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أتقدم بقلب شاكر ونفس خاضعة للذي أهدانا العقل وفضلنا عن سائر 

 المخلوقاتسبحانه الذي يستحق الشكر والتقدير على نعمة وحده ال شريك له.

 الصعاب.أهدي هذا العمل المتواضع إلى من علمني الصبر والعطاء ومواجهة 

 ".زــــــــأبـــــــــــــــــيالعــــــــــزي"إلى سندي في الحياة وأملي الخالد 

 إلى من عانت وربت وسهرت على نجاحي

 ".أمــــــــــــــــــــــــــيالغاليةإلى منبع سعادتي وسر ابتسامتي "

ي إلى أطال هللا في عمريكما وقدرنا على رد القليل مما ضحيتماه من أجلي لتوصيل

 ما أنا عليه اليوم.

 إلى أساتذتي الفضالء سراج دربي ومنارة فكري 

 إلى كل األصدقاء والزمالء

يبة طوإلى كل من وقف بجانبي إلتمام هذا البحث من قريب أو من بعيد ولو بكلمة 

 أو حتى ابتسامة.

 

 

 

 

 

 

 

 -سمـــــــــــــــــــــــــــية-
 

 

 

 

 

 

التي أنارت إلى

ليالي منذ 

نطقت باسمها إلى  من دمعها حنانا وأّول من وأشربتنيالطفولة 

" حفظها هللا وأطال في أمـــــــــــــــــــــــــيالغــــــــــــــــــالــــــــيةحــــــــــــورية"

 عمرها.



" المربي والمرشد حفظه هللا لنا أبـــــــيالعـــــزيـــــــــزالعـــربـــــــيإلى سندي "

 ".خيرةومحموداللذان ربياني منذ الطفولة " اآلخرينوال أنسى والدي 

 ".نسرينإلى توأم روحي ورفيقة دربي خطيبتي "

" وكل من سميةوال أنسى زميلتي التي كانت اليد اليمنى إلكمال هذا العمل "

 من العائلة واألصدقاء. قاسمي أفراد

ن معلمين وألف تحية لمن كانت له بصمة في تعليمي منذ بداية مشواري الدراسي م

 وأساتذة.
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 :مقدمة

قص إّن األمة العربية ال ينافسها غيرها فيما صاغت من قوالب للتعبير عن ال

. إلى مكان.. يا نفنحن الذين قلنا من غابر الدهر يحكى أّن.... وزعموا أّن... وكا واإلشعار به

ذا يص ليمهد بها القصاص العربي في مختلف العصور لما يسرد من أقاص آخره فكلها فوائح

 نؤمن بأن السرد أو القص له جذور عربية أصلية.

عن  ي أماإّن السرد العربي مفهوم جديد جامع لكل التجليات المتصلة بالعمل الحكائ

 ة.داللوالسردية فهي المبحث النقدي الذي يعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناًءا 

لتي ضية اويتشكل السرد، تبعا لمهارة الكاتب وأسلوبه المتميز وطريقة معالجته للق

 يطرحها ليرتقي بالعمل نحو النموذج والشكل الصحيح والمالئم.

 ا حولولقد تمحور موضوع مذكرتنا لنيل شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابه

ي ياء غنن ضالدكتورين العراقين "للمؤلفي" األدبي النص سرديةالكتاب الذي يحمل عنوان "

ت ن مؤلفاماقي "، اللذان لم يقدمان الكثير لألدب العربي والسيما العرلفتة وعواد كاظم لفتة

 ومن أهم أعمال الدكتور ضياء غني لفتة نجد:

 في الرواية العراقية المعاصرة. العجائبية -

 البنية السردية في شعر الصعاليك. -

 خطاب العين في الشعر العربي.لغة العيون، قراءة  -

ن رة ع( هو عباسردية النص األدبيأّما عن الكتاب المراد دراسته في هذا البحث )

عض باتب دراسة للسرد في الخطاب األدبي في الرواية والقصة والشعر أيضا حيث اختار الك

لفنية اؤية الرالنصوص العالمية والعربية والمحلية وذهب بها تحليال ونقدا محاوال التماس 

 عمل من هاته األعمال نذكر منها: لكل

 السردي في إغماض العينين. اإلبصار -

 سيمياء النص السردي رواية تألق. -

 (.قصيدة ملحمة الحسينتراكم السرد وتراتب الحدث في الشعر العربي الحديث ) -

لنقد يل واأهمية الكتاب في معرفة أغوار الفن القصصي والروائي وكيفية التحل تتجلى

نص السرد ومن الدوافع التي جعلتنا نختار كتاب سردية الللنصوص األدبية في مجال 

ة، عربياألدبي، ألنّه مفيد ألي طالب في مجال السرديات ألنّه جمع بين نصوص عالمية و

 ذن هللاا بإدر إلى أذهاننا عدة تساؤالت والتي سنجيب عنهومن خالل دراسة هذا الكتاب تتبا

 تلك التساؤالت نجدد:ومن أهم 

 ما هي محتويات هذا الكتاب؟ ما منهجه؟ وكيف حلل تلك النصوص؟

 وحتى نقوم باإلجابة على هذه التساؤالت تتبعنا الخطة التالية:

 البطاقة الفنية للكتابحمل عنوان " :األّول الفصل:" 
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ن تطرقنا فيه لدراسة مصطلحات عنوا :الوصف الخارجي للكتاب :األّول المبحث -

من  الكتاب وحجم الكتاب وغالفه وتاريخ نشره ورقم طبعته ودار نشره وغير ذلك

    لك.األمور المتعلقة بالجانب الخارجي للكتاب، وكذا دوافع كتابته وصعوبات ذ

فصول  تناولنا فيه محتويات الكتاب من :البناء الداخلي للكتاب :الثاني المبحث -

   ومباحث وخاتمة ومصادر ومراجع.

  ات حيث لخصنا محتوي ":كتابملخص مضامين ال: حمل عنوان "الثاني الفصلويليه

 الكتاب بكل أمانة دون أي إضافة كما أوردها المؤلف.

  لكتابمناقشة ا: حمل عنوان "الثالث واألخير الفصلثم:" 

كل لالكتاب  : ناقشنا فيه األفكار األساسية الواردة فيالكتاب مضمون :األّول المبحث -

التي عالجت موضوع السردية وبعض محتويات محتوى ثم ذكرنا بعض اآلراء 

   الكتاب.

ج ة المنه: تحدثنا فيه عن طبيعة اللغة ومناقشلغة الكتاب ومنهجه :الثاني المبحثو -

  المعتمد في الكتاب. 

 الخاتمة والتي خصصت لذكر نتائج البحث. ثم

ص ين نصوبحينما جمع المؤلف جمع هذا الكتاب بين اإلبداع والنقد حيث كان اإلبداع 

 مختلفة األجناس ثم راح يعمل على النقد والتحليل.

 وهذا كان ضمن عمل أكاديمي لدراسات سابقة محلية لذا فموضوع السردية ليس

 دبية العربية الحديثة.جديدا على الساحة الفنية األ
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  :الوصف الخارجي للكتابالمبحث األول: 

" يألدباسردية النص عنوان الكتاب المراد دراسته والتعريف به في هذا العمل هو: "

 : حيث يتكون من ثالث مصطلحات

 لسردية: ا .1

 جاء في لسان العرب بمفاهيم مختلفة ويأتي هذا المصطلح من مصطلح سرد وقد

سرد يحوه تنطلق من أصله اللغوي الذي يعني مثال التتابع في الحديث يقال سرد الحديث ون

 ( بمعنى القصNarratologyسردًا ويقابل السرد في المنجز النقدي الغربي كلمة )

ألجناس للية الداخباستنباط القواعد  لها الموضوع تعنىوالتي يدور حو ةأّما السردي والروي،

مظاهر بعني الذي ي وهي المبحث النقدي هاتأبنياألدبية واستخراج النظم التي تحكمها وتوجه 

 الخطاب السردي أسلوبًا وبناًءا وداللة.

ن ديد ماعتبار هذا التعريف محدودا فقد ورد تعريف مصطلح السردية عند الع ويمكن

 األدباء مثال:

 لتي ق مصطلح السردية على تلك الخاصية ايطل»بن مالك يعرفه بقوله:  نجد رشيد

تخص نموذجا من الخطابات ومن خاللها نميز بين الخطابات السردية وغير 

 .«السردية

  :ة من هي نقل الحادث»أّما عز الدين إسماعيل: فقد عبّر عن مهمة السرد بقوله

 .«صورتها الواقعية إلى صورة لغوية

 " ة عن هو الطريقة التي تروى بها القص»": بأّن السرد: الحمداني حميدكما يرى

لذي ابمضمونها فحسب وإنّما بالشكل  طريق الراوي والمروي له فالقصة ال تتحدد

  .«تعرض بها هذه األخيرة

ي م الذطلق من المفهوم العاى ولتحديد هذا المصطلح البد أن ننفالسرد تعاريف شت

 والذي يتأسس على دعامتين أساسيتين: يقوم عليه وهو الحكي

 : أن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة.أوالهما -

 ث تتعدد" حيسردا: الطريقة التي تُحكى بها القصة المعينة وهذه الطريقة تسمى "ثانيتهما -

  طرق الحكي لقصة ما.

