمؤازرتيـ -
 المضني... العمؿ

 إلييـ جميعًا أىدي بحثي ىذا...
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 شكر وجقدير

العرفاف إلى اّلذيف لـ يضّنوا عمّي بمحّبتيـ وكرميـ الوافر عف طريؽ و أتقدـ بالشكر الجزيؿ 

بعد اهلل سبحانو وتعالى والرسوؿ  –المساعدة والتشجيع وزرع األمؿ. والشكر األّوؿ أتوجو بو 

إلى عميد كمّية اآلداب المحتـر األستاذ الدكتور ياسر عمي عبد  –األطيار  بيتالالكريـ وآؿ 

الخالدي . يتموه شكٌر خاّص لمسيد رئيس قسـ المغة العربية األستاذ المساعد الدكتور حاـز 

 الكالبي.

لعربية جميعًا، ة االمغ قسـ اآلداب في كمية األفاضؿ إلى أساتذتيميف وشكري واحترامي الجزي

لفضميـ الكبير، وأخّص منيـ بالذكر األستاذ الدكتور شاكر التميمي، واألستاذ الدكتور سالـ 

، الياسرياألوسي، واألستاذ المساعد الدكتور حسيف الشمري، واألستاذ المساعد الدكتور حساـ 

 .جاسـواألستاذ المساعد الدكتورة ىياـ عبد زيد، واألستاذ المساعد الدكتورة زينب 

لألصدقاء األعّزاء الدكتور سالـ جمعة، والسيد لزمالئي في الدراسات العميا، و  شكروأتقّدـ بال

 وأناروا الشخصّية، مكتباتيـ أبواب لي فتحوا الذيف مصطفى ىاتؼ برييي، والسّيد عمي جواد،

كمالو في مساعدةال لي اقدمو و  ،واألخوّية العممّية بنصائحيـ البحث  .إتماـ البحث وا 

خوات األكاـر في مكتبة كمية واأل خوةألالجزيؿ لشكر تقّدـ بالوال يفوتني في ىذا المقاـ أف أ

  .الحيدرّية في النجؼ األشرؼ مكتبة، والة في الديوانية، والمكتبة العامّ كزية، والمكتبة المر اآلداب

 .الدعاء سميع إّنوفجزاىـ اهلل عّني جميعًا خير جزاء المحسنيف، 

 الباحث
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 احملحوياتثبث 

 الصفحة الموضوع

 ت -أ  المقّدمة

ٌّة ( التمهٌد  ٕٔ - ٔ ) مقاربات تؤسٌس

ٌّة الجن -ٔ  ٔ وعـــس والنــــــإشكال

 ٗ التراجم )مقاربة فً المفهوم( -ٕ

 2 الصفدّي وكتبه فً )التراجم( -ٖ

 2ٗ - ٖٔ الفصل اآلّول: الخبر 

 ٖٔ توطبة 

 ٕٔ - ٗٔ أنواع الخبر:  المبحث األّول 

 ٗٔ الخبر الواقعً األلٌؾ -ٔ

ًّ  -أ               ٘ٔ الخبر التارٌخ

 ٘ٔ ًّ ــــالخبر األدب -ب   

 ٙٔ ًّ ـــــــــــالخبر المنام -ٕ

 1ٔ ًّ ــــــــــالخبر التخٌٌل -ٖ

ل -ٗ ٌّ  1ٔ ًـــــــــــالخبر التخ

 2ٖ - ٕٕ : آلٌات البناء الهٌكلً المبحث الثانً 

 ٕٕ اإلسناد -ٔ

 ٕٙ االستهبلل -ٕ

 1ٕ الفصُل والوصلُ  -ٖ

 ٕٖ الخاتمة -ٗ

 ٖ٘ دور الشعر فً بناء الخبر -٘

 2ٗ - 1ٖ المبحث الثالث : عناصر البناء السرديّ  

 1ٖ دث فً الخبرـــــبناء الح -ٔ

 ٓٗ بناء الشخصٌة فً الخبر -ٕ

 ٖٗ ن فً الخبرــــــبناء الزم -ٖ

 ٘ٗ ان فً الخبرـــــبناء المك -ٗ

 1٘ - 1ٗ الفصل الثانً: الحكاٌة 

 1ٗ توطبة 

 ٖٙ - ٓ٘ المبحث األّول: أنواع الحكاٌة 

 ٓ٘ اّدةـــــالحكاٌة الج -ٔ



1 
 

 ٖ٘ ةـــالحكاٌة المرح -ٕ

ٌّةـالحكاٌة العجاب -ٖ  ٙ٘ ب

ٌّة -ٗ  1٘ الحكاٌة التفسٌر

 1٘ - ٗٙ المبحث الثانً : عناصر البناء السردي 

 ٗٙ بناء الحــــــدث فً الحكاٌة -ٔ

 1ٙ الحكاٌةبناء الشخصٌــة فً  -ٕ

 2ٖ الحكاٌةبناء الزمــــــن فً  -ٖ

 1ٕ الحكاٌةبناء المكــــــان فً  -ٗ

 2ٔٔ - 1ٙ الفصل الثالث: النادرة 

 1ٙ توطبة 

 ٘ٓٔ - 1ٔ أنواع النادرة المبحُث األّوُل : 

ٌّة -ٔ  1ٔ النادرة االجتماع

ٌّـــة -ٕ  1ٗ النادرة السٌاس

ٌّــــة -ٖ  1ٙ النادرة الجنس

ــــــة -ٗ ٌّ  12 النادرة الدٌن

ـــــة -٘ ٌّ  ٓٓٔ النادرة اللؽو

 ٔٓٔ األجوبة المسكتــة -ٙ

 2ٔٔ - ٙٓٔ عناصر البناء السرديّ المبحث الثانً:  

 ٙٓٔ ــدث فً النادرةـبناء الحـــــــ -ٔ

ٌّة فً الن -ٕ  2ٓٔ ادرةـــــبناء الشخص

 ٔٔٔ بناء الزمـــــــــــن فً النادرة -ٖ

 ٘ٔٔ ان فً النادرةـبناء المكـــــــــ -ٗ

 1ٙٔ - 1ٔٔ الفصل الرابع: الرسائل 

 1ٔٔ توطبة 

 1ٖٔ - 1ٔٔ المبحث األّول: أنواع الرسابل 

ٌّة        1ٔٔ أّوالً: الرسابل الدٌوان

 1ٔٔ التوقٌعات -ٔ

 ٕٕٔ التقالٌد -ٕ

 ٖٕٔ المراسٌم -ٖ

 ٕٗٔ أنواع أخرى -ٗ

 ٕٗٔ البشارات - أ

 ٕٙٔ العهد - ب

 ٕٙٔ المنشور - ت
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 2ٕٔ الصداق - ث

ٌّة ثانٌاً : الرسابل        1ٕٔ اإلخوان

 1ٕٔ اإلستجازات واإلجازات -ٔ

 ٖٓٔ التقارٌظ -ٕ

 ٖٔٔ التعازي -ٖ

 ٕٖٔ األلؽاز -ٗ

 ٖٗٔ العتاب واالعتذار -٘

 ٖ٘ٔ رسابل الشوق والموّدة -ٙ

 ٖٙٔ رسابل الشكر -2

ٌّة        2ٖٔ ثالثاً : الرسابل الوصف

 1ٙٔ - ٓٗٔ المبحث الثانً : آلٌات بناء الرسابل 

 ٓٗٔ البنابًاألداء أّوالً:       

ًّ الخاص -ٔ  ٓٗٔ البناء الهٌكل

ًّ العام -ٕ  ٘ٗٔ البناء الهٌكل

 ٔ٘ٔ ثانٌاً : األداء البٌانً      

 ٔ٘ٔ التشبٌه -ٔ

 ٗ٘ٔ االستعارة -ٕ

 2٘ٔ المجاز -ٖ

 1٘ٔ الكناٌة -ٗ

      : ًّ  1ٙٔ - ٓٙٔ ثالثاً : األداء اإلٌقاع

ْجع -ٔ  ٓٙٔ السَّ

 ٕٙٔ الجناس -ٕ

 ٖٙٔ االقتباس والتضمٌن -ٖ

 ٙٙٔ والمقابلةالطباق  -ٗ

 2ٓٔ - 1ٙٔ والنتائج الخاتمة

 1٘ٔ - 2ٔٔ راجعثبت المصادر والم

ٌّة  A - C ملخص الرسالة باللؽة االنجلٌز
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 المقّدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رّب العالمٌن، والصبلة والسبلم على خٌر األنبٌاء والمرسلٌن، محّمد األمٌن صلّى 

 قٌام ٌوم الدٌن. إلىهللا علٌه وعلى آله الطاهرٌن وصحبه المنتجبٌن، 

 وبعد:

فبل ٌخفى أّن الخوض فً قضاٌا التراث ومتونه أصبح ال ٌستهدؾ تكرار النتابج 

ٌّة ا إعادة قراءة مظاهر الموروث من  إلىلجاهزة، بقدر ما ٌرمً واستعراض المقوالت النقد

ٌّات البحث وأدواته المّتبعة فً تفكٌك مسارات  إلىزاوٌة مؽاٌرة، سعٌاً  الخروج بنتابج تنسجم وآل

ٌّة تعمل على تكدٌس أجناس  ٌّة التً تّم إنجازها على وفق منظورات موسوع المدّونات التراث

ٌّة والمحّددة متقاربة وسرد مصطلحات مجاورة  ٌّة التعرٌف ٌّة الهو تشتبك مع بعضها، بسبب ضباب

ٌٍّة جدٌرة  لكّل مصطلٍح، كما نعٌشه الٌوم، األمر الذي ٌجعل الدراسة تنطوي على مؽامرٍة معرف

ٌّة ناضجة.  باالهتمام، والتسلّح بؤدوات بحث

ًّ كنوز ي الباحثٌن حّتى الٌوم، كثٌرة لم تمتّد إلٌها أٌد اً ومّما ال شّك فٌه أّن فً التراث العرب

ومن ذلك كتب )التراجم( للصفدّي، فهً بؤمّس الحاجة للدراسة والتنقٌب، والتقلٌب فً زواٌاها 

ٌّة ٌنضوي تحتها  المتعّددة، بقراءات جدٌدة ورإى مختلفة، فقد زخرت هذه الكتب بؤجناس نثر

 من األنواع. كثٌرٌ 

لٌه أستاذته المشرفة الدكتورة عرضت عحٌن رؼب الباحث فً اختٌار موضوع لرسالته، 

شٌماء خٌري الموضوع وشّجعته على اختٌاره، فقرأ كتب )التراجم( للصفدّي وعاٌن ما اشتملت 

ٌّة كثٌرة، تشّكل ملمحاً بارزاً ٌمكن دراسته، فضبلً عن أّنها تضّمنت  علٌه من أجناس وأنواع نثر

ومكوناته وأسالٌبه. دعا ذلك كلّه من مبلمح السرد وآلٌاته، بصورة تسمح بفحص عناصره  اً كثٌر

ٌّة فً كتب )التراجم( للصفدّي ، التً قد شّكلت  لىالوقوؾ ع إلىالبحث  أظهر األنواع النثر

 ملمحاً بارزاً ٌمكن دراسته ، مّتخذٌن كثرة الورود معٌاراً لترتٌب دراستها.

ٌّة الرامٌة  ات )التراجم( تحدٌد األجناس التً تنضوي تحت مدون إلىتنطلق القراءة النقد

ٌّة، مع  ًّ فً مقاربة الظاهرة األدب ًّ ٌعتمد أدوات المنهج البناب للصفدّي، من منظور إجراب

ٌّما أداتً الوصؾ والتحلٌل، االنفتاح على مناهج أخرى، باستثمار أدواتها واإلفادة منها،  فقد ال س

ٌّة الكاشفة لجوهر النّص، واستعا ًّ على استثمر الباحث تجلٌّات البنٌات السرد ن بالمنهج التارٌخ
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ًّ ال سٌما وأّن البحث قد اش ٌّة فً إطارها الزمن ٌّة مدّ مل على تاستجبلء بعض األنواع النثر ة زمن

طوٌلة امتدت ألكثر من ثمانٌة قرون تقرٌباً، فكان التارٌخ وسٌلة لفهم النصوص والتعّرؾ على 

 . ( وتطورهاعند الحدٌث عن نشؤة )التوقٌعات التطّور الذي لحق بها، كما لحظناه

ٌّات  إلىوهكذا فقد سعت الدراسة  ٌّة وآل وضع الٌد على مكونات بنٌة األنواع النثر

ٌّة، فكان  ٌّة فٌها، عن طرٌق االفادة من أدوات جملة من المناهج النقد ٌّات السرد تنظٌمها والتقن

النثري وإطاره الذي ٌنتظم تحته، مّما جعل من أجل تحدٌد زواٌا النوع هذا التنّوع فً المناهج 

ٌّة تسعى  ًّ ٌستثمر مجموعة أدوات تنسجم مع طبٌعة المتن  إلىالقراءة النقد تولٌؾ منهج إجراب

ًّ المخصوص، سٌعمل  عند  -موضوع الدراسة ، ذلك أّن المنهج المعّد مسبقاً بجهازه االصطبلح

ٌّة تسعى على وضع  -تطبٌقه على مجموعة متباٌنة من النصوص  ٌّة وأدواٍت قسر إجراءات تعسف

إخضاع المتن لئلطار الذي ُصّمم المنهج ألجله. ومن هنا كان على الموضوع المراد دراسته  إلى

أن ٌفرض على المنهج األدوات المناسبة لتحلٌله وكشؾ مساراته واستكناه مضامٌنه الثاوٌة فً 

 عمق طبقاته عبر ممارسة مرنة وواضحة المعالم.

م )التمهٌد( على وقد ان ٌّة ضّمت تمهٌداً موجزاً وأربعة فصول. قُسِّ تظم البحث على هٌكل

ٌّة  إلىثبلثة محاور تشّكل عتبة الولوج  اً إلشكال ٌّ ُصْلِب الموضوع، وتحاول أن توفر إٌضاحا أول

الجنس والنوع، فضبلً عن محاولتها التمٌٌز بٌن الترجمة والسٌرة، وإعطاء نبذة مختصرة عن 

 مع التعرٌؾ بكتبه فً التراجم. الصفديّ 

دراسة جنس )الخبر( عن  إلىنتقل الباحث فً )الفصل األّول( ٌبعد االنتهاء من التمهٌد 

طرٌق ثبلثة مباحث، ٌتعّرض األول لِـ)أنواع الخبر فً كتب التراجم للصفدي(، فٌكون الحدٌث 

ًّ والؽرٌب والعجٌب، فإذا تّم له ذلك انتقل  ًّ والمنام المبحث الثانً، الذي ٌمّثل  إلىعن الواقع

الركٌزة التً ٌقوم علٌها الخبر، وهو )آلٌات البناء الهٌكلً للخبر(، فلكً ٌتم التعّرؾ بشكٍل 

ٌُتطلّب بدءاً  ٌّة عناصره،  اً، والوقوؾ على حٌو ٌّ تفصٌلً على وحدات الخبر بوصفه نّصاً أدب

ٌّاً من صورته واستجبلء نظام وحداته وهً تتصل فٌما بٌ إلىالنظر  ٌُضًء جانباً أساس نها بما 

ٌّة، ٌرتبط هذا الجانب بترتٌب الوحدات وانتظامها، وهً ُتشّكل إطارها الخاص  شخصٌته األدب

ٌٍّة وبما ُتقٌمه من عبلقاٍت فٌما بٌنها، لُِتكّون بذلك لُحمَة الّنّص ومجال  بما ٌشؽله من مساحٍة سرد

ٌُختم الفصل بمبحث ثالث، ٌختّص بدراسة . وبعد استجبلء هذا ا(ٔ)االرتباط بٌن أجزابه لمطلب، 

 )عناصر البناء السردّي للخبر(.

                                                           
 . ٔٗ: السردٌة  لكتب األمثال العربٌة دراسة فً البنٌة  -: سرد األمثال ٌنظر (ٔ)
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وُخّصص )الفصل الثانً( لدراسة جنس )الحكاٌة( عبر مبحثٌن، تناول األّول أنواع 

 عناصر البناء السردّي فٌها.الحكاٌة الواردة فً )تراجم( الصفدّي، فٌما تناول المبحث الثانً 

ق مبحثٌن أٌضاً، ٌفقد تعّرض لدراسة جنس )النادرة( عن طر (الثالث لالفص)أّما 

 عناصر البناء السردّي فٌها.اختّص األّول منهما بؤنواع النادرة، وتناول المبحث الثانً 

فقد ُخّصص لدراسة جنس )الرسالة(، على وفق مبحثٌن، تناول  (الفصل الرابع)وأّما 

دّي، فٌما تناول المبحث الثانً آلٌات بناء األّول أنواع الرسابل الواردة فً )تراجم( الصف

 ، ًّ ، والثانً باألداء البٌان ًّ الرسابل، عن طرٌق ثبلثة محاور، أختّص األّول منهما باألداء البناب

. ًّ  والثالث باألداء اإلٌقاع

ثّم ُختمت الدراسة بعرض ملّخص ألظهر النتابج التً توّصل إلٌها الباحث عند دراسته 

ٌّة   فً كتب )التراجم( للصفدّي.لؤلنواع النثر

 عّدة ، منها: أمور إلى -هنا  -وال بّد من االشارة 

ٌّة وأنواعها كلّ ا - فً )تراجم( الصفدّي، سواء  هاّن هذا البحث تعّرض لدراسة األجناس النثر

لؽٌره، فالذي ٌهّمنا هو دراسة البناء فً هذه الكتب، بؽّض  مأكانت هذه األجناس للصفدّي أ

ها، فكان أن اقتصرت هذه الدراسة على أربعة أجناس نثرٌة، هً: النظر عن مصدر

)الخبر، والحكاٌة، والنادرة، والرسالة( على الرؼم من وجود أجناس أخرى، مثل: 

(، وذلك ألّن هذه األجناس األخٌرة لم تشّكل ملمحاً (ٗ)، والمقامة(ٖ)، والمناظرة(ٕ))الخطبة

جّداً، ومع قلّتها فإّن أكثرها كانت مقتطعة. فكان من بارزاً ٌمكن دراسته، إذ جاءت قلٌلة 

 الصعوبة كثٌراً دراستها، والتعّرؾ على آلٌات بنابها.

 الحكاٌة فً لها التعرض دون من ، فقط الخبر فً الهٌكلً البناء آلٌات لدراسة تعرضنا -

 أعلى جنس ٌجمعها الثبلثة األجناس ألن ، االطالة عن وابتعاداً  التكرار من هرباً  ؛ والنادرة

 خبر هً والنادرة ، منها جزء وهو الخبر عن تطور هً الحكاٌة أنّ  عن فضبلً  ، السرد هو

 تختلؾ أّنها ؼٌر ، الشكلً البناء آلٌات فً تلتقً الثبلثة األجناسإّن ف ثمَّ  ومن ، األصل فً

 ٌتمظهر التً الطرٌقة فً أٌضاً  تختلؾ كما أنها ، به الخاصة أنواعه منها فلكلّ  ، األنواع فً

                                                           
ٌّات:  (ٕ) ، وأعٌان العصر وأعوان 1ٔٔ/ٕٗ، ٗٙ/ٕٔ، ٕٙٓ/ٕٓ، ٙٔ/ٔٔ، 1ٕٓ/ٌٓٔنظر: الوافً بالوف

 .2ٖٙ/ٖالنصر: 
ٌّات: (ٖ) ، ونكت الهمٌان 2ٙ/ٖٕ، ٖٗٔ/ٕٔ، 1ٖٔ/ٕٓ، ٖٕٕ/ٕٔ، 2ٙ/1، ٕٕٙ، ؤٕٕ/ٙ ٌنظر: الوافً بالوف

 .21ٕفً نكت العمٌان: 
ٌّات: (ٗ)  .٘ٔ٘/ٕوأعٌان العصر وأعوان النصر: ، 2ٖٔ/2ٔ، 2ٗٔ/٘ ٌنظر: الوافً بالوف
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 حٌن فً ، الحكاٌة فً وتركٌباً  تفصٌبلً  وأكثر الخبر، فً وموجزاً  بسٌطاً  فٌكون الحدث بها

  .النادرة فً المؤلوؾ عن وبعٌداً  ؼرٌباً  ٌكون

ٌّات( بصورة كبٌرة فً البحث لم ٌكن برؼبة من ا - ّن االعتماد على كتاب )الوافً بالوف

ٌّته.الباحث، وإّنما دعتنا لهذا سعة   الكتاب وشمول

لم نترجم ألكثر أسماء األعبلم الوارد ذكرهم فً البحث، وذلك لسببٌن، أحدهما: أّن الكتب  -

تصّفحها للتعّرؾ الكرٌم موضوع الدراسة هً كتب قد اختّصت بالترجمة، وبإمكان القارئ 

 على ترجمة الشخص المراد التعّرؾ علٌه، والسبب اآلخر: هو ورود أسماء أعبلم كثٌرة

 فإّن الترجمة لها كلّها ٌثقل الهوامش وٌزٌد من كثرتها. من ثمَّ جّداً فً البحث، و

المشرفة على هذه الرسالة، أستاذتً الدكتورة: )شٌماء  إلىوأخٌراً أتقّدم بالشكر الجزٌل 

ٌُن، وعلى  خٌري فاهم( التً رعت هذا البحث منذ أن كان فكرة، حّتى أصبح حقٌقة ماثلة لؤلع

، وعلى المعرفة التً أمّدتنً بها، فكانت لً خٌر هاٍد كّل التوجٌه ًّ ات والنصابح التً قّدمتها إل

ًَّ بجهد أو بوقت، فقد شملتنً بسعة صدرها،  ٌّة الشاّقة، إذ إّنها لم تبخل عل فً هذه الرحلة العلم

ودقة مبلحظاتها، التً أسهمت فً تقوٌم البحث وإؼنابه، وعونها لً فً توفٌر بعض المصادر 

مهّمة فً البحث، فاهلل أسؤل أن ٌجزٌها عّنً خٌراً، وأدعوه أن ٌجعلها ذخراً للعلم دوماً، إّنه ال

 سمٌع الدعاء. 

مال والك الؽاٌة بلؽت قد أّنً أزعم ال الذي المتواضع هذا، البحث مشروع مأقدّ  فإّننً وهكذا

تعالى أوالً، وبمساعدة من ، فإن كنت قد وفِّْقُت فٌما صبوت إلٌه فٌه، فبتوفٌق وفضل من هللا فٌه

أستاذتً المشرفة ثانٌاً، وإن لم أُوّفق، فحسبً أّنً حاولت مخلصاً، وبذلت ؼاٌة الجهد فً سبٌل 

 الؽاٌة المرجاة.

وهللا أسؤل أن ٌوفقنً، وٌجعل عملً هذا خالصاً لوجهه الكرٌم، بحق محّمد وآله الطٌبٌن 

 الطاهرٌن، وله الحمد أّوالً وآخراً.

 الباحث 
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ٌّة (  ) مقاربات تؤسٌس
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ة الجنس والنوع: -ٔ ٌّ  إشكال

ٌّة )األجناس، واألنواع( أّنها كانت موضع خبلؾ وجدل  كثرإّن أ ٌُلحظ على قض النّقاد  بٌنما 

أي: الجنس  -والمحدثٌن، ولذا فقد كّنا ملزمٌن بالتعّرض لهذٌن المصطلحٌن  ماءالقد ،والدارسٌن

 وإٌضاح الفرق بٌنهما وتجلٌته. -والنوع

وأشمل اللؽوٌة القدٌمة نجد أّن الِجْنَس: ُهَو كلُّ َضْرٍب من الشًِء، وهو أََعّم  تففً المعجما

 . (٘)من النَّْوعِ 

على كثٌرٌن ُمْخَتلفٌن باألنواع، فالجنس أَْصل  صطبلح فإّن الجنس: هو َما ٌدلاالأّما فً 

ٌُقال  -َوالنَّْوع فرع، والحٌوان  من النَّْوع أوسع ، وعلٌه فالجنس (ٙ)جنس َواإْلِْنَسان نوع -كما 

 أَعّم.و

: هو "  ًّ ٌُستخَدم فً تصنٌؾ وفً اصطبلح المحِدثٌن فإّن الجنس األدب  ًّ اصطبلح عمل

ٌّة العاّمة لؤلدب... بوصفه أجناساً واألجناس ، (2)أشكال الخطاب "  ٌّة هً " القوالب الفن األدب

ٌّة تختلؾ فٌما بٌنها ال على حسب مإلفٌها أو عصورها أو مكانها أو لؽاتها، ولكن على حسب  أدب

ٌّة أو بالصٌاؼة  ٌّات االدب ٌّة وما تستلزمه من طابع عام، ومن صوٍر تتعلّق بالشخص تها الفن ٌَ ِبْن

ٌّة الجزبٌّ  ًّ "التعبٌر ٌّة للجنس األدب ، بمعنى أّن (1)ة التً ٌنبؽً أاّل تقوم إاّل فً ظّل الوحدة الفن

 ًّ ًّ ٌمّثل اإلطار الفن ٌضّم فً داخله مجموعة من األنواع  (1)" من حٌث هو كّل " ،الجنس األدب

ٌّة. تها الفن ٌَ  التً تتباٌن فٌما بٌنها، عن طرٌق ِبْن

تّنوعت دراسات الباحثٌن واجتهاداتهم  ، إذحدٌثة ،ةقدٌم ةنشؤة الجنس األدبً فهً قضٌأّما 

ٌّة،  ٌّة األجناس واألنواع األدب ٌّة  إلىوتعّددت آراإهم فانتهت فً التعّرض لقض ما ٌعَرؾ بــ)نظر

ٌّة(. وكانت نقطة االنطبلق الجاّدة فً هذه المسؤلة تعود  التصورات التً  إلىاألجناس األدب

ٌّما، (ٓٔ)الٌونانٌون أثارها  ثبلثة أجناس: ؼنابً،  إلىتقسٌمه لؤلدب برمته فً ارسطو  ال س

ٌّة  القدماء، ومن ثّم ما دونه النقاد العرب (ٔٔ)وملحمً، ودرامً فً هذا المجال، فقد شؽلت قض

ٌّزاً، فكان مّمن تطّرق لهذا الموضوع )ابن طباطبا، وابن  ٌّة عندهم موقعاً متم األجناس األدب

، وحازم القرطاج ًّ ّنً، وابن خلدون، وؼٌرهم(، وأكثر هإالء النّقاد ٌقّسم الكبلم رشٌق القٌروان

ٌّة األجناس، فهذا (ٕٔ)جنسٌن هما: المنظوم والمنثور إلى ، من دون أن ٌعٌروا اهتماماً بارزاً لقض

ًّ القدٌم من فكرة )األجناس( و)األنواع( ، (ٖٔ)الدكتور عبد العزٌز شبٌل ٌقّر بخلّو األدب العرب

ٌّة ٌولوا لم القدماء أن مفادها لفكرةد مشبال وٌإّسس الدكتور محمّ   السمات ظهارإل الكبٌرة األهم

 اهتمامهم ذلك عن شؽلهم وإّنما المتنّوعة وما ٌندرج تحتها من أنواع، األجناس بٌن الفارقة

                                                           
 .٘ٔ٘/٘ٔ: (جنسمادة )، ، وتاج العروس من جواهر القاموسٖٗ/ٙ: (جنس، مادة )لسان العربٌنظر:  (٘)
 .ٓٗٔ: (جنس، مادة )ٌنظر: المعجم الوسٌط (ٙ)
 .2ٙمعجم مصطلحات نقد الرواٌة:  (2)
 .ٕ٘االدب الفكاهً :  (1)
 .2ٓدراسة ونقد:  -األدب وفنونه (1)
 .ٖ٘ٔ، ونظرٌة االدب: ٌٙٔنظر: مدخل لجامع النص:  (ٓٔ)
 .21ٌنظر: فن الشعر:  (ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٕ، ومقّدمة ابن خلدون: 1ٔ/ٔ: ونقده، والعمدة فً محاسن الشعر وآدابه ٌ٘نظر مثبلً: عٌار الشعر:  (ٕٔ)
ٌّة فً التراث النثريّ  (ٖٔ) ٌّة الحضور والؽٌاب:  -ٌنظر: نظرٌة األجناس األدب  .1ٔٗجدل
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ٌّة على ونصرته للشعر، ببلؼة بضبط ٌّة األجناس بق وٌصّرح الدكتور لطٌؾ زٌتونً  ،(ٗٔ) الفن

، وإّنما تنّقلت المعاٌٌر بٌن  ًّ م معاٌٌر واضحة وثابتة للجنس األدب ٌُقدِّ ًّ لم  أّن تارٌخ األدب العرب

ٌّة، وحٌناً بمعاٌٌر  ٌّز حٌناً بمعاٌٌر شكل ٌّة تتم علم االجتماع والتارٌخ والببلؼة، فاألجناس األدب

ٌّة  ٌّة، وحٌناً بمعاٌٌر تارٌخ ًّ فٌذهب ، (٘ٔ)ببلؼ القول بعدم  إلىوأّما الدكتور فاضل عبود التمٌم

ٌّة، ٌمكننا  ًّ القدٌم، تكون خاّصة باألجناس األدب ٌّة متكاملة فً األدب العرب ٌّة نقد وجود نظر

ٌّة، ولكّنه  ال ٌخلو من  -فً الوقت نفسه  -الرجوع إلٌها لتحدٌد أجناس األدب وخصابصه الفن

ٌّاً ال ٌمكن االستهانة ة، وإشارات كثٌرة، وأفكار عدّ  مقوالت واضحة، تشّكل بمجموعها جذراً نقد

 .(ٙٔ)به

عن نظرٌته  االدب عندما تحدث دارون إلىأّما فً العصر الحدٌث فقد انتقل مفهوم الجنس 

ثّم  ،(2ٔ) فً أواخر القرن التاسع عشر تباٌنةعن أجناس المخلوقات الم (اصل األنواع)فً كتابه 

 ًّ ناً باألجناس و، اً لحوظتطّوراً م - وفً القرن العشرٌن خاّصة -شهد األدب العرب ٌّ اهتماماً ب

ٌّة جّبارة باتجاه التجدٌد وتطوٌر ٌّة، وسّجل قفزة نوع ٌّاته النثر ، أجناس األدب ومفاهٌمه ونظر

التطور التكنولوجً واالحتكاك والتؤّثر بما  إلىوٌرجع الفضل فً هذا التطور السرٌع والمدهش 

ٌّة ظلّت محكومة (1ٔ)أوربا  حدث وٌحدث فً ٌّة لهذه القض  -بشكٍل أو بآخر-. فالنظرة العرب

ٌّة   .(1ٔ)بالنظرة الؽرب

المحدثٌن نحو التجدٌد والتطوٌر فً  العرب وعلى الرؼم من السعً الحثٌث من النقّاد

ٌّة، إاّل أّن أكثرهم لم ٌضؾ شٌباً على ما أتى به القدماء، فكانوا قد ؼّضوا ا لبصر األجناس األدب

ٌّات األجناس، واكتفوا  الفروقات القابمة  إلىباإلشارة  - فً أكثر األحٌان -عن تحدٌد خصوص

. وفٌما ٌتعلّق بتعاملهم مع النصوص القدٌمة فإّنهم لم (ٕٓ)على الطول ووحدة الحدث أو تعّدده

 "ٌفّكروا فً إجهاد أنفسهم لتؤملها وتصنٌفها، بل فً الؽالب أخذوها كما جاءت فً الكتب

ٌّة " ٌّاتها الجنس ٌّة، وأشاروا إلٌها بؤسمابها دون تحدٌد خصوص . ولذا فقد كان هنالك (ٕٔ)التراث

اختبلؾ واضح بٌن الدارسٌن والمنّظرٌن بخصوص تصنٌؾ األجناس، وٌرجع هذا االختبلؾ 

ٌّة  إلىمن جهة  ٌّة وتشّعبها وسعً نماذجها األصل كسر األطر وخرق  إلىؼنى الظاهرة األدب

فإّنها تفلت من كّل  ومن َثمَّ ظاهرة تستعصً على التحدٌد الجامع المانع،  عّدهاعلٌه، ب المتعارؾ

ٌُلحظ وج د اختبلؾ فً وجهات النظر بٌن الدارسٌن، فضبلً وتنمٌط مّتفق علٌه، ومن جهة أخرى 

ًّ الذي بموجبه األجناس عن اختبلؾ البعد التصوري الذي ٌنطلقون منه لتصنٌؾ ، والزاد المعرف

                                                           
 .1ٌنظر: ببلؼة النادرة :  (ٗٔ)
 .1ٌٙنظر: معجم مصطلحات نقد الرواٌة:  (٘ٔ)
ًّ القدٌم: ٌنظر:  (ٙٔ) ٌّة فً النقد العرب ٌّة األجناس األدب  .ٕٖ-ٖٔجذور نظر
: مٕٙٓٓ، 1ٓٔ، عناس األدبٌة(، عبد الواحد لإلإة، مجلة األدٌب)األج، و٘ٙ - ٔٙأصل األنواع: ٌنظر:  (2ٔ)

2. 
، ٗٔ، مجٌٗ٘نظر: )األدب العربً ونظرٌة االجناس االدبٌة(، عبد السبلم صحراوي، مجلة عبلمات، ج (1ٔ)

 .ٕ٘٘م: ٕٗٓٓدٌسمبر 
 .1ما الجنس األدبً، مقدمة المترجم:  (1ٔ)
 .2٘: الثوابت والمتؽٌرات  -ٌنظر: الخبر فً السرد العربً  (ٕٓ)
 .2ٙ:  الثوابت والمتؽٌرات -الخبر فً السرد العربً  (ٕٔ)
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النّقاد لم ٌفّرقوا بٌن الجنس والنوع، بل هما عندهم  بعض. كما أّن (ٕٕ)ذجون النصوصٌنم

  .(ٖٕ)مترادفان

ٌّة إٌبلء عدم إنوٌرى الدكتور سعٌد ٌقطٌن "   وما واألنواع األجناس بٌن للتمٌٌز األهم

 فٌها، والبحث واألنواع األجناس نظرٌة فً التفكٌر تؽٌٌب إلى ،الدارسٌن لدى ى،أدّ  منها عٌتفرّ 

، إذ (ٕٗ)" ثانٌة جهة من النوع... قواعد ضمن الكتابة فً التفكٌر ؼٌاب إلى أدى أنه كما. جهة من

ٌُسهمان بدور كبٌر فً جعل مفهوَمً )الجنس،  للقواعد، الخضوع وعدم ة،النظرٌّ  ؼٌابإّن 

ٌّتهما تعّد "  المعالم ًوالنوع( باهتَ  ة. البحث عدّ مثاراً لوجوه من قلق وؼٌر دقٌقٌن، وفً جعل قض

ًّ مرَكب صعب زلوق"  ، كما أّن " مشكلة تداخل (ٕ٘)فالحدٌث عن األجناس فً النقد العرب

ا تزال مهرباً ٌخرج منه بعض النّقاد، لٌتجّنبوا تحدٌد مالنصوص واألجناس واألسالٌب كانت و

أجناس وأنواع وتحدٌد  إلى. فكان تصنٌؾ نصوص األدب عندهم (ٕٙ)األجناس فً مقاماتها" 

ٌّتهما تحدٌداً واضحاً حاسماً أمر على درجة كبٌرة من الوعورة والتعّقد  .(2ٕ) هو

ٌّة،   أشارقد ففً مقابل ذلك نجد أّن هنالك بعض المحاوالت وعت مشكل األجناس العرب

ون الّنقاد كانوا "ٌنظر وجود بعضّ  إلىمحمد ؼنٌمً هبلل فً كتابه )األدب المقارن(، الدكتور 

ٌّة، أدبٌّ  األدب بوصفه أجناساً  إلى ٌّة، تختلؾ فٌما بٌنها... حسب بنٌتها الّفن ة، أي قوالب عاّمة فن

تفرٌق بٌن الجنس والنوع، نّقاد الالهإالء  حاولوقد  ،(1ٕ)" وما تستلزمه من طابع عام

ٌّناً، وهو ما نلحظه عند  كٌلٌطو، ، وعبد الفتاح محمد الهادي الطرابلسًوإعطابهما تصنٌفاً مع

 .وسعٌد ٌقطٌن

ٌّز الدكتور  س أكبر اجنأبٌن الجنس والنوع، فجعل األنواع فروعاً تنتظم فً  الطرابلسًإذ ٌم

. وٌإّسس كٌلٌطو فً فصل من كتابه )األدب والؽرابة( بعنوان )تصنٌؾ األنواع( (1ٕ)ستوعبها ت

ن قَِبل المتلّقً كفٌلة لمفهوم النوع عن طرٌق مفهوم )أفق االنتظار(، إذ إّن قراءة نّص واحد م

بؤن تخلق له أفقاً لبلنتظار وتحقّق له تصّوراً مسّبقاً، ٌقرأ عن طرٌقهما النصوص األخرى التً 

. وٌصّرح كٌلٌطو بؤّن تمٌٌز النوع عن ؼٌره من األنواع األخرى (ٖٓ)تنضوي تحت النوع نفسه 

ٌّة  ٌقطٌن ففً كتابه )الكبلم . أّما سعٌد (ٖٔ)ٌتّم عن طرٌق عناصره الربٌسة وخصابصه البنٌو

                                                           
ٌّة عبد هللا ، مجلة عبلمات، ج  (ٕٕ) (، فتح ًّ ، ٗٔ، مجٌ٘٘نظر: )اشكالٌة تصنٌؾ االجناس االدبٌة فً النقد األدب

 .ٖٖ٘-ٕٖ٘م : ٕ٘ٓٓمارس 
ٌّة المعاصرة(: فً كتابه  سعٌد علوشوهو ما نلحظه عند الدكتور  (ٖٕ) ، وعند ٖٕٕ)معجم المصطلحات األدب

ٌّة(: الدكتور ابراهٌم فتحً فً كتابه )معج ، والدكتور فاضل عبود التمٌمً فً ٕ٘ٔ-ٕٗٔم المصطلحات األدب
ًّ القدٌمكتابه ) ٌّة فً النقد العرب ٌّة األجناس األدب  .ٖٕ، وٕٓ(: جذور نظر

(ٕٗ)  ، ًّ ، Aug 10, 2016األنواع الروابٌة، سعٌد ٌقطٌن، جرٌدة القدس العرب
http://www.alquds.co.uk/?p=579120 . 

 .2ٕ٘المثل جنساً أدبٌاً، بحث ضمن كتاب )مشكل الجنس األدبً فً األدب العربً القدٌم(:  (ٕ٘)
 .ٖٖٗالمثل جنساً أدبٌاً، بحث ضمن كتاب )مشكل الجنس األدبً فً األدب العربً القدٌم(:  (ٕٙ)
ٌّات:  (2ٕ)  .ٌٕٖٔنظر: معجم السرد
 .2ٖٔ، ٖٔاألدب المقارن :  (1ٕ)
، بحث ضمن كتاب )مشكل الجنس األدبً فً األدب الطرابلسً الهادي محمدٌنظر: النوع والجنس والنّص،  (1ٕ)

 .ٕٓ - 1ٔالعربً القدٌم(: 
 .ٕ٘:  دراسة بنٌوٌة فً األدب العربً  -ٌنظر: األدب والؽرابة  (ٖٓ)
 .ٕٙ - ٕ٘: األدب العربًدراسة بنٌوٌة فً   -ٌنظر: األدب والؽرابة  (ٖٔ)

http://www.alquds.co.uk/?p=579120
http://www.alquds.co.uk/?p=579120
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ًّ والخبر(  ًّ الؽرب ًّ عن طرٌق االستفادة من التصنٌؾ اإلجناس ، (ٕٖ)حاول استٌعاب النّص التراث

ٌّة األنواع أن  ٌّة كّل جنس من األجناس أن ٌتضّمن مجموعة من األنواع، وبإمكان وقال بإمكان

 .(ٖٖ)تتضّمن مجموعة من األنماط 

ٍس تضّم فً داخلها أنواعاً " تتشابه وتختلؾ حسب بنٌة أجنا إلىٌتوّزع  -إذن  -فاألدب 
تفّرد  ،كل نوع، وبهذا االعتبار فالّنوع فً مجال األدب شكل ٌشترط فٌه؛ لٌقوم كنوع أدبً

ٌّة خاّصة "   .(ٖٗ)بسمات أسلوب

وألّن دراستنا فً هذا البحث قد اختّصت بالجانب النثرّي فً كتب )التراجم( للصفدّي، لذا 

ٌّة ٌضّم أجناساً على الدراسة على )النثر( بوصفه جنساً أستقوم  ، وٌمّثل نظٌراً لجنس متعّددةفرع

ٌّة  -الدراسة-. وسترتكز أعلى آخر هو )الشعر( بشكٍل أساس على تصنٌؾ األنواع النثر

المنضوٌة تحت هذه األجناس، بناًء على المعاٌٌر واألسس المعتمدة لكّل نوع. فالخبر والحكاٌة 

ٌّة تنضوي تحت جنس أكبر، هو )النثر( ، وٌنضوي تحت والنادر ة والرسالة، كلّها أجناس فرع

 كّل منها مجموعة من األنواع.

وقد قامت الدراسة على هذا النحو ، على الرؼم من الصعوبة التً واجهت الباحث، عندما 

ه الباحث فً رام تشؽٌل مقولة األجناس واألنواع فً قراءة كتب )التراجم( للصفدّي، فمّما لحظ

هذه الكتب وجود نوع نثري ٌحمل أكثر من تسمٌة واحدة، أو لنقل: إّنه ال ٌحمل تسمٌة محّددة، 

فالّصفدي لم ٌفّرق بٌن الخبر والحكاٌة والنادرة، فمّرة ٌقول: )أخبرنً( وٌذكر بعدها نادرة أو 

ون لهذه األنواع حكاٌة، ومّرة ٌقول: )ُحكً لً( وٌذكر بعدها خبراً أو نادرة، من دون أن تك

تسمٌة محّددة. ونحن حٌن نقول بضرورة وجود إطار ٌحّدد النصوص، ٌتمّثل بـ )الجنس 

(، فإّن قولنا هذا ال ٌعنً بالضرورة أّننا نطالب الّصفدي  ًّ ٌّة لم  -األدب وقد كان فً حقبة تارٌخ

ٌّة فً أعلى درجاتها المطلو أن ٌقّدم  - (ٖ٘)بةٌصل إلٌها الوعً بـ)باألجناس( إلى الصٌاؼة النظر

كما ذكرنا  -لنا النصوص محّددة ضمن أجناسها المتعارؾ علٌها حدٌثاً، وخاّصة عندما نجد 

ٌّة ٌولوا لم القدماء أن -سابقاً  المتنّوعة وما  األجناس بٌن الفارقة السمات إلبراز الكبٌرة األهم

ٌّات . وإّنما أوجبنا على أنفسنا أن نتوّخى ؼاٌتنا ٌندرج تحتها من أنواع المتمّثلة بالتعّرؾ على آل

، وتصنٌؾ ما  ًّ بناء النصوص المدروسة وتحدٌد خصابصها ووضعها ضمن إطارها اإلجناس

 ٌندرج تحته من أنواع.

 التراجم ) مقاربة فً المفهوم(: -ٕ

فً البدء علٌنا التفرٌق بٌن الترجمة والسٌرة، فكثٌراً ما ٌحصل الخلط بٌنهما؛ ومصداق 
بٌن الدارسٌن فً استعمال المصطلحٌن، فمنهم من أطلق علٌهما ذلك، الخبلؾ الحاصل 

 فن، فٌقول: )نٌالمصطلح ومنهم من قرن بٌن، (2ٖ)، ومنهم من أطلق علٌهما )سٌرة((ٖٙ))ترجمة(
الدكتور محمد عبد الؽنً الى أّن االصطبلح واالستعمال هما وقد ذهب  .(1ٖ)(والسٌر التراجم

                                                           
 .11ٔ -11ٔ مقدمة للسرد العربً:  -الكبلم والخبر ٌنظر:  (ٕٖ)
 .11ٔ -1ٗٔ : مقدمة للسرد العربً  -الكبلم والخبر ٌنظر: :  (ٖٖ)
 .ٓٔ:  مقدمات فً نظرٌة األنواع األدبٌة (ٖٗ)
 .1ٌنظر: ببلؼة النادرة:  (ٖ٘)
 وهو ما نجده فً كتاَبً: )الترجمة الشخصٌة(، و)الترجمة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث(. (ٖٙ)
 ونجده فً كتاب: )فن السٌرة(. (2ٖ)
ٌّة(. (1ٖ)  وهو ما نجده فً كتاَبً: )التراجم والسٌر(، و)فن التراجم والسٌر الذات
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قد جرت عادة المإرخٌن أن ٌسّموا الترجمة بهذا االسم حٌن " ف فً التفرٌق بٌنهماصاحبا الفتوى 
، وٌرى (1ٖ)لنفس واتسعت الترجمة سّمٌت سٌرة " فإذا ما طال اال ٌطول نفس الكاتب فٌها، 

 ،أشخاصاً كثٌرٌن التً تتناول الدراسة على نطلقه" الترجمة" مصطلح الدكتور أنٌس المقدسً أنّ 
، (ٓٗ)محورها نوكٌو واحد، شخصحٌاة  تً تتناولال الدراسة على ٌُطلق "السٌرة" ومصطلح

آخر بٌن )السٌرة(  اً فرقثّمة وقد أدلى الدكتور عبد هللا ابراهٌم دلوه فً هذا األمر فوجد 
ٌّة، ففٌما كانت )السٌرة( ُتحٌل  و)التراجم( ٌتمّثل " فً االستخدام الشابع لهما فً المصادر العرب

ٌّات والمدّونات التً ُعنٌت بشخص الرسول محمد )ص(، كانت )الترجمة( ُتحٌل  على المرو
  .(ٔٗ)على خبلصات موجزة للتعرٌؾ بؤعبلم الحدٌث والفقه واألدب واللؽة والطب..." 

 بقدر الفنٌة بالناحٌة اً قتعلّ لم ٌكن م -عند الدارسٌن  - والسٌر التراجم بٌن الفرق نّ من ثمَّ فإو

أي أّن  استقبللٌتها،انفرادها و بالضرورة ٌستدعً السٌرة طولإذ إّن  الكمٌة، الناحٌةب تعلّقه

وتفاصٌلها، األمور  بدقابق االهتمامب اً ملزمُ ٌصبح ، ومستقل بمإلؾٌخّص صاحب السٌرة  الكاتب

ٌّات  الترجمة فً ذكر الكاتبٌ بٌنماحٌاته.  عن المترتبة المادة لكثرةنظراً   -مجموعة من الشخص

، مّما ال ٌمكن أن (ٕٗ) اتهإنجازا وأهم البارزة ومواقفها تهاحٌا وٌسرد شٌباً من  -تكثر أو تقلّ 

 ٌكّون مإلّفاً مستقبّلً بذاته.

ٌّة وما ٌهّمنا هنا التعّرؾ على معنى كلمة )التراجم(، فما  ٌُلَحظ على المعجمات اللؽوٌة العرب

القدٌمة أّنها لم تتعّرض لكلمة )ترجمة(، وٌرى الدكتور ٌحٌى ابراهٌم أّنها دخٌلة على اللؽة 

ٌّة، وأّن االصطبلح لم ٌكن قد جرى على استعمالها إاّل  ٌّة، وإّنما دخلتها عن اللؽة اآلرام العرب

قوت الحموي فً كتابه )معجم األدباء( بمعنى )حٌاة أوابل القرن السابع الهجري حٌن استعملها ٌا

 . (ٖٗ)شخص(

ٌّة الحدٌثة قد تناولت هذه الكلمة بالشرح ففً )المعجم  ولكّننا نجد أّن المعجمات اللؽو

ٌَّ  الكبلم ترجمالوسٌط(:   ،وحٌاته سٌرته فبلن ترجمةو، ترجمته ذكر لفبلن ترجمو ،حهووضَّ  نهب

فإّن الترجمة تعنً: ِذْكر سٌرة الشخص وحٌاته، وإٌضاح  ، وفً )الرابد((ٗٗ) تراجموالجمع 

ٌّز الترجمة (٘ٗ)أمره ٌّة الحدٌثة أّنها  لم تقّدم لنا من الفروق ما ٌم ٌُلحظ على المعجمات اللؽو ، وما 

ٌّة ما  عن السٌرة، فقد خلطت بٌن المصطلحٌن، وٌحصل هذا الخلط ألّننا ال نجد من الفروق اللؽو

 مة والسٌرة على وجه التحدٌد.ٌوّضح الفرق بٌن الترج

ؾ بؤّنها: " أّما فً اصطبلح الُمْحِدثٌَِن فإّن  ٌّة الذي التراجم ُتَعرَّ ذلك النوع من األنواع األدب

ٌتناول التعرٌؾ بحٌاة رجل أو أكثر، تعرٌفاً ٌطول أو ٌقصر، وٌتعّمق أو ٌبدو على السطح تبعاً 

ومدى قدرته  -أي كاتب الترجمة  -لثقافة المترجم  لحالة العصر الذي ُكِتَبت فٌه الترجمة، وتبعاً 

                                                           
 .1ٕالتراجم والسٌر:  (1ٖ)
ٌّة وأعبلمها فً النهضة (ٓٗ) ٌّة الحدٌثة:  الفنون األدب  .2ٗ٘العرب
(ٗٔ) ( ًّ  . ٕٕٔ( : ٔموسوعة السرد العرب
 . 1ٗٔ: (ماجستٌر رسالة) عٌاض، القاضً عند النثري الخطاب أدبٌةٌنظر:  (ٕٗ)
 .ٌٖٔنظر: الترجمة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث :  (ٖٗ)
 . 1ٌٖنظر: المعجم الوسٌط ، مادة )َتْرَجَم( :  (ٗٗ)
 .ٕٙٓ: ، مادة )َتْرَجَم(معجم لؽوّي عصرّي  -ٌنظر: الرابد (٘ٗ)
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على رسم صورة كاملة واضحة دقٌقة من مجموع المعارؾ والمعلومات التً تجّمعت لدٌه عن 

ٌّاً.(ٙٗ)المترجم له "  تاً، أو الى لحظة كتابة الترجمة إن كان ح ٌّ  ، من مولده إلى مماته إن كان م

ًّ واإلمتاع هً لون من ألوان والترجمة أٌضاً:  ٌّة، ٌجمع بٌن التحّري التارٌخ الكتابة النثر

، أي بٌن العلم ًّ ٌّة، فتحكً عن  القصص والفن، إذ تعتمد الترجمة أساساً على الماّدة التارٌخ

 ًّ ٌّة فً أكثرها، وتعرضها فً قالٍب قصص أشخاص تارٌخٌٌن، وتصوغ أحداثاً ووقابع تارٌخ

ٌّق، فالعلم فً كتب التراجم ٌتمّثل ب ، والفّن ٌتمّثل بالطابع القصصًش ًّ ، (2ٗ)الجانب التارٌخ

ًّ "  -بمعنى من المعانً -هً  فالترجمة "  " عملٌة، وهً إذاً (1ٗ)امتداد... لفن القصص العرب

 بعٌنه، وزمن بعٌنها بٌبة فً عاش إنسان بسٌرة ارتباطها جهة من المإرخ عمل بٌن تجمع فنٌة

. وعلٌه فبل بّد على (1ٗ)لؤلشخاص "  الصور رسم فً ٌتخصص الذي الفنان المصور عمل وبٌن

كاتب الترجمة من أن ٌكون دقٌقاً فً نقل األحداث وترتٌبها فً نسقها المعقول، فبل ٌكفٌه أن 

ٌّة عن األشخاص حشداً، وإّنما ٌحتاج  ًٍّ فً  -فضبلً عن ذلك  -ٌحشد الحقابق التارٌخ الى حسٍّ فن

وأسلوب أنٌق فً عرضها ، مّما ٌكّون صورة واضحة اختٌار الحقابق وصٌاؼتها وتنسٌقها، 

وكؤّنهم أحٌاء ٌتحّركون على مسرح " ٌظهرون بها ، (ٓ٘)ودقٌقة لحٌاة األشخاص المترَجم لهم

ٌّرة والشّرٌرة. التً تتّم  الحٌاة. وٌؽدون وٌروحون بما ٌختلج فً نفوسهم من نوازع اإلنسان الخ

 " ًّ ًّ الح  .(ٔ٘)بها صورة الكابن اإلنسان

سرد التارٌخً والمٌل بٌن ال مزجأن ٌتمّكن فً )تراجمه( وٌمكننا القول بؤّن الّصفدي قد 

 ًّ عن طرٌقه أن ٌربط أجزاء الترجمة ، وٌّتضح ذلك فً خٌاله الخصب الذي استطاع القصص

فً وحدة كاملة ، وهو خٌال ٌضع الكلمات المطلوبة والحوار البلزم فً الموقؾ الذي ٌقصر فٌه 

ٌَِسر فً كتب )التراجم( على المنهج السردّي التقلٌدي والذي ٌعتمد على الواقع، فال ّصفدي لم 

مجّرد رصد حٌاة المترَجم له من مولده الى مماته من دون التمحٌص والتعّمق واعتصار 

ال  -فً أكثر األحٌان  -، ومن دون أن ٌكون له أسلوبه الخاّص فً تراجمه، بل نراه (ٕ٘)الدالالت

ٌّن، كما أّنه ٌضفً على تراجمه شٌباً من خٌاله، ٌهتم بالصٌػ األ ٌّة لؤلخبار إاّل بمقدار مع صل

ٌّاً، وهً مقدرة  ٌّة المترَجم لها طابعاً أدب ، مّما ٌمنح الشخص ًّ ، وإبداعه األدب ًّ وأسلوبه الفن

ٌّة  ٌّة ال تستؽنً عنها الترجمة حٌن ٌراد لها أن تكون ترجمة أدب  . (ٖ٘)قصص

ٌّة التراجم) على اشتملت للّصفديّ تب )التراجم( وفضبلً عن ذلك فإّن ك  تتناول التً (التارٌخ

ٌّة التراجم)و واألنبٌاء والمصلحٌن، والقّواد والحّكام الساسة حٌاة : موضوعها ٌكون التً (األدب

ٌّة عن طرٌق عرضها لؤلفراد الشعراءوألدباء واالُكّتاب  ، فحّققت هذه الكتب الؽاٌة التارٌخ

ٌّة المتحقّقة عوأعمالهم  ٌّة الجمال ن طرٌق البارزة فً نطاق مجتمعهم، فضبلً عن تحقٌق الؽاٌة الفن

 صٌاؼة األخبار والحكاٌات والنوادر، وطرابق بنابها.

                                                           
ٌّة الحدٌثة: 1التراجم والسٌر:  (ٙٗ) ٌّة وأعبلمها فً النهضة العرب  .2ٗ٘، وٌنظر: الفنون األدب
ٌّة :  (2ٗ)  .ٓٗٔ-1ٌٖٔنظر: المكونات األولى للثقافة العرب
ٌّة :   (1ٗ)  .ٕٗٔالمكونات األولى للثقافة العرب
 .ٕ٘ٔ: دراسة و نقد  -نه األدب وفنو (1ٗ)
 .ٕ٘ٔ: دراسة و نقد  -األدب وفنونه   (ٓ٘)
 .ٓٔالتراجم والسٌر:  (ٔ٘)
 . ٖٔ، ٌٕ٘نظر: منهج العقاد فً التراجم:  (ٕ٘)
 . ٌٕٓنظر: فن السٌرة :  (ٖ٘)
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  الصفدي وكتبه فً )التراجم(:  -ٖ

 :(ٗ٘)صبلح الدٌن الصفدي - أ

 األلبكً بن عبد هللاك بَ ٌْ أَ  األمٌر عّز الدٌن خلٌل بن الصفاء، أبو الناثر الناظم، األدٌبهو 

 . (٘٘)وستمابة  وتسعٌن ست سنة صفد بفلسطٌنمدٌنة ولد فً ، الّصفدي

ٌّة خالصة،  ،واحداً من أشهر كّتاب التراجم والمإّرخٌن العربالّصفدي  ٌعدّ و نشؤ نشؤة عرب

وتمّتع بالعٌش الرؼٌد فً كنؾ والده األمٌر أٌبك، فوجدت مواهبه المجال لكً تتفّتح وتبرز، إذ 

ٌّد، وحّبب إلٌه  بدأ ٌمٌل الى بعض الفنون ، فتعاطى فّن الرسم ومهر فٌه، ثّم كتب الخط الج

لفنون، على الرؼم من أّن األدب فولع به وكتب األشعار والمكاتبات، وشارك فً الكثٌر من ا

، وأكثر من بنفسه هماطلبوالده لم ٌمّكنه من االشتؽال فً العلم واألدب حّتى بلػ عشرٌن سنة، ف

 محمود الشهاب الكثٌر من العلماء، منهم: عن أخذقول الشعر الحسن وكتابة الرسابل والتواقٌع، و

تواّله  ما لأوّ . وكان (ٙ٘) بةالطل مع وطاؾوؼٌرهم،  حٌان وأبى نباته وابن الناس سٌد وابن

 كتابة وباشرثّم انتقل الى حلب  ،بالقاهرة ثم ،صفدفً موطنه األصل  الدرج كتابة الّصفدي

، الى (1٘)المال بٌت ووكالة التوقٌع فتولّى دمشقثّم انتقل الى  ،وقتاً  وبالرحبة، وقتاً  فٌها (2٘)السر

 .(1٘) وستٌن وسبعمابةشوال سنة أربع من عاشر ال فًبالطاعون فٌها  توفً أن

ٌّام حٌاته واؼتنمها بالكتابة والتؤلٌؾ، إذ كانت  ْسَتْثَمرَ وقد ا  فً عالٌة همة لهالّصفدي أ

حّتى  والنقد واألدب والتراجم والفقه التارٌخ فًمن الكتب  الكثٌر صنؾوطلب العلم، ف التحصٌل

بكتبه فً )التراجم(، والتً تمّثل . وما ٌهمنا هنا التعرٌؾ (ٓٙ) مجلد ستمابة زادت مصّنفاته على

 المتن الذي قامت علٌه هذه  الدراسة.

 كتب )التراجم( للصفدّي: - ب

أنواعها، بدلٌل ما نجده فً  لقد اهتّم علماء العربٌة اهتماماً كبٌراً بكتابة التراجم على اختبلؾ

ٌّة و ٌّة وتارٌخ ٌّة وؼٌرهاأدبنا القدٌم من وفرة المصّنفات فً شّتى أوجه الترجمة، من دٌن . أدب

وكان الّصفدي واحداً من هإالء العلماء الذٌن كان لهم باع طوٌل فً مجال الترجمة لؤلشخاص 

ًّ فً  وذكر تارٌخ حٌاتهم، وترجع شهرته فً هذا المجال إلى أّنه ٌؽلب علٌه األسلوب األدب

ٌّة فً تراجم السرد، وأٌضاً اإلسهاب فً األخبار ورواٌة األحداث وتراجم الرجال، وهذه الشمول

                                                           
وإّنما نا حاجة الى أن نرّدد ما قٌل، ت بسٌلقد أفاض العلماء والدارسون فً الحدٌث عن الصفدّي ، ومن ثّم فل (ٗ٘)

حسبنا أن نشٌر الى شًٍء من ترجمته بإٌجاز واختصار، مع التعرٌؾ بكتبه فً )التراجم(. ٌنظر على سبٌل 
، والنجوم الزاهرة فً 12/ٕ، والدرر الكامنة فً أعٌان المابة الثامنة: ٘/ٓٔالمثال : طبقات الشافعٌة الكبرى: 

الصفدّي ، و2ٗمن الهجري بٌن الصفدّي ومعاصرٌه: ، النقد األدبً فً القرن الثا٘ٔ/ٔٔملوك مصر والقاهرة: 
دراسة تحلٌلٌة نقدٌة، )أطروحة  -، وصبلح الدٌن الصفدي وجهوده األدبٌة والنقدٌة ٖ٘: وآثاره فً األدب والنقد

 .ٖٕدكتوراه(: 
 .ٙٔ -٘ٔ/ٔٔ، والنجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة: ٙ-٘/ٌٓٔنظر: طبقات الشافعٌة الكبرى:  (٘٘)
 .1ٕٕ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 12/ٕة فً أعٌان المابة الثامنة: نظر: الدرر الكامنٌ (ٙ٘)
 وتسفٌرها... علٌها السلطان خطّ  وأخذ أجوبتها وكتابة السلطان على الواردة الكتب قراءة"وموضوعها  (2٘)

 . ٖٓ/ٗ:  اإلنشا صناعة فً األعشى صبح. علٌها والتوقٌع العدل بدار القصص لقراءة والجلوس
 .12/ٌٕنظر: الدرر الكامنة فً أعٌان المابة الثامنة:  (1٘)
 .ٙ/ٓٔطبقات الشافعٌة الكبرى:  (1٘)
 .ٙ-٘/ٌٓٔنظر: طبقات الشافعٌة الكبرى:  (ٓٙ)
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ٌّة، كانت الصفة الؽالبة على معظم مإّرخً عصر الّصفدي  الرجال وفً المإلّفات التارٌخ

 .(ٔٙ)خاّصة، والعصر المملوكً بصفة عاّمة 

ٌّز الطرٌقة التً اتبعها الّصفدي فً كتب التراجم: االنتقاء، والتوثٌق، فكان ولعّل أظهر  ما ٌم

، كؤبً الفرج األصفهانً فً كتابه (ٕٙ)الذٌن كانوا قد سبقوه  جّل اعتماده على المإرخٌن الثقاة

)األؼانً(، وابن عبد البّر فً )االستٌعاب(، وابن أبً أصٌبعة فً )عٌون األنباء فً طبقات 

ًّ فً )تارٌخ اإلسبلم(، وؼٌرهم  ٌّات األعٌان(، والحافظ الذهب األطّباء(، وابن خلكان فً )وف

 .الكثٌر

لٌؾ فً فّن )التراجم( فكان له كثٌر من الكتب فً هذا المجال ، منها ما لقد ولع الّصفدي بالتؤ

، ومنها ما (ٖٙ)و)ترجمة الّصفدي( إلٌنا، كـ)الُعْمش، والحدبان(، و)طبقات النحاة(، لم ٌصل

 تكَ نُ  فً الهمٌان تكْ نَ ، والنصر وأعوان العصر أعٌان، وبالوفٌات الوافًوصل، وهً:)

، والشعور بالعور، وأمراء دمشق فً اإلسبلم(، وهً محور دراستنا. وقد دخلت هذه العمٌان

 .الكتب جمٌعاً ضمن إطار )كتب التراجم(، ألّن التراجم تمّثل العنصر الربٌس فً بنابها

، فكانت كتب )التراجم( للصفدّي التً وصلتنا بؤّنها سارت على منهج محّدد أكثرامتازت و

سرداً  - وهً الؽرض من الكتاب - ما تكون النتٌجة ودابماً  ،ات ونتٌجةمنّسقة فً خطبة ومقدم

ٌّات، والشعور بالعور، لتراجم األشخاص المراد التعرٌؾ بهم ، وهو ما نجده فً )الوافً بالوف

فً ترتٌب أسماء األشخاص ت كتب )التراجم( للّصفدّي جمٌعها تزمونكت الهمٌان(. وقد ال

ًّ الدقٌق لجمٌع حروؾ اسم الشخص المترَجم له المترَجم لهم، الترتٌَب الهج أبٌه وجّده. وهً واب

ٌّن   لعثور علٌه بسهولةاطرٌقة سلسة ، تسّهل على من ٌرؼب بالبحث عن ترجمة شخص مع

ٌّاتكتاب ) باستثناء وٌسر، بالترتٌب الهجابً الدقٌق التزاماً  الّصفديفقد التزم فٌه  (الوافً بالوف

اً؛ إ ٌّ ٌّاً ال كل ، هً البدء بالمحّمدٌَن تبّركاً باسم الرسول تفّرد هذا الكتاب بظاهرة طرٌفةذ جزب

ًّ بدءاً من األلؾ وانتهاًء بالٌاء ، تماشٌاً مع ما ذهب إلٌه (ٗٙ)الكرٌم، ومن ثّم ٌلتزم الترتٌب الهجاب

ه )التارٌخ الكبٌر(، والخطٌب البؽدادّي فً كتاب علماء الدٌن من قبله أمثال البخارّي فً كتابه

)حرؾ العٌن( كّل فً ٌقّدم  -تراجمه كلّها  فً -بهذا بل نراه  الّصفديولم ٌكتِؾ  .)تارٌخ بؽداد(

مثل )عبد األحد، وعبد  التً تبدأ بهذا الحرؾ، ها،من اسمه )عبد هللا( على األسماء المرّكبة كلّ 

فاسم هللا  سبحانه،الباري، وعبد الجبار...الخ( مع أّنها من أسماء هللا الحسنى، لكّنها صفات له 

بالترتٌب الهجابً  إخبلالً  قد شّكل هذاو والصفات، األعظم ال بّد أن ٌتقّدم على ؼٌره من األسماء

ٌّن عّدته الدكتورة وداد  .(٘ٙ)القاضً مظهراً من مظاهر التد

ولقد صّرح الّصفدي بؽرضه من الكتابة فً )التراجم(، وهو اإلفادة من التارٌخ، واالطبلع 

ٌَرهم، لما فً ذلك من التشوٌق واالمتاع، وما فٌه من الموعظة الحسنة على أخبار  السابقٌن وس

                                                           
 .ٕٔٔدراسة تحلٌلٌة نقدٌة، )أطروحة دكتوراه( :  -صبلح الدٌن الصفدي وجهوده األدبٌة والنقدٌة ٌنظر:  (ٔٙ)
 . 1ٙٔالصفدّي وآثاره فً األدب والنقد: ٌنطر:  (ٕٙ)
، وكشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون: ٌٕٓٓنظر تباعاً: اإلعبلن بالتوبٌخ لمن ذّم أهل التارٌخ:  (ٖٙ)

 .ٕٔٔٔ/ٕمعجم المطبوعات العربٌة والمعربة: ، و2ٓٔٔ/ٕ
ٌّات:  (ٗٙ)  . 1ٕ -1ٕ/ٌٔنظر: الوافً بالوف
ٌّة(، وداد القاضً، بحث ضمن كتاب ) -معاجم التراجم)ٌنظر:  (٘ٙ) ٌّتها الثقاف ًّ وأهم الكتاب فً تنظٌمها الداخل

 .12: (العالم االسبلمً
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 أو حٌاته فً صؾووُ  م،دَّ هَ وتَ  بالموت مرهعُ  ربعُ  ربوخَ  م،تقدّ  من أخبار على الوقوؾ"فإّن 

 ؾوتتشوَّ  علٌه، الوقوؾ إلى النفوس قتتشوَّ  مما ،متردّ  ما ىتردَّ  لما رثابه فً للشعراء ؼادر

 ٌصلح ما مصارعهم فً التفكر وفً ...بصابر لنا األولٌن الذاهبٌن فً: فإنه إلٌه، بجملتها

 علٌه به جرى ما وعاٌن مضى، من شاهدَ  كمن كان التوارٌخَ  راجعَ  ... ]فمن[والضمابر الظواهر

 قبل لَ أوَّ  اً رَ شْ ونَ  الوجود، فً ال ،المعنى فً ثانٌاً  اً ادَ عَ مِ  والترجمة التؤرٌخ أرى وأنا ى،ضَ وقَ  رُ دَ القَ 

 .(ٙٙ)"  ودحُ اللُّ  مُ تْ خِ  عنها ضَّ فَ ٌُ  لم هاأنَّ  إاّل  ،اتِ فَ الرُّ  رِ شْ نَ 

المعلومات والحقابق أحٌاناً عن  ًقتٌن فهً متنّوعة، إذ تراجمه فً أّما مصادر الّصفدي

وهو هنا ٌحاول أن  وهم األشخاص المعاصرون له. ،مله ٌترجم نبم مباشرةطرٌق المعرفة ال

ٌّة وإبداعه، ألّنه " ٌكتب التارٌخ بنظرة فّنان، وشاعر، وأدٌب، تلتقط عٌنه  ٌظهر مقدرته األدب

أدّق التفاصٌل... وٌرسم صورة للمترَجم ]له[ تنطق بقسمات الوجه، وطول القامة، ولون 

 .(2ٙ)العٌنٌن، وما ٌختلج فً داخله من نوازع الخٌر، والشّر " 

 منقد تكون  أو طبلع،االو خبرةال هلأ من اً هاشف هلوماتأخرى نجده ٌؤخذ معوفً أحٌان 

ٌّة،مظان  ٌّة التً سبقته، فٌشٌر إلٌها من باب األمانة العلم  مصادرقد تكون من  وأ الكتب التارٌخ

 رّبما معلومات إلى الوصول فً ساعدتهشؽلها ف التً مناصبما له من ال بحكم حكومٌة رسمٌة

 .عصرهفً  نمإرخٌال من ؼٌرهأحد  ٌطالعهاٌستطٌع أن  بلف سرٌة تكون

ٌّة؛ إذ سار فٌها على وفق  كتب )التراجم( للصفديّ امتازت ولقد  باإلحاطة والموسوع

 مسارات ثبلثة:

ًّ  - أ ٌّات(: وٌتمّثل هذا المسار بكتابه مسار عاّم موسوع وقد ، )الوافً بالوف

ٌشتمل على طابفة كبٌرة من التراجم اعتمدناه بتحقٌق أحمد األرنؤووط وتركً مصطفى. و

األماكن والعصور والمهن والمعتقدات والطبقات، إذ قد ٌجتمع مختلؾ  من رألشخاص كثُ 

فً هذا الكتاب شخص معاصر للرسول األكرم بجانب شخص معاصر للصفدّي، كما ٌجتمع 

كتب  هذا الكتاب من أوسع دّ فٌه القاصً والدانً بصرؾ النظر عن اختبلؾ أوطانهم. وٌع

ًّ وأبرزها، وأكثرها إحاطة وشموالً، فقد ترجم فٌه ما ٌقارب أربع  التراجم فً التراث العرب

 مّمن الزمان ونجباء األعٌان عشرة ألؾ ترجمة فً تسع وعشرٌن مجلّداً، جمع فٌها " تراجم

 والقضاة واألمراء والملوك والتابعٌن الصحابة أعٌان من أحداً  ٌؽادر فبل اختٌاره، علٌه وقع

ثٌن والقّراء والعمال  واألدباء والنحاة واألولٌاء والصلحاء والمشاٌخ والفقهاء والمحدِّ

 اشتهر مّمن فنّ  كلّ  وأعٌان واآلراء، والبدع النحل وأصحاب والحكماء، واألطباء والشعراء

 أعمله رأٌاً  أو أرسله جوداً  أو قرره خٌراً  أو ٌسره فتحاً  فتح من كلّ  وذكر َذَكَره، إاّل  أتقن أو

 أو جمعه تؤلٌفاً  أو وضعه كتاباً  أو وزخرفها سنها بدعة أو أبداها سٌبة أو أسداها حسنة أو

ث به النفع أحكمه، فازداد نثراً  أو نظمه شعراً  ٌّات (1ٙ)واألدٌب " للمحدِّ . وهً تراجم للشخص

تطول البارزة فً كّل فّن وعلم على مدى مجموعة من العصور، كتبت على صورة مقاالت 

 حٌناً وتقصر أحٌاناً، تبعاً لمكانة المترَجم له وعظمته، من دون اإلخبلل فً التلخٌص.

                                                           
ٌّات:  2ٖ/ٖٙ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر:  (ٙٙ)  .ٕٙ/ٔ، ومثله ما نجده فً الوافً بالوف
 . 12ٔالصفدّي وآثاره فً األدب والنقد:  (2ٙ)
 .112ٔ -11ٙٔ/ٕون: كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفن (1ٙ)
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من التراجم الموجودة فً  اً فً هذا الكتاب أّنه كّرر فٌه كثٌر الّصفديومما ٌإخذ على 

ٌّات األعٌان( البن خلكان ًّ (1ٙ)كتاَبً )وف ٌّات( البن شاكر الكتب ، فكان من (2ٓ)، و)فوات الوف

كن أن ٌستدرك علٌهما ما فاتهما فقط، فٌترجم لهم ولمن أتوا بعدهم حّتى عصره، ولكن المم

فً الشمول واالتساع واالحاطة، وحّتى  الّصفديرّبما ٌكون السبب فً ذلك راجعاً الى رؼبة 

ٌضفً علٌها من أسلوبه وخٌاله، فضبلً عن االستشهاد ببعض آثار المترَجم لهم، نثراً كان أو 

ذكر ما ٌتعلّق بحٌاتهم وما ٌجري معهم من أخبار وحكاٌات ونوادر ومكاتبات، شعراً، مع 

فلم ٌقتصر كتاب )الوافً  ومن َثمَّ التً تحقّق فً مجموعها إمتاعاً للنفس وتسلٌة للقارئ. 

ٌّات( على البعد التارٌخً فً جمع الحقابق والمعلومات وطرحها، بل أّنه ٌمكن أن  بالوف

ٌّاً ر من األخبار والحكاٌات والنوادر واأللؽاز والمكاتبات التً  بٌساً لكثٌرٍ ٌكون مصدراً أدب

 ُنِقلَت عن مصّنفات قد اندثرت، فبل نجدها إاّل فً هذا الكتاب.

ٌّات على قدر  الّصفديوقد حرص  كثٌراً فً كتابه هذا على تحقٌق سنوات الموالٌد والوف

 لم ألّنً وشّذ... ندر فٌما إال منهم أحد ةوفا بذكر أُِخلّ  ما تسمح به الظروؾ، إذ ٌقول: " ولم

لم ٌترجم فٌه  الّصفدي. كما أّن (2ٔ)" َوَفاَتهُ  بلؽه، فما أمراً  حاول من وكم وفاته، أتحقق

ٌّات فقط، بل نراه ٌترجم لكثٌرٍ    .له من األحٌاء والمعاصرٌن للوف

 وأعوان العصر )أعٌانهذا المسار بكتابه وٌتمّثل  مسار خاص لرجال عصره: - ب

وهو من  بتحقٌق د.علً أبو زٌد وآخرٌن. ، وٌقع هذا الكتاب فً سّت مجلداتالنصر(

ٌّنة، إذ ترجم فٌه مدّ فٌه على أساس الترجمة  التراجم المتخّصصة، التً تكون ٌّة مع ة زمن

لمشاهٌر عصره وأعٌانهم من الرجال والنساء، على اختبلؾ فنونهم ومواهبهم  الّصفدي

وقد وصؾ الدكتور مازن عبد . ت كالدٌن واألدب والعلم والسٌاسةوأقدارهم فً شّتى المجاال

القادر المبارك هذ الكتاب بؤّنه: " موسوعة للتراجم، والتارٌخ، واالجتماع، واللؽة، واألدب، 

وؼٌر ذلك، ففٌه أخبار الرجال وسٌرهم لمن أراد التراجم، وفٌه الوقابع واألحداث لمن أراد 

ٌّة من شعر ونثر أراد الٌد لمن التارٌخ، وفٌه العادات والتق االجتماع، وفٌه النصوص األدب

ًّ مبتان وسبع  د األدب.المن أر (2ٕ)ومحاورات ومخاطبات " وٌضّم هذا الكتاب الموسوع

 سنةعلى الترتٌب الهجابً، مبتدباً فٌها من سنة مولده، وهً  الّصفديعشرة ترجمة، رّتبها 

 وستمابة. وتسعٌن ست

ٌّات( تارٌخ مطّول، وعلى الرؼم من أّن  الصفدي كان قد صّرح بؤّن كتابه )الوافً بالوف

كتاب )األعٌان( مجّرد  عدّ ، إاّل أّنه ال ٌمكن (2ٖ)فؤراد بعد الفراغ منه اختصاره فً )األعٌان(

ٌّات( ، وذلك لسببٌن، ٌتمّثل أحدهما: بوجود تفصٌل  ملّخص واختصار لكتاب )الوافً بالوف

ٌّات(، وتوّسع فً أكثر التراجم ا لواردة فً )األعٌان(، خبلفاً لنظابرها فً )الوافً بالوف

                                                           
، ومحمد بن القٌروانً تمٌم بن علً بن إبراهٌمكما نجده فً ترجمة كّل من: ) (1ٙ) ًّ ، والحجاج بن ٌوسؾ الثقف

ٌّات األعٌان ، والكثٌرٌن ؼٌرهمالشنتمري األعلم الهذٌل العبّلؾ، و ، ٗ٘/ٔ: الزمان أبناء وأنباء(. ٌنظر: وف
ٕ/ٕ1 ،ٗ/ٕٙ٘ ،2/1ٔ. 
ٌّة ًوأب، الملوح بن قٌس، والهندي رتنكما نجده فً ترجمة كّل من: ) (2ٓ) (. ، والكثٌرٌن ؼٌرهمالنَُّمٌري ح

ٌّات: ٌنظر:   .ٕٕٗ/ٗ ،1ٕٓ/ٖ، ٕٔ/ٕفوات الوف
ٌّات:  (2ٔ)  .1ٕ/ٔالوافً بالوف
 .ٓٔ( : تقدٌم الكتابأعٌان العصر وأعوان النصر، ) (2ٕ)
 . 1ٖ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :   (2ٖ)
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ا السبب ؼٌره. أمّ  ٌنوالكثٌر (2ٗ)ومصداق ذلك ما نجده فً ترجمة )شمس الدٌن الذهبً(

ٌّات(، اآلخر: فٌتمّثل بوجود  كثٌر من التراجم فً )األعٌان( ال نجد لها ذكراً فً )الوافً بالوف

 عبدو، البانٌاسً الدٌن تقً الفاضل الشٌخو، بايبارنْ  بن شاه إبراهٌمومنها تراجم كّل من )

 .(2٘)(والكثٌرٌن ؼٌرهم ، ...الشهرزوري علً بن الكرٌم

ٌّنة من الناس( - ت ثبلثة هذا المسار بوٌتمّثل  :مسار طبقً )خاّص بطبقة أو فئة مع

  هً:، كتب

 كتب نوادر منوهو اعتمدناه بتحقٌق أحمد زكً بك.  العمٌان:  ن َكت فً َنْكت الهمٌان -ٔ

، ًّ العمٌان، وبلػ عدد التراجم  لمشاهٌر الّصفدي فٌه ترجم )التراجم( فً التراث العرب

 على مرتبةً  ،الّصفديعصر  وحتى الجاهلٌة منذ، ترجمة فً هذا الكتاب ثبلثمابة وعشر

 الهجاء. حروؾ

فً مقدمته السبب من تؤلٌؾ هذا الكتاب، إذ إّنه وقؾ على جملة  الّصفديذكر 

كان قد خّص العمٌان  العرب القدماء وإّن بعض، صّنفات ترَجَمْت لبعض العمٌانممن ال

،  )البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن( للجاحظ بفصٍل من كتابه، كما نجده فً كتاب

)المعارؾ( البن قتٌبة، و)تلقٌح فهوم أهل األثر( البن الجوزي، و)رأس مال الندٌم( و

بؤن ٌصّنؾ كتاباً ٌترجم فٌه لمشاهٌر  الّصفديالبن بانة، فتمّخضت عن هذا فكرة 

فً هذا األمر عندما طلب إلٌه أحدهم  الّصفدي. ثّم زادت رؼبة (2ٙ)شتاتهم لمّ العمٌان وٌ

: " وجرى ٌوماً فً بعض اجتماعاتً بجماعة الّصفديٌقول  أن ٌفرد تصنٌفاً للعمٌان،

من األفاضل ذكُر فصٍل استطردُت بذكره فً )شرح المٌة العجم(. ذكرُت فٌه جماعة 

هم  من أشراؾ الُعمٌان، فقال لً بعض من كان حاضراً: لو أفردَت للُعمٌان تصنٌفاً تخصُّ

ّزْت ِعطفً نشوة هذه المدام، على فحدانً ذلك الكبلم، وه. فٌه بالذكر، لكان ذلك حسناً 

ًّ خبره وسمٌته:  أن عزمت على جمع هذه األوراق، فً ذكر من أمكن ذكره أو وقع إل

ٌَان( وقد رتبته على مقدمات ونتٌجة "    .(22))َنْكِت الِهمٌان فً ُنَكِت الُعْم

 من ىمَ العَ  فً المقدمات تناول مقدمات ونتٌجة، عشر فاشتمل هذا الكتاب على

فً سرد مشاهٌر  وؼٌرها، وأّما النتٌجة فكانت والطبٌة األدبٌة واللؽوٌة النواحً مختلؾ

  العمٌان والترجمة لهم.

 

 الّصفديهو كتاب ٌترجم فٌه اعتمدناه بتحقٌق د. عبد الرزاق حسٌن ، و الشعور بالعور: -ٕ

 احدىعصره، فاشتمل على  وحتى الجاهلٌة لفبة من الناس اشتهروا بصفة الَعَور، منذ

 حروؾ فً ترتٌب األشخاص المترَجم لهم على معتمداً  ثمانٌن ترجمة مختصرة،و

 الهجاء.

ونتٌجة. ذكر فً الخطبة  ومقدمات، خطبة، إلى هذاكتابه  الّصفديوقد قّسم 

)َنْكِت الِهمٌان فً ُنَكِت الدافع الربٌس لتؤلٌفه كتاب )الشعور بالعور(، وهو كتاب 

ان( ٌَ االُعْم ر َومنَّ  ِبلُْطِفِه، هللا أَعان ، ٌقول:" َولمَّ  تصنٌفً وأكملت َفضله... أَسَباب َوٌسَّ

                                                           
ٌّات: 1ٕٙ -11ٕ/ٌٗنظر: أعٌان العصر وأعوان النصر:  (2ٗ)  .1ٔٔ -ٗٔٔ/ٕ، والوافً بالوف
 .2ٖٔ/ٖ، ٖٓ/ٕ، ٗٙ/ٌٔنظر: أعٌان العصر وأعوان النصر:  (2٘)
انٌنظر:  (2ٙ) ٌَ  .ٗ-ٕ: َنْكِت الِهمٌان فً ُنَكِت الُعْم
ان:  (22) ٌَ  .َ٘نْكِت الِهمٌان فً ُنَكِت الُعْم
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ٌَان بَنْكت وسمته الَِّذي  آخر بمصنؾ َذلِك أْردؾ أَن إِلَى ُتْقتُ  نكت العمٌان ِفً اْلِهْم

من ِفً ِمْنُهم َجاءَ  َومن العور ذكر على ِفٌهِ  أقتصر  َمْشُهور... واستعنت َوُهوَ  السالؾ الزَّ

ء جمع على ِباهللَّ  ًْ ة... َهِذه ِفً َش  مارسته فن كلّ  من ِبَرْأِسهِ  مصنفا َذلِك َوجعلت اْلَمادَّ

  .(21)"  بالعور( )الشُُّعور كتاب وسمٌته بؤمراسه

وٌتعّرض فً مقّدماته الست الى ما ٌتعلّق بالَعَور والُعور من حٌث اللؽة 

الترجمة والتصرٌؾ واإلعراب واألخبار والنوادر واألمثال. أّما النتٌجة فكانت فً 

 لمشاهٌر الُعور، وسرد أخبارهم.

ٌذكر الدكتور عبد الرزاق حسٌن، محقق كتاب )الشعور بالعور(، أّنه لم ٌجد 

ص بالَعَوِر والُعور. وٌستقصً ما ٌتعلّق بذلك، ثّم  ٌترجم ترجمة وافٌة لمن كتاباً ٌتخصّ 

كان أعور، سوى هذا الكتاب، ومن َثمَّ  فإّن الّصفدي بكتابه هذا ٌتفّوق على من سبقه فً 

هذا المجال، على الرؼم من أّنه كان قد أفاد منهم، ألّنه تعّمق واستقصى وتخّصص، 

ه عن الُعور، ٌحتوي الكثٌر من التراجم النافعة واألشعار وأفرد مصّنفاً قابماً برأس

  والحكاٌات المثٌرة. (21)النادرة واألخبار الطرٌفة

 

وهو معجم صؽٌر، اعتمدناه بتحقٌق صبلح الدٌن المنجد ، أمراء دمشق فً اإلسبلم:  -ٖ

ترجمة مختصرة، لكّل من حكم دمشق، وولً أمرتها، منذ الفتح  الّصفديترجم فٌه 

ً فً عصر الخلفاء الراشدٌن حّتى نهاٌة سنة سبعمابة وستٌن للهجرة. وقد رّتب اإلسبلم

 حسب الترتٌب الهجابً. باألمراء المذكورٌن 

، (1ٓ)قد استخلص كتابه هذا من تارٌخ ابن عساكر كان  ٌُْذَكر أّن الّصفديو

أّنه تفّرد على الرؼم من أّنه لم ٌكن أّول من صّنؾ فً الترجمة لوالة دمشق، إاّل لكن و

 الؼٌره كّن قد ٌؽنً عن ؼٌره، ول ذا الكتاببالترجمة لوالة دمشق على مّر العصور، فه

 .(1ٔ) ٌؽنً عنه

على مإلّفات الّصفدي، وقراءتنا الّدقٌقة فً تراجمه اّتضح  ومن خبلل اطبلعنا

ابً لنا أّن الّصفدي كان شؽوفاً فً أن ٌصّنؾ كتباً فً التراجم عاّمة، وهو ما نجده فً كت

ٌّنة من الناس  ٌّات، وأعٌان العصر(، وفً الترجمة لطبقة مع  -خاّصة-)الوافً بالوف

تجمعهم صفة مشتركة، أو عاهة ٌعرفون بها، والدلٌل على ذلك ما نجده من مصّنفات له 

فً هذا االتجاه، هً )طبقات النحاة، والعمش، والحدبان، ونكت الهمٌان فً نكت 

 مراء دمشق فً اإلسبلم(.العمٌان، والشعور بالعور، وأ

 

 

 

                                                           
 .ٓٗ - 1ٖالشعور بالعور:  (21)
 .2ٔ، )مقدمة المحّقق( :  الشعور بالعورٌنظر:  (21)
 .ٖفً اإلسبلم، )مقدمة المحّقق(:  ٌنظر: أمراء دمشق (1ٓ)
 .11ٔالصفدّي وآثاره فً األدب والنقد: ٌنظر:  (1ٔ)



ٕ1 
 

 

 

 

 الفصل األّول

 الخبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٓ 
 

  الخبرالفصل األّول : 

 توطئة :

ن تستخبر ، والخبر هو النبؤ ، وتخبر الخبر  الخبر فً اللؽة : هو ما أتاك من نبؤ عمَّ

واستخبر ، إذا سؤل عن األخبار لٌعرفها ، وٌقال : خبرت األمر إذا علمته ، والَخَبُر بالتحرٌك : 

 .(1ٕ)واحد األخبار 

 قة وٌشٌر إلى" قصصً قصٌر ٌؽلب علٌه قول الحقٌجنس  فً االصطبلح : هو والخبر 

واألخبار هً أحداث الماضٌن وأفعالهم وما طرأ على حٌاتهم  ،(1ٖ)سرد شًء من التارٌخ"

أو وأوضاعهم حسبما ٌتناقله الرواة وٌتحدث به البلحقون عن السابقٌن مّمن شاهدوا ذلك الخبر 

 ،(1ٗ)، وبهذا ٌكون الخبر المصدر الربٌس للمعرفة والمادة األساس فً الرواٌة العربٌة سمعوه

والحق أّن  .(1٘)اإلببلغ ٌفة ظوقد اكتسب الخبر هذه السمة ألنه أصؽر وحدة حكابٌة تإدي و

اً بٌن الماضً والحاضر ٌّ ، ٌختزل موروثهم العرب بنوا تارٌخهم على الخبر بوصفه وسٌطاً معرف

 ، وقد تطّور لٌصبح الحامل المركزي للثقافة العربٌة التً شّكلت الوعً األدبًالثقافً وتجاربهم

 واقع إنشاء فؤصبح الواقع عن التعبٌر كان الخبر منطلق " إذ إنّ . (1ٙ)لما بعد مرحلة التدوٌن 

ٌّة للقارئ ٌوّفر الذي الخطاب عن طرٌق بدٌل  آخر واقع فً ندراجواال واقعه، من الهروب إمكان

 للواقع ظبّلً  الخبر كان وبهذا. المعٌش واقعه فً حٌلة له ٌمتلك ال ماو إلٌه ٌطمح ما له ٌحقّق

، ًّ  منشإه كان وإن الخبر أنّ  هنـا " ُنفٌده وما ،(12)"  له ظبّلً  التارٌخً الواقع فؤصبح التارٌخ

ٌّاً  ًّ  إلى التدّرج من بشًء تحّول فإّنه تارٌخ  .(11)"  المجال القصص

ٌّز ببساطة النثرٌة األخرى بكونه " ك جناسٌمكن تمٌٌز الخبر عن بقٌة األو ّل حدث تم

ٌّات "  إلى، فبل ٌتفّرع فعله ووحدته مثلما نجده فً  ،(11)تعدد األفعال واألحداث وتنوٌع الّشخص

ٌّة "الحكاٌة ، فهو ، وتوظٌفها بشكٍل موجٍز على (1ٓ)" ٌمثل اقتناص اللحظة السردٌة الحٌات

مستوى الحدث. وترجع بساطة الخبر العتبارات عّدة منها: احتفاظه بخصابص المشافهة على 

ٌّة فً إنتاج الخبر، ومنها ارتكازه على  الرؼم من تدوٌنه اعتماداً على )اإلسناد( بعّده ركٌزة اساس

ٌّات بشكل محّدد العوالم وباهت المبلمح  .(1ٔ)الحدث البسٌط، وتقدٌمه للزمان والمكان والشخص

 

                                                           
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٗ، ماّدة ) خبر ( : ٌنظر: لسان العرب  (1ٕ)
 .ٕٔٔ:  م11ٕٔ، 1ٗع ، العربً التراث مجلة، العربٌة(، عبد هللا ابو هٌؾ)مصطلحات تراثٌة للقصة  (1ٖ)
 .ٕ٘األنواع والوظابؾ والبنٌات :  -: السرد العربً القدٌم ٌنظر (1ٗ)
دراسة فً كتاب  -بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم ، وآلٌات  1ٗ( : ٔموسوعة السرد العربً )ٌنظر:  (1٘)

 . ٖٗ :)رسالة ماجستٌر(ار البن قتٌبة ، عٌون األخب
 .2( : رسالة ماجستٌر)، زمان للمسعوديدراسة فً كتاب أخبار ال -: سردٌة الخبر العجاببً ٌنظر (1ٙ)
 .1ٔٙ:  العربٌة السردٌة فً دراسة -الخبر فً األدب العربً  (12)
 .ٗٔٔ: العربٌة السردٌة فً دراسة -الخبر فً األدب العربً   (11)
 .11الثوابت والمتؽٌرات :  -العربًالخبر فً السرد  (11)
ار البن قتٌبة ، )رسالة دراسة فً كتاب عٌون األخب -آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم  (1ٓ)

 .ٖٗ:ماجستٌر(
 .ٓٗٔ-1ٖٔاألنواع السردٌة فً ألؾ لٌلة ولٌلة :  -: خزانة شهرزاد ٌنظر (1ٔ)
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 :  المبحث  األّول  

 الخبر عاوأن

ٌّة الواقعً  عناٌة بهذه ال تفكان والباحثٌن، البلواقعً الكثٌر من الدارسٌن/شؽلت ثناب

الخبر بالطرٌقة التً ٌتّم بها  نوع د. وقد تحدّ الثنابٌة منصّبة على مفهوم الواقعٌة فً األدب

 ًّ ًّ  التعامل مع الواقع فكان الحدٌث عن الواقع  والؽرٌب والعجٌب . والمنام

ٌّن  إلى هناوسنسعى  فً كتب )التراجم ( للّصفدي ، انطبلقاً من  تجلَّتالخبر كما  أنواعتب

عن ، مع تفاوت كبٌر فً نسب ورودها التمسناه هذه الكتب فً هاجمٌع عاوافتراض توفر األن

 .الشاملة لهذه ) التراجم (قراءة ال طرٌق

 الخبر الواقعً ) األلٌؾ ( : -ٔ

، إذ ٌخلق الواقعٌة ٌوازي التجربة الٌومٌة الخبر الواقعً " هو كّل خبر ٌضطلع بتقدٌم حدث

ٌّا ومؤلوفاً "  العجب( ألنّ ، فبل ٌشعر بـ)الؽرابة( وال بـ)الخبر ألفة لدى المتلقً كّل شًء ٌبدو طبٌع
ٌّة تدّل على مطابقة الخبر (1ٕ) ٌّة ومكان ٌّة ومحددات زمان ، وهذا الخبر تكشؾ عنه موجهات إسناد

ٌّة ) الراوي ( بوساطة اإلسناد اٌة الخبر ووضع شروط الزمة لرو للواقع ، فاإلعبلن عن شخص

ٌّة الخبر (1ٖ) ٌةبالواقع جعله ٌّتسم، ومبدأ الصدق هو ما ٌتجعل منه خبراً صادقاً  ، و" تتجلى واقع

ٌّلً من المحكً "   . (1ٗ)فً ؼٌاب سارد تخ

ٌّة ( تقّسم االخبار الواقعٌة ٌّة ( و) أدب الفصل بٌنهما لٌس باألمر  ، لكنّ على قسمٌن: ) تارٌخ

إذ " ٌواجه دارس األخبار عقبة كإوداّ حٌن ٌروم تدقٌق الحّد الفاصل بٌن الخبر مظهراُ ، الٌسٌر

ٌّا. فالخبر مشترك بٌن األدب والتارٌخ"  هر اإلنشاء األدبً، والخبر نّصاً من مظا ، (1٘)تارٌخ

نتٌجة مفادها أّن األخبار  إلىقراءته للمدونات العربٌة  عن طرٌقوٌصل الدكتور محمد القاضً 

ٌّة " ال تختلؾ من حٌث جوهر صلتها بالواقع عن األاأل رواة فً خبار التارٌخٌة ذلك أّن الدب

نقبلً للواقع أو  -أن ٌعتبرها  ئأو ٌرٌدون من الّسامع أو القار -ٌعتبرونها  الحالتٌن ٌقّدمون أخباراً 

ٌّة ، إذ قد ، ولكّن الفٌصل فً الّتمٌٌز بٌن هذه األخبار إّنما هو حّظها  (1ٙ)سرداً ألحداثه " من األدب

ٌّة من األدبٌة ال ٌقّل عٌُ  ٌّة منهاقال أّن حّظ بعض األخبار التارٌخ ، ن حّظ بعض األخبار األدب

ٌّة ، فالمهم معرفة الّسمةسهل ٌسٌروالجواب على هذا االعتراض  ٌّة والّسمة العرض إذ ، الجوهر

ٌُقصد إلٌها قصداً  إنّ  ٌّة التً  . أّما وبدونها ٌفقد الخبر مبرر وجوده األدبٌة ؼاٌة فً األخبار األدب

ٌّة صفة عارضة قد توجد  ٌّة فاألدب ؼٌابها ال ٌفسد الخبر  ال توجد ولكنّ  أوفً األخبار التارٌخ

 ًّ  .(12)، ألّنه ال ٌمّس من وظٌفته األولى التً هً اإلعبلم واإلخبار التارٌخ

                                                           
ٌّة القصٌرة فً ))عٌون األخبار  (1ٕ) ٌّة، )رسالة ماجستٌر( -(( البن قتٌبة األشكال النثر  .٘ٓٔ:  دراسة تصنٌف
 .ٖ٘ٔاألنواع السردٌة فً ألؾ لٌلة ولٌلة :  -ٌنظر : خزانة شهرزاد  (1ٖ)
ٌّة الخطاب فً أخبار الثقبلء  (1ٗ)  .ٕٗ:  (رسالة ماجستٌر)مقاربة  تداولٌة ،  -استراتٌج
 .1ٗ٘:  العربٌة السردٌة فً دراسة -الخبر فً األدب العربً  (1٘)
 .12٘:  العربٌة السردٌة فً دراسة -الخبر فً األدب العربً  (1ٙ)
 .12ٙ - 1ٙٙ:  العربٌة السردٌة فً دراسة -الخبر فً األدب العربً  (12)
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ٌّة واألخبار األدبمن هنا ٌمكننا الّتمٌٌز بٌن األخب والمتصفّح فً كتب )التراجم(  ٌّة.ار التارٌخ

هذا  للّصفدي ٌجد أّن جزءاً كبٌراً من هذه األخبار التً جمعها الّصفدّي ودّونها ٌندرج ضمن

أّن هذه الكتب هً فً  إلىفً تراجم الصفدي تها ، وترجع كثرالّنوع من األخبار الواقعٌة

ٌّةلتدقٌق األساس كتب تارٌخٌة تهتّم عادة برسم حدود الّزمن وا فضبلً ، فً نقل الحقابق بموضوع

ٌّةالّصفدي مإرخ وشاع أنّ  عن  .ر وأدٌب وكاتب ذو ثقافة موسوع

ًّ : – أ  الخبر التارٌخ

ًّ بؤّنه: الخبر الذي  ؾ الخبر التارٌخ ، ولعّل من أبرز ال هدؾ له ااّل نقل الوقابعٌُعرَّ

ٌّة  من اً ها تؤكٌده على نقل الواقعة االخبارٌة، نقبلً متتابعظهروأ هخصابص دون إجراء أ

ٌّة والتارٌخٌة فً تراجم الصفدي (11)انحرافات تخلخل بنٌة متنه  . ولكً نستشّؾ المبلمح الواقع

ٌّة إلىنلجؤ  ٌّنة تمثٌل  حدثنً:  مسلم بن الولٌد قال : "اآلتً الخبر منهاو توّضح ذلك، تقدٌم ع

 الملك، عبد زمن فً القضاء على الدرداء أبً بن ببلل رأٌت قال أبٌه، عن ٌزٌد بن خالد

 زور شاهد هذا: وٌقول الدرج عمد بٌن ٌوقفه ولكن بالسوط، الزور شاهد ٌضرب ال فرأٌته

ٌّة فً هذا الخبر (11)"فاعرفوه ٌّة واأللفة والتارٌخ شّقٌه: الّسند  عن طرٌق. تتجلّى مظاهر الواقع

، وأّما المتن بوصفهم شهوداً عٌاناً اة معروفٌن ، فؤّما الّسند فنبلحظ أّن الخبر مسند لرووالمتن

ٌّة  ٌّة والتارٌخ ٌّة(، إذ ال نل عن طرٌقفتتجلّى فٌه مظاهر الواقع  هاحظ فٌ)الحدث( و)الّشخص

ٌّة ، وإّنما تبدو ألٌفة لمتلقٌها ، فهذا  كان قاضٌاً فً زمن  الدرداء أبً بن ببللخرقاً للتجربة الٌوم

وط لكّنه ٌوقفه أمام الناس وٌقول لهم بؤنه شاهد عبد الملك، وكان ال ٌضرب شاهد الزور بالس

، ة مرجعٌة لها وجود تارٌخً فعبلً . وأّما الشخصٌة فً هذا الخبر هً شخصٌّ زور لٌعرفوه

ٌّة وجد الدرداء أبً بن ببللفشخصٌة  ٌّتهاشخصٌة مرجع ٌّاً فبل شك فً مرجع  .ت تارٌخ

 الخبر األدبً : – ب

ٌّة ٌذكر الدكتور محمد القاضً  ، وهو ٌقوم على مادٍة أّن الخبر األدبً هو وحدة سرد

ٌّة التً قوامها أحداث وشخصٌاتخام هً البنٌة الس ، وتظهر لنا هذه المادة فً خطاب سردي رد

ً األدب حتى تستوي نّصاً له آلٌات مخصوصة ٌتجلى فٌها وٌتوسل بها إلقحام تلك المادة ف

  .(ٓٓٔ) إبداعٌاً 

ٌّة ؼالبة على الخبر،ٌالّصبؽة التار لقد كانت ومن هنا ٌتداخل التارٌخً باألدبً، ولكن   خ

ٌّة التً ٌنطلق منها األدبً  -على الرؼم من التداخل الكبٌر بٌنهما  إذ إّن التارٌخً ٌمّثل األرض

ٌّة متجاوزاً  -فً إبداعاته ٌّة والجمال ٌّات الفن ًّ باعتماده التقن ٌّز عن التارٌخ ًّ ٌتم فإّن األدب

ٌّة  ٌِّز الخبر التارٌخً التسجٌل )المباشرة التً ُتَم
ٔٓٔ

. وصحٌح أّن الخبر نشؤ فً أحضان التارٌخ (

ٌّة خالصة"   .(ٕٓٔ)إاّل أّنه "استقل عن التارٌخ، واكتسب قٌمة أدب

                                                           
ٌّل السردي  (11)  .1ٓٔلداللة  : مقاربات نقدٌة فً التناص والرإى وا -ٌنظر : المتخ
أعٌان العصر وأعوان . و1ٓ/ٕٓ،  ٓ٘/٘ٔ،  11ٔ/ٕٗ :مثبلً ولبلستزادة ٌنظر  2ٙٔ/ٓٔالوافً بالوفٌات:  (11)

 .ٖ٘ٔ/٘،  ٘ٔ/٘: النصر
 .ٖٔ: العربٌة  السردٌة فً دراسة - ٌنظر : الخبر فً األدب العربً (ٓٓٔ)

ٔٓٔ
 .ٕٔٓ - ٕٓٓالثوابت والمتؽٌرات :  -الخبر فً السرد العربً ٌنظر :  ((
ٌّاد،  (ٕٓٔ)  .ٗٔم : 11ٕٔ، ٗ، ع ٕمجلة فصول ، مج)فن الخبر فً تراثنا القصصً(، شكري محمد ع
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 ،هنفس فً أثر إحداث هً وإّنما القارئ إلى الواقع نقل لٌست األدٌب ؼاٌة نّ من المعلوم أ

ًّ  سلوبٍ ؤب الواقع عن الّتعبٌر طرٌق عن تجنا  هو حٌث من إاّل  الواقع ٌعنٌه لٌس واألدٌب. أدب

ٌّة إٌهام ٌُعنى. (ٖٓٔ) بالواقع ٌّة عمل) بالوظٌفة األدبً الخبر و ٌّات، على وٌقّدمها( الشخص  الّشخص

ًّ  للخبر خبلفاً  ٌُقال فً الخبر األدبً أهم من (ٗٓٔ) والشخصٌة بالحدث ٌُعنى الذي التارٌخ ، فما 

ا فً أخبار كتب )التراجم( ، وٌمكن أن نتلّمس هذ(٘ٓٔ)القابل، وما ٌحدث أهم من الفاعل 

ٌّةللصفدي  )): هذا الخبر، ومنها بحٌث ٌكون القول ؼاٌتها ومقصدها ، التً ٌرتفع فٌها حّظ األدب

 أسماءهم ثبلثة   قتل عٌن   اسمه جبار ملك   عن أخبرونً: لجلسائه  ٌوما   قال المنصور إن  : قٌل

 الزبٌر بن هللا وعبد سعٌد بن عمرو قتل مروان بن الملك عبد: حضر من أحد له فقال عٌن؟

 أسمائهم أول جبابرة   بثبلثة ذلك فعل عٌن   أسمه آخر فخلٌفة  : فقال . األشعث بن الرحمان وعبد

؟ ،  الجبار عبد ، وقتلت الرحمان عبد واسمه مسلم أبا قتلت المإمنٌن، أمٌر ٌا أنت: فقال عٌن 

 علٌه سقط أن ذنبً وما! وٌلك: وقال فضحك! علً  بن هللا عبد عمك على البٌت وسقط

شًٍء  . إّن المتلّقً لهذا الخبر ال ٌشعر إزاءه بالؽرابة وال بالعجب ، بل ٌجد أّن كلّ (ٙٓٔ)((!البٌت؟

ًّ تكون األدبٌة سمة جوهرٌة فٌه وٌقصد الٌها قصداً ،  ٌّاً فهو أمام حدث واقع ٌبدو طبٌع

فالمنصور ٌسؤل جلساءه سإاالً ّملؽزاً ، عن ملٍك جّباٍر اسمه عٌن قتل ثبلثة أّول أسمابهم عٌن ، 

ٌُجٌبه عن سإاله ) احد الحاضرٌن ( ، ثّم ٌسؤل المنصور مرًة أخرى عن خلٌفٍة اسمه عٌن قتل  ف

ثبلثة جبابرة أّول أسمابهم عٌن ، فٌكون الجواب من الشخص نفسه ) احد الحاضرٌن ( بُطرفٍة 

ٌّة واإلمتاعنصورُتثٌر انفعال الضحك لدى الم كما أّن عدم ذكر اسم  .، فتتحقق هنا اإلثارة الفن

ٌّة مجهولة )أحد الجالسٌن(ة أسبل نالشخص الذي ٌجٌب ع ٌُوحًالمنصور وجعله شخص ؤن ب ، 

ٌُقا  .، وما ٌحدث أهم من الفاعلل هنا أهم من القابلما 

ٕ –   ًّ  : الخبر المنام

 ًّ ٌّلة  جموعةم [وهً] ،ال ٌخفى أّن الرإٌا فً حقٌقتها هً " فعل باطن من األحداث المتخ

)سرد( ٌقوم به الّرابً  إلى، ال ٌمكن أن ُتستنبط داللتها أو تنكشؾ إاّل حٌن تتحّول فً الّنوم

إلى " أن ٌتحّول  إلى، ولقد دفعت متعة الحكً الّرابً (2ٓٔ)وٌتواصل به )قّصاً( مع طرٍؾ آخر " 

ٌُحكى، ومن هنا تتحّول الرإٌا قصِّ ما رآه فً نومه على اآلخرٌن، ٌتكّفل براوٍ  ، ٌعمد إلى نصٍّ 

، أو مشّقة التنسٌق إذا افتقد الّنظامه ، وال ٌكلّؾ نفسإلى سرد ما رآه كما رآه تماماً فٌه الّراوي 

، س لقبوٍل من المتلّقً. ولعلَّ هذا الشرط هو الذي ٌإسّ النقصان إذا أساءه امر مّما رأى الزٌادة أو

 .(1ٓٔ)ألّنه ٌعّبر عن صدق الّرإٌا حتى وإن ورد فً عرضها ما ال ٌمّت للواقع بصلة " 

ٌّة ، إذ " تخترق الرإٌا بنٌة الّثقافة وُتعدُّ المنامات عبلمات دالة على األنساق الّثق اف

ٌّة ، منها  ٌّة للّؽِة لتنسرب فً بنٌة الّنصوص الّسرد ٌّة بدءاً من البنٌة الّدالل ٌّة نظر إلىالعرب

ٌّتها المعرفة و ٌّة للخطابات تسعى بها لتحقٌق مشروع )النبّوة( ، وأخٌراً تصبح أداة إٌدٌولوج

                                                           
ٌّات : ٖٕ: ( األدبً النقد منظور من) بنٌة النّص السردي ٌنظر :  (ٖٓٔ)  . 1ٙ، ومعجم السرد
 رسالة)، قتٌبة البن األخبار عٌون كتاب فً دراسة -: آلٌات  بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم  ٌنظر (ٗٓٔ)

 1ٖ: (ماجستٌر
  ٙٓٗ:   العربٌة السردٌة فً دراسة -  العربً األدب فً الخبرٌنظر :  (٘ٓٔ)
 .ٔ٘\ٕٗ،  ٕٖٔ\1ٔ،  ٕٓٗ\ٕٔ: . ولبلستزادة ٌنظر 2ٖٔ\2ٔالوافً بالوفٌات :  (ٙٓٔ)
 . 1ٓٔم :11ٗٔ، ٖ،ع ٖٔ)الرإٌا فً النّص السردي (، نصر حامد أبو زٌد ، مجلّة فصول، مج (2ٓٔ)
ٌّة  فً الخطاب الصوفً ) من القرن الثالث  (1ٓٔ)  .ٕٙٔإلى القرن السابع الهجرٌٌن ( : الحركة الّتواصل
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ٌّة فً عبلقتها بالخطابات األخ . وللمنام " منطق ٌختلؾ عن منطق الواقع فما (1ٓٔ)رى " المعرف

ٌّة ]قد[ ٌُقبل حدوثه فً المنام  ٌُستعصى قبوله فً الواقع وخاّصة إذا تداخلت فٌه الكابنات الماد

ٌّة "  ٌُجّسد المنام فضاًء تفصُح به الّذات عن رؼباتها الّدفٌنة(ٓٔٔ)وؼٌر الماد ٌكون عامبلً ل ،، ف

ٌّاً فً إعادة التوا  .(ٔٔٔ)زن واالستقرار الّنفسً للرابً وظٌف

وقد نهضت المنامات بوصفها عبلماٍت دالّة فً سٌاق الترجمة للشخوص ، ألّنها أسهمت 

فً إكمال بنٌة المشهد السٌري الُمقترح للمترَجم له ، منسجمة بذلك مع رإٌة المإلؾ/الصفدي، 

ٌُقال فً حق المترَجم له  الجامع ألخبار التراجم ، وكؤّنها بذلك تإّسس برهاناً على صّحة ما 

(ٕٔٔ). 

