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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

له  ة والسبلم لى  ببيبا محمد ولى   ن يحمد والصبلالحمد هلل حمداً كما يستحق أ     

 وصحبه ومن وااله إل  يوم الدين , أّما بعد : 

اىؼصش  وذْاقيىها شفاهاً حرً اسرقش تها اىحاه ٍذوّح فٍػشف اىؼشب اىحناَح      

 آثاساً اىرْىع اىثقافٍ واىرؼذد اىؼشقٍ واىرؼذد اىَزهثٍ مّو رىل ذشك اىؼثاسٍ , ّرُجح 

حناَاخ مَا فٍ ٍؤىفاخ اىجاحظ واضححً ػيً اىْثش اىفٍْ فظهشخ مرة اىقصص واى

اىؼشتُح اىرٍ ذرضَِ فٍ , فظهشخ اىنثُش ٍِ اىَذوّاخ حُاُ اىرىحُذٌ وغُشهٌ  وأتٍ

ٍرْىػح د فٍ أمثش ٍرىّها حناَاخ ٍرىّها اىحناَاخ , وٍْها اىشحالخ األدتُح اىرٍ ضَّ 

 يها اىشّحاىح تأسيىب أدتٍ ٍشىق . ّق

ُّ ُ ذخيى اىشحيح ٍِ اىحناَح , وأِ أفاىشحيح واىحناَح تُْهَا ذذاخو وذالصً فال ََن      

تَا فُها ٍِ أحذاز وشخصُاخ  األخشيش واحذج ٍْهَا هٍ ّفسها ػْاص ػْاصش موّ 

 وصٍاُ وٍناُ , وَناد ال َخيى ّص ٍنرىب ٍِ اىحناَح .       

ية في متون الرحبلت األبدلسية ستجبلء ببية الحكاودراستبا هذه هي محاولة ال       

متون الرحبلت األبدلسية التي ّن إذ إالتي لها أثر كبير في التراث العربي القديم , 

األدبية لما ضّمته بين طّياتها من لباصر سردية كالّراوي والفبية تسمت بإ

 والشخصية والزمان والمكان  . 

هذه الرسالة لى  موضولة الحكاية ولباصرها في متون مضمون ؽال تشوكان إ    

األستاذ ة الدكتور ة شيماء خيري  وهذا الموضوع من اقتراحالرحبلت األبدلسية , 

 فاهم , جزاها هللا لّبا كّل الخير . 

    



شيد بباإها لى   والتي –التي ألتمدت المبهج الببيوي  –جاءت هذه الرسالة      

 ها خاتمة وثبت بالمصادر والمراجع .           يد , وتبلسبقها مقدمة وتمهوفق ثبلثة فصول 

بإيجاز لى  مصطىحي فيه الضوء  تُ ىطسإذ التمهيد  لى فاستوى البحث قابماً      

ً , وبيبتُ  الحكاية والرحىة التبلزم بين الحكاية والرحىة ,  األدبية لؽًة واصطبلحا

أبواع الحكايات في  اية, وكذلك درستُ توجد رحىة من دون حك إنبحيث ال يمكن 

ية الواقعية , التي جاءت لى  وفق ثبلثة أبواع ربيسة هي : الحكامتون الرحبلت 

 والحىمية , والعجاببية . 

 : األول مبحثين ي وُسم بالّراوي والمروي له فقد تضمنالفصل األول الذأّما      

السرد الموضولي والسرد الذاتي ثم ألقب  ةسارلدخصص  والذي (الراوي)بعبوان 

 واإلببلؼية ,ظيفة السردية, والتوثيقية, ذلك دراسة وظابؾ الّراوي وهي : الو

وقدمت فيه  (المروي له)بعبوان  أّما اآلخر فكانأمثىة لىيها ,  متوالتعىيقية وقدّ 

  .تعريفاً لىمروي له وأمثىًة لىيه من متون الرحبلت وبّيبت في التحىيل وظابفه 

األول  :مبحثين قسمته بين إذلدراسة المروي فقد خصصته الفصل الثابي  أّما    

, والمتكرر والمتتابع , الحدث المفرد  : طه وهيفيه أبما بوان ) الحدث ( درستعب

    وان ــــعبب أّما المبحث اآلخر فكانأمثىة لى  كّل بوع من هذه األبواع ,  وقدمت

, والثابوية ,  الشخصية الربيسة : أبواع الشخصيات وهي فيه ) الشخصية ( درست

هما : األخبار ,  وفق طريقتينلى  التي كابت طرابق تقديمها والهامشية , و

 أمثىة لىيها . والكشؾ , وقدمت

 بـ ) الفضاء ( لبونالفصل الثالث واألخير والذي  والثابي األولتبل الفصىين ثم      

فيه الترتيب الذي قسم إل   عبوان ) الزمان ( درستبمبحثين , األول  وضمّ 

إدي إل  تسريعه ن تّما أ ة التي يستؽرقها الحدث وهي إالمدو,  سترجاع واالستباقاال

  . بطابهو إأ

      



ا فكان المبحث الثابي مكان يحتضبهكىّها من عباصر الحكابية هذه الوكان البد ل    

األكبر تبوأ البسـبـة  ذيــي الـ: الواقع بولين األول بين ( قسمتهعبوان ) المكان ب

شة من قبىه في أكثرها , وقسم المكان ث التي يرويها الرحالة واقعية معيلكون األحدا

المكان العجاببي الذي كان لىدين والثابي : معادي , مكان أليؾ ومكان الواقعي إل  

جاءت الخاتمة هذه األبواع أمثىة من متون الرحبلت , ثم  لكلّ  وقدمت فيهأثر كبير 

 فيها أهم البتابج التي تّم التوصل إليها . بيبتالتي 

, ولكن إن تواجه أية لواقبن تصل إل  بهايتها من دون دراسة أ ةال يمكن ألي    

 بحمد هللا ومعوبة األساتذ ة األجبلء واألخو ة األلزاء تّم تخطي هذه العواقب .

وأخيراً ما كان لهذه الدراسة أن تظهر بهذه الصور ة لوال فضل هللا وتوفيقه , ثم     

بجىيل الدلم والمسابد ة الىذين حظيت بهما من لدن أستاذتي المشرفة لى  هذه 

الرسالة األستاذ ة الدكتور ة شيماء خيري فاهم , فقد أخذت بيدي بالتوجيه واإلرشاد 

ًة ببصحها , كريمة بجميل صبرها , فقد كابت رفيقرى, وبالبقد والتفسير تار ة أختار ةً 

أن أتقدم لها بوافر الشكر واالمتبان , وأصدق التقدير واالحترام ,  فبل يسعبي إاّل 

, وأن أن يجزل لها المثوبة ولظيم األجروخالص الدلاء , وأسال هللا العىي القدير 

عت فيه من لي ما وق يؽفريجعل لمىي في هذه الرسالة خالصاً لوجهه الكريم , وأن 

 , وال أزلم الكمال في لمىي هذا ألنّ سميع مجيب الدلاء , أّبهالزلل والتقصير

 الكمال هلل وحده .       

 

 

 

  

 المبحث األول        

 الّراوي



ردية الربيسة إل  جابب يعّد الراوي من مكوبات الخطاب السردي أو الببّية الس       

وإّن وجود كل مكّون من هذه  ) المروي والمروي له ( : المكوبين المهمين وهما

المكوبات مرتبط بوجود المكون اآلخر, أي أّن وجود الّراوي البّد أن يصاحبه وجود 

المروي له ومروي لكي تكتمل لمىّية إيصال الّرسالة إل  المتىقي القارئ أو الّسامع, 

 , شؤبه شؤن الّشخصّية إّن الّراوي " هو أسىوب صياؼة, أو ببّية من ببيات القصّ 

والّراوي هو الذي يصبع , (ٔ)مان والمكان, وهو أسىوب تقديم الماد ة القصصّية "والزّ 

, بل هو وسيط بين األحداث  , وليس هو الكاتب بالضرور ة في التقىيد األدبيالحكاية

اوي شخصّية حقيقّية, يرى ويسمع ويتكىم, الريكون حىي , وفي الّبص الرّ (ٕ) ومتىقيها

لرحالة هّي الّشخصّية ّن شخصّية الّراوي ا, وإالخبر والحكايةويتوخ  الّدقة في بقل 

 . حىيالمتن الرّ  المهيمبة لى 

... فهو يمىك قدر ة أن يقّدم خص الذي يروي الحكاية الش "هو الّراويو       

الّشخصيات وسماتها ومبلمحها الفكرّية ولبلقاتها وتباقضاتها, كما أّن من مهامه 

أي  , (ٖ)أو المتداخىة أو المتوازّية الّتي تإلؾ كيان الحدث " تقديم الوقابع المتعاقبة

ً أّن الر ل  المتىقي الّسامع فهو يمثل خفّيا يقوم بإيصال الحكاية إ اوي يمثل صوتا

 .  طة بين ماد ة القصة ومتىقيهااسالو

ؤّبه: " الّشخص الذي يقوم بالّسرد, والذي يكون شاخصا في ب ويعّرؾ الّراوي       

 ع ـ, م , وهباك لى  األقل سارد واحد لكّل سرد ماثل في مستوى الحكي بفسه الّسرد

____________________________ 

 8ٗٔ( بباء الرواية , سيزا قاسم : ٔ)

 ٔٔٔ( يبظر : معجم المصطىحات األدبية المعاصر ة : ٕ)

 1ٔٔ( المتخيل السردي : ٖ)

 



, وفي سرد ما قد يكون هباك لّد ة ساردين يتحدثون  المسرود له الذي يتىق  كبلمه

 .( ٔ)لعّد ة مسرودين لهم أو لمسرود واحد ذاته " 

وإيصالها إل  أو أكثر يقوم بروايتها  فبل يمكن أن توجد حكاية من دون راوٍ     

, سواء  فالّراوي هو: " ذلك الّشخص الّذي يروي الحكاية أو يخبر لبها المتىقي ,

, فقد يتوارى خىؾ  , وال يشترط أن يكون اسما متعيبا م متخّيىةأكابت حقيقّية أ

, وجدت  , بما فيه من أحداث ووقابع صوت أو ضمير يصوغ بواسطته المروي

 . (ٕ) "ه , وموقفه مب العباية برإيته اتجاه العالم الذي يكوبه الّسرد

 أدبي إبداليؽباء لبها في أي لمل إّن صور ة الّراوي والقارئ ال يمكن االست    

وذلك ألّن " صور ة الّراوي ليست صور ة وحيد ة مبعزلة,  ؛فهما صورتان متبلزمتان

وكما أّن لبلقة الّراوي بالمإلؾ تتذبذب قربا وبعدا  , بل تصحبها.... صور ة القارئ

خذ بفس العبلقة المربة فإّن صور ة القارئ هذه ال تبطبق لى  شخص معين بل تؤ

 . (ٖ) "المذبذبة 

لبلقاته ببقّية العباصر في  مهّيمباً  اوي بعّده لبصراً تحديد لبصر الر إنّ      

ّن هذا ال يعبي أّبه إ  - األهمّية الّتي يختص بها الّراويهذه من رؼم بالو -الّسردية 

 ذو فالىّية كىّية ومطىقة تىؽي فالىّية بقّية العباصر الّسردّية, بل يعبي أّن فالىيته

 . (ٗ)ومختىفة أي كفالىية أساسّية   ز ة ,مميّ 

_________________________ 

 , ٖٗٔ, ويبظر : قاموس السرديات :  8٘ٔ( المصطىح السردي , جيرالد بربس : ٔ)

ي تقبيات السرد الروابي ف:  , و 1ٕٗ, ويبظر : المبهج التكويبي من الرإية إل  اإلجراء :  ٔٔ( موسولة السرد العربي : ٕ)

 . 1٘ٔالببيوي :  ضوء المبهج

 . 9٘ٔ. ويبظر : معجم السرديات :  9ٕٓ( بظرية الببابية في البقد األدبي : ٖ)

 1ٙٔ( يبظر : تقبيات السرد الروابي في ضوء المبهج الببيوي :ٗ)

 



اوي " هو من يتول  وظيفة الّتصوير والمراقبة فيمّهد لخطاب الّشخصيات, فالر      

من  اً ربيس يمثل الّراوي إذن مكّوباً و , (ٔ) "ن خبلله يا لىعمل األدبي ليظهر ملكي يه

لمىّية  به تتمّ و رد ,مكابة خاصة وممّيز ة في الس , إذ يتبوء رديةمكوبات الببّية الس

ويبقىها ة يهّيمن لى  العمىية السردي هو, ولذلك ف خصياتسرد األحداث وتقديم الش

 .  ها إل  المتىقيمويقد

ين من لمل أدبي مكتوب ال بّد أن يقّدمه الّراوي لىمتىقي لبر بمط إّن أيّ          

 بين بمطين من ولذلك مّيز " الّشكبلبي الّروسي ) توماتشفسكي ( ؛أبماط الّسرد

 . (ٕ)"  الّسرد: " سرد موضولي وسرد ذاتي

وفق هذين الّبمطين من  ّسرد في كتب الّرحبلت األبدلسّية لى يشتؽل أسىوب الو     

من دون يُقّدم الّسرد إّما بموضولّية باسم الكاتب, كخبر بسيط "  ـالّسرد لذلك ف أبماط

وإّما باسم سارد  هذه األحداث ) حكي موضولي (, أن يشرح لبا كيؾ بتعرؾ إل 

ن الّسرد هما : سرد بولان أساسيان م , بمعب  وجود (ٖ) " شخصّية ما محدد ة جدا

 . موضولي وسرد ذاتي

 

 

 

__________________________ 

 . 9ٓٔ( ببية السرد في القصص الصوفي : ٔ) 

 .  ٙٗ, ويبظر : ببية البص السردي :  89ٔ( بظرية المبهج الشكىي بصوص الشكبلبيين الروس :  ٕ)

 . ٖٓٔمفاهيم سردية :  (ٖ)

 

 



                         :الّسرد الموضوعً  -أ

ىعا لى  كّل شيء يخص رد مطّ أبماط الساوي في هذا الّبمط من يكون الرّ         

رد ويعتمد الس ,(ٔ), فيقوم بعرضها لىقارئ  , حت  األفكار الّسرّية لؤلبطال شخصياته

ه يمتىك قدر ة اوي العىيم الذي يوصؾ بؤبّ ضولي لى  الرإّية الخارجّية والرالمو

بـ لذلك أصطىح لىيه , خصياتؼير محدود ة لكسب األبعاد الداخىية والخارجية لىش

، (ٕ)تقديمه لحكايته ّبه يستعين بضمير الؽابب لبد وإ, (الّسرد الموضولي )

يعرؾ كّل شيء لن المواقؾ واألحداث  , راوٍ  ي المعرفةوالّراوي العىيم هو " كىّ 

وفقا لها لرض  " وجهة أو وجهات الّبظر الّتي يتم ويراد بالرإّية : ,(ٖ)المروّية " 

        . (ٗ)" الوقابع والمواقؾ 

إّن الّراوي في الّسرد الموضولي ال يقؾ لبد تقديم األحداث والّشخصيات       

, بل يعمد إل  الؽوص في ألماق الّشخصّيات كاشفاً مشالرها وما يدور في  فحسب

ارد المحايد الذي ال يتدخل لى  السّ  , وقد يعتمد الّسرد الموضولي أحياباً  ذهبها

كما يستببطها , أو , وإّبما ليصفها وصفاً محايداً كما يراهااألحداث الّتي يقّدمهاليفسر 

بمعب  أّن  ,(٘)في أذهان األبطال تاركاً لىقارئ الحرّية ليفّسر ما يحكي له ويإوله 

 ل  ـالّتي هّي " إحـدى الّتقبيـات الّتـي يتـم بهـا تسـجيــ (عٌن الكامٌرا  )الّراوي بمثابة 

________________________ 

 . ٖٖٔموير :  أدوين: بباء الرواية ,  , و 89ٔص الشكبلبيين الروس : يبظر : بظرية المبهج الشكىي بصو( ٔ)

 . ٕٓٔ-9ٔٔ( يبظر : المتخيل السردي : ٕ)

 . 9ٖٔقاموس السرديات :  (ٖ)

 . ٕ٘ٗ( المصطىح السردي : ٗ)

 . 1ٗ( يبظر : ببية البص السردي : ٘)

 

 



فبل يخرج الّراوي في  , (ٔ) أمام  لة تسجيل محايد ة "با األحداث والمواقؾ وبقىها وكؤبّ 

ألّبه  ,داثن يتدّخل في مجريات المواقؾ واألحلمىه ذاك لن بقل ما يرى من دون أ

ّبه يتحدث بصيؽة ه الحكاية وسردها لى  الّرؼم من إال يستطيع أن يتدّخل في توجي

, ألّبها تعّد وسيىة  أّبها صيؽة ؼير فالىة , إاّل  المتكىّم في لرضه وتقديمه لحكايته

 لبقل الحكاية من خبلل المشاهد ة . 

والّسرد الموضولي " سرد يتمّيز بموقؾ الّسارد المستّقل لن المواقؾ       

يبقل ما في السرد الموضولي فالّراوي  ,(ٕ), سرد الّسىوكيات "  والوقابع المروّية

,  أن يكون له يّد في تؽيير مجريات األحداثمن دون وما ُيبقل له ويشاهده  يراه

بهذا الّبمط الّسردي , ومن أمثىة الّسرد الموضولي الّرحبلت األبدلسّية متون  وتحفل

ًّ  دحام أبًالة ما بجده لبد الرحّ  ة ــحفة األلباب وبخبت )في رحىته  الغرناط

لبدما مّر لىيهم لسكر موس  بن  *ذكر حديث مبسك بن البفر ة  , إذاإللجاب (

بصير لامل لبد المىك بن مروان بالمؽرب, إذ قال: " فخرجوا من أرض كثير ة 

 نّ ام إل  مديبة لظيمة, وإذا بقوم كؤاألشجار والمياه والوحوش ...حت  وصىوا بعد أي

كبلمهم كبلم الطيور ال يفهم, فىّما رأوبا أحاطوا ببا ولىيهم أبواع الّسبلح وهم 

راب كثر ة, فؤيقبا بالهبلك حت  خرج مىكهم لىيه لباس المىوك وحوله الحشم, كالت

فىما ر با أقبل إليبا وحده وسىم لىيبا بىسان لربي قال : ففرحبا لّما فهمبا كبلمه 

واستبشربا, وقال : أّيها الّباس, من أبتم ومن أميركم وفيم دخىتم هذه األرض ؟ فإّبا 

 اـأّيه موس  بن بصير وسىم لىيه, وقال: رج إليه األميرما رأيبا أحداً مثىكم، قال: فخ

_________________________ 

 8ٕ( قاموس السرديات : ٔ) 

 . 8ٖٔ, ويبظر : قاموس السرديات :  ٖٙٔ( المصطىح السردي : ٕ)

 . ٖٗ:  األلباب)*( وهم من ولد يافث بن بوح الببي لىيه السبلم , ذكره الؽرباطي في تحفة 

 



أمير قومي وأبت أمير لىيبا وبحن قوم من العرب من جبد أمير المإمبين  المىك, أبا

حبا من تعب السفر ألىمباك , إذا بزلبا واستر لبد المىك بن مروان, ولبا خبر وحديث

  . (ٔ) "أمربا 

لىيم مهمته سرد األحداث سردا تفصيىّيا، فهو لى   الّراوي في هذا الّبص راوٍ       

بالجابب , وقد التزم الّراوي  الّتي دارت بين الّشخصياتكىّها مجريات األحداث لىم ب

ّبه لم يعىق لىيها, ولم أشيء لن األحداث المروّية إاّل  ألّبه يعرؾ كلّ  الموضولي؛

يتدخل في مجرياتها وإّبما كابت مهمته اإليصال من دون تعىيق وال تدخل, واستعان 

زمن يسبق  أي الّزمن الماضيبضمير الؽابب في إيصال الحكاية الّتي جرت في 

  (, رأوبا, أحاطوا ببا خرجوا, وصىوا  ) :زمن الحكاية والقّص, ومبه قوله

من دون  أّبها جرت في زمن يسبق زمن القصّ األفعال الماضّية يدّل لى   واستعماله

أن يكون لىّراوي حضور في الماد ة الحكابّية الّتي يرويها, وبفهم من قوله : " كؤّن 

بلم الّطيور ال يفهم " إّبهم كابوا لى  ؼير لؽة العرب وتؤكد لبا ذلك لبدما كبلمهم ك

وحيد م لىيهم بىسان لربي وفرحوا لذلك يدّل لى  أّبه الأخبربا الّراوي بؤّن مىكهم سىّ 

اوي هذه الكباية لؽرض تشويق القارئ وإمتاله من يتكىّم العربّية, فاستعمل الر

 ة بهاية الحكاية . ودفعه إل  مواصىة القراء ة لمعرف

في رحىته من خبر  ما رواه الؽرباطيّ  –أيضا  –ومن الّسرد الموضولي     

إليهم  قد حّدثبي بعض الّتجار أّبهم خرجتالسمكة العظيمة الّتي ثقب أذبها بقوله: " ول

سبة من السبين سمكة لظيمة، فثقبوا أذبها وجعىوا فيها الحبال وجروها فابفتحت 

من داخىها جارية حسباء جميىة بيضاء سوداء الّشعر, حمراء الخدين  تأذبها وخرج

لجزاء, من أحسن ما يكون الّبساء ومن سرتها إل  بصؾ ساقها جىد أبيض كالثوب 

     ـال إلــا, فؤخذها الّرجـهــخىقة متصل بجسدها يستر قبىها ودبرها كاإلزار دابر لىي

 ___________________________ 

 . ٖٗ:  اإللجابوبخبة  باأللباتحفة  (ٔ)



 

ها, وتصيح وتفعل كما يالبّر, وهّي تىّطم وجهها وتبتؾ شعرها و تعّض ذرالها وثدي

تفعل الّبساء في الّدبيا حت  ماتت في أيديهم, فتبارك هللا ما أكثر لجاببه وخىقه, وما 

 . (ٔ)لم بشاهد ولم بسمع به أكثر " 

ى  أّن الّتي تحيل ل حكايته بقوله )حدثبي بعض الّتجار( يستهل الؽرباطيّ       

األصل مجالس لىمروي له الذي هو أبو حامد الؽرباطي, وقـد استـعان  الّراوي

أي أّن الّتجار هبا هم من  ـا بضمير الؽابب, ابتدأ من قوله )حدثبي(الــّراوي هب

ر محّدد فىم يحّدد يروون لىؽرباطّي ) سمعها من بعض الّتجار( , والّراوي هبا ؼي

ة ألّن الؽرباطي أسماء أو صفات الّتجار الّذين أخبروه بالحكاية, وهذه حكاية لجاببيّ 

العجاببي في إيصال خطابه , فاستعمال الراوي لىجابب ذنسمـكة ليـس لديــها أال

, ولىّداللة لى  لظم حجم السمكة, الّسامعولفت ابتباه لؽرض تشويق القارئ  الّسردي

الّراوي المؽيب إل  إضفاء صفات الّبساء من الحسن والجمال والستر وقد لجؤ 

إل  اليابسة من  ّور لبا ما فعىته لبدما تّم أخراجهاوالحياء لى  السمكة العظيمة، وص

الصياح والىطم حزبا مبها لى  مفارقة موطبها وهو الماء إل  أن ماتت في أيدي 

من ثقب أذن السمكة إل  خروج الفتا ة  أً دتباة هذه الحكاية بحّد ذاتها لجاببيّ الّرجال, و

 .     إل  موتها في الّبهاية وصوالً 

المسجد الحرام , بقوله :" ومن  اً ومن ذلك ما رواه ابن جبير في رحىته واصف      

بابه الكريم يفتح في األيام المعىومة المذكور ة , والحرم قد ؼّص بالخىق ,  نّ  ياته أ

 ويصى  , وال يبق  فيه موضع إاّل بهم بقدر ة هللا لّز وجلال يضيق لفيدخىه الجميع و

 دخىـــتل ـأحد , ويتبلق  الباس لبد الخروج مبه , فيسال بعضهم بعضاً : ه فيه كلّ 

_______________________________________ 

 . ٕٙ ,  ٗٙ, ولىمزيد ُيبظر : م. ن :  8ٕ( تحفة األلباب وبخبة اإللجاب : ٔ)

 



 

ضع كذا حيث يقول : دخىت وصىيت في موضع كذا ومو اليوم ؟ فكل  البيت ذلك 

 . (ٔ)يات , والبراهين المعجزات سبحابه وتعال  " صى  الجميع , وهلل اآل

الة في هذا الخطاب السردي موجود في مكان الحدث وهو أحد ّن الراوي الرحّ إ      

ن يكون له صفة من دون أ ه يقوم ببقل األحداثبّ ل  المسجد الحرام , ؼير أداخىين إال

ل ــرا تتبقــاميــر ويرصد كؤبه لين كالمشاركة الواضحة في الحدث , فالراوي يصوّ 

شيء لن األحداث والمواقؾ قبل أن  لرصد المشاهد من هبا وهباك , فهو يعىم كلّ 

سجد يرويها ألّبه راٍو لىيم , إّبه بمثابة شخصية واصفة لىحدث من موقعه أي من الم

فهو  احد ( وال يبق  فيه موضع إاّل ويصى  فيه كلّ  وذلك من خبلل قوله ) الحرام ,

الة ابن جبير في موقع الحدث , فيصؾ لبا ما يشاهده دليل لى  وجود الراوي الرحّ 

 ً ّن حكايته , ثم يختم الحكاية بؤ إيصال, وقد استعان بضمير الؽابب في  دقيقاً  وصفا

  المعجزات هلل سبحابه وتعال  .بات والبراهين يات البيّ ذلك من اآل

في بربامجه,  الة لىي الرليبيّ ويرد الّسرد الموضولي في حكاية رواها الرحّ       

" أخبربي إذ قال :  *الشىطيشي خ الذين تىق  لىيهم العىم ومبهم الذي أورد فيه الشيو

صبل ة, أّبه سمع كبلم الجّن في ليال كان يسهر فيها لمطالعة لىم أو  –رحمه هللا  –

ه من الجّن, يقول: فما حك  من ذلك أّبه سمع قاببل يقول في جوؾ الىّيل, لم يشّك أبّ 

أبا شاٌك في  –ولباد ةٌ يسببها الىّعين إبىيس , لباد ةٌ هلل, ولباد ةٌ لىّباس, العباد ة ثبلث

  في  ي شكٌ حـقبـي بعض ليال فيىــباي فـيـبي لـبتـقال: وربما ؼى  –هذا الوجه الثالث 

_______________________ 

 . 8ٕٔ,  98ٔ,  ٕٙٔ,  1ٔٔ,  ٙٙ. ولىمزيد يبظر : م . ن :  9٘رحىة ابن جبير :  (ٔ)

الشىطيشي : وهو لبد هللا بن محمد الجذامي من أهل إشبيىيه يكب  أبا محمد ويعرؾ بالشىطيشي , كان فقيها مدرسا لمذهب  )*(

ووصفه بالعىم والدين ولم يذكر تؤريخ وفاته وقال هو كان بقية من ُيحكم هذا مالك ولم تكن لبده رواية , تفقه به بعض أصحاببا 

 . ٔٗ: بربامج شيوخ الرليبي :  .  و 9ٕٓ,  ٕلكتاب الصىة :  التكمىةالشؤن يعبي الفقه رحمه هللا . 

 



 

وءك, قم رحمك هللا, ابتقض ابتقاض الوضوء, فيهتؾ بي هاتٌؾ يقول: ابتقض وض

      . (ٔ)" وضوءك 

مهمة سرد األحداث في هذا  – الة الرليبيّ الرحّ  –يتول  الّراوي العىيم       

ُ الخطاب الّسردي  خر هو شيخه  خبر بها لن طريق راوٍ , إالّ أّبه لم يشاهدها وإّبما أ

, وهو بدوره يرويها لتىميذه  الشىطيشي الذي جرت لىيه هذه الحكاية واألحداث

ها وبقىها من الشفاهّية الّتي تىقاها لن شيخه إل  الذي يقوم بتدويب الرحالة الرليبيّ 

اوي األصل وهو شيخه, حكاية مكتوبة, والرليبي هبا مروي له لن طريق الرّ 

-الّتي رواها لبا لن طريق الّسماع -دورين في هذه الحكاية العجاببية  فالرحالة أدى

ا فهو دور الّراوي ودور المروي له, فهو لبد سماله الحكاية من شيخه شفاهيّ 

دور الّراوي إالّ أّبه  لشىطيشي ؛ ولكّبه لبدما دّوبها أدىمروي له والّراوي الشيخ ا

, ألّبه يعرؾ كّل شيء  ىع لى  أفعال شخصياتهخارج الحكاية واألحداث, لكّبه مطّ 

لن شخصية شيخه "الشىطيشي"وهو متؤكد مّما يقوله الّشيخ ويرويه, وأّن ما حصل 

لجيب يدخل في باب العجيب الديبي الذي يحصل لؤلببياء لىشيخ " الشىطيشي" أمٌر 

                    واألولياء والصالحين, قام الرحالة الرليبي بإيصاله لبا بطريقة الّسرد الموضولي . 

الة لتمد لىيه الرحّ ية السابقة السرد الموضولي الذي إدت األمثىة الحكابجسّ       

الواقعية والعجاببية التي شاهدوها أو سمعوا بها في األبدلسيون في سرد حكاياتهم 

 أثباء رحبلتهم .

 

 . 9ٕٔ, ويبظر : م . ن :  ٕٗ( بربامج شيوخ الرليبي :ٔ) 

 

 



 :الّســـــرد الذاتً  -ب

ففي الّسرد  ع من الّسرد  خبلؾ الّبمط األول ) الموضولي (يكون هذا الّبو      

الّذاتي " بتتبع الحكي من خبلل ليبي الّراوي )أو طرؾ مستمع ( متوفرين لى  

 . (ٔ)" ؾ لرفه الّراوي أو المستمع بفسه تفسير لكّل خبر: مت  وكي

,  يعتمد الّسرد الّذاتي لى  الرإّية الّداخىّية والّراوي المشارك أو المصاحبو      

ه تبط به ويكون شاهداً لىيها, ويعرض حكايتالذي يقدم ما يشاهد من أحداث تر

و )الّسرد ,  (ٕ) ك فقد اصطىح لىيه  الّسرد الذاتيولذل,  باالستعابة بضمير المتكىّم أبا

بسارد ظاهر تقوم مشالره والتقاداته وأحكامه بإضفاء الظبلل  بمازالذاتي( سرٌد ي

الذي يصؾ , وهو بقيض لىّسرد الموضولي  لى  الوقابع والمواقؾ المعروضة

 . (ٖ) , وهو سرد يّتم فيه لرض أفكار الّشخصيات ومشالرها الّسىوكيات

هو الّراوي الذي يسرد األحداث بضمير المتكىم ويكون فأّما الّراوي المشارك       

ت به من خبلل الّراوي المشارك شخصّية ربيسة تحكي ما يمكن أن تكون قد ألمّ 

 . (ٗ) ن األحداثركتها ولو بجزء محدود ممعاصرتها ومشا

ومن أمثىة الّسرد الّذاتي في كتب الرحبلت األبدلسّية ما رواه أبو حامد       

بقوله: " ولقد كبت في مجمع البحرين في سفيبة فخرجت سمكة من  الؽرباطيّ 

 البحر، مثل الجبل العظيم فصاحت صيحة لم أسـمع قطـّ أوحش مـبها وال أهــول وال

 أقوى مبها فكاد أن يبخىع قىبي وسقطت لى  وجهي أبـا وؼيـري, وألقـت بفســها في 

________________________ 

 ٙٗ, ويبظر :ببية البص السردي : 89ٔ( بظرية المبهج الشكىي بصوص الشكبلبيين الروس : ٔ)

 .  ٕٓٔ-9ٔٔ( يبظر : المتخيل السردي : ٕ)

 9ٕٔويبظر : قاموس السرديات : ,  ٕٕ٘( يبظر : المصطىح السردي : ٖ)

 . ٖٗ(  يبظر : العجاببي في السرد العربي القديم  : ٗ)



البحر واضطرب البحر لىيبا ولظمت أمواجه وخفبا الؽرق حت  بجابا هللا لّز 

 . (ٔ) وجّل, وسمعت المبلحين يقولون : هذه السمكة تعرؾ بالبؽل "

ولذلك فقد تول  سرد  ,الربيسة فيهاحكاية هو الّشخصّية الّراوي في هذه ال      

فالّراوي ؛ له: ) ولقد كبت في مجمع البحرين (األحداث بضمير المتكىم في مثل قو

, وكان  كان بمثابة  لة تصوير تبقل وتصّور لبا األحداث من موقعها الّذي جرت فيه

ام الحكي, الّراوي لى  اتصال وثيق باألحداث, إالّ أّبه قىيل العىم بها مع أّبه تول  زم

ّن ما جرى لىيه جرى لى  جرى وحدث له في مجمع البحرين, وإ وقّص لبا ما

جزءاً من الحدث ومّر لىيه ما , أي أّن الّراوي كان  ؼيره ممن فوق سطح السفيبة

( با وؼيري ( و) اضطرب البحر لىيبالى  ؼيره من الّشخصيات وذلك بقوله ) أمّر 

هده من أمر هذه السمكة وصّور لبا صور ة و) خفبا الؽرق ( فقد وصؾ لبا ما شا

هللا سبحابه وتعال   , ويبهي حكايته بؤنّ بدما ألقت بفسها فيه واضطرب لىيهمالبحر ل

, وكذلك قول بعض المبلحين بؤّن هذه السمكة تعرؾ  من الؽرق هو من بجاهم

 ة صوتها .         يشلبؽل من المحتمل لعظم حجمها و وحبا

بقوله: " ولقد رأيت يوماً في البحر وأبا  ما رواه الؽرباطيّ  -أيضاً  –ومبه       

، والماء تحت رجىي قد خرج ذبب حّية صفراء مبقطة بسواد, طولها  لى  صخر ة

 هابّ ؤكمقدار باع تطىب أن تقبض لى  رجىي فبعدت مبها وأخرجت الحّية رأسها 

ت به رأسها أربب من تحت ذلك الحجر, فتسىىت خبجرا كان معي فطعب سأر

وأدخىت رأسها تحت الحجر. ثم قبضت لى  الخبجر فىم أقدر أن أخىّصه مبها, 

وكىّما جررته وجذبته لم أقدر لى  تخىيصه مبها, فؤمسكت مقبض الخبجر بيدّي 

جميعه وجعىت أجّره وألصقه بالحجر كؤّبي أقطع به شيباً, فتركت الخبجر وخرجت 

 .     (ٕ) " س واحد فعجبت من ذلكورأذا بها خمس حيات وإ ,الحجرمن تحت 

_________________________ 

 . 9ٙ-8ٙ:  اإللجابوبخبة  األلباب( تحفة ٔ)

 . 1ٗ,  9٘,  1٘.ولىمزيد يبظر : م  . ن  :  1ٓ -9ٙ( م  ن  :  ٕ)



البحر بؤسىوب الّسرد يحكي لبا الّراوي ما جرى له من أحداث ومواقؾ في       

قد تسىّم زمام الحكي وأصبح هو الّشخصّية الربيسة  الؽرباطيّ  الةّن الرحّ الّذاتي، إذ إ

، يروي لبا ويبقل ما يشاهده وما جرى لىيه ذلك اليوم في البحر من أهوال  فيه

, ويصّور لبا ذبب  , ليإكد لىقارئ حضوره في مكان الحدث ويبقىها بؤدق التفاصيل

هذه  يروي كلّ  , لبهاالحّية ولوبها وطولها وما تريد أن تفعل به وكيؾ ابتعد 

األحداث ويصؾ ما يرى ليإكد حضوره ومشاهدته تىك الحية ذات الخمسة أجساد 

, وألتمد التماداً كبيراً لى  بقل حكايته لى  ضمير المتكىّم المفرد  في رأس واحد

) رأيت, فبعدت, فتسىىت, فطعبت, قبضت, تركت ( ولم يخبربا :  وذلك بقوله

, مّما يدّل لى  أّن هذا  بت معه ولم يورد أي مىمح لذلكالّراوي لن أّي شخصّية كا

, ويبهي حكايته بتعّجبه لبد  الفعل والحدث حصل له وحده ولم يشاركه أحد به

 .  رإيته لتىك الحّية العجيبة

: " صعدبا إل  جبل ثور  ما رواه ابن جبير في رحىته بقوله -أيضا –ومبه      

إليه الببي " صى  هللا لىيه وسىم ".... وولجبا من لمعايبة الؽار المبارك, الذي أوى 

, تبركا بمّس بشر ة البدن  الموضع الذي يعسر الولوج مبه لى  البعض من الّباس

بموضع مّسه الجسم المبارك, قّدسه هللا , الّن مدخل الببّي " صى  هللا لىيه وسىم " 

قؾ خجىة كان مبه, وكان ألحد الصالدين إليه ذلك اليوم من المصريين مو

, ولاود ذلك  ر بحيىةولوج فيه لى  ذلك الموضع فىم يقدوفضيحة, وذلك أّبه رام ال

 . (ٔ)" واقؾ الفضيحة في الدبيا واآلخر ة مراراً فىم يستطع ... لصمبا هللا من م

لصمبا ( لة وذلك بقوله ) ولجبا( و)بضمير الجما يسرد ابن جبير الحكاية     

المشاركين في هذه األفعال واألحداث التي  جرت في  فالّراوي هو أحد, و)صعدبا ( 

الحكاية , وقد ابزاح الراوي في روايتها إل  المتىقي من صيؽة ضمير المتكىّم المفرد 

______________________ 

 . 9ٕٕ,  ٕ٘ٓ,  1ٙ, ويبظر : م . ن :  ٔٗٔ -ٓٗٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)

 



جرى لىيه ما جرى لى   ؛ وذلك ألّبه جزء من الحدث إل  صيؽة ضمير الجمع

ه لى  البعض من وولجبا من الموضع الذي يعسر الولوج مب)  :ؼيره حين قال

ن ذلك الموضع فىم الّرجل المصري الّذي حاول الولوج م حكاية الّباس ( وبقل

, وكذلك  لؽرض تشويق القارئ واالستمتاع بالحكاية حكايةال يستطع , وبقل هذه

 الوصؾ .ليإكد حضوره من خبلل تقبية 

ً  –ومبه         من مديبة العباب وتسم  أيضاً    لبد خروجه البلويّ ما رواه  -أيضا

بقوله: " ثم خرجت من المديبة... سالكاً سبيل جبل الحفاء, ومالكاً من  ) بوبه (

, وال يكاد يشرب  البدم , من جبل يقرع الواصل إليه سنّ  الرجاء ما برح به الحفاء

م ... فسىكبا مبه في لقاب كف  بسىوكها لىمجرمين من لقاب, من قىيب د الماء إاّل 

ته من , ومبعتها لبّل  بكتبؾ الفزع وبىتحؾ الجزع, إل  أن جزمتبا لوامىه بالحذؾ

, لن قطعة من  الصرؾ, وأسفر لبا وجهه العبوس ومحّياه الّذي في مشاهدته البإس

, فكان زوال كّل ما مىكباه أسرع من  , حمىت لىيبا حمل الّسيل العرب كقطع الىّيل

  (ٔ)لحسة الكىب أبفه ." 

، بضمير المتكىم المفرد بقوله )خرجت( الة البىوي الحكايةاوي الرحّ يسرد الرّ و    

وكه جبل الحفاء ، وسى واصفاً ما يراه ويشاهده في طريق خروجه من مديبة العباب

وبعدها يبزاح في إيصال  دم(ن جبل يقرع الواصل إليه سن البم الذي يصفه بقوله )

 جزمتبا)وقوله ( فسىكبا مبه في لقابع بقوله: )محكايته إل  ضمير المتكىّم الج

 إل  أن يسرد تعّرضه ومن معه إل  مجمولة من قطاع الّطرق لوامىه بالحذؾ (

، مستعمبل تقبّية الّسرد الذاتي في إيصال كىّها أموالهم وممتىكاتهم قاموا بمصادر ة

, بالّرؼم من أّن أسىوبه ال يخىو من الّسجع المتكىّؾ الّذي يصعب  المتىقي حكايته إل 

 ول وهىة.  ألى  القارئ االلتيادي أن يفهمه 

 

 
 . . ٕٕٔ,  ٔ٘. ويبظر : م . ن :  ٘ٔتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق : ( ٔ)

 



      

في رحىته بقوله: " ثم زربا ؼار  ما رواه القىصاديّ  -أيضا –ومن الّسرد الّذاتي      

حّراء المذكور في صحيح البخاري وؼيره, وهو مثىث وطوله تسعة أشبار وزياد ة 

ما, ولرضه بحو الستة أشبار, وبسطح الجبل الموضع الذي شّق فيه لن صدره 

يعة وبعده صى  هللا لىيه وسىم, وبعده لن البىد بحو الثبلثة أميال, ثّم زربا مسجد الب

 . (ٔ) "د بحو الميىين من البى

, وهبا  الّراوي في الّسرد الّذاتي مبلزم لضمير المتكىّم الجمع في سرد حكايتهو     

) زربا ؼار حّراء( وبعدها : حكايته بضمير المتكىّم الجمع بقوله  ابتدأ القىصاديّ 

 ) زربا مسجد البيعة (، فالّراوي لم يكن لوحده لذلك تحّدث بضمير المتكىمين: قوله 

وهو لم يصرح بؤسماء أو صفات الّشخصيات الّتي كابت معه في أثباء زيارته لؽار 

، خبلؾ  ولمسجد البيعة, والّراوي في الّسرد الّذاتي قىيل العىم باألحداث حّراء

الّراوي في الّسرد الموضولي الذي يكون لالماً بكّل شيء يخّص شخصياته وفي 

اوي المصاحب هو من يشارك الّشخصيات والرّ  ث,الّذاتي يشارك في صبالة األحدا

هد هذا الصراع ـفي صبالة األحداث, ويتزاحم معها في صرالها مع الّزمن, أو يش

 . (ٕ) ويراه بعيبيه

من أبماط كىيهما البمطين ون الرحبلت األبدلسّية تضمبت ا سبق بىحظ أّن متممّ و     

  لىـ  قد حصل ّن الّسرد الّذاتي أ ، إاّل والّسرد الّذاتيرد الموضولي : السّ  الّسرد وهما

 

___________________________ 

,  ٘ٔٔ. ولىمزيد يبظر : بربامج شيوخ الرليبي :  1ٖٔ,  ٖٗٔ,  ٕ٘ٔ. ويبظر : م . ن :  ٔٗٔ – ٓٗٔرحىة القىصادي :  (ٔ)

 .  91ٔ,  8ٔٔ. وبربامج ابن جابر الواد  شي :   9ٗٔ,  9ٔٔ

 . ٕٓٔالّراوي والّبص القصصي:  (ٕ)

 



 

ضمير  حكاياته باستعمال الة يرويلرحّ ألّن ا ؛أكبر من الّسرد الموضوليبسبة 

ألّبه  القارئ أو السامع؛إل  المتىقي  اىجمع في إيصالهالمتكىّم سواء أكان لىمفرد أم ل

ما يشاهده ويراه فبجده يصّور األشياء والمواقؾ واألفعال بدقة, ويبقل  يروي

حضوره فيها, وهو ال يعرؾ كّل  األحداث أو بفوره مبها ليإكد  مشالره وتفالىه مع

يكون شيء لن بفسّيات شخصياته وبواطبها، خبلؾ ما بيّبا أّن الّسرد الموضولي 

كّل شيء لن شخصياته وبواطبها وما تخفيه، ويتحدث فيه ب ةعرففيه الّراوي لى  م

قة الّتي يشاهدها في أثباء وبما أّن الّراوي يبقل الحقي (هو)الّراوي بضمير الؽابب 

  خر أي أّبه رحىته، فقد كثر استعمال ضمير المتكىّم في بقىها, أّما ما يسمعه من راوٍ 

يبهي لباراته بقوله ) هللا ألىم ( وقد كثرت هذه الصيؽة لبد  لاد ةلم يشاهدها فإّبه 

لىخبر الذي  , لبدما يكون ؼير مصدقٍ  (ٔ)الة ابو حامد الؽرباطي ابن جبير والرحّ 

 ُيروى إليه .

 

 

 

 

 

___________________________ 

 : اإللجاببة ـوبخ األلبابة ـفـ:  تح , و ٕٗٓ , ٕٓٓ , 1ٗٔ,  ٖٙٔ,  ٓٙٔ,  ٘ٓٔ , 19 : ر ـيـبـن جـىة ابـظر : رحـيب (ٔ)

ٔ1  ,ٕٔ  ,ٕٙ  ,ٖٙ ,  ٙ8  ,11 .   