 

 

  النص: .2

إّن الحصول على مفهوم واضح نهائي للنص ألمر صعب عجز الباحثون 

ظرا الختالف االتجاهات الفكرية رغم ذلك نحاول أن نجمع نوالمتخصصين تحديد مفهوم له 

، ففي المادة المعجمية واللغة مستمدة من الفعل نصصي وهي تعني بهيكن العمل  معلى مفهو

كل شيء واضح وظاهر فهو عبارة عن ظاهرة لغوية يزيد فيها المعنى عن اللفظ تجمع بين 
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الجملة والكالم والقول والتبليغ والخطاب ومن جانب آخر هو التفسير والتأويل والشرح في 

 فة خاصة.حضارة أو ثقا وصول رحالة أن النص يتمحو

فة لمختلفقد تعددت مفاهيم النص بتعدد التوجيهات المعرفية والنظرية والمنهجية ا

ن محول ماهية النص يكمن أساسا في اختالف التصور، والغاية وعليه فإّن االختالف 

   يدة.الدراسة، فحدود النص ونظريته ومفهومه يتجسد ويتبلور وفق تلك المنطلقات العد

  األدبي: .3

تكون باستخدام لغة مجتمع ما ل ةإبداعيعن الشيء أدبي إذا كان له خصائص  نقول

 أي مبدع أدبي. إلبداعمادة 

 خلفيةب ذو غالف أبيض مكتوب عليه العنوان فكلمة سردية مكتوبة باألصفر بالكتا

للذين بين امزين وفي األسفل اسم الكاتسوداء والنص األدبي باألزرق وفي الوسط مربع أسود 

اد تاذ عواألس"و "ةتلف الدكتور ضياء غني األستاذ" السميهمالية نظرا ئا عالقة عاتربطهم

 ."ةتلفكاظم 

صفحة نشر في دار  217الكتاب من الطبعة األولى ذو حجم متوسط يحتوي على 

 م.2011الحامد سنة 

دية " نظرا أّن السرسردية النص األدبيلهذا الموضوع " ينوسبب اختيار الكاتب

بي األد هذا السرد في الخطاب مافي كتابه احيث درس اإلنسانيةأخذت عناية داخل العلوم 

ال النتقاوالشعري إلبعاد الملل عن القارئ، وذلك عبر والسيما الخطاب الروائي والقصصي 

 .آخر من جنس إلى

 

ى ئه علسبب ميولنا حول هذا الكتاب ودراسة عنوانه المثير لالهتمام الحتوا أّما

 دراسات مختلفة تشد انتباه القارئ.

 نيةبكما يمكن القول أّن النص األدبي مهما كانت صفته أو موضوعه فإنّه يظهر 

 واستقالليته داخل الحقل الثقافي.تجريدية افتراضية، وهذا لكي يميز حضوره 

علم بالمت النص األدبي بمختلف أنواعه من الوسائل األكثر نجاحا للوصولوبذلك يكون 

 ير.تعابإلى جملة من المعارف والقيم التي يجسدها النص األدبي لما يتضمنه من أفكار و
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  البناء الداخلي للكتاب:: الثانيالمبحث 

رة لى صوالواقعية إتها من مسلمات األمور أّن السرد يقوم على نقل الحادثة من صور

أم  لواقعاوهو بهذا يقص حدث أو أحداث أو خبر من صميم ، لغوية تكون فيما بعد نصا مؤلفا

قديم تنشئ في الم من ابتكار الخيال وال يبتعد السرد عن كونه الكينونة الرئيسية التي يستعملها

 ى آخرجنس إلوينصرف هذا الكتاب في االنتقال من عالمه الروائي أو القصصي أو الشعري 

ستقل ه مالتلميح بالحديث النظري في كل موضوع على أنّ  الملل عن القارئ ومحاولة إلبعاد

ية لى ثمانعتاب قائم بذاته ومحاولة التماس الرؤية الفنية لكل عمل من األعمال يحتوي هذا الك

الكتب أو الروايات كنموذج خاص فصول يدرس فيها الكاتب مع كل فصل سردية لبعض 

 كمثال لسببين لنا مختلف األجناس وكانت محتويات الكتاب كما يلي: أخذه

 (.دراسة بنيوية في الشكل والنسيجاإلبصار السردي في إغماض العينيين ) .1

 الفضاء الروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل. .2

 الوظائفي. بروبالحكاية الشعبية في الناصرية في ضوء منهج  .3

 (.الحادثةرواية ملف سيميائية النص السردي ) .4

 (.تألق روايةسيمياء النص السردي ) .5

 ( دراسة في جمالية المكان.البصل قبو) .6

ة لصالاليه إبراهيم الخليل )عالحضور السردي للشخصية العقائدية في الشعر العربي ) .7

 (.( مثاالوالسالم

لشاعر ملحمة الحسين لقصيدة الحدث في الشعر العربي الحديث ) وتراتبتراكم السرد  .8

   (.شكور مثاالجورج 

 اتمة،أما عن الخاتمة فالكتاب ال يحتوي على خاتمة خاصة به حيث كل محتوى له خ

عدد مكن أن نقول عن الكتاب أنه دراسة لعدة مؤلفات من حيث سرديتها وهذا سبب لتوي

 المصادر والمراجع.

 

 

 

 

 

 

 المصادر التالية: ينواعتمد الكاتب

 .1985دار الفكر العربي، القاهرة،  ،2: عز الدين إسماعيل، طاألدب وفنونه .1

 .1960كرنك، القاهرة، فوستر، ترجمة: كمال عياد، دار ال-أم-: أيأركان القصة .2
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وك، : د. صبري مسلم حمادي، مجلة اليرمبناء الحدث في الفن القصصي، رؤية نظرية .3

 .1998حزيران،  6-ع

ب ه، آداأطروحة دكتورا: شجاع العاني، البناء الفني في الرواية العربية في العراق .4

 .1987بغداد، 

 كاظم الغزي، : عوادالبنى السردية في شعر أوس بن حجر وشعر روائه الجاهلين .5

 .2008أطروحة دكتوراه، الجامعة المسنصرية، 

، 4بية، عاق عر: عبد هللا إبراهيم، مجلة أفبنية الرواية والقلم رؤية في التناظر السردي .6

1993. 

 .1990، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1: حسن بحراوي، طبنية الشكل الروائي .7

 داد،ب بغ: محمد سعيد حسين، رسالة ماجستير، آداالبنية الشخصية في الشعر األموي .8

1980. 

 .1997، دار الحوار، سوريا، 1: آمنة يوسف، طتقنيات السرد في النظرية والتطبيق .9

 كاظم : عوادفي قصيدة البروةالتناظر السردي بين المكان المقدس وانتماء الحدث  .10

 .2007، جامعة واسط، الغزي، أبحاث المؤتمر العلمي الثاني، كلية التربية

 .2006شباط،  7، 203: عجريدة البنية .11

ى د. بشرى موس خطوط السرد الملتقة، قراءة أسلوبية في )وجه الشمس اآلخر(: .12

 .1999، 34، س4صالح، مجلة األقالم، ع

 غلولز: د.محمد أصولها، اتجاهاتها، أعالمها -دراسات في القصة العربية الحديثة .13

 .1973سالم، شركة اإلسكندرية للطباعة، 

 األردن، -: إحسان خضر الديك، دار المستقبل، عماندراسات في اللغة واألدب .14

1995. 

ة الصكر، بحوث الحلق حاتم: د. الحكاية المنظومة أنموذجا -السردي والشعري .15

 .1992لدراسة الخامسة، كلية التربية، قسم اللغة العربية الجامعة المستنصرية، ا

لية ك: عواد كاظم الغزي وآخر، مجلة سلطة المتلقي على النص في الشعر الجاهلي .16

 .2005، 6رية، عالتربية المستنص

ة : خلدون الشمعوالتطبيق دراسة نقدية في المنهج النظرية -الشمس والعنقاء .17

 .1974منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

ة ثقافي: فاضل ثامر، دار الشؤون الالجوهر الحواري للخطاب األدبي -الصوت اآلخر .18

 .1992العامة، بغداد، 

داب راه آ: إبراهيم الجنداري، أطروحة دكتوالفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا .19

 .1990الموصل، 

كتاب العربي، طاليس، تحقيق د. شعري محمد عياد، دار ال: أرسطو في الشعر .20

 .1967للطباعة، القاهرة، 
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ي الغز : د. عواد كاظمبنيوية الالفظ وسردية الملفوظ -القول في شعر امرئ القيس .21

 (.18/09/2008)بحث مقبول للنشر في مجلة لآلداب بغداد في 

 .1997-1995مة، بغداد، : طراد الكبيسي، دار الشؤون الثقافية العاكتاب المنزالت .22

 .1976: الرشيد الغزي، مجلة الحياة الثقافية، تونس، مسألية القصة .23

: نصوص الشكالنيين الروس، مجموعة مؤلفين، ترجمة نظرية المنهج الشكلي .24

 .1982إبراهيم الخطيب، شركة الناشر المتحدين، المغرب، 
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  :الوصف الخارجي للكتابالمبحث األول: 
" حيث يتكون من سردية النص األدبيعنوان الكتاب ادلراد دراستو والتعريف بو يف ىذا العمل ىو: "

 : ثالث مصطلحات

 لسردية: ا .1
جاء يف لسان العرب دبفاىيم سلتلفة تنطلق من أصلو اللغوي  ويأيت ىذا ادلصطلح من مصطلح سرد وقد

الذي يعٍت مثال التتابع يف احلديث يقال سرد احلديث وحنوه يسرد سرًدا ويقابل السرد يف ادلنجز النقدي الغريب  
باستنباط القواعد  ذلا ادلوضوع تعٌتواليت يدور حو  ةأّما السردي ( دبعٌت القص والروي،Narratologyكلمة )

الذي يعٍت دبظاىر  وىي ادلبحث النقدي هاتأبنيالداخلية لؤلجناس األدبية واستخراج النظم اليت ربكمها وتوجو 
 اخلطاب السردي أسلوبًا وبناًءا وداللة.

 اعتبار ىذا التعريف زلدودا فقد ورد تعريف مصطلح السردية عند العديد من األدباء مثال: وميكن
 ق مصطلح السردية على تلك الخاصية التي تخص نموذجا يطل»بن مالك يعرفو بقولو:  جند رشيد

 .«من الخطابات ومن خاللها نميز بين الخطابات السردية وغير السردية
  :ىي نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى »أّما عز الدين إمساعيل: فقد عّّب عن مهمة السرد بقولو

 .«صورة لغوية
 " ىو الطريقة التي تروى بها القصة عن طريق الراوي »": بأّن السرد: الحمداني حميدكما يرى

  .«بمضمونها فحسب وإنّما بالشكل الذي تعرض بها ىذه األخيرة والمروي لو فالقصة ال تتحدد
 طلق من ادلفهوم العام الذي يقوم عليو وىو احلكي ولتحديد ىذا ادلصطلح البد أن ننفالسرد تعاريف شىت

 والذي يتأسس على دعامتُت أساسيتُت:
 : أن حيتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة.أوالىما -
كى هبا القصة ادلعينة وىذه الطريقة تسمى "ثانيتهما - " حيث تتعدد طرق احلكي لقصة سردا: الطريقة اليت ربح

  ما.
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  النص: .2
إّن احلصول على مفهوم واضح هنائي للنص ألمر صعب عجز الباحثون وادلتخصصُت ربديد مفهوم لو 

، ففي ادلادة ادلعجمية بويكن العمل  مظرا الختالف االذباىات الفكرية رغم ذلك حناول أن جنمع على مفهو ن
واللغة مستمدة من الفعل نصصي وىي تعٍت كل شيء واضح وظاىر فهو عبارة عن ظاىرة لغوية يزيد فيها ادلعٌت 
عن اللفظ ذبمع بُت اجلملة والكالم والقول والتبليغ واخلطاب ومن جانب آخر ىو التفسَت والتأويل والشرح يف 

 فة خاصة.حضارة أو ثقا وصول رحالة أن النص يتمحو 
فقد تعددت مفاىيم النص بتعدد التوجيهات ادلعرفية والنظرية وادلنهجية ادلختلفة وعليو فإّن االختالف 
حول ماىية النص يكمن أساسا يف اختالف التصور، والغاية من الدراسة، فحدود النص ونظريتو ومفهومو يتجسد 

  ويتبلور وفق تلك ادلنطلقات العديدة. 