حتلُّ فٌها المنام مكانة تزخر كتب )التراجم( للّصفدي بالكثٌر من الّنصوص التً ٌَ 

ٌّزة  كؤّنها به حامل وهً نومها فً جرٌر أمّ  رأت: عبٌدة أبو قال: "  هذا الخبر منهاو، متم

 برجال ذلك فعل حتى فٌخنقه هذا عنق فً فٌقع ٌنزو جعل وقع فلما أسود، شعر من حببل   ولدت

 وشكٌمة   ة  وشدّ  شر   ذا شاعرا   ؼبلما   تلدٌن لها فقٌل،  الرإٌا فؤّولت ،مذعورة فانتبهت كثٌر

. والجرٌر  منها خرج أنه رأت الذي الحبل باسم جرٌرا   سّمته ولدته فلما .الناس  على وببلء  

 .(ٖٔٔ)"الحبل

ٌّة ألّم جرٌر  اً ٌمّثل مَ تشّكل الرإٌا المنام ٌّ ٌإّطر  ظاهراً اً حَ مَ لْ فً هذا الخبر استباقاً سرد

. وهذا الشاعر ر بوالدة ؼبلٍم شاعٍر قبل والدتهٌتمّثل هذا االستباق بإخبار أّم جرٌاّمة ، ع الخبرَ 

المعروؾ بالهجاء )جرٌر( لم ٌسلم من شّره وببلبه الناس حتى قبل والدته لٌهاجمهم فً المنام 

سوٍد ٌمّر على عنق هذا الشخص أو ذاك بؽٌة خنقه والتضٌٌق علٌه ، وفً هذا وهو أشبه بحبٍل أ

ًّ بتؤوٌله من قبل المتلقً له ، إلى هجابه المرٌرإشارة صرٌحة  ٌُختتم هذا النصُّ المنام  إذ إنّ . و

ٌّة تؤوٌل المنام " تكمن فً كون المتلقً ٌضطلع بدور المإّول ، وٌتجاوز دور المتلقً  خصوص

ٌدخل بدوره ضمن بنٌة نّص تقدٌم تؤوٌل ملحوظ وملموس  عن طرٌقمإّول دور ال إلى

ل المنام بؤنّ (ٗٔٔ)الحلم" ٌُإوَّ أّم جرٌر َسَتلِد ؼبلماً شاعراً ذا  ، كما ذكر فً النّص أعبله ، حٌث 

إٌماناً جرٌراً باسم الحبل الذي رأته فً منامها  تهتسمٌ إلىشرٍّ وببلٍء على الناس ، مما ٌدفع أّمه 

ٌّة الوظٌفة جّسدفتتصحة تؤوٌلها ، و بحقٌقة هذه الّرإٌا منها  .واضحة فً هذا الخبر التنبإ

ٌّة إحبلل ، لتخدم بذلك العقاب والجزاء على مستحقٌهما وقد تبّنت بعض األخبار المنام

ٌّته الخاّصة  ٌُترِجم لها من منطلقه هو ومرجع ٌّة للشخصٌة التً  ، ومنها (٘ٔٔ)رإٌة المإلؾ الذات

فً المنام هو وعبد الملك  ]كذا[إير  :  الحّجاج بن ٌوسؾ بن الحكم الثقفً"  :رهذا الخب

بكل قتلة قتلت بها إنسانا . ثم  ]هللا[ : قتلنً ٌسحبان أمعاءهما فً النار. وفً منام آخر قال

                                                           
 .ٕ٘ٔ:  م11ٗٔ ،ٖ ،عٖٔمج فصول، مجلّة ، زٌد أبو حامد نصر ،( السردي النصّ  فً الرإٌا) (1ٓٔ)
 .2ٔٙ:  العربٌة السردٌة فً دراسة - العربً األدب فً الخبر (ٓٔٔ)
 .1ٖ:  ولٌلة لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد خزانةٌنظر :  (ٔٔٔ)

ٌّة :   -ٌنظر : المنامات  فً الموروث الحكابً  ((ٕٔٔ  .ٓٙٔدراسة فً النص الثقافً والبنٌة السرد
 .ٖٙ-ٕٙ/ٔٔالوافً بالوفٌات :  (ٖٔٔ)
 .1ٕٕمفاهٌم وتجلٌات :  -السرد العربً   (ٗٔٔ)

ٌّة والبنٌة الثقافً النص فً دراسة  - الحكابً الموروث فً  المناماتٌنظر :  ((٘ٔٔ  .ٕٔ٘:  السرد
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ًَ ، فالحّجاج (ٙٔٔ)"  عزلت مع الموحدٌن ٌُعاقبان ُرِب جزاء بما فعبله من أفعاٍل  هو وعبد الملك 

ٌّبة ٌُرى الحّجاج فً مناٍم آخر س َتَبّنى هذا  اـبه قتلت قتلة بكل : قتلنً هللا قاببلً . وكذلك  ٌَ إنساناً ، َف

 .بسبب بطشه واعتدابه على اآلخرٌن الخبر إٌضاح وظٌفة العقاب والجزاء التً استحقّها الحّجاج

ٌّة حٌزاً كبٌراً من كتب ) التراجم ( للّصفدي  لقد ، حٌث تتفوق (2ٔٔ)شؽلت األخبار المنام

نسبة ورودها فً هذه الكتب على األخبار الؽرٌبة ، واألخبار العجٌبة ، لكن هذه األخبار على 

كتب )التراجم( هً فً األساس كتب تارٌخٌة  نّ ألقلٌلة بالنسبة لؤلخبار الواقعٌة ،  كانتكثرتها 

 الترجمة لؤلشخاص بصورٍة واقعٌة . إلىتهدؾ 

 ( :الخبر الؽرٌب ) التخٌٌلً  - ٖ

واهـر خارقـة ٌمكـن ما ٌرد فً نصٍّ سردّي من أحداث أو ظبؤّنه: " الؽرٌب ٌعّرؾ 

اً " ٌّ وفق قوانٌن الواقع. وٌكون على ، فالخبر الؽرٌب ٌمكن أن ٌلقى تفسٌراً  (1ٔٔ)تفسٌرها عقل

ٌّز بؽرابتها عمّ  ٌؾ ا هو ألالخبر ؼرٌباً حٌن ٌفوق التجربة أو ٌوازٌها فنكون أمام عوالم جدٌدة تتم

، فٌجعلنا هذا االنزٌاح فً منطقة التماس بٌن ما هو واقعً وما هو وتنزاح عّما هو متداول

 .(1ٔٔ)تخٌٌلً 

تظهر فً النّص )الؽرٌب( أحداث ٌبدو ظاهرها خارج نظام األلفة ولكّنها سرعان ما 

ك بقدرة نظام األلفة على ، وتوجد فً النصِّ الؽرٌب وقابع تشكّ إلى االنضواء ضمنهتنتهً 

ً أولى درجاته داخل النّص عالم الواقع ٌبدو ف إلى، ولذلك فإّن الّشك فً نسبة النّص تفسٌرها

ٌُّتخذ الموقؾ تجاه النّص الؽرٌب  .(ٕٓٔ)اّل فً نهاٌة النّص نفسه إ، ففً الؽرٌب ال 

 بن سفٌان قال"  :الخبر ا، هذا على الخبر الؽرٌبهاالستشهاد بومن النماذج التً ٌمكن 

 وقعت قد أنا فإذا رجل قبر حفرت: قال المدٌنة أهل قبور ٌحفر الذي الحّفار نًأخبر:  عٌٌنة

 من قبر: إلنسان فقلت ، الجمجمة عظام فً أثر قد السجود فإذا جمجمة ، فوافٌت قبر على

 .(ٕٔٔ)"  سلٌم بن صفوان قبر هذا ؟ تدري أوما: قال هذا؟

ٌّز بؽرابتها عّما هو مؤلوؾ   حّفار القبور إذ إنّ ٌضعنا هذا الخبر أمام عوالم جدٌدة تتم

، وهذا مما هو ؼٌر وجد جمجمة على عظامها أثر السجود، فٌُخبر سفٌان بؤّنه حفر مّرة قبر

ذلك نجد أّن شخصٌات هذا الخبر هً ـك كٌؾ ٌبقى أثر السجود على العظام؟ مؤلوؾ إذ

ّفار ، رجل ، إنسان ( ، لكن هذا الخبر على الّرؼم من ؼرابته ااّل أنه شخصٌات ؼامضة ) ح

ٌّاً  ٌُفّسر عقل  وفق قوانٌن الواقع. على ٌمكن أن 

                                                           
 .ٕٔٗ/ٔٔالوافً بالوفٌات :  ((ٙٔٔ
 :النصر وأعوان العصر أعٌانو ،ٔٔٔ/1ٕ ،2ٕ/ٕٙ ،ٕ٘٘/1 ،2ٕٔ/ٔ: بالوفٌات الوافً :مثبلً  ٌنظر ((2ٔٔ

 الشعورو ،ٕٖٔ، ٕٙٓ ،ٔ٘ٔ:  العمٌان نكت فً الهمٌان ونكت ،ٕٕٙ/٘ ،ٖٕٙ/ٗ ،ٖٙٗ/ٖ، ٖٕ٘/ٕ، 2ٕٔ/ٔ
 .ٕٙٓ ،٘ٙٔ: بالعور

 .ٖٓٓمعجم السردٌات :  (1ٔٔ)
 .11ٔ:  العربً للسرد مقدمة - ٌنظر : الكبلم والخبر (1ٔٔ)
 .1ٖٔم : ٕ٘ٓٓ، ٘ٔ، مج 2ٌ٘ل ، مجلة )عبلمات( ، جٌنظر : ) تجنٌس العجاببً ( ، لإي علً خل (ٕٓٔ)
 .1ٗٔ/ٙٔ:  بالوفٌات الوافً (ٕٔٔ)
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ٌّة للزمان والمكان فً بعض األخبار الؽرٌبة وتُ   افٌه لّ طوقد تؽٌب اإلحالة المرجع

ٌّات بمبلمٍح باهتة وؼامضة ٌُقّدم االسناد فٌهالّشخص للمجهول )ُروي، ُحكً،  ضمٌٍر مبنًب ا، و

، المتلقً هو الذي ٌشعر بالؽرابة ، ألنّ (ٕٕٔ)( مّما ٌجعل المتلقً بعٌداً عّما ٌتلّقاه زمنٌاً ِقٌل...

ٌّة ، فخرق الّتوّقع ، وتحطٌم األلفة ، بٌن الخبر  ٌّة ولتجربته الٌوم ٌّته الّثقاف وٌشعر بها " تبعاً لخلف

 . (ٖٕٔ)بة " والمتلقً هو ما ٌولّد الحكم علٌها بالؽرا

 [ابن القزوٌنً الزاهد]قام : " فدي، هذا الخبرٌضاً فً تراجم الصّ أومن االخبار الؽرٌبة 

، إلى البئر وقال ما طلبت إال ماء  لٌلة ٌستسقً ماء لوضوئه ، فطلع الّدلو  مآلن دنانٌر ، فرّده 

مجهوالً ) قام  مان فٌكون، إذ تؽٌب فً هذا الخبر اإلحالة المرجعٌة للز(ٕٗٔ)" ما طلبت دنانٌر

فهذا ما ٌإّدي  دلو من الببر مآلن دنانٌر ال ماء،، وأّما خرق التوقّع الحاصل من استخراج اللٌلًة(

 تحطٌم األلفة بٌن الخبر والمتلقً مّما ٌولّد الحكم علٌه بالؽرابة . إلى

ٌّلً ( : - ٗ  الخبر العجٌب ) التخ

ه كابن ال ٌعرؾ ؼٌر قوانٌن تودوروؾ أّن العجاببً " هو الترّدد الذي ٌحسّ  رىٌ

ً مفهومَ  إلىإّن مفهوم العجاببً ٌتحّدد إذن بالنسبة  ...طبٌعً  -الطبٌعة ، فٌما ٌواجه حدثاً فوق 

ٌّل "  بالقارئ الذي ٌتوّحد مع ، وٌتعلّق هذا التردد الذي أشار إلٌه تودوروؾ  (ٕ٘ٔ)الواقعً والمتخ

قّرر اّن قوانٌن الواقع تظّل ؼٌر ممسوسة وتسمح  ر أحد األمرٌن ، فإذا، فبل بدَّ أن ٌقرّ الّشخصٌة

الؽرٌب ، أّما إذا كان ٌنبؽً قبول قوانٌن  دابرة فً ٌدخلبتفسٌر الظواهر الموصوفة ، فإّن األثر 

رة  العجٌب  دابرة فًفإّن األثر ٌدخل  عن طرٌقها،جدٌدة للطبٌعة ٌمكن أن تكون الطبٌعة ُمفسَّ
ًّ بؤّنه  " . وقد عّرؾ سعٌد علوش (ٕٙٔ) ه شكل من أشكال القّص تعترض فٌ -ٔالعجابب

ٌّات بقوانٌن جدٌدة ٌّات  -ٕ، تعارض قوانٌن الواقع التجرٌبً .الشخص فً هذا  -وتقّرر الّشخص

 .(2ٕٔ)ببقاء قوانٌن الواقع كما هً "  -الّنوع 

ٌّلً ( ٌؤخذ الطابع العجاببً " عبر رصد الراوي عوالم خا رقة إنَّ الخبر العجٌب ) التخ

 .(1ٕٔ)ال ٌقبل بها ذهن المتلقً " 

ٌباً حٌن ٌتجاوز الخبر فإّن الخبر ٌكون عج واعوانطبلقاً من تحدٌد سعٌد ٌقطٌن ألن

ٌّل ( التجربة وٌفوقها اختراع أشٌاء ال  عن طرٌق، حٌث ٌتم خلق عوالم جدٌدة تقوم على ) التخ

فً )تراجم( الّصفدي أخباراً  . وعلى هذا األساس فإّننا نصادؾ(1ٕٔ)وجود لها فً عالم التجربة 

ٌّات وكابنات عجٌبة ال وجود لها فً العال  ،م المحسوس كـ) الجن، والشٌاطٌنتتحّدث عن شخص

أفعاٍل خارقة لقوانٌن الكون كـ)المعجزات( أو ، وتتؤّسس على .(..والؽٌبلن، والمردة ، والعفارٌت

                                                           
 .ٖٙٔ:   ولٌلة لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد خزانةٌنظر :  (ٕٕٔ)
ٌّة، )رسالة ماجستٌر( -البن قتٌبة  االشكال النثرٌة القصٌرة فً ) عٌون األخبار ( (ٖٕٔ)  .ٓٔٔ: دراسة تصنٌف
ٌان العصر أعو،  1ٕ/ٗٔ، ٙٗٔ/1، ٔٔٔ/٘، ٕٔٔ/ٖ: ، لبلستزادة  ٌنظر ٖٕٗ/ٕٔالوافً بالوفٌات :  (ٕٗٔ)

 .ٓٗالهمٌان فً نكت العمٌان : ونكت ،  1ٓ٘/ٗ،  ٖٗٙ/ٔ: وأعوان النصر
 .ٗٗمدخل إلى األدب العجاببً :  (ٕ٘ٔ)
 . 2ٌ٘نظر : مدخل إلى األدب العجاببً:  (ٕٙٔ)
ٌّة المعاصرة :  (2ٕٔ)  .ٙٗٔمعجم المصطلحات األدب
 .ٖٙٔ: ولٌلة لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد خزانة(1ٕٔ)
 .ٕٓٓ: العربً  للسرد مقدمة  -ٌنظر : الكبلم والخبر  (1ٕٔ)
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ٌُل راجم ( الّصفدي ، بنسبٍة أقّل مقارنة من األخبار فً ) ت وعحظ أّن ورود هذا الن)الكرامات(. و

فً هذه الكتب ٌكفً  ، ولكّن ما وِجد(ٔكما هو موّضح فً الجدول رقم ) األخرى واعمع األن

ٌّة التً ُتدخل الخبر ضمن دابرة الٌِّ بَ تَ لِ   عجاببً.ن المبلمح األساس

ٌّة فً )تراجم( الصفدّي، هذا الخبرر اخباأل منو  قال لً: السخاوّي  قال: " العجابب

َره الشاطبً] ٌُّ  كذا فعلت:  فقال ، مخاطبة الشٌطان وبٌن بٌنً جرت: ٌوما   (ٖٓٔ)[القاسم بن ف 

التردد الذي  عن طرٌقتتحقّق العجاببٌة فً هذا الخبر  .(ٖٔٔ)"  بك أبالً ما وهللا: فقلت فسؤهلكك

ٌُجري الشاطبً مخاطبة مع كابنٍ   ٌحّسه المتلقً إثر حصول حدث ؼٌر طبٌعً خارق للعادة ؛ إذ 

( وهذا مّما ٌؤبى ذهن المتلقً أن ٌقبله لما فٌه من ال وجود له فً العالم المحسوس )الشٌطان

 . رإلى عالمنا المحسوس وتعاملها مع بنً البشحضور لمخلوقات من عالم آخر وعبورها 

 حججنا: قال  حّسان بن صالح عن المدائنً الحسن أبو حكى "  :هذا الخبر نظٌرهو

 وإذا والّدالل، طوٌس منهم الجمار ٌرمون خّنثٌنمال من ةد  ع   فإذا الملك عبد بن الولٌد زمن

ّكر   الجمار ٌرمً طوٌس  ٌد  : قال المنعم؟ عبد أبا ٌا بهذا أردت ما: له فقٌل مزعفر، سلٌمانً بس 

 الشهوة، هذه إلً حّبب: قال عندك؟ ٌده وما:  قلنا ،علٌها أكافئه أن فؤردت عندي إلبلٌس كانت

 إبلٌس سؤلت ولقد ؛بالطائؾ العاص بن عمرو عرٌش وال الحكم بن مروان قناة بها ٌسرنً فما

 نهاه شٌئا   هلل ٌترك ال أنه الرجل من علمت إذا نعم:  قال ؟ حدّ  ألها:  فقلت الشهوة هذه عن

 حاجتً: قلت ؛ اللّذة هذه فؤعطٌته إلٌه قصدت فعله إال به أمرته شٌئا   ٌترك وال ركبه إال عنه

، (ٕٖٔ)" بال على منً فؤنت المنعم عبد أبا ٌا حسبك: قال أعطٌتنً، ما صالح منً تنزع ال أن

ٌرمً إذ إّن طوٌس فً الحّج ً عالم التجربة فالّراوي ٌخترع فً هذا الخبر أشٌاًء ال وجود لها ف

، وكان قد سؤله أاّل ٌنزعها ًة إلبلٌس ألّنه حّبب إلٌه شهوًة ماار بسّكٍر سلٌمانً مزعفر مكافبالجم

ٌُجٌبه إبلٌس بؤّنه ذ العجاببٌة هنا تحقّقت بخروج الخبر عن ف. فهو ال ٌقطع بهمنزلة عنده  ومنه ف

اً المؤلوؾ وخرقه لقوانٌن ا ٌّ  .لكون بشكٍل ٌرفض تفسٌراً عقل

ّنها اشتملت على أ إلىالخبر فً كتب )التراجم( للّصفدي  استقصابنا ألنواعنخلص فً   

 ًّ ، والؽرٌب)الواقع ًّ  ، والعجٌب ( وبنسٍب متباٌنة كما هً فً الجدول أدناه : ، والمنام

عدد المرات التً ورد فٌها  الخبر وعن

 وعالن

قٌاسا  مع العدد  وعنسبة الن

 الكلً لؤلخبار 

 ٙ.1ٖ 99ٖٔ واقعً

 ٘.ٔٔ 4ٕ٘ منامً

 ٕ.ٖ 4٘ ؼرٌب

                                                           
ٌّات : ٌنظر فً ترجمته :  (ٖٓٔ)  . 1ٓٔ/ٕٗالوافً بالوف
 . 1ٕٕنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  (ٖٔٔ)
وأعوان  أعٌان العصر، و ٖٕٔ/ٙٔ،  1ٔ/ٔٔ،  ٖٓ/ٖ، لبلستزادة ٌنظر:  11ٕ/ٙٔالوافً بالوفٌات :  (ٕٖٔ)

 .1٘ٔ/٘:  النصر
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 4.ٔ 9ٖ عجٌب

 %ٓٓٔ 1ٕٖٕ المجموع

 فديّ الخبر ونسبتها فً تراجم الصّ  واع( أنٔدول رقم )ج

ٌّن لنا الجدول اإلحصابً ألنواع األخبار فً كتب ) التراجم ( للّصفدّي ، أّن األخبار  ٌب

ٌّة كان لها مكان الصدارة بٌن األنواع األخرى ،   األخبار هذه من كبٌراً  جزءاً إذ نجد أّن الواقع

 فً هً( التراجم) كتب ألنّ ،  األخبار من وعالنّ  هذا ضمن ٌندرج ودّونها الّصفديّ  جمعها التً

ٌّة الحقابق نقل، وواقعٌة بصورةٍ  لؤلشخاص الترجمة إلى تهدؾ تارٌخٌة كتب األساس ، بموضوع

ٌّتها وقبولها  ٌّة ؛ لكً تكتسب شرع ٌّة تارٌخ ٌّاٍت واقع وقد ارتكزت أكثر هذه األخبار على شخص

 لدى المتلقً . 

ٌّة نسبة أقل من االخبار الواقعٌة، إذ صٌؽت بعض األخبار  وقد شّكلت األخبار المنام

ٌّة جمالٌة قادرة على تنوٌع أسلوب السرد فً كت ب ) التراجم (، محتفلة بفكرة المنام، لتكون تقن

 أبعاداً سٌاسٌة وعقابدٌة وأدبٌة وؼٌرها . -فً أكثر األحٌان  -فضبلً عن كونها تحمل 

أّما األخبار الؽرٌبة والعجٌبة فقد جّسد حضورها نسبة قلٌلة جّداً فً )تراجم( الّصفدي 

ٌّة الترج ٌُخلخل واقع ٌُقلّل من قٌاساً باألخبار األخرى، ألّن اإلكثار من العجاببً والؽراببً  مة و

ٌّل، وهذا مّما ٌضر بكتب التراجم أكثر  ٌّة الكبلم وٌخرج به من الحقٌقة إلى التخٌٌل والتخ مصداق

مّما ٌنفعها. ورّبما ٌؤتً الصفدي أحٌانا بهذه األخبار لكسر الرتابة التً تتحقق مع األخبار 

 واالنفعال باإلمتاع شعورالالواقعٌة، وللترفٌه عن المتلقً، وإبعاده عن السؤم والملل، وتحقٌق 

 .لدٌه الوجدانً
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 : المبحث الثانً 

 آلٌات البناء الهٌكلً

 توطئة :

الذي  المتنو السند: اث العربً من مكونٌن أساسٌٌن هماتتشّكل بنٌة الخبر فً التر

 لتعّرؾ على، وسنعرض لهذه األجزاء المكّونة لبنٌة الخبر ل خاتمة  و وسطو استهبللٌتكّون من 

، ومن ثمَّ االرتفاع به نّص من انتظام بٌن بداٌة واختتامما ٌتشّكل منه ال إلىنظام بنابها والنظر 

ٌّزها من سمات،  ء،بنافً الإلدراك ما ٌكون بٌن وحداته من ترابط   خبرال إذ إنّ فً ضوء ما ٌم

ٌّة واحدة منها وفصلها عنووسٍط ونهاٌةٍ ذو بداٌٍة  بعضها  ، وهً نقاط ٌمكن التوّقؾ عند أ

، ألّن كّل مكّون من مكوناته ٌمّثل َمْعلَماً تتقّدم به األحداث إن كانت حدثاً وتتعّدد به البعض

 . (ٖٖٔ)الذوات إن كانت ذاتاً 

ٌّة مفروضة فً قسم من األخباروتتخلّل هذه األجزاء  ٌّة )تقن ، (الفصل والوصل، وهً تقن

تإدٌه من تداخٍل أو تنّوٍع  لبٌان ما فدي؛ار الواردة فً ) تراجم ( الصّ سُتفَحص فً األخبالتً و

أثره فً صٌاؼته  إٌضاح( و دور الشعر فً بناء الخبر)  إلىوالُبدَّ من االشارة بعد ذلك  فٌها،

 .بٌان ما ٌإدٌه من وظابؾو

 اإلسناد : -ٔ

، والسبٌل الوحٌدة للتثّبت من كان بناء الخبر فً التراث العربًٌعدُّ اإلسناد ركناً مهّماً من أر

خٌط ، فهو " عملٌة ٌقوم بها الراوي تتمّثل فً إنشاء (ٖٗٔ)صدق وصحة انتساب األخبار القدٌمة 

، لذا كان السند عاً للقارئ بصدق ما ٌقوم برواٌتهإقنا، (ٖ٘ٔ)واصل بٌنه وبٌن مصدر الخبر "

دراسة األخبار باالقتصار  . وٌرى الدكتور محمد القاضً أنَّ  (ٖٙٔ)ق بالخبر من ؼٌره " صَ "الْ 

، ومخلٌّ بدراسته؛ ألّنه ٌهمل مدخبلً مهّماً من المداخل التً متونها أمٌر مجاٍؾ لطبٌعة الخبر على

 .(2ٖٔ)رب من االبداع، وهو ) اإلسناد (فهم هذا الض إلىتإدي 

: ٌرى أصحابه أّن  األّول: ٌوجزها الدكتور القاضً فً رأٌٌن وفً أصل نشوء اإلسناد آراء

ثٌن، و ، لّما تعاظم أمره، فاض على األدباإلسناد نشؤ فً أحضان الدٌن وفً بٌبة الفقهاء والمحدِّ

ثون ستعملهكما ٌ ستعملونهفؤخذ الرواة ٌ أنَّ رواة األدب لم  اآلخر الرأي ٌرى أصحابو .المحدِّ

ثٌنٌنق ، وهً سبٌل جالٌن كلٌهما ٌقومان على الرواٌةالم ، ألنّ لوا ظاهرة اإلسناد عن المحدِّ

ٌّة فً كّل عصٍر وعند كّل أمٍة  طبٌع
ٌّة واستنتج  وتوّسع ، وقد أفاض القاضً(1ٖٔ) فً هذه القض

اآلخر فً األدب، وإّنما ٌوجد موقفان من أّنه ال ٌوجد منهجان فً اإلسناد أحدهما فً الحدٌث و

ٌّن أّن هْملٌها الظرؾ ونوع الخبر وؼاٌت، ٌظهر كّل منهما فً حاالٍت مخصوصٍة ٌُ اإلسناد ، وب

                                                           
 .ٕٗ - ٔٗ:  العربٌة األمثال لكتب  السردٌة البنٌة فً دراسة  - األمثال سردٌنظر :  (ٖٖٔ)
 .٘ٗ:  (ٔ) ٌنظر : موسوعة السرد العربً (ٖٗٔ)
 .ٖٓٔ:  العربٌة السردٌة فً دراسة - العربً األدب فً الخبر (ٖ٘ٔ)
 .2ٗٔ:  والبنٌات والوظابؾ األنواع -السرد العربً القدٌم  (ٖٙٔ)
 .ٕٕ٘:  العربٌة السردٌة فً دراسة - العربً األدب فً الخبرٌنظر :  (2ٖٔ)
 .1ٕٕ:  العربٌة السردٌة فً دراسة - العربً األدب فً الخبرٌنظر :  (1ٖٔ)
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توفر فً أن تالفرق بٌن إسناد الحدٌث وإسناد الخبر ٌكمن فً هدؾ اإلسناد والشروط التً ٌجب 

 .(1ٖٔ)الراوي فً المجالٌن كلٌهما 

ٌّة التً ُعنٌت خباري فً األدب العربً واحداً من أبرز الجوانب ٌُعّد الجانب األ المعرف

ٌّة األخباري من سمات تراث سمة لتوثٌق عناٌة كبٌرة، فاإلسناد "اباإلسناد و األّمة العرب

ٌُرٌد، ٌشّكل قناعاً ٌختفً  -بشكل أو بآخر  -، ألّنه (ٓٗٔ)القصصً" وراءه الكاتب لٌحكً ما 

 .(ٔٗٔ) فالكاتب عن طرٌقه ٌتخلّى عن التحّمل المباشر للكبلم، وٌلقً بعهدته على ؼٌره

ٌّة وٌمكن بٌان موقؾ الّصفدي تقسٌمها على قسمٌن ، بمن اإلسناد فً نصوصه األخبار

 :  ، هماكبٌرٌن

. وتنقسم إلى األخبار ؼٌر المسندة: وتكون هذه األخبار قلٌلة بالنسبة  األخبار المسندة:  األّول

 هذه األخبار على قسمٌن أٌضاً ، هما : 

ما ٌهتّم بإسناده بشكٍل خاص ، وتتجلى العناٌة باإلسناد فً األخبار واألحادٌث التً ُتروى   -ٔ

عن النبً ) صلّى هللا علٌه وآله وسلّم ( أو الصحابة ، وبعض األخبار األدبٌة ، إذ ُتسند 

ٌُعرفون بصدقهم وأمانتهم ، فهو فً رواٌة األحادٌث  األخبار واألحادٌث متصلة ألشخاص 

ٌّة نقلها إلى األّمة. وٌتحّدد هذا القسم بصٌػ ) حّدثنً ، أمام مس نً ، أخبروحّدثنا ، وإول

طع إاّل بابتداء عن ... عن (، إذ تإشِّر سلسلًة متماسكًة من الرواة ، ال تنقوذكر ، و، وأخبرنا

، ومنه هذا (ٕٗٔ)الصٌػ بحسب مراتبها وشروط أدابها  ه، وتتعّدد هذنّص الخبر ومتنه

 وهو سعدون بن محمد ٌاسر أبو أخبرنا الخفاؾ ذاكر أخبرنا :النجار ابن لقا"  :الحدٌث

 بن الرحمن عبد منصور أبو حدثنا متبسم وهو المإدب محمد بن عمر وأخبرنا متبسم

متبسم  وهو الدجاجً بن علً بن محمد الؽنائم أبو أخبرنا قال متبسم وهو القزاز محمد

حدثنا أبو عبد هللا الحسٌن بن السراج وهو  متبّسمأخبرنا أبو نصر أحمد بن شاه وهو 

 حدثنا متبسم وهو موسى بن أسد حدثنا متبسم وهو الرملً أحمد بن مهدي حدثنا متبّسم

 وهو مالك بن أنس حدثنا متبسم وهو البنانً ثابت حدثنا متبسم وهو زربً بن سعٌد

 متبسم وهو جبرٌل حدثنً :متبسم وهو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال :قال  متبسم

، فابتداء السند بابن (ٖٗٔ)"  به فٌتعلق الصراط على مر له ٌقال رجل الجنة ٌدخل من آخر إن

الّنّجار لم ٌنقطع إاّل بجبرٌل )علٌه السبلم (، فلم ٌقل فً سلسلة السند ) بعض شٌوخنا ( أو ) 

بعض أصحابنا ( أو ) رجل أعرفه ( أو ؼٌرها من العبارات التً توحً بتوهٌن السند وعدم 

 تدقٌق سلسلته. 

 علٌه هللا صلّى)عن رسول هللا  وعلى هذا ٌمكن قٌاس معظم األخبار التً أوردها الّصفدي

ٌُسرد هو (ٗٗٔ)بؤسانٌدها  (وسلّم وآله ٌّة اإلسناد هذه تستلزم بالضرورة اإلٌحاء بؤّن ما  . إنَّ عمل

                                                           
 .1ٖٓ:  العربٌة السردٌة فً دراسة  - العربً األدب فً الخبرٌنظر :  (1ٖٔ)
 .2ٖ:   (أطروحة دكتوراه)البخبلء نموذجاً ،  -السرد عند الجاحظ  (ٓٗٔ)
 .1ٗ:  دراسة فً مقامات الحرٌري -الؽابب ٌنظر :  (ٔٗٔ)
 . ٖٕ - 2ٌٔنظر : مناهج تحقٌق الترث بٌن القدامى والمحدثٌن  :  (ٕٗٔ)
 .1ٓٔ/ٗوفٌات : بال الوافً (ٖٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٓٔ،  1ٖ/1،  11/٘،  ٘ٙ/ٔوفٌات: بال الوافًٌنظر مثبلً :  (ٗٗٔ)
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ٌَّنٌن ، وكّل ما قام به الراوي إّنما هو إعادة التذكٌر بتلك  حقٌقة وقعت فً زماٍن ومكاٍن مع

ٌُعرؾ  .(٘ٗٔ)بصدقه وأمانته  الحادثة التً ٌنّص على أّنه سمعها من شخٍص 

ٌّة فنجد أّن ال ٌّما، وّصفدي ٌذكر اإلسناد فً جزٍء منهاأّما فً األخبار األدب فً األخبار )  ال س

ٌّة ، والؽرٌبة ، والعجٌبة ( ، فكؤّنه بهذا أراد إلقاء عهدة الكبلم على ؼٌره ، إذ ٌضطلع  المنام

اقل للخبر، فإن ٌر لئلقناع بؤّنه مجّرد ن، حٌث ٌجهد الراوي األخاإلسناد ؼالباً بدور تبربة الذمة

ُ فذاك  فإّن حضور اإلسناد فً ومن َثمَّ  ن موضوعاً فإّنه ال ٌتحّمل تبعته،، وإن كاكان صحٌحا

قول مرّدد وأّن له بالواقع نسباً اإلٌهام بؤّن الخبر هو  ، أيدبً ٌكون وسٌلة لئلٌهاماأل الخبر

ٌُذكر  الوقوع إن كان مداره أو السامع بؤّن الخبر ممكن  إٌهام القارئوكذلك"  ،(ٙٗٔ)صرٌحاً ال 

اإلسناد ما نجده فً ا ذه . ومن(2ٗٔ)" ، وممكن القول إن كان مداره على األحادٌثعلى األحداث

 سمعت ٌقول الصوفً الحسٌن بن محمد بن جعفر أبا سمعت: شٌروٌه قال" هذا الخبر:

 وثمانٌن إحدى سنة المنام فً العزة رب   رأٌت: ٌقول القومسانً علً أبا سمعت ٌقول األبهري

 ربهم وسقاهم}}  اآلٌة هذه أتلو وأنا فانتبهت منهما فشربت القوارٌر شبه كوزٌن فناولنً

 ٌا: لً فقال القحط أٌام فً المنام فً العزة رب مرة ورأٌت[  ٕٔ اإلنسان{{ ] طهورا   شرابا  

 . (1ٗٔ)" عٌالً وأضٌافك عٌالً وعٌالك عٌالً فإنك خاطرك تشؽل ال علً أبا

ٌُق ٌُلقً عهدة الكبلم على ؼٌره و نع القارئ بؤّنه مجرد فالّصفدي فً هذا اإلسناد كؤّنه ٌرٌد أن 

 .ناقل للخبر

ٌُفتتح بصٌؽٍة من صٌػ اإلسناد التً سبقت ، بل   -ٕ ما ٌتهاون فً اسناده بشكٍل أو بآخر : إذ ال 

ٌُقال ،  ٌٍّة للمجهول )  ٌُفتتح الخبر بصٌٍػ مبن : ُروي ... ( ، ومنها هذا الخبروُحكً ، وقد 

ء بشًء ثم قال بعده : وكان ث سلٌمان بن وهب عن الحسن بن رجاد حد  المبرّ  حكى أن  ٌ  "

ٌُبتدأ (1ٗٔ) "من أن ٌكذب  لَ بَ وأنْ  ؾَ لَ وأصْ  هَ ٌَ . فقال له سلٌمان : كان الحسن أتْ صدوقا ، إذ 

الفعل للمجهول وحذؾ الفاعل وإخفاإه هنا ( ، فبناء ٌُحكىهذا الخبر بصٌؽة مبنٌة للمجهول )

ألسباب، قد ٌكون منها الخوؾ من الحسن بن رجاء وبطشه، فقد ذكر الّصفدي فً ترجمته 

 أّنه كان متكّبراً متجّبراً.

 أبو وقالالسند، كما فً هذا الخبر " دون سلسلة من الراوي األّول فقط فديّ وقد ٌذكر الصّ 

 أن أعلم فما مكة إلى نٌسابور من[ الشافعً الفاشانً] زٌد أبا الفقٌه عادلت:  ازالخبّ  بكر

 . (ٓ٘ٔ) " خطٌئة علٌه كتبت المبلئكة

ٌُشٌر فً بعض األحٌان  وأ هذا الخبر  كما نجده فً ،المصدر الذي أخذ منه الخبر إلىقد 

 به كانت ولكن مجنونا ،[ عامر بنً مجنون الملوح، بن قٌس] ٌكن لم:  األؼانً صاحب قال"

                                                           
 .2: (أطروحة دكتوراه)دراسة وظابفٌة ،  -ٌنظر : فن الخبر فً كتاب لطؾ التدبٌر  (٘ٗٔ)
 .1ٓٙ:  العربٌة السردٌة فً دراسة  -ٌنظر : الخبر فً األدب العربً  (ٙٗٔ)
 .ٖٓٔ: العربٌة السردٌة فً دراسة  -ٌنظر : الخبر فً األدب العربً  (2ٗٔ)
ٌّات :  (1ٗٔ)  .1ٔ/ٙٔ، ٙٗٔ/ٖٔ، 1ٔٔ/2. ولبلستزادة، ٌنظر:  ٖٗ-ٕٗ/1الوافً بالوف
ٌّات (1ٗٔ)  . 1ٕٔ/٘ٔ،ٗٗٔ/1، ٘ٔٔ/1، 1ٓ، 21/ٌٙنظر:  ،ولبلستزادة .1/ٕٔ: الوافً بالوف
ٌّات (ٓ٘ٔ)  ٕ٘/ٕ:  الوافً بالوف
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ٌُطٌل  (ٔ٘ٔ) " حٌة ابً كلوثة لوثة ، إذ ٌذكر الّصفدي المصدر الذي أخذ منه ، من دون أن 

 . سلسلة الّسند

ٌُفتتح نّص الخبر مباشرًة  -:ؼٌر المسندة  الثانً : ة اإلسناد أهمٌّ  إذ إنّ ، من دون قٌد الرواةحٌث 

ٌّاً فً األدب أصبحت ثانوٌة إهماله وإبطال ذكره ، ألّنه " صار جزءاً  إلى، بل لقد اتجه تدرٌج

ٌُنَظر إلٌه على أّنه وسٌلة لتحقٌق المعرفة ، بل صار  ، مظهراً من تقالٌد البنٌة الثقافٌة ، ولم ٌُعد 

األخبار الواردة فً كتب  كثر. وهكذا فإّننا نجد أّن أ (ٕ٘ٔ)تفرض العادة وتقالٌد الرواٌة وجوده " 

ذ ُتبتدأ بفعِل الحدث مباشرة، وهً توحً بالبتر، إ، هذا القسمتنضوي تحت  )التراجم ( للصفديّ 

ا : ٌتمّثل فً رؼبته ؼٌر المسندة كان بسببٌن، األّول منهولعلَّ إٌراد الّصفدي لكثٌر من األخبار 

ٌّما وأن هذه الكتب ) التراجم ( هً كتٌب ضخمة  فً دفع السؤم والملل عن القارئ لتراجمه، س

، ء ، وفقهاء، وأدباء ، ونحاة ، وكّتابالمجتمع )ملوك ، وأمراء، ووزرا لجمٌع فبات هاٌُترجم فٌ

، واآلخر: أّن الثقافة أعطت هذه األخبار فرصة وعقبلء...(، وحكماء، وأطّباء، ومؽّنٌنشعراء، و

ٌّد بقٌد الّسندا ٌّة السند، فُتنقل لشهرتهاشهرة األخبار ُتقلّل م إذ إنّ ، لحضور وإن لم تتق )ن أهم
ٖٔ٘

). 

منها هذا وؼٌر المسندة ـ موقعاً كبٌراُ فً )تراجم( الّصفدي ،  -هذه األخبار  لشؽت

 فقال:  لمثلً؟ ٌؽفر هللا أترى سلمة، أبا ٌا: فقال الث وريّ  سفٌان سلمة بن اد  حمّ  عاد"  :الخبر

ٌِّرت لو وهللا: حماد  أرحم ألنه ، الىتع هللا محاسبة الخترت أبويّ  ومحاسبة هللا محاسبة بٌن خ

ٌبدأ الخبر بالفعل مباشرة من دون اإلسناد، وٌنبنً هذا الخبر على  ، (ٗ٘ٔ) " أبويّ  من لً

صٌؽتً االستخبار واإلخبار، ٌسعى )حّماد( عن طرٌقهما إلى عرض موقفه من مسؤلة الؽفران 

ٌّة التً ٌستخلصها  موّكداً رحمة هللا الواسعة، وفً هذا النوع من األخبار تتمظهر الوظٌفة الوعظ

 المتلقً من سرد الخبر بطرٌقة إٌحابٌة .

 علٌه هللا صلى هللا رسول[ األسدٌة نهٌك بنت سمراء] أدركت"  :هذا الخبر ونظٌره

 بسوط َذل كَ  َعلَى الناس وتضرب المنكر عن وتنهى بالمعروؾ تؤمر باألسواق تمرّ  فكانت وسلم،

ًّ هدفه الوعظ واإلرشاد . ، (٘٘ٔ)"  معها َكانَ  ًّ وفعل  فالحدث فً هذا الخبر قول

مارة دخل"  اآلتً: الخبر ومثله أٌضاً   ا مه،ظفؤع المهدي على ٌوما   ع   له قال قام فلم 

 هذا أعظمته الذي الرجل هذا من المإمنٌن، أمٌر ٌا: القرشٌٌن من المدٌنة أهل من رجل  

مارة هذا: له فقال كل ه؟ اإلعظام مارة فسمع. موالي حمزة بن ع   إلٌه، فرجع المهدي، كبلم ع 

ازٌك كبعض جعلتنً ، المإمنٌن أمٌر ٌا:  وقال اشٌك، خب  مارة هذا: قلتَ  أال وفر   بن حمزة بن ع 

فوظٌفة الخبر هنا  ،(ٙ٘ٔ) " ! منك مكانً الناس لٌعرؾ عب اس، بن هللا عبد مولى مٌمون

ٌّة. ومن َثمَّ فإّننا نل ٌّة توضٌح دون  من ،خبار أّنها ابتدأت بالفعل مباشرةهذه األ علىحظ تعرٌف

 .اإلسنادااللتزام بقٌد 

                                                           
ٌّات :  (ٔ٘ٔ)  .1ٕ/ٕٔ،  1ٔٔ/ٙادة ٌنظر مثبلً : ، ولبلستزٖٕٕ/ٕٗالوافً بالوف
 .ٗٗالسردٌة العربٌة :  (ٕ٘ٔ)

 رسالة) قتٌبة، البن األخبار عٌون كتاب فً دراسة -القدٌم العربً السرد فً الخبر بناء آلٌات ٌنظر: (ٖ٘ٔ)

 .٘ٗ : (ماجستٌر
 .1ٓ/ٖٔ:  بالوفٌات الوافً (ٗ٘ٔ)
 .2ٕٗ/٘ٔ:  بالوفٌات الوافً (٘٘ٔ)
 . 21ٔالشعور بالعور :  (ٙ٘ٔ)
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 : االستهبلل -ٕ

بوصفه المطلع الّدال على المعنى،  ،االستهبلل لدراسة والنقدٌة الببلؼٌة العناٌة توّجهت

ٌُمّثل االستهبلل (2٘ٔ)إثارة السامع وتحرٌك الكثٌر من الكوامن فً نفسه  إلىوٌسعى  واحداً من . و

ٌُفتتح الخبر بمقدمٍة تإّسس لما ٌؤتً من وحدات فً ر المهمة التً ٌرتكز علٌها الخبرالمحاو ؛ إذ 

نسٌج النّص الخبري وتإدي دوراً مهّماً فً تنظٌم مجرى الوحدات السردٌة فً أفٍق معلوم 

األدبً النص  إلى. وإذا نظرنا (1٘ٔ)وتكون مسإولة عن الشروع فً الحكً واإلنباء بتنوعاته 

ه وحدة نسٌجٌة مترابطة تتناسب فٌها العبلقات العضوٌة لتكون كبلً موحداً ٌشد بعضه على أنّ 

، أمكننا إدراك القٌمة التً ٌنهض بها االستهبلل فً اإلٌذان إلى بعضبعضاً وٌإول بعضه 

 .(1٘ٔ)والتلمٌح بالقابل من الوظابؾ واألحداث 

قال، و ،، وذكروازعمواو بلؽنً،و ،وأخبرنًحدثنً ، ) بالعبارات كثٌراً ٌستهلُّ الّسرد 

 ومهما السردي ، النص بناء فً ودورها الخاصة داللتها لها سردٌة عبارات وهً…( ٌقولونو

 منها : عدة مورؤب ؛ التصافها(ٓٙٔ)مهمة  سردٌة ادوات تعد فإّنها فٌها، الواردة صٌؽها كانت

أّنها تفصح عن طابع المتن األدبً ، فهً تبعد المسرود عن التوثٌق والتارٌخٌة وتوحً بؤّن  -ٔ

ٌّا  ٌّاً فن  .(ٔٙٔ)الخبر سوؾ ٌنحو منحًى حكاب

 .(ٕٙٔ)أنَّها " تعلن للمتلقً أّن السرد قد بدأ وُتحّدد نوعه "  -ٕ

 ابدع فالذي ، سالفاً بتلك العبارات الرواة المذكورٌن ٌتقدم أّول راوٍ  وجود أّنها تكشؾ عن -ٖ

 الراوي ٌصطنعها التً المتكلم( )ٌاء ذلك ٌإكد ومما ،العبارات تلك معه ابدع الذي هو الخبر

 على المستحوذ وهو ٌروي، الذي هو هأنّ  على تدل حٌث االستهبللٌة ، عباراته بعض فً

ما إنّ  راويالو. واشكالها مظاهرها مختلؾ فً السردٌة مكوناته من والمتمكن الحدث، خٌوط

مفتوح، ؼٌر جاهز وال محدود، فهو  سرديّ  ها تحٌل على شكلٍ نّ ألٌصطنع تلك العبارات 

ل شًء من االضافة والتحوٌر فً الشرٌط ل شًء من الزٌادة والنقصان، وتقبّ مهٌؤ لتقبّ 

ه، سردن ٌبدع فً سرده، وٌضٌؾ فً أ - بوساطة ادوات السرد تلك - راوي، فلل السردي

، والسمو  لفاه ناقصاً، وملء ما وجده فارؼاً أتكملة ما  إلىوكؤنه مدفوع بشكل ؼٌر مباشر 

 .(ٖٙٔ)مسّفاً هزٌبلً و بلً قلٌبلً،بما رآه ضح

قد َسَمَعُه من ، لٌسرد للمتلقٌن ما ٌزعم أّنه كان إلى الوراءأنَّها توحً بعودة الراوي الربٌس  -ٗ

ٌُعّد شخصاً  ،الراوي الذي قبله اً  والذي ال  ٌّ ًّ ٌستظهر به تارٌخ ، وإّنما مجرد كابن ورق

 إلىو راٍو أ إلى الخبرسناد إوبذلك فان السارد لمنح إبداعه شٌباً من الواقعٌة التارٌخٌة، 

                                                           
 . 12ٔ/ٌٔنظر : معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها :  (2٘ٔ)
 1ٕٔفاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم  :  -ٌنظر : ببلؼة التزوٌر  (1٘ٔ)
 1ٙ: والوظابؾ  المكونات، -ٌنظر : بنٌة السرد فً القصص الصوفً  (1٘ٔ)
 ٖٙ: البخبلء نموذجاً ، )أطروحة دكتوراه(  -ٌنظر : السرد عند الجاحظ  (ٓٙٔ)
ٌنظر : ) القّص فً أخبار الفرج بعد الشّدة للقاضً التنوخً ( ، البشٌر الوسبلتً ، مجلة حولٌات الجامعة  (ٔٙٔ)

 ٕٕٔ م :112ٔ،  ٔٗالتونسٌة ، ع
 ٖٗدراسات فً السرد العربً :  -الحكاٌة والتؤوٌل  (ٕٙٔ)
 2ٖ: البخبلء نموذجا ، )أطروحة دكتوراه(  -ٌنظر : السرد عند الجاحظ  (ٖٙٔ)
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حجة على وجود تلك الشخصٌة، وال  شخصٌة تارٌخٌة، على حد سواء، ال ٌنبؽً ان ٌعدّ 

الكّتاب  لٌهاإ ٌفزع ما هً سٌرة كانإنّ على الحقٌقة، و المسرود عنها على ثبوت اسناد النصّ 

فاء شرعٌة الواقعٌة على وجوده، فً ؼٌاب إضثبات تارٌخٌة الفعل االدبً، واردون إلالسّ  و

 . (ٗٙٔ) التقلٌد االبداعً خارج مملكة الشعر

ها نّ أ أي ،لٌست معروفة فضٌة أتواري وراءها عوالم وإذ  انها تتصؾ بالتكثٌؾ واالٌحابٌة، -٘

، والقابع فً ؼٌابات عن ذلك الؽطاء السردي الكامن فً ؼٌاب الذاكرةن تكشؾ أتوشك 

( تعنً وقوع الكشؾ عن ذلك …الشعبًحدثنً قال األصمعً ، و ، فعبارات مثل )الخٌال

للمإلؾ الذي ٌعٌد هو سرده  رواهالمتحدث او المبلػ الذي كان قد حضر الحدث او عاٌشه ف

( اخفاء …قال اصحابنا وقالوا، و)زعموا،  :فً حٌن تعنً عبارات اخرى مثل ،تارة اخرى

 .(٘ٙٔ) ػ الذي نقل الحدثاو تجاهل ذلك المتحدث او المبلّ 

، )زعموا ر بتلك العباراتقصد بهذا االستهبلل القابم على االسناد المتصدّ  راويال أنّ  وٌبدو

من ثم حمله على وواقعٌتها، و األخبارثارة اللبس بٌن خٌالٌة تلك إٌهام المتلقً وإ إلى قالوا ... (

 راويتصدٌق الخبر، فضبلً عن انها تخلق نوعاً من التشوٌق والترقب لدٌه لمعرفة ما اراد ال

الربٌس على توثٌق بعض  راويهذا النوع من االستهبلل ٌساعد ال نّ أن بلؽه، كما أتبلٌؽه بعد 

اخرى  حٌن  أخبارٍ ل على اختراع وتخٌّ و  -ل زمنٌاً وّ األ راوٌها إلىحٌن ٌرفع سندها  -ألخبار ا

 .(ٙٙٔ) سارد مجهول إلىٌنسبها 

ه، الراوي الربٌس فٌها؛ ألّنه آخرهم بالنسبة لؤلخبار الواردة فً تراجم ٌمثِّل الّصفدي،

ٌُحٌل على رواٍة متنّوعٌن فً نقل زمنٌاً  ، فضبلً عن أّنه ٌتعامل مع المتلقً مباشرة ، كما أّنه 

ٍث... ٌنقل ٌعنً هذا وجود سلسلة رواٍة ، أّوٍل وثاٍن وثالاألخبار ومتلّقٌَن لها فً الوقت نفسه ، و

اً له وبالعكس. الواحد منهم عن اآلخر ٌّ وعن ، وهكذا تمتدُّ سلسلة الرواة لٌصبح كّل راٍو منهم مرو

استقرابنا لكتب ) التراجم ( للّصفدي وجدنا تنّوعاً فً مفاتٌح االستهبلل السردي ، ٌمكن  طرٌق

 :، هما ب صٌؽها السردٌةبحس مٌنقسعلى تقسٌمها 

ٌّة أو  -: األّول ٌّة أو النوع ٌَػ النوعٌة المّتصلة بالكبلم من حٌث طبٌعته الجنس ٌُبتدأُ بالّص ما 

ثنا ، وأنشدنا، حدَّ وأخبرنا ، و، ونجدها فً مثل الصٌػ :  ) أخبرنً ، (2ٙٔ)النمطٌة  ثنً ، وحدَّ

قال عثمان " كان ٌقال ، والعرب تقول ... وؼٌرها ( . ومنه هذا الخبر : وقال ، و، وَحَكى

: وما ٌنفعك هذا وأنت تقذؾ  التمٌمً: رأٌت جرٌرا  وما ٌضم شفتٌه من التسبٌح فقلت له

الحسنات ٌذهبن  إن  }}؟ فقال: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر  المحصنات

 .(1ٙٔ)"  د من هللا حقوع [ٗٔٔ:{{]هودالسٌئات

                                                           
 .ٓ٘ٔ - 1ٗٔ:  السرد تقنٌات فً بحث -الرواٌة  نظرٌة فًٌنظر :  (ٗٙٔ)
 .1ٖ - 2ٖ: ( أطروحة دكتوراه)البخبلء نموذجا ،  -السرد عند الجاحظ  ٌنظر : (٘ٙٔ)
 .1ٖ: ( أطروحة دكتوراه)البخبلء نموذجا ،  -السرد عند الجاحظ ٌنظر :  (ٙٙٔ)
، ٗٔل، مج ، مجلة فصوإلى لٌالً التوحٌدي (، سعٌد ٌقطٌنٌنظر : )المجلس ، الكبلم ، الخطاب : مدخل  (2ٙٔ)

 .ٕٔٓم : 1ٙٙٔ، ٗع
 .ٖٙ/ٔٔ بالوفٌات الوافً (1ٙٔ)
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، إلى عبد الملك ، والمصحؾ فً ح ْجرهقال ابن عائشة أفضى األمر " :الخبر هذاومثله 

 .  (1ٙٔ)" فؤطبقه وقال هذا فراق  بٌنً وبٌنك 

 إلىقال موفق الدٌن ]أبو البقاء األسدي النحوي[ : وردت هذا الخبر " ومثله أٌضاً 

 إلىحمص مّرة فصنع لنا رجل من أهلها طعاما  واحتفل به ، وكان فً جملته قرع  بلبن  وكان 

ْدنا إلى جانبه، ووافقه آخر  بً رجل انبسط علٌه فجعل ٌؤكل منهجان ، فنادٌت  صاحب المنزل : ز 

من الّطعام فإن  أصحابنا ٌؤكل بعضهم بعضا ، فانقلب المجلس بالضحك "
(ٔ4ٓ) . 

ٌّة )قالُتبتدأ هذه ا  موفق قالو، عابشة ابن قالو، التمٌمً عثمان ألخبار بمقدماٍت ٍاستهبلل

وحداٍت سردٌة فً نسٌج النص، الدٌن( تعلن للمتلقً أّن الخبر قد بدأ ، وتإّسس لما بعدها من 

هذه الهٌمنة و ،األخبار المسندة فً )تراجم( الّصفدي تهٌمن علٌها صٌؽة ) قال ( كثرحظ أن أونل

تعطً انطباعاً بؤّن المقام السردي أصبح أداًة إلٌراد القول ، وهذه ظاهرة مهّمة تكشؾ عن سرٍّ 

ه مركز إذ إنّ من أسرار الخبر األدبً ٌتمّثل فً انقطاع السردٌة فٌه بحلول القول المقصود ؛ 

  .(2ٔٔ)وفٌه ٌكمن مبّرر وجوده  ،الّثقل فً الخبر

 ، ٌقالو ، قٌل)ٌٍػ مشتقة من صٌؽة )قال( مبنٌة للمجهول كما نجد حضوراً الفتاً لص

ٌُعرؾ َمن هو؟ وما ، وهً صٌػ تحاول التموٌه فً التدلٌ ( ٌقال كانو ل على القابل، فبل 

ٌّته ؾ بالقابل ؛ ألّنها صٌػٍ ام تفسٌراٍت عدة؟ فتترك القارئ أممرجع ها هذا ن. وممفتوحة ال ُتعرِّ

،  صوتا  فؤجاده فقٌل له: أصبحت من أحسن الناس ؼناء  ى شة ؼنّ ئن ابن عاإٌقال " :الخبر

 الخبرمنها أٌضاً ، و(2ٕٔ)"  ابن عباد أحد عشر صوتا   نفقال: وما ٌمنعنً من ذلك وقد أخذت م

َباب بن المنذر األنصاري" اآلتً:  كان ٌقال إنه ذو الرأي، وهو الذي أشار على رسول :  الح 

اء بدر للقاء القوم. قال ابن عباس: فنزل جبرٌل علٌه هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌنزل على م

، فالقابل هنا ؼٌر معروؾ ، والعهدة فً الكبلم  (4ٖٔ)"  اببَ السبلم فقال: الرأي ما أشار به الح  

 .عّرؾ بنفسهُتلقى على مجهوٍل ال ٌ

ٌُبتدأ بالحدِث مباشرةً  -:الثانً  ٌُسبق بصٌؽٍة من الصٌػ السابقة، فبلما   بٌنه وبٌن، وال ُتترك  

ٌّة فً األخبار ؼٌر  ،لّصفديا( فً )تراجماالستهبلل  وٌظهر هذا النوع من. الراوي مسافة زمن

على الولٌد بن عبد  ]بن هشام المخزومً[ وفد خالد"  اآلتً:، الخبر المسندة، ومن هذه األخبار

، فقال الولٌد:  فجاء فرس خالد سابقا  ،  قب  وكان ٌجزع إذا س   -الملك، فسابق الولٌد بٌن الخٌل 

: وصل  هدٌت له البارحة. فقال: هذا فرس أمٌر المإمنٌن التً أ   لمن هذا الفرس؟ فقال خالد

ؼناك سَ مك، وقد قبلنا هدٌتك، وسَ ح  هللا رَ  ضناك منه ألؾ دٌنارقَ بْ و   .(2ٗٔ)"  ك وعو 

ه من عبٌده وحرسه: أنّ  ]الناصر بن عبد المإمن[ أوصى: " ومثله أٌضاً هذا الخبر

فجعلوه  ظهر لكم باللٌل فهو مباح الدم، ثم أراد أن ٌختبرهم فسكر لٌلة وقام ٌمشً فً بستانه

                                                           
 .1ٖٔ/1ٔ: الوافً بالوفٌات  (1ٙٔ)
 .1ٔ/1ٕ: الوافً بالوفٌات  (2ٓٔ)
ٌّة  ٌنظر : الخبر فً األدب العربً (2ٔٔ) ٌّة العرب  .2ٖ٘ - ٖٙ٘:  ـ دراسة فً السرد
 .ٔ٘ٔ/ٖ: بالوفٌات الوافً (2ٕٔ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٔٔ:  الوافً بالوفٌات (2ٖٔ)
 .ٗٙٔ/ٖٔ:  الوافً بالوفٌات (2ٗٔ)
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: أنا الخلٌفة! أنا الخلٌفة! فلم ٌمكنهم استدراك الفائت، فمات سنة  ؼرضا  لرماحهم فجعل ٌقول

 . (2٘ٔ)"  عشر وست مائة

من أفعال اإلسناد أو ت أوصى ( وهً لٌسوٌُْستهّل هذان الخبران بالفعل مباشرة ) وفد ، 

 إذ إنّ ، لكنها تدّل على دقة المإلؾ فً اختٌارها ، وبراعته فً ترتٌب األحداث ، االستهبلل

انفعاله وانسجامه معها أو عدمهما، ابتداء المإلّؾ أخباره بالفعل مباشرة ٌحّدد موقؾ المتلقً فً 

ٌّة تع كما أّن األفعال منذ بداٌة الخبر، فتتحقق ُمتعة الخبر وسردٌته، طً بطبٌعتها الحرك

ءلبلستهبلل سمة ممٌزة ًّ ، فهو ال ٌكتفً فً تقدٌم هذٌن الخبرٌن بالحدث لتوالً األفعال ، وُته

 الوراء لٌفسح إلىفقط ، بل أّنهما ٌعتمدان على القوِل أٌضاً ، إذ ٌتراجع دور االستهبلل الحدثً 

فقال الولٌد: لمن هذا "  :ّول، فقوله فً الخبر األ(2ٙٔ)الطرٌق لفعل القول لٌإدي وظٌفته 

بٌن خالد بن هشام ، و المحاورة التً ستقوم بٌن الولٌد" ٌإّسس للخبر االنفتاح على الفرس؟

ٌُثٌر ؼضب الولٌدوالتً كانت بسبب سبق فرس خالد لفرس الولٌد م ، فٌسارع خالد بتدارك ّما 

ٌتخلّص من هذا الموقؾ ل" ،  هدٌت له البارحةهذا فرس أمٌر المإمنٌن التً أ  األمر بقوله : "

ٌّةبطرٌقة  لك قوله فً . وكذإعطابه ألؾ دٌنار ِعوضاً عن فرسهة وقبول الهدٌّ  إلى، مّما ٌإدي ذك

فإّنه لم ، " ه من ظهر لكم باللٌل فهو مباح الدمأنّ  عبٌده وحرسهالناصر  أوصى: "الخبر الثانً

ٌّة بستانه فجعلوا ٌرمونه  فً ٌمشً وقام فسكر ٌختبرهم أن ، بل أرادٌكتِؾ فٌه بحدث الوص

فجعل ٌقول: أنا الخلٌفة!  بالرماح ، مّما ٌفتح الباب أمام الخبر لٌإّسس نفسه على فعل القول "

 (.المتوقعة بموت الخلٌفة )الناصر " فتكون النهاٌة ؼٌر أنا الخلٌفة! فلم ٌمكنهم استدراك الفائت

 الفصل  والوصل  : -ٖ

منزلة كبٌرة فً كتب  شؽلالمباحث الببلؼٌة ، وقد  إلىٌنتمً مبحث ) الفصل والوصل ( 

هذا المبحث  البعضالببلؼة والنقد لما له من دور فً بٌان الكبلم وببلؼته وجمالٌاته ، فقد أولى 

، (22ٔ)عبارة عن " معرفة الفصل من الوصل"أهمٌة كبٌرة حتى عدَّ الببلؼَة على سعة مباحثها 

ٌّة هذا المبحث ع إلىوُمشٌراً  ًّ وأسالٌبه.لى االنفتاح على قابل  طرابق التفكٌر الكتاب

العلم بمواقع الجمل والوقوؾ على ما ٌنبؽً أن  فهم المتعارؾ عن الفصل والوصل هوإّن ال

. أو فٌة إٌقاع حروؾ العطؾ فً مواقعهاكٌ إلىٌُصنع فٌها من العطؾ واالستبناؾ ، والتهّدي 

، والفصل ترك هذا ة على أخرى بالواوفالوصل عطؾ جمل ،تركها عند عدم الحاجة إلٌها

. لكّن بحثنا (21ٔ) العطؾ بٌن الجملتٌن والمجًء بها منثورة تستؤنؾ واحدة منها بعـد األخرى

سٌتوجه توّجهاً آخر ؼٌر التوّجه التقلٌدي لمعنى الفصل والوصل ومواطنهما فً األخبار ؛ إذ ال 

َمِل( أو ا تقتصر المعالجة على آلٌة الربط ، ألّن هذا الفهم ال ٌكون ُمثمراً إذا لفصل بٌنهابٌن )الجُّ

ٌُعطً النتٌجة المإّملة منه ، بل ستتوّجه  ما عولجت به األخبار الواردة فً )تراجم( الّصفدي وال 

 ، ًّ ( نظاماً ) مّما ٌجعل هذا المبحثالمعالجة للبحث فً آلٌة الربط بٌن األخبار ككل بشكلها الَحلَق

                                                           
ٌّات ال (2٘ٔ) : واعوان النصرأعٌان العصر و،  ٖٗٔ/ٕٗ،  11ٕ/ٙٔ، لبلستزادة،  ٌنظر:  1ٗٔ/٘: وافً بالوف

 . ٕٕٙفً نكت العمٌان : نكت الهمٌان و،  ٖ٘ٗ/٘،  2ٙ٘/ٗ
-ٕٙ:)رسالة ماجستٌر(،األخبار عٌون كتاب فً دراسة -آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌمٌنظر:  (2ٙٔ)

ٖٙ. 
 .22البٌان والتبٌٌن :  (22ٔ)
 . 1ٕٗ:  مفتاح العلومٌنظر :  (21ٔ)
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أنَّ التؤمل فً مواضع الفصل  كمامفاصله،  وتنتظم القول جزاءأ أساسه على تترتب ببلؼٌاً 

، ٌستدعً التوّجه لبٌان جانٍب من والوصل فً أخبار كتب )التراجم(، ودراسة خصابصها

ع دابرة الفهم وال(21ٔ)نظامها السردي وانتظامها الجمالً  ُتبقٌها على حالها ، والمعالجة بهذا توسِّ

 .الجامدة تلك

بٌن األخبار فً )تراجم( الّصفدي ٌتمُّ بطرٌقِة ربٍط تعتمُد انتقاء بعض األخبار  الوصلإّن 

ومنها هذا الخبر  كثٌراً.التً تّتعلّق بالشخص المترجم له ، والربط بٌنها بحرؾ العطؾ ) الواو ( 

م خالد بن عبد هللا الؽناء، دخل إلٌه ذات ٌوم ح  "  ]شٌخ  ٌن بن بلّوعنَ قال األصمعً: لما حر 

: أصلح  م منه قالش  فً المجلس من ٌحتَ  ا لم ٌبقَ . فلمّ  مشتمبل  على عوده المؽنٌٌن بالعراق[

متهاهللا األمٌر، إنّ  :  . قال ً شٌخ كبٌر الّسّن ولً صناعة كنت أعود بها على عٌالً وقد حر 

 :[الخفٌؾ] وما هً؟ فكشؾ عوده وضرب وؼن ى

ٌِّر بال ٌُّها الشامت المع باب افتخارا ب  ـــــ      ٌــَ شّ ـأ  أقل ن  بالش 

باب ؼّضا  جدٌدا  سْ قد لب    (1ٓٔ)اراــعفوجدنا الشباب ثوبا  م       نا الش 

كى خالد حتى عبل نحٌبه ورق  وارتجع وقال: قد أذنت لك ما لم تجالس معربدا  وال فب

كم سفٌه؟ فإذا ، أفٌ : أفٌكم معربد ً ٌقؾ على الباب وٌقولع  سفٌها . وكان حنٌن بعد ذلك إذا د  

، ل التً جمعت بداخله خبرٌن صؽٌرٌنُبنً هذا الخبر بآلٌة الوص .(1ٔٔ)"  قالوا ال، دخل

 تجالس لم ما لك أذنت قد، فالخبر األّول ٌنتهً بذروة األحداث بقوله " نفسه ٌشتركان بالسٌاق 

، وقد ُربَِط بٌن الخبرٌن بحرؾ العطؾ )الواو( لُِتهٌا للخبر الثانً الذي ابتدأ " سفٌهاً  وال معربداً 

 أفٌكم معربد، أفٌكم: وٌقول الباب على ٌقؾ ُدِعً إذا ذلك بعد حنٌن وكانبفعل اإلخبار )كان( " 

ء ففعل اإلخبار الثانً ال ٌجًء ااّل بعد إتمام الخبر األّول وانتها،  " دخل ال، قالوا فإذا سفٌه؟

 بعدما أؼلقت نافذة الخبر األّول. أحداثه ، لٌطّور سٌاق اإلخبار وٌفتح للقارئ نافذة جدٌدة

لما  -قال أبو الفضل بن خٌرون: جاءنً بعض الصالحٌن فؤخبرنً هذا الخبر "  نظٌرهو

: كٌؾ حالك؟ قال:  وقال: إنً رأٌته فً المنام فقلت له - الخطٌب أحمد بن علً الحافظ [] مات

ا: رأٌت فً المنام . وقال أبو الحسن علً بن الحسٌن بن جدّ  روح ورٌحان وجنة نعٌم أنا فً

: أنزل  بعد موت الخطٌب شخصا  قائما  بحذائً فؤردت أن أسؤله عن الخطٌب فقال لً ابتداء 

ٌّة الوصل، إذ ُبن(1ٕٔ)"  وسط الجنة حٌث ٌتعارؾ األبرار ، التً جمعت ً هذا الخبر أٌضاً بآل

، إذ بط بٌنهما بحرؾ العطؾ ) الواو (صؽٌرٌن ٌشتركان بالمحمول نفسه ، وقد رُ بداخله خبرٌن 

" ، فٌؤتً حرؾ العطؾ  نعٌم وجنة ورٌحان روح فً أنا"  :ٌنتهً الخبر األول بقول الخطٌب

 ." جّدا بن الحسٌن بن علً الحسن أبو وقاللٌربط الخبر األّول بالثانً "

، بٌن األخبار بحرؾ العطؾ )الواو( فً الوصل –فً بعض األحٌان  –وال ٌكتفً الصفدي 

الشٌخ أحمد بن عبد الرحمن " :، كما فً هذا الخبرحروفاً أخرى كـ) الفاء، وثمَّ (بل قد ٌستعمل 

                                                           
 . ٘٘ - ٗ٘:   العربٌة األمثال لكتب  السردٌة البنٌة فً دراسة - ٌنظر : سرد األمثال (21ٔ)
 .1ٔٔ: العّجاج بن رإبة دٌوان على مشتمل العرب، أشعار مجموعالبٌتان لرإبة بن العّجاج. ٌنظر:  (1ٓٔ)
 ٖٓٔ/ٖٔ:  بالوفٌات الوافً (1ٔٔ)
 ٖٓٔ/2:  الوافً بالوفٌات (1ٕٔ)
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شٌخ الحدٌث بظاهرٌة بٌن القصرٌن  الشٌخ الحافظ عبلء الدٌن مؽلطاي أخبرنً عنه:  العابر

:  بالقاهرة قال: جاء إلٌه إنسان وقال له: رأٌت قائبل  ٌقول لً اشرب شراب الهكاري، فقال له

: سمعتهم  ؟ قال اشرب العسل تبرأ ، فسئل: من أٌن لك هذا : : نعم. قال فإادك ٌوجعك، قال

روؾ فوجدته شراب الهك أري الح إلى: شراب الدٌناري ولم أسمع بالهكاري فرجعت  ٌقولون

"  *((كذب بطن أخٌك أسقه العسل))واألري هو العسل وذكرت الحدٌث قوله علٌه السبلم: 
ٌُوِصل بٌن  . فالرابط هنا لم ٌكن حرؾ العطؾ ) الواو ( وإّنما حرَؾ عطؾٍ (1ٖٔ) آخر )الفاء( 

ٌُعقَّ  اشرب العسل تبرأ ، فبمجرد انتهاء الخبر األّول بقوله "الخبرٌن ب بخبٍر ثاٍن مإّسس " ، 

راً " هذا؟ لك أٌن من: فسبلعلى سإال "  ، للؽموض الحاصل فً الخبر األّول ، ٌكون جوابه ُمفسِّ

شراب الهكاري؟  المتلقً للخبر األّول ٌلّفه شًء من الؽموض واإلبهام فٌكون متساببلُ ما إذ إنّ 

 العسل؟ ، فٌكون الخبر الثانً ُمجٌباً ابط بٌن وجع الفإاد وشرب ؟ وما الروما عبلقته بوجع الفإاد

عند انتهابه النتٌجة المإملة ، لٌعطً الخبر ُمعّززاً بالحدٌث النبوي الشرٌؾ ،هاعن األسبلة جمٌع

 منه.

قال الفضل بن سلٌمان: كان بهلول ٌؤتً سلٌمان بن "  :هذا الخبرونظٌره أٌضاً ما نجده فً 

فضحك منه ساعة، ثم قال له: عندك شًء علً فٌضحك منه ساعة ثم ٌنصرؾ، فجاءه ٌوما  

، ثم انصرؾ، ثم أتاه ٌوما  آخر، فضحك  فؤكل ، : هات لبهلول خبزا  وجبنا   نؤكل؟ فقال لؽبلمه

: هل عندك شًء نؤكل فقال: ٌا ؼبلم، هات لبهلول خبزا  وزٌتونا  فؤكل، ثم  منه ساعة، ثم قال

بٌتكم ٌوم العٌد ٌكون عندكم  إلىا قام لٌنصرؾ، فقال لسلٌمان بن علً: ٌا صاحب، إن جئن

، فبعد انتهاء  الرابط بٌن الخبرٌن هنا هو حرؾ العطؾ )ثمَّ( إذ إنّ ،  (1ٗٔ)"  لحم؟ قال: فخجل

، " بمهلٍة وتراخٍ  آخر ٌوماً  أتاه ثم" ، ٌبدأ الخبر الثانً "  انصرؾ ثم ، فؤكلالخبر األّول بقوله " 

ٌُفهم من قوله " وهً ثمَّ( من معنى، لتؤتً الخاتمة ـ ٌُفٌده حرؾ العطؾ )" وما ٌوماً آخروهذا ما 

ج سلٌمان بن علً من فتعطً للخبر فابدته المبتؽاة منه بإحرا -المقصودة من الخبرٌن كلٌهما 

ٌّا  . وهكذا فإنَّ عملٌة ربط أكثر من خبر برابط حرؾ العطؾِقبل البهلول ٌُمثِّل بناًء تسلسل

ٌّا ، وبُعَقٍد ال ُتْؽلَق واحدةٌ منها إاّل بفتِح األخرى بشكٍل ال ، بحٌث ٌتّم فٌه تنضٌدها لؤلخبار حلق

انفراط الُعَقد ، أو عدم انسجامها ، حٌث ُتصاغ األخبار بإحكاٍم وسبٍك  إلىٌُثٌر انتباه المتلقً 

 .(1٘ٔ)ٌإدي وظابفها المإّملة منها أداإها 

ٌن اتحاٌد تاٌم ٌن الخبر، ومنها أن ٌكون بفً الخبر فٌقع فً أكثر من مورد الفصلأّما 

 إّنهقٌل  ]جحظة البرمكً["  :، ومنه هذا الخبر(1ٙٔ)، وٌسمَّى كمال االتصال وامتزاٌج معنويٌّ 

ي: كان جحظة عند أبً دقال أبو القاسم الحسٌن بن علً البؽدا .كان ال ٌصوم شهر رمضان

فلما كان نصؾ النهار سرق من الدار رؼٌفا  ودخل المستراح  ٌوما  فً شهر رمضان فاحتبسه

نات لبَ  تُّ ؟ قال أف   وجلس على المقعدة ٌؤكل واتفق أن دخل أبً فرآه فاستعظم ذلك وقال: ما هذا

                                                           

ُ  َصَدقَ » كالتالً الحدٌث ورد وقد ، المبطون دواء باب /الطب كتاب ، البخاري صحٌح*   َبْطنُ  َوَكَذبَ  هللاَّ
 . 1ٗٗٔ:  2ٔٙ٘ الحدٌث رقم ،«أَِخٌكَ 

 .ٕٖ/2:  الوافً بالوفٌات (1ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٓٔ:  الوافً بالوفٌات (1ٗٔ)
)رسالة  قتٌبة، البن األخبار عٌون كتاب فً دراسة -آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم :ٌنظر (1٘ٔ)

 .1ٙ: ماجستٌر(
 . ٕٕ٘ ٌنظر : مفتاح العلوم :  (1ٙٔ)
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، إذ فُصل بٌن الخبرٌن ؛ ألّن بٌنهما اتحاد تام (12ٔ)"  هم من الجوعدان ما ٌؤكلون فقد رحمت  رْ وَ 

الخبر الثانً  أُنِزل الخبر الثانً من األّول المنزلة نفسها ، بؤن كانوامتزاج معنوّي ، بحٌث 

بصٌؽِة  -ٌُخبُر  ، "رمضان شهر ٌصوم ال كان إّنه قٌل ، فقد كان الخبر األّول "مإّكد لؤلّول

إلى باإلسناد  -، ثّم ٌؤتً الخبر الثانًبؤّن جحظة كان ال ٌصوم شهر رمضان -المبنً للمجهول

ًّ البؽدادي حبس جح إذ إنّ ، الخبر األّوللٌإكد  -معلوم  ة ٌوماً فً شهر رمضان ، فدخل ظعل

بؤّن جحظة كان ال ٌصوم شهر ، وهذا ما ٌإّكد ار فوجده ٌؤكل رؼٌفاً علٌه فً نصؾ النه

ٌُعّززه اإلسناد إلى معلوم  .رمضان، و

د ٌكون وقد ٌكون الفصل بٌن خبر وآخر بقول الّصفدي " انتهى كبلم فبلن. قلُت "، أو ق 

ٌَت بعض  باالنتهاء من الترجمة للشخص الُمترجم له والبدء بالترجمة لشخٍص آخر وعلى هذا ُبن

 .(11ٔ)األخبار فً )تراجم( الّصفدي 

 الخاتمة : -ٗ

، وأسهمت فً انتظام وحداته، فهً  شؽلتلقد  ًّ الخاتمة مكانة مإثرة فً بناء النّص األدب

" آخر ما ٌبقى... فً األسماع ، وسبٌله أن ٌكون محكماً ، ال تمكن الزٌادة علٌه ، وال ٌؤتً بعده 

ٌّنة فإّن شٌباً من  (11ٔ)أحسن منه "  . ومثلما حرص السرد العربً القدٌم على احترام افتتاحٌة مع

ٌّة اإلطار  ٌّنة تإّكد نهاٌة الخبر وُتثبت أهم  .(1ٓٔ)التفكٌر ٌجعلنا نعتقد بؤّنه ٌحترم أٌضاً خاتمة مع

 باللحظة تستؤثركما أّن )االستهبلل( له أهمٌة فً بناء الخبر ، فإّن )الخاتمة( لها أهمٌة 

فٌه  ظَهرت التً الموضوع وبنٌة جانب، من الشكلٌة البنٌة بٌن الصراع فٌها ٌنفك التً الحاسمة

 ةٌّ إٌحاب إثارة عناصر من الخاتمة تحمله وبما ،آخر جانب من االجتماعً السٌاق صباصخ

 المفتوحة النهاٌات عن فضبلً  هذا األزمة، وانفراج ،االكتشاؾ متعةوالؽاٌة  وتحصٌل ،للمتلقً

 -. وتترّتب على )الخاتمة( (1ٔٔ) للظاهرة المتكرر والتدعٌم لبلحتماالت متجدداً  أفقاً  تفتح التً

ٌُؽلق فٌها الخبر  ٌّن مدى تقّبل المتلقً للخبر أو عدمه. -التً تشّكل النهاٌة التً   نتابج ُتب

وقد اشترط الكثٌر من النّقاد القدماء ُمراعاة الخاتمة والعناٌة بها ؛ لذلك تعّددت خواتٌم 

األخبار وتنّوعت ، فصارت ُتخَتم مرًة بآٌٍة قرآنٌة أو بحدٌٍث نبوّي شرٌٍؾ أو ببٌٍت من الشعر أو 

تٌٍم بمثٍل مشهور. وقد اتسمت بعض األخبار فً ) تراجم ( الّصفدي بهذه السمة وُختمت بخوا

متنّوعة، إذ لم تقتصر هذه األخبار على الّسرد فحسب، بل زاوجت بٌن اآلٌات القرآنٌة 

واألحادٌث واألشعار واألمثال، وبهذا فهً تفتح أفق التداخل بٌن النصوص المتنّوعة، لُتشٌر إلى 

تماسك هذه النصوص، وأّن الحدود بٌنها واهٌة، " ما ٌعنً قدرتها على التداخل والتفاعل " 
]آدم بن عبد العزٌز  واستؤذن. وفً الخبر اآلتً ٌمكن أن تتجلى هذه السمة بوضوح: " (1ٕٔ)

ٌوما  على ٌعقوب بن الربٌع وكان ٌعقوب على شراب وكان آدم قد تاب فقال ٌعقوب:  األموي[

                                                           
 .21ٔ - 22ٔ/ٙالوافً بالوفٌات :  (12ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ أعٌان العصر وأعوان النصر :و، ٕٔ/2،   1ٙ - 1٘/٘: الوافً بالوفٌاتٌنظر:  (11ٔ)
 .1ٖٕ/ٔالعمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده  :  (11ٔ)
 .ٖٗ:  القدٌم العربً السرد فً دراسات -ٌنظر : الحكاٌة والتؤوٌل (1ٓٔ)
 .1٘:  والتقنٌات والوظابؾ، المكونات، -: بنٌة السرد فً القصص الصوفً ٌنظر  (1ٔٔ)
ٌّة فً ألؾ لٌلة ولٌلة  -خزانة شهرزاد  (1ٕٔ)  .1ٔ: األنواع السرد
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ارفعوا الشراب فإن هذا قد تاب وأحسبه ٌكره أن ٌراه، فرفع وأذن له، فلما دخل علٌه قال: 

نا ، قال ٌعقوب: هو الذي وجدت ولكنّ  [1ٗ]ٌوسؾ: {{ دون  لوال أن تفنِّ  ٌوسؾَ  رٌحَ  إنً ألجد  }}

ًّ ه لَ : أي وهللا إنّ  كك الشراب، قالرْ ه الذي ٌثقل علٌك لتَ ا أنّ ظننّ  فً  : فهل قلتَ  ، قال ٌثقل عل

 :]الطوٌل[ ؟ قال: قلت هذلك شٌئا  منذ تركتَ 

 ا  بذلك قادرــــــــــــــــــٌجزٌه ٌومـــل      أال هل فتى عن شربها الٌوم صابر

 (1ٖٔ)وم طاهرــنزعت وثوبً من أذى الل       ٌس بنازعـــــــــــشربت فلما قٌل ل

"(ٔ1ٗ). 

ًَ على التداخل والمزاوجة بٌن االقتباس من القرآن واالختتام بالخاتمة  فالخبُر ُبن

ٌّة المتمّثلة بقول الشعر المعّضد لمضمون الخبر النثري  . الوعظ

وتشّكل خصوصٌة )االختتام بالشعر( نسبة كبٌرة فً أخبار ) تراجم ( الصفدي ، إذ إّن 

ٌُشّكل وحدة عضوٌة مع نصِّ الخبر ، ٌنتقل  ٌّزة ، ألّنه  لُِوروِد الشعر فً موضع الخاتمة أهمٌة مم

 . (1٘ٔ)عبرها الّتشّكل السردي من النثر إلى الشعر ، من دون أن تتعّثر حركته 

ي بن ض األخبار بآٌٍة قرآنٌٍة، كما فً الخبر اآلتً: " وُتْخَتم بع رأس الخوارج ، َقَطر 

الحجاج قال ألخٌه: ألقتلنك، قال: ولم؟ قال: لخروج أخٌك، قال: فإن معً  روي أنّ  الفجاءة :

كتاب أمٌر المإمنٌن أن ال تؤخذنً بذنب أخً، قال: هاته، قال: فمعً ما هو أوكد منه، قال: 

،  [ ٗٙٔ]األنعام : {{وال تزر وازرة وزر أخرى  }}وما هو؟ قال: كتاب هللا عز وجل ٌقول 

، فاقتباس النّص القرآنً هنا أصبح من بنٌة الخبر فً االستدالل  (1ٙٔ)"  فعجب منه وخلى سبٌله

ٌّاً فً إؼبلق  بالحكم ؛ إذ ُتمثِّل اآلٌة القرآنٌة الكرٌمة محور الخبر وؼاٌته، وقد أّدت دوراً أساس

الخبر وختمه بخاتمٍة تإدي إلى انفراج عقدة الخبر، بتخلٌِة سبٌل أخً قطري الذي استشهد باآلٌة 

 . القرآنٌة

ٌُختم الخبر بحدٌٍث نبويٍّ شرٌٍؾ، ومنه ما نجده فً هذا الخبر: "  قال الخطٌب: وقد 

با عبد أ ؾ له فقال له: هات ٌاص  وكان قد و   حدثنً النذٌر أنه دخل على أحمد بن فارس اللؽويّ 

ًّ  تُّ ! قال النذٌر فسكَ  هللا ء شً ك فؤنسٌتنً كل  صفات   فقال ابن فارس: ما لك؟ فقال استولت عل

لو كان العلم بالثرٌا لناله  ))، أراد قول النبً صلى هللا علٌه وسلم  ك من فارسأنّ  فقال: أشهد  

(( رجال من فارس
ر، (12ٔ)"  * د الخبر باتخاذه دور الُمفسِّ ، فقد ُخِتم هذا الخبر بحدٌٍث نبوّي ٌعضِّ

ر  فارس من أّنك أشهدُ إذ إّن قوله "  ٌُفسِّ " ، ٌظلُّ ؼامضاً لوال أّن الراوي جاء بالحدٌث الشرٌؾ ل

 معنى هذا القول ، وحتى ٌجعل الخبر ٌإدي وظٌفته المإّملة منه. 

                                                           
ٌّة: : . ٌنظرالعزٌز عبد بن عمر بن العزٌز عبد بنالبٌتان آلدم  (1ٖٔ)  .1ٖٔ/1التذكرة الحمدون
 .1ٙٔ/٘:  بالوفٌات الوافً (1ٗٔ)
 .2ٔ:  العربٌة األمثال لكتب  السردٌة البنٌة فً دراسة  -ٌنظر : سرد األمثال  (1٘ٔ)
 . 1ٙٔ:  ٕٗ:  بالوفٌات الوافً (1ٙٔ)
 .2ٗ/ٕ:  الوافً بالوفٌات (12ٔ)

ا ِعْندَ  اإلٌَِمانُ  َكانَ  لَوْ »  هً مختلفة بصٌؽةٍ  الحدٌث ورد لكن ، العلم باب ، البخاري صحٌح*  ٌَّ َر  - ِرَجالٌ  لََنالَهُ  الثُّ
 . 1ٖٕٔ:  112ٗ الحدٌث رقم«  َهُإالَءِ  ِمنْ  - َرُجلٌ  أَوْ 
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ٌُختم الخبر بُدعاء ، كما فً هذا الخبر: "  الوزٌر البؽدادي علً بن عٌسى بن أو قد 

لصبلة الجمعة فٌرده ا حبس كان ٌلبس ثوبه وٌتوضؤ للصبلة، وٌقوم لٌخرج لمّ : داود

نً أرٌد طاعتك وٌمنعنً السماء وٌقول: اللهم اشهد لً أنّ  إلىلون، فٌرفع ٌده المتوك  

، إذ جاء الدعاء هنا داخبلً بشكٍل فّعاٍل فً بنٌة الخبر ، وهو ٌختم أحداثه بنهاٌٍة تّتسق (11ٔ)"هإالء

 ها.مع بنٌته العامة، لٌإدي هذا الخبر الوظٌفة الوعظٌة التً ُبنً ألجل

ط ئفً الحا الجامع فنظر جماعة   إلىٌوما   ]محمد بن الحورانً[ دخلومثله هذا الخبر " 

، حٌث (11ٔ)"  هم ذكريهم ذكرك فؤنس  نسٌتَ أ: اللهم كما  الشمالً ٌثلبون أعراض الناس فقال

 ٌختم الراوي الخبَر بنهاٌة دعابٌة ، تإدي وظٌفته الوعظٌة .

متجدداً  أفقاً  تفتحُ تفهامٌة تسعى إلى إثارة ذهن المتلقً ، ووُتختم األخبار أحٌاناً بخاتمٍة اس

حكى لً الشٌخ شمس الدٌن محمد بن إبراهٌم بن ساعد ، ومنها الخبر اآلتً: " لبلحتماالت

الشٌخ تقً الدٌن بن دقٌق العٌد، وتكلم زمانا   إلى: دخل الشٌخ كرٌم الدٌن مرة  ، قال األكفانً

؛ قال للحاضرٌن: هل فٌكم من فهم عنه تراكٌب  طوٌبل  والشٌخ ساكت، فلما خرج من عنده

 . (ٕٓٓ)؟ "  كبلمه، ألنً أنا ما فهمت ؼٌر مفرداته

قال المؤمون: لو عرؾ الناس حبً للعفو لتقربوا إلً ومثله أٌضاً هذا الخبر " 

؟  فقال: أتظنون أن هذا ٌنبل فً عٌنً، وقد قتل أخاه األمٌن مبلحا  مرّ  إنّ  بالجرائم. وقٌل

 .(ٕٔٓ)"  فً عٌن هذا السٌد الجلٌل؟! لَ ب  أنْ  حّتىفسمعها فتبسم وقال: ما الحٌلة 

ٌّاً   إذ ٌؤتً االستفهام فً هذٌن الخبرٌن أسلوباً ٌدخل فً بنٌتهما، وٌإدي دوراً وظٌف

فً  االكتشاؾ ومتعة الؽاٌة تحصٌلوتدفعه إلى  لمتلقً،ُتثٌر خٌال اٌتمّثل فً ختم الخبر بطرٌقٍة 

 ٌسؤل -فً الخبر األّول -أثناء محاولته اإلجابة عن السإال المطروح ، فالشٌخ تقً الدٌن 

الحاضرٌن فً مجلسه عّما اذا كانوا قد فهموا تراكٌب كبلم الشٌخ كرٌم الدٌن، منتظراً منهم 

ٌٍسؤل المبّلح عن الحٌلة التً تجعله ٌنبل فً عٌنه. وهكذا  -بر الثانً فً الخ -اإلجابة. والمؤمون 

ٌّة، إذ إّن اإلجابة  فإّن طرح السإال فً الخبرٌن، ٌجعل النهاٌَة مفتوحة، مما ٌحقّق المتعة الفن

 تكون مختلفة من متلٍق إلى آخر.

فدي فً نهاٌة السرد الخبري أحٌانا صٌؽة )هللا أعلم( ، ك ما فً هذا وقد ٌوّظؾ الصَّ

ب بذلك لقّ ، ومات أبو عصٌدة شابا  ]...[ حمد بن ٌحٌى المنصور باهلل أبو عصٌدة مالخبر: " 

فً وسطه بركة واسطة  ،بارةته تفوق الع  عَ فً وعاء س   عظٌمة   ألنه عمل فً سماط له عصٌدة  

مملوءة من سمن وٌلٌها خندق من عسل ثم خندق من دهن ثم خندق من دبس ثم خندق من 

، فقد ختم الصفدي هذا الخبر بصٌؽة (ٕٕٓ)"  سبعة خنادق وهللا أعلم ب  زٌت ثم خندق من ر  

                                                           
 .ٕٙٗ/ٕٔ: وافً بالوفٌات ال (11ٔ)
 .ٕٗ/ٕ:  الوافً بالوفٌات (11ٔ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖ:  وأعوان النصر أعٌان العصر (ٕٓٓ)
 .ٖٔ٘/2ٔ:  بالوفٌات الوافً (ٕٔٓ)
 .ٖٗٔ/٘:  الوافً بالوفٌات (ٕٕٓ)
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ر " من مكٌدة المتن وفتنته، وتترك القارئ ٌستنطق ما ٌرٌ ده " )وهللا أعلم( وهً صٌؽة ُتحرِّ
 ، فضبلً عن كونها تعلن عن تبربة ذمة الّصفدي عن المنقول، فهو مجرد ناقٍل للخبر.(ٖٕٓ)

 

 دور الشعر فً بناء الخبر : -٘

ٌّة القدٌمة على المزاوجة بٌن الشعر والنثر، ألجل دفع السؤم  ُبنٌت أكثر المإلفات السرد

ة واألخبار خاصة ، قد والملل عن القارئ. وٌمكن مبلحظة أنَّ هٌمنة الشعر على األدب عام

ظهر فً صوٍر مختلفة تإّكد جمٌعاً أّن الخبر إّنما اّتخذ الشعَر وسٌلة للدخول فً نطاق المنظومة 

ٌّدون من األخبار ما له صلة بالشعر، إذ إّن فً هذه األخبار  ٌّة ، ولهذا كان الّرواة ٌتص األدب

ٌّة إلى جعله الؽاٌ  .(ٕٗٓ)ة األولى التً ٌسعى إلٌها الخبراحتفال بالشعر ، ٌتجاوز الؽاٌة التزوٌق

لقد " حافظ الشعر على مكانته فً نفس اإلنسان العربً ٌصوغ به تجاربه، وٌعّبر به عن 

ٌُكّثؾ أفكاره، ولذلك كان ال ُبّد أن ٌلقً ظلّه على النثر أٌضاً " ، داخل البنٌة (ٕ٘ٓ)مشاعره و

 السردٌة، من ؼٌر أن ٌشّكل ذلك عابقاً داخل السرد.

لدكتور محمد القاضً أّن الشعر من أكثر الفنون تؤثٌراً فً نشؤة األخبار، إذ إّن بٌنه وٌرى ا

وبٌن الخبر عبلقة قدٌمة متقلِّبة، ٌضطلع فٌها الشعر بدور المثّبت لصحة األخبار، فهو دلٌل ٌإّكد 

 .(ٕٙٓ)وقوع األحداث وواقعٌة الشخصٌات 

األبٌات الشعرٌة، والتً ٌمكن أن ُتعّد  اشتملت كتب ) التراجم ( للّصفدي على عدٍد كبٌٍر من

مكّملًة للنثر فً أداء وظابفه، وقدرته على اإلببلغ وإٌصال الصورة إلى المتلقً، إذ ال تكتمل 

التجربة الجمالٌة لكتب ) التراجم ( بالنثر فقط . فعلى الرؼم من أّن النثر ، بوحداته الخبرٌة، 

ه الكتب ال تتكامل إاّل بوجود ردٌؾ النثر، وهذا ما ٌإدي وظابفه كاملة، ااّل أّن المتعة فً هذ

ٌُحّرك مإشر االمتاع داخل هذه الكتب، بما ٌقترحه من أسالٌب وتقنٌات منتقبلً بٌن الشعر والنثر، 

. والّصفدي بتعشٌقه (2ٕٓ)وهما ٌعمبلن معاً على تجسٌد هذه الوظٌفة اإلمتاعٌة وبلورة حضورها 

ه ٌحاول أن ٌشّد بها أخباره وٌمنحها القوة لتؤكٌد صحتها ، إذ ألخباره بالكثٌر من األشعار، كؤنّ 

ٌّات فً التعبٌر عن موقٍؾ  -أحٌاناً   -إّن القول الشعري  ٌتجلى حضوره  عندما ترؼب الشخص

ٌّن   ، فتؤتً باألشعار لتؤكٌد صحة األخبار.(1ٕٓ)ما، أو تهرب من وضٍع مؤزوم مع

ٌّن دور الشعر فً بناء الخبر عن طرٌق معرفة المواقع التً تشؽلها النصوص        وٌتب

الشعرٌة بالنسبة للمساحة النصٌة لؤلخبار ، وقد أجملها الدكتور لإي حمزة عباس فً ثبلث نقاط 

 هً :

                                                           
 .2٘ٔسبلمً الوسٌط  : سردٌات العصر العربً اإل (ٖٕٓ)
 ٕٗ٘:  العربٌة السردٌة فً دراسة -ٌنظر : الخبر فً األدب العربً  (ٕٗٓ)
 11ٕالفن القصصً فً النثر العربً حتى مطلع القرن الخامس الهجري :  (ٕ٘ٓ)
 22ٖ:  العربٌة السردٌة فً دراسة - ٌنظر : الخبر فً األدب العربً (ٕٙٓ)
 ٕٓٔ:  القدٌم العربً السرد فً اإلخبار فاعلٌة  - ببلؼة التزوٌرٌنظر :  (2ٕٓ)
 1ٕٕ:  ولٌلة لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - - ٌنظر : خزانة شهرزاد (1ٕٓ)
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ٌّة  الموقع األّول: -ٔ ٌُستحضر فٌه الشعر بعد إحدى العتبات النص ل  -حٌث  التً تإذن بالتحوِّ

فور االنتهاء  -من النثر إلى الشعر ، مثل قوله : وفً ذلك اقول، فقلت فً ذلك، وفٌه أقول...

م عن طرٌقه النصوص الشعرٌة فً استجابتها إلرادة الخبر  من ذكر الخبر، وهو موقع ُتقدَّ

ة وشابج قوٌة  وهو ٌبدأ وٌنتهً عند تنظم  -فً هذا الموقع  -نقطتٌن معلومتٌن، ولٌس ثمَّ

ٌُنجز النثر مهمته  العبلقة بٌن الخبر والشعر ؼٌر الوشابج الداللٌة، فالشعر ٌبدأ بعد أن 

 :قال الحسٌن بن أبً منصور بن حّراز،، كما نجده فً الخبر اآلتً: " (1ٕٓ)وٌقول كلمته 

ض باللٌل لصٌد الطٌر، وأمرنً بالكون معه. فقلت: ، فنه الصٌد إلىخرجت مرة  مع الكامل 

ه فاعفنً. فلم ٌقبل، ومضى بسفنه ومن معه وتركنً ٌا موالنا ال أحسن الصٌد وال أحبّ 

ت، فلما انتبهت لم نموأمر رجبل  من الحرس أن ٌكون منً بحٌث أن ٌرى ما ٌكون منً. ف

 :[ البسٌط] أر أحدا  البت ة. فقلت

 الَحرس   إلى تسلٌمً الهم   ًَ ل   َوَسلـْ       ل متم بالجفاء   ول ْعت م قد كنت م   إن    

 .(ٕٔٔ)" (ٕٓٔ)نفـسً مزعـج   هواء   وكلُّ  دمعً        ـكم ــمراكب   فٌـــه   َسَرتْ  ماء   فكلُّ     

أن أنجز الخبر مهمته وقال  حظ أّن الشعر هنا اسُتْحِضر بعد االنتهاء من ذكر الخبر وبعدنل

، فالشعر ٌكتفً هنا بجانب من جوانب التجربة النثرٌة ٌتمّثل فً عتابه على الكامل بتسلٌمه كلمته

ٌّة حضور الشعر وٌقلّل من قدرته على أمره بمبلزمته لهالحرس و إلى ، مّما ٌحّدد من فاعل

 مستوى الخبر . إلىاالرتفاع 

، ثّم تتواصل جرى الخبرع الشعر فٌه، بعد إحدى العتبات المذكورة، مطَ قْ ٌَ  الموقع الثانً: -ٕ

ٌّة بعد انتهاء النّص الشعري، وٌستمّر تصاعد حدثه   ٌّتضح فً، كما (ٕٕٔ)الحركة السرد

ٌ ة بنت المهدي، فؤمرت أبا حفص الشطرنجً "  اآلتً:الخبر  لَ ؼضب الرشٌد على ع 

 ]البسٌط[: شاعرها بؤن ٌقول شعرا  ٌعتذر فٌه عنها، وٌسؤله الرضى عنها، فقال

 أَحد   إلىن أن ٌكوَن له ذنب  ـــــــم     هٌمنع  حسن  الفعل صاحبَ  لو كان    

ٌ ة أبرا الناس  كلّ      لَ  سوء  آخ َر األبد  ـــكاَفى بــــــمن أن ت    هم  ــــــــكانت ع 

 ت  فطال السقم لم أ َعد  ــــوإْن سقم       دة  ـْر بواحكَ ما لً إ ذا ؼبت  لم أ ذْ     

 (ٖٕٔ)ؤلت  ٌديـقد كنت  أحسب  أنًِّ قد م     ترجوه فت ْحَرم ه   ما أعجَب الشًءَ     

ل مجلس   اه فً أو   ٌ ٌنه إ ٌ ة لحنا ، وألقته على جماعة من جواري الرشٌد، فؽن  فؽن ت فٌه عل

ة، وقب لت   ٌ ، فطرب طربا  شدٌدا ، وسؤل عن القصة، فؤخبرَنه بذلك، فؤحضر عل جلس فٌه معهن 

ته فبكى وقال: ال ؼضبت  علٌك  ما عشت  رأسه واعتذرت، وسؤل ها إعادة الصوت، فؽن 

                                                           
 .12:  القدٌم العربً السرد فً اإلخبار فاعلٌة  - ٌنظر : ببلؼة التزوٌر (1ٕٓ)
 بعد طول البحث لم نعثر على هذٌن البٌتٌن فً مكان آخر. (ٕٓٔ)
 . 2ٖ/ٖٔ،  ٓٗٔ/ٖ : ، لبلستزادة ٌنظر٘ٗ/ٖٔبالوفٌات  :  الوافً (ٕٔٔ)
 .11 - 11:  القدٌم العربً السرد فً اإلخبار فاعلٌة  - ٌنظر : ببلؼة التزوٌر (ٕٕٔ)
 .2ٖٔ/ٖ:  الوفٌات فوات: ٌنظر (ٖٕٔ)
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ٌّة ال تلبث أن  -من دون قطع المعنى  -، إذ ٌقطع الشعر مجرى الخبر (ٕٗٔ)"أبدا   والحركة السرد

تتواصل بعد انتهاء النص الشعري وٌستمّر تصاعد األحداث، فالخبر ٌكتنفه السرد من طرفٌه، 

لشعر الذي ٌطّور األحداث، إذ كان الشعر جزءاً من الحدث وٌقوم فً بنابه على التعشٌق با

ٌّة مّرة أخرى وحصولها على  ٌّة الحوارٌة، كذلك كان سبباً فً قبول ُعل ُمحّققاً الوظٌفة المشهد

 العفو وعلى المصالحة الدابمة.

 لة أكثر قوة بالخبر وأشدّ ، صوفٌه ٌقترح الشعر، بعد إحدى العتبات المذكورة الموقع الثالث: -ٖ

ن التقارب الوظٌفً بٌن ، فٌنشؤ نوع مالشعر، أو تكاد، إذ تؽٌب المسافة بٌن النثر ووضوحاً 

ناّ كّل منهما ٌّ ، إذ ٌبتؽً الشعر وظٌفة تقترب من وظٌفة النثر نفسه وهو ٌنقل خبراً مع

ٌُضًء واقعة معلومة  : كان  ؼانًألقال صاحب ا"  :فً هذا الخبر ومنه ما نجده، (ٕ٘ٔ)و

اسمها  كان ٌهوى جارٌة   ،وكان حسن الخط والبٌان ،ظرٌفا   شاعرا   كاتبا   ة[]بن أمٌّ  محمد

خوانه إذا دعوه بها اتباعا إل المعتصم وكان ٌدعوها وٌعاشره اخ يخداع لبعض جوار

خوانه قبل إلمسرته وأراد المعتصم الؽزو وأمر الناس بالخروج جمٌعا فدعاه بعض 

عظٌم لم ٌقدر أحد أن ٌطلع رأسه من المطر  خروجهم فلما اصبحوا جاءهم من المطر أمر  

 :]الوافر[ الذي دعاه إلىا  فكتب وكاد محمد ٌموت ؼمّ 

 ٌن إذ جرت السٌول  لفَ من اإل       وانقطع السبٌل   تمادى القطر  

 ول  ـــٌه ٌجاألرض واد   ووجه        ا  ـــإلٌك شوق ً ركبت  ى أنّ ــعل

 ل  ــــــدلٌ ا  ـــوللمشتاق معترم      بل  ــــان الشوق ٌقتلنً دلٌــوك

 ٌل  ــــــــــالرح دَ ـعه وقد أف  اودّ      ب  ــــــحبٌ إلىالسبٌل  م أجد  ــفل

 (4ٕٔ) "(ٕٙٔ) ول  ـــــــــــفٌا هلل ما فعل الرس     ً ــّ ول فؽاب عنــالرس رسلت  ؤف

تقترب من لشعر وظٌفة ، إذ ٌنشد افً هذا الخبر بٌن النثر والشعرتكاد المسافة أن تؽٌب 

ٌّة وهو ٌحترق شوقاً لحبٌبته التً وظٌفة النثر ٌُضٌبان حال محمد بن أم ٌُرٌدان أن  ، فكبلهما 

وت ؼّماً ألّنه لم ٌفلح باألمرٌن: البقاء مع ، فٌكاد أن ٌمده عنها الخروج للؽزو مع المعتصمأبع

ؾ هذا المعنى حبٌبته، والخروج مع المعتصم للؽزو، فقد حال المطر الؽزٌر دون خروجه ، فوظّ 

 فتطابقت التجربة النثرٌة والشعرٌة فً إٌضاح مضمون الخبر.، شعراً 

 

 

  

                                                           
 .2ٕ/ٖٔ، 1ٗٔ/ٕ، ٙٔٔ/ٔ، ٌنظر: ، لبلستزادةٖٙٔ/ٕٕبالوفٌات: الوافً  (ٕٗٔ)
 .1ٕ:  القدٌم العربً السرد فً اإلخبار فاعلٌة - التزوٌر ببلؼةٌنظر :  (ٕ٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٕٔ:  األؼانًٌنظر:  (ٕٙٔ)
 .1ٓ/ٕٓ،  ٙٗ،  ٖٖ/ٕ،  ٕٔٔ/ٔ: ،  ٌنظر، لبلستزادةٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕبالوفٌات:  الوافً (2ٕٔ)
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 المبحث الثالث : 

 عناصر البناء السردي

 : توطئة

، إذ ٌنماز نًة فً الفضاء المحٌط به وتحلٌلهإّن البحث فً مكونات الخبر ٌتطلّب معاٌ

، فهو أشبه ما ٌكون بالبٌت الذي سرديالذي ٌُضمُّ عناصر العمل ال الفضاء بوصفه المسرح العام

  .(1ٕٔ)ٌحتضن ساكنٌه وٌضمهم 

ٌٍّة هً: )من المعلوم أّن الخبر ٌقوم على أربعِة عناصٍر و  ،والشخصٌة ،الحدثسرد

بلقاٍت متبادلة ٌنتج عنها بناء ، وترتبط فٌما بٌنها بعالزمن، والمكان(، تمتلك حضوراً فاعبلً و

اً فبل ٌمكن دراسة أي عنصر من عناصر  إلىالخبر (، وٌشّد هذه العناصر ) ٌّ بعضها تواشجاً قو

، وهما ن العناصر األخرى اال بشكٍل نظري، فالزمان ٌرتبط بالمكانالخبر دراسة مستقلة ع

ٌّة  ٌتؤثران بكلّ  . وبذلك ٌمكن مبلحظة أثر الفضاء فً النصوص (1ٕٔ)من الحدث والشخص

ٌّنالسردٌة القدٌمة "   عن طرٌق النصوص وعً عن التعبٌر على وقدرته موقعه، أهمٌة وتب

ٌّة للتجربة بنظرتها وتؤثره لمنطقها، استجابته وللفضاء  .(ٕٕٓ)"  واحد وقت فً وللعالم األدب

ٌّة متفّردة  دراسة عناصر البناء السردي للخبر. عن طرٌقتجلٌتها  إلى، سنسعى طبٌعة أدب

 :بناء الحدث فً الخبر -ٔ

بوصفه ته همٌأوتؤتً فً الخبر،  السردي البناء عناصر من مهماً  عنصراً  الحدث عدّ ٌُ 

، عنصراً فاعبلً فً عملٌة البناء من اقترانه بعناصر البناء االخرى التً ال ٌوجد مستقبلً عنها

فهو ٌتداخل مع )الزمان( و)المكان(، وهما ٌتجلٌان فً نصوص األخبار بمقدار ارتباطهما 

ل فٌه ، وحّتى ٌإدي الحدث دوره المطلوب (ٕٕٔ) بالحدث ومستوى تعبٌرهما عن مراحل التحوِّ

ٌّة( ما فً الخبر ، ألّنه فعلها ، وإلٌها ٌنتسب. ومن هنا ٌبتعد الحدث  منه فبل ُبدَّ أن تتبّناه )شخص

ٌّة  ماً ربٌساً من مقومات الخبر األساس اً بل ٌصبح مقوِّ ٌّ فً  الَحَدثُ  سهمٌُ . و(ٕٕٕ)عن كونه حدثاً فن

ٌُشّكل  ،(ٖٕٕ) بداٌتها ونهاٌتها ٌسهم فً كمامجرى عملٌة السرد،   ركابز من ساسٌةأ ركٌزةو

 النفسً الجو خلق وأ الربٌسة الفكرة خدمة اجلِ  من العملِ  داخلِ  فً ؾوظَّ ٌُ ، إذ االدبً العمل

 .(ٕٕٗ) االحداث تلك وراء المبتؽىو المتلقً، لدى المناسب

ٌنتظُم الحدث ضمن واقعة محّددة " ُتشّكل مركزاً للسرد وبإرًة النطبلقه، وتإدي 

وظٌفتها المإّملة منها، فإن أّدتها بُبعٍد واحد أصبح الخبُر ذا حدٍث واحٍد، وإن امتدَّ الزمن 

ٌّة، ومتعّدَد الوظابؾ تبعاً  وتنّوعت األمكنة أصبح الخبُر متعّدَد األحداث تبعاً لمبدأ السبب

                                                           
 .ٖٕ: فرج األصبهانً ، )رسالة ماجستٌر(: البنٌة السردٌة فً كتاب األؼانً ألبً ٌنظر (1ٕٔ)
ٌّل السردي ٌنظر (1ٕٔ)  .22:  مقاربات نقدٌة فً التناص والرإى والداللة -: المتخ
 .1٘ٔ: دراسة فً البنٌة السردٌة  لكتب األمثال العربٌة   -سرد األمثال  (ٕٕٓ)
دراسة لنظم السرد والبناء فً الرواٌة العراقٌة  -: البناء الفنً لرواٌة الحرب فً العراقٌنظر (ٕٕٔ)

 .2ٕالمعاصرة:
 .ٖٔدراسة نقدٌة فً فن انطوان تشٌكوؾ القصصً :  -النهاٌات المفتوحة : ٌنظر (ٕٕٕ)
 .ٔٗ: الوجود والزمان والسرد )فلسفة بول رٌكور( : ٌنظر (ٖٕٕ)
 .ٕٙٔ: (: السرد فً كتاب االمتاع والمإانسة البً حٌان التوحٌدي ) رسالة ماجستٌرٌنظر (ٕٕٗ)
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فدي ، من جهة (ٕٕ٘)حموالتِه وسٌاقاِت إنتاجه " لم . وٌمكن تقسٌم األخبار فً )تراجم( الصَّ

 عبلقتها بإفراد األحداث وتركٌبها، على قسمٌن، هما:

 الخبر ذو الحدث الواحد : - أ

ًّ مكتمبلً مع بنٌة الخبر الداخلٌة   فً الحدث  ٌإدي الخبر ذو الحدث الواحد ُبعَدهُ الوظٌف

ٌُهٌُا هذا الخبر المجاَل ، بوصفه المفرد ناقَل تجربٍة واحدٍة ال تتشابك مع التجارب األخرى . و

ٌٍّة مفردة ، تمتاز بانؽبلق ال خبر علٌها ، فهو وحدة سردٌة صؽرى، ٌدور حدثه لنقل تجربٍة انسان

ٌّا بمكاٍن محّدد ٌّز بالقصر زمن ة لم ٌكن بالمدٌن : قال ابن المبارك، ومنه هذا الخبر: " (ٕٕٙ)، وٌتم

حظ أّن هذا .فنل (2ٕٕ)"  هه بالٌاقوتة بٌن العلماءأحد أشبه بؤهل العلم من ابن عجبلن كنت أشبّ 

ًّ وظٌفٌّ  اً حمل ُبعدٌمتاز بكونه ٌالخبر  ، التً تإكد انتمابها إلى مبدأ اً واحداً فً آلٌة إنتاجه السٌاق

ٌّة ٌتعامل ، لكّن الخبر فً هذه اترام أهل العلم وااللتحاق بركبهماح ٌّاً آلل بطرٌقة االسترجاع زمن

ٌّن قٌمة التواشج إلى الماضً ، وهذه اإلحالة الزمنٌة (كنت أشّبهه) بٌن عناصر والتداخل تب

ٌّات(وحدث، ومكان، والنّص الخبري )زمن،   .(1ٕٕ)شخص

ًّ ومنه أٌضاً "     د  ش  نْ واؾ وأنا جالس أ  ت بً امرأة فً الطّ بن عبد هللا بن جعفر: مر   قال عل

 : [البسٌط] ذا البٌتصدٌقا  لً ه

 (1ٕٕ)؟ٌن  والدِّ  ذات  لً بهوى الل   وكٌؾَ    ذات تعجبنً ى هوى الدٌن والل  أهوَ     

ً   فالتفتتْ      ٌ   عْ وقالت: دَ  إل  .(ٖٕٓ)"  ذ باآلخروخ   تَ ئْ هما ش  أ

ٌّةٍ  تجربةٍ  نقلإذ ٌنبنً هذا الخبر على    بمكانٍ  الحدث وٌدور الخبر، علٌها ٌنؽلق مفردة انسان

 .دة الحدث الماضً فً الزمن الماضًٌتؤّسس على االسترجاع باستعاوزمٍن قصٌر  محّدد،

ٌّة : - ب  الخبر ذو األحداث الثنائ

جمع بٌن بنٌتٌن بسٌطتٌن ٌنشؤ هذا الخبر من التكرار لبنٌٍة بسٌطٍة واحدٍة أو من ال

ٌّة متنّقلة وذات ق. و(ٖٕٔ)مختلفتٌن على التؤقلم والحركة درة فابقة بما أّن الخبر هو " بنٌة سرد

ٌُل. ف(ٕٖٕ)" ٌّات جدٌدة على خطِّ أحداثه، مع كثٌراً ما  ٌّات أو دخول شخص ٌّر الشخص َحظ علٌه تؽ

فدي قلٌلة بالنسبة لؤلخبار ذات  ٌّر األمكنة وتتالً األزمنة. وتكون هذه األخبار فً تراجم الصَّ تؽ

الزهري: كنت أسٌر مع ٌحٌى بن قال القاسم بن المعتمر الحدث الواحد. ومنها الخبر اآلتً: " 

                                                           
)رسالة فً كتاب عٌون األخبار البن قتٌبة،دراسة -آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم (ٕٕ٘)

 ٗٔٔ:ماجستٌر(
 .ٓٔٔالثوابت والمتؽٌرات :  -الخبر فً السرد العربًٌنظر :  (ٕٕٙ)
 .1ٙ/ٗ:  بالوفٌات الوافً (2ٕٕ)
)رسالة فً كتاب عٌون األخبار البن قتٌبة،دراسة -آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌمٌنظر:  (1ٕٕ)

 . ٘ٔٔ: ماجستٌر(
 .12: الشافً الناصح واألنٌس الكافً الصالح الجلٌس. ٌنظر: َحَسن نب هللاَّ البٌت لعبد  (1ٕٕ)
ٌّات  (ٖٕٓ) ، 1ٖٔ/1ٔ، ٖ٘/٘ٔ،  1/2٘ ، 1ٕٓ/٘،  ٕ٘/ٕ: لبلستزادة  ٌنظر . ٕ٘ٔ/ٕٔ: الوافً بالوف

ٕ٘/ٖٖٙ. 
 .ٕٖٙ:  العربٌة السردٌة فً دراسة - ٌنظر : الخبر فً األدب العربً (ٖٕٔ)
 .1ٔٙ:  العربٌة السردٌة فً دراسة - األدب العربًالخبر فً  (ٕٖٕ)
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هري واقؾ على الطرٌق، فنادى: ٌا ز   (ٖٖٕ)خالد وهو بٌن ابنٌه الفضل وجعفر، فإذا أبو الٌنبؽً

 ]المتقارب[:   هري، قال: فاستشرفت إلٌه فقالٌا ز  

 (ٖٕٗ)وخبزي شراءْ  وبٌتً كراء       الءْ عشرا  و   البرامكَ  صحبت  

لهذا الفعل، أبو الٌنبؽً ٌحاسب؟! فلما  وجعفر، فقال: أؾّ فسمعه ٌحٌى، فالتفت إلى الفضل      

كان من الؽد جاءنً أبو الٌنبؽً فقلت: وٌحك ما هذا الذي عرضت له نفسك باألمس؟ فقال: 

، ومن جعفر بدرة   نً من الفضل بدرة  تاسكت، ما هو وهللا إال أن صرت إلى البٌت حتى جاء

  ً  . (ٖٕ٘)"  ن مطبخه ما ٌكفٌنًم ووهبنً كل واحد منهما دارا ، وأجرى إل

، فالحدث األّول ) وقوؾ أبً الٌنبؽً فً لخبر من الجمِع بٌن حدثٌن بسٌطٌنٌنشؤ هذا ا

ٌُربط بالحدث الثانً الذي ٌتمّثل بـ)مجٌبه فً الٌوم التالً ض بالبرامكةالطرٌق والتعرٌ ( ٌتوّقؾ و

ٌُخبره بجزٌل العطلُزهري فٌسؤله ُمستنكراً من فعلهإلى ا ، التً حصل علٌها إثر قوله هذا( اٌا، ف

تنضٌُد  ، وقد اعَتَمدبوصل الحدث األول بالحدث الثانً إذ لم تتّم الؽاٌة المرجّوة من الخبر ااّل 

ٌّا ٌّة الوصِل بحرؾ العطؾ )، مع ااألحداِث تتالٌاً زمن وصلت الحدث األّول الفاء( التً عتماد آل

 .بالحدث الثانً

 :بناء الشخصٌة فً الخبر -ٕ

 هواتجاهات بت الشخصٌة الكثٌر من العناٌة النقدٌة على اختبلؾ مراحل العمل السرديّ استقط

دي، وواحداً من ، وألّنها ُتمّثل ركناً من أركان العمل السرنظراً ألهمٌتها وخصوصٌة دورها

ٌّة بؤدوار مإثرة مإدٌة " مختلؾ األفعال التً تترابط عناصره األساسٌة . وتضطلع الشخص

 .(ٖٕٙ)رى الحكً " وتتكامل فً مج

ٌّة فً البحث السردي  ، ألكثر من مجاٍل اّصةً ، وفً كتب التراجم خعاّمةوتخضع الشخص

ٌُعنى المجال التارٌخً: شكلها، عمرها ، سماتها ...، ومنها  المجال الشكلًمنها  ،للتعٌٌن : الذي 

ًّ وا بموقعها الشخصٌات فً ) تراجم ( الصفدي هً نماذج  كثروهكذا فإن أ .تؤثٌرهالتارٌخ

ٌّة ٌ ٌّة واقع ٌّات مكن تحدٌد زمن الواقعة عن طرٌقهاتارٌخ ٌّزها بكونها شخص ، وهذا ما ٌم

ٌّة ؼٌر مختلقة أو خٌالٌة. كما أّن حضور الشخصٌة التارٌخٌة باسمها ولقبها وكنٌتها،  مرجع

على عٌن على تؤمٌن هذه الصلة، وت ٌُ وبسماتها الجسدٌة وما ُعرؾ عنها من نزوع واهتماما

ٌّته بحضور  ،، لبلقتراب من )حقٌقة( ما ترويلتقاط جانب من التجربة اإلنسانٌةا وتوثٌق تارٌخ

ز به من معلومات -الشخصٌة نفسها التً ُتعدُّ  وثٌقة إنسانٌة تستحضرها النصوص  - بما ُتعزَّ

ة الحضور واستجابت فً لبلرتفاع بمصداقٌة رواٌتها، وإن خضعت الشخصٌة نفسها ألسطورٌّ 

                                                           
 مدحهم والمعتصم، والمؤمون واألمٌن الرشٌد مع أخبار له كانت،  طرخان بن العباسأبو الٌنبؽً :هو  (ٖٖٕ)

 وتوفً عمر، قد وكان ٌنبؽً؛ ال ما أقول ألنً: قال الٌنبؽً ؟ بؤبً اكتنٌت لم: له قٌل،  واألكابر الوزراء ومدح
 .21ٖ/ ٙٔ. ٌنظر: الوافً بالوفٌات : هجاه ألنه المعتصم حبس فً

 .22: األجواد فعبلت من المستجادالبٌت ألبً الٌنبؽً. ٌنظر:  (ٖٕٗ)
،  1ٖٔ/1ٔ،   1٘ٔ/1،  ٕ٘ٔ/ٗ،  ٔٓٔ/ٔ، ولبلستزادة  ٌنظر مثبل:  21ٖ/ٙٔ:   الوافً بالوفٌات (ٖٕ٘)

ٕٗ/2ٙ. 
ٌّة البنٌات - قال الراوي (ٖٕٙ) ٌّة السٌرة فً الحكاب  .12:  الشعب
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ٌّة أو (2ٖٕ) اربه لهٌمنة الخٌالً وقوة تشّكلهأداء تج ٌّاٍت عجابب ، فبعض األخبار كانت تضمُّ شخص

ٌّة تم استحضارها بناًء على ما تُ  رق بعض األشكال من إمكانٌة خ ه البٌبة والثقافةتٌحؼرابب

، حاول فٌها المإلؾ الهروب من قبضة الواقع والمٌل نحو التخٌٌل إلمتاع الواقعٌة لؤلخبار

ٌّات )الق  .(1ٖٕ)(.واألؼوال ،والشٌاطٌن.. جن،الارئ ودفع الملل كما فً شخص

ٌّات وطرومن هنا ٌمكن لنا تشخٌص بع ٌُلابض سمات الشخص  ُترسمَحظ أّنها ق تقدٌمها، إذ 

 :بطرٌقتٌن

ٌّة  األولى :   -:الطرٌقة التحلٌل

ٌّة بتدخٍل من راوٍ  علٌم ، ٌقّدم عن طرٌقها  وهً طرٌقة مباشرة تبدأ بوصٍؾ قصٌٍر للشخص

، وعرض ها ونوازعها، معقباً على افعالهاافكار إلىشارحاً عواطفها ومشٌراً  ،شخصٌاته

فً  وهو ما ٌّتضح .(1ٖٕ)ه اكثر تؤثٌراً الشخصٌات بهذه الطرٌقة ٌفٌد فً مْسرحة النزاع وجعل

اب شٌخة رباط  البؽدادٌة"  :هذا الخبر ج  كانت مشهورة بالصبلح والخٌر، وعندها ل من :  ح 

ها من النساء المروءة  والمٌر، مبلزمة هذا الرباط، قانعة بما هً فٌه دائمة االؼتباط . لم  ٌزور 

ل  رباط أجلها  إلىتزل على حالها  ، وعدم من ذلك المكان  الرباط، فلم ٌكن لها َحَرَكهفً أن ح 

 .(ٕٓٗ) " بفقدها األنَس والبركه

ٌَّة ف تقوم عملٌة الكشؾ عن الشخصٌة ً هذا الخبر تقدٌماً مباشراً ، وإذ ٌقّدم الصفدي الشخص

اب ( شٌخة رباط ا ٌّةبوساطة راٍو علٌم ، ٌرى من الخارج شخصٌة ) ُحجَّ ، واقفاً عند أبرز لبؽداد

ٌّتها ونوازعها نحو المروءِة وحّب الخٌر، من دون أْن و ،صفاتها التً اشتهرت بها ُمعرباً عن هو

 .لتصرٌح بذلكفً انلحظ دوراً للشخصٌة 

سان لْ : كان ألبً عمرو كل ٌوم فَ  قال األصمعًأبو عمرو بن العبلء : ومثله هذا الخبر: " 

ه ه وٌشرب فً الكوز ٌومَ الرٌحان ٌومَ  وزا  فٌشمّ ٌشتري به ك   ٌشتري به رٌحانا  وفلس   فلس  

ؼٌر  شنان ثم ٌستجدّ ؾ الرٌحان وتدقه فً األ  ق بالكوز وأمر الجارٌة أن تجفّ فإذا أمسى تصدّ 

 .(ٕٔٗ)"  ذلك فً كل ٌوم

ٌّرة، َعَرَضها َعْرَضاً   مباشراً من دون أن ٌكون لها   إذ ٌقّدم الراوي العلٌم للمتلقً شخصٌة خ

وهكذا ٌتابع الّصفدي عرض شخصٌاته فً معظم أخباره معتمداً هذه دوراً بهذا العرض. 