    

                            



 وظائــف الـّراوي

وتوجد هذه لى  لاتق الّراوي,  إّن المقصود بالوظيفة هّي المهام المىقا ة     

الوظابؾ المبسوبة لىّراوي في الّبصوص الّسردّية الحكابّية بدرجات متفاوتة " وليس 

, فقد يحتوي راوي قصة  , أو في كّل قصةشرطاً أن تكون كىّها موجود ة في كّل راوٍ 

, وهّي  وبهاأو أقل لكن ال وجود لىّراوي بد,  من القّصص لى  ثبلث مبها أو أربع

 .  (ٔ) "الوحيد ة الّتي تصبعه 

أن يشمل لى  مجمل هذه الوظابؾ ألّن وجود له إّن الّبص الّسردي ال يببؽي      

 . (ٕ) ن يقوم لىيها حدث سردي كامل كن أوظيفة واحد ة يم

احتوت متون الّرحبلت األبدلسّية موضع الّدراسة لى  وظابؾ لىّراوي  وقد     

وبعضها اآلخر ال ( جبيت ) مهيمبة فيها, بعضها يشترك مع الوظابؾ الّتي صبفها 

 : اآلتي يشترك معها, وهّي بحسب ما يقوم به الّراوي من مهام سردية تمثىت في 

ٌّة – 1  : الوظٌفة الّسرد

أْن يحيد  ي ال يمكن ألي سارد, هّي الوظيفة الت الّسردّية المحضةّن الوظيفة إ      

ويمكن تعريفها ,  (ٖ) لبها من دون أْن يفقد في الوقت بفسه صفة الّسارد أو الّراوي

ر، فيتؤكد بهذا الصبيع الطابع " بقل الخبر وتوصيىه إل  طرؾ  خ:  بؤّبها لمىّية

أو  ة الّتي تكّرس في كّل حاالتها أصبلً داتي الوظيفي الّبفعي لىّظاهر ة الّسرديّ اال

 ل ــم لى  بقـوهّي كذلك " الّتي يتحقق من خبللها الّسرد الحكابي, القاب , (ٗ) " مرجعاً 

__________________________ 

 . 1ٗ( الراوي والبص القصصي : ٔ)

 . ٕ٘ٙ – ٕٗٙ( يبظر: خطاب الحكاية: ٕ)

 . ٕٗٙ(  يبظر: م . ن: ٖ)

 . 91العربي القديم األبواع والوظابؾ والببيات : ( الّسرد ٗ)



الخبر أو المعىومة الحكابّية كوبها الماد ة الخام األولّية لبر قّص الحادثة أو سردها،   

لى  بحو معين إل  اآلخر المتىقي, فتحصل بهذا اإليصال المتحّقق لىخبر مسروداً 

 .   (ٔ)إل  ذاكر ة المتىقي الوظيفة السردية " 

الوظيفة المركزّية واألساسّية الّتي يجب لى  الّراوي أْن يمارسها لى  ما  إنّ      

ذكره الّبقاد، هّي في أدابه الوظيفة الّسردّية ألّبها الوظيفة المركزّية لىّراوي. يشترط 

في الّراوي التزام الّبقل الّشفاهي األمين, فالّراوي محكوم بعدالته فبلبّد أْن يوثق بقىه 

 . (ٕ) أو زياد ة أو بقص فيما يرويهمن ؼير تبللب 

ومن األمثىة لى  الوظيفة الّسردّية في كتب الرحبلت األبدلسية ما رواه      

في رحىته بقوله: " ويكون في بحر الروم سمك طويل يكون طول السمكة  الؽرباطيّ 

أكثر من مابة ذراع، له أبياب كؤبياب الفيل الصؽير, تإخذ أبيابه وتباع في ببلد 

الروم وتحمل إل  سابر الّدبيا, وهو أحسن من باب الفيل... ويتخذون من تىك 

ون أبيض كالثىج ليباً قوياً... األبياب بصبلً لىّسكاكين... و يدبػ الروم جىده فيك

يبيعوبه في ببلد بىؽار وببلد الصقالبة, وهو من أقوى الجىود كؤّبه الحديد في القّو ة 

ن أّن لحمه من أطيب لحوم مع ليبه وبعومته, ويؤكىون لحم ذلك الّسمك ويزلمو

 . (ٖ)"  الّسمك 

ي ر ها في بحر بقل الّراوي هذا الخبر الحكابي لن طريق وصفه األسماك التّ      

يتابع ياب الفيل الصؽير بل أقوى مبها, وويشبهها بؤب اً الروم، مبيباً أّن لها أبياب

 ق ـريـربا لن طـيخبـ, ف ذه األسماكـمبيباً الفابد ة من ه الة سرده لىحكايةالّراوي الرحّ 

________________________ 

 . ٓٙويبظر : مدخل إل  لىم السرد :  ,  ٕٕٙيبي من الرإية إل  اإلجراء: ( المبهج التكؤ)  

 .  ٕٓٔ- 9ٔٔ( يبظر : المصطىح السردي في البقد األدبي العربي الحديث : ٕ)  

 . 1ٕ( تحفة األلباب وبخبة اإللجاب :  ٖ)  

 



 

   روايته لىخبر الحكابي بؤّبه يصبع من أسبابها القوّية بصبلً لىّسكاكين, ويبيعون جىده

, كما يخبربا بالفابد ة األخير ة وهّي أّبهم يؤكىون  بعد دبؽه الصقالبةفي ببلد بىؽار و

 لحمه وهو من أطيب لحوم السمك, و قوله )ويؤكىون لحم ذلك السمك ( يدّل لى  أنّ 

 الة .    به راٍو  خر محل ثقة الّراوي الرحّ  هوإّبما أخبر ,الّراوي لم يَر هذا الحدث بعيبيه

مباشر ة ومن  لبا بصور ة ارواه ما ذكره ابن جبير من حكاية –أيضاً  –ومبه     

ن بهذه الببلد المشرقّية كىّها لك بقوله: " وتعىيم الصبيان لىقر , وذدون أية مقدمات

إّبما هو تىقين, ويعىمون الخّط في األشعار وؼيرها تبزيها لكتاب هللا لّز وجّل لن 

في أكثر الببلد المىقن لى  حد ة وقد يكون  تذال الصبيان له باإلثبات والمحو,اب

 , والمكتب لى  حد ة, فيبفصل من التىقين إل  الّتكتيب, لهم في ذلك سير ة حسبة

 ما يتؤت  لهم حين الخّط ألّن المعىم له ال يشتؽل بؽيره, فهو يستفرغ جهده فيولذلك 

   . (ٔ)" هل لىيه ألّبه بتصوير يحذو حذوه والّصبي في الّتعىم كذلك, ويس ,الّتـعىيم 

ّبه يعىم كّل شيء تعىيم الصبيان في الببلد المشرقّية ، وكؤ حكاية سرديابن جبير ف     

ا الماد ة ألّبه ؛من دون مقدماتّدم المعىومة الحكابّية لىمتىقي قبتفاصيل الحدث فقد 

ذي ـإل  المصدر، أو الّشخص ال , وهو لم يشرابقىه التي األولّية الخام في الحكاية

إل   ببفسه في سرده لىحكاية, وهو بإيصاله الحكاية واثقاً , وكان  المعىومة زّوده بهذه

 المتىقي  يكون قد حّقق الوظيفة الّسردّية .    

 : مديبة اإلسكبدرية بقوله في سرده لحكاية ما رواه القىصاديّ في  -أيضاً  - هبجدو     

" والمديبة من أحسن الببلد ترتيباً وبباء, وجدرابها بالحجر األبيض المبجور, 

ها لى  بسق, بافذ ة مّتسعة, يعىم من ذلك أّبها من تخطيط حكيم, وبباإها وسككها كىّ 

 ن ــرها مـثـ, والماء يخترق باطبها, ؼير أّبها قد خّربت وخبل أك تحت األرض محكم

__________________________ 

 . 8ٕٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)



صفر الوجوه, وإذا مّر لى   فبل تجد أهىها إاّل  , وهي كثير ة الوخامة , العمار ة

, وذلك من أجل مابها.  اإلبسان فيها يوم أو يومان, يشعر بالّضعؾ والّبقص في بدبه

  . ( ٔ)وهللا ألىم " 

, وصؾ لما  سكبدريةبقىه لحكايته بوصؾ مديبة اإل الة القىصاديّ بتدأ الرحّ ا      

 ة لاكسة لما شاهده في المديبة, فقد بّين سبب صفر ة  لايبه بعيبيه فهو كان بمثابة مر

,  الماء يخترق باطن المديبة ألنّ  ؛ي فيها الوجوه لبد أهىها وذلك لىوخامة الكثير ة التّ 

,  في بدبه قصعؾ والبّ فيها يوم أو يومان بالضّ  ذا بقيّ إبسان ها يشعر اإلبوبسبب ما

اإليصال الوظيفة ل بهذا ل  المتىقي فتحصّ إة اوي هذه المعىومة الحكابيّ بقل الرّ  إذ

, وليس بالضرور ة إن تكون هذه المعىومة صحيحة , الّن المتعارؾ لىيه  يةالسرد

 . لدى المصريون جمال اإلسكبدرية والتدال جوها , فهي مكان سياحة واصطياؾ 

؛ (ٕ)احتوت متون الرحبلت األبدلسّية لى  الوظيفة الّسردّية ببسبة كبير ة لقد       

الة هو إيصال األخبار والمعىومات الحكابية إل  الّراوي الرحّ  وذلك ألّن ؼرض

 .   المتىقي

 

ٌّة  – 2  الوظٌفة الّتوثٌق

در، مه الّراوي من توثيقه وذكره لىمصتتجى  هذه الوظيفة في ضوء ما يقدّ        

 . (ٖ) الولاء الذي استق  معىوماته مبه الذي كان

 ن ــــميطىق لى  هذه الوظيفة لبد الرحيم الكردي وظيفة الّتوثيق, ويرى أّبها و      

________________________ 

 ٕ٘ٔرحىة القىصادي :  (ٔ)

 . 9ٖٔ,  1ٖٔ:  , ورحىة ابن جبير 18,  9ٙ( يبظر لى  سبيل المثال , تحفة األلباب وبخبة اإللجاب : ٕ)

 . ٘ٓٔ( يبظر : مدخل إل  بظرية القصة : ٖ)



رقبة الّراوي توثيق القصة, أي أن يجعل القارئ أكثر ب الوظابؾ المّهمة الّتي تباط

ثقة في صدقها, وأن يجعل القارئ يشعر بهذا الصدق, لكي يتقبىها ويتفالل معها, 

الّراوي أن يقّدم مصدراً وتختىؾ أساليب التوثيق باختبلؾ العصور واألذواق فعى  

 . (ٔ) من معرفة صدق الحكاية من خبلله مقبعاً موثوقا به لكي يتمّكن

أو تقرير سردي, يضفي  (موتيؾ)يّتم بموجب هذه الوظيفة توثيق سمة مميز ة و      

               لىيه الوضع الحقيقي, أو تضفي لىيه أية قيمة, موثق في مقابل البلموّثق, وفي سرد 

مّوثقة  ي يعرضها خطاب الّشخصيات ال تعدّ الّشخص الّثالث, فإّن الّسمات الممّيز ة التّ 

ألرافاً  ي يعرضها خطاب الّسرد الّتي تعدّ التّ  (الموتيفات)خبلؾ الّسمات المميز ة أو 

موثقة, إالّ أّبها ممكن أن تصبح موثقة أو ؼير موثقة بحسب مجريات األحداث أو 

       . (ٕ) اوي أو الّساردما يقّرره الرّ لى  وفق 

والوظيفة الّتوثيقّية " هّي أن يعب  واضع الحكاية بالصدور لن واقعة معيبة أو       

حادثة مخصوصة فيسرد واقعيتها, متوخّيا في سردها الخطاب المإّيد لىحقيقة 

والمعبر لّما كان راهبا, فيسبد خطابه بسبد ثقة, وأحيابا يكون هو الّسبد الموثوق, 

ي أدب الرحبلت وأخبار وهذه الوظيفة تبرز في حكابيات الوقابع العسكرية وف

 . (ٖ)"  العرب 

ما يوثق معىوماته الحكابّية متون الرحبلت األبدلسية كثيراً  فالّراوي في     

وذلك ألّن الّراوي يتوخ  الّدقة والحذر في بقىه  ؛ بالمصادر الموثوقةوأخباره

لمعىوماته، فهو يوثقها بمصدر أو بشاهد معه لكي ال يتبادر إل  ذهن القارئ أي شّك 

 .  في صحة الخبر أو الحكاية الّتي يرويها

_______________________ 

 . 1ٙ( يبظر : الّراوي والبص القصصي : ٔ)

 . ٕٕ, ويبظر :  قاموس الّسرديات :  ٖٖجيرالد بربس : ( يبظر: المصطىح السردي , ٕ)

      . 1ٕٙ( المبهج التكويبي من الرإية إل  األجراء : ٖ)



 

لى  الوظيفة الّتوثيقية في متون الرحبلت األبدلسية, ما رواه ومن األمثىة      

 اسمه لبد الواحد كان قد ترك بىده وأهىه * نمن حكاية شاب من أهل جيا الؽرباطيّ 

لن الّسبب فؤجابه بقوله: " يا  الة الؽرباطيّ وماله وجاء إل  سخسين فسؤله الرحّ 

سيدي, حديثي لجيب, كان لي ابن لّم شاب كان يخدم أمير واليتبا فمات ابن لمي, 

فدفباه وحزبت لىيه, وأصبحبا يوم ثابي دفبه لزيار ة قبره, أبا وإخوته وأقاربه ,إذ 

سمعبا في قبره صوتاً, كؤّن صبدوقه يضرب بالخشب, ففرحبا وقىبا كان قد أخذته 

الّسكتة فدفباه حياًّ, فاجتهدبا حت  أخرجبا صبدوقه, ففتحباه, وإذا بالّشاب مىق  ريح 

لى  ظهره, وكفبه لبد سّرته قد اسود حت  صار كالىّيل البهيم, وقد خرجت ليباه 

لى  خديه, ولى  صدره حّية سوداء .... ودخىت الحّية في صدر ذلك الّشاب المّيت 

بة طعن تىك الحّية فىم تإثر فيها شيباً, فقال وجميع ببي لمه كّل من كابت معه حر

بهذا المّيت, فرّدوا رجل من أهل العىم كان معبا: ويحكم هذه مىك الزبابية, قد وكىت 

      . (ٔ)"  لىيه التراب

حكاية الّشاب لبد الواحد وأخبربا بوفا ة ابن لمه ووصؾ ما  بقل الؽرباطيّ        

هبا بمثابة المروي له والّراوي هو  الؽرباطيّ جرى لىيه من الحّية السوداء, فكان 

الّشاب لبد الواحد لبدما تىق  الحكاية شفاهاً, إالّ أّبه لبدما دّون الحكاية أصبح هو 

الّراوي لها, وقد وثق الحكاية والخبر بقوله ) أبا وأخوته وأقاربه ( مإكدا أّبه لم يكن 

ما اكده من خبلل استعماله  وهذا, وحده وكابوا هإالء بمثابة الشهود لى  الحدث 

   باــبا, فرحـبا, سمعـدفباه, أصبح : )ي روايته لىحكاية بقوله ــمع فـضمير المتكىم الج

_____________________________ 

 . ٕٓ, ويبظر : م . ن :  8٘ – 8ٗ( تحفة األلباب وبخبة اإللجاب : ٔ)

رخيصة األسعار كثير ة الىحوم والعسل : : مديبة باألبدلس بيبها وبين بياسة لشرون ميبلً وهي كثير ة الخصب جيان(  *)

  . 8ٖٔالروض المعطار في خبر األقطار : 

 



، وبعد ذلك ذكر حدث  خر وهو أّن أحد إخو ة المّيت ضرب الحّية  اجتهدبا, فتحبا (

ل العىم ليوثق الخبر وحت  ال بحربة فوالذ كابت بيده, وكذلك ذكره لرجل من أه

 .     شّك في روايتها أو مصداقيتها أييتبادر إل  ذهن القارئ لىحكاية 

ما رواه ابن جبيرلن جبل أبي قبيس بقوله : " وقرأت في  –أيضا  –ومبه        

ه هللا لّز وجّل, وفيه استودع الوليد األزرقي أّبه أّول جبل خىقأخبار مكة, ألبي 

الحجر زمن الطوفان, وكابت قريش تسميه األمين ألّبه أوى الحجر إل  إبراهيم 

صى  هللا لىيه وسىم, وفيه قبر  دم صىوات هللا لىيه, وهو أحد أخشبي مكة           

 . (ٔ)"  المتصل بقيقعان في الجهة الؽربيةو األخشب الّثابي الجبل 

، هو  ابن جبير أّن الولاء الذي استق  مبه هذه المعىومة الحكابّية يذكر لباو      

دليبلً لى   رأّبه جعل من هذا المصد أي, (كتاب أخبار مكة ألبي الوليد األزرقيّ )

صحة المعىومة الحكابّية الّتي قدمها الّراوي, وكي ال يترّدد المتىقي في قبول هذا 

لن الّشك في صحة الخبر وبعدها  اً بعيدالخبر، رواه موثقا بمصدر ليكون المتىقي 

أخذ الّراوي بسرد الحكاية, وفّسر لبا سبب تسمّية الجبل باألمين ألبه  وى الحجر إل  

 . إبراهيم

في رحىته: " قال: ذكر لي الّشيخ القاضي  ما رواه البىويّ  –أيضاً  –ومبه         

أبو العباس الربدي قال: كّبا جىوساً بحضر ة توبس مع القاضي بها أبي العباس ابن 

الؽماز الرتقاب شهر شوال, وإذا بطفل صؽير وسيم قد بظر ور ه قبىبا فقال القاضي 

بىبسية الرتقاب ابن الؽماز: كّبا جىوسا مع الّشيخ أبي الربيع بن سالم الكبللي بمديبة 

 الراوي نّ ، إذ إ(ٕ) ..."الوجه من قرابة الّشيخ هبلل شوال فؤّول من ر ه ؼبلم وضيء

_______________________ 

. ٕٔٔ,  8ٓٔ,  ٗٓٔ, ويبظر : م . ن :  ٕٓٔ(  رحىة ابن جبير: ٔ) 
 

 .  ٓٔ(  تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق : ٕ)



الّشيخ القاضي أبو العباس  حكايته الّتي رواها لهالة البىوّي أراد أن يوثق الرحّ 

الربدّي , فذكر في الحكاية شاهدين فيها وهما: القاضي ابن الؽماز قاضي توبس 

والّشيخ أبي الربيع بن سالم الكبللّي , فقد ذكر حضـور أكـثر من شـاهــد إلثبــات 

لكي ال يدع  , فضبلً لن الذين كابوا حاضرين في مجالسهم ,رواه من حكاية ما 

 .  لىمتىقي أّي شّك في صحة الحكاية

ٌّة  – 3  :الوظٌفة اإلبالغ

كابت تىك أيقوم الّراوي في هذه الوظيفة بإيصال رسالة لىقارئ المتىقي، سواء      

وهذه الوظيفة    , (ٔ) مؽزى أخبلقي أو إبسابي اإلببلؼّية هّي الحكاية بفسها أم الرسالة

" تقوم لى  تؤمين كّل ما من شؤبه السيطر ة لى  ابتباه الّسامع ومتابعته ألجزاء 

والوظيفة اإلببلؼّية " هّي الّتي تتحّكم لباصرها بشّد ابتباه المتىقي  , (ٕ) المسرود "

 . (ٖ)" صاله مع الفعل والحدث الحكابيين وإدامة ات

 ، ما رواه الؽرباطيّ  متون الرحبلت األبدلسّية يفومن األمثىة لى  هذه الوظيفة      

شيخ الذي لثر لى  سوار ذهب وزبه أربعون مثقاال، في بطن سمكة المن حكاية 

فجاء به إليه ليعرؾ ما يعمل به " فقال : اشتريت سمكة بطسوج فوجدت هذا السوار 

ور به في وأد فقال: قد لرفته ثبلث سبين أشده في لكازي  , في بطبها, فقىت: لّرفه

، وفي دور األمراء فبل أجد من يدليه ,  المساجد واألسواق والبيوت والطرقات

. فؽضب من كبلمي وقال :  , فإّبه مال حبلل وأبفقه لى  بفسك فقىت : خذه أبت

: ألببي رجل صابع ألمل  , فقىت لماذا تقول هذا الكبلم ؟ قال وهللا ال ترابي  كىه

  فقال:  رح ,ــ, فف له: افتد به األسرى من أيدي الترك , فقىت الخفاؾ و خذ ما يكفيبي

_______________________ 

 .ٗٓٔ يبظر : مدخل إل  بظرية القصة: ( ٔ)

 . 91( السرد العربي القديم األبواع والوظابؾ : ٕ)

 .  1ٕٙ( المبهج التكويبي من الرإية إل  األجراء : ٖ)



 

وليس ها هبا من أهل العىم أن يؤمرك , فقىت:  لّبي كربة , فّرجتبارك هللا لىيك

، وبحن بعرؾ ما  فقال : هـا هبـا من أهـل العىم من يقول ألطـبا إياه بمثل هذا ؟

    . (ٔ)أكىه " , وإّبمـا يريــدون  بصـبع بــه

بقل الّراوي في هذا الّبص الحكابي رسالة إل  القارئ والمتىقي مفادها حرمة مال     

فه ، وبذل الجهد في البحث لن صاحبه , وال بّد له أن يعرّ  الؽير ولدم التصرؾ به

لمد ة سبة كامىة, إالّ أّن الرحالة الؽرباطي وجد أّن الشيخ قد قام بهذا العمل األخبلقي 

الذي يفرضه لىيه الّدين اإلسبلمي ولم يعثر لى  صاحب الّذهب, فعرض لىيه 

ي الترك، بؤن يدفع الرحالة لرض إبسابي وهو تخىيص األسرى المسىمين من أيد

فؤراد ,  سر ففرح الّشيخ بهذا العمل اإلبسابيهب بوصفه فدية لهم ليخىصهم من األالذ

وهو  يهذا الخبر الّسردي إيصال رسالة ذات مؽزى إبسابي أخبلقالّراوي من سرده ل

الة هبا في هذه الحكاية دور الّراوي إبقاذ حيا ة األسرى المسىمين, وقد شؽل الرحّ 

 ي له. ودور المرو

ي كان ن حكاية الّرجل الّصالح لفان الذم ما رواه الؽرباطيّ  –أيضا  –ومبه      

ً  , فاشترى يوماً  خياطاً  بقوله: " كان رجبلً  وذلك الؽبلم الزبجيّ  يعمل خياطاً   ؼبلما

زبجّيا شابا فجعل يخدمه, فىّما كان يوما أمره لفان أن يسجر التبور ليخبز فيه, 

فسجر الّتبور وشهقت الّبار في الّتبور, ففرح األسود, فطرب لشهيق الّبار, ومض  

إل  ثياب لفان, الّتي كان يتجّمل بها فؤلقاها في الّتبور ولمامته وكّل ما كان له, 

, فؤخرج العبد وزّوده وألتقه وحىماً  زقه هللا صبراً فرأى لفان ما صبع العبد, فر

وأشهد لى  لتقه, ورجع إل  البيت, وقد سمع الّباس بما فعل الّزبجي, وما فعل 

 ر, ـيـخـن الـلفان في حقّه, فوقع لعفان في قىوب الّباس محّبة لما يريد به هللا تعال  م

__________________________ 

 . 8ٔ -8ٓاإللجاب : ( تحفة األلباب وبخبة ٔ)

 



 

فجاء إليه رجل من كبار الّتجار, وقال إّن لي بضالة تصىح لىهبد, وقد اخترت أن 

 . (ٔ)تذهب بها, فما ربحت, فىك كذا وكذا, واتفقا وجهزه ذلك الّتاجر ..." 

، بؤّن الصبر  أراد الّراوي من خبلل بقىه لهذه الحكاية إيصال رسالة إل  القارئ     

والعفو لبد المقدر ة رزق من هللا يرزقه لمن يشاء من لباده الصالحين، وهّي والحىم 

قد قابل ر, فس أّي شخص يستطيع أن يتحّمل ويصبرسالة ذات معب   أخبلقي فىي

ء إليه, بالّرؼم من د األسود بإحسان فقد لتقه ولم يسالعب لفان الّرجل الصالح أساء ة

وإّن هللا سبحابه لّوضه لّما خسره برزق  أّبه أحرق مبلبسه ولمامته وكّل ما لديه,

, وبتيجة لصبره  من أحد الّتجار، وذلك لسمعته والحّب الذي لىق في قىوب الّباس له

 . وحىمه

ما رواه ابن جبير لن كهؾ في جبل قاسيون والمؽار ة الّتي  –أيضاً  –ومبه        

لىيه  -يه وسىم صى  هللا لى -تحته بقوله: " وفي ألى  الجبل كهؾ مبسوب آلدم 

بباء وهو موضع مبارك, وتحته في حضيض الجبل مؽار ة تعرؾ بمؽار ة الجوع, 

, وكان لبدهم رؼيؾ خبز, فىم يزل كّل واحد ذكر أّن سبعين ببّيا ماتوا فيها جولاً 

مبهم يإثر به صاحبه, ويدور لىيهم من يّد إل  يّد, حّت  لحقتهم المبّية صىوات هللا 

 .     (ٕ)"   ار ة أيضا مسجد مببي, وأبصربا فيه السرج تقّد بهاراً لىيهم, ولى  هذه المؽ

رسالة ذات مؽزى أخبلقي إبسابي، وهّي  الّراوي هبا في هذا الّبص أوصل      

أم  اً أم صديق اً كان هذا الؽير أخأة في سبيل إبقاذ الؽير, سواء الّتضحيالّبفس وإيثار 

السبعين ببّيا الذين ماتوا جولا ولبدهم  حكاية, إذ إّبه بقل لبا  أخا لك في اإلسبلم

رؼيؾ خبر يدور من يّد إل  يّد ولم يؤكل مبه أحد مبهم, وكّل واحد يضّحي من أجل 

 ماتـــــوام ـــت بمؽار ة الجوع ألّبهـم في مؽار ة سميّ ـوه , اآلخر إل  أن لحقتهم المبّية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   9ٙ:   اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

       . ٕٕٓرحىة ابن جبير :  (ٕ)



 

ه ـــوبهذا فقد بقل الّراوي رسالة ذات مؽزى أخبلقي إبسابي, ويدّل قول , فيها جولا

هو  خر قد يكون  لم يشاهد الحدث ببفسه وإّبما روي له من راوٍ " ذكر لي ..." إّبه 

 من شاهد الحدث وبقل له الخبر .

ٌّة : – 4  الوظٌفة الّتعلٌق

ويقصد بها الّبشاط الّتفسيري لىّراوي الّذي كثيراً ما يتدّخل في بّصه بطرق        

لىحكاية ا حضوره راوي خفّية أحيابا, وصريحة أحيابا أخرى وتكشؾ جميعها لن

 . أّن الّراوي يتدّخل ليفّسر كىمة ما أو أن يصؾ حال أو هيؤ ة ما أي, (ٔ) باسجا لها

:  ا تختصــــــوظيفة الّشرح والّتفسير ويرى أّبه (لبد الرحيم الكردي)ويسميها  

" بعدم االكتفاء ببقل األحداث وتصويرها, بل الّتعىيق لىيها وإيضاحها وبيان لىىها, 

أّن الّراوي يتجاوز تقديم الحكاية إل  البحث لن حكاية الحكاية, لن أصل  أي

 لها؛يحتاج إل  تفسير وتعىيق وشرح ة ـقـريـذه الطـة بهـكايـوبقل الح , (ٕ) ة "ـكايـالح

 يقة سىيمة وواضحة إل  المتىقي .لكي يتم إيصالها بطر

ومبها ما رواه وقد وردت هذه الوظيفة في بصوص الّرحبلت األبدلسّية      

, وإّبما يعرؾ باألسود ألّن ماءه في  : " ويخرج من البحر األسود الؽرباطي بقوله

رإية العين كالحبر األسود, فإذا أخذ مبه اإلبسان في يده فهو أبيض صاؾ, إالّ أّبه 

أمّر من الّصبر مالح شديد المىوحة فؤذا صار ذلك الماء في بحر الروم تراه أخضر 

 .  ( ٖ)  ألىم ألّي شيء ذلك "كالزبجار وهللا

_____________________ 

 .  ٘ٓٔ( يبظر : مدخل إل  بظرية القصة : ٔ) 

 . ٕٙ( الراوي والبص القصصي : ٕ) 

 . 8ٙ. ويبظر : م . ن :  8ٙتحفة األلباب  وبخبة اإللجاب : ( ٖ) 

         



      

فّسر سبب تسمّية البحر وفي أثباء سرده لىحكاية، هذه بقل الّراوي حكايته        

, ولىّق بقوله: ألّن ماءه في رإية العين كالحبر األسود, ثّم أخذ  األسود بهذا االسم

، وأوضح  الّراوي وصؾ حال الماء وكيؾ يصبح إذا وصل وصار في بحر الّروم

لون الماء الواصل إل  بحر الّروم وهو أخضر كالزبجار, ولم يبّين سبب تؽّير لون 

وكان الّراوي هبا راوّيا  : ) وهللا ألىم ألّي شيء ذلك ( , الخبر بقولهالماء وأبه  

كيؾ م يوّضح لىقارئ لىيما بكّل شيء لن البحر األسود وقدم لبا وصفا له, إالّ أّبه ل

 . بــقوله ) هللا ألىم ( الماء أخضر كالزبجار وأبه  خبره صار 

ً  –ومبه       مديبة حىب بقوله: " إّن من الة ابن جبير لن ما رواه الرحّ  –أيضا

شرؾ هذه القىعة أّبه يذكر أّبها كابت في الّزمان األول ربو ة يؤوي إليها إبراهيم 

 , بؽبيمات له فيحىبها هباك ويتصدق بىببها , لىيه ولى  ببيبا الصبل ة والتسىيم الخىيل

 . (ٔ) , وهللا ألىم " , فىذلك سميت حىب

 ية حىب بهذا االسم , ويدّل قوله ) هللا ألىم(فّسر الّراوي ابن جبير سبب تسم     

أّبه سمعه وذلك بتيجة الفارق  أيلى  أّن الراوي ابن جبير ؼير متؤكد من الخبر, 

 الّزمب  بيبه وبين الببي إبراهيم " لىيه السبلم ". 

في متن رحىته لن الحجر األسود بقوله: " ومن  ما رواه البىويّ  –أيضا  –ومبه     

اس أيضا قال: قال رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم في الحجر وهللا حديث ابن لب

ليبعثّبه هللا يوم القيامة، به ليبان يبصر بهما ولسان يبطق يشهد لى  من استىمه 

بحق, وروى لن لىي بن أبي طالب رضي هللا لبه قال: كبت طابفا مع الّببي صى  

، فقال يا لىي  وأمي ما هذا البيتي ـداك أبــت فـىـهللا لىيه وسىم ببيت هللا الحرام فق

 ي وأميـداك أبـ: ف فقىت . أّسس هللا تعال  هذا البيت في دار الدبيا كفار ة لذبوب أمتي

____________________________ 

 . ٕٗٓرحىة ابن جبير :  (ٔ)

 



يا رسول هللا ما هذا الحجر األسود. قال: تىك جوهر ة كابت في الجّبة أهبطها هللا   

بها مّما مّسها من أيدي الّدبيا لها شعاع كشعاع الّشمس، فاشتد سوادها وتؽّير لوإل  

 . (ٔ)"  المشركين

لن  له وسىم (حديث الرسول ) صى  هللا لىيه و  الة البىويّ بقل الّراوي الرحّ       

الحجر األسود, وأخبربا الّرسول األلظم كيؾ يبعث هللا سبحابه وتعال  الحجر 

الحديث الذي دار بين الّرسول المصطف  واإلمام لىي )لىيه السبلم( األسود, وأورد 

له وسىم ( في جوابه لن أسبىة ل )صى  هللا لىيه و والّتعىيقات الّتي لىق بها الرسو

 لن البيت الحرام والحجر األسود . اإلمام لىي )لىيه السبلم ( الّتي سؤلها لىرسول

بدلسية قد أحتوت لى  وظابؾ الراوي متون الرحبلت األ ا سبق بىحظ أنممّ       

ظيفة الو -طبيعة الحال ب -الذكر بدرجات متفاوتة  فقد تبوأت  األربعة السابقة

الوظيفة المركزية , وأن الدور األساسي لىراوي  ألّبها؛ السردية قصب السبق فيها

, وجاءت بقية سرد مبها  أين يخىو ه الوظيفة السردية , وال يمكن أاإهو أد

الوظابؾ تبالاً في متون الرحبلت األبدلسية وكان لها حضوراً ال بؤس به فيها , 

لك تجسدت , ولذبقل الحقيقة واألمابة في إيصالهاالة هو الرحّ  ؼرضوبما أن 

بصدق ما يروي له  ن يقبع القارئلى  أ الة حريصاً كان الرحّ  الوظيفة التوثيقية , إذ

أو ذكر ستق  مبها معىومته , قه بذكر المصادر التي اد إل  توثيولذلك فقد لم

ن ال ممكن أه ذا كان المبقول خبراً حكابياً ويرى أبّ األشخاص الذين كابوا معه إ

الحكاية ذهن القارئ لىخبر أو يصدق فيعمد إل  ذكر من معه لكي ال يتبادر الشك في 

ى أخبلقي من مؽزلما فيها  ؛ببلؼية في سردهلى  الوظيفة اإل الةلتمد الرحّ وا

س به في الرحبلت عىيقية أو التفسيرية حضوراً ال بؤأّن لىوظيفة الت وأبسابي , وأخيراً 

ه بّ من المحتمل إ -ما  -تفسير أمر إل  ىيق أو الة إل  التعالرحّ  لمد إذاألبدلسية , 

 . إيضاحهه ؼير واضح فيعمد الراوي إل  أو أبّ  شكل لى  القارئيُ 

________________________________________ 

(ٔ) 
 .  1ٓٔ.ويبظر : م . ن :  ٖٓٔ  - ٕٓٔلىماء المشرق :  تحىية تاج المفرق في



 

 المبحث الثانً

 المروي له 

ألن , من المكوبات الربيسة لىخطاب الحكابي السردي  اً المروي له مكوب يعدّ       

الّ من " تضافر ثبلثة مكوبات : الراوي , والمروي , الببية السردية ال تتشكل إ

والمروي له هو الشخص الذي تصبع له القصة , في تعارض مع .  (ٔ)والمروي له " 

  . (ٕ)بالقارئ , كما ال يىتبس الراوي بالكاتب الراوي , وال يىتبس 

مثل الراوي , هو أحد لباصر الوضع السردي , ويقع في  ّن المروي له مثىهُ إ      

ً بالقارئالمستوى القصصي بفسه ,  ر مما )ولو الضمبي( أكث أي أّبه ال يىتبس قبىيا

في الحكاية قابىة لىتؽيير , المروي له  ضرور ة بالمإلؾ , ووظيفةيىتبس الراوي 

 أيضاً من يسمعهــا  أحياباً يها بل وأن مإلؾ الحكاية الحقيقي ليس بالضرور ة من يرو

 . (ٖ)بها خاطب والذي ليس بالضرور ة من ي

ه الوسيط بين الراوي بّ إل ؛ابي ال بّد من وجود المروي لهفي المستوى الحكو      

 يصال الرسالة إل  القارئجوده في الخطاب الحكابي ال يمكن إدون ومن و والقارئ

ياً أم مكتوباً , وسواء أكان يروي وقابع حقيقية سواء أكان شفه –سره ّن السرد بؤ" إ

بسيطة من األفعال في وقت أم أسطورية , وسواء أكان يحكي قصة أم يروي سىسىة 

, بل يفترض أيضاً )لى  األقل ( فقط )لى  األقل ( راوياً معيباً  ال يفترض–محدد 

 . (ٗ)" شخص ما يخاطبه الراوي مروياً له معيباً , فالمروي له هو

___________________________ 

 .  ٓٔموسولة السرد العربي :  (ٔ)

  . ٔٔٔيبظر : معجم المصطىحات األدبية المعاصر ة :  (ٕ)

 . 9ٕٙ – 8ٕٙيبظر : خطاب الحكاية :  (ٖ)

(ٗ) 
 . ٓٔويبظر : موسولة السرد العربي :  . ٔ٘ما بعد الببيوية :  إل  من الشكبلبية ستجابة القارئبقد ا



  

المروي له " هو من يتوجه إليه الراوي بالسرد فالراوي , وهو شخصية  نّ إ      

كبلمه إل  مروي له من داخل البص بفسه , ومن مستوى بمن داخل البص يتوجه 

ال يبتمي إل  لالم  رئ , ألن القارئالسرد بفسه ... ويختىؾ المروي له لن القا

لكتاب بيبما المروي له يسمع المروي له الوهمي بل إل  العالم الحقيقي , وهو يقرأ ا

 . (ٔ)الحكاية " 

له يتوسط ّن المروي توسط بين المروي له واألحداث , فإذا كان الراوي يإو      

المستوى  بيبهما , ويقع المروي له لى  همز ة وصل, بوصفه بين الراوي والقارئ 

لممكن . ومن ا ختفابهوره ويختفي بإالذي يقع فيه الراوي يحضر بحضبفسه السردي 

ويكون في شخصية من الشخصيات  صراحة بعّده في البصّ أن يحضر المروي له 

لبلمة  ةص بؤيذا لم يشر البة أو ثابوية أو مجرد مستمع , إسهذه الحال شخصية ربي

 . (ٕ)المحتمل  مبدمجاً بالقارئ تدّل لىيه, فاألفضل لّده 

له ألبه هو " الشخص الذي  وى الحكابي ال بّد من وجود المرويوفي المست     

يروى له في البص , ويوجد لى  األقل مروي له واحد )يتم تقديمه لى  بحو صريح 

فيه الراوي الذي الذي يوجد  سرد, يتموقع لى  بفس المستوى الحكابي بياً ( لكلّ بس

ن يوجد بالطبع أكثر من مروي له يتم مخاطبة كبلً مبهم بواسطة يخاطبه , ويمكن أ

وي من إيصال أي أّبه ال يمكن لىرا , (ٖ)"   خر ي , أو بواسطة راوٍ بفس الراو

ويوجد لى  المستوى الحكابي  ,دون وجود مروي له واحد لى  األقلحكايته من 

الذي  هوه ألبّ ة لبقل الخبر إل  القارئ طاسفهو الو ,فيه الراويبفسه الذي يوجد 

                                                           السرديــــــة أم  ةـمتعيبا ضمــن الببي سماً يتىق  ما يرسىه الراوي , سواء أكان ا

 _______________________ 

 . ٔ٘ٔمعجم مصطىحات بقد الرواية :  (ٔ)

 .  ٔ٘ٔ م  .  ن :   : يبظر  (ٕ)

 . ٕٗٔ. ويبظر : المصطىح السردي :  ٕٔٔ -ٕٓٔقاموس السرديات :  (ٖ)



 

مكتوبا ,  أمسرد سواء كان شفويا  " إن كلّ  (جيرالد بربس)ويرى , شخصاً مجهوال 

وسواء كان يسرد أحداثاً حقيقية أو أسطورية , أو كان يحكي قصة أو تتابعا بسيطاً 

لى  األقل فحسب , بل يستىزم  لؤلحداث بسيطة في الزمن , ال يستىزم راوياً واحداً 

 . (ٔ)يوّجه إليه الراوي خطابه "  مروياً لىيه , والمروي لىيه شخص

المروي له هو " ؼاية ما يبتهي إليه الخطاب , وخبلصة  من يعدّ  ومن الباحثين      

 ي, هو الفعل المضارع الذي يصل إليه ماضتهد فيه طرابق التعبير لن المعب ما تج

 ة وظابؾ مبها : ّن المروي له في الخطاب الحكابي يضطىع بعدّ إ , (ٕ)البص " 

, ووظيفة التمييز من خبلل يها همز ة وصل بين الراوي والقارئالوساطة ويكون ف

سرد كؤن يبقىب راوياً أو شخصية , وكذلك وظيفة الفي بىور ة صور ة الراويسهامه إ

يكون  إنوهي أو أن يسالد في تطوير الحبكة وتدقيق إطار السرد , ووظيفة رابعة 

حسب بخر إل    هذه الوظابؾ تختىؾ من بٍص  أنّ  الّ , إ (ٖ) الباطق بالعبر ة من العمل

طبيعة البص وتعد " العبلقة بين الراوي والمروي له بقطة أرتكاز في توجيه البص 

وطرح أفكاره , وترتيب الولي المبهجي الذي يسىكه المإلؾ الحقيقي في الكشؾ 

 . (ٗ)لن مضامين بصه ودالالته " 

, لذلك بىحظ أن الرحبلت أهمية في الخطاب السردي تبوأّن المروي له يإ        

 نن ألمكون األسـاسي الذي ال يمكقد اشتمىت لى  هذا ا -موضع الدراسة -األبدلسية

____________________________________ 

 السرد :و ,  1ٙ : 99ٖٔ,  ٕ, ع ٕٔ,  مج المصرية جىة فصول : مقدمة لدراسة المروي لىيه , جيرالد بربس ,ميبظر  (ٔ)

 .  ٓٔ:  موسولة السرد العربي:   . و 1ٗفي مقامات الهمذابي : 

 . 9ٕ٘المبهج التكويبي من الرإية إل  األجراء :  (ٕ)

:   . و 1٘:  ما بعد الببيوية إل من الشكبلبيه  بقد أستجابة القارئ:  . و ٓ٘ – 9ٗيبظر : السرد في مقامات الهمذابي :  (ٖ)

 . 81ٖمعجم السرديات : 

 . 19والمإابسة :  اإلمتاعالببية السردية في كتاب  (ٗ)

 



بحضوره فهو الذي يىق  لى  لاتقه إيصال الرسالة إل  الّ تتم لمىية األخبار إ 

 .   الحقيقي القارئ

 لى  المروي له في متون الرحبلت األبدلسية ما رواه الؽرباطيّ  ومن األمثىة      

التي تضيء جزير ة صقىية قريب من بحر الروم  من خبر تىك البار التي في جبل في

لشر ة فراسخ بقوله : " وأخبربي ببؽداد األمام الزاهد العالم العبلمة أبو  إل بالىيل 

إن تىك البار تضيء لى   القاسم بن الحكم الصقىي حين سؤلته لن تىك البار , قال :

سراج في   إللشر ة فراسخ , ال يحتاج أحد معه في تىك المواضع إل  ضوء وال 

طريق وال في قرية لكثر ة ذلك الضوء , ويخرج من تىك البار جمر كبار كؤلدال 

فيصير حجراً أبيض خفيفاً يطفو لى  الماء لخفته  القطن يتقطع فيقع بعضها في البر

, والذي يقع في البحر يصير حجراً أسود مثّقباً يحك به األرجل في الحمام , يطفو 

  . (ٔ) لى  الماء أيضاً "

  تىق  الذي  الحكابي هو الرحالة ابو حامد الؽرباطي  في هذا البصّ فالمروي له       

  القاسم بن الحكم الصقىيّ  أبوبدوره هذا الخطاب السردي من راويه , وهو العبلمة 

ه ؼير مشارك في بّ أ أيّن المروي له في هذا البص الحكابي السردي خارج الحدث إ

مشارك في الحدث , وبىمح ذلك من قوله ) ويخرج من  تىقاه من راوٍ  وإّبماالحدث , 

, الحدث من دون ان يكون له يد فيه ه شاهد ذلكبّ أ أيتىك البار جمر كبار ...( 

, العبلمة الصقىي لن خبر تىك البارتىق  الخبر السردي لبدما سؤل  والؽرباطيّ 

الحكاية لبدما روى  لصقىيّ هو العبلمة ا :األول : اثبان , اوي في هذا البصفالرّ 

 وألطاهن هذا الخبر السردي الة بفسه لبدما دوّ هو الرحّ واآلخر , الؽرباطيّ  الةلىرحّ 

حامبلً  لصفتين الراوي والمروي له في هذا  صفة المكتوب , وبهذا يكون الؽرباطيّ 

 البص السردي الحكابي . 

_____________________ 

 .  1٘ – 1ٗ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ) 

       



, وهي من الوظابؾ المهمة ويكون المروي هي التشخيص فالوظيفة في هذا البص     

مروي له  إل يتحول الراوي في كثير مبها  ذه الحالة شخصية داخل السرد , إذله في ه

سسها الراوي الشخصية مع المروي العبلقات التي يإ نّ إ "إذ  ,من خبلل العبلقة بيبهما

, أي لبصر  خر من ة كما يفعل إن لم يكن أكثرتالخاص بهما تكشؾ لن شخصيلىيه 

مروي له لبدما اخبره  إل فقد تحول الراوي الرحالة الؽرباطي  , (ٔ) "لباصر السرد

هذا الخبر بالذي هو شخصية حقيقية داخل العمىية السردية  الصقىي ( ) الراوي الحقيقي

, باإلضافة إل  وظيفة التوسط بين الراوي المتىقييصاله إل  السردي وقام بدوره في إ

 .  والقارئ أي بين الؽرباطي والصقىي

ما رواه الؽرباطي  بقوله : " ... حدثبي بعض لىماء خوارزم ,  –أيضاً –ومبه      

الجوهر وأخرج قطعة زمرد فابق ما  قال : جاء رجل من رستاق خوارزم فدخل بسوق

يون وحمىوه إل  خوارزمشاه , وقالوا : يا موالبا هذا رأى أحد مثىها , فؤخذه الجوهر

الرستاقي جاءبا بهذه القطعة التي ما أن في الدبيا مثىها , فسؤله خوارزمشاه بعد ما أّبسه 

وأمبه وأحسن إليه وخىع لىيه وطّيب قىبه , وقال له : أين وجدت هذه القطعة ؟ فقال : 

قبة خضراء مببية بحجار ة لالية  ذهبت ألبظر موضع ذلك الذهب فرأيت بالقرب مبه

مببي بحجار ة وألواح مثل هذه كبير ة , فدخىت فيها فرأيت بها قبرا لظيماً لىيه ضريح 

القطعة , ولى  الضريح قصاع كبار وأوابي لظام من جبس هذه القطعة لم أقدر أن 

ت لىّمأحمل مبها واحد ة لثقىها , ولم أجد فيها أخؾ من هذه , وال أدري ما هي , وقد 

 .          (ٕ)لى  باب القبة لبلمات , وجمعت لبد كّل باب تبلً من الحجار ة " 

_____________________________________ 

:  ويبظر ,   88 – 81  :  99ٖٔ,  ٕ, ع  ٕٔ, مج  المصرية , جيرالد بربس , مجىة فصولمقدمة لدراسة المروي لىيه  (ٔ)

 . ٓ٘- 9ٗالسرد في مقامات الهمذابي : 

(ٕ) 
 . 8٘,  8ٕ,  18,  ٕٓ. ولىمزيد يبظر : م ، ن :  ٙٙ – ٘ٙ:   اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  



 

المروي له في هذه الحكاية التي تضمبت أكثر من خبر سردي هو الرحالة      

مشارك في بباء األحداث وهم   كثر من راوٍ أمن  األخبارالذي تىق  هذه  الؽرباطيّ 

وإيصال هذه األخبار  ثم أخذ المروي له لى  لاتقه روايتها  (بعض لىماء خوارزم)

, وقد لصفتين هما الراوي والمروي له بلً حام , وبهذا يكون الؽرباطيّ إل  القارئ

خر وهو الرستاقي الذي   , وهباك راوٍ  استعمل األفعال الماضية في إيصال أخباره

صفة المروي  الذي حملن أت  بها إل  خوارزمشاه سرد حكاية قطعة الزمرد ومن أي

بسرد مجيء  ه ابتدأ الحكايةبّ إذ إ كثر من مروي له ,أله , وبهذا يكون في هذه الحكاية 

رجل من خوارزم , ثم أورد خبر قطعة الزمرد التي لبده , وحمىه لخوارزمشاه , ومن 

به وأحسن إليه , وبهذا يكون قد أتم ثم سرده خبر قطعة الزمرد له , بعدما أّبسه وأمّ 

إيصال حكايته بإخبارها , لبر هذه المتواليات وكان المروي له لوباً سردياً في 

يطة واألحداث فيها بسيطة ومركز ة إيصالها , وإن ببية الخبر السردية هي ببية بس

والحدث المركزي فيها هو قطعة الزمرد التي ما رأى أحد مثىها , والمهيمن فيها 

 ألنّ  ؛ بص الحكابي هي تؤكيد وظيفة السردوالوظيفة هبا في هذا ال ,صوت الراوي 

"لبلقة السرد , بوصفه مجمولة من الوقابع , بالموضوع الذي يهدؾ إل  طرحه من 

, ويمكن لىمروي لىيه كىيهماتكشؾ لن الطرفين  خبلل تىك الوقابع , هي لبلقة جدلية

ع مهما في تؤكيد موضو, أن يىعب دوراً إسسة لىموقؾ السردي ا كان شخصية مُ ذإ

بوصفه وتؤسيسه هم في تشكيل هيكل السرد سأ , فالمروي له في هذا البصّ  (ٔ)السرد" 

 أحد العباصر المكوبة لىببية السردية . 