  األدبي: .3
أي مبدع  إلبداعباستخدام لغة رلتمع ما لتكون مادة  ةإبداعيعن الشيء أديب إذا كان لو خصائص  نقول

 أديب.
ب ذو غالف أبيض مكتوب عليو العنوان فكلمة سردية مكتوبة باألصفر خبلفية سوداء والنص الكتا

 المسيهمالية نظرا ئا عالقة عامزين ويف األسفل اسم الكاتبُت اللذين تربطهماألديب باألزرق ويف الوسط مربع أسود 
 ."ةتلفاألستاذ عواد كاظم "و "ةتلف الدكتور ضياء غني األستاذ"

صفحة نشر يف دار احلامد سنة  217الكتاب من الطبعة األوىل ذو حجم متوسط حيتوي على 
 م.2011

" نظرا أّن السردية أخذت عناية داخل العلوم سردية النص األدبيذلذا ادلوضوع " ُتوسبب اختيار الكاتب
والشعري ىذا السرد يف اخلطاب األديب والسيما اخلطاب الروائي والقصصي  مايف كتاهب احيث درس اإلنسانية

 .آخر إلبعاد ادللل عن القارئ، وذلك عّب االنتقال من جنس إىل
 

سبب ميولنا حول ىذا الكتاب ودراسة عنوانو ادلثَت لالىتمام الحتوائو على دراسات سلتلفة تشد انتباه  أّما
 القارئ.

ذبريدية افًتاضية، وىذا  كما ميكن القول أّن النص األديب مهما كانت صفتو أو موضوعو فإنّو يظهر بنية
 واستقالليتو داخل احلقل الثقايف.لكي مييز حضوره 
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النص األديب دبختلف أنواعو من الوسائل األكثر جناحا للوصول بادلتعلم إىل مجلة من وبذلك يكون 
 ادلعارف والقيم اليت جيسدىا النص األديب دلا يتضمنو من أفكار وتعابَت.

 
 
 

 
 
 
 
 

  البناء الداخلي للكتاب:: الثانيالمبحث 
الواقعية إىل صورة لغوية تكون فيما بعد هتا من مسلمات األمور أّن السرد يقوم على نقل احلادثة من صور 

وىو هبذا يقص حدث أو أحداث أو خّب من صميم الواقع أم من ابتكار اخليال وال يبتعد السرد عن  ، نصا مؤلفا
وينصرف ىذا كونو الكينونة الرئيسية اليت يستعملها ادلنشئ يف تقدمي عادلو الروائي أو القصصي أو الشعري 

التلميح باحلديث النظري يف كل موضوع  ادللل عن القارئ وزلاولة إلبعادجنس إىل آخر الكتاب يف االنتقال من 
على أنّو مستقل قائم بذاتو وزلاولة التماس الرؤية الفنية لكل عمل من األعمال حيتوي ىذا الكتاب على مثانية 

كمثال لسببُت   الكتب أو الروايات كنموذج خاص أخذهفصول يدرس فيها الكاتب مع كل فصل سردية لبعض 
 لنا سلتلف األجناس وكانت زلتويات الكتاب كما يلي:

 (.دراسة بنيوية في الشكل والنسيجاإلبصار السردي يف إغماض العينيُت ) .1
 الفضاء الروائي عند إمساعيل فهد إمساعيل. .2
 الوظائفي. بروباحلكاية الشعبية يف الناصرية يف ضوء منهج  .3
 (.الحادثةرواية ملف سيميائية النص السردي ) .4
 (.تألق روايةسيمياء النص السردي ) .5
 ( دراسة يف مجالية ادلكان.البصل قبو) .6
 (.( مثاالليو الصالة والسالمإبراىيم الخليل )عاحلضور السردي للشخصية العقائدية يف الشعر العريب ) .7
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شكور ملحمة الحسين للشاعر جورج قصيدة احلدث يف الشعر العريب احلديث ) وتراتبتراكم السرد  .8
   (.مثاال

كن أن نقول عن أما عن اخلامتة فالكتاب ال حيتوي على خامتة خاصة بو حيث كل زلتوى لو خامتة، ومي
 الكتاب أنو دراسة لعدة مؤلفات من حيث سرديتها وىذا سبب لتعدد ادلصادر وادلراجع.

 
 
 
 
 
 

 ادلصادر التالية: ُتواعتمد الكاتب
 .1985دار الفكر العريب، القاىرة،  ،2: عز الدين إمساعيل، طاألدب وفنونو .1
 .1960كرنك، القاىرة، فوسًت، ترمجة: كمال عياد، دار ال-أم-: أيأركان القصة .2
حزيران،  6-: د. صّبي مسلم محادي، رللة الَتموك، عبناء الحدث في الفن القصصي، رؤية نظرية .3

1998. 
 .1987أطروحة دكتوراه، آداب بغداد، : شجاع العاين، البناء الفني في الرواية العربية في العراق .4
كاظم الغزي، أطروحة دكتوراه، اجلامعة   : عوادالبنى السردية في شعر أوس بن حجر وشعر روائو الجاىلين .5

 .2008ادلسنصرية، 
 .1993، 4: عبد اهلل إبراىيم، رللة أفاق عربية، عبنية الرواية والقلم رؤية في التناظر السردي .6
 .1990، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، 1: حسن حبراوي، طبنية الشكل الروائي .7
 .1980ب بغداد، : زلمد سعيد حسُت، رسالة ماجستَت، آداالبنية الشخصية في الشعر األموي .8
 .1997، دار احلوار، سوريا، 1: آمنة يوسف، طتقنيات السرد في النظرية والتطبيق .9

: عواد كاظم الغزي، أحباث في قصيدة البروةالتناظر السردي بين المكان المقدس وانتماء الحدث  .10
 .2007، جامعة واسط، ادلؤمتر العلمي الثاين، كلية الًتبية

 .2006شباط،  7، 203: عجريدة البنية .11
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د. بشرى موسى صاحل، رللة  خطوط السرد الملتقة، قراءة أسلوبية في )وجو الشمس اآلخر(: .12
 .1999، 34، س4األقالم، ع

: د.زلمد زغلول سالم، شركة أصولها، اتجاىاتها، أعالمها -دراسات في القصة العربية الحديثة .13
 .1973اإلسكندرية للطباعة، 

 .1995األردن،  -: إحسان خضر الديك، دار ادلستقبل، عماندراسات في اللغة واألدب .14
لدراسة اخلامسة،  الصكر، حبوث احللقة ا حامت: د. الحكاية المنظومة أنموذجا -السردي والشعري .15

 .1992كلية الًتبية، قسم اللغة العربية اجلامعة ادلستنصرية، 
رية، : عواد كاظم الغزي وآخر، رللة كلية الًتبية ادلستنصسلطة المتلقي على النص في الشعر الجاىلي .16

 .2005، 6ع
: خلدون الشمعة منشورات ارباد والتطبيق دراسة نقدية في المنهج النظرية -الشمس والعنقاء .17

 .1974الكتاب العرب، دمشق، 
: فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الجوىر الحواري للخطاب األدبي -الصوت اآلخر .18

1992. 
 .1990: إبراىيم اجلنداري، أطروحة دكتوراه آداب ادلوصل، الفضاء الروائي عند جبرا إبراىيم جبرا .19
كتاب العريب، للطباعة، القاىرة، طاليس، ربقيق د. شعري زلمد عياد، دار ال: أرسطو في الشعر .20

1967. 
: د. عواد كاظم الغزي )حبث مقبول بنيوية الالفظ وسردية الملفوظ -القول في شعر امرئ القيس .21

 (.18/09/2008للنشر يف رللة لآلداب بغداد يف 
 .1997-1995مة، بغداد، : طراد الكبيسي، دار الشؤون الثقافية العاكتاب المنزالت .22
 .1976: الرشيد الغزي، رللة احلياة الثقافية، تونس، مسألية القصة .23
: نصوص الشكالنيُت الروس، رلموعة مؤلفُت، ترمجة إبراىيم اخلطيب، شركة نظرية المنهج الشكلي .24

 .1982الناشر ادلتحدين، ادلغرب، 
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 :اإلبصار السردي في إغماض العينيين دراسة بنيوية في الشكل والنسيج .1
القصة القصَتة فن شهد تطورا على يد جيل الستينات يف العراؽ على الرغم من أف حضانة األدب 

القصصي ينمو بعد ستينات القرف اؼباضي مستمدا مقوماتو من نبدأ التجريب  ،اغبديث ؽبا دل تتجاوز قرنا ونصف
 الفن اغبكائي.