 .(ٕٕٗ)الطرٌقة 

  

                                                           
 .ٕٖٔ:  العربٌة األمثال لكتب  السردٌة البنٌة فً دراسة  - ٌنظر : سرد األمثال (2ٖٕ)

ٕٖ1
نكت الهمٌان فً نكت العمٌان : و،  11ٕ/ٙٔ،   ٖ٘ٔ/٘ٔ ، 1ٔ/ ٌٔٔنظر مثبلً : الوافً بالوفٌات :  ((

ٕٕ1. 
 .ٖٕٕ:  الشخصٌات ( -الزمن  -بنٌة الشكل الروابً ) الفضاء ، و 1ٔفن القّصة :  ٌنظر : (1ٖٕ)
 1ٔٔ/ٕ:  وأعوان النصر أعٌان العصر (ٕٓٗ)

ٕٗٔ
 ٙٔٔ/ٗٔالوافً بالوفٌات :  ((
، ٗٙ/1ٔ، ٓٗٔ/ٕٔ، 2ٕٗ/ٓٔ،  1ٗٔ/2، ٔ٘ٔ، 11،  2ٙ/ٗ، 2ٙٔ/ٕ :الوافً بالوفٌاتٌنظر مثبلً :  (ٕٕٗ)
 .ٕٔٓ:  فً نكت العمٌان نكت الهمٌانو،  2ٖ/٘،  11٘/ٗوأعوان النصر :  أعٌان العصرو
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ٌّةالثانٌة :   -: الطرٌقة التمثٌل

تعّبر ، تاركاً لها الحّرٌة للجؤ الٌها الراوي لتقدٌم شخصٌاتهوهً طرٌقة ؼٌر مباشرة ٌ

، عن طرٌق الحوار وتبادل االحادٌث مع الشخصٌات االخرى عن نفسها وتكشؾ عن عواطفها

 .(ٖٕٗ)من دون أي تدخل قد ٌطالها من قبل الراوي 

 اآلتً: ، ومنها الخبرض أخبار تراجم الصفديعوٌمكن أن نتلّمس ذلك واضحاً فً ب

قال محمد بن ؼّسان بن عبد الرحمن صاحب صبلة الكوفة : دخلت علً والدتً ٌوم نحر  "

: أتعرؾ هذه ؟ قلت ال، قالت هذه عتابة   ا امرأة برزة فً ثٌاب رثة فقالت والدتًفوجدت عنده

أم جعفر البرمكً ، فؤقبلت علٌها بوجهً وأكرمتها ، وتحادثنا ساعة ثم قلت : ٌا أّماه ما 

ً  عٌد  مثل هذا وعلى رأسً أربعمائة وصٌفة ، وإنً ألعدُّ  أعجب ما رأٌت ، قالت : لقد أتى عل

ناي إالّ جلد شاَتٌن أفترش أحدهما وألتحؾ اآلخر، ابنً عاقّ  ًّ هذا العٌد وما م  ا  لً، ولقد أتى عل

هر  قال : فدفعت لها خمسمائة درهم، فكادت تموت فرحا  ، ولم تزل تختلؾ إلٌنا حتى فّرق الد 

 .(ٕٗٗ)"بٌننا

تكشؾ ً تحٌث ٌبدأ الخبر بؤسلوب الحوار الذي ٌوّظفه الراوي فً الحدٌث مع والدته ال

ٌّات الخبر ) عتابة أم جعفر البرمكً ( ، لتتولّى  ٌّة ؼامضة من شخص له بدورها عن شخص

ٌقٍة مباشرٍة من دون تدخل الراوي، عتابة بعد ذلك بالتعبٌر عن نفسها والكشؾ عن عواطفها بطر

ٌّات ، وٌجري ذلك كله اعتماداً أو فرض لسلطته علٌها  .على أسلوب الحوار بٌن الشخص

:  قال ابن جلجل:  سعٌد بن عبد الرحمن، ابن عبد رّبه الطبٌب الخبر: " ومثله هذا 

ٌّوب الفقٌه ى فطاولْتنً وأشرْفت  منها َعلَى العطب : اعتلْلت  بحمّ  ؛ قال حدثنً عنه سلٌمان بن أ

صاحب المدٌنة أحمد بن عٌسى، فقام إلٌه وقضى واجب حّقه  إلىإذ مّر بؤبً وهو ناهض 

ه ، وس ٌْ بلَج َمن عالجه وبعث  استخبره عّما عولج ب ه   ؤله عن علّتً وبالسبلم َعلَ  إلى، فسّفه ع 

، قال : فما  أبً بثمان عشرة حّبة  من حبوب مدّورة، وأمر أن أشرب منها كلّ ٌوم حّبة 

 .  (ٕ٘ٗ) " برءا  تاّما   ئتاستوَعْبت ها َحت ى أقلعت الحّمى وبر

ٌّة ) سلٌمان بن أٌوب الفقٌه (  مهّمة التعرٌؾ بذاتها والكشؾ عّما ٌختلج إذ تتولّى شخص

ٌّته،  فً داخلها من شعوٍر بالحّمى والتعب ، ثّم تتحّدث بعد ذلك عن بربها من الحّمى وكٌف

ٌّة التعبٌر عن ذاتها.  وٌجري ذلك كلّه من دون أي تدخل للراوي ، بل ٌترك للشخصٌة حر

  

                                                           
 .٘ٓٗ-ٗٓٗالمصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث:، و1ٙ-1ٙالنقد التطبٌقً التحلٌلً:ٌنظر: (ٖٕٗ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ:  بالوفٌات الوافً (ٕٗٗ)

ٕٗ٘
أعٌان العصر و ،1ٓٔ/ٕٗ، 1٘ٔ،ٖٗٔ/1ٔ، 1٘/٘ٔ ،1ٗ/ٖلبلستزادة ٌنظر:  .1ٗٔ/٘ٔ: الوافً بالوفٌات ((

 .2ٖٓ: ان فً نكت العمٌاننكت الهمٌو، 1٘ٔ/٘، ٖٓٙ/ٗ، ٓٗ/ٖ: وأعوان النصر
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 بناء الزمن فً الخبر :  -ٖ

السرد األساسٌة، إذ ٌمّثل اإلطار العام الذي ٌإطر السرد ٌُعدُّ الزمن أحد أركان عملٌة 

)وٌحٌط به 
ٕٗٙ

). 

بسبب ضٌق الدراسة  -وقد تعددت اتجاهات دراسة الزمن على وفق رإٌة كّل باحٍث. لكّننا 

سنتناول دراسة الزمن فً محورٌن، األّول: ٌتجلى عن طرٌق عبلقة الزمن  -فً هذا المبحث

التارٌخً(، والثانً: ٌرتبط بعبلقة الزمن بالشخصٌات العوامل )الزمن بالفعل/الحدث )الزمن 

 النفسً(.

ًّ  - أ : وهو الزمن الذي تقع فٌه األحداث على أرض الوجود ()زمن الفعل الزمن التارٌخ

ابتة لؤلحداث إذ تبدأ من نقطة زمنٌة ث المٌقاتً الترتٌب وفق على الزمن فٌه ٌسٌربواقعٌة 

ًّ  زمن فهو ،رىوتنتهً فً نقطٍة معٌنة أخ  الزمنٌة الحدود على القفز ٌجوز فٌه ال تارٌخ

 .(2ٕٗ) لؤلشٌاء المنطقٌة

 وٌنقسم هذا الزمن على قسمٌن:

: وهو زمٌن ٌنتمً إلى تارٌٍخ محّدٍد بحدوٍد زمنٌٍة ال ٌتجاوزها، الزمن التارٌخً المحدداألول: 

ٌٍّة مشهورٍة، فُتشٌر هذه  وذلك كؤن ٌكون الزمن محّدداً بخبلفة خلٌفة معروؾ أو بشخص

ٌّة إلى المّدة الزمنٌة التً تعٌش فٌها. وٌمكن أن نتلّمس مبلمح هذا الزمن فً الخبر  الشخص

ًّ  قال أحمد بن أبً دإاد:اآلتً: "  ساعدي بؤكثر  ض  وٌقول: عَ  كان المعتصم ٌخرج ٌده إل

ه ال ٌضرنً فؤروم ذلك، فإذا هو ال تعمل فٌه األسنة قوتك، فؤقول: ما تطٌب نفسً، فٌقول: إنّ 

. فزمن الفعل هو زمن محّدد فً عصر المعتصم، ٌؤتً به الراوي عن (1ٕٗ)"  فضبل  عن األسنان

ٌُضفً  ٌّة، ل ٌّة، فتكون قرٌبة من القارئ، طرٌق ذكر الوقابع التارٌخ على الخبر السمات الواقع

 وال ٌشكُّ فً صحتها. 

وقد ٌكون الزمن محّدداً بالٌوم أو الشهر أو السنة  أو النهار أو اللٌل، فٌكون هذا التحدٌد 

قاضً القضاة نجم ُمشٌراً إلى المّدة الزمنٌة التً وقعت فٌها األحداث، كما فً هذا الخبر: " 

صبلة الصبح بالجامع، فلما كان فً  إلىسا  ل  ؽْ ٌوما  قد توجه م   كان َصْصرى:الدٌن بن 

بٌته  إلىاألرض وظنه مات، فلما أفاق حضر  إلىالخضراء ضربه إنسان بمطرق كبٌر رماه 

. فزمن توجه قاضً القضاة إلى الجامع كان فً وقت (1ٕٗ)"  وكان ٌقول: أعرفه وما أذكره ألحد

 صبلة الصبح من ٌوٍم ما.

ًّ الثانً:  : وهو زمٌن ٌفتقر إلى أّي ارتباٍط زمنً، ولكن له صدى فً ؼٌر المحدد الزمن التارٌخ

عمق التارٌخ، إذ ؼالبا ما ُتفتتح األخبار بعباراٍت من مثل )كان، وقٌل، وحكً، وفً زمٍن،...( 

                                                           
ٌّة المثال على سبٌل ٌنظر .تناولته التً الدراسات كثرةحدٌث عنه ال مإونة كفانا وقد ((ٕٙٗ الرواٌة  : فً نظر

ٌّات السرد(:  ،ٌٕٔة النوع السردي: الزمن النوعً وإشكالو ، ٖٖالزمن فً الرواٌة العربٌة:  ،2ٔٔ)بحث فً تقن
 .2ٓٔ: الشخصٌات ( -الزمن  -بنٌة الشكل الروابً ) الفضاء و
ٌّة القّصة تحلٌبل وتطبٌقاً :: ٌنظر (2ٕٗ)  .ٕٓٓ-11ٔنٌة السرد فً القصص الصوفً: ب، و 2ٙ-2٘مدخل إلى نظر
 .1٘/ٕٓ،  1٘/ٗٔ/ ، ٖٔ :، لبلستزادة ، ٌنظر 1٘/٘:  بالوفٌات الوافً (1ٕٗ)
 .ٖٔ-ٕٔ/1:  الوافً بالوفٌات (1ٕٗ)
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ٌّن حدود ه ؼٌر فٌكون الزمن التارٌخً هنا ؼٌر محّدد وٌدّل على الماضً وٌفتقر إلى إشارات تب

ثنً صدٌق  لً، قال: رأٌت عند بعض الوراقٌن حدّ . ومثال ذلك: " (ٕٓ٘)انتمابه إلى الماضً 

هذا : ٌه بما شاء، فامتنع، وقال لًن  جزءا  من هذا الشعر، فٌه خمسون ورقة، فسؤلته أن ٌبعَ 

ان  ج  لً م  فاء رَ بة الؽناء، ملٌحة الوجه فً القٌان، ٌكترٌه ح  انً، بمنزلة جارٌة طٌّ كّ الجزء فً د  

، إذا اجتمعوا للشرب، بؤجرة قد اتفقنا علٌها، فؤستثنً علٌهم بعد األجرة أن ٌتنق  ٌ  ط   وا لً ص  اب 

ٌ  ومن مؤك ًّ  مَ حْ لهم ومشروبهم وفاكهتهم، بما  . فزمن حدوث (ٕٔ٘)" مع الجزء إذا ردوه ل إل

)حّدثنً، ورأٌت، الفعل ؼٌر محّدد، ؼٌر أّنه ٌنتمً إلى الماضً، بدلٌل استعمال عباراٍت كـ

وسؤلته، وامتنع، وقال،...( إذ تدّل على الماضً ؼٌر المحّدد بحدوٍد معلومٍة، فنحن ال نعلم متى 

ًّ ؼٌر  حدث هذا الفعل لكّننا ُمتٌقّنٌن بؤّنه ٌنتمً إلى التارٌخ الماضً، وهكذا ٌكون الزمن التارٌخ

 محّدد

ًّ ال نراه با الزمن النفسً - ب مجّردة، وال بعٌن المجهر، ولكّننا لعٌن ال: الزمن مظهٌر وهم

ٌّة فً (ٕٕ٘)، وتتجّسد فً الكابنات التً تحٌط بنا نحّس آثاره تتجلى فٌنا ًّ أهم . وللزمن النفس

ٌّة العاملة، ورإٌِتها للزمن ؛ ألّنهاألدب ، وما تشعر به إزاء نوٍع خاصٍّ ٌتعلّق بذاكرة الشخص

ٌّة بالزمن فٌعٌش فً  ٌُمكن أن من الزمن، فقد تؤتلؾ الشخص داخلها حّباً له فتتمنى بقاءه ، و

 ٌَّ ، إذ ٌعٌش فً داخلها الخوؾ نٌُطلق علٌه بالزمن الجاذب ، وقد تضٌق الشخصٌة بزمٍن مع

ٌُطلق علٌه بالزمن الطاردأو الضٌق من هذا الزمن فتتمّنى زواله أو القلق  . (ٖٕ٘) ، و

 .(ٕٗ٘)بشكل عرضً معه"" تكسٌر الزمن التارٌخً والتداخل وٌّتجه الزمن النفسً نحو

عبد هللا بن عمرو " فً أخبار )تراجم( الّصفدي فً هذا الخبر:  وٌمكن أن نتلّمس الزمن النفسً

قد اتخذ ؼبلمٌن فإذا كان اللٌل نصب قدوره وقام الؽبلمان ٌوقدان : كان  بن عثمان بن عفان

. (ٕ٘٘)" لعل طارقا  ٌطرق!النار، فإذا نام واحد  قام اآلخر، فبل ٌزاالن كذلك حتى ٌصبحا، ٌقول: 

ٌّة ، ألّنها تؤتلؾ مع هذا الزمن  ٌُمّثل الزمن النفسً فً هذا الخبر ) اللٌل ( زمناً جاذباً للشخص

وتتمّنى بقاءه، إذ ٌّتخذ عبد هللا بن عمرو ؼبلمٌن ٌوقدان النار فً اللٌل وٌطبخان الطعام 

وٌبقى عبد هللا ٌترّقب ) لعلَّ طارقاً للضٌوؾ، فبٌنما الناس نابمون ٌبقى أحد الؽبلمٌن جالساً ، 

 ٌطرق (، مّما ٌإّكد ألفته بهذا الزمن حتى إّنه ٌكّرر هذا الفعل فً هذا الزمن.

وفد علٌه منّجم حاذق من الهند :  الكردي دوستك بن مروان بن أحمدوأّما فً هذا الخبر " 

أحسنت إلٌه وأكرمته  : أٌها األمٌر ٌخرج على دولتك بعدك رجل قد فؤكرمه، فقال له ٌوما  

؛ ففكر ساعة، وكان  فٌؤخذ الملك من ولدك وٌقلع البٌت وال ٌلبث إال مدة ٌسٌرة وتإخذ منه

: إن كان صحٌحا  فهو هذا الشٌخ  هٌر واقفا  على رأسه، فرفع رأسه إلٌه وقالالوزٌر ابن جَ 

 إلىن ملكت فؤحسن : بلى إ ؛ قال : هللا هللا ٌا موالنا ومن أنا ٌر األرض وقالهل ابن جفقبّ 

                                                           
 .1ٗٔ:   وؼرٌماس بروب منهجً ضوء فً دراسة - : بنٌة الحكاٌة فً البخبلء للجاحظٌنظر (ٕٓ٘)
 .ٕٙٓ/ٕٔ:  بالوفٌات الوافً (ٕٔ٘)
ٌّات فً بحث) : فً نظرٌة الرواٌةٌنظر (ٕٕ٘)  .2ٕٔ-2ٔٔ:  (السرد تقن
ٌّات فً بحث) : فً نظرٌة الرواٌةٌنظر (ٖٕ٘)  فً دراسة -بنٌة الحكاٌة فً البخبلء للجاحظ ، و21ٔ: (السرد تقن

 .٘ٗٔ-ٗٗٔ: وؼرٌماس بروب منهجً ضوء
)رسالة كتاب عٌون األخبار البن قتٌبة ، دراسة فً-آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم (ٕٗ٘)

 .1ٓ:ماجستٌر(
ٌّات :  الوافً (ٕ٘٘)  .ٕٓٔ/2ٔبالوف
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. وكان ابن جهٌر قد اطلع على الخزائن والذخائر وارتفاع الببلد. قال ابن جهٌر لبعض  ولدي

. (ٕٙ٘)" أصحابه: من ٌوم قال المنجم ما قال وقع فً قلبً صحة كبلمه، وكان األمر كما قال

ٌّة/ ابن جهٌر تضٌق بالزمن ) من  فً داخلها من (، وٌعٌش القلق قال ما المنجم قال ٌومفالشخص

ٌّة انتهابه حتى  مجًء هذا الٌوم وما سٌحصل لها فٌه، فٌكون الزمن طارداً، تتمنى الشخص

تتخلص من هاجس الخوؾ التً تعٌش فً دوامته، إذ إّن المنّجم ٌتنّبؤ بؤّن ابن جهٌر عندما ٌؤخذ 

قّق الحقاً فٌكون الُمْلَك من أحمد بن مروان، ال ٌلبث إاّل مّدة ٌسٌرة وٌإخذ منه، وهذا ما سٌتح

 األمر كما قال.

وقد اعتمدنا هذا التقسٌم من دون ؼٌره؛ ألّن األخبار بطبٌعتها هً أنواع سردٌة بسٌطة تعتمد 

ٌّا.  على الحدث أكثر من اعتمادها على الفضاء، فكثٌراً ما ٌؤتً الفضاء فٌها باهتاً زببق

 بناء المكان فً الخبر :  -ٗ

ٌّاً م ن عناصر بناء الخبر فً األدب، وٌرتبط معها ارتباطاً ٌُعدُّ المكان عنصراً أساس

. وتتنّوع األمكنة وتتعّدد بتنّوع األحداث وتعّددها وتطّورها، فبل ٌمكن مثبلً التحّدث عن (2ٕ٘)وثٌقاً 

ع حسب زاوٌة  فدي؛ ألّن صورة المكان تتنوَّ مكاٍن واحٍد فً األخبار الواردة فً ) تراجم ( الصَّ

ْلَتَقُط  ٌُ  .(1ٕ٘)منهاالنظر التً 

فدي هً التعّدد فً األمكنة، نظراً لتعّدد األحداث،  ومن خصابص كتب )التراجم( للصَّ

ٌّات. وبسبب هذا التعّدد سنحاول هنا أن نقتصر فً دراسة  الناجمة بدورها عن تعدد الشخص

ها أك ٌّة المكان )األلٌؾ/المعادي( بعدِّ ثر األمكنة الواردة فً أخبار )تراجم( الصفدّي، على ثناب

ٌّن داللة ذلك، لكن قبل البدء بهذا، نرٌُد أّن نقول أّنه من  األمكنة ترّدداً فً أخبار )التراجم( ثّم ُنب

الطبٌعً أن لٌس هنالك مكان ألٌؾ ومكان معادي بصفته الخاصة، بل ٌكتسب المكان هذه الصفة 

ٌّة وما ٌجري علٌها فً المكان من أحداث، فكلّم ا كانت أو تلك عن طرٌق تجربة الشخص

األحداث أحداثاً تبعث على السرور والراحة وتؤنس بها الشخصٌة، كلما ارتاحت الشخصٌة لهذا 

المكان وكان فً نظرها مكانا ألٌفا ترتاح الٌه وتؤنس به حتى وإن كان عند اآلخر مكاناً معادٌاً، 

ا  ً  إل َحبّ َقالَ َرب السْجن  أَ ونجد مصداق ذلك فً أُْنِس ٌوسؾ )علٌه السبلم( بالسجن }}  م  م 

وَنن ْدع  ه   ًٌَ ٌْ ٌُناجً  ٖٖ{{]ٌوسؾ  إ لَ [، إذ ٌجد فٌه مكاناً آمناً ٌتخلّص فٌه من الكٌد والفاحشة، و

ٌّة فً هذا المكان أو ذاك مكاناً معادٌاً فٌما إذا كانت تتعرض فٌه إلى  رّبه. فً حٌن ترى الشخص

أذى، فٌكون هذا المكان باعثاً على الخوؾ أو القلق أو الرعب، فتحاول أن تبتعد عنه، ومن هنا 

 نت النظرة إلى المكان تختلؾ من شخصٌٍة إلى أخرى.كا

 المكان األلٌؾ : - أ

 وحمٌمٌة معه، ألٌفة عبلقة ذا وٌكون ،هو المكان الذي ٌحسُّ اإلنسان باأللفة واالرتباط به

 عن البٌت الخارجة األماكن أو فٌه، وكبر ربىت الذي كالبٌت فٌه التنقل وحرٌة ٌحّس بامتبلكه
                                                           

ٌّات :  الوافً (ٕٙ٘)  .ٙٔٔ-٘ٔٔ/1بالوف
ٌّة قٌد (2ٕ٘ ( وقد ُدرست األمكنة دراساٍت متعددة وقّسمها الدارسون على أقساٍم متنّوعة كبّلً حسب مادته السرد

 -ٔ-نً فً الرواٌة العربٌة فً العراقالبناء الفو،  ٖٓٔبناء الرواٌة :  :ٌنظرعلى سبٌل المثالالدراسة. 
 .ٓٗ: (الشخصٌة -منالز -ة الشكل الروابً )الفضاءبنٌو،  ٖٔ: )الوصؾ وبناء المكان(

 ٌٖٙنظر : بنٌة النّص السردي ) من منظور النقد األدبً ( :  (1ٕ٘)
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، وٌحاول أداء أفعاله فٌها. (1ٕ٘)باستمرار علٌها ٌتردد تجده حٌث الفرد، نفسٌة من قرٌبة ولكنها

 ]أبو القاسم األهوازي[كان الحكٌم : أحمد بن محمد بن الفضلومنه ما نجده فً هذا الخبر: " 

قد أضافه ٌوما  وزاد فً خدمته وكان فً داره بستان وحّمام فؤدخله إلٌهما فقال أبو الفضل 

 :]الكامل[المذكور

 ك  ـــــــــن  ضاحـانً بسإالّ تلقّ        ا  ــــحاجب فلم أرَ  ه  منزلَ  وافٌت  

 الك  ــالم ات حٌاء وجه  ـملمقدّ         والبشر فً وجه الؽبلم أمارة  

 .(ٕٔٙ) "(ٕٓٙ) فشكرت رضوانا  ورأفة مالك        ه ـته وزرت جحٌمودخلت جنّ 

ٌُشّكل دار الحكٌم أبً القاسم األهوازي ٌّة أبً الفضل، إذ ألفه  حٌث  مكاناً قرٌباً من نفس

وأرتبط به وتعلّق تعلقاً شدٌداً بهذا المكان حتى قال فٌه شعراً ٌصؾ فٌه البستان بؤنه جنة كناٌة 

ٌّة  عن جماله ورونقه، والحّمام بؤّنه جحٌم كناٌة عن حرارته، فٌكون هذا المكان جاذباً للشخص

 تشعر فٌه بالراحة واالطمبنان.

" ٌوسؾ بن أبً بكر، الصدر الرئٌس القاضً الكبٌر: ره ما ٌّتضح فً هذا الخبر ونظٌ

ما  منزله وجد كلّ  إلىداره مؤلوؾ الضٌفان، ومؤوى األصحاب واإلخوان، متى جاء اإلنسان 

أن ٌروح ولو أقام جمعة  إلىٌختاره إن كان هو حاضرا  أو لم ٌكن، ٌجد جمٌع ما ٌحتاج إلٌه 

ٌُفارقه الضٌوؾ واألصحاب . إذ ٌمثّ (ٕٕٙ)" وأكثر ل دار ٌوسؾ بن أبً بكر مكاناً مؤلوفاً ال 

واإلخوان، بسبب ألفتهم لهذا المكان وحّبهم له، فمن ٌقصد هذا المكان ٌجد كّل ما ٌرؼب إلٌه 

 وٌحتاجه، سواء أكان ٌوسؾ موجوداً أم لم ٌكن.

 : المكان المعادي - ب

ٌّة وو بالقلق أو الرعب أو النفور، فٌكون هذا تشعر إزاءه هو المكان الذي تخافه الشخص

التً اتصفت  . ومن األمكنةعاد واالنفصال عنه بشّتى الوسابلالمكان معادٌا لها تحاول االبت

ٌّتها للشخصٌات ، واستطاعت أن تحتّل مساحة بارزة ضمن كتب التراجم للّصفدي بعداب

ٌّة التً ٌتعالصحراء) امل معها اإلنسان بخوٍؾ (، ولعّل الصحراء من أبرز المظاهر الطبٌع

ٌّما فً مفازاتها الؽامضة، وهذا ما نلمسه  وقلٍق، ورّبما دفعه إلى هذا إحساسه بالموت وال س

فً صومعة، فوقفت  وقال الخلٌل: اجتزت فً بعض أسفاري براهب  واضحاً فً الخبر اآلتً: " 

من أنت؟ قلت:  . فسؤلته أن ٌدخلنً فقال: علٌه والمساء قد أزؾ جدا ، وخفت من الصحراء

ٌُضٌق بهذا المكان/الصحراء، فا(ٖٕٙ)... " الخلٌل بن أحمد ، حٌث تمّثل الصحراء فً لخلٌل 

ٌّا ُمهلكاً، وٌعلن الخلٌل عن خوفه من هذا المكان مصّرحاً بذلك ) ٌّة العربً ُبعداً مكان وخفت ذهن

كان الذي بات ، حّتى ٌتخلص من هذا المسؤُل الراهَب أن ٌدخله فً صومعته، فٌ(من الصحراء

 .ٌُشّكل مصدر خوٍؾ وقلٍق بالنسبة إلٌه

                                                           
، والفضاء الروابً 11) الوصؾ وبناء المكان ( :  -ٔ-ٌنظر : البناء الفنً فً الرواٌة العربٌة فً العراق  (1ٕ٘)

 .1ٕٔفً أدب جبرا إبراهٌم جبرا : 
 الٌقظان وعبرة الجنان مرآة. ٌنظر: الخازن بابن المعروؾ الشاعرأحمد بن محمد، األبٌات ألبً الفضل  (ٕٓٙ)

 .1ٔ٘/ٖ: الزمان حوادث معرفة فً
 . ٖ٘/1الوافً بالوفٌات :  (ٕٔٙ)
 .ٖٔٙ/٘: وأعوان النصر أعٌان النصر (ٕٕٙ)
ٌّات الوافً (ٖٕٙ)  .ٖٕٗ/ٖٔ:  بالوف
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ٌُمّثل )السجن( واحداً من األماكن التً  ٌّن اتصفت بالعدابٌة بالنسبة لئلنسانو ، وٌمكن أن نتب

كان ابن الزٌات قد   الوزٌر ابن الزٌات، محمد بن عبد الملك:هذا الخبر: "  عن طرٌقذلك 

س وفها المحددة إلى داخل التنور وهً قائمة مثل رإاتخذ تنورا  من حدٌد وفٌه مسامٌر أطرا

فكٌفما انقلب أحدهم أو  ٌعذب فٌه المصادرٌن وأرباب الدواوٌن المطلوبٌن باألموال، المسالّ 

 فً جسمه فٌجد لذلك ألما  عظٌما  وكان إذا قال رك من حرارة الضرب دخلت تلك المسالّ تحّ 

،فلما اعتقله المتوكل أدخله ذلك  فً الطبٌعة ر  وَ الرحمة خَ  فٌقول: :أٌها الوزٌر ارحمنً، أحدهم

الرحمة  فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن ارحمنً، من الحدٌد فقال: التنور وقٌده بخمسة عشر رطبل  

، إذ جعله على شكل تنور من هذا السجن. تفّنن ابن الزٌات فً صنع (ٕٗٙ)... " فً الطبٌعة ر  وَ خَ 

ٌّاتى ٌ، لكّنه ال ٌلبث حته مسامٌرحدٌد فً داخل د اتخذه ، بعدما كان قكون مكاناً معادٌاً البن الز

ٌّات فً هذا التنور/السجن، فٌجعل المتوّكُل لتعذٌب المخالفٌن للدولة ْشعر بعد ذلك بما ابن الز ٌَ ، ل

ٌُشعر به اآلخرٌن مّمن أدخلهم فً هذا التّنور من ألٍم وخوٍؾ وَرْهَبٍة وضٌقٍ  ، فٌحاول كان 

 .ون جدوىد، ولكن من الخبلص منه

ٌُمّثل )الجبل فدي، ومنه هذا الخبرو  :( أٌضاً أحد األماكن العدابٌة فً بعض أخبار تراجم الصَّ

ؽنًِّ طوٌس بن عبد هللا"  اء فؤعٌا وسقط كالمؽشً علٌه تعبا ، صعد ٌوما  على جبل حرّ : الم 

تكون الجبال فقال: ٌا جبل ما أصنع بك؟ أشتمك ال تبالً، أضربك ال ٌوجعك، أنا أرضى لك ٌوم 

ٌّة/طوٌس. حٌث ٌكون الجبل فً هذا الخ(ٕ٘ٙ)" كالعهن المنفوش ٌُسبّ بر مكاناً معادٌاً للشخص ب ، 

، وتوعده بٌوم بطوٌس على محادثة الجبل ومعاتبته، مّما ٌبعث له التعب والسقوط وعدم الراحة

 القٌامة بسبب كرهه له .

ٌّةإن الشعور بالمكا ٌّر الفعل والشخص ٌّر بتؽ ٌّر أحٌ، بن ٌتؽ ٌّة ل ٌتؽ اناً حتى بالنسبة للشخص

، ٌصبح بالنسبة لها مكاناً معادٌاً ، ثّم بمرور األٌام ت ترى فً مكاٍن ما مكاناً ألٌفاً ، فلرّبما كانذاتها

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي فً كتاب األلقاب: حامل كفنه  وهو ما ٌّتضح فً هذا الخبر: "

المعروؾ بحامل كفنه توفً  : بلؽنً أنّ ... ز الدمشقًهو أبو سعٌد محمد بن ٌحٌى البزا

أكفانه  اش فنبش علٌه فلما حلّ فن، فلما كان أول اللٌل جاءه نبّ ً علٌه ود  لّ ن وص  فّ ل وك  سّ وؼ  

لٌؤخذها استوى قاعدا  فخرج النباش هاربا  منه فقام وحمل كفنه وخرج من القبر وجاء إلى 

لك أن  الباب علٌهم فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا فبلن، فقالوا له: ال ٌحلّ  منزله وأهله ٌبكون فدقّ 

! فعرفوا صوته ففتحوا له الباب وعاد  : ٌا قوم افتحوا فؤنا وهللا فبلن تزٌدنا على ما بنا، فقال

، فالقبر بالنسبة للّنباش هو مكان مؤلوؾ، لكّنه (ٕٙٙ)"حزنهم فرحا  وسمً من ٌومه حامل كفنه

حٌنما ٌخرج أبو سعٌد من القبر، أّما بالنسبة ألبً سعٌد فالقبر  حّول إلى مكاٍن معادٍ سرعان ما ٌت

-، خبلفاً للمنزل الذي ٌمّثل مكاناً مؤلوفاً بالنسبة الٌه، إذ نراه مكاناً معادٌاً ؼٌر مؤلوؾ له ٌُشّكل

الذي تؤلفه  كانٌخرج من قبره حامبلً كفنه ، حتى ٌعود إلى منزله ألّنه ٌمّثل الم -وبشكٍل عجاببً

، ولكّنه أصبح بعد موته مكاناً معادٌاً لهم. وأّما بالنسبة ألهله فإّن البٌت الشخصٌة وترتاح إلٌه

اً  سرعان ما ٌعود إلى ما كان علٌه من األلفة ٌّ ٌّتهم ح . وهذا فرحاً  ، فٌنقلب حزُنهمعندما عاد إلٌه م

ٌّر الفعل و ٌّر بتؽ ٌّةتؤكٌد على أّن المكان ٌتؽ  .الشخص

                                                           
ٌّات ال (ٕٗٙ)  ٕٙ/ٗ: وافً بالوف
ٌّات ال (ٕ٘ٙ)  11ٕ/ٙٔ: وافً بالوف
ٌّات : ال (ٕٙٙ)  ٕٗٔ/٘وافً بالوف
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 الحكاٌةالفصل الثانً : 

 توطئة :

السردٌة كالخبر والحكاٌة والقصة  جناسكثٌراً ما ٌحدث اللبس فً التمٌٌز بٌن األ

، فنجد مثبلً أّن بٌنها وتصنٌفها وإزالة هذا اللبسوالسٌرة. ولكن تصّدى بعض الدارسٌن للتفرٌق 

ٌّة بسٌطة وأخرى مركبة ال  جناسٍ السردٌة إلى أ جناسسعٌد ٌقطٌن ٌرى أّن تصنٌؾ األ سرد

برّمتها حاضرة  جناس، إذ تظّل األسردي عن اآلخر جنس ٌعنً االنفصال واالستقبلل التام لكلِّ 

 جنس، إذ ال ٌمكن ظهور جناس( الذي تقوم علٌه نظرٌة األ ومتكاملة ٌحكمها ) مبدأ التراكم

ٌُمّثل أصقدٌم ، فالخ جنسجدٌد إاّل على أنقاض  ٌّة فً السرد العربًبر  ، ومنه ؽر وحدة حكاب

ها تراكماً  ، وتؤتً القّصة لتإلّؾ مجموعة من لمجموعة من األخبار المتصلة تتشّكل الحكاٌة بعدِّ

ٌّة  جناس، فتكون السٌرة أكمل األ(2ٕٙ)الحكاٌات، والسٌرة تراكم لمجموعة من القصص  السرد

ٌّة كلّها " جناسفٌذهب إلى أّن هذه األأّما سعٌد جّبار  وأكثرها تعقٌداً. تتوّحد ضمن الجنس  السرد

ٌّة " الكلً )السرد( . فالخبر والحكاٌة مثبلً ٌجمعهما (1ٕٙ)، لكّنها تختلؾ فً مكوناتها البنٌو

ٌّة والطرٌقة التً  ٌّة ، لكّنهما ٌختلفان فً المكونات البنٌو الجنس، وٌلتقٌان فً الطبٌعة الحكاب

ً كلِّ نوٍع منهما، إذ إّن بساطة الخبر وقلّة شخصٌاته تستدعٌان حضور ٌتمظهر بها الحدث ف

ٌّنة تمكنه من ٌّات ومقومات مع ، فً حٌن ترتكز الحكاٌة التواصل مع المتلقً بصورة موجزة تقن

فً أكثر األحٌان على الحدث المرّكب ، أي الذي ٌتفّرع عبر أخبار متعّددة . وهذا التفّرع 

ٌّز عن الخبر بتعّدد شخصٌاتها وتنّوعها  والتركٌب ٌجعل الحكاٌة تتم
(ٕٙ1). 

ٌُفٌدان ، " نقل الحدٌث وإخبار اآلخرٌن به وٌشترك الخبر مع الحكاٌة بؤّنهما مصطلحان 

ٌّنه وتوضٌحه وما إلى ذلك مّما ٌوّسع دابرة انتشاره وٌجعله معلوماً ومعروفاً  واستظهاره وتب

ٌّز ببساطته فبل ٌت، لكّنهما ٌختلفان بؤّن الخبر ٌ(2ٕٓ)وشابعا "  ، فّرع إلى تعّدد األفعال واألحداثتم

ٌّات واألزمنة كز التوجٌه فٌه ٌتمحور حول الفعلوأّن مر ٌّز الحكاٌة بتعّدد الشخص . بٌنما تتم

، وأّن مركز التوجٌه فٌها ٌكون منصّبا على األمكنة وباإلطناب بذكر التفاصٌلو

ٌّة ، الذي تجتمع حوله الوحدات ا ٌّة التً تضّمها الحكاٌة الفاعل/الشخص ، فٌمكن (2ٕٔ)لخبر

ٌّة ترتبط  للحكاٌة أن تضم أكثر من وحدتٌن خبرٌتٌن ؛ ألّن الحكاٌة فً األصل " تراكمات خبر

                                                           
 .1٘ٔمقدمة للسرد العربً :  -ٌنظر : الكبلم والخبر  (2ٕٙ)
 .11:  والمتؽٌرات الثوابت -العربً  السرد فً الخبر (1ٕٙ)
 .ٔٓٔ - 11: والمتؽٌرات الثوابت -العربً  السرد فً الخبر : ٌنظر (1ٕٙ)
 .ٖٗاألنواع والوظابؾ والبنٌات :  -السرد العربً القدٌم  (2ٕٓ)
مإانسة التشكل الداللً فً اإلمتاع وال -الخبر والحكاٌة ، و21ٔ :وتجلٌات  مفاهٌم - العربً السردٌنظر:  (2ٕٔ)

 .ٖٗٔألبً حٌان التوحٌدي : 
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ٌُحٌل السابق على البلحق ، وتضمن للتحّول و التوالً مع بعضها البعض برباط نسقً خاص ، 

ٌّتهما" ٌّتهما ومنطق ٌّاً  ٌمكن أن نعّدها ومن َثمَّ . (2ٕٕ)نسق ، إذ إّن للخبر تطّوراً أو نمّواً تدرٌج

 هً: وهكذا فإّن الحكاٌة .(2ٖٕ)حكاٌة(تآلؾ وتتناسق فٌما بٌنها تشّكل )مجموعة األخبار عندما ت

. وتنتظم هذه ها موّجهة نحو ؼاٌة معٌنة، إذ إنّ مجموعة من األحداث السردٌة تتوق إلى نهاٌة

ٌّة فً إطار )سبلسل( تكثر ، وٌشّدها رباط أو تقّل حسب طول أو قصر الحكاٌة األفعال السرد

ٌّة ثابتة،  " بنٌة تتؤسس على فعٍل مختزن لتجربة . وتمّثل الحكاٌة(2ٕٗ)زمنً ومنطقً  إنسان

 ، وتقبل أن تتكّرر فًمتعالٌة على الزمان والمكان، جرت فً زمٍن مضى، وفً مكاٍن بعٌد

 .(2ٕ٘)األزمنة الحالٌة أو المستقبلة "

ٌّة فللحكاٌة خصا بصها وآلٌات بنابها وسماتها التً تّتسم بها ، فهً تهتّم بالحدث والشخص

ار المجردة التً ٌتحّملها أكثر من الوظٌفة، وتعتمد أفقاّ واسعاً فً النقل ، فبل تكتفً بطرٌقة األخب

ٌّة( آلٌة ٌتحّكم بها الّراوي بوصفها بدٌلة عن آلٌة اإلخبارالراوي، بل تتخذ من )  الرإٌة المشهد

، أو قد تتضمن ة أهّمها اإلمتاع والتسلٌةؾ عدّ . وللحكاٌة وظاب(2ٕٙ)والنقل التجرٌدٌتٌن للخبر

ٌّاً ٌهدؾ إلى إعداد األجٌال  ٌّة، ومنها ما ٌّتخذ منحى تربو ٌّة أو أخبلق رسماً لمعاٌٌر اجتماع

ٌّة  ٌّاً ٌتصل بالظواهر الطبٌع  . (22ٕ)لخوض ؼمار الحٌاة، ومنها ما ٌتضمن ُبعداً تفسٌر

ٌّن أنواع الحكاٌة وعناصر بنابه عن طرٌقسنسعى  ب ا السردي فً كتهذا الفهـم إلى تب

، إذ تتناول الحكاٌة حٌاة المترجم لهم كتبفكثٌراً ما تلقانا الحكاٌة فً هذه ال)التراجم( للصفدي ، 

ٌَرهم، وتسرد ما جرى لهم من أحداث ووقابع، بؤسلوٍب جمٌل، وتعبٌر ذا قٌمة  وجوانب من س

ٌّة، على قدر براعة كاتبها فن
ٌّة مهمة تلم (21ٕ) . وقد ضّمت كتـب )التراجم( للصفدّي مادة حكاب

، وٌسعى بعضها إلى ها من الواقع وٌستمّد أحداثه منهشتات العدٌد من النصوص، ٌقترب بعض

، فنجد الحكاٌة الجاّدة َمِرٍح، وٌحلّق بعضها فً أجواء الخٌالنقل تجربٍة ما بؤسلوب َفِكٍه و

ٌّة و ٌّةالحكاٌة المرحة والحكاٌة العجابب ت فً قالب سردي . صٌؽت هذه الحكاٌاوالحكاٌة التفسٌر

مما جعلها أكثر إمتاعاً التعّدد بؤنواع الحكاٌات للصفدي هو  كتب التراجم خصابص فمن. تشوٌقً

  .وتشوٌقاً 

                                                           
 . 1ٔقراءة فً بعض أنساق النّص التراثً :  -التوالد السردي  (2ٕٕ)
 .11:  والمتؽٌرات الثوابت - العربً السرد فً الخبرٌنظر :  (2ٖٕ)
 .1ٖ:  العربً األدب فً بنٌوٌة دراسة -ٌنظر : األدب والؽرابة  (2ٕٗ)
ٌّة فً ألؾ لٌلة ولٌلة :  -خزانة شهرزاد  (2ٕ٘)  .ٕٗٔاألنواع السرد
 )رسالة ، قتٌبة البن األخبار عٌون كتاب فً دراسة  - القدٌم العربً السرد فً الخبر بناء آلٌاتٌنظر :  (2ٕٙ)

 .ٕٖٔماجستٌر( : 
(ٕ22)

ٌّة األنواع - شهرزاد خزانةٌنظر :    .ٓ٘ٔ : ولٌلة لٌلة ألؾ فً السرد
(ٕ21)

ٌّة الكتابةٌنظر :    .ٕٕٗ:  الهجري الثالث القرن فً اإلسبلمٌة الدولة مشرق فً الفن
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ل:   المبحث األو 

 أنواع الحكاٌة

 الحكاٌة الجاّدة : -ٔ

ٌّة دة "تمّثل الحكاٌة الجا الرصٌن بكّل ، وتجّسد منطق الحٌاة الجاد والتجربة المؤلوفة والعاد

ٌّاته " ًّ ٌختزن تجربة إنسانٌة جادة، (21ٕ)تفاصٌله وجزب ُتحقّق . فهً تتؤّسس على رصد فعل حٌات

ا ، األمر الذي ٌدفعهعلى مواجهة تعقٌداتها ومشكبلتها ، وُتكسبه خبرةللفرد معرفة بمنطق الحٌاة

ها من . مستمّدة أحداث(1ٕٓ)، وفً تقرٌب صورة الحٌاة المؤلوفةً التفصٌل الٌومًنحو اإلؼراق ف

ٌّاتها ، وكثٌراً ما تكون شش، أو قد تستمّدها من كتب التارٌخٌصمٌم الواقع الٌومً المع خص

 .ة من الواقع، ُمستمدَّ مشهورة، وحقٌقٌة

أحمد بن تضّم كتب ) التراجم ( للصفدي الكثٌر من الحكاٌات الجادة ، منها الحكاٌة اآلتٌة: " 

بن المنصور العباسً المعروؾ بالسبتً الزاهد، عرؾ بهذه النسبة هارون الرشٌد بن المهدي 

بن إلى أبً بكر بن محمد  بن النجار بسندهإال ٌوم السبت : روى محب الدٌن  ألّنه كان ال ٌظهر

: سمعت أبا بكر بن أبً الطٌب ٌقول: بلؽنا عن عبد هللا بن الفرج العابد، الحسٌن اآلجري قال

قال : احتجت إلى صانع ٌصنع لً شٌئا  من أمر الروزجارٌٌن فؤتٌت السوق فإذا فً آخرهم 

بٌن ٌدٌه زنبٌل كبٌر ومرو وعلٌه جبة صوؾ ومئزر صوؾ فقلت له: تعمل؟ قال  شاب مصفرّ 

بكم؟ قال : بدرهم ودانق. فقلت له : قم حتى تعمل، قال : على شرٌطة إذا كان  : نعم. قلت :

وقت الظهر تطّهرت وصلٌت فً المسجد جماعة ثم أعود وكذلك العصر قلت : نعم؛ فجئنا 

المنزل ووافقته على ما ٌنقله فجعل ٌعمل وال ٌكلمنً بشًء حتى أّذن الظهر فاستؤذننً فؤذنت 

ن فعل كالظهر ولم ٌزل ٌعمل إلى آخر  له فصلى ورجع وعمل عمبل   جٌدا  إلى العصر فلما أذ 

: اطلب ذلك ٌام احتجنا إلى عمل  فقالت زوجتًالنهار فؤعطٌته أجرته وانصرؾ . فلما كان بعد أ

: ال نراه إال من السوق فلم أره فسؤلت عنه فقالوا ه نصحنا. فجئت إلىالصانع الشاب فإنّ 

قد عرفت األجرة ؟ فقال : م السبت وصادفته فقلت: تعملٌت ٌوالسبت إلى ٌوم السبت فؤت

دة ، فقام وعمل فً الٌوم األول فلما وزنت األجرة زدته فؤبى ٌؤخذ الزٌاوالشرط، قلت: نعم

ا فلمّ  .تبعته ودارٌته حتى أخذ أجرته فقط. فؽمنً ذلك وفؤلححت علٌه فضجر وتركنً ومضى

. فؤتٌته أصادفه فسؤلت عنه فقٌل: هو علٌل مكان بعد مدة  احتجنا إلٌه فمضٌت ٌوم السبت فل

فاستؤذنت ودخلت علٌه فسلمت وقلت: ألك حاجة؟ قال: نعم إن قبلت.  وهو فً بٌت عجوز

                                                           
 ٖٗٔولٌلة :  لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد خزانة (21ٕ)
 1٘ٔ:  ولٌلة لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد ٌنظر : خزانة (1ٕٓ)
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واؼسل جبتً هذه الصوؾ وهذا المئرز وكّفّنً بهما  . قال إذا أنا مّت فبع هذا المرّ قلت: نعم

لرشٌد فً موضع ٌراك وأره الخاتم وافتق جٌب الجّبة فإن فٌها خاتما  فخذه وق ْؾ للخلٌفة ا

ا مات فعلت ما أمرنً ورصدت الرشٌد ولمّ  .ٌكون هذا إال بعد دفنً، قلت: نعموسلمه إلٌه وال 

نٌن لك عندي ودٌعة فً ٌوم ركوبه وجلست على الطرٌق له فلما دنا قلت ٌا أمٌر المإم

ملت حتى دخل داره ثم دولوحت بالخاتم : من أنت؟ قلت: عبد هللا. عانً خلوّة وقال. فؤ خ ْذت وح 

 :ٌبكً حتى رحمته فلما أنس بً قلت ؟ فحدثته قصة الشاب فجعلقال: هذا الخاتم من أٌن لك

ًَ الخبلفة ونشؤ نشؤ  حسنا  وتعلم القرآن ٌا أمٌر المإمنٌن من هو لك؟ قال ل َد قبل أن أل : ابنً و 

تم وهو فعت  إلى أمه هذا الخاوالعلم ولّما ولٌت الخبلفة تركنً ولم ٌنل من دنٌاي شٌئا  فد

. وتوفٌت اّرا ، لعله ٌحتاج إلٌه ٌنتفع به، وكان بها بٌاقوت له قٌمة كبٌرة وقلت: ادفعً هذا إلٌه

ا . فلمّ إذا كان اللٌل اخرج معً إلى قبرهه فما عرفت له خبرا  إال ما أخبرتنً به أنت ثم قال: أمّ 

اء  شدٌدا  فلما طلع الفجر رجعنا ثم قال كان اللٌل مشً معً وحده وجلس على قبره وبكى بك

 .(1ٕٔ)قبره فكنت أتعاهده " عاَهْدنً فً بعض األٌام حتى أزورلً: تَ 

ٌّة هذه الحكاٌة ترجع إلى ارتكازها على حدٍث ربٌٍس هو فعل الزهد والخوؾ من هللا  إّن جّد

نرى أّن هذا الشاب ش فً العصر اإلسبلمً وٌتولّد منه، إذ ٌتعالى ، الذي ٌنبثق من الواقع المع

نبة التً ٌمكن أن ٌعٌشها مع أبٌه، وٌؤتً للسوق ( ٌترك الحٌاة الهاأحمد بن هارون الرشٌد)

وعلٌه جّبة ومبزر من صوٍؾ ، للعمل بؤجر بسٌط، مع التزامه بالصبلة فً أوقاتها، وبإتقان 

ٌّة . كما أّن إسناد القول إلى )عبد هللا بن الفرج العابد( ٌزالعمل والنصح فٌه ٌد من تثّبت المرجع

ٌّة تحمل  ٌّة ِبَعدِّ الراوي شخص ٌّات الحكاٌة تتحّرك من الواقع سمات كابنة مقبولةالواقع . وشخص

، قبر أحمد بٌت عبد هللا العابد، السوق، المسجد، بٌت العجوز، بٌت الرشٌد)معلومٍة  فً فضاءاتٍ 

ٌّات أٌضاً ألزمنة محّددة )(بن هارون الرشٌد ، رٌوم السبت، وقت الظه، وتخضع الشخص

 . لعصر، اللٌل، طلوع الفجر...(ا

، شٌ، وذكر األحداث المستمّدة من صمٌم الواقع الٌومً المعفاإلؼراق فً التفاصٌل الٌومٌة

ٌّة الواقعٌة ٌّتها. ولهذه الحكاٌة وظٌفة والشخصٌات الحقٌق ٌّتها وواقع ، هذا كلّه ٌمنح للحكاٌة جد

ٌّة، فهً تحقّق لل ٌّة وعظ  فً مواجهة تعقٌداتها . ةفرد معرفة بمنطق الحٌاة وتكسبه خبرمقصد

                                                           
،  1ٗ/ٕٕ،  1ٕٙ/٘ٔ،  ٖٕٗ/ٖٔ،  21-1/21، لبلستزادة ٌنظر مثبلً:  ٗٗٔ - ٖٗٔ/1الوافً بالوفٌات :  (1ٕٔ)

، نكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  1ٕٕ، الشعور بالعور :  2ٔٔ/ٖ،  ٙٙ٘/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر : 
ٗٔ. 



2ٓ 
 

ٌّة التً تدّون الوقابع  وٌنضوي تحت هذا النوع من الحكاٌة الكثٌر من النصوص التارٌخ

ٌّاً وتنقلها من ال ، ومن هنا ٌكون ِمْن حّق مستوى الواقعً إلى المستوى الفنًوُتعٌد صٌاؼتها نص

ٌّةً الت الباحث أن ٌتعامل مع هذه النصوص ٌّة، بوصفها نصوصاً سرد ، وأسساً  ، تمتلك قوانٌناً ارٌخ

، عندما ٌضعُه فً ها وتلقٌها " فالمإرخ ٌحول الحدث، أي حدث، إلى مادة تارٌخٌةتتحكم بإنتاج

 .(1ٕٕ)تسلسل زمانً معٌن " 

ومن هنا ٌمكن القول بؤن التارٌخ وإن كان خطاباً حول ما وقع فً الماضً، فإن االقتراب 

ٌّة وقعت فعبلً فً الماضً؛ ذلك أّن التارٌخ  ٌّة واقع ٌّة القبض على أحداث تارٌخ منه ال ٌعنً إمكان

، فالتارٌخٌون الجدد ٌقّررون أن التارٌخ ال (1ٖٕ)فً نهاٌة المطاؾ، ضرب من ضروب السرد 

 ٌكشؾ عن نفسه إاّل فً ال -كما ٌقول جونثان كولر-السرد " ألن التارٌخ  عن طرٌققٌم إاّل ٌست

، فالتارٌخ ، (1ٕٗ)المعنى عن طرٌق التنظٌم السردي "، وفً قصص ُصّممت لتنتج شكل سردي

" ٌدرك أو ٌتشّكل، بوصفه حكاٌة، تتؤلؾ من أحداث ووقابع وشخصٌات. وهذه بحسب تصورهم 

، بل على المإرخ أن ٌبتكر وداً، فً األحداث الواقعٌةالشكل السردي لٌس موج ، أو هذاالحكاٌة

، أو ؼٌر ألحداث المتنافرة وؼٌر المترابطةهذه الحكاٌة... وأن ٌستخرج حكاٌة ما، من كومة ا

علٌه أن ٌضع حدثاً ما بوصفه سبباً، وآخر بوصفه أثراً،  بالضرورة ،تجانسة أو ؼٌر المنّضدةالم

 .(1ٕ٘)حدثاً ما، وٌؽٌب آخر، كما علٌه أن ٌنّصب شخصٌة ما، بوصفها بطبلً "  علٌه أن ٌبرز

اً من أبعاد إنت ٌّ اج الحكاٌة وتنظٌم وٌشّكل التارٌخ فً كتب )التراجم( للّصفدي ُبعداً مركز

ٌُل ما تقّدمه " من دروس فً السٌاسة ومواجهة األمور فً ظرؾ  عن طرٌقحظ ذلك ورودها ، و

ًّ محّدد ، بما تنطوي علٌه من وقابٍع ُتروى وُتستعاد عبر سروٍد ومروٌاٍت ، تتجلّى عبر  تارٌخ

ٌّة الحكاٌة( بوصفه شكبلّ مإثّ الحكً) ٌّة، لتإّشر مركز ، وهً تعتمد راً من أشكال المعرفة التقلٌد

ٌّاته نقطة إلنتاج الفعل السردي وتنمٌة أحداثه"  . (1ٕٙ)الحدث التارٌخً على اختبلؾ مرجع

، أبو عمرو[ عامر بن شراحٌل]حكى ما ذكرناه، عن طرٌق الحكاٌة اآلتٌة: " وٌمكن أن نوّضح 

ٌه جعل ال ٌسؤل عن ، فلما وصلت إلبد الملك بن مروان إلى ملك الروم: أنفذنً عالشعبً قال

أٌاما  كثٌرة حتى استحثثت  ، فحبسنًكانت الرسل ال تطٌل اإلقامة عنده، وشًء إال أجبته

، ولكنً رجل من خروجً، فلما أردت االنصراؾ قال لً: أمن أهل بٌت المملكة أنت؟ قلت: ال

                                                           
 .2٘والمذاهب ، المفاهٌم واألصول :  األلفاظ -مفهوم التارٌخ  (1ٕٕ)
 . ٖ٘:  الوسٌط العربً المتخٌل فً السود صورة - اآلخر تمثٌبلتٌنظر :  (1ٖٕ)
 ٖٔٔ:  الثقافً والنقد النظرٌة فً دراسات - والسرد الهوٌة (1ٕٗ)
الحكاٌـة فً التراث  ، وٌنظر:ٗ٘ - ٖ٘ :الوسٌط  العربً المتخٌل فً السود صورة -اآلخر تمثٌبلت (1ٕ٘)

 .ٔٔ :العـربً
 ٖ٘ٔالقدٌم :  العربً السرد فً اإلخبار فاعلٌة - التزوٌر ببلؼة (1ٕٙ)
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ً  رقعة، وقال لً، عرب فً الجملةال ف َعْت إل إلى صاحبك : إذا أدٌَت الرسائل فهمس بشًء، فد 

ا ، فلمّ ملك وأنسٌت الرقعةولً إلى عبد ال، قال: فؤدٌت الرسائل عند وصفؤوصل إلٌه هذه الرقعة

قال لك : أبعض الدار أرٌد الخروج تذّكرتها، فرجعت وأوصلتها إلٌه، فلما قرأها قال صرت فً

، بد الملكثم خرجت من عند ع ،شٌئا  قبل أن ٌدفعها إلٌك؟ قلت: نعم، وأخبرته بسإالً وجوابً

ْدت  فلمّ  د  فً الرقعة؟ قلت: ال، قال: اقرأها، ا مثلت بٌن ٌدٌه قال: أتدري ما ، فلمّ ا بلؽت الباَب ر 

قوم فٌهم مثل هذا كٌؾ ملكوا ؼٌره، فقلت: وهللا لو علمت هذا : عجبت من فقرأتها، وإذا فٌها

َركَ ، وإنّ ما حملتها ٌَ : ال، قال: حسدنً علٌك كتبها؟ قلت. قال: أفتدري لم ما قال هذا ألنه لم 

 .(12ٕ)"  روم فقال: ما أردت إال ما قال: فتؤّدى ذلك إلى ملك ال؛ قالوأراد أن ٌؽرٌنً بقتلك

ولقبها  ، باسمهاٌة عن طرٌق حضور شخصٌاٍت تارٌخٌةإذ تتجّسد تارٌخٌة هذه الحكا 

وان(، وما عرؾ عنها من عبد الملك بن مرو، أبو عمرو الشعبًو ،وكنٌتها )عامر بن شراحٌل

ٌُعٌن على التقاط جانب من التجربة اإلنسانٌة نزوٍع واهتمام ملك  التً عاشها الّشعبً عند، مّما 

ٌّز هذه الحكاٌة بتعّدد شخصٌاتها الروم ٌّته. وتتم ٌُروى وتوثٌق تارٌخ ، لبلقتراب من حقٌقة ما 

ٌّة )الشعبًذ ٌّة التارٌخ ملك الروم(، وباإلطناب بذكر و، عبد الملك بن مروانو، ات المرجع

ّ علالتفاصٌل ( ، وأّن مركز التوجٌه فً هذه الحكاٌة ٌكون منصّبا ًّ ٌّة الربٌسة )الشعب ى الشخص

ٌّة التً تضّمها الحكاٌةالذي تتراكم حوله الوحد ، والتً تتوق إلى نهاٌة وموّجهة نحو ات الخبر

( واإلٌقاع ؼاٌة تتمّثل بإظهار الحسد والنفاق لدى )ملك الروم(، مّما جعله ٌحاول الؽدر بـ)الشعب ًّ

ًّ  قعن طرٌ، وهذا ما ٌتّم تؤكٌده به عند )عبد الملك(  اعتراؾ )ملك الروم( نفسه بحسده للشعب

داث جرت فً زمٍن مضى ومكاٍن بعٌد، . وهكذا فإّن هذه األحومحاولة اؼراء عبد الملك بقتله

 ًّ ٌّة( بإٌصاله الحكاٌة إلى المتلقوأّن الراوي )الشعب ، أّما عبد ً ٌكون قد حقّق الوظٌفة السرد

ٌّة تفّسر ٌّتضح ، وهذا ما سبب كتابة ملك الروم الرقعَة له الملك بن مروان فكانت وظٌفته تعلٌق

 .: ال ، قال : حسدنً علٌك وأراد أن ٌؽرٌنً بقتلك "من قوله " أفتدري لم كتبها؟ قلت

 الحكاٌة المرحة : -ٕ

رة عن الواقع بؤسلوٍب فكهٍ تمثِّل الحكاٌة المرحة تجربة مُ  ؾ تزجٌة الفراغ ، وتستهدتصوَّ

فً أكثر  -. وتؤخذ هذه الحكاٌة مادتها تهً بموقؾ مرح وفكهتن، وكثٌراً ما للتسلٌة والترفٌه

 من الحٌاة الٌومٌة، ولهذا فهً تنعدم فٌها الخوارق. -األحٌان

                                                           
عٌان أو، ٕٗٔ-ٖٕٔ/2ٔ، ٓٗٔ/ٗٔ، ٓٔٔ/ٓٔ :، ولبلستزادة ٌنظر2ٖٖ -ٖٖٙ/ٙٔالوافً بالوفٌات:  (12ٕ)

 .ٖ٘:، ونكت الهمٌان فً نكت العمٌانٓٙٔالشعور بالعور :و، ٖٙ/ٗ، 2ٗٔ/ٖالعصر وأعوان النصر:
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أحمد بن علً بن إبراهٌم بن الزبٌر  " ة باآلتً:وٌمكن أن نمّثل لهذا النوع من الحكاٌ

المصري، القاضً الرشٌد : كان على جبللته أسود الجلد جهم الوجه ذا  الؽسانً األسوانً

. قال ٌاقوت: حدثنً الشرٌؾ ط سمح الخلق كخلقة الزنوج قصٌرا  شفة ؼلٌظة وأنؾ مبسو

الدٌلمً نجتمع  محمد بن عبد العزٌز اإلدرٌسً عن أبٌه قال: كنت أنا والرشٌد والفقٌه سلٌمان

ٌوما  وكان ذلك فً عنفوان شبابه، فجاءنا وقد مضى  شٌد، فؽاب عنا الربالقاهرة فً منزل

، : ما أبطؤ بك عنا؟ فتبسم وقالمعظم النهار، فقلنا له : ال تسؤلوا عما جرى. فقلنا: ال بد 

، فقال: مررت الٌوم بالموضع الفبلنً وإذا امرأة شابة صبٌحة الوجه وضٌئة وألححنا علٌه

ّسانة الَخْلق  ظرٌفة الشمائل المنظر ًّ نظر مطمع لً فً نفسها ا رأتنًفلمّ  ،ح  ، نظرت إل

، وأشارت إلً بطرفها فتبعتها وهً تدخل فً أنً وقعت منها بموقع ونسٌت نفسً فتوهمت

قاب عن وجه كالقمر سكة وتخرج من أخرى حتى دخلت دارا  وأشارت إلً فدخلت ورفعت الن

ا طفلة كؤنها فلقة قمر فقالت ت إلٌه: ٌا ست  الدار! فنزلفً لٌلة تمامه، ثم صفقت بٌدٌها منادٌة

: ال أعدمنً إلً وقالت تالفراش تركت سٌدنا القاضً ٌؤكلك. ثم التفت :إن رجعت تبولٌن فًلها

ههللا ف  .(11ٕ)"وأنا خزٌان خجل ال أهتدي الطرٌق ، فخرجت  ضل سٌدنا القاضً أدام هللا عز 

ٌّة ٌمّهد الصفدي قبل البدء بِذْكِر الحكاٌة بإعطاء وصؾ عن ال فٌها " كان  الربٌسةشخص

القاضً الرشٌد على جبللته أسود الجلد جهم الوجه ذا شفة ؼلٌظة وأنؾ مبسوط سمح الخلق 

منسجماً مع نهاٌة الحكاٌة " تركت سٌدنا  -الحقاً  -كخلقة الزنوج قصٌراً " ، لٌكون هذا الوصؾ 

التً كان علٌها القاضً  رةالقاضً ٌؤكلك ... فخرجت وأنا خزٌان " وهذا ما ٌإكد بشاعة الصو

جرى له مع هذه ، ومهما تكن تلك البشاعة ، فإّنه كان لطٌفاً مرحاً ٌحكً ألصدقابه ما الرشٌد

 .المرأة وهو ُمبتسم

، وتؤخره عنهم حّتى آخر عن االجتماع بؤصدقابه على عادتهإّن ؼٌاب )القاضً الرشٌد( 

، وإلحاحهم علٌه بعد رفضه إخبارهم، همعلى االستفسار عن سبب تؤخره عنالنهار، ٌشّكل حافزاً 

... " ، وإذا بامرأة شاّبة جمٌلة المنظر فٌنتج عن هذا اإللحاح إخباره لهم بؤّنه " مرَّ بموضٍع ما

ٌُختتم السرد بنهاٌٍة تكسر أفق االنتظار وتوقّ  ٌّة من عات المتلقً، فتحّقق هذه النهاٌةلِ ، المقصد

 وإثارة االنفعال واإلضحاك لدى المتلقً. الحكاٌة المتمّثلة بالتسلٌة والترفٌه

الحكاٌة المرحة تقصد فً أكثر األحٌان إلى ؼاٌٍة أخرى وراء التسلٌة والترفٌه، رّبما إّن 

. وكثٌراً ما تستؽل هذه الحكاٌة )المفارقة( التً ٌثمرها قٌمةكانت ترسٌب معرفة أو تؤصٌل 

                                                           
-ٖٔٔ/ٖٔ، 1ٕٔ/ٕٔ،  1ٖٕ/ٙ،  ٕٔٓ/٘،  12/ٕ. لبلستزادة ٌنظر مثبلً :  ٙٗٔ/2الوافً بالوفٌات :  (11ٕ)

ٔٔٗ  ،ٔ2/ٔ1  ،ٕ1/ٔ2ٙ . 
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، وهذا ٌعنً أنها تبتؽً ضرباً من رةض فً الحٌاة االجتماعٌة المتطوموقؾ من مواقؾ التناق

ٌّة إلى العمل على تحقٌق الجتماعً المباشر أو ؼٌر المباشرالنقد ا ، بالدعوة الظاهرة أو الخف

. إذ ٌعمد (11ٕ)التوازن النفسً واالجتماعً لؤلفراد على اختبلؾ أعمارهم ومشاربهم ومهنهم 

القبض على جوهر التناقض  مكِّن من، ٌة إلى " تمثٌل الواقع بشكٍل ساخرهذا النوع من الحكاٌ

، ما ذكره الّصفدي فً كتابه . ومن هذه الحكاٌات(1ٕٓ)، وعدم التوازن فً المجتمع " السلوكً

ٌّات( عن  . نصور ٌستخّؾ مطٌع بن إٌاس وٌحّبهكان الم: " حّماد الراوٌة، إذ ٌقول)الوافً بالوف

. فقال له : )آتنا به َمجف ّوا  فً أٌامهم (9ٕٔ)اد مّطَرحا  فذكر له حّمادا  وكان صدٌقه. وكان حمّ 

: )دعنً فإّن دولتً كانت مع بنً أمٌة، وما لً . فؤتاه مطٌع وأعلمه بذلك. فقال له حّمادلنراه(

ه معه إلى المنصور، فؤمره بالجلوس وقال له: مع هإالء خٌر(. فؤبى مطٌع وأل زمه بالت وجُّ

لخ حضر؟ قال : بل أنشدنً لجرٌر. قالن : أٌها األمٌر، لشاعر بعٌنه أم لمقال ،أنشدنً : فس 

 وهللا شعر جرٌر من قلبً إاّل قوله ]الكامل[: 

ن  َتْجَزع   ٌْ وا ل َب ل َمـــــــا َجــدُّ ـــــــوا         أََو ك  ع  ن  َفَود  ٌْ ط  ب َراَمَت  باَن الَخلٌ 

اه حتى انتهٌت  إلى قوله : ٌّ  فاندفعت  فؤنشدت ه  إ

نا ٌا َبــــــْوَزع   وتقول  َبْوَزع  قد ر  ٌْ ْئت بؽ  (1ٕٕ)َدَبْبَت على العَصا         َهبل  َهز 

ٌْش هو: بوز، فقالأعد هذا البٌت فؤعدته(): فقال له ؟ فقلت اسم امرأة. فقال: هو بريء ع  أَ

ًّ من العب اسمن   ال ، تركتنً ٌا هذا وهللاكانت بوزع  إال ؼوال  من الؽٌبلن. إن هللا ورسوله، َنف 

وا  رُّ ف ْعت حتى لم أدر أٌن أنا، ثم قال: ج  أنام الل ٌلة من فزع بوزع. ٌا ؼلمان فقاه. قال: فص 

واد، وانكسر جفن  ، فجروا برجلًبرجله ق الس  حتى أ خرجت من بٌن ٌدٌه مسحوبا . فتخر 

ع لً، فقلت له ٌؾ. فلما انصرفت، أتانً مطٌع ٌتوج  ء خبرك أنً ال أصٌب من هإال: )ألم أالسِّ

 .(1ٖٕ)(" ، وأن  حظً قد مضى مع بنً أمٌةخٌرا  

ٌّة ت ، لكّن الموقؾ المضحك واللؽة الساخرة  ظهرتنفتح هذه الحكاٌة على تراكٍم لوحداٍت خبر

ٌّة فً هذه الحكاٌة تكون مضمرة ؼٌر ظاهرة "  (1ٕٗ) ، تتحّقق بممارسة الفعل المضحكالمقصد

لة من فزع بوزع . ٌا ؼلمان  ، تركتنً ٌاكانت بوزُع إال ؼوالً من الؽٌبلنإن  هذا وهللا ال أنام اللٌَّ

                                                           
ٌّة :  (11ٕ)  .ٌٓٓٔنظر : الحكاٌة الشعب
(ٕ1ٓ)

 .ٔٙٔ ولٌلة : لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد خزانة 
 . 1ٙٗ/ٔ: . ٌنظر : لسان العرب أي مبتذالً حقٌراً  (1ٕٔ)
 .1ٓ1البٌتان لجرٌر من قصٌدة له فً هجاء الفرزدق. ٌنظر: دٌوان جرٌر:  (1ٕٕ)
ٌّات :   (1ٖٕ)  .٘ٗ/ٔٔ،  ٖٓٔ/ٔٔ :. لبلستزادة ٌنظر 1ٙ-1٘/ٖٔالوافً بالوف
 .ٕٙٔ ولٌلة : لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد خزانةٌنظر:  (1ٕٗ)
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وا برجله ، فجروا برجلً حتى أُخرجت من  فقاه ... فُصِفْعت حتى لم أدر أٌن أنا ، ثم قال : ُجرُّ

"  إذ تقصد هذه الحكاٌة إلى النقد االجتماعً ؼٌر المباشر ، بالدعوة إلى تحقٌق بٌن ٌدٌه مسحوباً 

فراد على اختبلؾ انتماءاتهم ، إذ عاش الخلفاء واألمراء وكّل من التوازن االجتماعً بٌن األ

ٌّة ٌُع -، بٌنما كانت العاّمة عٌشًة مترفة كان معروفاً بوالبه للدولة العباس َرؾ بوالبه للدولة ومن 

ٌّة خاصة تً نهاٌة الحكاٌة على . فتؤمع حّماد ـ ترضخ للفقر والحرمان ، كما هو الحالاألمو

ٌّة ، التً من المنصور، وتحقّق وظٌفة التنّبإ بعدم فابدة تقربه لسان حّماد، لتإّكد هذه المقصد

 فقلت له ألم أخبرك أنً ال أصٌب من هإالء خٌراً"....فلما انصرفت، أتانً مطٌعٌعّززها قوله: "

ة : -ٖ ٌّ  الحكاٌة العجائب

ؾ الحكاٌة العجٌبة بؤّنها " سرد  ًّ ٌروي أحداثاً وُتعرَّ ، ٌصعب وقابع حافلة بالمبالؽةقصص

ٌّة األنواع األخرى بؤنّ  (1ٕ٘)تصدٌقها "  ، أحداثها ؼٌر مؤلوفة ، وتنماز هذه الحكاٌة عن بق

ٌّة ، وتذوب فٌهـا الفواصل بٌن العالم الواقعً والبلواقعً  ٌّة والمكان ، (1ٕٙ)تتجاوز الحدود الزمان

ٌّاٍت لٌس له . الشٌاطٌن، والعفارٌت، وعلى أرض الواقع كالجنا وجود وتقوم على شخص

ٌّة تنحرؾ وتنزاح عن المعاٌٌر القابمة فً األنو ، إذ تخترق منطق  اع السابقةفالحكاٌة العجابب

اً الحكً وقوانٌنه  ٌّ ٌّاً، وزمن  .(12ٕ)اً مكانٌّ ، وبنٌو

خروج ( فً الحكاٌة بهٌمنة فعٍل خارٍق، ٌخلق االندهاش والؽرابة، بالترتبط صفة )العجب

ٌُعّد سمة أساسٌة تقوم على خرق " العن العادة . (11ٕ)"قواعد التً تنبنً علٌها الٌقظة، الذي 

ٌّة باألساس لئلمتاع الذي ٌعّد خصٌصة مهّمة من خصابص العجاببً،  وتتوّجه الحكاٌة العجابب

باإلمتاع ، ٌحقّق الشعور نه وعدم إقراره من ِقَبِل العقلفالعجاببً فً مخالفته للمؤلوؾ وفً بطبل

 .(11ٕ)واالنفعال الوجدانً لدى المتلقً

ومثلما كان للحكاٌة الجادة والحكاٌة المرحة تمظهراتهما المختلفة فً كتب )التراجم( 

ٌّة دورها فً هذه الكتب، وإن كانت قلٌلة بالّنسبة لؤلنواع األخرى.  للّصفدي، فإّن للحكاٌة العجابب

: قرأت على أبً عبد هللا محمد بن أبً ن النجارقال محب الدٌن بومنها الحكاٌة اآلتٌة: "  

سعٌد األدٌب بؤصبهان عن أبً طاهر بن أبً نصر التاجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبً عبد 

                                                           
ٌّة :  (1ٕ٘)  ٖٗٔمعجم المصطلحات األدب
 ٔٔفً التراث العربً :  ٌنظر : الحكاٌة (1ٕٙ)
 ٖٗٔولٌلة :  لٌلة ألؾ فً السردٌة األنواع - شهرزاد ٌنظر : خزانة (12ٕ)
 ٕٔدراسة فً مقامات الحرٌري :  -الؽابب  (11ٕ)
 2ٙٔ:  القدٌم العربً السرد فً اإلخبار فاعلٌة - التزوٌر ببلؼةٌنظر :  (11ٕ)
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هللا بن منده إذنا  أخبرنا محمد بن عبد العزٌز بن عبد هللا اللبان الشٌرازي قال: سمعت أبا 

ت أبا القاسم الجنٌد بن محمد الصوفً ٌقول : سمعأحمد بن عبٌد هللا الهاشمً ٌقول الحسٌن

ا كان ٌوم ببؽداد: ما زلت أطلب إلى هللا فً صبلتً خمس عشرة سنة أن ٌرٌنً إبلٌس فلمّ 

ًّ الباب فقلت: من ذا؟ قال: أنا،  بنصؾ النهار فً صٌؾ وأنا قاعد بٌن البابٌن ق  عل أ سبح إذ د 

نت؟ قال: أنا، قلت: ال تكون إاّل إبلٌس، قال: قلت الثانً: من أنت؟ قال: أنا، قلت الثالث: من أ

ًّ شٌخ  علٌه ب ْرن سنعم وعلٌه قمٌص من  من الشعر (ٖٓٓ)، فمضٌت ففتحت له الباب فدخل عل

من مجلسً فإن بٌن البابٌن  : قمأقعد مكانً بٌن البابٌن فقال لً ، فجئتالصوؾ وبٌده عكاز

مجلسً، وخرجت فقعد، فقلت: ب َم تستضلّ الناس؟ فؤخرج لً رؼٌفا  من كمه وقال: بهذا. 

رٌهم سٌئاتهم حسنات  بهذه المرآة. : أؤخرج مرآة فقال؟ ففقلت: بَم تحّسن لهم أفعالهم السٌئة

م ل َم ال تسجد؟ فقال: أمرك بالسجود آلد ، فقلت: حٌثثم قال لً: قل ما ترٌد وأوجز فً كبلمك

ال ، حٌث تنبنً هذه الحكاٌة على إدخ(ٖٔٓ)"  . وؼاض منً ولم أرهؼٌرة منً علٌه أسجد لؽٌره

ٌّة عجاببٌة فً ؼمار الفعل ، فالشخصٌتان ما ٌشّكل خرقاً ؼٌر محتمل الوقوع، بشخص

ٌّتان فً هذه الحكا ٌّةالمحور ٌّة/ٌة، إحداهما واقع ، واألخرى )الجنٌد بن محمد الصوفً(، تارٌخ

ٌّة/ ٌّة األحداث. كما نلح، وعلٌهما تقوم الحكاٌةإبلٌس()عجابب ، فطلب رإٌة ظ خرقاً واضحاً لواقع

إبلٌس والحدٌث معه وتحّققهما بعد خمس عشرة سنة ، ورفض إبلٌس التعرٌؾ بنفسه لثبلث 

مّرات ، ودخوله إلى بٌت الجنٌد بهٌبة شٌخ علٌه قلنسوة من شعر وقمٌص من صوؾ وبٌده 

ٌّة األحداث... كّل هضبه وؼٌضه من الجنٌد ، و اختفاإهعكازة ، وإظهار ؼ ، ذا ٌمّثل خرقاً لواقع

 .ها من المستحٌبلت، إذ إنّ عفبل ٌمكن أن تستقٌم وقوانٌن الواق

ٌّة االستخبار واإلخبار بٌن ) ، ٌكون الجنٌد( و)إبلٌس(وترتكز أحداث هذه الحكاٌة على ثناب

ٌّا عن أفعاٍل تشّكل فضوالً لدى )اإلخبار فٌها قوالً  . بضرورة التعّرؾ على إجابتها (الجنٌدتفسٌر

ٌّة التً ٌسعى  ها إلى توجٌه األفراد عن طرٌقوٌحقِّق االستخبار من ِقَبِل الجنٌد الوظٌفة الوعظ

 .رٌهم سٌباتهم حسناتعن طرٌق توضٌح مكابد الشٌطان التً تؽوي الناس وت

، ةرتبط بـ )الجن(، الذي ٌعّد كابناً خارقاً ؼٌر منظور فً العادومن الحكاٌات العجاببٌة ما ا

ٌكون قادراً على التشّكل واالستخفاء، وٌرتبط وجوده بمعتقدات اإلنسان، المترّسخة فً ذاته 

                                                           
 اإلسبلم صدر فً ٌلبسونها النساك كان طوٌلة قلنسوة الُبْرُنس، و به ملتِزقٌ  ، منه رأسه ثوب كل:  الُبْرُنسُ  (ٖٓٓ)

 ٕٙ/ٙ. ٌنظر : لسان العرب ، مادة ) برنس ( :  البرنس لبس الرجل ، وَتَبْرَنسَ 
ٌّات :  (ٖٔٓ)   ٗٔٔ/2الوافً بالوف
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، وتقوم باألحداث فٌها شخصٌات خارقة أٌضاً على هذه الحكاٌاتوثقافته. وتكثر صفة الخوارق 

 . (ٕٖٓ)ان، وتدور أحداثها دابماً فً ببلٍد بعٌدة تخرج عن عالم الواقعال أسماء لها فً أكثر األحٌ

عن " وٌمكن أن نلتمس مظاهر هذه الحكاٌة فٌما ذكره الصفدي فً كتابه )الوافً بالوفٌات(:

، فلما قفلوا الشام وفٌهم أمٌة ]بن أبً الصلت[: خرج ركب  من ثقٌؾ إلى ابن األعرابً قال

حصبها بعضهم بشًء فً وجهها ، فإذ أقبلت عظاٌة حتى َدَنْت منهم راجعٌن نزلوا منزال  

ْفرتهم ثم قاموا ٌرحلون ممسٌن ، وكَفتوا فرجعت ل لهم تتوّكؤ فطلعت عجوز وراء كثٌب مقاب س 

؟! : ما منعكم أن تطعموا رحٌمة الجارٌة الٌتٌمة التً جاءتكم على عصا  فقالت لهم تٌمة  ع 

؟ قالت: أنا أ ّم العوام. أتٌت منذ أعوام، أما ورب  العباد، لتفترقّن فً الببلد! ثم قالوا: وما أنت 

! فوثبت اإلبل  كؤّن على كلّ بعٌر هم ونّفري ركابهم: أطٌلً إٌابَ ضربت بعصاها األرَض، ثم قالت

ا شٌطانا  لم ٌملك منها شًء حتى افترقت فً الوادي فجمعوها من آخر النهار ومن ؼد. فلمّ 

ٌ رحلوها  وقالت كقولها ففعلت اإلبل كفعلها، طلعت العجوز فضربت بعصاها األرض أناخوها ل

ت كفعلها فً الٌومٌن . فلما أناخوها لٌرحلوها خرجت العجوز ففعلفلم تجمع إلى الؽد عشٌة  

ٌّة اذهبوا أنتم فً طلب اإلبل : أٌن ما كنت تخبرنا به عن نفسك ؟ فقال: ونفرت اإلبل. فقالوا ألم

، فإذا لكثٌب الذي كانت تؤتً منه ال! فتوجه إلى اودعونً عجوز حتى عبله وهبط منه إلى واد 

رجل آخر جالس أبٌض ، وإذا معرض على بابها، وإذا رجل  مضطجع فٌه كنٌسة وقنادٌل

الرأس واللحٌة، فلما رأى أمٌة قال: إنك لمتبوع، فمن أٌن ٌؤتٌك صاحبك؟ قال: من أذنً 

، إن بالسواد. قال: هذا من الجن، كدت أن تكونه الٌسرى. قال: فبؤّي الثٌاب ٌؤمرك؟ قال:

ا صاحب النبوة صلى هللا علٌه ٌؤتٌه صاحبه من قبل أ ذنه الٌمنى وٌؤمره بلبس البٌاض، فم

دٌة من الجن هلك زوجها منذ ، هً امرأة  ٌهوحاجتك؟ فحدثه حدٌث العجوز. قال: صدقت

؟ قال: اعت. قال أمٌة: وما الحٌلةن استطها لن تزال تفعل ذلك بكم حتى تهلككم إ، وإنّ أعوام

))سبع من فوق سبع ، باسمك اجمعوا ظهركم! فإذا جاءتكم ففعلت كما كانت تفعل فقولوا لها: 

ال لها ما أمره الشٌخ ا أقبلت قمّ ل. فرجع أمٌة إلٌهم وقد جمعوا الظهر، فاللهم!(( فلن تضّركم

ٌََضّن أعبله ولٌسودّن ، لحبكمل لم تتحرك قالت: قد عرفت صاا رأت اإلب، فلمّ فلم تضّرهم ْب ٌَ

. فلما قدموا مكة ذكروا لهم هذا ه! فؤصبح أمٌة وقد برص فً عذاره واسوّد أسفلأسفله

ٌّة (ٖٖٓ)" ((الحدٌث، فكان ذلك أول ما كتب أهل مكة فً كتبهم )) باسمك اللهم  ، تتحقّق العجابب

ٌّات، واالزمانفً هذه الحكاٌة على مستوى ) ، واألحداث(، إذ تدور أحداثها لمكان، والشخص

                                                           
 ٕ٘ - ٌٔ٘نظر :الحكاٌة الشعبٌة :  (ٕٖٓ)
ٌّات :  (ٖٖٓ) ،  ٖ٘ٔ/ٗ،  ٕٕٙ/ٖ، ٖٕٙ/ٕاٌات العجاببٌة ٌنظر: ك، لبلستزادة من الح2ٕٕ - ٕٕٙ/1الوافً بالوف

ٕ٘ /ٕٖ. 
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واٍد، وكثٌب، ومنزل، ؼامضة المعالم )و، ، مجهولةالخارقة لنوامٌس الواقع فً أمكنة بعٌدة

 رجلو، عجوزوٌّات ؼامضة أٌضاً ال أسماء لها )ركب، ...(، وتقوم باألحداث شخصكنٌسةو

 .امرأة من الجن(ورجل أبٌض الرأس واللحٌة، ومضطجع ، 

ٌّة بن أبً الصلت فً مكان ذي معالم وتبدو مظاهر العج اببً فً نزول الركب وفٌهم أم

، والقٌام بؤفعال تنزاح وز من وراء الكثٌب ومخاطبتها لهم، وخروج العجا منزالً(مجهولة )نزلو

... فوثبت اإلبُل كؤّن على كّل بعٌر شٌطاناً لم ٌملك منها عن الواقع )ضربت بعصاها األرضَ 

ا ففعلت ي... طلعت العجوز فضربت بعصاها األرض وقالت كقولهشًء حتى افترقت فً الواد

ٌّة بالتوّجه اإلبل كفعلها ... خرجت العجوز ففعلت كفعلها فً الٌومٌن ونفرت اإلبل(، فٌحاول أم

ٌّة هذه العجوز وسبب فعلها الذي قامت نحو الكثٌب الذي تؤتً منه العجوز ، للكشؾ عن ماه

كنٌسة وقنادٌل ، وإذا رجٌل مضطجع معرض على بابها ، وإذا بتكراره لثبلث مرات ، ) فإذا فٌه 

ٌّة إل آخر جالس أبٌض الرأس واللحٌة (رج ذ ، تكون وظٌفة هذا الرجل ذو اللحٌة البٌضاء تعلٌق

ٌّة حدٌث العجوز ، وٌخبره عن تها )هً امرأةٌ ٌهودٌة من الجن (، وٌكشؾ له عن هوٌّ ٌفّسر ألُم

سبع ، باسمك  استعمال الطلسم )سبع من فوق عن طرٌقها ، الحٌلة التً ٌمكن ان تخلّصهم من

ٌّةفّظ به ال، الـذي ٌتلاللهم !( لطة هذه العجوز كً ٌتمّكن من التخلص من س -الحقا -(بطل )أم

 .وأفعالها الخارقة

ٌّة:  -ٗ  الحكاٌة التفسٌر

د أكثر األمثال العربٌة وتإّطر بإطار سردّي ٌهدؾ الى تعمٌق دالالتها،    وٌكون هذا اإلطار ُتحدَّ

ٌّة تصّور السٌ ، وُتسهم فً إٌضاح معناه اق الذي قد انبثق من داخله المثلعبارة عن حكاٌة تفسٌر

، ألّنها ومن َثمَّ فهً تدرج المثل فً سٌاٍق سرديّ ، (ٖٗٓ)وإضاءة خلفٌاته وظروؾ إنتاجه 

ٌّة له  ، فمنهم من عّدة ات. وقد أُْطلَِق على هذا النوع من الحكاٌات مسّمٌ(ٖ٘ٓ)الحاضنة السرد

ٌّة "" ، ومنهم من سّماها بـ(ٖٙٓ)المثل " أطلق علٌها " قّصة ، ومنهم من أطلق (2ٖٓ)الحكاٌة التفسٌر

ٌَّة "  ، وهً وإن اختلفت فً المسّمٌات إاّل أنَّها واحدة فً جوهرها، (1ٖٓ) علٌها " الحكاٌـة الَمَثلِ

                                                           
 . 1ٗ -1ٕ( : ٌٔنظر : موسوعة السرد العربً ) (ٖٗٓ)
 .ٕٓٔ -ٔٓٔ(: ٌٔنظر : موسوعة السرد العربً ) (ٖ٘ٓ)
ٌّة القدٌمة مع اعت :ٌنظر (ٖٙٓ) دراسة فً  -، وسرد األمثالٓ٘ناء خاص بكتاب األمثال ألبً عبٌد:األمثال العرب

 الخامس القرن مطلع حتى العربً النثر فً القصصً الفن، وٕٙالسردٌة لكتب األمثال العربٌة: البنٌة 
 .1ٓٔ:الهجري

 . 1ٕ( : ٌٔنظر : موسوعة السرد العربً ) (2ٖٓ)
ٌّات : ٌنظر (1ٖٓ)  . ٘٘ٔ: معجم السرد
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ٌّة " ؛ لما فً هذه التسمٌة من معنى ٌإتى به ــهن وآثرنــا ا استعمال تسمٌة " الحكاٌة التفسٌر

 لبٌان مناسبة المثل، وٌوّضح السبب من إرساله. 

لَحظ المستشرق األلمانً رودلؾ زلهاٌم على الحكاٌات التً ُتْرَوى مع األمثال أّن أكثرها 

لٌس من الممكن امتبلك الوسٌلة التً على حكاٌات ُمخَتَرعة وُملّفقة فبل عبلقة لها بالمثل، إذ 

ٌَّفة أو  ٌّة لؤلمثال، وقابع ُمز ر فٌما إذا كانت الوقابع التً تنقلها الحكاٌات التفسٌر ٌَُقرَّ أساسها 

ٌّة  حقٌق
، وهو أمر صحٌح إلى حّد ما، ولكّنه ال ٌعنً أّنه ٌنطبق على كّل الحكاٌات الواردة (1ٖٓ)

 مع األمثال. 

ٌه رودلؾ زلهاٌم قد وجد صداه عند بعض الباحثٌن الذٌن تعّرضوا وٌبدو أّن ما ذهب إل

ٌّة للمثل، فهذا )فرج بن رمضان( ٌرى أّن النصٌب األوفر من الحكاٌات  لدراسة الحكاٌة التفسٌر

ٌّة ٌّة لٌست أصوالً حقٌق لة ناالتفسٌر ٌَّ شبة عن ضروب من التصرٌؾ ، إّنما هً حكاٌات متخ

 .(ٖٓٔ)جرى األصول ، بٌد أّنها أُجرٌت موالتفعٌل

ٌّة بٌن ال مثل والحكاٌة التً ُتْرَوى ولقد تباٌنت آراء الباحثٌن واختلفت حول مسؤلة األسبق

، ومنهم من رأى أّن (ٖٔٔ)، فمنهم َمن ذهب الى ترجٌح َسبق المثل لحكاٌته فً الظهور معه

ة وجود بعض ، ومنهم من جمع بٌن الرأٌٌن فقال بإمكانٌّ (ٕٖٔ)الحكاٌة قد سبقت المثل فً الظهور 

األمثال أوالً ثّم تلتها الحكاٌات ، فً الوقت الذي ُوِجد فٌه بعض األمثال بوصفها نتاج حكاٌات 

ٌّة الفصل بٌن المثل وحكاٌته ؛ ألّن  ٌّنة، فقد كان الدكتور عبد السبلم المسدي ٌرى انعدام إمكان مع

اؾ قّصة تمّخضت عن " منطلق الدابرة مثل سابر ٌراد البحث فً أصل نشؤته، وخاتمة المط

ٌّة اطردت فتواترت حّتى جرت مجرى األمثال، فبل تدري أكانت القّصة مضرباً  صٌاؼة تعبٌر

للسمر فُحّولت العبارة الى مثل، أم كانت العبارة من الرشاقة والسبك بحٌث ُحّولت الحادثة 

 .(ٖٖٔ)قّصة"

أّن الحكاٌة قد سبقت المثل من  ما ذهب إلٌه إبراهٌم الصحراوياألقرب إلى الصّحة والرأي 

ٌّنة، ٌعنً بالضرورة استعادة تلك التجربة  فً الظهور؛ إذ إّن ذكر المثل، وهو خبلصة تجربة مع

                                                           
ٌّة القدٌمة مع اعتناء خٌنظر (1ٖٓ)  .ٓ٘اص بكتاب األمثال ألبً عبٌد : : األمثال العرب
ٌّة األجناس : ٌنظر (ٖٓٔ)  . 2ٙٔ،  ٕٙٔ: األدب العربً القدٌم ونظر
اً(، شعبان بن بوبكر، بحث ضمن كتاب ): ٌنظر (ٖٔٔ) ٌّ دب العربً مشكل الجنس األدبً فً األ)المثل جنساً أدب

 .ٕٓٔ: (ٔ، وموسوعة السرد العربً ) 12ٕ -1ٕٙ: ( القدٌم
ٌّة القدٌمة مع اعتناء خاص بٌنظر (ٕٖٔ)  . 2ٓكتاب األمثال ألبً عبٌد : : األمثال العرب
 .ٔٔٔالحداثة مع دلٌل ببلوؼرافً : النقد و (ٖٖٔ)
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، أم كانت نتاجاً لهذه ، وسواء أكانت األمثال سابقة لحكاٌاتها(ٖٗٔ)أو الواقعة حتى وإن لم ُتْروَ 

ً أضاءت واقعة األمثال ونقلت لنا ، فإّن ما ٌهّمنا هنا هو وجود هذه الحكاٌات التالحكاٌات

 تجربتها، فً )تراجم( الصفدّي.

ٌّة الواردة فً كتب )التراجم( موضوع الدراسة ما ذكره الصفدّي فً  ومن الحكاٌات التفسٌر

ًّ كتابه )الوافً بالوفٌّ  لم " قٌل: إن  الفارؼة أّم ، والحكاٌة هً: ات( عن نْصر بن حّجاج السُّ

رة بن شعبة، فطاؾ لٌلة فً المدٌنة عمر  بن الخطاب، رضً هللا الحّجاج، كانت تحت المؽٌ

 عنه، فسمعها تنشد فً خدرها ]البسٌط[:

هل من سبٌل  إلى خمر فاشَرب ها     أو من سبٌل  إلى نصر  بن حّجاج  
(ٖٔ٘) 

ًّ بنصر بن       فقال عمر: ال ارى معً فً المدٌنة رجبل  تهتؾ به العواتق فً خدورها، عل

حّجاج، فؤ تً به، فإذا هو أحسن الناس وجها  وأحسنهم َشَعرا ، فقال عمر رضً هللا عنه: 

عزٌمة من أمٌر المإمنٌن لٌؤخذن  من شعرك فؤخذ من شعره، فخرج له وجنتان كؤّنهما شّقتا 

تّم، فاعتّم، ففتن الناس بعٌنٌه، فقال عمر رضً هللا عنه: وهللا  ال ت ساكنًِّ ببلدة قمر، فقال: اع

ٌّره إلى البصرة، فسار إلٌها  أنا فٌها، قال: ٌا أمٌر المإمنٌن ما ذنبً؟ قال: هو ما أقول لك، وس

ا  ونصر وشمٌلة  ٌّ ونزل على مجاشع بن مسعود، فعشق امرأته ش َمٌلَة. وكان مجاشع أ م

ا  لو كان فوق ك ألظل ك ولو كاتبٌن ب  ، فكتب نصر على األرض بحضرة مجاشع: إّنً قد أحببت ك  ح 

، فكتبت شمٌلة: وأنا، فقال مجاشع: ما كتبت  وكتب؟ فقالت: كتَب كم تحل ب  كان تحتك ألقل ك 

، وكفؤ على الكتابة جفنه وأتى ل أرضكم، فكتبت  وأنا، فقال: ما هذا؟ لذاك بطبق  بمن  ناقتكم وت ؽ 

، قم فإن وراءك أوسع  لك، فنهض خجبل  إلى منزل  : ما سٌّرك عمر لخٌر  قرأها فقال لنصر 

ًَ من حب شمٌلة، فبلػ مجاشعا  فعاده، فوجَده  بالٌا  لما به، فقال لشمٌلة:  لٌمٌٌن، َفَضن  السُّ

ّواد: قاتل هللا  قومً إلٌه فمّرضٌه ففعلت، وضّمته إلى صدرها، فعادت قواه فقال بعض الع 

 األعشى كؤنه شهد أمرهما فقال]السرٌع[:  

ٌ نَقل إلى قابر   ها     عاد ولم   (ٖٙٔ)لو أْسنَدْت َمٌتا  إلى صدر 

َن  د فٌه حتى مات فقال أهل البصرة: اَْدَنؾ  م  فلّما فارقته عاد إلى مرضه ولم ٌزل ٌترد 

َتمن ى الم 
 .(1ٖٔ) " ، فذهبت مثبل  (4ٖٔ)

                                                           
ًّ القدٌم (ٖٗٔ)  .ٕٙاألنواع والوظابؾ والِبنٌات :  -ٌنظر: السرد العرب
 لسان لباب ولب األدب خزانة. ٌنظر: الحّجاج أمّ  َوِهً ،بالذلفاء وتعرؾ هّمام بنت لفرٌعةٌُنَسُب هذا البٌت  (ٖ٘ٔ)

 .1ٓ/ٗ: العرب
 . ٌٕٙٔنظر: دٌوان األعشى :  (ٖٙٔ)
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ٌُلَحظ على هذه الحكاٌة  داللته،  أّنها فّسرت ورود المثل )أدَنُؾ من المتمنً(، وعّمقتفما 

ٌّنت السبب من إطبلقه ، وذلك أّن ابن حّجاج لما جاء البصرَة أخذ الناُس ٌسؤلون عنه وٌقولون: وب

ٌَّرهُ عمرأٌن  ، والذي تتمناه الؽانٌات فً خدورها ومنهنَّ الفارؼة أّم الحّجاج هذا المتمنَّى الذي َس

امرأة مجاشع. وقد مرض هذا المتمنَّى/نصر بن حّجاج من حبِّ ُشمٌلة مرضاً شدٌداً وُشَمٌلَة 

ٌّته ، ولم ٌزل ٌتردد فً مرضه كلّما ابتعدت عنه شمٌلة حتى مات، أشرؾ به على تعجٌل من

 )أدنؾ من المتمنَّى(. :فتمّثل به أهل البصرة فقالوا

ر  المثل المعروؾ: " ونظٌرها ما نقله الصفدّي عن المفّضل من حكاٌة تإّطر  ٌْ َس ك 

ر   ٌْ ر  َخ ٌْ ر  وكلُّ َؼ ٌْ َو قال المفضل: أّول من قال ذلك أمامة بنت نشبة " ، والحكاٌة هً: (1ٖٔ)" وع 

بن مّرة كان تزوجها رجل من ؼطفان أعور ٌقال له خلؾ بن رواحة، فمكثت عنده زمانا حتى 

إن  أباها وأخاها خرجا فً سفر ولدت له خمسة، ثّم َنَشَزت علٌه ولم تصبر معه، فطلقها ثّم 

لٌَم ٌقال له حارثة بن مرة، فخطب أمامة فؤحسن العطٌة  لهما، فلقٌهما رجل من بنً س 

وَم الفخذ، فقالت: جاها منه، وكان أعرج مكسور الفخذ فلما دخل علٌها رأته محط  ر   فزو  ٌْ َس ك 

ر   ٌْ ر  َخ ٌْ ر  وكلُّ َؼ ٌْ َو ٌ   وع  ٌ َذمُّ من وجهٌن ال خٌر فؤرسلتها مثبل  ٌضرب فً الشًء  ْكَره  و

 . (ٕٖٓ)"فٌه

فقد فّسرت هذه الحكاٌة السبب الذي من أجله أُطلِق المثل ، وأضاءت واقعته، وصّورت 

، فقد َنَشَزت لو من العٌوبالسٌاق الذي قد انبثق من داخله المثل ، إذ إّن أمامة لم تفلح بزوٍج ٌخ

ذلك بزوٍج أعرج/ حارثة بن مرة، وكّل منهما من زوجها األعور/خلؾ بن رواحة ، لتحظى بعد 

 مذموم مكروه ال خٌر فٌه.

الحكاٌة فً كتب )التراجم( المنضوٌة تحت جنس ؤلنواع لونخلص فً استقصابنا 

ٌّة،  ،للّصفدي ٌّة( وإلى أّنها اشتملت على أربعة أنواع، هً:)الجادة، والمرحة، والعجابب التفسٌر

 أدناه : وبنسٍب متباٌنة، كما هً فً الجدول

 نسبة النوع قٌاسا  مع العدد الكلً للحكاٌات عدد المّرات التً ورد فٌها نوع الحكاٌة

                                                                                                                                                                      
 . ٗٔٗ/ٔمجمع األمثال :  (2ٖٔ)
ٌّات :  (1ٖٔ)  . 1ٖ/2ٕالوافً بالوف
 . 1وٌنظر الشعور بالعور :  ، 1ٙٔ/ٔجمهرة األمثال :  (1ٖٔ)
ٌّات : ٔٙٔ،  ٔٓٔ. لبلستزادة ، ٌنظر: 11: الشعور بالعور (ٕٖٓ) ،  1ٙ/ٕٗ،  ٖٓ/ٙٔ ، والوافً بالوف

ٕ1/ٔٔ1. 
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 ٕ.14 ٕٕ٘ الجاّدة

 1.ٙ 1ٔ المرحة

ٌّة  ٕ.ٖ 1 العجائب

ٌّة  1.ٕ 4 التفسٌر

 %ٓٓٔ 1ٕ٘ المجموع

 

 ( أنواع الحكاٌة ونسبتها فً كتب )التراجم( للّصفديّ ٕجدول رقم )

ٌّن لنا الجدول  ، أّن الحكاٌة الجادة حكاٌات فً كتب )التراجم( للّصفدياإلحصابً ألنواع الٌب

، إذ نجد أّن الجزء األكبر من الحكاٌات التً ذكرها لحّصة األكبر بٌن األنواع األخرىكانت لها ا

الّصفدي فً تراجمه ٌندرج ضمن هذا النوع ، ولٌس فً هذا األمر مّما ٌثٌر االستؽراب، إذ إّنه 

ٌّة لتقرٌب صورة أراد نقل  ٌّة الجاّدة عن طرٌق االؼراق فً التفصٌبلت الٌوم التجارب االنسان

ش، لكً تكتسب قبولها لدى ٌعستمّدة من صمٌم الواقع المالحٌاة المؤلوفة وتصوٌر األحداث الم

 المتلقً .