________________________   

(ٔ) 
 . ٓ٘في مقامات الهمذابي : السرد 

 



 

لن  بن جبيرالرحبلت األبدلسية ما رواه ا لى  المروي له في متون األمثىةومن     

ا مبّ ليىة البصؾ من شعبان بقوله : " وفي تىك الىيىة المباركة شاهد أحمد بن حسان 

وذلك أبه أصابه ألحاديث المؤثورات في رقة البفوس,ؼرابب اأمرا لجبا هو من 

ا مم  المصطبة التي تحؾ بها قبة زمزم , فؤوى إلالبوم لبد الثىث الباقي من الىيل , 

بإبسان من العجم قد  فإذا , فاستىق  فيها ليبام , البيتيقابل الحجر األسود وباب 

, فجعل يقرأ بتشويق وترقيق , ويتبع ذلك رأسه مما يىي  بإزابهجىس لى  المصطبة 

فامتبع وأشدها تحريكاً لىساكن ,  , , أحسن قراء ة وأوقعها في البفوس بزفير وشهيق

من التشويق والتخشيع ,  وما فيهلمبام استمتالا بحسن ذلك المسموع , المذكور من ا

 إل  أن قطع القراء ة وجعل يقول :

  بنً سوء الفعال أبعدنً            فحسن ظنً إلٌك قرّ إن كان         

ق لىيه الفإاد , ومض  في ترديد ذلك بىحن يتصدع له الجماد , ويبشويردد ذلك 

إل  أن وقع في بفس أحمد بن حسان ودموله تكؾ ,وصوته ترق وتضعؾ  -يتالب

المذكور أبه سيؽش  لىيه , فما كان بين التراض هذا الخاطر في بفسه, وبين وقوع 

وبقي مىق  كؤبه لق  ال  كبل وال, إاّل الرجل مؽشياً لىيه من المصطبة إل  األرض 

 مترددا في حيا ة الرجل أو موتهبه . فقام ابن حسان مذلوراً لهول ما لايبه , حراك 

بإزابه  , وقام أحد من كان االرتفاعة والموضع من األرض بابن ب, لشد ة تىك الوج

  .(ٕ)" .  تحريك الرجل وال الدبو مبه .رين , ولم يقدما لىيبابما , وأقاما متح

األصل اوي الرّ  ا كابت منّبموإبن جبير الة االرحّ هذا البص لم تتم من المشاهد ة في 

 جبير ابــن  ــــورواه إلدث ـاهد هذا الحــالذي شبفسه وهو صاحبه أحمد بن حسان 

________________________ 

 . 1ٕٔ- ٕٙٔ( رحىة ابن جبير : ٔ)

 

 



 

الحكابي ي مروياً له لبد تىقيه هذا الخبر في هذا الخطاب السرد أصبح الذي بدوره

أن صبح راوياً له بمعب  ن هذا الخبر أاً , ولكبه لبدما دوّ من أحمد بن حسان شفاه

اهاً وراوياً مروياً له لبدما تىق  الرسالة شف: لصفتين هما  بن جبير أصبح حامبلً ا

, فؤخذ لى  لاتقه  الحكابي راٍو لىيم جبير في هذا البصّ بن لبد تدويبه لها , وا

وصؾ ما يحيط بالشخصيات من األفعال والمواقؾ واألحداث , فالمروي له في هذا 

مشارك في ببابها  من راوٍ  الحكايةما تىق  بّ ؛ وإث البص ؼير مشارك في بباء األحدا

, وهبا أراد المروي له أظهار تؤثر وهو أحمد بن حسان الذي حمل صفة الراوي 

الراوي بما شاهده من أمر لجيب أمر تفالل معه وقطع من اجىه بومه مما يّدل لى  

تفالىه مع الحدث , ولىمروي له وظيفة أخرى في هذا البص وهو البطق بالعبر ة من 

  .         العمل , وهي ابدماج البفس اإلبسابية من باربها لبد الدلاء والمباجا ة 

, وتعّد الوظيفة السردية لىمروي له هبا هي التوسط بين الراوي والمروي له و     

هذه الوظيفة " من أهم ادوار المروي لىيه , حيث يتوسط بين الراوي والقراء , فهو 

      . (ٔ) مبظور الراوي بما يشمىه هذا المبظور من قيم وأحكام "بذلك يسالد في طرح 

اع لن قيم أهم الوظابؾ التي يإديها المروي لىيه وذلك " لىدفوتعّد الوساطة من      

, بواسطة  إيضاحالتي تحتاج إل  الجوابب الؽامضة  إيضاح, أو ال بّد من الدفاع لبها

   . (ٕ)الجاببية الموجهة إل  المروي لىيه "  اإلشارات

وظيفة مركزية بالبسبة لىمروي له تعّد  وظيفة التوسط بين الراوي والقارئ نّ إ      

" أي سرد مستحيل بدون مروي  التي البّد له من القيام بها في العمىية السردية , ألنّ 

يصال بص سردي ليتم إ أيبمعب  أبه ال بّد من حضور المروي له في   , (ٖ)لىيه " 

 الخبر والحكاية إل  المتىقي بسبلسة ويسر .

_________________________ 

 . 9ٗالسرد في مقامات الهمذابي :  (ٔ)

 . 81:  99ٖٔ,  ٕ, ع  ٕٔ, مج المصرية , جيرالد بربس , مجىة فصول مقدمة لدراسة المروي لىيه  (ٕ)

 . 1ٗ – 1ٖ:  ,  ويبظر : بقد استجابة القارئ من الشكبلبية إل  ما بعد الببيوية 88 : م  .  ن  (ٖ)



ير ة ومبها كذلك ما رواه األبدلسية كثواألمثىة لى  المروي له في متون الرحبلت     

بن جبير في معرض حديثه لن المسىمين في دولة ؼىيام بقوله : " ومن الرحالة ا

وهو يحي  بن فتيان الطراز , وهو يطرز  –المذكور  *ألجب ما حدثبا به خديمه 

أّن اإلفربجية من البصرابيات تقع في قصره فتعود  –بالذهب في طراز المىك 

يدها الجواري المذكورات مسىمة وهن لى  تكتم من مىكهن في ذلك كىه مسىمة , تع

 .  (ٔ), ولهن في فعل الخير أمور لجيبة " 

ه ) ـــك لقولـبن جبير ومن كان معه وذلالحكابي هو ا مروي له في هذا البصّ الو     

بن جبير لىخبر أكثر من واحد فقد كان مع ا الذي يدّل لى  أّن المتىقين حدثبا (

مولة , والراوي لىحكاية هو خديم المىك ؼىيام وهو ) يحي  بن فتيان( الذي روى مج

لهم أحداث دارت داخل القصر , فالراوي مشارك في بباء األحداث والمروي له 

  . القارئمستمع لىخبر وهو وسيط لبقىه إل  

فالوظيفة في هذا الخبر السردي هي التوسط بين الراوي الحقيقي ) يحي  بن      

الة ابن جبير وهو الرحّ  (جيرالد بربس)كما يسميه  (المروي له أو لىيه )فتيان ( و

من  وهما مروي له لبدما تىق  الحكاية بصّ أو حمل صفتين في هذا ال الذي أدى

ل  المتىقي فبقل البص إ اوصىهوأ لحكايةن هذه البدما دوّ  ام وراوياً خديم المىك ؼىي

 من الشفاهية إل  التدوين .

    
وقد حفىت رحىة ابن جبير بالمروي له ومبه ســواء أكان ظـاهراً أم مــن خــــــبلل
  

___________________________ 

  خديم المىك ؼىيام  أي)*( 

 .  1ٕ٘رحىة ابن جبير :  (ٔ)

 

 

 



 

ا المشار إليه من خبلل الرمز فمبه أمّ  وقد مثىبا لىمروي له الظاهر واإلشار ةز الرم 

لى  فرسخ , وهو طريق حسن فسيح  ما رواه ابن جبير بقوله : " والتبعيم من البىد ة

فيه اآلبار العذبة التي تسم  بالشبيكة , ولبدما تخرج من البىد ة ببحو ميل , تىق  

مسجداً بإزابه حجر موضوع لى  الطريق كالمصطبة , يعىوه حجر  خر مسبد فيه 

بقش دابر الرسم , يقال إبه الموضع الذي قعد فيه الببي " صى  هللا لىيه وسىم " 

وحق  –ك الباس بتقبيىه ومسح الخدود فيه مستريحا لبد مجيبه من العمر ة , فيتبر

 . (ٔ)ويستبدون إليه لتبال أجسامهم بركة لمسه "  –ذلك لهم 

      
 هكبية أو لقبأو المروي له السردي لم يصرح بإسم  فالراوي في هذا البصّ 

يء لبه , ـذكر القابل أو أي شــما أشار إليه بقوله " يقال إبه الموضع ..." ولم يبّ وإ

ه الموضع تفاصيل لبه بؤبّ  ئلكوبه أخبر القار ؛الة متؤكد من الخبرالرحّ  م أنــرؼ

الباس يتبركون بىمسه  نّ األكرم لبد مجيبه من العمر ة , وأ ستراح فيه الببيالذي ا

الة ابن جبير دور المروي له أيضاً وكان وتقبيىه ومسح الخدود فيه , وقد حمل الرحّ 

 . يصالها إل  القارئبقل الحكاية وإفي  االً وسيطا فعّ 

بن جبير ن الّراوي اإ وظيفة السرد إذ إدي المروي له في هذا المتن الحكابييو     

 إيصالى  لاتقه خذ لوأ في هذا البص ,اوي والمروي له حمل صفتين هما الرّ 

بار ل  التبعيم وما فيه من اآل, لن طريق وصؾ الطريق إالخبر إل  القارئ

في الوصؾ وأميباً في بقل األخبار التي مّر بها في  الة دقيقاً والمساجد , فقد كان الرحّ 

 أثباء طريق رحىته .

 

____________________ 

 . 1ٕٙ,  ٕٙٙ,  9ٗٔ,  9ٔٔ, ٓٔٔ. ولىمزيد يبظر : م . ن :  ٗٓٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)

 

 



 

في بربامجه الذي ذكر فيه شيوخه  الة الرليبيّ ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه       

هم العىم ومبهم , أبو بكر, محمد بن الفقيه أبي محمد لبد هللا بن الذين تىق  لى  أيدي

قراء ًة لىيه قال :  –رحمه هللا  –بقوله :" أخبربي  اإلشبيىيّ  براهيم بن مهبي الىّخميّ إ

قال : كان لبدبا  , -رحمه هللا  –أخبربي الشيخ الصالح أبو محمد الشبتريبي الفقيه 

, وكان يعمل أبداً لى  زيار ة الفقيه أبي  بإشبيىية شالٌر يعرؾ بؤبي لبد هللا البراذليّ 

فكان يعطيه في اليوم الذي يؤتيه بصؾ  –رحمة هللا لىيه  –لبد هللا بن المجاهد 

به ستة القرصة التي كابت قوته في يومين اثبين , فإبه كان يدفع لي درهماً فيستبفق م

, والقرصة إذ ذاك من أربع ولشرين أوقية , وأبه زاره يوماً قرصًة في يومين لشر

ثبين , فقال : أبو لبد سو ًة وخبزاً ولبقود لبب ودرهمين افي أحد األيام فؤلطاه قىب

المذكور : ما رأيت أكرم من أبن مجاهد , زرته فؤلطابي كسوته وقوته  هللا البرذاليّ 

 .     (ٔ) ودراهمه "

أخبربي " التي تدّل لى  أّبه ؼير مشارك في  الة حكايته بقوله "بتدأ الرحّ وا       

" خر وهو" أبو بكر األشبيىيّ   الحكاية من راوٍ  ّبما تىق , وإا الحدث السردي بباء هذ

 ألصل لىحكايةاوي اخر وهو " أبو محمد الشبتريبي " الرّ   التي تىقاه بدوره من راوٍ 

وكان المروي , ول هو أبو محمد الشبتريبي , األ راوٍ ىحكاية أكثر من وبذلك يكون ل

أصبح  الة الرليبيّ إل  الرحّ  األشبيىيّ  , ولبدما بقل الحكاية له هو أبو بكر األشبيىيّ 

 ن الحكاية وبقىها إل  القارئبدما دوّ بدوره ل مروياً له , والرليبيّ  , والرليبيّ راوياً 

, وبهذا يكون في هذا البص  رئصفة الراوي والمروي له هو القاالحقيقي حمل 

وثبلثة مروي  ( والرليبيّ  الشبتريبي و األشبيىيّ  روا ة وهم ) ةالسردي الحكابي ثبلث

ي بباء ــهم جميعهم ؼير مشاركين فبّ أ اّل , إ (والقارئ  والرليبيّ  األشبيىيّ  ) لهم وهم

 السمــــاع   دورهــــم لىـــ رــصـتـما اقـبّ ا وإاألحداث أو في تؽيير مساره

_________________________ 

 . 9ٕٔ,  8٘ٔ. ولىمزيد يبظر : م . ن :  9ٗ – 9ٖبربامج شيوخ الرليبي :  (ٔ)

 



 

, فقد بقل الراوي األصل الشبتريبي حكاية الشالر ) مروي له ( والبقل ) راوي (

يات مستمعة لىسرد ؼير ــشخص بيّ ــوالرلي من األشبيىيّ  البراذلي , وكان كلّ 

معه في  أسهموالىراوي وبذلك  اإلصؽاءفيه , وكان لهم الدور الفالل في  متدخىة

 .           المتىقي إل  اوإيصاله الحكاية أبتاج

) الشبتريبي (  فهي التوسط بين الراويأّما الوظيفة في هذا المتن السردي و      

الحكاية إل   إيصالوالمروي له الرحالة بفسه ولمد المروي له في هذا البص إل  

, وكذلك أبراز صور ة حسبة لىفقيه ابن مجاهد ومن ثّم أوصل المتىقي بطريقة سىسة 

 .لبر ة الجود والكرم لى  لسل حال الفقيه الذي كان طعامه قرصة في يومين  

بجد المروي له حاضرا في بربامج ابن جابر الواد  شي في ترجمته ألحد و      

و ــــي أّن شيوخه بحــــر لـــقال : " ذك إذ"  برزاليّ شيوخه وهو " القاسم بن محمد ال

فـي طىـب الحديث وأسمعه مع والده  رحلث اآلؾ مبهم بالسماع واإلجاز ة , الثبل

..." (ٔ) . 

     
ه ثبلثة بن جابر الواد  شي خبراً بؤن شيوخلتىميذه ا فقد أورد الراوي البرزاليّ 

ي الذي حمل صفة الراوي كذلك بعد بن جابر الواد  شاآلؾ وكان المروي له هو ا

لبد حمىه  والقارئالة وسيطاً بين الراوي ن دّون هذا الخبر السردي , وكان الرحّ أ

, وهما صفتيناله حمل بّ ه , وكذلك حمل صفة الراوي بمعب  ألصفة المروي ل

يصال تمل لمىية إالىذان ال بّد مبهما ألي خطاب سردي لكي تك الّراوي والمروي له

 .   ل  القارئإ والحكاية الرسالة

المروي له شخصية لها  نّ إإذ  لوظيفة التشخيص حضور في هذا البصوكان      

 الة إل  مروي له في هذا البص .حضور داخل السرد , وقد تحول الراوي الرحّ 

_______________________ 

   ٓٓٔبربامج ابن جابر الواد  شي :  (ٔ)



مما ذكره له الشيخ العالم الصوفي الولي  البىويّ  الةما رواه الرحّ  –أيضاً  -ومبه     

بقوله : " ذكر لي  الحجازيّ  بجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسؾ القرشيّ 

رضي هللا لبه قال : مما وص  به الجد األكبر أبو الحجاج يوسؾ المذكور خواصه 

بي فاهلل يعىم أبه وأصدقاءه قال : إذا أدركتكم الضرور ة والفاقة فقولوا حسبي هللا ر

في ضيق وذكر لي أيضاً رضي هللا لبه ,قال : رأى هذا الجد يوسؾ المذكور الببي 

فشك  الببي صى  هللا لىيه وسىم , فقال له رسول هللا الببي صى  هللا أصابته فاقة 

يا رحيم , ألطؾ لي في قضابك وال تول أمري أحداً سواك حت   لىيه وسىم قل يا برّ 

قالها أذهب هللا تعال  فاقته , قال : فكان رحمه هللا يوصي بها أصحابه ألقاك , فىما 

    . (ٔ)وأحبابه " 

اقعية المروي له في األول حكاية و في هذا البص السردي خبران حكابيانو       

حجاج ال وفي الذي تىق  الحكاية لن جده أبيالشيخ الص األول  : : فيها شخصيتان

الذي  الة البىويّ هو الرحّ  صل , والمروي له اآلخراألهو الراوي يوسؾ الذي يعد 

فهو ما  ا الخبر الحكابي اآلخر, أم الحجازيّ  تىق  الحكاية مشافهة من الشيخ القرشيّ 

الحجاج هو الراوي  , بمعب  أّن أبابو الحجاج يوسؾ لىشيخ الصوفي القرشي أ رواه

ّبه حمل إ الّ ا أيضاً , إهمالشيخ الصوفي في كىيوالمروي له هو كىيهما في الخبرين 

 الذي تىق  الخبرين الحكابيين الة البىويّ صفتين الراوي والمروي له وكذلك الرحّ 

هما ؼير مشاركين في األحداث , ففي بّ حمل هاتين الصفتين , إالّ أفمبه ,  كىيهما

 وأكثر من مروي له . البص أكثر من راوٍ 

 األدواركثر من شخصية داخل هذا البص السردي وهي تتبادل بىحظ وجود أو     

هي الوظيفة  وظيفة التوسط بين الراوي والقارئومروي له , وكابت  بين راوٍ 

 المهيمبة لى  هذا المتن الحكابي . 

____________________ 

 . ٗٙٔ – ٖٙٔ,  ٓٗٔ. ويبظر : م . ن :  8ٕٔتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

 
 



ن تتم ذ ال يمكن أاوي في الخطاب السردي , إهمية الرّ كؤالمروي له  فؤهمية       

ه هو بحضوره في السرد ألبّ  الّ إل  القارئ إ الحكاية إيصاللمىية  العمىية السردية أو

ن ن متون الرحبلت األبدلسية إ, وإ الة والخبر بين الراوي والقارئالوسيط لبقل الرس

ن توصل األخبار واألفعال ها أ, ال يمكبحاضر أو متخفيٍ روي له لم يوجد فيها م

ال تكتمل العمىية , ودون المروي له أخبار األمم السالفة من  إليباتصل  والمواقؾ ولم

فعن , حكاياته  ومن ثمّ  وأخبارهسردية أساساً , وال يمكن لىراوي أن يوصل رسالته ال

ى رأاوي أن يخبربا بما رّ في متون هذه الرحبلت تمكن الطريق حضور المروي له 

رحىته , وما واجه من أخطار ومصالب وما التق  به من لىماء  أثباءوما سمع به في 

 األبدلسيةمتون الرحبلت  , وكان في أكثرم لى  أيديهمالعى ين تىق وأساتذ ة لىم ومن الذ

قا ة لى  لاتق هم من يحمىون صفة المروي له ويإدون الوظابؾ المى أبفسهمالة الرحّ 

ي والمروي له والمروي قوية بحيث من الراو العبلقة بين كلّ  أواصرن , وإ المروي له

 مكون من هذه المكوبات يإدي إل  خىل في العمىية السردية بؤكمىها , أيؼياب  إنّ 

 .  في المتن الحكابيكىّها المكوبات السردية  لذلك يجب حضور

 

 

 

 

  

                                             
 -المروي : 

صطبلح ات السردية الربيسة وُيعرؾ في اإلالمروي مكوباً من المكوب يعدّ        

دون , ومن  (ٔ)السردي بؤبه " مجمولة المواقؾ والوقابع المروية في سرد ما " 



وي له في الخطاب السردي ال معرفة هذه المواقؾ والوقابع التي يقدمها الراوي لىمر

لبه في  ستؽباءاالال يمكن  ّن المروي مكونٌ أ ن تتم العمىية السردية , أييمكن أ

ما يصدر لن الراوي , ويبتظم لتشكيل مجمولة  كلّ  , فهو "  ه جوهرهألبّ السرد 

) الحكاية (  عدّ ويإطره فضاء من الزمان والمكان , وتُ من األحداث يقترن بؤشخاص 

بمعب  أن المروي  , (ٕ)العباصر حوله "  جوهر المروي , والمركز الذي تتفالل كلّ 

لد ة الزمان ) الحدث( و ) الشخصية ( وبمسا : يقوم لى  ركيزتين أساسيتين هما

والمكان ألن الحدث ال بّد له من زمان يقع فيه , والشخصية ال بّد لها من مكان 

   ترتكز لىيه في رواية األحداث .

ي ــــــــــن الحكابـــفالمتيتكون المروي من المتن الحكابي والمبب  الحكابي , و      

 , (ٖ)والتي يقع إخباربا بها خبلل العمل "  المتصىة فيما بيبها , " مجمولة األحداث

" البظام الوقتي هي  أيصها وزمابها ومكابها يمثل الحكاية بشخو أّن المتن أي

مت بها تىك األحداث أو أدخىت ستقبلل لن الطريقة التي بظّ , وبالؤلحداثوالسببي 

ختبلؾ بي بفعل العبلقات بين الشخصيات باويتطور المتن الحكا, ( ٗ) في العمل " 

ه بّ , بيد أداثـّبه " يتؤلؾ من بفس األحأّما المبب  الحكابي فإ, مسمياتها وألوابها

 ي يرال

__________________________ 

 .  ٕٓٔ. ويبظر : قاموس السرديات :  ٕٗٔ( المصطىح السردي , جيرالد بربس : ٔ)

 . ٓٔ( موسولة السرد العربي : ٕ)

 .  8ٓٔ(  بظرية المبهج الشكىي : ٖ)

 .  8ٓٔ( م  .  ن  :  ٗ)

  

 

                                                                  . (ٔ)"  ظهورها في العمل , كما يرالي ما يتبعها من معىومات تعّيبها لبا بظام 



مزيج من  مىية جمالية إبدالية فبية فهول لما سبق هو اً وفق فالمبب  الحكابي    

مكبة زمبة مختىفة وأوصؾ لىشخصيات ومن أالسرد بما يشتمل لىيه من و الخطاب

 معىومة . 

, األول : متوالية من يون الروس بين مستويين في المرويوقد فرق الشكبلب    

, وقد سترجالات , واستباقات , وحذؾ ألحداث المروية , بما تتضمبه من اا

ظام األحداث : االحتمال المبطقي لب واآلخر) المبب ( صطىحوا لى  هذا المستوى ا

المتن ( فالمبب  يحيل لى  البظام الخطابي لؤلحداث في وقد اصطىحوا لىيه بـ )

سياق الببية السردية , أّما المتن فيحيل لى  الماد ة الخام التي تشكل جوهر األحداث 

 .   (ٕ), في سياقها التؤريخي 

عيبة ال يعبي ن فهم حكاية م, وإلؤلحكام المحكي أو المروي هو ترتيب ف       

تعرؾ طبقاتها وإسقاط العبلقات  يعبي أيضاً  فحسب بل متابعة فك خيط الحكاية

 . (ٖ)ة لىخيط السردي لى  محور لامودي األفقي

ساسيتين بدرس الركيزتين أو الدلامتين األ نن ال بّد لبا في دراستبا لىمروي أذإ     

 كلّ  نّ أل ؛) الحدث ( و ) الشخصية ( : من الىتين يقوم لىيهما المروي وهما كل

 .   رتباطاً وثيقاً خر إواحد مبهما مرتبط باآل

 

______________________________ 

 .  8ٓٔبظرية المبهج الشكىي :  (ٔ)

 .  ٓٔيبظر : موسولة السرد العربي :  (ٕ)

 . ٕٓالشعرية :  إل يبظر : من الببيوية  (ٖ)

                                                    

                              المبحث األول                                

 الحدث                                



         ُمدخل :

هماً واساسياً من لباصر البباء السردي لىمروي , وهو معّد الحدث لبصراً يُ      

   دبي .العمل األالركيز ة األساسية من الركابز التي يقوم لىيها 

جز أو قصير يتباول متميز من الفعل , وهو سرد قصصي مو" جزء  ّبـهإو     

مترابطة ط واحد بطريقة حداث معاً ويجمعها خيموقفاً واحداً , وحيبما تبتظم األ

واأللمال والحبكة هي " سياق األحداث  , (ٔ)تصبح سىسىة أحداث في الحبكة " 

أو  وترابطها لتإدي إل  خاتمة , وقد ترتكز الحبكة لى  تصادم األهواء والمشالر ,

قاد الفن ضرورية في المسرحية الكثر ة من ب لى  أحداث خارجية , وهي في رأي

 ة المشاهد أو السامع وابدماجه مع الشخصيات كاية والقصة واألقصوصة , إلثاروالح

رية في الحكاية لربط فالحبكة ضرو  ,  (ٕ)الواقعية أو الّرمزية المتحركة والمفكر ة " 

دوبها ال يمكن ادار ة الصراع الداخىي بين ع , ومن حداث في بسق متتابالمواقؾ واأل

 .شخصيات الحكاية التي هي سرد قصصي 

شار جيرالد بربس لعمل والفعل ال بل هو الفعل كما أة وافالحدث يدّل لى  الحرك    

 . (ٖ)إل  ذلك 

___________________________ 

 . ٖٓ٘ – 9ٖٗ. ويبظر : المعجم المفصل في األدب :  1ٖٔبراهيم فتحي : , إ األدبيةمعجم المصطىحات ( ٔ) 

 . ٕٓٔاألدبي :  اإلبداع, وموسولة  ٖٙٗ - ٖ٘ٗالمعجم المفصل في األدب :  . ويبظر :  9ٔ( المعجم األدبي : ٕ)

 . 9ٔ( يبظر : المصطىح السردي : ٖ)

   

    

      



الحدث بالوحد ة العضوية في ترتيبه ولذلك " ال بّد من ترتيب األحداث  ويبماز     

ترتيباً تصير به ذات وحد ة لضوية ... ويقصد بها تركيز الحقابق حول حقيقة 

فكر ة لامة , أو شخصية أساسية , تتعىق بها الحقابق واألفكار  جوهرية , أو

 .  (ٔ)والشخصيات األخرى " 

ا ـعاضوا لبهـستكىمة )الحدث( وا استعمال السرديين لن د تخى  أكثرـلق     

ن الفعل من المعيارية وأحكام القيمة , وإ مصطىح )فعل( يخىو فعل ( ألنّ  ة )ــــــبكىم

تعريفات  وهذا ما بىحظه في أكثر , (ٕ)األحداث المترابطة  ةلبدهم هو مجمول

العربية , فمبهم من ُيعرفه  اتجماد العرب والؽرب , وكذلك في المعالحدث لدى البق

بقوله : " مجمولة وقابع مبتظمة أو متباثر ة في الزمان , وتكتسب تىك الوقابع 

والحدث ,  (ٖ) ين "خبلل تواليها في الزمان لى  بحو معوتميزها من خصوصيتها 

والحدث أيضاً هو "  , (ٗ)بتاج شيء" أو خىق حركة أو إيير ـإل  تؽ ما يإدي "هو كلّ 

الوقابع المتصىة تتسم بالوحد ة والداللة وتتبلحق من خبلل بداية ووسط  سىسىة من

وبهاية , بظام بسقي من األفعال , وفي المصطىح األرسطي فإن الحدث هو تحول 

الحظ السعيد أو بالعكس ... وفي مصطىح بارت فإن الحدث  من الحظ السيء إل 

 .  (٘) " مجمولة من الوظابؾ يحتىها العامل بفسه

 __________________________________ 

 . ٓٔ٘( البقد األدبي الحديث : ٔ) 

 . ٘ٗٔ( يبظر : معجم السرديات : ٕ)

 . 1ٕ( البباء الفبي لرواية الحرب في العراق : ٖ)

 . ٖٓويبظر : التخييل القصصي الشعرية المعاصر ة :  ,  1ٗمعجم مصطىحات بقد الرواية :  (ٗ)

 . 1ٓٔويبظر : المبهج الشكىي من الرإية إل  األجراء :  ,  9ٔ(  المصطىح السردي : ٘)

 

 

     



ن الحكاية ال تقوم إذا لم يكن أحد العباصر المهمة لىحكاية إذ إ ويعّد الحدث       

. فالفعل مبلزم  (ٔ), فالحدث " هو اقتران فعل بزمن "  قد اقترن بزمنهباك حدث 

الفعل هو وال يمكن الفصل بيبهما في الحكاية أو في العمىية السردية , فلىحدث 

ّن " األحداث في تعاقبها وتحّوالتها ال تروي بفسها وإ الحدث والحدث هو الفعل ,

إل  مروّي له معىوم أو مجهول , وإّبما هي مقدمة لى  لسان راو يتجه بالضرور ة 

سالته السردية مفرد أو متعدد , حاضر أو ؼابب , ولىراوي مقصد أو مقاصد من ر

  . (ٕ)وحده "  متاعاإلولو كابت ؼايته 

رتباطاً وثيقاً بعبصري ) الزمان والمكان ( ؛ وذلك ألبهما من ّن الحدث يرتبط اإ     

قتران فعل بزمن فمن ؼير ا كان الحدث اصر المهمة واألساسية لىحكاية , فإذالعبا

 الــداث واألفعــه , ألن األحـن مبفصبل لن المكان أو دوبتم دراسة الزمن تالممكن أ

بط بظروؾ ولادات وهي لذلك ترت الّ في مكان وزمان معيبين ,تقع إن ال يمكبها أ

 .  (ٖ)من الزمان والمكان الىذين وقعت فيهما  خاصة بكلّ  ومبادئ

وجود  نّ , وأ ر المبلزم لعبصر الشخصية في الّسردفالحدث هو العبص      

و ستقوم بوجود حدث قامت به تىك الشخصية أ الشخصية في البص الحكابي مقروباً 

 به الحقاً . 

 

________________________________ 

 . ٔٔ( دراسات في القصة العربية الحديثة : ٔ)

 .  9٘ٗ( معجم السرديات : ٕ)

 . 8ٕٔ  - 1ٕٔ( يبظر : البباء الفبي لرواية الحرب في العراق : ٖ)

 

 

 



 أنماط المروي ) الحدث ( :

يصالها تتخذ أبماطاً مختىفة لروايتها وإ إّن رواية األحداث في أّي بص سردي     

ن مشكىة بباء الحدث تكمن في ترتيب الوقابع التي تشكل مهمة المتىقي , وإ ل إ

لرضه  متوالياً , أو متداخبلً , أو متوازياً , أو متباوباً , أي أنباً الحدث , ترتي

  . (ٔ)خاضعاً لتسىسل زمبي صالد أو مبقطع أو متراجع 

لى  ثبلثة أبماط  حتوتها ابّ تون الرحبلت األبدلسية بجد أتبا لمبقراومن خبلل      

   -:  هي لسرد الحدث وحكايته

 :  فردنمالالحدث  -ٔ

) الحكاية ـ ب (جبيت)روى مر ة واحد ة ما وقع مر ة واحد ة ويطىق لىيه وهو أن يُ      

( جبيت ) كثر شيولاً ويسميه يعّد األوهذا البوع من لبلقات التواتر  , (ٕ)( التفردية 

 .  (ٖ)  اً قصصياً مفرداً دسر

ومن األمثىة لى  الحدث المبفرد في متون الرحبلت األبدلسية ما رواه      

من خبر لبقود العبب بقوله : " ولقد وجدت يوماً لبقود لبب أسود لى   الؽرباطيّ 

كثير الحب أخضر العرجون كؤّبه قطؾ من كرمــه اآلن , فؤخـــذتــه  جابب البحر

لتي كبت فيها لبب , ألبـبي كبـت وذلك في زمـان الشتاء وليس في تىك األرض ا

 فـي ببلد الـبربر فـي

____________________________ 

 . ٕٔٔ( يبظر : المتخيل السردي : ٔ)

و  , ٖٕٔ:  بباء الزمن في الرواية المعاصر ة: و ,  ٖٓٔتقبيات السرد الروابي :   : و,    ٖٓٔ:  يبظر : خطاب الحكاية   (ٕ)

 .  8ٕٔبظرية السرد من وجهة البظر إل  التببير : 

  . 8ٕ: مدخل إل  بظرية القصة :  و ,   ٖٓٔيبظر : خطاب الحكاية :   (ٖ) 

 

 



بىد ة يقال لها تمسامان كابت لبعض قرابتي , وكبت بازالً لبده وهي لى  جابب 

حبة مبه البحر , فؤخذت ذلك العبقود وقد فرحت به فرمت أن  كل مبه فقبضت لى  

ها من الحديد قو ة , فتعجبت وجذبتها وهي ليبة ولكن لم أقدر أن أقىعها من العبقود كؤبّ 

مبه وجذبت الحبة كثيراً بقو ة فابسىخت قشر ة الحبة وهي كقشر لبة العبب سواداً , 

وداخىها لى  هيبة حبة العبب إذا قشرت قبل أن تبضج بيضاء يبين في داخىها 

لحم تىك الحبة ال يؽادر من العبب شيباً , فقيل لي هذا من لجمها, وتبين العروق في 

, ويخرج من البحر إذا كان وقت الخريؾ سمكلبب البحر ورابحته كرابحة ال

وهاجت الرياح واضطربت األمواج فيه , فيظهر هللا تعال  لى  جابب البحر 

البياض التي تكون في الحمامات شديد ة من حيوان يشبه جامات الزجاج ماالً    ــأح

, فتكون لى  شاط ء باً ليبة , فتتحرك ثم تموت بسرلةمدور ة يبفذ فيها البصر ثخا

مبفعة  أيلىم ن فتبقطع وال تصىح لشيء , وهللا أالبحر أحماالً يترام  بها الصبيا

 . (ٔ)فيها " 

لحدث ببفسه ولم يرويه له شاهد هذا ا فالراوي في هذا البص السردي راوٍ      

, ولذلك بجده وقد روي الحدث بكامل تفاصيىه كما شاهده وحدث له , شخص  خر

ذته , أخذت , قبضت , تعجبت  , جذبت ( , ثم بصيؽة المتكىم ) وجدت , أخ يرويه

ى اوي رو, فالرّ يتحول إل  مروي له لبدما قال ) فقيل لي هذا من لبب البحر( 

رد , ـدث المفـبهما هذا الح الزمان والمكان الذي تمّ  حدثاً واحداً ولم يكرره وقد ذكر

ار فىم يتكرر الزمن لعدم تكربلد البربر, هو فصل الشتاء أما المكان فهو بفالزمان 

, ويبدو أو وظيفة فبية لتكراره  لعدم وجود ضرور ة ةالسردي الحكاية الحدث في هذه

 المتىقي فهم داللة هذا الحدث المبفرد فىم يجد الراوي ضرور ة لتكراره .   نّ أ

____________________________ 

 . 19,  9ٕ, ويبظر : م . ن :   1ٔ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 



     

بقوله : بن جبير الة ارواه الرحّ ما  –أيضاً  –ومن األمثىة لى  الحدث المبفرد       

ه وصل إل  " ومن أؼرب ما أتفق ألحد دها ة األلاجم , ذوي المىك والثراء , أبّ 

زمزم وقبتها لى  صفة لم  تبور ببر, فرأى كثرهذا األمير مُ الحرم الكريم , مّد ة جّد 

وقال : أريد أن أتؤبق في بباء تبور زمزم وطيه وتجديد قبته  فاجتمع باألميريرضها 

, ولك لىّي في ذلك شرط , وأبفق فيه من صميم مالي, وأبىػ في ذلك الؽاية الممكبة 

, وهو أن تجعل ثقة من قبىك يقيد مبىػ البفقة في  لك ؼرض المقصودأبىػ بالتزامه 

محصا ة , بذلت استوف  البباء التمام , وابتهت البفقة مبتهاها , وتحصىت  فإذاذلك , 

, ولىم أن البفقة في ذلك طمعاً  األميرهتز لك مثىها جزاء لى  إباحتك لي ذلك .فا

وصفها له , فؤباح له ذلك , وألزمه  لى  الصفة التيتبتهي إل   الؾ من الدبابير 

وكثيره . وشرع الرجل في ببابه , واحتفل , واستفرغ  اإلبفاقيحصي قىيل   مقيداً 

أن يصبح صاحب البفقة بالحساب  الوسع , وتؤبق وبذل المجهود .... فىما لم يبق إالّ 

, ويستقضي مبه العدد المجتمع فيها , خبل مبه المكان وأصبح في خبر كان , وركب 

الىيل حمبل , وأصبح األمير يقىب كفيه , ويضرب أصدريه ولم يمكبه أن يحدث في 

   .(ٔ)بباء وضع في حرام هللا تعال  حادثا يحيىه , أو بقضاً يزيىه , وفاز الرجل بثوابه"

حد دها ة األلاجم مع ثاً واحداً ولم يكرره وهو اتفاق أالراوي هبا ذكر حدف      

بفاقه لى  الذي يتم أ بفسه المبىػ ء تبور ببر زمزم مقابل ألطابهكثر لى  ببااألمير مُ 

ذا ـرد هـام بسـاوي وقدث لم يكرره الرّ ـذا الحـإل  األمير, وهكهدية مبه البباء 

ه واضح وال يحتاج إل  اشؽال بّ لم يجد ضرور ة لتكراره أل حد ة ألبهوامر ة الحدث 

الذهن في تفسيره أو بذل الجهد لفهمه من لدن القارئ , ولم يحدد الّراوي الزمان 

أّبه حدد المكان  اّل , إان األمير ُمكثرها في زمالذي وقع فيه هذا الحدث أالّ ذكره إبّ 

 وهو ببر زمزم ,

____________________________________ 

 . 1ٖٔ,  1ٕٔ-ٕٙٔ. ويبظر : م . ن :  ٙٔٔبن جبير : رحىة ا (ٔ)



 

ّن زمن الحكاية حقيقي أل؛ بين زمن الحكاية وزمن السرد  اً هباك بوب نّ وبجد أ

   , (ٔ)يخضع لىتتابع المبطقي لؤلحداث بيبما ال يتقيد زمن السرد بهذا التتابع المبطقي 

 إل  تكرار الحدث . شيء ببفسه , ولذلك لم يعمد  ىعاً لى  كل  اوي لم يكن مطّ والرّ 

من حكاية الشيخ الذي لقيه بالحرم المكي  الرليبيّ ما رواه  –أيضاً  –ومبه        

بقوله : " لقيُت بالحرم الّشريؾ لام سبعين شيخاً من العراق , ذكر لي أبه اتبع 

شيء من ذلك , ومصادره , فىم يخلَّ ب –صى  هللا لىيه وسىم  –موارد المصطف  

كر لن ها فيدخل قدميه بين صدريها . وذُ ه لم تكن له ببٌت يجّهزها لبعىؼير أبّ 

ال  كل البّطيخ , ألّبه لم يبىؽبي لن سّيد البشر كيؾ كان يؤكىه , ه قال : بعضهم أبّ 

فتركته خيفة أن  كىه لى  ؼير ما كان يؤكىه , فؤكون قد خالفته , صى  هللا لىيه 

  . (ٕ)وسىم " 

بع موارد الرسول الشيخ الذي اتّ  اوي هبا في هذا المتن السردي حكايةرّ ورد الأ     

مر ة ورده ر الحدث بل أاكرلت له وسىم ( ولم يعمدلىيه و  المصطف  ) صى  هللا

المكي و الحرم ـكان وهر المـام سبعين وكذلك ذكــوقد حدد الزمن فيه وهو لواحد ة 

لىزمن المفرد تكمن في أن الحدث الذي يوصل داللته الوظيفة الداللية  ألن "الشريؾ 

ذه الكىية من المّر ة األول  ال توجد هباك ضرور ة لتكراره , وبالتالي لم تتكرر ه

 عدها الداللي قد اتضح من المّر ة األول  , وبالتالي يصبـح تكرارهابُ  حداث ألنّ األ

 . (ٖ)ضرباً من الحشو والتكىؾ في البص " 

___________________________ 

 . 1ٖيبظر :  ببية البص السردي  :  (ٔ)

 .  9ٗٔ, ويبظر : م . ن  :   8٘ٔبربامج شيوخ الرليبي :  (ٕ)

 . ٕ٘ٔبباء الزمن في الرواية المعاصر ة :  (ٖ)

 



 

 

من حكاية الرجل الذي جاء يستسقي  ومن أمثىة الحدث المبفرد ما رواه البىويّ       

سىيمان بقوله : " أن لمر بن الخطاب لما قدم بيت المقدس خرج رجل من  بّ من جُ 

  بّ أصحابه يستسقي في جب سىيمان وهو جب في داخل المسجد فخرت دلوه في الجُ 

فبزل بها يستخرجها فبيبما هو يطوؾ في الجب إذا أتاه مىكان فؤخذا بعاتقه فذهبا به 

كىّما مرا به لى  شجر ة لها ثمر يمّد حّت  أدخبله الجبة فجعل يسريان به فيها فكان 

يده إل  ثمرها فيإخره المىكان حّت  مّرا لى  شجر ة ذات أفبان فمد يده فؤخذ ورقة 

واحد ة فقال له المىكان : لو مىكت يدك لسربا بك اليوم إل  يوم القيامة ثّم ابصرفا به 

لى  إل  الجب فخرج لبد صبل ة الظهر فؤت  لمر فؤخبره بالذي كان وضبط يده 

يا أبا : تاه فقال لىيها ثّم بعث إل  كعب األحبار فؤالورقة فقال لمر : أضمم يدك 

إسحاق , هل تجد في لىمك أن رجبلً من أمة محمد صى  هللا لىيه وسىم يدخل الجبة 

 .  (ٕ)ثّم يخرج مبها قال : بعم .... فهو شريك بن حماشه البميري " 

لمر ة واحد ة ما وقع مر ة واحد ة ولم يكرر اوي في هذا البص السردي روى الرّ ف     

من  وبما أن الحدث له ارتباط وثيق بكلّ ,  لتكراره  ـد مبرراً لم يجإذ الحدث , 

ن ان هو في زماا البص الحكابي , فالزمفي هذ زمان والمكان فقد كان لهما حضورال

 في داخل المسجد . بّ ر إل  بيت المقدس , أما المكان هو مكان الجُ قدوم لم

 

________________________________________ 

بربامج ابن جابر الو د  :  , و ٓ٘ٔ,  ٘ٓٔبظر : م . ن : يلىمزيد :  . و 9ٙحىية لىماء المشرق : تاج المفرق في ت (ٔ)

 .  ٓٙٔ ش : 

 



 

 

 الحدث المتتابع : –2

" العبلقة األساسية ّن وذلك ألية؛ ألدبلىحكاية اهو السمة الجوهرية  ّن التتابعإ     

بين األحداث إّبما هي التتابع الزمبي الخالص فيما يحكيه لبا دقيقة بدقيقة لما يحدث 

           .  (ٔ)في مكان ما أو لما يدور في ولي البطل " 

بمعب  أن يكون سرد  , (ٕ)والتتابع يقصد به تتابع الوقابع واألحداث في الزمان      

األحداث حسب تسىسىها الزمبي , حيث أن سرد الحدث يبدأ فيه " من بقطة محدد ة , 

فبل مجال  , (ٖ)رتداد أو لود ة إل  الخىؾ " ع وصوالً إل  بهاية معيبة , دون اويتاب

سترجاع والعود ة إل  الخىؾ في هذا البمط من البباء السردي , ألن ترتيب لبل

سترجاع أو ذكر زمن سابق لبل وقولها ال يجعل هباك مجاالً زمن األحداث حسب 

ومن أهم خصابص التتابع في السرد " توالي سرد األحداث لزمن الحدث البلحق , 

 .  (ٗ)الواحد تىو اآلخر مع وجود خيط رابط بيبهما " 

ومن األمثىة لى  هذا البمط من األحداث في متون الرحبلت األبدلسية ما         

د لىيهما التي ببتها الجن لسىيمان بن داو من خبر مديبة الّبحاس  رباطيّ الؽ رواه

 يذهب  إنبالمؽرب موس  بن بصير  لبد المىك بن مروان لامىه أمرإذ  السبلم

م لسكره قسمين لمعايبة ما في المديبة من لجابب بقوله : " إن موس  بن بصير قسّ 

ؾ ـــفي ألواده ـوأرسل قابداً من ق, طابفة في باحية من سور المديبة  ل كلّ , فبزّ 

 ره ــوأم ارســـف

___________________________ 

 . 8ٕٓبظرية الببابية في البقد األدبي :  (ٔ)

 . 1ٕ( يبظر : البباء الفبي لرواية الحرب في العراق : ٕ)



 .  8ٕ  :(  م  .  ن  ٖ)

 . 8ٓٔويبظر : المتخيل السردي : ,  8ٖبن هشام :   في حديث ليس االجتماليالببية القصصية ومدلولها  (ٗ)

 

 

حول المديبة ويبظر هل يرى لها باباً أو يشاهد حولها أحداً من الباس فسار أن يدور 

. فىما كان في اليوم السابع جاء ذلك القابد مع وؼاب لن األمير ستة أيام ذلك القابد 

أصحابه وذكر أّبه سار حول المديبة ستة أيام فىم يشاهد حولها من اآلدميين أحداً , 

ولم يجد لىمديبة بابا . فقال موس  بن بصير : كيؾ السبيل إل  معرفة ما في هذه 

المديبة ؟ فقال المهبدسون : تؤمر بحفر أساسها فمبه يمكن أن يدخل إل  داخل المديبة 

المديبة حت  وصىوا إل  الماء وأساس البّحاس راسخ    قال : فحفروا لبد أساس سور

تحت األرض حت  ؼىبهم الماء , فعىموا أبه ال سبيل إل  دخولها من أساسها . فقال 

المهبدسون : تبب  إل  زاوية من زوايا أبراج المديبة ببياباً حت  بشرؾ لى  المديبة 

  جابب المديبة في زاوية . قال : فقطعوا الصخر وأحرقوا الجص والبور ة , وببوا إل

برج من أبراجها ببياباً مقدار ثبلثمابة ذراع حت  لجزوا لن رفع الحجار ة والجص 

والبور ة وقد بقي من السور مقدار مابتي ذراع . فؤمر موس  بن بصير أن يتخذوا 

من األخشاب ببياباً , فاّتخذوا ببياباً من األخشاب لى  ذلك الببيان الذي من الحجار ة 

صىوا مابة وسبعين ذرالاً . ثّم اّتخذوا سىماً لظيماً ورفعوه بالحبال لى  ذلك حت  و

 .  (ٔ)الببيان حت  أسبدوه إل  ألى  السور ..." 

لى  اس بقبلً متسىسبلً اوي في هذا البص السردي بقل خبر مديبة البحّ فالرّ        

ود ة إل  الوراء , رتداد أو لإ , من دون أن يكون هباك وفق التتابع الزمبي لؤلحداث

اً من تبىيػ لبد المىك بن مروان لموس  بن بصير بالذهاب إل  مديبة البحاس ءدب

رساله ألحد قواده لكي يدور لجابب , وتبفيذه لؤلمر ومن ثّم إ لكي يخبره بما فيها من

ام ـة أيــتـد لسـب هذا القابـ, ومؽيحول المديبة لعىه يجد لها باباً يدخىون مبها 

 فـي  ولـودتــه



_________________________ 

 . ٖٔ – ٖٓ:  اإللجابتحفة األلباب وبخبة  (ٔ)

 

ومن ثّم أخذ المشور ة من المهبدسين  , خباره بؤبه ال يوجد لىمديبة بابوأاليوم السابع 

ن تمكبوا من الوصول إل  ألى  سور المديبة , بعد , إل  ألن كيفية الدخول لىمديبة 

وفق ميقات زمبي لى  بقل الحكاية ماً , فالراوي لىيه سىّ خذوا تّ ببياباً وا ببوا نأ

اآلخر مع وجود خيط رابط د تىو متسىسل فاألحداث جاءت متتابعة في روايتها الواح

    .  بيبهما

ليه الببي ثور الذي أوى إ في حديثه لن جبل بن جبيرما رواه ا –أيضاً  –ومبه      

" وخّص هللا لّز وجل ببيه فيه بآيات بقوله :  له وسىم(محمد )صى  هللا لىيه و 

ه , صى  هللا لىيه وسىم دخل مع صاحبه لى  شق فيه ثىثا شبر بيبات : فمبها أبّ 

خذت لىيه بيتاً,والحمام تّ فاوطوله ذراع , فىما اطمؤبا فيه , أمر هللا العبكبوت 

فصبعت لىيه لشاً وفرخت , فابته  المشرفون إليه بدليل قصاص لؤلثر, مستاؾ 

أخبلق الطريق , فوقؾ لهم لى  الؽار وقال :ههبا ابقطع األثر , فؤما صعد 

. ورأوا العبكبوت باسجة  األرضبصاحبكم من ههبا إل  السماء أو ؼيض به في 

: ما دخل هبا أحد . فؤخذوا في ة فيه , فقالوا لى  فم الؽار , والحمام مفرخ

. فقال الصديق رضي هللا لبه : يا رسول هللا لو ولجوا لىيبا من فم  ؾاالبصرا

الؽار ما كبا بصبع ؟ فقال رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم : ) ولو ولجوا لىيبا مبه 

ولم يكن  -لؽاركّبا بخرج من هباك (. وأشار بيده المباركة إل  الجابب اآلخر من ا

, وهو سبحابه قدير لى  ما فابفتح لىحين فيه باب بقدر ة هللا لّز وجل  –فيه شق 

 . (ٔ)يشاء ..." 