اؼبكاين وفضاء اغبكاية واغبكي اؼبكاين ذلك لطبيعة اغبدث ولكن شبة اختبلؼ بُت فضاء القصة 
القاص ، إذف أف القصص القصَتة تتماىا يف الظهور الثنائي أو الثبلثي للشخصيات وتعد ؾبموعة والشخصيات

لتكوف  3002إذل  3002ية القص التقليدي بزماف حدده من ( ربفيز اؼبعمار إغماض العينيين) لؤي ضبزة عباس
 نسيج النص.البصرة حيزا مكانيا تتماىا بو األماكن األخرى على مستوى 

 جناسية.مح إذل ؿبافظتها على خصوصيتها األالعينُت تلإّف الرؤية القصصية يف إغماض 
على أّف القصص اؼبؤتلفة  إغماض العينُت شباين عشرة قصة تتداعى بعضها إذل تشجَت كتايبتأتلف يف 

يروي لنا  ،تتخذ من نسق إغماض العينُت سياقا سرديا لئلبصار الروي فهي تنبؤ سردي مضى من األحداث
 قبل السرد. كاف اللذاف أبصر ّٔماالسارد فيها القصة بوساطة إغماض العينُت أحداث اكتنفها الزماف واؼب

 كاف اإلغماض مهيمنا ترتد بو القصة إذل واقع أمة مرير ويشَت االستقراء السردي لقصص إغماض العينُت
بأّف اإلغماض قد يأيت يف القصة مرتكزا مكثفا والقصة موجزة قصَتة، أو قد يأيت منفردا يف بنية وصفية والقصة 

 طويلة نوعا ما.
على أّف بعض الوحدات نقيضو يف بنية داللية خبلفية، طة وردبا جاء اإلغماض رمزيا يتجلى بوسا

القصة، اإلبصار السردي من بنية اإلبصار العياين باؽبيمنة على السرد وإزاحة  تكلفقد القصصية قد زبلو منو 
إذ تظهر لنا البنية األفقية للقصص وجود وبذلك يصبح نسق اإلغماض مهيمنا أسلوبيا يف بنية الوحدات القصصية 

الوحدات القصصية يف  انزياح( وحدة قصصية فبا يعٍت أّف اإلغماض يشَت إذل 81نسقا اغماضيا يف ) (32)
 فضائو الروائي.

دالليا بوساطة اإلحاطة اػببلفية على أضراره3  تا عنو نصيا ومصرح بوو على أّف اإلغماض قد يأيت مسك
عيده تكان يخشى أن يسإبصارًا كاإلغماض )(، أو يكوف يفتح عينيو في اللحظة التي يغلق اآلخرون عيونهم)

كانت أو أّف يكوف اإلغماض قصريا ال إداريا )ضوء الغرفة، وأسلم جسده إلى الفراش(،  مرة أخرى كلما أطفأ
 (.تكتسي بطبقة من سائل كثيف ين وقد بدأت أعينهااألعالجثث مفصولة الرؤوس، رؤوس بعضها مفتوحة 
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إذ حيددا ( سردا مبصرا، قاطع التذاكر( يسرد لنا عن بطل )العينينإغماض إّف راوي الوحدة القصصية )
          المركز األزماف بفضاءات مكانية ) فوتقًت (، ل صباح، منتصف النهار...ك ساعة، ربعزماف السرد )

 (....الصحي، الشارع، الساحة الترابية
بوصفها مرويا فيها فهي أحداث قصَتة، ويواصل راوي القصة  البنية الزمكانية تكتنفوأما األحداث اليت 

إحكاـ وجهة نظره على شخصية قاطع التذاكر بوصفو شخصية سردية يف القصة يتناسل حدثها إذل حدث نوعي 
آخر، ويكاد حدث الشخصية أف يكوف متحققا يف إبصار عياين ثاف أيضا يتقاطع بو الراوي مع الشخصية 

 من الراوي األّوؿ. يبولتبلتذاكر رواية اغبدث يف إبصار سردي تأخذ تقط شخصية قاطع الفتل
العينُت وىي تتناسل من اغبدث الرئيسي تتخذ نسق التفريع إّف األحداث الفرعية يف قصة إغماض 

 اءغبوالتماىي فبل شخصيات القصة ثابتة يف فضاءات مكانية مغلقة وال أحداث القصة الفرعية منفصلة عن 
 نفسها يف اغبدث الرئيس.

ويف جدلية التفريع والتماىي تفارؽ القصة أسلوب الريبورتاج يف تلصيق األحداث وتعتمد اؼبونولوج 
هتا، وبذلك تغدر سياقات ااث وفضاءالداخلي اؼبباشر وغَت اؼبباشر أسلوبا ؽبا يف االنتقاؿ بُت زمنية األحد

القصصية صبيعا، يف حيث تبدو عنوانو النص شكبل  اإلغماض مهيمنات سردية تطفو على نسيج الوحدات
وعبلمة سيميائية دالة على ماىية الوحدات القصصية ويتضافر الشكل والنسيج تكوف قصة إغماض العينُت بؤرة 

      بنية الوحدات القصصية.دالليا إذل سياقات تنشر سرديا يف  شظىتتعميقة 
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 :إسماعيلالفضاء الروائي عند إسماعيل فهد  .2
 ملخص:  1.2

ضواء عدد من منظري األدب يؤسس النقد العريب اؼبعاصر مرجعياتو يف مفهـو الفضاء الروائي خبلؿ ان
           اغبديث يف فهمهم اإلشكارل ؼبعٌت الفضاء الروائي تبعا ؼبقاربة الفضاء للمقولة الزمنية تارة وأخرى 

ؼبوضوع الفضاء الروائي عند إظباعيل فهد إظباعيل الذي دأب يف االنطبلؽ وراء كل ما  للمكاف، وجاء اختيارنا
 يثَت اؼبتلقي يف فضاءات ذات مدركات حسية تكسب النص حركة وفعالية.

 المقدمة: 2.2
اؼبكونات الروائية تتشكل داخل  بنية األساسية فيو فكلال ديكن لنا أّف نتخيل عمبل بدوف فضاء فهو ال

، فالفضاء ببنيتو وشكلو ومكونات ديكوره حييل بشكل أو بآخر رو عمليات التخيل واالستنكاالفضاء الذي تتم في
د الرمزية والسيميائية والفضاء يتصل بالشخصية فتارة يبدو أليق من النفس البشرية وتارة يبدو إذل كثَت من األبعا

الذي تتمظهر فيو الشخصيات واألشياء متلبسة باألحداث تبعا  الحيز الزمكاني»ي ىو3 قائما والفضاء الروائ
 .«لعوامل عدة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية الجنس األدبي وبحساسية الكاتب أو الروائي

فعملت على توظيفو لتضفي عليو مبلمح شخصياهتا  ولقد اىتمت الرواية الكبلسيكية واغبديثة باؼبكاف
فضبل عن السمات اعبمالية والعواطف اإلنسانية اليت تغتٍت بالتجارب االجتماعية والسياسية واليت لوالىا ؼبا  الذاتية

 اكتمل العمل الفٍت.
 المدينة: -المكان 3.2

اغبياة وما تسببو من مآسي فبطل يرتبط باؼبوقف من  ضوئية تمستنقعاإّف اؼبوقف من اؼبدينة يف رواية 
مكانا أليفا فهي اليت شهدت حياة اػبطوبة مع اؼبرأة اليت أحبها لكن اؼبوقف سرعاف  الرواية ضبيدة كانت اؼبدينة لو

من أجلها ىي »ما يتغَت حُت تطلب اؼبرأة لطبلؽ بعد دخولو السجن وتتزوج من صديقو لًتتبط حريتو بزوجتو 
فارتبطت اغبرية واغبياة باؼبرأة ومن مّث الشعور بالعدمية  «حريتي التي في الخارجوجودي خارج القضبان ىي 

 لفقداف اؼبرأة.
الرفض والسوداوية لكوهنا فضاء للحد باىتا وضيقا فالروائي تعامل مع اؼبدينة دبزيد من  اؼبدينةيبدو فضاء 

ليصل إذل أّف اغبياة أكثر إحساسا يف األحياء  والفقَتة الغنيةمن اغبرية، لذلك كثَتا ما يقارف اغبياة بُت األحياء 
 الفقَتة.
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 السجون: 4.2
على مر العصور مكامن للظلمة وثغور للطاقات اؼبختزنة والصرخات الداخلية وخزائن للحريات  السجوف

 الروائي أف جيد وحياوؿ ،على أناس أبرياء دل يقًتفوا ذنبا ولكنهم ربملوا قسوة السجنوكثَتا ما يقع الظلم  اؼبغلقة
ليصور أدؽ التفاصيل ليظهر مقدار البشاعة اليت حييا ّٔا ىؤالء السجناء، كل  طريقا لفهم عذابات ىؤالء األشقياء

للحرية وتكريس  إقصاءفالسجوف  من يف السجن ؽبم حلم يتمٌت أّف حيققو لكل الواقع اؼبأساوي حيوؿ دوف ذلك
 .إنساينبل ل

على مشاىد من ذاكرة ضبيدة السجُت اؼبثارل جرديتو  سماعيل فهدإورواية اؼبستنقعات ضوئية يسلطها 
 اعبسد وانطبلقة الفكر. قتيبلف وعقوبتها السجن مدى اغبياة سجن

من فيو أكثر رحابة تأيت صورة اؼبكاف على شكل مغاير وـبتلف إّف يصبح السجن اؼبوقع اؼبغلق على 
شخصياتو إذل فضاء أوسع خارج السجن وأسواره، حيث قبح يف استدعاء من ىم خارج عندما يرحل الكاتب 

السجن ليتبادؿ معهم اؼبكاف وداخل السجن يدور الصراع بُت العقوؿ اؼبديرة، ودير الوقت على اؼبسجونُت بأقل 
حيمل داللة الصراع ويأيت الشطرنج كعبلمة للصراع الذي يعشيو ضبيدة يف السجن وبالقدر نفسو  اػبسائر اؼبعنوية

الذي ما إف دخل ضبيدة السجن حىت تزوج زوجتو بعد طبلقها منو، وكاف الشطرنج اللعبة اليت  بُت ضبيدة وصديقو
 ديارسها ضبيدة وصديقو حبضور زوجتو اليت دل تستطع تعلم اللعبة على الرغم من ؿباولة زوجها تعليمها.