نقل أّما الحكاٌات المرحة فقد شّكلت نسبة أقل بكثٌر من الحكاٌات الجاّدة ، إذ أراد الّصفدي 

، ورّبما ُذِكَرت بعض الحكاٌات بؤسلوٍب مِرٍح للتسلٌة والترفٌه تجربة متصّورة عن الواقع

، كؤن تكون ؼاٌتها النقد االجتماعً ؼاٌة أخرى وراء التسلٌة والترفٌهالمرحة وأُرٌد منها 

المباشر أو ؼٌر المباشر عن طرٌق تمثٌل الواقع بشكٍل ساخر، من أجل تحقٌق التوازن 

 عً بٌن األفراد.االجتما

ٌّة فقد مّثلت النسبة األقل  ، فقد ٌكون حضوراً قٌاساً مع األنواع األخرىوأّما الحكاٌات العجابب

ٌّة الترجمة اإلكثار منها سبباً ربٌساً  ، لذلك حاول الّصفدي التقلٌل منها قدر فً التقلٌل من مصداق

رّبما ذكره الّصفدي من أجل الترفٌه عن اإلمكان، إذ لم ٌرد هذا النوع من الحكاٌات إاّل نادراً ؛ و

 القارئ للتراجم ، فالعجاببً فً مخالفته للمؤلوؾ ٌحقّق اإلمتاع واإلدهاش واالنفعال الوجدانً

 لدى المتلقً.

ٌّة الحكاٌات العجاببٌة فً نسبة ورودها، فكانت تقترب منها فً  وقد تلت الحكاٌات التفسٌر

ٌُلَحظ على قلة ورودها.  الحكاٌات الواردة فً كتب )التراجم( للّصفدّي أّن أكثرها مسندة إاّل ومّما 

ما ندر منها، لٌإّكد الصفدّي بؤّنه مجرد ناقل للحكاٌات، فهو ال ٌتحّمل تبعاتها إن كانت موضوعة 

  .أو ؼٌر صحٌحة
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 لمبحث الثانً : ا

 البناء السردي

 بناء الحدث فً الحكاٌة : -ٔ
، وٌرتبط ارتباطاً وثٌقاً بالشخصٌة فبل ٌصح وبالمكانلحدث فً الحكاٌة بالزمن ٌقترن ا

، فلو الفاعل وهو ٌفعلالفصل أو التفرقة بٌنهما ألّن الحدث هو تصوٌر الشخصٌة وهً تعمل أو 

أنَّ الكاتب اقتصر على تصوٌر الفعل من دون الفاعل كانت حكاٌته اقرب إلى الخبر منها إلى 

 .(ٕٖٔ)الحكاٌة 

، فقد اصبح بناء (ٕٕٖ)ال بّد أن ٌخضع لنظام ترتٌب معٌن  -أّي حدث  -ولّما كان الحدث 

، وٌشّكل هذا (ٖٕٖ)الحدث ٌعنً" الترتٌب الذي ٌكون علٌه الحدث، أي صورة توالٌه فً الزمن"

ٌّة التً تواجه الكاتب، فالمشكلة فً بناء الحدث تكمن فً  الترتٌب إحدى المعضبلت األساس

التً تشكل مهمة الحدث، ترتٌباً متوالٌاً، أو متداخبلً، أو متوازٌاً ...الخ، أي فً  ترتٌب الوقابع

 .(ٕٖٗ)عرضه خاضعاً لتسلسل زمنً صاعد أو متقّطع أو متراجع 

وفٌما ٌخص الحكاٌات الواردة فً كتب )التراجم( للّصفدي فإّن بناء الحدث فٌها قد تنّوع 

منها ما قام على تقاطعها، ومنها ما وردت فٌه واختلؾ فمنها ما قام على توالً االحداث، و

 :الحكاٌات، وهً حّددنا ثبلثة أنماط من األبنٌة، قادنا لها استقراء ومن َثمَّ االحداث متجاورة، 

 البناء المتتابع : -ٔ

ة الذي ٌبدأ من نقطة ، فهو البناء الخاص لحدث الحكاٌوٌقصد به تعاقب االحداث فً الزمن

، فالبناء (ٕٖ٘)دون ارتداد أو عودة إلى الماضً من لى نهاٌة معٌنة، ، وٌتتابع وصوالً إمحددة

، إذ ٌقوم على رصؾ فً الواقع (ٕٖٙ)المتتابع بناء ٌهتم بسرد االحداث وفقاً لترتٌبها الزمنً

مختلؾ الجمل السردٌة ومجاورتها بشكل متتابع، فبل ٌتم الشروع فً سرد الجملة الثانٌة إاّل بعد 

الجملة األولى وهكذا ٌتوالى سرد الجمل السردٌة الواحدة بعد االخرى إلى االنتهاء من سرد 

 من دون أّي تصرؾ فٌها قد ٌقّدم بعض االحداث أو ٌإّخرها . (2ٕٖ)نهاٌتها

، فاالستقراء العام لها اً فدي واضحالبناء المتتابع فً حكاٌات كتب )التراجم( للصّ  ظهروٌ

د على تسلسل البداٌة والوسط والنهاٌة ، ونجد أّن كشؾ عن تتابع االحداث فً أكثرها، إذ ٌعتم

                                                           
 .ٖٓ:  القصٌرة القصة فن ٌنظر : (ٕٖٔ)
 .ٕٔٔ:  والداللة والرإى التناص فً نقدٌة مقاربات -السردي  المتخٌل:  ٌنظر (ٕٕٖ)
 .2ٕ:  العراق فً الحرب لرواٌة الفنً البناء (ٖٕٖ)
 .ٕٔٔ:  والداللة والرإى التناص فً نقدٌة مقاربات - السردي المتخٌل:  ٌنظر (ٕٖٗ)
 .21الفضاء الروابً فً أدب جبرا إبراهٌم جبرا: ، و1ٕ:  فً العراق البناء الفنً لرواٌة الحربٌنظر :  (ٕٖ٘)
 .2ٌ٘نظر : معجم المصطلحات األدبٌة :  (ٕٖٙ)
 .ٙ٘:  االدبً السرد تحلٌل طرابقٌنظر :  (2ٕٖ)
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ها الّصفدي عن نفسه أو عن اقد شؽل مساحة كبٌرة من مجموع الحكاٌات التً رو هذا البناء

ة   بالقلعة َولَه   بحلب الشهٌد الدٌن نور العادل َكانَ  :" الحكاٌة هذهومنها اآلخرٌن،  ٌّ  فمرضت َحظ 

ها فتطاول عنده وَقْلب ه دمشق إلى العادل وتوّجه صعبا   مرضا    من جماعة   ٌ َعال ج ها َوَكانَ  مرض 

ّباء أفاضل  َعلَى جنبها َتَزل لَمْ  المزاج متؽٌّرة األكل قلٌلة فوجدها سّكرة إلٌها فؤ حضر. األط 

ا: فقال وحده، لَه   فؤذنت إلٌها فترّدد األرض ! وقت أسرع فً  ب ه   تبرئٌن بعبلج أعالجك أنا ستّ  ٌَ

 أمانا   منها فؤخذ! نعم: قالت! شٌئا   تخفٌنً وال ب ه   أخبرٌنً عنه سؤ لت ك   َمْهَما: فقال! افعلْ : فقالت

ة،: فقالت جنسك؟ َما عّرفٌنً: فقال ٌّ ٌْش عّرفٌنً: فقال عبلّن : فقال! البقر لحم: قال أكلك؟ َكانَ  أ

ي: فقال الخمر،: قالت تشربٌن؟ كنت ما  وجاء منه وطبخ عجبل   فاشترى ومضى! بالعافٌة أبشر 

َها منه بزبدٌة نَ  فؤحضره خبز، وفوقها وثوم لبن فً  جعلها َوَقدْ  مسلوقة لحم قطه فٌ  ٌْ  ٌدٌها َب

 بعد من أخرج إّنه ث م   َشب عت حّتى وتؤكل والثوم واللبن اللحم تجعل فصارت! ك لً ستّ  ٌا: وقال

ة   كّمه من َذل كَ  ٌّ ا: وقال صؽٌرة برن ك   شراب   َهَذا ستّ  ٌَ ّطٌت النوم وطلبت فتناولْته  ! ٌنفع   وؼ 

َقتْ   آخرٌن ٌومٌن الشراب وذلك الؽذاء بذلك ٌؤتٌها وصار عافٌة ، فً  وأصبحت كثٌرا   َعَرقا   فعر 

ٌّة فؤعطْته   عافٌت ها فتكاملت ا ، مملوءة صٌن  ٌ ل  جرى، َقدْ  بما السلطان إلى تكت بً أن أ رٌد: فقال ح 

ا: فقال! تمنّ : لَه   وقال فاستقدمه فبلن، لوال الهالكٌن من كنت   إّنً: تقول فكتبت  تطلق موالنا ٌَ

 وشراءَ  بٌعا   لَكَ  نطلقها: فقال عندان؛ قرٌة فً  وخمسة   صمع قرٌة فً  خمسة   أفدنة؛ عشرة لً

َدة   تبقى حّتى َإب   وأوالده طائلة   نعمة فً  ب َها ٌزل َولَمْ  حلب إلى وعاد بذلك لَه   فكتب! بٌد لَكَ  م 

 على وفق اآلتً :هذه الحكاٌة تتابعت األحداث فً . فقد (1ٕٖ) " بعده

ٌّته  - أ المرٌضة وقلقه خطوة المقدمة )البداٌة(: وفٌها ٌتّم اإلخبار عن ُبْعِد السلطان عن حظ

، لٌتّم بعد عجز هإالء  ها أفاضل األطباءتجالعما وَعجز عن ، فقد تطاول مرضهعلٌها

 الحلبً لمعالجتها.األطباء إحضار الطبٌب سّكرة 

ٌّة السلطان بؤّنه قادر على معالجتها بؤسرع   - ب ٌُخِبر سّكرة حظ خطوة الوسط والذروة : وفٌها 

بعد  -وقت، شرٌطة أخذ األمان منها وموافقتها على اإلجابة عن كّل ما ُتْسؤَل عنه، لٌتّم 

بها العبلج الوقوؾ على سبب علّتها وإعطا -طرحه عّدة أسبلة علٌها وحصوله على جوابها 

 ع.جالنا

ٌّة السلخطوة الحّل )النهاٌة(  - ت  -بعد شفابها وإكمال عافٌتها -طان : وفٌها ٌطلب سّكرة من حظ

أن تذكر ما جرى معها للسلطان ، فٌمنحه السلطان بعد ذلك عطاٌا جزٌلة ، لٌعٌش بها فً 

 نعمٍة طابلٍة هو وأوالده بعده.

                                                           
،  1ٖ-2/1ٕ، 1ٕٓ-21ٕ/ٖ،  ٙٗٔ/ٔ. لبلستزادة ٌنظر: 1ٔٔ - 1ٓٔ/ ٘ٔالوافً بالوفٌات: ٌنظر:  (1ٕٖ)

1/ٔٗ-ٔ٘  ،ٔ٘/ٔ1  ،ٔ2/ٕٖٔ-ٕٔٗ  ،ٕٗ/ٔٙٗ  ،ٕ2/ٕٕٓ. 
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تتابعت األحداث قد اء الحكاٌة كان بناًء متتابعاً، ففتتابع الوقابع فً هذه الحكاٌة ٌكشؾ أّن بن

ٌّة السلطان(، تتابعاً زمنٌاً ٌكشؾ عن  الربٌسة المرتبطة بشخصٌة الطبٌب )سّكرة الحلبً( و)حظ

التسلسل المنطقً لها، أي أّن االحداث فٌها متوالٌة، ٌكون كل منها سبباً لما ٌلٌه ونتٌجة لما 

 ونة للحدث فً حركة صعود نحو )الذروة( ثم )الحّل(.سبقه، بحٌث تترابط االفعال المك

 البناء المتداخل : -ٕ

وهو نوع من أنواع بناء الحدث تتداخل فٌه االحداث من دون اهتمام بتسلسل الزمن، 

، (1ٕٖ)وتتقاطع من دون ضوابط منطقٌة، وُتقّدم من دون االهتمام بتوالٌها، إّنما بكٌفٌة وقوعها

فترتٌب االحداث فً البناء المتداخل ال ٌحكمه التتابع بل هو ترتٌب زمنً، قوامه تداخل 

مستوٌات الزمن بٌن )الماضً، والحاضر، والمستقبل(، بما ٌتٌح للوقابع أن توّظؾ توظٌفاً جدٌداً 

ٌّة (ٖٖٓ)ٌتناسب وما ٌطمح الٌه السارد من تجدٌٍد فً بناء حكاٌته  ، عبر التكسٌر الواضح لخط

 الزمن، حٌث ٌتعرض لكثٌٍر من الوقفات والعودة إلى الوراء والقفز إلى األمام.

اب حكاٌة )القرطبً والقرافً( الواردة فً كت عن طرٌقوٌمكن توضٌح تداخل األحداث 

ٌّات( أخبرنً من لفظه الشٌخ فتح الدٌن محمد بن سٌد ، إذ ٌروي الّصفدي: " )الوافً بالوف

ر والشٌخ شهاب الدٌن القرافً فً السفر إلى لقرطبً المفسّ الناس الٌعمري قال: ترافق ا

والقرافً فً  ،القرطبً فً التفسٌر والحدٌث ،ه فً عصرهالفٌوم وكل منهما شٌخ فنّ 

اّل على مكان فلما أتٌاه قال لهما إنسان ٌا  :المعقوالت فلما دخبلها ارتادا مكانا ٌنزالن فٌه فد 

أدخلوا ودعونا  :فقال الشٌخ شهاب الدٌن للؽلمان ،بالجانموالنا باهلل ال تدخبله فإّنه معمور 

ا عادا فلمّ  إّنهما توجها إلى جامع البلد إلى أن ٌفرش الؽلمان المكان ثمّ  ثمّ  .من هذا الهذٌان

ر ذلك الصٌاح استقرا بالمكان سمعا صوت تٌس من المعز ٌصٌح من داخل الخرستان وكرّ 

ثم إّن الباب ف تح وخرج منه رأس تٌس وجعل ٌصٌح  ،فؤمت قع لون القرافً وخارت قواه وب هت

وأما القرطبً فإنه قام إلى الرأس وأمسك بقرنٌه وجعل ٌتعوذ وٌبسمل  ،فذاب القرافً خوفا  

وَن  }}وٌقرأ  ْم أَْم َعلى هللا   َتْفتر  َن لَك    أَذ 
[ ولم ٌزل كذلك حتى دخل الؽبلم 9٘] ٌونس:{{َءهللا 

ٌّدي َتَنح  عنه وجاء إلٌه أخرجه وأنكاه وذبحه فقاال له ٌا :ومعه حبل وسّكٌن وقال ما هذا  :س

ا توجهتما رأٌته مع واحد فاسترخصته واشترٌته لنذبحه ونؤكله وأودعته فً هذا لمّ  :فقال

ٌا أخً ال جزاك هللا خٌرا ما كنت قلت لنا وإاّل طارت  :فؤفاق القرافً من حاله وقال ،الخرستان

 .(ٖٖٔ)" عقولنا

                                                           
 .1ٖ :البناء الفنً لرواٌة الحرب فً العراق: ٌنظر (1ٕٖ)
ٌّل السرديو، 1ٖ: البناء الفنً لرواٌة الحرب فً العراق: ٌنظر (ٖٖٓ)  والرإى التناص فً نقدٌة مقاربات - المتخ

 .ٓٔٔ-1ٓٔ :والداللة
ٌّات: الوافً با (ٖٖٔ)  .2٘ٔ/1ٔ، 1ٙ/٘ٔ، ٘ٙ/ٗٔ، ٔٗٔ/ٔٔ، 1ٓ-1/11، ٕٕٗ/2. لبلستزادة، ٌنظر: 12/ٕلوف
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لهذه الحكاٌة ٌلحظ أنَّ بناء الحدث فٌها ٌعتمد التداخل ، إذ بعد أن ٌبدأ السارد بسرد فالقارئ 

ٌّوم التً تمثل حاضر الحكاٌة )زمن السرد( ، تقطع إحدى  حادثة سفر القرطبً والقرافً إلى الف

الشخصٌات )الؽبلم( سٌر االحداث لٌعود إلى الماضً )فقال لما توجهتما رأٌته مع واحد 

واشترٌته لنذبحه ونؤكله وأودعته فً هذا الخرستان( ومن َثّم ٌعود السارد إلى  فاسترخصته

الحاضر الذي انطلق منه مرة اخرى لٌصل إلى المقطع االخٌر الذي ٌمثل نهاٌة األحداث ، 

والمتمّثل بقوله: )فؤفاق القرافً من حاله وقال ٌا أخً ال جزاك هللا خٌرا ما كنت قلت لنا وإاّل 

( . ففً هذه الحكاٌة تبدأ حركة زمن االحداث من الحاضر )ترافق القرطبً...( ثّم طارت عقولنا

...( لتسرده عن طرٌق االسترجاع توجهتما رأٌته مع واحد فاسترخصتهترتّد إلى الماضً )لّما 

ضر والماضً تنمو ...(، فعن طرٌق التقاطع بٌن الحام تعود إلى الحاضر)فؤفاق القرافًث

 . االحداث وتتداخل

الوقابع وٌكشؾ لنا تداخل االحداث وتقاطعها فً هذه الحكاٌة بؤّن الحدث تكّونه مجموعة من 

 حقب، إذ تتداخل بطرٌقٍة ال تراعى فٌه طبٌعة الزمن حٌث تؽٌب فٌه المتداخلة ؼٌر المتتابعة

فإن بناء الحدث ٌكشؾ عن تداخل زمن القصة وزمن  ومن َثمَّ زمنٌة طوٌلة من سٌاقات النص ، 

اٌة وتباٌنهما، فزمن االحداث فً القصة هو الزمن الطبٌعً المنطقً الذي ٌفهم من سٌاق الحك

النص وٌتشّكل فً ذهن المتلقً، والذي ٌبدأ من ترافق القرطبً والقرافً فً السفر وٌنتهً 

بإفاقة القرافً من حاله التً كان علٌها ودعابه على الؽبلم ، أّما زمن األحداث فً الحكاٌة 

 دون ترتٌب منطقً ٌربطها ومن دون االهتمام بتوالٌها وإّنما بكٌفٌة وقوعها.من حداث فٌسرد األ

 البناء المتوازي : -ٖ

ٌعتمد هذا البناء على تقسٌم الحدث على محاور عدة تتوازى فً زمن وقوعها وتتباعد نسبٌاً 

فً  وتتطور إلى أن تلتقً فً اماكنها، وتبقى تلك المحاور بشخصٌاتها الخاصة بها تنمو

، وٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من التوازي، أحدهما : ٌقوم على سرد أحداث مختلفة (ٕٖٖ)الخاتمة

فً المكان أو الزمن من حكاٌة واحدة، واآلخر: ٌقوم على سرد أحداث مختلفة من حكاٌتٌن 

 .(ٖٖٖ)مختلفتٌن

                                                           
ٌّل، و ٘٘ - ٗ٘ :العراق فً الحرب لرواٌة الفنً البناء:  ٌنظر (ٕٖٖ)  التناص فً نقدٌة مقاربات-السردي المتخ

 .ٓٔٔ: والداللة والرإى
 . ٖٙ:   -ٔ- العراق فً العربٌة الرواٌة فً الفنً البناء (ٖٖٖ)
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ٌة اوٌطلق تودوروؾ على هذا النوع من البناء اسم )التناوب( وهو ان ٌقوم السارد  بحك

خرى طوراً آخر، ومتابعة حداهما طوراً، واألإ، أي بإٌقاؾ واقعتٌن فً آن واحد بالتناوب

 .(ٖٖٗ)احداهما عند إٌقاؾ األخرى

كثٌراً بهذا الّنوع من البناء قٌاساً مع البناء المتتابع  للصفديّ  ال تحفل حكاٌات كتب )التراجم( 

ة ـاء فً حكاٌـن تلّمس هذا البنـوٌمكة. ـة ولٌس ؼاٌـوالمتداخل؛ ألّن السرد كان فٌها وسٌل

ًّ  )سلٌمان بن داود َكاَن ]سلٌمان المورٌانً[ ، وهذا نصها: " المورٌانً( مع المنصور العباس

وزٌر أبً جعفر المنصور، تولى وزارته بعد خالد بن برمك وتمّكن منه ؼاٌة التمّكن، وسببه 

بن المهلّب بن أبً صفرة فً  بعض  أّن المنصور قبل الخبلفة َكاَن ٌنوب عن سلٌمان بن حبٌب

كور فارس فاّتهمه أن ه احتجن المال لنفسه فضربه بالسٌاط ضربا  شدٌا  وأؼرمه المالَ َوَكاَن 

المورٌانً ٌكتب لسلٌمان فعزم سلٌمان َعلَى هتك المنصور بعد ضربه فخلّصه منه فاعتّدها 

لمهلّبً وتمّكن عند المنصور. المنصور للمورٌانً. ولّما ولً الخبلفة ضرب عنق سلٌمان ا

َوَكاَن إذا طلبه المنصور ٌدخل إلٌه َوَقْد أ رعدت فرائصه فؤتاه ٌوما  رسوله فتؽٌّر لونه ث م  خرج 

من عنده سالما  فقٌل لَه  فً  ذلك، فقال: زعم ناس أّن البازي قال للدٌك: َما فً األرض أقلّ 

أهلوك بٌضة  فٌحضنونك ث م  ٌخّرجونك َعلَى وفاء  منك فً  الحٌوان! قال: كٌؾ؟ قال: ٌؤخذك 

أٌدٌهم وٌطعمونك فً  أكفهم وتنشؤ بٌنهم حّتى إذا كبرت صرت ال ٌدنو لََك أحد إال اضطربت 

ّنا  فعلّمونً وألّفونً ث م   ؛ وأ خذت أنا من رإوس الجبال م س  وطرت من هنا إلى هنا وصّوت 

ه  إلى صاحبً، فقال لَه  الدٌك: إن ك لو رأٌت من ٌ خلى  عّنً وآخذ صٌدا  فً  الهواء وأجًء ب  

ي رأٌت  من الدٌوك لكنت أنفر مّنً! وأنتم لو  (ٖٖ٘)البزاة ف ً سفافٌدهم المعّدة للّشً مثل ال ذ 

علمتم َما أعلمه لَْم تتعّجبوا من خوفً مع َما ترون من تمّكن حالً. ث م  إّن المنصور فسدت 

ه  ونسبه إلى أخذ األ ٌّته فٌ  ّن أن ه ن ه  ظ  ٌْ موال وهّم أن ٌوقع ب ه  فتطاول َذل َك َوَكاَن كلّما دخل َعلَ

ه  سحرا  فكان  سٌوقع ب ه  ث م  ٌخرج سالما ، فقٌل إن ه َكاَن معه شًء من الدهن َكاَن َقْد عمل فٌ 

ٌّوب . ث م  إّن المنصور  هن أبً أ ه  فسار فً  العامة د  ٌْ أوقع ب ه  سنة ٌدهن ب ه  حاجبٌه إذا دخل َعلَ

 .(ٖٖٙ)"ثبلث وخمسٌن ومائة وعذبه وأخذ أمواله

 :محاور ربٌسة، هً ةكاٌة انقسم على ثبلثنلحظ أّن حدث الح

                                                           
 .2٘: االدبً السرد تحلٌل طرابق: ٌنظر (ٖٖٗ)
فُّودُ :  سفافٌدهم (ٖٖ٘) فُّود السَّ ٌنظر: لسان العرب،  .سفافٌد اوجمعه اللَّْحُم، اِبهِ  ٌُْشوى ُمَعقََّفة ُشَعب َذاتَ  َحِدٌَدةٌ : والسُّ

 .1ٕٔ/ٖمادة )سفد( : 
ٌّات:  (ٖٖٙ) ، ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕٓ، ٕٖٔ/ٗٔ، 1/21، ٕٔٓ/٘: . لبلستزادة ٌنظرٕٖٕ-ٖٕٔ/٘ٔالوافً بالوف

ٕٖ/ٖٔٔ-ٔٔٗ. 
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ة التً قضاها سلٌمان المورٌانً وزٌراً للمنصور، وٌمثل هذا : وٌرتبط حدوثه بالمدّ المحور االول

 من المنصور، فكان إذا طلبه ٌدخل إلٌه وقد ارتعدت فرابصه. المحور وصؾ خوؾ المورٌانً

: وٌرتبط حدوثه بإجابة المورٌانً عن سإاله عن سبب خوفه من المنصور بسرد المحور الثانً

 .ة تدور على لسان الحٌوان، فُتعلّق المحور األولواقعة خٌالٌ

ال المحور األّول ، وٌرتبط حدوثه : وٌتّم فٌه تعلٌق المحور الثانً والعودة إلى إكمالمحور الثالث

 بإٌقاع المنصور بالمورٌانً وتعذٌبه وأخذ أمواله.

وهكذا فإّن حدث الحكاٌة ٌتّم تقدٌمه باالنتقال من محور إلى آخر وبطرٌقة تتوازى فٌها 

الوقابع فً المحاور الثبلثة وتتطّور، فالعبلقات بٌن هذه الوقابع عبلقات تجاور ال عبلقات 

على مستوى متواٍز ولم ٌقتصر على أحدها من دون  ها،ّن التطّور شمل المحاور كلّ تسبٌب، إذ إ

اآلخر. وقد تضّمنت الحكاٌة عناصر أساسٌة لبناء مشهد تتوازى فٌه العناصر الموصوفة 

 )الشخصٌات وأفعالها( .
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ٌّة فً الحكاٌة :  -ٕ  بناء الشخص

تتجلى فاعلٌة الشخصٌة وقٌمتها فً ترابطها مع عناصر البناء السردي األخرى، إذ تعّد 

، (2ٖٖ)عنصراً مركباً تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلٌة بما فٌها اإلحداثٌات الزمانٌة والمكانٌة 

ٌّة  أهم مكونات العمل الحكابً، ألّنها تمّثل العنصر الحٌوي الذي " وكثٌراً ما ُتعّد الشخص

 .(1ٖٖ)ٌضطلع بمختلؾ األفعال التً تترابط وتتكامل فً مجرى الحكً"

ٌّات  اّدة حضورها فً عالم الم عن طرٌقوفً كتب )التراجم( للّصفدي تتنّوع الشخص

، إذ ترد بعض الشخصٌات محوراً فً الحكاٌة تدور حوله االحداث الحكابٌة ومدى تواترها فٌها

لٌلقً الضوء على جوانب الشخصٌات المحور فتعٌن ، وٌرد بعضها (1ٖٖ)فتإثر فٌها وتتؤثر بها 

، وبعضها ٌظهر وٌختفً فٌكون (ٖٓٗ)تفاعلها معها واحتكاكها بها  عن طرٌقالقارئ على فهمها 

 أمراً  أنواع لىع الشخصٌات توزٌع ٌكون هنا ، من(ٖٔٗ)دوره فً مجرى الحكً أقّل من ؼٌره 

ٌنا تقسٌمها ؤلذا ارت .(ٕٖٗ)فً الماّدة الحكابٌة  مشاركتها وفاعلٌة وضع الشخصٌة ٌجسده قابماً 

 :على اآلتً

ة  - أ ٌّ  : الرئٌسةالشخص

ًّ آخر، فهً  ٌّة التً تقود الفعل وتدفعه إلى االمام فً الحكاٌة وفً أّي عمل أدب هً الشخص

ٌّة  مركزٌة لها عمق واضح وأبعاد مرّكبة وتّطور مكتمل، وتكون قادرة  -أو شخصٌات -شخص

 . (ٖٖٗ)على إدهاش المتلقً ادهاشاً مقنعاً مرات عدة 

تكّشؾ شٌباً فشٌباً وتتطّور بتطور الحكاٌة مباشرة للمتلقً بل ت الربٌسةوال تبدو الشخصٌة 

ٌّة  نوأحداثها، وهذا التطور ٌحدث نتٌجة لتفاعلها المستمر مع االحداث، ولهذا تكو الشخص

، وكّل ما ٌدور فً الحكاٌة من احداث البّد أن ٌمسها المحور الذي تدور حوله الحكاٌة الربٌسة

 .(ٖٗٗ)من قرٌب أو بعٌد وٌإثر فً تكوٌنها 

                                                           
 . ٕٓ:  الشخصٌات ( -الزمن  -بنٌة الشكل الروابً ) الفضاء ٌنظر :  (2ٖٖ)
ٌّة البنٌات  - الراوي قال (1ٖٖ) ٌّة السٌرة فً الحكاب  .12 : الشعب
 .ٖٓٙ : الكرٌم القرآن فً القصة ٌنظر : سٌكولوجٌة (1ٖٖ)
 .ٓٗٔ:  العربٌة األمثال لكتب  السردٌة البنٌة فً دراسة  - األمثال سرد: ٌنظر  (ٖٓٗ)
ٌّة البنٌات  - الراوي ٌنظر : قال (ٖٔٗ) ٌّة :  السٌرة فً الحكاب  .1ٗالشعب
 .ٗٗٔ:  العربٌة األمثال لكتب  السردٌة البنٌة فً دراسة  - األمثال ٌنظر : سرد (ٕٖٗ)
ٌّة :  المصطلحات ٌنظر : معجم (ٖٖٗ)  .ٕٕٔ-ٕٔٔاألدب
 .1ٔ:  عبلمهاأصولها، اتجاهاتها، أ -دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة ٌنظر :  (ٖٗٗ)
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، ومنها يفً حكاٌات كتب )التراجم( للّصفد نتلّمس هذه الشخصٌة واضحة وٌمكن أن

ٌّة الشٌخ )شمس الدٌن الخابوري( فً الحكاٌة حكً عنه أّنه كان أٌام قراسنقر : " اآلتٌة شخص

بحلب مستوفً على األوقاؾ ٌهودي فضاٌق الفقهاء وأهل األوقاؾ وشدد علٌهم فشكوه إلى 

سعى وبرطلَ ثم تولى وعاملهم أشد من المرة األولى، فشكوه  قراسنقر وعزله، ثم إن الٌهودي

فعزله، ثم تولى فشكوه فعزله ثم سعى وتولى، فضاق الفقهاء وقالوا: ما لنا فً الخبلص منه 

ؼٌر الخطٌب شمس الدٌن، فجاءوا إلٌه فقال: ما أصنع بهذا الكلب ابن الكلب؟ فقالوا: ما له 

أن ٌؤخذ سجادته ودواة وأقبلما  وورقا  ومصحفا  على  ؼٌرك، فقال: ٌدّبر هللا. وأمر ؼبلمه

كرسً وقال له: توجه بهذا إلى كنٌسة الٌهود وافرش لً السجادة، وكان ذلك بعد عصر 

الجمعة، فحضر الشٌخ وجلس على السجادة وفتح المصحؾ من أوله وأخذ ٌقرأ فجاء الٌهود 

ذو وجاهة فضاق علٌهم الوقت  ورأوه وما أمكنهم ٌقولون له شٌئا  ألنه خطٌب البلد وهو

وأرادوا الدخول فً السبت وانحصروا، فقالوا له: ٌا سٌدي قد قرب أذان المؽرب، ونرٌد نؽلق 

الكنٌسة، فقال: أبٌت  فٌها ألنً نذرت أن أنسخ هذا المصحؾ هنا، فضاقوا وضجوا وقالوا: ٌا 

غ  سٌدي وهللا ما نطٌق هذا وؼدا  السبت، فقال: كذا اتفق وال بّد من المقام هنا إلى أن ٌفر 

المصحؾ، فدخلوا علٌه وقبلوا أقدامه وأقسموا علٌه فقال: وال بّد؟ قالوا: نعم. قال: التزموا لً 

بؤن تحّرموا هذا المستوفً حتى ال ٌعود ٌباشر األوقاؾ، فؤلزموا الدٌاَن أن حرم الٌهودي 

 .(ٖ٘ٗ)"واستراح المسلمون منه

فً الحكاٌة، وتحتل  الربٌسةابوري( الشخصٌة تمّثل شخصٌة الشٌخ )شمس الدٌن الخ

المساحة األكبر فٌها، قّدمها السارد بؤفعالها ومواقفها وتفاعلها مع األحداث، وكؤّن األحداث 

، فعن طرٌق أفعالها وإظهار حوارها مع الٌهودمرتبة لحصول حركة الشخصٌة الربٌسة و

فً الخبلص منه ؼٌر الخطٌب شمس الدٌن(  الذي دار بٌن الفقهاء أنفسهم )قالوا: ما لنا -الحوار 

ٌخ شمس الدٌن ذي تجلّت فً الحكاٌة شخصٌة الش -والحوار الذي دار بٌن شمس الدٌن والٌهود  

 ظهار، فمن الواضح أّن ما ورد فً الحكاٌة من صفات وحركات كان ؼرضه إالحكمة والتدبٌر

صّب فً حوض الكشؾ عن الشخصٌة الربٌسة، إذ إّن األحداث عملت باتجاهات مختلفة لت

 -الذٌن ضاق علٌهم الوقت وأرادوا الدخول بالسبت  -الشخصٌة الربٌسة التً ساومت الٌهود 

، توفً الٌهودّي من مباشرة األوقاؾببقابها فً الكنٌسة حّتى ٌتّم نسخ المصحؾ، أو حرمان المس

للشٌخ  بإٌكالهم هذه المهّمةلٌتّم لها األمر الثانً المتمّثل برؼبة الفقهاء فً الخبلص من الٌهودي 

                                                           
ٌّات :  (ٖ٘ٗ)  .1ٖ-2/1ٕالوافً بالوف



1ٓ 
 

احداث تكشؾ لنا عن . فتصرفات الشخصٌة وما ٌحٌط بها من شمس الدٌن بعد عجزهم عنها

ٌّة مركزٌة تقود الفنموها وتطورها  .عل وتدفعه إلى األمام فً الحكاٌة، فهً شخص

 ونجد فً حكاٌات كتب )التراجم( للّصفدي الكثٌر من الشخصٌات التً تدور حولها األحداث

بوصفها شخصٌات محورٌة، مثل شخصٌة ) محّمد بن حبش السهروردي، والخلٌل بن أحمد 

الفراهٌدي ، وأبو دالمة، و قٌس بن الملّوح، والشٌخ عثمان القُرٌري، وأبو العبلء المعّري، 

 .(ٖٙٗ)والمؽٌرة بن شعبة (

ٌّة : - ب  الشخصٌة الثانو

دهش المتلقً ابداً بما تقوله او ، تفتقد التركٌب وال تةوهً شخصٌة ثابتة ال تتطور مكتمل

ة على فهً ال تفاجا السرد، إذ إّن جمٌع ردود افعالها متوقعة تماماً، ألنها راكدة متحجر تفعله، 

ٌّر فً عبلقاتها بالشخصٌات االخرى فحسب، (2ٖٗ)االطبلق اثناء تقّدم الفعل ، " وإّنما ٌحدث التؽ

 .(1ٖٗ)أّما تصرفاتها فلها دابماً طابع واحد " 

الرؼم من أّن البطل هو المحور الذي تدور حوله كّل حكاٌة من حكاٌات كتب  وعلى

م فً مشاهدها شخصٌات أ ، خرى ثانوٌة تساعد فً نسج األحداث)التراجم( للّصفدي إاّل أّنها تقدَّ

ٌّة  إظهاروتسهم فً شد الوقابع بعضها إلى بعض و الشخصٌة الربٌسة، ومن الشخصٌات الثانو

: قال عبد هللا بن ٌعقوب: " اآلتٌة( فً الحكاٌة الّصفدي شخصٌة )الرشٌدحكاٌات )تراجم(  فً

: فكنت فٌها خمس عشرة سنة حبسه فً بئر وبنى علٌه قبة فقال أخبرنً أبً أّن المهدي

وكان ٌدلى لً كل ٌوم رؼٌؾ وكوز ماء، أوذن بؤوقات الصبلة فلّما كان فً رأس ثبلث عشرة 

 :[بسٌطال]أتانً آت فً منامً فقال

 (1ٖٗ)حنى على ٌوسؾ رب فؤخرجه    من قعر جب وبٌت حوله ؼمم

ثم أتانً ذلك  قال: فجهزت هلل تعالى وقلت أتانً الفرج ثم مكثت حوال ال أرى شٌئا  
 :[الطوٌل]اآلتً فؤنشدنً

 (ٖٓ٘)عسى فرج ٌؤتً به هللا أّنـــــه         له كل ٌوم فً خلٌقته أمـــر

 [:وافرال]ثم أتانً ذلك اآلتً بعد حول وقالقال ثم أقمت حوال آخر ال أرى شٌئا 

                                                           
ٌّات:  (ٖٙٗ) أعٌان العصر و ، ٕٗٗ/ٕٗو ،ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٗٔو ، ٖٕٗ/ٖٔ، و2ٖٕ-ٖٕٙ/ٌٕنظر: الوافً بالوف

 .ٕٕٓ-1ٕٔالشعور بالعور : و ، 1ٓٔ -2ٓٔنكت الهمٌان فً نكت العمٌان : و ، 1ٖٕ/ٖوأعوان النصر : 
ٌّة : المصطلحات ٌنظر : معجم (2ٖٗ)  .ٕٕٔ-ٕٔٔ األدب
 .1ٓٔ:  و نقددراسة  -االدب وفنونه  (1ٖٗ)
 .بعد طول البحث لم نعثر على قابل هذا البٌت (1ٖٗ)
ٌُنَسب إلى مجهول. ٌنظر:  (ٖٓ٘)  .ٖ٘ٔ: المحزون وراحة المسجون أنسقابل هذا البٌت ؼٌر معروؾ، إذ 
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 قرٌب   فـــرج   ه  فٌه         ٌكــــون وراءَ  الذي أمسٌت   عسى الكرب  

ٌ   فٌؤمن خائؾ   الؽرٌب   ًــه النائـ  وٌؤتً أهلَ           ـــــــــان  عَ  ك  فَ و
(ٖ٘ٔ) 

فظننت أنً أوذن بالصبلة فدلً لً حبل أسود وقٌل اشدده بتكك  فلما أصبحت نودٌت

ففعلت.  فلما أخرجونً وقابلت الضوء عشً بصري فانطلقوا بً فؤدخلت على الرشٌد فقٌل 

لً: سلم على أمٌر المإمنٌن، فقلت: السبلم علٌك ٌا أمٌر المإمنٌن ورحمة هللا وبركاته. 

ك ورحمة هللا وبركاته. الهادي؟ فقال: لست به. المهدي؟ فقال: لست به . فقلت: السبلم علٌ

فقلت: السبلم علٌك ورحمة هللا وبركاته. الرشٌد؟ فقال: ٌا ٌعقوب بن داود وهللا ما شفع فٌك 

أحد عندي ؼٌر أّنً حملت اللٌلة صبٌة لً على عنقً فذكرت حملك إٌاي على عنقك فرثٌت لك 

فاختار مكة فؤذن له  .ه وخٌره المقام حٌث ٌرٌدالذي أنت فٌه. ثّم إّنه رّد ماله إلٌ من المحلّ 

 .(ٕٖ٘)" حتى مات افؤقام به

فت لخدمة  ٌّة )الرشٌد( فً هذه الحكاٌة سوى شخصٌة ثانوٌة ُوظِّ فلم تكن شخص

الشخصٌة الربٌسة )ٌعقوب بن داود وزٌر المهدي( وكؤّنها سٌقت لتلقً الضوء علٌها وتظهرها 

، سج األحداثفكانت شخصٌة )الرشٌد( تساعد فً ن، سلوكها وتصرفاتها ظهاروتسهم فً إ

 الشخصٌة الربٌسة فً الحكاٌة. إظهاروتسهم فً شد الوقابع بعضها إلى بعض و

 )التراجم( للّصفدي شخصٌة الؽبلم ومن الشخصٌات الثانوٌة األخرى فً حكاٌات كتب

ٌّة سُ  لعنبري فً حكاٌة لٌم بن صالح افً حكاٌة )َسَفر القرطبً والقرافً إلى الفٌوم( ، وشخص

ٌّة زوجة الصاحب عّز الدٌن بن القبلنسً فً حكاٌة )عبد ) ٌّة(، وشخص األعشى وأحمد بن أم

 ...الؽنً بن عروة مع الصاحب عز الدٌن(
(ٖٖ٘). 

ٌّة :  - ث  الشخصٌة الهامش

ٌُل ٌّة التً  حظ ضعؾ حضورها فً نّص الحكاٌة ، فتتساوى مع عناصر وهً الشخص

ة فً تجسٌد وقابعها ، من دون أن تكون لها مٌزة أو اتصال مباشر تكمٌلٌة أخرى تعتمدها الحكاٌ

ٌّة  ، إّنما تكون مكتفًٌة بدوٍر )هامشً( ٌكّمل النص للحكاٌة الربٌسة -أو الشخصٌات  -بالشخص

وٌوّسع من فضابه فبل طاقة لها لئلسهام بّتحول الحدث أو كشؾ عناصره لمحدودٌة المعلومات 

                                                           
 .1٘: العذري الخشرم بن هدبة شعر. ٌنظر: الخشرم بن هدبةهذان البٌتان ل (ٖٔ٘)
ٌّات :  (ٕٖ٘) . وقد تكّررت هذه الحكاٌة بصٌؽة مختلفة قلٌبلً فً كتاب )نكت الهمٌان فً 2ٙ -1/2ٕ٘الوافً بالوف

 .ٕٖٔ - ٖٔٔنكت العمٌان( : 
ٌّات: ٌنظر :  (ٖٖ٘)  .2ٔٔ/ٖأعٌان العصر وأعوان النصر : ، ؤٙٔ/ٙ، 12/ٕالوافً بالوف
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ٌُلحظ(ٖٗ٘)المعطاة عنها على شخصٌة الـ)الؽلمان من أهل مكة( فً حكاٌة )الؽرٌض  . كما 

قالت له موالته الثرٌا: ٌا بنً! لو قعدت فً السوق واحترْفَت كان المؽّنً(، وهذا نّصها: " 

خٌرا  لك! قال: أجل! قالت: فؤي صنعة أحب إلٌك؟ قال: بٌع الفاكهة! فؤعطته دراهم واتخذ 

ٌبٌع وٌشتري، وجعل ؼلمان من أهل مكة ٌؤتونه  حانوتا  ومؤلها من أصناؾ الفواكه وجعل

وٌتحدثون عنده، وال ٌزال ٌطرح لهم شٌئا  من تجارته وٌحلؾ علٌهم أن ٌؤكلوه، فلم ٌلبث أن 

ال وعٌشك ٌا أمً ؟ قال: له موالته بعد أٌام: كم ربحت إلى هذه الؽاٌة تس ماله! فقالأتلؾ رأ

 .(ٖ٘٘) ..." وأفضٌت إلى بٌع ثٌابـك!، ما لً ربح! قالت: ذهب الربح ورأس المال

ٌُل   ٌّة )الؽلمان(  حظ علٌها ضعؾ حضورها فً نّص الحكاٌة من دون أن تكون لها مٌزة فشخص

 ،)هامشً( ٌكّمل النص وٌوّسع من فضابهحكاٌة، إّنما تكون مكتفًٌة بدورٍ أو سمة محددة فً ال

 المعلومات المعطاة عنها. لمحدودٌة ؛إلسهام بّتحول أحداث الحكاٌةا هً ؼٌر قادرة علىف

ومن الشخصٌات الهامشٌة االخرى فً حكاٌات كتب )التراجم( للّصفدي شخصٌات مالك بن 

أنس والحسن بن زٌد وأشراؾ أهل المدٌنة فً حكاٌة )ربٌعة األسدي مع أبٌه(، وشخصٌة 

البنٌن رسول معاوٌة فً حكاٌة )معاوٌة مع شعبة بن عرٌض(، وشخصٌة الخدم فً حكاٌة )أم 

(ٖٙ٘)بنت عبد العزٌز زوجة المتوكل مع عشٌقها وّضاح(
. 

 بناء الزمن فً الحكاٌة :  -ٖ

فً بناء  لقد أولت الدراسات النقدٌة الحدٌثة اهتماماً كبٌراً بالزمن كونه ٌشّكل عنصراً اساسٌاً 

العنصر الذي  الزمن ٌمّثل، ف(2ٖ٘)السردي منه إذ " ال سرد بدون زمن "  النص االدبً ، ال سٌما

 .(1ٖ٘) السرد قٌماً جمالٌة وداللٌة نحم، عن طرٌق ٌسهم فً مجراها الذي ٌنتظم عملٌة السرد و

وقد اعتنىى الشىكبلنٌون بعنصىر الىزمن ، انطبلقىاً مىن ثنابٌىة المتن/المبنىى الحكىابً ، فىالمتن 

ل ، أي أنهىا الحكابً هو مجموع األحداث المتصىلة فٌمىا بٌنهىا التىً ٌقىع إخبارنىا بهىا خىبلل العمى

ٌّة كما وقعت فعبلً فً تسلسلها الزمنً ، أّما المبنى الحكابً فٌتىؤلؾ مىن األحىداث  األحداث الحكاب

إنتىاج للمىتن الحكىىابً ، أي أّنىه ٌمّثىل إعىادة (1ٖ٘)نفسىها ، لكّنىه ٌراعىً نظىام ظهورهىا فىً العمىل 

ٌّة عاّمة على التفرٌق بٌن جبشكل متفّرد. وقد در : زمىن فً السرد هما زمنٌنت الدراسات السرد

                                                           
 .1ٔالسرد فً مقامات الهمذانً : ٌنظر :  (ٖٗ٘)
ٌّات : الوافً  (ٖ٘٘)  .ٗٗٔ/1ٔبالوف
ٌّات:  (ٖٙ٘)  .1/2ٔٔ و 1ٕ/ٙٔو  ٙٙ/ٌٗٔنظر : الوافً بالوف
 .2ٔٔ:  بنٌة الشكل الروابً (2ٖ٘)
 .21: (دكتوراه أطروحة)، نموذجاً  البخبلء – الجاحظ عند السردٌنظر :  (1ٖ٘)
ٌّة المنهج الشكلً ) نصوص الشكبلنٌٌن الروس ( :  (1ٖ٘)  .1ٌٓٔنظر : نظر
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، وٌىراد بىزمن القصىة : الىزمن الطبٌعىً الىذي تسىٌر (ٖٓٙ)القّصة، وزمن الحكاٌة أو زمن السىرد 

أّما  .وٌقابل زمن القصة المتن الحكابً ،األحداث على أرض الوجود بواقعٌة على وفقه مجرٌات

زمن الحقٌقىً فىً زمن الحكاٌة )زمن السرد( : فهو الزمن الزابؾ أو الكىاذب الىذي ٌقىوم مقىام الى

، وهىىو الىىزمن الىىذي ٌىىتحّكم فٌىىه السىىارد فٌسىىتطٌع تسىىٌٌره علىىى وفىىق رإاه الخاّصىىة ، (ٖٔٙ)القىىصّ 

 وٌقابل زمن الحكاٌة المبنى الحكابً .

من هنا ٌمكننا الحدٌث عن حركتٌن أساسىٌتٌن للسىرد الحكىابً مىن حٌىث تعاملىه مىع الىزمن، 

بىوتٌرة سىرد  الحركةة الثانٌةة ، وتىرتبطٌىةبنسق ترتٌب األحىداث فىً الحكا الحركة األولىتتصل 

 األحداث فً الحكاٌة من حٌث درجة سرعتها أو بطبها.

 الترتٌب : - أ

لواقىع ، وترتٌىب وٌراد به التنافر الزمنً القابم بٌن الترتٌب المفتىرض لوقىوع األحىداث فىً ا

ىىة(ٕٖٙ)حىىدوثها فىىً السىىرد  ٌّ أّنهىىا تىىؤتً علىىى وفىىق تسلسىىل زمنىىً  ، فاألصىىل فىىً المتوالٌىىات الحكاب

متصاعد ٌسٌر باألحداث نحو نهاٌتها المرسومة فً ذهن السارد، علىى أّن اسىتجابة الحكاٌىة لهىذا 

ٌّة أكثر مّما هً واقعٌةالتتابع الطبٌعً فً عرض األحداث حال قىد  ، ألّن تلك المتوالٌاتة افتراض

، أو لتسترجع أحىداثاً حصىلت فىً الماضىً ، إذ تعود إلى الوراءً للسردتبتعد عن المجرى الخطّ 

. وعلى هىذا تنىدرج تحىت مسىتوى (ٖٖٙ)تقفز إلى األمام لتستبق ما هو آٍت أو متوقع من األحداث 

 .هما: االسترجاع واالستباق ،تقنٌتان مهمتانالترتٌب 

 : االسترجاع  -ٔ

حىدثت ة وقىابع ، السىتعادالماضىً هو مفارقٌة زمنٌة ٌعود بوساطتها السارد بقارئ نصىه إلىى

، تلىك اللحظىة التىً ٌتوقىؾ فٌهىا القىص الزمنىً لمسىاٍق مىن األحىداث لٌفسىح قبل اللحظىة الراهنىة

 :. وٌنقسم االسترجاع على قسمٌن(ٖٗٙ)المجال لعملٌة االسترجاع 

ٌّة ، تبدأ وتنتهً قبىل نقطىة  أحدهما : استرجاع خارجً " ٌعالج أحداثاً تنتظم فً سلسلة سرد

 ، أي ٌعود فٌه السارد إلى البداٌات األولى لما قبل القّص .(ٖ٘ٙ)البداٌة المفترضة للحكاٌة " 

نقلت من خةط عةبلء ومن نماذج ذلك ما ٌسوقه الصفدي فً حكاٌة )الهندي المعّمر(، ٌقول " 

دٌن أبً عبد هللا محمد بةن الدٌن علً بن مظفر الكندي... أخبرنا الشرٌؾ قاضً القضاة نور ال

ن بن محمد قال: كنت فً زمن الصبا وأنا ابن سبع عشرة ... قال: أخبرنً جدي الحسٌالحسٌن

                                                           
ٌّات :  ٘ٗالحكاٌة ) بحث فً المنهج ( : ٌنظر : خطاب  (ٖٓٙ)  .ٕٙ، وٌنظر : قاموس السرد
 .ٙٗ:  ( المنهج فً بحث)  الحكاٌة خطابٌنظر :  (ٖٔٙ)
ٌّات :  (ٕٖٙ)  .ٌٓٗٔنظر : قاموس السرد
 .ٕٙ، وٌنظر : الزمن النوعً وإشكالٌة النوع السردي :  1ٌٔٔنظر : بنٌة الشكل الروابً :  (ٖٖٙ)
 .ٕ٘السردي ) معجم المصطلحات ( : ٌنظر : المصطلح  (ٖٗٙ)
 .ٖٙ : السردي النوع وإشكالٌة النوعً الزمن (ٖ٘ٙ)
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د الهنةد فةً سنة أو ثمانً عشرة سنة سافرت مع أبً محمد وعمً عمر من خراسةان إلةى بةبل

تجارة، فلما بلؽنا أوائل ببلد الهند وصلنا إلى ضٌعة مةن ضةٌاع الهنةد، فعةرج أهةل القافلةة نحةو 

الضٌعة ونزلةوا بهةا وضةج أهةل القافلةة. فسةؤلناهم عةن الشةؤن فقةالوا: هةذه ضةٌعة الشةٌخ َرَتةن 

ّمر عمرا  خارجةا  عةن العةاد به الناس وسّموه بالمعّمر لكونه ع  ة. فلمةا نزلنةا اسمه بالهندٌة وعر 

ةةل خلقةةا  عظٌمةةا  وتحتهةةا جمةةع عظةةٌم مةةن أهةةل  خةةارج الضةةٌعة رأٌنةةا بفنائهةةا شةةجرة عظٌمةةة ت ظ 

الضٌعة فتبادر الكلّ نحةو الشةجرة ونحةن معهةم، فلمةا رآنةا أهةل الضةٌعة سةلمنا علةٌهم وسةلموا 

ا الزنبٌةل علٌنا. ورأٌنا زنبٌبل  كبٌرا  معلّقا  فً بعض أؼصان الشجرة فسؤلنا عن ذاك فقةالوا: هةذ

مرتٌن ودعا له بطول العمةر سةت مةرات. فسةؤلنا جمٌةع  (ملسو هيلع هللا ىلص)فٌه الشٌخ رتن الذي رأى النبً 

وما ٌروي عنه. فتقدم شٌخ  (ملسو هيلع هللا ىلص)أهل الضٌعة أن ٌنزل الشٌخ ونسمع كبلمه وكٌؾ رأى النبً 

مةن أهةةل الضةةٌعة إلةةى الزنبٌةةل وكةان ببكةةرة فؤنزلةةه فةةإذا هةةو مملةوء بةةالقطن والشةةٌخ فةةً وسةةط 

فتح رأس الزنبٌةل وإذا الشةٌخ فٌةه كةالفرس فحسةر عةن وجهةه ووضةع فمةه علةى أذنةه القطن. ف

( وقةد سةؤلوا ملسو هيلع هللا ىلص) النبةً وقال: ٌا جداه، هإالء قوم قد قدموا من خراسان وفٌهم شةرفاء أوالد

ومةاذا قةال لةك. فعنةد ذلةك تةنفس الشةٌخ وتكلةم بصةوت  (ملسو هيلع هللا ىلص)أن تحدثهم كٌؾ رأٌت رسول هللا 

سمع ونفهم كبلمه. فقال: سافرت مع أبةً وأنةا شةاب مةن هةذه كصوت النحل بالفارسٌة ونحن ن

الببلد إلى الحجاز فً تجارة. فلما بلؽنا بعةض أودٌةة مكةة وكةان المطةر قةد مةؤل األودٌةة بالسةٌل 

فرأٌت ؼبلما  أسمر اللون ملٌح الكون حسن الشمائل وهو ٌرعى إببل  فً تلك األودٌةة وقةد حةال 

خةوض السةٌل لقوتةه. فعلمةت حالةه فؤتٌةت إلٌةه وحملتةه السٌل بٌنه وبٌن إبله وهو ٌخشةى مةن 

وخضت السٌل إلى عند إبله من ؼٌر معرفة سابقة. فلمةا وضةعته عنةد إبلةه نظةر إلةً وقةال لةً 

بالعربٌة بارك هللا فً عمرك، بارك هللا فً عمرك، بةارك هللا فةً عمةرك. فتركتةه ومضةٌت إلةى 

ن أمةةر التجةةارة وعةةدنا إلةةى الةةوطن. فلمةةا سةةبٌلً إلةةى أن دخلنةةا مكةةة وقضةةٌنا مةةا كنةةا أتٌنةةا لةةه مةة

تطاولت المدة على ذلك كنا جلوسا  فً فناء ضٌعتنا هةذه لٌلةة مقمةرة ورأٌنةا لٌلةة البةدر والبةدر 

فً كبد السماء إذ نظرنا إلٌه وقد انشق نصفٌن فؽرب نصؾ فً المشرق ونصةؾ فةً المؽةرب 

لك ؼاٌة العجب ولةم نعةرؾ لةذلك إلى أن التقٌا فً وسط السماء كما كان أول مرة. فعجبنا من ذ

سببا . وسؤلنا الركبان عن خبر ذلك وسةببه فؤخبرونةا أن رجةبل  هاشةمٌا  ظهةر بمكةة وادعةى أنةه 

رسةةول مةةن هللا إلةةى كافةةة العةةالم وأن أهةةل مكةةة سةةؤلوه معجةةزة كمعجةةزة سةةائر األنبٌةةاء وأنهةةم 

نصفه فً الشرق ثم اقترحوا علٌه أن ٌؤمر القمر فٌنشق فً السماء وٌؽرب نصفه فً الؽرب و

ٌعود إلى ما كان علٌه. ففعل لهم ذلك بقدرة هللا تعالى. فلما سةمعنا ذلةك مةن السةفار اشةتقت أن 

أرى المذكور فتجهزت فً تجارة وسافرت إلى أن دخلةت مكةة وسةؤلت عةن الرجةل الموصةوؾ. 

ا  فدلونً على موضعه فؤتٌت إلى منزله واستؤذنت علٌةه فةؤذن لةً ودخلةت علٌةه فوجدتةه جالسة
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فً صدر المنزل واألنوار تةتؤلأل فةً وجهةه وقةد اسةتنارت محاسةنه وتؽٌةرت صةفاته التةً كنةت 

أعهدها فً السفرة األولى فلم أعرفه. فلما سلمت علٌه نظر إلً وتبسم وعرفنً وقال: وعلٌةك 

السبلم، ادن منً. وكان بٌن ٌدٌه طبق فٌه رطب وحوله جماعة من أصحابه كالنجوم ٌعظمونه 

فتوقفةةت لهٌبتةةه فقةةال ثانٌةةا : اْدن  مّنةةً وكةةل، الموافقةةة مةةن المةةروءة والمنافقةةة مةةن وٌبجلونةةه. 

الزندقةة. فتقةدمت وجلسةت وأكلةت معهةم الرطةب وصةار ٌنةاولنً الرطةب بٌةده المباركةة إلةةى أن 

ناولنً ست رطبات من سوى ما أكلت بٌدي. ثم نظر إلً وتبسم وقةال لةً: ألةم تعرفنةً؟ قلةت: 

. فقال: ألم تحملنً فً عام كذا وجةاوزت بةً السةبٌل حةٌن حةال السةٌل كؤنً ؼٌر أنً ما أتحقق

بٌنً وبٌن إبلً. فعند ذلك عرفته بالعبلمة وقلت له: بلى وهللا ٌا صبٌح الوجه. فقةال لةً: امةدد 

إلً ٌدك. فمددت ٌدي الٌمنى إلٌه فصةافحنً بٌةده الٌمنةى وقةال لةً: قةل أشةهد أن ال إلةه إال هللا 

ورسوله. فقلت ذلك كما علمنً فسر بذلك. وقةال لةً عنةد خروجةً مةن  وأشهد أن محمدا  عبده

عنده: بارك هللا فً عمرك، بارك هللا فةً عمةرك، بةارك هللا فةً عمةرك. فودعتةه وأنةا مستبشةر 

( وبارك فً عمري بكل دعوة مائةة سةنة، وهةا ملسو هيلع هللا ىلص)بلقائه وباإلسبلم. فاستجاب هللا دعاء نبٌه 

ازداد فً عمري بكل دعوة مائة سنة، وجمٌع من فً  عمري الٌوم نٌؾ وست مائة سنة، لسنة

هةذه الضةةٌعة العظٌمةة أوالد أوالد أوالدي وفةةتح هللا علةً وعلةةٌهم بكةل خٌةةر وبكةل نعمةةة ببركةةة 

 .(ٖٙٙ)" (ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا )

ٌٌّن ، ٌتحّقق األّول من ِقَبل )الحسىٌن بىن محمىد( ، إذ  تتضّمن هذه الحكاٌة استرجاعٌن خارج

خارجً ٌقوم به )الحسٌن بن محمد( باسىترجاع ماضىٌه بىالعودة إلىى أٌىام  تبدأ الحكاٌة باسترجاعٍ 

، ُمْفَتِتحاً كبلمه بعبارة )ُكْنُت )الشرٌؾ قاضً القضاة نور الدٌن( ، موّجهاً كبلمه إلى حفٌدهباالصِّ 

( التىىً ُتعٌىىد بىىدورها القىىارئ إلىىى ذلىىك الماضىىً، حٌىىث ٌتجىىاوز هىىذا المقطىىع فىىً زمىىن الّصىىبا

 انطبلق السرد األصلً المتمّثلة بإخبار الجّد حكاٌته لحفٌده .ة مدّ االسترجاعً 

ٌّة بؤّنه زمن ؼراببً ارتبط بمعجزة ال ٌُلحظ على الزمن الذي عاشته الشخص رسىول )صىلّى و

ْولَىد مىن )الحسىٌن بىن محمىد((، فاالسترجاع الخارجً الذي تّم عىن طرٌىق هللا علٌه وآله وسلّم ٌُ  ،

، ومّما ٌقّدمه ل ) صلّى هللا علٌه وآله وسلّم (لى زمن الرسوآخر ٌصل إ خارجً داخله استرجاع

هىىذا االسىىترجاع الثىىانً للىىنّص هىىو إعىىادة عىىرض أحىىداث سىىابقة للمحكىىً األّول وتزوٌىىد القىىارئ 

 بمعلومات جدٌدة تساعده فىً فهىم مىا جىرى مىن أحىداث، حٌىث ٌبىدو خىط الىزمن هنىا سىابراً إلىى

ّمر( لما جرى له فً سفره مع أبٌه فً شىبابه مىن لقىاء ، عبر استعادة )الهندي المعالخلؾ بانتظام

له مع ؼبلٍم )أسمر اللون حسن الشمابل ٌرعى إببلً فً بعض األودٌة وقد حال السٌل بٌنه وبٌن إب

ة بىه، دون معرفىة مسىبقمىن  ، وٌذكر مسىاعدته لهىذا الؽىبلم وهو ٌخشى من خوض السٌل لقوته(
                                                           

ـــا (ٖٙٙ) ٌّ  .2ٔ/ٙٔ، ٕٕ٘-ٕٕٗ/1، ٗٗٔ -ٖٗٔ/ 1، ٔ٘/ ٖ. لبلستزادة، ٌنظر: 1ٙ -1ٙ/ ٗٔت: الوافً بالوف
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صىلّى هللا علٌىه وآلىه وسىلّم( بعىد إعبلنىه بؤّنىه  ل منىزل الرسىو ، ثم مجٌبه إلىورجوعه من سفره

ٌّة، ( وقٌىام الرسىول واجتماعه بالرسول )صلّى هللا علٌه وآله وسىلّم مرسل من هللا إلى كافة البشر

ٌّة )الهنىىدّي المعّمىىر(،  بالىىدعاء لىىه... ٌىىتّم كىىّل ذلىىك عبىىر االسىىترجاع الخىىارجً مىىن ِقَبىىِل شخصىى

ٌّة ج أحداثاً تنتظماالسترجاع الذي ٌعال ، تبدأ وتنتهىً قبىل نقطىة البداٌىة المفترضىة فً سلسلة سرد

 للحكاٌة . 

من االسترجاع فهىو : اسىترجاع داخلىً ٌىتّم مىن داخىل الحكاٌىة إلىى داخلهىا،  اآلخرأّما القسم 

ٌّة تهدؾ إلى ترتٌب األحىداث ٌُنظر الٌه بوصفه آلٌة زمن ، أي (2ٖٙ)داخىل إطىار الحكاٌىة الزمنىً و

 البداٌات األولى لما بعد القص.ٌعود فٌه السارد إلى 

( فىً سول )صلّى هللا علٌىه وآلىه وسىلّمومن نماذج االسترجاع الداخلً ما جاء على لسان الر

فىىاً للرجىىل الهنىىدي بنفسىىه )ألىىم تحملنىىً فىىً عىىام كىىذا (1ٖٙ)حكاٌىىة )الهنىىدّي المعّمىىر( السىىابقة  ، معرِّ

تضمناً زمن هذا االسترجاع م ، حٌث ٌكونٌل حٌن حال السٌل بٌنً وبٌن إبلً(وجاوزت بً السب

 .ما قبل زمن القصّ  ، وال ٌتعّداه إلىفً اإلطار الزمنً للحكاٌة

ة أحمىد بىن هىارون الرشىٌد مىع ( فىً حكاٌىومثله ما جاء على لسان )عبد هللا بن الفرج العابد

كر والده ره فلما كان اللٌل مشً معً ]الرشٌد[ وحده وجلس على قب، إذ ٌقول: ) (1ٖٙ)، السابقة الذِّ

ىىا، حٌىىث ٌمّثىىل هىىذا المقطىىع اًء شىىدٌداً فلمىىا طلىىع الفجىىر رجعنىىا(وبكىىى بكىى ٌّ ، ٌكىىون اسىىترجاعاً داخل

. وٌسىهم هىذا االسىترجاع فىً إلقىاء دون أن ٌتجىاوزهمتضّمناً داخىل االطىار الزمنىً للحكاٌىة مىن 

 الضوء على الحوادث السابقة التً مّر بها عبد هللا العابد مع الرشٌد.

القول أّن حكاٌات كتب )التراجم( للّصفدي هً فً الواقع عبارة عن استرجاع ٌمكننا  ومن َثمَّ 

كبٌر جاء به الّصفدي على وفق ترتٌب خاص فً تراجمه ، ولعّل ذلك ٌتضح من كثرة استعماله 

 لصٌؽة الفعل الدال على الماضً فً حكاٌاته عامة ، معتمداً على النقل مّمن سبقوه .

 االستباق : -ٕ

ٌّة تتمّثىىل فىىً إٌىىراد أحىىداث سىىابقة علىىى أاالسىىتباق هىىو  ىىة سىىرد ٌّ وانهىىا، أو اإللمىىاح الٌهىىا عمل

، أي القفىىز إلىىى األمىىام الستشىىراؾ مسىىتقبل األحىىداث والتطلىىع إلىىى مىىا سٌحصىىل مىىن (2ٖٓ)مسىىبقاً 

ٌّة لبلستباقمستجّدات فً الحكاٌة ، وٌمّثل هذا االستشراؾ والتط  ظهر. ولعّل ألّع الوظٌفة األساس

                                                           
 2ٖ : السردي النوع وإشكالٌة النوعً الزمنٌنظر :  (2ٖٙ)
ٌّات: لبلستزادة ٌنظر: الوافً  (1ٖٙ)  .1٘/ٕ٘، ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٙٔ،  21-1/21، ٗٔٔ/2 ،ٙ-٘/2، 1ٗ-1ٖ/ٖبالوف
 من البحث. ٓ٘ص ٌنظر :  (1ٖٙ)
 .1ٌٙٔنظر : المصطلح السردي ) معجم المصطلحات ( :  (2ٖٓ)
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ٌّةرد االستباقً هو كون المعلومات ما ٌنماز به الس ، فلٌس هنىاك مىا التً ٌقّدمها ال تتصؾ بالٌقٌن

 .(2ٖٔ)ٌإّكد حصول الحدث ما لم ٌتّم قٌامه بالفعل 

محمد بن قابد مع الزرزور الواعظ وهذا نّصها  الشٌخ الزاهدوٌمكن أن نتمّثل هذا فً حكاٌة 

ٌ ْحَمل فً  "... ٌ عةَرؾ  (4ٕٖ)محفة إلى الجامع. قدم أَواَنةاأ قعد ]محمد بن قائد[ زمانا  فكان  واعةظ  

بالزرزور فجلس بالجامع وذكةر الصةحابة بسةوء فلةم ٌنكةر علٌةه فحملةوا الشةٌخ إلٌةه فقةال لةه: 

ج ةم  انزلْ ٌا كلب  أنت ومن تعتّز بةه! وكةان ٌةّدعً إلةى سةنان مقةّدم اإلسةماعٌلٌة فثةار العةوام ور 

بعث إلٌه رجلٌن فً زّي الصةوفٌة فؤقامةا عنةده فةً الزرزور وهرب من القتل . فٌقال إّن سنانا  

الرباط تسعة أشهر ال ٌعرفهما فلما كان ٌوم األربعاء قال ألصحابه: ٌحدث ههنا حادثة عظٌمة، 

ةاه  ٌّ ٌ جةَرى نصةٌب  ب ْعنةً إ وكان عنده للناس ودائع فردها وقال لخادمه: ٌا عبد الحمٌد لةك فٌمةا 

فقةةال: مةةا أبٌعةك نصةةٌبً بالجنةةة، فلّمةا كةةان ٌةةوم  -بةاط والدولةةة بسةتان إلةةى جانةةب الر -بالدولةة 

ح فً ٌده  الجمعة وثب الصوفٌان على الشٌخ فقتبله وقتبل خادمه عبد الحمٌد وهربا فلقٌهما فبل 

َمر  
 .(2ٖٗ)"  فقتلهما (2ٖٖ)

ٌُمّثل قىول الشىٌخ محمىد بىن قابىد )ٌحىدث ههنىا حادثىة عظٌمىة( اسىتباقاً لؤلحىداث جىاء فىً  إذ 

صىىدرت علىى لسىان الشىىٌخ بحىدوث شىًء عظىىٌم، وكؤّنىه ٌتنّبىؤ بمىىا سٌحصىل لىىه ( نبىوءةصىورة )

، وبالفعىل تتحّقىق هىذه النبىوءة أو الودابع التً فً عنقىه ألصىحابها ولخادمه الحقاً مّما ٌجعله ٌردّ 

ٌِن الذٌِن بعثهما سنان . ٌّ ٌُقتل الشٌخ وخادمه من ِقَبل الصوف  هذا التوقع، إذ 

ان بىىن حطىىان الخىىارجً حٌىىث نىىزل علىىى َرْوح بىىن زنبىىاع مىىا جىىاء فىىً حكاٌىىة عمىىر نظٌىىرهو

ٌُسىامر عبىد الملىك بىن  الجذامً، ولم ٌكن روح ٌعرؾ عمران وإنمىا كىان ٌسىمع بىه، وكىان روح 

مروان ، وٌعود إلى منزله فٌنشد عمراَن ما ٌكون قد سمعه من عبد الملك فٌجد عمران ٌحفظ كّل 

عندي ضٌفا  من األزد مةا سةمع مةن أمٌةر المةإمنٌن إّن ما ٌقوله ، فقال روح لعبد الملك لٌلة : " 

. فقةةال عبةةد الملةةك: أحسةةبه عمةةران بةةن قةةال: أخبرنةةً بةةبعض أخبةةاره. فةةؤخبره. فإاّل عرفةةه شةةٌئا  

، فلمةا خةرج أّن عمةران قالهمةا ، ولةم ٌعلمةابٌتٌن قالهما عمران فً ابن ملجةم حطان. ثّم تذاكرا

، وقائلهما ، فقال عمران: هذان ٌقولهما  روح من مسامرة عبد الملك سؤل عمران عن البٌتٌن

عمران بن حطان ٌمدح بهما عبد الرحمن بن ملجم، قاتل علً بن أبً طالب... فرجع إلةى عبةد 

 : إنّ لةه ، وقةالً بةه. فرجةعالملك وأخبره بذلك، فقال له عبد الملك: اعلم أّنه عمران نفسه فؤتن

                                                           
 .ٖٖٔ - ٕٖٔ : الروابً الشكل بنٌةٌنظر :  (2ٖٔ)
 جهة من فراسخ عشرة بؽداد وبٌن بٌنها بؽداد ، ُدجٌل نواحً من ، والشجر البساتٌن كثٌرة بلٌدةهً  : أَواَنا (2ٕٖ)

 2ٕٗ/ٔ. ٌنظر : معجم البلدان :  أشعارهم فً الشعراء ٌذكرها ما وكثٌراً ،  َتكرٌت
 . 2ٓٔ/٘:  . ٌنظر : لسان العرب ، مادة )مرر( َمْقِبُضها وأ الِمْسحاةُ  :الَمرُّ  (2ٖٖ)
ٌّات :  (2ٖٗ)  .ٕٔ٘ - ٕٓ٘/ٗالوافً بالوف
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، فامض فإنً آت  أن أسؤلك هذا فاستحٌٌت: قد أردت أن ٌراك. فقال عمران أمٌر المإمنٌن أحبّ 

. فمضى روح إلى عبد الملك وأخبره، فقال له عبد الملك: أمةا إنةك سةترجع فةبل تجةده. كفً إثر

 .(2ٖ٘)" ، فوجد عمران قد ارتحلروح فرجع

، ٌتمّثىل ان من ِقَبِل عبد الملك بىن مىروان، ٌتحّققة استباقٌِن لؤلحداثحٌث نجد فً هذه الحكاٌ

األّول بقوله: " أحسبه عمىران بىن حطىان"، إذ ٌتوّقىع عبىد الملىك أن هىذا الضىٌؾ الىذي االستباق 

الستباق الثىانً فٌتمّثىل بقولىه: ، أما اران، وبالفعل ٌتحّقق هذا التوقعنزل على روح ما هو إاّل عم

، عنىىدما ٌرجىىع روح إلىىى منزلىىه فٌجىىد ، وهىىذا التوقىىع ٌتحّقىىق اٌضىىاً أمىىا إنىىك سىىترجع فىىبل تجىىده ""

 قد ارتحل. عمران

ٌُلَحظ على أكثر الحكاٌىات ا ، قلّىة االسىتباقات قٌاسىاً لىواردة فىً كتىب )التىراجم( للّصىفديوما 

 باالسترجاعات الواردة فٌها.

 المّدة )الدٌمومة( :   - ب

ٌتمّثل تحلٌل مدة النّص الحكابً فً ضبط العبلقة الزمنٌة التً تربط بٌن زمن الحكاٌة الىذي 

األسىطر والجمىل ... وبىٌن طىول الىّنص الىذي ٌقىاس بوالسىاعات واألٌىامثوانً والىدقابق ٌقاس بىال

ٌّة ٌحىددها جٌىرار (2ٖٙ)والفقرات والصفحات . وٌترتب على هذا الضبط تولّد أربىع حركىات سىرد

)التلخىٌص(  ، تعمل اثنتان منها علىى تسىرٌع السىرد بىاختزال الىزمن وتقلٌصىه وهمىا(22ٖ)جٌنٌت 

، وهمىا )الحىوار( بطبة السرد وتهدبتىه بتعطٌىل الىزمنت و)الحذؾ(، وتعمل االثنتان األخرى على

 و)الوصؾ(. وسنقؾ عند كّل منها باختصار.

ٌّتٌن هما : عن طرٌق: وٌتّم ذلك  تسرٌع السرد*   حركتٌن سرد

 :  التلخٌص .ٔ

ىىة طوٌلىة مىدّ رد فىىً بضىع أسىىطر أو بضىع فقىىرات لالتلخىٌص هىىو سى ٌّ تمتىىّد لعىدة أٌىىام أو ة زمن

ٌُجمىىل فىىً (21ٖ)ذكىىر لتفاصىىٌلهادون مىىن ، تشىىهور أو سىىنوا ، فمىىا ٌحىىدث فىىً شىىهور وسىىنوات 

ىىة ُتهىىٌمن علٌهىىا صىىٌؽة الىىراوي ال ٌّ علىىٌم الىىذي ٌىىرى سىىطور. وتمتىىاز الخبلصىىة بؤّنهىىا حركىىة زمن

 .(21ٖ)، ُمجمبلً لنا ما ٌراه مهّماً األحداث من الخارج

، ٌقىىول الىىك بىىن أسىىماء الفىىزاري مىىع الحّجىىاجومىىن نمىىاذج التلخىىٌص مىىا ورد فىىً حكاٌىىة م

بعةد حةبس طوٌةل فةً ، كان الحجاج قد ولى مالكةا، بعةد ان تةزوج اختةه هنةدا  الراوي/الّصفدي " 

                                                           
، ٔٙٔ/ٙ، 1ٕٕ-1ٕٕ/٘، ٕٔ٘- ٕٓ٘/ٗ، 1ٗ - 1ٖ/ٖ، لبلستزادة ٌنظر: ٘٘ - ٗ٘/ٖٕوافً بالوفٌات: ال (2ٖ٘)

ٔ1/ٔ٘2، ٕ٘/ٖٔ-ٔٗ. 
 1٘:  وتطبٌقاً  تحلٌبلً  القصة نظرٌة إلى مدخلٌنظر :  (2ٖٙ)
 . ٕٕٔ - 1ٓٔ ( : المنهج فً بحث)  الحكاٌة خطابٌنظر :  (22ٖ)
 .1ٓٔ : ( المنهج فً بحث)  الحكاٌة خطاب:  ٌنظر (21ٖ)
 . 2ٕٕ:  والتقنٌات والوظابؾ، المكونات، - الصوفً القصص فً السرد بنٌةٌنظر :  (21ٖ)



11 
 

أخةةرى  ٌانةةة، وظهةةرت علٌةةه خبله بعةةد ذلةةك وطالةةت أٌامةةه بؤصةةبهان، ثةةّم خةةخٌانةةة ظهةةرت علٌةةه

، ففىً (1ٖٓ)"، ولم ٌزل متوارٌا  حتةى تةوفً الحّجةاج نهرب من السجو ...، وناله مكروهبسهفح

اتىه ، إذ هذه األسط ٌّ ٌّة النّص مقارنة بالزمن الطوٌىل الىذي ٌتضىّمنه فىً ط ر القلٌلة نبلحظ محدود

ٌُجمل لنا فً هذه األسطر القلٌلة مىا ٌىراه مهّمىاً مىن األحىداث  استطاع الصفدي/ الراوي العلٌم أن 

سىه ، ثىّم حبأصىبهان بعىد حىبٍس دام لمىّدة طوٌلىة، إذ واّله علىى لتً جرت لمالك من ِقَبِل الحّجىاجا

. فحٌاة وٌبقى متوارٌاً حتى وفاة الحّجاج، ثّم ٌهرب من السجن مّرة أخرى فً خٌانة ظهرت علٌه

 ، مّما أسهم فً تسرٌع اإلٌقاع السردي للزمن .سنٌن طوٌلة ُتختصر فً ثبلثة أسطر

ىة )الخبلصىةوكثٌىراً مىا نجىىد الّصىفدي فىً أخبىىاره وحكاٌا ٌّ ، بوصىىفه (1ٖٔ) (تىه ٌعتمىد علىىى تقن

اً باألحىىداث ٌجمىىل مىىا رآه أو سىىمعه أو نقلىىه للقىىارئ، فاسىىحاً المجىىال لىىه كىىً ٌىىربط سىىارداً علٌمىى

 األحداث وٌوصل بٌنها بخٌط السرد.

 الحذؾ :  .ٕ

ٌّة الثانٌة التً ٌوّظفها الراوي لزٌادة سىرعة السىرد، وٌمّثىل إسىقاطاً  الحذؾ هو الحركة الزمن

وقىد ٌلجىؤ بعىض الىرواة إلىى تجىاوز . (1ٕٖ)قد تطول أو تقصر مىن زمىن األحىداث  ٌمَددٍ أو إؼفاالً ل

ٌّة من الحكاٌة مىن دون اإلشىارة إلٌهىا  بعض المراحل ٌُْكَتفىى أحٌانىاً بشىًءٍ والتفاصٌل الجزب ، بىل 

، أو ؼٌرها من األقوال ر، أو انقضى زمن طوٌل، أو مكث بضعة أشهبالقول مثبلً : مّرت سنتان

 .(1ٖٖ)التً توحً بالحذؾ 

)التىراجم( للّصىفدي مىا نجىده واضىحاً فىً حكاٌىة شىارٌة ومن أمثلة الحذؾ فً حكاٌات كتب 

ًّ فؤعطى بها ثبلثمائة دٌنار ثم المؽّنٌة ، تقول الحكاٌة: "  َضْت على إسحاق الموصل ر  قٌل إنها ع 

مت ه  ودفعها إلٌها وقةال:  ٌِّ استؽبلها فجًء بها إلى إبراهٌم بن المهدي فاشتراها بذلك، ثم دعا بق

ً للجواري ٌطرحن علٌها؛ فلما كان بعد سنة أخرجت إلٌه، فنظر إلٌها ال ت رٌنً إٌاها سنة وقول

وسمعها فؤرسل إلى إسحاق وأراه إٌاها وؼنةت لةه ؛ وقةال لةه: هةذه جارٌةة تبةاع ، بكةم تؤخةذها 

لنفسك؟ فقال إسحاق: بثبلثة آالؾ دٌنار، وهً رخٌصةة بهةا، فقةال لةه إبةراهٌم: أتعرفهةا؟ قةال: 

بثبلثمائة دٌنار ولم ترض بهةا، فبقةً إسةحاق ٌتعجةب مةن حالهةا ال، قال: هً التً استعرضتها 

 . (1ٖٗ)" ...وما صارت إلٌه

                                                           
 . 1ٔ-2ٔ/ٕ٘الوافً بالوفٌات :  (1ٖٓ)
،  ٕ٘ٔ/ٕٓ،  1ٖ-2ٖ/  1ٔ،  ٕٕٕ-ٕٕٔ/  ٕٔ،  ٔ٘/ٖلبلستزادة ٌنظر مثبلً : الوافً بالوفٌات:  (1ٖٔ)

ٕٕ/ٕٕ. 
 2ٌٙٔنظر : الزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي :  (1ٕٖ)
 .22: ( األدبً النقد منظور من)  السردي النصّ  بنٌةٌنظر :  (1ٖٖ)
ٌّات:  (1ٖٗ)  .ٕ٘ٗ -ٕٗٗ/ٕٗ، 21 - 1/21، ٗٔٔ/2. لبلستزادة ٌنظر: ٖٗ/ٙٔالوافً بالوف
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ي )فلمىا ، وٌتمّثىل فىً قىول الىراوواضحاً فً هىذا المقطىع مىن الحكاٌىةٌبرز الحذؾ الصرٌح 

، إذ تجىاوز الىّراوي سىنة كاملىة أُْخفٌىت فٌهىا شىارٌة عىن ابىراهٌم بىن كان بعد سنة أخرجت إلٌىه(

تخّطاهىا دون االشارة إلى شًء َحَصل فً هذه المّدة بىل أختزلهىا فىً كلمىة واحىدة و، من المهدي

 ، مكّمبلً ما جرى من أحداث. سرٌعا

ٌّتٌن هما : وٌتّم ذلك عن طرٌقابطاء السرد*   :حركتٌن سرد

 الحوار : -ٔ

ٌّات الحكاٌة، إذ ٌؽٌب صىوت  (1ٖ٘)الحوار هو " تبادل الكبلم بٌن اثنٌن أو أكثر "  من شخص

ي متنازالً عن مكانه للشخصٌات المتحاورة فٌما بٌنها. وفً هىذه الحركىة السىردٌة ٌتسىاوى الراو

 . بٌنهما ، من دون وجود تفاوت زمنً(1ٖٙ)زمن السرد مع زمن وقوعه 

، التىً ٌقىوم فٌهىا مىتكلم مىا بتوجٌىه اجم( للصفدي بالكثٌر من الحىواراتوقد حفلت كتب )التر

ة التحاور، ففً حكاٌىة أمٌىر المؽىرب عبىد المىإمن بىن علىً حواره إلى متلٍق لتجري بٌنهما عملٌّ 

ن، المهدّي مع بعض زهاد البلىد الىذي كتىب ورقىة فٌهىا بٌتىٌن ووضىعها تحىت سىجادة عبىد المىإم

وقعةةت ٌومةةا  عٌنةةه علةةى شةةٌخ ٌعلةةوه ..."  :، إذ تقىىول الحكاٌىىةٌجىىري التحىىاور بشىىكٍل صىىرٌح

أصةدقنً فقةد تفرسةت فٌةك أنةك كاتةب شحوب... فؤرسل من أحضره بةٌن ٌدٌةه، وقةال لةه سةرا : 

الورقة! فقال: أنا هو! فقال: لم فعلت ذلك؟ قال: لم أقصةد بةه إاّل صةبلح دٌنةك، وإن أردت فسةاد 

دنٌاي، فؤنا بٌن ٌدٌك! فقال: ال بل أصلح دنٌاك كما أصلحت دٌنً! ودفع إلٌه ألةؾ دٌنةار وقةال: 

لشٌخ من أخذ الذهب، فقال: إنها مةن ٌكون رسمك أن تنبهنا متى ؼفلنا، وتصلح دٌننا! فامتنع ا

 .(12ٖ)" ، والمعطً هو هللا، وأنا وأنت فٌها واسطة فاصرفها إلى مستحقجهة حلّ 

ٌّات الحكاٌىىة معتمىداً فٌهىىا صىٌؽة الفعىىل )قىال(، لٌكىىون  ٌوّظىؾ الىىراوي )الحىوار( بىىٌن شخصى

سىؤل وذاك حىداث، فهىذا ٌالمقطع من الحكاٌىة هىو العامىل األسىاس فىً تحرٌىك األ االحوار فً هذ

ٌّات تتحىاور فٌمىا بٌنهىا، وٌختفىً صىوت الىراوي لٌٌجٌب ، مصىّرحة بؤفكارهىا ومىا تىرك الشخصى

 ٌجول فً خواطرها.

 :الوصؾ -ٕ

ٌّة تسهم  فً اإلبطاء من سرعة السرد وتهدبته،  -إلى جانب الحوار -ٌُعّد الوصؾ حركة زمن

إذ ٌتوّقىىؾ فىىً هىىذه الحركىىة سىىٌر الىىزمن تمامىىاً بؽٌىىة التؤمىىل فىىً شىىًٍء مىىا أو وصىىفه. وٌىىؤتً هىىذا 

التوّقؾ الزمنً مىن جىّراء مىرور الىراوي مىن سىرد األحىداث إلىى الوصىؾ مشىّكبلً بىذلك مقطعىاً 

                                                           
 . 21معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة :  (1ٖ٘)
 . 2ٌٕٔنظر : تقنٌات السرد فً ضوء المنهج البنٌوي :  (1ٖٙ)
ٌّات:  (12ٖ)  .1٘/2ٕ، ٗٔٔ-ٖٔٔ/1ٔ، ٘ٗ/ٖٔ، ٗ٘/ٕٔ. لبلستزادة ٌنظر: 2٘ٔ/1ٔالوافً بالوف
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ٌّاً مس ، فٌكون الزمن على مستوى السرد أطول مىن الىزمن علىى  (11ٖ)تقبّلً عن زمن الحكاٌة زمن

 .(11ٖ)مستوى الوقابع 

هادّي )علٌه السبلم( مع ومن نماذج الوصؾ فً )تراجم( الصفدي ما ورد فً حكاٌة اإلمام ال

فةً بٌةت فهجموا منزله علةى ؼفلةة ، فوجةدوه من جنوده "  داً المتوّكل، فقد وّجه الٌه المتوّكل عد

م  لحفةة مةن صةوؾ، وهةو مسةتقبل القبلةة، ٌتةرن  درعة من شعر، وعلةى رأسةه م  مؽلق، وعلٌه م 

بآٌات  من القرآن فً الوعد والوعٌد، لٌس بٌنه وبٌن األرض بسةاط إال  الرمةل والحصةى، فؤ خةذ 

جد علٌها فً جوؾ اللٌل  .(1ٖٓ)"على الصورة التً و 

م )علٌىىه السىىبلم( محاولىىة منىىه إلعطىىاء حٌىىث ٌوقىىؾ الىىراوي مجىىرى األحىىداث لٌصىىؾ اإلمىىا

صورة واضحة عن زهده وتعّبده، وكؤّن الراوي قد أوقىؾ سىٌر الىزمن إلىى أن ٌسىتكمل وصىفه، 

 فٌصبح الزمن على مستوى السرد أطول من الزمن على مستوى الواقع.

 

 بناء المكان فً الحكاٌة : ــٗ

، فىبل تكىون الحكىابً االخىرىه مع عناصىر العمىل ، تتضح فً تشابكللمكان أهمٌة كبٌرة

عبلقتىه  عىن طرٌىق. كمىا أنَّ فاعلٌتىه ال تتؤكىد إاّل (1ٖٔ)للمكان اهمٌة إاّل عندما ٌحدث فٌه شًء ما

، سىماتها ومهنتهىا ات التً ٌحملها تىدّل علىى الشخصىٌة. والعبلموتسكنه"بالشخصٌات التً تإمه 

الزمان فإّنه ٌقع به فاعل ٌجري فً  . ولّما كان كّل فعٍل ٌقوم(1ٕٖ)وانتمابها االجتماعً وسلوكها "

ٌّة، والزمان، بل إّن العناصر السردٌة )الحدثكذلك فً المكان ( ال ٌمكنهىا أن تتحىّرك ، والشخص

رها   .(1ٖٖ)إاّل فً المكان الذي ٌستوعبها وٌإطِّ

وٌعّد المكىان عنصىراً مهّمىاً مىن عناصىر البنىاء السىردي، ال ٌمكىن االسىتؽناء عنىه، فهىو 

. وعلٌه فىإّن المكىان ٌىإّطر المىادة الحكابٌىة وٌسىتوعبها، (1ٖٗ)ٌشٌد علٌها هذا البناءاالرضٌة التً 

، إذ ٌعّد الوصؾ وسٌلة السىرد فىً تجسىٌد صىورة معتمداً على الوصؾ وٌؤتً هذا التؤطٌر أحٌاناً 

لكّن وصؾ المكان فً حكاٌىات كتىب )التىراجم(  .(1ٖ٘)ه إظهارالمكان الذي تجري فٌه األحداث و

                                                           
 1ٌٙنظر : مدخل إلى نظرٌة القصة تحلٌبلً وتطبٌقاً :  (11ٖ)
 ٌٕٙٔنظر : تقنٌات السرد فً ضوء المنهج البنٌوي :  (11ٖ)
 .ٕٕٓ/2ٕ، ٕ٘ٔ/ٕٓ، 1ٖ-2ٖ/1ٔ، ٗ٘/ٕٔ: . لبلستزادة ٌنظر1ٗ/ٕٕالوافً بالوفٌات :  (1ٖٓ)
 .1ٕ : الروابً الشكل بنٌةٌنظر :  (1ٖٔ)
 1ٕٔ: م 11ٕٔ ، ٗ ع ،ٕ مج ، فصول مجلة أسعد، سامٌة المكان، وقضٌة القصٌرة القصة (1ٕٖ)
ٌّة البنٌات - الراوي قالٌنظر :  (1ٖٖ) ٌّة السٌرة فً الحكاب  ٕٔٗ - ٕٓٗ : الشعب
 .ٔ٘ٔ: االدبً النص فً المكان اشكالٌة:  ٌنظر (1ٖٗ)
 1ٓ ( : األدبً النقد منظور من)  السردي النصّ  بنٌة:  ٌنظر (1ٖ٘)
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اً ما ٌكون وصفاً عاماً موجزاً ال ٌهتم بذكر الجزبٌات والتفصٌبلت، ألّن هذه الكتب للّصفدي كثٌر

ٌّات   .ال األمكنةباألساس هً كتب تراجم للشخص

ٌّة األخىىرى، شىىكلٌن مىىن أشىىكال المكىىان،  وٌىتمّخض عىىن عبلقىىة المكىىان بالعناصىىر السىىرد

ًّ )التارٌخ  ً( والمكان التخٌٌلً.ٌرّكز علٌهما الّصفدي فً تراجمه، هما: المكان المرجع

 المكان المرجعً )التارٌخً( : - أ

ٌّن لهىا فىً ال واقىع أو فىً ٌشٌر هذا المكان إلى كّل األمكنة التً ٌمكن العثىور علىى موّقىع معى

. وٌعىىّد المكىىان (1ٖٙ)ة علٌهىىالىىاتها الدا، وتعىىرؾ بؤسىىمابها الخاصىىة أو بصىىفكتىىب التىىارٌخ والبلىىدان

كاٌة ، وٌنقل الواقع بطرٌقة فنٌة تصور للمتلقً المكان الذي التارٌخً مكاناً مهماً، ألّنه ٌإطر الح

تنتجه الحكاٌة، فهو مكان ٌحٌىل علىى المرجعىً بلوازمىه كلّهىا، وٌمىنح االحسىاس بصىدق المكىان 

 .(12ٖ)وواقعٌته 

وقد خّصت الحكاٌات الواردة فً )تراجم( الّصفدي بعض المدن التارٌخٌة بالذكر ألّنها كانت 

مسرحاً ألحداثها ، فعمد الصفدي إلى تعٌٌنها ونقلها بمسحتها التارٌخٌة. ومن تلك المدن )الكوفة، 

 .(11ٖ)…(وخراسان، ،والبصرة، وبؽداد، والشام، ودمشق، والقاهرة

ب )الوافً بالوفٌات(، إذ ٌقول الّصفدي فً حكاٌة شبٌب بن ٌزٌىد ومثال ذلك ما نجده فً كتا

بالموصل،  فبعث إلٌه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحدا  بعد واحد،  [شبٌب]خرج  "الخارجً: 

ا قصةد شةبٌب ثم سار إلى الكوفة وقاتل الحجاج وؼرق بدجٌل فً حدود الثمةانٌن للهجةرة. ولّمة

ةه َجهٌةزة الكوفة أحجم الحجاج عنه ورجع وتحصّ  ن فً قصةر اإلمةارة، ودخةل إلٌهةا شةبٌب وأ مُّ

ةةباح، وقةةد كانةةت ؼزالةةة نةةذرت أن تةةدخل مسةةجد الكوفةةة فتصةةلً فٌةةه  ةةه  ؼزالةةة عنةةد الص  وزوجت 

ركعتةةٌن وتقةةرأ فٌهمةةا سةةورة البقةةرة وآل عمةةران، فةةؤتوا الجةةامع فةةً سةةبعٌن رجةةبل  فصةةلت فٌةةه 

 .(11ٖ) "... الؽداة

ىىة متعىىددة ُذِكىىَرْت بؤسىىمابها الخاصىىة  ٌّ نعثىىر فىىً هىىذا المقطىىع مىىن الحكاٌىىة علىىى أمكنىىة مرجع

ٌىىذكر الّصىىفدي هىىذه األمكنىىة  .مسىىجد الكوفىىة(وقصىىر األمىىارة، والىىدجٌل، و، )الموصىىل، والكوفىىة

ىاً مىن دون وصىؾ معالمهىا، ألنىه ٌرّكىز علىى مىا تقىوم بىه الشخصىٌات فىً هىذه  ٌّ المعروفة تارٌخ

ٌّات .األمكنة ، فٌجع  ل منها مسرحاً لؤلفعال التً تقوم بها الشخص

ىفدي: " ا  كةومثله ما جاء فً حكاٌة الطبٌب داود بن أبىً الُمَنىى ، حٌىث ٌقىول الصَّ ٌّ ان نصةران

ا  عندهم ٌّ ، وكةان ن القدس. وكانت لةه معرفةة بةالنجوم، وأصله مبمصر زمن الخلفاء، طبٌبا  حظ

                                                           
ٌّة :  -ٌنظر : قال الراوي   (1ٖٙ) ٌّة فً السٌرة الشعب  ٕٙٗ - ٖٕٗالبنٌات الحكاب
 2ٔٔالبخبلء نموذجاً ، )أطروحة دكتوراه( :  -ٌنظر : السرد عند الجاحظ   (12ٖ)
ٌّات ٌنظر :  (11ٖ)  .1ٙ/ٗٔ،  1ٖٔ/1،  1ٙ/ٖٔ ، 1/1ٔ، ٖٕٓ/٘، ٕٕ-ٕٔ/1ٕ، ٖٕٙ/1ٔ: الوافً بالوف
ٌّات  (11ٖ)  .ٓٙ - 1٘/ٙٔ: الوافً بالوف
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الةةدٌار المصةةرٌة، طلبةةه مةةن الخلٌفةةة ونقلةةه هةةو لةةه خمسةةة أوالد. فلمةةا وصةةل الملةةك مةةاري إلةةى 

 .(ٓٓٗ)... "  وأوالده إلى القدس

، ٌٌن مشىهورٌن همىا )مصىر، والقىدس(إذ نجد فً هذا المقطع الحكىابً ذكىراً لمكىانٌن مىرجع

 ٌجعل الصفدي منهما مسرحاً لؤلحداث فً الحكاٌة .

فىىت بوصىىفها أمىىاكن هىىاعلىىى كثرتوبنىىاء علىىى مىىا تقىىّدم ٌّتضىىح أّن األمىىاكن المىىذكورة  ، ُوظَّ

قصد إلى تعٌٌنها وتوظٌفها لٌمنح القىارئ  ّصفدي، ترتبط بشخصٌات واقعٌة، وٌبدو أّن المرجعٌة

ىىة ٌّ فىىإّن المكىىان  ومىىن َثىىمَّ ، الىىذي ٌضىىفً علىىى األحىىداث صىىفة الواقعٌىىة. المكىىان االحسىىاس بمرجع

ًّ فً حكاٌات كتب )التراجم( للّصفدي لىم ٌكىن تقلٌىدٌاً باهتىاً  ٌقتصىر علىى تسىمٌة المكىان المرجع

 واالشارة إلٌه فحسب، بل كان الؽرض منه إشعار القارئ بحقٌقة الحكاٌات وواقعٌتها.

 المكان التخٌٌلً : - ب

ىىز بهىىا عىىن  ٌّ ٌّتهىىا التىىً تتم ٌُقصىىد باألمكنىىة التخٌٌلٌىىة كىىل األمكنىىة التىىً ٌصىىعب تؤكٌىىد مرجع

 .بها ، سواء من حٌث اسمها أو صفتها التً تّتصؾ(ٔٓٗ)ؼٌرها

حداٍث تجىري فىً سم األمكنة التخٌٌلٌة بسمة اختبلق المكان لتجري فٌها أحداث موازٌة ألوتتّ 

ٌّلتىدوراً بارزاً فً خلق هذه األمكنة، وٌلعب الراوي األمكنة المرجعٌة ه بالتجىاوب ، إذ ٌسمح لمخ

ىة ٌّ ٌّة األخىرى، مع األمكنىة الحقٌق ، وجعلهىا أساسىاً فىً ابتىداع وهىم ٌسىٌطر علىى العناصىر السىرد

تىىه و ٌّ . وقىىد مّكنىىت هىىذه الّسىىمة الىىراوي مىىن (ٕٓٗ)تىىؤثٌره فىىً المىىروي لىىه  عىىن طرٌىىقتتضىىح أهم

ٌّن. ولّمىىا كىىان مىىن الصىىعب اعتمىىاد  ٌّاته وسىىلوكها فىىً مكىىاٍن معىى اسىىتؽبلل مختلىىؾ أفعىىال شخصىى

، السىٌما إذا كىان الىراوي بعىدها التخٌٌلىً مرجعٌة مختلؾ األمكنة وواقعٌتها كان من الممكن عدّ 

ىىة دون تحدٌىىد أسىىمابهاٌكتفىىً بوصىىفها بؤوصىىاٍؾ عاّمىىة مىىن  ٌّ ، لىىذلك تىىدخل ضىىمن األمكنىىة التخٌٌل

األمكنة التً ال توحً من حٌث اسمها أو صىفتها إلىى مكىاٍن معىروؾ، سىواء كانىت ذات صىفات 

ٌّنة، أم تقّصد الراوي اعطابهـىـا اسىماً ال ٌمكىن أن ٌىوحً إاّل  ى بعدهىـا التخىـٌٌلً لىإعاّمة ؼٌر مع

ٌُلحظ على المكان التخٌٌلً ّقلة وروده فً )تراجم( الّصفـدي، خبلفاً للكّم الهابل لورود (ٖٓٗ) . وما 

ًّ فً هذه الكتب.  المكان المرجع

كمال الدٌن الزملكانً( ، وهىذا شىًء منهىا:  ٌخومثال المكان التخٌٌلً ما جاء فً حكاٌة )الش

بن فضل هللا عن ولده تقً الدٌن أّن والده الشٌخ كمال الةدٌن وحكى لً القاضً شهاب الدٌن " 

قال له: ٌا ولدي وهللا أنا مٌت وما أتولى ال مصةر وال دمشةق ومةا بقةى بعةد حلةب والٌةة أخةرى 
                                                           

 .ٕٕ-ٕٔ/1ٕ، ٖٓٗ/1ٔ، 1ٙ/ٖٔ، ٙٔٔ/1، ٘ٙ-ٗٙ/ٗر: . لبلستزادة ٌنظ1ٖٔ/ٖٔ: وافً بالوفٌاتال (ٓٓٗ)
ٌّة البنٌات - الراوي قال : ٌنظر (ٔٓٗ) ٌّة  السٌرة فً الحكاب  .ٕٙٗ :الشعب
 12:  والتؤوٌل السرد فً سمٌابٌة دراسة - الصفاء أخوان رسابل فً الحكاٌةٌنظر :  (ٕٓٗ)
ٌّة البنٌات - الراوي قالٌنظر :  (ٖٓٗ) ٌّة السٌرة فً الحكاب  2ٕٗ:  الشعب
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ألنةةه فةةً الوقةةت الفبلنةةً حضةةر إلةةى الجةةامع فةةبلن الصةةالح فتةةرّددت إلٌةةه وخدمتةةه وطلبةةت منةةه 

ر  فٌها على الماء والل بان التسلٌك فؤمرنً بالصوم مّدة ثم أمرنً ب صٌام ثبلثة أٌام أظنه قال أفط 

الَذَكر وكان آخر لٌلة مةن الةثبلث لٌلةة النصةؾ مةن شةعبان فقةال لةً: اللٌلةة تجةًء إلةى الجةامع 

ةد وال تةزال تصةلً إلةى أن أجةًء إلٌةك،  ٌّ تتفرج أو تخلو بنفسك، فقلةت: أخلةو بنفسةً، فقةال: ج

عة  جٌدة  فلما كنت فً الصبلة إذا به قد أقبل فلم أبّطل قال: فخلوت بنفسً أصلً كما وقفنً سا

الصبلة ثم أننً خٌل لةً قبةة عظٌمةة بةٌن السةماء واألرض وظاهرهةا معةارج ومراقةً والنةاس 

فكنةت أرى علةى كةل مرقةاة مكتوبةا  نظةر  ٌصعدون فٌها من األرض إلةى السةماء فصةعدت معهةم

لتوقٌةةع المدرسةةة الفبلنٌةةة قضةةاء الخزانةةة وعلةةى أخةةرى وأخةةرى وأخةةرى وكالةةة بٌةةت المةةال ا

 . (ٗٓٗ)"...حلب

وهو قبة عظٌمة بٌن السماء واألرض وظاهرها  ،فالشٌخ كمال الدٌن ٌصؾ المكان بالتفصٌل

والناس ٌصعدون فٌها من األرض إلى السماء، لكّن الشىٌخ ٌكتفىً بوصىؾ هىذا  ،معارج ومراقً

ًّ مىىن نسىىجه هىىو ، إذ ال  ٌمكننىىا أن نعىىرؾ المكىىان المكىىان بؤوصىىاٍؾ عاّمىىة، وهىىو وصىىٌؾ خٌىىال

ًّ الىذي ٌمّثىل موقعىاً مشىهوراً  بالضبط فهو مكان تخٌٌلً ؼٌر معروؾ ، بخىبلؾ المكىان المرجعى

 ضمن التارٌخ .

ىة بىن أبىً الصىلت مىع الٌهودٌىة مىن الجىن( السىابقة الىذكر ٌّ ، إذ (٘ٓٗ)ومثله ما جاء حكاٌة ) أم

من وراء كثٌب ، إلى ركب من ثقٌؾ ٌذكر الراوي أّن عجوزاً من الجن طلعت تتوّكؤ على عصاً 

ٌّة ، فالراوي ٌذكر فً هذه الحكاٌة ) كثٌب ، واد فٌه كنٌسة وقنادٌىل ( مىن د ، ون تحدٌىدوفٌهم أم

ٌّة من الجن، أو ذلىك الىوادي الىذي ذهىب إلٌىه  فبل ندري أٌن ٌقع هذا الكثٌب الذي تؤتً منه الٌهود

ٌّاً من نسىج الىّراوي ، ٌّة ، فٌكون المكان تخٌٌل إذ لىم ٌصىؾ المكىانٌن وصىفاً شىامبلً بىل اقتصىر  أم

على ذكرهما باالسم ، وهذا ما ٌوحً إلى أّنه لم ٌكن مهتّماً بالمكان قدر اهتمامىه باألحىداث التىً 

 تجري فٌه.

 

 

 

 

 
                                                           

ٌّات :  (ٗٓٗ)  . ٖ٘ٔ/  ٗالوافً بالوف
 من البحث. 1٘ - 2٘ص ٌنظر :  (٘ٓٗ)
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 النادرة: الفصؿ الثالث

 توطئة : ) مفيـو النادرة (

ات تمميحبالنادرة كثيرًا، ويتضح ذلؾ عف طريؽ ال القدماءلقد ُعني األدباء والنقاد العرب 
النقدية، والتوصيفات التي أوردوىا حوؿ مفيـو النادرة، التي جاءت مبثوثة في مؤلفاتيـ، منيا ما 

 مف كف فيمويم ومّما ،(ٙٓٗ)النوادُر َتْشَحُذ األذىاف، وتفتُح اآلذاف"  األصمعي، إذ يقوؿ: " ورد عف
 . تبطت بالفطنة والذكاءأّف النوادر قد ار  ىذا كالمو

ات النقدّية األخرى ما ذكره الجاحظ في )البياف والتبييف(، إذ يقوؿ: " كما أّف تمميحومف ال
ّنما الكرب الذي يختـ عمى القموب، ، وا  أطيَب مف النادرة الحارة جدَّاً  النادرَة الباردة جدًَّا قد تكوف

ّنما الشأف في الحار جدًَّا والبارد  ...، النادرة الفاترة التي ال ىي حارة وال باردةنفاسويأخذ باأل وا 
عف طريؽ وضعيا  ، وذلؾأدبياً  النادرة تحديد معنى ُيحاوؿ، فالجاحظ في ىذا النّص (ٚٓٗ)جدًَّا " 

عف طريؽ ىذه المستويات توصيفًا لمنادرة المضحكة، التي إذ يعطي ضمف مستويات محددة، 
 تتحقؽ لديو حيف تصؿ إلى أقصى درجات االنحراؼ )الباردة جدًا، الحارة جدًا(.

ولـ يختمؼ أبو حّياف التوحيدّي كثيرًا عف الجاحظ في نظرتو لمنوادر، إذ يقوؿ مخاطبًا 
نشاطؾ الشارد، وراجع بالؾ الّرخي، َوُجْؿ بفيمؾ في رياض  -أيدؾ اهلل  -قارئ كتابو: " فاستدع 

و ، في(ٛٓٗ)وانظر إلى آثار ىؤالء الحكماء، واّطمع عمى نوادر فطف األدباء "عقوؿ القدماء، 
ويبّيف  . ونجد لمتوحيدي نّصًا آخر يوّضح النادرة األدبيةيصفيا بمعنى القوؿ الفطف الذكي

، إذ يذكر أفَّ " ِمْمح النادرة في لحنيا، وحرارتيا في حسف مقطعيا، وحالوتيا في قصر صفاتيا
ىذا مف الراوية لسانا ذلقا، ووجيا طميقا، وحركة حموة، مع توخي وقتيا، متنيا، فإف صادؼ 

صابة موضعيا، وقدر الحاجة إلييا، فقد قضي الوطر، وأدركت البغية "  .(ٜٓٗ)وا 

يمثِّؿ ىذا النّص وصفًا شاماًل لمنادرة، إذ ينضوي تحتو الحديث عف لغة بعض النوادر 
لمقواعد النحوية، وىذا ما قد ذكره الجاحظ مف قبؿ إذ التي تُنقؿ بمحِنيا فيكوف لفظيا مخالفًا 

اشترط في النادرة أف تُنقؿ نقاًل ال يحّور عباراتيا وال ُيغّير ألفاظيا وال يبخس ىزليا، فيو يشترط 
، ألّف اإلعراب يسمبيا (ٓٔٗ)فييا تجّنب اإلعراب في مواضع المحف، والمحف في مواضع اإلعراب

                                                           
 .٘ٗ:  واخبارهم ونوادر كبلمهم واشعارهمالتطفٌل وحكاٌات الطفٌلٌٌن  (ٙٓٗ)
 .ٖٔٔ/ٔالبٌان والتبٌٌن :  (2ٓٗ)
 .2/ٔالبصابر والذخابر :  (1ٓٗ)
  .ٔٔٔ/ٔ:  البصابر والذخابر (1ٓٗ)
 .ٖٔٔ/ٌٔنظر : البٌان والتبٌٌن :  (ٓٔٗ)
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ؾ يتضمف ىذا النّص الحديث عف صياغة النادرة األدبية حرارتيا ويذىب بطرافتيا، وكذل
ـّ يذكر الصفات التي  وأسموبيا، وما يتعمؽ بحجميا، إذ ينبغي أف تكوف قصيرة وموجزة، ومف ث

 يمكف أف تعّد مف الشروط الالزمة لممنادر، والتي تؤثر في رواية النادرة بطريقٍة مؤّثرة وىادفة.

سة النادرة بطريقٍة مفّصمة وواضحة، إذ يذكر طبيعة وقد حاوؿ أبو إسحاؽ الُحْصري درا
ف وقع  -أكرمؾ اهلل-وىذه النوادر "مألوؼ، يقوؿ: ّما ىو ع خروجالالنادرة الجوىرية المتمّثمة ب وا 

عمييا اسـ اليزؿ، واسقطت مف عيف العقؿ، عند مف ال يعمـ مواقع الكمـ، وال يفيـ مواضع الحكـ، 
يا عند أىؿ العقوؿ وأولي التحصيؿ العارفيف بمعاقد المعاني، فميس ذلؾ بمرّوجيا، وال بمبيرج

وقواعد المباني، وىؿ يستندر مف المغموريف والمشيوريف، ويستظرؼ مف المغفميف والمعقميف، إاّل 
ّنما يذكر ما يستظرؼ، لخروجو عّما  ما خرج عف قْدر أشكاليـ، وَبُعَد مف فكر أمثاليـ. وا 

 .(ٔٔٗ)"ُيْعَرؼ

قولو ىذا إلى أّف النادرة تعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى عنصر المفاجأة الذي فالُحصري يشير ب
يتُـّ عف طريؽ الخروج عف المألوؼ، وىو عنصر ميـّ وحيوّي فييا. وكذلؾ يصّرح بأّف النادرة 

، ولذلؾ كاف الحصري دقيقًا في الغرابةجانب اإلدىاش و بمّيز عف غيرىا مف األجناس األدبية تت
 بيًا.أد ناىاإظيار مع

وىكذا فقد ضبط النقاد لمنادرة سمات ممّيزة ، منيا: اعتمادىا عمى إيجاز المفظ وكثافة 
ّنما تتعّداه إلى الحركة واإلشارة واإليماء،  المعنى، وعدـ اقتصارىا في أدائيا عمى القوؿ، وا 

 .(ٕٔٗ)واستعانتيا بالمغة لتحقيؽ غايتيا وىدفيا عف طريؽ استعانتيا بشّتى الحواس

َـّ و  ، يمةالقدواألدب والنقد  ةفإفَّ مصطمح النادرة قد قطع رحمة طويمة في كتب المغ مف َث
جنسًا أدبّيًا محّدد األىداؼ والمعالـ وضربًا مف النثر لو ما يمّيزه مف  أف يستقر بوصفوقبؿ 

 .(ٖٔٗ)األغراض الموضوعية  والخصائص الفنّية 

مف األدباء والنّقاد والباحثيف المعاصريف لموقوؼ عمى مفيوـ النادرة  ضربسعى لقد 
األدبية، وتحديد طبيعة ىذا الجنس األدبي، فجاءت قراءاتيـ متنوعة ومتباينة ومتداخمة ، فمنيـ 

، (٘ٔٗ)، ومنيـ مف عدَّىا )أقصوصة مرحة((ٗٔٗ)مف نظر إلى النادرة بأنَّيا )حكاية قصيرة طريفة(
                                                           

 .ٔٔجمع الجواهر فً الملح والنوادر :  (ٔٔٗ)
ٌّات :  (ٕٔٗ)  .1ٌٗٗنظر : معجم السرد
 .ٌٔنظر : أدب النادرة فً النثر العباسً، )رسالة ماجستٌر( :  (ٖٔٗ)
 . 1ٗٗ، ومعجم السردٌات :  ٕٔٔ، والمعجم األدبً :  11ٌنظر : الحكاٌة الشعبٌة :  (ٗٔٗ)
، وأشكال التعبٌر الشعبً: 1٘ٙسردٌة(: -التراث القصصً فً األدب العربً )مقاربات سوسٌو ٌنظر: (٘ٔٗ)

ٔ1ٗ. 
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، فنجد عندىـ خمطًا  (ٙٔٗ)بأنيا )نوع سردي ىزلي يندرج ضمف جنس الخبر(ومنيـ نظر إلييا 
كبيرًا بيف المصطمحات، حّتى أّف أكثرىـ لـ ُيفرِّؽ مثاًل بيف النادرة والطرفة والممحة والنكتة، بؿ 
يرى أّنيا مصطمحات مترادفة، مّما دفعنا إلى استقراء ىذه األقواؿ ومناقشتيا بإيجاز، لنشّكؿ 

 المح الصورة المتكاممة لجنس النادرة.بمجموعيا م

لقد ورد في )معجـ المصطمحات العربّية في المغة واألدب( أّف الُممحة أو الطرفة أو 
ظيار البراعة في التفكير، والقدرة عمى  النادرة ىي قوٌؿ بميٌغ مثيٌر لالنتباه، يتميَّز بالجّدة والطرافة وا 

فكّميا جاءت بمعنى  الُممحة،و الطرفة و التعريؼ بيف النادرة  . فمـ ُيفرَّؽ في ىذا(ٚٔٗ)التسمية والترفيو 
 أدب إلى النادرة جنس انتماء بإظيار اىتـّ  ، وموجزاً  مرّكزاً  تعريفاً  نعده أفّ  يمكف، ومع ىذا واحد

 .السخرية

ومثمو ما نجده عند الدكتور عبد اهلل أبو ىيؼ، فالنادرة عنده ترادؼ الطرفة أو الممحة، 
 .(ٛٔٗ)وىي سرد موجز طريؼ وذكي ومدىش لوقائع وأحداث يدخؿ فييا الخياؿ إلى حدٍّ كبير 
حاولت وىي قراءة صحيحة إلى حدٍّ ما، ذكرت جوانب ميمة تتصؿ بالطبيعة التكوينية لمنادرة، و 

، إاّل أّنيا لـ تفّرؽ أيضًا  ائص الجنسّية الميمة فييا كالطرافة والمفاجئة واإلدىاشالخصتحديد 
بيف ىذه  -قدر المستطاع -التفريؽ بيف النادرة والطرفة والُممحة، ولذلؾ صار لزامًا عمينا

 المصطمحات.