حسب ب وأحداثها  ةشهورالم ةالتؤريخي رتب وقابع هذه الحكايةاوي هبا الرّ      

م( مع صاحبه له وسىمن دخول الببي ) صى  هللا لىيه و  تسىسىها الزمبي , ابتداءً 



ان ـمن مكا ـاً لهـفيه وأمر هللا لىعبكبوت بؤن تتخذ بيوت واطمببابهمإل  جبل أبي ثور , 

) صى  هللا لىيه و له وسىم ( بي خت , وكان البوصبعت الحمام لشاً وفرّ م ـهـدخول

  ــــــاً مبلحـق

____________________________ 

   . 8ٓٔبن جبير : رحىة ا (ٔ)

 

بع األثر قال لهم : أن األثر ابقطع هبا , أي تمت نّ , إاّل أ ومتتبع أثرهمن المشركين 

رأى بسيج العبكبوت ولش الحمام  نْ , وبعد أي بفذ مبها الببي األكرمفي الفتحة الت

هذا  عد به إل  السماء أو ؼيض به في األرض , وكلّ صاحبكم صُ  نّ ا أوبيضها أمّ 

شيء  لى  كلّ  االبصراؾ وبّجا هللا الببي أبهه وتعال  , فؤخذوا بكان بقدر ة هللا سبحاب

 أن الزمن ال يسير بالسرلة اّل دقيق , إقدير , ثم يتابع سرد األحداث بتسىسل ميقاتي 

" زمن الحكاية مبطقي رياضي يسير فيه  , ألنّ الحكاية  بفسها التي يسير بها سرد

زمن القصة , فبل الزمن لى  وفق الترتيب الميقاتي لؤلحداث ... أّما زمن السرد أو 

 أنّ , و (ٔ)يفترض احترامه لتسىسل الزمن الميقاتي الذي جرت فيه أحداث الحكاية " 

كي تي ال يمكن أن تستؽبي لبها الحكاية مة الاهز لى  رواية األحداث الركّ  الراوي

يتم معباها ومؽزاها , فخروج الببي من المديبة ودخوله إل  ؼار أبي ثور وتعقب 

وقدر ة هللا سبحابه لى  حمايته كل هذه األحداث التي سردها الراوي المشركين له 

بون كبير إل  وقت كي تتم في الواقع , ولىيه فال رتيب زمبي متسىسل بها حاجةبت

 أطول اً ن الحكاية يتطىب وقتان القص , فزمان الحكاية الفعىي الواقعي وزمابين زم

ر ة , وأن أشا دقابق معدودات في بعض األحيان إاّل ن القص الذي ال يستؽرق امن زم

له وسىم( بيده إل  الجابب األخر من الجبل وابفتاح الرسول محمد )صى  هللا لىيه و 

رحبلت األبدلسية حضور الباب فيه بقدر ة هللا هذا من قبيل العجاببي الديبي الذي لى

لى  الة يعتمدون الرحّ  , ألنّ بالعجاببية الديبية  , وهذا الحدث مؽرق امىموس فيه

سمعوها وا بها كابت األخبار التي مرّ أتهم , سواء األخبار الواقعية في تدويبهم لرحبل



ا ورد في في بطون الكتب , وفي بعض األحيان يستعيبون باألخبار ممّ  أم ذكرت

           . (ٕ)ن الكريم ور الذي أخبر لبه القر الكتاب العزيز , كخبر جبل أبي ث

_______________________    

 . ٕٕٓ – ٕٔٓببية السرد في القصص الصوفي :  (ٔ)

 . ٖٙٔ, ورحىة القىصادي :  ٔٔٔ, و تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  ٓٗٔ,  8ٓٔظر : رحىة ابن جبير : يب (ٕ)

 

 ومن وهو يروي لبا كيفية أدابه اديّ القىصالة ومن الحدث المتتابع ما رواه الرحّ      

شيء بقوله : " وكان  بكلّ  ؽة المتكىم المشاركمعه مباسك الحج التي يرويها لبا بصي

بقية إحرامبا ... من الحرم الّشريؾ , ثّم ذهببا إل  مب  , وبعدها لىمزدلفة وبتبا بها 

تىك الىيىة إل  السحر . ثّم ارتحىبا إل  لرفات صبيحة ذلك اليوم , وأقمبا بها إل  

ع اإلمام أول الىيل , ورجعبا إل  المزدلفة , وفي أثباء الطريق الؽروب ثّم بفربا م

حصا ة قدر الفولة أو أكبر بقىيل , ولّما بىؽبا  جمعبا الجمار وهي سبعون حصا ة , كلّ 

إل  المزدلفة صىيبا بها المؽرب والعشاء معاً , ومن سّبة العشاء هبا القصر . وبتبا 

, وبقيبا بعد ذلك في ذكر ودلاء وتضرع بإزاء المشعر الحرام إل  أن صىيبا الصبح 

ثم بفربا إل  مب  , فحططبا بها الرحال , ورميبا هلل تعال  , إل  قرب اإلسفار . 

,  ... ثم حىقبا رإوسبا قاصدين إل  البيت الحرامجمر ة العقبة فقط بسبع حصيات 

, وهما ركبان واجبان لى  فطفبا به طواؾ اإلفاضة وسعيبا بين الصفا والمرو ة 

الحاج , ثّم رجعبا من يومبا ذلك إل  مب  , وصىيبا بها المؽرب والعشاء جمعاً 

وقصراً , وبتبا بها تىك الىيىة , وأقمبا إل  الزوال , فرميبا الجمرات الثبلث بإحدى 

ولشرين حصا ة : سبع حصيات لكل جمر ة , وأولها التي تىي مسجد الخيؾ و خرها 

 .  (ٔ)جمر ة العقبة ...." 

زمبياً , تسىسبلً متسىسبلً من وقابع وأحداث  هذه الحكاية بما فيهال الراوي بق       

من حرامه من إ ءاً دبمباسك الحج ل الربيسة والثابوية لحكاية أدابه التفاصي ذاكراً 

ثم ذهابهم إل  الحرم الشريؾ وبعدها ذهابه إل  مب  ومن ثم لىمزدلفة ومبيتهم بها 



هم بها إل  الؽروب ورميهم الحصا ة إل  بهاية صبيحة اليوم الثابي وبقابلرفات 

مبها يوم  كلّ حسب تسىسل مبطقي لمباسك الحج فبمباسك الحج , فقد سارت األحداث 

ون ـيك نْ قىه لىحكاية , من دون أله مباسك خاصة به , التزم بها الراوي في ب

 اً دادــارت

________________________ 

 . ٖٗٔ- ٔٗٔرحىة القىصادي :  (ٔ)

 

ال بّد لها أن  حسب ميقات زمبي محددبإل  الوراء باألحداث ألبها تسير  اً رجولأو 

الراوي حرؾ العطؾ )ثم ( في بقىه لىوقابع المتتابعة ,  ستعمل, وقد إ تسير لىيه

هذا الحرؾ يفيد الترتيب مع التراخي , وهذا يإكد لبا وجود مد ة زمبية  وذلك ألنّ 

زمبية مروراً  مّد ة ظ أّن الراوي يمّر لى بىح , إذواقعة وأخرى  تفصل بين كلَّ 

ً األحداث والوقابع في فقرات قصير  ة , مختصراً سريعاً بإشارات قصير ة , مىّخصا

ي مّد ة ال تتجاوز الدقابق حداث التي يرويها فوأن هذه األزمبية طويىة ,  مّد ة

ر ألّبها لم تُذك اً زمبية طويىة وهذا يإكد أن هباك أحداث تحتاج إل  مّد ة المعدودات

ث والوقابع في تسىسل زمبي كي تسير األحدافي هذا الموضع ل ؼير ضرورية 

       . ةطبيعي وبهذا جاءت األحداث متتابع

 

 متكرر : الحدث ال –3     

بـــ   ع مر ة واحد ة , ويطىق لىيه جبيتوهو أن يروى مرات ال متباهية ما وق        

) الحكاية التكرارية ( , أي أن يقوم الراوي بتكرار الحدث الذي وقع لمر ة واحد ة 

ن , وقد اولبدما تتكرر رواية الحدث ال بّد من أن يتكرر معه الزم , (ٔ)لد ة مرات 

يتؽير أسىوب رواية الحدث , فمّر ة يُروى باستعمال وجهات بظر متعدد ة , ومّر ة 



خصية الربيسة ( بؽيره من الشخصيات أخرى باستبدال الراوي الربيس ) الش

 .              (ٕ)الثابوية 

ومن األمثىة لى  هذا البمط من أبماط الحدث في مـتون الرحــبلت       

 األبـدلسيــــة

_______________________ 

         ٕٓٔ: المصطىح السردي : و,  8ٕٔن وجهة البظر إل  التببير : : بظرية السرد م . و ٖٔٔظر :  خطاب الحكاية : يب (ٔ)

 . 9ٗ: الشعرية :  . و 8ٖخل إل  بظرية القصة : يبظر : مد (ٕ)

 

 

اس بقوله : " بدب موس  بن لن مديبة البحّ  موضع الدراسة ما رواه الؽرباطيّ 

من صعد إل  ألى  سور المديبة بعطيه ديته , فجاء  صير مبادياً يبادي في الباس أنّ بُ 

لتمس ديته , فؤمر موس  بن بصير بؤن تسىم إليه فقبضها رجل من الشجعان وا

وأودلها , وقال : إن سىمت فهي أجرتي وأبا أقبضها , وإن هىكت فتسىم  لورثتي . 

ثم صعد حت  لبل فوق السىم لى  سور المديبة , فىما لبله وأشرؾ لى  المديبة 

ة لظيمة ضحك وصفق بيديه والق  بفسه إل  داخل المديبة . قال : فسمعوا ضج

وأصواتا هابىة ففزلوا واشتد خوفهم وتماّدت تىك األصوات ثبلثة أيام ولياليها , ثم 

األصوات , فصاحوا باسم ذلك الرجل من كل جابب من العسكر فىم سكبت تىك 

يجبهم أحد . فىما أيسوا مبه بدب أيضاً األمير موس  بن بصير مبادياً فبادى في 

ذهب وصعد إل  ألى  السور ألطيته ألؾ ديبار الباس وقال : أمر األمير أن من 

فبرز رجل  خر من الشجعان وقال : أبا أصعد إل  ألى  السور . فؤمر األمير أن 

يعط  ألؾ ديبار فقبضها , ولمل فيها كما لمل الذي تقدمه ووصاه األمير وقال له 

,  : ال تفعل كما فعل فبلن , وأخبربا بما تراه وال تبزل إليهم وتترك أصحابك

فعاهدهم لى  ذلك . فىما صعد وأشرؾ لى  المديبة ضحك وصفق بيديه وألق  بفسه 



وكل من في العسكر يصيحون له ويقولون : ال تفعل , فىم يىتفت إليهم وذهب 

ً أصواتاً لظيمة هابىة أشد من األصوات األول  حت  خافوا لى   فسمعوا أيضا

ولياليها ثم سكبت . فقال موس  بن أبفسهم الهبلك وتماّدت تىك األصوات ثبلثة أيام 

بصير : أبذهب من ها هبا ولم بعىم بشيء من لىم هذه المديبة . وبماذا أكتب 

وأجاوب أمير المإمبين؟ وقال : من صعد ألطيته ديتين , فابتدب رجل من الشجعان 

وقال : أبا أصعد , فشدوا في وسط  حببل قوياً وأمسكوا طرفه معكم , حت  إذا 

قي بفسي إل  المديبة فامبعوبي . قال : ففعىوا ذلك , وصعد الرجل , فىما أردت أن أل

بفسه فجروه بذلك الحبل والرجل ُيجر من داخل  أشرؾ لى  المديبة ضحك وألق 

 المديبة حتـ  ابـقطـع جسـد الــرجــل

 

ه مع فخذيه وساقيه , وذهب بصفه اآلخر إل  داخل بصفين ووقع بصفه من محزم

 .   (ٔ)المديبة , وكثر الصياح والضجيج في المديبة " 

أّبه استبدل الشخصية في كّل حدث سردي  الحدث بفسه إاّل  الّراوي هبا كرر     

من الشخصيات , فقد تكررت لبار ة ) مبادياً في الباس ( مرتين في هذا  ابؽيره

تسـىم  نْ وكذلك  قبضه لديته وإيدالها لدى شخص  خر ووصيتـه أ المتن الحكابي ,

في حالة وفاته , تكررت مرتين كذلك من خبلل قوله : " ولمل فيها كما  لــورثتـه

جعان ( ثبلث مرات بثبلثة لمل الذي تقدمه " , وتكررت لبار ة ) رجل من الش

وتكررت  ماضي ,فعال مختىفة وهي ) جاء , برز , ابتدب ( وجميعها في صيؽة الأ

 وإلقاءضحك الرجل الذي صعد إل  ألى  سور مديبة البحاس وتصفيقه  -أيضاً –

تبلؾ في خفي كّل مر ة تتشابه األحداث مع االمرات , ف ثبفسه إل  داخل المديبة ثبل

مر ة بشخصية أخرى , والزمن يجري بطيباً  لها في كلّ يستبدالشخصية فالراوي 

وذلك ألن " تكرار الوقابع أكثر من مر ة يوقؾ جريان الزمان إالّ ما يحدث ضمن 

, فالحدث  (ٕ)مستوى الرإية األول  ... وال يحدث إالّ إلاد ة في رواية تىك الوقابع " 

 في كلّ  الرجل بفسه إل  داخل المديبة وهو يتكرر إلقاءالربيس في هذا المتن هو 



الراوي  مر ة , وان لىتكرار هبا وظيفة هي " التؤكيد واإللحاح لى  ما وقع , وكؤنّ 

مسكون بفعل يعاوده فيشير إليه بؤكثر من لبار ة وبؤكثر من صياؼة , وقد يشكل هذا 

, وبىحظ أن الراوي قد ألاد  (ٖ)الفعل بإر ة محورية في ببية العمل القصصي " 

ثر من مر ة وأشار إليه بؤكثر من صياؼة وبؤكثر من ألك الفعل في المتن السابق 

 خ الخبر في ذهن المروي له .لبار ة لكي يرس  

______________________________ 

 . ٕٖ-ٖٔ:  اإللجابتحفة األلباب وبخبة   (ٔ)

 . 1ٙ( البباء الفبي لرواية الحرب في العراق : ٕ)

 . ٕٖٔ تقبيات السرد الروابي في ضوء المبهج الببيوي : (ٖ)

من حديث البحير ة والجن المسكوبين فيها  بقوله  ما رواه الؽرباطيّ  -أيضاً –ومبه    

: " فؤلجب بها األمير موس  وأمر أجباده وأصحابه أن يبزلوا حولها فبزلوا , وأمر 

الؽواصين فؽاصوا في البحير ة فؤخرجوا جباباً من البحاس لىيها أؼطية من البحاس 

بها جّباً فخرج مبه فارس من بار لى  فرس من بار في يده مختومة , قال : ففتح م

رمح من بار فطار في الهواء , وهو يبادي : يا ببي هللا ال ألود . وفتح جّباً  خر 

فخرج مبه فارس كالدخان لى  فرس كالدخان في يده رمح كالدخان وهو يقول : يا 

لى  فرس كالصقر في ببي هللا ال ألود . وفتح جّباً  خر فخرج مبه فارس كالصقر 

يده رمح كالصقر فطار في الهواء وهو يبادي : يا ببي هللا ال ألود .  فقال األمير 

موس  ومن كان معه من العىماء : ليس الصواب أن بفتح هذه الجباب ألن فيها جباً 

قد سجبهم سىيمان بن داوود لىيهما السبلم لتمردهم ,فؤلاد بقية الجباب إل  البحير ة 

"(ٔ). 

اوي هبا الحدث الربيس وهو فتح الجباب وخروج الجن مبه ألكثر من الرّ  كرر     

مر ة ولو استمر الراوي بسرد الحكاية لكان سرده بالطريقة بفسها مع االختبلؾ في 

لجباب ففي كّل مر ة تختىؾ الصياؼة والتشبيه في شخصية الفارس الذي يخرج من ا

ً مختىف اً رمح في يده يحملوه يخرج لى  فرس أبّ  وضعيته إاّل  لن اآلخر ) رمح من  ا



أثباء روايته اوي ال يختىؾ فيه الرّ  مح كالدخان , رمح كالصقر ( إاّل أن مابار , ر

يا ببي هللا ال  ) : لىحدث ويكرره في كّل مر ة وهو طيران الجن في الهواء وقوله

اب وخروج د الراوي لى  الحدث وألح لىيه إلحاحاً وهو فتح الجبكّ ( , فقد أألود

 .لمواصىة القراء ة . تشويق القارئما كان لؽرض الفارس مبها , وربّ 

ً  –ومبه         التي ما رواه ابن جبير في رحىته لن قبابل من أهل اليمن -أيضا

بقوله : " أّما  –وهم من أهل جبال حصيبة باليمن تعرؾ بالسرا ة  –تعرؾ بالسرو 

ىون ـم يستقبـمبها , وذلك أبهصبلتهم فىم يذكر في مضحكات األلراب أظرؾ 

 ت ـيـالب

_____________________________ 

 .  9ٖ,  8ٔ,  ٖٕ, ويبظر : م . ن :  ٖٖ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 

الكريم , فيسجدون دون ركوع , ويبقرون بالسجود بقرا , ومبهم من يسجد السجد ة 

الواحد ة , ومبهم من يسجد الثبتين والثبلث واألربع , ثّم يرفعون رإوسهم من 

األرض قىيبلً , وأيديهم مبسوطة لىيها , ويىتفتون يميباً وشماال التفات المروع , ثّم 

جىوس لىتشهد . ورّبما تكىموا في أثباء ذلك , يسىمون , أو يقومون دون تسىيم ال 

ورّبما تكىموا في أثباء ذلك , ورّبما رفع أحدهم رأسه من سجوده إل  رّبما لىتشهد . 

صاحبه , وصاح به ووصاه بما شاء , ثّم لاد إل  سجوده , إل  ؼير ذلك من 

...  أحوالهم الؽريبة , وال مىبس لهم سوى أزر وسخة , أو جىود يستترون بها .

ال : ـــــــــــوُذكر أّن الّببي ) صى  هللا لىيه وسىم ( ذكرهم , وأثب  لىيهم خيرا , وق

    (ٔ)" موهم الصبل ة يعىموكم الدلاء ( .) لىّ 

اوي في هذا المتن السردي أصؽر وحد ة حكابية وهو خبر صبل ة يبقل لبا الرّ      

 المتىقي القارئاوي أن يبقل هذا الخبر إل  أراد الرّ وهإالء القوم ) السرو ( , 

بالطريقة ويخبره بؤن هإالء المابرون )قبابل السرو( ال يعرفون أداء الصبل ة 



له ل الرسول محمد ) صى  هللا لىيه و , ويقدم الراوي دليبلً لى  ذلك قو الصحيحة

بؤكثر من لبار ة وبؤكثر  اوي هذا الحكاية الرّ  فكرروسىم ( " لىّموهم الصبل ة " , 

ألّن بظام التكرار  ,(  القارئ) إل  المروي له  هذه الحكاية من صياؼة إليصال

ة الزمان في الحركات لاد ة رواية المتن الحكابي , مما أدى إل  ضمور حركيبماز بإ

قابع واألحداث , كما تتكرر الو الخىفية الزمابية والمكابية بفسهاتعاد البلحقة إذ 

ها لكبّ تظل ثابتة جميعها تتكرر باستثباء رإية السارد المكوبات ات , فوالشخصي

داث والوقابع ـــفقد كرر الراوي الشخصيات بفسها واألح , (ٕ)مّر ة  لّ ــــمختىفة في ك

 في قولــه :ذلك ـك

 _______________________ 

 .   1ٓٔ,  ٖٖ: تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  ويبظر   ٕٔٔ – ٕٓٔرحىة  أبن جبير :  (ٔ)

 . ٕٔٔيبظر : المتخيل السردي :  (ٕ)

 

موا في يسجدون دون ركوع ,  يبقرون بالسجود بقرا , يىتفتون يميباً وشماالً , تكىّ ) 

ون بحركات ؼريبة ال هم يقوملى  أبّ  لّ وهذه العبارات جميعها تد , أثباء الصبل ة ...(

, وهي أمور مبطىة لىصبل ة , وأبهم بعيد وال من قريب ىة ال من ص ةيتمت لىصبل ة بؤ

وسىم (  لهذلك أمر الببي ) صى  هللا لىيه و ال يعرفون كيفية أداء الصبل ة , فى

 بتعىيمهم أداء الصبل ة .

بخىص من ذلك إل  أّن الرحبلت األبدلسية قدمت الحدث بؤبماط مختىفة كما      

ببسب متفاوتة , فكان لىحدث أو السرد المفرد قصب السبق في ولكن ذكربا سابقاً , 

السمة الجوهرية لؤلدب , الذي يعد بالمرتبة الثابية الحضور , وجاء الحدث المتتابع 

 . ال بؤس به في متون الرحبلت األبدلسية وكان لىحدث المتكرر حضور

              

 المبحث الثانً                                      



 الشخصٌة                                        

العباصر األساسية التي ل في صبع األحداث ومن اعّ ماً من أركان السرد , وهي لبصر فهمتعّد الّشخصية ركباً        

, , بل تعّد أهم لبصر فيه ومن دوبها يفقد كّل من الزمان والمكان معباهما وقيمتهما في العمل السردي تكّون المروي 

مع ؼيرها من  باالشتباكتقوم بتبمية األحداث  , ألّبها (ٔ)وُيعرفها تودوروؾ بؤّبها " موضوع القضية السردية " 

الّشخصيات بؤقوالها وأفعالها , وتبسج لحمة البص وسداه , وتشكل مبظوره وتطرح رواه , وتمثل مرجعياته الثقافية , 

   .   (ٕ)تبتظم به لباصر السرد األخرى  بظام العبلبقي لىبص بوصفها لبصراً وتضم حركية ال

وأكد  خر لى  أن " الشخصيات كاببات ورقية قادر ة  , (ٖ)" ّن الشخصيات في األساس كاببات ورقية ويرى بارت " إ     

لّدت لبصراً أساسياً ال تفهم لى  أّبها جزء من الحبكة بل لها لى  العكس لذا وأثار ة المخيىة ,  واإلمتاعلى  خىق الّدهشة 

     .  (ٗ)من ذلك وجود مستقل والحدث تابع لها " 

ية السردية إذ " ال أحد من المكوبات السردية يقتدر لى  ما تقتدر لىيه الشخصية دوراً كبيراً في العمى تإديو     

ده , ـدث وحــخرساء فجة ال تكاد تحمل شيباً من الحيا ة والجمال , والح اتـمـ  سـل إلـيـتحـدها تسـؽة وحـالشخصية . فالى

 ابـيـي ؼـوف

________________________ 

  . 1ٖ( مفاهيم سردية : ٔ)

 .  ٙ٘دب والداللة  : ( يبظر : األٕ)

 .  1ٕ( مدخل إل  التحىيل الببيوي لىقصص : ٖ)

 . 8ٔموير :  أدوينالرواية ,  بباء (ٗ)

 

وجود الشخصية , يستحيل أن يوجد في معزل لبها ؛ ألن هذه الشخصية هي التي توجد , وتبهض به بهوضاً لجيباً . 

تميز به األلمال الشيء الذي تو , (ٔ)والحيز يخمد ويخرس إذا لم تسكبه هذه الكاببات الورقية العجيبة : الشخصيات " 

 . (ٕ)الشخصية  السردية لن أجباس األدب األخرى هو

الذي يضطىع ها تمثل العبصر الحيوي ألبّ  ؛ الحكابي الشخصية أهم مكوبات العمل ولى  وفق ما سبق ذكره تعّد "     

 . (ٖ)بمختىؾ األفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي " 

وثيقاً " فهي التي تتفالل مع الزمن فتمبحه  رتباطااوالمكان إذ إّبها ترتبط بالزمان  من الزمان لىشخصية لبلقة بكلّ و     

أّما و,  (ٗ)معبً  جديداً وهي التي تتكيؾ مع التعامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثبلثة : الماضي والحاضر والمستقبل " 

   .  (٘)ها وسىوكها تعتمدان لى  المكان الذي توجد فيه ن بباءَ إرتباطها بالمكان فإ

    
ن ــؾ لـكشـهمة في بباء الّشخصية " فهو يمال العباصر ن مناويعّد الزم 

ا الفكريـــورهـطـت
 

ل وتتؤثر خبلل حركة الولي التي تجعىها تبفعويإثر فيها من 

"  وتإثر
(ٙ)

 .
 
 

 .  9ٓ: بحث في تقبيات السرد ( يبظر : في بظرية الرواية ٕ).  ٕ٘ٔو بظريات السرد الحديثة :  , 98ٕ:  األدببظرية  , ويبظر :  9ٔاية , بحث في تقبيات السرد : في بظرية الرو ( ٔ)

 .  81( قال الراوي ) الببيات الحكابية في السير ة الشعبية ( : ٖ)

 . 9ٔ: بحث في تقبيات السرد ( في بظرية الرواية ٗ)

 . 8٘البباء الفبي لرواية الحرب في العراق : يبظر :  (٘)



 . 8٘م  . ن  : ( ٙ)

 

 

 

هي  أكثر الشخصيات الموجود ة فيها تبين أنّ  -موضع الدراسة  -لمتون الرحبلت األبدلسية  الباحثمن قراء ة و      

ريخ أحياباً , ذكرتها كتب التؤ اجتمالية أم تاريخية شخصيات سياسية أم يات حقيقية لها وجودها الواقعي سواء أكابتشخص

ن بىمح ثبلثة أبواع من الشخصيات لها حضورها في ويمكببا أما في الحكايات العجاببية , سيّ  أخر الفي تكون خيالية و ,

البقاد بعتوها بؤسماء  أنّ  إاّل  الهامشية ,الشخصية الثابوية والشخصية و , الربيسةالشخصية  : يمتون هذه الرحبلت , وه

 .   واحد ة مبهاكّل  يتضح لبد الحديث لنما سأُخر ك

 

 أنواع الشخصٌات                              

       الشخصٌة الرئٌسة :  - 1

لىشخصيات  , فهي المحرك الربيسث لن التطوروهي الشخصية األكثر أهمية في الحكاية ومن دوبها تتوقؾ األحدا     

والرواية أو أي  وهي " الشخصية التي تقود الفعل وتدفعه إل  األمام في الدراما , (ٔ)  حوله حور الذي تدور األحداثوالم

تكون الشخصية الربيسة  وليس شرطاً أن,  (ٕ), وتعبي الكىمة في أصىها اليوبابي ) المقاتل األول( "  ىألمال أدبية أخر

العمل األدبي " إّبما يشترط أن تقود العمل األدبي , وتحركه بشكل لولبي تظهر فيه,وقد يكون البطل في في بطل ال هي

 ــي الربيسية , وقـد ة هـبه ثابويــبيبما شخصية ثابوية أو ش محوريالعمل مإدياً دوراً ؼير 

__________________________ 

 . ٕٙٔمعجم المصطىحات األدبية المعاصر ة :  يبظر : (ٔ)

 . ٕٕٔ – ٕٔٔمعجم المصطىحات األدبية :  (ٕ)

 

 

لّد ة تسميات مبها ) المدور ة  اب, وقد أطىق لىيها البقاد والكتّ  (ٔ)الربيسّية تابعاً لىبطل أو خصماً له " تكون الشخصية 

 . (ٕ)والمكثفة والبامية والمحورية والعميقة ( 

حضورها مركز الحدث الّشخصية الربيسة هي " التي يستبد البص إل  تجربتها في تقديم وقابع صيؽه وتمّثل في قو ة ف      

سابق في كوبها تقّدم داخل البص معىوم تبفصل فيه لن شخصيات البوع الوهي تستمد سماتها من واقع وأساس حركته ,

فهي لى  خبلؾ الشخصيات  , (ٖ)سمها وكبيتها ولقبها , وقد يمتد البص ليشمل بإضاءته صفاتها الجسدية والمعبوية " بإ

ة , والشخصيات الربيسة في التي ال تقدم بؤسمابها وصفاتها وال يعتبي البص بصفاتها ومبلمحها المعبوية والجسدي خراألُ 

 .  هدفه  إيصال الحقيقة إل  القارئ نّ الة , ألة وليست من بسج خيال الرحّ الرحبلت األبدلسية شخصيات واقعية حقيقي

ّن لبد هللا بن لمر أراد بقوله : " إ متون الرحبلت األبدلسية ما رواه الؽرباطيّ ومن أمثىة الشخصيات الربيسة في      

ي ) صى  هللا لىيه وسىم( , فعبر لى  بدر في الموضع الذي قتل فيه كفار ــــــفي زمان البب ده لى  باقتهسفراً فخرج وح

وفي لبقه سىسىة مكة , قال لبد هللا بن لمر : فابشقت األرض وخرج مبها  دمي أسود يشتعل باراً من قربه إل  قدمه , 

فبل أدري هل لرفبي أم كان يبادي لى  ؼير معرفة ,  د هللا أسقبي ,ـبـي , يا لـبـبد هللا أسقـح : يا لـيجّرها خىفه وهو يصي

 ه , ـــفبفرت باقتي مب



___________________________ 

 . 1ٗ٘/ ٔالمعجم المفصل في األدب ,  (ٔ) 

  .  ٓٗٔبظرية السرد :  ل , و: لىم السرد مدخل إ ٕ٘ٔ( يبظر : ببية الشكل الروابي : ٕ)

 .  ٕٗٔرد األمثال : س (ٖ)

 

 

 

وخرج في إثره رجل في يده طرؾ السىسىة وجعل يجره إليه ويقول : يا لبد هللا , ال تسقه , هذا لدو هللا , أبو جهل, 

لمر ورجع لن سفره وأخبر الببي وجعل يضربه بسوطه حت  أدخىه القبر, وابطبقت األرض لىيه, ففزع لبد هللا بن 

, فبه  الببي )صى  هللا لىيه وسىم( أن يسافر أحد وحده , وقال )صى  هللا لىيه وسىم(  رأىهللا لىيه وسىم( بما   )صى

    .(ٔ):)الواحد شيطان واالثبان شيطابان والثبلثة ركب(" 

 الربيسة في هذا المتن الشخصية الشخصية التي تمثل بإر ة الحدث السردي هي شخصية )لبد هللا بن لمر( وهيّن إ      

من قادت مجرى الحكي ودارت حولها األحداث في المتن الحكابي , وقد ُذكرت هذه الشخصية بإسمها ولم , وهي الحكابي 

, وان  (ٕ)ويبقل أفكارها وأقوالها " من " مجموع الكبلم الذي يصفها  ُتذكر صفاتها الجسدية وال طبابعها , ولكّبها تكوبت

لعجاببي يحضر في الّبص السردي بشكل متواتر حت  في األدب " ا ألنّ  ؛ ةـــــــو من العجاببيــخىهذه الحكاية ال ت

األرض وخروج  ابشقاقال سّيما في  , (ٖ)حىي ضمبه , فيجيء محركاً ومولداً لىمتخيل " الشخصي الذي يبدرج البص الرّ 

األمور من  بطباق األرض لىيه يعدّ باراً من قربه إل  قدمه وبعدها إدخال الرجل القبر وا اآلدمي األسود الذي يشتعل

, وأّن شخصية لبد هللا بن لمر ال تقوم بوظابؾ سيبة وإّبما يتوقع  مكاباً كبيراً  في رحىة الؽرباطيّ  العجاببية التي تبوأت

 .  , فيكون لها تؤثير في بفس القارئ مبها األفعال الحسبة

ً –ومن األمثىة       فاء العباسيين بقوله كبلم له لن أحد الخىفي رحىته من بن جبير لى  الشخصية الربيسة ما راوه ا -أيضا

 د ــأبو العباس أحم –: " أبصربا هذا الخىيفة 

__________________________ 

 . 1٘,  89ٔ. ويبظر : م . ن :  8ٗ:  اإللجابتحفة األلباب وبخبة  (ٔ)

 .  ٗٔٔ – ٖٔٔ( معجم مصطىحات بقد الرواية : ٕ)

 .  ٕٔ٘,  ٖ, ع  ٖٔ, مج المصرية , شعيب حىيفي , مجىة فصول ( تيمة السفر في البص السردي القديم ٖ)

 

الباصر لدين هللا بن المستضيء ببور هللا أبي محمد الحسن بن المستبجد باهلل أبي المظفر يوسؾ , ويتصل بسبه إل  أبي 

أمام مبظرته به , وقد  بالجابب الؽربي -من أجداده الخىفاء رضوان هللا لىيهمالفضل جعفر المقتدر باهلل إل  السىؾ فوقه 

أشقر الىحية  , هابحدر لبها صالداً في الزورق إل  قصره بؤلى  الجابب الشرقي لى  الشط. وهو في فتاء من سبّ 

سبه بحو الخمس  الرواء, رابق جميل المبظر,أبيض الىون,معتدل القامة, كما اجتمع بها وجهه, حسن الشكل, صؽيرها,

قىبسو ة مذهبة , مطوقة بوبر أسود من األوبار  رأسهبه القباء برسوم ذهب فيه , ولى  ولشرين سبة,البساً ثوباً أبيض ش

متعمداً بذلك زي األتراك تعمية لشؤبه لكن الشمس ال تخف  وأن  وأشرؾ, *كالفنكالؽالية القيمة , لىباس المىوك , مما هو 

لشي يوم األحـد بـعـده , متطىعـاً من مبظرته سترت , وذلك لشية يوم السبت السادس لصفر سبة ثمابين . وأبصربا أيضاً 

 .(ٔ)وكبا بسكن بمقربة مبها " المذكور ة بالشط الؽربي ,

سمها وكبيتها وبّين صفاتها الجسدية ن جبير قد ذكر الشخصية الربيسة باباوي الرحالة االرّ  في هذا البص أنّ  بجد     

أحد األفراد الواقعيين الذين شكىت , التي ( د الباصر لدين هللاوالشكىية وطبابعها , والشخصية الربيسة هي الخىيفة )أحم

 خر  الشخصية بؤم ليبييه من دون أن يكون هباك راوٍ وقد بقل لبا الّراوي مشاهدته لهذه ,  (ٕ)دارت حولهم أحداث الحكاية 



 بىمس ذلك من أن يصل إل  دار الخبلفة , ألبه ال يمكن , لى  الرؼم من أّبه ر ها لن بعد,خىيفة هذهوصؾ له شخصية ال

 ؾ ـره ووصـوتقدير لمه ـقوله )أبصربا هذا الخىيفة , وأبصرباه(, وكذلك وصفه الدقيق ل

_________________________       

يبظر : الصحاح تاج الىؽة وصحاح  . : التق  الثريان . يعبي وبر الفبك وشعر استهِ الذي يّتخذ مبه الَفرو , قال أبو لبيد ة : قيل أللرابي : إّن فبلباً بطن سراويىه بفبك . فقال  هو: ك بَ )*( الفَ 

 . ٘ٙٓٔالعربية : 

 . ٗٔٔ, ويبظر : م  . ن :  81ٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)

      . 8ٕٓيبظر : معجم المصطىحات العربية في الىؽة واألدب :  (ٕ)

 

من خبلل ذكره شخصية الخىيفة ووصفها  إن يوصل ما لىيه  , فؤراد الراوي رأسهلباسه والقىبسو ة التي يضعها لى  

 .الخبلفة من هيبة وجمال وحسن مبظر

الة البىوي بقوله : " حّج الحسن بن لىي رضي هللا لبه ولن  بابه الطاهرين خمساً الرحّ  ما رواه - أيضاً  – ومبه     

لى  قدميه لى  قدم  *وحّج لىي بن الموفق اشياً,إلمام احمد بن حببل حجتين م, وحّج ا ولشرين حجًة , والبجابب تقاد

الفقر إحدى وستين حجة , قال: فطفت ليىة متطولاً , فقىت: الىهم أبي قد حججت كذا وكذا حجة, وأشهدك أبي وهبت 

في هذا الموسم ,  والعشرون الباقية لمن لم يقبل حجهشر ة , ولمر لشر ة , ولثمان لشر ة رسولك لشر ة وأبا بكر ل

: يا بن موفق أتتسخ  لىّي وأبا خىقت السخاء  : فرأيت الحق سبحابه في المبام فقال لي قاليضة اكفيبي , وحجة الفر

أتجود لىّي وأبا خىقت الجود أتتكرم لىّي وأبا خىقت الكرم أما لىمت يابن موفق أّبي ؼفرت في هذه الىيىة لكل مـن قـال ال 

المشعر الحرام هذه الىيىة ,وهي ليىة الخميس العاشر ة لذي الحجة فىما وصىوا  إله إال هللا محمد رسـول هللا , فبــات الباس ب

 . (ٔ)" ...إل  مب  بعد الوقوؾ والدلاء  الصبح ؼدوا مبه

ها الشخصية الربيسة فيه أي أبها بإر ة اوي حديثه في هذا المتن السردي حول شخصية )لىي بن الموفق( ألبّ ز الرّ يركّ      

الة هبا اوي الرحّ اوي هذه الحكاية لى  لسان الشخصية الربيسة , فالرّ السرد حولها , فقد أورد الرّ الحدث , وهي من يدور 

ستين وهو من الاوي األصل هو )لىي بن الموفق( فهو من وّزع حججه اإلحدى وله , والرّ  اً حمل صفتين راوياً ومروي

 ولّما كابت الحكاية أوسع مـــــــن رأى الحىم, 

________________________ 

 . ٕٖٔ:  ٓٔ)*(  لىي بن الموفق أحد الزهاد , يبظر : حىية االإلياء وطبقات األصفياء , ج 

 . ٗٙٔ – ٖٙٔ, ٙٙ, ويبظر : م . ن :  1ٔٔ( تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق : ٔ)

 

 

ية التي تضمها الوحدات الخبره هو الذي تجتمع حوله , وتتؤطر بصدده لى  الفالل , ألبّ  فؤن مركز توجهها يبصبّ الخبر 

لـن ية محّدد ة أو لد ة شخصيات , تعبـّر ن الحكاية تتكون من مقاطع سردية متعدد ة مرتبطة بشخصالحكاية , وبهذا فإ

 .  (ٔ)كوبها الداللي 

ً –ومبه       بقوله : "  , (ٕ) وهو محمد بن لقابشيوخه في توبس  أحد في معرض حديثه لن ما رواه القىصاديّ  -أيضا

  العبلمة قيه اإلمام المحدث األستاذ المقرئوأشفعهم بؤوحد زمابه , العديم البظراء في لصره وأوابه , شيخبا وبركتبا الف

, إمام في الفقه وأصوله , ولىم الكبلم  وأرضاهسيدي أبي لبد هللا محمد بن لقاب رضي هللا لبه القاضي العدل األرضي :

ه وحصوله , فهو لىم من ألبلم المعارؾ ... بفع بما ول  لن العىم األصىي وفصوله متوصل بالجد والجد إل  تحصيى

المعرق وشفع ما استفاده من لىماء توبس ما ساد به من البور المشرق , فبفع هللا به بشراً كثيراً , وأوقع له في قىوب لباده 

, فبرز في ميدان  صل له البؽية وبه اإلفاد ةمن القبول حظاً كبيراً , فؤلىق به قضاء الجمالة وبيطت به أجل المدارس , فتح

, وأحرز من خصال السبق ما أحرز , من جبللة القـدر , وســبلمـة الصـدر , وحسـن الخىق , والتدال تدريسه بما برز



, , وصياؼة العبار ة , لىبداو ة والحضـار ة , فقام العباد بحقه , وصدقوا أن ال يترشح أحد لسبقه  اإلشار ةالخىق , وسهولة 

 .     (ٖ)فازدحم إلفادته أفواج الباس , واقتبسوا من لىمه ) وبور مشكاته ( وهو البور الذي ال يبقص بكثر ة االقتباس " 

__________________________ 

 . ٖٗٔ:  والمإابسة اإلمتاع : الخبر والحكاية , التشكل الداللي في  , و 18ٔربي مفاهيم وتجىيات : يبظر : السرد الع (ٔ) 

زيتوبة بعد صبل ة الظهر ثم دفن بجبل هو محمد بن إبراهيم بن لقاب الجذامي التوبسي , قاضي الجمالة بتوبس وأمامها وخطيبها بالجامع األلظم , لبدما توفي صىي لىيه بجامع ال (ٕ)

 في الهامش .   8ٔٔ:  المرسي , يبظر رحىة القىصاديّ 

 . ٔٓٔ:  بربامج شيوخ الرليبيّ :  , و 9ٙن :  ولىمزيد يبظر : م . . 8ٔٔ:  رحىة القىصاديّ ( ٖ)

 

الة القىصادي اوي الرحّ وركز الرّ , بيتها سمها وكُ بادور البطل في هذا البص  الشخصية التي رسمتاوي ذكر الرّ       

 ه لديم البظراء في لصرهوبعته بؤبّ  اولمىه اوطبابعه اوذكر صفاتهحديثه في هذا البص السردي حول الشخصية الربيسة 

وكؤّن اوي العىيم تحدث لبه بىسان الرّ , لذا  (ٔ)" البطل هو الشخصية التي يضعها السارد تحت المجهر"  نّ وأوابه أل

   . وصاؾ الحميد ةء لن هذه الشخصية فوصفها بهذه األشي اوي يعىم كلّ الرّ 

 الشخصٌة الثانوٌة :  -2

ى الحكي , ويىجؤ الراوي تؤثير في مجر أمام ولهام في دفع لجىة األحداث إل  هموهي الشخصية التي يكون لها دور       

, وتظهر قيمة هذه الشخصية في لبلقتها تسالده في تسيير األحداث الربيسةفي بعض األحداث الجاببية التي  استعمالهاإل  

ىك الشخصية البسيطة التي تمضي لى  فها بقوله : " هي تمع الشخصية الربيسة ويسميها أحد البقاد بـ ) المسطحة( ويعرّ 

, ويعّرفها  خر بقوله : " شخصيات ثابتة  (ٕ) حال ال تكاد تتؽير وال تتبدل في لواطفها ومواقفها وأطوار حياتها بعامة "

, فالشخصية  (ٖ)تـبتقـل من خبلل الظروؾ المتؽير ة دون أن تتكيؾ لها وتبجح أو تخفق فـي تحقيـق أهــداؾ ثابتة " 

ية أو المسطحة تحاول إظهار الشخصية الربيسة بكّل أفعالها وأقوالها , وتعّد هذه الشخصية معاوبة لىشخصية الربيسة الثابو

 ولــذلك " ال بىمــس 

____________________________________ 

 .  ٖٓبظرية القصة :  لى مدخل  (ٔ)

 .  89(  في بظرية الرواية بحث في تقبيات السرد : ٕ)

 . 8٘ٔبظريات السرد الحديثة :  (ٖ)

 

 

 

 .  (ٔ)لها دوراً مميزاً وال يركز لىيها الكاتب كثيراً بل هي الشخصية المسالد ة والمكمىة لما تقوم به الشخصية المحورية " 

والشخصية الثابوية هي " شخصية ال يميزها حضور خاص وال يعتبي البص بصفاتها ومبلمحها الجسدية والمعبوية      

مباشراً يبّمي الحدث لبر تبلحم أفعالها , ويوسع المساحة اإلبسابية  اتصاالر مع الشخصية الربيسة وتتصل بها وبل تد

 .    (ٕ)"  اتفاقن الشخصيتين من تعارض أو يلىبص , وال تكون التجربة إال بما يقع بين هات

بقوله : "  الة الؽرباطيّ رواه الرحّ سية ومبها ما في متون الرحبلت األبدل ذا البوع من أبواع الشخصيات حضوراً ّن لهإ      

قيام , وبعضهم ركوع  وفي طريق قوبيا ؼار تحت األرض يسكبه جمالة , وفيه بيت كبير فيه رجال موت  , بعضهم

, والبصارى والمسىمون يتبركون بهم , وأمرهم شابع , ولىيهم ثياب ال تبى وبعضهم سجود, فبل يدري من أية أمة هم

الباس , ولقد أخبربي رجل من أهل باشؽرد اسمه داود بن لىي قال : دخىت ذلك الؽار فرأيت هإالء الرجال فيه , يراهم 

, ولبدهم بيت اً ثم تركته فعاد راكعاً كما كان, ورفعته حت  أستوى قابمرجل مبهم راكع, فؤخذت بؤسفل لبقه فجبت إل 



هي ميتة لم  ة لبدها مهد فيه طفل قد ابحبت لىيه كؤّبها ترضعه وكبير في داخل الؽار فيه موت  كثير ة من جمىتهم امرأ

 .  (ٖ)" يسقط من جسدها شيء 

 ي ــن لىــالخبر الذي رواه له رجل اسمه داود ب الة الؽرباطيّ اوي الرحّ الرّ  ذكر      

  ___________________________    

 . 89,  ويبظر : في بظرية الرواية بحث في تقبيات السرد :  ٖٓٔالبص السردي :  في االختبلؾالمىتق  الدولي لىسرديات القراء ة وفالىية  (ٔ)

 .  ٕٗٔسرد األمثال :   (ٕ)

 . 9ٔ,  89, ويبظر م . ن :  9ٕ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٖ)

 

 صفة لهذه الشخصية , ولم يعنَ  أّية يذكر الؽرباطيّ  نْ ا لى  لسابه من دون أبتفاصيىه من أهل باشؽرد ثم سرد الحكاية

 ,الحدث والوصول به إل  البهاية  المعبوية , وكان الؽرض مبها تبميةبذكر مبلمحها أو صفاتها الجسدية أو  الراويّ 

 , (ٔ)فها اسمها ويحّددها مصطىحها ؛ فهي تىك التي ال تستطيع أن تإثر كما ال تستطيع أن تتؤثر " فالشخصية هبا " يعرّ 

بمت األحداث  ابحضوره لتي االشخصية الثابوية  , فهي باسمها أدى إل  تواصل األحداث ه الشخصيةهذ ذكر نّ وإ

 . ووصىت إل  بهايتها

ً  –ومن األمثىة لى  هذا البوع من الشخصيات      وهو " البيت المكرم له أربعة أركان , بقوله :  بن جبيرما رواه ا -أيضا

سماليل بن لبد الرحمن من مد بن إوهو مح –الذين إليهم سدابة البيت ن ــالشيبييم ـيـربي زلـقريب من التربيع , وأخب

وصاحب  ـول هللا ) صى  هللا لىيه وسىم(ـــب رســـدار, صـاحـــــذرية لثمان بن طىحة بن شيبة بن طىحة بن لبد ال

جر األسود إل  الركن اليمابي , تسع أن ارتفاله في الهواء من الصفح الذي يقابل باب الصفا , وهو من الح –حجابة البيت 

فؤول أركابه الركن الذي فيه  بسبب ابصباب السطح إل  الميزاب , ولشرون ذرالاً , وسابر الجوابب ثمان ولشرون ,

.        (ٕ)الحجر األسود , ومبه إبتداء الطواؾ , ويتقهقر الطابؾ لبه ليمر جميع بدبه به والبيت المكرم لن يساره ..." 