الضوئية ترسم نورا من أعلى اعبدار فتضفي على الظبلـ وحشة        اؼبستنقعاتكاف ضبيدة يراقب 
، وىنا ندرؾ أّف اؼبستنقعات ارتبط ؿبببة، ولكن ىذه الداللة سرعاف ما تتغَت كوهنا ترتبط بالعادل اػبارجي غبميدة

الحرية مع األيام أصبحت الكتابة بالنسبة لي مشاركة في »بالشعور باغبرية حيث كاف يكتب لزوجتو يقوؿ3 
، إال «، كان الدافع الذي امتلكو أكثر من أي دافع مضىىناك ونضالهاالتي في الخارج متمثلة في زوجتي 

حتى الحرية التي في الخارج ما عادت تحمل »أّف طلبها الطبلؽ وزواجها من صديقو افقده الشعور باغبرية3 
 ، لذا اختفى الضوء الذي يراه.«لي زحما

، ليصور انغبلؽ اؼبكاف وضيقو واؼبشاكل اليت تعاين منها اؼبرأة كوهنا بعيدا إلى ىنارواية ويأيت اغبجز يف 
د اهتامها لينتقل لنا ما تعرضت لو اػبادمة السريبلنكية يف بلد الكويت بع ـبلوقا ؿباصرا يقع عليو الفن باستمرار

وتو غرفة مربعة ضلعها طبسة لسرقة رغم براءهتا لينتهي ّٔا اؼبطاؼ يف السجن، وديعن يف وصف اؼبكاف وقسبا
حائلة األلواف، الرائحة الثقيلة ليؤكد قسوة اؼبكاف وإمعانو يف اإلذالؿ والشعور بالضيق، ومن ىنا أمتار، فرش 

 للمكاف. والعداءنبلحظ عبلقة وثيقة بُت الضيق 
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ألّن ىنا... الوجوه والمصائر، المباالة من عدمها، معايشة المكان بمن »وىنا يتجسد البعد الزمكاين 
 .«فيو، الوقت ورتمو المتباطئ حدا إللغاء

 الغربة ىي الفضاء العاـ الذي يغلف السرد وىي احملرؾ الرئيسي يف بناء األحداث اليت تتابعت ليصبح
 البعيد موازيا حقيقيا للغربة.

إظباعيل من لفهد  «كانت السماء زرقاء»، فرواية قساوة القضباف أكثرإّف السجوف قد تكوف خارج 
 ئار اقاؼبضامُت اليت ضبلتها سطور النص، سنجد أّف تلك  تقرأالروايات اليت صدرت يف أدبنا العريب عندما أىم 

الثوار الذين تأكلهم الثورة بعد تصفية اغبسابات، بينهم دوف أف يشفع ؽبم   مأساةمعينا خياطبو الكاتب ليجد 
، فاؼبكاف الذي كاف مشتعبل بثورهتم بات جحيما يهربوف منو إذل أراضي أعداء األمس باتت ّٔم كفاحهم الثوري

 منفى وىنا تكمن سخرية الزمن يف تبدؿ وجو اؼبكاف.
 البيت: 5.2

إاّل يف الكاتب إذل البيت قد تضيق وقد تتسع فقد يهتم بتفاصيل صغَتة ال زبطر  إّف الرؤية اليت ينظر ّٔا
 ذىن الكاتب ويسًتجع صورة الذاكرة، ألّف ىذه التفاصيل عالقة بذىنو الرتباطها بذكرياتو اػباصة.

فاؼبكاف يف رواية بعيدا إذل ىنا ينبئ عن حالة ؿبدودة اؼبعادل، ذبسد يف بيت عائلة صغَتة فيصخب 
، العقد حيدد داللة اؼبكاف أوال ويفتح أوؿ أبواب اؼبشكلة شكل مفاجئ غبظة أف تفقد )الزوجة( عقدىا الثمُتوب

  اليت سبثلت بغياب العقد واهتاـ اػباسبة بسرقتو. 
 الغرف والقاعات: 6.2

. القاعة تتألأل..»القاعة الفنية بشكل يتناسب مع اغبمل الفٍت فاألضواء الباىرة اليت تعكس  تظهر
 .«تزدحم... لتمخض

ولشكل اؼبكاف يف رواية النيل بعد نفسيا يعكس حقيقة الشخصية ليتناسب معها فالفندؽ يف الرواية 
 يشكل مسرحا لؤلحداث بكل تناقضاتو الفرح واغبزف.

، واليت تكررت كليبرة اغتياؿ اؼبكاف اؼبؤىل ؼببلقاة ىدفك االغتيارل حيث تنفذت فيو عملي شيرد فندق
 إذل يومنا ىذا. كليبرمرة أخرى ليعكس لنا استمرار لقهر السياسي منذ عهد 

غرفة صغيرة يتصدرىا مكتب أصغر من سابقو كرسيان إلى جانبي »3 اؼبختص ىي ويف غرفة احملقق
  .«المكتب
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 :الشارع 7.2
المركبات تتزاحم على البعد عند فم   ،أنوار الشارع باىتة التكاء تنفذ عبر األغصان المتشابكة»

، وتعكس الفضاء وتضعنا أماـ عدوانيتو لتعكس «أبواق السيارات كوبري أبو العالء، وعلى الرغم من ضجيج
اعبوفاء واألبنية  بالثغراتضياع اإلنساف يف الفضاء اؼبديٍت واستطاع أف يكشف تناقضات آّتمع اغبديث وتقنعو 

دىليتر البناية أشبو بنفق مظلم ينتهي إلى فضاء » شخصية فهي ترفضها أيضا3ىي األخرى ال ربمل الود لل
، يكشف السارد مدى إحساسو باإلحباط والرفض، ؽبذا الواقع اؼبًتجم للواقع من خبلؿ اللغة الوصفية «الشارع

   ليحس القارئ بعمق اؼبأساة فيغَت نظرتو للمجتمع.
 :المباغي 8.2

البغاء من اؼبشاكل اليت تعاين منها اؼبدينة وبسعة اؼبدينة اختلفت اؼبستويات فبا ظهرت طبقات منها  يعد
 طبقة اؼبنبوذين اقتصاديا وثقافيا لتصبح عرضة لتيارات اؼبد العكسي.

 :الزمن 9.2
 وبعد أف كاف الًتكيز على اؼبظهر اػبارجييعد تيار الوعي من ظبات الروايات يف القرف العشرين 

يف رواياتو  جويس جيمسللشخصيات بدأ تأمل العمق النفسي واغبديث عن البلوعي، ولعل ؿباوالت األديب 
 ىي اليت صورت اغبياة اؼبرئية وغَت اؼبرئية لتكوف فتحا يف عادل الرواية. «عوليس»و «شبابو في الفنان صورة»

التقنيات الزمنية بعدىا عملية نفسية تعكس الواقع النفسي العميق ودل تعد الرواية ؾبرد تقدمي  فظهرت
الشر، بل أصبحت الرواية انعكاسا للواقع اإلنساين حيث تعيش الشخصية  َت علىللشخصيات أو انتصار اػب

 اؼباضي واغباضر واؼبستقبل يف غبظات وجيزة.
زمنية من خبلؿ انطبلقو يف الكوين واألسطوري كذلك النص السردي ومثلما حياوؿ الشعر كسر الناظمة ال

ال ديكن وعيو إال ضمن أفق زمنية، وإذا جاز للروائي إخفاء اؼبكاف لغويا فإنو ال ديكن لو ذلك يف الزماف فهو 
 ألة الزمن يف اغبكي.األكثر ذبليا يف اغبكي ويعد الشكبلين توماشفسكي من الذين اىتموا دبس

بُت القصة واػبطاب فالعمل األديب  تزفيتان تودوروفوقد اىتم البنيويوف الفرنسيوف ّٔذه اؼبسألة فميز 
ذكر حبقيقة ما لكن العمل األديب ىو يف الوقت نفسو عنده خيضع ؽبذين اؼبظهرين، فهو قصة من حيث أنو ي

ؾ تعارض بُت زمن األحداث كما خطاب، حيث يوجد راو يروي اغبكاية يقابلو قارئ يتلقى ىذه اغبكاية، فهنا
 .وقعت بُت الزمن السردي الراىن لذا يأخذ القارئ دوره ىنا ليعيد ترتيب نظاـ األحداث
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 تنتهي ذبربة إظباعيل فهد إظباعيل باالعتماد على التقنيات الزمنية3
 أوال: االسترجاع:

 الزمن فيقطع الزمن اغباضر زماـ اؼببادرة يف ويعد من أىم التقنيات السردية ومن خبللو يأخذ السارد
لَتحل يف اؼباضي، وىذا االسًتجاع يأيت وفقا ؼبا يستدعيو اغباضر متناسبا مع انفعاالتو، كما خيضع للتغيَت تبعا 

 (.الفالش باك، االرتداء، السرد التذكاري...) وردت فيو عدة تسميات لتغَت ذلك اغباضر وتطوره
أّف اللعب ال يأيت اعتباطا إمنا ليحقق وظائف عدة يف النص فيساعد على فهم األحداث  واالسًتجاع

عبد  على الزمن أو تداعي ماضي الشخصيات، يعد ظبة بارزة لروايات القرف العشرين، وىذا ما أكده صبلح
 الصبور يف مقدمة رواية السماء زرقاء.

 جاع اػبارجي.االسًت  -     واالسًتجاع يف حقيقتو يقسم إذل قسمُت3
 االسًتجاع الداخلي. -                                               

 االسترجاع الخارجي: 
االسًتجاع اػبارجي األحداث اليت حدثت قبل بدء اغباضر السردي، ومن االسًتجاعات اػبارجية  ديثل

الروائي يف ماضي البطل وذكرياتو مع عشيقتو ولقائو ّٔا وإخبارىا بالسفر إذل  يف رواية كانت السماء زرقاء ينطلق
اؼباضي  ُتب أخرى إذل تداعي ذكرياتو، ويلتقي حببيبتو يف صفحات أخرى بأسلوب وألفاظ تربط إيراف، ويعود مرة

 واغباضر.
أنا »يف السجن اؼبؤبد طلب أـ زوجتو الطبلؽ أثناء وجوده ويف رواية اؼبستنقعات الضوئية يسًتجع ضبيدة 

 -لو أّنك ؿبكـو سنة... سنتُت... عشر النتظرتك... لكنك كما تعلم بالسجن اؼبؤبد -يف السجن وجاءت إرل
، مث يسًتجع سبب دخولو إذل السجن إذ أّف االسًتجاع فهي ىذه الرواية يتميز «ىي تطلب اإلذف منك بالطبلؽ

 اؼباضي أقل سبيزا لو. خبط غامض ظبيك يف حيث يكوفباعتماده على تقنيات الطباعة فاغباضر يكوف 
وتكاد أف تكوف اسًتجاعات الطفولة من أكثر االسًتجاعات يف روايات إظباعيل فهد ففي رواية الطيور 

 واألصدقاء يسًتجع السارد أياـ شبابو على شكل مونولوج ويقارف بينها وبُت وضعو اآلف.
حيزًا واسعا من رواية النيل الطعم والرائحة يستنكر ارتباطو برفيقة نضالو  ويأيت االسًتجاع اغبواري ليشكل

 إقباؿ.
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ولعل اسًتجاع اؼباضي يأيت ليكشف ماضي الشخصيات فبا يساعد على سد الثغرات يف سرد سابقا، إذ 
ًتجاع ليكشف يل الطعم والرائحة جاء االسأّف فهم الشخصية والتعرؼ عليها يسهم يف توقع أفعاؽبا ففي رواية الن

لنا الشخصية اليت كاف ؽبا دور يف التأثَت على شخصية سليماف اغبليب ليتحدث لنا عن حصولو على مسدس 
 بواسطة تاجر األسلحة أبو طبيس مث يعود مرة أخرى ليحكي لنا تعرفو ّٔذا التاجر.