التي  -( الممحةففي )معجـ المصطمحات العربّية في المغة واألدب( نجد تفريقًا بيف )
( التي ىي قوؿ قصير جدًا يمجأ الُمْمحة المطيفةوبيف ) -ترادؼ الطرفة والنادرة في نظر مؤلفو 

. والممحة " سرد قصصي لحادث طريؼ  (ٜٔٗ)إلى السخرية الُمخفَّفة في قالب مداعبة ذكيُة 
 .(ٕٓٗ)وشّيؽ"

                                                           
أدب النادرة فً  ، و ٖٕٙالفن القصصً فً النثر العربً حتى مطلع القرن الخامس الهجري : ٌنظر :  (ٙٔٗ)

قراءة  -، و)قراءة السرد العربً القدٌم بٌن وهم المماثلة ومبدأ المؽاٌرة  1ٔالنثر العباسً، )رسالة ماجستٌر( : 

 .مٕٕٔٓ،  ٔ، عٔٗفً بعض النماذج(، عبد الواحد التهامً العلمً، مجلة عالم الفكر، مج
ٌّة فً اللؽة واألدب :  (2ٔٗ)  .1ٌٖٖنظر : معجم المصطلحات العرب
م 11ٕٔ، 1ٌٗنظر :)مصطلحات تراثٌة للقصة العربٌة(، عبد هللا ابو هٌؾ، مجلة التراث العربً، ع  (1ٔٗ)

:ٔٔ2. 
ٌّة فً اللؽة واألدبٌنظر :  (1ٔٗ)  .1ٖٖ:  معجم المصطلحات العرب
ٌّة المعاصرة (ٕٓٗ)  .ٕ٘ٓ:  معجم المصطلحات األدب
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فيي جنس أدبي قصير جّدًا مف حيث زمف القّص ومف حيث األحداث، يثير  النكتةأّما 
. وىي خطاب فكاىي ُيؤّديو شخص إلى آخر بطريقة معينة ، (ٕٔٗ)ؾ السامع أو القارئ ضح

ثارة الضحؾ . (ٕٕٗ)يشتمؿ عمى تناقضات الحياة في األحداث وكسر التوّقعات، إلحداث التسمية وا 
وتشترؾ النكتة مع النادرة في صفة الفكاىة لكّنيما تختمفاف في أوجو أخرى، منيا الحيز الزمني، 

قصر طواًل مف النادرة، إذ أّف اإليجاز مف أىـ لوازميا، ومف ناحية أخرى فإف النادرة فالنكتة أ
تعتمد عمى األسموب السردي، في حيف نجد أف النكتة تميؿ إلى استعماؿ أسموب الحوار السريع 

، في حيف أّف النادرة (ٕٗٗ)، ومف ناحية ثالثة فإّف النكتة ىي جنس أدبّي حديث النشأة (ٖٕٗ)الموجز
 .القدماءنس أدبّي موغؿ في الِقَدـ، وقد أشار إلييا الكثير مف النقاد ىي ج

ممتقى السمات والثابت النوعّي  "فقد ذكر الدكتور محمد مشباؿ أّنيا تمّثؿ الطرفة وأمَّا 
، فالنادرة تنيض أساسًا (ٕ٘ٗ)"لجنس النادرة، إذ ال تستغني النادرة عف الفكاىة وتفجير الضحؾ 

، ويمّثؿ إحدى األدوات التي ُيستعاف بيا عمى لذي يشّكؿ عمود بالغتياالطرافة اعمى مكّوف 
 مف النادرة والعكس ليس صحيحًا. اً . وبذلؾ تكوف الطرفة جزء(ٕٙٗ)السخرية

، وفي االصطالح ىي: (ٕٚٗ) "ما شذَّ وخرج مف الجميور" فيي في المغة :  النادرةوأّما 
، ويرصد الواقع بطريقتو (ٕٛٗ) "والتشويؽجنٌس أدبيٌّ مخصوص ينزع منزع الطرافة والفكاىة "

. ويتمركز ىذا الجنس األدبي عمى المفارقة، (ٜٕٗ)، طريقة النقد الالذع والسخرية المّرة الخاّصة
بدوف تعارض المعنى الظاىر السطحي والمعنى الباطف مف بوصفيا شكاًل أثيرًا في بنائو ، ف

 . (ٖٓٗ)العميؽ، يصبح ىذا الجنس مجّرد نص ىازؿ، أو سخرية مجانية، تيدؼ إلى تسمية المتمقي 

                                                           
اً(، عبد المجٌد حنونٌنظر :  (ٕٔٗ) ٌّ مشكل الجنس األدبً فً األدب  بحث ضمن كتاب )،  )النكتة جنساً أدب

 .1ٕٓ: (العربً القدٌم
ٌّة 11ٖرإٌة جدٌدة:  -ٌنظر : الفكاهة والضحك (ٕٕٗ) دراسة فً السرد العربً القدٌم:  -، واألنظمة السٌمٌاب

ٕ1ٙ. 
 .  ٕٖٕ- ٖٕٔالحكاٌة فً التراث العربً : ٌنظر :  (ٖٕٗ)
ٌّاً(، عبد المجٌنظر: (ٕٗٗ) مشكل الجنس األدبً فً األدب العربً ٌد حنون، بحث ضمن كتاب ))النكتة جنساً أدب

 .2ٕٓ:(القدٌم
 . 1ٕببلؼة النادرة :  (ٕ٘ٗ)
 ٕ٘:  ببلؼة النادرةٌنظر :  (ٕٙٗ)
 11ٔ/٘لسان العرب ، مادة ) ندر ( :  (2ٕٗ)
 . ٙٗببلؼة النادرة :  (1ٕٗ)
 .1ٌٕٕنظر : الحكاٌة فً التراث العربً :  (1ٕٗ)
ٌّة  بٌن وحدة التجنٌس وتعّدد األنماط ( ، علً أحمد محمد العبٌدي ، مجلة ٌنظر : )الحكاٌة  (ٖٓٗ) الشعبٌة الموصل

 22 - 2ٙم : 1ٕٓٓ،  ٕٙدراسات موصلٌة ، ع 
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إلى القوؿ: بأفَّ ىذا الجنس األدبّي قد استقّر بوصفو  الدكتور ركاف الّصفديويذىب 
ر ف غيره في العصر العباسي، فكاف ىذا العصجنسًا أدبّيا لو مف الحدود والمعالـ التي تميزه ع

وحقيقّيًا لمثقافة العربية وروح  ، ألّف النوادر كانت انعكاسًا صادقاً (ٖٔٗ)ىو عصر النادرة بجدارة 
، لما يمّثمو ىذا العصر مف حضارة وتطور، بؿ تعّد النادرة كّميا العصر العباسي بأشكالو وأصنافو

ف الواقع؛ لشعبّيتيا مف جية، وقدرتيا عمى التكّيؼ ومواكبة مف أكثر األجناس األدبّية تعبيرًا ع
فيي تمتمؾ سمة مزدوجة ميّمة، إذ ىي أدب شعبّي في روحو، رسمّي  ،التطورات مف جية ثانية

 .(ٕٖٗ)في وجوده ومكانتو 

أـ  وتمتاز النادرة بأنيا واحدة مف أساليب النيؿ مف الخصوـ سواء أكانوا فئات معّينة ،
، لتكوف السخرية والتعرية ىي األسموب الحاضر في النادرة ، لذا ِقَبؿ السمطة قوانيف تصدر مف

: بوصفيا وسيمة لميو والمزاح وبعث الغرابة في نفس المتمقي، األّوؿامتزج في النادرة ىدفاف، 
، (ٖٖٗ): بوصفيا أسموبًا لمتعبير عف النوازع المكبوتة، التي ال يمكف التصريح بيا عمنًا الثانيو

ال تنمو إاّل في مجالس األنس واإلمتاع . وغالبًا " ّدت النادرة أداة نقد وسخرية. والنادرة ولذلؾ عُ 
ما تكوف نّثرًا وقّمما ترد شعرًا. وىي قوؿ ينأى عف معتاد الكالـ ، موّظؼ لميزؿ والجّد ُيحدث في 

مكونات النادرة وىو باعث  أظيرالسامع غرابة واندىاشًا. لذلؾ ُعدَّ الُعُدوؿ مكّونًا بالغّيًا مف 
 .(ٖٗٗ)" الغرابة فييا والدافع إلى الضحؾ واالستمتاع 

أّف النادرة مف ناحية الموضوع تدؿ داللة صادقة عمى  ويذكر الدكتور يوسؼ الشاروني
المجتمع الطبقي، لذلؾ تواصؿ بحثيا الدائب عف الخفايا والمشكالت فتعرضيا مف مختمؼ الزوايا 
طنابًا في عرض المشكالت  بأسموب محّبب إلى النفوس، فالنوادر تسير صعودًا وىبوطًا، إيجازًا وا 

خرية تارة، وبالتعريض أخرى، وبالتشنيع ثالثة، واليدؼ مف كّؿ االجتماعية وكشفيا ومعالجتيا بالس
 .(ٖ٘ٗ)ذلؾ ىو الحّد مف عناصر الجمود والتزّمت 

عمؿ متكامؿ لو بداية ونياية ، معروض بطريقٍة سردّيٍة تخمو " أّما مف ناحية البناء فيي 
منتزعة مف الواقع  ، حّتى لُيخّيؿ إلى القارئ أّنيا صورةطناب الساذج أو اإليجاز الُمخؿّ مف اإل

                                                           
أدب النادرة فً ، و ٖٕٙالفن القصصً فً النثر العربً حتى مطلع القرن الخامس الهجري : ٌنظر :  (ٖٔٗ)

 . ٕٖالعباسً، )رسالة ماجستٌر( :  النثر
 . ٌٕٖنظر : أدب النادرة فً النثر العباسً، )رسالة ماجستٌر( :   (ٕٖٗ)
 . ٌٖٕٗنظر : الحكاٌة فً التراث العربً:   (ٖٖٗ)
ٌّات :  (ٖٗٗ)  .1ٗٗمعجم السرد
 .ٌٕٓ٘نظر : الحكاٌة فً التراث العربً :  (ٖ٘ٗ)



ٔٔٔ 
 

ولمتعّرؼ عمى أبعاد ىذا الجنس األدبي بصورة أوسع، سيكوف حديثنا في المبحثيف  .(ٖٙٗ)"اليومي
  .تراجـ الّصفديّ  عف طريؽفييا،  ، وعناصر البناء السرديحوؿ أنواع النادرة النثريةالالحقيف 

                                                           
 .ٖٕٙالحكاٌة فً التراث العربً :  (ٖٙٗ)



ٕٔٔ 
 

 أنواع النادرة األدبية المبحُث األّوُؿ :

 الواقع تجسيد إلى تسعى فإنيا لمحياة لّدقيقةا اليومية التفاصيؿ تمتقط حيف النادرة إفّ 
وسيمة جيدة ألي باحث لكي يتعرؼ عمى جيات كثيرة في ، فيي  كّميا بأشكالو وتصويره المعيش

الرغـ مف أّف أكثر الطبقات في المجتمعات المختمفة قد تعّرضت لمنقد عمى و  حياة المجتمع.
حّظيا مف النوادر التي  فيالساخر أو التعريض عف طريؽ النوادر، فإّف ىذه الطبقات تتفاوت 

كثر فئات المجتمع كالقصاص، والمعمميف، والقضاة، أل تعّرض، فينالؾ نوادر ت(ٖٚٗ)تدور حوليا
حاة، واألطباء، والنساء، والصبياف، والحمقى، والمغفميف، والمجانيف، والفقياء، والمغوييف، والن

والمخنثيف، وأصحاب العاىات، وغيرىـ. وعمى ىذا فالنادرة ال يمكف اختزاليا في موضوع محدد، 
، موضوعاتالكثير مف ال في  أف تخوض، طبيعتيا المرنة وأسموبيا المراوغإذ استطاعت النادرة، ب
ات فاعمّية وامتداد واسعيف ، بحيث مّكنيا ذلؾ مف الخوض في أكثر فيي بنية مرّكزة، وذ

... وغيرىا مف (ٖٛٗ)المواضيع خطورة وحرجًا، كالمواضيع السياسية واالجتماعية والجنسّية والدينية
 المواضيع الخطرة.

 :النادرة االجتماعية  -ٔ

ىذه  واقعلقد أتاح التنوع في تركيب المجتمعات وبيئاتيا الفرصة لمنادرة بأف ترصد 
بالتقمبات الفكرية  -في أكثر المجتمعات  - موج، وىو واقع ينقده، وتره، وتصوّ المجتمعات

 الفّعاؿ تمّثؿ السالحوالثقافية، والتمايز الطبقي الحاد بيف األفراد، فكانت النادرة في أكثر األحياف 
  .(ٜٖٗ)تشغموفي مواجية المشكالت االجتماعية وما يدور في المجتمعات مف قضايا ومسائؿ 

حفمت كتب )التراجـ( لمّصفدي بالنوادر التي صورت الكثير مف الظواىر الذميمة في 
فأظيرتيا تصريحًا أو تمميحًا، كظاىرة البخؿ، والتطفيؿ، والطمع  المجتمعات العربية خاّصة

تتنافى  ، بيدؼ تعريتيا وكشفيا ونقدىا؛ ألنياىا... وغير والسرقة، ، والزنا، والغباءوالكدية، والجيؿ
  ، وسوؼ نتعّرض لذكر بعض ىذه الظواىر.سالميمع مبادئ المجتمع اإل

مييا، وىي الظاىرة عمف أكثر الظواىر التي سّمطت النوادر نقدىا  البخؿلقد كانت ظاىرة 
يثار، فالعربيّ العربّي فييا انتقاصًا يتنافى مع ما يعتّز بو  يكوفالتي  مضرب  مف كـر وجود وا 

. ومف ىذه النوادر ما ذكره الّصفدي في كتابو )الوافي بالوفيات(، عف المثؿ في الجود وا لكـر

                                                           
 . ٘ٔم : 11ٕٔ، ٖ، ع ٖٔطه النجم، مجلة عالم الفكر ، مج الفكاهة فً االدب العباسً(، ودٌعة ٌنظر : ) (2ٖٗ)
 .ٌ٘٘نظر : أدب النادرة فً النثر العباسً ، )رسالة ماجستٌر ( :  (1ٖٗ)
 .ٔٙٔنظرات فً النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبً :  -ٌنظر : أولٌة النص   (1ٖٗ)



ٖٔٔ 
 

ـّ يدفع النوى إلى دايٍة لو "بقولو:  ،(ٓٗٗ)يعقوب بف إسحاؽ الكندي الفيمسوؼ ، كاف يأكؿ التمر ث
، فيعقوب مف شّدة بخمو يصؿ بو األمر (ٔٗٗ) ": تَجزَّْي بما بقَي عميو مف حالوة التمرويقوؿ ليا

ّنما يجعميا تكتفي بما يبقى عمى النوى مف  إلى أف يبخؿ عمى دايٍة لو، فال يطعميا مف التمر، وا 
 حالوة التمر.

رفع غالـ بشار ]بف برد[ إليو في حساب نفقتو جالَء ِمرآة،  "ومنيا أيضًا النادرة اآلتية: 
؟ عشرة دراىـ. فصاح بو بشار، وقاؿ: ما في الدنيا أعجب مف جالء مرآة ألعمى بعشرة! واهلل
 " لو صدئت عيف الشمس حتى يبقى العالـ في ظممة، ما بمغت أجرة مف يجموىا عشرة دراىـ

 .فيو يبخؿ عمى غالمو بدراىـ معدودة إذ تصّور لنا ىذه النادرة شّدة بخؿ بشار بف برد، ،(ٕٗٗ)

، وقد (ٖٗٗ)قد تنّدر المجتمع بنوادر الطفيمييف بحكـ ما يصدر عنيـ مف أفعاؿ وأقواؿ طريفة و 
بذلؾ تصوير الحيؿ التي كاف يمجأ إلييا الطفيميوف، بأسموب ساخر مشّوؽ  ىـادر و ن حاولت

كاف أشعب ال يغيب عف طعاـ سالـ بف عبد اهلل بف عمر، "  وطريؼ، كما في ىذه النادرة :
فاشتيى سالـ يومًا أف يأكؿ مع بناتو فخرج إلى بستاف فُخبِّر أشعب بالقصة ، فاكترى جماًل 

فمّما حاذى حائط البستاف وثب عميو فصار عميو، فغطى سالـ بناتو بثوبو وقاؿ: بناتي بدرىـ، 
ّنؾ لتعمـ ما ُنريدُ  فقد ، (ٗٗٗ)" [ٜٚ{]ىود: ! فقاؿ أشعب: إّنؾ لتعمـ }َما لَنا في بناِتؾ مف حّؽ وا 

 صّورت لنا ىذه النادرة، بأسموب طريؼ، حيمة أشعب في التطفيؿ ، إذ أّف تفكيره في الطعاـ قد
استغرؽ وعيو كّمو، فقد انتيؾ خصوصيات سالـ بف عبد اهلل الذي اشتيى يومًا أف يأكؿ مع بناتو 

ؿ بإطعاـ ىذا ، ولكف يبدو أّنو ُكِتب عمى سالـ أف يتكفّ بستاف حتى يتخّمص مف أشعبفخرج إلى 
 .الطفيمي مدى العمر

كيؼ تصنع بالعرس إذا لـ  قيؿ لو] أي ألبف درّاج الطفيمي[ يومًا :" اآلتية: ومثميا النادرة 
، فابف دّراج يمجأ (٘ٗٗ)"يدخمؾ أصحابو؟ فقاؿ : أنوح عمى بابيـ فيتطيروف مف ذلؾ فيدخموني!

 .، مف أجؿ الحصوؿ عمى الطعاـإلى الحيمة بأسموب طريؼ، وىي حيمة النياح في األعراس

                                                           
ٌّات : ٌنظر فً ترجمته:  (ٓٗٗ)  . 1/21ٕالوافً بالوف
ٌّاتالوافً با (ٔٗٗ)  . 1/21ٕ:  لوف
 . 1ٖٔ/1ٔنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  (ٕٗٗ)
 ٘ٔم، : 11ٕٔ،  ٖ، ع  ٌٖٔنظر: )الفكاهة فً األدب العباسً( د. ودٌعة طه النجم، مجلة عالم الفكر، م  (ٖٗٗ)

. 
ٌّات :  (ٗٗٗ)  . ٔٙٔ/1الوافً بالوف
ٌّات (٘ٗٗ)  . 1ٖٔ/1ٔ:  الوافً بالوف



ٔٔٗ 
 

ف ال ُيرَغب ، الذيالثقالءوىناؾ ظاىرة أخرى استيجنتيا النادرة وحاولت نقدىا، ىي ظاىرة 
يضيؽ المكاف الواسع بمف فيو إذا حضر أحدىـ، ومف ىذه النوادر ما رواه إذ بوجودىـ، 

وقيؿ: كنا عند أبي بكر بف عياش يقرأ عمينا كتاب مغيرة، فغمض عينيو، ": ، بقولوالّصفديّ 
فالثقيؿ ، (ٙٗٗ)" فحركو جميور وقاؿ لو: تناـ يا أبا بكر؟ فقاؿ: ال ولكف مرَّ ثقيؿ فغمضت عيني

، يتدّخؿ فيما ال يعنيو، وقد حاولت النادرة معالجة ىذه الظاىرة بطريقة ىو شخص غير مرغوب
طريفة، ففي ىذه النادرة مفارقة تبعث عمى الضحؾ، إذ أّف ابف عّياش بدؿ أف يختبئ حتى ال يراه 

 الثقيؿ، يغمض عينيو، فكأّنو إذا فعؿ ىذا، ال يراه الثقيؿ.

بالغفمة ادر إلى تصوير بعض التصرفات لفئات مف الناس، قد عرفوا وذىبت الكثير مف النو 
، فصاروا بذلؾ رموزًا لنقص العقؿ والحمؽ، ومضربًا لألمثاؿ، ومف ىذه النوادر والغباء والحمؽ

ودخؿ ]ابف الجّصاص[ يومًا عمى ابف ": )الوافي بالوفّيات(، بقولوما ذكره الّصفدي في كتابو 
ـُ مف الصياح والقتاؿ.  الفرات الوزير، فقاؿ: يا سيدي عندنا في الُحَوْيَرة كالب ال َيْتُرُكوننا ننا

كمب مثمي  فقاؿ الوزير: أحسبيـ جراء. فقاؿ: ال تظف أييا الوزير، ال تظف ذلؾ، كؿّ 
  فابف الجصاص مف حمقو وغبائو يشّبو نفسو وكذلؾ الوزير ابف الفرات بالكمب.، (ٚٗٗ)"ومثمؾ

خرج يومًا بُقمُقـ ": اذا االتجاه، ما ترويو ىذه النادرة عف ِجحَ ومف النوادر الطريفة في ى
يستقي فيو مف ماء النير، فسقط مف يده وغرؽ، فقعد عمى شاطئ النير، فمّر بو صاحب لو، 

، لقد (ٜٗٗ)"ينتفخ ويطفو (ٛٗٗ)فقاؿ: ما يقعدؾ ىينا؟ فقاؿ: غرؽ لي ىنا ُقمُقـ وأنا أنتظر ] أْف[
قـ ينتظر مف قم وحمقو، ئوغبامف  اجحف سخؼ المجتمع وفوضوّيتو، صّورت لنا ىذه النادرة

 .!غارؽ في النير أف ينتفخ ويطفو

، فحاولت نقدىا الكذبوقد رّكزت بعض النوادر عمى ظاىرة اجتماعية منحرفة، ىي ظاىر 
ركب ]َأُبو عمقمة النميرّي[ يومًا بغاًل فوقؼ بو " بطريقٍة ساخرة وطريفة، كما في ىذه النادرة 

َعَمى َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِف القرشي ، فقاؿ : يا َأَبا عمقمة إّف لبغمؾ ىذا منظرًا، فيؿ َمَع ىذا المنظر 
مف خبر ؟ فَقاَؿ: أوما بمغؾ خبره ؟ َقاَؿ : ال، َقاَؿ: خرجت َعَمْيِو مرًَّة مف مصَر، فقفز بي قفزًة 

يَف، والثانية إلى األردف، والثالثة إلى دمشؽ ، فقاؿ لو َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف : تقدـ إلى إلى فمسط
فأبو عبد الرحمف يسخر مف كذب أبي ، (ٓ٘ٗ)"أىمؾ بأف يدفنوه معؾ، فمعّمو يقفز بؾ الصراط 

                                                           
 . ٙٙفً نكت العمٌان :  نكت الهمٌان (ٙٗٗ)
ٌّات :  (2ٗٗ)  . ٕٔٗ - ٕٓٗ/ٕٔالوافً بالوف
وبحسب ما  -وردت فً الوافً بالوفٌات بالشكل اآلتً:)أّنه( ، وقد أبدلناها بالشكل الوارد فً النّص  (1ٗٗ)

ٌّة :  -وجدناها فً التذكرة الحمدونٌة   . 22ٕ/ٖوهو األصح . ٌنظر : التذكرة الحمدون
ٌّات:  (1ٗٗ)  . ٔٔٔ/2ٕالوافً بالوف
ٌّات:  (ٓ٘ٗ)  . 1ٗ/ٕٓالوافً بالوف



ٔٔ٘ 
 

قفزة راط كما قفز بو صعمقمة، إذ ينصحو بأف يطمب مف أىمو أف يدفنوا معو بغمو فمعّمو يقفز بو ال
ـّ إلى دمشؽ. ـّ إلى األردف، ومف ث  إلى فمسطيف، ومف ث

 الرجاؿ،بعض  مف، واحتقارىا المرأةامتياف  ظاىرة انتقاد إلى النوادر مف مجموعة ذىبت وقد
 :في كتابو )الوافي بالوفّيات( ، ومف ىذه النوادر ما ذكره الّصفديبيا تميؽ ال مكانة عطائياوا  
لجارة ليا: يا أختي ؛ كيؼ صار الرجؿ يتزوج بأربعة ويممؾ مف  (ٔ٘ٗ)قالت امرأة مزبد ]المدني["

اإلماء ما يشاء ، والمرأة ال تتزوج إاّل واحدًا ! وال تستبد بممموؾ ؟ فقالت ليا : يا حبيبتي ؛ 
قوـٌ االنبياء منيـ ، والخمفاء منيـ ، والقضاة منيـ ، والشرط منيـ ، تحكموا فينا كيؼ شاؤوا، 

 في النساء عمى الذكور تسمط بوضوح لنا تظير، فيذه النادرة (ٕ٘ٗ)" ارادوا  وحكموا ألنفسيـ بما
 حاولت وقد ، حصرًا مف الذكور ىـ والقضاة والخمفاء األنبياء أف الى فُتشير المجتمعات، أكثر
 النظرات يتمّثؿ بالتخّمص مف الحياة في كبير دور ػػ نحو التسّمط ىذا ػػ مع النظر أف توجو المرأة

 .النادرة ىذه في تجّمى وكما ليا، الدونّية

وىكذا نجد أف بعض النوادر قد وّجيت نقدًا الذعا لممرأة، سواء أكانت زوجة أو َأَمة أو جارية 
 .(ٖ٘ٗ)أو غيرىا، وىي نوادر يغمب عمييا طابع الفحش والمجوف 

 النادرة السياسّية : -ٕ

مف يدي الرقيب الذي ال  رالتحرّ  مف تمّكنياطبيعتيا التي  بسبب مف -لقد استطاعت النوادر 
أف تعّبر عف أخطر قضية في أكثر المجتمعات وتنقدىا، وىي قضّية  -يستطيع اف يعاقب عمييا
ا يتيح لو المراوغة ممّ التمويو و ، فيي أدب يتمّيز بقوتو وقدرتو عمى ياكمِّ  والواقع السياسي بسمبيات

س عف مشاعر اإلحباط أو اليأس . فكانت النوادر وسيمة لمتنفي(ٗ٘ٗ)حرية أكبر في مجاؿ النقد 
التي يشعر بيا الناس تجاه السمطة السياسية أو بعض الشخصيات السيئة فييا ، وليذا نرى أّف 

، حيث تتضمف نقدًا أو إشارات ضمنّية الذعة ،  لتقويـ العدائيالطابع ببعض النوادر كانت 
ض ، بجور وظمـ السمطة ، فيي تمّمح ، وتعرّ (٘٘ٗ)السموكيات واألوضاع الخاطئة لدى السمطة 

الحاكمة، وممثمييا، ومف ىنا كانت النادرة السياسية تنفيسًا عف المشاعر المكبوتة بسبب جور 
السمطات، عف طريؽ التيّكـ والتنّدر. ومف ىذه النوادر ما ذكره الّصفدي في كتاب )الوافي 

                                                           
ٌّاتٌنظر فً ترجمته :  (ٔ٘ٗ)  .ٕٔٗ/ٕ٘:  الوافً بالوف
ٌّات:  (ٕ٘ٗ)  . ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕ٘الوافً بالوف
ٌّات:  (ٖ٘ٗ) ، ونكت الهمٌان  ٕٕٗ/ٕ٘،  1ٗ/ٕٓ،  2ٖٖ/ٙٔ،  ٓٙٔ-1٘ٔ/1،  ٕٗٓ/ٌٗنظر مثبلً : الوافً بالوف

 .2ٙفً نكت العمٌان : 
 . 2ٌ٘نظر : أدب النادرة فً النثر العباسً ، )رسالة ماجستٌر ( :  (ٗ٘ٗ)
 . 1ٕٖ-1ٖٔرإٌة جدٌدة :  -ٌنظر : الفكاهة والضحك  (٘٘ٗ)



ٔٔٙ 
 

ؿ لو: يا أبا بكر، قاؿ: وحضر ]أبو بكر بف عّياش[ عند ىاروف الرشيد، فقا" بالوفّيات(، بقولو: 
لبيؾ يا أمير المؤمنيف، قاؿ: إّنؾ أدركت أمر بني أمية وأمرنا، فأسألؾ باهلل، أّييما كاف أقرب 
إلى الحؽ؟ فقاؿ لو: يا أمير المؤمنيف، أما بنو أمية فكانوا أنفع لمناس منكـ وأنتـ أقـو 

، فابف (ٙ٘ٗ)" في الصالة بالصالة منيـ . فجعؿ ىاروف يشير بيده ويقوؿ: إف في الصالة، إف
العّياش يعّرض ببني العباس ، ويصّرح عمنًا بأف سمطة بني أمّية كانت أقرب منيـ إلى الحّؽ، إذ 

نما كانوا أقوـ الناس بالصالة.  ىـ لـ ينفعوا الناس كبني أمّية، وا 

بعض النوادر ال تتورع في التنّدر عمى كبار السالطيف والخمفاء، فكانوا محورًا ترتكز كانت و 
توفي لممنصور ابنة عـّ  "عميو بعض النوادر السياسّية، كما تصّوره بوضوح النادرة اآلتية: 

فحضر جنازتيا وجمس لدفنيا وىو متألـ لفقدىا كئيب عمييا. فأقبؿ أبو دالمة وجمس قريباً 
لو المنصور: ويحؾ، ما أعددت ليذا المكاف؟ وأشار إلى القبر. فقاؿ: ابنة عـ أمير  منو. فقاؿ

،  (ٚ٘ٗ)"المؤمنيف. فضحؾ المنصور حتى استمقى ثـ قاؿ لو: ويحؾ، فضحتنا بيف الناس
 .رأس السمطة في حكومة بني العباس يمّثؿ  -المتنّدر عميو -الخميفة المنصور ف

، كما نجده في النادرة بعض أصحاب السمطة التنّدر مف حمؽ وغباءوتمجأ النادرة أحيانًا إلى 
عمى بشَّار]بف برد[ وىو واقٌؼ بيف يدي الميدّي  (ٛ٘ٗ)دخؿ يزيُد بُف منصور الِحْميِري  " اآلتية 

ينشد شعرًا. فمّما َفَرَغ مف إنشاده، أقبؿ يزيد بف منصوٍر عمى بّشاٍر وقاؿ لو: ما صناعُتؾ، يا 
ُقُب المؤلؤ. فضحؾ الميدي وقاؿ لبشار: ُأغُرْب ويمؾ! أتتناَدُر عمى خالي؟ شيخ، فقاؿ لو: أث

 (ٜ٘ٗ)" قاؿ: وما أصنُع بو؟ يرى شيخًا أعمى قائمًا ُينِشُد الخميفَة مديحًا، يقوُؿ لو: ما صناعتؾ؟
الضحؾ والفكاىة، يتمّثؿ بالسخرية مف عقوؿ  عنصريففي ىذه النادرة موقؼ نقدي يتخّفى وراء 

 بعض أصحاب السمطة.

، وخير مثاؿ عمى وفاء بياحاولت بعض النوادر معالجة قضّية وعود الساسة وعدـ والكما 
ووعده ابف المّدبر]أبو إسحاؽ ، إبراىيـ بف " ذلؾ ما رواه الّصفدي عف أبي العيناء، إذ يقوؿ: 

بدابٍة . فمما طالبو قاؿ : أخاؼ أف أحممؾ عمييا فتقطعني وال المدبر، وزير المعتمد العباسي[ 
ّـَ إلييا حمارًا . أل  فأبو العيناء يتنّدر مف الوزير ، (ٓٙٗ)"َواظَب ُمْقَتِضيًا أراؾ . فقاؿ: عدني أف َتُض

 ابف المّدبر عف طريؽ السخرية الطريفة .

                                                           
ٌّات :  (ٙ٘ٗ)  . ٖ٘ٔ/ٓٔالوافً بالوف
ٌّات(2٘ٗ)  . ٘ٗٔ/ٗٔ: الوافً بالوف
 . 1ٓٔ/ٙوفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان :  ٌنظر فً ترجمته : (1٘ٗ)
 . 1ٙالهمٌان فً نكت العمٌان : نكت  (1٘ٗ)
 . 2ٕٙنكت الهمٌان فً نكت العمٌان: (ٓٙٗ)
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مف  -ًا زائفذي يكوف ال - يفوقد تعّرضت بعض النوادر لقضّية ميمة تتمّثؿ بارتداء ثوب الد
صاعد بف  صار ]أبو العيناء[ يومًا إلى باب، كما نجده في النادرة اآلتية " قبؿ بعض السياسّييف

، ثـ استأذف بعد ساعة فقيؿ لو كذلؾ فقاؿ : مخمد فاستأذف عميو فقيؿ: ىو مشغوؿ بالصالة
بطريقة فمقد عرضت النادرة ىذه القضّية   (ٔٙٗ)لكّؿ جديد لذة ، وقد كاف قبؿ الوزارة نصرانياً"

 .ساخرة وذكية

 النادرة الجنسّية : -ٖ

ا تتضّمنو مف لفٍظ لم ؛كؿِّ مجمس تأثَـّ مف إيرادىا فيىي تمؾ النوادر التي ُيتحرَّج أو يُ 
، فقد كانت أكثر فحاش والمجوف وخدش الحياء العاـ، يصؿ إلى حّد اإلمكشوؼ أو صريح

، ال يقبمو ديف أو أدب عمى السواء الفحش والبذاء إلى حًد كبير، مما النوادر الجنسية ممعنة في
 .(ٕٙٗ)يرفضو العقؿ و الذوؽ و فيذا النوع مرفوض يمجّ 

مف ألفاظ شديدة الصراحة  ورود )النوادر الجنسّية( وما فييا - قديماً  -ولقد بّرر الجاحظ 
ّنما ُوضعت ىذه االلفاُظ ليستعمميا أىؿ ا" ، قائاًل: والمجوف لمغة  ولو كاف الرأي أاّل ُيْمَفظ بيا ما وا 

ِؿ كونيا معنى، ولكاف في التَّحريـ والصَّوف لُمغة العرب أف ترفع ىذه االسماء وااللفاظ  كاف ألوَّ
عف تعامؿ مع النصوص قد ، فالجاحظ (ٖٙٗ)"منيا. وقد أصاب كّؿ مف قاؿ: لكؿِّ مقاـ مقاؿ 

رج تحتيا مف قيـ أخالقية،  منطمقًا مف القاعدة المقياس الفنّي، مف دوف النظر الى ما يند طريؽ
 أف لكّؿ مقاـ مقاؿ. :التي تقوؿ

و، فالثعالبي سويغوقد استمر المؤلفوف بعد ذلؾ في نقؿ أخبار المجوف والجنس، ولكؿٍّ منيـ ت
ر إيراده مثؿ ىذه األخبار بأّنيا كانت تصادؼ ىوى في نفوس الناس لخّفتيا وطرافتيا  . (ٗٙٗ)يبرِّ

حاكي الكفر ليس " وأّما المّقري فإّنو يعتمد في تبريره نقؿ مثؿ ىذه األخبار عمى مقولة: أف 
 . وعمى ىذا لـ تخُؿ أكثر الكتب القديمة مف ىذا النوع مف النوادر.(٘ٙٗ)"بكافر

قاؿ ]أبو العيناء[:عشَقْتني امرأة بالبصرة مف ، بقولو: " ومف ىذه النوادر ما ذكره الّصفدي
ّنما كانت تسمع كالمي وعذوبتو فمما رأتني استقبحتني وقالت : قبحو اهلل! ىذا غير أف تر  اني وا 

 ىو ؟ فكتبت إلييا :

                                                           
 . ٖٕٗ/ٗالوافً بالوفٌات :  (ٔٙٗ)
 . ٌٗ٘نظر : أدب النادرة فً النثر العباسً ، )رسالة ماجستٌر ( :  (ٕٙٗ)
 . 1ٖ/ٕرسابل الجاحظ ) مفاخرة الجواري والؽلمان ( :  (ٖٙٗ)
 . ٖٙ - ٖ٘/ٌٖنظر : ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر :  (ٗٙٗ)
 . 21٘/ٖنفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب، وذكر وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب :  (٘ٙٗ)
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 وُنّبئُتيػػػػا لما رأتني تنّكػػػرت     وقالت ذميـٌ أحوٌؿ ما لو جسـُ 

 ٙٙٗفإف تنكري مّني احِوالاًل فإّني     أديٌب أريٌب العػػػيّي وال َفػػػْدـُ 

 .(ٚٙٗ)" يا ] ... [! ألديواف الرسائؿ أريدؾ أـ لنفسي؟فوقّعت في الرقعة: 

ـّ أشعب بغت فُضربت وُحمقت وُحممت عمى عير ُيطاُؼ بيا ومنيا ىذه النادرة "  يقاؿ: إف أ
! فأشرَفْت عمييا ظريفة مف أىؿ المدينة فقالت ليا: إنؾ إذًا  وىي تقوؿ: مف رآني فال يزنيفَّ

، فقد حاولت ىذه النادرة نقد ظاىرة البغاء (ٛٙٗ)"  ندُعو لقولؾلمطاعة، نيانا اهلل عنو فما قبمنا، 
 عف طريؽ بعض مف اشتيرف بو ، بطريقة ساخرة وطريفة.

ولقد ظّؿ موضوع الجنس موضوعًا بارزًا، كّمما كاف مدار الحديث حوؿ النساء والمجاف 
 .  (ٜٙٗ)والمخنثيف 

 النادرة الدينّية : -ٗ

ي ازدىار النادرة وتطّورىا، وذلؾ ألّف أكثر المجتمعات لقد كاف الوضع الديني باعثًا ميّمًا ف
أخذت تضجر وتتمممؿ مف أسموب القّصاص المنتشريف في المساجد والذيف أرىقوا الناس بأسموب 
الوعظ الديني الجاؼ، الذي أدى إلى نشوء طبقة مف القّصاص أخذت عمى عاتقيا تسمية الناس ، 

ونو مف قصص مسؿٍّ وممح ونوادر ، في الوقت الذي فقد استحوذوا عمى قموبيـ بما كانوا يرو 
 .(ٓٚٗ)ضجرت فيو الجماىير مف اسموب الوعظ الجاؼ 

يا مف إشارات ليا فيوقد شّكمت النادرة الدينية أىمية خاصة بيف أنواع النوادر األخرى لما 
عالقة بالديف أو العقيدة أو باالتجاىات الدينية، وقد تضّمف بعضيا آية قرآنية كاستشياد في 

. كما أّف االعتماد عمى التنّدر في عرض بعض القضايا الدينّية كاف ييدؼ (ٔٚٗ)موقؼ مضحؾ 
رة عمى المرح إلى التخفيؼ مف الوعظ الديني الجاؼ الذي ينفر منو الناس، أّما اعتماد الناد

 والمفاجئة والضحؾ فكاف ييدؼ إلى تحقيؽ التأثير والمقبولّية لدى المتمقي.

                                                           
 بعد طول البحث لم نعثر على هذٌن البٌتٌن فً مكان آخر.( (ٙٙٗ

 فحاشاً ، وخادشاً للحٌاء آثرنا حذفه . . وقد تضّمنت هذه النادرة لفظاً صرٌحاً ، ٕٗٗ/ٗالوافً بالوفٌات :  (2ٙٗ)
 . ٔٙٔ/1الوافً بالوفٌات: (1ٙٗ)
ٌّة قد احتوت على ألفاظ بذٌبة وفاحشة ، نجد  (1ٙٗ) وقد اكتفٌنا بعرض هاتٌن النادرتٌن ، ألّن أكثر النوادر الجنس

 ، ٕٕٓ/٘ٔ،  ٕٔٗ/ٕٔ،  ٘ٙ/1،  1ٕٔ/1،  ٕٗٓ/ٌٗنظر على سبٌل المثال:  كبٌراً فً ذكرها . حرجاً 

 .  1ٕٙ، ونكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  ٖٙٙو  ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٕ٘
 . 2ٌٕنظر : أدب النادرة فً النثر العباسً ، )رسالة ماجستٌر ( :  (2ٓٗ)
 . ٌ٘٘نظر : االجوبة المسكتة ) مقدمة المحققة  ( :  (2ٔٗ)
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قاؿ ]أبو بكر بف " : تابو )الوافي بالوفّيات (، بقولوومف ىذه النوادر ما رواه الّصفدي في ك
عّياش[ : كنت أنا وسفياف الثوري وَشريؾ نتماشى بيف الحيرة والكوفة، فرأينا شيخًا أبيض 

أس والمحية حسف السَّمت والييئة، فظننَّا أّف عنده شيئًا مف الحديث وأنو قد أدرؾ الناس، الر 
وكاف سفياف أطَمَبنا لمحديث، فتقدـ إليو وقاؿ لو: يا ىذا ىؿ عندؾ شيء مف الحديث؟ فقاؿ: 

ذه النادرة إذ تنبني ى، (ٕٚٗ)"أمَّا حديث فال ولكف عندي عتيؽ سنتيف ، فنظرنا فإذا ىو خّمار
، فالشيخ ذو الرأس األبيض والمحية البيضاء، كاف خّمارًا بداًل مف أف يكوف عمى المفارقة الساخرة

 وقورًا صالحًا.

، كما توّضحو عض رجاالت الديف وخديعتيـ لمعواـبعض النوادر الدينّية إلى حيؿ ب توأشار 
جد الحراـ يفتي وقد قاؿ أبو عاصـ]الضحاؾ بف مخمد[: رأيت أبا حنيفة في المس" :النادرة اآلتية

اجتمع الناس عميو وآذوه فقاؿ: ما ىا ىنا أحد يأتينا بشرطي؟ فدنوت منو، فقمت: يا أبا حنيفة 
أتريد شرطيًا؟ قاؿ: نعـ. فقمت: اقرأ عمّي ىذه األحاديث التي معي، فمما قرأىا قمت عنو ووقفت 

ولـ أقؿ لؾ أجيُء بو، فقاؿ: انظروا  (تريد)بحذائو، فقاؿ لي: أيف الشرطي؟ فقمت لو: إنما قمُت 
، فسواء أكانت ىذه النادرة (ٖٚٗ)" أنا أحتاؿ لمناس منذ كذا وكذا وقد احتاؿ عمي ىذا الصبي!

 صادقة أـ كاذبة فإّنيا كانت تعّبر عف مكر وحيؿ بعض رجاالت الديف وخديعتيـ.

يروف أف إذ كاف بعض القدماء  -وقد تعّرضت بعض النوادر ألصحاب المحى الطويمة 
ومف ىذه النوادر ما ذكره الصفدي عف السندي بف شاىؾ  -(ٗٚٗ) "موضع الرعونة طوؿ المحية"

ضرب رجاًل طويؿ المحية ُيرَوى أّنو ىدـ ُسور دمشؽ َوَقْد " مولى المنصور، إذ يقوؿ الّصفدي: 
تريد لحيًة  ا سّيدي!أىاشمّي أنا؟ فقاؿ: يَ  َيا ابف عـّ رسوؿ اهلل فقاؿ ويمؾ!: العفَو فجعؿ يقوؿ

الناس بأسموب الوعظ الديني ، فالنادرة تعّرض ببعض أصحاب المحى الذيف أرىقوا (٘ٚٗ)"وعقاًل !
، فيي توحي بأّف العقؿ ال يجتمع مع المحى الطويمة لدى البعض مّمف أساء لمديف بشكٍؿ الجاؼ

 أو بآخر.

رة الدينّية نقدىا ، فحاولت الناد، ىي ظاىر الغيبةورّكزت بعض النوادر عمى ظاىرة ميّمة 
دخؿ ]الشيخ عمـ الديف ابف  "، كما يتجّمى بصورة واضحة في ىذه النادرة طريؼ بأسموبٍ 

الصاحب[ يومًا إلى مدرسة فسمعيـ مف الدىميز وىـ يغتابونو فّمما دخؿ أخذ يبوؿ عمييـ فقالوا 

                                                           
ٌّات :  (2ٕٗ)  . ٖ٘ٔ/ٓٔالوافً بالوف
 . 1ٕٓ -2ٕٓ/ٙٔ:  الوافً بالوفٌات(2ٖٗ)
 .1ٙ/ٗوالذخابر : البصابر  (2ٗٗ)
 .1ٕٙ/٘ٔالوافً بالوفٌات:  (2٘ٗ)
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، إذ أشار الشيخ بقولو ىذا إلى اآلية (ٙٚٗ)" لو ما ىذا فقاؿ: كؿ ما ُأكؿ لحمو فبولو طاىر
ـَ َأِخيِو َمْيتاً }}الكريمة  [، ٕٔ]الحجرات: ...{{...َوال َيْغَتب بَّْعضُكـ َبْعضًا َأيِحب َأَحُدكـْ َأف َيْأكَؿ َلْح

، حّتى عّدىا مف كبائر ًا قاطعاً ، رفضيا الديف اإلسالمي رفضد عالجت ىذه النادرة قضّية ميّمةفق
 الذنوب.

، وحاولت النادرة الدينية معالجتيا والتخمص منيا، ىي أخرى رفضيا الديف اإلسالميقضّية و 
خفََّؼ الصالة مرًة فقاؿ لو بعض  " قضّية الرياء، ومف ىذه النوادر ما ُروي عف أشعب مف أّنو

، فقد أراد أشعب (ٚٚٗ)" أىؿ المسجد : خففت الصالة جدًا . فقاؿ : إّنيا صالة لـ يخالطيا رياء
النادرة اإليحاء بأّنو لـ يكف مرائيًا بصالتو، إذ ُعدَّ المرائي في منزلة المشرؾ ألنو ييتـ في ىذه 

 بإرضاء الناس ال بإرضاء اهلل.

وتعّد قضية العقوؽ مف القضايا التي أخذت النادرة الدينّية عمى عاتقيا معالجتيا، فصّورتيا 
قيؿ إف أباه " فدي عف عبيدة بف أشعب بطريقة طريفة ، كما توّضحو ىذه النادرة التي رواىا الصّ 

: إنِّي ألْكَسُب راني سأخرجؾ مف منزلي وأنتفي منؾ! قاؿ: لـ يا أبو؟! قاؿ: إني أقاؿ لو يوماً 
: بمى ! قاؿّسف وأنت في عيالي ما تكسب شيئاً خمؽ اهلل لرغيٍؼ وأنت ابني وقد بمغَت ىذا ال

، فالنادرة ُتمّمح لعقوؽ (ٛٚٗ)"  !ّتى تموَت أم ياموزة ال تحمُؿ حي مثؿ ال! إنِّي ألكسُب ولكنّ واهلل
 عبيدة بف أشعب ألبيو وتندره عميو عف طريؽ السخرية الطريفة .

ذا كانت ىذه النادرة ُتمّمح بالعقوؽ فإف بعضيا قد صّرح بو ، كما نجده في ىذه النادرة  قاؿ "وا 
أبو العيناء: أنا أّوؿ مف أظير العقوؽ بالبصرة، قاؿ لي أبي: يا بنّي إفَّ اهلل قرف طاعَتُو 

ائتمنني عميؾ ولـ  تعالى[، فقمت: يا أبة إف اهلل ٗٔبطاعتي فقاؿ: }اْشُكْر ِلي َوِلواِلَدْيَؾ{]لقماف:
ـْ َخْشَيَة ِإمْ تعالىيأتمنؾ عمّي فقاؿ  ، فقد حاولت (ٜٚٗ)" [ ٖٔاالسراء:{]الؽٍ : }َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُك

، معّبرًا عف ذلؾ بأسموب أبو العيناء بعقوقو ألبيوىذه النادرة أف تعالج قضّية العقوؽ، إذ يصّرح 
 المفارقة الساخرة فاالبف يكوف مؤتمنًا عمى أبيو .

قاؿ " وجاءت بعض النوادر الدينّية لتصؼ لنا جيؿ بعض القضاة ، كما تصّوره النادرة اآلتية
: حّدثني أبي أف أبا شيبة والد أبي بكر وف بف إسماعيؿ النديـ العبرتاني[جعفر]بف حمد

؟ فقاؿ رأكفّ  يءوعثماف كاف عمى قضاء واسط فجاءتو ظريفة فقالت: عمّي كفارة يميف فبأي ش

                                                           
 .1ٔٔ/1الوافً بالوفٌات :  (2ٙٗ)
 ٓٙٔ/1:  الوافً بالوفٌات(22ٗ)
 . 12ٕ/1ٔالوافً بالوفٌات: (21ٗ)
 . 1ٕٙنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  (21ٗ)
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فالنادرة ، (ٓٛٗ)"  بخبزًا بدقيقًا بسويٍؽ بتمرًا فقالت: ترؾ الكفارة واهلل أىوف مف استماع ىذا المحف
ىنا توجو نقدىا ليذا القاضي الذي يمحف بكالمو ، فكاف لحنو سببًا لترؾ كفارة اليميف مف قبؿ ىذه 

 المرأة التي رفضت استماع لحف القاضي.

 النادرة المغوّية : -٘

ًا ضمف أنواع النادرة األدبّية، فذىبت بعض ظاىر شكمت نوادر النحاة والمتقّعريف نوعًا  لقد
اّدعاًء  المغوييفالنحاة و بعض  ر المبالغة والتكّمؼ والتقّعر في القوؿ مف ِقَبؿالنوادر إلى تصوي
لذلؾ ُعّد تقعر المغوييف والنحاة ومبالغتيـ مع عامة الناس مف باب الغفمة  لمفصاحة والبالغة.

وقد تكّمـ قوـٌ مف النحوييف باإلعراب مع العواـ، " وتضييع العمـ، كما صّوره ابف الجوزي قائاًل: 
ف كاف صوابًا ألّنو ال ينبغي أف ُيكمَّـ كّؿ قوـ اال بما يفيموف...  فكاف ذلؾ مف جنس التغفيؿ وا 

ياكـ والنحو بيف إقاؿ ابف عقيؿ : كاف شيخنا ابو القاسـ بف برىاف االسدي يقوؿ ألصحابو 
، ضائعابف عقيؿ: وتعميؿ ىذا أّف التحقيؽ بيف المحرفيف العامة، فأنو كالمحف بيف الخاصة. قاؿ 

 .(ٔٛٗ)"وتضييع العمـ ال يحّؿ 

ىي التي تتنّدر بقضايا نحوية كثر الحديث فييا ، أو تتضمف حياًل "وّية فالنادرة المغ
، عف المتكّمفيفأو تقّعرًا في القوؿ، وتتعّرض ىذه النادرة إلى طبقة النحاة والمغوييف  (ٕٛٗ)"نحوية
ومف ىذه النوادر ما ذكره الّصفدّي في كتابو )الوافي بالوفّيات(، حيث  نقدىا والتعريض بيا.طريؽ 
ـَ،  قاؿ ]أبو عمقمة النحوّي[ يومًا: يا غالـ أصقَعتِ " يقوؿ:  العتاريؼ؟ فقاؿ لو الغالـُ: َزقَفْيَم

؟ فقاؿ الغالـ: وما صقعت العتاريؼ؟ قاؿ: قمُت لؾ أ ـَ صاَحِت فقاؿ أبو عمقمة: وما زقفيم
، فقد سعت ىذه النادرة إلى (ٖٛٗ)"الد ُيوؾ؟ فقاؿ الغالـُ : وأنا قمت لؾ لـ َيِصْح منيا شيٌء 

 تصوير المبالغة واإلغراب في الكالـ مف ِقبؿ النحوييف، بطريقة ساخرة.

تقّعر بعض النحاة والمغوييف، عف طريؽ نوعيف مف  ظيروتحاوؿ النادرة المغوّية أف تُ 
الخطاب، أحدىما بسيط يمجأ إليو عاّمة الناس، واآلخر معّقد يمجأ إليو النحاة والمغويوف المتكّمفيف، 

أبي أتى أبو عمقمة]النحوّي[ إلى  " ، كما يّتضح في ىذه النادرة(ٗٛٗ) لتَُبيِّف الفارؽ الكبير بينيما
ر زالزؿ الحذاء فقاؿ : يا حذاء، أْحُذ لي ىذا النَّْعؿ، فقاؿ: وكيؼ ُتريُد أف أحُذَوَىا؟ فقاؿ: َخصِّ

نطقيا، وغضِّؼ ُمَعقَِّبيا، وأِقبَّ ُمقدََّمَيا، وعرِّج َوِنيََّة الُذؤبة بحزـٍ دوف بموغ الرِّصاِؼ، وأْنِحَؿ 
                                                           

ٌّات :  (1ٓٗ)  . 1ٔ/ٔٔالوافً بالوف
 .ٖٖٔ-ٕٖٔأخبار الحمقى والمؽفلٌن  :  (1ٔٗ)
 . ٙ٘المسكتة ) مقدمة المحققة  ( : األجوبة  (1ٕٗ)
ٌّات :  (1ٖٗ)  1ٗ/ٕٓالوافً بالوف
 .ٌٖٙنظر : أدب النادرة فً النثر العباسً، )رسالة ماجستٌر( :  (1ٗٗ)
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: إلى أيف؟ أبو عمقمةؿ فتأبَّط متاعو، فقاؿ . فقاـ أبو زالزَخزاِميا، وأوشؾ في العمؿمخاِزـَ 
يَّةِ  فالحّذاء لـ يفيـ الكالـ ، (ٙٛٗ)" ليفسِّر لي ما َخِفَي عميَّ مف كالمؾ (٘ٛٗ)قاؿ: إلى ابف الِقرِّ

يَِّة ليفسِّر لو ىذا الكالـ الغريب.  المعّقد الصادر مف أبي عمقمة ، لذلؾ نراه يذىب إلى ابف الِقرِّ

، كما يّدعوف معرفتيـ وتمكنيـ بالنحوف وسعت بعض النوادر إلى تصوير بعض الجيالء الذي
تصوره ىذه النادرة التي رواىا الّصفدي عف القاضي صفّي الديف بف قاضي القضاة شمس الديف 

والده أحضر لو شيخًا يقرئو النحو، فالزمو ُمّدة، فأراد والده امتحاَنُو يومًا،  أفّ  "الحريري، ِمف 
ـَ قمت إنَّو فعؿ؟ قاؿ: ألنو يحسف  فقاؿ لو: " قنديؿ " اسـ أو فعؿ أو حرؼ؟ فقاؿ: فعؿ، فقاؿ: ل

يعني بكسر القاؼ ِمْف  (ِقد قنديؿ)دخوؿ قد عميو. فقاؿ لو: كيؼ يكوف ذلؾ؟ فقاؿ: ألنؾ تقوؿ 
، مع اّدعائو جيؿ صفّي الديف بالنحو، فالنادرة تصؼ لنا (ٚٛٗ)"ِقد ُيريد فعؿ أمر مف الوقيد 

؛ ألّنو  -في نظره  -يذىب إليو، فػػ " قنديؿ " فعؿ معرفتو بو واصراره عمى ذلؾ إذ يعّمؿ ما 
 يحسف دخوؿ قد عميو.

وىكذا فقد تبّيف لنا كيؼ تعرضت النادرة إلى طبقة النحاة والمغوييف المتكّمفيف عف طريؽ 
 نقدىا والتنّدر بيا.

 :(ٛٛٗ)ة األجوبة المسكت -ٙ

السمات الفنّية التي يجب أف تمتاز بيا  أظيرلقد حاوؿ بعض عمماء العربية األوائؿ تحديد 
األجوبة المسكتة ، فذىب المدائني الى القوؿ: أّف " أحسف الجواب ما كاف حاضرًا، مع إصابة 

يجاز المفظ، وبموغ الحّجة "   "، وقاؿ أبو سميماف السجستانّي شارحًا ىذا القوؿ: (ٜٛٗ)المعنى، وا 
جة، وأّما إيجاز المفظ فمَيكوَف صافيًا مف الحشو، وأّما أّما ُحضور الجواِب فمَيكوَف الّظفُر عند الحا

وبَة المسكتة ، وأّما ابف عبد رّبة األندلسّي فقد عدَّ األج(ٜٓٗ)" ُبموُغ الحجِة فميكوَف حسمًا لممعاَرضة
أصعب الكالـ كّمو َمْركبًا، وأعزُّه َمْطمبًا، وأغمضو "، إذ يرى أّنيا مف مف أصعب فنوف القوؿ

                                                           
ٌَّة (1٘ٗ) ٌّاً ابن الِقرِّ : هو أٌوب بن زٌد بن قٌس، المعروؾ بابن القرٌة، والقرٌة جدته واسمها خماعة،. كان أعراب

ٌّاً، وهو من جملة  ٌّاتأم  .ٕ٘/ٓٔ:  خطباء العرب المشهورٌن بالفصاحة والببلؼة. ٌنظر: الوافً بالوف
 . 1ٗ/ٕٓالوافً بالوفٌات: (1ٙٗ)
 . 2ٖٙ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :  (12ٗ)
لقد ارتؤٌنا أن نضمها إلى النوادر على الرؼم من علمنا أّنها تشّكل جنساً قابماً بذاته؛ وذلك لقلّة ورودها فً  (11ٗ)

 . الّصفدي، فضبلً عن المْشَترك بٌنها وبٌن النادرةتراجم 
 . ٖٙٔ/ٖاإلمتاع والمإانسة :  (11ٗ)
 . ٖٙٔ/ٖاإلمتاع والمإانسة : (1ٓٗ)
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، فصعوبة (ٜٔٗ)"قو َمْسمكا، ألّف صاحَبو ُيْعجؿ ُمناجاَة الِفْكرة، واستعماؿ الَقريحة َمْذىبًا، وأضيَ 
 .عماؿ الفكرة أو الترّوي في الّرد، إذ ىي ال تترؾ الفسحة لقائميا إلفي االرتجاؿ األجوبة تكمف

ذا كاف  سماتيا الفنّية، فإّف مف المحدِثيف  ظيارقد اعتنوا باألجوبة المسكتة وحاولوا إ القدماءوا 
َمف عّدىا جنسًا نثرّيًا قائمًا بذاتو، أساسو حضور البديية وسرعة الجواب الُمفحـ المنبثؽ عف 

فحاـ الخصـ  (ٕٜٗ)مسألٍة ُمْسَتفّزة، مّما يجعؿ مف ىذه األجوبة خطابًا ييدؼ الى اإلقناع بالحّجة وا 
سكاتو. واألجوبة المسكتة قائمة عمى تباد ؿ الكالـ بيف طرفيف، وىي كثيرًا ما ُتستعمؿ لمفكاىة وا 

والضحؾ، فيكوف الرّد أشّد لذعًا، وأكثر سخرية، ويأتي بدىّيًا فُيشَعر عف طريقو بأّنو ال ردَّ سواه 
ف تعميقات تعقب الجوابات ، ويّتضح ىذا بما نجده م(ٖٜٗ)أكثر تجاوبًا وتالؤمًا مع الموقؼ 

أخجمو، فسكت السائؿ، فُأسكت ذلؾ وضحؾ منو أىؿ المجمس، ف، ومنيا قوليـ: )فوجـ لالمسكتة
 .(ٜٗٗ)، فخزي ولـ يحر جوابًا...(وندـ

مف وُيقَصد باألجوبة المسكتة تمؾ األجوبة الُمفحمة التي ُيجيب بيا أصحابيا عمى البديية 
عطاؼ داٍد ُمسبؽ، لمتخّمص مف مأزؽ ما، أو لمرّد الحاسـ عمى مَتَحدٍّ، أو الستدوف تحضيٍر أو إع

، حّتى أصبحت تمؾ األجوبة أمثمة أدبّية رائعة ٍغ وموَجٍز، وبألفاٍظ ُمتخّيرةٍ ، بأسموٍب بميذي أمر
شارات بميغةتُحَفظ وتُتداوؿ لما فييا مف أدب وبالغة وحِ  ولقد جاءت  .(ٜ٘ٗ)َكـ ومعاني لطيفة وا 

وُبنيت عمى  ، فاّتخذت ىيئتيااجـ( لمّصفدّي بصورة أجوبة مسكتةبعض النوادر في كتب )التر 
 شكميا.

ومف النوادر التي وردت في كتب )التراجـ( لمّصفدّي بصورة أجوبة مسكتة، ما ذكره الصفدّي  
كاف زياد بف عبد اهلل الحارثّي عمى شرطة المدينة وكاف " ، إذ يقوؿ: َبيرعف أشعب بف جُ 

َؿ ليمة َمصمّيٌة ُمبِخاًل عمى الطعاـ، فدعا أشعَب في شير رمضاف ليفطر عنده، فُقدَِّمْت إلي و أوَّ
معقودة وكانت تعجبو، فأمعف فييا أشعب وزياد يممحو، فمما فرغوا مف األكؿ قاؿ زياد: ما أظّف 
ألىؿ السجف إمامًا ُيصّمي بيـ في ىذا الشير فْميصِؿ بيـ أشعب! فقاؿ أشعب: أو غير ذلؾ، 

 . (ٜٙٗ) "اد وتغافؿ عنو أصمحؾ اهلل. قاؿ: وما ىو؟ قاؿ: أف ال أذوؽ َمصمّية أبدًا. فخجؿ زي

                                                           
 . 11/ٗالِعْقد الفرٌد :  (1ٔٗ)
ًّ وأجناسه فً النثر العربً القدٌم :  (1ٕٗ)  . ٘ٔٔ -ٌٗٔٔنظر : مفهوم النثر الفن
(ٗ1ٖ)  : ًّ  . ٌٔٗنظر : السخرٌة فً أدب المازن
ٌّات :  (1ٗٗ)  . ٘ٗٔ/ٖٕ،  ٖ٘ٔ/ٖٔ،  2ٕ٘/ٙ،  1ٓٔ/٘،  ٕٗٗ/ٌٗنظر : الوافً بالوف
 . ٌٗنظر : األجوبة المسكتة :  (1٘ٗ)
ٌّات :  (1ٙٗ)  . ٓٙٔ – 1٘ٔ/1الوافً بالوف
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، يضمر معنى أراد أشعب فقد أجاب أشعُب عمى قوؿ زياد، جوابًا سريعًا ُمفحمًا، بأسموٍب بميغ
خجالو ، يتمّثؿ بمحاولة كشؼشارة إليواإل ، ألجؿ ترؾ ىذا األمر بخؿ زياد، والسخرية منو وا 

 واالبتعاد عنو. 

دخؿ عمى " في بالوفّيات(، إذ يقوؿ: االو ومنيا ما ذكره الصفدّي عف أبي العيناء في كتاب ) 
ابف منازة الكاتب وعنده ابف المرزباف فأراد العبث بو ابُف المرزباف، فقاؿ لو ابف منازة: ال 
تفعؿ! فمـ يقبؿ فمما جمس قاؿ لو: يا أبا العيناء لـ لبسَت جباعة؟ فقاؿ: وما الجباعة؟ قاؿ: 

ـَ أنت صفد؟ ثـ قاؿ: وما الصفد؟ ثـ قاؿ:  التي ليست بجبة وال دراعة، فقاؿ أبو العيناء: وِل
 . (ٜٚٗ) "الذي ليس بصفعاف وال نديـ، فوجـ لذلؾ وضحؾ أىؿ المجمس 

لقد كاف جواب أبي العيناء البف المرزباف مف أحسف األجوبة الُمسكتة وأجودىا، إذ كاف 
دح، ومف كاف ىذا ، بؿ أراد اإلحراج والقيكف يريد بسؤالو معرفة ما يجيمو ُمفحمًا لو، ألّنو لـ

ّنما ينفع معو فقط الجواب الُمفِحـ، مّما  مقصده ال ينفع معو اإلجابة برفؽ وليف لدفع إحراجو، وا 
 يجعمو واجمًا خجاًل ويدفع بأىؿ المجمس أف يضحكوا منو. 

قاؿ  " ، وىو:لُعزَّى أحد أصحاب النبّي األكـرومنيا أيضًا ما ورد عف الُحَوْيِطِب بف عبد ا
الحكـ[ يومًا لُحَويطب: تأخَّر إسالمؾ أي يا الشِّيخ حتى سبَقَؾ األحداث. فقاؿ  مرواف ]بف

ُحَويِطب: اهلل الُمْسَتعاُف، واهلل لقد َىَمَمت باإلسالـ غير ما مرٍَّة، كؿ  ذلؾ َيُعوُقني أبوؾ عنو 
بعًا؟ !! فُأسكت وينياني ويقوؿ: َتَضُع شرَفؾ وتدُع ِديَنؾ وِديَف آباِئؾ لديٍف ُمْحَدٍث وتصيُر تا

. فقد أفحـ الحويطُب بقولو ىذا مرواَف وأسكتو ، (ٜٛٗ) " مرواف وندـ عمى ما كاف قاؿ لوواهلل
 وجعمو نادمًا عمى سؤالو إّياه.

كاف " ، وىو قولو: )َنكت اليمياف في ُنَكت العمياف(ونظيرىا ما ذكره الصفدّي في كتابو 
ـُ: شخصاِف أعمياِف! أحُدىما ناظُر الحرـِ واخآخُر بَحَرـِ سّيَدنا الخميِؿ، عميو الصالُة والسال

ـَ الناظُر َعْزَؿ الخطيِب فعارَضو الشيُخ ومنعو. فقاؿ لو الناظُر كأّنؾ قد شاركتني في  شيُخو. فرا
 .(ٜٜٗ)"النظر. فقاؿ لو: ال بؿ في العمى. فاسَتحي واستمّر الخطيب

                                                           
ٌّات (12ٗ)  . ٕٗٗ/ٗ:  الوافً بالوف
ٌّات(11ٗ)  . ٖ٘ٔ/ٖٔ:  الوافً بالوف
،  1ٓٔ/٘، والوافً بالوفٌات :  21ٕ،  ٌٙٙنظر : ، . لبلستزادة 1ٙفً نكت العمٌان : نكت الهمٌان  (11ٗ)

2/ٙ٘  ،ٔٗ/ٙ٘  ،ٔٙ/ٖٕٔ ،ٔ1/ٖٖ٘-ٖٖٙ  ،ٕٔ/ٖٔٗ. 
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االمتزاج بالنوادر والتواشج معيا، ومّما سبؽ يتبّيف لنا ما رسمتو األجوبة المسكتة مف دور في 
، فضاًل عف اشتراكيا معيا ببعض السمات الفنّية كاالرتجاؿ فكانت ُمشتركة معيا في البناء

 والسرعة في اإلجابة والبديية الحاضرة.

اشتممت عمى  ، نخمص إلى أّنيامّصفديلنادرة في كتب )التراجـ( لوفي استقصائنا ألنواع ا
، والمغوّية، واألجوبة المسكتة( وبنسٍب األنواع اآلتية )االجتماعّية، والسياسّية، والجنسّية، والدينّية

 ، كما ىي في الجدوؿ اآلتي:حٍد مامتباينة إلى 

عدد المرات التي ورد فييا  نوع النادرة
 النوع

نسبة النوع قياسًا مع العدد 
 لمنوادرالكمي 

 ٓٚ.ٚ٘ ٙٗٔ النادرة االجتماعّية
 ٘ٛ.ٔٔ ٖٓ النادرة السياسّيػػة
 ٙ.ٔٔ ٕٛ النادرة الجنسّيػػة
 ٜٛ.ٜ ٕ٘ النادرة الدينّيػػػػػػة
 ٘ٚ.ٗ ٕٔ النادرة المغوّيػػػة
 ٘ٚ.ٗ ٕٔ األجوبة المسكتة

 %ٓٓٔ ٖٕ٘ المجموع
 ( أنواع النادرة ونسبتيا في تراجـ الّصفديّ ٖجدوؿ رقـ )     

يتبّيف لنا عف طريؽ الجدوؿ اإلحصائّي ألنواع النوادر في كتب )التراجـ( لمّصفدّي، 
ورّبما يكوف ذلؾ عمى بقّية األنواع األخرى،  -وبنسبٍة كبيرة جّدًا  -استحواذ النادرة االجتماعّية 

ف طريؽ إيراد ىذا العدد الكبير مف النوادر االجتماعية ، قد تكوف لغايات سعى إلييا الّصفدي ع
واحدة منيا : رصد الواقع في أكثر المجتمعات وتصويره ونقده ، أو نقد بعض العادات التي 
رفضتيا المجتمعات في ذلؾ الوقت كالتمايز الطبقي بيف األفراد والتقمبات الفكرية والثقافية ، 

 لنقد الساخر.وحاولت اصالحيا عف طريؽ ا

ولـ يكتِؼ الّصفدي بإيراد النوادر االجتماعّية بؿ تعّرض ألنواٍع أخرى أكثر خطورة مف 
النوع السابؽ ، كقضية الواقع السياسي بكّؿ ما فيو مف سمبّيات ، أو القضايا الجنسية ، أو 

المجتمع  ، أو التعبير عف سخؼالدينّية، فكانت النادرة وسيمة لمنتنفيس عف الرغبات المكبوتة
 ، عف طريؽ السخرية والنقد الالذع.وانحاللو وعبثو
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َحظ عمى أكثر النوادر الواردة في )تراجـ( الّصفدّي أّنيا جاءت مف دوف وما ُيم
، حيث ُيفتََتح نّص النادرة مباشرة ، ويبدو أّنيا استغنت عف اإلسناد؛ ألّف النادرة (ٓٓ٘)إسناد

بطبيعتيا ال تستيدؼ الصدؽ بقدر ما تروـ ايقاع المتندَّر عميو في حبائؿ الوىـ والغرابة، لذلؾ 
كاف القدماء يشجعوف رواة النوادر عمى الوضع والتزييؼ، وعمى نسبتيا إلى أعالـٍ ترّسخت 

ىـ في الذاكرة الجمعّية، ذلؾ أّف التدليس ال يتناقض عندىـ مع قانوف المشاكمة الذي تنيض أسماؤ 
 -وىي الجنس األدبي ذو البنية البسيطة  -، فضاًل عف أّف طبيعة النادرة (ٔٓ٘)عميو النوادر

 تتنافى مع ما تسببو سالسؿ اإلسناد مف ممؿ وثقؿ ونفور عند المتمقي.

ميّمًا في نوادر كتب )التراجـ( لمّصفدّي؛ ألّف المعنى يكوف  وقد شّكمت الخاتمة ُمكوناً 
و عف عف طريقمرتكزًا في ىذه الجممة الختامية، التي تعبر دائمًا عّما يريد البطؿ أف يفصح 

تفكيره وسموكو، وألّنيا تنطوي عمى عنصر ميـ فييا، يتمّثؿ في تفجير الموقؼ عبر مفارقتيا 
حقيقي مف النادرة. ولذلؾ تنّوعت الخاتمة في نوادر تراجـ الّصفدّي، المثيرة، التي تشّكؿ المغزى ال

، وقد (ٖٓ٘)، ومنيا ما يكوف عمى شكؿ خاتمة دعائية (ٕٓ٘)فمنيا ما جاء عمى شكؿ آية قرآنية 
، أو قد تختـ بعبارات أو تعميقات يطمقيا الراوي (ٗٓ٘)تختـ النادرة أحيانا باستفياـ أو سؤاؿ 

عمى شكؿ أبيات  -في موضٍع واحد  -وقد جاءت الخاتمة ، (٘ٓ٘)لمتوضيح أو إطالؽ األحكاـ 
  .(ٙٓ٘)شعرية 

                                                           
ٌّات:  (ٓٓ٘) -22ٖ/ٔن العصر وأعوان النصر: ، وأعٌأٔٔ-ٓٔٔ/2ٕ، 1ٗ/ٕٓ، ٕٔٗ/ٌٕٔنظر: الوافً بالوف

 .1ٕٙ - 2ٕٙ، ونكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  21ٖ
ٌّات :  (ٔٓ٘)  . ٌٓ٘ٗنظر : معجم السرد

، 1ٕٙ،2ٕٙ، ونكت الهمٌان فً نكت العمٌان :ٕٕٗ/ٕ٘، 1٘ٔ/ٓٔ،ٔٙٔ/1: الوافً بالوفٌات :ٌنظر مثبلً  (ٕٓ٘)

ٕٙ1. 
 . ٕ٘ٗ/ٕ٘،  ٕٔٗ/ٕ٘،  ٕٔٗ/ٕٔ،  ٕٓٗ/ٌٕٔنظر مثبلً : الوافً بالوفٌات :  ((ٖٓ٘

ٌّاتٌنظر مثبلً :  (ٗٓ٘) ،  ٖٕٗ/ٕ٘،  ٕٕٗ - ٕٔٗ/ٕٔ،  2ٓٔ/1،  ٓٙٔ/1،  ٕٗٓ/ٗ،  1ٗٔ/ٖ: الوافً بالوف

 . 1ٕٙ،  2ٕٙ،  2ٙ، ونكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  ٔٔٔ/2ٕ
 . 2ٙ/ٙٔ،  1ٔٔ/1، 1ٗٔ/ٌٖنظر مثبلً : الوافً بالوفٌات :  ((٘ٓ٘
 . 1ٌٕٔنظر : نكت الهمٌان فً نكت العمٌان : ( (ٙٓ٘
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 المبحث الثانً : عناصر البناء السرديّ 

 بناء الحدث فً النادرة :  -ٔ

، ويؤدي " إلى تغيير أمر أو خمؽ (ٚٓ٘)ُيماَرس داخؿ النص السرديالذي فعؿ الالحدث ىو 
في أكثر النادرة  تقتصرإذ زة ؛ ائم. ولمحدث في النادرة خصوصية (ٛٓ٘)حركة أو إنتاج شيء " 

مف جية  فييا الشخصّيات تقميصخصوصّيتيا مف جية و  معحدٍث واحٍد، ينسجـ  األحياف عمى
، ألّف النادرة ثانويةالحداث بحيث يكوف الحدث الرئيس مركزّيًا في بناء النادرة، وُتْستَْبَعد األ، أخرى

ـّ الحدث في . وكثيرًا ما(ٜٓ٘)قائمة عمى االختصار والتكثيؼ  شخصّيتيف،  عف طريؽ النادرة يت
 .ر عميو: المتندِّر والمتندَّ ىما

بد المدني[ مّرًة نائمًا بالمسجد، فدخؿ إنساف فصّمى وكاف ]مز في النادرة اآلتية " نمحظو كما 
، َسْؿ حاجتؾ وال ُتحرِّشو فمّما فرغ، قاؿ: يارّب، أنا أصمي وىذا نائـ؛ فقاؿ لو: يا بف آدـ

المسجد وصالتو فقد انطوت ىذه النادرة عمى حدٍث واحٍد يتمّثؿ بدخوؿ الرجؿ إلى ، (ٓٔ٘)"عمينا
ـّ الحدث فييا عف طريؽ شخصّيتيف، األولى: شخصّية مزبد المدني والتي تمّثؿ فيو ودعائو ، وقد ت

، والتي تمّثؿ نساف الذي دخؿ المسجد وصّمى فيوشخصّية المتندِّر، والثانية: ىي شخصّية اإل
 ة المتندَّر عمييا.الشخصي

[ القاضي صفّي الديف بف قاضي القضاة شمس الديف الحريريدخؿ ] " :ومثميا النادرة اآلتية
خارجًا مف بيت الطيارة،  (ٔٔ٘)يومًا إلى المدرسة الصادرية، فرأى الشيخ نجـ الديف القحفازي

، فشخصّية القاضي (ٕٔ٘)"  فقاؿ لو: يا موالنا آنستـ محّمكـ، فقاؿ الشيخ نجـ الديف: قبحؾ اهلل
صفّي الديف في ىذه النادرة تمّثؿ الشخصّية المتندِّرة، وشخصّية الشيخ نجـ الديف تمّثؿ الشخصّية 

 المتندَّر عمييا.

 وأنتباه نحو التفريعات ، فال تشّتت االواحدوتيدؼ النادرة إلى تركيز انتباه المتمقي نحو حدث 
ترصده مف قوة يفرزىا الحدث في النياية عبر القوؿ ذلؾ يؤدي إلى ضياع ما ألّف ، التفصيالت 

بالنادرة  . ونمّثؿ ىنا ليذا النوع مف النوادر التي يكوف الحدث عنصرًا ميّمًا في بنائيا(ٖٔ٘)المؤثر
قاؿ األصمعي: رأيت بيمواًل قائمًا ومعو خبيص، فقمت لو: إيش معؾ؟ قاؿ: خبيص،  " اآلتية:

                                                           
ٌّات النّص السردي : ٌنظر (2ٓ٘)  . ٖٗ: شخص
 . 2ٗمعجم مصطلحات نقد الرواٌة :  (1ٓ٘)
ٌّات: 1٘ٙ: سردٌة( -: التراث القصصً فً األدب العربً )مقاربات سوسٌوٌنظر (1ٓ٘)  .1ٗٗ، ومعجم السرد
ٌّات :  (ٓٔ٘)  . ٕٗٗ/ٕ٘الوافً بالوف
ٌّاتٌنظر فً ترجمته :  (ٔٔ٘)  . 1/21ٕ:  الوافً بالوف
 21ٖ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٕٔ٘)
 .ٌ٘ٙٔنظر : أدب النادرة فً النثر العباسً، )رسالة ماجستٌر( :  (ٖٔ٘)
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لمف ىو؟ قاؿ: لحمدونة بنت الرشيد، أعطتني آكمو قمت: أطعمني، قاؿ ليس ىو لي، قمت: 
ف بيموؿ إطعامو مف خبيٍص حدث واحد ىو )طمب األصمعي م إظيار، فالنادرة تيتـ ب(ٗٔ٘)"ليا

، وىو الحدث ، ورفض بيموؿ ليذا الطمب(، وتيدؼ إلى تركيز انتباه المتمقي نحو ىذاكاف معو
 .تغّير مقاطعوحدث ال يمكف االستغناء عنو أو 

، فما ُيمحظ عمى ياأف تبّينا وجود الحدث في النادرة، نوّد أف نتعّرؼ عمى طبيعتو فيوبعد 
، (٘ٔ٘) "أي أّف ىناؾ خطًا رئيسّيًا واحدًا لتطور الحدث " الحدث في النادرة بساطتو، وسطحّيتو 

"  :اآلتيةفال نرى تعقيدًا أو تناميًا أو تشّعبًا كبيرًا في الحدث . ويمكف أف نتبّيف ىذا في النادرة 

ومّر ]بّشار بف برد[ يومًا بقـو يحمموف جنازة وىـ يسرعوف المشي بيا. فقاؿ: ماليـ مسرعيف؟ 
َحظ عمى الحدث في م، إذ يُ (ٙٔ٘)" أتراىـ قد سرقوىا؟ وىـ يخافوف أف يمحقوىـ ليأخذوىا منيـ

ّنما ىو أو يتأـز ىذه النادرة أّنو يسير عمى خطٍّ رئيس فال يتطّور أو يتشّعب حدث بسيط يتمّثؿ ، وا 
، واستخباره عف سبب إسراعيـ، بأسموب سرعوفبمرور بّشار بف برد بقوـ يحمموف جنازة وىـ ي

 طريؼ.

 بناء الشخصّية في النادرة : -ٕ

، ذلؾ أّف ليا تأثيرىا وتكتسب أىمّية فائقة فييا، في بناء النادرة تمّثؿ الشخصية مكّونًا ميّماً 
تنّبو لو الجاحظ في قولو: "وليس يتوفَّر أبدًا حسنيا إاّل بأف ُيعرؼ الفّعاؿ في تمقي النادرة، وىو ما 

أىُميا، وحّتى تّتصؿ بمستحّقيا، وبمعادنيا والالئقيف بيا، وفي قطع ما بينيا وبيف عناصرىا 
النادرة يبعث ، فاسـ الشخصّية في (ٚٔ٘)ومعانييا سقوط نصؼ الممحة، وذىاب شطر النادرة "

 .(ٛٔ٘)الذي يجعؿ مف النادرة حاّرة أو باردة أو فاترة ، وىو عمى الضحؾ والغرابة

، أو وتدور النادرة عادًة عمى بطٍؿ كثيرًا ما يكوف أحمؽ أو مجنونًا أو بخياًل أو متطّفاًل 
ليس فوؽ مستوى الناس كما في  اً اديّ تيعإ اً شخصفالبطؿ في النادرة عادة ما يكوف ، غيرىـ

ة تفاجئو فيعالجيا بأسموبو الفكاىي. ويتأّثر ىذا البطؿ األساطير، وىو يواجو مواقؼ وقتّية طارئ
بالنادرة كثيرًا وال يؤّثر فييا إاّل قمياًل، ولذلؾ فإّف شخصّيات النوادر ىي شخصّيات ثانوّية أضاعت 

 .(ٜٔ٘)مالمَح بطولتيا سرعُة الحدث وعدـ تطّوره ونمّوه 

                                                           
ٌّات :  (ٗٔ٘)  1ٗٔ/ٓٔالوافً بالوف
 . 1ٕالبناء الدرامً :  (٘ٔ٘)
 . 1ٕٔ - 2ٕٔنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  (ٙٔ٘)
 . ٕٙالبخبلء :  (2ٔ٘)
 . 2ٕ - ٌٕٙنظر : البخبلء:  (1ٔ٘)
 . ٌٕٓٗنظر : الحكاٌة فً التراث العربً :  (1ٔ٘)
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يا عمى أّنيا دِّمت الشخصية فيومثمما ُقدِّـ الحدث في النادرة عمى أّنو حدث سطحّي، فقد ق
، إذ ال (ٕٓ٘)ة الجانب ذات سمة واحدة ال تتغير"، ونعني بيا " أف تكوف أحاديةحيّ وسطشخصية 

نجد تطورًا ممحوظًا لمشخصية ، ورّبما يكوف سبب ذلؾ ىو أفَّ تركيز النادرة يتمحور حوؿ ما 
ظيار تقولو الشخصية ، وألّف نّص النادرة عامة ىو نّص قصير ال يسمح  بإمكانية التمّدد وا 

صفات الشخصية وطبيعتيا وتكوينيا الفكري، فضاًل أّف النادرة تيدؼ إلى تسميط الضوء عمى 
 .(ٕٔ٘)سموكّية أو تصّرؼ معّيف ، فيي غير معنّية بتطوير الشخصيات أو األحداث

ـّ توظيفيا في النوادر الو  ب اردة في كتويمكننا التمييز بيف نمطيف مف الشخصيات التي ت
 ، ىما:)التراجـ( لمّصفدي

، ي تمتمؾ حضورًا في مسيرة التاريخ: وىي الشخصّيات الواقعّية التالشخصّيات المرجعّية - أ
فيمكف أف ُنكّوف ليا تصّورًا خارج عالـ النادرة ، أي إّف ليا ما يمثميا مف وجود حقيقي في 

شخصّيات حقيقّية " . ومّما ال شّؾ فيو أّف أكثر شخصّيات النادرة ىي (ٕٕ٘)الواقع الخارجي
ترتبط بتاريخ معّيف وزمف معّيف، لكّنيا تحمؿ صفات خاّصة أىمتيا لكي تمتصؽ بيا نوادر 

 إلى يؤدي دافع " مف ىناؾ وليس  (ٖٕ٘)" مف نوٍع يتناسب أو يتوافؽ إلى حدٍّ كبير مع طبعيا
ثارة اإلمتاع إلى الميؿ إال الشخصيات ىذه مثؿ عف الكتابة  بالفكاىة والتحبيب الدىشة وا 
 .(ٕٗ٘)"األنس مجالس إلييا وتدعو السمر، ليا يتييأ كاف غايات وكميا

ادر الواردة في )تراجـ( وقد شّكؿ ىذا النمط مف الشخصّيات النمط األكثر حضورًا في النو 
ستيدفت الوقوؼ عمى كانت ت، ولعّؿ ذلؾ عائد إلى طبيعة ىذه المصّنفات التي الّصفديّ 

"  :شخصّيات مرجعّية، سياسّية أو دينية أو أدبّية كثيرة. ومثاؿ ذلؾ ما نجده في النادرة اآلتية

ؽ، فقاؿ لو  ودخؿ ]شجاع بف القاسـ وزير المستعيف[ يومًا عمى المستعيف وذيُؿ قباِئِو قد تخرَّ
لكمُب ذنبي فخرقت قباءه، يريد: المستعيف: ما ىذا يا شجاع؟ فقاؿ: يا أمير المؤمنيف داس ا

، فشخصّيتا المستعيف ووزيره ىما شخصّيتاف مرجعّيتاف (ٕ٘٘)" دسُت ذنب الكمب فخّرؽ قبائي
 حقيقيتاف، تمتمكاف حضورًا في مظاف التاريخ ، فيمكف أف ُنكّوف ليما تصّورًا خارج عالـ النادرة .

                                                           
 . 2ٙالنقد التطبٌقً التحلٌلً :  (ٕٓ٘)
 . 2ٌ٘ٔنظر : أدب النادرة فً النثر العباسً ، )رسالة ماجستٌر ( :  (ٕٔ٘)
ٌّة :  –ٌنظر : قال الراوي  (ٕٕ٘) ٌّة فً السٌرة الشعب  . 1٘و  1ٕالبنٌات الحكاب
 . 1ٕٗ الحكاٌة فً التراث العربً : (ٖٕ٘)
 .2ٕفن السٌرة :  (ٕٗ٘)
ٌّات :  (ٕ٘٘)  . 2ٙ/ٙٔالوافً بالوف
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برجؿ ندَّت مف تحتو بغمة وىو يقوؿ: ومر بشار] بف برد[ " ومثمو ما نجده في النادرة اآلتية 
، فشخصّية بّشار بف برد ىي شخصّية أدبّية (ٕٙ٘)" الحمد هلل شكرًا ، فقاؿ بشار استزده يزدؾ

 حقيقّية، ليا وجودىا ومرجعّيتيا في كتب التاريخ .

، لشخصّيات غير المعّينة تاريخّياً ونقصد بيا تمؾ ا الشخصّيات المجيولة )غير المعروفة( :  - ب
ضفاء طابع الحياة والمواصفات  ،كوف شخصّيات مف ورؽفقد ت أسيـ الراوي في تشكيميا وا 

بجعميا تعايش الشخصّيات المرجعّية. ويختمؼ ىذا النمط مف الشخصّيات  ،الواقعية عمييا
مح المفارقة لما ىو قابؿ اختالفًا جوىرّيًا عف نمط )الشخصّيات العجائبّية( ذات المال

 منيا نوادر كتب )التراجـ( لمّصفدي.، التي خمت (ٕٚ٘)لإلدراؾ

غناء الموقؼ بالعناصر  ويوّفر ىذا النمط مف الشخصيات في النادرة، فسحة كبيرة لمتنويع وا 
الدرامية ، وتصبح النادرة أكثر حيوية وخصوبة عف طريؽ الجمع بيف شخصيات مرجعية وأخرى 

خمؽ شخصيات ثانوية ليا  مجيولة، تعمؿ األخيرة عمى فسح المجاؿ أماـ الراوي لإلبداع في
، مط أكثر تحّررًا مف النمط السابؽأىمية في التفاعؿ مع الشخصّية المرجعّية. والراوي في ىذا الن

 ألّف مجاؿ الحرّية والحركة لديو يكوف أوسع.

)التراجـ( لمّصفدي العديد مف الشخصيات المجيولة ذات الصفة  ونجد في نوادر كتب
مااًل لبعض الصيغ ذات الداللة المطمقة وغير المحّددة، مثؿ: الموضوعية، التي تتضمف استع

رجؿ و بعض الشيوخ مف الشاـ، و قاؿ بعض الرؤساء، و قاؿ بعض مف حضر، و )قاؿ رجؿ، 
، وتأتي أحيانا عمى شكؿ أوصاؼ (ٕٛ٘)، ...( كاف ييواىا امرأةو بعض تالمذتو، و محدِّث، 

قينة، و ، حّجاـو محدِّث، و ، بستانيّ و ، فةظريو ثقيؿ، و ،  جاريةو ألشخاص مجيوليف مثؿ: )غّساؿ ، 
 .(ٜٕ٘)أعور...(و ، مكفوؼو أعمى، و 

يقاؿ: إّف "  :الشخصّيات المجيولة بوضوح، النادرة اآلتية اومف ىذه النوادر التي تتجّمى فيي
رجاًل أعمى تزوج امرأة قبيحة: فقالت لو: ُرِزْقَت أحسَف الناِس وأنت ال تدري . فقاؿ ليا: يا 

، فالرجؿ األعمى والمرأة القبيحة ىما شخصّيتاف (ٖٓ٘)"كاف البصراء عنؾ قبمي؟]...![ أيف 

                                                           
 . 2ٕٔنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  (ٕٙ٘)
ٌّة :  –: قال الراوي ٌنظر (2ٕ٘) ٌّة  فً السٌرة الشعب  . 1ٖ - 1ٕالبنٌات الحكاب
ٌّات : ٌنظر (1ٕ٘)  .1ٗ/ٕٓ،  ٕٔ/2ٔ،  ٕٕٕ،  ٙ٘ٔ/ٙٔ،  ٘ٙ/1،  ٕ٘ٓ/ٗ،  ٓٔٔ/ٔ: الوافً بالوف
ٌّات ٌنظر: (1ٕ٘) ، 1ٗ-1ٗ/ٕٓ، ٕٕٕ/ٙٔ، ٕٕٗ/ٕٔ، 1ٔ/ٔٔ، ٖ٘ٔ/ٓٔ، ٓٙٔ/1، ٕ٘ٓ/ٗ:  الوافً بالوف

 . 1ٕٔ،  1ٙ،  2ٙ، ونكت الهمٌان فً نكت العمٌان : ٖٕٗ/ٕ٘
 . 2ٙ: نكت الهمٌان فً نكت العمٌان (ٖٓ٘)
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مجيولتاف ذات داللة مطمقة وغير محّددة، وىما ال تحيالف في ىذه النادرة إلى اسـ خارج النّص 
 بؿ ىما شخصّيتاف غير محددتيف ، ابتكرىما الراوي لغاية معّينة.

وجاء]بيموؿ[ إلى بعض أشراؼ الكوفة فقاؿ لو: أتريد أف آكؿ عساًل "  :ومثميا النادرة اآلتية
: فقاؿ لو الرجؿ ، فدعا بيما، فأمعف في أكؿ العسؿ وحده،: فادع بيمابسرقيف قاؿ: نعـ، قاؿ

حظ أّف شخصّية إذ نم، (ٖٔ٘)" : ىو وحده أطيبقاؿ قد نقضت الشرط، ما لؾ ال تأكؿ السرقيف،
 ،اسـ خارج نّص النادرة، فال ُتحيؿ إلى مجيولة وغير محّددةة( ىي شخصّية )بعض أشراؼ الكوف

ىي الخوؼ أو الحرج مف ىذا  ، إذ ابتكرىا لغاية معّينة قد تكوفبؿ رّبما تكوف مف ابتداع الراوي
 .الرجؿ

في النوادر الواردة في  -المرجعّية والمجيولة  -أما الطريقة المتّبعة في تقديـ الشخصّيات 
، ويمكف أف ( ٕٖ٘))الطريقة التحميمية( عف طريؽحظ أّنيا كثيرًا ما كانت تُقّدـ ُيمتراجـ الّصفدي ف

أي إلى وجاءه رجؿ ] " :، ومنيا النادرة اآلتيةفي أكثر نوادر تراجـ الّصفدييتجمى ىذا بوضوح 
. فأخذ بشار بيده وقاـ [، فسألو عف منزؿ رجؿ ذكره لو. فجعؿ ُيَفيُِّمو وال يفيـبّشار بف برد

 إلى منزؿ الرجؿ، وىو يقوؿ:يقوده 

 (ٖٖ٘)تيديو لكـ     قد ضؿ مف كانت العميافُ  أعمى يقود بصيرا ال أباً 

 .(ٖٗ٘)"  فمما وصؿ بو إلى منزؿ الرجؿ، قاؿ لو: ىذا منزلو يا أعمى

إذ ُيقدِّـ الراوي العميـ/الّصفدّي شخصّيَة بّشار بف برد في ىذه النادرة، ويعرضيا عرضًا 
بيذا العرض. ويتابع الّصفدّي في معظـ نوادره ىذه الطريقة في  يكوف ليا دورٌ مباشرًا مف دوف أف 
 .(ٖ٘٘)عرض شخصّياتيا

. وىو ما يمكف أف (ٖٙ٘))الطريقة التمثيمّية( عف طريؽادر وُقدِّمت بعض شخصّيات النو 
وقاؿ ]أبو حّية النميرّي[  "نتمّمسو واضحًا في بعض نوادر تراجـ الّصفدّي، ومنيا النادرة اآلتية: 

يومًا: إني أخُرج إلى الصحراء فأدعو الِغرباف فتقُع حولي فآخذ منيا ما أشاُء فقيؿ لو يا أبا 

                                                           
 .1٘ٔ/ٓٔ:  وافً بالوفٌاتال (ٖٔ٘)

 من البحث. ٔٗ، ٌنظر : سبق وان عّرفنا بالمصطلح ((ٕٖ٘
 .1ٕٕ/ٗدٌوان بّشار بن برد: ٌنظر:  (ٖٖ٘)
 .1ٕٔفً نكت العمٌان :  نكت الهمٌان (ٖٗ٘)
ٌّات :  (ٖ٘٘) ، نكت الهمٌان فً نكت  ٓٔٔ/2ٕ،  1٘ٔ/1،  1ٔٔ/1،  2/1ٕ،  ٕٗٓ/ٌٗنظر مثبلً : الوافً بالوف

 . ٖٕٓ/ٕ،  22ٖ/ٔ، أعٌان العصر وأعوان النصر :  2ٕٙ، 2ٕٔ،  2ٙالعمٌان : 

 من البحث. ٕٗسبق وان عّرفنا بالمصطلح ، ٌنظر : ( ٖٙ٘)
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ا اهلل ػػػػػػ: أبعَدىء فدعوَتيا فمـ تأِتؾ فماذا تصنع؟ فقاؿحّيَة: أفرأيَت إف أخرجناؾ إلى الصحرا
 .(ٖٚ٘)" إذف

ىذه النادرة ميّمة التعبير عف ذاتيا والكشؼ عف إذ تتوّلى شخصّية أبي حّية النميرّي في 
 أفعاليا عف طريؽ الحوار، مف دوف أّي تدّخٍؿ لمراوي/ الّصفدّي في ذلؾ.

 بناء الزمف في النادرة :  -ٖ

لقد تعّرضنا في الفصؿ السابؽ عند دراسة )بناء الزمف في الحكاية( إلى المفارقة الحاصمة 
وفقو عمى بيف زمف القصة وبيف زمف السرد، وعرفنا أف األّوؿ ُيراد بو الزمف الطبيعي الذي تسير 
عمى وفؽ مجريات األحداث بواقعية، وأّف الثاني ىو الزمف الكاذب الذي يتحّكـ بو السارد فُيَسّيره 

رؤاه الخاصة، وعرفنا أيضًا أّف ىذه المفارقة ُتحدث َخْرَقًا زمنّيًا، عف طريؽ )االسترجاعات( 
و)االستباقات( عبر تقنّيات حددىا جيرار جينيت كآليات إبطاء سرعة النّص السردّي وتوقيفو 

ادر يبرز التنافر ىو ما سنقـو بتطبيقو ىنا، ففي النو و وآليات زيادة سرعة النّص السردّي وتعجيمو. 
( فالراوي الزمف الماضيالزمني بشكؿ ممحوظ، ألّف طبيعتيا اإلخبارية تفرض وضعًا مييمنًا ىو )

الرغـ مف ىذا االنقضاء فإّف الماضي المنقضي يمّثؿ عمى يحكي أحداثا انقضت، ولكّف 
 .(ٖٛ٘)الحاضر، إذ إّف استعماؿ الفعؿ الماضي في القص لو حقيقة الحضور 

 : ، ىماعمى حركتيف أساسّيتيف لمسرد مف حيث تعاممو مع الزمف في النادرة نقؼ ىنا وس

، وترتيب وقوعيا في يف ترتيب وقوع األحداث في الواقع: وىو التنافر الزمني بالترتيب  - أ
 السرد. ويقوـ عمى تقنّيتيف ، ىما :

 : االسترجاع -ٔ

أكؿ ]أبو العيناء[ يومًا عند بعض أصحابو وغسؿ  ": ومف نماذجو ما نجده في النادرة اآلتية
، حيث تتضّمف ىذه (ٜٖ٘)"يده عشر مرّات ولـ تنؽ، فقاؿ كادت ىذه القدر تكوف نسبًا وصيرًا 

، وىو استرجاع (النادرة استرجاعًا لحدٍث جرى في الماضي )أكؿ يومًا عند بعض أصحابو...
 خارجّي تجاوز نقطة انطالؽ السرد األصمي.

                                                           
ٌّات: الوافً  (2ٖ٘) ،  1ٖٔ/1ٔ، ٙ٘ٔ/ٙٔ، ٕٕٗ/ٕٔ، ٖٗٔ/ٓٔ، ٔٙٔ/1. ولبلستزادة ٌنظر: ٖٕ٘/2ٕبالوف

 .1ٕٙ،  1ٙ، نكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  ٖٕ٘/2ٕ
 . ٌٓٗنظر : بناء الرواٌة :  (1ٖ٘)
 ..1ٕٙنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :    (1ٖ٘)
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: كاف قاؿ لو رجؿ كاف صديؽ أبيو " المروّية عف أشعبالنادرة ما نمحظو في ومنيا أيضًا 
، إذ تبدأ النادرة باسترجاٍع (ٓٗ٘)"أبوؾ عظيـ المحية، فمف أشبيت أنت؟ قاؿ: أشبيت أمي 

...( التي ُتعيد قاؿ لو رجؿ كافخارجّي يقـو بو الراوي العميـ/الّصفدّي، حيث يفتتح كالمو بعبارة )
 .انطالؽ السرد األصمي ورىا القارئ إلى الزمف الماضي المتجاوز لنقطةبد

 :  االستباؽ -ٕ

، ُوِىب لي غالـ...: قاؿ أشعب: قاؿ المدائني " :ومف نماذجو ما نجده في النادرة اآلتية
فجئُت إلى أّمي بحمار موّقر فقالت: ما ىذا؟ فِخفت إف أعممُتيا أف تموت فقمت: وىبوا لي 

. قالت: وأّي شيٍء ألؼ؟ ت: الـ. قالت: وما الـ؟ قمت: ألؼويمؾ وما غيف؟ قمغيف. قالت: 
. ولو سميتو أوؿ سؤاليا : غالـ، وسقطْت مغشّيًا عميياقمت: ميـ. قالت: وأي شيٍء ميـ؟ قمت

يتوّقع أّف  فيو، إذ يمّثؿ قوؿ أشعب: )ِخفت إف أعممُتيا أف تموت( استباقًا لمحدث، (ٔٗ٘)"  لماتت
، فيمجأ إلى إخبارىا باألمر حرفًا حرفًا وليس دفعة أخبرىا بأنو قد ُأْىدي إليو غالـف أّمو ستموت إ

 واحدة، وىذا يدؿُّ عمى بخميا وطمعيا.

قاؿ بعضيـ: نزلُت في بعض القرى وخرجت في " أيضًا ما نجده في النادرة اآلتية:  ومنو
الميِؿ لحاجٍة فإذا أنا بأعمى عمى عاتقِو جرَّة ومعو سراٌج. فقمت لو: يا ىذا؟ أنت والميُؿ والنياُر 
عنَدؾ سواء! فما معنى السراج؟ فقاؿ: يا فضولّي! حممتو معي ألعمى البصيرة مثمؾ، 

فقوؿ األعمى: )حممتو معي ألعمى ، (ٕٗ٘)"يستضيء بو. فال يعثر بي فأقع أنا وتنكسر الجرة 
البصيرة مثمؾ، يستضيء بو. فال يعثر بي فأقع أنا وتنكسر الجرة( يمّثؿ تطّمعًا لحدث سابؽ عمى 

 أوانو.

: وتتمّثؿ في ضبط العالقة الزمنّية التي تربط بيف زمف السرد وبيف  المّدة )الديمومة( -ب
ت سردّية، تعمؿ اثنتاف منيا عمى تسريع السرد طوؿ النّص. ويترتب عمى ىذا الضبط أربع حركا

وصؼ(. وسنقّؼ )التمخيص( و)الحذؼ(، وتعمؿ االثنتاف األخرى عمى تبطئة السرد )الحوار( و)ال
 :عند كؿٍّ منيا

 

                                                           
ٌّات (ٓٗ٘) ، ٕٔٗ-ٖٕٓ/ٕ٘،  2ٙ/ٙٔ، ٕٕٗ/ٕٔ،  ٕٗٓ/ٗ،  ٓٔٔ/ٔ، لبلستزادة ٌنظر :  ٓٙٔ/1: الوافً بالوف

 ٖٕٓ/ٕ، و أعٌان العصر وأعوان النصر :  1ٙو نكت الهمٌان فً نكت العمٌان : 
 ٔٙٔ/1الوافً بالوفٌات :  (ٔٗ٘)
ٌّات: 1ٕٙ. لبلستزادة ٌنظر :  2ٙنكت الهمٌان فً نكت العمٌان :  (ٕٗ٘) ،  ٕٗ٘/2ٕ،  ٕٗٗ/ٕ٘، والوافً بالوف

ٕ1/ٕٓ. 
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 :  التمخيص -ٔ

وقاؿ أشعب: جاءتني جارية بدينار وقالت: ىذا "  :ومف نماذجو ما نجده في النادرة اآلتية
بيف ِثْني الفراش، فجاءت بعد أّياـ وقالت: الدينار! فقمت: ارفعي الفراش وديعة عندؾ. فجعمُتو 

وخذي ولده! وكنت تركُت إلى جانبو درىمًا، فتركِت الدينار وأخذت الدرىـ، وعادت بعد أّياـ 
فوجدت معو درىمًا آخر فأخذتو، وعادت في الثالثة كذلؾ، فمما رأيتيا في الرابعة تباكيُت، 

قمت: مات دينارؾ في النفاس. فقالت: وكيؼ يكوف لمدينار نفاس؟ فقمت: يا فقالت: ما يبكيؾ؟ ف
 بيذه جرىأشعب ُيْجِمؿ لنا ما إّف ، إذ (ٖٗ٘)"فاسقة، تصدقيف بالوالدة وال تصدقيف بالنفاس؟

ـّ أياـ، ثـّ عودتيا بعد أياـ أخرى ، فمجيء الجارية ألشعب وعودتيا بعدفي أسطر قميمةياـ األ ، ث
 ، مّما ُيسيـ في تسريع اإليقاع السردي لمزمف.كّميا ُتختصر في سبعة أسطرابعة، ثالثة ور 

جارية عمى أّنيا تحسف تطبخ]  ]مزبد المدني[باع " في النادرة اآلتية:  يّتضحأيضًا ما  ومنو
كذا[، فمـ تحسف شيئًا، فُردَّت، وُطِمب إلى القاضي وُطوِلب بأف يحمؼ عمى أّنيا تحسف الطبيخ، 

أيمانًا ُمغمظة أنو دفع إلييا مّرة َجرادة فعممت منيا خمسة ألواف مف الطعاـ فاندفع وحمؼ 
وفضؿ منيا شريحة لمقديد، سوى الجنب فإنَّيا شوتو، فضحؾ مف حضر ويئس خصومو مف 

فقد استطاع الراوي في ىذه النادرة أف يجمؿ في  ،(ٗٗ٘)" الوصوؿ إلى شيء منو، فخموا سبيمو
ثـ  بيع لجاريتو ، ورّدىا إليو ، ثـّ مطالبتو بالحضور أماـ القاضي،أسطر قميمة ما جرى لمزبد مف 
 ... ، إذ ُتختصر كّؿ ىذه األحداث في بضعة أسطر.حضوره واندفاعو ألداء اليميف

 :  الحذؼ -ٕ

" قاؿ]المازنّي النحوّي[: قرأ عمّي رجؿ كتاب سيبويو ومف نماذجو ما نجده في النادرة اآلتية 
آخره، قاؿ لي: أما أنت فجزاؾ اهلل خيرًا، وأما أنا فما فيمت منو في مدة طويمة، فمما بمغ 

، إذ يبرز الحذؼ واضحًا في ىذه النادرة، ويتمّثؿ بقولو:)في مدة طويمة(، فقد أسقط (٘ٗ٘)حرفاً"
 الراوي مّدة زمنّية مف دوف ذكر تفاصيميا.

"وترّدد ]ابف الجّصاص[ إلى بعض النحوييف ليصمح لسانو، فقاؿ ومنيا أيضًا النادرة اآلتية: 
زمنّية وأغفؿ عف ذكر ما ، فقد تجاوز الراوي مّدة (ٙٗ٘)"لو بعد مدة: الفرس بالسيف أو بالصيف؟ 

                                                           
ٌّات : (ٖٗ٘)  ٓٙٔ/1 الوافً بالوف
ٌّات :  (ٗٗ٘)  . ٓٔٔ/2ٕ،  ٕٗٗ/ٕ٘،  ٖٕٗ/ٗ. لبلستزادة ٌنظر:  ٕ٘ٗ/ٕ٘الوافً بالوف
ٌّات  (٘ٗ٘)  . ٖٗٔ/ٓٔ:  الوافً بالوف
ٌّات (ٙٗ٘)  ، وأعٌان العصر وأعوان النصر:ٕٔٗ/ٕ٘، ٕٕٕ/ٙٔ. لبلستزادة ٌنظر: ٕٕٗ/ٕٔ: الوافً بالوف

ٕ/ٕٖٓ. 
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يجازىا سببًا  ، بؿ اختزليا في كممة واحدة وتخّطاىا سريعًا. ورّبما كاف قصر النادرةجرى فييا وا 
 عمدوف إلى حذؼ التفاصيؿ الجزئّية وتجاوزىا.رئيسًا في جعؿ الرواة ي

 :  الحوار -ٖ

واجتاز ]جحى[ يومًا بقوـٍ وفي كّمو خوخ، فقاؿ: " ومف نماذجو ما نجده في النادرة اآلتية: 
مف أخبرني بما في كّمي فمو أكبر خوخة في كّمي، فقالوا: خوخ، فقاؿ: ما أخبركـ بذلؾ إال مف 

)الحواَر( بيف شخصّيات النادرة ، فيغيب صوتو، متنازاًل عف  ، إذ يوّظؼ الراوي(ٚٗ٘) "أّمو زانية 
 مكانو لمشخصّيات المتحاِورة ، فيتساوى ىنا زمف السرد مع زمف وقوعو.

 :  الوصؼ -ٗ

حّدث ]أبو حّية الن َمْيرّي[ يومًا قاؿ: عّف لي َظبٌي " ومف نماذجو ما نجده في النادرة اآلتية: 
فرميُتو فراَغ عف سيمي فعارضو السيـُ ثـ راغ فعارضو، فما زاؿ واهلِل يروغ ويعارضو حتى 

، إذ ُيسِيـ )الوصؼ( ىنا في االبطاء مف سرعة السرد، فالراوي/أبو (ٛٗ٘)"صرعو ببعض الحاناِت 
لنا ظبيًا ظير لو فرماه بالسيـ، فالظبي يروغ والسيـ حّية النميرّي يوقؼ مجرى الحدث ليصؼ 

 يعارضو حتى يقتمو، ليشّكؿ الوصؼ ىنا مقطعًا زمنّيا مستقاًل عف زمف الوقائع.

ودخؿ ]أبو العيناء[ يومًا عمى المتوكؿ فقدـ إليو " و في النادرة اآلتية:نمحظأيضًا ما  ومنو
حامضًا، فأكميا وتأذى بالحموضة. وفطف طعامًا. فغمس أبو العيناء لقمتو في خّؿ كاف 

المتوكؿ لو فجعؿ يضحؾ، فقاؿ ال تممني يا أمير المؤمنيف، فقد محت حالوة اإليماف مف 
مجرى الحدث ليصؼ لنا حاؿ أبي العيناء  -في ىذه النادرة  -، حيث أوقؼ الراوي (ٜٗ٘)"قمبي

يتأذى. ويصؼ أيضًا حاؿ المتوكؿ عندما ُقدِّـ إليو طعامًا فجعؿ يغمس المقمة في الخّؿ ويأكميا ف
 وىو يشاىد أبا العيناء في تمؾ الحاؿ. فالوصؼ ىنا أسيـ في االبطاء مف سرعة السرد وتيدئتو. 