  

( زليم الشيبيين , وكان  سماليلالشخصية الثابوية وهو ) محمد بن إالة ابن جبير لن اسم اوي الرحّ كشؾ لبا الرّ      

داث ـور باألحـبـعـلى اً لؽرض التواصل في سرد األحداث لن البيت العتيق , فكابت هذه الشخصية الثابوية جسر ذكره له

 ة ـىـ  مرحـإل

________________________ 

 . 89في بظرية الرواية بحث في تقبيات السرد :   (ٔ)

 . ٕٕٙ,  9ٔٔ, ويبظر : م . ن :  8ٖبن جبير : ( رحىة إ)

 

فالشخصية في هذا البص " أحادية البعد تتميز بمدى ضيق ومقيد من أبماط الوصول بها إل  بهايتها , متقدمة ومن ثم 

ي الحكاية الت, وأّبما اكتف  بذكر اسمها وقدم  ولم يبّين مبلمحها الشخصيةوأّن الراوي لم يصؾ هذه ,  (ٔ)الكبلم والفعل " 

من خبلل وصفها لبيت هللا الحرام  لىراوي , والراوي بدوره دور في بباء األحداث  فقد كان لهاله تىك الشخصية ,  اروته

 .بقىه لىقارئ

بقوله : "  ن الكريميثه لن القر معرض حد في في بربامجهبن جابر الواد  شي الة ارواه الرحّ ما  –أيضاً  – اومبه     

خاصة ,  , (ٖ) برواية ورش , (ٕ) يبيي لبد هللا محمد بن الحسين الكارزلى  الشيخ أب -شرفها هللا تعال  –قرأت بمكة 

وكان قىُت :  -وسىمه ـى  هللا لىيــص –ول هللا ــن رسـادس لـي السّ ـّي فإبّ ـتحت الميزاب , ويقول : اقرإوا لى وكان يقرئ

قرأ لى  ورش بفسه  كبلم الكارزيبي ُيشكل لىـّي جـداً لّمـا رويـُت هـذا الكـبلم لـبـه , وأقول إن صّح هذا لبه فيكون كؤّبه

معب  قوله  –حفظه هللا تعال   –, وهذا لم يثبت لبه من طريق , إل  أن أفادبي بعض أصحابي الّدماشقة  (ٗ)أو لى  قالون 

 .   (٘): إّبي الّسادس لن رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم يعبي في طريق الحديث ال في القراء ة " 



  ة  خصيـشـارزيبي بوصـفهـا خ الكـة الشيـابر شخصيـبن جالة ام الّراوي الرحّ يقدّ      

________________________ 

 . ٓٗٔلىم السرد مدخل إل  بظرية السرد :  (ٔ)

لىهجر ة , يبظر : الوافي  ٓٗٗإسباداً في القراءات , توفي سبة  رهو محمد بن الحسين بن محمد بن  ذر بهرام , ابو لبد هللا الكارزيبي الفارسي المقرئ بزيل مكة كان ألى  اهل العص (ٕ)

 . ٓٔ,  ٖبالوفيات , ج 

ن حسن الصوت ال يمىه سامعه , يبظر : البشر في ( وهو من القراء المبدلين لىقر ن ابتهت إليه رياسة األقراء بمصر فىم يبازله فيها مبازع مع برالته في العربية ومعرفته بالتجويد وكاٖ)

 .  ٖٔٔ,  ٓٔالقراءات العشر , ج 

 .  ٕٔٔ,  ٓٔهـ , يبظر البشر في القراءات العشر , ج  ٕٕٓهـ , وتوفي سبة  ٕٓٔاءته فان قالون في لؽة الروم الجيد , ولد سبة وهو أحد القراء لىقر ن الكريم , ولقب قالون لجود ة قر (ٗ)

 . 8ٔٔ( بربامج ابن جابر الواد  ش : ٘) 

أّبه لؽرض دفع لجىة األحداث إل  األمام , من دون أن يذكر أية صفات لها سواء أكابت جسدية أم معبوية سوى ثابوية 

الحديث يشكل لىيه إل  أن فسره له أصحابه الّدماشقة , فهي شخصية  هـذا نّ : إأورد حديث لشخصية الكــارزيبي وقـال

 تكمن أهميتها في مواصىة األحداث ومسالد ة لىشخصية الربيسة .         

ً  –ومبه        بقوله : " أت  رجل ألرابي إل  الببي من خبر أخبره به أحد الشيوخ بسبده  الة البىويّ ما رواه الرحّ  -أيضا

فقال : يا محمد أبي قىت شعراً أفتسمع مبي فقال الببي )صى  هللا لىيه  ,( ٔ) ال له لببسة الهبلليــ)صى  هللا لىيه وسىم( يق

  وسىم( قل فؤبشده :

 لـرقع البعـد يـحيتك الحسب  فقــت    ذوي األظعان تسب  لقولهم         وحيّ  

 وإن خبسوا لبك الحديث فبل تسل             تكرما  فؤلؾوا بالقول ــفـتـإن هــف 

 لــقم يُ ـالوا وراءك لـذي قـؤّن الـكمبه استمالــه             ذيكوــذي يــإّن الـف 

ذا فقال له صى  هللا لىيه وسىم : أجدت يا أخا العرب فتبسم األلرابي وقال له يا محمد فهل أبزل لىيك ربك شيباً مثل ه

فبزل جبريل لىيه السبلم وقال له : اقرأ ) وال تستوي الحسبة وال السيبة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بيبك وبيبه لداو ة 

 . (ٕ)كؤّبه ولٌي حميم( , فقال األلرابي : أشهد أّن ال إله إال هللا وأّبك رسول هللا " 

د ة , فهي شخصية مسابصفات لها  الهبللي ( من دون أن يذكر أيّ سة يذكر الراوي الشخصية الثابوية باسمها ) لبب     

 كانابوية التي ما ـضل الشخصيات الثـ بفاّل كون إـت نْ أ الشخصيات الربيسة ال يمكبها نّ إ ومسالد ة لىشخصية الربيسة , إذ

 لها لتـــكون 

_______________________ 

 اطىعت لىيها . لم الثر لى  ترجمة لهذه الشخصية في الكتب التي  (ٔ)

 .  ٔٙٔ,  1ٕٔ- ٕٙٔو رحىة القىصادي :  ,  ٓٗٔ,  ٕٔ,  ويبظر : م . ن :  9ٙٔ  - 8ٙٔتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :    (ٕ)

 

, فهي من دفعت لجىة األحداث ووصىت بها إل  الذرو ة , ولوال  (ٔ)لتبار لديمة اإللوال الشخصيات  –أيضاً  –هي 

أّن حضور هذه الشخصية حّركت مجرى األحداث وتمكن  من تحريك األحداث ولبقيت ثابتة إاّل  حضورها لم يتمكن الراوي

صى  هللا لىيه ة ) الببي محمد ـسالربي ةــالراوي أورد ما دار من حوار بين الشخصيإذ إّن  الراوي من مواصىة السرد ,

 له وسىم ( والشخصية الثابوية .و 
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ة في السرد لكوبها ؼير , وذلك ألّبها أقل أهميذه الشخصيات في السرد أقل من الشخصيتين السابقتين يكون حضور ه      

بهاء األحداث وذلك راجع من أن دورها مرحىي في السرد , فهي " موجودات بصية الزمة لتكوين المشهد حاسمة في إ

يكون لمبلمحها الخاصة كشخصيات أية أهمية , ولذلك لم يبشؽل البص بإطبلق أسماء لىيها , أو  نْ دون أالسردي , 

, بمعب  أّن أهميتها تكمن  (ٕ)صوصية لىشخصية " وصؾ سماتها الشكىية والبفسية أو أهتماماتها أو ؼير ذلك مما يصبع خ

كمال العمىية السردية والوصول بالحكاية إل  بهايتها , ولذلك فهي ليست لها خصوصية في العمل السردي , فهي " في إ

تقع في  خر المشهد فتتساوى في حضورها مع لباصر تكميىية أخرى يعتمدها البص في تجسيد وقابعه مـن دون أن تكون 

تسميتها ) من  حـضـورها في الـبـص مــؤخوذٌ  نّ , وإ (ٖ)تصال مباشر بالشخـصيـة الربيـسة " إ ا ميز ة أو سمة أوله

 ( الؽـرض مـبـه مواصىة سرد األحــداث وربـطـهـا مــع بـعضهــاهامشية

______________________________ 

 .  89يبظر : في بظرية الرواية بحث في تقبيات السرد :  (ٔ) 

 .  9ٔالسرد في مقامات الهمذابي :  (ٕ)

 .  ٕٗٔسرد األمثال :  (ٖ)

 

 

في ضوء بولها الجبسي وما يتبعه )رجل , ّن البص يكتفي " بإستحضارها ومتابعة األفعال التي تقوم بها فاالبعض ولذلك 

,     فعبدما يطىق الّراوي أحدى هذه الكىمات البكرات ال يعرؾ من المقصود, ولذلك  (ٔ)امرأ ة , صبي , جارية ...( " 

 يبق  المعب  هامشياً . 

من حكاية قبر  الة الؽرباطيّ ون الرحبلت األبدلسية ومبها ما رواه الرحّ مت في هذا البوع من الشخصيات حضوراً إّن ل      

كان من الزهاد , مستجاب الدلو ة بقوله : " كل من مّر لى  قبره يؤخذ من   الرجل الصالح الذي يقال له محرز العىم , الذي

ترابه شيباً , فإذا ركبوا لى  البحر , وهاج البحر ولصفت الرياح , وكثر الموج , أخرجوا من تراب قبره شيباً ألقوه في 

. وكان رجل من وم في أرض المؽرب ىالرياح وسهل لىيهم السفر, وهذا معت ـبحر وزالـن الـالبحر , ودلوا هللا تعال  سك

, كان معه ودخل البحر فؤخرج الهميان وهو لى  جابب (ٕ)أصحاببا قد أخذ من ترابه وجعىه مع ذهب كثير في هميان 

, وذهب وصاح لى  ؼفىة فسقط الهميان في البحر السفيبة , والشراع يطير بالسفيبة كالطير, فطرحه في حجره وبسيه وقام

وابقطع به اإلياس ولم يكن له في السفيبة إال ذلك الهميان , ألّن أهل المؽرب ال يتجرون في طريق الحج , الرجل وبك  

ر والّسفيبة مسرلة كالطير وإّبما يخرجون بالّذهب لىبفقة , فؤيقن بالفقر وأيس من وجود ذلك الهميان ألبه في وسط البح

وا ذلك الهميان بذهبه مىفوفاً لى  رحل الّسفيبة , فؤخذه صاحبه وفرح , فىما كان العشي رفعوا دقل الّسفيبة , ووجدالطابر

 .           (ٖ)به وتعجب الّباس,وقالوا:هذا ببركة تراب قبرالزاهد محرز" 

_________________________ 

 . ُٕٕٔببية الحديث الببوي دراسة ببيوية :  (ٔ)

 . 9٘:  اإللجابوبخبة  األلبابة لىبفقة يشد من الوسط , يبظر : تحف ( الهميان : كيسٕ)

 . 9ٙ – 9٘:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٖ)

 

التي في البص , سوى الهامشية سم أو صفة أو كبية تّدل لى  الشخصية في هذا البص الحكابي لم يورد أي إاوي الرّ ف      

ً مبصبهتمامه , وكان جّل إ بعد من أبعاد الشخصية تّدل لىيها ( ولم يذكر أيّ رجل من أصحاببا أّبه قال ) بقل الحكاية لى   ا

مر , فذكر الهميان وتعجب الباس من هذا األ صاحبرح ـف نركة , وبيّ ـمن بما لتراب قبر هذا الرجل الصالح ) محرز( و

ل في مجريات األحداث في هذه الحكاية  , دور أو تدخّ  أيّ  مواصىة سرد األحداث , ولم يكن لهلؽرض  الراوي الرجل

وإّن دور ,  (ٔ)ة خصوصية لىعوامل القابمة بها " خصية الهامشية هي " مجرد أدوار داخل السرد , ال توجد أيّ فالش

 .       الشخصية في هذا البص هو زياد ة المتعة لدى المتىقي لبد قراءته أو سماله لهذه الحكاية , وقد تحققت هذه المتعة 



بقوله : " والمإذن الزمزمي يتول  التسحير في الصومعة التي في الركن بن جبير الة اما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه        

الشرقي من المسجد, بسبب قربها من دار األرقم , فيقوم في وقت السحور فيها دالياً ومذكراً ومحرضاً لى  السحور, 

وفي رأسها لود كالذراع , , وقد بصبت في ألى  الصومعة خشبة طويىة في  هه أخوان صؽيران يحاورابه ويقاوالبومع

الزجاج كبيران ال يزاالن يقّدان مّد ة التسحر, فإذا قرب تبين خيطي ديبلن من ـان يرفع لىيهما قبـان صؽيرتـكرتـطرفيه ب

الفجر, خط المإذن المذكور القبديىين من ألى  الخشبة , وبدأ باألذان , وثّوب المإذبون من كّل باحية باألذان , وفي ديار 

ا سطوح مرتفعة , فمن لم يسمع بداء التسحير, ممن يبعد مسكبه من المسجد , يبصر القبديىين يقدان في ألى  مكة كىه

 .       (ٕ)الصومعة , فإذا لم يبصرهما لىم أن الوقت قد ابقطع " 

________________________ 

 . 9ٕالسرد في مقامات الهمذابي : ( ٔ)

   .  ٕٔٙ,  ٖٕٗ. ن :  , ويبظر : م 9ٕٔرحىة أبن جبير :  (ٕ)

       

 

 ما( وقد لمد الراوي إل  ذكرهاألخوان الصؽيراناوي في هذا البص الشخصية الهامشية وهي شخصية )ذكر الرّ        

راوي في هذا البص فال أبهما يحاورابه ويقاوالبه , قصراً حديثه لى مُ  دّل لىيهما ,أو أي مىمح ي ماهيدون أن يذكر أسممن 

ذلك " , لسردكين لسير األحداث ومواصىة الوقد ذكرهما ليكوبا محر بشخصيتهما كوبهما شخصيتين هامشيتين ,لم يعّرؾ 

هما مجرد , إبّ ؽال البص بتقديم أبعاد شخصيتيهمايظبلن هامشيين لى  مستوى تكوين الشخصية , أو لى  مستوى ابش

 , وال تؤثير لهما في سير األحداث .  (ٔ)وظابؾ داخل السرد " 

برس ــهوال البحر وكيؾ بجوا من الموت بقوله : " ظهرت جزير ة قمن أ الة البىويّ ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه       

كالجزر التي قبىها , فما ابفصىبا لبها إالّ وقد أدركهم الجهد واإللياء , ولحقهم  ارىـصـور ة بالبـمـر ة معـبيـي جزير ة كـوه

رموا جميع ما كان بقي لهم من الماء المعد لىشرب فطىبت قطر ة من الماء توجد , فما العطش الشديد والعباء , وقد كابوا 

رّض ضىولي وال فّض دمولي إالّ أطفال يضطرمون بالبكاء ويستؽيثون من العطش ومن الماء حت  أشرؾ الّباس لى  

, فعبد ذلك قام صاحب  الهبلك بالعطش , وتجزع بعضهم من ماء البحر فكبت أراهم مطروحين يعالجون سكرات الموت

المركب إل  شيء يسير كان بقي له ولرجاله من الماء لشربهم , وحضره إل  باحية وأحص  جميع ما كان في المركب 

  .             (ٔ)يوم قدرها ثبلث أواقي ..." اسماً وليباً بالزمام,وصار يدفع لهم جرلة واحد ة ظهركلّ 

, بسبب بقص طفال الذين يضطرمون بالبكاء مما حّل بهم من شّد ة العطش األاوي في هذا البص السردي ذكر الرّ       

 ي ـماء فـن الــدهم مـبـان لـهم رموا ما كالماء ألبّ 

____________________________ 

  .  9ٔالسرد في مقامات الهمذابي :  (ٔ)

 . ٖٗ( تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق : ٕ)

 

, فالراوي يبقل لىقارئ ما شاهده ببفسه ومما يإكد ذلك وألشرافهم لى  الؽرق ويؤسهم من الحيا ة البحر لهول ما لقوه به 

قد استعمل الراوي , فطفال الذين يبكون من شّد ة العطش ( فقد أثاره مبظر األموليّض دقوله ) فما رّض ضىولي وال ف

يصل إل  ما يريد  ومن ثمّ يه إل  القارئ عيبر ها بشخصية هامشية لكي يوصل المعىومة التي شخصية األطفال بوصفها 

لى  الباس الذين في المركب , والذين لم يخبربا  لبده قىيل من الماء قام بتوزيعه إيصاله من أّن صاحب المركب كان

 الراوي بؤي شيء لبهم وال جبسهم وال أية صفة أو مىمح يدّل لىيهم .

 

 -طرائق تقدٌم الشخصٌة : 



التي يقّص بها الّراوي الخصابص : الطريقة المباشر ة طريقتين , أحداهما  مستعمبل صياتهيقدم شخ نْ يستطيع الّراوي أ     

أفكارها  فيها الحدث الماّدي لتجسد أفعال الشخصيات الصادر ة لن يستعملواألخرى : التي تشكل سىوك شخصياته ؛ 

م الشخصية في العمل األدبي " أمٌر بالػ رس, و (ٔ)يها القارئ من خبلل مجرى األحداث ومشالرها , حت  يتعرؾ إل

,  (ٕ)األهمية ألبك إذا لم تعرؾ الشخصيات جيداً بحيث تستطيع أن تشاركها مشاركة وجدابية فىن تعبؤ بما يحدث لها " 

ن هذه الرحبلت األبدلسية بعّدها جبساً أدبياً فبل بّد من معرفة الطريقة التي يقدم بها الّراوي شخصياته في متو كابتا ولمّ 

 الرحبلت .  

_______________________________________ 

 . ٖٕٔاألدبي :  اإلبداعُيبظر : موسولة  (ٔ)

 . 8٘البباء الفبي لرواية الحرب في العراق :  (ٕ)

    

 

طريقة الطريقتين في تقديم شخصياته الستعمل بىحظ أّن الّراوي إستقراببا لمتون الرحبلت األبدلسية ومن خبلل إ      

ذاتي وبالّراوي أو  موضوليٌ هو رتباطاً وثيقاً بشكل السرد من حيث مباشر ة , وكبلهما يرتبط إالطريقة ؼير المباشر ة وال

  -الطريقتان هما : و ؼير لىيم من حيث هو لىيم  أو

 -خبار : اإل -1

فل اوي يتكالرّ  نّ موضولياً , إذ إفيه لىيم , ويكون السرد  فهو راوٍ شخصياته في هذه الطريقة لالماً باوي يكون الرّ       

أفعال شخصياته وأفكارها " يسيطر لى   فالّراويالقارئ إل    ةً مباشر يخص الشخصية ويقدمها كّل شيءعمىية سرد ب

في هذه الطريقة يصؾ شخصـياتـه  اويفالرّ  , (ٔ) شيء لبها" ه يعىم كلّ أبّ  األُخر, طبابعها وكيفية ظهورها وكلّ  وكبلمها,

حقيقة الشخصية , ألّن الراوي في هذه الطريقة يرسم  ج القارئ إل  جهد كبير لىتعرؾ إل لىقارئ بـحـيـث ال يـحتـاويقدمها 

شخصياته " من الخارج , يشرح لواطفها وبوالثها وأفكارها وأحاسيسها , ويعقّب لى  بعض تصرفاتها , ويفسر البعض 

, فالقارئ من خبلل وصؾ الّراوي لىشخصية ُيزال لبده  (ٕ)ما التواء " اً دوبــاآلخر وكثيراً ما يعطيبا رأيه فيها , صريح

 أي ؼموض لن الشخصية الموصوفة .  

بقوله : " ولقد  الة الؽرباطيّ ومن البماذج لى  هذه الطريقة المباشر ة من طرابق تقديم الشخصيات ما رواه الرحّ       

اديين رجبلً طويبلً كان طوله أكثر من سبعة أذرع , كان يسم  الع لـن بسـة مـابـن وخمسمـىؽار سبة ثبلثيـرأيت في ب

  دبق  , كان يؤخـذ 

_________________________ 

 . 8٘البباء الفبي لرواية الحرب في العراق :  (ٔ)

 . 8ٔفن القصة :  (ٕ)

 

 

الفرس بيده ويقطع جسده وألصابه اق ــسر سـكـن قوته يـالفرس تحت إبطه , كما يؤخذ اإلبسان الحمل الصؽير, وكان م

كما يقطع باقة البقل . وكان صاحب بىؽار قد اّتخذ له درلاً يحمل لى  لجىة وبيضة لرأسه كؤّبها مرجل , وكان إذا وقع 

القتال يقاتل بخشبة من شجر البىوط يمسكها كالعصا في يده , لو ضرب بها الفيل قتىه , وكان خيراً متواضعاً , كان إذا 

يسىّم لىّي ويرّحب بي ويكرمبي , وكان رأسي ال يصل إل  حقوه , رحمه هللا , ولم يكن ببىؽار حمام يمكن أن  التقابي

يدخل فيها إال ّ حمام واحد ة واسعة األبواب , فكان يدخل فيها , وكان من ألجب ببي  دم  لم أشاهد قط مثىه , وكان له أخت 

د قال لي في بىؽار القاضي يعقوب بن الّبعمان : إن هذه المرأ ة الطويىة قتىت لى  طوله ورأيتها مراراً لديد ة في بىؽار , وق

 . (ٔ)زوجها , وكان أسمه  دم ,وكان من أقوى أهل بىؽار, ضمته إليها فكسرت أضبلله فمات في سالته" 



بكّل شيء لن هذه  اوي هبا لىيماً الران ـق ( , وكـ  )دبـاوي في هذا المتن صفات الرجل الطويل الذي يسمسرد الر      

ت صاحب بىؽار يّتخذهـا الشخصية التي ر ها ببفسه فوصفها لىقارئ وبّين صفاتها وأفعالها من طولها وقوتها التي جعى

فالّراوي قد قّدم  لىقارئ  كّل شيء لن الشخصية , فالوصؾ ال يؤتي ببل مبرر , بل أّن كّل مقطع وصفي يخدم درلاً له 

 . (ٕ)اشر أو ؼير مباشر في تطور األحداث السردية بباء الشخصية وله تؤثير مب

__________________________ 

 9ٔ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ) 

 . ٘ٔٔيبظر : بباء الرواية , سيزا قاسم :  (ٕ)

 

 

    

 

ً  –ومبه       مجىس الشيخ الفقيه , اإلمام األوحد جمال شاهدبا صبيحة يوم السبت  الة ابن جبير :" ما رواه الرحّ  -أيضا

, بازاء داره لى  الشط بالجابب الشرقي ... فشاهدبا مجىس رجل ليس من لمرو وال بن لىي الجوزي الدين أبي الفضابل 

, ربيس الحببىية , والمخصوص في العىوم بالرتب العىية جوؾ الفرا كل الصيد :  ية الزمان, وقر ة لين اإليمانزيد , وفي 

ك أزمة الكبلم في البظم والمشهود له بالسبق الكريم في الببلؼة والبرالة . مالمالة , وفارس حىبة هذه الصبالة إمام الج ,

. فؤّما بظمه فرضي الطباع , مهياري االبطباع . وأّما بثره فيصدع بسحر لى  بفابس الدروالؽامض في بحر فكره والبثر 

 –القراء بالقراء ة , ويبتدئ د المببر ياته , وأكبر معجزاته , أّبه يصعمن أبهر البيان , ويعطل المثل بقس وسحبان . و

يتىوبها , لى  بسق بترطيب وتشويق ر ن ـن القـة  ية مـهم أو الثبلثـفيبتزع االثبان مب –ولددهم بيؾ لى  العشرين قارباً 

 "(ٔ) . 

لىيم  اوي هبا راوٍ تتمتع به من صفات وسمات , فالرّ هذه الشخصية لىقارئ لن طريق وصفها وبيان ما الّراوي م يقدّ     

لىقارئ , فقد قّدم الّراوي وقدمها بطريقة مباشر ة ووصفها لىقارئ وصفاً خارجيا , م ليبيه الشخصية بإشاهد هذه 

 بتظار الذي يحصلاالتشويق والوؾ في بداية الوصؾ ليسهل لى  القارئ الفهم والمتابعة , فىم يخىق لدى القارئ الموص

ة القارئ لبصر التشويق لمعرف خر الوصؾ إل  بهاية البص يخىق لدىفالّراوي لبدما يإ,  (ٕ)في حالة تؤخير الوصؾ 

  .وبهذا التقديم فقد لطل لبصري التشويق واالبتظار لدى القارئ, البهاية وما تإول إليه الحكاية

  ________________________ 

   . 8ٕٔ(رحىة ابن جبير : ٔ)

 . 1ٔٔيبظر : معجم مصطىحات بقد الرواية :  (ٕ)

 

      

ه : " هذا شخٌص لم ألق مثىه في ديبه ـــــــبقول *الفازازي الشيخ في حديثه لن ما رواه الرليبيّ  –أيضاً  –ومبه        

باثراً فؤمٌر يكثر مبه  بالمّبة القوّية ؛ وأّما سرلة بديهته باظماً أووفضىه ومشاركته في العىوم الشرلية , واستظهاره فيها 

العجب , وال تؤتي بمثىه الحقب , شاهدته مراراً يبظم القصيد ة من أربعين بيتاً إل  سبعين , فيكتبها في القرطاس كؤّبما هو 

لها باقل ال قابٌل , وراسٌم ال باظم , وربما تبدر الصحيفة من يده ؼير محتاج فيها إل  تؽيير حرٍؾ وال تبديل كىمة ... 

كثير الحّب في الّصالحين راً لىورع ــ, بزيه الهّمة , مإث رضي هللا لبه شديد االتباع لىسبة والمبافر ة ألهل البدع انــوك

 .  (ٔ)ي الخدمة ...." ـــوالزيار ة لهم , متواضعاً متبّرماً بتبشبه ف

 وأفعالها , ولم يدع لىقارئ أيّ  هاوصفها وبيان صفات خصية لىقارئ لن طريقهذه الش الة الرليبيّ اوي الرحّ قدم الرّ       

أظهر قد شيء لن الشخصية, و اوي في هذا البص السردي راٍو لىيم يعرؾ كلّ ؼموض لمعرفة هذه الشخصية , فالرّ 



والتزامها بتعاليم األسبلم  اوي مدى ذكاء وفطبة ولبقرية هـذه الشخصية في بـظـم الشعر , وبـّيـن لىقــارئ مـدى تدّيبـهاالرّ 

لن أهل الزيػ والبدع والضبللة , وقدم أوصافاً دقيقة لها , ويتشكل الوصؾ من " خبلل لمىيات لؽوية أساسية  وابتعادها

, فالّراوي حاول أن  (ٔ)تسم  العمىيات الوصفية وهي : الترسيخ , والتعيين وتحديد المظاهر والتعىيق وإلاد ة الصياؼة " 

 يستعين بهذه العمىيات ويقدمها بّيبة لىقارئ .

_____________________ 

. ويبظر :  م . ن :  ٕٓٔ – ٔٓٔبربامج شيوخ الرليبي : ( ٔ) . ٔٓٔ:  بربامج شيوخ الرليبي يبظر:بفىيت بن سىيمان الفازازي, لبد الرحمن بن أبي سعيد بن أحمد بن تأبو زيد, وهو )*(

 .  ٙٙٔ: رحىة القىصادي : و                    ٔٙفرق في تحىية لىماء المشرق : : تاج الم . ؤٕٕ

 . 91ٕمعجم السرديات : ( ٕ)

 

 

 -الكشف :  -2

ما يكون العبء بّ وإالّراوي في هذه الطريقة من طرابق التقديم ال يصؾ الشخصيات وال يقّدم تعريفات جاهز ة لها ,       

 أو حوارها مع شخصية أخرى , ألنّ  الشخصيات من خبلل أفعالها في هذه الطريقة لى  القارئ , فهو من يكتشؾ صفات

, ليتيح لىشخصية أن تعبر لن بفسها وتكشؾ لن جوهرها , بؤحاديثها وتصرفاتها الخاصة ,  الراوي " يبحي بفسه جابباً 

 . (ٔ)لن طريق أحاديث الشخصيات األخرى لبها , وتعىيقها لى  ألمالها " وقد يعمد إل  توضيح بعض صفاتها 

فتقديم الشخصية التقبية تخبر لن بفسها بشكل صريح وتكشؾ بفسها لىقارئ من خبلل الحوار .  فالشخصية في هذه      

شيباً فهو يترك لىقارئ أمر استخبلص البتابج والتعىيق لى  الخصابص مباشر ة " ال يكـىؾ المإلـؾ الؼـير لبر الطريقة 

بر الطريقة التي تبظر بها تىك الشخصية إل  المرتبطة بالشخصية وذلك سواء من خبلل األحداث التي تشارك فيها أو ل

, ويعد الحوار موطباً من أهـم مواطـن تعـّدد األصـوات فـي البص السردي , فهو يبهض بوظابؾ متعّدد ة  (ٕ)"  اآلخرين

كاإليهام بالواقع والوصؾ واإلخبار ورسم مبلمح الشخصيات ودفع الحركة القصصية واإلسهام في بباء الحكاية بالتمهيد 

ومن ,  (ٖ)سىفاً إل  ما لم يبىؽه السرد بعد  باإلشار ةألحداثها أو باالرتداد إل  ما مض  مبها مّما تعمد الراوي إسقاطه أو 

تقبية من تقبيات  الشخصية من قبل القارئ , والحـوار بوصـفه ن الشخصيات تسهل لمىية التعرؾ إل خبلل الحوار بي

 الـبـص الســردي , وهـــو  تـبـادل الــكـبلم بــيـن

______________________________ 

 .  8ٔفن القصة :  (ٔ)
 .  ٖٕٕببية الشكل الروابي :  (ٕ)
 9٘ٔيبظر : معجم السرديات :  (ٖ)

 

 

والتىقي   اإلرسال  شخصيتين أو أكثر من شخصيات البص األدبي وهو بمط تواصل , حيث يتبادل ويتعاقب األشخاص لى
(ٔ)  . 

ّن البقد ها , ولذلك فإداخىب ا مّ الشخصية تكشؾ ل من الخارج , ألنّ  من تقديمها قديم الشخصية من الداخل أقوىّن تإ     

وذلك " ألن تكّشؾ الشخصية من الداخل ؛ خبار في تقديم الشخصية تعمال هذه الطريقة لى  طريقة اإلالحديث يفضل أس

وأدق تعبيراً من وصفها وصفاً خارجياً , والذي بىحظه دابماً , أّن الكاتب ال يىجؤ إل  الطريقة  أقوى أثراً إل  الخارج 

فالشخصية في ,  (ٕ)التحىيىية إالّ حين تعوزه الوسيىة لتهيبة الظروؾ التي تتيح لىشخصيات أن تتكّشؾ بالطريقة األخرى " 



بفسها لىقارئ من خبلل أفعالها وأقوالها , وهذا يتم لن طريق الحوار  فصاح لنلها الحرية في الكشؾ واإلهذه الطريقة 

 بيبها وبين الشخصيات , من دون أن يكون لىراوي أي تدخل فيها .               

حديثه لن الشيخ أبي  في ىيها ما رواه الرحالة الؽرباطيّ ل مثىةت األبدلسية هذه التقبية ومن األفي متون الرحبل وجدتُ      

عباس الحجازي بقوله : " كان ممن أقام بؤرض الصين والهبد أربعين سبة , وكان الباس يحدثون لبه بالعجابب , فقىت له ال

كثير ة من العجابب واآلن أريد أن أسمع مبك شيباً لن لجابب خىق هللا تعال , : يا أبا العباس ,إبي سمعت لبك أشياء 

قد رأيت أشياء كثير ة وال يمكن أن أحّدث الفهري حاضراً, فقال أبو العباس : وكان الشيخ الؽمام أبو بكر محمد بن الوليد 

بها ألن أكثر الباس يحسبون أّبها كذب , فقال الشيخ اإلمام أبو بكر : يكون ذلك من العوام الجهال , وأّما العقبلء وأهل العىم 

 ر ــل , وذكـحيـز والمستون الجابم يعرفـفإّبه

________________________ 

 . 18المعاصر ة :  األدبيةيبظر : معجم المصطىحات  (ٔ)
 . 8ٕفن القصة :  (ٕ)

 

 

مخىوقاته , فقال لـه أبو العباس : دخىـت إظهاراً لقدر ة هللا تعال  في لجابب لجابب خىق هللا تعال  يستحب التحدث بها 

جزيـر ة سربـديـب وهــي جزير ة لظيمة في وسطها جبل الراهون الذي بزل لىيه  دم لىيه السبلم وحول ذلك الجبل 

أشجار كثير ة كبار وؼياض كثير ة في كل موضع من تىك الؽياض بين تىك األشجار حّيات كبار كجذع البخل , الحّية تبىع 

قر واألؼبام , وتىتؾ حول شجر ة من تىك الّشجر العظام فتكّسر في جوفها لظام ذلك الحيوان الذي ابتىعته حت  اآلدمي والب

تهضمه , فبل يمكن أحد من الباس أن يصل إل  ذلك الجبل , وكبت سمعت ان لبد تىك الجزير ة دهباً إذا دهن به اإلبسان ال 

دية وتوسىت بها إل  المىك فؤلطابي حجرين , كل واحد كالبيضة يعمل الحديد فيه شيباً , فؤهديت إل  أخت المىك ه

الصؽير ة الواحد أبيض مبّقط بحمر ة واآلخر أصفر مبّقط بسواد , وقال : يـإخذ الّشيرج فيـؽـى  حـّت   يذهب بصفه ويجعل 

ه , ومن شرب من ذلك الحديد فيه شيباً حت  يؽسل جسدهذان الحجران في الدهن , ومـن ادهـن بـذلـك الـدهـن لم يـإثـر 

الدهن لشر ة دراهم وال يؤكل لبباً وال ما يتخذ من الىبن لم يضره الحديد البتة . وقـال : كـان ؼـبلم قـد شـرب من هذا الدهن 

 .         (ٔ)فكان أصحابي هإالء يجربون السكين لى  ذراليه وحىقه فبل يإثر الحديد فيه شيباً  .... " 

العباس الحجازي ,  , تّم الكشؾ لن شخصية أبيي جرى بين الشخصيات في هذا البص السردي من خبلل الحوار الذ     

ري أن يحدثه لن لجابب , وطىب مبه الشيخ أبو بكر الفه اس لن الكثير من األمور العجاببيةهذه الشخصية التي تحدث الب

مّر به من أشياء لجاببية في ببلد الصين والهبد  ظهارها لىباس من أهل العىم والعقبلء , فؤخذ الحجازي بسرد ماخىق هللا إل

 ت ـفـوار تكشّ ـك الحـبلل ذلـ, ومن خ

________________________ 

 . 1ٙ – 1٘تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

 

 

وهذه الشخصية ال تبوح بهذه العقبلء ,  ر لجاببية ال يصدقها لامة الباس إالّ لىقارئ هذه الشخصية التي مّرت بؤمو

العجاببيات إاّل ألهل العىم , وبىحظ أن الراوي ؼير متدخل في مجريات األحداث , فالحوار هو الوسيىة األساسية لىكشؾ 

الشخصـية , أّبـما يساهم في ببابها , فهو يسالد في  ألماقلن هذه الشخصية ؛ ألّن وظيفته ال تقؾ " لبد حدود كشؾ 

 .   (ٔ)رسم الشخصية " 

 بقوله : " ,( ٕ) سبب الثراء الذي أصبح فيه السميساطيفي حديثه لن الة ابن جبير ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه       

ؼير مىتؾ إليه رجبلً أسود مريضاً مطروحاً بموضعه , ألف  يوماً من األيام ... أبه –فيما ذكر لبا  –له وأصل يساره وتموّ 

فحابت وفا ة الرجل ,  جل .و باماً لىثواب من هللا لزّ ؼتوالتزم تمريضه وخدمته والبظر له إ فتؤخر فيه ,وال معتبي به , 

فاستدلي ممرضه السميساطي المذكور , فقال له : أبت قد أحسبت إلّي وخدمتبي , ولطفت في تمريضي , وأشفقت لحالي 



وؼربتي , فؤبا أريد أن أكافبك لى  فعىك بي , زابداً إل  مكافؤ ة هللا لّز وجل لبي في اآلجل , أن شاء هللا . وذلك أبي كبت 

يفة المعتضد العباسي , ومعروفاً بزمام الدار , وكابت لي حظو ة ومكابة , فعتب لىّي في بعض األمر , من أحد فتيان الخى

فخرجت طريداً, فابتهيت إل  هذه البىد ة , فؤصاببي فيها من أمر هللا ما أصاببي , فسببك هللا لي رحمة. فؤبا أقىدك أمابة , 

بهض لى  بركة هللا تعال  إل  بؽداد , وتىطؾ بالسإال لن دار صاحب وألهد إليك فيها لهداً : إذا أبا مّت وؼسىتبي , فا

الزمام فت  الخىيفة , فإذا أرشدت إليها , فصرؾ الحيىة في اكترابها , وأرجو أن هللا يعيبك لى  ذلك , وإذا سكبتها , فالمد 

 فاحفر  –سماه له فيها,وذكر له أمار ة لىيه  –إل  موضع 

________________________ 

 . 8ٙٔالبباء الفبي لرواية الحرب في العراق :  (ٔ)

 .  ٖٕٓمن بىد ة سميساط من ببلد العجم , وكان موصوفاً بالزهد والورع , يبظر : رحىة ابن جبير : ( وهو رجل ٕ)

 

كذا , وابزع الىوح الذي تجده معترضاً تحت األرض , وخذ الذي تجده مدفوباً تحت األرض , وصرفه في فيه بمقدار 

مبارك لك في ذلك إن شاء هللا . ثّم توف  الرجل الموص  رحمه هللا ,  إليه من وجوه الّبر والخير مبافعك وما يوفقك هللا

وتوجه الموص  إليه بعهده إل  بؽداد , فيسر هللا له في اكتراء الدار , وابته  إل  الموضع المذكور فاستخرج مبه ذخابر 

         . (ٔ)لقدر..." ال قيمة لها , لظيمة الشؤن كبير ة ا

من يقوم بالسرد هي الشخصية بفسها , من خبلل  ر متدخل في مجرى األحداث , بلاوي في هذا المتن الحكابي ؼيالرّ      

بفسه ب قام فت  الخىيفة بتعريؾ القارئ إذمن السيمساطي وفت  الخىيفة المعتضد ,  الحوار مع شخصية أخرى , وهما كلّ 

والتركيز وكىّها دقابقها حواري لبار ة لن تفصيل لؤلحداث بألّن المشهد ال,  الحوار الدابر بيبهماؾ ذلك لن طريق وتكشّ 

ذا ما وجدبا الراوي يترك األحداث تتحدث لن لفقري لىبص الحكابي , فبل ؼرابة إامة التي تمثل العمود اهلى  األحداث ال

لّرفه ببفسه  إذطي ثرو ة طابىة أصبح بها من الميسورين , لسيمساألط  فت  الخىيفة ا إذ,  (ٕ)دون تدخل مبه من بفسها 

ه لى  بؽداد ويسؤل لن دار صاحب الزمام فت  الخىيفة , وأدلّ  ل إن يذهب ابة يقـوم بـها بعـد موته , وهي أَ وقىـده أم

وفي ضروب  ن يصرؾ ذلك المال في مبافعهمكافؤ ًة لما فعىه له من خدمٍة , وأه ذلك المال دفن فيه ماله ووهب موضعٍ 

 فت  الخىيفة . ق الحوار تّم الكشؾ لن هوية شخصالخير , فعن طري

______________________ 

 . ٙٙ, ويبظر : تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  ٖٕٔ – ٖٕٓ( رحىة ابن جبير : ٔ) 

 . 9ٖٔ  , ٕ, ع  ٕٔ, مج المصرية شكالية الزمن في البص السردي , لبد العال بو طيب . مجىة فصول يبظر : إ (ٕ)

 

 

 

 

 أنّ  تقديم الشخصية , إاّل  لتمدت لى  الطريقتين في متون الرحبلت األبدلسية إ نّ أالباحث رى يم من خبلل ما تقدّ و      

متون هذه  تهاالحكايات التي ضمّ  الة في أكثرحّ اوي هو الرالرّ  ألنّ  لها الحضور األكبر فيها ؛ ر ة كانالطريقة المباش

مباشر ة لها الؼير لى  الرؼم من أن الطريقة لبدما يقدم لبا شيوخه الذين تىق  العىم لى  أيديهم , سّيماوال الرحبلت , 

إّبه كان جزءاً من ويرجع ذلك إل  أّن السرد الحكابي كان وسيىة إل  ؼاية , فضبلً لن بكر , ن يُ ن أحضورها الذي ال يمك

 ها لى  تىك البصوص الموروثة ألنّ مقاييس السردية الحديثة كىّ جباس مختىفة , لذا ال بستطيع فرض البص مفتوح لى  أ

 ر ة لن ذلك الزمن . األخير ة تمثل زمبها ومكابها ومبلمحها الخاصة بها المعبّ 

 



 الفضاء

 

  -دخل : مُ 

 

يحوي أفعال الشخصيات وتتحرك داخىه تكمن أهمية الفضاء بوصفه األطار الذي       

فالفضاء أداء يشتمل لى  لبصرين سرديين هما : الزمان , هاكىّ العباصر الّسردية 

كما يتحققان داخل البص مخىوقين ومحورين من لدن  هما في الواقع , بلمكان ال كما وال

هباك و,  (ٔ)اوي , ومسهمين في تخصيص واقع البص , وفي بسج بكهته المميز ة الرّ 

" يرتبط األدب والفضاء بعبلقتين : األول  تكويبية قابمة  لبلقة بين األدب والفضاء إذ

وتكمن متعة ,  (ٕ)مضموبية قابمة في موضوله " في تكوين الّبص األدبي , والثابية 

ز األدب في خىق فضاٍء فيه مساحة واسعة لىخيال وال سّيما في الحكايات ؛ ألّبه الحيّ 

وإّن الفضاء في الحكاية يمثل " مجمولة من , (ٖ)الذي يحوي المكوبات السردية كىّها 

فيه األحداث العبلقات الموجود ة بين األماكن والوسط والديكور الذي تجري 

والشخصيات التي يستىزمها الحدث , أي الشخص الذي يحكي القصة والشخصيات 

التي تروي وأقوالها بمعب  أن الفضاء يشمل أفعال الشخصيات ,  (ٗ)المشاركة فيها " 

ويتحدث جيرالد بربس لن الفضاء بقوله " من المستحيل الحكاية والمشاركة فيها , 

 ن ــويــكـدون تـداث بــة من األحـلمىياً سرد سىسى

_____________________________ 

 . ٕ٘جبرا :  إبراهيميبظر : الفضاء الروابي لبد جبرا  (ٔ)

 . 1ٕٔمعجم مصطىحات بقد الرواية :  (ٕ)

 . ٖٙٔيبظر : ببية الحديث الببوي ) دراسة ببيوية( أطروحة دكتوراه : ( ٖ)

 . ٖٔالشخصية ( : ببية الشكل الروابي ) الفضاء , الزمن , ( ٗ)

 



 

, لذلك ال بّد  (ٔ)بين القص والمروي " مجمولة زمبية أو إبشاء لبلقات مىزمة زمبياً 

ــوع جمـوأشمل من المكان , إّبه مالفضاء أوسع ف, من مكان وزمان تروى فيه األحداث 

سواء تىك التي تّم تصويرها  األمكبة التي تقوم لىيها الحركة السردية في سيرور ة الحكي

 , (ٕ)حركة حكابية  بشكل مباشر , أم تىك التي ُتدرك بالضرور ة وبطريقة ضمبية مع كلّ 

الزمان بالمكان " ؼّير كثيراً من بظر ة السرد إل  المكان , فىم يعّد مجرد  ارتباطوإّن 

ص , وخاصًة لى  مستوى بصو, بل بدأت في الظهور صورته العضوية ىحوادثإطار ل

ر فيها ـّر ة يظهـّل مـراً لن حالة سردية شديد ة الخصوصية في كبحيث صار معبّ السرد, 

ألم من المكان , ألّبه يشير إل  بوصفة مجموع األمكبة هو " الفضاء ف , (ٖ)ي الّسرد "ـف

ً ... " د وألمق من التحديد الجؽرافي , وإما هو أبع ّد الفضاء فىم يعُ  , (ٗ)ن كان أساسيا

الشخصية , الزمان , المكان ( بل الذي يحوي العباصر السردية ) الحدث ,  األطار

وي كابت متون الرحبلت األبدلسية تح ولّما , مبها كتسب قيمة لبر ابدماجه بكّل واحدٍ إ

األحداث والشخصيات لى  الكثير من األمكبة واألزمبة وبالضرور ة أيضاً تحوي لى  

ات في متون هذه الرحبلت أكبر من ّن الفضاءلذلك فإلها من أطار يحتويها , والتي البّد 

من العبصرين السرديين وهما )  ن تعّد وهذا ما ستبيبه الدراسة في هذا الفصل لكلّ أ

    التراثية . مكان ( في هذه المتون السرديةالزمان وال

_______________________   

 . ٙٗلىم السرد الشكل والوظيفة في السرد :  (ٔ)

 . ٗٙ: ببية البص السردي :  يبظر( ٕ)

 . ٔٗٔالزمن البولي وإشكاليات البوع السردي : ( ٖ)

 . ٕٓٗقال الّراوي ) الببيات الحكابية في السير ة الشعبية ( : ( ٗ)

 

 



 المبحث األول

 الزمان

أحد الركابز األساسية التي تستبد  ن أهمية كبير ة في البص السردي , فهواإّن لىزم     

مكن ن في الّبص السردي تكشؾ لن القرابن التي يالىيها العمىية السردية , فدراسة الزم

ن " زمن أل ؛(ٔ)ن في العمل الحكابي اشتؽال الزممن خبللها الوقوؾ لى  كيفية إ

وقت بفسه " ؛ إذ يمكن في الحكاية أن تجري حوادث مختىفة في الالحكاية متعّدد األبعاد 

بص سردي  كتب أيّ ن يُ ها , وال يمكن أ, فالزمن هو من يجمع العباصر السردية كىّ ( ٕ)

لبصراً , ومن هبا تؤتي أهميته بوصفه خرر في العباصر السردية األُ ه يإثألبّ من دوبه 

, من خبلل مفعولها لى  العباصر  حقيقة سابىة ال تظهر إاّل من مجرد ببابياً , فالز

         . (ٖ)لحكاية وهي تتشّكل وهو االيقاع والزمن هو ا

بقوله : "  حميد الحمدابيد.   هدوهذا ما أكّ ن أهمية ال يكتسبها المكان اوأن لىزم     

أن أروي قصة دون أن ألين المكان الذي تحدث فيه , وهل هذا المكان يمكببي جيداً 

بعيداً كثيراً أو قىيبلً لن المكان الذي أرويها مبه ؛ هذا , في حين يستحيل لىّي تقريباً أالّ 

أموقعها في الزمن بالقياس إل  فعىي السردي , ما دام لىّي أن أرويها بالضرور ة في 

أمٌر ال بمعب  أن وجود الزمن في السرد ,   (ٗ)لمستقبل " الزمن الحاضر أو الماضي أو ا

رد من دون زمن , وهذا األمر هو ما جعل الزمن أسبق من السرد , بّد مبه إذ ال يوجد س

مكان الذي تدور فيه األحداث , ن بحدد الأن بروي حكاية من دون أ ستطالةباالفإذا كان 

الزمن هو الـذي  , ألنّ ردي ـص السـالب أن بهمل العبصر الزمبي في االستحالةه من فإبّ 

 يوجــد فــي 

_____________________________ 

 . ٙٗيبظر : خطاب الحكاية :  (ٔ)

 . 1ٓمدخل إل  بظرية القصة :  (ٕ)

 . ٖٕٓ – 9ٕٕالعربي الحديث :  األدبي: المصطىح السردي في البقد  , و 8ٖالرواية , سيزا قاسم : يبظر : بباء  (ٖ)



   . 1ٗببية البص السردي :  (ٗ)

 

, وال يخف  ما لىزمن من أثر كبير في  (ٔ)في الزمن وليس السرد هو الذي يوجـد السرد 

 , وذلك ألن الّزمن األدبي , زمن إبسابي فهو زمن االبفعاالتالفبون األدبية جميعها 

ً بل هو  ,والتجارب زمن الحالة الشعورية لىمبدع , فهو ليس زمباً واقعياً أو موضوليا

 .     (ٕ)زمن ذاتي وبسبي من مبدع إل   خر فهو ؼبي بالحيا ة الداخىية 

دراسة الزمن في ستدلي م ( مجمولة من األسباب التي توقد قدمت )سيزا قاس      

 -:  (ٖ) البصوص السردية وهي

رار ــتمـقاع واالسـويق وااليـشـباصر التـىيه لـاألساس الذي تبببي لّن الزمن هو إ –ٔ

 ختيار األحداث . وإ عـابـتـوالت

 .   ة شكىها الفبي , بل هو الشكل ليبهّن الزمن هو من يمبح الحكايإ – ٕ

أَن ال يمكن لزله لن بقية العباصر السردية , وال يمكن  إّن الزمن لبصٌر ببيويٌ  – ٖ

 لبلقته معها تبلحمية  .   النّ بها , ُيدرس بمعزل ل

مظهراً من مظاهر اإلخبار الذي يتيح  الزمن بوصفه وقد تحدث ) تودوروؾ ( لن      

االبتقال من الخطاب إل  التخيل , وتثار قضية الزمن بسبب وجود لبلقة بين زمبين لبا 

ا ـــايــأهم القض: زمن العالم المقُّدم وزمن الخطاب المقّدم له , ثّم لمد إل  ذكر 

 ة ــرتبطــالم

 

______________________________ 

 . 1ٔٔ: ) الفضاء , الزمن , الشخصية ( ( يبظر : ببية الشكل الروابي ٔ)

 . 8ٖٖيبظر : المصطىح السردي في البقد األدبي العربي الحديث : ( ٕ)

 . 8ٖ  :  : بباء الرواية( يبظر ٖ



 

 

 -:  (ٔ)بدراسة الزمن من خبلل ثبلثة أبماط من العبلقات هي 

لبلقة الترتيب الزمبي : وهي العبلقة بين بظام تتابع األحداث في الحكاية مع بظام  –ٔ

ستباق ) االوم تحديد مفارقتي )اإلسترجاع (ظهورها في البص السردي , ومن خبللها يت

.) 