مل االسًتجاع على إّف تقنية االسًتجاع تأخذ دورىا يف الروايات اليت تنصف بضيق الزمن الروائي، فيع
           الزمن واتساعو ليشمل صفحات من الرواية. ىتشظ
  الداخلياالسترجاع: 

وىو يعتمد على اسًتجاع أحداث ماضية ولكنها قريبة من زمن السرد وتقع يف ؿبيطو كأف يًتؾ الروائي 
منذ غبظة ىروب البطل اغبدث اغباضر لينتقل إذل حدث سابق، كما يف رواية كانت السماء زرقاء اليت تبدأ 

 ومنذ ىذه اللحظة فيأخذ بُعد الزمن أبعادا أخرى فينتقل إذل اؼباضي القريب من اغباضر. حامبل ماضيو
( أف يقضي شوقو اعبنسي خيرب مدير السجن الضوئية المستنقعاتوحُت يتمٌت ضبيدة بطل رواية )

 حباجتو للمرأة.
، كما يف رواية هد واليت تأخذ حيزا كبَتا يف رواياتوويغلب الطابع اغبواري على اسًتجاعات إظباعيل ف

من خبللو بشكل كبَت الوضع اغبقيقي  يعريالطيور واألصدقاء يسرد لنا حوارا طويبل دار بينو وبينو أحد الفنانُت 
 زيف الواقع واالىتماـ باؼبظاىر اػبارجية ليقوؿ لنا يف اسًتجاعللمأساوي الذي حييط دبن يبغي الفن ليعكس لنا 

شاعرك الذي جالسك لدقائق معدودة على أريكة في مقهى شعبي قبل ما يزيد على عشرة سنين »قريب3 
 .«مات أيضا...

ويف رواية النيل الطعم والرائحة تكثر اغبوارات االسًتجاعية لتكشف الكثَت من اعبوانب الغامضة 
خذ... ال » أف نشَت من باب اإلجياز إذل اغبوار الذي دار بُت سليماف اغبليب وبُت أيب طبيس3 للشخصيات، ولنا

األخ سوري حلبي... أليس كذلك؟... فلسطيني من غزة... غير معقول...  شكرا ال أدخن ىذا الصنف...
 حقيقة الشخصيتُت. ليربريأخذ اغبوار طويبل  «أظنك من حلب

 ثغرة يف السرد دباض قريب من اغبدث. رواية بعيدا إذل ىنا وعند ضياع العقد يأيت االسًتجاع ليس ويف
 

 ثانيا: االستباق:
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يتجو لؤلماـ فهو يصور األحداث اليت ستأيت فأستبق اغبدث الرئيسي أحداث  وىو مغاير لبلسًتجاع
 ل من االسًتجاع.أخرى تعطي القارئ ومضة دبا سيحدث يف اؼبستقبل حيث يشكل مساحة أق

ففي رواية النيل الطعم والرائحة يستبق الروائي على ويشكل االستباؽ حيزا قليبل يف روايات إظباعيل فهد، 
لساف شخصيتو األحداث ليتوقع ردود الفعل من رفيقتو إقباؿ فعلها عندما تطالعها أخبارؾ على الصفحات األوذل 

يظل ىاجس االغتياؿ يسيطر على تفكَت سليماف ليأخذه االستباؽ ليجد  لكل اعبرائد اليومية وغَت اليومية، حيث
 نفسو يف التحقيق أماـ االستخبارات.

ويف أثناء إخراج ضبيدة من السجن مع اؼبدير ؼبشاىدة فيلم زوربا يستطيع  ضوئية مستنقعاتويف رواية 
حداث ليخطر يف ـبيلة ضبيدة أخبار الغد ضبيدة أف يفك القيد من يده ويًتؾ اؼبدير مقيدا، وىنا يستبق الروائي األ

 .«ماذا لو أّن الصحف غدا... سجين غريق في اإلجرام يقيد مدير السجن...» يف الصحف
شاليهاف اػبَتاف بديبل ويف رواية بعيدا إذل ىنا وبعد أف يقًتح زميل سعود رئيس ـبفر السرة بالذىاب إذل 

ثل نفسو ساحبا وسط مساحات مياه مًتامية إذل ما ال حيده لسويرا، يستبق األحداث وتواصلو الفكرة اليت سب
      البصر.
 :تقنيات الحركة السردية 10.2

 أوال: تسريع السرد:
 الخالصة: 

فتلخصو األحداث والوقائع دوف اػبوض يف ويكوف فيها زمن اػبطاب أقل بكثَت من زمن اغبكاية 
األحداث فيسرد عدة شعور أو سنوات يف فقرات أو  تفاصيلها، فيعد من الروائي إذل التكثيف واالختزاؿ يف

 صفحات.
كانت صعبة القياد جادة الطبع »يف رواية النيل الطعم والرائحة كاف يتحدث عن حياة شخصية إقباؿ 

اليت تظهر فقداهنا الشعور رواية بعيدا إلى ىنا أو شخصية دالؿ يف  «الواضح بنفسها وثقتهالها اعتدادىا 
مل أوقاتها ىي تلك التي تقضيها مع صديقاتها في بيتها أو في بيت إحداىن وإن تعذر أج»باؼبسؤولية كأـ 

 .«... الهاتف كفيل بتواصلهناجتماعهن
وؼبا ضمنا »ويف رواية كانت السماء زرقاء يأيت حديثو عن زواجو بلمسات سريعة ببضعة أسطر ـبتصرة 

 .«سينما الوطٍت ذبرأت باغبديث إليها... وبعد ذلك تزوجنا إحدى مقصورات
 ثانيا: الحذف:
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 يعمل أيضا على تسريع السرد حبذؼ فًتات زمنية ويأيت بأنواع عديدة3
 الحذف المعلن: 

يعلن عن الفًتة اليت حذفت من السياؽ السردي وحُت ينتقل يف روايتو اؼبستنقعات الضوئية أي أّف الروائي 
حوؿ ظباعو لفَتوز  ، وحُت يتذكر صديقو وما دار بينهما من حوار«شهور ثالثة بعد»يعتمد إذل اغبذؼ يف قولو3 

ط ظروف ال بعد حوالي سنتين اختفى ذلك الصديق وس»يسًتجع اؼباضي معتمدا على اغبذؼ فيقوؿ3 
 .«تستطيع إال أن تقول عنها غامضة...

مرور »رواية بعيدا إذل ىنا يأيت اغبذؼ للوصوؿ لؤلحداث األكثر عمقا عن وصوؿ كوماري البيت  ويف
 .«أسبوعين... والدة خالد.... مرور شهرين... بدأ وجو كوماري يفصح عن عمرىا العشريني

 الحذف غير المعلن: 
 «األيام وتمضي»الزمنية احملذوفة غَت واضحة ربتاج إذل التمعن لتحديدىا كاف يقوؿ3  اتًت وتكوف فيو الف

 دوف ربديد.
 ثالثا: إبطاء السرد:

 المشهد: 
يعد من أىم اغبركات الزمنية يف النص الروائي وأكثرىا حيوية إذ يكشف اغبوار رؤية الشخصيات، وىناؾ 
 اؼبشهد اغبواري اآلين الذي يعمل على بعث اغبيوية يف النص واؼبشهد االسًتجاعي الذي يضيء ثغرات يف النص.

 الونولوج: 
ُت الشخصية وذاهتا، وىو ربليل للذات من وىو نوع آخر من أنواع اغبوار إال أنّو حوار داخلي حيدث ب

خبلؿ حوار الشخصية مع نفسها لتعرب يف الشخصية عن أدؽ أسرارىا يف حالة من التشظي يف الزمن، ففي رواية 
 ، حيث يقيد ضبيدة مدير السجن ليبدأ حياور نفسو بتوقع اؼبستنقعات الضوئية يعمد الروائي إذل اؼبونولوج

اؼبستقبل، أما يف رواية الطيور واألصدقاء يتحدث عن نفسو وضعفو أماـ اؼبرأة اؼبتذوقة للفن فبعد أف دار حديث 
 .«البد أف يكوف أحدنا ىو الزائف»يبلئو يقوؿ3 بينهما حوؿ معرفة الفن جيد نفسو دبكاف ال

 ذل ىنا أيضا.النيل الطعم والرائحة ورواية بعيدا إوقبد اؼبونولوج حاضرا أيضا يف رواية 
 

 رابعا: الوصف:
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والوصف يكوف على نوعُت وصف يرتبط حبركة الشخصية واألحداث فيكوف جزءا أساسيا، ومنها وصف 
مثل وصف أبو طبيس تاجر األسلحة يف رواية النيل ووصف ال يرتبط بعناصر السرد األخرى فيكوف الشخصية 

ف وصف يف حُت ديكن زبيل العكس ردبا ألّف أشبو دبحطات اسًتاحة للسارد، حيث ال ديكن زبيل سرد دو 
 األشياء تستطيع أف توجد دوف حركة يف حُت ال ديكن للحركة أف نوجد بصفة مستقلة.