 بناء المكاف في النادرة :  ػػٗ

حدث رئيس واحد وتعمد  عمىترتكز  تيا، وبكونياطابستنماز بلّما كانت النادرة بنية سردية 
يكوف  -والزماني أيضًا  -، فإفَّ التنويع في الفضاء المكاني األحداث الثانوية  إىماؿإلى 

                                                           
ٌّات :  (2ٗ٘) ، ونكت الهمٌان  1ٗ/ٕٓ،  1٘ٔ/1،  ٕ٘ٓ/ٗ،  1ٗٔ/ٖ. لبلستزادة ٌنظر :  ٓٔٔ/2ٕالوافً بالوف

 . 2ٕٓفً نكت العمٌان : 
ٌّاتا (1ٗ٘)  . ٖٕ٘/2ٕ:  لوافً بالوف
، ٓٔٔ/2ٕ، ٖ٘ٔ/ٓٔ، ٕٗٓ/ٗ. لبلستزادة ٌنظر: الوافً بالوفٌات: 1ٕٙنكت الهمٌان فً نكت العمٌان:  (1ٗ٘)

ٕ1/ٔ1. 
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محدودًا، حيث يؤّثث النادرة مكانًا واحدًا في أكثر األحياف، فال نجد أبعادًا واضحة لو، إذ يتفّتت 
فينالؾ البيت والقصر  ،، فال مكاف محدد في النادرة(ٓ٘٘)ويتشّظى، أو يتالشى أحياناً  المكاف

وليس المكاف في النادرة ميّمًا في حدِّ ذاتو، ولكف  ،وغيرىا ...لشارع والسوؽ والصحراء والجبؿوا
قًا لمحدث في نوادر كتب ابما يمّثمو مف وعاء يحصؿ فيو الحدث. ويمكف تقسيـ األماكف وف

 : عمى)التراجـ( لمصفدّي 

 الحدث المحّدد بمكاٍف ما : - أ

وىو أف يتحّدد الحدث في مكاٍف مرجعّي يحتّؿ موقعًا معّينًا في الواقع، بعدِّه مكانًا واقعّيًا لو 
 :مىع. وُيقسـ (ٔ٘٘)تاريخو، وأسباب تأسيسو، وارتباطو بشخصّيات ليا وجودىا التاريخّي والواقعّي 

 :المكاف المفتوح )العاـ(  -ٔ

بالحركة فيو بحرّية وانفتاح. ويمكف أف ُيطمؽ وىو مكاف محّدد بحدود معّينة تسمح لمشخصّية 
... مدف، والبمداف، والقرى، واألنيارعميو بالمكاف العاـ، إذ ىو مكاف يرتاده كثير مف الناس، كال

 وغيرىا .

وىبت بالمدينة ريح صفراء أنكرىا " ويمكف تمّمس ىذا النوع مف األمكنة في النادرة اآلتية: 
 -وحياتكـ  -أبواب جيرانو ويقوؿ: ال تعجموا بالتوبة، فإنما ىي  الناس وفزعوا، فجعؿ مزبد يدؽّ 

فالحدث في ىذه النادرة محّدد في مكاٍف معّيف، ىو )المدينة(،  .(ٕ٘٘) "زوبعة ، والساعة تنكشؼ 
ـّ االنطالؽوىو مكاف يمتمؾ فضاًء واسعًا يتيح لمشخصّية الح  .رّية واالنفتاح ومف ث

قد جاوز تسعيف سنة  (ٖ٘٘)وكاف طاشتكيف"  :أيضاً  اآلتيةويتجّسد ىذا النوع في النادرة 
فاستأجر أرضًا وقفًا مدة ثالثمائة سنة عمى جانب دجمة ليعمرىا دارًا، وكاف في بغداد رجؿ 
محدِّث يحدِّث في الحمؽ فقاؿ: يا أصحابنا يينئكـ، مات َمَمؾ الموت، قالوا: وكيؼ؟ فقاؿ: 

قد عمره تسعوف سنة وقد استأجر أرضًا ثالثمائة سنة، فمو لـ يعمـ أف َمَمَؾ الموت  طاشتكيف
 .(ٗ٘٘) "مات ما فعؿ ىذا؛ فتضاحؾ الناس

                                                           
 . 1٘ٔدراسات نقدٌة :  -إشكالٌة المكان فً النص االدبً ٌنظر :  (ٓ٘٘)
ٌّة  :  -ٌنظر : قال الراوي  (ٔ٘٘) ٌّة فً السٌرة الشعب  . ٕٙٗالبنٌات الحكاب
ٌّات :  (ٕ٘٘)  . ٕٗٗ/ٕ٘الوافً بالوف
طاشتكٌن: هو األمٌر مجد الدٌن أبو سعٌد المستنجدي، ولً إمرة ركب العراق سنٌن عدٌدة، وولً الحلة،  (ٖ٘٘)

تستر وخوزستان؛ وكان شٌعٌاً، سمحاً كرٌماً حسن السٌرة وافر الحشمة شجاعاً حلٌماً، وتوفً سنة اثنتٌن  وولً

ٌّاتوستمابة. ٌنظر:   . ٕٕٔ/ٙٔ: الوافً بالوف
ٌّات  (ٗ٘٘)  . ٕٕٗ/ٕ٘،  ٖ٘ٔ/ٓٔ،  ٓٙٔ/1لبلستزادة ٌنظر :  . ٕٕٕ/ٙٔ : الوافً بالوف
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فالّراوي يحّدد المكاف )جانب دجمة، بغداد( وىو مكاف مفتوح، يحتّؿ موقعًا معّينًا في الواقع، 
 ويتيح لمشخصّية حرّية الحركة فيو.

 المكاف المغمؽ )الخاص( :  -ٕ

، وترتاده (٘٘٘)وىو المكاف المحّدد بحدوٍد ثابتة ال يتجاوزىا، ويتركز فيو وقوع الحدث
، أو الدّكاف، أو أو الغرفة دوف غيرىا، كالمنزؿ، مف شخصّيات محّددة، فُيخّصص بيا ىذا المكاف

 ... وغيرىا.البستاف

وعبث بو الصبياف يومًا ]أي بيموؿ[ ففّر منيـ " :ويتجّسد ىذا المكاف في النادرة اآلتية
والتجأ إلى دار بابيا مفتوح، فدخميا وصاحب الدار قائـ لو ضفيرتاف فصاح بو: ما أدخمؾ 

 .(ٙ٘٘)"[ٜٗ]الكيؼ :  {{يا ذا القرنيف إف يأجوج ومأجوج مفسدوف في األرض  }}داري؟ فقاؿ: 

احبو وعيالو ومف ينزؿ ال يرتاده إاّل ص اً /مغمقاً خاص اً مكان تمّثؿبيموؿ  ادخؿ إليي تيال فالدار
، وتّتضح خصوصّية ىذا المكاف عند تجاوز بيموؿ ليذه الخصوصّية ودخولو لمدار، عميو ضيفاً 

 .الدار قائاًل: )ما أدخمؾ داري؟( فيصيح بو صاحب

 يومًا، فوجد امرأتو قد وضعت -مزبد المدني  -وجاء ": ومثمو ما نجده في النادرة اآلتية
؟ فقاؿ: ٍد كاف في داره؛ فقالت لو امرأتو: ما ىذا، تعّمؽ بوتالمنخؿ في فراشو فمّما جاء ورآه

 .(ٚ٘٘) "وجدت المنخؿ في موضعي، فصرت في موضعو 

فدار مزبد المدني في ىذه النادرة ىو المكاف الخاص المحّدد الذي ال يرتاده إاّل ىو وأىمو 
. وقد أسيـ تبادؿ في الداروضيوفو ال غيرىـ، واألكثر منو خصوصّية فراشو وموضع الوتد 

  صنع المفارقة المرحة. في -ىذه النادرة  في -األمكنة 

 الحدث غير المحّدد بمكاٍف ما : - ب

ف الذي يصعب تأكيد مرجعّيتو، إذ يأتي بو الراوي لغاية قد تكوف التنويع أو جذب وىو المكا
انتباه القارئ. ويّتخذ ىذا المكاف مساحة سردّية واسعة، ىي عبارة عف فراغ مّتسع تتكّشؼ فيو 

 . فيكتفي الراوي باإلشارة إليو مف دوف تحديده، فيستتر المكاف وراء الحدث.(ٛ٘٘)األحداث 

                                                           
 . ٌٙٓٔنظر : بناء الرواٌة :  (٘٘٘)
ٌّات :   (ٙ٘٘)  .1٘ٔ/ٓٔالوافً بالوف
ٌّات (2٘٘)  . 2ٖٖ/ٙٔ،  2/1ٕ،   ٖٕٗ/ٗ. لبلستزادة ٌنظر :  ٕٗٗ/ٕ٘: الوافً بالوف
 . ٌٙٓٔنظر : بناء الرواٌة :  (1٘٘)
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. واردة في كتب )التراجـ( لمّصفديّ ىذا النوع مف األمكنة عمى أكثر النوادر الوقد استحوذ 
: انظر ىذا ابف الجّصاص... وأتاه يومًا غالمو بفرٍخ وقاؿ"  :ومنيا ما نجده في النادرة اآلتية

 .(ٜ٘٘) "، فقاؿ: أمو ذكٌر أو أنثى؟ الفرخ، ما أشبيو بأمو

سمة خاّصة ، وىو غير واضح في حدوده أو شكمو، وال لو المكاف في ىذه النادرة غير محّددف
، فال نعمـ إلى أيف أتى الغالـ ىؿ إلى بيت ابف الجّصاص أو إلى مكاف عممو يمكف أف تعِّرؼ بو

 .مكاٍف آخرأو إلى 

... وجَمحت بو بغمتو يومًا فأخذت بو في غير جحى"  :ما نجده في ىذه النادرةأيضًا ومنيا 
فمقيو صديؽ لو فقاؿ: أيف عزمت يا أبا الغصف؟ فقاؿ: في حاجة  الطريؽ الذي أراده،

 .(ٓٙ٘)"لمبغمة

فالمكاف في ىذه النادرة غير واضح في حدوده أو شكمو، إذ ال نعمـ الطريؽ الذي ذىبت بو 
 الذي لقيو فيو صديقو، بؿ يتسّتر ىذا المكاف وراء ما حدث فعاًل. ابغمة جح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٌّات :  (1٘٘)  . ٕٔٗ/ٕٔالوافً بالوف
ٌّات  (ٓٙ٘)  . ٕٔٗ/ٕ٘،  ٕٕٔ/٘ٔ، ٕٕٗ/ٕٔ. لبلستزادة ٌنظر: ٓٔٔ/2ٕ:  الوافً بالوف
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 الرسائل: الفصل الرابع 

 توطئة :

ًّ الجمٌل، " وضرب من  أجناسٌمكن تعرٌؾ الرسالة بؤّنها: جنس من  النثر الكتابً الفن

ٌّة " التً ٌدبّجها الكاتب فً (ٔٙ٘)ضروبه التً تنهال على القرٌحة انهٌاالً "  ، وهً القطعة الفن

ًّ جمٌل فً ؼرٍض من األؼراض، . وٌشمل أدب (ٕٙ٘)وٌبعث بها إلى شخص آخر" نسٍق فن

ٌّة المتبادلة على اختبلؾ مواضٌعها.  الرسابل الكتابات النثرٌة الفن

ٌّة،  ٌّة ورسابل إخوان ولقد قّسم النّقاد الرسابل العربٌة بحسب أؼراضها إلى رسابل دٌوان

ٌّة ٌجمع بٌنها كونها رسابل موجهة إلى شخص  وتتفّرع عنهما أنواع أخرى، وهً أنواع نثر

، وٌرى بعض النقاد أّنها مستقلة بموضوعاتها وأؼراضها، ؼٌر أّن الرسابل (ٖٙ٘)مفرد معلوم 

ٌٌّن اللذان تدور حولهما أكثر أؼراض  ان المحورٌن األساس ٌّة تعدَّ ٌّة والرسابل اإلخوان الدٌوان

ا، الرسابل وموضوعاتها، وقد اتسعت أؼراض الكتابة وتشّعبت مٌادٌنها، وتعددت أسالٌبه

منظراً من ، مّما أّدى إلى ظهور نوع ثالث ٌتناول (ٗٙ٘)وتنّوعت موضوعاتها، واتسع أفق الكّتاب

مناظر الطبٌعة أو حادثاً من حوادثها أو رحلة أو حٌواناً أو أّي شًء آخر، وٌصفه وٌفّصل نعوته 

ٌّة(المختلفة فة، . وهكذا فقد عالجت الرسابل موضوعات مختل(٘ٙ٘)، وُسّمً بـ)الرسابل الوصف

سٌاسٌة واجتماعٌة وأدبٌة وخلقٌة وذاتٌة وؼٌرها، ولكن الذي ٌعنٌنا هنا هو التعّرض لؤلنواع 

َفدّي، والتعّرؾ على آلٌات بنابها، كما  التً انضوت تحت جنس الرسابل فً كتب )التراجم( للصَّ

 سٌتضح فً المبحثٌن اآلتٌٌن.

  

                                                           
 .1ٖدلس فً القرن الخامس الهجري : فً األنأدب الرسابل  (ٔٙ٘)
 .1ٖدلس فً القرن الخامس الهجري : أدب الرسابل فً األن  (ٕٙ٘)
مشكل الجنس األدبً فً األدب )فً الترّسل والرسالة(، صالح بن رمضان، بحث ضمن كتاب ): ٌنظر (ٖٙ٘)

 .ٖٓٓ: (العربً القدٌم
 .ٖٓٔالة ماجستٌر(: قاضً عٌاض )رسٌنظر: أدبٌة الخطاب النثري عند ال (ٗٙ٘)
 .ٖٖ - ٕٖثمانٌٌن والعصر الحدٌث: ٌنظر: األدب العربً وتارٌخه فً عصر الممالٌك والع (٘ٙ٘)
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َفديّ  : أنواع الرسائل المبحث األول  فً كتب )التراجم( للص 

ٌّة   :أّوال  : الرسائل الدٌوان

ٌّة، واإلدارٌة أٌضاً  ٌّة، والسلطان در عن دواوٌن تص التً ، وهً تلك الرسابلوتسّمى الرسم

ٌّة، فتعالج شإون اإلدارة والتنظٌم الداخلً الذي ٌتعلّق بالحٌاة العامة وشإون الدولة ، الرع

أخذ البٌعة للخلفاء ووالة ، ووما ٌتصل بها من تولٌة الوالةلة وتتناول تصرٌؾ أعمال الدو

، فهً تختّص بتصرٌؾ شإون الدولة وما (ٙٙ٘)، ومن عهود الخلفاء ألبنابهم، ووصاٌاهم العهود

ٌصدر عن دواوٌنها ووزاراتها ومصالحها، أو ما ٌرد إلٌها متعلّقاً بؤمور اإلدارة والسٌاسة 

 والقانون والوظابؾ واالقتصاد.

ٌّة وتصد ٌّة عن دٌوان خاص ٌطلق علٌه )دٌوان الرسابل( وسّمٌت بالدٌوان ر الرسابل الدٌوان

ٌّز هذا النوع من الرسابل بالدقة والسهولة فً التعبٌر، والمساواة فً العبارة  نسبة إلٌه. وٌتم

ٌّة، ولذا فقد حرص الُكّتاب على دقة  ٌّد بالمصطلحات الرسمٌة والفن والبعد عن التهوٌل، والتق

لمعلومات، واختٌار األلفاظ، وانتقاء العبارات، ومراعاة القواعد والمعاٌٌر المتعارؾ علٌها فً ا

ٌّة   .(2ٙ٘)المكاتبات ذات الصفة الرسم

ٌرى الدكتور أنٌس المقدسً فً معرض التمٌٌز بٌن األنواع المتعّددة لجنس الرسابل، أّن 

حٌث الصناعة اللفظٌة، إذ ٌسود فً  الرسابل الدٌوانٌة ال تختلؾ عن بقٌة األنواع األخرى من

ْجع والبدٌع، أي أّنها ال تختلؾ كثٌراً من حٌث األسلوب فهو متماثل فً أكثرها، وإّنما  أكثرها السَّ

ٌّة متعّددة كثٌرة األؼراض، ومن أهّم ألوانها (1ٙ٘)تختلؾ عنها فً األؼراض . فالرسابل الدٌوان

رسابل التولٌة والتعٌٌن، والتوقٌعات، والعهود، الرسابل الملوكٌة وما ٌتصل بها من مهادنات، و

 والمباٌعات، والبشارات، ورسابل التوجٌهات واألوامر اإلدارٌة المختلفة.

َفدّي، فهً:  أّما أظهر هذه األنواع فً كتب )التراجم( للصَّ

  : اتالتوقٌع -ٔ

ٌّة واإلدار ٌّة كبٌرة، وأثر خطٌر فً تحدٌد سٌاسة الدولة التنظٌم ٌّة. وتكون للتوقٌعات أهم

 جلٌل، أمر هووظٌفة التوقٌعات الرسمٌة هً اإلصبلحات، ٌقول القلقشندّي عن التوقٌع: " 

 ذلك ؼٌر إلى والعزل والوالٌة والقطع، والوصل والمنع، اإلطبلق سبٌل هو إذ حفٌل، ومنصب

ٌّة والمتعلقات المهمات األمور من  . (1ٙ٘)"  الّسن

ٌّة ، كان من الطبٌعً أن ٌتولى أمرها أعلى  ولّما كان شؤن التوقٌعات بهذا القدر من األهم

 األمر ابتداء فً ٌتواله كان التوقٌع أن واعلمسلطة فً الدولة ) الخلٌفة (، ٌقول القلقشندّي: " 

. ولّما (2ٓ٘)"  وؼٌرهما المظالم وفصل السلطانٌة األمور فً عٌوقّ  الذي هو الخلٌفة فكان ،الخلفاء

                                                           
 . 2ٖ، واألدب العربً فً األندلس :  1ٙٗالعصر العباسً األول :  -ٌنظر : تارٌخ األدب العربً  (ٙٙ٘)
 . 1ٔفنون النثر فً األدب العباسً : ٌنظر :  (2ٙ٘)
ٌّة فً األدب العربً : ٌنظر : تطور  (1ٙ٘)  . ٖٕٖاألسالٌب النثر
 . ٘ٗٔ/ٔ:  اإلنشاصبح األعشى فً صناعة  (1ٙ٘)
 . ٘ٗٔ/ٔ:  اإلنشاصبح األعشى فً صناعة   (2ٓ٘)
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كثرت األعباء على الخلفاء وتلّونت باتساع الدول، كانت الحاجة إلى كّتاب مختصٌن من 

 أصحاب المواهب، والبلؽاء، ٌتولون أمر التوقٌع.

فً الزمن  -هً تلك التعلٌقات التً كان ٌرّد بها الخلفاء أو األمراء أو الوالة فالتوقٌعات 

قلٌلة  ، بصورة موجزة فً الرّد،كانت ُترَفع إلٌهموالشكاوي التً على الرسابل  -المتقّدم 

 .(2ٔ٘)العبارة

وٌذهب الدكتور عمر الدقاق إلى أّن هذا النوع من الكتابة الدٌوانٌة برز فً القرن الثانً 

ٌّة، وفً مراسبلت كبرابها، وقد مالوا فٌه إلى  الهجري وبخاّصة فً دواوٌن الدولة العباس

كان  -فً بادئ األمر -. فهو (2ٕ٘)االبتعاد عن التكلّؾ والتعقٌد اإلٌجاز والبساطة فً التعبٌر ، و

موجزاً ال ٌتجاوز الجملة أو الجملتٌن، كما نجده فً بعض التوقٌعات الواردة فً )تراجم( 

ًّ نابب الكرك  َفدّي، ومنها التوقٌع الذي كتبه األمٌر جمال الدٌن األشرف ٌشكو إنسان  إلى الصَّ

إن لم تصبر على أذى أوالدهم وإال  " : ع لهفوقّ  ، كفهم عنه هٌسؤل إذالصبٌان ،  ةأذٌ ةكثر إلٌه

 . (2ٖ٘)"  فاخرج من ببلدهم!

" كثر شاكوك وقل  شاكروك :  عماله بعض إلى به جعفر بن ٌحٌى البرمكً وقَّع ومثله ما

 .(2ٗ٘) فإّما اعتدلت وإّما اعتزلت "

 البخل فً كتاباً عندما عمل الثانً  سهل بن هارونإلى  سهل بن الحسنونظٌرهما توقٌع 

ح هللا وحسنت ما قبّ  " ٌا سهل لقد مدحت ما ذمّ : الحسن إلٌه فوقع ،ٌستمٌحه إلٌه وبعثه حهومدْ 

  .(2٘٘) هللا، وما ٌقوم بفساد معناك صبلح لفظك، وقد جعلنا ثوابك قبول قولك فما نعطٌك شٌئا  "

ٌُلَحظ على هذه التوقٌعات، أّنها توقٌعات  بسٌطة موجزة، وأنها بلٌؽة على الرؼم من فما 

 بساطتها ، وقد ابُتِعد فٌها عن التكلّؾ.

ٌّاً ، ومنه ما وّقع به  المؤمون على ظهر رقعة فٌها أبٌات وأحٌاناً ٌكون التوقٌع شاهداً شعر

 خطؤ ارتكبه فً مجلس المؤمون ]الخفٌؾ[ : نبعثها ابراهٌم بن المبارك الٌزٌدي معتذراً ع

 وهـــات بٌنهم وضعللمودّ        اط  ـــسالندامى ب   جلس  ما مإن  " 

 .(22٘)" (2ٙ٘)وهـــرفع ولذة   ن حدٌث  ـم       ما أرادوا إلىفإذا ما انتهوا        

ًّ  التوقٌع أو قد ٌجًء  إلىآٌة قرآنٌة تناسب المقام ، ومنها التوقٌع الذي كتبه الوزٌر المهلب

إذ أعطاه درهماً  علٌه وبفضلهأبٌات ٌذكره به  إلٌه وكتب فقصده، ،األحوال به ضاقتصدٌق له 

                                                           
ٌّة فً مشرق الدولة اإلسبلمٌة فً القرن الثالث الهجري :  (2ٔ٘) ، وأدب الرسابل فً  ٌٖٕٗنظر: الكتابة الفن

 . ٙٔٔاألندلس فً القرن الخامس الهجري : 
 . 1ٖٗ: مبلمح النثر العباسً : ظرٌن (2ٕ٘)
،  ٖٕٓ-1ٕٕ/ٙٔ،  2ٕ/ٕٔ،  ٕٔٔ/1،  1٘ٔ/ٙ،  ٕٕٙ/ٕ. لبلستزادة ٌنظر:  1ٙٔ/1الوافً بالوفٌات :  (2ٖ٘)
 . 1٘نكت الهمٌان فً نكت العمٌان : و
ٌّاتال (2ٗ٘)  . ٕٔٔ/ٔٔ:  وافً بالوف
ٌّاتال  (2٘٘)  . ٖٔ/ٙٔ: وافً بالوف
 . 12ٗ/ٕ: األلباب وثمر اآلداب زهر، ٌنظر: (هـ1ٖٕ)ت: الناشا  العباسٌقال أّن البٌتٌن ألبً  (2ٙ٘)
ٌّات :  (22٘)  .2/22 ،ٕ٘ٔ/ٔ ، لبلستزادة ٌنظر: ٙٓٔ/ٙالوافً بالوف
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ًّ علٌها الوزٌر وقؾ فلمافً وقت مضى كان فٌه المهلبً فً ضٌق وشّدة ،   وأمر تذّكره، المهلب

ْنف ق  : "رقعته  فً ووّقع ،(21٘)درهم بسبعمابة الحال فً له  ٌ ٌَن  ْم فً  ــوَن أَْمَوالَه  ــ))َمَثل  ال ذ 

ٌَشَ ــْت َسبْ ـــة  أَْنَبتَ ـــَكَمَثل  َحب  ل  هللا   ـــَسب ٌ ؾ  ل َمْن  ٌ َضاع    
اَئة  َحب ة  َوهللا  ْنب لَة  م  اء  ــَع َسَناب لَ فً  ك لِّ س 

  َواس  
 .(21٘)"[ ٕٔٙ] البقرة :  ٌم ((ــــع  َعل  ــــَوهللا 

 -األمر بادئ فً - كانت، فإذا  أخذت بمرور األٌام تنمو وتتطّور التوقٌعات أنّ   ٌتضح ومّما

 والشكاوي الرسابل على والوزراء والوالةاألمراء و الخلفاء بها ٌردّ  كان التً التعلٌقات عنًت

 فً ن المكاتباتم اً خاصّ  اً نوع صارت حّتى -فٌما بعد  -كثرت  فإّنها، إلٌهم ُترَفع كانت التً

 الرابع القرن بمجًء ، جدٌدة داللة إلٌها أضٌؾو ع معناهاقد توسّ و ،(1ٓ٘) وؼٌرها الوالٌات

 إلىالملك  أو السلطان ٌصدرها األوامر على التوقٌعات تطلق أصبحت إذ بعده، وما الهجري

أي األوامر التً  ؛ (1ٔ٘)"جلٌلها وحقٌرهـا، وكبٌرهـا وصؽٌرهـا"عاّمة أرباب الوظابؾ، 

ٌّة صؽٌرة فً الدولة  ٌصدرها  السلطان هذه  وامتازت ،(1ٕ٘)لتولً وظٌفة كبٌرة أو عاد

 بعضها تجاوز حتى للتعٌٌن؛ المسوؼة واألسباب الحٌثٌات ذكر فً واإلسهاب التوقٌعات بطولها،

مدرسة قابمة بذاتها،  بعده وما الهجري الرابع القرن. وبذلك فقد أصبح التوقٌع فً عدة صفحات

لها كّتابها البارزون، ولها مقوماتها الفنٌة وسماتها األسلوبٌة. وٌتمّثل التؽٌر الذي طرأ على 

رحاب اإلطناب ومن قصر  إلىالتوقٌعات بالدرجة األولى فً خروجها عن نطاق اإلٌجاز 

 .األوامر إلىلٌقات ، وفً تطورها وانتقال معناها من التع(1ٖ٘)كثرتها وطولها  إلىمقاطع الكبلم 

َفديّ لتراجم لل وفً أثناء استقرابنا عابد للمإلّؾ ، إذ  وأكثرهاالتوقٌعات ، طالعنا هذا النوع من  صَّ

 كان ٌمٌل إلى اإلطالة واإلطناب فً توقٌعاته.

َفدّي عن األمٌر سٌؾ الدٌن إلى شهاب  ومن هذه التوقٌعات نورد جزءاً من توقٌع كتبه الصَّ

الدٌن متولً مدٌنة دمشق ، إذ جعله األمٌُر َحَكَماً بٌن الصٌادٌن بالبندق إذا اختلفوا حول ما 

 ال نأ ونشهد ...نعمه على نحمده ...واجبا   حمده ٌزل لم الذي هلل لحمدا "ٌصطادون ، إذ ٌقول: 

  :وبعد ...ورسوله عبده محمدا   أن ونشهد ...له شرٌك ال وحده هللا إال إله

 لطٌفة طرٌقة والعظماء األمراء وسلك. والملوك الخلفاء   تعاطاه فنا   ندقببال الرمً كان افلمّ 

 الطٌن ببنادق وٌنالون... نفوسهم السترواح الملل عند به ٌرتاضون السلوك، ظرٌفة المؤخذ

 روضة كلّ  زهرات واقتطفوا... بزاتهم وال صقورهم بجوارح سواهم ٌناله   ال ما الطٌر من

 على وتحسب   شروطها، فً ت راعى ضوابط إلى الطرٌقة هذه احتاجت ومرعاها، ماءها أخرجت

 التنازع   لٌإمن ؼٌره، ؼور بتقدمه وٌسبر طٌره، طور   عند رام   كل لٌقؾ م روطها، أذٌال الجادة

 ...والعاتب العائب من الطرٌقة هذه أهل وٌسلم المراتب، فً

 من عادة على المحروس بالشام البندق   حكم إلٌه ٌفوضَ  أن ...العالً باألمر رسم فلذلك

 طرٌقها فً الحق ٌعتمد والٌة ذلك فلٌتولّ . الرماة بٌن المستمرة القاعدة من ذلك فً تقدمه

                                                           
ٌّات:  (21٘)  . ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٌٕٔنظر : الوافً بالوف
ٌّاتال  (21٘)  . ٔٗٔ/ٕٔ:  وافً بالوف
 . ٗٔٔ/ٌٔٔنظر : صبح األعشى فً صناعة اإلنشا :  (1ٓ٘)
 . ٕٓٔالتعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾ :  (1ٔ٘)
ٌّة ) رسالة ماجستٌر ( :  -فن الرسابل فً العصر المملوكً  (1ٕ٘)  . 1ٙدراسة تحلٌل
 . 1ٖٗالنثر العباسً : ٌنظر : مبلمح  (1ٖ٘)
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 بحاجب، جفن كل أعالً عقدت وكؤنما لعٌونا لها شخصت التً سٌاسته من وٌظهر الواجب،

... الطائفة هذه من المؤلوؾ السنن على ولٌجر موثقه، حفظ فً الطرٌقة هذه حق ولٌرعَ 

 .(1ٗ٘) " تعالى هللا شاء إن.  هــوكرم هـبمنِّ  قالموفّ  هللاو بله،ـــأع الكرٌم الخط على واالعتماد

َفدّي وبعض من ترجم لهم   عن خرجقد  -إذ نلحظ أّن هذا التوقٌع ـ وؼٌره، من توقٌعات الصَّ

 .طولها وكثرتهاب ه قد امتازتمقاطع ، وأنّ اإلطناب إلى اإلٌجاز نطاق

َفدّي بنت ساعتها، ومنها ما كتبه إلى الشٌخ أحمد بن بلبان بإفتاء  وجاءت بعض توقٌعات الصَّ

 الصالحً السلطانً المولوي العالً باألمر رسمَ " دار العدل بدمشق، وهذا جزء منه: 

 العدل لدار تكون مباشرة   المعروفة، والقاعدة المؤلوفة، العادة على ذلك فلٌباشر ...العمادي

 الحجج، ٌقطع   ما فتاوٌه من بدٌا   مجازا ، النجاة إلى قوله أرشدهم إذا الحفل ولذلك طرازا ،

 وال علٌك إثم ال: الحق له فٌقول قوله السٌؾ وٌمضً اللجج، من درها الزاخر   بحره وٌقذؾ  

 والبؤس، الحلم أولو تعجلها ؼنٌمة وخٌر   الناس، أفاضل زانت حلٌة   أفضل   هللا وتقوى ...حرج

جة   أعبله الكرٌم والخط. ..علمه وفائدة حلمه، ةقائد فلتجعلها  إن اقتضاه، بما العمل ثبوت فً ح 

 .(1٘٘) " تعالى هللا شاء

َفدّي  -فهذا التوقٌع   مقدرته على دلٌل وهذا ،قد كتبه ارتجاالً من رأس القلم  -كما ٌخبرنا الصَّ

 . التؤلٌؾفً مجال الكتابة و

 التقالٌد : -ٕ

ٌعـهد فٌه لشخٍص ما والخلٌفة أو السلطـان،  ه، ٌصدرأنواع الرسابل الدٌوانٌة د نوع منالتقلٌ

ٌُكتب . (1ٙ٘)بوالٌة العهد أو الوزارة أو القضاء ، وٌسّمى التقلٌد سجبّلً فً بعض األحٌان  فالتقلٌد 

 على لسان الخلٌفة أو السلطان بقلم أّحد منشبً دٌوان االنشاء .

ٌُكتب التقلٌد أن ؼٌر ،التوقٌع كثٌراً  شبهٌ التقلٌدو  كبٌرة وظٌفة أو منصب لتولً دابماً ما 

، فهو ال ٌكون إاّل لُكفبلء الُمْلك ، كؤكابر النواب والوزراء ، وقد ٌكون ألكابر قضاة  عالٌة

ٌُكتب (11٘)فٌكون لصؽار النواب  التوقٌع أما ،(12٘)القضاة   وظٌفة لتولً -فً أكثر األحٌان  -، و

 .(11٘) الدولة فً صؽٌرة

ٌّة ، فٌها إطالة وإسهاب فً أكثر  ٌّة ، مسجوعة بدٌع ٌُكتب التقلٌد بعباراٍت طل وعادًة ما 

ٌُذكر فً التقلٌد األسباب التً أدت إلى اختٌار شخص ما، وصفاته الممتازة التً أهلته  األحٌان، و

 .(1ٓ٘)لبلختٌار، مع ذكر جملة من الوصاٌا والنصابح التً ٌجب علٌه اتباعها 

                                                           
،  2٘ٙ/ٗ،  ٖ،  2ٕٔ/ٖ،  ٖ٘ٗ /ٕ. لبلستزادة ٌنظر:  ٕٓٓ-12ٔ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :  (1ٗ٘)

 . 1/2ٕٓ، ٖٔٔ/ٕٓ، والوافً بالوفٌات :  ٙٔٙ/٘
 . ٕ٘ٓ - ٕٗٓ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :  (1٘٘)
(٘1ٙ)  : ًّ  . ٌٙٔنظر : أوراق فً اللؽة والنقد األدب
 .ٕٗٗالعصر الممالٌكً فً مصر والشام : ، وٌنظر :  1ٌٔٔنظر : التعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾ :  (12٘)
 .1ٔٔ:  الشرٌؾ بالمصطلح التعرٌؾٌنظر :  (11٘)
ٌّة ) رسالة ماجستٌر ( :  -ٌنظر : فن الرسابل فً العصر المملوكً  (11٘)  . 1ٙدراسة تحلٌل
 . 2ٔ/ٕالعلمً واألدبً : ٌنظر : موسوعة عصر سبلطٌن الممالٌك ونتاجه  (1ٓ٘)
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 القاضًالواردة فً كتب )التراجم( للّصفدّي، نذكر جزءاً من تقلٌد طوٌل، كتبه ومن التقالٌد 

 الملك قدوم عقٌب دمشق بنٌابة المنصوري قراسنقر الدٌن شمس لؤلمٌر األثٌر بن الدٌن كمال

نحمده ... الحمد هلل الذي أنجز من األلفة لئلسبلم ما وعد، وفٌه ٌقول: " الكرك  من الناصر

... ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له. ه ٌإتً الملك من ٌشاء من عبادهحمد من ٌعلم أن  

 وبعد: ... محمدا  عبده ورسوله ونشهد أن  

هو الجناب العالً  ...الممالك أولى من قام بنصرها، وقعد بالمصلحة فً أمرها فإنّ 

طالما خاض الؽمرات، ... العادله والسٌرة الكامله، الصفات ذواألمٌري الشمسً قراسنقر، 

وقد اقتضى رأٌنا الشرٌؾ أن نفوض إلٌه نٌابة ... واصطلى الجمرات، وأقدم إقدام اللٌث

ه، وجعلنا كلمته فً النفاذ سلمٌّ  إلىالسلطنة الشرٌفة بالشام المحروس من حدود العرائش 

ي . فلذلك رسم باألمر الشرٌؾ العالً المولو.. باقٌه، وعزمته فً رتبة المضاء راقٌه

ض إلٌه نٌابة السلطنة الشرٌفة بالشام المحروس، أن تفوّ  ...السلطانً الملكً الناصري

وأعمالها وعساكرها وممالكها وقبلعها وببلدها ورعاٌاها وذخائرها وأموالها، وثؽورها 

ورجالها، وكبٌرها وصؽٌرها، ومؤمورها وأمٌرها، وكل ما ٌتعلق بها وٌنسب إلٌها، على عادة 

لك كله، علما  منا بؤنه أولى من فرع ذروتها، وقرع مروتها، وحلت له حباها، من تقدمه فً ذ

 وحمً به حماها، واتسقت به عقودها، وحفظت به عهودها.

فلٌمض على رسله فٌما رتبناه فٌها وقررنا، وٌتحقق حسن النٌة فٌما أعلنا من أمره 

ه الطرٌق المسلوك، ل فإنّ وأسررنا، وٌدأب فً بسط المعدلة والسٌرة المجملة، والعمل بالعد

من ٌقؾ على هذا  وسبٌل كلّ ... ولٌشمل الرعاٌا بنظره فإنهم عند الملوك هذه وصٌتنا له

ة أن ابها ووزرائها ومتحفظً حصونها ووالة أمورها كافّ الشرٌؾ من أمراء الدولة ونوّ التقلٌد 

ومبانٌها، وٌإهل بجمٌل  وهللا ٌشد به قواعد الممالك... ٌؤتمروا بؤمره، وٌعرفوا له جبللة قدره

 .(9ٔ٘)"  ، بمنه وكرمه، إن شاء هللا تعالىتدبٌره معاهدها ومؽانٌها

ٌُلحظ على هذا التقلٌد أّنه ُكِتب  ٌّة ، مسجوعة  بعباراتٍ فما  . وقد وإسهاب إطالة فٌها ، بدٌع

ٌّة المقلَّدة لنٌابة دمشق وهو ا ، وُذِكرت  المنصوري قراسنقر الدٌن شمس ألمٌرُذِكر فٌه الشخص

 ةٌجابٌّ اإل ُذكرت كذلك الصفاتو، دمشق نٌابةل هارٌخت الناصر الملك جعلت التً األسبابفٌه 

 وآراء ،ةجزٌل ومحاسن ،ة جلٌل هممو ،ة عادل وسٌرة ،جلٌلة  صفات ذوفهو  لبلختٌار أهلته التً

ٌُخَتم التقلٌد بو ،ةصابب ، والدعاء له  اتباعها علٌه ٌجب التً والنصابح الوصاٌا من جملةمن ثّم 

 بحسن التدبٌر.

 المراسٌم : -ٖ

 قولهم من امتثله، أو إذا فارتسمه كذا له رسمت قولهم من أخذاً  مرسوم جمعالمراسٌم هً " 

ًّ  رسم  . (1ٕ٘) "جمٌعاً  منهما ٌكون أن وٌحتمل ،كتب إذا كذا عل

                                                           
الوفٌات : ، والوافً ب 11٘/٘،  ٖٙٙ/ٔ. لبلستزادة ، ٌنظر:  ٖٖٗ/ٗأعٌان العصر و أعوان النصر :  (1ٔ٘)

ٔ/ٖٔ٘  ،ٔ2/ٕ٘  ،ٕ1/ٖٙ. 
 .2ٓٔ/ٔٔاألعشى فً صناعة اإلنشا : صبح  (1ٕ٘)
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فً  (1ٖ٘)بالوالٌة "األمور التً ال تتعلق ما ٌكتب فً صؽابر  " أٌضاً بؤّنها: المراسٌمتعّرؾ و

ٌّن، أو ُتكتب لصؽار النواب وأكثر األحٌان،  ُتعد المراسٌم . لذلك (1ٗ٘)قد ُتكتب لتولً منصب مع

ها أٌبدإذ التقالٌد ، و اتقٌعوالت على نمط، تصدر عن دٌوان االنشاء ، وُتكتب رسابل سٌاسٌة

وجل وٌشكره على نعمه، ثم ٌتحدث عن مصالح الرعٌة  هللا عزّ  فٌها ٌحمد خطبةب منشاال

 .(1٘٘) الدعاءبالوصاٌا و وعمارة الببلد، ثم وٌورد أمراً بضرورة العمل بهذا المرسوم وٌختمه

َفديّ  كتبهالذي  مسوالمر اومنه  الحاجب الدٌن عبلء األمٌر ابن الدٌن سٌؾاألمٌر  إلى الصَّ

َفدّي ب ،(1ٙ٘) بنٌابة قلعة صفد والشام بمصر  ،عّز وجلّ  فٌها هللا حمدطوٌلة ٌ خطبةفقد بدأه الصَّ

 الؽرض إلى بالخطبة االفتتاحٌنتقل بعد  ثمّ ،  ورسوله عبده محّمداً  ؤنّ بو ، انٌةوحدله بال شهدٌو

 حق فً اإلنعام موقع ذكرفٌبدأ ب ، سٌؤتً ما إلى المتلقً تنّبه التً ،( وبعد) بعبارة المرسوم من

ْذِكر أّن مدٌنة صفد  أمرها وتفخٌم إلٌه الموكلة الرتبة وذكر ، أوصافه وذكر له، المرسوم ٌَ . ف

ٌّدة والمعاقل الفرٌدة ، قد طاولت النجوم، وعلت  ذات محاسن كثٌرة ، إذ هً من الحصون المش

على الؽٌوم ، ولذا فالنٌابة فٌها منصب شرٌؾ ، ولّما كان سٌؾ الدٌن ناصحاً للملوك، قرٌباً 

 الوصاٌا من جملة بعد ذلك كرذْ ثّم ٌَ فً رضاهم ، فقد ُرِسم له بنٌابة قلعة صفد .  منهم، مجتهداً 

لؤلمٌر سٌؾ الدٌن أهّمها االجتهاد فً مراعاة أحوال صفد، وبذل الجهد فً تشٌٌدها، وتحصٌنها 

َفدّي المرسوم بعبارة كانت كثٌراً ما  بالرجال وتخلٌدها ، وبعد ذكر جملة من الوصاٌا، ٌختتم الصَّ

 أعبله تعالى هللا أعبله الشرٌؾ والخطُتختتم بها التوقٌعات والتقالٌد والمراسٌم ، والعبارة هً: )

 (. تعالى هللا شاء إن وكرمه بمنه الموفق وهللا ، اقتضاه بما العمل ثبوت فً حجة

 :  أخرىأنواع  -ٗ

ٌّة، قلٌلة الذكر فً كتب هنا )التراجم( ك أنواع نثرٌة أخرى تندرج ضمن الرسابل الدٌوان

َفديّ لل صعب كثٌراً ، بل أّن بعضها جاء على شكل أجزاء أو مقتطفات قصٌرة ، لذا كان من ال صَّ

ٌّتها  هذه األنواع هً:، وعلى آلٌات بنابها. والتعّرؾ على ماه

 :البشارات  - أ

ٌّة ، ُتكتب لزّؾ البشارة فً أنحاء  اً نوع تعّد البشارات ٌّة الرسم من أنواع الرسابل الدٌوان

األعٌاد بلد فً مناسبات عاّمة متعددة ، كاالنتصارات وتحرك ركب السلطان والفتوح والب

ٌّة، لكً ُتقرأ  إلى، وقد ُترسل هذه البشارات ومواسم الخٌر أو نحو ذلك شّتى األمصار اإلسبلم

 .(12٘)على المنابر وٌفرح بها المسلمون 

َفدّي موضوعان ،  : البشارة بوفاء النٌل،  أحدهماوللبشارات الواردة فً كتب )التراجم( للصَّ

 قانون ًوه - ذراعاً  عشر ستة النٌل ىوف إذا سنة كلّ  مصر ألهل -قدٌماً  - العادة جرت فقد

 دولته خواصّ  ًف ٌركبو، العباد قلوب لتطمبن الببلد إلى بذلك بشٌراً  السلطان ٌرسل ، -يّ الر

                                                           
 . ٕٕٔالتعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾ :  (1ٖ٘)
 . ٕٓٔ:  التعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾٌنظر:  (1ٗ٘)
 .ٓٔٔ - 1ٓٔوسل فً صناعة الترسل : : حسن التٌنظر (1٘٘)
 .2ٓٔ/ٕٗ: ، والوافً بالوفٌاتٖٙٗ/ٔ. لبلستزادة، ٌنظر: 2ٓٔ/ٗأعوان النصر: : أعٌان العصر وٌنظر (1ٙ٘)
فنون النثر ، ؤٖو ٖٕ: الحدٌث والعصر والعثمانٌٌن الممالٌك عصر فً وتارٌخه العربً األدبٌنظر :  (12٘)

 .11العباسً : فً األدب 
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 وٌخلع ، والعوامّ  الخواصّ  منه ٌؤكل سماطاً  فٌه وٌمدّ  المقٌاس، إلى الحرارٌق ًف األمراء وأكابر

ٌّاس على   .(11٘)سنة كلّ  ًف له مقّررة ةـبصل وٌصله ، الق

 ٌشاركها ال المصرٌة الدٌار خصابصمن أّن هذا النوع من الرسابل "  القلقشنديوقد ذكر 

 جراً  وهلم الزمان قدٌم من المصرٌة بالدٌار باألمر القابمون ٌزل ولم الممالك من ؼٌرها فٌها

 ٌترتب الذي بوفابه للسرور وإظهاراً  النٌل بشؤن اهتماماً  األعمال والة إلى بذلك بالبشارة ٌكتبون

 .(11٘)"  الرعٌة أمر وانتظام المملكة وقوام العمارة إلى المإدي الخصب علٌه

َفدّي عن   الملك السلطان إلىمحمد  الناصر الملك السلطانومن هذه البشارات ما كتبه الصَّ
نذكر  ،مبة وسبع وثبلثٌن اثنتٌن سنة الحجاز من وروده عقٌب النٌل ببشارة الدٌن ناصر األفضل
وٌعمه  ...أعز هللا أنصار المقام الشرٌؾ، وجعل رسل الهنا تتوارد على مقامه َتْترى "منها: 

مقامه الكرٌم تجد  إلىبكلِّ وارد ٌقّص علٌه حدٌثا  جعل البّر بحرا  ومؤل البحر ب ّرا. أصدرناها 
رعً عهوده، وتفّض سبلما  ٌتردد إلٌه تردد أمواج البحر فً انحداره وصعوده، وتبّث ثناء ال 

محل ملكه،  إلىالعلم الكرٌم أنه ورد ركابنا الشرٌؾ  إلىٌزال بٌن خفق ألوٌته وبنوده، وت ْبدي 
وأرخى نقاب تٌاره ومجرة فلكه، ومجرى فلكه، فوجدنا النٌل المبارك قد جعل األرض لّجه، 

أن كاد ٌمازج  إلىأن جعل على هضبات السحاب مقّره، وزاد  إلىعلى وجه كلّ محّجه، وارتفع 
واّتصؾ بصفات األولٌاء، فبٌنا هو فً أقصى الجنوب إذا هو فً أقصى  ...نهر المجّره

ه الشمال، واألرض للرجل الصالح خطوه، وأصبح فً طلب تخلٌقه مجدا، وأعّد للجدب من تٌار
ًّ قناطره، وخنق الَمحل بعبراته (ٓٓٙ)سابؽة وعّداء علَْنَدى ، وَمَرَق كالّسهم فً خلٌجه من قس

َر أّن آالؾ األموال أضعاؾ ما فٌه من األمواج، وخّبرت رقاعه أّنه لم ٌبق  فً محاجره، وبش 
 .(ٔٓٙ) فٌها محتال وال محتاج ، فؤكمل الستة عشرة ذراعا  "

َفديّ ٌشٌر  حالة الفرح والسرور التً تنتاب الناس ، اذا ما بلػ  إلىفً بشارته هذه  الصَّ

ستة عشر ذراعاً ، والذي ٌترتب علٌه الخصب الحّد المطلوب ، وهو  - فً النٌل -مقٌاس الماء 

، والبشارة بمجًء الخٌر واألموال ، فلن ٌبقى  قوام المملكة ، وانتظام أمر الرعٌة إلىالمإدي 

 .د فقٌر وال محتاجعد ذلك فً الببلب

فهو: البشارة بمولود ، وهو ما نجده فً جزء من رسالة كتبها  اآلخر أّما الموضوع

بالقاهرة،  الزاهرالسلطان صبلح الدٌن لّما كان بالشام ، ٌبشره بوالدة ولده القاضً الفاضل إلى 

 عشر الثنً الموفً هو المبارك المولود وهذا... " ٌقول فٌها:  أوالده، من عشر الثانً وكان

 السبلم علٌه ٌوسؾ أنجم عن أنجمه فً تعالى هللا زاده فقد مّتقدا ، نجما   عشر الثنً بل ولدا ،

، المولى ورآهم نجما ،  ورأٌنا له، ساجدٌن المولى ورآهم حلما ، األنجم تلك هو ورأى ٌقظة 

 وجدودا   آباء ٌراهم أن إلى المولى جدود فً ٌزٌد أن قادر تعالى وهو. سجودا   لهم الخلق

"(ٕٙٓ). 

                                                           
 . ٖٙٙ/ٕحسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والقاهرة :  ، و ٕٗٙ/ٔنهاٌة األرب فً فنون األدب : ٌنظر :  (11٘)
 . ٕٖٖ/1:  اإلنشاصبح األعشى فً صناعة  (11٘)
 . ٕٖٓ/ٖ. ٌنظر : لسان العرب : من كل شًء : الؽلٌظ  الَعلَْندى (ٓٓٙ)
، ٙٗٔ/2ٔوالوافً بالوفٌات:   1ٙٔ/ٖ. لبلستزادة ٌنظر: 1ٕٖ/ٗعٌان العصر وأعوان النصر: أ (ٔٓٙ)

ٔ1/ٕٔ٘.  
ٌّات :  (ٕٓٙ)  . 2ٖٔ/ٖٔالوافً بالوف
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فالقاضً الفاضل ٌقّدم البشرى إلى السلطان صبلح الدٌن بالمولود المبارك ، النجم المتقّد 

 ، وٌسؤل هللا أن ٌزٌد فً عمر السلطان حتى ٌرى أبناءه آباء وآباء آباء. أخاً  عشر الثنًالمتّمم 

 د :العه - ب

 لوالٌة اختاره نمَ  إلى رسالة سلطانال أو خلٌفةلقد كان من مقتضٌات اإلدارة أن ٌكتب ال

له هذا  ، أذ ٌعهد الخلٌفة إلٌه  بالخبلفة من بعده ، وٌفّوض(ٖٓٙ)، ُتسّمى عهداً  بعده من منصبه

ٌُرٌد  األمر، رؼبًة فً تولٌة من كان مضطلعاً فً األمر قادراً علٌه ، أو خشًٌة ِمن اختٌار َمن ال 

 .(ٗٓٙ)الخلٌفة تولٌته من ؼٌر أهله وبطانته 

وقد ذكر الدكتور محمود عبد الرحٌم صالح " أّن الؽالب على العهود حتى مطلع القرن 

الرابع الهجري، السهولة فً األلفاظ واألسالٌب، والمٌل إلى الوجازة فً التعبٌر، وعدم المبالؽة 

. وهو ما ٌّتضح فً (٘ٓٙ)فً تعظٌم الشخص الذي صدر العهُد عنه أو الشخص الذي صدر له "

َفدّي، وهو العهد الذي كتبه الملك عهد واحد وج ده الباحث فً تضاعٌؾ كتب )التراجم( للصَّ

قد قلّدناك أبا " عضد الدولة إلى ولده المرُزبان صمصام الدولة بتولٌته واستخبلفه، وهو: 

كالٌجار بن عضد الدولة والٌة عهدنا وخبلفَتنا على الممالك واألعمال، وهللا ٌختار لنا وله 

 .(ٙٓٙ)"حسن الخٌرة

 المنشور : - ت

ٌُكتب لؤلمراء والجند بما ٌجري فً أرزاقهم من دٌوان اإلقطاع، وٌشبه  المنشور هو ما 

المنشوُر فً كتابته التوقٌَع والتقلٌَد والمرسوَم، إاّل أّنه أوجز منها ، وال وصاٌا فٌه وال 

 عالٌها من اإلقطاعات فً ٌكتب ما جمٌع تسمٌة على الزمان ابكتّ  اصطلح. ولقد " (2ٓٙ)إطناب

 .(1ٓٙ)"  منشور جمع مناشٌر وؼٌرهم والتركمان والعربان والجند لؤلمراء ودانٌها

َفدّي إلى  َفدّي مرسوم واحد كتبه الصَّ  الدٌن ناصر األمٌروقد ورد فً كتب )التراجم( للصَّ

 محمد الناصر الملك السلطان أٌام فً رمحاً  وأربعٌن أحد بإمرة،  جنكلً الدٌن بدر األمٌر ابن

نحمده  بمحّمده... الدٌن هذا نصر الذي هلل الحمد" : فٌه ٌقولو ،مبة وسبع وثبلثٌن ثبلث سنة

محمدا  عبده  ونشهد أنّ ر... القاهرة ولٌا  تعقد علٌه الخناص التً منحت دولتنا هعلى نعم

وبعد:  ٌوم الدٌن. إلىوسلم تسلٌما  كبٌرا   ...صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه ...ورسوله 

األولٌاء بمواالة النعم ومؽاالة القٌم ومضاعفة اآلالء علٌه حتى تخجل الدٌم، من  فإن أحق

لٌاه بالمناكب، وٌؽدو بدر الجٌوش فً هالة المواكب، وٌمتشق الصوارم تزاحم النجوم ع  

لبدري محمد بن ...اوكان المجلس السامً األمٌري...  راكب كلّ  إلىبٌمناه وٌركب من شوق 

طاعتنا مسرعٌن، ونرجو لفتاهم كمال  إلىاصري من قوم ندعوهم فٌلبون جنكلً بن البابا الن

                                                           
 أدب الرسابل فً، وٖٓ: مالٌك والعثمانٌٌن والعصر الحدٌثاألدب العربً وتارٌخه فً عصر المٌنظر:  (ٖٓٙ)

 .2ٔٔ :األندلس فً القرن الخامس الهجري
 .2٘:  األندلس فً العربً األدب: ٌنظر (ٗٓٙ)
 . 11فنون النثر فً األدب العباسً :  (٘ٓٙ)
ٌّات:  (ٙٓٙ)  .11ٕ/ٕ٘الوافً بالوف
 .ٕ٘ٔ:  التعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾٌنظر:  (2ٓٙ)
 .ٕٙٔ/ٖٔ: فً صناعة اإلنشا  صبح األعشى (1ٓٙ)
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األربعٌن، فهم أبطال تفرق األسود الؽلب من وثباتها وثباتها،  ه قد تجاوز حدّ المئة، فإنّ 

وفرسان قوائم خٌلهم صوالج تلعب من رإوس العدى بكراتها فً كراتها، وشجعان ألفوا 

تها، وأمراء زانوا مواكبنا السعٌدة التً ال تخرج مقاعد الخٌل فكؤنهم ولدوا على صهوا

وقد اقتضت ... ه نجل والده الذي ما رفعنا راٌة رأٌه فً أمر ففسدألنّ ... األقمار عن هاالتها

آراإنا الشرٌفة تؽٌٌر إقطاعه لٌقوى حزبه على الحرب وٌنتقً من ٌكون أمامه من أبناء 

فلذلك خرج األمر الشرٌؾ العالً  ...ن وتمرح به كمت الجٌاد فً األرساالطعن والضرب، 

 .(1ٓٙ)"  وشرفه أن ٌجرى فً إقطاعه تعالىالمولوي السلطانً الملكً الناصري أعبله هللا 

بما أّن هذا المنشور قد اختّص بإمرة الجند، فقد ذهب الكاتب إلى إظهار صفات األمٌر التً ف

شجعان ، مسرعٌن إلى من دعاهم ، ُعرفوا بالؽارة  قومتإّهله إلمرة ذلك الجند، فهو شجاع من 

على عدّوهم، فبل ٌضٌع لهم حّق، وهو نجل والده الشجاع الذي اعتاد ساحات الوؼى وأٌام 

 الحروب، لشجاعته وبسالته، ولذا فقد استحّق إمرة هذا العدد من الجنود .

 الصداق : - ث

و ولده أو بنته أو أحد من األمراء أنَّ العادة قد جرت " إذا تزوج سلطان أ ٌذكر القلقشنديّ 

األكابر وأعٌان الدولة أن تكتب له خطبة صداق تكون فً الطول والقصر بحسب صاحب العقد 

 . (ٓٔٙ)فتطال للملوك وتقصر لمن دونهم بحسب الحال " 

ٌّة ُتكتب للسبلطٌن واألمراء وأعٌان الدولة ، ُتفتتح بخطبة ٌذكر  فالصداق هو رسالة رسم

ثٌراً من ألفاظ النكاح ومستلزماته ، ثّم ٌشرع بعد الخطبة بذكر الهدؾ من الرسالة ، فٌها الكاتب ك

ٌّة التً تحّث علٌه وترّؼب فٌه ، وتنبذ ما سواه  وهو الزواج ، فٌذكر العبارات واألحادٌث النبو

َفديّ د فً )تراجم( جِ من سفاح وؼٌره . وهذا ما ٌّتضح من صداق واحد وُ  ، والذي كتبه  الصَّ

األمٌر سٌؾ الدٌن تمر المهمندار  إلىعن األمٌر ناصر الدٌن بن األمٌر بدر الدٌن  َفديّ الصَّ 

ٌّد هذا : إذ ٌقول فٌهٌخطب منه قطلو ملك ابنة األمٌر شرؾ الدٌن منكوتمر،  " الحمد هلل الذي أ

 إلىاّتباع السنة، والعناٌة بما ٌإدٌه  إلىنحمده على نعمه التً منها الهداٌة ... الدٌن بناصره

ونشهد أن ... ال إله إال هللا وحده ال شرٌك لهونشهد أن  ...الجنة إلىسلوك الطرق التً توصل 

سٌدنا محمدا  عبده ورسوله الذي حّض على النكاح، وحث على تجّنب السفاح وحّص قوادم 

ٌوم  إلىوسلم تسلٌما  كثٌرا   ...هالباطل، وراش جناح النجاح، صلى هللا علٌه وعلى آله وصحب

 (ٔٔٙ)الدٌن، وبعد: فإن النكاح من مزاٌا هذه األّمة ومحاسنها التً تجلو بؤنوارها الحنادس

فمن ذلك ما هو فً بٌانه ووضوحه كالعلم، وهو قوله علٌه  ...المدلهّمة، والسنة بذلك طافحة

كان المقر الكرٌم العالً المولوي و السبلم " تزوجوا الولود الودود فإنً مكاثر بكم األمم" *.

األمٌري الناصري محمد بن األمٌر المرحوم بدر الدٌن مسعود بن الخطٌر ممن طاب فرعا  

وأصبل ، وحوى الفضلٌن حكما  وفصبل ، وحاز المنقبتٌن قلما  ونصبل ، وتفّرد بالمحاسن التً 

آثر االتصال بمن حجابها ك بالسبب المتٌن من السنة، وفضلها للعٌان مشهود ... فلذلك تمسّ 

رق األسنة، ورؼب  المقّر الشرٌؾ العالً المولوي األمٌري  إلىبٌض السٌوؾ وحّجابها ز 

                                                           
 . 11ٖ -1ٖ٘/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر :  (1ٓٙ)
 . ٖٔٗ/ٗٔ:  اإلنشا صناعة فً صبح األعشى (ٓٔٙ)
ْلَمِة، والَحناِدُس: َثبَلُث لٌاٍل ِمَن الشهْر لُِظْلَمِتِهنَّ  (ٔٔٙ) ِدٌُد الظُّ ُل الشَّ ٌْ  .1٘/ٙ. ٌنظر: لسان العرب: الِحْنِدُس: اللَّ

 ".االمم بكم مكاثر فانً تزوجوا: "هً مختلفة بصٌؽة الحدٌث وجدنا وقد. 2ٔٔ/21: األنوار بحار: ٌنظر* 
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السٌفً تمر أمٌر مهمندار ... وخطب الجهة المصونة الخاتون قطلوملك ابنة األمٌر المرحوم 

وعناٌة فه، شرؾ الدٌن موسى ألنها فً كفاٌة كنفه، وظل حجره وتصرفه، ومهاد بره وتلط

 ]البسٌط[ إقباله علٌها وتعرفه:

 اؾ عمرــو مطرفهــا     وكٌؾ ٌلحظ طرفا  بالعفـث النجم طرفا  نحــال ٌبع  
 "(ٕٔٙ)د تمـــــرــعلٌها وهً عن با من دون مضربها     وال تمرّ ـوز الصــوال تج  

(ٖٙٔ). 
 والخطبة، بالصداق تتعلق فهً فٌه، ذكرت الذي للمقام مضمونها فً مناسبة الرسالة هذه

 الزواج سنّ  الذي نبٌه على والصبلةبخطبة ُمْفَتَتَحة بحمد هللا والشهادة له بالوحدانٌة ،  تبدأ ذاهل

، ثّم أخذ بعد ذلك ٌذكر قضٌة الزواج ومحاسنها ومزاٌاها، واالستشهاد  النسل مكاثرة إلى ودعا

نبذ  إلىتكاثر األمم ، والسبٌل  إلىبحدٌث نبوّي ٌحّث على النكاح وٌرّؼب فٌه ، إذ هو السبٌل 

 وشجاعة، سٌادة بٌت فبٌته الخاطب ، مكانة تبٌان إلى انتقل ثمات. السفاح وؼٌره من المحرمّ 

 ذات فهً ، المراد خطبتها الفتاة منزلة بٌن ثم وأشجعهم، أبنابها وأجود أسرته، أمٌر والخاطب

 الدٌن سٌؾ األمٌر تربٌتها، وهو وأحسن رّباها بمن فؤشاد وتقوى، فضل وربٌبة وحجاب، صون

َفدّي فً الكتابة .المهمندار تمر ٌُظهر براعة الصَّ   .وقد جرى ذلك كلّه بؤسلوب بدٌع 

ةا  : الرسائل ثانٌ ٌّ  : اإلخوان

هً تلك الرسابل " التً تصّور عواطؾ األفراد ومشاعرهم، من رؼبة ورهبة ، ومن مدٌح 

، أو (ٗٔٙ)وهجاء، ومن عتاب واعتذار واستعطاؾ ، ومن تهنبة واستمناح، ورثاء أو تعزٌة " 

ٌّة ،  نحو ذلك، مّما ٌصّور العواطؾ والصبلت الخاصة بٌن األفراد ، فهً لٌست لها صفة رسم

ال تكون إاّل بٌن من تربطهم صلة دم كاآلباء واألبناء واإلخوة ، أو  -كثر األحٌان فً أ -إذ إنَّها 

ٌّة كالصداقة والزمالة والتلمذة. ٌّة إنسان  صلة اجتماع

ٌّة  إلىالدكتور محّمد رجب النّجار ذهب ٌو تسمٌة هذا النوع من الرسابل بالرسابل الشخص

ٌّة بمقابل الرسابل الدٌوانٌة أو الرسمٌّ  ة " لسببٌن ، أحدهما : أّن طرفً االتصال فٌها أو الذات

)المرسل والمرسل إلٌه( أوسع دابرة من دابرة اإلخوان ، واآلخر أّن السمة الفارقة فٌها تقوم 

على البوح الذاتً أو الشخصً بٌن المترسلٌن عندما ٌتبادالن فٌها اإلخبار عن ذواتهم وشإونهم 

ٌّة ، أو التصرٌح بؤفكارهم وتصوراتهم وحٌاتهم الخاّصة، والتعبٌر عن آرابهم و مواقفهم الشخص

الذاتٌة تجاه بعض القضاٌا من حولهم أو اإلعراب عن مشاعرهم وعواطفهم ، خاّصة فً 

ٌّة" ٌّة أو اللحظات التارٌخ ٌّة " متعلقة (٘ٔٙ)المناسبات االجتماع ، ولّما كانت الرسابل اإلخوان

ٌّة، فقد تعّددت  تبعاً لتعدد المشاعر  المواضٌع التً تتحّدث عنهابالصبلت واألحاسٌس الشخص

ٌّات التً واألحاسٌس ، واختلفت مضامٌنها تبعاً الختبلؾ األشخاص الذٌن ٌكتبونها والشخص

                                                           
 قابل البٌتٌن، وأكثر الظّن أّنهما للصفدّي . بعد طول البحث لم ٌصل الباحث إلى (ٕٔٙ)
  . ٖٕٙ -ٕٓٙ/٘ر : أعٌان العصر وأعوان النص (ٖٔٙ)
 1ٔٗالعصر العباسً األول :  -تارٌخ األدب العربً  (ٗٔٙ)
ٌّة  (٘ٔٙ)  . ٙ٘ٔأعبلمه ( :  -مدارسه  -الكتابٌة ) فنونه  إلىالنثر العربً القدٌم من الشفاه
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قارٌظ اإلجازات والتاإلستجازات وة فً ، فكانت هناك رسابل عدّ (ٙٔٙ) "لُتكَتب لها هذه الرساب

 الشكر.المودة ووواالعتذار والشوق  والتعازي واأللؽاز والعتاب

ها فً كتب )التراجم( اتعوأنواع الرسابل اإلخوانٌة وموض ظهروسنتحّدث فٌما ٌؤتً عن أ

َفديّ لل  .صَّ

 اإلستجازات واإلجازات : -ٔ

 إذ، طلب اإلجازة بها ٌُقصد،  متبادلة رسابلهً ، وُتسّمى االستدعاء أٌضاً ، و ةاإلستجاز

ٌّة إلىٌكتبها أحد األدباء  أو  ، صدٌق له أدٌب، ٌطلب إلٌه أن ٌمنحه إجازة برواٌة آثاره األدب

كّل ما ٌجوز له رواٌته من مصّنفات وتؤلٌفات فً أنواع العلوم على برواٌة بالتدرٌس، أو 

 .(2ٔٙ)اختبلفها 

َفدّي إلى ابن نباتة المصري ٌستجٌزه، وفٌها ٌقول:  الحمد هلل "ومن هذه الرسابل ما كتبه الصَّ

ل من وعلى نعمائه، والصبلة والسبلم على خٌر انبٌائه، محمد وآله وصحبه واصفٌائه، المسإ

بن الشٌخ اإلمام الحافظ شمس الدٌن محمد بن اجمال الدٌن أبً بكر محمد  ...حسان سٌدناإ

ؾ جازة كاتب هذه األحرإبمنه وكرمه، ... نباته جمع هللا به شتات األدب فً دوحة هذه الدولة

ما له فسح هللا فً مدته من رواٌة المصنفات فً األحادٌث النبوٌة والتؤلٌفات األدبٌة على 

اختبلؾ أوضاعها وتباٌن أجناسها وأنواعها بحسب ما تؤدى ذلك إلٌه واتصل به من قراءة أو 

جازة ما له أحسن هللا إجازة أو وصٌة أو وجادة من مشاٌخ العلم الذٌن أخذ عنهم وإسماع أو 

هذا  إلىثبات ما له من التصانٌؾ إو ة  خاصّ  جازة  إنظما  أو نثرا  تؤلٌفا  أو وضعا   من مقول   إلٌه

ة على أحد القولٌن فً المسؤلة ه ٌقع له بعد ذلك اجازة عامّ التارٌخ بخطه الكرٌم واجازة ما لعلّ 

جازة الرٌاض ال ٌنقطع زهرها، والبحار ال تنفد دررها، واثبات ما ٌحسن اٌراده فً هذه اإل فإنّ 

 .(1ٔٙ) " من المقاطٌع الرائقة، واألبٌات البلئقة، وذكر نسبه ومولده ومكانه

َفدّي ف ٌُجٌزه  -فً هذا االستدعاء -الصَّ  فً همصنفات رواٌةٌطلب من ابن نباتة المصرّي أن 

 أو قراءةال سواء أكان عن طرٌق إلٌه ذلك تؤدى مابحسب  ها،اختبلف على والتؤلٌفات األحادٌث

 إجازةً  ، على أن تكونوضعاً  أو تؤلٌفاً  نثراً  أو نظماً  مقولٍ  من ؼٌرها، أو جازةاإل أو سماعال

 .ذلك بعد له ٌقع مالعاّمة  واجازةكتابة هذا االستدعاء،  تارٌخ إلى التصانٌؾ من له ماب خاّصةً 

برواٌة  وٌؤذن فهً رسالة ٌرّد بها األدٌب على من استجازه ، وٌصّرح له فٌها اإلجازةأّما 

ومنها ما كتبه ابن نباتة  .(1ٔٙ)كّل ما ٌجوز له رواٌتهبرواٌة  وأو بالتدرٌس، أ ،آثاره األدبٌة

َفدّي رداً على استجازته، وفٌها ٌقول:   د  مْ بعد حَ بسم هللا الرحمن الرحٌم، أما "المصري إلى الصَّ

 قلّ  بما الوصؾ من هللا كأعزّ  بدأتنً ...وعلى آله وصحبه ...والصبلة على سٌدنا محمد ...هللا

ْنَطل ق  ل َسانً }} الخجل من وكاد عٌانً، واضمحلّ  مكانً، عنه ٌَ ي َواَل  ٌق  َصْدر  {{ ٌَض 

 خلٌلٌة نوبة اآلفاق فً لذكرى وضربت ٌستطع، لم ما المنّ  من كاهلً لتَ وحمّ  [،ٖٔ]الشعراء:
                                                           

 . ٕٓٔالعباسً : فنون النثر فً األدب  (ٙٔٙ)
 . ٕٖ -ٖٔاألدب العربً وتارٌخه فً عصر الممالٌك والعثمانٌٌن والعصر الحدٌث : ٌنظر:  (2ٔٙ)
(ٙٔ1)

ٌّات :   ، وأعٌان العصر  ٘ٗ/ٙٔ،  1ٔٔ/٘،  ٖٕٓ/ٔولبلستزادة ٌنظر:  . ٖٕٙ -ٖٕ٘/ٔالوافً بالوف
 . 22ٕ/٘،  ٗٓ٘/ٕوأعوان النصر : 

 . ٕٖالعثمانٌٌن والعصر الحدٌث : عصر الممالٌك واألدب العربً وتارٌخه فً ٌنظر:  (1ٔٙ)
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 استدعاءك ثبتوأ   ....وأجٌزك أجٌبك أن ...المحاسن من عندك ما مع وسؤلتنً تنقطع، ال

 بٌن السقٌم ذهنً ووقع ٌن،ر  أمَ  أمرٌن بٌن رت  فتحٌّ  المكسور، نطقً مال بٌت على الجلٌلً

 نومَ  الحالً، والصدر العالً، القدر هذا ارباب من أنا فما أمرت ما فعلت إن ٌن،ر  ض  م   دائٌن

 بؤن وفهمً علمً قتارإ مع ب  طالَ أ   وكٌؾ العزٌز، الملك لهذا مأتقدّ  حتى مصر أبناء من ،أنا

 التً الطاعة لت  وأهم منً، األدب حسن والمطلوب   األدبَ  أسؤت فقد منعت   وأن ...زَ َب وأ جٌجٌأ  

 ثم نً،طْ قَ  وقال الرجال حوض به امتؤل الذي الذكر شرؾ وفاتنً ،ًنّ س   القلم برمح بعدها أقرع

 لً تجوز ما ًعنّ  يترو أن لك وأجزت ...باالمتثال وأقابل السإال، أجٌبَ  نأ عندي حترجّ 

 ونقل   ومراسلة   ومطارحة   ومناولة   وإجازة   ،ومنثور   ومنظوم   ،ومؤثور   مسموع   من رواٌته

 ما وجمٌع د،ومتجدّ  الرواة بعض رأي على وآت   ،د  دّ ومتر وماض   ،وتفوٌؾ   وتنضٌد   ،وتصنٌؾ  

 وحضورا   سماعا   عنهم روٌت الذٌن الحدٌث شٌوس وأما ...مولدي افؤمّ  ...استدعاإك نهتضمّ 

 الفضبلء وأما...  فكثٌر األمصار من وؼٌرها بمصر منهم أجازنً من وأما...  أقدمهم فمن

 - هللا كأعزّ - لك أجزت...  فهً... فاتًمصنّ  وأما...  منهم عنهم ورأٌت روٌت الذٌن واألدباء

 تعالى وهللا ...قهونمّ  استدعاإك ه  حَ رَ اقتَ  حسبما بعدها وأجمعه نهأدوّ  ما ورواٌةَ  ًعنّ  رواٌتها

 .(ٕٓٙ) " اإلجازة متت ،وطوله بمنه ...الجزٌل وكرمك الجزلة وكلماتك الجمٌل، عهدك ٌشكر

َفدّي البن نباتة ما كان منه إاّل أن كتب إلٌه هذه اإلجازة  برواٌة  فحٌن وصلت استجازة الصَّ

. وٌظهر فً هذه اإلجازة التواضع ء الصفديّ استدعا تضّمنه ما وجمٌع ، رواٌته هل جوزٌ ماكّل 

َفدّي باألخذ عنه ، وبعد ذلك ٌؤخذ بسرد أسماء  الشدٌد البن نباتة ، إذ ٌرى أّنه أحّق من الصَّ

َفدّي .  مإلفاته التً وردت اإلجازة بها للصَّ

 التقارٌظ : -ٕ

ًٌّ جاء فً لسان العرب أّن التْقِرٌَظ هلقد  َظ الرجَل َتْقِرٌظاً و " َمْدح اإلِنسان َوُهَو َح : ... وَقرَّ

هِ  ٌْ اِء مدَحه وأَثنى َعلَ ُظ َصاِحَبُه َتْقِرًٌظا، ِبالظَّ ٌَُقرِّ اِد َجِمٌعاً... إِ ... َوَقْولُُهْم: فبَُلٌن  ذا َمَدَحُه َوالضَّ

َفديّ ونجد أّن مصطلحً التقرٌظ والتقرٌض قد استعملهما  .(ٕٔٙ)" ِبَباِطٍل أَو َحقٍّ  بمعنى واحد  الصَّ

 .(ٖٕٙ)، وأخرى ٌقول: كتبت تقرٌضاً (ٕٕٙ)فً )تراجمه(، فمّرة ٌقول: كتبت تقرٌظاً 

ٌُْكَتب على المصنّفات أو القصابد المنظومة، إذ جرت العادة عند الكتاب  والتقارٌظ هً ما 

وأهل الصناعة المتقدمٌن أّنه إذا ّصنؾ كاتب فً فنٍّ من الفنون أو نظم شاعر قصٌدة فؤجاد فٌها 

 .(ٕٗٙ)أن ٌكتبوا له على كتابه أو قصٌدته بالتقرٌظ والمدح والثناء  ،أو نحو ذلك

ٌّة ، ٌكتبها األصدقاء بعضخنواع الرسابل اإلفالتقارٌظ نوع من أ بعض، ٌمدحه  إلى هموان

ٌّا أو مَ فٌها وٌثنً علٌه ، لِ  اً أم كتاباً علم ٌّ ا أصدره من نتاج قلمه وفكره ، سواء أكان دٌواناً شعر

                                                           
ٌّات :  (ٕٓٙ) ، وأعٌان العصر 1ٙٔ/ٕٕ،  1ٕٔ/٘،  1ٕٔ/ٔولبلستزادة ٌنظر:  .1ٖٕ -ٖٕٙ/ٔالوافً بالوف

 . ٕٖٗ/٘،  1ٕٔ/ٖ،  ٙٓ٘/ٕوأعوان النصر : 
 . ٘٘ٗ/2 (:َقَرظَ ، مادة ) لسان العرب (ٕٔٙ)
 . ٓٔ٘/ٖ،  2ٙٔ/ٌٔنظر : أعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٕٕٙ)
ٌّات :  1ٓٗ/ٕ:  ٌنظر : أعٌان العصر وأعوان النصر (ٖٕٙ)  . 2ٖ/ٕٕ، والوافً بالوف
 . 21ٖ/ٌٗٔنظر : صبح األعشى فً صناعة اإلنشا :  (ٕٗٙ)
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ٌّة ، ونشط نشاطاً  اً ، فً عصر الممالٌك ، كبٌرنحوهما ، وقد ازدهر هذا النوع من الكتابة األدب

ٌّة ، ومٌداناً ٌتنافس فٌه كبار الكّتاب فكان م  .(ٕ٘ٙ)ظهراً جمٌبلً من مظاهر العبلقات الشخص

َفديّ ومن التقارٌظ الواردة فً كتب )التراجم( لل َفديّ ، ما كتبه  صَّ على األربعٌن حدٌثاً  الصَّ

 وقفت  " : ومنه، الخطٌب بن بكر أبً الدٌن ضٌاءالتً خّرجها شهاب الدٌن الدمٌاطً للقاضً 

ذاكر وال ته مناظر، وال ٌستؽنً عنه م  ه ناظر، وال ٌدفع أدلّ دّ ر  على هذا التخرٌج الذي ال ٌَ 

سْ م   ة  من عمْ ، وهَ ة  من شهاب  عَ مْ ه ل  ر، وعلى أنّ ض الرٌاض النواه إاّل نَ حاضر، وال ٌشبه ح 

زٌن لٌل العلم الداج، وبحر   ه شهاب  جَ رِّ خَ م   سحاب، وجرعة  من شراب، ودفعة  من عباب، ألنّ 

، وفوائده أمواج فاهلل ٌشكر سعٌه، وٌتولى بعٌنه  ...فبل أعلم تخرٌجا  أحسن منه... ألفاظه درر 

 .(ٕٙٙ) " تعالىرعٌه، وبمنه وكرمه إن شاء هللا 

َفديّ ففً هذه الرسالة عرض   ضٌاء للقاضًتقرٌظ األحادٌث التً خّرجها الدمٌاطً  إلى الصَّ

ٌّن حاجة الناس إلٌه فهو الدٌن  وال ُمذاكرال ٌستؽنً عنه مّما ، وفّصل القول فً هذا التخرٌج، وب

، ولما لصاحبه من علم ؼزٌر، فلو عاصره العلماء األعبلم لَقضوا له ، لما فٌه من فوابد ُمحاضر

 بالتفضٌل.

 التعازي : -ٖ

ٌّة ، ألّنها تنّم  عن إحساس صادق بمشاركة تحتّل التعازي منزلة رفٌعة فً الرسابل اإلخوان

ي  . وٌدور هذا النوع من الرسابل حول الحّث على (2ٕٙ)المصاب وتؤثٌره على نفس الُمَعزِّ

الرضا بقضاء هللا، والتذكٌر بما ٌلقاه والقناعة والصبر، وعدم إظهار الجزع فً المصابب، 

الصابرون من الثواب عن فقدان األحّبة ، وكثٌراً ما ٌدور الحدٌث فً التعازي عن الدنٌا 

 .(1ٕٙ)وأحوالها وتقلّباتها، ووجوب االّتعاظ بؤحداثها 

ٌّة ٌصّور فٌها الكاتُب الدنٌا وزوالها، ثّم ٌنتقل بعد  وكثٌراً ما تبدأ هذه التعازي بمقّدمة وعظ

ٌّت وذكر مناقبه وخصاله، وِمن ثّم ٌختتم رسالته بالعزاء  إلىهذه المقّدمة  إظهار التفّجع على الم

ى  ٌّت وللُمعزَّ َفديّ الرسالة التً كتبها  مثالها. و(1ٕٙ)والترّحم والّدعاء للم على لسان األمٌر  الصَّ

"  فٌها ٌقول:در الدٌن، والقاضً عبلء الدٌن ٌعّزٌه بوفاة أخٌه القاضً ب إلى عّز الدٌن طقطاي

ٌقّبل األرض ال ساق هللا إلٌها بعدها وفَد عزاء، وال أذاقها َفْقَد أحّبة  وال فراق أعّزاء، وال 

من وفاة المخدوم  تعالىأقلّ األجزاء وٌنهً ما قّدره هللا  إلىأعدمها جملة صبر تفتقر منه 

أسكن من مضى جّنات عدن، وإن القاضً بدر الدٌن أخً موالنا، جعله هللا وارث األعمار، و

وهذا مصاب لم ٌكن ... ا إلٌه راجعونكانت القلوب بعده من األحزان فً النار، فإّنا هلل وإنّ 

لُّ موالنا بحمد هللا .ؼاٌة  أو حدّ  إلىموالنا فٌه بؤوحد، وعزاء ال ٌنتهً الناس فٌه   تعالى.. وظ 

                                                           
 . 1ٖاألدب العربً وتارٌخه فً عصر الممالٌك والعثمانٌٌن والعصر الحدٌث : ٌنظر :  (ٕ٘ٙ)
 .1/2ٕٓ: الوافً بالوفٌات: وقد تكرر هذا التقرٌظ فً كتاب .22ٔ-2ٙٔ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر:  (ٕٙٙ)
 . 1ٌٕٗنظر : أدب الرسابل فً األندلس فً القرن الخامس الهجري :  (2ٕٙ)
ٌّة فً العصر العباسً ( ، ، و) ٔٔٔفنون النثر فً األدب العّباسً : ٌنظر :  (1ٕٙ) ٌّة الشخص خالد الرسابل النثر

 م .1ٕٓٓ ، ٕ -ٔ، ع  ٕ٘مجلة جامعة دمشق ، مج الحلبونً ، 
 . 1ٕٗ: أدب الرسابل فً األندلس فً القرن الخامس الهجري : ٌنظر  (1ٕٙ)
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وهللا ال ٌذٌقه بعدها فقد قرٌن وال قرٌب، وٌعوض ذلك الذاهب عما تركه فً  ...باق على بٌته

 . (ٖٓٙ) " تعالى، بؤوفر نصٌب إن شاء هللا  هذه الدار الفانٌة من الدار الباقٌة

ٌّة تحّث على الصبر، والرضا بقضاء هللا، ثّم أخذ  فقد افُتِتحت هذه الرسالة بمقّدمة وعظ

ٌّتالكاتب بذكر بعض العبارات فً إ  ومشاركة أهله - القاضً بدر الدٌن - ظهار التفّجع على الم

ٌُْون بعده، فالقلوب األلٌم المصاب  هذا ى واْلُع َعْبَرى ، والعزاء علٌه ممتّد ال ؼاٌة له وال  َحرَّ

ى حدّ  ٌّت والدعاء له بؤن ٌعّوضه هللا الصبرب. ومن ثّم ُتختتم الرسالة بالّدعاء للُمعزَّ ، وبالترّحم للم

 فر.او اآلخرة بنصٌبفً 

 األلؽاز : -ٗ

 ،وأضمره على خبلؾ ما أظهره مراده َعمَّى إذا كبلمه، فً ٌُقال: أْلَؽزَ  جمع لؽز، األلؽازُ 

، وشماله ٌمٌنه ٌحفر عن ثم أسفل، إلى الُجْحر ٌحفره الٌربوع مستقٌماً  اللُْؽُز، وأصله واالسم

ٌَخفى  .(ٖٔٙ) األلؽاز بتلك مكانه ف

من دون  شٌباً  المقصود، أو ٌذكر به ًٌعمّ  بكبلم المتكلم ٌؤتً هو أن: االصطبلح وفً

 عُ فٌرجِ   علٌه، وباطنها ؼٌره على ظاهرها ٌدلّ  ه،ؼٌرُ  فٌها شاركهٌُ  صفاتٍ ذكر ب التصرٌح به بل

 قُ تصدِ  هانّ أل الصفات، بتلك منهما صؾمتّ  أيّ  إلى هافَ مصرِ  ٌدري ال ٌرةحَ  إلى ذلك فً هنالذّ 

 سدْ والحَ  تؤملالب إال ٌدرك المراد فبل السامع على ٌخفى بحٌث أخرى، من بُ وتكذِ  جهةِ  من

 اللفظ بداللة ال رزْ الحَ و نظروكثرة ال الفطنة وجودةبدّقة الذكاء األلؽاز ٌستخرج فمعنى ، (ٕٖٙ)

 .(ٖٖٙ) تعرٌضاً  وال مجازاً  وال حقٌقةً  علٌه

ٌّة والمحاجاة :منها ،أسماءٌ  ؽزوللّ  التعم
 والمؽالطة وؼٌرها، (ٖ٘ٙ)والرمز والمبلحن  (ٖٗٙ) 

 وقوة بالػ ؾتصرّ على  دلّ فهً ت ،فً ضروبه واتساع الكبلم ًف تفننهذه كلّها ال تخلو من و

 .(ٖٙٙ)ًالمعان على واقتدار األلفاظ تصرٌؾ على

واأللؽاز ضرب من الرسابل المتبادلَة بطرٌقة السإال والجواب، تستعمل فً اختبار البداهة 

، فهً وسٌلة لشحذ قرٌحة األدٌب (2ٖٙ)فً التعبٌر عن كّل أمروقوّة العارضة وإظهار البراعة 

َفدّي مع بعض أدباء عصره رسابَل  وتمرٌن ذهنه على تقدٌم الحلول للمعضبلت. وقد تبادل الصَّ

األلؽاز وحلولها، وتوّزعت هذه الرسابل بٌن الشعر والنثر، وما ٌهّمنا فً هذا المقام رسابلهم 

ٌّة، ومن أمثلتها ما كتبه َفدّي ُمْلِؽَزاً فً قطن:  النثر  اءد العلمٌا سٌّ  "القاضً زٌن الدٌن إلى الصَّ

                                                           
ٌّات : ، ٖٓٗ/ٕ، ٖٔٗ/ٔ. ولبلستزادة، ٌنظر: ٖٙٓ -ٖ٘ٓ/٘أعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٖٓٙ) والوافً بالوف

٘/ٖٔ1 ،1/ٔ2ٗ ،ٕ1/ٙٓ . 
 . 11٘ - 11ٗ/ٖ: مادة )لؽز( ،ٌنظر : الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة (ٖٔٙ)
ونصرة الثابر على المثل  ، 21٘:  تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز القرآنٌنظر :  (ٕٖٙ)

 .ٕٖٗ/ٕ. وخزانة األدب وؼاٌة األرب :  2ٖٗ : السابر
 .1ٖ/ٖ، والطراز ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز :  2ٖٕ: : الفلك الدابر على المثل السابرٌنظر  (ٖٖٙ)
، وتارٌخ ٕٖٗ/ٕ، وخزانة األدب وؼاٌة األرب : ٕٔٔ/ٕ :بر فً أدب الكاتب والشاعرالمثل السا:  ٌنظر (ٖٗٙ)

 .ٖٖٔآداب العرب : 
 . ٕٙٔ/ٖنهاٌة األرب فً فنون األدب :  ٌنظر : (ٖ٘ٙ)
 . ٖٙ/ٌٖنظر : الطراز ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز :  (ٖٙٙ)
 . 2ٌٖٔنظر : تارٌخ آداب العرب :  (2ٖٙ)
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أّول سورتٌن من القرآن، وحرؾ من أول سورة   دوة الكّتاب واألدباء، ما اسم  ؽاء، وق  والبلَ 

ٌ  لقاه ثمانٌة  إذا أفردت مجموعه سرا  وجهرا ، أوّ تأخرى، وهو ثبلثة أحرؾ، و سب نْ ل حروفه 

ّحفت ثانٌه، فهو ظن حقٌقته اآلمال، إن حذفت أوله وصَ  ،ال ٌزال وآخرها قسم   إلٌه أحد الجبال،

أو صّحفت جملته كان وصؾ مإمن  ٌجري على هذا المنوال، أو حذفت أوسطه مع التحرٌؾ 

  ٌ ٌ  تَ عْ كان عبدا  ال  سرق وٌؤنس ق. أو حذفت آخره مع بقاء التحرٌؾ، كان حٌوانا  ٌسرق وال 

ٌ  وٌنف   ٌ د باإلحسار و ًّ والمٌت ال  إلىن. وهو مطلق ٌطوؾ بالبٌت، وٌؤوي فً المنازل ق الح

  ٌ  ٌ شترى، وعٌنه المجاز حقٌقة  تبلػ قٌمة  تماثل جوهرا . وإن أبقٌت هذا االسم على باع وال 

 ،وال مسلم وال كافر ،ع وال صوامعٌَ حالته، فهو شًء ال ٌستؽنً عنه مسجد وال جامع، وال ب  

ًّ وال فقٌر صابر ،وال قاطن وال مسافر . ومع ذلك فهو جلٌل حقٌر، قلٌل كثٌر، تملكه ..وال ؼن

ًّ والّصعلوك. وهو شًء ممتهن وٌعلو على رإوس األمراء والوزراء  المالك والمملوك، والمل

ٌ  (مضى)والملوك، قلبه بالتحرٌؾ فعل  تضى. وهو قد ٌبدو به النور فً رْ ، واسم إذا نطق به قد 

ٌ   الّدٌاجً، وعند الصباح باع ٌنقطع منه أمل الراجً. ال ٌستؽنً بٌت عنه وال بقعة، ومع ذلك 

ٌِّن واضح بفلس  ودٌنار، وفوق ذ فعة. وهو ب ه بمٌزان عقلك الراجح إن شاء هللا لْ ل  حْ فؤلك فً الرِّ

 .(1ٖٙ) " تعالى

ٌُرٌد بل، وٌضمره  المقصود به ًٌعمّ  بكبلمفالقاضً زٌن الدٌن جاء   من دون التصرٌح بما 
، فالملَؽز به  علٌه باطنفً الو ؼٌره على ظاهرفً ال دلّ ت ، ؼٌره فٌها ٌشاركه صفاتٍ ٌذكر 
ًّ  وال كافر ، وال مسلم وال جامع ، وال مسجد عنه ٌستؽنً ال شًء  فهو ذلك ومع فقٌر، وال ؼن
... والذي  ودٌنار بفلسٍ  ٌُباع ذلك ومع بقعة، وال عنه بٌت ٌستؽنً ال كثٌر، قلٌل حقٌر، جلٌل

ٌُلَحظ على هذه العبارات أّنها تدّل على البراعة فً التعبٌر والقدرة على التبلعب باأللفاظ ، إذ 
تجعل القارئ لها فً حٌرة من أمره، فٌجب علٌه أن ٌكّد الذهن، من أجل الوصول إلى حّل 

 اللؽز.

ٌّن لنا عن طرٌق االستقراء الدقٌق لرسابل األلؽاز الواردة فً ) َفدّي أّنها وقد تب تراجم( الصَّ
َفدّي، والثانً: أجوبة اختّص بها هو، أظهر فٌها  ٌُسبل بها الصَّ اتخذت محورٌن، األّول: أسبلة 
ٌّة ُملِؽزة تثٌر المتلّقً وتحّرك فضوله  ٌّة على حّل األلؽاز بطرٌقة رمز براعته وقدرته الذك

األدباء والكّتاب ٌهدفون عن طرٌقه لمعرفة الجواب. وأكثر الظّن أّن هذا النوع من الرسابل كان 
 إلى استعراض قدراتهم اللؽوٌة واألدبٌة.

َفدّي على اللؽز الذي ذكرناه آنفاً، إذ ٌقول:   المملوك   ؾَ قَ وَ " ومنها الجواب الذي كتبه الصَّ
 نباتا منه وعجبت ضرٌب، وال مماثل هفنّ  فً ه  لَ  ما الذي ىوالمعمّ  العجٌب، ؽزاللّ  هذا على

 الجبال، أكبر إلٌه ٌضاؾ لهأوّ  وطروسه، سطوره تزدان كتاب وثلثاه ه،وس  ك  عْ مَ  (قَ طَ نَ )
 على خؾ   قد بالحلج، وٌحسن ٌروق هومحبوب   بالثلج، بٌاضا أشبه للحبال مادة ومجموعه

 فً سابح وثلثاه التراب، فً نابت هكلّ  وخزنه، خارهادّ  األموال أرباب وأعجب وزنه، اللسان
 الٌؤس فً واتسعت رجاإه، انقطع من لَ عْ ف   كان وسطا آخره جعلت إن ٌستراب، ال البحر

 فً وهً العجاجة وأصبحت ة،واقدَ  الحرِّ  من أتتك الحالة هذه فً حروفه فتصح   وإن أرجاإه،
 خوؾ عنها أضربت نكر،ت   وال بعد ؾعرّ ت   وال ذكر،ت   ال رخَ أ   أوصاؾ اللؽز ولهذا ...ةدَ عاق   الجوِّ 

 األطناب، فٌه مد   تعالى هللا حرسه موالنا ألن   حا،بْ ر   القدر هذا وعددت صفحا، اإلطالة

                                                           
، والوافً بالوفٌات : ٖٙٔ/٘،  1ٖ٘/ٕ. لبلستزادة، ٌنظر : 2ٖٔ/ٕأعٌان العصر وأعوان النصر:  (1ٖٙ)

ٕٔ/ٕٖٓ ،ٖٔ/ٕٕٔ. 
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ٌ   اإلنشاء، ألهل حٌاته دٌمٌ   وهللا واإلطناب، باإلسهاب أوصافه واستوعب  بلسان محامده نشرو
 .(1ٖٙ) " تعالى هللا شاء إن وكرمه هبمنِّ  واإلنشاء، اإلذاعة

ٌُقّدم حبّلً للؽز  َفدّي فً هذه الرسالة  بلؽٍز آخر ، وذلك عن طرٌق استعمال العبارات فالصَّ

ٌّة التً تُ   ،للحبال مادة ه، وقام بتحدٌد اإلطار العام للؽز ، فؤخبر بؤنّ  طنخبلؾ ما تب ظهرالتضلٌل

 من ِفْعلَ  كان وسطا آخره جعلت إن وزنه، خؾَّ  قد بالحلج، وٌحسن بالثلج، بٌاضا أشبهوهو 

ًّ ، ألجل رجاإه انقطع َفدّي فً بعض الفقرات على الوصؾ الحس ، أي )َقَنَط( . وقد اعتمد الصَّ

 .(َنَطقَ ) َمْعُكوُسه نبات الملَؽز بهتقرٌب المعنى إلى األذهان ، فؤخبر أّن 

 عتذار :العتاب واال -٘

" صورة من صور المودة والصداقة، وآٌة من آٌات  واإلعتذارتّشكل موضوعة العتاب 

الوفاء بٌن األصدقاء ، وتتمّثل رسابل العتاب فً تلك الرسابل التً تدور حول عتاب الكاتب 

لمخاطب فً أمر ساءه منه، فؤوجب عتابه له. أّما رسابل االعتذار فٌدّبجها الكاتب عندما ٌقترؾ 

 .(ٓٗٙ)" ذنباً، أو ٌرتكب جرٌرًة، ثّم ٌعتذر عنها 

ٌّة الكاتب وحالته والموقؾ الذي استثاره  العتابوتتباٌن صور  بٌن الرقة والقسوة تبعاً لنفس

التً تربط الكاتب  فكتب رسالته فٌه . وكثٌراً ما ٌبدأ هذا النوع من الرسابل بالحدٌث عن العبلقة

أسباب اللوم  ، وما بٌنهما من صداقة وألفة ومودة ، ثّم ٌتدّرج الكاتب للحدٌث عنبالمعاَتب

َفديّ  إلىٌُلَحظ فً الرسالة التً كتبها ابن نباتة المصرّي كما والعتاب،  ٌعاتبه على انقطاع  الصَّ

ٌ نهً..." وصله ، نذكر جزءاً منها  ه و ، كسٌرَ  كان أن   موالنا برّ  النقطاع الناظر، حسٌرَ  الخاطر 

 على اآلن وقؾ افلمّ ، حجاز القصد وبٌن بٌنها أن   ظّنا   المكاتبة من المملوك والمتناع الممتاز

ًّ  البٌت وزن وأقام سرورا ، للخاطر استؤنؾ جمالٌة مكاتبة حاشٌة فً ذكره  وكان القلب

 بٌن وجمع ،[9ٙ{{]ٌوسؾ:بصٌرا   فارتدّ }} األعمى خطه وجه على الطرسَ  ووضع مكسورا ،

 د  ه  شْ أ  - ه  وسرّ  ،[1{{]اإلنسان:وأسٌرا   وٌتٌما   مسكٌنا  }} جمع وإنما والقلب واللفظ الخاطر ذلك

 .(ٔٗٙ) " ... العتاب ألفاظ واستوقؾ الحاشٌة، فً كرالذّ  معدودَ  ٌكون أن -هللا

َفدّي بؤنه كان كسٌر الخاطر، النقطاعه عنه وامتناعه من فابن  ٌُخبر صدٌقه/الصَّ نباته 

، وٌصبح مسروراً حٌن ٌجد  العتاب ألفاظ ستوقؾٌمكاتبته، فكان هذا سبباً لعتابه ومبلمته ، لكّنه 

َفدّي قد  ٌّمة . مكاتبة حاشٌة فً ذكرهأّن الصَّ  ق

وقد ٌصل العتاب فً بعض الرسابل إلى حّد الهجاء والتقرٌع واللوم الشدٌد ، كما نجده فً 

 فتوّجه الحلّة بمدٌنة حوالة لَهُ  فقد كانتالرسالة التً كتبها أبو الفوارس المعروؾ بحٌص بٌص ، 

هِ  ٌعّرج فلم إلٌه ؼبلمه فسٌرّ  الحلقة، ضامن َعلَى َوَكاَنتْ  إلٌها ٌْ ، فشكاه إلى والً  أستاذه وشتم َعلَ

 أبو ٌقنع فلم لٌساعده الباب ؼلمان بعض معه رفسٌّ الحلّة وهو ٌومبذ ابن أبً العسكر الجاوانً، 

 صحبه أنّ  أحسب كنت   َما" : موّدةصحبة و بٌنهما َوَكاَنتْ  ٌعاتبه إلٌه فكتب. بذلك منه الفوارس

 لو الجحفل الخمٌس أنّ  أظنّ  كنت بل المقدار َهَذا النفوس فً  مقدارها ٌكون وموّدتها السنٌن
                                                           

، والوافً بالوفٌات : 2ٖٔ/٘،  1ٖٙ/ٕ. لبلستزادة، ٌنظر: 1ٖٔ/ٕأعٌان العصر وأعوان النصر:  (1ٖٙ)
ٕٔ/ٕٖٔ. 

 . 1ٕٗأدب الرسابل فً األندلس فً القرن الخامس الهجري :  (ٓٗٙ)
ٌّات :  (ٔٗٙ)  . ٕٓٗ/ٔالوافً بالوف
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َوٌقة   بعامل فكٌؾ الرقاب ؼلب حماة العسكر أبً آل من بنصري لقام عرضا   زلّ   وضامن   س 

لٌَلة   لٌَ ح   ال ،الحقّ  من قبله َما ؤخذٌو ٌعاتبه خوٌدم   إلٌه ٌ نف ذ أن شكواي فً  جوابً وٌكون، ة  قح 

مْ ت   لَمْ  لئن بٌته وآل ونبٌه أقسم وهللا... وباهلل ْرمة   لً ع  ث   ح   أعراسهن فً  الحلّة نساء ب َها تتحد 

ٌّك أقام ال ومناجاتهنّ  ه   بحلّتك ول  النعم حمر خسرت هبنً!! بالقناطر أو بالجسر أمسى ولو َهذ 

ٌّتً أفؤخسر  .(ٕٗٙ)"  والسبلم! واذالّه واذالّه أب

-والً الحلّة  -رسالته باللوم الشدٌد والعتاب القاسً ، إلعراض صدٌقه  الفوارس أبوفقد بدأ 

ٌعاتب المعتدي علٌه ، مّما أثار ؼضبه ، إذ عّد هذا إهانة  خوٌدمٌ عن األخذ بحقّه، وارساله 

وتصؽٌراً لشؤنه وتحقٌراً لشخصه ، فٌقسم قسماً عظٌماً لبن لم ٌؤخذ له بحّقه وٌحفظ حرمته لٌَفعل 

ٌُذّل .  ما ال ٌحمد عقباه حّتى وإن كلّفه فعله هذا خسران ما ٌملك ، لكً ال 

َفدّي إلى عبد هللا بن التً نحت منحى اللٌ االعتذارومن رسابل  ن والرّقة، تلك التً كتبها الصَّ

ل ٌقبّ  ..."محمـد بن سلمان القاضً الربٌس جواباً على رسالته فً العتاب، نذكر جزءاً منها : 

وٌنهً ورود المثال العالً فتلقى منه أكرم وارد،  ...الجوانح ه الذي شق  األرض، وٌصؾ شوقَ 

السٌوؾ،  ع  قْ عتب لها فً القلب وَ  وشافهه منها ألسن  مصائد الشوارد،  وحوى من ألفاظه الؽرِّ 

دخان، والضلوع  وإن كانت فصاحتها مثل المبارد، وأضرمت فً الحشا نٌرانا  لها الزفرات  

ؾ علٌه ر نفسه، وقال: ربما تصح  المملوك كابَ  إنّ  ثمّ ... قةلها بؤعذاره الملف  ة مواقد، فقابَ المحنٌّ 

وقال: ... ح، وجانس بٌن آساته وعطفهى أن ٌكون هذا القدر هو الذي ترجّ رج  ح، وتما تصفّ 

هذا هو العتب المحمود العواقب، وهذا التؤدٌب الذي ٌعقب الرضى وال ٌعاقب. وقد عاد المملوك 

ن، فاستؽفر ت  ما ف  أنّ  واب، وتضرع من تلك السطور على عتبات العتاب، وظنّ صوب الصّ  إلى

 .(ٖٗٙ) "...فلٌؽفر موالنا هذه الهفوه، ولٌقله عثرة هذه الخطوه... نابراكعا  وأ ربه، وخرّ 

َفدّي ٌفصح عن اعتذاره، وٌذكر ما ألّم  نلمس فً هذا االعتذار روح المحبة الصادقة ، فالصَّ

به جّراء انقطاع الوصل بٌنه وبٌن صدٌقه ، فقد نّؽصت تلك القطٌعة صفو عٌشه ، وزاده عتاب 

َفدّي فً رسالته هذه عند حدود االعتذا ر صدٌقه له، الذي أضرم فً الحشا نٌراناً. وال ٌقؾ الصَّ

فحسب، بل ٌتعّداها إلى استعطاؾ المخاطب ، فٌتضّرع له بطلب العفو ، ومؽفرة هذه الهفوة 

 والعثرة . 

 الشوق والموّدة :رسائل  -ٙ

وهً الرسابل التً ٌرسلها الكّتاب إلى إخوانهم وأصدقابهم الؽاببٌن عنهم، والتً تعّبر عن 

ٌُكّنونه نحوهم صدق العواطؾ ، وتصّور الشوق والحنٌن الذي ٌختلج فً الصدو ر، وُتْظِهر ما 

 .(ٗٗٙ)من حّب وموّدة ووفاء وأمل فً جمع الشمل واللقاء 

ٌّانً ، نذكر  ٌّان األندلسً الج َفدّي إلى أبً ح ومن  أمثلة هذا النوع من الرسابل ما كتبه الصَّ

ٌ نهً ما هو علٌه من األشواق التً بّرحت بؤلمها، وأجرت  ٌقّبل األرضَ " جزءاً منها:  و

وٌذكر والءه الذي تسجع به فً الروض ... الدموع دما، وهذا الطرس األحمر ٌشهد بدمها

                                                           
ٌّات :  (ٕٗٙ)  .ٖٓٔ/٘ٔالوافً بالوف
 .ٔٙٔو 1٘ٔ/ٓٔ، ٕٔٗ/ ٔ. لبلستزادة، ٌنظر : الوافً بالوفٌات:  2ٓ٘ -2ٓٗ/ٕأعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٖٗٙ)
 . ٌٕٓٔنظر : فنون النثر فً األدب العباسً :  (ٗٗٙ)
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الحمائم، وٌسٌر تحت لوائه مسٌر الرٌاح بٌن الؽمائم، وثناإه الذي ٌتضّوع كالزهر الكمائم، 

قد قلته  ما وٌشهد هللا على كلّ ،  لربٌع ملونات العمائموٌتنسم تنّسم هامات الربا إذا لبست من ا

 .(٘ٗٙ) " وهللا نعم الشهٌد

َفدّي فً هذه الرسالة ٌصّور اشواقه التً باتت تإلمه ، والتً أجرت الدموع دماً ، وهو  فالصَّ

ٌُشهد هللا على ما ٌختلجه ٌُمّنً النفس بلقابه ، و ٌّان، و  ٌذكر أٌام األنس التً عاشها برفقة أبً ح

 من شوق وموّدة وحنٌن .

 : رسائل الشكر -2

دي إلٌه، سْ وهً رسابل ٌعّبر فٌها الكاتب عن مشاعر االمتنان تجاه معروؾ أو إحسان أُ 

وٌعترؾ بؤقدار المواهب ، وٌعرب عن كرٌم سجٌة المحسن إلٌه ، وٌفتن فٌها وٌقرب معانٌها 

وٌختار لها من ألفاظ الشكر أنوطها بالقلوب إلشعار المتفضل أنه قد اجتنى ثمرة تفضله وحصل 

 .(ٙٗٙ)من الشكر على أضعاؾ ما بذله من ماله 

ٌّة ومن أمثلة هذا النوع من الرسابل ما كتبه ب َفدّي ٌشكره على هد ي إلى الصَّ در الدٌن الَؽزِّ

، وهدٌته التً  وٌنهً وصول صدقته الجارٌه ل األرضَ قبِّ ٌ  " أرسلها له ، نذكر جزءاً منها : 

ره المفرط تلك المنحة بدعائه وشكْ  ملوك  مفقابل ال ... جاءت بٌن الحسن واإلحسان متهادٌه

الكرٌم  ر بها ما مضى، شكر ٌدَ ذك  ه الصادق فً أثنائه وتَ ودّ  ج شواهد  الذي تتدرّ  حهوثنائه، ومدْ 

 .(2ٗٙ)" ...ه السابق وما انقضىالذي استؤنؾ إحسانَ 

ٌّته له ، وٌقابل إحسانه وعطاٌاه  َفدّي على هد فالكاتب ٌقّدم الشكر المفرط واالمتنان للصَّ

 الجزٌلة بالدعاء والثناء .

  

                                                           
،  1ٔ٘ -1ٓ٘،  2ٓٗ -ٙٓٗو  ٗٓٗ/ ٗ. لبلستزادة، ٌنظر :  1ٖٖ/٘أعٌان العصر وأعوان النصر :  (٘ٗٙ)

 .ٔٗٔ -ٓٗٔ/ٗوالوافً بالوفٌات : 
 . 1ٖٔ/1صبح األعشى فً صناعة اإلنشا : ٌنظر :  (ٙٗٙ)
ٌّات : ، ٕ٘ٗو  ٖٕٗ/٘. ولبلستزادة، ٌنظر: 1ٕٔ/ٕأعٌان العصر وأعوان النصر:  (2ٗٙ)  ٔ٘ٔ/ٔوالوافً بالوف
- ٕٔ٘ . 
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ٌّة :   ثالثا  : الرسائل الوصف

ٌّة " هً ذلك النوع الدقٌق الرقٌق، الذي ٌعمد به المترّسل إلى تحدٌد الؽرض الرسابل  الوصف

ًّ ، وهً أحوج ما تكون إلى ثروة  وتبٌٌن الحقٌقة ، واإلفصاح عن الخبًء الكامن والمستتر الخف

. وٌتناول هذا (1ٗٙ)عظٌمة من األلفاظ والتشابٌه ، وقدم راسخة فً ساحة األدب ومٌدان الببلؼة "

الكتابً البارع فً موضوعه: أداة أو منظراً من مناظر الطبٌعة أو حادثاً من حوادثها أو  اللون

ٌّة ممتعة، وتكاد ال  رحلة أو حٌواناً أو أّي شًء آخر، وٌصفه وٌفّصل نعوته المختلفة بروح أدب

تخلو رسالة ما من الوصؾ حّتى وإن لم ٌكن الوصؾ موضوعها الربٌس، وهذا دلٌل على حسن 

األدباء ببٌباتهم وعمق إحساسهم بحوادثها ودّقة مبلحظاتهم علٌها وإحاطتهم بمحتوٌاتها  امتزاج

 .(1ٗٙ)ومنافعها وآثارها 

وٌذكر الدكتور زكً مبارك أّن هذا النوع من الرسابل قد ازدهر وتكاثر فً القرن الرابع 

به اهتماما كبٌراً الهجري ، فقد كانت أظهر مٌزة فً هذا العصر هً إجادة الوصؾ ، إذ اهتّم كّتا

بوصؾ كّل ما ٌقع علٌه الحّس، أو ٌجري فً الخاطر، أو ٌنقده العقل، وصفاً مفّصبلً، فؤطالوا 

الحدٌث فً وصؾ الطبٌعة بمظاهرها ومباهجها، فكتبوا عن األزهار والنبات، والرعد والبرق، 

طنبوا فً وصؾ والمطر والثلج، واللٌل والنجوم، واألنهار والبحار، والقصور والمدن... وأ

ٌّات، فتكلموا عن أهواء النفوس ونزعاتها  ٌّة، وفً وصؾ المرب  .(ٓ٘ٙ)المعانً الوجدان

ٌّة ،  الرسالةُ وتشبه  ٌّة المقالَة إلى حدِّ بعٌٍد ، إذ إنَّ كّل منهما منشؤة نثر  حول تجريالوصف

 وتجمع بؤطرافه وتلم تصفه تحاول أن الموضوعات، من موضوع أو األؼراض، من ؼرض

 الٌقظة علىاً ملموس دلٌبلً  الرسابل هذهلتكون  وتسلسل، ووضوح دقة فً الجزبٌة معانٌه شتات

 رؼبتهم على وبرهان ،هذه الرسابل  ابكتّ  لدى ،العاطفة ونضج الفكري، والنشاطة األدبٌّ 

 المظاهر بهذه تؤثرهممدى و،  مختلفة مظاهر من حولهم، ٌدور ما كلّ  تسجٌل فً الفطرٌة

ٌّة وإن كانت تشبه المقالة إاّل أّنها إنمازت عنها بكونها مرسلة  الرسالةو .(ٔ٘ٙ) والوقابع الوصف

 لعامة القّراء. تكونإلى شخص مفرد معلوم خبلفاً للمقالة، إذ ال تكون لشخص بعٌنه بل 

ٌّة لرسابلقد دارت او َفدّي حول موضوعٌن، أختّص  الوصف الواردة فً كتب )التراجم( للصَّ

من أرض وسماء، وأمطار وثلوج وأمواج وسحاب ورعود  مظاهر الطبٌعةأحدهما بوصؾ 

وبروق...الخ، إذ جعل بعض الكتاب من هذه المظاهر مجاالً إلظهار براعتهم فً الوصؾ 

لربح المادي فً جل األ تكون الكتابة فً هذه المظاهرأو قد وقدرتهم على التصوٌر واإلبداع. 

 ظهار النفس من أجل حٌازة رضا الوالة وبلوغ المؤربفتدل على االشهار وإ ببلطات الملوك،

َفديّ  ومن أمثلتها ما نجده فً الرسالة التً كتبها القاضً شهاب الدٌن بن فضل هللا  إلى الصَّ

، نذكر جزءاً مثلها الناس عهد ما أٌاماً  ذلك وداموالرعود والبروق،  والثلوج األمطار توالتحٌن 

مه، وٌرٌب ه وٌرهب تقدّ مَ دَ قْ الشتاء الذي أقبل ٌرعب مَ هذا فً كٌؾ أصبح موالنا " منها: 

مه. وكٌؾ حاله مع رعوده الصارخة، ورٌاحه النافخة، ووجوه تبسُّ  اللبٌب من برقه المومض  

                                                           
 1ٔاألدب العربً فً األندلس :  (1ٗٙ)
 . ٖٖ - ٕٖ:  الحدٌث والعثمانٌٌن والعصرٌنظر : األدب العربً وتارٌخه فً عصر الممالٌك  (1ٗٙ)
 . 2ٕٔ -2ٔٔ/ٌٔنظر : النثر الفنً فً القرن الرابع :  (ٓ٘ٙ)
 . ٘ٔ -ٗٔ:  )رسالة ماجستٌر(هـ(،  21ٗ - 1ٌٗٙنظر : الرسابل الوصفٌة فً العصر المملوكً األّول ) (ٔ٘ٙ)



ٔٙٓ 
 

أٌامه الكالحة، وسرر لٌالٌه التً ال تبٌت بلٌلة  منها صالحة، وسحابه وأمواجه، وجلٌده 

سام ا رّض العظام وأنخرها، ودّق فّخارات األجفلقد جاء من البرد بم ...والمشً فوق زجاجه

فكٌؾ أنت ٌا سٌدي فً هذه األحوال؟ وكٌؾ أنت فً مقاساة  ..وفّخرها، وجمد فً الفم الرٌق.