هذه العبلقة بقياس مّد ة الحدث من حيث األبطاء  لبلقة الديمومة أو المّد ة : وتعب  – ٕ

( والوصؾ, والحوار, والحذؾ, فيها أربع حركات سردية ) الخبلصةوالسرلة , وتبرز 

. 

 .  (ٕ): وقد تّم دراستها في مبحث الحدث  لبلقة التواتر – ٖ

 الترتٌب  –أوالً 

في الحكاية , الصبلت بين الترتيب الزمبي لتتابع األحداث  هذا المستوى يمثل       

ي ــ, والترتيب الزمب (ٖ)والترتيب الزمبي الكاذب لتبظيمها في الخطاب السردي 

و " المقاربة بين ترتيب األحداث في الّبص القصصي وترتيب تتابع هذه األحداث ــــــــه

 . (٘), بمعب  أّن " األحداث تقع بترتيب وتسرد بترتيب  خر "  (ٗ)ي الحكاية " ـف

لب ّبه تبلوال يعبي هذا أ , ير كبير في جمالية الحكايةّن التبللب باألزمبة له تؤثإ      

ّبه يعمد إل  هذا التبللب لتبدو أحداث حكايته أكثر التباطي من قبل الّراوي , بل أ

لتحقيق ؼايات فبية : كسد ثؽر ة حصىت في حيوية وجود ة في بظر القارئ , وكذلك 

بعاد المىل لن القارئ , فيعمد إل  قطع السرد " ليعود إل  وقابع لىتشويق وإأو البص 

ضاً ــتؤتي سابقة في ترتيب زمن السرد لن مكابها الطبيعي في زمن القصة ...وهباك أي

  ـة استبـــاقكابيـإم

____________________________ 



 . ٓ٘ – 1ٗيبظر : الشعرية :  (ٔ)

 وما بعدها .   9ٙ:  يبظر : الفصل الثابي  , المبحث األول مبه  (ٕ)

 . ٙٗ( يبظر : خطاب الحكاية : ٖ)

 . 1ٓ( مدخل إل  بظرية القصة : ٗ)

 . 1ٕ( خطاب الحكاية : ٘)

 

ن إل  وقابع قبل أوان حدوثـها الطبيعي في زماألحداث في الّسرد بحيث يتعرؾ القـارئ 

ن تـكون ّمـا أالزمبية ( وهي إ ) المفارقاتبـ ويسميها جيرار جبيـت ,  (ٔ)القصة " 

 .   (ٔ)ستباقاً سترجالاً , أو أن تقفز إل  المستـقبـل فتسم  اإلــ  الماضي فتسم  ا اً أرتـداد

  سترجاع : اال  - أ

سترجاع من التقبيات الزمبية التي لها أهمية في العمل السردي , فالراوي في يعّد اال     

ود إل  الخىؾ في حركة مام ليعأيوقؾ لجىة الزمن المتبامي إل  هذه التقبية السردية 

ن ــلى  كّل ذكر الحق لحدث سابق لىبقطة التي بحن فيها مق " ــارتدادية , فهو يطى

, في الحكاية التي هو بصددها  اً أو بعيد اً قريب ياً ماضكي يستذكر , وذلك ل (ٕ)القصة " 

استعاد ة أحداث وقعت في  هشكال المفارقة السردية يتم فيسترجاع هو شكل من أواال

الزمن الماضي , ويحدث حين يترك الراوي مستوى السرد األول ليعود إل  بعض 

هذه التقبية دت وقد ور , (ٖ)األحداث الماضية ويسردها في لحظة الحقة لحدوثها 

,  (٘), واالستحضار  , والىواحق(ٗ)سترجاع  , واالستذكار   ة مبها : االدّ بتسميات ل

الّراوي في هذه التقبية إل  " الصيؽة الماضية , لكوبه يسرد جؤ ــويى,  (ٙ)واالرجاع 

 أّن هذه  أحداثاً ماضيـة , لىـ 

________________________________ 

 . 1ٗببية البص السردي :  (ٔ)

 . 11, و تحىيل الخطاب الروابي :  1ٗ: ببية البص السردي  , و 1ٗيبظر : خطاب الحكاية :  (ٕ)



 . ٔ٘خطاب الحكاية :  (ٖ)

 .  8ٗ, و الشعرية :  ٕٙ, والبباء الفبي في الرواية العربية ) بباء السرد ( :  8٘زا قاسم : بباء الرواية , سييبظر :  (ٗ)

, المصرية مجىة فصول لبد العال بو طيب , ,  الزمن في البص السردي وإشكالية ,  1ٙيبظر : مدخل إل  بظرية القصة :  (٘)

 . 1ٔٔالسرد مدخل إل  بظرية السرد :  , ولىم  ٖٗٔ: م  99ٖٔ,  ٕ, العدد  ٕٔالمجىد 

 .  11( يبظر : تحىيل الخطاب الروابي : ٙ) 

 

 

, وذلك من حيث حضور الراوي ومشاركته في  (ٔ)لطريقة السرد " الصـيػ تتؽـير وفقـاً 

 . لها األحداث أو أّبه كان مشاهداً وراصداً 

سترجاع بشؤ " مع المبلحم القديمة ولكبه تطور وقد ذهب أحد الباحثين إل  أّن اال    

" من  وذهب باحث  خر إل  إّن هذه التقبية أستحدثت,  (ٕ)الفبون السردية " بتطور 

الروايات البوليسية التي تقدم لبا الجريمة في بداية القصة , ومن ثّم يدلوبا الراوي إل  

, إالّ أّن الباحث يرى أّن هذه التقبية  (ٖ) العود ة إل  الوراء لمعرفة اسبابها ومرتكبيها "

بشؤت مع بشوء الفبون السردية ومبها الحكاية التي هي في أكثر االحيان لبار ة لن ذكر 

ال بّد من استذكار الماضي في الحكاية لكي  إذأحداث ماضية من خبلل تقبية الوصؾ , 

  .يوصل الراوي الفكر ة أو المؽزى مبها 

 -سترجاع لى  قسمين هما : ويقّسم اال

 

 سترجاع الخارجً : اال – 1

 , ويىجؤ إليه الراوي لملء (ٗ)سترجاع األحداث إل  ما قبل بداية سردها اوهو       

سّد ثؽر ة حصىت في البص الفراؼات الزمبية التي تسالد لى  فهم مسار األحداث , أي 

ذه ــــوه , (٘) تـــإقــق مــــابــقاط ســــسؤخر إلـدراج متــواستالحكابي,

 ـات سترجـالـاال



_______________________ 

 . ٕٗبباء الزمن في الرواية المعاصر ة :  (ٔ)

 . 9ٕٔم  .  ن :  (ٕ)

 . 8ٗالببية السردية في شعر بزار قبابي :  (ٖ)

 . ٖٙ, ويبظر : الزمن البولي وإشكاليات البوع السردي :  8٘بباء الرواية , سيزا قاسم :  يبظر : (ٗ)

 . 19 -18بظرية القصة :  إل يبظر : مدخل  (٘)

 

 

ألّن ة أن تتداخل مع الحكاية األول  , ال توشك في أّي لحظّبها خارجية ألمجرد " 

وظيفتها الوحـيـد ة هــي إكمال الحكاية األولـ  لـن طـريـق تـبـويـر القـارئ بخصوص 

ويكون هذا البوع من االسترجالات خارج زمن الحكاية ال ,  (ٔ)هذه السابقة أو تىك " 

خبار األساسية , بّما يإت  بها لتزيد من توضيح اإلوفق قصة الحاضر , وإلى  تسير 

وفق خط زمبي خاص بها ال لبلقة له بخط سير األحداث في لى  وهي بهذا تسير 

لتي حدثت قبل بدء الحاضر السردي التي الحكاية , وهو يمثل الوقابع الماضية  ا

ثباء سرده لحكايته وتعّد زمبياً خارج الحقل الزمبي لؤلحداث يستدليها الراوي في أ

يرتبط بعبلقة لكسية مع سترجاع الخارجي , وإن اال (ٕ)السردية الحاضر ة في الحكاية 

سترجاع زمن الىحظة الحكابية اتسع حجم االما ضاق وتقىص , فكىّ  (ٖ)الزمن السردي 

 الخارجي , وذلك من خبلل االبفتاح لى  ما هو قبل الىحظة الحكابية الحاضر ة .

ها والداخىية ومن سترجالات الخارجية مبوقد حفىت متون الرحبلت األبدلسية باال     

ويكون في جزابر بحر  سترجاع الخارجي ما رواه الؽرباطّي بقوله : "لى  االاألمثىة 

ذكر ذلك الجاحظ في الصين طابر يعرؾ بالّرخ يكون جباحه الواحد لشر ة  الؾ باع , 

ممن سافر إل  الصين كتابه ) الحيوان ( وكان قد وصل إل  المؽرب رجل من التجار 

لظيمة , وكان لبده أصل ريشة بؤموال  مؽربفي البحر وأقام مّد ة , ووصل إل  بىد ة ال

من جباح الّرخ , وكان يسع فمها قربة من الماء , كان الباس يتعجبون من ذلك وكان 



يعرؾ الّرجل بعبد الّرحيم الّصيبي , وكان يحدث بالعجابب , فذكر أّبه سافر في بحر 

والحطب ؤخذوا الماء الصين وألقتهم الّريح إل  جزير ة لظيمة فخرج إليها أهل الّسفيبة لي

بها , فىّما دبـوا ـقبة لظيمة ألى  من مابة ذراع لها لمعان وبريق فتعجبوا م, فرأوا فيها 

 مـبها وإذا

____________________________________ 

 .  ٔٙخطاب الحكاية :  (ٔ)

 . 9٘ٔيبظر : الزمن في الرواية العربية :  (ٕ)

  . 9٘ٔيبظر :    م  .  ن  :  (ٖ)

وس والخشب والحجار ة حت  ابشقت لن يضربوبها بالفإهــي بـيــض الـّرخ فـجعــىوا 

فرخ الّرخ كؤّبه جبل فتعىقوا بريش جباحه فجّروه , فبفض جباحه فبقيت هذه الريشة لبد 

 .  (ٔ) ؼىمابي خرج أصىها من لحم جباحه ولم يكمل بعد خىقه "

سترجالية ومما دفعه   الوراء في حركة ايعود ببا الّراوي في هذا الّبص السردي إل     

ردي يرتبط بعبلقة لكسية مع السّ  الزمن نّ ىحظة الحكابية الحاضر ة ألإل  ذلك ضيق ال

سترجاع الخارجي , فدلاه إل  االرتداد لىوراء ليخبربا باّن طابر الّرخ قد ذكره اال

الرجل التاجر خرى ليذكر لبا خبر ه ) الحيوان ( , ثّم يسترجع مر ة أالجاحظ في كتاب

خبر ريشة من جباح طابر الّرخ  أصلالذي لبده دل  بـ ) لبد الّرحيم الّصيبي ( الذي ي

لىوراء ويخبره بقصة  ل لىقارئ هذه الحكاية اذا لم يرجع ن يوصوي ال يمكن أا, فالرّ 

البيضة التي خرج مبها فرخ هذا الطابر , وكيؾ تّم الحصول لى  ريشة من جباحه , 

كان لىخىؾ لكي ال يحس القارئ باّن هباك ثؽر ة في البص الحكابي , ولما  اوي لادفالرّ 

ن يتدخل في مجرياتها فقد زادت الصيػ الدالة لى  دون أمن الّراوي راصداً لؤلحداث 

      مرات في هذا البص .   , فقد تكّرر الفعل )كان ( ست  (ٕ)الماضي في هذا البص 

بعد  –جبير بقوله : " ومن جبال مكة المشهور ة  ما رواه ابن  -أيضا   -ومبه        

) جبل حّراء ( , وهو في الشرق , لى  مقدار فرسخ أو بحوه ,  –جبل أبي قبيس 

ي القبة . وهو جبل مبارك , كان الّببي ) لى  مب  , وهو مرتفع في الهواء لالمشرؾ 



ال له الّببي )صى  هللا صى  هللا لىيه وسىم ( كثيراً ما يبتابه ويتعبد فيه , واهتز تحته فق

لىيه وسىم ( : ولكن حّراء , فما لىيك إالّ ببي وصديق شهيد... وأول  ية بزلت من 

 .   (ٖ)  الببي ) صى  هللا لىيه وسىم ( بزلت في الجبل المذكور " ـــــالقر ن لى

___________________________ 

 . 1ٔ, ويبظر : م . ن :  11:  اإللجابوبخبة  األلبابحفة ت (ٔ)

 . ٕٗيبظر : بباء الزمن في الرواية المعاصر ة :  (ٕ)

 . ٙٓٔرحىة ابن جبير :  (ٖ)

      

      

يتحدث الّراوي الرحالة ابن جبير في هذا الّبص لن جبل حّراء , وفجؤ ة يرتد       

ول محمد ) سد فيه الرليذكر لىقارئ أّن هذا الجبل كان كثيراً ما يتعب اوي إل  الوراءالرّ 

ويورد لىقارئ حديث الببي األكرم لبدما اهتز الجبل تحته ,  له وسىم (صى  هللا لىيه و 

وبىحظ بؤّن الفارق الزمبي بين زمن الىحظة السردية وزمن االسترجاع طويل جداً , 

جبير في القرن وهو الفارق بين حيا ة الرسول قبل الهجر ة الببوية الشريفة وحيا ة ابن 

سترجاع هبا خارج الىحظة الحكابية أي أّن الّراوي ترك الحديث سادس الهجري فاالال

له وسىم ( فيه كر تعبد الببي ) صى  هللا لىيه و لن جبل حّراء وأخذ لى  لاتقه ذ

أو  الستحضارتطور األحداث ولاد إل  الوراء  اوي مجرىالرّ  أوقؾوحديثه لبه , فقد 

, لؽرض مل الفراؼات الزمبية التي  (ٔ)أحداث وقعت في الزمن الماضي  ستذكارإ

 . حصىت في الحكاية , ولىربط بين ما يتحدث لبه وتىك الحوادث بؽية إفاد ة المتىقي 

في معرض حديثه لن زيارته لىمعالم الديبية   ما رواه القىصاديّ  -أيضاً  –ومبه      

لموالد ؼير مّر ة , ومبها موضع مولده ) صى  وزربا بمكة المشرفة افي مكة بقوله :" 

هللا لىيه وسىم ( , ومولد لىي ) رضي هللا لبه ( , وداره ) لىيه السبلم ( , وبه مولد 

فاطمة وقبة الوحي ومسجده ) صى  هللا لىيه وسىم ( ... ودار الخيزران وبه بيت أكثره 



ون بالعباد ة أول اإلسبلم يختف محفور من الحجر , وبه كان الصحابة ) رضي هللا لبهم (

الصخر ة التي أذن لىيها ببلل بن حمامه , وهو أول أذان شرلي في  رأسه, ولى  

               . (ٕ)" اإلسبلم 

رد األول ليعود إل  ذكر بعض يترك الّراوي في هذا البص الحكابي مستوى السّ     

الثؽرات التي قد تحصل سد يل الىحظة الحكابية الحاضر ة  األحداث الماضية ويسردها في

د لن زمن الىحظة ود إل  زمن بعيــالتي ذكرها تعجميعها في البص , فالمواضع 

 ة ـالسردي

______________________________ 

 . ٖٗٔ,  ٕ, ع  ٕٔ, مج المصرية الزمن في البص السردي , لبد العال بو طيب , مجىة فصول  إشكاليةيبظر :  (ٔ)

 . 9ٕٔ,  9ٗٔويبظر : رحىة ابن جبير : ,  ٓٗٔ – 9ٖٔ:  رحىة القىصاديّ  (ٕ)

 

 الّراوي البيت الذي كان الصحابة يــخـتـفـون فيـه لىعباد ة في أول بيضة اإلســبلم فيذكر 

ي  زمن الرسول ) صى  هللا ن لىيها ببلل أول أذان شرلي فويذكر الصخر ة التي اذّ 

له وسىم ( , فالّراوي حاضر في أحداث السرد األول ومشارك فيها فىذلك " لىيه و 

, فما  (ٔ)زادت الصيػ المضارلة الدالة لى  الحاضر والمستقبل لى  الصيػ الماضية " 

طار الحكاية األول  من أمور وأحداث خارج إ يرويه الراوي أوال يختىؾ لّما يعود إليه

في صهر المسافات السردية وملء الفراؼات  سهمأفي البصوص السابقة  فاالسترجاع, 

 األحداث المهمة .   واستذكار

 

    -:  الداخلًسترجاع اال – 2
 

 رجعات , وهي (ٕ) ىحكاية األول قع ضمن الحقل الزمبي لسترجاع الذي يوهو اال     

يتوقؾ فيها تبامي السرد صعوداً من الحاضر بحو المستقبل ليعود إل  الوراء ) الماضي 



يتجاوز مداها حدود  لتي تركها السارد خىفه شريطة إاّل ( قصد ملء بعض الثؽرات ا

رض السرد لخطر زمن المحكي األول , لبصل لما هو أقدم وأسبق من بدايته , مما يع

ن ال يتعدى مداها " أ ات سترجالط في هذا البوع من االويشتر,  (ٖ) التكرار والتداخل

يختص هذا البوع باستعاد ة أحداث ماضية ولكبها الحقة لزمن بدء الحاضر بقطة البداية 

التؽطية المتباوبة  ل السردي وتقع في محيطه وبتيجة لتزامن األحداث يىجؤ الّراوي إ

 . (ٗ)حيث يترك شخصية ويصاحب أخرى ليؽطي حركتها وأحداثها " 

_____________________________________________________ 

 . ٕٗبباء الزمن في الرواية المعاصر ة :  (ٔ)

 . 1ٖ: الزمن البولي وإشكاليات البوع السردي :  , و ٔٙيبظر : خطاب الحكاية :  (ٕ)

مجىة  لبد العال بو طيب , الزمن في البص السردي , وإشكالية,  9ٕوالبقد األدبي في البظرية والممارسة :  ةاأللسبييبظر :  (ٖ)

 . ٖٗٔ,  ٕ, ع ٕٔ, مج المصرية فصول 

 . 99ٔالزمن في الرواية العربية :  (ٗ)

 

بة ـ  مديـت إلرباطّي بقوله :" دخىسترجاع الداخىي ما رواه الؽومن األمثىة لى  اال     

سبة أربع ولشرين وخمسمابة , وبزلت لبد القاضي اإلمام أبي اليسر لطاء بن  *أبهر

ببهان , وكان من أصحاب الشيخ اإلمام أبي إسحاق الشيرازي , وكان رحمه هللا لالماً 

فاضبلً صالحاً كريماً , فتذاكربا يوماً لجابب الدبيا فقال : إّن في أرضبا لجباً لم يشاهد 

أروشان , فيها جبل يقال له كوه رستم , فيه ؼار يسم  ؼار  مثىه , لبدبا قىعة تسم 

رستم في ألى  الؽار ثقب كفم كوز إذا دخل اإلبسان إل  الؽار يجد في ذلك الثقب حزمة 

من قضبان لددها خمسة لشر قضيباً , ال يدرى من أي خشب هي , مشدود ة بخيط ال 

د يعقد مثىها , وإذا أخذ يدرى من أي شيء هو , وإذا حىىت تىك العقد ة ال يقدر أح

اإلبسان تىك الحزمة وخرج بها من الؽار سقطت حزمة أخرى , وإن أخذها ألؾ مّر ة 

وأخرجها من الؽار سقطت ؼيرها , فقىت : ليس الخبر كالمعايبة , فىّما رأيت ذلك 

العجب قىت : باولبي أبت هذه الحزمة واكتب لي بخطك هذه الحكاية والمباولة ففعل 

لىيه ولبدي خطه , وما زال كّل من سمع ورأى القضبان من كبار االبمة رحمة هللا 



مبها قضيباً حّت  بقي لبدي واحد , فقسمته بيبي وبين مـن كبـت أحتشـمه وأخــذ  يؤخذ

 .  (ٔ)الخيـط أيـضـاً " 

سترجاع الداخىي لى  لسان الشخصية الربيسة الّراوي هبا في هذا الّبص إل  االلجؤ      

 ن فيها لىقارئ لجيبة من لجابب الدبيا التي تذاكر فيها كّل من الرحالة الؽرباطيّ التي بيّ 

قبول أو تصديق هذه  والقاضي لطاء بن ببهان , ويبدو أن الّراوي كان متردداً في

سترجاع الداخىي لؽرض ترتيب ه , فقد لمد الّراوي إل  االن ر ها ببفسأالعجيبة إل  

سترجاع أّن " حقىه , ومما يبلحظ لى  هذا االلقريب األحداث والعود ة إل  الماضي ا

 .  (ٕ)الزمبي متضمباً في الحقل الزمبي لىحكاية األول  " 

____________________________ 

 .  ٕٙ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

خمسة لشر فرسخاً : الروض  )*(  أبهر : بىد ما بين قزوين وزبجان , من قزوين إليها اثبا لشر فرسخاً , ومبها إل  زبجان  

 . 1في خبر األقطار :    المعطار 

 . ٔٙخطاب الحكاية : ( ٕ  (

 

ا ـيها فـبلبد وصوله إل  القاهر ة بقوله : " ورأي القىصاديّ ما رواه  –أيضاً  –ومبه      

األمور واألحوال , ما ال يعّده الحصر والقياس , من كثر ة الخىق وازدحام الّباس , من 

امع األزهر , ووجدت هباك بعض الفضبلء واألخيار من أهل المؽرب , وبعد وبزلت بج

ذلك وقع اجتمالبا بصاحببا الفقيه الفّذ في وقته ذي العىوم الفابقة والمعابي الرابقة أبي 

, لم أر مثىه في تحصيل العىوم وتحقيقها ,  خذ في كّل لىم بؤوفر  (ٔ)الفضل المشذالي 

بصيب , وضارب فيه بسهم مصيب , وتذاكربا أزماباً مضت لبا بتىمسان , ويا لها من 

 . (ٕ)ليالي وأيام , مع أشياخ وساد ة ألبلم " 

ة وله لمديباألحداث التي مّر بها لبد وص الة القىصاديّ يستذكر الّراوي الرحّ       

ه الذي جمعه مع صاحبه الفقيه أبي الفضل المشذالي , وهو بهذا القاهر ة ويخبربا بىقاب

سترجاع وهي ألطاء معىومات لن ماضي االسترجاع حقق وظيفة من وظابؾ اال

الة بفسه هو من قام بهذا , فالرحّ (ٖ)لبصر من لباصر الحكاية وهي الشخصية 



مبياً, ثّم يسترجع ي مديبة القاهر ة ترتيبا زف , وقد رتب األحداث التي مّر بهااالسترجاع

األيام التي جمعته ماً مضت لبا بتىمسان ( ويحن لهذه ه ) وتذاكربا أيامر ة أخرى بقول

 الة القىصادي لبار ة أخرىبساد ة وأشياخ لظام ومبهم الفقيه المشذالي , ثّم يورد الرحّ 

مسان مع أشياخبا مبهم سترجاع داخىي وهي قوله " وتذاكربا أزماباً سىفت بتىفيها ا

 ببعض األصحاب . , قالها لبد لقابه (ٗ)واألليان " 

____________________________ 

هـ  , يبظر : رحىة  8ٙ٘ هـ  وتوفي بحىب بحوالي سبة  8ٕٓوهو محمد بن محمد بن أبي القاسم المشذالي البجابي ولد سبة  (ٔ)

 . 1ٕٔالقىصادي هامش صفحة  

 . 1ٕٔ – ٕٙٔ:  رحىة القىصادي (ٕ)

 . 18يبظر : مدخل إل  بظرية القصة :   (ٖ)

  .  ٖٗٔرحىة القىصادي :  (ٗ)

 

 االستباق :    –ب 

, والسابقة   (ٔ)ّن لهذه التقبية السردية لّد ة تسميات مبها : االستباق , واالستشراؾ إ     

وؼيرها , ويعّد االستباق الركيز ة المحورية في الببية السردية , وهو " ,  (ٕ), والسوابق 

تدالي األحداث المستقبىية التي لم تقع بعد واستبقها الّراوي في الزمن الحاضر ) بقطة 

الّراوي الصيػ الدالة لى   في الىحظة اآلبية لىسرد , وكثيراً ما يستعملالصفر ( أو 

م تقع بعد لى  إّن هذه الصيػ تتؽير وفقاً لطريقة السارد المستقبل لكوبه يسرد أحداثاً ل

وفق هذه التقبية السردية يتببؤ لّما سيحدث في المستقبل لى  ,  فالّراوي  (ٖ)الّراوي " 

القريب أو البعيد , ولكن ما يتببؤ به ليس واجب التحقق فربما يحدث وربما ال يحدث , 

, واالستباق  االسترجاعل  األمام بعكس واالستباق " هو مفارقة زمبية سردية تتجه إ

تصوير مستقبىي لحدث سردي سيؤتي مفصبلً فيما بعد إذ يقوم الّراوي باستباق الحدث 

القارئ بالتببإ واالستشراؾ ما  بؤحداث أولية تمهبلً لآلتي وتوماالربيسي في السرد 



ا سوؾ يقع صراحة لن حدث ميمكن حدوثه أو يشير الّراوي بإشار ة زمبية أولية تعىن 

 , ولبلستباق لد ة وظابؾ مبها : (ٗ)في السرد " 

 .                        الّراوي طرؾ من لسردها اإللداد يجري,  الحقة ألحداث التوطبة -

 . بوقولها التكهن أو ما حادثة توقع لى  القارئ حمل  -

 

وخطاب  ,  ٕٖٔوببية الشكل الروابي :  ,  1ٙيبظر : مدخل إل  بظرية القصة : , و ٘ٙاسم : يبظر : بباء الرواية , سيزا ق (ٔ)

 . 1ٙالحكاية : 

 . 1ٔٔ, ولىم السرد مدخل إل  بظرية السرد :  8ٗيبظر : الشعرية :  و,  1ٙيبظر : مدخل إل  بظرية القصة :  (ٕ)

 . 11وابي : تحىيل الخطاب الريبظر : , و  ٙٙبباء الزمن في الرواية المعاصر ة :  (ٖ)

 . ٕٔٔالزمن في الرواية العربية :   (ٗ)

 

  

 

 تؤتي كإلبلن لّما ستإول إليه مصابر الشخصيات .                              -

 . (ٔ) تؤتي لسد ثؽر ة حكابية سوؾ تحدث في المستقبل أي في وقت الحق -

 قسمين هما ) االستباق الخارجي ( و ) االستباق الداخىي ( . ويقسم االستباق بين

 االستباق الخارجً : – 1

وهو االستباق الذي من الممكن ان يتحقق في المستقبل البعيد وهو " لبار ة لن      

استشرافات مستقبىية خارج الحد الزمبي لىمحكي األول لى  مقربة من زمن السرد أو 

زمن الحكاية وزمن  يفصل بين اً زمبي اً , بمعب  أن هباك حدّ  (ٕ)الكتابة دون أن يىتقيا " 



ن يكون بيبهما تبلقي , واالستباق الخارجي " هو ذكر حدث قبل مجيء السرد من دون أ

 .     (ٖ)أوابه بشرط أن يتجاوز مداه الزمبي بقطة البهاية " 

بقوله : " أّن  الخارجي ما رواه الرحالة الؽرباطيّ االستباق  ومن األمثىة لى      

بختبصر رأى رإيا فبسيها , فسؤل لبها دابيال , فقال له دابيال : رأيت شجر ة لظيمة 

لها سبعة أؼصان , لى  كّل ؼصن من أؼصابها من أبواع الحيوابات , ما ال يعد وال 

يحص  , ثّم رأيت مىكاً بزل من السماء , فبزع أؼصان تىك الشجر ة وتركها جذلاً قابماً 

بختبصر :هذه رإيا , فما تؤويىها ؟ فقال له دابيال : أّما الشجر ة فإّبها أبت ,  . فقال له

وأول  لى  صور ة حيوان كان لى  تىك الشجر ة , وتبق  سبع سبين , وأّن هللا سيمسخك

و خر ما تمسخ لى  صور ة الذبابة , ثّم ترجـع قصــرك ما تمسخ لى  صور ة العقاب , 

 ويــردك هللا 

_______________________________ 

 . ٕٖٔ: ) الفضاء , الزمن , الشخصية (يبظر : ببية الشكل الروابي  (ٔ)

 . ٖ٘ٔ:  ٕ, ع  ٕٔ, مج المصرية , لبد العال بو طيب , مجىة فصول الزمن في البص السردي  إشكالية (ٕ)

 . 11, ويبظر : تحىيل الخطاب الروابي :  9ٙٔالزمن في الرواية العربية :  (ٖ)

 

 . (ٔ)التي كبت لىيها وتإمن بي ثّم تموت من ليىتك " لى  صورتك 

في بداية هذا البص السردي يسترجع الّراوي ويخبربا بحكاية الرإيا التي ر ها      

ّم أراد بختبصر من الببي , ث سؤل لبها الببي دابيال فسردها لهالمىك بختبصر وبسيها ف

بذكر أحداث لم تقع بعد أو لم  وهبا يبدأ االستباقن يخبره بتؤويل هذه الرإية , دابيال أ

فتراضات " شكل حىم مببا , أو ببإ ة , أو إ االستباق هبا لى  ان حدوثها , فجاءزم يؤتِ 

هللا , وهذا الحىم تّم تؤويىه من قبل ببي  (ٕ)صحيحة أو ؼير صحيحة بصدد المستقبل " 

يت فقال له دابيال " إذا رأ مة المسخوهو ) دابيال ( وقد سال بختبصر بدوره لن لبل

 (ٖ)خضر ة الريش لى  ذرالك , فاستخىؾ اببك لى  مىكك حّت  تعود بعد سبع سبين " 



, وفعبل تّم لبختبصر ما قال له دابيال وان هذه الببو ة من قبل الببي المرسل من قبل هللا 

ىك خبر المزمن وقوع األحداث وأ سبحابه وتعال  واجبة التحقق , فقد استبق الببي

بارلاً في استخدام تقبيتي  -في هذا البص الحكابي  -بتفاصيىها , وكان الّراوي 

ال ـعـستخدم األفعال الدالة لى  الماضي واألفجاع واالستباق في البص بفسه فقد استراال

, والمتعة من االستباق في هذا  ( ) سيمسخك: ه ـــــــمستقبـل ومبها قولى  الة لـلالدا

لى  توقع حادث االستباق , أو التكهن بمستقبل الشخصية في الحكي البص حمل القارئ 

 . 

بقوله : " ومن فضابل البيت الشريؾ ما  الة البىويّ ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه      

من  خّصه هللا تعال  به من ببر زمزم وما جعىه هللا في هذا الماء من الفوابد والمبافع لكلّ 

شرب مبه , فمن ذلك ما رواه ابن العباس رضي هللا لبه , قال رسول هللا صى  هللا لىيه 

وسىم : التضىع من ماء زمزم براء ة من البفاق , ومبها ما رواه الضحاك بن مزاحم , 

ذهب بالحم  واّن ماءها يُ  قال : بىؽبي اّن التضىع من ماء زمزم براء ة من البفاق

 داع, وأن ـوالص

___________________________ 

 . 9ٗ- 9ٖ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 . 89ٔبظرية المبهج الشكىي :  (ٕ)

 . ٕٙ, ويبظر : م . ن :  9ٗ:  اإللجابوبخبة  األلبابحفة ت( ٖ)

  

 (ٔ)من البيل والفرات " االطبلع  فيها يجىو البصر وابه سيؤتي زمان تكون فيــه ألــذب 

. 

في محىه حيث اّن  مستقبل ماء زمزم وكان هذا التببإ الّراوي في هذا الّبص تببؤ لن    

خارجي هبا هو ألذب من ماء بهري البيل والفرات , وجاء االستباق ال اآلنماء زمزم 

بمستقبل حدث ما من خبلل اإلشارات واإليحاءات  اإلبباءليخبربا الّراوي لن " 



والرموز األولية , تمبح القارئ إحساساً بؤّن ما يحدث في داخل الّبص من حيا ة وحركة 

ولبلقات , ال يخضع لىصدفة , وال يتم بصور ة لرضية , وإّبما يمتىك الّراوي خطة 

ماء زمزم ورد لن  , وبما أّن خبر فابد ة (ٕ)وهدفاً يسع  إل  بىورتها في الّبص " 

 فهو خبر واجب التحقق , وقد استعملالرسول محمد ) صى  هللا لىيه واله وسىم ( 

الّراوي في هذا البص الصيؽة الدالة لى  المستقبل البعيد وهي قوله ) سيؤتي زمان 

.....( وفيها اخبربا بحدث مستقبىي وهو لذوبة ماء زمزم , وشكل هذا الحدث استباقاً 

دى الزمبي لىمحكي األول وهو فابد ة ماء زمزم , وقد تحقق هذا الحدث وقع خارج الم

بعد زمن الحاضر السردي , وأّن هذا التوقع والتطىع إل  ما هو  ت هو الوظيفة األصىية 

 .  (ٖ)واألساسية لبلستباقات بؤبوالها المختىفة 

) رضي هللا  بقوله :" روي لن لابشة أم المإمبين ما رواه البىويّ  –أيضاً –ومبه     

لبها ( قالت : قال الببي  ) صى  هللا لىيه وسىم ( سيبقطع الجهاد والرباط من المشرق 

والمؽرب إالّ من جزير ة بالمؽرب يقال لها األبدلس الذي يرابط بها لى  ساحل بحرها 

من وراء لور ة المسىمين أفضل من شهيد يتشحط في دمه ... خرج رسول هللا ) صى  

سىماً , فقيل له : لى  من ( يوماً من المسجد فؤشار بيده تىقاء المؽرب مُ هللا لىيه وسىم 

ال لها ـتسىم يا رسول هللا , قال : لى  أباس من أمتي يكوبون في هذا المؽرب بجزير ة يق

 األبدلــس 

________________________________ 

 . ٙٓٔتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

 .  ٖٕٔاية العربية : الزمن في الرو (ٕ)

 . ٖٖٔ: ) الفضاء , الزمن  , الشخصية (يبظر : ببية الشكل الروابي  (ٖ)

 

هذا الدين رباط يوم فيها أفضل من رباط لامين في ثؽور ؼيرها  خـر مـا يـبتشـر إليها 

شهيد ... قيل يا رسول هللا بم بال أهل األبدلس هذه الفضيىة , قال :  حّيها مرابط وميتها

المحيا والممات وأّبي بجهادهم ورباطهم فيها وبؤخذهم مذهب أهل المديبة خير أمتي في 



) صى  هللا لىيه وسىم ( , طوب  لمن  : الّ يبتىيهم ببدلة حت  يىقوببي , وقالسؤلت هللا إ

 .  (ٔ)بدلس ويرابطون في ثؽورها في  خر الزمان ..." أدرك زماباً يدخل اإلسبلم األ

له وسىم ( ن الرسول محمد ) صى  هللا لىيه و الّراوي هذا البص بحديث ل ابتدأ      

لن حدث مستقبىي وذلك بؤّن الجهاد والرباط سيبقطع في المشرق والمؽرب  إخبارفيه 

القارئ , وال وجود لعبصر  إالّ من األبدلس , فاالستباق هبا ال يخىق أي تشويق لدى

المفاجؤ ة فيه , فهو كّل " حالة توقع وابتظار يعايشها القارئ أثباء قراء ة البص , بما 

بعد االبتهاء  ي باآلتي , وال تكتمل الرإية إاّل يتوفر له من أحداث وإشارات أولية توح

ا أو لدمه " من القراء ة , إذ يستطيع القارئ تحديد االستباقات البصية , والحكم بتحققه

وحي يوح  فهو حدث  اّل ن هو إلهوى أن ال يبطق لن امّ , وبما أّن الخبر ورد ل (ٕ)

أّن تحققه خارج زمن المحكي األول , فقد ذكر الّراوي الخبر قبل  واجب التحقق , إاّل 

أّن الفارق الزمبي بين قول الرسول ) صى  هللا لىيه واله  ايمجيء أوابه الزمبي , 

هذا الخبر طويل بمعب  أّبه يقع خارج المدى الزمبي أي بعد وفا ة وسىم ( وتحقق 

   .  األكرمالرسول 

 االستباق الداخلً : - 2

ن تتحقق في المستقبل القريب " وهي البوع من االستباقات من الممكن أ هذا     

تقع خبلفاً لسابقتها داخل المدى الزمبي المرسوم لىمحكي األول دون أن استباقات 

 __________________________________.   (ٖ)ه " تتجاوز

 . ٕٓٔ  - 9ٕٓتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

 . ٕٔٔالزمن في الرواية العربية :  (ٕ)

 . ٖ٘ٔم :  99ٖٔ,  ٕ, العدد  ٕٔ, المجىد المصرية الزمن في البص السردي  , لبد العال بو طيب , مجىة فصول  إشكالية (ٖ)

 

واالستباق الداخىي هو " ذكر الحدث قبل مجيء أوابه بشرط أن ال يتجاوز مداه      

     ن ال يتجاوز زمن الىحظة السردية ., بمعب  أ (ٔ)الزمبي بقطة البهاية " 



بقوله : " أرسل معاوية إل  كعب  الؽرباطيّ ومن أمثىة االستباق الداخىي ما رواه      

األحبار )رضي هللا لبه ( فىّما قدم لىيه سىّم وجىس فرد لىيه السبلم , وقال له معاوية : 

يا أبا إسحاق , هل بىؽك أن في الدبيا مديبة من ذهب ؟ فقال كعب : بعم , وقد ذكرها هللا 

ىيه خبرها وكيؾ لّز وجل لموس  بن لمران )لىيه السبلم ( , ومن بباها , وقّص ل

هىك بابيها وقومه , وقد ذكرها هللا لّز وجل لببيه محمد ) صى  هللا لىيه وسىم ( 

مختصر ة فقال لّز من قابل : ) ألم تر كيؾ فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخىق 

( وقد أخفاها هللا لّز وجل لن ألين الباس  8 – ٙمثىها في الببلد ( ) سور ة الفجر : 

ها من هذه األمة رجل يقال له لبد هللا بن قبلبة األبصاري , وجعل يصفه , ثّم وسيدخى

إّبه بظر إل  لبد هللا المذكور جالساً لبد معاوية فقال : ها هو ذاك القالد فسىه لّما قىت 

 .  (ٕ)لك , فإّن صفته واسمه في التورا ة وال يدخىها أحد بعده إل  يوم القيامة " 

ي هذا البص األحداث ويعود بالقارئ إل  بداية الحوار بين كعب يسترجع الّراوي ف    

أّن ما يهمبا هبا  ة لىيه ليسؤله لن هذه المديبة , إاّل األحبار ومعاوية لبدما ارسل معاوي

هو االستباق الداخىي الذي لجؤ إليه الّراوي لتبدو أحداث حكايته أكثر أثار ة وتثير في 

بؤّن هذه المديبة ) سيدخىها (  كعب األحبارقد تببؤ القارئ الفضول لمعرفة بهايتها , ف

وهو أحد أصحاب ذا لبد هللا بن قبلبة صفاته , ثّم بظر وإ وألط  باسمهه رجل وذكر

, وبهذا فقد جالس في مجىس معاويةله وسىم ()صى  هللا لىيه و       الببي محمد 

 ي ـــــان فــكن ـــرؾ مــل

_________________________________ 

 . 11, ويبظر : تحىيل الخطاب الروابي :  9٘ٔالزمن في الرواية العربية : ( ٔ)

 .  ٖٓ – 9ٕ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٕ)

 

 



بان ما تببؤ به هذا الرجل قد تحقق قبل الىحظة الحكابية , اال أّن كعب  حاضراً المجىس 

بؤّن حدث دخول بن قبلبة لىمديبة قد تّم , فىم يخرج هذا  التببإـل األحبار ال لىـم لـه قب

بفتاحه إل  المد ة الزمبية التي يستؽرقها من إاالستباق لن زمن المحكي , بمعب  أّن " 

, فالزمن الذي استؽرقته هذه الحكاية  (ٔ), داخل مجال القصة االبتدابي الزمبي "  بؽبلقهإ

بن قبلبة هو زمن داخىي لم يخرج لن زمن  كعب األحبار إل  التعرؾ إل  ن مجام

 المحكي .  