 
 

     

 :الحكاية الشعبية في الناصرية في ضوء منهج بروب الوظائفي .3
 المقدمة: 1.3

قليلة من الزمن انتهج كثَت من الدارسُت مناىج حديثة لدراسة موضوعات قددية أو جاءت  منذ فًتة
استجابة ؼبطالب ورغبات فرضها الواقع اؼبعاصر، ألّف اؼبناىج اغبديثة أثبتت كفاءهتا يف دراسة اؼبوضوعات سواء يف 

 الشعر أو النثر.
باحث ميدانًا للبحث، واغبكاية الشعبية بشكل اختيارنا للحكاية الشعبية يف الناصرية اليت سبثل موطن ال

تنل اىتماًما كبَتًا من الدارسُت، فقد مهشت بعدىا أدبًا شعبًيا ال يستحق االىتماـ وىناؾ اعتقاد سائد عاـ دل 
 .وىو أّف البحث يف األدب الشعيب أمر سهل

 :المفهوم اللغوي 2.3
حكيتو فعلت مثل فعلو أو قلت مثل قولو كقولك حكيت فالنا و »جاء يف لساف العرب بأّف اغبكاية3 

سواء لم أجاوزه وحكيت عنو الحكاية ومن مفهوم ابن منظور أن الحكاية تدل على المحاكاة مطلقا تقليد 
 .«شيء أو عمل

 اصطالحا:
األشكال القصصية التقليدية وتضم الحكايات الخرافية المجسمة لرغبات  جميع»اغبكاية ىي3 

 .«الشعوب البدائية
رب الذي يتصل حبدث قدمي ينتقل عن طريق واؼبعاجم الغربية كانت أكثر دقة يف تعريفها على أهّنا اػب

 الرواية الشفوية من جيل إذل آخر أو ىي خلق حر للخياؿ الشعيب ينسجو حوؿ حوادث معينة.



 ملخص مضامين الكتاب                                                                                        :الفصل الثاني
 

~ 11 ~ 
 

الشعب  بأنّها فن»أّما مصطلح الشعبية الصفة اؼبلتصقة ّٔا جيعل التعريف الدقيق للحكاية شعبية3 
 .«وأسلوبو في التعبير عن حياتو وأفكاره ما ىي ذاكرتو التي تحفظ وتنقل ما تحفظو إلى من يأتي من أجيال

وتتصل الشعبية مع جانب مهم من حقوؿ اؼبعرفة )الفولكلور( الذي يدرس العادات اؼبأثورة واؼبعتقدات 
 ة القددية.لآلثار الشعبي -بشكل غامض–وكذلك ما كاف معروفًا حىت ذلك الوقت 

 
 
 

 :مكونات الحكاية الشعبية 3.3
 :استهالل الحكايات 

 ".من ذاك ما ذاك"، "كان يا مكانيبدأ الراوي حكاية عادة بقولو3 "
يف ىذه الكلمة ىو استهبلؿ البعيد يف التاريخ والراوي يرددىا اليـو دوف أف يعرؼ أف ىذا  واألصل

االستهبلؿ ىدفو جلب انتباه مستمعُت لو واؼبغزى من ىذه اؼبقدمة اػباصة إف جياري الفكر الشعيب يف استقباؿ 
 اغبكايات.

"، ويأيت بعد ذلك بدايات تقليدية غالبا الرجل كان"، "إخوان كانبعبارة "وردبا بدأ الراوي حكايتو 
 تبتدئ ّٔا أكثر اغبكايات.

 العضة"، أّما النهاية فهي تقدـ السلطان وقد تزوج بسبع نسوان"، أو "ىناك إخوان بنت وولد" مثل3
 بالزواج أو صبع الشمل اؼبشتت.أو اغبكمة وغالبا ما تنتهي هناية سعيدة 

 :أبطال الحكايات 
حيدد لنا منذ البداية األبطاؿ الذين ديكن أف يردوا يف اغبكايات فهم إخواف أو سلطاف  واستهبلؿ اغبكاية

إذل شخصية من عامة الشعب حىت يف اغبكايات اليت  تسند البطولةأو رجل أو تاجر ونبلحظ أف اغبكايات 
صح التعبَت ملوؾ وإلقاء الضوء واألمر يعود أف ىذه اغبكايات جاءت لعامة الشعب إذا  تكوف يف شخصياهتا

أف يكوف بطلها من عامة الشعب ىذا من جهة ومن جهة أخرى أف ىؤالء األبطاؿ ديثلوف أماين الشعب  فبلبد
ومعاناهتم وطموحاهتم ومن مّث ال ديكن للبطل أف يكوف َمِلًكا منذ البداية وإال فما الذي ينتظره اؼبروي لو بعد 

على اغبقائق أثوابًا أسطورية كما يف حكاية العهد إذ  قيغوففيوجينح اعبباؿ اػبصب بالرواة اؼبلوكية لشخصيتو 
وحكاية القيم اليت ربكي تربية بنات التاجر الذي يعيش عيشة  تذىب الفتاة كبو النسوة وابنها وزوجها النسر
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أحد " أصبح بعد إطعامو حبجم اغبمار وبدأ يأكل الناس وربولو يف هناية اغبكاية إذل نسر وقتلو من لجرواؼبلوؾ "
 أبناء اؼبلوؾ بضربة واحدة.

 
 
 
 
 
 الوظائف: 

حيث قدـ وسيلة  فلكوف3 لعل البداية األوذل لدراسة البنيوية للحكاية كانت من قبل بروب قبل ما
ك الخرافات في مبدأ األمر إلى حوافز، والحوافز التي تؤخذ بين االعتبار ىي خصائص نفك»التالية3 

ومائتُت وطبسُت حافزًا، بعد ترؾ عدد من اغبوافز جانًبا فكانت  فلكوفخرج  ، وقد«األبطال وعددىم وأفعالهم
 بناء القصةمث أعقبو يف ذلك شلوفسكي يف مقالو" ال يؤدي إلى غاية، كما ال يلزم شيء"،" النتيجة أف عملو

 ".والرواية
تعد أساًسا يف دراسة مورفولوجية  8231 " عاـاألعراض نظريةدراسة توماشفسكي اؼبوسومة بػػػػ3 " إال أفّ 

ضوع ؼببدأ السببية، وللنظاـ الزمٍت، اػبرافة، إذ ميز بُت أغراض ذات مبٌت وأغراض ال مبٌت ؽبا، األوذل تقتفي اػب
واألخرى ال زبضع للًتتيب الزمٍت وال السببية، وتنتمي القصة والرواية واؼبلحمة إذل النوع األّوؿ فالقصة والرواية تعد 

ًضا وكل عرض يتألف من وحدات عرضو أخرى، وىذه تتألف من وحدات عرضية أصغر غَت قابلة للتجرئة راعأ
وىي تعرؼ باغبوافز فنظرا إذل أمهية اغبوافز دوف أف يعطي البطل أمهية يف  وىذه الوحدات يتألف منها اغبكي،

يك واغبوافز منها ما يكوف مشًتًكا ومنها ما ذلك ويضع يف دراسة تعريًفا للحافز بأنّو اعبزء األصغر غَت قابل للتفك
ال  يكوف حرًا وىي تتعلق دبا يعرؼ باؼبنت اغبكائي واؼببٍت اغبكائي ىو القصة كما تعرض علينا فنًيا، أي أّف القاص

  يلتـز بالًتتيب الزمٍت للوقائع كما حدثت يف الواقع، بل يعمد إذل التقدمي والتأخَت.
 بروب والمنهج الوظائفي: 

لقد عّد بروب ؾباؿ الروايات الشعبية الفلكلورية من أخصب آّاالت لدراسة األشكاؿ ومن مّث وضع 
ؽبا وستكوف نتيجة ىذا العمل مورفولوجيا أي وصفا للخرافات حسب أجزائها اؼبكونة، وللعبلقات فيما  القوانُت
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ي للحكاية وقدـ منوذًجا لنظامو الوظائفي بينها، وبُت آّموع وىو منطلق أساًسا من االعتماد على البناء الداخل
 لقولو3

 اؼبلك نسرًا لرجل شجاع، ويأخذ النسر الشجاع إذل فبلكة أخرى. يهب -
 يبنكو وحيمل الفرس اغبفيد إذل فبلكة أخرى.يهب اعبد فرًسا غبفيده سوتش -
 حيمل ساحرا مركًبا اليفا وحيمل اؼبركب ايفاف أي فبلكة أخرى. -
 اليفاف وحيمل اعبسوراف القوياف اللذاف خرجا من اػبامت ايفاف إذل فبلكة أخرى.هتب اؼبلكة خاسبًا  -

متغَتة فما بتغَت أظباء وصفات الشخصيات، وما بروب يف األمثلة األربعة قيًما ثابتة ال تتغَت وأخرى  وجيد
 ؿ.ال يتبدؿ ىو أفعاؽبم أو وظائفهم ومن ىنا فإف اغبكايات ىو الوظائف اليت يقـو ّٔا األبطا

م من الوظيفة فعل شخصية تفه»ويعرؼ الوظيفة بقولو3 وىذه الوظائف باستطاعتها أف ربل ؿبل اغبوافز 
 .«قد حدد من وجهة نظر داللتو في سيرورة الحبكة

 وقد خرج بروب يف دراستو ّٓموعة من اغبكايات العجيبة الروسية بأربعة ؿباور3
الثابتة واؼبستمرة يف اغبكاية ىي وظائف الشخصيات مهما تكن ىذه الشخصيات، ومهما تكن  العناصر -

 طريقة اقبازىا ؽبذه الوظائف، وؽبذا فإّف الوظائف ىي األجزاء األساسية يف اغبكاية.
 يكوف عدد الوظائف يف كل حكاية ؿبدودة. -
 إف تتابع الوظائف متطابق يف صبيع اغبكايات. -
 من حيث بنيتها إذل منط واحد. كل اغبكايات تنتمي -

ربمل  -أي الوظيفة–حدد بروب الوظائف اليت تقـو ّٔا الشخصيات يف واحدة وثبلثُت وظيفة وىي  وقد
ـبتلفة قريبة منها أو متفرغة عنها، وقد وزع بروب ىذه الوظائف على شخصيات أساسية تنحصر يف سبع  أشكاالً 

 شخصيات3
 أو الشرير. اؼبعتدي 
 .الواىب 
 .اؼبساعد 
 .األمَتة 
 .الباعث 
 .البطل 
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 .البطل الواىب    
وقد حاوؿ بروب أف ينتقل إذل ميداف تأويلي بعيد عن الدراسة اؼبورفولوجية، وذلك عندما تساءؿ عن 

وظيفة واحدة يف تركيبها، فرأى أف السبب ينبغي تلميو خارج األسباب اليت جعلت اغبكايات زبضع لسلسلة 
 واقع السيوسولوجي الذي نشأت فيو.اغبكاية نفسها أي يف ال

 
 
 
 
  لحكايات:تحليل وظائفي 

ويتم فيها تعداد أفراد العائلة ووصف حاؿ البطل وذكر اظبو، وىذه  ةالبدائيتبدأ اغبكاية بعرض الوضعية 
النص الشعري إذ أهّنا سبهد ؽبا بعدىا كما يف  الوضعية ال تدخل يف عدد الوظائف وىي أشبو ما يكوف بافتتاح

كان ىناك أخوين بنت وولد.. الولد يشتغل بالطين   كان يا ما»حكاية التضحية، اليت تبدأ بقوؿ الراوي3 
الوضعية البدائية ىنا حالة  تكشف «ويوميتو عشرين... يخرج من الصباح وال يعود إال وغربت الشمس...