ٌ  أمّ  ...هذه األهوال؟ م فٌه من عص  ا نحن فبٌن أمواج من السحب تزدحم، وفً رأس جبل ال 

ار برقها القادح، وهّم وقدها الفادح، جامر كانون وشرم، وكٌؾ سٌدنا مع مَ الماء إال من رح  

ل، وعوضنا وإٌاه بالصٌؾ وهللا ٌتقبّ ... ن رّد هللا علٌه صوائب سهامهتلوّ موقوس قزحها ال

 .(ٕ٘ٙ) " مشً ؼمامه المتبختر بكّمه المسبلوأراحنا من هذا الشتاء و

أهوال ورهبة ورعب إزاء  من الناس فٌه ٌقاسٌه ومافالقاضً شهاب الدٌن ٌصؾ الشتاَء 

 الفم فً وجمد وأنخرها العظام رضّ  بما البرد من التً جاءت الثلوجتوالً و، األمطار ًتوال

ٌّد األصابع وٌّبس اللسانَ  وعقد الرٌق الصارخة، أصوات البروق والرعود  . وٌصؾاألرجل وق

ٌتصّور ما ٌحدث إذ ٌجعل القارئ ، بارعاً ٌدّل على مقدرته العالٌة على التصوٌر واإلبداعوصفاً 

 . له ما ٌجري من أحداث شاشة تنقلكؤنه امام و

ٌّةوأّما الموضوع اآلخر فقد أختّص بوصؾ بعض  ن والمعالم التارٌخ د  ، ومن أمثلتها ما  الم 

ٌّة، إلى ابن نباتة جواباً  نجده فً الرسالة التً كتبها شهاب الدٌن محمود ٌصؾ فٌها الدٌار المصر

 وسكنه مكسبه، وبها وطنه المصرٌة الدٌار فإنّ  وأٌضا  ... "ته، نذكر جزءاً منها: على رسال

 ة،الهنٌّ  اتهاذّ ولَ  السنٌة ذاتهال   تحبّ  بؤن جدٌرة وهً ...بدنه ؼٌرها فً كان وإن قلبه، وفٌها

 الذي والشتاء ،آس   الؽٌر والماءعلى أسباب المحاسن، وانفرادها بالهواء الطاب واشتمالها 

... والحدائق التً إذا أثمرت خ ْلَت العذارى فً العقود الفصول أحسن والربٌع ؼٌرها، ربٌع هو

ومرح الولدان فً التمائم... وأّما ما وصفه المولى من توالً األمطار بها ، فما زالت العرب 

تصٌؾ بمرابع القطر العرب الحسان، وتضرب به المثل على الؽاٌة فً اإلحسان، وتسعى 

ى العهود، وٌسجل األنباء عنه حدٌث الرعود ، ولم تخل من القطر بقعة من األرض مواقعه حتّ 

ؼٌر مصر، فإّن هللا أؼناها بالنٌل عن أن ٌرم إلٌها قطار القطار ، مع أّنها ال ٌستؽنً نبتها فً 

َ  أَن   َترَ  أَلَمْ  الؽالب عن تعاهد العّهاد وال ٌخلو فً األكثر أفقها من مطار األمطار :}}
نَ  أَْنَزلَ  هللا   م 

َماء   ة اأْلَْرض   َفت ْصب ح   َماء   الس  ْخَضر   .(ٖ٘ٙ)" [...ٖٙ:  الحج {{]م 

ٌّة  -فً هذه الرسالة وطنه ومكان سكنه  الدٌن شهابٌصؾ  التً وإن كان  -الدٌار المصر

 أسباب على واشتمالها ، ولَّذاتها لِذاتها تحبّ  بؤن جدٌرةوهً بعٌداً عنها ببدنه فإّن فٌها قلبه، 

ٌّر طعمه وال لونه، وشتابها الجمٌل، المحاسن ٌّب، ومابها الذي ال ٌتؽ ، فهً منفردة بهوابها الط

 واحتوابها على نهر النٌل والحدابق األّخاذة .

َفدّي ، نخلص إلى أّنها قد اشتملت  وبعد أن استقصٌنا أنواع الرسابل الواردة فً )تراجم( الصَّ

ٌّة(، وبنسٍب مختلفة ستّتضح فً على ثبلثة أنواع ، هً: )الدٌوا ٌّة ، واإلخوانٌة ، والوصف ن

 الجدول اآلتً:

 

                                                           
ٌّات :  (ٕ٘ٙ) العصر ، وأعٌان ٕٙ -ٕ٘/2ٕ، ٕٗٔ/1ٔ، 1ٗ/ٙٔولبلستزادة ٌنظر: . 2ٙٔ-ٙٙٔ/1الوافً بالوف

 . ٓٔ٘و  ٕٕٓ/ٕ،  2ٕٗ/ٔوأعوان النصر : 
ٌّات :  (ٖ٘ٙ)  . 1ٖٔ-11ٔ/ٕ٘،  ٕٙ/ٕٕ. ولبلستزادة ٌنظر:  1٘ٔ-1ٗٔ/ٕ٘الوافً بالوف
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عدد المرات التً رود فٌها  أنواع الرسائل
 النوع

نسبة النوع قٌاسا  مع العدد 
 الكلً للرسائل

ٌّة  ٙ.ٙٗ ٘ٔٔ الرسائل الدٌوان

ٌّة الرسائل  ٖ.ٔٗ ٕٓٔ اإلخوان

ٌّة الرسائل  ٔ.ٕٔ ٖٓ الوصف

 % ٓٓٔ 4ٕٗ المجموع

َفديّ ٗجدول رقم )  ( أنواع الرسابل فً )تراجم( الصَّ

ٌّة على األنواع  ٌّن لنا عن طرٌق هذا الجدول اإلحصابً، استحواذ الرسابل الدٌوان ٌتب

األخرى، وقد ٌكون السبب فً ذلك راجعاً إلى ارتباط الصفدي بدٌوان الرسابل وقربه من ملوك 

التقالٌُد التوقٌعات فً نسبة ورودها،  تلتوعصره. وقد شؽلت التوقٌعات النسبة األكبر منها. 

ٌّة األلوان األخرى من مراسٌم وبشارات وعهد ومنشور وصداق. ومن ثمّ   تلتها بق

ٌّة فقد تّصدرت اإلستجازات واإلجازات على بقٌة األلوان المنضوٌة  وفً الرسابل اإلخوان

تحت هذا النوع من الرسابل، ثّم تلتها التقارٌظ، ومن ثّم التعازي واأللؽاز والعتاب والشوق 

 والشكر.

ٌُلَحظ ورو ، فكان من الصعوبة (ٗ٘ٙ)د الكثٌر من الرسابل المقتطعة ؼٌر الكاملة ومّما 

 ولذا فقد آثرنا تركها وعدم التعّرض لها. االستشهاد بها أو ذكرها فً موضع ما ،

ٌُلحظ علٌها فً الرسابل الدٌوانٌة  أّما اللؽة فً الرسابل فقد اختلفت من نوٍع إلى آخر ، إذ 

ٌّة جزلة األلفاظ ، ورّبما كان السبب فً ذلك هو ارتباطها بدٌوان  أّنها كثٌراً ما تكون رسم

ٌّد بقٌود  ٌّة فهً ال تتق ٌّة. أّما مع الرسابل اإلخوان الرسابل وإصدارها من جهة ذات صبؽة رسم

ٌّة وااللتزام بقٌود محّددة. ٌّنة ، ولذا فقد كانت لؽتها سهلة تبتعد عن الصبؽة الرسم  مع

ٌّة ٌضّمنون رسابلهمٌقتبسون وض الكّتاب كانوا ومّما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه أّن بع  نصوصاً قرآن

ٌّة و ، كما ٌلَحظ على النصوص التً تبلبم الموقؾ ٌّة وأمثاالً قدٌمةأبٌاتاً شعروأحادٌثاً نبو

تعّرضنا لها فً دراستنا ألنواع الرسابل. وسٌؤتً الحدٌث عنها بشكل أوسع فً األداء اإلٌقاعً، 

 باس والتضمٌن.عند التعّرض لعنصري االقت

 

  

                                                           
ٌّات :  (ٗ٘ٙ) ،  2/1ٕٗ،  1ٕٔ-2ٕٔ/1ٔ،  ٕٖ/ٓٔ، ٔٙ/1،  ٘٘ٔو  1ٙو  2٘/2ٌنظر مثبلً : الوافً بالوف

 . ٖٔ٘/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر : 
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َفديّ لل( التراجم) كتب فًمبحث الثانً : آلٌات بناء الرسائل لا ص   

 : األداء البنائًأوال  : 

ٌّة من  ٌّة والوصف ٌّة واإلخوان ٌتكّون البناء الهٌكلً العام الذي ُبنٌت علٌه أكثر الرسابل الدٌوان

ثبلثة محاور ربٌسة، هً: )المقدمة ، والعرض ، والخاتمة(. وال بّد أن ٌشٌر الباحث هنا إلى أّن 

ببناء هٌكلً خاص، ففً الرسابل  زٌّ تمت الرسابل تخرج عن دابرة البناء العام، إذهناك ألواناً من 

ٌّة نجد أن  ًّ خاص ٌنماز عن البناء العام  التوقٌعات والتقالٌد والمراسٌمالدٌوان امتازت ببناء هٌكل

 للرسابل األخرى. 

 الصعوبة من كان فقد ولذا ،فً بنابها إلى حّد كبٌرتشابه ت التوقٌعات والتقالٌد والمراسٌمف

 سبٌل على فالتوقٌعات كتابتها، فً المّتبع الشكل حٌث من لةفاص حدوداً  بٌنها نجد أن بمكان

كما  ، المراسٌم بناء عن ٌختلؾ ال وبناإهما التقالٌد، بناء عن كثٌراً  بناإها ٌختلؾ ال المثال

 هذه أنّ  مفاده رأي الجٌش من ناظر ابن عن القلقشندّي  أورده ما الصواب ولعلّ .  الحقاً  سٌتضح

 فً المستعمل الورق ونوعٌة العنوان ،: هما ، أمرٌن فً إاّل  بٌنها فٌما تختلؾ ال األنواع

 .(٘٘ٙ)كتابتها

ٌّةوفً   والتقارٌظ واأللؽاز واإلجازات االستجازاتكذلك نجد أن لكّل من  الرسابل اإلخوان

ٌّاً خاصاً  بناء الذي بنٌت علٌه أكثر أنواع الرسابل  عام، ٌختلؾ عن البناء الهٌكلً الهٌكل

 والوصؾ . التعزٌة والعتاب والشوق والشكرالبشارات والعهود ورسابل ك

ولهذا فقد ارتؤى الباحث أن ٌتعّرض لدراسة البناء الهٌكلً فً الرسابل على وفق محورٌن، 

ٌتعلّق األّول بالبناء الخاص الذي امتازت به بعض ألوان الرسابل، وأّما الثانً فٌتعلّق بدراسة 

 بؤنواعها كلّها.البناء العام للرسابل 

ًّ الخاص : -ٔ  البناء الهٌكل
 

 : التوقٌعات والتقالٌد والمراسٌم - أ

لقد جاء فً كتاب )حسن التوسل فً صناعة الترسل( أّن هنالك أمور عامة ٌجب أن ُتراعى 

فً التقالٌد والتوقٌعات والمراسٌم، منها: الخطبة، واالستهبلل بذكر الرتبة أو الحال وقدر النعمة 

تقلٌد واسمه، ولذا ٌستحسن أن ٌكون الكبلم منقسماً فٌها على أربعة أقسام ولقب صاحب ال

 ٌناسب وما المقلّد أوصاؾ، وذكر أمرها  وتفخٌم الرتبة ذكرمتقاربة المقادٌر، هً: الخطبة، و

 .(ٙ٘ٙ) الوصاٌا، والرتبة تلك

 :  الخطبة )أي مقّدمة الرسالة(  -ٔ

َفدّي على ثبلثة أضرب ، هً : التوقٌعاتوتكون فً   الواردة فً )تراجم( الصَّ

                                                           
 . 2ٓٔ/ٔٔ:   اإلنشااألعشى فً صناعة ٌنظر : صبح  (٘٘ٙ)
 .ٓٔٔ - 1ٓٔوسل فً صناعة الترسل : ٌنظر : حسن الت (ٙ٘ٙ)
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والشهادة بؤّنه وحده ال شرٌك له، وأّن محّمداً عبده  ،الحمد هللح بخطبة مفتتحة بتَ فتَ ما ٌُ  -

. ومنه ما نجده (2٘ٙ) ، وُتفتتح به كبار التوقٌعاترتبة هو أعلى االفتتاحاتو ورسوله.

َفديّ فً التوقٌع الذي كتبه  قاضً القضاة عماد الدٌن  إلىتنكز  مٌراألعن  الصَّ

الحمد الطرسوسً الدمشقً الحنفً لتولٌه تدرٌس المدرسة القاٌمازٌة ، والتوقٌع هو " 

التً جعلت العلماء لؤلنبٌاء نحمده على نعمه  ...هلل الذي جعل عماد الدٌن علٌا  

... ونشهد أن سٌدنا محمدا  عبده ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له... ونشهد أن ورثة

ورسوله ... صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه الذٌن رووا ألولٌائهم السنة، ورووا 

 .(1٘ٙ)... " األسنةمن أعدائهم 

ٌُفتَ  - ما  منه. و(1٘ٙ)الكبار التوقٌعات، وهو المرتبة الثانٌة من َتح بلفظ )أّما بعد حمد هللا(ما 

َفديّ نجده فً التوقٌع الذي كتبه  ٌّة عوضاً  إلى الصَّ  األمٌر سٌؾ الدٌن قجا بتقدمة البرٌد

وصبلته  ..." أّما بعد حمد هللا على نعمه: إذ ٌقول، عن ناصر الدٌن محمد بن القراٌلً

 .(ٓٙٙ) ... "صبلة  ٌمؤل البر برٌدها... على سٌدنا محمد وآله

ٌُفَتَتح بلفظ ) - ، وهً أدنى التوقٌعات ، وهو المرتبة الثالثة منباألمر العالً(ُرسم ما 

َفديّ  كتبه الذي التوقٌع فً نجده ما منهو. (ٔٙٙ)رتبها الخطٌب كمال الدٌن  إلى الصَّ

 ، ًّ  ٌرتب أن ..." رسم باألمر العالً: ٌفتتحه بقوله بصفد، موقعاً  ٌكون أن علىالقرطب

 .(ٕٙٙ)"   ...كذا فً الكمالً القضائً السامً المجلس

. ومنه التقالٌد، وهو ما ُتفتتح به كبار (ٖٙٙ)عبارة )الحمد هلّل(ُتستفتح إاّل بال إّنها ف التقالٌدأّما 
َفديّ ما نجده فً التقلٌد الذي كتبه  الشٌخ ٌوسؾ بن إبراهٌم  إلىعن السلطان الملك الناصر  الصَّ

ٌّة بالشامبتولٌ ،الحورانً الحمد هلل الذي أعلى منار الشرع : " ٌقول فٌه، ته قضاء القضاة الشافع
 ونشهد أنّ ... ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له... نحمده على نعمه... الشرٌؾ بجماله

ٌوم  إلىوسلّم تسلٌما  كثٌرا   ...صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه... دنا محمدا  عبده ورسولهسٌّ 
 .(ٗٙٙ)... "  الدٌن

َفديّ ( تراجم) فً الواردة المراسٌم وأّما  على ضربٌن، هما: فٌها تكون الخطبة فإنّ  الصَّ

.  ورسوله عبده محّمداً  وأنّ  ،التوحٌد ب له والشهادة ، هلل بالحمد مفتتحة بخطبة ٌُفَتَتح ما -

وجد فً وهو مرسوم واحد  . المراسٌم كبار به وُتفتتح رتبة، ى االفتتتاحاتأعل وهو

َفديّ  ، كتبهتضاعٌؾ )تراجم( الّصفديّ   عبلء األمٌر ابن الدٌن سٌؾ األمٌر إلى الصَّ

صر هذا الحمد هلل الذي ن ": بنٌابة قلعة صفد، وفٌه ٌقول والشام بمصر الحاجب الدٌن

 إله إال هللا وحده ال ... نحمده على نعمه... ونشهد أن الالدٌن بسٌفه الماضً الشبا
                                                           

 1ٕٔ/ٔٔ:   اإلنشاٌنظر : صبح األعشى فً صناعة  (2٘ٙ)
،  ٘ٗٙ/ٗ، 1ٕ٘/ٗ، ٕٓٓ-12ٔ/ٔ. لبلستزادة، ٌنظر :  2ٕٕ-2ٕٔ/ٖأعٌان العصر وأعوان النصر :  (1٘ٙ)

 . 1/2ٕٓ،  ٖٔٔ/ٕٓ،  1ٕٓ-11ٕ/ٖٔ، 2ٔٔ/ٙ، والوافً بالوفٌات :  ٙٔٙ/٘
 1ٕٔ/ٔٔ:   اإلنشاٌنظر : صبح األعشى فً صناعة  (1٘ٙ)
 . 1ٙٔ/٘، ، 1ٕٕ -1ٕٕ/ٔ. لبلستزادة، ٌنظر: 2٘/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر :   (ٓٙٙ)
 1ٕٔ/ٔٔ:   اإلنشاٌنظر : صبح األعشى فً صناعة  (ٔٙٙ)
، والوافً 2ٕٔ/٘،  2٘٘/ٖ،   1ٕ٘/ٕ. لبلستزادة، ٌنظر :  2ٓٗ/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٕٙٙ)

ٌّات :   . 1٘-1/1ٕٗ،  11ٕ/ٕٕ،  ٕٓٙ-1ٕ٘/ٖٔبالوف
 . ٕٕٔالتعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾ : ٌنظر:  (ٖٙٙ)
، والوافً  ٖٖٗ/ٗ،  ٖٙٙ/ٔ. لبلستزادة، ٌنظر :  11٘ - 11٘/ ٘أعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٗٙٙ)

ٌّات :   . ٖٙ/1ٕ،  ٕٓٓ/ٕٗ،  ٕ٘/2ٔبالوف



ٔٙٗ 
 

الذٌن  سٌدنا محمدا  عبده ورسوله ... صلى هللا علٌه وعلى آله .. ونشهد أنّ شرٌك له 

 .(٘ٙٙ).. " .إلى ٌوم الدٌنسادوا األنام... وسلم تسلٌما  كثٌرا  

ٌُفَتَتح بلفظ )أّما بعد حمد هللا( - . وهو مرسوم رتبة الثانٌة من المراسٌم الكبار، وهو المما 

َفديّ واحد كتبه   حمد بعد أما ": بعلبك، ومنه بنٌابةاألمٌر سٌؾ الدٌن أركون  إلى الصَّ

 الخٌؾ ثقل الرعٌة ضعٌؾ عن األمور بوالة ورفع بالسٌؾ، الدٌن هذا نصر الذي هللا

 .(ٙٙٙ) " ...وصحبه آله وعلى ...محمد سٌدنا على وصبلته... والحٌؾ

ٌُلحظ على الخطبة فً هذه األنواع أّنها كانت  متقاربة فً البناء،  -فً أكثر األحٌان  -ومّما 

أو المراسٌم، والسبب فً ذلك ٌرجع إلى فهً فً التوقٌعات ال تختلؾ كثٌراً عنها فً التقالٌد 

 تقارب موضوعاتها على الرؼم من اختبلؾ مسمٌاتها.

 البعدٌة :  -ٕ

، محّمداً عبده ورسوله التوحٌد ، وأنّ ب، والشهادة له فبعد االفتتاح بالخطبة المفَتَتحة بحمد هللا

، ه ال ٌنتقل إلٌه مباشرةً إاّل أن ،منها الؽرض إلىأو التقالٌد أو المراسٌم  تٌنتقل المنشا للتوقٌعا

 ، وتربط الخطبة بالؽرض.إلى ما سٌؤتًبل ٌمّهد له بعبارة تنّبه المتلقً 

وقد لوحظ أّن االنتقال من الخطبة إلى الؽرض فً التوقٌعات والتقالٌد والمراسٌم الواردة فً 

َفدّي المفتتحة بحمد هللا فً التوقٌع  -مثبلً  -كلّها، ٌكون بعبارة )وبعد(. كما ٌتضح  )تراجم( الصَّ

َفدّي إلى الشٌخ بهاء الدٌن ابن إمام المشهد لتولً الحسبة بدمشق ، ومنه:  الحمد  "الذي كتبه الصَّ

 ... ونشهد أنّ ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له... ونشهد أن دههلل الذي زاد الدٌن بهاء بمحمّ 

ٌوم  إلى... وسلم تسلٌما  كثٌرا  .. صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه.ورسولهسٌدنا محمدا  عبده 

  .(2ٙٙ) " ...فإن النظر فً مصالح الجمهوروبعد: .  الدٌن

َفدّي ٌتخلّص فً هذا التوقٌع  من الخطبة بعبارة )وبعد(، التً  -وفً الكثٌر ؼٌره  -فالصَّ

 تحٌل على انتهاء الخطبة والبدء بالؽرض .

ٌناسب ما و هذكر أوصافو ،اإلنعام فً حق الموق ع له أو المقل د أو المرسوم لهذكر موقع  -ٖ

 : وذكر ما ٌناسب تلك الرتبة وتفخٌم أمرها الموكلة إلٌه ، وذكر الرتبةحاله 

َفديّ فً التقلٌد الذي كتبه  ٌّتضحكما   إلىعن السلطان الملك الناصر محمد بن قبلون  الصَّ

فإن أشرؾ الكواكب أبعدها دارا ، ... وبعد : ": الشام، إذ ٌقولالصاحب أمٌن الدٌن بوزارة 

وكانت دمشق المحروسة لها هذه  ...وأجلها سرا  وأقلها سرارا ، وأدناها مبارا ، وأعبلها منارا  

نسمات هذه السمات، لم ٌتصؾ ؼٌرها بهذه الصفة، وال اتفق  الصفات، وعلى صفاها تهبّ 

مختلفة، فهً البقعة التً ٌطرب ألوصاؾ جمالها الجماد، أولو األلباب إال على محاسنها ال

وقد خلت هذه المدة ممن ٌراعً ... مادعم ذات الرأنها إ إلىوالبلد الذي ذهب بعض المفسرٌن 

تعٌن أن ننتدب لها ... لها، وٌرعى بحزم  أموالها، وٌدبر أمر مملكتها أجمل التدبٌرامصالح أحو

                                                           
 . 1ٓٔ -2ٓٔ/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر:  (٘ٙٙ)
 . ٗٙٗ - ٖٙٗ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :  (ٙٙٙ)
، والوافً بالوفٌات :  ٖ٘ٗ/ٕ،  12ٔ/ٔ. لبلستزادة، ٌنظر : ٙٗٙ -٘ٗٙ/ٗ أعٌان العصر وأعوان النصر: (2ٙٙ)

ٙ/ٔ2ٔ  ،ٕٓ/ٖٔٔ . 



ٔٙ٘ 
 

ما ٌخبى، كم نهى فً األٌام وأمر، وكم  فكان أشرؾ ما ٌدخر وأعزّ  ...من خبرناه بعدا  وقربا

وكان المجلس العالً  ...شد أزرا  لما وزر، وكم ؼنٌت به أٌامنا عن الشمس ولٌالٌنا عن القمر

القضائً الوزٌري الصاحبً األمٌنً أدام هللا نعمته هو معنى هذه اإلشارة، وشمس هذ الهالة، 

فلذلك  ...أن ٌنال الشام فضله كما نالته مصر فما ٌساهم فٌه سواهما أردنا ...وبدر هذه الدارة

رسم باألمرالشرٌؾ العالً المولوي السلطانً الملكً الناصري أعبله هللا وشرفه أن ٌفوض 

برورة إلٌه تدبٌر الممالك الشرٌفة بالشام المحروس، ونظر الخواص الشرٌفة واألوقاؾ الم

 .(1ٙٙ) "... على عادة من تقدمه فً ذلك

ٌُْلَحظ على هذا التقلٌد أنّ  َفديّ  فما  ، فدمشق مدٌنة  المقلَّد حقّ  فً اإلنعام موقع فٌه ذكر الصَّ

جمٌلة ، حسنة المسكن ، ذات صفات ال تتصؾ ؼٌرها بها، وذات محاسن مختلفة، ولّما كانت 

بهذه األوصاؾ فقد ُطلِب إلٌها مّمن ٌراعً مصالح أحوالها، وٌرعى أموالها، وٌمؤل خزابنها 

ٌُجحد. فُرِسم  لما فٌه  - الدٌن أمٌن لصاحبلخٌراً، ذو عزم معهود، وحزم مشهود ، وتدبٌر ال 

  .ذلك فً تقدمه من عادة علىبوزارة دمشق  -الكثٌر من هذه الصفات 

 :الوصاٌا  -ٗ

والتقالٌد والمراسٌم أن ُتذكر فٌها جملة من الوصاٌا بحق  التوقٌعاتلقد جرت العادة فً 

َفديّ  هكتب الذي، كما نجده فً التقلٌد المتولً  أمٌن الصاحب إلىعن الملك محمد بن قبلون  الصَّ

فلٌتلق هذه الوالٌة بالعزم الذي نعهده، والحزم الذي : " عند تولٌه وزارة دمشق، ٌقول الدٌن

مع رفق ٌكون فً شدته، ولٌن ٌزٌد مضاء حدته، وعدل ٌصون مهلة  ...شاهدناه ونشهده

... والرسوم ال تزاد على الطاقة فً بابها ...أربابها إلىبحٌث إن الحقوق تصل ... مدته

والوصاٌا كثٌرة وأنت ابن بجدتها علما  ومعرفة، وفارس نجدتها الذي ال ٌقدم على أمر حتى 

علم، وال أن نشٌر إلٌك فٌها بؤنملة قلم، وتقوى  إلىٌعرؾ مصرفه، فما نحتاج أن نرشدك منها 

 .(9ٙٙ)"  فعض بالناجذ علٌها وضم ٌدٌك على معطفٌها ... هً العروة الوثقى تعالىهللا 

 كانت تإّكد على: (2ٓٙ)اٌافؤكثر الوص

ٌّة. -  المراوحة بٌن القّوة واللٌن فً معاملة الرع

 العدل واالنصاؾ فً الحكم. -

 القٌام بالواجبات وتؤدٌة الحقوق إلى أصحابها. -

 فرض الضرابب المناسبة من دون مبالؽة أو تكلٌؾ الناس أكثر من طاقاتهم. -

 

 

 الدعاء :  -٘

                                                           
ٌّات :  (1ٙٙ)  . ٘٘ - ٕ٘/2ٔالوافً بالوف
ٌّاتالوافً (1ٙٙ)  .٘٘ - ٗ٘/2ٔ:  بالوف
ٌّاتٌنظر على سبٌل المثال :  (2ٓٙ) ، وأعٌان العصر وأعوان ٖٖٔ-ٖٔٔ/ٕٓ، 2ٕٔ-2ٔٔ/ٙ: الوافً بالوف

 .ٖٕ٘-ٕٔ٘/٘ ،ٖٖٙ-ٖٖٗ/ٗ، ٙٙٙ-ٖٙٙ/ٔالنصر: 



ٔٙٙ 
 

 بما الوالٌة لصاحب بالدعاء والتقالٌد والمراسٌم التوقٌعاتفً الكثٌر من لقد جرت العادة 

َفديّ . ومنه ما نجده فً التوقٌع الذي كتبه ٌناسبه الشٌخ فخر الدٌن أبو الفضابل بإعادة  إلى الصَّ

ٌّة وتدرٌسها إلٌه ، والدعاء هو:   له وٌجدد الشرٌؾ، العلم ألهل فوائده ٌدٌم وهللا"...نظر الدلوع

 .(2ٔٙ) " والطرٌؾ التالد منه ٌشكر سعدا  

 :الخاتمة  -ٙ

َفديّ ( تراجم) فً الواردة التوقٌعات والتقالٌد والمراسٌم ال تخرج الخاتمة فً من أن ،  الصَّ

 : واحدة من ثبلث تكون

واالعتماد على  أوتعالى، إن شاء هللا  لخط الكرٌم أعبله حّجة بمقتضاه:) وا، هًاألولى -

، وتختّص هذه الخاتمة بالتوقٌعات من دون ( الخط الكرٌم أعبله إن شاء هللا تعالى

 .(2ٕٙ)ؼٌرها 

، والخط الشرٌؾ أعبله هللا تعالى أعبله حجة فً ثبوت العمل بما اقتضاه:) ، هًوالثانٌة -

، وقد استعملت فً التوقٌعات والتقالٌد ( تعالى هللا شاء إن وكرمه بمنه الموفق وهللا

ٌّن   .(2ٖٙ)والمراسٌم، ولم تختّص بنوع مع

وهللا الموفق بمّنه  أو، تعالى هللا شاء بمّنه وكرمه إن أو، بمّنه وكرمه: )، هًوالثالثة -

، وهً كسابقتها لم تختّص بنوع معٌن، بل استعملت فٌها (تعالى هللا شاء إن وكرمه

 .(2ٗٙ)كلّها

ٌّة )سواء أكانت توقٌعات  ًّ للرسابل الدٌوان والخواتٌم المتقّدمة الذكر تدّل على االتجاه الرسم

 تقالٌد أو مراسٌم(، ووجوب تنفٌذ ما جاء بها، فضبلً عن الدعاء لمتولً األمر.أو 

 االستجازات واإلجازات :  - ب

ًّ أّنها تمتلك بناًء خاّصاً إذ تبدأ بخطبة ُتستفتح  ٌُلحظ على االستجازات فً بنابها الهٌكل و

ٌّه وآله وصحبه المنتجبٌن  فً أكثر  -د تبدأ ، أوق(2٘ٙ)بحمد هللا والثناء علٌه، والصبلة على نب

دون خطبة ، وبعد هذه العبارة ٌشرع صاحب االستجازة من ...( من المسإولبعبارة ) -األحٌان

فً وصؾ األدٌب أو الشٌخ الذي طلب إجازته ، واإلكثار من ذكر ما ٌلٌق به من ألقاٍب ونعوت، 

ٌّة الخاّصة بهو ٌُرٌد إجازته منه، ثم ٌنتقل ذكر المنزلة العلم االستجازة  من ذلك .إلى طلب ما 

َفديّ التً كتبها  فٌها نشوان، و بن الظاهر عبد الشٌخ الدٌن سبط ناصر األدٌب الشٌخ إلى الصَّ

البلٌػ ... المسإول من إحسان سٌدنا الشٌخ اإلمام المفٌد القدوة جامع شمل األدب " :ٌقول

المعانً تتهادى فً تٌجان ألفاظه، فجمع  ، وأبرز عقائلَ ةالببلؼ م من مظانِّ ل  الكَ  الذي أثار أوابدَ 

ناصر الدٌن شافع  ...لثَ ت عن المَ ثلى فجل  ، وأبدع فً طرٌقته الم  ةحر والصٌاؼبٌن صناعة السّ 

هذه األحرؾ ما ٌجوز له رواٌته من كتب الحدٌث وأصنافها،  كاتب   إجازة  ... بن علًا

                                                           
، 2ٕٔ/ٕوالوافً بالوفٌات:  ،ٓ٘ٗ/ٕ، ٖٕٓ/ٔ ٌنظر: ،لبلستزادة .1٘ٙ/ٗ:أعٌان العصر وأعوان النصر (2ٔٙ)

ٗ/ٔٙٔ ،ٕٕ/ٕ11. 
 .1ٖٓ/ٗ، ٕٓٓ/ٔ:، وأعٌان العصر وأعوان النصر1ٕٓ/ٖٔ، 1ٕٗ/ٌٔنظر مثبلً: الوافً بالوفٌات:  (2ٕٙ)
 .ٕٓٙ/٘، ٙٙٙ/ٔ، وأعٌان العصر وأعوان النصر:ٕٙ/1ٕ، 2ٔٔ/ٌٕٗنظر مثبلً: الوافً بالوفٌات:  (2ٖٙ)
 .ٖٕ٘/٘، ٓ٘ٗ، ٖٖٗ/ٕ، 1٘/ٔوأعوان النصر:  ، وأعٌان العصر1ٔٔ/ٕر مثبلً: الوافً بالوفٌات: ٌنظ (2ٗٙ)
ٌّات (2٘ٙ)  .ٖٕ٘/ٔ: ٌنظر : الوافً بالوف
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. ..إلٌه من مشاٌخه الذٌن أخذ عنهم ىكٌفما تؤدّ  ،ؼٌر ذلك إلىومصنفات العلوم على اختبلفها، 

عامة على أحد القولٌن فً مثل  ا فً هذه اإلجازة إجازة  هٌٌن  عْ فاته وتَ صنّ م   ر  كْ على ذ   والنصُّ 

  ٌ   .(2ٙٙ) " قبلئده درر العاطلعلى جٌد الّزمن  مّتع بفوائده، وٌنظم  ذلك. وهللا 

برسالة عادة ما تكون  -اإلجازة علٌها  - الُمجٌز ٌكتب الجواب إلىوبعد أن تصل االستجازة 

ٌذكر بعد وُمفَتتحة بحمد هللا والثناء علٌه، ثّم ٌؤخذ الُمِجٌز بمدح الُمَجاز وذكر محاسنه ومزاٌاه ،  

ذلك اإلجازة واإلذن للُمجاز بما طلبه وأراده منه، ثّم ٌختتم اإلجازة بالدعاء للُمجاز بالتوفٌق 

 بن الظاهر عبد الشٌخ سبط الدٌن ناصر الشٌخاب الذي كتبه ٌّتضح فً الجوكما وزٌادة الفضل. 

َفديّ على استجازة  نشوان  .(22ٙ)الصَّ

 :  التقارٌظ - ت

ٌُلحظ على التقارٌظ فً بنابها الهٌكلً أّنها عادة ما ُتبدأ بعبارة )وقفت على هذه/هذا الكتاب  و

أو الدٌوان أو التخرٌج أو القصٌدة... الخ( التً تعّرؾ بالشًء المراد تقرٌظه، ثّم ٌذهب الكاتب 

بعد ذلك إلى اإلكثار من عبارات المدح والثناء على المإلَّؾ وبٌان فضله على العلوم، وحاجة 

ه، ثّم ٌفّصل القول فً صفات المإلِّؾ وبٌان مزاٌاه التً تفّرد بها عن ؼٌره ، مستشهداً الناس إلٌ

 بؤبٌاٍت من الشعر، وبعدها ٌختتم التقرٌظ بالدعاء . -فً أكثر األحٌان  -بحّقه 

ًّ بن محّمد بن فرحون، حٌن صنع َفدّي إلى عل  وهذا ما وجدناه فً التقرٌظ الذي كتبه الصَّ

 وقفت  "تقرٌضاً، وفٌه ٌقول:  علٌها أن ٌكتب من الّصفديّ  وطلب العجم، لبلمٌة وصدوراً  أعجازاً 

 ...جٌد الجٌده أدٌب، واأللفاظ التً ت  بَ عْ على هذا النمط الؽرٌب واألسلوب الذي ما سلك ش  

والعبارة التً هً أشهى من عصر شباب ما شٌب بمشٌب، والنظم الذي شاب منه رأس 

لقد أمتع ناظمها أمتع هللا ... أوقع فً النفوس من وصل حبٌب والمعانً التً هً... الولٌد

فجعل آلفاقها مشارق ومؽارب، ولبٌوتها فً شعاب القلوب مراكز  ...بفوائده ومحاسنه

 فاهلل ٌعز حمى األدب منه بفارس الجولة، وٌدٌم ألٌامه بفوائده خٌر دولة، وٌلمّ  ...ومضارب

متعهم بمحاسنه التً ال ٌذكر معها أبٌات عزة، وال شعث بنٌه الذٌن ال صون لهم وال صولة، وٌ

 . (21ٙ) " أطبلل خولة، بمنه وكرمه إن شاء هللا تعالى

َفدّي رسالته بعبارة )وقفت على هذا...(، وٌؤخذ بعد ذلك بمدح األبٌات التً كتبها  إذ بدأ الصَّ

َفدّي القوَل فً  ابن فرحون، والثناء علٌها، وعلى نمطها الؽرٌب، وأسلوبها الجدٌد. ثّم ٌفّصل الصَّ

َفدّي التقرٌظ بالدعاء  ٌّن المزاٌا التً تفّردت بها أبٌاته. وبعدها ٌختتم الصَّ ٌُب صفات ابن فرحون، و

 على الناس. فوابدهالفضل ودوام  وزٌادة له بالتوفٌق

 

 األلؽاز : - ث

                                                           
ان العصر وأعوان النصر : ـ: أعٌهذا االستدعاء وجوابه، فً كتابتكّرر ، وقد ٘ٗ/ٙٔ: وافً بالوفٌاتال (2ٙٙ)

ٕ/٘ٓٗ   . 
ٌّات : ٌنظر :  (22ٙ)  . 2ٗ - ٘ٗ/ٙٔالوافً بالوف
، والوافً ٖٖٙ/٘، 11ٗ/ٗ، 2ٖٙ/ٖولبلستزادة، ٌنظر:  .ٔٔ٘ - ٓٔ٘/ٖ أعٌان العصر وأعوان النصر: (21ٙ)

 .2ٗ-2ٖ/ٕٕ، ٕٓٔ/1ٔ، 1ٖٓ/ٖٔبالوفٌات: 
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قد امتازت األلؽاز ببناء خاص، إذ تبدأ عادة بطرح سإال ملِؽز من صدٌق آلخر عن شًء ل

ٌّة للملَؽز به، وٌطلب منه إعطابه بع إلى، ثّم ٌنتقل من دون التصرٌح بهما  ض األوصاؾ التضلٌل

من  ، فٌذكر كذلك جملةبإخبار السابل معرفته لحّل اللؽز. أّما جواب اللؽز فٌبدأه الكاتب حّل اللّؽز

نجده فً كما ، ومن ثّم ٌختتم رسالته بالدعاء لصاحب اللؽز. من دون التصرٌح بهااألوصاؾ 

َفديّ  اللؽز  .(21ٙ)، الَذٌِن ُذكرا سابقاً وجوابه الذي كتبه القاضً زٌن الدٌن إلى الصَّ

ًّ  البناء  -ٕ  : العام الهٌكل

ًّ معروؾ، ٌقوم على ثبلثة عناصر ربٌسة، هً:  تنبنً الكثٌر من الرسابل على بناء هٌكل

البداٌة أو المقّدمة، والمتن أو الؽرض، والنهاٌة أو الخاتمة، ٌسٌر هذا البناء بنّص الرسالة كوحدة 

 ُتشٌر إلى الؽرض من الرسالة بإشارات موحٌة من ؼٌر أن تسبقه بداٌةفالمتبلحمة األعضاء ، 

هو تفسٌر  الؽرضأو تقتحم مجاله، فلها حّد ٌنبؽً أن تقؾ عنده من التلمٌح من دون التصرٌح، و

آخر ما ٌطالعه القارئ من الرسالة،  النهاٌةوتحلٌل وتفصٌل لما ورد فً البداٌة من إشارات، و

ٌُستحسن أن تكون توكٌداً أو تكثٌفاً أو نتابجاً لما سبقها، فالرسالة بهذا المفهوم هً  ٌّة و قطعة نثر

واحدة، ال ٌنّد أحد عناصرها عن اآلخر، وإّنما تكون هذه العناصر وثٌقة االتصال، ولكّل منها 

 .(1ٓٙ)وظٌفة أو دور مهّم فً البناء 

 مة :المقدّ  -

ٌُقصد بها االفتتاح وهو أن ت المقصود،  المعنى على داال الرسابل من الكبلم مطلع جعلو

 االبتداءات الكبلم، وُخّصت مبدأ الرسالة بؤجمعها منالمراد من  فً معرفة وتكمن فابدته

 بعده الوارد بالمعنى البقاً  االبتداء كان فإذا الكبلم، من السمع ٌطرق ما أول ألّنها باالختٌار؛

ٌُمّهد الكاتب  .(1ٔٙ) استماعه على الدواعً توفرت فالمقدمة هً إرهاص بالقادم، وتوطبة له، إذ 

ٌّد للؽرض وٌطلق إشارات خفٌفة للّنفس، لتحسن استقباله، فالؽرض هو مركز الثقل فً  الج

ٌّن أن ٌكون التحمٌد  الرسالة والهدؾ منها، وٌجب أن تكون المقّدمة متناسبة معه، إذ من الخلل الب

 .(1ٕٙ)لمضمونها مخالفاً لؽرض الرسالة، ومؽاٌراً 

َفدّي أّن الكثٌر منها ٌُ  ٌُلحظ على الرسابل الواردة فً )تراجم( الصَّ ، وقد بالمنظومتح تفومّما 

أو بالدخول فً بالدعاء للمرَسل إلٌه، أو بالبسملة، دأ تب، فٌُ تاحاالفتهذا ٌخلو بعضها من 

 ع مقامات المرَسل إلٌهم.، أو بتمهٌد ٌتفاوت بٌن اإلٌجاز واإلطناب تبعاً لتنوّ الموضوع مباشرةً 

َفديّ زٌن الدٌن  كتبها التً الرسالة فً نجده مابالمنظوم  االفتتاح ومن القاضً عبلء  إلى الصَّ

 " ]الكامل[: :ٌقول فٌهاالدٌن بن فضل هللا ،

 وه  ــــــٌرج   وَنهد   وهذا ـــال  ع    فذا الدنٌا فً بالناس هم الناس  

ه هـــاإلل عائلة   والكلُّ  م   ونَ ـــٌدع     مــــفبعض   وه  ـٌدع كما خٌَره 

                                                           
 البحث. من ٖٗٔ-ٌٖٖٔنظر: ص  (21ٙ)
المترسلٌن من  د، والنثر الفنً عن 1ٌ٘نظر : أدب الرسابل فً األندلس فً القرن الخامس الهجري :  (1ٓٙ)
 . 2ٕٗوحة دكتوراه( : )أطرلشعراء فً القرن الثالث الهجري ا
 . ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٕالمثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر : ٌنظر :  (1ٔٙ)
 . 1ٕٗالمترسلٌن من الشعراء فً القرن الثالث الهجري )أطروحة دكتوراه( :  دٌنظر : النثر الفنً عن (1ٕٙ)
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 وه  ـووج ومعادن   بٌنهم نـــم     اــــكراَمه ٌقصدون اع  ـطب وهم  

ه   ىــمعن ٌكـــوعل     اله  ــــف ٌسري القول   هذا وإلٌك وه  ـأْجل سرِّ
(ٙ1ٖ) 

ل   ٌ نهً األرضَ  ٌ َقبِّ عاته مطالعاته أن و رتْ  ...ورسائله ووسائله وتضرُّ  ٌدي نبٌ إلى تكر 

ٌ امه، هللا أدام المخدوم،  ٌستسقً وهل. كبلمه للهٌجاء وسٌوفا   أقبلمه، للدولة رماحا   وأبقى أ

راة إ ال   العانً ٌستصرس أو الؽمام، إ ال   الظمآن    الوجوه على إ ال   اآلمال   تقؾ أو الكرام، بالس 

باح ده، إ ال   العبد   ٌلوذ أو ...الصِّ ٌِّ  .(1ٗٙ) " ...ٌده؟ فً االتصال َسَبب   بمن إ ال   المنقطع ٌعوذ أو بس

ٌّداً لما وراءها، إذ ٌمدح فٌها القاضً  ٌّة كانت تمهٌداً ج فقد افتتح الكاتب رسالته هذه بمقّدمة شعر

عبلء الدٌن بكرمه وسخابه، وٌستعطفه بؤن ٌدركه، وٌنصره على رٌب الدهر، وهو ما سٌفّصله 

 فً الؽرض الحقاً.

ضٌاء الدٌن بن  نجده فً الرسالة التً كتبهاالمفتتحة بالدعاء للمرَسل إلٌه، فمنها ما أّما الرسابل  

 أهل من َجنابه أخلى وال المجلس أٌام هللا عّمر" األثٌر إلى الشٌخ تاج الدٌن الكندّي ، منها: 

ق مجدا   المعالً من له وبنى ...ٌوهب ال ما الخفٌة ألطافه من ووهبه ومرحب،  بالثناء عنه ٌَنط 

ٌّر المعَرب،  من الحساد وأٌؤس األشهب، الصباح وَكَفل   األدهم اللٌل صهوة على ذكَره وس

 .(1٘ٙ) " ...لحاقه

نجده فً الرسالة التً كتبها أنس بن مالك لعبد  ما افمنه بالبسملةالرسابل المفتتحة  امّ أو

الملك أمٌر المإمنٌن من  بسم هللا الرحمن الرحٌم، لعبد" :  منها جزءاً  نذكرالملك بن مروان ، 

 .(1ٙٙ) " ...أنس بن مالك خادم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وصاحبه. أما بعد

وقد تقتصر المقدمة على عبارة ) من فبلن إلى فبلن ( أو ) لفبلن من فبلن ( ، كما نجده فً 

 رسول خادم مالك بن أنس حمزة ألبً رّداً على رسالته أعبله " أنس إلى الملك عبدرسالة كتبها 

 .(12ٙ)"  ... بعد أما علٌك! سبلم الملك، عبد من. (ملسو هيلع هللا ىلص)

ٌّنة، إذ تبدأ  ٌُستؽنى فً بعض الرسابل عن االفتتاح بمقدمة مع بالدخول فً الموضوع وقد 

، كما ٌّتضح فً الرسالة التً كتبها األفرم إلى ابن سعٌد الدولة ٌتوّعده بقطع رأسه، وهذا مباشرةً 

 (11ٙ)جوامك تقطع كأنّ  تَ لْ وصَ  الدولة، تعٌس ابن   إال أنت ما! الدولة سعٌد بن ٌا َوالك"نّصها: 

 الشام من أحد إلى تَ ضْ ر  عَ تَ  تَ دْ ع   إن وهللا وشبهه، هذا ومن اإلسبلم، ٌن  عَ  هم الذٌن القّصاد

. إذ ابتدأ األفرم رسالته بالؽرض (11ٙ) " بلةخْ م   فً به وٌجًء رأسك، ٌقطع من إلى بعثت

                                                           
 مكان آخر.لم ٌعثر علٌها فً إذ قابل هذه األبٌات،  إلى -بعد طول البحث  -لم ٌصل الباحث  (1ٖٙ)
، وأعٌان العصر 2ٗ-ٙٗ/ٖٕ،  ٓٔٔ/1،  1ٙٔ-1٘ٔ/ٔ. لبلستزادة ٌنظر: 1ٕٔ/ٕٕالوافً بالوفٌات :  (1ٗٙ)

 . 1ٙٙ-1ٙٙ/ٗ،  1ٖٔ/ٖ،  2/ٕوأعوان النصر : 
عٌان العصر وأعوان النصر : ، وأ ٖٙٙ/1ٔ،  ٕٕٗ/ٙ. لبلستزادة ٌنظر: ٕٙ/2ٕالوافً بالوفٌات :  (1٘ٙ)

ٕ/ٙ11 ،ٗ/ٖٕ2  ،٘/ٕٖٗ . 
 .1/2ٕٗ،2/1ٕٗ،1ٖ/ٕ٘،ٖٙٙ/1ٔ،ٕٕ٘/ٓٔ. لبلستزادة ٌنظرٖٕ٘/1الوافً بالوفٌات :  (1ٙٙ)
 . 1ٖٖ/2ٔ،  2ٕٓ/ٔٔ،  1/11: ٌنظر لبلستزادة .ٖٕ٘/1:  الوافً بالوفٌات (12ٙ)
)ماّدة: جومك(:  معجم لؽوّي عصريّ  -ٌنظر: الرابد، جوامك: وجمعه الدولة، موظفً مرتب هو :الَجْوَمك (11ٙ)

ٕٙٙ ،ٕ1ٙ. 
، والوافً بالوفٌات  ٖٕٙ/٘،  1ٙ/ٗ،  1٘ٔ/ٔ. لبلستزادة ٌنظر:  ٘ٙ٘/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر :  (11ٙ)

 :ٔ/ٔٗٗ  ،ٙ/ٕٗ1  ،ٔٔ/1٘ . 
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، فتوّعده بقطع الخدمة ادقصّ مباشرة، وهو تهدٌد ابن سعٌد الدولة فقد وصله أّنه ٌقطع مرّتب 

 رأسه إن عاد لفعل هذا األمر مرة أخرى.

 الؽرض :  -

بٌن المقّدمة والخاتمة، وٌمّثل صلب الرسالة ومضمونها الذي من أجله أُنشبت  الؽرضٌقع 

وأُرِسلت للمرَسل إلٌه، إذ ٌبدأ الكاتب فٌه ببسط آرابه وأفكاره وٌسرد موضوعه الذي من أجله 

 فهو الُمْحَتَفى به فً النّص. ،(1ٓٙ)ُكتبت الرسالة 

 إلى الؽرض بواحد من أمرٌن، هما:وكثٌراً ما ٌتخلّص الكّتاب فً رسابلهم من المقّدمة 

أن ٌذكر الكاتُب ألفاظاً وعبارات تدّل على ابتدابه بالؽرض، كقوله: وبعد، وأّما بعد، وكتبت،  -أ

ٌَن عن (1ٔٙ)وكتبنا، وكتابً... . ومن األمثلة على ذلك ما ورد فً رسالة كتبها ابن أبً ِمْد

لسلطان الملك الصالح إسماعٌل ا إلىالسلطان ابن أبً سعٌد المرٌنً صاحب مراكش وفاس، 

 رسوس لكم هللا كتب - إلٌكم فكتبنا... "ٌعزٌه بؤبٌه وٌهّنبه بالجلوس على تخت الُمْلك، ٌقول: 

 على منها وقعنا أْلي   فبعد... المحروسة فاس بمدٌنة حضرتنا من - النعم وسبوغَ  القدم،

 المتفننة المخاطبة هذه لكم فؤصدرنا.. .نصابه فً منكم استقرّ  الم ْلك أنّ  وتعّرفنا... الخبٌر

 الشعار ًثوبَ  والهناء العزاء من الملبسة واالستخبار الخبر بٌن الجامعة األطوار،

فالكاتب ٌنتقل فً رسالته هذه إلى الؽرض بعد مقّدمة طوٌلة ٌبدأها بعبارة )من . (1ٕٙ)"والدثار...

فبلن إلى فبلن( ومن ثّم ٌبدأ بالسبلم وحمد هللا والصبلة على خاتم األنبٌاء وعلى آله وصحبه 

 ( .إلٌكم كتبناالمنتجبٌن. وٌتّم االنتقال إلى الؽرض بعبارة )

ومنها أٌضاً ما كتبه الوزٌر ابن الفخار عن األدفونش إلى األمٌر ٌعقوب بن ٌوسؾ سلطان 

باسمك اللهم، فاطر " المؽرب ٌتهدده ، وٌتوّعده ، وٌطلب بعض الحصون المتاخمة له ، ٌقول: 

السموات واألرض، وصلّ هللا على السٌد المسٌح روح هللا وكلمته، الرسول الفصٌح، أّما بعد: 

ة، كما أّنً أمٌر الملّة فبل ٌخ ٌّ فى على ذي ذهن ثاقب، وال ذي عقل الزب، أّنك أمٌر الملّة الحنٌف

ٌّة،  ٌّة، وقد علمت ما علٌه رإساء األندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرع النصران

وإخبلدهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بحكم القهر وخبلء الدٌار، وسبً الذراري، وأ مّثل 

. فالكاتب ٌتخلّص (1ٖٙ) "  عذر لك فً التخلّؾ عن نصرتهم إذا أْمكنتك ٌد القدرة...بالرجال، وال

من مقدمته التً افتتحها بالبسملة والصبلة على المسٌح ، إلى الؽرض بعبارة ) أّما بعد( التً تنّبه 

 المتلقً إلى ما سٌؤتً.

، على رسالة ما جوابالؽرض المقصود عن طرٌق رّد ال إلىأن ٌتخلّص الكاتب من المقّدمة  -ب

ذ ٌذكر الكاتب الفاظاً تدّل على أّنه ٌرّد على كتاب الُمرَسل إلٌه، كقوله: َوَرَد ، ووصل، إ

 .(1ٗٙ)...ووافانً

                                                           
ٌّة ) رسالة ماجستٌر ( :  -ٌنظر : فن الرسابل فً العصر المملوكً  (1ٓٙ)  . 1ٔٔدراسة تحلٌل
 . 21:  المشرق واألندلسأحكام صنعة الكبلم فً فنون النثر ومذاهبه فً ٌنظر :  (1ٔٙ)
 . 1ٖٖ -1ٕٖ/ٖأعٌان العصر وأعوان النصر :  (1ٕٙ)
 .2ٔ/ٕٕ،  1ٖٖ/2ٔ، 1/11، 12ٔ/ٕ. لبلستزادة ٌنظر: ٕٓٔ/1ٕالوافً بالوفٌات :  (1ٖٙ)
 . 21:  أحكام صنعة الكبلم فً فنون النثر ومذاهبه فً المشرق واألندلسٌنظر :  (1ٗٙ)
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القاضً شرؾ الدٌن جواباً على رسالة بعثها  كتبها رسالة فً ورد ما ذلك على األمثلة ومن

له الحافظ أبو الفتح بن سٌد الناس ٌخبره فٌها برإٌته له فً المنام وقد توّجه إلى ؼزوٍة فنصره 

ؾ المشرّ  وٌنهً أنّ  ...ل الٌد العالٌة الفتحٌةٌقبّ "... هللا فٌها على التتار، نذكر جزءاً منها: 

ات كربه، وأبهجه الكتاب ات قلبه، وأعدم مضرّ ه، وأوجد مسرّ م أرواح قربَ العالً ورد إلٌه فتنسّ 

ه وشٌا  مرقوما، ولفظه رحٌقا  مختوما، بعبٌر رٌاه، وألهجه الخطاب تعبٌر رإٌاه، فرأى خطّ 

نرجو من هللا أن نشاهد  ه، وحدٌث نفس عصامٌه.منامٌّ  ر  شَ ة وب  كبلمٌّ  ر  رَ ه محتوٌا  على د  دَ جَ ووَ 

،  بٌن الشعر والنثركاتب استهّل رسالته هذه بمقّدمة طوٌلة مزج فٌها . فال(1٘ٙ) " ...ذلك أٌقاظا

 العالً المشّرؾ أنّ  وٌنهًوقد تخلّص منها إلى الؽرض عن طرٌق رّد الجواب المتمّثل بقوله: )

ٌّد الناس بوصول رسالته، وبمسّرة القاضً إلٌه ورد ...(، فكان الؽرض من الرسالة إعبلم ابن س

ٌّة .  شرؾ الدٌن وبهجته بما تحمله هذه الرسالة من بشارات منام

 الخاتمة : -

 ٌبقى ما آخر"  هانّ ، أل خاتمةال ُحْسنكما اشترط النّقاد ُحْسن االبتداء بالرسالة اشترطوا أٌضاً 

 فً جتهدٌُ  أن فٌجب األحوال ؼالب فً الكبلم سابر دون من فظتحُ  ماربّ  هاوألنّ  األسماع، فً

ٌّة ذات تؤثٌر كبٌر، (1ٙٙ)" وجزالتها وحبلوتها ونضجها رشاقتها . وال بّد للخاتمة من أن تكون قو

ٌّز عن سابر الكبلم،  ٌّاتها ما اشتمل علٌه مضمون الرسالة وترتبط به، وأن تتم وتحمل فً ط

 .(12ٙ)ب والتعقٌد وتبتعد عن اإلسها

َفدّي ، فكثٌراً منها ما كان ٌختتم بالدعاء  وقد تنّوعت خواتٌم الرسابل فً )تراجم( الصَّ

الشٌخ تقً الدٌن إلى قاضً القضاة  كتبها رسالة فً ورد ما ذلك على األمثلة ومنللمرَسل إلٌه، 

ًٌّ شافعاً ومتشوقاً، ٌقول:   ومحلُّ  لتقلٌد المنن، أهل   تعالىوسٌدنا حرسه هللا  "شهاب الدٌن الُخَو

  ٌ ٌ   ٌرفع شؤنه، تعالىوهللا حسن...  به كلّ  نّ ظَ ألن  وٌكتب له ٌوم إحسانه  برهانه، ًعلو

ٌ   وٌطوي على المعارؾ الٌقٌنٌة جنانه، إحسانه، ه وكرمه بمنّ  ه ولسانه،ٌدَ  صالحة   طلق بكلِّ و

 .(11ٙ) " تعالىإن شاء هللا 

 كتبهافً الشوق  رسالة فً ورد ما ذلك على األمثلة ومن ،ؤبٌات من الشعرب ٌختتم ما ومنها

ٌّد الناس رّداً على رسالته فً الشوق وأمل اللقاء،  َفدّي إلى محمد بن س  ٌقّبل... " :ٌقولالصَّ

 عن موالنا مثال وصؾ شؽل وقد... عما  نْ مَ  موالنا به تصّدق الذي المثال ورود وٌنهً األرض

 ةاقّ الحَ  ٌوم فً اوإمّ  نٌاالدُّ  فً اإمّ  شفاها صٌهاوْ أ   أننً وأرجو ة،الشاقّ  المملوك حال شكوى

  .(2ٓٓ) " (99ٙ)األنامْ  جمٌع عن اتَ مَ  َمن لؽَ ـ     ـأشْ  فما وإاّل  قًتَ لْ نَ  ع شْ نَ  إنْ       :]الخفٌؾ[

                                                           
، والوافً بالوفٌات : 2ٖٗ/٘، ٖٔٗ/ٕ،  22/ٔ. لبلستزادة ٌنظر:  ٖٔ٘/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر :  (1٘ٙ)

ٙ /ٕٕٗ  ،1/ٔٙ2  ،ٔ1/ٕٔٙ . 
 .ٙٔٙوالنثر وبٌان إعجاز القرآن : تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر  (1ٙٙ)
ٌّة ) أطروحة أنواعها وخصابصها ا -ٌنظر : الرسابل فً العصر العباسً (12ٙ)  .ٕٓٔدكتوراه ( : لفن
، وأعٌان العصر وأعوان 12ٔ/ٕ٘،  2ٗٔ/2ٔ، 1ٖٔ/٘. لبلستزادة ٌنظر: ٔٗٔ/ٗالوافً بالوفٌات :  (11ٙ)

 .ٕٕٕ/ ٘،  2ٓٙ/ ٕ،  ٕٕ٘/ ٔصر : الن
 إلى قابل هذا البٌت، وأكثر الظّن أّنه للصفدّي . -بعد طول البحث  -لم ٌصل الباحث  (11ٙ)
:  ، والوافً بالوفٌاتٖٕٔ/ٗ، 1ٕٔ/ٕظر: . لبلستزادة ٌن ٕٕٗ-1ٖٕ/٘أعٌان العصر وأعوان النصر :  (2ٓٓ)

ٙ/ٕٗ1  ،1/ٔ2ٗ-ٔ2٘ ،ٕٖ/ٗٙ-ٗ2. 
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ومنها أٌضاً ما ٌختتم بعبارة )والسبلم(، كما نجده فً رسالة كتبها الوزٌر ابن العمٌد حٌن 

ٌّاً  قد اؼتنمت اللٌلة أطال هللا بقاء سٌدي : " ٌقول فٌهاأحدهم ٌستدعً منه شراباً،  إلىكان صب

وموالي رقدة من عٌن الدهر، وانتهزت فٌها فرصة من فرص العمر، وانتظمت مع أصحابً 

دام، عدنا كبنات  َنْعش   فً سمط الثرٌا، فإن لم تحفظ علٌنا النظام بإهداء الم 
 .(2ٕٓ)"والسبلم (4ٓٔ)

 رسالة فً ٌّتضح ما هاومنعّدة ،  بعض الرسابل بخاتمة ترتكز على مكوناتوقد ُتختتم 

َفدّي،  كتبها  أوال   هلل والشكر الحمد وبالجملة ..." :فً خاتمتها ٌقولمحمد بن جنكلً إلى الصَّ

ٌّة جمع فٌها الكاتب بٌن عدةّ (2ٖٓ) "والسبلم كنت، حٌث معك وهللا وآخرا ،  ، فالخاتمة هنا ثبلث

 بدأها بالحمد والثناء هلل، ثّم الدعاء للمرَسل إلٌه، ثّم أختتمها بالسبلم.مكونات؛ إذ 

َفديّ  كتبها رسالة فً ورد ما ذلك على األمثلة ومنبعبارة )أنهً ذلك (،  ٌختتم ما ومنها  الصَّ

 فإن... "جواباً على رسالة القاضً شهاب الدٌن العمري فً وصؾ الثلوج واألمطار، ٌقول: 

 وتحّقق قْدره، عرؾ َمنْ  هللا فرحم ...تْسفح ما طول فٌا موالنا مكارم تكاثر األمطار هذه كانت

 .(2ٓٗ) " ذلك أنهً ّنْدَره، الجود فً موالنا أنّ 

ٌُكتفى بالؽرض، ٌُستؽَنى فً بعض الرسابل عن الخاتمة و كتبه  ما ذلك على األمثلة ومن وقد 

العلوم الكرٌمة قد  وٌنهً أن  فً طلب مشمش ، ٌقول : "  بدمشق المتعممٌن نقٌب شهابال أحمد

والعبد فً  ...ه الجدٌدةل  لَ ح   المشمش قد طلعت نجومه السعٌدة، وأتت مصّبؽات   أحاطت أن  

إفبلس، ال ٌعرؾ ما ٌتعامل به الناس، وكرم موالنا ما علٌه قٌاس، والمملوك منتظر ما تنعم به 

. فالكاتب فً رسالته هذه ٌستؽنً عن المقدمة (2ٓ٘)"  صدقاته العمٌمة فً هذا االلتماس

 والخاتمة ، وٌكتفً بالؽرض فقط ، وهو طلب المشمش وانتظار الحصول علٌه .

  

                                                           
 .٘ٓٔ/ٔ:  اللؽة جمهرة، ٌنظر: تؽرب اَل  الَِّتً النُُّجومٌقال أّنها مجموعة من : َنْعشٍ  َبناتُ  (2ٓٔ)
أعٌان العصر وأعوان ، و21/ٖٕ ،ٕٙ/ٓٔ، 1ٔ/ٙ ،٘ٗٔ/ٔ . لبلستزادة ٌنظر:1ٕٕ/ٕٔ: الوافً بالوفٌات (2ٕٓ)

 .11ٖ/ٖ: النصر
 . 1ٕٖ/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر :  (2ٖٓ)
. والوافً بالوفٌات :  ٙٗ/٘،  ٕٖٓ-1ٖٔ/ٖ. لبلستزادة ٌنظر:  ٖٔٗ/ٔأعٌان العصر وأعوان النصر:   (2ٓٗ)

ٕٕ/ٕ1ٖ . 
وأعوان ، وأعٌان العصر  ٖٓ/2ٕ،  1ٕٔ/ٓٔ،  ٓٗ/ٙ. لبلستزادة ٌنظر: 11ٔ/1الوافً بالوفٌات :  (2ٓ٘)

 . 12ٔ/ٖالنصر : 
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 ثانٌا  : األداء البٌانً :

السامع وإحداث  ذهن القارئ أو إلىلّما كان تصوٌر الكاتب لؤلثر الذي ٌحّس به وإٌصاله 

التؤثٌر فٌه، أحد الؽاٌات التً من أجلها أُنشبت النصوص ، فقد تعّددت الطرابق التً تتحقّق 

، التً تعّرؾ بؤّنها " رسٌم قوامه بوساطتها هذه الؽاٌة ، ومنها : التعبٌر عن المعنى بالصورة 

شؽال ذهن قاربه إ إلىٌهدؾ  البارع كاتبفال، (2ٓٙ)الكلمات المشحونة باإلحساس والعاطفة " 

 .مقدرته البٌانٌةه، عن طرٌق إعجابعواطفه وأحاسٌسه، وتحظى بد بعض األلفاظ التً تثٌر اٌربإ

لعلم البٌان أثر واضح فً تؤدٌة المعانً بالصور المختلفة ، فمن وسابل بناء لهذا فقد كان و

ٌّة التً تعّبر عن المعنى المقصود ُمعتمدة أسالٌب علم  الصورة فً النّص األدبً : الصورة البٌان

، وتعمل هذه األسالٌب مجتمعة على رفع (2ٓ2)وكناٌة  ومجاز،، واستعارة : تشبٌه،البٌان من

 المعانً والسمو بها فً العمل األدبً.

ٌّة فً الرسابل الواردة فً كتب )التراجم(  عناصر هناوسنتناول  بناء الصورة البٌان

َفدّي،  ٌّة فً هذه الرسابل؛ ألّن " األدب عامة... ال العلى وفق للصَّ تسلسل األكثر وروداً وأهم

ًّ ، أي التعبٌر عن طرٌق الصورة "  ، فهً ترتكز فً بنابها على (2ٓ1)ٌُبلبمه إاّل التصوٌر البٌان

ٌّة فً تجسٌم مشاعرها ورسم أبعادهابوصفها عناصر األداء البٌانً   .أدوات أساس

 :(2ٓ1)التشبٌه  -ٔ

ٌّة ؛ إذ ٌمّثل شكبلً من أشكال للتشبٌه  ٌّة كبٌرة فً بناء الصورة فً النصوص األدب أهم

ٌّاً  ٌّة، للمتكلّم سواء أكان متكلّماً عاد التعبٌر اللؽوي توّفره اللؽة العربٌة، عن طرٌق منافذها الببلؼ

جه ٌإّدي " معانٌه على أحسن و -عن طرٌق التشبٌهات الدقٌقة  -، ألّنه  (2ٔٓ)أم فناناً مبدعاً 

 .(2ٔٔ)وٌصّور تخٌبلته تصوٌراً بدٌعاً "

َفديّ ٌُلحظ على الرسابل الواردة فً )تراجم( و التشبٌه كان من أكثر الصور ، أّن الصَّ

بكثرة كاثرة ال مجال لحصرها هنا، إذ ال ٌخلو نّص  استعماالً فٌها، فقد ورد التشبٌهحضوراً و

ما ورد  تشبٌهاتهذه ال فمن بإٌجاز.ا بعضه من نصوصها من تشبٌه أو أكثر، سنتعّرض لذكر

 البندق، رمًو وصؾ الصٌد، الحلبً فً سلٌمان بن محمود الدٌن شهابفً رسالة كتبها 

 إلىا نَ قْ ت  ... نا من الصٌددْ ولّما ع  ..." ومنها ته،اوقأو الّرمً ومواضع ،وأفعالهم الّرماة صؾوو

ًّ ما تفعل   فً الطٌر الجوانح بؤهلّة   ح، وأن نفعلَ ح برمً الصواد  الّسوان   صٌدَ  عَ فَ شْ أن نَ   القس

ًّ  األصٌل تجود   فبرزنا وشمس  ... الجوارح   ها؛ س  مْ جانب رَ  إلىبنفسها، وتسٌر من األفق الؽرب

د؛ و  الع   وجوه   إلى المرٌض   نظرَ  صفحات الورد   إلى أرمد، وتنظر   بمقلة   ر  الّنوْ  عٌونَ  وتؽازل  
                                                           

ٌّة :  (2ٓٙ)  . ٖٕالصورة الشعر
ٌّة فً اللؽة واألدب :  (2ٓ2)  . 2ٌٕٕنظر : معجم المصطلحات العرب
 . 1ٖاألدب وفنونه :  (2ٓ1)
، ٕٖٖ، ومفتاح العلوم : 1ٕٙ/ٔ، والعمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده :1ٌٖٕنظر مثبلً : الصناعتٌن : (2ٓ1)

ٌّة فً أصول الببلؼة العربٌة :  -والبٌان العربً ٌّة فن    2ٕالبٌان والبدٌع :  -، وفنون ببلؼٌة   ٕٕٓدراسة تارٌخ
 . ٔٙعلم البٌان :  -، وفً الببلؼة العربٌة 

ٌّة المعلمٌن ، ٌنظر: الت (2ٔٓ) وافق التركٌبً الداللً إلجراء التشبٌه )بحث( ، د. بشرى محمد طه البشٌر، مجلّة كل
ٌّة ، ع   . ٕٙم : 112ٔ،  2الجامعة المستنصر

 . ٖٖالبٌان والبدٌع :  -فنون ببلؼٌة  (2ٔٔ)
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وكؤّن ... ل  ٌقضً بٌن صحبه بقاٌا مّدة الّرمقٌق، أو علرَ على فَ راق ها كئٌب  أضحى من الف  فكؤن  

ق  لَ بتلك الم   ة  ضّ ٌَ بْ الطٌر الم   واؾ  صَ 
ظباء  بؤعلى الّرقمتٌنخٌام، أو  (4ٕٔ)

 أبارٌق  قٌام، أو  (4ٖٔ)

دام  ها لها ف  وس  إر فّضة  
(4ٔٗ). "..(4ٔ٘). 

ة ، وال ؼرابة فً هذا األمر إذ إنَّ هذه  -(2ٔٙ)والكثٌر ؼٌره  -ٌعّج هذا النص  بتشبٌهات عدَّ

، و البندق رمًالرسالة كانت فً وصِؾ رحلة فً الصٌد، وما ٌجري فٌها من  ًّ استعمال القس

ٌّة، وٌقّل  َفدّي أّنه كثٌراً ما ٌرد فً الرسابل الوصف ٌُلحظ على التشبٌه فً كتب )التراجم( للصَّ وما 

 وروده فً األنواع األخرى.

ٌّهم  الِسباع الطٌر بما تفعله فً وأولى التشبٌهات الواردة فً هذا النّص تشبٌه الكاتب لفعل قُس

د بفرٌستها ٌْ ر ذواُت الَص ٌْ ، وهو تشبٌه بلٌػ ، إذ حذؾ الكاتب أداة التشبٌه ووجه الشبه، والطَّ

ًّ كما تفعل الجوارح من اإلنقضاض على الفرٌسة  وأصل الكبلم: نفعل فً الطٌر بالقس

 وتمزٌقها.

 إلى المرٌِض  بنظر الوردِ  صفحاتثّم ٌذهب الكاتب بعد ذلك إلى تشبٌه شروق الشمس على 

، وهو تشبٌه بالمصدر؛ إذ استؽنى فٌه الكاتب عن أداة التشبٌه، موّظفاً المصدر زابرٌه وجوهِ 

ٌُشّبه طلوع الشمس بشخٍص حزٌن قد اقترب أجله فهو مفارق نظر) الحٌاة، أو ( بدالً منها. ثّم 

ٌّة على تشبٌه الَجْمع، حٌث تعدد  مرٌض ٌتلّفظ أنفاسه األخٌرة، معتمداً فً رسم صورته التشبٌه

 فٌه المشّبه به.

فً سفوح الجبال بالخٌام تارة فً تظلٌلها  أَْجنَِحتها باِسطاتٍ الطٌر الومن ثّم ٌنتقل إلى تشبٌه 

مة على أعلى جانَبً الوادي فً كثرتها، وتارة لمن ٌكون تحتها، وتارة ثانٌة ٌشّبهها بالظباء القاب

، وهذا النوع من التشبٌه هو تشبٌه الجمع ِمْصفاةالتً على رإوسها  الفّضة ؤبارٌقثالثة ٌشبهها ب

ٌّة.  أٌضاًّ، إذ إنَّ المشّبه به متعدد فً هذه الصورة التشبٌه

توصٌؾ كّل ما تقع  إلىولم ٌكتِؾ الكاتب بهذا القدر من الوصؾ والتشبٌه، بل نراه ٌعمد 

ٌّهم المستعملة فً  ٌّة، ومنها فً وصؾ قس علٌه عٌنه فً تلك الرحلة، وأكثرها تشبٌهات حس

كالؽصون فً لطافتها ولٌنها، واألهلّة فً نحافتها وتكوٌنها،  ً  س  ومعهم ق  "... الصٌد، ٌقول:

 .(4ٔ4)... "واألزاهر فً ترافتها وتلوٌنها؛ بطونها مدّبجه، ومتونها مدّرجه

ًَّ بالؽصون فً لٌنها،   .ترافتها فً واألزاهر، نحافتها فً واألهلّةفقد شّبه الكاتُب القس

                                                           
 . 1ٖٗ/ٓٔالملق: السفوح اللٌنة الملتزقة من الجبل . ٌنظر: لسان العرب :  (2ٕٔ)
ْقَمَتان: تثنٌة الّرقمة، وهو مجتمع الماء فً الوادي، وقٌل: الرقمتان روضتان  الرقمة (2ٖٔ) جانب الوادي، والرَّ

إحداهما قرٌبة من البصرة واألخرى بنجد، وقٌل أٌضاً: هما قرٌتان على شفٌر وادي فلج بٌن البصرة ومّكة. 
 .1٘/ٖ: بلدانٌنظر: معجم ال

ِة الشَّراب. ٌنظر: لسان العرب: الِفدام : ِخْرَقٌة توضع فً فم اإلِب (2ٔٗ) ٌَ  .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ ٕٔرٌق لَِتْصِف
ٌّات :  (2ٔ٘)  . 2٘ٔ-2ٖٔ/ٕ٘الوافً بالوف
ٌّاتلبلستزادة ٌنظر :  (2ٔٙ) وأعٌان العصر وأعوان النصر :  ،2/ٖٔ، ٕٕٗ/ٔٔ ،2٘/2 ،ٕٕٗ/ٔ :الوافً بالوف

ٕ/ٕٕٕ . 
ٌّات : الوافً  (2ٔ2)  . 2٘ٔ/ٕ٘بالوف



ٔ2٘ 
 

وبعدها أخذ الكاتب بوصؾ أنواع الحٌوانات التً صادفتهم فً رحلتهم وتشبٌهها، ومنها 

؛ من كلّ طائر أقلع ٌرتاد ة، أظلّتنا من أجنحتها سحابة  ت علٌنا من الطٌر عصابرَ فسَ "  قوله:

ه، ق  د  نْ ب   نانَ فثنى الثانً إلٌه ع  ... هر  دْ بدره، وعظم فً نوعه قَ  تمّ  (4ٔ1)ّما  فاستقبل أّولنا تَ ... مرتعا  

 الكبٌر   كمارد  انقّض علٌه نجم  من أفقه؛ فتلّقاه   رأسه وعنقه، فخر   أصل وتوّخاه فٌما بٌن

ها ت  ٌَ لْ ، وح  ها دكناء  لّت  ة  ح  ز  وَ ه إ  تْ نَ وقارَ  بالتكبٌر، واختطفه قبل مصافحته الماء من وجه الؽدٌر.

 (4ٕٔ)؛ وتعطو(4ٕٓ)بؼشٌتها كالكاعب، وتتؤّنى فً خطوها كالبلّ فً م   (4ٔ9)تختال ...حسناء  

وأتت فً أثرها ... الؽدٌر إلىبجٌدها كالّظبً الؽرٌر، وتتدافع فً سٌرها مشً القطاة 

ذات عنق  كاإلبرٌق، أو  ...(4ٕٖ)ة، أو األدماء الكانسة، كؤّنها العذراء العانسةسَ آن   (4ٕٕ)ة  سَ ٌْ نَ أ  

 .(2ٕٗ) "... الؽصن الورٌق

فقد شّبه الكاتب انقضاض صاحبه على طابر التّم بانقضاض نجم من السماء على عاٍت 

، وهو تشبٌه مفّصل ُذِكَرت فٌه أداة التشبٌه )الكاؾ(، ووجه  َواْلَمَعاِصً الِكْبرتطاول بالتمّرد و

ٌّة تؤكٌداً وٌرفع من مستواها؛ إذ إنَّ ذكر وجه  الشبه )االنقضاض(، وهذا ما ٌمنح الصورة التشبٌه

 .(2ٕ٘)الشبه " ٌزٌد المعنى وضوحاً، وٌكسبه تؤكٌداً "

ًة  ، وبتؤنٌها فً خطوها كالمرٌض، ِكْبرت تها كفتاة ناهدة ذاِمشٌب -رافقت التّم  -ثّم شّبه إَِوزَّ

، وهذه التشبٌهات الثبلث من نوع التشبٌه المفّصل؛ فقد  اْلَؽاِفلُ  الَمْؽروروبرفعها ُعُنِقها كالظبً 

 ماء مستنقعذكر الكاتُب فٌها األداة ووجه الشبه. ثّم شّبه تدافعها فً سٌرها بالقطاة فً مشٌها إلى 

األداة؛ وقد ساعد حذؾ األداة على انصهار طرفً التشبٌه ، وهو تشبٌه مإّكد محذوؾ المطر

ٌّة. م لنا هذه الصورة التشبٌه  واندماجها مع بعض لُِتقدِّ

َسِة التً  ٌْ ، فقد شّبه هذا  أثرها فً أتتوٌنتقل الكاتب بعد ذلك من وصؾ اإلوزة إلى األَُن

ًّ تارة بالفتاة العذراء التً لزمت بٌتها ، وتارة أخرى بالناقة التً تستتر فً  الطابر الماب

ٌّة على أداة التشبٌه )كؤّن( ، ووجود هذه األداة  موضعها، ُمعتمداً فً رسم هذه الصورة التشبٌه

 . (2ٕٙ)ٌرفع من مستوى هذه الصورة؛ ألّنها تعمل على توسٌع الخٌال 

 ولم ٌكتِؾ الكاتب بهذا القدر من التشبٌه بل نراه ٌلجؤ إلى تشبٌه ُعُنق هذا الطابر بعنق

 .تارة أخرى الؽصن الورٌقوب، تارة اإلبرٌق

                                                           
الَتّم : طابر نحو اإلوز ، طوٌل العنق ، أبٌض اللون ، أحمر المنقار . ٌنظر : صبح األعشى فً صناعة  (2ٔ1)

 .2ٕ/ٕاإلنشا: 
اِل: التكّبر ، وَرُجٌل ُمْخَتالٌ  (2ٔ1) ٌَ  . 1ٕٕ/ٔٔلسان العرب : ٌنظر: : متكّبر ُمْعجب ِبَنْفِسِه.  ااِلْخِت
 . 2ٕٗ/ ٔلسان العرب: اللُُّؽوُب: التََّعُب واإلِْعٌاُء ، وفبلٌن الِؼٌب أَي ُمْعًٍ. ٌنظر:  (2ٕٓ)
َدٌِن لَتناُوِل شًءٍ  الرأسِ  الَعْطُو: َرْفعُ  (2ٕٔ) ٌَ َتطاَوُل  ال ٌَ  : ًٌ َعُطوٌّ َتناَوَل ِمْنُه.  إلى، وَظْب ٌَ لسان ٌنظر: الشََّجِر ل

 .1ٙ-1ٙ/٘ٔ: العرب
ًّ األِنٌَسة: ُمَإنَّث  (2ٕٕ) معجم لؽوّي عصرّي:  -الدٌك. ٌنظر: الرابد ، وهو أٌضاً األَِنٌس، واألنٌس هو طابر ماب

ٔٙ1 . 
اَقُة الخالصة اللون، ٌنظر: لسان العرب :  (2ٕٖ) الَِّتً َتِؽٌُب وتْسَتَتر ِفً . والكانسة: ٖٖٗ /ٖٔاألَْدماء: هً النَّ

 . 11ٔ/ٙلسان العرب: ، ٌنظر : ي إِلٌهِكناِسها، َوُهَو موضعها الَِّذي تؤْوِ 
 . 21ٔ-2ٙٔ/ٕ٘ الوافً بالوفٌات : (2ٕٗ)
 .ٖٕٗالصناعتٌن :  (2ٕ٘)
 .ٙٗٔخصابص األسلوب فً الشوقٌات :  ٌنظر : (2ٕٙ)
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ٌُلحظ على هذه الرسالة أّنها ازدحمت بؤنواع من التشبٌهات الجمٌلة التً ساعدت فً  وما 

، فقد مزج الكاتُب فٌها بٌن التشبٌهات البسٌطة  ًّ بناء النص ، وكان لها دور كبٌر فً األداء البٌان

التشبٌهات التً تحتاج إلى التفّكر والتدقٌق الستخراج وجه التً تكون سهلة على المتلقًّ وبٌن 

َفدّي وسٌلة  الشبه فٌها. وعاّمة ٌّة الواردة فً رسابل كتب )التراجم( للصَّ فقد كانت الصور التشبٌه

 من وسابل األداء إلٌصال المعانً إلى المتلقً وتقرٌب الصورة إلى ذهنه. 

 :(2ٕ2)االستعارة  -ٕ

ٌّة،  االستعارةُتعّد  نصوص الرسابل فً كتب  لم تخلُ وعنصراً مهّماً فً بناء الصورة البٌان

َفدّي من صور حاول منشبوها من توظٌفها فً نصوصهم التفّنن  ةتعّددم ةٌستعارا )التراجم( للصَّ

فً بنابها، والتعبٌر عن مشاعرهم وأفكارهم وإٌصالها إلى المتلقً. وعند االستقراء الشامل لهذه 

ٌّن أّن االستعارة فً أكثرها قد استعانت بؤداتٌن النصوص وبا لتركٌز على التوظٌؾ االستعارّي تب

 وارتكزت علٌهما، هما: التشخٌص، والتجسٌد.

ٌّة ونسبتها إلى تجرٌدات ومعاٍن وأشٌاء لٌس  )التشخٌص(ٌُقَصد بـ  إضفاء الصفات اإلنسان

ٌّة الجامدة، وإكسابها ، بمعنى آخر فهو ٌتمّثل فً بعث الحٌاة (2ٕ1)لها صفة الحٌاة  فً المواد الحس

 لما البٌانٌة الصور. وقد عدَّ الببلؼٌون التشخٌص من أجمل (2ٕ1)بعض أفعال اإلنسان وسماته 

ٌَّ  ةٌحس صورة فً المعنوٌات وتصوٌر الجماداتفً  لحٌاةل بثو حركة من فٌه أّما  .(2ٖٓ) ةح

، أو تحوٌل المعنى ونقله من مجال المفاهٌم  )التجسٌد( ًّ ٌُْقَصد به تقدٌم المعنى فً جسٍد شٌب ف

ٌّة،  ٌّة الحس ًّ  شخص كؤّنهاو شٌاءاأل مخاطبةأي المجّردة إلى الماد  .(2ٖٔ)وتستجٌب تسمع ح

ٌّة  َفدّي، التشخٌصومن الصور االستعار فً  نجدهما ٌّة التً تطالعنا فً كتب )التراجم( للصَّ

َفدّي رسالة كتبها  ي إلى الصَّ فان وَ "...جاء الطَ  ، منها:والثلوج األمطار توالت وقدبدر الدٌن الَؽزِّ

العبٌط، وجال فً وجه البسٌطة  ه  سٌل   دم   (4ٖٕ)والبحر المحٌط، وجاب الصخر بوادي الربوة

 .(2ٖٖ) " ...البسٌط ه  ر  هَ وْ حٌاإه فما انبسطت الخواطر بجَ 

استعار فعل )المجًء( للطوفان ، فتصبح العبلقة  هذا النّص أّن الكاتبَ أّول ما نطالعه فً 

بٌن الطوفان واإلنسان فً هذا البناء االستعاري مثٌرة لبلنتباه، إذ شّخص الكاتُب الطوفان حٌن 

المجًء. ونظٌر هذا ما ٌّتضح فً َمْنِح الكاتب  صفاتها من التً الحٌوانٌة صفاتأعطاه بعض ال

للدم الطرّي من مقدرة تمّكنه من أن ٌطوؾ على الصخر فً الوادي، ثّم ٌنسب الكاتب فعل 

)التجّول( وهو فعل االنسان، إلى معنى مجّرد هو )الحٌاء(. وبذلك فإّن الكاتب قد شّخص كّل من 

 التً األمور من والحٌاء والدمطوفان الإذ إنَّ الطوفان والدم والحٌاء، ومنحها صفات اإلنسان، 

                                                           
، 2ٕ، والتلخٌص فً علوم الببلؼة: 1ٖٙ، ومفتاح العلوم: 2ٗٔ، ٌٖٔنظر: أسرار الببلؼة فً علم البٌان:  (2ٕ2)

ٌّة وتطورها: ، معجم الم2٘ٔعلم البٌان:  -العربٌة، فً الببلؼة 2ٗ-2٘  .ٖٙٔ/ٔصطلحات الببلؼ
ٌّة فً اللؽة واألدب: ٌنظر:  (2ٕ1) ٌّة: ٕٓٔمعجم المصطلحات العرب  .1٘، ومعجم المصطلحات األدب
ٌّة فً شعر أب (2ٕ1)  .1ًٙٔ تّمام : ٌنظر: الصورة الفن
 .2ٕٔعلم البٌان:  -ٌنظر: فً الببلؼة العربٌة (2ٖٓ)
ٌّة فً شعر أبظٌن (2ٖٔ)  . 2ٖٖ /ٔ: المعاصرة العربٌة اللؽة معجم، و1ًٙٔ تّمام : ر: الصورة الفن
 . ٕٙ/ٖالُرْبَوةُ: ما ارتفع من األرض، وقال المفسرون: هً دمشق. ٌنظر: معجم البلدان:  (2ٖٕ)
 .ٕٕٓ/ٕ: العصر وأعوان النصر أعٌان (2ٖٖ)
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 اإلتٌان منه ٌكون بمن هتُشبِّ  هالكنّ  مجًء، أو إتٌان منها ٌتصور بلف الحٌاة صفة لها لٌس

 . لها تشخٌصاً  والحركة؛

َض " ومثله قول الكاتب فً الرسالة نفسها :  ٌْ َرى ذلك الزمهرٌر َفَهَبْط، أو ه  فكؤنما َوَهْت ع 

ْلك  النجوم الزاهر فف رط جوهر  ذلك القطر  لّما انفرط، الَجْون فسقط جناح  السحاب ل  س   ، أو ح 

ْلؾ..." َقْه... والطرق قد شرقت بالسٌول... وَبَكْت السقوؾ  بعٌون الد  ْطر  َبت ه  م  ٌْ  فالجدران ل َه
(2ٖٗ). 

كإنسان  -استعار الكاتب الُعرى للبرد القارس، فجعل هذا البرد ـ عن طرٌق التشخٌص  فقد 

وضعفت. ثّم استعار )الجناح( وهو مّما اختّصت به بعض الحٌوانات، للسحاب  ذهبت قّوته

الجون، فجعله وكؤّنه طابر انكسر جناحه فسقط. ثم ٌجعل الجدران مطرقة لهٌبة الَقْطر، والطرق 

ٌّة .  شرقة بالسٌول، والسقوؾ باكٌة ، مانحاً هذه المعانً المجّردة صفات انسان

ٌّة على الفعل وانطلق منه، فالطوفان وقد  ارتكز الكاتب فً بناء هذه الصور التشخٌص

ٌجًء، والدم ٌطوؾ، والحٌاء ٌجول، والزمهرٌر ٌهبط، والسحاب ٌسقط، والطرق تشرق، 

 والسقوؾ تبكً، مّما جعل النّص حافبلً بالحركة المستمّرة.

ٌّة  َفديّ )التراجم( لل ٌّة التً تطالعنا فً كتبالتجسٌدأّما الصور االستعار ، فمنها ما نجده صَّ

ٌقول فً جماعة من الكّتاب،  إلىأهداها وكتبها القاضً محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر  فً رسالة

ى جبل والؽٌط الحٌط من المدٌنة فٌما ٌجاور "...وكان :فٌه جببلً  اً صفوا منهامقطع   ٌسم 

 األرض وشق   بالطول السماء فشق   رأسه ورفع األرض وجه على بؤنفه شمخ قد  بالخٌط...

 عابس... وهو وجهه فً (4ٖٙ)البلج وتبسم جالس وهو رأسه على (4ٖ٘)الدوح قام. بالعرض

ٌ ا بكؾِّ  ٌمسح ٌ دٌر (4ٖ4)أعطافه عن الثر  .(2ٖ1) " ...أرادفه على الجوزاء منطقة و

فقد استعار الكاتب ألفاظ )األنؾ، والرأس، الوجه، واألعطاؾ، واألرداؾ( للجبل، 
ٌّة، أذ أخرجه من حالة كونه معنى مجّرداً وشٌباً جامداً،  جاعبلً منه جسداً مجّسماً له أبعاده الماد

 حالة التجسٌد، بؤن صار شامَخ األنؾ، مرفوَع الرأس ، جالساً، عابَس الوجه. إلى

ة المتناقضة بٌن حقٌقة الجبل المجّردة، وبٌن تجسٌده بصورة إنسان، هً مّما وهذه الثنابٌّ 

ن كونه ٌمنح االستعارة قوة وٌجعلها فاعلة، ألّن المسافة بعٌدة بٌن كون الجبل شٌباً جامداً وبٌ

ه وأعطاؾ وأرداؾ، فاالستعارة تكون بعٌدة " عندما تتسع المسافة ُمجّسداً له أنؾ ورأس ووج

ٌّة  بٌن قطبٌها ٌُترك المجال للخٌال، لٌقّرب بٌن تلك الدقابق المتباعدة، عن طرٌق عبلقات خف إذ 

ٌّة األسلوب االستعارّي "   .(2ٖ1)تتجّسد فً فن

                                                           
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕأعٌان العصر وأعوان النصر:  (2ٖٗ)
ْخُم اْلَكِبٌُر ِمَن الشَعر" لسان العرب:  (2ٖ٘) ُت الضَّ ٌْ ْوُح: " اْلَب  . ٖٙٗ/ ٕالدَّ
ِء وَثلَِج إِذا َفِرَح. ٌنظر:  (2ٖٙ) ًْ ُروُر، َوُهَو َبْلٌج: أي فِرح، وَبلَِج ِبالشَّ  . ٕ٘ٔ/ٕ: لسان العربالَبلَُج: الَفَرُح َوالسُّ
َوِركه، والـجمع  إلىمٌن وشمال وِشقَّاه من لَُدْن رأْسه واألعطاؾ: اآلباُط. وِعْطفا الرجل: جانباه عن ٌ (2ٖ2)

 .ٕٓ٘/ 1: لسان العربأَْعطاؾ و ِعطاؾ و ُعُطوؾ. ٌنظر: 
ٌّات :  (2ٖ1)  .ٗٗٔ/2ٔالوافً بالوف
ٌّة فً شعر أب (2ٖ1)  .1ًٙٔ تّمام : الصورة الفن
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ٌّا، تدّل على نسبة أحد أعضاء اإلنسان للكواكب، وهو  وكذلك كانت استعارة الكّؾ للثر
ًّ وكؤ ، فقد جعل الكاتُب للكواكِب جسداً  ما ٌمنحها تجسٌداً،  .ّنها إنسان ح

ٌُلحظ على الرسابل المتضّمنة لبلستعارات فً كتب )التراجم( لل َفديّ وما  أّن مإلفٌها كانوا  صَّ

ٌّة تم كثٌراً ما ٌمزجون فٌها بٌن التشخٌص والتجسٌد حان نلما فٌهما من سعة داللة وحرك

َفديّ ٌّتضح فً رسالة كتبها الكما ، الصورة القّوة والتؤثٌر ي، رسالة  جواباً على صَّ بدر الدٌن الَؽزِّ

أما ترى هذا ء... هذا العنا ه، وعنده علم  إال موالنا عن المملوك كٌؾ حال  ن س  م   العجب  "  منها:

كٌؾ  ...مدَ القَ  إلى ق  رْ ه، فشابت من الفَ ر  أمْ  قد هال الجبالَ  ...اهوَ نَ  دَ م  ه وح  نوال   م  النوء الذي ذ  

قد تزاحمت ... طْ ؽَ ضَ س فً حشا السحاب وانْ ب  ج بعدما ح  هذه الرعود ٌخر   س  فَ ونَ  ...ٌهنؤ العٌش

ٌ  الؽٌاهب على المواقٌت بالمناكب وجهلت المدد فٌا وحشتا ل   ا القمر وعٌون حاجب الشمس ومح

ه، ر  هْ شَ  ة  رَ هْ ن، وش  ٌْ ر  ه األمَ ر  من أمْ  ع  ه الذي نتجر  رِّ شَ  ه  رَ هذا تشرٌع تشرٌن، وشَ  لّ الكواكب، أك  

منهم  قد انتبذ كل  ... فؤهلها مساكٌن رٌن، أما المساكن  شْ كانون إذا جئت ماذا تبٌعٌن وتَ  امَ فٌا أٌّ 

 على مقداره، هربا  من توقٌع أكؾّ  مه بقعة  من داره، وتداخل بعض فً بعض لتض   زاوٌة  

 .(2ٗٓ)... " ؾ، وخوفا  من ركوع الجدار وسجود السقؾكْ الوَ 

ٌّة استعارة الكاتب )الشٌب( وهو مّما ٌّتصؾ به اإلنسان،  ٌّة التشخٌص فمن الصور االستعار

هذه  نظٌر. ووبذلك فإّن الكاتب قد شّخص الجبال، ومنحها صفة من صفات اإلنسانللجبال، 

ًّ للرعود، وبَ  الحٌاة فٌها،  ثَ عَ الصورة استعارة الكاتب )الَنَفس( وهو صفة من صفات الكابن الح

 لها تتنّفس.فجع

، نسان والمتمّثلة بالبٌع والشراءهذه الصور أٌضاً إلصاق بعض األفعال المختّصة باإل نظٌرو
. ومن الصور االستعارٌة ًّ ٌّام( وهً معنى حس ٌّة بـ )األ َجْعل الكاتب الجدار  أٌضاً  التشخٌص

 راكعاً والسقؾ ساجداً.

ٌّة أّما  ّثل باستعارة الكاتب )الحشا( وهو مّما ٌّة فً هذا النّص فتتمالتجسٌدالصور االستعار
ٌّة.ٌختّص باألحٌاء، للسحاب،   جاعبلً منها جسداً مجّسماً له أبعاده الماد

ا( الحاجب( للشمسومثله ما ٌّتضح فً استعارته ) ٌَّ ، للكواكب و)العٌون( للقمر، ، و)المح

تجسٌد الشمس والقمر والكواكب، عن طرٌق إخراجها من حالة كونها  إلىفنجد أّن الكاتب ذهب 

حالة التجسٌد وكؤنها إنسان، فٌجعل للشمس حاجباً، وللقمر  إلىمعان مجّردة وأشٌاء جامدة، 

وآخر الصور التجسٌدٌة الواردة فً النّص هً استعارة الكاتب  وجهاً، وللكواكب عٌوناً.

ٌّة.)األكّؾ( للَقْطِر، جاعبلً منه جس وقد أسهم تتابع االستعارة، ببعدٌها:  داً مجّسماً له أبعاده الماد

ًّ والتجسٌدّي، برسم صورة مخٌفة زادها تكرار االستفهام المجازّي وتكرار الجملة  التشخٌص

ٌّة رعباً ورهبًة.  الفعل

َفديّ وبعد دراستنا نصوص الرسابل الواردة فً )تراجم( ال وجدنا أّن أكثرها كان ٌرتكز  صَّ
توظٌؾ التشخٌص  إلىعلى التشبٌهات واالستعارات، وقد مالت االستعارات فً أكثر األحٌان 

 .(2ٗٔ)والتجسٌد

                                                           
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕأعٌان العصر وأعوان النصر:  (2ٗٓ)
ٌّات : 1ٓٗ/ٗ، ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٖلمزٌد من األمثلة، ٌنظر: أعٌان العصر وأعوان النصر:  (2ٗٔ) ، والوافً بالوف

٘/ٔ2ٖ ،2/٘2 ،ٔ1/ٕٔٗ ،ٕ٘/ٔ1ٕ. 
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 :(2ٕٗ) مجازال -ٖ

َفدّي بحضور واسع للمجاز بنوعٌه:  (2ٖٗ)لقد حفلت نصوص الرسابل فً )تراجم( الصَّ

، بوصفهما وسٌلتٌن من وسابل رسم الصورة البٌانٌة، لِما فً المجاز من توكٌد  ًّ المرَسل، والعقل

 للمعنى، وإٌجاز فً اللفظ ، واّتساع فً اللؽة.

ٌّة ما ورد فً  َفديّ رسالة كتبها ومن هذه الصور المجاز ي إلى الصَّ ، فً ٌوم بدر الدٌن الَؽزِّ

 زوعجّ  (2ٗٗ)والصنبر الّصنى زعزّ  قد الٌوم هذا فإن "... ، منها:وجوالثل األمطار فٌه توالت قد

فلقد أضفى الكاتب على نّصه  .(2ٗ٘)" ...قبر بٌت فكلّ  باألحٌاء األجداث سكان ىوعز   ،الصبر

ٌُلَحظ أّن الكاتَب أسند كثرة  ٌّاً عن طرٌق اقامة عبلقات جدٌدة بٌن المفردات، فما  طابعاً مجاز

وسخ الرماد وشّدة البرودة، وعدم القدرة على الصبر، وكون البٌوت كالقبور، إلى ؼٌر فاعله 

/الٌوم الذي  ًّ الزمان/ الٌوم( فً حقٌقته لٌس له أّن )، مع والثلوج األمطار فٌه توالتالحقٌق

من حوادث ومصابب، ، والفاعل الحقٌقً هنا هو ما ٌجري فً هذا الزمان المقدرة على ذلك

ٌّة( ًّ عبلقته )الزمان  .فالمجاز فً هذا النّص عقل

ٌَن عن السلطان ابن أبً سعٌد المرٌنً صاحب ونظٌره ما نجده فً رسالة كتبها  ابن أبً ِمْد

المسلمٌن...  أمٌر موالنا ابن...هللا عبد من" الصالح إسماعٌل، افتتحها بقوله: الملك إلىمراكش 

فقد أسند  .(2ٗٙ)..."العدوان كؾّ  قابض األمان، باسط القبلتٌن، بحفظ القائم ولدنا... محل إلى

الملك الصالح إلى  العدوان على قبضوال األمان، سطوب لقبلتٌن،ا حفظفعل القٌام بالكاتب 

بهذه األمور بنفسه، فالذٌن ٌحفظون القبلتٌن وٌبسطون األمان  ٌقم لمإسماعٌل، مع أّن الملك 

هذه األفعال ب اآلمر هو الملك كان المّ  ولكنوٌصّدون العدو هم جنود الملك والعاملون بؤمره، 

ًّ  إسناد فهو ها،، تذكٌراً بكونه السبب الربٌس للقٌام بحقٌقٌة ال مجازٌة نسبة إلٌه تُنِسب ، إذ عقل

 إلى تأُسِندَ  -هنا-ٌستحٌل أن ٌصدر من الملك، وألّن األفعال  التصرؾ هذا أنّ  ٌدرك العقل إنَّ 

ًّ  ؼٌر إِسَناد هوو، اَسَبِبهِ  ٌّة(. ناهَ  فاإلسنادُ ، حقٌق ًّ عبلقته )السبب  َمَجاِزّي عقل

 ًّ ٌّة أخذ المرٌن ة الُعدّ الذٌن أعّدوا  األعداء على الملك الصالحب ٌستنجدوبعد هذه االفتتاح

 جمعوا قد الكفار أن   أنبؤنا ...الصرٌخ األندلس من وصلنا لما" إذ ٌقول: الحتبلل األندلس، 

 سبتة إلى أثرهم على وسرنا القواد، من باألساطٌل ٌشتؽل نمَ  امنفقد   صوب... كل من أحزابهم

 مع الكنّ  الكفور... العدو أخذه أخذ وقد إال وصلناها فما .الجهاد وباب األقصى المؽرب منتهى

 الببلد تلكم إمداد حاولنا الجمٌل، العمل ذلكم فً بها نستعٌن أمور وعدم السبٌل تلك انسداد

 اإلجازة مختلسٌن فرصة أجفانا   وجهزنا الجند، من أمكننا بمن وأصرخناهم الجهد، بحسب

د ر   وٌلج السواحل ٌمشً من تترددأجفاننا  جهازه... وجعلت الجهاد جهز من خطر على وَتت 

 دونه حارب ناج فمن الموفورة... بالعدد مشحونة اآلجل، األمن إلحراز العاجل، الخوؾ أبواب

                                                           

دراسة  -، البٌان العربً 1ٖ٘، ومفتاح العلوم : ٕٙٙ/ٌٔنظر: العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده :  (2ٕٗ) 
ٌّة فً أصول الببلؼة العربٌة : ٌّة فن ٌّة   11ٕ تارٌخ  .٘ٓٔالبٌان والبدٌع :   -، وفنون ببلؼ

ٌّات1٘٘/٘ ،ٖ٘ٗ/ٖ :أعٌان العصر وأعوان النصر لمزٌد من األمثلة، ٌنظر: (2ٖٗ) ، 2ٗٔ/1 :، والوافً بالوف
ٔ1/ٕٔٗ ،ٕ2/ٖٓ. 

ن (2ٗٗ) ماد، : ىالصِّ ِبرُ َوَسخ النار والرَّ نَّ ِدٌَدةُ الرٌُح  :والصِّ  .2ٓٗ/ٗ، 2ٓٗ/ٗٔالعرب:. ٌنظر: لسان اْلَبْردِ  الشَّ
 .ٕٕٓ/ٕ: أعٌان العصر وأعوان النصر (2ٗ٘)
 .1ٖٓ-11ٖ/ٖ: أعٌان العصر وأعوان النصر (2ٗٙ)
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 حتى الخطر، ذلك على تتردد األجفان زالت وما وجل، عز هللا عند لما مضى وشهٌد األجل،

 واإلمداد، العمل بهذا نقنع لم ثم ٌدخر، هللا عند أجرها ةوٌّ زَ ؼَ  قطعة وستون سبع منها تلؾ

ٌّن الكاتب ما جرى مع  .(2ٗ2) الببلد..." تلك ألهل مساهمة أسعدهم أوالدنا أحد فبعثنا إذ ٌب

األعداء فً تلك المعركة، من استنهاض الهمم، واستصراخ الجنود، وَجْعِل األرصاد والعٌون 

والجواسٌس باألجفان،  رقباءعلى األعداء لمعرفة أخبارهم وتحّركاتهم، وقد عّبر الكاتب عن ال

وبها  رقباءجزٌء من ال جفانوألَنَّ األ ؼٌر معناها األصلً،فً  استعملت( األجفانلفظة )ف

ْعملُ   .المرسل المجاز سبٌل على، أطلَقها وأراد الكلَّ فإّن الكاتب ، ونٌَ

َفدّي، بشارونظٌره ما ٌّتضح فً  ة الرسالة التً كتبها القاضً زٌن الدٌن أبو حفص إلى الصَّ

 ، إٌمانا   لٌزٌده علٌه المتوكلٌن من موالنا ٌجعل تعالى وهللا"...بوفاء النٌل، ٌقول فً خاتمتها: 

 الريّ  من وراحت خماصا ، الظمؤ من ؼدت لتًا الدٌار تلك رزق كما وٌرزقه

 .(2ٗ1)"...(2ٗ1)بطانا  

ٌّة فقد رسم لنا الكاتُب صورةً  ٌّن فٌها نعمة هللا وفضله على أهل مصر، فذكر لفُظ  مجاز ب

ٌّة( رزقهم هللا وجعلهم  الذٌنإذ إنَّ  أهلها الساكنٌن فٌها(،، وأُرٌَد الحاُل فٌه )المحّل )الدٌار المصر

ٌَاعٌ  ، بعدما كانوااألَجواؾِ  اٌُروُحون ِعشاًء َوهم ُمْمَتلِبو ، هم أهل الدٌار (4٘ٓ)ٌْؽدون ُبْكرًة َوهم ِج

ٌّة(. مجاز مرسل قابموهو  ،لدٌار نفسهاال ا  على العبلقة )المحل

 :(2٘ٔ)الكناٌة  -ٗ

ٌّز الكناٌة بقدرتها على منح النصوص داللتٌن، إحداهما: مباشرة مطروحة أمامنا،  تتم

ٌّة اإلنتاج،  واألخرى: بعٌدة نصل إلٌها عن طرٌق إقامة عبلقات تربط بٌنهما، فالكناٌة " بنٌة ُثناب

ًٌّ مواٍز له تماماً بحكم المواضعة"  ًٍّ له إنتاٌج دالل ، مع (2ٕ٘)حٌث تكون فً مواجهة إنتاٍج صٌاؼ

ٌّة المباشرة، والعمٌقة  -توّفر خٌوط تصل بٌن الداللتٌن  وتساعدنا على الفهم والوصول  -السطح

 .(2ٖ٘)إلى المعنى العمٌق

َفدّي فً مواضع عّدة ،  ولقد وردت الكناٌة فً نصوص الرسابل فً كتب )التراجم( للصَّ

ٌّة العناصر األخرى، فضبلً عن كون أكثرها جاء من الكناٌات  ولكّنها كانت أقّل حضوراً من بق

ٌّة التً ارتكزت على الكناٌة ما ورد فً رسالة كتبها   الدٌن زٌنالبسٌطة. ومن هذه الصور البٌان

إلى القاضً عبلء الدٌن بن فضل هللا، ٌشكو إلٌه ضنك العٌش وٌسؤله الرحمة، ٌقول  حفص أبو

ٌ نهً أنه قد انتهى األمر " فٌها:  ه أهل المملوك  إلىٌ َقبِّل  األرض و ما علمه موالنا من توجُّ

                                                           
 .1ٖٙ-1ٖ٘/ٖ: أعٌان العصر وأعوان النصر (2ٗ2)
ُكمْ  لَوْ " اقتباساً من قول الرسول الكرٌم:  (2ٗ1) لُونَ  أَنَّ لِِه، َحقَّ  هللاِ  َعلَى َتَتَوكَّ ْرُزقُ  َكَما لََرَزَقُكمْ  َتَوكُّ َر، ٌَ ٌْ  َتْؽُدو الطَّ

 .ٕٖٖ/ٔ:  ٕ٘ٓ، رقم الحدٌث حنبل بن أحمد اإلمام مسند، ٌنظر: " ِبَطاًنا َوَتُروحُ  ِخَماًصا
 .ٖٕٙ/ٖ: أعٌان العصر وأعوان النصر (2ٗ1)
  .ٖٓ/2ٌنظر : لسان العرب:  (2٘ٓ)
ٌّة فً أصول الببلؼة العربٌة :  -والبٌان العربً، ٙٙدالبل اإلعجاز :  :ٌنظر (2٘ٔ) ٌّة فن  ، ، ٕٖٖدراسة تارٌخ
 .ٖٕٓ : البٌان علم - العربٌة الببلؼة فًو
ٌّة قراءة أخرى : (2ٕ٘)  .12ٔ الببلؼة العرب
ٌّة فً عصر بنً األحمر: -ٌنظر: النثر األندلسً (2ٖ٘)  .ٕٕٗالرسابل السلطان
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وهم اآلن بها ٌسؤلون الناس القوت، والمملوك  بصفد فً مثل دمشق،  إلىوولده 

 .(2٘ٗ)..."حالهم

إّن الداللة المباشرة المستوحاة من النّص تتمّثل بكون المملوك وأهله ٌسؤلون الناس لقمة 

العٌش، أّما الداللة البعٌدة فتوحً بما هم علٌه من الحاجة والحرمان، فلٌس شرطاً أّنهم كانوا 

ٌذهبون إلى الناس وٌستعطفونهم حّتى ٌحصلون على القوت، بل إّن فً وصؾ الكاتب لحال أهله 

اً، والفاقة حاجةالفً دمشق كناٌة عن صفة هً ) ٌّ (، ولكّن الكاتب آثر التعبٌر عن هذا المعنى كناب

، فإّنه من (2٘٘)وبما أّن الكناٌة تجّوز إرادة المعنى الحقٌقً لعدم وجود قرٌنة مانعة من إرادته

 الممكن أّن ٌكون الكاتب وأهله قد سؤلوا الناس القوت فعبلً.

 ومنها: أصابه، رمدٍ  فً كلْ المُ  ناءسَ  ابنكتبها التً رسالة ال نجده فًا مونظٌر هذه الكناٌة 

وفان تكون دموع المملوك أجفان من جرت "...لقد  لو دموع اإلنسان... وهً إلى بالن سبة كالط 

اق   تقاَسمها ش  هم َنَزَحت الذٌن الع   وَتفضل تكفٌهم لكانت جفون هم وجف ت عٌون هم وٌب ست دموع 

ٌّاب حقوق بها وٌقضون أٌدٌهم من وتفٌض عنهم ون الؽ  ٌ رو   .(2٘ٙ) ..."األحباب دٌار بها و

 من وتفٌض عنهم وَتفضل تكفٌهم لكانتإذ ارتكزت الكناٌة فً هذا النّص على تركٌب )

...( كناٌة عن صفة هً: )كثرة الدموع وؼزارتها(، ولكّن الكاتب انصرؾ عن التعبٌر أٌدٌهم

 الكنابً.الحقٌقً الصرٌح إلى التعبٌر 

َفديّ كتبها ال ما جاء فً رسالةومنه أٌضاً  ًّ  إلى صَّ إسماعٌل  شهاب الدٌن ٌعزٌه بوالدهالقاض

، ٌقول ًّ  كجده وٌجعله أكٌدا ، وعزا   مدٌدا ، عمرا   موالنا ٌهب "... وهللا :فً خاتمتها القٌسران

 .(2٘2) "تعالى هللا شاء إن وكرمه بمنه ،ولٌدا   ٌوم كل ٌرى خالدا  

ٌّة فً هذا النّص تتمحور فً قوله: ) تعّدد : )هً صفة عن كناٌة(، ولٌداً  ٌوم كل ٌرىفالكنا

ولكّن هذا ال ٌمنع من إرادة المعنى الحقٌقً فقد ٌكون الموصوؾ ٌرى  ،(والدكثرة األالزوجات و

 كّل ٌوم ولٌداً. -بالفعل  -

سابل كتب )التراجم( للّصفدي، ومن َثمَّ فإنَّ عملٌة االستقراء لنصوص الرسابل الواردة فً ر
 توّضح ما كانت علٌه الكناٌات فٌها ، وما اّتصفت به من قُْرٍب وبساطٍة.

ٌّة كانت وسٌلة مهّمة من وسابل  وبعد قراءة نصوص الرسابل اّتضح لنا أّن الصورة البٌان

، عارةواست : تشبٌه،ُمعتمدة أسالٌب علم البٌان منالتعبٌر عن المعانً واألفكار والمشاعر، 

، فكان للتشبٌه الحظ األوفر من هذه الصور، لما له من فاعلٌة ودور كبٌر فً وكناٌة ومجاز،

ٌّن من  ٌّة فً الرسابل على نوٍع مع تقرٌب المعنى وتوضٌحه، ولم ٌقتصر استعمال الصور البٌان

  أنواع هذه الرسابل، أو موضوع واحد من مواضٌعها، وإّنما اشتمل على عدد كبٌر منها.