ومن األمثىة لى  هذا البوع من االستباق ما رواه ابن جبير في معرض حديثه لن       

الجامع الذي في مديبة دمشق ولن أبوابه التي فيها دهاليز بقوله " ولن يمين الخارج 

ىصوفية , في وسطها صهريج , ويقال إّبها كابت دار لمر بن في الدهىيز خابقة مببية ل

لبد العزيز رضي هللا لبه , ولها خبر سيؤتي ذكره بعد هذا , والصهريج الذي في 

, ثّم يعاود ابن جبير ويذكر الدار بقوله " وحديث الدار  (ٕ)وسطها يجري الماء فيه " 

ىصوفية , وهي في الدهىيز الذي في المبسوبة لعمر بن لبد العزيز التي هي اليوم خابقة ل

حديث  –وقد تقدم التببيه لىيه قبل هذا  –الباب الشمالي , المعروؾ بباب الباطفيين 

لجيب , وذلك أن الذي اشتراها وبباها , وجعل لها االوقاؾ الواسعة , وأمر بؤن يدفن 

 . (ٖ)فيها ... "

الدار المبسوبة لعمر بن لبد  الّراوي مهد في هذا البص لى  أّبه سيذكر حديثإّن      

العزيز بعد حين في رحىته , فالّراوي في الحكاية " مخيراً بين أن يىتزم بتعهده ويعرض 

, وهبا  (ٗ)لىحدث المتطىع إليه , وبين أن يتحىل مبه , فبل يعود إل  ما سبق أن مهد له " 

تالية لاد الّراوي إل  الحدث ووف  بولده , وذكر خبر الدار في الصفحات ال

______________________________ 

 . ٕٕ – ٕٔمعجم السرديات :  (ٔ)

 . 1ٕٔرحىة ابن جبير :  (ٕ)

 . 8ٔ, ويبظر :  م . ن :  ٖٕٓ:  م  . ن   (ٖ)

 . 98ٔ( ببية الشكل الروابي ) الفضاء , الزمن , الشخصية ( : ٗ)



 

 الدار ثّم ذكرهــا وبّيــن لبــالىصفحة السابقة , ففي البص األول أخبربا بؤّبه سيذكر خبر 

موقعها وأشار ولّمح لىقارئ بؤّبه التزم بتعهده وذكر خبر دار لمر بقوله ) وقد تقدم 

التببيه لىيه ( فقد مهد لذكر الخبر ثّم الىن الخبر بعد صفحات قىيىة من الرحىة , 

بر بضمير فاالستباق كان ضمن زمن المحكي األول لم يتجاوزه , وقد بقل ابن جبير الخ

ه " أحسن مبلبمة لبلستشراؾ من أي حكاية أخرى وذلك بسبب طابعها ــــالمتكىّم لكوب

 .    (ٔ)"  , والذي يرّخص لىسارد في تىميحات إل  المستقبلح به بالذاتاالستعادي المصرّ 

ألبدلسية كان حضورها في متون الرحبلت ا االسترجاعمما سبق بىحظ أن تقبية      

, ألبها ضمبت في أكثرها حكايات واقعية وأحداث لها وجودها االستباق أكثر من تقبية

شار ة مبه إل  أّن الرحىة لة لبدما يبدأ بتدوين رحىته فهو إلى  أرض الواقع , وأّن الرحا

اضية وسابقة لزمن تدويبها , قد ابتهت , فاألحداث والوقابع التي يرويها أصبحت م

أّن هذا ال يمبع من حضور  والوقابع في الذهن , إاّل األحداث اوي يستحضر تىك فالر

حضورها بالمقاربة مع  تون هذه الرحبلت لى  الرؼم من قىةتقبية االستباق في م

وقد ذهب الكثير من الباحثين إل  إّن ه ) الخارجي والداخىي ( , ـــــببولي االسترجاع

ص السردية سواء أكابت بصوال , في أكثر( ٕ)سترجاع  أكثر تواتراً من االستباق اال

 التي لرفها العرب قديماً وحديثاً . م ؼيرها من فبون السرد األخرأرواية  حكاية أم

 ثانٌاً : المدة : 

دراسته  ها وفق هذه التقبية السردية من زاوية أخرى , ويتم فيلى  درس الزمن يُ     

 ة ,ــالاوي الرحّ ـرـها المن حيث سرلته وبطبه في لرض الوقابع واألحداث التي يمّر ب

  د ة ـفالم

___________________________ 

 . 1ٙخطاب الحكاية :  (ٔ)



و تحىيل  , 89ٔ, و بظرية المبهج الشكىي :  8ٗالشعرية : و ,  ٕٗٔيبظر : بظرية السرد من وجهة البظر إل  التببير :   (ٕ)

 . ,  18الخطاب الروابي : 

يقاس بالثوابي تربط بين زمن الحكاية التي  الذيتتمثل في " ضبط العبلقة الزمبية 

والسالات واأليام والشهور وبين طول الّبص القصصي الذي يقاس باألسطر والدقابق 

وتإدي هذه العبلقة إل  الكشؾ لن " مجمولة من  , (ٔ)والصفحات والفقرات والجمل " 

سرلة السرد والتؽيرات التي االشكال , أو التقبيات السردية التي تقودبا إل  استقصاء 

والتي يسميها جبيت بـ ) األشكال األساسية ,  (ٕ)تحدث لى  بسقه من تعجيل أو تبطبة " 

, (ٖ) طرفين متباقضين وطرفين بسيطين بين, والتي قّسمها  األربعة  لىحركة السردية(

ة , ففي أّما الطرفان المتباقضان في بباء البسق الزمبي , فهما الحذؾ والوقفة الوصفي

, أّما ضبيبلً بالمقاربة مع زمن الحكاية الحذؾ يتسارع زمن الخطاب فيكون مبعدماً أو 

الوقفة الوصفية ففيها يتسع زمن الخطاب في حين يكاد يبعدم زمن الحكاية , ويتمثل 

الطرفان الوسيطان في المشهد أو الحوار والخبلصة , أّما الحوار ففيه يتحقق شيء من 

جز ّما الخبلصة وبعبي بها السرد الموية بين زمن الخطاب والحكاية , وأالمطابقة الزمب

زمبية طويىة في فقرات  داث الحكابية الممتد ة لمدد, وفيها يختصر الّراوي زمن األح

    .(ٗ)زاً ضيقاً من الخطابحيّ  تؤخذ

 تسرٌع الحدث : -أ 

 -طة تقبيتين سرديتين هما : اسويتم بو     

 الخالصة : – 1

لّد ة  لّد ة أيام أوتىخيص "لبار ة لن  حدى سرلات السرد األساسية وهيوهي إ    

 التفاصيل" صفحات قىيىة ومن دون الخوض في ذكر أسابيع أولّد ة سبوات في مقاطع أو

(٘)  .____________________________ 

 . ٕٗٔ, ويبظر : تقبيات السرد الروابي في ضوء المبهج الببيوي :  8٘مدخل إل  بظرية القصة تحىيبل وتطبيقا :  (ٔ)

 .  89الببية السردية في شعر بزار قبابي ) رسالة ( :  (ٕ)



 . 8ٓٔيبظر : خطاب الحكاية :  (ٖ)

 . 9ٗ, ويبظر : الّراوي بين الحكاية والخطاب في قصص محمد لبد المىك :  ٖٕٕيبظر : الزمن في الرواية العربية :  (ٗ)

 . 1ٔٔببية الشكل الروابي ) الفضاء , الزمن , الشخصية ( : ,ويبظر :  98األلسبية والبقد األدبي في البظرية والممارسة :  (٘)

 

الّراوي يىخص الوقابع واألحداث التي جرت من دون الخوض في تفاصيىها بمعب  أّن  

 اإليجازبصور ة في ؼاية  ها يعرضاألحداث الحكابية مروراً سريعاً ف, فيمّر لى  

 تسالاً مقاربة بزمن الخطاب الذي يكون ذاوبهذا يكون زمن الحكاية أكثر إوالتكثيؾ , 

 . في تقبية الخبلصة من الخطاب زوهو الطابع الذي يبماز به طابع اختزالي 

لن  الؽرباطيّ ومن البماذج لى  هذه التقبية في متون الرحبلت األبدلسية ما رواه       

حول المديبة مابة ألؾ مبار ة , كّل مبار ة طولها  بقوله : " ثّم بب  * ذات العماد رمإمديبة 

خمسمابة ذراع من ذهب مزيبة بؤبواع اليواقيت والجواهر , في كّل وجه من وجوه 

المديبة خمس ولشرون ألؾ مبار ة من ذهب برسم الحراس الذين يحرسون المديبة , فتّم 

ق األرض ومؽاربها سيروا إل  مشارببيابها في خمسمابة لام , فىّما فرؼوا من ببيابها 

أن يتخذوا في الببلد بسطاً وستوراً وفرشاً من أبواع الحرير لتىك القصور والؽرؾ التي 

ذات العماد , واتخذوا أبواع األوابي واألطباق والقصاع والموابد والمبابر  رمإفي 

 ,والقدور والهواوين والحباب والكيزان وجميع ما يحتاج إليه في الدبيا من أبواع الذهب 

ففرغ ذلك في لشر سبين , فزيبت المديبة بالفرش والستور واآلالت واتخذ فيها أبواع 

األطعمة واألشربة واألبقال والحبلوات والطيب والشموع والبخور بؤبواع العود والعببر 

   . (ٔ)والكافور " 

 خبللها بباء لّخص الّراوي األحداث التي جرت خبلل هذه السبين الطويىة التي تمّ      

الة اوي الرحّ , وقد اختار الرمار ة الذكروأوجزها في لدد قىيل من األسطر هذه المديبة 

ّن المهيمن لى  وإ لى  القارئ في أسطر قىيىة ,من األحداث ما يراها مهمة ثّم لرضها 

فيجمل لبا هذه الحركة الزمبية " صيؽة السارد العىيم , الذي يرى األحداث من الخارج 



ها وطولها لّراوي لدد المبابر التي تّم بباإ, فذكر ا (ٕ)مهم مبها بحسب التقاده " ال

 ___________________________________والمد ة 

 .  1ٕ)*( مديبة لظيمة كابت لى  وجه الدهر باليمن : الروض المعطار في خبر األقطار : 

 . 8ٕ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 . 9ٕٕالصوفي : ببية السرد في القصص  (ٕ)

الفرش وؼيرها من المتطىبات التي البباء وتجهيز المديبة بالبسط والتي استؽرقها 

ختزل أّن الّراوي إ , فبىحظ ها , وتطىب هذا األمر لتجهيز المديبة لشر سبينتحتاج

, فزمن الحكاية أتسم بالطول ّبه يراها ؼير مهمة أل ؛ولم يتطرق إليهاكثير ة أحداث 

ون مبعدماً , فقد اؼفل و قصيراً ويكاد أن يكزمن الخطاب الذي كان ضبيبلً أبالقياس مع 

لمىية البباء التي تّمت خبلل خمسمابة لام فضبلً ذكر أحداث كثير ة جرت خبلل  الّراوي

 لن العشر سبوات التي تّم فيها التجهيز .

لن بصارى  ما رواه ابن جبير في حديثه –أيضاً  –ومن البماذج لى  هذه التقبية      

لجبل لببان إذا رأوا به أحد جبل لببان بقوله : " ومن العجب أّن البصارى المجاورين 

سبوا إليهم ويقولون : هإالء ممن المبقطعين من المسىمين , جىبوا لهم القوت , وأح

بقطع إل  هللا لز وجل فتجب مشاركتهم , وهذا الجبل من أخصب جبال الدبيا , فيه إ

 . (ٔ)" الظبلل الوارفة , وقل ما يخىو من التبتل والزهاد ة المياه المطرد ة و

 اإلحسانما لمىه البصارى لىمسىمين من ختزل الّراوي في هذا البص السردي إ    

ن لؾ من أحرؾ قىيىة كان من الممكن أفهذه العبار ة التي تتؤ ) أحسبوا إليهم ( :بقوله

سريعاً ولم يبين ن يمر مروراً إل  ألمد صفحات من رحىته , لكبه  اوي تؤخذيجعىها الرّ 

ولم يتطرق الّراوي هذه التقبية دوراً في تسريع السرد  , فقد اّدتحسان لىقارئ كيفية اإل

" هباك فرق وظيفي وببيوي وال الزمن المستؽرق فيها فــإل  ذكر تفاصيل هذه الحكاية 

وماً واحداً با يشاسع بين خبلصة تختزل لشر سبوات من زمن القصة وأخرى تختصر ل

ة السرد الذي تتم به ـما ازدادت سرلما زاد طول المد ة المىخصة كىّ كىّ أو جزء من اليوم 

مهمة  اها هامشية أو ؼيرداث التي يرففي الخبلصة يختزل الّراوي األح (ٕ) "الخبلصة 



لىقارئ بؤسىوب مكثؾ ومركز ويقفز لى  الفقرات التي ال أهمية لها في , ويوصىها 

 . زمن الحكاية

_____________________________ 

 9ٕ, و بربامج شيوخ الرليبي :  ٕ٘ٔ, وتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  11, ويبظر : م . ن :   8ٕٕرحىة ابن جبير :  (ٔ)

, ٔٗ9  ,ٔ1ٖ – ٔ1ٗ . 

 . ٔ٘ٔ:  ) الفضاء , الزمن , الشخصية (  ببية الشكل الروابي  (ٕ)

 الحذف :  – 2

من تقبيات تسريع األحداث وهو " أقص  سرلة ممكبة يركبها السرد ,  ةتقبيوهو        

وتتمثل في تخطيه لىحظات حكابية بؤكمىها دون اإلشار ة لما حدث فيها , وكؤّبها ليست 

الّراوي لبدما ُيسقط أو يؽفل لن هذه الفترات  وذلك ألنّ  , (ٔ)جزءاً من المتن الحكابي " 

تدفعه إل  تسريع وتير ة السرد لملء ثؽرات في الخطاب الزمبية يخىق بذلك فجوات أو 

زمبية طويىة من  مّد ةاب تىك الفجوات , وفيها يؽطي مقطع سردي قصير من الخط

من الحذؾ شكل ف   القفز لى  لحظات حكابية كامىة ,, مما يدفع الّراوي إلالحكاية 

شارات محدد ة أو ؼير محدد ة لىمد ة الزمبية التي أشكال السرد القصصي يتكون من إ

    .  (ٕ)تستؽرقها األحداث في تراجعها بحو الماضي أو تباميها باتجاه المستقبل 

كان لى  بولين هما : الحذؾ الصريح , ّن الحذؾ في متون الرحبلت األبدلسية إ     

 والحذؾ الضمبي وسبتباول كل واحد مبها لى  حد ة .

 ٌح :الحذف الصر – أ

وذلك ألّن ؛ معرفة المد ة الزمبية المحذوفة  القارئ في هذا البوع من الحذؾ يستطيع     

بها ويصرح بها بحيث ال يجد المروي له ) القارئ( صعوبة في معرفتها , يّ الراوي يع

, وذلك بؤن يشير إليه الّراوي في  اً حذفمار ة لى  الحذؾ بوصفه ال بّد من وجود أوفيه 

, وبهذه  (ٖ)(  أسابيعجداً , مثل ) وقضت لشر سبوات ( أو ) بعد لد ة لبارات موجز ة 



د ة المؽي ـد أن يىـن القارئ ال يجد صعوبة في مواصىة تتبع األحداث بعاإلشار ة الدقيقة فإ

 المحذوفـة

____________________________ 

 يبظر : و , 8ٖٔ:  99ٖٔ,  ٕ, ع  ٕٔ, مج المصرية , لبد العال بو طيب , مجىة فصول الزمن في البص السردي  إشكالية (ٔ)

 .   19ٕببلؼة الخطاب ولىم البص : 

   . ٔٓٔ: في البظرية والممارسة البقد األدبي يبظر : األلسبية  و( ٕ)

 . 1ٕٔيبظر : بظرية السرد من وجهة البظر إل  التببير :  (ٖ)

 

 

 ويواصل قراء ة البص الحكابي .

بقوله : " ثم إّن األمير  الة الؽرباطيّ لى  الحذؾ الصريح ما رواه الرحّ  ومن األمثىة     

في باحية من سور المديبة , م لسكره قسمين , فبزل كل طابفة موس  بن بصير قسّ 

وأمره أن يدور حول المديبة ويبظر هل يرى لها وأرسل قابداً من قواده في ألؾ فارس 

ار ذلك القابد وؼاب لن األمير ستة أيام , فىّما باباً أو يشاهد حولها أحداً من الباس فس

كان في اليوم السابع جاء ذلك القابد مع أصحابه وذكر أّبه سار حول المديبة ستة أيام فىم 

  .  (ٔ)يشاهد حولها من اآلدميين أحداً , ولم يجد لىمديبة باباً " 

مير ستة أيام ( بتىمس الحذؾ في هذا البص السردي في قول الّراوي ) ؼاب لن األ     

هي ستة أيام , وقد أؼفل ما دار فيها من لّراوي بالمد ة الزمبية المحذوفة ح افقد صرّ 

تىك المديبة  يصال حكاية اً لى  إ, وكان هّمه مبصبّ مروراً سريعاً  مّر لىيهاوأحداث 

فقد أسقط الراوي  ة مع جبوده ولم يعثروا لى  باب لىمديبة , التي ذهب إليها أحد القاد

فترات زمبية من زمن الحكاية فالحذؾ " يعتبر وسيىة بموذجية لتسريع السرد لن 

رع زمن فقد تسا , (ٕ)طريق إلؽاء الزمن الميت في القصة والقفز باألحداث إل  األمام " 

 زمن الحكاية .بمقاربة  الخطاب في هذا البص فكاد أن يكون مبعدما 



بقوله : " وفي يوم االثبين الخامس والعشرين واه ابن جبير ما ر –أيضاً  –ومبه       

لربيع األول المذكور , وهو الثامن لشر من يوليه , ركببا الجىبة لىعبور إل  جد ة , 

وم ـان صبيحة يـذلك بالمرس  لركود الريح ومؽيب البواتية , فىّما كفؤقمبا يومبا 

 بـعده ,اء ـبلثـالث

____________________________ 

 . ٖٔ  – ٖٓ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ) 

 . ٙ٘ٔ:  ) الفضاء , الزمن , الشخصية (  ببية الشكل الروابي  (ٕ) 

 

 

حاشا  –أقىعبا لى  بركة هللا لز وجل وحسن لوبه المؤمول , فكابت مد ة المقام بعيذاب 

ثبلثة ولشرين يوماً , محتسبة لبد هللا لز وجل , لشظؾ العيش  –يوم االثبين المذكور 

, وسوء الحال , واختبلل الصحة لعدم األؼذية الموافقة , وحسبك من بىد كّل شيء فيه 

 .  (ٔ)مجىوب حّت  الماء , والعطش أشه  إل  البفس مبه ..." 

بلثة ولشرين يوماً وهي ) ثالمد ة الزمبية التي حذفها بالّراوي في هذا البص  يصرح     

مام إل  األاوي قفز يذكر ما جرى من أحداث في هذه األيام , حيث أّن الر نمن دون أ( 

فقد اكتف  الّراوي  ,المحذوفة  المد ة الزمبيةوحذؾ كل ما جرى من أحداث خبلل 

, فقد اؼفل  (ٕ)ن يحكي لن أحداث وقعت في هذه األيام دون أمن  ها أيامٌ أبّ : خباربا بإ

ديثه وتركيزه لن شظؾ العيش فيها , الّراوي الحديث لن مد ة مقامه بعيذاب وتحول ح

ل فهو موجز أو يقارب مستوى القو خبلؾتسعاً وبذلك كان الزمن لى  مستوى الوقابع م

    درجة الصفر.

 الحذف الضمنً : –ب 

,  الّراويصرح به ال ي   خبلؾ البوع األول , وهو حذؾهذا البوع من الحذؾ لى     

ويعرفها جبيت ,  (ٖ)واستخبلصه لذكاء القارئ وثقافته  وإّبما يترك مسؤلة التعرؾ إليه



إّبما يمكن لىقارئ أن يستدل  ح في البص بوجودها بالذات ,بقوله : " تىك التي ال يصر

 . (ٗ)لىيها من ثؽر ة في التسىسل الزمبي أو ابحبلل لبلستمرارية السردية " 

____________________________ 

, و تاج المفرق في تحىية لىماء  8ٕٗ,  18:  م . ن  يبظر : لىمزيد من األمثىة لى  هذه التقبية , و 1ٙرحىة ابن جبير :  (ٔ)

 ٕٗٔ,   ٕٗٔورحىة القىصادي : ,   ٖٖالمشرق : 

 .  ٕ٘ٔيبظر : تقبيات السرد الروابي في ضوء المبهج الببيوي :  (ٕ)

, و يبظر :  8ٖٔ:   ٕ, ع  ٕٔ, مج المصرية لبد العال بو طيب , مجىة فصول ,  الزمن في البص السردي إشكاليةيبظر :  (ٖ)

 . 11ٔالزمن البولي وإشكاليات البوع السردي : 

 . 9ٔٔخطاب الحكاية :  (ٗ)

      

بقوله : " فقال  الة الؽرباطيّ رحّ ومن البماذج لى  الحذؾ الضمبي ما رواه ال      

إل  زاوية من زوايا أبراج المديبة ببياباً حت  بشرؾ لى  المديبة ,  : بببيالمهبدسون 

إل  جابب المديبة في زاوية برج قال : فقطعوا الصخر وأحرقوا الجص والبور ة , وببوا 

والبور ة من أبراجها ببياباً مقدار ثبلثمابة ذراع حت  لجزوا لن رفع الحجار ة والجص 

 . (ٔ)بقي من السور مقدار مابتي ذراع "  وقد

كاية فاخبربا سترجاع في إيصال هذه الحمل الّراوي في هذا البص تقبية االستعا     

 ايستطيعولكي ن يببوا ببياباً في زاوية من زوايا ابراج المديبة ن في أبرأي المهبدسي

ػ طوله ثبلثمابة ذراع عوا لذلك الصخر وببوا البرج الذي بىلى  المديبة , فقطّ  االشراؾ

, ولم يخبربا الّراوي صراحة لن المد ة الزمبية التي استؽرقها هذا البباء المرتفع جدا 

مثل  نّ ة تفاصيل لن البباء , وإيّ , ولم يعِط أحت  لجزوا لن رفع الحجار ة والجص فيه 

"  الحذؾ , فقد قفز الّراوي ولم يصرح بهذاهذا البباء قد يحتاج إل  أيام أو أشهر ليكتمل 

شار ة أو البه ال توجد إ , (ٕ)من بعض البواقص واالبقطالات " لكن القارئ يستبتجه و

             أمار ة تدّل لىيه ويحتاج هذا البوع من الحذؾ إل  قارئ مثقؾ لكي يستدل لىيه .



كان سفربا من مرس  توبس بقوله : "  القىصاديّ الة ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه      

ماي  ٖٓوخمسين وثمابمابة =  لام أحدهللا رابع لشر من شهر ربيع األول  كؤلها

جوان  ٙالشهر المذكور = دخىبا جزير ة جربة في الحادي والعشرين من م ... و1ٗٗٔ

, وفضاء فسيح ... ثّم كان سفربا مبها في وأقمبا بها أياماً في هواء صحيح م  1ٗٗٔ

وبىؽبا طرابىس في م ...1ٗٗٔجويىية  9الرابع والعشرين من شهر ربيع الثابي = 

, صحاب, وتبلقيبا مع بعض األصدقاء واأللخامس والعشرين مبه, فبزلبا بهاا

 ر بالّبــــا ـــــــوبـبـوح

______________________________ 

 . ٖٔ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 . 1٘معجم مصطىحات بقد الرواية :  (ٕ)

 

  (ٔ)ابن ثابت لد ة ليال وأيام " واإلكرام ,وأقمبا بمدرسة  

بتؤريخ سفره من مرس  توبس ووصوله إل  جزير ة جربة ومن با الّراوي هبا خبري     

الة وؼادرها لم ماكن التي سافر إليها الرحّ لطرابىس وسفره مبها , كّل هذه األثّم وصوله 

ئ الذي ال يتسم ا يصعب لى  القارممّ  األيام أو الشهور التي بقي فيها دبعديخبربا 

) أقمبا :الة لن جزير ة جربة ستبتاجها من البص , فيقول الّراوي الرحّ بالفطبة والذكاء إ

حذؾ هذه المد ة  ها في هواء صحيح ( وهذا ال يمكن أن بستدل به لن مد ة البقاء , وقدب

الزمبية التي بقي  المّد ة ن يستدل لى  تىكأّن القارئ الفطن يمكبه أ ا ,إاّل ولم يتطرق إليه

فيها في هذه الجزير ة من التواريخ التي ثبتها من وصوله إليها في ) الحادي والعشرين 

وسفره مبها في ) الرابع والعشرين من ربيع الثابي ( بمعب  أّن المد ة من ربيع األول ( 

ين قفز المحذوفة ضمباً هي األيام الواقعة بين الزمبين زمن الوصول وزمن السفر الىذ

لىيهما الّراوي ولم يصرح بهما , وكذلك قوله ) وأقمبا بمدرسة ابن ثابت لّد ة ليالي 

بها في تىك المدرسة , بىحظ أن الّراوي سكت لن  أقاممد ة التي وأيام ( فىم يصرح بال

 نّ وإزمن الحكاية , في اتساع و ما أدى إل  ضمور في زمن الخطاب زمبية م ُمدد



ط زمبي ألن الفاء تفيد لى  وجود سق ين ) ثم , الفاء ( يدلّ ستعمال الّراوي لىحرفإ

 . أسىوبيةالترتيب والتعاقب وثم تفيد الترتيب والتراخي وهي دالالت 

من تقبية  جسدت حضوراً أكثرحضور تقبية الحذؾ الصريح  مما سبق بىحظ أنّ     

ً ىقارئ أحداثالة يروي لالخبلصة وكذلك من الحذؾ الضمبي , وذلك لكون الّراوي الرحّ   ا

 الباحث تىك ترجمولذلك  واقعية ,وحكايات حقيقية وشخصياتها في أكثر الرحبلت 

لىتقبيات السردية الموجود ة في متون الرحبلت  بوصفها أمثىة  أوردهاالشخصيات التي 

 . - موضع الدراسة -األبدلسية 

_________________________________ 

 . ٔٙٔ, ويبظر : م . ن :  ٕٗٔ – ٖٕٔرحىة القىصادي :  (ٔ)

 

 الحدث : إبطاء –ب 

تعطيل الحركة السردية ويتم  توقؾ مجرى سرد األحداث مما يإدي إل به قصد وي     

 الوصؾ والحوار .وفق تقبيتين سرديتين هما : لى  ذلك 

 الوصف : – 1

ً له , لى  األبطاء " تقبية سردية لى   وهي      البقيض من الحذؾ , ألّبها تقوم خبلفا

المفرط في لرض األحداث , لدرجة يبدو معها وكؤّن السرد قد توقؾ لن التبامي , 

الجزبية لى  مدى صفحات مفسحاً المجال أمام السارد لتقديم الكثير من التفاصيل 

فالوصؾ يإدي ,  اً يكون صفر في هذه التقبية أنالزمن السردي  يكاد (ٔ)وصفحات " 

, تار ًة أخرى ي الزمن السردي إل  التوقؾ التام فتار ًة , وإل  بطء في الحركة السردية 

ال بهاية بالمقاربة مع الزمن ما لى  مستوى القول ورب ففي الوصؾ يكون الزمن طويبلً 

اد ـــذي يك, اللى  مستوى الوقابع , أو أّن ما تستؽرقه الحكاية يفوق مد ة زمن الوقابع 

فالوصؾ هو " تمثل األشياء أو الحاالت أو المواقؾ أو   , (ٕ)ادل الصفر ــأن يع



األحداث في وجودها ووظيفتها مكابياً ال زمابياً , قد يحدد الّراوي الموصوؾ في بداية 

الفهم والمتابعة , أو يإخر تحديده إل  بهاية الوصؾ لخىق الوصؾ ليسهل لى  القارئ 

خرج البص من الرتابة ن يوصؾ لكي يحدث ال بّد من أ كلّ ف (ٖ)االبتظار والتشويق " 

الة الحقاً ن يكون مقدمة ألحداث سيرويها الرحّ ومن الممكن أ, يشعر القارئ بالمىل  وال

   لبده الفكر ة . حت  تتوضحويكون لبد القارئ شيء من المعرفة بها 

________________________________ 

 . ٓٗٔ , ٕ, ع  ٕٔ, لبد العال بو طيب , مجىة فصول المصرية , مج الزمن في البص السردي  إشكالية (ٔ)

 .ٕٙٔيبظر : تقبيات السرد الروابي في ضوء المبهج الببيوي :  (ٕ)

 . 1ٔٔمعجم مصطىحات بقد الرواية :  (ٖ)

 

     

      

 في حديثه لن قبابل ومن البماذج لى  هذه الحركة السردية ما رواه الؽرباطيّ        

أحسن السودان سير ة وأجمىهم صوراً , سبط الشعور ,  *غانةبقوله : " وأهل السودان 

فيهم لقول وفهم , ويحجون إل  مكة , وأّما قباو ة وقُوقُو ومى  وتكرور وؼدامس , فقوم 

بركة وال خير في أرضهم , وال دين لهم . وال لقول , لهم بؤس وليس في أرضهم 

وأشرهم قوقو , قصار األلباق , فطس االبوؾ , حمر العيون ,كؤّن شعورهم حب الفىفل 

, وروابحهم كريهة كالقرون المحرقة , يرمون بببل مسمومة بدماء حّيات صفر , ال 

لو كان فيبلً أو لن لظمه وتىبث سالة واحد ة حت  يسقط لحم من أصابه ذلك السهم 

   . (ٔ)ؼيره من الحيوابات " 

 وأبتقل فيالقبابل التي في ببلد السودان , يصؾ الّراوي في هذا البص السردي      

المقطع  , وكان هذاؼابة وقوقو  حديثه وحكايته لن هذه القبابل إل  وصؾ كّل من

 فيه ؛ ألّن الراوي لبدما بدأ تحديد ال يوجد لىزمن , إذ الوصفي مستقبلً لن الحكاية 



الشخصية اوي وصفاً لىمكان أو الة الرلكي يعطي الرحّ بالوصؾ توقؾ مسار السرد 

أن يعكس الصور ة الخارجية لحال  ؼايته " ألنّ  التي يريد ربما تفصيل الحديث فيها ؛

 من الهيبات ؛ فيحولها من صورتها المادية القابعة في العالممن األحوال , أو لهيبة 

 , (ٕ)الخارجي , إل  صور ة أدبية قوامها بسج الىؽة , وجمالها تشكيل األسىوب " 

ن يخىق صور ة في مخيىة القارئ من ير , والّراوي يمكبه أفالوصؾ لون من التصو

شاهدها , وقد أدى الوصؾ في هذا البص إل  التي  لؤلشياءخبلل وصفه الدقيق والجميل 

 السرد . إبطاء

بقوله : " هذه المديبة ابن جبير في ذكر مديبة الموصل ما رواه  –أيضاً  –ومبه      

لتيقة ضخمة , حصيبة فخمة , قد طالت صحبتها لىزمن , فؤخذت أهبة استعدادها 

________________________________ 

 . ٕ٘ٗ)*( وهي من ببلد السودان , بيبها وبين سجىماسة مسير ة شهرين : الروض المعطار في خبر األقطار : 

 . ٕٙ,  ٙ٘,  ٙٗ,  ٖٙويبظر : م . ن :  , 8ٔ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 . ٕ٘ٗ: بحث في تقبيات السرد في بظرية الرواية  (ٕ)

 

لحوادث الفتن , قد كادت أبراجها تىتقي ابتظاماً لقرب مسافة بعضها ) من بعض ( 

 المطيؾ بالبىد كىه ...وباطن الداخل مبه بيوت بعضها لى  بعض , مستدير ة بجداره 

وفي ألى  البىد قىعة لظيمة قد رّص بباإها رّصاً , يبتظمها سور لتيق الببية مشيد 

البروج , وتتصل بها دور السىطان , وقد فصل بيبهما وبين البىد شارع متسع يمتد من 

 .  (ٔ)ألى  البىد إل  أسفىه , ودجىة شرقي البىد ,وهي متصىة بالسور ,وأبراجه في مابها" 

الة بالسرد , فعبدما يبدأ الرحّ  يصؾ الّراوي في هذا البص السردي مديبة الموصل     

برزت فكىّما  الوصؾ بعبلقة لكسية "ب يرتبط يحصل بطء في الزمن ألن السرد 

ليفسح المجال لىسارد أو  المقاطع الوصفية , أبطؤ السرد وتقىص الزمن الحكابي

 (ٕ)الشخصية في مقطعها الوصفي , فيتمدد الخطاب وتزداد سعته في صفحات البص " 

ن لبصر الزمن , ولكن من ن بتصور مقاطع وصفية خالية تماماً مفمن الممكن أ ,



, وقد يىجؤ الّراوي  (ٖ)ن بتصور مقاطع سردية خالية من العبصر الوصفي الصعوبة أ

وتوفير معىومات لن المكان أو  وصفي لؽرض تشويق القارئ ودفع المىلإل  العبصر ال

يرسم له في المخيىة صور ة لىمكان الذي هو ل, والشخصية التي هو بصدد الحديث لبها  

يشكل مقطعاً بصّياً مستقبلً لن زمن فالوصؾ  ,الوصؾ فعل مكابي  ؛ ألنّ بصدد وصفه 

بصفة وقتية تسىسل أحداث الحكاية أو أّبه الحكاية , ولبد شروع الّراوي بالوصؾ يعىّق 

ظ ـحـوبى , (ٗ)ه ـيـيرى من الصالح توفير معىومات لن األطار الذي ستدور األحداث ف

 تركـــهذي ــر الــاألث

______________________________________ 

,  8ٔٔ, ورحىة القىصادي :  ٖٕٓ,  ٔٓٔ:  , وبربامج شيوخ الرليبي ٕٕٗ,  ٖٕٓ, ويبظر : م . ن :  9ٕٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)

ٕٔ٘ . 

 . ٕٔ٘- ٕٓ٘الزمن في الرواية العربية :  (ٕ)

 . ٕٓ٘: بحث في تقبيات السرد : في بظرية الرواية يبظر  (ٖ)

  . 8ٙ: مدخل إل  بظرية القصة تحىيبل وتطبيقا : يبظر  (ٗ)

 

الزمابية , بحيث أّن بطاء السرلة البص وفي إالوصؾ المكابي في ايقاؾ الزمن في هذا 

ن صيؽتان من صيػ الخطاب وال يمكن أ الزمن يقترب من الصفر, فالسرد والوصؾ

, فالوصؾ الزم لىسرد ,ولذلك فعبد الوصؾ يتسع زمن الخطاب  (ٔ) تخىو الحكاية مبهما

 . 

 الحوار : – 2

الزمن السردي في األلمال  بطاءالحركة السردية يعمل لى  إشكل من أشكال       

التامة بين فيه التساوي والمطابقة  حققتي وهو الشكل السردي الوحيد الذي ة ,الحكابي

بلصة " يقوم لى  الخ وهو خبلؾ , (ٕ) دون تدخل الّراويزمن الحكاية والخطاب من 



الذي  األمرتتم المساوا ة بين السرد والحكاية ... وفيه  كىّها تفصيبلتهاب ذكر األحداث 

   : (ٗ)مبها لّد ة وظابؾ  ولىحوار  , (ٖ)ة من البطء " يجعل السرد في أشد حال

 الشخصيات ولواطفها وطبابعها األساسية . أفكاريكشؾ لن  -ٔ

 تبمية الحدث وبىورته ألّبه يببي الوقابع الصؽير ة ويدخىها في سياق الحدث . -ٕ

 طاراً لىحدث والشخصية .الزمن وموقع المكان بوصفهما إيكشؾ لن حركة  -ٖ

 ت األبدلسية ما رواه الؽرباطيّ لى  لبصر الحوار في متون الرحبلومن األمثىة      

بي ىوك ( أّن أمير المإمبين لىي بن أبقوله : " وقد ذكر الشعبي في كتابه ) سير الم

طالب ) رضي هللا لبه ( كان جالساً بظاهر الكوفة إذ أقبل ألرابي من اليمن فسىم لىيه 

إليك من اليمن لتعىمبي بما لىمك هللا مما , جبت  وهبؤه بالخبلفة وقال : يا أمير المإمبين

رب ؟ ــا العــا أخــأبتفع به في ديبي , فقال أمير المإمبين : من أي ببلد اليمن أبت , ي

 : مــن ال ـقـف

______________________________ 

 . 9٘ٔيبظر : السرد العربي القديم مفاهيم و تجىيات :  (ٔ)

 .  88في حديث ليس  بن هشام :  االجتمالييبظر : الببية القصصية ومدلولها  (ٕ)

 . ٘ٙالبباء الفبي في الرواية العربية في العراق ) بباء السرد ( :  (ٖ)

 . 8ٙٔيبظر : البباء الفبي لرواية الحرب في العراق :  (ٗ)

  

حفير ة هود الببي , فقال : لعىك تريد  * األحقافحضرموت , فقال له لىي : أتعرؾ 

)لىيه السبلم ( , فقال لىي : بعم , فقال : دخىتها يا أمير المإمبين في حال شبابي , أبا 

وصاحب لي فبزلبا مابة درجة محفور ة في الجبل حّت  أفضيبا إل  أزج لظيم فيه سرير 

من الرخام لىيه رجل كقطعة الجبل وجسده لى  هيبة األحياء , لم يتؽير , جميل الوجه 

 لظم جسده , ولىيه ثياب يمابية , ولبد رأسه لوح رخام مكتوب فيه ) بسيط ( : مع

 هذا الببي الــتــقي المـــهتدي الهـــادي             



 ادِ إلــ  الجبابر ة الؽــاوين من لـــ                                               

 بــــدالً به أن يــعبــدوا هللا ال يــبــؽوا             

 ويـخىــعوا كـــّل ذي ضـــد وأبــدادِ                                                

 . (ٔ)ففرح به أمير المإمبين لىي ) لىيه السبلم ( وأكرمه ولىمه ..." 

 يوثقه  اً سردي اً سترجاع خارجي يذكر فيه الّراوي خبرافي هذا البص السردي       

ي دار بين شخصيتي , يبقل فيه الّراوي الحوار الذ ر المىوك (في كتابه ) سي الشعبي

ل هذا , وتمثّ بي طالب ) لىيه السبلم ( واأللرابي الذي قدم من اليمن اإلمام لىي بن أ

حدث مفرد يحدث  , فالحوار هو لبار ة لن " األلرابي  اإلمام وجوابالحوار بسإال 

أو  يكون فيه أي تؽيير في المكان , في زمان محدد , ويستؽرق من الوقت بالقدر الذي ال

ّن المشهد حادثة صؽير ة مإدا ة من قبل الشخصيات أي قطع في استمرارية الزمن , إ

, ووصؾ األلرابي  لىقارئ   (ٕ)حادثة لرضية تكون مبفرد ة أو مشهداً حيوياً مباشراً " 

الّراوي الحـيـاد ولــدم التـدخل في موضع حفير ة الببي هود ) لىيه السبلم ( , وقد التزم 

 مجـرى الحكــي

_______________________________ 

قيل هي من حضرموت وُلمان , والصحيح أّن ببلد لاد كابت باليمن ولهم كابت )*( األحقاؾ : هي مبازل لاد قيل كابت بالشام , و

 .  ٘ٔ – ٗٔل : الروض المعطار في خبر األقطار : إرم ذات العماد , واألحقاؾ جمع حقؾ وهو الحبل المستطيل من الرم

 , ويبظر : م . ن :  8ٙ – 8٘:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ)

 . ٖ٘ٔجبرا :  إبراهيمالفضاء الروابي لبد جبرا  (ٕ)

 

 اّل بقل هذا الحوار بين الشخصيتين , إوكان باستطالته أن يروي هذا الخبر من دون أن ي

خ هذا أّبه لمد إل  ذلك ليجعل المروي له المتىقي متفالبل مع الحدث , وكذلك لكي يرسّ 

 الخبر في ذهن القارئ .   



بقوله : " مّر بعض المىوك بؽبلم يسوق  الة البىويّ ما بقىه الرحّ  –أيضاً  –ومبه      

له الؽبلم : حماراً ؼير مببعث وقد لبؾ لىيه في السوق , فقال : يا ؼبلم أرفق به فقال 

مضر ة لىيه , قال : وما مضرته , قال : يطول طريقه ويشتد جوله وفي الرفق به 

قال له : قد كبلمه , فمن العبؾ به إحسان إليه يخؾ حمىه ويطول أكىه , فؤلجب المىك 

فقال : رزق مقدور وواهب مؤجور , وقال : وقد أمرت في حشمي أمرت له بؤلؾ درهم 

ستوزرتك , فقال : لوال أّبك حديث السن الت بها معوبة , فقال , قال : كفيت مإبة فرزق

: لم يعدم الفضل من رزق العقل , قال : فهل تصىح لذلك , قال : إّبما يكون الحمد أو 

اإلبسان بفسه حّت  يبىوها , قال : فاستوزره فوجده ذا الذم إالّ بعد التجربة , وال يعرؾ 

  . (ٔ)رأي صابب ومشور ة تقع موقع التوفيق " 

لن ريك األحداث والكشؾ لبها , وهم الحوار في هذا الخبر السردي في تحأس     

ا هو من دون كم هاوي يبقىوخفاياها وما يجول في خواطرها , فالرألماق الشخصيات 

هم الحوار في " تكسير رتابة الحكي وإفشاء الحركة والتىقابية في أي تدخل مبه , وقد أس

ت الشخصيات كما تىفظ بها مما يترتب لبه تعطيل سرلة السرد لن طريق بقل تدخبل

,  (ٕ)القصة والتركيز لى  مسرحة األحداث وجعىها تجري أمام القارئ أوالً بؤول " 

فالزمن هبا متطابق ال يفصىه سوى الوقت الذي يتطىبه الجواب لن السإال , والمكان 

 ____________________________و  ـهو السوق وه

 . ٗٙٔ – ٖٙٔتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

 . ٕٔٓ: ) الفضاء , الزمن , الشخصية ( ببية الشكل الروابي  (ٕ)

 

 

لبصري الزمان والمكان بوصفهما أطاراً الحوار لن مكان لام ؼير محّدد , وقد كشؾ 

هو أمام  لبد قراءته لهذا البص وكؤّبهمن الحدث والشخصية , فالقارئ يشــعر  لكلّ 

مسرحية فيها شخصيات وكل واحد مبهم يقوم بالدور المىق  لى  لاتقه ولذلك فؤّبه 

ه يسمع لبه معاصراً وقوله الحاد ة في الفعل , إذ إبّ  يعطي لىقارئ " إحساساً بالمشاركة



, بمعب  أن القارئ يتفالل مع المشهد  (ٔ)كما يقع بالضبط وفي بفس لحظة وقوله " 

 ء مبه أو هو شخصية مشاركة في الفعل أو الحدث .الحواري وكؤّبه جز

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً                                        

 المكان

 تقل لن أهمية لبصر مجال البقد األدبي الأهمية كبير ة في  المكان شؽل    

, فىه أهمية كبير ة في تشكيل البصوص األدبية  نمتكامبلن ومتداخبلالزمان فهما 

 من الزمان والمكان ال يمكن فصل أحدهما لن األخر ألبهما " ّن كبّلً , وإيىها وتحى

فبل حيز ببل زمان , وال زمان ببل  ومتقارفان ال يتزايبلن ... متبلزمان ال يفترقان

 ويعد   , (ٔ)حيز , وال يجوز أن يبفصل أحدهما لن صبوه في العمل السردي " 

" ال يعيش مبعزاًل ألّبه  ؛ المكان لبصراً من لباصر الحكاية األساسية والمإثر ة

لن باقي لباصر السرد وإّبما يدخل في لبلقات متعدد ة مع المكوبات الحكابية 

, فالحكاية والمكان  (ٕ)األخرى لىسرد كالشخصيات واألحداث والرإيات السردية " 

آلخر , فالحكاية تحتاج إليه لتشد ل كّل واحد مبهما بحاجة  ؛ ألنّ  أن يفترقا ال يكاد

لىكشؾ لن  , والمكان بحاجة إليهاعبلقة مع بقية لباصرها ومكوباتها به أواصر ال

    مبهما يعّد سبيبلً إل  اآلخر ولوباً له .   , بمعب  أّن كبّلً وظابفه ودالالته 



المكان لذلك " فوهو اإلطار الذي يحوي بداخىه كّل من الشخصية واألحداث ف     

بطال له , وليس هباك بالبتيجة أي مكان محدد مسبقاً وإّبما ال يتشكل إالّ باختراق اإل

ومن المميزات التي  اإلبطالمن خبلل األحداث التي يقوم بها  األمكبةتتشكل 

المكان والحدث يحتاج لىشخصية كي  , فبل بّد من حدث لكي يتشكل (ٖ)تخصهم " 

المكان " هو , فعبلقة المكان مع الحدث لبلقة ارتباط متماسك , ألّن تقوم بالفعل 

اإلطار الذي تقع فيه األحداث , وهباك اختبلؾ بين طريقة إدراك الزمن وطريقة 

 الزمن نّ إ إذإدراك المكان , 

______________________ 

 . 8ٕٔفي بظرية الرواية  بحث في تقبيات السرد :  (ٔ)

 . ٕٙببية الشكل الروابي :  (ٕ)

 .  9ٕم  .  ن  :   (ٕٖ)

 

يرتبط باإلدراك البفسي , أّما المكان فيرتبط باإلدراك الحسي وقد يسقط اإلدراك 

, وهذا ما يوضح (ٔ)البفسي لى  األشياء المحسوسة لتوضيحها والتعبير لبها ..." 

ألّن " المكان في مقصوراته المؽىقة التي ال  زم والترابط بين الزمان والمكان؛التبل

ّن " , وإ(ٕ)حصر لها , يحتوي لى  الزمن المكثؾ , هذه هي وظيفة المكان " 

 وارتباط المكان ,(ٖ)المكان هو أحد العوامل األساسية التي يقوم لىيها الحدث " 

عالة مإثر ة في حيا ة الشخوص , وتزداد قو ة ف بالشخصية ارتباطاً قوياً  كوبه "

, ولهذا فهو  ىأهمية المكان بوصفه اإلطار الذي يشتمل لى  العباصر الفبية األخر

يسم األشخاص واألحداث في العمق , ويترك أثراً واضحاً في الببية الفكرية 

ـم بسجذي تتفالل وت, فالمكان هو الوسط ال( ٗ)لىشخصية لى  وجه الخصوص " 

وطبيعتها , فهو يشكل ركباً مكمبلً الشخصيات وفيه يتم تحديد سىوك الشخصية يه ف

ن وصؾ المكان ومكوباته ن وظيفته في تفسير الشخصية , إذ ألىشخصية فضبلً ل

له تبرز صفات وما يحتويه من أشياء يعّد وصفاً لىشخصية بفسها , ومن خبل



 المكان يمثل ولاءً  نّ , وإ (٘)ن طريق مواقفها وسىوكها الشخصية وطبابعها م

ذلك  ن تقع في زمان ومكان محددين , ألنّ حدث والشخصية , وال بّد لؤلحداث ألى

قابمة لى   األساسالعمل الحكابي سمة الواقعية , فالحكاية في  هو ما يضفي لى 

المحاكا ة , وال بّد لها من حدث , وهذا الحدث يتطىب بالضرور ة زماباً ومكاباً , إالّ 

 وذلك ألنّ  هتمام الّراوي أو الكاتب؛إ بي هو الذي يستقطب جلّ الحكاأّن المكان 

 فـــي ان تعيين المــكــ

___________________________ 

 . 9٘, ويبظر : جماليات المكان , مجمولة من المإلفين :  ٙٓٔبباء الرواية , سيزا قاسم :  (ٔ) 

 . 9ٖ( جماليات المكان , ؼاستون باشبلر : ٕ)

 . 9ٕببية الشكل الروابي :  (ٖ)

 . 8ٔالبباء الفبي لرواية الحرب في العراق :  (ٗ)

 . ٕٔ( يبظر : البباء الفبي في الرواية العربية في العراق ) الوصؾ وبباء المكان ( : ٘)

 

 

, وأّن المكان الذي " يسكبه  (ٔ)هو البإر ة الضرورية التي تدلم الحكي الحكاية 

الشخص مر  ة لطباله , فالمكان يعكس حقيقة الشخصية ومن جابب  خر , إّن حيا ة 

 تؤثراً , بمعب  أّن هباك  (ٕ)الشخصية تفّسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بها " 

ألهميته أصبح يمثل و   الشخصية ولىشخصية لى  المكانىلىمكان ل اً وتؤثير

دور لىيها بظرية األدب , فىم يعد يبظر إليه األساسية التي ت محوراً من المحاور

يبظر إليه لى  أّبه لبصر شكىي  بل أخذفية التي تقع فيها األحداث الخى لى  أّبه

   .(ٖ)وتشكيىي له حضور بارز في العمل األدبي

, إذ يمثل المكان لبصراً أساسياً ومهيمباً في متون الرحبلت األبدلسية و     

من الة الرحّ  استفادتىك الرحبلت , ولقد متون  يمؤل مساحة بصية كبير ة في وجدباه 



وكان بوها في متون رحبلتهم , وضمّ  التاريخيةالحكايات التي حوتها متون الكتب 

الة , ماكن التي يمّر بها الرحّ لىمكان وجوداً ظاهراً في تىك الحكايات , وال سّيما األ

كن ألّن "الرحىة جولة في الفضاء, لن هذه األما اً أو أوصاف اً أخبارفيورد لىقارئ 

, والتؤريخ الرحىة وصؾف, في الحاضر, بيبما التؤريخ جولة في الزمن الماضي

ً من الّسرد  ,  التاريخيسرد إالّ أّن المقابىة تبق  بسبية ألّن الرحىة تتضمن قسطا

من أسىوب الوصؾ يـعـّد و, ( ٗ)والتؤريخ يتضمن قسطاً من الخطاب الوصفي " 

لذلك كان ال بّد لىرحىة من حضور لىمكان ,  (٘)في تـجسيــد المكان   األساليبأهــم 

  وليس انالمك فــي تشـكـيـل اً كـــبـيـر اً لىشخصية دور نّ فيها وأ

___________________________ 

 .9ٕ( يبظر : ببية الشكل الروابي : ٔ) 

 . 9ٔٔ - 8ٔٔ( بباء الرواية , سيزا قاسم : ٕ)

 .  ٖيبظر : جماليات المكان , مجمولة مإلفين :  (ٖ)

 . 1ٖالحكاية والتاإيل دراسات في السرد العربي :  (ٗ)

 . 1٘ٔجبرا :  إبراهيميبظر : الفضاء الروابي لبد جبرا  (٘)

 

 

ك يتم تحديد بوع المكان ألن " وتبعا لذل  ,بسابية بالضرور ة ان تكون الشخصية إ

ثم إّن تطور ,  (ٔ)بسان بحركته وفعىه هو الذي يشكل المكان ويقيم فيه " اإل

ّن صور ة المكان رها يإدي إل  تعدد األمكبة " بل إاألحداث في الحكاية وتؽيي

الواحد تتبوع حسب زاوية البظر التي ُيىتقط مبها , وفي بيت واحد , قد ُيقّدم 

ن وم,  (ٕ) لى  زوايا معيبة "تختىؾ باختبلؾ التركيز الّراوي لقطاٍت متعدد ة 

بدلسية بىحظ وجود بمطين من أبماط المكان وهما خبلل قراءتبا لمتون الرحبلت األ

 : 



 وٌقسم إلى :  المكان الواقعً -1

 المكان األليؾ . –أ 

 . المكان المعادي –ب 

 . المكان العجائبً – 2

 

 المكان الواقعً : – 1

المكان المرتبط  ألّبه الحكاية ؛ية كبير ة لكوبه يإطر الواقعي أهمىمكان ّن لإ     

 إحساسا, ويمبح هذا المكان القارئ لثابتة والموجود ة لى  أرض الواقعبالحقيقة ا

ذا كان وإ, وهذا البوع تبتجه الحكاية ويبتقل لىقارئ بطريقة فبية , بالصدق المكابي

اخل البص السردي, دوالشخصيات عياً يإدي ذلك إل  تحريك األحداث المكان واق

 ______________________________مما يإدي إل  

 .  ٗٗجماليات المكان في الرواية العربية :  (ٔ) 

 . ٖٙيبظر : ببية البص السردي :  (ٕ) 

 

 

لة , والشخصية هي من ابحسب الماد ة السردية التي يرويها الرحّ  األمكبةتبوع 

حسب الوقابع واألحداث التي بأو العدابية وذلك  باأللفةالمكان ن توسم تستطيع أ

, " فالرحىة  ن تتؽير بين الحين واآلخرفي ذلك المكان والتي من الممكن أ تمّر بها

أي االبتقال من مكان إل  مكان مستمد ة من أسطور ة البعث , أّما االبؽبلق في مكان 

لدم القدر ة لى  ر لن العجز وواحد دون التمكن من الحركة فإّن هذه الحالة تعبّ 

بحسب لبلقته , ولهذا سبدرس المكان  (ٔ)الفعل أو التفالل مع العالم الخارجي " 

  .بالشخصية 



 المكان األلٌف :  – أ

مىمح فيه  أيوهو المكان الذي ترتاح إليه البفس وتؤبس به , وال يوجد لىعداو ة       

كل هذا والحماية بحيث يشكّل مكان لشبا فيه , وشعربا فيه بالدؾء , , وهو " 

 يعّد البيت وال سّيما بيت الطفولة أشد أبواع المكان ألفًة "المكان ماد ة لذكرياتبا , ف

هما الفضاء وهو مكان محدد وتكاد تكون مكة المكرمة والمديبة المبور ة  , (ٕ)

قد وظفا توظيفاً الرحبلت األبدلسية , ف كثرالمكابي األكثر ألفًة وحضوراً في متون أ

بر الرحبلت هي حج بيت هللا الحرام وزيار ة ق كثروكان الهدؾ من أ,  جؽرافياً 

ألفًة وحمايًة  األمكبةكثر , وهي من أله وسىم ( الرسول محمد )صى  هللا لىيه و 

 رحىة ابن جبير والبىويّ  ال سّيماالّراوي في هذه الرحبلت و زابريها , فبجد أنّ ل

ووصفها وذكر ما فيها من دور لباد ة  األماكنقد أسهب في ذكر هذه  والقىصاديّ 

, وهو أمٌر أمكبة  مبه مواطن أمان لساكبيها  التي تعدّ  األمكبةوؼيرها من  مساكنو

ال بقاش فيه , وقد شكل المكان في متون هذه الرحبلت مسرحاً لعرض الكثير من 

              الوقابع واألحداث .

___________________________________ 

 . 1ٔ, ويبظر : فىسفة المكان في الشعر العربي :  1ٓٔبباء الرواية , سيزا قاسم :  (ٔ)

 .  99البباء الفبي في الرواية العربية في العراق ) الوصؾ وبباء المكان ( :  (ٕ)

 

الة ليؾ في متون الرحبلت األبدلسية ما رواه الرحّ ومن األمثىة لى  المكان األ     

وفي مصر أن أهىها مستؽبون لن كّل بىد , حت  لو ضرب بقوله : "  الؽرباطيّ 

الدبيا , وفيها ما  أهىها بما فيها لن سابر ببلد ا وبين ببلد الدبيا بسور, استؽب بيبه

, ولواله ألكىت الثعابين أهىها , وهو لها وهو حيوان السقبقور والّبمس ليس بؽيرها 

اد والحطب والّسبط الذي ال رماد له , كقبافذ سجستان ألفاليها , والسمك الّرلّ 

ويقال : إّبه اآلببوس , ولكن البقعة قصرت فيه لن الكيان ... وأهىها يؤكىون صيد 



البحر الرومي وبحر فارس طرياً , وأن صيفها خريؾ وشتاءها ربيع , وما يبقطع 

إذ  ,في سابر الببلد يوجد فيها في الحر , وكذلك في البرد اللتدال حّرها وبردها 

فسىمت من حّر األول والثابي , وبرد السادس إلقىيم الثالث واإلقىيم الرابع هي في ا

والسابع , ومما وصفت به أن صعيدها حجازي , يببت البخل والمقل والموز 

والعشر والقرظ وأسفل أرضها يمطر بمطر الشام , ويقع فيه الثىوج , ويببت التين 

  . (ٔ)"  والزيتون والعبب والجوز ...

 أنّ  ومما يدّل لى  ألفتهمديبة مصر مكاباً أليفاً  تىفي هذا البص السردي مثّ          

ببلد الدبيا بما فيها والذي ال يوجد في ؼيرها من البىدان , أهىها مستؽبون لن كّل 

لذلك الذي لوال وجوده ألكىت الثعابين أهىها , و (والّبمس ) السقبقورحيوان وهو 

وان الذي جعل البىد  مباً من المعادي إل  أليؾ بوجود هذا الحيالمكان من  تحول

ذا الحيوان الذي يقطن المكان , حت  إن هذا بين , أي أن ألفة المكان بجمت لالثعا

 , (ٕ)ما خبل هذا المكان مبه فقد ألفته بل أصبح أقرب إل  أن يكون معادياً ال أليفاً 

المديبة بؤوصاؾ جميىة مبها)صيفها ولهذا بجد الّراوي أخذ لى  لاتقه وصؾ هذه 

ا , وهو مما وكذلك ذكره ألبواع األشجار التي تببت فيه خريؾ وشتاءها ربيع (

خذ حريتها في هذا البوع من يفة , مما يجعل الشخصية تؤلأليدخىها ضمن األمكبة ا

 المكان .           

______________________________________________ 

     . 9٘,  9ٕ,  9ٙ,  9٘, ويبظر : م . ن :  ٕٗ - ٔٗ:  اإللجابوبخبة  لباباألتحفة ( ٔ)

 . ٕٓٔ( يبظر : البباء الفبي في الرواية العربية في العراق ) الوصؾ وبباء المكان ( : ٕ)

  

ما رواه ابن جبير بقوله : " وأسريبا تىك الىيىة إل  أن وصىبا  -أيضاً  –ومبه       

القرين مع طىوع الشمس , وهذا الموضع هو مبزل الحاج ومحط رحالهم , ومبه 

يحرمون , وبه يريحون اليوم الذي يصبحوبه ... فؤقمبا بياض يوم األربعاء 

ر ة , فؤسريبا ليىتبا تىك , مريحين بالقرين , فىّما حان العشي رحبا مبه محرمين بعم



فكان وصولبا مع الفجر إل  قريب الصبح فبزلبا مرتقبين البتشار الضوء , ودخىبا 

مكة ... فؤلفيبا الكعبة البيت الحرام لروساً مجىو ة مزفوفة إل  جبة الرضوان , 

محفوظة بوفود الرحمن , فطفبا طواؾ القدوم , ثم صىيبا بالمقام الكريم , وتعىقبا 

, وهو موضع وهو بين الحجر األسود والباب  –الكعبة لبد المىتزم  بؤستار

 .    (ٔ)" . . .ودخــىبا قبة زمزم وشــرببا مــن مــابــها  –استجابة الدلو ة 

المكان الذي يحرمون مبه الحجاج  ألّبه؛ ل القرين في هذا البص مكاباً أليفاً شكّ      

العدابية التي عر فيه الحاج بالخوؾ أو ال يش بزلون به مريحين , فهو مكان أليؾوي

داء العمر ة والحج والطواؾ حول في ؼيره من األمكبة فمبه يبطىق أليشعر بها 

وبعدها يذكر الّراوي مكاباً لذلك بجد الرحالة يصفه وصفاً فبياً جميبلً , بيت هللا , 

 خراً وهو بيت هللا الحرام الكعبة المشرفة , ويصؾ لىقارئ ما تبدو لىيه من  أليفاً 

ظهاره المكان وإ صؾ من األساليب المهمة في تجسيدالو نّ إذ إمبظر جميل , 

من ج بها الحجي صؾ األفعال التي يقوم, وبعدها يوأجمىهالىقارئ في أروع صور ة 

دخال الفعل في المقطع إ نّ إل ,وؼيرها من المباسك صبل ة وتعىق بؤستار الكعبة 

 ألنّ والوصؾ ويوجه البص إل  الحركة  الوصفي يزيل التوتر القابم بين الحكاية

بمعب  أّبها تصؾ الفعل لى  خبلؾ الصور ة  , (ٕ)الصور ة السردية تتسم بالحركة 

     . (ٖ)ساكباً ال يتحرك , فتدخل الحركة لى  الوصؾ  هالوصفية التي تصف

__________________________ 

      . 8ٕرحىة ابن جبير : ( ٔ)

 . ٔٙٔيبظر : بباء الرواية , سيزا قاسم :  (ٕ)

 . ٓٙٔم . ن :  (ٖ)

     

ما رواه ابن جبير لن جبل الرحمة بقوله : " وفي ألى   –أيضاً  –ومبه      

رضي هللا لبها , وال يعرؾ صحة ذلك , وفي وسط  سىمهالجبل قبة تبسب إل  أم 



القبة مسجد يتزاحم الباس لىصبل ة فيه , وحول ذلك المسجد المكرم سطح محدق به 

, فسيح الساحة , جميل المبظر , يشرؾ مبه لى  بسيط لرفات , وفي جهة القبىة 

مبه جدار , وقد بصبت فيه محاريب يصىي الباس فيها , وفي أسفل هذا الجبل 

دار لتيقة الببيان , وفي ألبلها ؼرؾ  –لن يسار المستقبل لىقبىة فيه  –لمقدس ا

في  –لها طيقان , تبسب إل   دم )صى  هللا لىيه وسىم ( , ولن يسار هذه الدار 

الصخر ة التي كان لبدها موقؾ الببي ) صى  هللا لىيه وسىم ( ,  –استقبال القبىة 

والدار المكرمة , صهاريج لىماء  وهي في جبل متطؤمن , وحول جبل الرحمة

 .    (ٔ)مسجد صؽير "  –لى  مقربة مبه –باب , ولن يسار الدار أيضاً وحِ 

سمه الذي , وبدأ من إالة باألمكبة التي تحيط بجبل الرحمة يخبربا الّراوي الرحّ      

ة له , ففي هبه أمكبة مشاب أحيطتة , ولهذا فقد ببييدّل لى  األلفة والرحمة والطمؤ

سجدها , وما تزاحمهم التي يتزاحم الباس لى  الصبل ة في م  سىمهألبله قبة أم 

ؼرفة تبسب , وفي أسفىه  الّ دليل لى  حبهم ولشقهم وألفتهم لىمكانلىصبل ة فيه إ

 نّ ب الماء وصهاريج , ومن المإكد أباوحوله حِ إل  ببي هللا  دم ) لىيه السبلم ( , 

ماكن من الباس ولشقهم لها هو قرب هذه األ ألفتها ومحبةكتسبت هذه األمكبة إ

ها بسان أو أي كابن  خر أن يشعر فيه بالخوؾ ألبّ بيت هللا الحرام الذي ال يمكن لئل

الشخصية في مثل هذه  نّ دها هللا أن تبق   مبة مطمببة لئلبسان , لذا فإأماكن أرا

ة إليها , وكىما كابت أو األمكبة كىما كابت " متعىقة بفضابها فهو أليؾ بالبسب

لمكان ألفته كتسب افقد إ,  (ٕ)صارت ال تربطها به أية لبلقة , فهي ؼريبة لبه " 

    . من الشخصيات التي تسكبه

_______________________________ 

 . ٕٗٓ,  1ٔٔ,   8ٕ, ويبظر : م . ن :  ٓ٘ٔ – 9ٗٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)

 . ٖٕٗالحكابية في السير ة الشعبية : قال الّراوي الببيات  (ٕ)

 



بقوله : " شاهدت بداخل القاهر ة أيضاً  الة البىويّ ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه      

( ... ولى  بابه مكتوب  المسجد المعظم حيث مشهد السيد ة زيبب )رضي هللا لبها

هللا  اإلمام أمير المإمبين لىي بن أبي طالب )رضي ببةإهذا مشهد السيد ة زيبب 

لبهما ( ودخىت بخارج القاهر ة المشهد العظيم المقدس حيث تربة زيد بن الحسين 

بين بن لىي بن أبي طالب )رضي هللا لبهما ( ... ثّم  قصدت القرافة وهي ما 

مصر والقاهر ة بىد ة كبير ة مبفرد ة ببفسها مستقىة بؤسواقها ومساجدها وهي إحدى 

بياء صىوات هللا لىيهم وأهل البيت العجابب بما تحتوي لىيه من مشاهد األب

رضوان هللا لىيهم , والصحابة والتابعين والعىماء والزهاد واألولياء ذوي 

الكرامات الشهير ة واألبباء الؽريبة ... مبها قبرلىي السجاد زين العابدين بن 

الحسين بن لىي بن أبي طالب رضي الىهم لبهم , وقبر القاسم بن محمد بن جعفر 

 . (ٔ)محمد بن زين العابدين ... " الصادق بن 

ها ىت هذه المشاهد التي وردت في هذا البص السردي أمكبة أليفة ؛ ألبّ شكّ      

يت ّما أببياء أو من أهل بهم إتحتضن شخصيات لها مكابتها في الدبيا واآلخر ة , ألبّ 

كابت هذه األماكن داخل له وسىم ( , سواء أالرسول محمد )صى  هللا لىيه و 

كتسبت التي مبها بىد ة القرافة التي إبين القاهر ة ومصر و القاهر ة أم خارجها أم

هل بيت الببوء ة واألتقياء والعباد لؤلببياء وأاأللفة مما فيها من مشاهد مقدسة 

المكان هو ف يجابياً ,هذه المشاهد تؤثيراً إ والصالحين , فقد تؤثرت هذه البىد ة بوجود

ومجتمعه ,  اإلبسانتوي لى  خبلصة التفالل بين الذي يح االجتمالي" الكيان 

ويحمل جزءاً من أخبلقية ساكبيه وأفكارهم ووليهم , حيث من خبلل المكان 

, فىىشخصية تؤثير كبير  (ٕ)بستطيع قراء ة سيكولوجية ساكبيه وطريقة حياتهم " 

يّدل , وأّن تبقل البىوي في هذه األمكبة االليفة لى  المكان وارتباط وثيق بيبهما 

 . لى  طبيعة شخصيته التي تتسم بالتدين

__________________________ 



,  ٖٕٔ, ويبظر : رحىة القىصادي :  9ٓٔ,  ٙٓٔ,  ٔ٘يبظر : م . ن :  , و  ٕ٘تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

ٖٔ9 . 

 . ٙٔالرواية والمكان :  (ٕ)

 المكان المعادي :      –ب 

يعّد مصدر , فبل  االرتياحبالقىق ولدم  اإلبسانوهو المكان الذي يشعر فيه      

, وهو مكان ؼير محدد ,  األمن بعداموإبل هو مصدر لىخوؾ والرلب  طمببانإ

" المكان الذي يرؼم  ألنّ  باأللفة إزاءهمقيد الحركة وال يشعر  اإلبسانه ويكون في

,  (ٔ)و يشكل خطراً لى  حيا ة الفرد " المرء لى  الحيا ة فيه , كالسجن والمبف  , أ

وت ــيعّد من أشد األمكبة لداو ًة , وكذلك " األماكن التي توحي بؤّبها مكامن لىم

العيش في هكذا بسان أن يرض  , فبل يمكن إل (ٕ)ن البشر " ــة مــة الخاليــوالطبيع

العيش في رؼب بسان بطبيعته ياإل ذا كان مرؼماً لى  العيش فيه , ألنّ مكان إاّل إ

ل إل  أمكبة معادية , وذلك بفع , وأحياباً تتحول األمكبة األليفة فةً األمكبة األكثر أل

طاراً لىحدث والشخصية فهو أحد المكان يمثل إ األحداث أو الشخصيات , ألنّ 

, ويظهر مظاهر الحيا ة التي تعيشها العوامل األساسية التي يقوم لىيها الحدث 

 . (ٖ)طار محدد ي تبمو مسيرتها ضمن إـداث التـاألح ويـيحكمــا  الشخصية

ومن األمثىة لى  المكان المعادي في متون الرحبلت األبدلسية ما رواه        

فؤبا " بقوله :  *في حديثه لن القريتين الىتين بالقرب من جبل في درببد الؽرباطيّ 

ليس لىيهم خرج من تحت األرض جمالة رجال أول من دخل القرية الواحد ة , ف

سبلح فوقفوا وأشاروا بؤيديهم إل  الجبال وتكىموا بكبلم لم أفهمه , ثم ؼابوا تحت 

ؤن السماء األرض فؤصاببا من الريح والثىج العظيم بحيث ما ببصر شيباً , وك

, فابصرفبا وال بدري أين بذهب ال أبا وال ؼيري , وقتل  سقطت لىيبا ثىجاً وبرداً 

 رس ـفـوي لىـالق رسـبعضبا بعضاً بصدم الف

__________________________ 

 . 9ٕ – 8ٕالبباء الفبي في الرواية العربية ) الوصؾ وبباء المكان ( :  (ٔ)



 . ٕٓٗالفضاء الروابي لبد جبرا ابراهيم جبرا :  (ٕ)

 . 9ٕيبظر : ببية الشكل الروابي :  (ٖ)

 تقع لى  الساحل الؽربي لبحر قزوين بالقرب من مصب بهر سامور )*( درببد : هي إحدى مدن روسيا 

 

الضعيؾ فيقع هو وراكبه فيمشي لىيه الباس فيهىك هو وفرسه , قال : وضرببي 

من ال ألرؾ ببشابة في مبكبي األيسر فخرجت من تحت إبطي فكدت أن أهىك , 

برد , وفقدبا وتماسكت حت  بعدبا لبهم فراسخ وابكشؾ لّبا ذلك الثىج والريح وال

من العسكر خىقاً كثيراً , فؤخرجت البشابة من مبكبي وبقيت مبها مريضاً أربعة 

     . (ٔ) أشهر "

هذه األحداث وهذا واضح من قوله ) أبا أول من دخل بفسه شاهد الّراوي     

هم تطور أسجزء مبها , وقد  الة مشارك في األحداث بل هوالقرية ( فالرحّ 

تشكيل المكان , الذي  الشخصيات في هذا البص الحكابي فياألحداث وظهور 

, ومن األحداث الرجال الذين ؼابوا تحت األرض  كتسب صفة العدابية من هإالءِ إ

هم وكوابيس ورلب وخوؾ وقتل بحيث أبّ  أشباحه مكان بّ ألالتي حصىت فيما بعد , 

البفتاح المكابي فا ة ما حّل بهم من الرلب والخوؾ , ين يذهبون من شدّ ال يعرفون أ

, ضطراب والخوؾ واألذى لمن حّل فيهفي هذا البص حمل األ –دخول القرية  –

ولم تتخىص الشخصية من سىبية المكان إاّل بعد خروجها مبه , فضبلً لن ذلك فقد 

, فالقرية مكان مفتوح ؼير محدد من الباحية حمىت القرية ثبابية االبفتاح واالبؽبلق 

 مؽىقة ولدابية بالبسبة لىشخصية بتيجًة شعورها بالخطر فيها .  الجؽرافية إاّل أّبها

: " لصفت  بقولهالرحىة  لن مصالبِ  ابن جبير ما رواه –أيضاً  –ومبه      

لىيبا ريح هال لها البحر , وجاء معها مطر ترسىه الرياح بقو ة كؤبه شآبيب سهام 

فعظم الخطب , واشتد الكرب , وجاءبا الموج من كّل مكان أمثال الجبال السابر ة , 

ه , واليؤس قد بىػ مّبا مبىؽه , وارتجيبا مع الصباح فبقيبا لى  تىك الحال الىيل كىّ 

وهو يوم األربعاء التاسع من  –ض ما بزل ببا , فجاء البهار فرجة تخفؾ لّبا بع



بما هو أشد هوالً وألظم كرباً , وزاد البحر اهتياجاً , واربدت اآلفاق  –ذي القعد ة 

يثبت معها شراع , فىجا إل  لصوفاً حت  لم   سواداً , واستشرت الريح والمطر

 استعمال الشرع الصؽار , فؤخــذت الـريـح

___________________________ 

 . 8ٗ,  1ٗ,  8ٙ, ويبظر : م . ن :    ٗٙ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ) 

 

 . (ٔ)" أحدها ومزقته ... 

, فالشخصية في هذا البص لم هذا البص الحكابي مكاباً معادياً  مّثل البحر في    

وقد كان , مخيفاً تجسد فيه القىق والرلب والخطر كوبه مكاباً ن تبسجم مع المكا

الم المكان وتمثيىه في لىوصؾ في هذا البص أهمية ودور كبير في تجسيد مع

شبه  سقوط  إذ وكذلك في إبطاء الزمن السردي , لطابه سمة الواقعية ,الحكاية وإ

, وقد تّم وصؾ المكان لى  لسان المطر بالشآبيب بمعب  سقوطه دفعة واحد ة 

هذا البوع من الوصؾ واحداً من  عدّ الشخصية السارد ة والمشاركة في الفعل , وي

أهم  ليات الشخصية إليضاح بظرتها إل  أحداث الحكاية بكامىها وأزمة وجودها 

هم المكان في خىق المعب  داخل الحكاية , وال يكون دابماً تابعاً أو , ويس (ٕ)داخىها 

 , (ٖ) أحياباً  اوي أن يحوله إل  أدا ة لىتعبير لن موقؾ األبطالسىبياً بل يمكن لىر

ومن خبلل الوصؾ المكابي في هذا الّبص تصل رسالة لىقارئ بؤّن هذا المكان 

, ومما زاد من وسمه بهذه الصفة الحوادث التي تمت فيه من الهول  ؼير أليؾ

 اوي هذا المكان .رها من االوصاؾ التي بعت بها الروالكرب واهتياج البحر وؼي

ً  - ومبه      روجه من جزير ة لىروم وهي بعد خ البىويّ  الةما رواه الرحّ  -أيضا

ا توسطبا المواسط  اشتدت الريح المختىفة , ولظمت : " فىمّ  بقوله *أفرٌطش

األمواج المضطربة , وأتت األبواء من كّل جابب , وجاءبا الموج من كّل مكان 

أمثال الجبال السابر ة , فؤظىم الجو وتراكم البوء , وارتفع الصحو , وتبدل بالكدر 



, وابتشرت الرياح لصوفاً , لصفو , واهتاج البحر اهتياجاً , واربدت اآلفاق سواداً ا

 ,  اجـجـم االرتـوتدفقت األمواج , ولظ

____________________________ 

 . ٕٓ٘,  ٘ٔٔ,  11 -1ٙ, ويبظر : م . ن :    9ٗرحىة ابن جبير : ( ٔ)

 . ٙٗٔيبظر : الزمن البولي وإشكاليات البوع السردي :  (ٕ)

 . 1ٓيبظر : ببية البص السردي : ( ٖ) 

وبها مدن لامر ة ودورها خمسة لشر يوماً , وبيبها وبين ساحل البحر يوم وليىة , )*( وهي جزير ة لامر ة كثير ة الخصب 

  . ٔ٘بر األقطار : وبيبها وبين جزير ة صقىية مسير ة تسعمابة ميل : الروض المعطار في خ

 

فرجفت  ...شآبيب األمطار كؤبها سهام  وهمي الؽمام , واستشعر الحمام , وأرسىت

تصىت الحال في وإ فنما ال تشتهيه السوخرست األلسن , وجرت الرياح بالقىوب 

     (ٔ)" الزياد ة إل  أن قرببا من جزر الرومابية ... 

هوال والمصالب القاه ومن معه من األص السردي ما بقل الّراوي في هذا الب      

في البحر , وبذلك مّثل البحر مكاباً معادياً ال بل أشبه بكوابيس اليقظة , وقد كان 

لشد ة هبوب الرياح ولظم األمواج التي كالجبال ودفعات المطر القوية سبباً في 

 ذا " قو ة فعالة ومإثر ة في حيا ة , فكانأكتساب هذا المكان العدابية والتوحش 

له اهوال  مفقد كابت أوصاؾ الرحالة لىبحر سىبية فؤكثر أوصافه , (ٕ)الشخوص " 

مما أدى إل  بطء في الزمن السردي , فداللة البحر حت  في بفسية ورلب , 

كان البحر مكاباً  , إذ القارئ سىبيًة , ال تتآلؾ معه الشخصية وال تشعر فيه باألمان

ً متحركاً  مجهوالً  بالعدابية  سان أن يؤخذ حريته فيه لكوبه مىيءبال يستطيع اإل مبفتحا

بسان بالمكان وإدراكه له يختىفان لن خبرته وإدراكه لىزمان ... وإّن " خبر ة اإل, 

ً بحيا ة اإل لكون , (ٖ)"   الةلذا ارتبط المكان لبد الرحّ ,  بسانالمكان أكثر التصاقا

تجىت العدابية بؤوضح صورها في الخوؾ والقىق والمجهول ف األبدلسيين بمعابي

 . وأهوالهاالبحار 



 

____________________________ 

 ٕ٘ٔ,  ٕٗٔ: رحىة القىصادي :  , و ٕٖٔ,  ٖٗ,  ٘ٔ , ويبظر : م . ن :  ٖٖتاج المفرق في تحىية لىماء المشرق :  (ٔ)

. 

 . 8ٙٔالوجيز في دراسة القصص :  (ٕ)

 . 9٘جماليات المكان , مجمولة من المإلفين :  (ٖ)

 

 

 

 المكان العجائبً : – 2

ّن من أكثر التعريفات وإ, العجاببي وهو مفهوم بقدي وله لّد ة تعريفات      

ألتماداً لدى الدارسين والباحثين هو تعريؾ تودوروؾ لىعجاببي بقوله : " هو 

التردد الذي يحسه كابن ال يعرؾ ؼير القوابين الطبيعية , فيما يواجه حدثاً فوق 

فالعجاببي إذن هو وقوع أحداث ؼير طبيعية وؼير  , (ٔ)طبيعي حسب الظاهر " 

وهي " لرض المكبوت بطريقة فبطازية , لبدما يبدل الكاتب مؤلوفة في حياتبا , 

الموضولات السياسية واالجتمالية , ويعرضها بطريقة تهكمية ساخر ة هو بهذا 

,  (ٕ)جتمالياً ولرفياً " ؼبة الممبولة لديه بؤخرى مقبولة إالبوع يزيح الر

بيعية تتدخل م لبا كاببات وظواهر فوق طوالعجاببي هو " ذلك البوع من األدب يقدّ 

فتؽير مجراه تماماً وهو يشتمل لى  حيا ة االبطال  في السير العادي لىحيا ة اليومية

الخرافيين الذين يشكىون ماد ة لىطقوس وااليمان الديبي مثل ابطال األساطير التي 

حضور العجاببي في متون  نّ وإ , (ٖ)تتحدث لن والد ة المدن والشعوب " 

ي المرتبط العجاببور متميزاً في أكثره " لكن حض الرحبلت األبدلسية كان حضوراً 

لتبارات شت  مبها هيمبة البصوص الرحىية الحجية بالديبي يظل مهيمباً إل



الة بهذا الفضاء رتباط الرحّ وتؤثير الولي الديبي والمعجزات وإوالزيارية 

ً أو متؤثراً " والتماالته سواء كان الرحّ  , وأّن العجاببي  (ٗ)الة فقيهاً أو متصوفا

رى " ليس حكراً لى  األدب فقط , وإّبما هو لبصر ـــــمفهوم متصل بمفاهيم أخ

له مسارات متعدد ة , يستقطب كـّل ما العىوم اإلبسابية واالجتمالية  يسري في

 والحـــيــر ة فــــــي اشــق اإلدهــــــيـثـيـر ويــخـىـ

_____________________________ 

 . 8ٕ٘, ويبظر : معجم السرديات :  9ٔإل  األدب العجاببي : مدخل  (ٔ) 

 . ٘ٔ- ٗٔالفبطازية والصولجان دراسة في لجاببية الرواية العربية :  (ٕ)

    . ٕٖ:  من مبظور شعرية السرد األدبببي في العجا (ٖ)

 . 1ٔٗالرحىة في األدب العربي , التجبيس ,  ليات الكتابة , خطاب المتخيل : ( ٗ)

 

, ومن هذه المفاهيم والمصطىحات الؽراببي والفبتاستك  (ٔ)مؤلوؾ " المؤلوؾ والبل

إاّل أّبه " رؼم  , (ٕ)والفبتازيا وقد تباولها أكثر من باحث تفسيراً وتعريفاً 

ختبلفات واالجتهادات المفتوحة تسجل في المحصىة , أن كّل لجيب يتضمن اال

ويسمي شعيب حىيفي العجاببي  , (ٖ)ؼراببية , وكّل ؼريب يتضمن لجاببية " 

الذي له حضور في متون الرحبلت بالعجاببي المثير المدهش , حيث يصؾ فيه 

,  وتتضمن الرحبلت ( ٗ)الرحالة شيباً لىقارئ يجهىه وال يمىك ما يطعن فيه 

األبدلسية الكثير من خصابص السرد العربي القديم وذلك البتمابها إل  أدب 

من خريطة السرود والمرويات العربية , يقوم  مكاباً مميزاً الرحبلت , الذي يحتل 

لبا مؽامراته العجاببية والؽراببية  دفيها الرحالة بتسجيل مشاهداته ومبلحظاته ويسر

 . (٘)يواجهها في ارتحاله التي تصادفه , ويخبربا باالهوال والمشقات التي 

ية إذ " تزودبا كتب وال تخىو كتب التراث القديمة من األمكبة العجابب      

الرحبلت والجؽرافية القديمة ببصوص لجاببية فيها ألفاظ شت  تشير إل  مواقؾ 

 , ولعل ابا حامد الؽرباطيّ  (ٙ)اإلبسان المختىفة من الظاهر ة العجيبة والؽريبة " 



الة الذين أشاروا إل  ظاهر ة العجيب وذلك بقوله : " لقول يعّد من أوابل الرحّ 

اء أكثر من لقول جميع العىماء , ولقول العىماء أكثر من لقول المبلبكة واألببي

 جميع العوام في الدبـيـا , ولـقـول الـعـوام

______________________________ 

 .  ٗٔٔ:  ٖ, ع  ٙٔ, مج المصرية ببيات العجاببي في الرواية العربية  , شعيب حىيفي , مجىة فصول  (ٔ)

العجاببي في األدب من مبظور  : , و 8ٗ – 9ٖ: ( التؤويل  وإشكاليةديم ) األبساق الثقافية السرد العربي القيبظر :  (ٕ)

 . ٖٓٓ – 8ٕ٘, و معجم السرديات :  ٔٗ – ٕٖشعرية السرد : 

 . 8٘ٗخطاب المتخيل : الرحىة في األدب العربي , التجبيس ,  ليات الكتابة , ( ٖ)

 . 9٘ٗيبظر : م . ن :  (ٗ)

 . 8٘العربي القديم , األبواع والوظابؾ والببيات :  يبظر : السرد( ٘)

 . 9ٖالتؤويل :  وإشكاليةالسرد العربي القديم , األبساق الثقافية  (ٙ)

   

أكثر من لقول البساء , ولقول البساء أكثر من لقول الصبيان , وبقدر هذا 

التفاوت يقع اإلبكار ألكثر الحقابق من أكثر الباس , لبقصان العقل , الن الذي 

يعرؾ الجابز والمستحيل يعىم أّن كّل مقدور باإلضافة إل  قدر ة هللا تعال  قىيل 

ولم يكذب قابىه وال هّجبه , والجاهل إذا فالعاقل إذا سمع لجباً جابزاً استحسبه , 

, ( ٔ)سمع ما لم يشاهد قطع بتكذيب وتزييؾ باقىه , وذلك لقىة بضالة لقىه " 

ؼير متساوية في اإلدراك , لذلك فإّن الظاهر ة البشر لقول  يرى أنّ  اطيّ فالؽرب

 موجود ة ما دامت العقول هكذا . 

الرحبلت األبدلسية ما رواه  ومن األمثىة لى  المكان العجاببي في متون    

بقوله : " ومن لجابب مبابي مصر: مبار ة اإلسكبدرية , وهي مببية  الؽرباطيّ 

بحجار ة مهبدمة مضّببة بالرصاص , لى  قباطر من زجاج , والقباطر لى  ظهر 

سرطان من بحاس , وفيها بحو ثبلثمابة بعضها فوق بعض تصعد الدابة بحمىها 

ها , ولىبيوت طاقات يبظر مبها إل  البحر ... ويقال إن إل  سابر البيوت من داخى



طولها ألؾ ذراع , وكان في ألبلها تماثيل من بحاس , مبها تمثال قد أشار بسبابة 

, يدور معها حيثما دارت , ومبها مب  بحو الشمس أيبما كابت من الفىك يده الي

سمع له صوت  تمثال وجهه إل  البحر , مت  صار العدو مبهم لى  بحو من ليىة

هابل يعىم به أهل المديبة طروق العدو , ومبها تمثال كىما مّر من الىيل سالة, 

ً , ويقال إّبه كان بؤل تـرى مــبــهــا  ر  ةــبلها مــصّوت صوتاً هاببلً مطربا

قسطبطيبية , وبيبهما لرض البحر , فكىما جهز الروم جيشاً رب  فيها , وحك  

ابت في وسط اإلسكبدرية وأّبها تعّد من ببيان العالم المسعودي أن هذه المبار ة ك

 . (ٕ)العجيب , بباها بعض البطالمة من مىوك اليوبان ... " 

_____________________________ 

 . ٘ٔ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٔ) 

 . ٗ٘:  م  .  ن (ٕ) 

 

      

ت الواقع إل  مرتبة خالف ي سمتأكتسب هذا المكان لجاببيته من األحداث الت      

ت واضحة لىعيان من خبلل هذه التماثيل البحاسية أحدها , فؽرابته ولجاببيته بد

اتجاه كابت , واآلخر يرصد العدو  أييشير بسبابة يده اليمب  بحو الشمس في 

ها قسطبطيبية ويببه أهل المديبة بقدومه والثالث الذي يوجد في ألبله مر  ة تُرى في

ما جهز , فهذه التماثيل تثير الدهشة رى فيها جيش الروم كىّ يد ة ويُ من مسافات بع

الة ليس له لىم بموضوع لدى الباظر إليها أو لدى سامع خبرها , ولما كان الرحّ 

الببلد التي يصفها لذلك فهو ال يمتىك سبباً لىطعن في صحة المعىومات العجاببية 

ليه الخبر أو سمعه ممن رأى أو سمع , فالرحالة بقل إ (ٔ)التي ال لىم له أصبلً بها 

ه مما بّ إهذا الخبر العجاببي , وهذا البوع من العجيب ال يثير الخوؾ أو الرلب بل 

أكسب البص هو الذي ورفة سببه والعوامل المإثر ة فيه ,تتشوق البفس لرإيته ومع



لبحاسية ) التماثيل ا ل( بالبلمعقواإلسكبدريةبعداً جمالياً, وقد خىط الراوي المعقول) 

  .   األمر الذي جعل الخبر يكتسب بعداً جمالياً ( 

قبلع لىيه بقوله : " قرب خوارزم جبل  ما رواه الؽرباطيّ  –أيضاً  –ومبه       

كثير ة وله رساتيق , وهو جبل لظيم طويل يمتد في ببلد الكفار إل  أن يصل إل  

بىخشان , وبالقرب من خوارزم في ذلك الجبل شعب فيه تل لى  ذلك التل قبة 

بعضها كبير ة لها أربعة أبواب  زاج كبار فيها من لببات الذهب األحمر مبّضد ة 

ضع ذهباً هو كالقبة التي لى  بعض ما ال يعّد وال يحص  ملء أرض ذلك المو

لى  ذلك التل يكون لىّو الذهب في رإية العين أكثر من خمسة أذرع , وحول ذلك 

التل الذي لىيه الذهب ماء راكد ال ماد ة له إال من المطر والثىج بظهر أرضه لىيه 

وؼاص ولم يقدر أن يخرج مبه  أحد اختىطه ـىـ, إن دخرهــؼثاء ال يقدر أحد أن يعب

ألقي فيه زورق ؼاص في ذلك الماء , وأي شيء ألقي في ذلك ذهب وال  أبداً وإن

 . (ٕ)يقدر أحد لى  إخراجه " 

___________________________ 

     . ٗٙيبظر : شعرية الرواية الفابتاستيكية :  (ٔ) 

 . ٖٙ,  9ٗ,  ٖٙ, ويبظر : م  . ن  :  ٘ٙ:  اإللجابوبخبة  األلبابتحفة  (ٕ) 

 

 

هو أبواب القبة األربعة التي  أحدهما بمحورين ,هذا البص  تجسد العجاببي في     

عد وال في التل الموجود في الجبل , والتي فيها من لببات الذهب األحمر ال يُ 

ع كالقبة , فقوله )لىّو الذهب في رإية العين أكثر من خمسة أذر حت  بدتيحص  

حير ة والتردد لبدما يرى أو يسمع شعر بالبسان ي( أمر لجاببي وؼير مؤلوؾ , فاإل

ردد ذا  ويتردد في قبوله " فالعجاببي يتحقق لى  قالد ة الحير ة أو التهكحدث 

( والقارئ حيال ما يتىقيابه , إذ لىيهما المشترك بين الفالــــــــــــل   ) الشخصية 



,  (ٔ)أن يقررا ما إذا كان يتصل بالواقع أم ال كما هو في الولي المشترك " 

واآلخر هو الماء الراكد الذي ليس ببحر وال بهر وأبما يقول لبه الّراوي أن 

أحد ,  , والعجيب فيه أبه ال يقدر ان يجتازهاإلمطار وذوبان الثىوجمصدره مياه 

بسابية الرهبة والعجب والحير ة مبه , وأن " حصول وهو أمر يثير في البفس اإل

ز لن معرفة كيفية وقوع الفعل العجيب هو الذي يولد ويحدد ـهذه الحير ة أو العج

بسان لى  الخروج من هذا الماء لبد دخوله فيه , فإّن لدم مقدر ة اإل( ٕ)العجاببي " 

, والزورق الذي يؽوص فيه , يعّد أمراً لجيباً وفي بعض األحيان ال يصدقها 

 العقل ألبها بطبيعة الحال ؼير مؤلوفة .      

 رأسن في مديبة ديثه لن العيبين الىتيما رواه ابن جبير في ح –أيضاً  –ومبه      

العين بقوله : " العين الثابية لجب من لجابب مخىوقات هللا لز وجل , وذلك أبها 

ع ـتســبابعة تحت األرض من الحجر الصىد ببحو أربع قامات أو أزيد , وي

ق , ويعىو بقو ة ببعه حت  يسيل صهريجاً في ذلك العم ـعــهــا حـتـ  يــصيــرـببـم

لى  وجه األرض , فربما يروم السابح القوي السباحة الشديد الؽوص في ألماق 

 المياه أن يصل بؽوصه إلــ 

_______________________________ 

 . 1ٕٙالسرد العربي , مفاهيم وتجىيات : (  ٔ) 

 . 1ٕٙم  .  ن  :     (ٕ) 

 

 

قعره , فيمجه الماء بقو ة اببعاثا من مببعه , فبل يتباه  في ؼوصه إل  مقدار بصؾ 

مسافة العمق أو أقل شيباً شاهدبا ذلك لياباً , وماإها أصف  من الزالل , وألذب 

من السىسبيل , يشؾ لما حواه , فىو طرح الديبار فيه في الىيىة الظىماء لما أخفاه , 

 .  (ٔ)ب ما يكون من السمك ... " ويصاد فيها سمك جىيل من أطي



 طبيعية بعيبيهالؼير هذه الظواهر واألحداث ومن معه بفسه الّراوي شاهد      

ا يدّل لى  ذلك قوله ) شاهدبا ذلك لياباً ( ثم أخذ بوصؾ الماء ولذوبته موم

وصفابه " وال تببع أهمية وصؾ المكان واألثاث واألشياء , من أّبه ضرور ة فبية 

هذه األهمية ها تصوير األشخاص , وال ؼب  لىقارئ لبها , بل تببع الؽرض مب

فيصفها لىقارئ لكي ال  , (ٕ)يهام القارئ بواقعية ما يقرأ " أيضاً من وظيفته في إ

, وهذه المشاهد تدلو إل   ةاألحداث المروي بادر الشك إليه بعدم حدوث مثل هذهيت

لؽرض  الوصؾومن الممكن أن يكون ها في ؼاية الؽرابة والعجب ألبّ ؛ الحير ة 

ل بدوره ثقبلً داخل المحكي ّن وصؾ المكان يشكّ توثيقها لدى القارئ , وإ

في سير األحداث دي إل  تعطيل سرلة السرد وتوقؾ ه يإألبّ  , (ٖ)الفابتاستيكي 

ن مما يسبب لديهم هذا الحدث ؼير مؤلوؾ لبد الكثيري ّن مثلمام , وإأالمتبامية إل  

, ويعّد هذا المكان من قبيل المكان ه والحير ة وهي التي تخىق العجيب الدهشة مب

    .العجاببي الذي ال يثير الخوؾ أو الرلب 

ما  رواه الرحالة ابن جبير في حديثه لن المشاهد المكرمة  –أيضاً  –ومبه       

لمديبة دمشق بقوله : " ومن المشاهد الشهير ة أيضاً مسجد األقدام , وهو لىـ  

 مـقدار ميىين مــن

____________________________ 

 . 98ٔرحىة ابن جبير :  (ٔ)

 . ٕٔباء المكان ( : البباء الفبي في الرواية العربية في العراق ) الوصؾ وب (ٕ)

 . 8ٔ,  ٔ, ع  ٕٔ, مج المصرية يبظر : مكوبات السرد الفابتاستيكي , شعيب حىيفي , مجىة فصول ( ٖ)

 

 

البىد مما يىي القبىة , لى  قارلة الطريق األلظم اآلخذ إل  ببلد الحجاز والساحل 

, وفي هذا المسجد بيت صؽير فيه حجر مكتوب لىيه ) كان بعض وديار مصر



الصالحين يرى الببي صى  هللا لىيه وسىم في البوم فيقول له : ههبا قبر أخي موس  

صى  هللا لىيه وسىم ( والكثيب الحمر لى  الطريق بمقربة من هذا الموضع ... 

قط من هذا الموضع  وشؤن هذا المسجد في البركة لظيم , ويقال أن البور ما خبل

الذي يذكر أن القبر فيه حيث الحجر المكتوب , وله أوقاؾ كثير ة , فؤّما األقدام ففي 

       .   (ٔ)حجار ة في أثر قدم موس  لىيه السبلم , وهللا ألىم بحقيقة ذلك ال إله سواه " 

الة أبه ال يكاد من البور الذي يقول لبه الرحّ  هتأكتسب هذه المكان لجاببي    

قبر ببي هللا موس  ) صى  هللا لىيه وسىم ( والذي حتضابه إل وذلكيفارق المكان 

لىببي محمد ) ها بعض الصالحين ضع القبر هو الرإية التي كان يراأخبرهم بمو

, وأن " فؤخبرهم بؤبه )ههبا موضع قبر أخي موس  ( له وسىم ( صى  هللا لىيه و 

واألثر  , (ٕ)ثيراً ما يرد في بسق لقابدي إسبلمي " العجاببي في بص الرحىة ك

قديماً " العوالم التي تقع لى  حدود العالم اإلسبلمي  نّ الديبي واضح في البص , وإ

كابت لوالم لجيبة , ؼريبة ألبها ال تبساق لىبظام الديبي الذي هو الفطر ة بحسب 

التقادية معيبة , هداؾ الرإية اإلسبلمية , فالعجيب يوظؾ بهذا الفهم توظيفاً ذي أ

كما يمكن أن تكون هباك بصوص ؼير ديبية لجيبة لكبها ال تفعل شيباً سوى أن 

             . (ٖ)تؤخذ من الديبي مبرراً لوجودها " 

 

_____________________________ 

 . ٖٕٕ,  ٖٔٔ,  ٓٙٔ,  9٘, ويبظر : م . ن :   ٕٕٗرحىة ابن جبير :  (ٔ)

    . ٙٙالتؤويل :  وإشكالياتالسرد العربي القديم , األبساق الثقافية ( ٕ)

 . ٗٙالعجاببي في األدب من مبظور شعرية السرد : ( ٖ)

  

      



بقوله : " لى  البيل رجل مببي من  الة البىويّ ما رواه الرحّ  –أيضاً  –ومبه       

صخر ة فيه لبلمات لخروج البيل في زيادته وبقصابه وقد وكل به قوم يتعاهدوبه 

فإذا خرج سق  جميع ضيالهم ومزارلهم وهم يزرلون لى  ذلك السقي وال 

يحتاج زرلهم إل  سقي  خر بقدر ة السميع العىيم ... وكان لمرو بن العاص يقول 

تعدل الخبلفة , وقال : بيل مصر سيد األبهار سخر هللا له كّل  : والية مصر جامعة

بهر بين المشرق والمؽرب فإذا أراد هللا أن يجريه أمر األبهار فؤمدته بمابها وفجر 

يرجع له األرض ليوباً فإذا ابتهت جريته إل  ما أراد هللا سبحابه أوح  كّل ماء ان 

  . (ٔ)... "  إل  لبصره 

 , بحيث أنّ  لضياع والمزارع حدثاً ؼير مؤلوؾٍ رجل الذي يسقي امّثل خروج ال     

راد ة هللا سبحابه وتعال  , وقد بعد ذلك , وهذا األمر خاضع إل زرلهم ال ُيسق 

ر لبيل مصر بؤن هللا سخّ مفاده قول لمرو بن العاص  اً الة لىقارئ خبرروى الرحّ 

لمكان لجاببياً أصبح هذا اكّل بهر بين المشرق والمؽرب وفجر له ليوباً , وبذلك 

ىقة أكثر " األماكن المؽ نّ لهذه البركات , وإّن هذا المكان ال يثير الخوؾ , أل

دالً من تىك المفتوحة التي يمكن , والصور العجاببية , بمبلبمة الببجاس الظواهر

وفي الكثير من األحيان  ,  (ٕ)ن تعّد مرتعاً لىعجيب الرابق الذي ال يثير الرلب " أ

ببي لتحقيق وظابؾ الة من ذكره وروايته لىمكان أو الحدث العجادؾ الرحّ يه

عظم األحيان إل  بسان بطبعه يىجؤ في مُ , فاإلمتاع والمإابسة وؼايات مبها اإل

           المبالؽة والتهويل في األمور لؽرض تحقيق المتعة والمإابسة لمستمعيه .

 

_____________________________ 

 . ٔٗٔ, ويبظر : رحىة القىصادي :   9ٙ,  ٕ٘,  1ٖ, ويبظر : م . ن :  ٓ٘تاج المفرق في تحىية لىماء المشرق : ( ٔ)

 . ٔٙٔالعجاببي في األدب من مبظور شعرية السرد : ( ٕ)

 



     

ه في بخىص من ذلك أّن الرحىة األبدلسية لم تخل من األمكبة العجاببية, إالّ أبّ       

في رحىة ابن جبير ورحىة البىوّي  ال سّيماي إسبلمي واضح , وأثر ديب معظمه ذو

لبحر مكاباً لجاببياً في مجمىه ورحىة القىصادّي , أّما رحىة الؽرباطّي فقد شكل ا

وال معروفة لدى ( ٔ)كتسب لجاببيته من خبلل ما به من حيوابات ؼير مؤلوفة وإ

في  واإلبكار ة والدهشة , ولذلك يقؾ القارئ موقؾ الحير القسم األكبر من البشر

وابن جابر  وهما بربامج كّل من الرليبيّ  نباقيتان البعض األحيان , أّما الرحىتا

وترجمة  أيديهمالو د  شي فقد كابتا بمثابة لرض لىشيوخ الذين تىقوا العىم لى  

, والتعريؾ بهم وببسبهم ومإلفاتهم , وكان المكان فيها في مجمىه واقعياً ليس لهم

 .لىعجيب فيه وجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 . 19,  11,  1ٙ,  1ٕ,  9ٙ:  اإللجابوبخبة  األلبابيبظر : تحفة  (ٔ)

  



 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 . 9ٗبباء الرواية , سيزا قاسم : ( ٔ)

 