                                                           
ٌّات:  (2٘ٗ)  .1ٕٕ/ٕٕالوافً بالوف
 .1ٖالتلخٌص فً علوم الببلؼة :  :ٌنظر (2٘٘)
ٌّات:  (2٘ٙ)  .1ٖٔ/2ٕالوافً بالوف
 .ٕٕ٘/ٔ: أعٌان العصر وأعوان النصر (2٘2)
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ًّ ٌا  : األداء اإللثثا  : قاع

ٌّة التً ُتسهم فً بناء النص األدبً، وتإّثر فً متلقٌه.  ٌُعّد اإلٌقاع واحداً من العناصر الببلؼ

، وٌعنً اإلٌقاع فٌما ٌعنً:  نثر األدبً إٌقاع خاص بهللللشعر إٌقاع خاص كذلك  كما أنّ ف

والتتابع الذي ٌهٌا الذهن لتقّبل تتابع ، وٌعتمد اإلٌقاع فً النثر على التكرار ، (2٘1)االنتظام 

ٌّة، ٌعلق فً األسماع لما ٌتوفّر فٌه من مواضع ٌتحّقق فٌها  (2٘1)جدٌد منتظم للمقاطع الصوت

ٌّة التً تإّثر فً بناء النص  االنسجام الصوتً. وتشمل هذه المواضع المحسنات اللفظٌة والمعنو

ٌّما ما تحقّ  ، النثري وتحقّق الؽرض من إنشابه، وال س ًّ قه المحسنات اللفظٌة من تبلإٍم صوت

ًّ  إٌقاعٍ و  . ٌإثر فً المتلقً، وٌجذب انتباهه جمٌلٍ  موسٌق

َفديّ الرسابل الواردة فً )تراجم( حفلت نصوص وقد  ٌّة متعّددة، سنتناول  الصَّ بعناصر إٌقاع

ْجع: وهً أظهرها، على نحو موجز،  قابلة.، والطباق والم، واالقتباس والتضمٌن، والجناسالسَّ

ْجع -ٔ الس 
(2ٙٓ): 

ْجع فً الكبلم المنثور عن طرٌق توافق الفواصل على حرؾ واحد ، وال شّك أّن (2ٙٔ)ٌتّم السَّ

ْجع  ٌّة كبٌرة فً بناء النصوص وتحقّق اإلٌقاع فٌها، إذ إنَّ اإلٌقاع ٌتحقّق فً السَّ للسجع أهم

ٌُقال  -بالوقوؾ على تلك الفواصل ، فاألسجاع  ٌّة على سكون األعجاز  -كما  مبن
. وللسجع (2ٕٙ)

، (2ٖٙ)مقاطع الكبلم وتنمٌقه، إذ إنَّ األصل فٌه هو االعتدال فً  دور كبٌر فً تزٌٌن الكبلم

 لٌسهل على األذن حفظه وتردٌده ، وتهتّز له النفوس وتطرب.

ًّ فً النصوص موضوع الدراسة  ، وال نبالػ إن قلنا: ال (2ٙٗ)ولقد كان للسجع حضور جل

ْجع، ولنؤخذ مثاالً على ذلك  َفدّي من السَّ تكاد أن تخلو رسالة واردة فً كتب )التراجم( للصَّ

" كتب هللا منها:  أصابه، رمدٍ  من ٌشكو الفاضل القاضً إلى كلْ المُ  ناءسَ  ابنالرسالة التً كتبها 

الخطاب والحكمة، وأسبػ علٌه  فصل وآتاه ،وعلى عدّوه النِّقمة ،الرحمةَ لموالنا على نفسه 

وحتى تخلََع أطواَقها  ،وأدام هللا أٌاَمه حتى تطٌَر من آفاقه النعائم ...كما أسبػ به النعمة

لَ من منازلها النجوم  العواتم   ،الحمائم   ا الخواتم... ،وحتى تنز  ٌّ  خدمته   وحتى تسق َط من كّؾ الثر

 تعاقبت أن وبعد األمد، علٌه وطال قلب ه قسا أن وبعد الرمد، قبضة فً عٌنه َحَصلَتْ  أن بعد

َجت أن وبعد الَكَمد، ودمعة األلم َدمعة   الَدمعتان فٌها  منها وأصبحت المإَصدة، هللا نار   علٌها أ جِّ

دة ، عمد   فً ر أن وبعد ممد  ، وثمانٌةَ  لٌال   سبع اآلالم علٌها هللا سخ  ام  ٌّ  سنٌن سبع   وهللا   وكؤنها أ

بَ  ،َدفعَتٌن واحد أسبوع فً فَصدَ  أن وبعد، أعوام وثمانٌة    ألجل وكاد مّرات ثبلثَ  الم سه ل وَشر 

ْجع راخا   الدار مؤل أن وبعد مّرتٌن، وٌقول ٌكذب ةالس   كلمه أن وبعد صٌاحا ، الجار وأقلق ،ص 

                                                           
 . ٖٗٔ:  : فلسفة اإلٌقاع فً الشعر العربًٌنظر (2٘1)
  . 11ٌٔنظر: مبادئ النقد األدبً :  (2٘1)
 .ٕ٘ٔ علم البدٌع : -العربٌة فً الببلؼة ، و 1٘ٔ/ٌٔنظر: المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر :  (2ٙٓ)
 . ٙٓٔالتلخٌص فً علوم الببلؼة: ٌنظر:  (2ٙٔ)
 . 2ٓٔ: التلخٌص فً علوم الببلؼةٌنظر:  (2ٕٙ)
 .12ٔ/ٔ: المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر : ٌنظر (2ٖٙ)
ٌّات: 2ٕٖ /ٗ، 1ٕٔ /ٌٕنظر: أعٌان العصر وأعوان النصر:  (2ٙٗ)  .ٖ٘ /ٖٔ، 2ٙٔ /1، والوافً بالوف
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فاها الَعمى راحا ، وخاطبه ش  َبر، العبرات بعٌنه مّرت أم وبعد ص   الَقَذى من قذفت أن وبعد والع 

 .(2ٙ٘) " ...بَشَرر الدموع من ورَمت برماد  

ة سجعات، ٌُلَحظ على هذا النّص أنَّ الكاتَب لم ٌلتزم فٌه سجعة واحدة ، بل نراه ٌتنّقل  بٌن ِعدَّ

الحمابم، ، والنعابم)( فً المٌم(، و)النعمةو، والحكمة، النِّقمةالرحمة، و) ( فًالتاءهً: )

دةً ، والمإَصدة( فً )التاء(، )الَكَمد، واألمد، والرمد) ( فًالدالو) ، والعواتم(،الخواتمو (، ممدَّ

ٌّام، و( فً المٌمو)  ،ُصراخاً )( فً األلؾ(، و)مّرتٌن، وَدفعَتٌن( فً )النون(، و)أعوام)أ

ْجعات فإنَّ الكاتب قد َشَرر، والِعَبرفً ) )الراء((، وُصراحاً ، وصٌاحاً و (. وبهذا التعّدد فً السَّ

 أضفى على نّصه إٌقاعاً متنّوعاً، ومنحه حٌاة أكثر، وتؽٌٌراً لكسر الرتابة.

ْجع، ففً  كما أّن الكاتب لم ٌلتزم سجعًة واحدًة فكذلك لم ٌلتزم نوعاً محّدداً من أنواع السَّ

على وزن واحد، فضبلً عن  األلفاظنراه ٌوازن بٌن هذه  ، والعواتم(الخواتمالحمابم، و، والنعابم)

ْجع المتوازي ٌُسّمى بالسَّ ما نجده بٌن  . ونظٌره(2ٙٙ)اتفاقها فً الحرؾ األخٌر منها، فٌتحقّق ما 

، األمد، والرمد)، وبٌن األلفاظ ، والعواتم(الخواتمالحمابم(، وكذلك بٌن لفظتً )، والنعابم)لفظتً 

ٌّام، و وبٌن لفظتً(، الَكَمدو  ،ُصراخاً )وبٌن األلفاظ (، مّرتٌن، وَدفعَتٌن(، وبٌن لفظتً )أعوام)أ

ْجع مقصوداً؛ ذلك أّنه ٌنماز ُصراحاً ، وصٌاحاً و (، ورّبما ٌكون مٌل الكاتب لهذا النوع من السَّ

، وألّنه ٌسّهل للكاتب توظٌؾ هذا النوع من (2ٙ2)باالعتدال، وهو ما تمٌل إلٌه النفس وتطرب

ْجع، مّما  ْجع فً رسالته إْن كانت طوٌلة، فالرسابل الطوٌلة بها حاجة إلى طول النفس فً السَّ السَّ

 على الكاتب وٌمّكنه من االستمرار معه طوٌبلً، وهو ما حصل فً هذه الرسالة الطوٌلة.ٌسهل 

دةً ، والمإَصدةلفظً ) أّما فً َفاً (وَشَرر الِعَبر،)(، وفً لفظً ممدَّ ْجع ُمَطرَّ ، (2ٙ1)، فقد كان السَّ
 إذ اختلفت الكلمتان، فً كلٍّ منهما، وزناً واّتفقت فً الحرؾ األخٌر.

ٌَت فقر ْجعات، واالنتظام فً  -فً أكثرها  -ات هذا النّص وقد ُبن على االعتدال فً السَّ
ْجع القصٌر ًّ فً النّص وٌمنحه رونقاً (2ٙ1)طولها، فهً من السَّ ٌُحّقق التنؽٌم الموسٌق ، وهذا مّما 

ٌّاً خالٌاً من التصّنع والتكلّؾ، إذ كلّما تكون الفقرات أقصر،  ْجع فً النّص عفو وجماالً، فجاء السَّ
 . (22ٓ)كلّما ٌكون الصوت أكثر قرباً ووضوحاً، وخبلفه إذا كانت الفقرات طوٌلة

ٌُلَحظ  وعلٌه فقد كان للسجع دوراً مهّماً فً األداء اإلٌقاعً للرسابل موضوع الدراسة، وّمما 
اً )بٌن فاصلتٌن فقط(، وإّنما تعّدى إلى  ٌّ ْجع فٌها لم ٌكن ثناب على نصوص هذه الرسابل أّن السَّ

  . (22ٔ)الفواصل الكثٌرة

                                                           
ٌّات :  (2ٙ٘)  . 1ٖٔ/2ٕالوافً بالوف
ْجعوهو أن تكون الكلمتان األخٌرتان من  (2ٙٙ) ن فً الوزن وفً الحرؾ األخٌر منهما، مع وجود السَّ ٌْ ِفَقَت ن متَّ ٌْ َت

 . ٔٔٗ/ٕاختبلٍؾ فٌما قبلهما فً األمرٌن، أو فً أحدهما. ٌنظر: خزانة األدب وؼاٌة األرب : 
 .2ٕٕ/ٔالكاتب والشاعر : ٌنظر : المثل السابر فً أدب  (2ٙ2)
ن فً الحرؾ األخٌر. ٌنظر: خزانة  (2ٙ1) ٌْ هو أن تكون الكلمات األخٌرة من األسجاع مختلفة فً الوزن، متفَقَت

 . ٔٔٗ/ٕاألدب وؼاٌة األرب : 
ْجعوهو  (2ٙ1) علم  -ً الببلؼة العربٌةعشرة، فبل ٌزٌد علٌها. ٌنظر: ف إلىالمإلّؾ من ثبلثة كلمات  السَّ

 .ٕٕٕ:البدٌع
ٌّة ألبً طاهر محمد بن ٌوسؾ السرقسطًٌنظر (22ٓ) ٌّة، )دكتوراه(:  -: المقامات اللزوم  .ٖٗدراسة أسلوب
ٌّات: ٕٔٙ/ٖ، 22-2ٙ/ٌٔنظر: أعٌان العصر وأعوان النصر:  (22ٔ)  .1ٖٕ/ٕٕ، ٖ٘/ٖٔ، والوافً بالوف
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 :(22ٕ)الجناس  -ٕ

قد حقّق الجناس حضوراً فاعبلً ومإّثراً فً نصوص الرسابل الواردة فً )تراجم( ل

َفديّ ال صَّ
تلّمس هذا الحضور، ومعرفة دوره وتؤثٌره فً بناء هذه الرسابل، عن  ٌمكنو ،(22ٖ)

ٌّة متماثلة(، واألخرى: بنٌة عمٌقة طرٌق  تقسٌم الجناس على بنٌتٌن، أحدهما: بنٌة سطحٌة )صوت

ًّ فً  اً، فالتماثل الصوت ٌّ ٌّاً وتتخالؾ دالل ٌّة ؼٌر متماثلة(، إذ تتوافق الكلمات المتجانسة صوت )دالل

ٌّة ٌقود  ٌّة التً االختبلؾ فً البنٌة العمٌقة للنّص، وبهذا تتكاثر المنبّ  إلىالبنٌة السطح هات التعبٌر

ٌّة الصٌاؼة   .(22ٗ)تإّكد شعر

الملك الصالح  إلىكتبها القاضً الفاضل عن الملك الناصر ما نجده فً رسالة  الجناس ومن

ا دهمه من ألم إن  تعاطً الخادم اإلبانة عمّ ..." إسماعٌل ٌعزٌه بوالده نور الدٌن محمود، ٌقول: 

، حاضر   قلب   إلىاحتاج  ،صٌبةالقلوب بالسهام الم  صٌبة التً رمت والم   ،الفجٌعة الفظٌعة

، وبنان   وبٌان    .(22٘) " ...القلوب بؤسرها فً أسرهاو، وهٌهات ن جار   جار 

ٌُلَحظ على هذا النّص أّنه ٌنضوي على  عّدة، َتَحّقَق أّولها عن طرٌق مجانسة  جناساتفما 

فاللفظتٌن اتفقتا فً جمٌع ، (22ٙ)(، وهو جناس الحقفظٌعةو) (فجٌعةالكاتب بٌن لفظتً )

الحروؾ عدا الحرؾ الثانً فقد كانتا مختلفتان فٌه، وهو )الفاء( فً األولى، و)الظاء( فً 

، فالفاء صوٌت رخٌو مهموٌس، والظاء  ًّ الثانٌة، وهما حرفان متباعدان فً مخرجهما الصوت

التنّوع فً اإلٌقاع ، وٌقّدم هذا التباعد نؽمات مختلفات فً النّص، ُتَحقُّق (222)صوٌت مجهور

. ًّ  الموسٌق

( بٌانومن الجناس الوارد فً النّص أٌضاً، ما نجده فً مجانسة الكاتب بٌن لفظتً )

ؾو)بنان  ، إذ تشابه اللفظان فً الكتابة واختلفا فً نقط الحرؾ الثانً.(221)(، وهو جناس ُمَصحَّ

وفً تكرار كلمة )المصٌبة( ما ٌضفً على النّص رونقاً وجماالً، فقد جانس الكاتب بٌن 

لفظتً )المصٌبة( األولى وهً من المصابب، و)المصٌبة( الثانٌة وهً بمعنى الصاببة، مجانسة 

اً عن طرٌق هاتٌن  ٌّ تاّمة مماَثلة، وكؤّنه أراد بهذه المجانسة أن ٌحقّق تنؽٌماً، ونسقاً صوت

ٌّاً جمٌبلً، فضبلً عن أّن األسماع تطرب اللفظ تٌن، فتكرار لفظ )المصٌبة( ٌفرض جّواً موسٌق

 . (221)للنؽم الواحد، والعٌون ترتاح للرسم الواحد 

ونظٌر هذه المجانسة نجده فً تكرار كلمة )أسرها(، فقد جانس الكاتب بٌن لفظتً )أسرها( 

ا أو حبسها، وهنا تكمن الضربة التً حّققها األولى بمعنى كلّها، و)أسرها( الثانٌة بمعنى قٌده

                                                           
جرس األلفاظ ، و1٘ٔ/ٕالطراز ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز : ، ؤٕٖ: الصناعتٌن :ٌنظر (22ٕ)

 .1ٕٗوداللتها فً البحث الببلؼً والنقدي عند العرب : 
ٌّات: ٓ٘/٘، 1ٓٗ/ٗ، ٕٕٔ/ٌٕنظر: أعٌان العصر وأعوان النصر:  (22ٖ)  .1ٖ/ٖٔ، ٕٕٗ/ٔ، والوافً بالوف
ٌّة قراءة أخرى : ٌنظر (22ٗ)  .2ٖٖ -2ٕٖ: الببلؼة العرب
ٌّات:  (22٘)  . ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٕ٘الوافً بالوف
وهو ما اختلؾ فٌه اللفظان المتشابهان فً نوع حرٍؾ واحد منهما، مع تباعدهما فً المخرج الصوتً،  (22ٙ)

ٌّة وتطورها:  .22-2ٙ/ٕ ٌنظر: معجم المصطلحات الببلؼ
 . ٓ٘،  1ٗ: اللؽوٌة األصوات (222)
ٌّة وتطورها: (221)  .2ٓ/ٕ ٌنظر: معجم المصطلحات الببلؼ
ٌّة فً عصر بنً األحمر: الرسابل  -ٌنظر: النثر األندلسً (221)  .2ٗالسلطان
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الكاتب عن طرٌق الجناس، إذ قّدم لفظٌن مختلفٌن على مستوى المعنى العمٌق )الداللة(، 

ًّ )الموسٌقى(، وعلٌه َفلَْم ٌكن تكرار هذه المفردات  متشابهٌن على مستوى المعنى السطح

وع من الجناس على النصِّ من تناسٍب اعتباطاً، بل كان مقصوداً من الكاتب؛ لما ٌضفٌه هذا الن

. ًّ ًّ وعمٍق دالل  موسٌق

َفدّي إلى  على  الموصلً بن الدٌن شمسومن الجناس أٌضاً، ما ٌّتضح فً جواٍب كتبه الصَّ

 عومتّ  ...ؾ الكرٌم فانتصب له قائما  على الحالورود المشر   ًوٌنه"  رسالة له، إذ ٌقول: 

 .(21ٓ)..."ؾْ حَ بظبلل هاتٌك الهداٌا الفاخرة والتُّ  ؾَ حَ ؾ، والتَ رَ ه بتلك الط  فَ رْ طَ 

بمعنى األحادٌث الطرٌفة،  (ُطَرؾبمعنى النََّظر، و) )َطْرؾ(فقد جانس الكاتب بٌن لفظتً: 

َفاً  ، وقد الحركات فً تواختلف ،وترتٌبها الحروؾ رسم فً، إذ اّتفقت الكلمتان (21ٔ)جناساً ُمَحرَّ

ٌّة(.   أّدى هذا االختبلؾ فً الحركات إلى االختبلؾ فً البنٌة العمٌقة للنصِّ )الدالل

( وهً كّل ما له قٌمة التَُّحؾْ )وبمعنى تؽّطى ،  (لَتَحؾَ اِ ومنه مجانسة الكاتب بٌن لفظتً: )

ٌّة ٌّة وفن ٌّة ال) سطحٌةالبنٌة ال فًجناساً تاّماً ُمْسَتْوَفى، إذ اّتفقت الكلمتان  ،(21ٕ)أثر ، متماثلة(الصوت

ٌّة ؼٌر العمٌقة )البنٌة واختلفت فً ال فاألولى فعل والثانٌة اسم، وال شّك فٌما لهذا  متماثلة(الدالل

ًّ وثروة لؽوٌة واالختبلؾ من دور كبٌر فً  ًّ ترتاح له منح النّص تعّدد دالل وقع موسٌق

ٌّةتماثل حروفها فً التكرار الكلمة مرتٌن، مع ٌنتج كّل هذا عن طرٌق األسماع، و  ،بنٌة السطح

 واختبلفها فً المعنى العمٌق.

 :(21ٖ)االقتباس والتضمٌن  -ٖ

َفدّي على االقتباس من القرآن لقد حرص أكثر كّتاب الرسابل  الواردة فً )تراجم( الصَّ

 كان القرآن الكرٌم، وما ٌزال، أنموذجاً سامٌاً ٌحاول الكّتابالكرٌم والحدٌث النبوّي الشرٌؾ، إذ 

 بصورة أخرى، واإلفادة منه.  أن ٌقتربوا منه بنصوصهم، عن طرٌق تشكٌله

اً  النبويّ  والحدٌث الكرٌم القرآن منٌمّثل االقتباس و ٌّ من أركان الرسابل موضوع  ركناً أساس

ٌّة جاء كثٌراً  ٌّة(21ٗ)الدراسة، لكّنه مع اآلٌات القرآن فإّن االقتباس منها  (21٘)، خبلفاً لؤلحادٌث النبو

ٌّة، وقد اتخذ كّتاب هذه الرسابل وجهٌن فً اإلفادة منهما، اآلٌات اقتباس كان أقّل بكثٌر من  القرآن

من دون إجراء أّي تؽٌٌر فٌها، وٌكون اآلخر:  ٌتمّثل أحدهما: بإٌراد اآلٌات واألحادٌث بنّصها

 .(21ٙ)بحلّها مع الحفاظ على شًٍء من ألفاظها 

                                                           
ٌّاتال (21ٓ)  .ٕ٘ٓ/ٔ:  وافً بالوف
 .12/ٔ: األرب وؼاٌة األدب خزانة". الحركات فً واختلفا وترتٌبها الحروؾ عدد فً ركناه اتفق ما وهو" (21ٔ)
 .1ٕ(: أتحؾٌنظر: المعجم الوسٌط، مادة ) (21ٕ)
معجم المصطلحات ، ٘ٔٔ: التلخٌص فً علوم الببلؼة  ،1ٕٔ/2 : األدب فنون فً األرب نهاٌة: ٌنظر (21ٖ)

ٌّة وتطورها:  . ٕٓٙ/ٕ، 2ٕٓ/ٔ الببلؼ
ٌّات : لمزٌد من األمثلة، ٌنظر:  (21ٗ) أعٌان العصر ، وٓٙ/1ٕ، ٕٗٔ/1ٔ، 2ٕٔ/ٙ، ٕٕ٘/ٔالوافً بالوف

 .1ٖٔ/ٖ، ٖٔٗ/ٔ وأعوان النصر:
ٌّات : لمزٌد من األمثلة، ٌنظر:  (21٘)  .ٕٔٙ/٘ أعٌان العصر وأعوان النصر:، و1ٕٓ/ٖٔ، 1٘/2الوافً بالوف
 .ٖٕٖ/ٕ، ٕٙٔ/ٔ: والشاعر الكاتب أدب فً السابر المثل: ٌنظر (21ٙ)
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ومّما ورد على المعنى األّول من االقتباس مع التنبٌه لوجود اآلٌة، ما نجده فً توقٌع كتبه 

ًّ الكاتب لقاٍض اسمه ٌوسؾ:   ما تحقٌق إلٌنا بهجرته المستوجب هألن  " كمال الدٌن بن العجم

{{ اه  وَ ثْ مَ  ًم  ر  كْ أَ :}}الشرٌفة لشٌمنا قٌل مصر مد  قَ  الم   الذي الفضل ٌوسؾ هوأن   نواه،

 قال ما منها له تعالى هللا وأنجز صدقا ، حّولناه ما األمانً من أحبلمه وأرته ،[ٕٔ]ٌوسؾ:

 .(212) "[...ٓٓٔ{{]ٌوسؾ:ا  ق  حَ  ًبّ رَ  اهَ لَ عَ جَ  دْ قَ  ل  بْ قَ  ن  م   ايَ ٌَ إْ ر   ٌل  و  ؤْ تَ  ذاهَ }} :معه

اً، أحدهما اآلٌة:  ٌّ  أَْكِرِمً}}إذ اقتبس الكاتب فً هذا النّص آٌتٌن كرٌمتٌن اقتباساً نص

ٌَايَ  َتؤِْوٌلُ  َهذا}}، والثانٌة {{َمْثَواهُ ، مع محاولته االلتزام بتوافق الفواصل على حرٍؾ {{...ُرْإ

اعد على تحقٌق إٌقاع واحد، هو )الهاء( فً )نواه، ومثواه(، و)األلؾ( فً )صدقاً، وحّقاً(، مّما س

 ًّ  جمٌل، أسهم فً بناء النّص.موسٌق

َفدّي بعد  كتبها رسالة فً ورد ماومن االقتباس النّصً للحدٌث النبوّي  أحدهم إلى الصَّ

 ٌا... معاد إلى كلرادّ  القرآن علٌك فرض الذي إن  "  :ٌقولخروجه من القاهرة إلى صفد، 

 الخٌرة وكان إال قضاء من مإمن المرئ هللا قضى ما)): وسلم علٌه هللا صلى قوله تذكر موالنا

 كان فشكر سراء أصابته وإن له خٌرا   كان فصبر ضراء أصابته إن ذلك، من قضى فٌما له

 .(211) ((*... "للمإمن إال ولٌس له، خٌرا  

، وبصورة تجعله مإتلفاً مع النّص المقَتَبس له،  ًّ فقد اقتبس الكاتُب الحدٌَث النبوّي بشكٍل نص

َفدّي، وفً تذكٌره بالحدٌث الشرٌؾ الذي ٌحّث  إذ إنَّ الكبلم كان فً الدعاء بالعودة السالمة للصَّ

 على الصبر وشْكر هللا فً الضّراء والسّراء.

ٌّة واألحادٌث  أّما الوجه اآلخر من االقتباس، والذي ٌقوم على اقتباس معانً اآلٌات القرآن

ٌّة وإٌرادها فً نصوص الرسابل، ف َفدّي إلى  من أمثلته ما ورد فًالنبو التقرٌظ الذي كتبه الصَّ

ًّ على كتابه )الرحلة الثانٌة إلى مصر(، وفٌه ٌقول:  على هذا  وقفت  " نجم الدٌن أبو الخٌر الدهل

طرؾ فاتر  والسحر الذي ما نفث مثله فً أحشاء العشاق كلُّ  ...القرٌض رّ السلك الذي جمع د  

ه اختٌار مرٌض، واألدب الذي لو حاوله شاعر لوقع منه فً الطوٌل العرٌض، ألنّ  وال جفن  

ع الفضبلء ٌمتّ  تعالىفاهلل ... هلً الحرٌريال نجم الدٌن سعٌد الدِّ الشٌخ اإلمام الرحال الجوّ 

ة ال مقطوعة وال ممنوعة، بمنه وكرمه إن نة، ومحاسنه التً هً كفواكه الجنّ بفوائده المدوّ 

 .(211)"عالىتشاء هللا 

 قول ٌتمّثل فً، ة من دون اإلشارة إلٌهاقرآنٌّ  ةففً هذا النّص نلحظ ورود اقتباس من آٌ

(، وهو اقتباس من قوله ممنوعة وال مقطوعة ال الجّنة كفواكه هً التً محاسنهالصفدّي: )

، والمعنٌان هنا ٌصّبان [ٖٖ-ٕٖ: الواقعة{ ]{ َمْمُنوَعةٍ  َوالَ  َمْقُطوَعةٍ  الَّ  ،َكثٌَِرةٍ  َوَفاِكَهةٍ  }}تعالى: 

 فً الؽرض الربٌس الذي من أجله ُكتبت الرسالة، وهو المدح والثناء، والدعاء بزٌادة الفابدة.

                                                           
ٌّات (212)  .٘ٗ/2 :الوافً بالوف

 .2ٖٗ /1ٖ:  1ٕٖٕٗحنبل ، رقم الحدٌث  بن أحمد اإلمام ٌنظر: مسندوجدنا الحدٌث بصٌؽة مختلفة قلٌبلً. * 
 .1ٕٖ/ٗأعٌان العصر وأعوان النصر:  (211)
، والوافً  ٖٖٙ/٘،  11ٗ/ٗ،  2ٖٙ/ٖولبلستزادة، ٌنظر:  .1ٓٗ/ٕ:أعٌان العصر وأعوان النصر  (211)

 .2ٗ-2ٖ/ٕٕ،  ٕٓٔ/1ٔ،  1ٖٓ/ٖٔ: بالوفٌات
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ٌّة ما نجده فً رسالة كتبها  شهاب الدٌن محمود بن سلٌمان ومن أمثلته مع األحادٌث النبو

الخٌل التً وجد الخٌر فً " وٌنهً وصول ما أنعم به من : أهدٌت إلٌه  فً وصؾ خٌل الحلبً

ٌ   ،نواصٌها  .(21ٓ) عتصم فً الوؼى بصٌاصٌها... "واعتّد حصنها حصونا  

ُر ٌشٌر الكاتب فً هذا االقتباس إلى قول الرسول:  ٌْ ُل َمْعقُوٌد ِفً َنَواِصٌَها اْلَخ ٌْ ْوِم  إلى" اْلَخ ٌَ

اَمِة " ٌَ اْلِق
صؾ متوافقاً مع معنى النّص، ومتبلبماً مع ؼرضه المتمّثل بو ، وقد ُجعل اإلقتباس(21ٔ)

ْجعات. الخٌل ًّ على توافق السَّ  الُمهداة وتعظٌم أمرها، وجاء ذلك بؤسلوب جزل، مبن

موضوع الدراسة على االقتباس من اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث حرص كّتاب الرسابل كما 

اً، فً رسابلهم (21ٕ)الشعرالشرٌفة، فقد حرصوا أٌضاً على تضمٌن  ٌّ ، سواء أكان التضمٌن نص

أو عن طرٌق حّل المنظوم وتضمٌن معناه. ومن تضمٌن األشعار بصٌؽتها ولفظها ما نجده فً 

، ومنها: أصابه د الذيمَ رَّ فٌها ال ٌشكو الفاضل القاضً إلى كلْ المُ  ناءسَ  ابنكتبها الرسالة التً 

ق َمر  َمعْ  بن جمٌل علم ولو"...  ]الطوٌل[:قوله فً محبوبته على دعا امَ لَ  الَقَذى أَذى رَ ادم 

رِّ  وفً    بالَقذى ب َثٌَنةَ  َعٌَنً فً هللا   رمى ح   أْنٌاب ها من الؽ  بالَقواد 
(49ٖ) " (21ٗ). 

ه بٌتاً من الشعر، من دون أن ٌتؽافل عن اإلشارة إلى قابله.  فقد ضّمن الكاتُب نصَّ

فمثاله ما ٌّتضح فً رسالة كتبها ناصر الدٌن بن عبد الظاهر فً وصؾ  أّما حّل المنظوم

ر وكٌؾ ال وهً على نهج التبصّ  طرق الهداٌة وأشار، ودل   إلىا هَ ج  لُّ بَ تَ  ؤ بنان  مَ وْ أَ  "...شمعة: 

 . مضّمناً نّصه بٌت الخنساء المعروؾ فً رثاء أخٌها: (21٘)"...فً رأسه نار م  لَ عَ 

 (21ٙ)"  نارُ  رأِسهِ  فً َعلَمٌ  َكؤّنهُ       ِبهِ  الـُهداةُ  لََتؤَتمّ  َصخراً  وإنّ " 

، بل حاول الكاتب حّل البٌت الشعرّي وإذابته فً النّص، انطبلقاً من دون التنبٌه على قابله

من الشبه الحاصل بٌن صورة الشمعة التً ٌصفها وٌتحّدث عنها، وبٌن صورة َصْخٍر الذي 

 شهرة واالرتفاع واالهتداء به َكؤّنه َجَبٍل عظٌٍم فً رأسه نار.وصفته الخنساء بؤّنه من ال

فً رسابلهم، وضّمنوها الشعر، فقد  اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث الشرٌفةكما اقتبس الكّتاب 

، ومنها ما ورد فً رسالة كتبها ابن زٌدون إلى الملك (212)ضّمنوها أٌضاً الكثٌر من األمثال

                                                           
ٌّات (21ٓ)  .12ٔ/ٕ٘ :الوافً بالوف
 .2ٔٔ /1:  ٕٓٔ٘حنبل ، رقم الحدٌث  بن أحمد اإلمام مسند (21ٔ)
ٌّات : لمزٌد من األمثلة، ٌنظر:  (21ٕ)  أعٌان العصر وأعوان النصر:، و21ٔ/ٕ٘، 1ٗ/ٙٔ، ٓٔٔ/1الوافً بالوف

ٔ/ٖٗٓ ،ٗ/ٙٙ1 ،٘/ٕٕٗ. 
 .1ٙدٌوان جمٌل بثٌنة: ٌنظر:  (21ٖ)
ٌّات:  (21ٗ)  .1ٖٔ-1ٖٔ/ 2ٕالوافً بالوف
ٌّات (21٘)  .1ٗ/ٙٔ: الوافً بالوف

 .2ٖٗ/ 1ٖ:  1ٕٖٕٗرقم الحدٌث * وجدنا الحدٌث بصٌؽة مختلفة قلٌبلً. ٌنظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، 
 .ٙٗدٌوان الخنساء:  (21ٙ)
ٌّات :  (212)  أعٌان العصر وأعوان النصر:، وٕٙ/ٕ٘، 1ٕ٘/٘ٔ، 1ٖٕ/ٖلمزٌد من األمثلة، ٌنظر: الوافً بالوف

ٖ/ٗ٘٘ ،ٗ/ٖ٘ٔ ،٘/ٕٖٓ. 
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 الزبى، السٌل بلػ حنانٌك" د أن نقم علٌه وحبسه، ومنها: األندلسً ابن جهور ٌستعطفه بع

 .(211) " ...وكفى به حسبً ما ونالنً

ه   ٌبلػ ٌضرب لؤلمر وهو مثل، (211)(الزبى السٌل بلػ) العرب: قولفقد ضّمن الكاتُب نصَّ

، مازجاً المثل مع ؼرضه المتمّثل باالستعطاؾ والترقٌق للخبلص مّما الشدةو الصعوبة فً ؼاٌته

ْجعة وقصر الفاصلتٌن على سبك  فٌه من المحنة والشّدة. وقد ساعد هو انسجام قافٌة المثل مع السَّ

ٌّاً هادباً ٌستدعً ا  ه.ْسِتْرحاموا ابن جهور ْسِتْرضاءالنّص، واعطابه إٌقاعاً موسٌق

وٌبدو أّن االقتباس من القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ، والتضمٌن من األشعار واألمثال، 

عن طرٌق إذابة النصوص المقتبسة من دون اإلشارة إلٌها فً نصوص الرسابل الواردة فً 

َفدّي، كان  ٌّة أجدى)تراجم( الصَّ مع اإلشارة  وأفضل بكثٌر مّما ورد عن طرٌق اإلفادة النص

اقتباساً أو تضمٌناً، فالكاتب حٌن ٌقتبس أو ٌضمن نّصه نّصاً آخر كؤّنه ٌحاول بهذا والتنبٌه ، 

 وٌمنحها معاٍن ؼٌر معانٌها. الفعل أن ٌلبس النصوص المقَتَبَسة لباساً جدٌداً، وٌطّوعها لؽرضه،

 الطباق والمقابلة : -ٗ

 الطباق: - أ

ٌّة التً حفلت بها نصو ٌّة والمحسنات المعنو ص الرسابل الواردة فً من الظواهر اإلٌقاع

َفدّي:  ٌنِ  بٌن اْلَجْمع، الذي ٌعنً الطباق)تراجم( الصَّ ٌْ ، (1ٓٓ)الواحدة العبارة فً متقابلٌن معَن

 وٌإتى بهذا الجمع فً الكبلم ألداء وظٌفة ما فً إظهار معنى أو كشؾ مؽزى.

 الرسابلولّما كان للطباق وصوره المتضادة دور فً توكٌد المعنى وتثبٌته، فقد وّظفه ُكّتاب 

َفديّ ( تراجم) فً الواردة َفدّي إلى جمال  ما نجده فً هومنفً نصوصهم،  الصَّ رسالة كتبها الصَّ

 سإال   وإن اتفق اقتراب، فلكلِّ "...الدٌن بن نباتة جواباً على رسالته فً العتاب، إذ ٌقول: 

ا سقٌا رحمة ظمؤ إم   مناقشة وحساب، ولكلِّ  وكبٌرة   صؽٌرة   ، ولكلِّ متاب   جرم   ، ومن كلِّ جواب  

، فقد ارتكزت الصورة فً هذا النّص القصٌر على أساس حشد (1ٓٔ) "...أو سقٌا عذاب

ٌّة،   متمّثلة بالمطابقة اإلٌجابٌة بٌن )السإال(األضداد، إذ ذكر الكاتب خمس ثنابٌات ضد

( رحمةو)ال (،سقًو)ال (ظمؤو)ال ،و)الكبٌرة( و)الصؽٌرة( ،و)المتاب( و)الجرم( ،و)الجواب(

ٌّة عذابو)ال ٌُحقّق داللة معنو (، لتعطً لنا هذه المطابقات صورة تعّج بالضد والتناقض، مّما 

ٌّة، والتً تعمل على  واضحة، لما للطباق من قدرة على شحن النّص بالحركات الثنابٌة الضد

 . (1ٕٓ)د معنى ما وإظهاره عن طرٌق خلق حالة من التضاد؛ لبٌان التماٌز بٌن المتضادٌنتؤكٌ

َفديّ  كتبهارسالة ونظٌره نجده فً   العتاب فً تهرسالبن ؼانم جواباً على  الدٌن بهاء إلى الصَّ

البٌضاء...  الٌدَ  منه فقابل الكرٌم المثال وورد... وأصٌل بكرة كل فً ٌرفعه دعاء بعد وٌنهً" 

                                                           
ٌّات :  (211)  .2٘/2الوافً بالوف
 .ٕٕٓ/ٔ:  األمثال جمهرة (211)
 -21: علم البدٌع -ً الببلؼة العربٌة فو ،2ٕٓالبٌان والبدٌع :  -ببلؼٌة فنون و ،2ٖٓ: الصناعتٌن :ٌنظر (1ٓٓ)

1ٓ. 
ٌّات :  (1ٓٔ) ، وأعٌان العصر ٓٗٔ/1ٔ، ٖ٘ٔ/2ٔ، 1ٙٔ/1لمزٌد من األمثلة، ٌنظر:  .ٕٕٗ/ٔالوافً بالوف

 .22ٕ/٘، 1ٖٔ/ٖوأعوان النصر: 
ٌّة الرسابل -األندلسً النثر: ٌنظر (1ٕٓ)  .12 :األحمر بنً عصر فً السلطان
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 فلو اآلمال؛ خٌبة صفاءها كدر ما نجح وؼرة أذٌال، علٌها للدجى لٌس صبح طرة منه وتلقى

 النهار بٌاض من سجى إذا الدجى سواد وأٌن... الشباب على المشٌب لفضل مثله وارد كل كان

 الحق نور وأٌن العذار، بدخان المسودة األصداغ من النقٌة الكواعب وجنات وأٌن انهار، إذا

 .(1ٖٓ) "الباطل...  ظلمة من

ًَ فقد ذكر الكاتب  ٌّة،  َثَماِن ل)بكرة( وهً  متمّثلة بالمطابقة اإلٌجابٌة بٌنثنابٌات ضد  أُوَّ

، و)أصٌل( وهو آخر النهار، ثّم بٌن )الصبح( و)الدجى(، و)الكدر( و)الصفاء(، النهار

ٌّة(  و)المسودة بدخان(، و)النور( و)المشٌب( و)الشباب(، و)السواد( و)البٌاض(، و)النق

اً، فؤّول النهار  و)الظلمة(، و)الحّق( و)الباطل( ٌّ ، وقد منح هذا الحشد لؤلضداد النصَّ إثراء دالل

 ٌجتمع مع آخره، والصبح مع ظبلم اللٌل... الخ.

 :(1ٓٗ) المقابلة - ب

ٌّة، لكّنه كان  لم تخُل نصوص الرسابل موضوع الدراسة من هذا النوع من المحسنات المعنو

ٌّةاإلعناصر قلٌل الورود جّداً قٌاساً بال َفديّ كتبها ال ومنه ما جاء فً رسالة األخرى، ٌقاع  إلى صَّ

، ٌمّجده فٌها وٌمدح قومه،  ًّ ًّ ٌحٌى بن إسماعٌل القٌسران  بنً ٌا فؤنتم ..."ٌقول: إذ القاض

 وأٌدٌكم صاعد... سعودكم ونجم هابط عاندكم من ونجم   خالد، جّدكم مثل فضلكم القٌسرانً

ًّ  من ؼٌركم ضرب إذا الذائب الذهب فً الببلؼة من تضرب  وبنان البارد، الحدٌد فً الع

 .(1ٓ٘) " ...جامد ؼٌركم وبنان   جائد فهو بالّندى ٌنهلّ  حسانكم

لقد ارتكز هذا النّص على المقابلة، فلم ٌقتصر على مقابلة واحدة، بل نجد أّن الكاتب قد ذكر 

 ، عّدة مقاببلت، وأّولها مقابلته بٌن حال بنً القٌسرانً فهم رفٌعً المستوى، ذوو سموٍّ وعلوٍّ

 ولكنة ؼٌرهم وحال من خالفهم فهم ذوو ضعٍة وانحطاط، ثّم ٌقابل بٌن ببلؼتهم وفصاحتهم،

ٌٌّو هم، ومن ثّم ٌقابل بٌن جودهم وعطابهم، وبخل ؼٌرهم ومنعهم العطاء، وقد استطاعت هذه َع

 المقاببلت أن تقّدم وصفاً دقٌقاً لحال الكاتب فً مٌله للممدوح وتبجٌله، على حساب مخالفٌه.

َفدّي، فً مقام مقارنته مع فً رسالة كتبها نظٌر هذا نجدهو ٌّد الناس إلى الصَّ  محمد بن س

 حالٌة تروع وحصاه   (1ٓٙ)مناز أخً بنهر أجتاز أو"...آخرٌن وترجٌحه علٌهم، إذ ٌقول: 

 فً ونافسهم التشبٌه، فً عاكسهم لكنه ٌبترد، أو ٌرد اإمّ  تطرد، وأمواجه فوردهالعذارى، 

ّر، كبلمه كبلمهم فاستعبد التموٌه،  من به جاإوا مما أنفس الحصى من به جاء ما وكان الح 

م وإن تؤّخر... الدرّ   .(1ٓ2) " ...فتؤّخروا وإن تقّدموا ، وتقد 

                                                           
ٌّات :  (1ٖٓ)  .ٓٙٔ/ٓٔالوافً بالوف
 .. 21ٖ/ٕأُُسِسها، وعلومها، وفنونها :  -الببلؼة العربٌة ، و ٕٗٗمفتاح العلوم : ٌنظر:  (1ٓٗ)
 .1٘٘/٘ أعٌان العصر وأعوان النصر : (1ٓ٘)
، الذي ُتْنَسب إلٌه األبٌات المشهورة: (1ٓٙ)  ٌشٌر الكاتب هنا إلى الوزٌر أحمد بن ٌوسؾ الَمَنازيُّ

 العمٌم النبت مضاعؾ وقاه      وادٍ  اءـــــالرمض ةلفح وقانا
 مـــالنظٌ العقد جانب فتلمس     العذارى حالٌة حصاه تروع    ومنها:

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔ: الزمان أبناء وأنباء األعٌان وفٌاتٌنظر:    
ٌّات: ، و1ٖٔ/ٖلمزٌد من األمثلة، ٌنظر:  .ٖٕٔ/٘ :أعٌان العصر وأعوان النصر (1ٓ2) ، 2ٖٔ/ٖٔالوافً بالوف

ٕ1/ٕٔٓ . 



ٔ1ٔ 
 

َفدّي من الكبلم  ٌلَحظ هنا أّن الكاتَب قد أورد مقابلتٌن فً النّص، فقد قابل بٌن ما جاء به الصَّ

َفدّي( و)تؤّخر ؼٌره(، ومّما ٌّتضح أنَّ هذا  الجزل، وبٌن كبلم ؼٌره، ثّم قابل بٌن ) تقّدم الصَّ

َفدّي وكبلم ؼٌره، وبٌن تقّدمه وت ؤّخر ؼٌره، قد عّزز البعد التكرار الذي أّكد التضاد بٌن كبلم الصَّ

  التنؽٌمً فً النّص ، وكان فً خدمة ؼرض المنشا.

ٌّن  َفدّي، تب ومّما سبق فإّن القراءة الدقٌقة لنصوص الرسابل الواردة فً كتب ) التراجم ( للصَّ

ٌّة التً تعاضدت مع بعضها البعض ، حّتى لٌجد القارئ  للقارئ أّنها كانت ثّرة بالمكّونات اإلٌقاع

ًّ ، فتحقّق مجتمعًة ؼرض ُكّتاب النصوص وما أن أ كثر النصوص تحوي أكثر من لون إٌقاع

ٌّة والحركة، لَتُكْون المكونات  ْسَعْوَن إلٌه من خبلل كتاباتهم، فكانت أكثر رسابلهم نابضة بالحٌو ٌَ

ٌّة بالنتٌجة، ركٌزة مهّمة أسهمت فً بناء أسلوب الرسابل الواردة فً )تراجم( الصَّ   َفدّي.اإلٌقاع
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 الخاتمة والنتائج

ال بّد لنا من وقفة ُتْجمل أهّم  فديفً كتب )التراجم( للصّ  بعد هذه الّرحلة الطوٌلة

 :النتابج التً توصل إلٌها الباحث. وهً

ٌّة  - ٌّة مهّمة تشّكل موضَع خبلٍؾ وجدٍل عند الدارسٌن، وهً قض التعّرض لقض

ٌّة التفرٌق بٌنهما. فقد  ق بٌنهما، ٌفرالى التالباحث لجؤ )األجناس واألنواع( وإشكال

 وعمد الى تطبٌق فهمه لهما عند قراءته لكتب )التراجم( للصفدّي.

، استطاع عن طر - ًّ ٌقهما أن ٌجمع بٌن التارٌخ كان الصفدّي ذا خٌال خصب وحّس فن

ٌّق. ًّ ش ٌّة وٌعرضها فً قالب قصص  والفن، إذ نجده ٌصوغ األخبار والحقابق التارٌخ

ٌّات كتب )التراجم( للصفدّي  ضّمت - ٌّة حاولمرو ً التارٌخ ها تلوٌنالصفدّي فٌ سرد

ٌُثري هذه الكتب باألدبمنه رؼبة ً، باألدب ، وهو مّما  ًّ ، فً إكساب كتبه الطابع األدب

ٌّة، وٌبعد  وٌضفً علٌها سمة اإلمتاع، وٌكسر الرتابة التً تتحقق مع الكتب التارٌخ

القارئ لها عن السؤم والملل، وللترفٌه عنه، وتحقٌق الشعور باإلمتاع واالنفعال 

 الوجدانً لدٌه.

 فهو ما، حدٍّ  إلى متباٌنة السردٌة األجناس فً الحدث فٌها تمظهر التً الطرٌقة كانت -

 .النادرة فً المؤلوؾ عن وبعٌد ، الحكاٌة فً تفصٌبلً  وأكثر الخبر، فً بسٌط

 والسبب والمناظــرة، والمقامة كالخطبة النثرٌة األجناس ببعض الصفدي اهتمام قلة -

 ولٌس الترجمة هو هنا الصفديّ  همّ  أن: منها أمور لعدة ٌرجع - اعتقادنا فً - هذا فً

 ما وانّ  المإلؾ لذابقة راجعة المسؤلة تكون قد أو جمٌعها، األدبٌة األجناس عرض

 فً تحٌا األجناس بعض أنّ  ومنها ، الترجمة ضرورة استدعتها أجناس من ذكره

 .أخرى عصور فً تتطور أو وتختفً عصور
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تعّدد وظابؾ األنواع ومقاصدها فً هذه الكتب بتعّدد مقام رواٌتها، وباختبلؾ األثر  -

ٌّة(، إذ كان ٌسعى الى تزوٌد الحاصل لدى متلقٌها، فمنها ما كانت  ٌّته )وعظ مقصد

ٌّة(، بحٌث ٌحقّق للمتلقً  األفراد بتجارب اآلخرٌن، ومنها ما كانت مقصدٌته )معرف

معلومات تؽذي فكره وتنّمً ذهنه، فتنقله من الجهل الى المعرفة، ومنها ما كانت 

ٌّته )إمتاعٌة( وذلك عن طرٌق خلق الشعور بالمرح والتفكه لدى الم  تلقً.مقصد

ٌّة  - ٌّة  أثرها فً الكشؾ عن التباٌن الموجود فً األنواع النثر كان للجداول االحصاب

ٌّة. ٌّة علم  وسٌادة أنواع على أخرى ألسباب منهج

ٌّةكان للقرآن الكرٌم حضوٌر فاعٌل فً بناء  -  .األنواع النثر

منحها ٌ، وهو ما فً كتب )التراجم(الواردة األنواع النثرٌة فً  اً تعّددوجد البحث  -

واحدة من خصابصها المهمة التً تتوجه فٌها للتنّوع وعدم االقتصار على نوٍع من 

وخاّصة  ،األنواعهذه البناء واختبلفه فً الكثٌر من  اً فًلحظنا تنّوع. كما دون ؼٌره

 فً األنواع المندرجة تحت جنس الرسابل.

والحكاٌات  من األخبار إّن احتواء كتب )التراجم( موضوع الدراسة على كثٌرٍ  -

ٌّة  ظهروالنوادر والرسابل، واإللمام بتقالٌد العرب وعاداتها، ٌ ٌّة المعرف لنا المرجع

الواسعة والشاملة للصفدّي، فضبلً عن المقدرة الكبٌرة على تلوٌن النصوص بنصوص 

 أخرى، مّما ٌساعد على الخروج من رتابة السرد.

ٌّة، العجٌب وأ ةالؽرٌببعض النصوص اشتمال كتب )التراجم( للصفدّي على  - ة أو المنام

ٌّة؛ أسهم فً  ، وحقق تنوٌع السرد فً هذه الكتبوعدم اقتصارها على النصوص الواقع

ٌّة فٌها.  السمة الترفٌه
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ٌّاً من حٌث عدد األخبار على  - هٌمنة الجنس الخبري فً كتب )التراجم( للصفدّي كم

ٌّة األجناس األخرى. و ٌّةبق هً  كتبهذه الأّن عابدة إلى هذه الهٌمنة الكبٌرة  مرجع

ٌّة، ترتكز بصورة كبٌرة على عنصر اإلخبار.  باألساس كتب تارٌخ

ٌّة إاّل إّنها تتفاوت  - ٌّات السرد شّكلت عناصر البناء السردي حضوراً واضحاً فً المرو

من حٌث الهٌمنة ، فالحدث كان المهٌمن على جنَسً الخبر والنادرة ؛ وذلك لسرعة 

ٌّة هً مركز العناٌة فً الحكاٌة ، فكانت هً السرد وإٌجازه ، ب ٌنما كانت الشخص

ٌّزا  الفاعل السردي التً تجّمعت علٌه األحداث ، أّما عنصري الزمان والمكان فقد تم

ٌّة فً الخبر والنادرة ، وشهدا تفصٌبلً فً الحكاٌة.  بالبساطة والزببق

ٌّة الواردة فً )تراجم( ال - َفدّي فً مراحل النشؤة تابع الباحُث بعض األنواع النثر صَّ

والتطور، ومنها التوقٌعات، فوجد أّنها بدأت موجزة وقصٌرة، وانتهت إلى رسابل 

 مكتملة البناء. 

ٌّة فً كتب )التراجم( للصفدّي ، وهذا ممّ  كبٌرٌ  كان للشعر دورٌ  - ا فً بناء األنواع النثر

فً  -ألبٌات الشعرٌة ٌساعد على شّدها ومنحها القوة فً تؤكٌد صحتها. فضبلً عن أّن ا

 مكّملًة للنثر فً أداء وظابفه. ُتعدّ  -أكثر األحٌان 

ٌّة الصورة كانت -  وسابل من مهّمة وسٌلةكتب )التراجم( للصفدّي رسابل فً  البٌان

 تشبٌه،: من البٌان علم أسالٌب ُمعتمدة والمشاعر، واألفكار المعانً عن التعبٌر

 من له لما الصور، هذه من األوفر الحظ للتشبٌه فكان وكناٌة، ومجاز، واستعارة،

 وتوضٌحه. المعنى تقرٌب فً كبٌر ودور فاعلٌة

ٌّة بالمكّونات الرسابل ثّرة كانت -  لٌجد حّتى ، البعض بعضها مع تعاضدت التً اإلٌقاع

ًّ  لون من أكثر تحوي النصوص أكثر أن القارئ  ُكّتاب ؼرض مجتمعةً  فتحقّق ، إٌقاع
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ْسَعْونَ  وما النصوص ٌّة نابضة رسابلهم أكثر فكانت كتاباتهم، خبلل من إلٌه ٌَ  بالحٌو

ٌّة المكونات لَتُكْون والحركة،  أسلوب بناء فً أسهمت مهّمة ركٌزة بالنتٌجة، اإلٌقاع

 .هذه الكتب فً الواردة الرسابل
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكرٌم. -

 األلؾحرؾ 

هـ(، دراسة وتحقٌق: ٕٕٖالبؽدادي )ت، البن ابً عون ابراهٌم بن محمد جوبة المسكتةاأل -

 .م11ٙٔ ،، القاهرةٔت والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌة، طمً احمد ٌوسؾ، عٌن للدراسا

، ٌٔدان، مطبعة العانً، بؽداد، ط: عبد الكرٌم زتة، محمد سعٌد العانً، قّدم لهاألجوبة المسك -

 .م11٘ٔ

، لمحمد بن عبد الؽفور لنثر ومذاهبه فً المشرق واألندلسنعة الكبلم فً فنون اأحكام ص  -

 .هـ٘ٓٗٔ، ٕن الداٌة، عالم الكتب، بٌروت، ط، تحقٌق: محمد رضواهـ(ٓ٘٘:عً )تالكبل

أخبار الحمقى والمؽفلٌن  ، جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي  -

 م. 11ٓٔ، ٔر مهنا ، دار الفكر اللبنانً، طوشرحه: عبد األمٌهـ(،  حققه 12٘)المتوفى: 

أدب الرسابل فً األندلس فً القرن الخامس الهجري ، فاٌز عبد النبً القٌسً ، دار البشٌر  -

 م .111ٔ،  ٔاألردن ، ط -للنشر والتوزٌع ، عمان 

 ، د.ت . األدب العربً فً األندلس ، عبد العزٌز محمد عٌسى ، مطبعة االستقامة ، مصر -

ٌّة األجناساألد - ، ان ، دار محمد علً الحامً ، تونس، فرج بن رمضب العربً القدٌم ونظر

 م .ٕٔٓٓ،  ٔط

األدب العربً وتارٌخه فً عصر الممالٌك والعثمانٌٌن والعصر الحدٌث ، محمود رزق  -

 م .  1٘2ٔسلٌم ، مطابع دار الكتاب العربً ، مصر ، 

ٌّة للنشر االدب الفكاهً، عبد العزٌز شرؾ، - ٌّة المصر ، ٔلونجمان، مصر، ط -الشركة العالم

 م.11ٕٔ

 م.112ٔ، ٘األدب المقارن، محمد ؼنٌمً هبلل، دار العودة ودار الثقافة، بٌروت، ط  -

، فّتاح كٌلٌطو ، دار توبقال للنشر، عبد الدراسة بنٌوٌة فً األدب العربً  -األدب والؽرابة  -

 م.ٕٙٓٓ،  ٖالمؽرب ، ط –الدار البٌضاء 

، ٘، طوالنشر والتوزٌع، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعةاألدب وفنونه، محمد مندور -

 م.ٕٙٓٓ

  مٕٗٓٓ، 1، عز الدٌن اسماعٌل، دار الفكر العربً، القاهرة، طدراسة و نقد -االدب وفنونه -

هـ( ، تحقٌق: عبد الحمٌد 2ٔٗأسرار الببلؼة فً علم البٌان ، عبد القاهر الجرجانً )ت:  -

 م . ٕٔٓٓ، ٔهنداوي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ، ط

دراسات نقدٌة، ٌاسٌن النصٌر، دار الشإون الثقافٌة  -اشكالٌة المكان فً النص االدبً  -

 .11ٙٔ، بؽداد، ٔالعامة، ط

أصل األنواع، تشارلٌس داروٌن، ترجمة: مجدي محمود الملٌجً، تقدٌم: سمٌر حنا،  -

  م.ٕٗٓٓ، ٔ، طالمجلس األعلى للثقافة، القاهرة
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اإلعبلن بالتوبٌخ لمن ذّم أهل التارٌخ، لئلمام شمس الدٌن محمد بن عبدالرحمن السخاوي )   -

هـ (، تحقٌق : المستشرق فرانز روزنثال ، ترجمة التحقٌق : الدكتور صالح أحمد  1ٕٓت: 

 م. 11ٙٔهـ /  2ٓٗٔالعلً ، مإسسة الرسالة ، بٌروت ، 

 -: علً أبو زٌد ح الدٌن خلٌل بن أٌبك الصفدي، تحقٌقصبل ،أعٌان العصر وأعوان النصر -

محمود سالم، دار الفكر المعاصر، بٌروت، ودار الفكر،  -محمد موعد  -نبٌل أبو عمشة 

 م. 111ٔ، ٔط  ،دمشق

 ت.د.، ٕلبنان، ط -الفرج األصفهانً، تحقٌق: سمٌر جابر، دار الفكر، بٌروت ونً، أباألؼا -

ٌّان التوحٌدّي، صححه وضبطه وشرح ؼرٌبه  - : أحمد أمٌن اإلمتاع والمإانسة، ألبً ح

 الحٌاة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت ، )د.ت( . ٌن، دار مكتبةوأحمد الز

ٌّة القدٌمة مع اعتناء خاص بكتاب   - ، ترجمه األمثال ألبً عبٌد، رودلؾ زلهاٌماألمثال العرب

، لبنان -مإسسة الرسالة، بٌروت  -، دار األمانة عبد التوابقه وعلّق علٌه: رمضان وحقّ 

 م .12ٔٔ،  ٔط

أمراء دمشق فً اإلسبلم، صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك الصفدي ، تحقٌق : صبلح الدٌن   -

 م.11ٖٔ، ٕالمنجد، دار الكتاب الجدٌد، بٌروت ، ط

ًّ  المحزون، وراحة المسجون أنس -  بعد:ت) الحلبً البحتري بن عٌسى الفتح أبو الدٌن، لصف

 . م112ٔ ،ٔط لبنان، -بٌروت صادر، دار الجادر، أدٌب محمد: تحقٌق ،(هـٕ٘ٙ

ٌّة   - دراسة فً السرد العربً القدٌم ، هٌثم سرحان ، دار الكتاب الجدٌدة  -األنظمة السٌمٌاب

 م .1ٕٓٓ،  ٔلبنان ، ط -المتحدة ، بٌروت 

نظرات فً النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبً ، طبلل حرب ،  -أولٌة النص   -

 م.111ٔ، ٔالحمراء ، ط -المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت 

 الباءحرؾ 

 .م11ٖٔ ،ٕطلبنان  -، مإسسة الوفاء، بٌروت ًبحار األنوار، الشٌخ محمد باقر المجلس  -

عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقٌق: الشٌخ محمد سوٌد ، مراجعة : البخبلء ، ألبً عثمان  -

 م .ٕٔٓٓ،  ٗمصطفى قّصاص، دار إحٌاء العلوم ، بٌروت ، ط

م محمد بن علً الشوكانً )ت: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لئلما  -

، ٔن، ط، تحقٌق: محمد حسن حبّلق، دار ابن كثٌر للطباعة والنشر والتوزٌع، لبناهـ(ٕٓ٘ٔ

 م .ٕٙٓٓ

ٌّة ، البدٌع -  م .11ٙٔ، تؤصٌل وتجدٌد ، منٌر سلطان ، منشؤة المعارؾ ، االسكندر

هـ( تحقٌق : وداد القاضً ، دار صادر، ٓٓٗ، البً حٌان التوحٌدي .)تالبصابر والذخابر -

 م.111ٔ، ٔبٌروت، ط

، منشورات فاعلٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم ، لإي حمزة عباس  –ببلؼة التزوٌر  -

 مٕٓٔٓ،ٔاالختبلؾ ، الجزابر ، ط
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أُُسِسها، وعلومها، وفنونها ، عبد الرحمن المٌدانً، دار القلم للطباعة  -الببلؼة العربٌة  -

 م .11ٙٔ،  ٔدمشق ، ط -والنشر والتوزٌع ، سورٌا 

ٌّة قراءة أخرى ، محمد عبد المطلب ، الشركة المص  - ٌّة العامة للنشرالببلؼة العرب  -ر

 م .112ٔ،  ٔان ، طلونجم

 -ببلؼة النادرة ، محمد مشبال ، دار جسور للطباعة والنشر والتوزٌع ، المملكة المؽربٌة  -

 م .ٕٔٓٓ، ٕطنجة ، ط

ٌّة العامة للكتاب ،  -  م .111ٔالبناء الدرامً ، عبد العزٌز حمودة ، الهٌبة المصر

ٌّة  ، سٌزاراسة مقارنة لثبلثٌة نجٌب محفوظ(بناء الرواٌة )د - قاسم ، مطابع الهٌبة المصر

 م .ٕٗٓٓالعامة للكتاب، سلسلة ابداع المرأة ، 

، شجاع مسلم العانً، دار الشإون الثقافٌة  -ٔ-البناء الفنً فً الرواٌة العربٌة فً العراق   -

 م.11ٗٔالعامة، بؽداد، 

مسلم  )الوصؾ وبناء المكان(، شجاع  -ٕ-البناء الفنً فً الرواٌة العربٌة فً العراق  -

 م. ٕٓٓٓبؽداد،  -ٔالعانً، دار الشإون الثقافٌة العامة، ط

البناء الفنً لرواٌة الحرب فً العراق. دراسة لنظم السرد والبناء فً الرواٌة العراقٌة  -

 .م111ٔ، بؽداد، ٔ)افاق عربٌة(، ط المعاصرة، عبد هللا ابراهٌم، دار الشإون الثقافة العامة

دراسة فً ضوء منهجً بروب وؼرٌماس ، عدي  –بنٌة  الحكاٌة فً البخبلء للجاحظ  -

 مٕٔٔٓ،  ٔالقادسٌة ، ط –عدنان محمد ، دار نٌبور للطباعة والنشر والتوزٌع ، العراق 

المكونات، والوظابؾ، والتقنٌات ، د. ناهضة ستار ،  -بنٌة السرد فً القصص الصوفً  -

 مٖٕٓٓ، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

الشخصٌات ( ، حسن بحراوي ، المركز الثقافً  –الزمن  –بنٌة الشكل الروابً ) الفضاء  -

 م .1ٕٓٓ،  ٕلبنان ، ط -العربً ، بٌروت 

بنٌة النّص السردي ) من منظور النقد األدبً ( ، حمٌد لحمدانً ، المركز الثقافً العربً ،  -

 م11ٔٔ،  ٔبٌروت ، الدر البٌضاء ، ط

ٌّة فً أصول الببلؼة العربٌة ، بدوي طبانة ، مطبعة البٌا - ٌّة فن ن العربً ، دراسة تارٌخ

 م .1٘1ٔ،  ٕمصر ، ط -الرسالة 

البٌان والتبٌٌن ، ألبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقٌق وشرح : عبد السبلم هارون ،  -

 م.ٕٓٔٓ،  ٔمصر ، ط -مكتبة ابن سٌنا للنشر و التوزٌع ، القاهرة 

 اءالتحرؾ 

بٌدي )ت:   - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن محّمد الملّقب بمرتضى الزَّ

 م.12٘ٔ، ٔهـ( ، تحقٌق: مجموعة من المحققٌن، مطبعة حكومة الكوٌت، طٕ٘ٓٔ

، ٔط ،لبنان -تب العلمٌة، بٌروت، دار الكتارٌخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعً  -

 م .ٕٓٓٓ
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، ٔالعباسً األول، شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ، القاهرة، طعصر ال -تارٌخ األدب العربً -

 د.ت .

تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز القرآن ، البن أبً اإلصبع العدوانً   -

 -هـ( ، تقدٌم وتحقٌق: حفنً محمد شرؾ ، المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة ٗ٘ٙ)ت: 

 لعربٌة المتحدة ، د.ت .لجنة إحٌاء التراث اإلسبلمً ، الجمهورٌة ا

هـ(، تحقق: ٕٙ٘التذكرة الحمدونٌة، محمد بن الحسن بن محمد بن علً بن حمدون )ت:  -

 م.11ٙٔ -هـ  2ٔٗٔ، ٔلبنان، ط  -بكر عباس، دار صادر، بٌروت -إحسان عباس 

سردٌة( ، محمد رجب النجار ،  -التراث القصصً فً األدب العربً )مقاربات سوسٌو -

 م.11٘ٔ،  ٔسل ، الكوٌت ، طمنشورات ذات السبل

 م.11ٓٔ،  ٖالقاهرة ، ط -التراجم والسٌر ، محمد عبد الؽنً حسن ، دار المعارؾ، مصر  -

الترجمة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث، ٌحٌى ابراهٌم عبد الكرٌم، دار إحٌاء التراث   -

 لبنان، د.ت -العربً، بٌروت

 م.112ٔ،  ٗالقاهرة ، ط -مصر الترجمة الشخصٌة، شوقً ضٌؾ ، دار المعارؾ،  -

التطفٌل وحكاٌات الطفٌلٌٌن واخبارهم ونوادر كبلمهم واشعارهم: للخطٌب البؽدادي )ت  -

 م.111ٔبسام عبد الوهاب الجابً، دار ابن حزم ،  قٌق:هـ ( تحٖٙٗ

ٌّة فً األدب العربً ، أنٌس المقدسً ، دار العلم للمبلٌٌن ، بٌروت  -  -تطور األسالٌب النثر

 م .1ٙٓٔ،  ٔ، ط لبنان

هـ ( ، تحقٌق :  2ٗ1التعرٌؾ بالمصطلح الشرٌؾ ، للقاضً ابن فضل هللا العمري )ت  -

 م . 111ٔ،  ٔلبنان ، ط -محمد حسٌن شمس الدٌن ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 

، ٖلبنان، ط -الفارابً، بٌروت ، دارٌات السرد فً ضوء المنهج البنٌوي، ٌمنى العٌدتقن -

 . مٕٓٔٓ

هـ ( ، تحقٌق : عبد الحمٌد  2ٖ1خٌص فً علوم الببلؼة ، للخطٌب القزوٌنً )ت: التل  -

 م . 1ٕٓٓ،  ٕبٌروت ، ط -هنداوي ، دار الكتب العلمٌة 

صورة السود فً المتخٌل العربً الوسٌط ، نادر كاظم ، المإسسة العربٌة   -تمثٌبلت اآلخر  -

 . ٕٗٓٓ،  ٔلبنان ، ط  -للدراسات والنشر، بٌروت 

، راءة فً بعض أنساق النّص التراثً، سعٌد جبار، جذور للنشر، الرباطق -التوالد السردي -

 م .ٕٙٓٓ

 الجٌمحرؾ 

، دار الفكر للنشر  - ًّ ًّ القدٌم، فاضل عبود التمٌم ٌّة فً النقد العرب ٌّة األجناس األدب جذور نظر

 م.ٕٗٔٓ، ٔواإلشهار، تونس، ط

لنقدي عند العرب ، ماهر مهدي هبلل، دار جرس األلفاظ وداللتها فً البحث الببلؼً وا -

 م.11ٓٔالرشٌد، سلسلة دراسات، الجمهورٌة العراقٌة ، 
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الجلٌس الصالح الكافً واألنٌس الناصح الشافً، ألبً الفرج المعافى بن زكرٌا  -ٖ -

 -هـ(، تحقٌق: عبد الكرٌم سامً الجندي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 1ٖٓالنهروانً )ت:

 م.ٕ٘ٓٓ،  ٔلبنان، ط

، المطبعة هـ( ٖ٘ٗحاق الحصري القٌروانً )ت ، ألبً اسجمع الجواهر فً الملح والنوادر -

 الرحمانٌة ، مصر، د.ت.

جمهرة األمثال، ألبً هبلل العسكري، تحقٌق : محمد أبو الفضل إبراهٌم  و عبد المجٌد  -

 م.111ٔ، ٕقطامش ، دار الفكر ، ط

هـ(، تحقٌق: رمزي ٕٖٔرٌد األزدي )ت: جمهرة اللؽة، ألبً بكر محمد بن الحسن بن د -

 م.112ٔ، ٔلبنان، ط -منٌر بعلبكً، دار العلم للمبلٌٌن،   بٌروت

 الحاءحرؾ 

ٌّة  فً الخطاب الصوفً ) من القرن الثالث الى القرن السابع الهجرٌٌن ( ،  - الحركة الّتواصل

 مٕٔٓٓآمنة  بلّعلى ، منشورات اتحاد الكّتاب العرب ، دمشق ، 

لمطبعة هـ ( ،  طبع با 2ٕ٘سل فً صناعة الترسل ، لشهاب الدٌن الحلبً ) ت حسن التو -

 هـ . 11ٕٔالوهبٌة بمصر ، 

هـ( ، تحقٌق: 1ٔٔدٌن السٌوطً )ت : حسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والقاهرة ، جبلل ال -

عٌسى البابً الحلبً وشركاه ، مصر،  -، دار إحٌاء الكتب العربٌة محمد أبو الفضل إبراهٌم

 .م 1ٙ2ٔ،  ٔط

ٌّة العاّمة - ٌّة، عبد الحمٌد ٌونس، المإسسة المصر  ، )د.ت( .الحكاٌة الشعب

مصر ،   -الحكاٌة فً التراث العربً ، ٌوسؾ الشارونً ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة  -

 م.1ٕٓٓ،  ٔط

،  دراسة سمٌابٌة فً السرد والتؤوٌل ، اٌمان السلطانً -الحكاٌة فً رسابل أخوان الصفاء  -

 منشورات ابداع النجؾ األشرؾ، د.ط ، د.ت.

، العربً القدٌم، عبد الفتاح كٌلٌطو، دار توبقال للنشر دراسات فً السرد -الحكاٌة والتؤوٌل  -

 م111ٔ،  ٔالمؽرب ، ط  -الدار البٌضاء

 الخاءحرؾ 

دراسة فً السردٌة العربٌة ، محمد القاضً ، منشورات كلٌة  -الخبر فً األدب العربً  -

،  ٔلبنان ، ط  -االشتراك مع دار الؽرب اإلسبلمً ، بٌروتبتونس  -داب ، منوبةاآل

 م111ٔ

الثوابت والمتؽٌرات، سعٌد جبار، شركة التوزٌع والنشر  -سرد العربًالخبر فً ال -

 ٕٗٓٓ،  ٔ، الدار البٌضاء ، ط المدارس

حٌدي ، بشرى ألبً حٌان التو التشكل الداللً فً اإلمتاع والمإانسة –الخبر والحكاٌة  -

 م .ٕٗٔٓ، رإٌة للنشر والتوزٌع ، القاهرة ، قانت



ٕٖٓ 
 

هـ( ، تحقٌق: عصام شعٌتو ، 1ٖ2خزانة األدب وؼاٌة األرب ، البن حجة الحموي ، )ت:  -

 م . 112ٔ،  ٔلبنان ، ط -دار ومكتبة الهبلل ، بٌروت

، تحقٌق هـ(1ٖٓٔخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البؽدادي )ت:  -

 م. 112ٔ -هـ  1ٔٗٔ،  ٗوشرح: عبد السبلم محمد هارون، مكتبة الخانجً، القاهرة، ط

، عاد مسكٌن ، رإٌة للنشر والتوزٌعاألنواع السردٌة فً ألؾ لٌلة ولٌلة ، س -خزانة شهرزاد  -

 م.ٕٕٔٓ،  ٔمصر ، ط  -القاهرة

ٌّةخصابص األسلوب فً الشوقٌات، محمد الهادي طرابلسً، منشورات الج - ، امعة التونس

 م.11ٔٔ

خطاب الحكاٌة ) بحث فً المنهج ( ، جٌرار جٌنٌت ، ترجمة : محمد معتصم وؼٌره ،  -

 م .112ٔ،  ٕالهٌبة العامة للمطابع األمٌرٌة ،ط

 الدالحرؾ 

أصولها، اتجاهاتها، أعبلمها ، محمد زؼلول سبلم،  -دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة  -

 م.112ٔاالسكندرٌة، منشؤة المعارؾ ، 

هـ (، دار الجٌل ،  1ٕ٘الدرر الكامنة فً أعٌان المبة الثامنة، البن حجر العسقبلنً )ت:  -

 لبنان، د.ط ، د.ت. -بٌروت 

، تحقٌق : د.محمد التنجً ، دار الكتاب (هـ2ٔٗدالبل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً )ت: -

 م .11٘ٔ،  ٔلبنان ، ط -العربً ، بٌروت

 م.ٕٗٓٓ، ٕلبنان، ط -ساء ، شرح وتحقٌق: حمدو طماس ، دار المعرفة، بٌروتدٌوان الخن -

 م.11ٖٔ، ٔلبنان، ط  -، دار بٌروت للطباعة والنشر ، بٌروت  دٌوان المتنبً -

 محمد: وتصحٌح مراجعة عاشور، ابن الطاهر محمد: وتكمٌل شرح برد، بن بّشار دٌوان -
 .م1ٙٙٔ القاهرة، والنشر، والترجمة التؤلٌؾ لجنة مطبعة أمٌن، شوقً

 -بشرح محمد بن حبٌب، تحقٌق: نعمان محمد أمٌن طه، دار المعارؾ، مصر -دٌوان جرٌر  -
 م.11ٙٔ، ٖالقاهرة، ط

 م.11ٕٔلبنان ،  -دٌوان جمٌل بثٌنة ، دار بٌروت للطباعة والنشر ، بٌروت -

 الراءحرؾ 

 م .11ٕٔ، 2للمبلٌٌن، بٌروت، طم ، دار العلمعجم لؽوّي عصرّي، جبران مسعود - الرابد -

، مكتبة هـ (، تحقٌق وشرح: عبد السبلم محمد هارونٕ٘٘رسابل الجاحظ، للجاحظ ) ت  -
 م .1ٙٗٔالخانجً بالقاهرة، 

 

 

 الزايحرؾ 



ٕٓٗ 
 

الزمن النوعً وإشكالٌة النوع السردي ، هٌثم الحاج علً ، مإسسة االنتشار العربً ،  -

 م . 1ٕٓٓ،  ٔلبنان ، ط  –بٌروت 

دار الجٌل  هـ(،ٖ٘ٗق الُحصري القٌروانً )ت: ، ألبً إسحاآلداب وثمر األلبابزهر ا -

لبنان، ضبط وشرح: زكً مبارك، تحقٌق: محمد محًٌ  -للنشر والتوزٌع والطباعة ، بٌروت

 .ٗالدٌن عبد الحمٌد، ط

 السٌنحرؾ 

، حامد عبده الهوال - ًّ ٌّة العاّمة للكتاب،  ،السخرٌة فً أدب المازن ، مصرالهٌبة المصر

 م .11ٕٔ

لكتب األمثال العربٌة، لإي حمزة عباس،  دراسة فً البنٌة السردٌة -سرد األمثال  -

 م.ٖٕٓٓمنشورات اتحاد الكّتاب العرب ، دمشق ، 

سردٌات العصر العربً اإلسبلمً الوسٌط ، محسن جاسم الموسوي ، المركز الثقافً  -

 م112ٔ،  ٔالعربً ، بٌروت ، الدار البٌضاء ، ط

 .م11ٕٔ، ٔبنان، طل -، بٌروت العربٌة، عبد هللا ابراهٌم، المركز الثقافً العربً السردٌة -

 مٕٙٓٓ، ٔمفاهٌم وتجلٌات، سعٌد ٌقطٌن، رإٌة للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط -السرد العربً -

األنواع والوظابؾ والبنٌات ، إبراهٌم صحراوي ، منشورات  -السرد العربً القدٌم  -

 1ٕٓٓ،  ٔالدار العربٌة للعلوم ناشرون ، طالجزابر ،  -االختبلؾ 

ٌّة العامة للكتاب ،  -  م .111ٔالسرد فً مقامات الهمذانً ، أٌمن بكر ، الهٌبة المصر

 م 12ٔٔ، ٌٖكولوجٌة القصة فً القرآن الكرٌم، التهامً نقرة، الشركة التونسٌة للتوزٌع، طس -

 الشٌنحرؾ 

  ،ٕط الكوٌت، القلم، دار  الجبوري، ٌحٌى :وتحقٌق جمع العذري، الخشرم بن هدبة شعر -

 .م11ٙٔ

الشعور بالعور ، صبلح الدٌن خلٌل بن اٌبك الصفدي ، تحقٌق : عبد الرزاق حسٌن ، دار  -

 م.111ٔ،  ٔعّمان ، ط  –عّمار للنشر والتوزٌع ، االردن 

 الصادحرؾ 

: هـ( ، تحقٌق  1ٕٔصبح األعشى فً صناعة  االنشا ،  أحمد بن علً القلقشندي ) ت  -

 م . 112ٔ،  ٔدمشق ، ط -ٌوسؾ علً طوٌل ،  دار الفكر 

الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ، ألبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري )ت :  -

 .م 112ٔ،  ٗللمبلٌٌن ، بٌروت ، ط هـ(، تحقٌق: أحمد عبد الؽفور عطار ، دار العلم 1ٖٖ

ر والتوزٌع ، شر للطباعة والنصحٌح البخاري ، محمد بن اسماعٌل البخاري ، دار ابن كثٌ -

 مٕٕٓٓ،  ٔدمشق ، ط

ٌّة، القاهرة،  - الصفدّي وآثاره فً األدب والنقد، محمد عبد المجٌد الشٌن، دار اآلفاق العرب

 م.ٕ٘ٓٓ، ٔط



ٕٓ٘ 
 

ٌّة ، سً  - دي لوٌس ، ترجمة: أحمد نصٌؾ الجنابً وآخرٌن ، منشورات  –الصورة الشعر

 م .11ٕٔوزارة اإلعبلم، بؽداد ، 

ٌّة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب ، جابر عصفور ، المركز الثقافً الصورة  - الفن

 م .11ٕٔ،  ٖلبنان ، ط -العربً ، بٌروت

الصورة الفنٌة فً شعر ابً تمام، عبد القادر الرّباعً، ُنِشر بدعم من جامعة الٌرموك،  -

 م .11ٓٔ،  االردن، د.ط -إربد

 الطاءحرؾ 

هـ(، تحقٌق: عبد الفّتاح  22ٔبد الوهاب بن علً السّبكً )ت: طبقات الشافعٌة الكبرى، لع  -

ٌّة، القاهرة، د.ت.  محمد الحلو ومحمود محّمد الطناحً، دار إحٌاء الكتب العرب

هـ(، 2ٗ٘، لٌحٌى بن حمزة العلوّي )ت:رار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجازالطراز ألس -

 م .ٕٕٓٓ، ٔلبنان ، ط -تحقٌق: عبد الحمٌد هنداوي، المكتبة العنصرٌة، بٌروت

طرابق تحلٌل السرد االدبً، مجموعة مقاالت مترجمة، منشورات اتحاد كتاب المؽرب،  -

 .11ٕٔ،  ٔالرباط ، ط

 العٌنحرؾ 

العصر الممالٌكً فً مصر والشام ، سعٌد عبد الفتاح عاشور ، دار النهضة العربٌة ،  -

 م .12ٙٔ،  ٕالقاهرة ، ط -مصر 

هـ( ،  ٖٙٗدابه ونقده ، البن رشٌق القٌروانً األزدي )ت : العمدة فً محاسن الشعر وآ -

حققه وفصله وعلّق حواشٌه : محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار الجٌل للنشر والتوزٌع 

 م.11ٔٔ،  ٘لبنان ، ط -والطباعة، بٌروت

هـ(، تحقٌق: عبد العزٌز بن ٕٕٖعٌار الشعر، ألبً الحسن محمد بن طباطبا العلوي، )ت:  -

 م.11٘ٔالمملكة العربٌة السعودٌة،  -لمانع، دار العلوم للطباعة والنشر، الرٌاض ناصر ا

 الؽٌنحرؾ 

دراسة فً مقامات الحرٌري ، عبد الفتاح كٌلٌطو ، دار توبقال للنشر ، الدار  -الؽابب  -

 م .2ٕٓٓ، ٖالمؽرب ، ط -البٌضاء 

 الفاءحرؾ 

الفضاء الروابً فً أدب جبرا إبراهٌم جبرا، إبراهٌم جنداري، دار تموز للطباعة والنشر   -

 م.ٖٕٔٓ، ٔوالتوزٌع، دمشق، ط

، ( ، الكوٌت11ٕسلة عالم المعرفة )رإٌة جدٌدة ، شاكر عبد الحمٌد ، سل -الفكاهة والضحك -

 م.ٖٕٓٓ

ربٌة للدراسات والنشر ، فلسفة اإلٌقاع فً الشعر العربً ، علوي الهاشمً ، المإسسة الع -

 م .ٕٙٓٓ،  ٔبٌروت ، ط



ٕٓٙ 
 

هـ( ، تحقٌق: أحمد الحوفً، ٙ٘ٙالفلك الدابر على المثل السابر ، البن أبً الحدٌد )ت:  -

 م .11ٗٔ،  ٕبدوي طبانة ، دار الرفاعً ، الرٌاض ، ط

فن التراجم والسٌر الذاتٌة، أندرٌه موروا، ترجمة وتقدٌم وتعلٌق: أحمد دروٌش، المجلس   -

 م .111ٔاألعلى للثقافة، 

 م.11ٙٔ، ٔاألردن، ط -فن السٌرة،  إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عّمان  -

ٌّة،  فن الشعر، أرسطو طالٌس، ترجمة وتقدٌم وتعلٌق: ابراهٌم حمادة، مكتبة األنجلو - المصر

 د.ت، د.ط.

 م .11ٙٔ،  ٔدار الشرق ، عمان ، ط -فن القصة : محمد ٌوسؾ نجم  -

 م .1ٙٗٔ،  ٕفن القصة القصٌرة ، رشاد رشدي ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة ، ط -

 ،قرن الخامس الهجري ، ركان الصفديالفن القصصً فً النثر العربً حتى مطلع ال -

 مٕٔٔٓرٌة للكتاب ، دمشق ، منشورات الهٌبة العامة السو

ٌّة الحدٌثة، أنٌس المقدسً، دار العلم للمبلٌٌن،  - ٌّة وأعبلمها فً النهضة العرب الفنون األدب

 م .ٕٓٓٓ، ٙلبنان، ط -بٌروت 

ٌّة للنشر والتوزٌع ،  -فنون ببلؼٌة  - البٌان والبدٌع ، أحمد مطلوب ، دار البحوث العلم

 . 12٘ٔ،  ٔالكوٌت ، ط

ًّ ، محمود عبد الرحٌم صالح ، دار جرٌر للنشر والتوزٌع ، فنون النثر فً  - األدب العباس

 م .ٕٔٔٓ،  ٔاألردن، ط -عّمان 

بٌروت ،  -سان عباس، دار صادر فوات الوفٌات، محمد بن شاكر الكتبً، تحقٌق : إح  -

 م.12ٗٔ، ٔط

ر ، علم البدٌع، عبد العزٌز عتٌق ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنش -فً الببلؼة العربٌة   -

 .لبنان ،  )د.ط( )د.ت( -بٌروت

علم البٌان ، عبد العزٌز عتٌق ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،  -فً الببلؼة العربٌة  -

 . 11٘ٔ، ٔلبنان ، ط -بٌروت

تقنٌات السرد، عبد الملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة ،  بحث فً - فً نظرٌة الرواٌة -

 م111ٔالكوٌت، 

 القاؾحرؾ 

ٌّة ، سعٌد ٌقطٌن ، المركز الثقافً العربً،   –قال الراوي  - ٌّة فً السٌرة الشعب البنٌات الحكاب

 م. 112ٔ،  ٔبٌروت ، الدر البٌضاء ، ط

ٌّات ، جٌرالد برنس ، ترجمة : السٌد إمام ، م - ٌرٌت للنشر والمعلومات ، قاموس السرد

 م .ٖٕٓٓ،  ٔمصر ، ط -القاهرة 

 الكاؾحرؾ 



ٕٓ2 
 

هـ( ، تحقٌق: علً محمد البجاوي 1ٖ٘الصناعتٌن ،ألبً هبلل العسكري )ت: نحو كتاب  -

 هـ . 1ٔٗٔبٌروت ،  -ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ، المكتبة العنصرٌة 

صدرها المجلس الوطنً الكتاب فً العالم االسبلمً، ضمن سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌ -

ٌّة، ترجمة: عبد الستار الحلوجً،  -للثقافة والفنون واآلداب الكوٌت، تحرٌر: جورج عط

 م.ٖٕٓٓ

ٌّة فً مشرق الدولة اإلسبلمٌة فً القرن الثالث الهجري ، حسنً ناعسة ، مإسسة  - الكتابة الفن

 م .121ٔ،  ٔلبنان ، ط -الرسالة ، بٌروت 

كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون، حاجً خلٌفة، تحقٌق: محمد شرؾ الدٌن ٌالتقاٌا،  -

 لبنان، د.ت. -دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت

مقدمة للسرد العربً ، سعٌد ٌقطٌن ، المركز الثقافً العربً ، الدار   -الكبلم والخبر  -

 م .112ٔ،  ٔالبٌضاء ، ط 

 البلمحرؾ 

بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور االفرٌقً المصري )ت  محمد لسان العرب  ، -
 هـ . ٗٔٗٔ،  ٖبٌروت ، ط -هـ(، دار صادر 2ٔٔ

 المٌمحرؾ 

ٌّد، اتحاد الكّتاب العرب،   - ما الجنس األدبً، جان ماري شٌفٌر، ترجمة: د. ؼّسان الس

 دمشق، د.ت. -سورٌا

، م: مصطفى بدوي، مراجعة: لوٌس عوضمبادئ النقد األدبً ، إ. اتشاردز ، ترجمة وتقدٌ  -

ٌّة العامة )د.ت( )د.ط(  .المإسسة المصر

ٌّل السردي  - مقاربات نقدٌة فً التناص والرإى والداللة ، عبد هللا ابراهٌم ، المركز  –المتخ

 .م11ٓٔ،  ٔالثقافً العربً ، بٌروت ، ط 

هـ( ، 2ٖٙالمثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ، ضٌاء الدٌن بن األثٌر الكاتب )ت :   -

 هـ.ٕٓٗٔتحقٌق: محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر، بٌروت ،

، اعتنى بترتٌبه مشتمل على دٌوان رإبة بن العّجاجمجموع أشعار العرب، وهو   -

لبروسً، دار ابن قتٌبة للطباعة والنشر والتوزٌع، الكوٌت، وتصحٌحه: ولٌم بن الورد ا

 د.ت.

: الصدٌق بو عبّلم ، دار  مدخل الى األدب العجاببً ، تزفٌتان تودوروؾ ، ترجمة -

 م11ٗٔ،  ٔمصر  ، ط -، القاهرة شرقٌات

مدخل الى نظرٌة القصة تحلٌبلً وتطبٌقاً ، سمٌر المرزوقً وجمٌل شاكر ، دار الشإون   -

 م .11ٙٔالعراق ،  -ة العامة، أفاق عربٌة ، بؽدادالثقافٌ

ٌّة   - مدخل لجامع النص، جٌرار جٌنٌت، ترجمة: عبد الرحمن أٌوب، دار الشإون الثقاف

 بؽداد، د.ت. -العاّمة، العراق
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بن سلٌمان مرآة الجنان وعبرة الٌقظان فً معرفة حوادث الزمان، لعبد هللا بن أسعد بن علً  -

 ًّ  م.112ٔ، ٔ، طنصور،  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، تحقٌق: خلٌل المالٌافعً الٌمنً المك

ًّ المحسن التنوخً البصري، )ت:  - هـ(، تحقٌق: 1ٖٗالمستجاد من فعبلت األجواد، ألبً عل

 م.ٕ٘ٓٓ، ٔلبنان ، ط -أحمد فرٌد المزٌدي، دار الكتب العلمٌة، ، بٌروت 

ـ(، تحقٌق: شعٌب األرنإوط، هٕٔٗمسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد )ت:   -

 م.ٕٔٓٓ،  ٔلبنان، ط -وآخرون، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت

مشكل الجنس األدبً فً األدب العربً القدٌم ، أعمال الندوة التً نظمها قسم اللؽة العربٌة   -

 م.11ٗٔمنوبة ، تونس ،  -م ، منشورات كلٌة اآلداب 11ٖٔأفرٌل  ٕٗالى  ٕٕمن 

المصطلح السردي ) معجم المصطلحات ( ، جٌرالد برنس ، ترجمة : عابد خزندار ،  -

 م .ٖٕٓٓ، ٔمراجعة وتقدٌم : محمد برٌري ، المجلس االعلى الثقافً ،  القاهرة ، ط

المصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث ، أحمد رحٌم كرٌم الخفاجً ، دار صفاء  -

 م .ٕٕٔٓ،  ٔردن ، طاأل -للنشر والتوزٌع ، عّمان 

 م.2ٕٓٓ،  ٔالمعجم األدبً ، نواؾ نّصار ، دار ورد للنشر والتوزٌع ، األردن ، ط -

،  ٕلبنان ، ط -هـ(  ، دار صادر ، بٌروت ٕٙٙمعجم البلدان ، ٌاقوت الحموي )ت:  -

 م .11٘ٔ

،  ٔمعجم السردٌات ، محمد القاضً وآخرون ، الرابطة الدولٌة للناشرٌن المستقلٌن ، ط -

 .مٕٓٔٓ

معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، د أحمد مختار عمر، بمساعدة فرٌق عمل ، عالم الكتب ،    -

 م.1ٕٓٓ -هـ 1ٕٗٔ،  ٔمصر، ط -القاهرة

ٌّة ، ابراهٌم فتحً ، المإسسة ال - ، عربٌة للناشرٌن المتحدٌن ،  تونسمعجم المصطلحات األدب

 م .11ٙٔ،  ٔط

ٌّة المعاصرة ، س -  –الكتاب اللبنانً ، بٌروت عٌد علوش ، دار معجم المصطلحات األدب

 .11٘ٔ،  ٔلبنان، ط

معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها ، أحمد مطلوب ، مطبوعات المجمع العلمً العراقً،  -

 م.11ٖٔ

ٌّة فً اللؽة واألدب ، مجدي وهبة وكامل المهندس ، مكتبة لبنان ،  - معجم المصطلحات العرب

 م .11ٗٔ،  ٕبٌروت ، ط

لبنان ،  -معجم مصطلحات نقد الرواٌة ، لطٌؾ زٌتونً ، مكتبة لبنان ناشرون ، بٌروت   -

 م .ٕٕٓٓ،  ٔط

هـ(، ٖٔ٘ٔمعجم المطبوعات العربٌة والمعربة، ٌوسؾ بن إلٌان بن موسى سركٌس )ت:  -

 م.1ٕ1ٔ -هـ ٖٙٗٔمطبعة سركٌس، مصر ، د.ط ، 

،  ٗر، مكتبة الشروق الدولٌة ، طالمعجم الوسٌط ، المإلؾ: مجمع اللؽة العربٌة فً مص  -

 م.ٕٗٓٓ
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ـ( ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق هٕٙٙمفتاح العلوم ، لٌوسؾ بن أبً بكر السكاكً )ت:  -

 م . 112ٔ،  ٕلبنان، ط -: نعٌم زرزور، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت علٌه

ز الثقافً األلفاظ والمذاهب ، المفاهٌم واألصول ، عبد هللا العروي ،المرك -مفهوم التارٌخ  -

 م .ٕ٘ٓٓ، ٗالمؽرب ، ط -العربً ،الدار البٌضاء

ًّ القدٌم ، مصطفى البشٌر قط ، دار الٌازوري   - مفهوم النثر الفّنً وأجناسه فً النقد العرب

ٌّة للنشر والتوزٌع ، عّمان   م .1ٕٓٓ،  ٔاألردن ، ط -العلم

، ٔرق، الدار البٌضاء، ط مقدمات فً نظرٌة األنواع األدبٌة رشٌد ٌحٌاوي، دار أفرٌقٌا الش  -

 م.11ٔٔ

ٌّة وتطورها، عّز  -المكونات األولى للثقافة العربٌة  - دراسة فً نشؤة األدب والمعارؾ العرب

ٌّة، د.ط، د.ت   الدٌن اسماعٌل، منشورات وزارة األعبلم المصر

 م .12ٖٔلبنان ،  -مبلمح النثر العباسً ، عمر الدقاق ، دار الشرق العربً ، بٌروت   -

الملل والنحل ، محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد الشهرستانً ، تحقٌق : محمد سٌد   -

 هـ .ٗٓٗٔكٌبلنً، دار المعرفة ، بٌروت ، 

ٌّة ، دعد دراسة فً النص الثقاف  –المنامات  فً الموروث الحكابً  - ً والبنٌة السرد

 م  .1ٕٓٓ،  ٔ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت ، طالناصر

التواب ، مكتبة الخانجً مناهج تحقٌق الترث بٌن القدامى والمحدثٌن ، رمضان عبد  -

 مٕٕٓٓ،  ٕ، طبالقاهرة

( ، عبد هللا إبراهٌم ، طبعة موسعة ، المإسسة العربٌة للدراسات ٔموسوعة السرد العربً ) -

 1ٕٓٓ،  ٔلبنان ، ط   -والنشر، بٌروت

علمً واألدبً ، محمود رزق سلٌم ، مكتبة موسوعة عصر سبلطٌن الممالٌك ونتاجه ال  -

 م .1ٙ٘ٔ،  ٕاآلداب ومطبعتها بالجمامٌز ، ط

 النونحرؾ 

ٌّة فً عصر بنً األحمر، عزٌز حسٌن الموسوّي، الدار  -النثر األندلسً - الرسابل السلطان

ٌّة للنشر والتوزٌع، عّمان  م .ٕٗٔٓ، ٔاألردن، ط -المنهج

ٌّة ا - أعبلمه ( ، محمد رجب  -مدارسه  -لى الكتابٌة ) فنونه النثر العربً القدٌم من الشفاه

 م .ٕٕٓٓ،  ٕالنجار ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزٌع ، الكوٌت ، ط

 12ٗتؽري بردي األتابكً )ت:  النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة،  لٌوسؾ بن -

ٌّة، بهـ(، قدم له وعلق علٌه ، ٔلبنان، ط -ٌروت : محمد حسٌن شمس الدٌن، دار الكتب العلم

 م. 11ٕٔ

هـ(، 2ٙٗأٌبك الصفدي )ت :  نصرة الثابر على المثل السابر، صبلح الدٌن خلٌل بن -

ٌّة بدمشق ، د.ت .تحقٌق  : محّمد علً سلطانً ، مطبوعات مجمع اللؽة العرب

نظرٌة االدب ، رٌنٌه ولٌك واوستن وارن ، ترجمة: عادل سبلمة، دار المرٌخ للنشر،   -

ٌّة، المملكة الع ٌّة السعود  م.11ٕٔرب
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ٌّة المنهج الشكلً ) نصوص الشكبلنٌٌن الروس ( ، ترجمة ابراهٌم الخطٌب ، مإسسة  - نظر

ٌّة للناشرٌن المتحدٌن ، بٌروت  م .111ٔلبنان ،  -البحاث العربٌة والشركة المؽرب

نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب، وذكر وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب ، شهاب  -

هـ( ، تحقٌق: إحسان عباس  ،  دار ٔٗٓٔأحمد بن محمد المقري التلمسانً )المتوفى:  الدٌن

 م.112ٔ، ٔلبنان ، ط -صادر، بٌروت 

النقد األدبً فً القرن الثامن الهجري بٌن الصفدّي ومعاصرٌه، محمد علً سلطانً،   -

 م.12ٗٔمنشورات دار الحكمة، دمشق، مطبعة الحجاز بدمشق، 

 ، د.ت.ٔتحلٌلً، عدنان خالد عبد هللا، دار الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد، طالنقد التطبٌقً ال -

هـ( ، مطبعة 2ٖٖنقد الشعر ، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زٌاد البؽدادي، أبو الفرج )ت:  -

 هـ . ٕٖٓٔ،  ٔ، طسطنطٌنٌة ق -الجوابب 

لبنان ،  -، دار الطلٌعة ، بٌروت النقد والحداثة مع دلٌل ببلوؼرافً ، عبد السبلم المسدي -

 م .11ٖٔ،  ٔط

نكت الهمٌان فً نكت العمٌان ، صبلح الدٌن خلٌل بن اٌبك الصفدي ، تحقٌق : أحمد زكً  -

 م1ٔٔٔالقاهرة ، -بك ، دار المدٌنة

هـ( ،  دار الكتب والوثابق 2ٖٖنهاٌة األرب فً فنون األدب ، شهاب الدٌن النوٌري )ت :  -

 هـ . ٖٕٗٔ،  ٔ، طالقومٌة ، القاهرة 

دراسة نقدٌة فً فن انطوان تشٌكوؾ القصصً، شاكر النابلسً،  -النهاٌات المفتوحة -

 م.11٘ٔ، بٌروت، ٕالمإسسة العربٌة للدراسات والنشر، ط

 الهاءحرؾ 

دراسات فً النظرٌة والنقد الثقافً ،.نادر كاظم ، مركز الشٌخ ابراهٌم بن  -الهوٌة والسرد  -
 م .ٕٙٓٓ،  ٔسسة العربٌة  للدراسات والنشر  ، طالمإ-محمد آل خلٌفة 

 الواوحرؾ 

الوافً بالوفٌات ، صبلح الدٌن خلٌل بن اٌبك الصفدي  ، تحقٌق واعتناء : أحمد األرنؤووط   -
 م ٕٓٓٓلبنان ،  –تركً مصطفى ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت  -

م : سعٌد الؽانمً ، المركز الوجود والزمان والسرد )فلسفة بول رٌكور( ، ترجمة وتقدٌ -
 م111ٔ،  ٔالثقافً العربً ، بٌروت ، الدار البٌضاء ، ط 

 -، دار صادر سٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، تحقٌق: إحسان عباوف -
 م.1ٓٓٔبٌروت ، 

 الٌاءحرؾ 

حة ، ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر ، ألبً منصور الثعالبً ، تحقٌق: مفٌد محمد قمٌ -
 م.11ٖٔ،  ٔلبنان ، ط -دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 

 األطارٌح والرسائل:
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أدب النادرة فً النثر العباسً،)رسالة ماجستٌر( ،  أدٌب ؼازي عبد الحسٌن ، كلٌة التربٌة  -

 م .ٕٔٔٓجامعة القادسٌة ،   -

عة العقٌد أدبٌة الخطاب النثري عند القاضً عٌاض ، نواري بالة ، )رسالة ماجستٌر( ، جام -

ٌّة ،  -الحاج لخضر باتنة   م .2ٕٓٓكلٌة اآلداب والعلوم االنسان

ٌّة الخطاب فً أخبار الثقبلء  - مقاربة  تداولٌة ،  )رسالة ماجستٌر ( ، صفٌة  -استراتٌج

ٌّة اآلداب و اللؽات ،   ٕ٘ٔٓحمادو ،جامعة مولود معمري تٌزي وزو ، كل

ٌّة القصٌرة فً )عٌون األخبا - ٌّة ،)رسالة  -ر ( البن قتٌبة األشكال النثر دراسة تصنٌف

ٌّة اآلداب و العلوم  ماجستٌر (،  رشٌدة عابد ، جامعة مولود معمري تٌزي وزو ، كل

ٌّة ،   م.ٕٓٔٓاإلنسان

دراسة فً كتاب عٌون األخبار البن قتٌبة  ،  -آلٌات بناء الخبر فً السرد العربً القدٌم  -

 .ٕٔٔٓي، جامعة البصرة ، كلٌة األداب ، )رسالة ماجستٌر (، بهاء عناد حمٌد الؽز

البنٌة السردٌة فً كتاب األؼانً ألبً فرج األصبهانً ، )رسالة ماجستٌر( ، مٌادة عبد  -

 م.ٕٔٔٓكلٌة التربٌة ،  -األمٌر العامري ، جامعة ذي قار

ٌّة ، ) أطروحة دكتوراه (، أسماء  -الرسابل فً العصر العباسً - أنواعها وخصابصها الفن

ٌّة عبد ال ٌّة اللؽة العربٌة ،  -رإوؾ عطٌة هللا، جامعة أم درمان اإلسبلم  م .1ٕٓٓكل

)رسالة ماجستٌر( ، عاهد  هـ(، 21ٗ - 1ٗٙالرسابل الوصفٌة فً العصر المملوكً األّول ) -

 م .2ٕٓٓاألردن ،    -طه عبد اللطٌؾ عٌال سلمان ، جامعة مإتة 

الزمان للمسعودي )رسالة ماجستٌر( ،،  دراسة فً كتاب أخبار  -سردٌة الخبر العجاببً  -

ٌّة التربٌة ،  -أحمد قاسم أمٌن ،  جامعة البصرة   م .ٕٔٔٓكل

البخبلء نموذجاً ،)أطروحة دكتوراه( ،  فادٌة مروان احمد الونسة ،  –السرد عند الجاحظ  -

 مٕٗٓٓكلٌة اآلداب ،   -جامعة الموصل 

التوحٌدي ،)رسالة ماجستٌر( ،  جابر حسن السرد فً كتاب االمتاع والمإانسة البً حٌان  -

 مٕ٘ٓٓكلٌة التربٌة ،   -هرم ، جامعة الموصل 

دراسة تحلٌلٌة نقدٌة، )أطروحة دكتوراه(،  -صبلح الدٌن الصفدي وجهوده األدبٌة والنقدٌة  -

 م .2ٕٓٓعواطؾ آدم رزق هللا، كلٌة اللؽة العربٌة، جامعة أم درمان اإلسبلمٌة، 

دراسة وظابفٌة ،)اطروحة دكتوراه( ،  إشراق سامً  -طؾ التدبٌر فن الخبر فً كتاب ل -

 مٕٙٓٓكلٌة اآلداب  ،  -عبد النبً ، جامعة البصرة 

دراسة تحلٌلٌة ، )رسالة ماجستٌر( ، رشا فخري  -فن الرسابل فً العصر المملوكً   -

 . ٕٗٔٓؼزة ، كلٌة اآلداب ،  -النحال ،  الجامعة اإلسبلمٌة 

ٌّة، )أطروحة  -ة ألبً طاهر محمد بن ٌوسؾ السرقسطًالمقامات اللزومٌّ  - دراسة أسلوب

ٌّة التربٌة للبنات، جامعة بؽداد،  ، كل ًّ  م .ٕ٘ٓٓدكتوراه(، مً محسن حسٌن الحلف

النثر الفنً عن المترسلٌن من الشعراء فً القرن الثالث الهجري ، )أطروحة دكتوراه (،  -

 هـ .2ٔٗٔة اللؽة العربٌة ، كلٌّ  -أحمد سعٌد الزهرانً ، جامعة أّم القرى 
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 والدورٌات:المجبّلت 

 م.ٕٙٓٓ، 1ٓٔاألجناس األدبٌة، عبد الواحد لإلإة ،  مجلة األدٌب ، ع  -

، مج ٗ٘األدب العربً ونظرٌة االجناس االدبٌة ، عبد السبلم صحراوي، مجلة عبلمات، ج  -

 م.ٕٗٓٓ، دٌسمبر ٗٔ

-  ًّ ٌّة عبد هللا ، مجلة عبلمات، ج اشكالٌة تصنٌؾ االجناس االدبٌة فً النقد األدب ، ٘٘، فتح

 م.ٕ٘ٓٓ، مارس ٗٔمج

 مٕ٘ٓٓ،  ٘ٔ، م  2٘تجنٌس العجاببً ، لإي علً خلٌل ، مجلة )عبلمات( ، ج -

ٌّة  - التوافق التركٌبً الداللً إلجراء التشبٌه )بحث( ، د. بشرى محمد طه البشٌر، مجلّة كل

ٌّة ، ع   م112ٔ،  2المعلمٌن ، الجامعة المستنصر

ٌّة  بٌن وحدة التجنٌس وتعّدد األنماط ، علً أحمد محمد العبٌدي ، ال - حكاٌة الشعبٌة الموصل

 م .1ٕٓٓ،  ٕٙمجلة دراسات موصلٌة ، ع 

ٌّة فً العصر العباسً ، خالد الحلبونً ، مجلة جامعة دمشق ، مج  - ٌّة الشخص الرسابل النثر

 م.1ٕٓٓ،  ٕ -ٔ، ع  ٕ٘

 م11ٗٔ، ٖ،ع ٖٔأبو زٌد ، مجلّة فصول، مجالرإٌا فً النّص السردي ، نصر حامد  -

 مٕٔٓٓ،  ٘الفضاء الروابً واشكالٌاته ، ابراهٌـم جنـداري ، مجلة األقبلم ، ع   -

 م .11ٕٔ، ٖ، ع ٖٔالفكاهة فً االدب العباسً ، ودٌعة طه النجم، مجلة عالم الفكر ، مج  -

راءة فً بعض النماذج ، ق -قراءة السرد العربً القدٌم بٌن وهم المماثلة ومبدأ المؽاٌرة   -

 م.ٕٕٔٓ،  ٔ، عٔٗعبد الواحد التهامً العلمً، مجلة عالم الفكر، مج

القّص فً أخبار الفرج بعد الشّدة للقاضً التنوخً ، البشٌر الوسبلتً ، مجلة حولٌات  -

 م112ٔ،  ٔٗالجامعة التونسٌة ، ع

 . 11ٕٔ، لسنة ٗ، ع ٕالقصة القصٌرة وقضٌة المكان ، سامٌة اسعد، مجلة فصول ، مج  -

المجلس ، الكبلم ، الخطاب : مدخل الى لٌالً التوحٌدي  ، سعٌد ٌقطٌن ، مجلة فصول ،  -

 م.1ٙٙٔ،  ٗ، ع  ٗٔمج 

،  1ٗمصطلحات تراثٌة للقصة العربٌة  ، عبد هللا ابو هٌؾ ، مجلة التراث العربً ، ع   -

 م.11ٕٔ

 األنترنت:

-  ، ًّ ، Aug 10, 2016األنواع الروابٌة، سعٌد ٌقطٌن، جرٌدة القدس العرب

http://www.alquds.co.uk/?p=579120 . 
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Abstract 

    There is no doubt that tradition has a lot of treasures that the hads of 
searcher didn't reach them yet . one of these is Al-(Tarajum) books for 
Al Safdi. Its thumbing in need of studying and questing and in its 
different aspects in new reading and different visions. These books 
appeared in construction mechanisms broods which contain a lot of 
types and this gives prominent hinting that it's possible to studied . In 
addition they contained a lot of the repitition hinting and its tools in an 
image that allow to its members, contents and its styles to be examined. 
All these make the searcher to stop on the most popular prose Genres 
construction mechanisms in the books of Al- Tarajum for Al Safdi. They 
took its repitition as a standard of its study . The search became regular 
on a shape contained a summarized preface and four chapters. The 
preface department in three aspects make the entrance to the crux. It 
tries to make an explanation to the brood and type In addition to its 
trying to defrenciate between the translation and biography and giving a 
summary biography about Al Safdi with the definition for his books in Al 
Tarajum. The first of the course specialized in the brood of report. The 
second with the brood of folkstory. The third with the brood of message. 
The studying was finished in a summary show to the most popular 
results that the searcher reached when he studied the types of verse in 
the books of Al Tarajum for AlSafdi and the most popular are the 
discussion of an important case that present a dissidence and splice 
among the students. This case is alliteratiion types and the 
deferenciation between them. The searcher went on the defrenciation 
between them and intended to practice his understanding for them when 

he read the books of Al Tarajum for AlSafdi. 

Al Safdi had a fertile imagination and a technical feel that made him 
collect between history and art. We found him formulating the historical 
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news and facts then he show them in spry fictional form. The books of 
Al Safdi contained a lot of reported types of verse as a try to make a 
mixture between history and literature and he wished to make his books 
have a litrary impression. This makes the books worthy with litreture and 
to make it more pleasure and break the routine that are made in history 
books and to make the reader away from boring and to make him feel 
pleasure when he read them to make him feeling active when he read 
them. The increasing of the types of jobs and their intentions in these 
books according to their novilists and it is different according to quotient 
effect to the reader. some of these intended to give experience to the 
reader from other people. Some of them intended to give the reader 
some information that feed his thoughts and grow his mind to transport 
him from ignorance to knowledge. Some of these books intended to 
creat the feeling of pleasure to the reciever. Make statistics schedules in 

prose Genres construction mechanisms in Al Tarajum for AlSafdi and 
hint to the contrast in the percent of its advent. The search found 
multitude in prose Genres construction mechanisms in the books of Al 
Tarajum and this gives books one of the most important qualities that go 
through it to vary and non - exclusive on one type. We also found 
versatile in structure and its difference in many of these types, especially 

in the types that belong to the brood of message. 

       Containing AlSafdi' books on the study of alot of news, folkstories 
and anecdotes and messages and the involving with the Arab traditions 
and their habits. All these reflect the widest and comprehensive 
knowledge for AlSafdi. In addition to the biggest ability to color the texts 
with other texts , this will help on the existence from the repetition. The 
books of Al Tarajum for AlSafdi involved some strange texts or 
wonderful and non summarized on the factual texts for the variety of 
repition style in these books and to make them interesting. The 
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controlling of the reporting brood in the books of AlTarajum for AlSafdi 
according to the number of news on the other broods and this may be 
the cause of this control that these books are books  in historical origin, 
stand on a big way on the reporting member. The knowledge in the 
quotient contrast to the message. Writers in the books of AlTarajim for 
AlSafdi in the structureal performance and declarative and rhythm and 
the difference in their ability to summarize and the reason of this to the 
long period that AlSafdi translated to the readers and what result from it 
in the sychological and environmental conditions in addition contrast in 
the technical ability and the cultural formation. In addition to the 

multitude and the difference in the subjects that they treated. 

     The searcher focused on some of the types of verse found in 
AlTarajum for AlSafdi in the stages of growth and development for 
example: expectations that the searcher found it began summarized and 
short and finished into messages that are completed in structure. There 
was a big role to poetry in the structure of the types of verse in the 
books of ALTarajum for AlSafdi and this helped and gave it the strength 
to ensure its truth. In addition that poetry lines usually consider as a 
completed to the verse in the performance of his jobs. The declarative 
illustration was an important means from the explanations means for the 
meanings, thoughts and feelings in the incoming texts in the messages. 
In the books of AlTarajum for AlSafdi and it focused on the styles of 
statement science for example: simile, allegory, figure and metaphor. 
There is an activity and a big role for these styles in giving more and 
renewable meanings for the messages texts. The rhythm give a share in 
more in the structure of the messages texts in Tarajum AlSafdi. 
Thesetexts worthy with rhythm components that some of them support 
the others to acheive the purpose of its writing and what they wish to 

through their writings to be colourful and in amovement. 
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