 االستقرار وطبيعة اغبياة لؤلسرة سبهيًدا ؼبا سيأيت بعد ذلك...
ك ما ذاك التاجر الحجازي... وكان منذا» أو يف حكاية القيم إذ تصور لنا اغبكاية شخصية التاجر

وظائف بروب  ، وىنا تبدأ«ىذا التاجر يعيش عيشة الملوك... الخير فاتح أبوابو عليو من كل الجهات...
متعددة كالذىاب من أجل العمل أو التجارة أو اغبرب أو لقضاء الشؤوف اػباصة  يف أشكاؿ التأيوىي وظيفة 

ت البنت أن تخبز أراد»وقصة التضحية تأخذ الفتاة بالبحث عن النار غباجتها اؼباسة إليها من أجل اػببز 
  .«بالنارولكنها بحثت عن النار فلم تجدىا اختارت من أين تأتي 

 :الخاتمة 4.3
من مقدمتو اػباصة إف جياري الفكر الشعيب يف استقباؿ اغبكايات، فيخفي  يتقصدنقوؿ إّف الراوي 

 .الراوي األّوؿ للحكاية كي تكوف فبتدة يف الزمن العميق دبعٌت أخر ذبهيل الزمكاف ومصدر التلقي
شواخص متعددة منها ما ىو إنساين ومنها واالستقراء األورل للحكايات الشعبية يكشف لنا عن سبظهر 

اغبيواف كي يرتقي إذل اؼبستوى  ما حيواين، إاّل أهّنا ليست متناظرة من حيث ليجعل منها أكثر تأثَتا، وتشخيص
 التعبَتي واؼبضموين لفعل اإلنساف.
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را ، كالعبلقة والعودة والوصوؿ متنكوإف تطبيق منهج بروب الوظائفي، يؤكد اختفاء بعض الوظائف
 والدعاوي الكاذبة والتعرؼ واالكتشاؼ وتغيَت اؽبيئة والعقاب واعتبلء العرش.

 وتبلغ اغببكة هنايتها عند وظيفة اإلصبلح، وكثَتًا ما كنت األداة واقعية خالية من السحر.
إف اغبكايات الشعبية يف الناصرية ال تكاد زبتلف عن اغبكايات األخرى عند مقارنتها يف اغبكايات 

ة يف الوصوؿ مثبل، فاألبطاؿ ىم األبطاؿ والعناصر ىي العناصر واؼبوضوعات ىي اؼبوضوعات، وال تستطيع الشعبي
ضيها إف نثبت تلك الشخصية اؼبميزة من بُت حكايات اؼبدف األخرى، إاّل يف اللمسات السطحية اليت تقت

 الظروؼ والبيئة.
  انب أخبلقية تثقيفية.وبذا ديكن عنها فنا عاؼبيا يتسم بالشمولية، هتدؼ إذل جو 

 :سيميائية النص السردي )رواية ملف الحادثة( .4
 المقدمة: 1.4

سيميائي زبطي ثغرات واجهت اؼبناىج النقدية اليت سبقتو من خبلؿ دراسة األنظمة حياوؿ اؼبنهج ال
 الداللية الرمزية اليت يُػْعٌَت ّٔا.

يدرس الثغرات واألوساط دبختلف أنواعها ومن مث اختلف  لم كافة فالسيمياءمنهج نقدي شامل لفروع الع
النقاد يف مرجعيتها بُت اؼبنطق وعلم النفس فهو يبحث يف كل من شأنو أف يؤلف نظاما أشاريا قائما على 

بأنّو  -العبلمة–عرؼ ديسوسَت الدليل اللغوي  -أو الوقائع االجتماعية–اختبلؼ الدالئل اللسانية وغَت اللسانية 
 فسية ذات وجهُت مرتبطُت ارتباطا وثيقا ويتطلب أحدمها اآلخر.وحدة ن

وقد  -اللساين وغَت اللساين–وظيفة العبلمة ىي خلق التواصل عن طريق أنظمة اإلببلغ أو اإلخبار 
 3تنوعت االذباىات السيميائية اغبديثة كما تنوعت مصطلحات ىذا العلم ومفاىيمو

 اليت ديكن أف يعرب عنها من خبلؿ األبنية اللغوية السيمياء تدرس اؼبعاينروالف بارت يشَت إذل أف  اذباه -
 الصوتية والنحوية والًتكيبية تبعو يف ذلك بيَت جَتد.

 من جانبها التواصلي. العالمةاذباه جوف موناف وبرينوف وبوينس درسوا  -
يرى أف العبلمة من حيث وظيفتها تدخل يف  االذباه الثالث صبع بُت االذباىُت السابقُت كاف عند أمَت توايكو -

 عرب شيفرة.أنظمة ذات مستويات متعددة من العناصر اؼبرتبطة 
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ـ من الكتب اليت قدمت منوذجا فريدا للسيميائية 8220الصادر  1S/Z1كتاب روالف بارت   ويعد
بلزاؾ ال ل قصة قصَتة لالسردية اليت تساعد احمللل على أّف يستخرج معاين كثَتة من النص الكبلسيكي فهو حيل

 ( وحدة معتمدا اؼبعٌت إال يعاين.168صفحة عنواهنا )سراوين( يفككها إذل ) 82ذباوز 
وجد غولدماف أف للعمل الثقايف بنيات فبا خلة ومناظرة للبنيات االجتماعية ليشكل عاؼبا متخيبل خاًصا 

 مغايرا للعادل الواقعي.
 :سيميائية العنوان 2.4

أشد االرتباط بالنص الذي يعنونو فهو نص مكثف يتعامل مع نص كبَت يعكس كل أغواره يرتبط العنواف 
وأبعاده فهو فكرة عامة ذبمع األفكار األساسية يف النص ويرتبط العنواف يف رأي جوف كوىن بالنثر األديب والعلمي 

 أكثر من الشعر حيث يكوف أحيانا مطلع القصيدة ىو العنواف.
ن يمدنا بزاد العنوا إنّ » 3"الفتاح محمد"يائي يعد نواة أو مركز للنص األديب يقوؿ إّف العنواف عند السم

ثمين لتفكيك النص ودراستو، ومن ىنا يعد العنوان الموجو الرئيس للنص بتنوعيو ألنّو يوضح ما غمض من 
 .«إشارات في النص

بالتشويق واإلثارة للقارئ ؼبعرفة كنو ىذه اغبادثة ودبن يتعلق  يتسم" 67ملف الحادثة عنواف رواية "إّف 
 إيديولوجيةىذا اؼبلف؟ وإف تتبع أحداث الرواية يشَت إذل ارتباطو بشخصية وبنسبة يف الرواية يتضح من خبلؽبا 

 .جسيةصدؽ على عصره كي ال تبقى تلك الشهادة  الكاتب الذي أراد أف يكوف شاىد
 :سيميائية الغالف 3.4

الغبلؼ يعرب السيميائي إذل أغوار النص الرمزي والدالرل فالصورة اؼبصاحبة للغبلؼ صورة فتاة  من خبلؿ
ويقع خلفها صورة أخرى مشأّة ؽبا معكوسة وـبتفية اؼببلمح فلم يبق منها إال الرأس وخيتلط  ،عارية إذل اؼبنتصف

نتج عنها من تشرد الشعب الفلسطيٍت وضياعو وما  ،فيها اللوف األضبر وىذه اللوحة تشَت إذل نتائج النكسة
الفلسطينية ومن مّث ضياع اؼبواطن الفلسطيٍت بالفقر واعبوع والسيطرة عليو ولعل  واختفاء اؼببلمح العامة للقضية

اللوف األضبر أبرز ما يشَت إذل ذلك لذا ديكن القوؿ إف ما ترمز إليو اللوحة يطابق عنواف الرواية لتكوف مفتاح 
   إذل النص.الولوج 

 :سيميائية الفضاء 4.4
يشمل الفضاء عنصرين متبلزمُت مها اؼبكاف والزماف األّوؿ ديثل اػبلفية اليت تقع فيها األحداث واآلخر 

 ديثل األحداث نفسها وال ديكن الفصل بينهما وداللة أحدمها ال تتضح إال بوجود اآلخر.
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 :سيميائية الشخصيات 5.4
الصفات اػبارجية والداخلية للشخصيات، السلوؾ، واؼبزاج فكانت شخصية لقد عمد السارد إذل نقل 

"، وىذا اإلصرار كاف مبلزما لو منذ الطفولة حُت والعناد اإلصرار" و"قدرة خارقة على االحتمالاؼبتهم ذات "
تتابع السير ت تسير بجانبي ليس كباقي األطفال يبكون ويصرحون كن» تنقل الشخصية على لساف األـ3

 .«صامتا، عمره أربع سنوات لكن تعابيره أشبو بمن َخِبر صروف الدىر
كل ىذه الصفات داللة على االحتماؿ اؼبعاناة إال أّف االنفعاؿ والتآمر والعصبية ال يفارؽ شخصية 

أّن  صبر فليس أمامو إال يطبق الملف بعصبية، يخرج سيجارة ينفث الدخان بنفاذ»احملقق كما يقوؿ النص3 
يحصل على اعتراف المتهم بالجريمة أو موتو، ليعكس حالة التسلط والقسوة والالمباالة اتجاه الشعب 

 .«الفلسطيني من األنظمة العربية
صدؽ على عصره فالرواية ال تعكس الواقع واغبقيقة وإمنا تعكس لقد أراد الروائي أف يكوف شاىد 
  وزيف التاريخ يف منظار الروائي.تذبذب يف القناعات ومن مث اىتزاز اغبقيقة 

 :الخاتمة 6.4
 بعد أف وصل البحث إذل خاسبتو نوجز أىم النتائج اليت توصل إليها3

 .اخًتؽ إظباعيل فهد إظباعيل حدود الزماف واؼبكاف لتصبح ذاتو احملرؾ الرئيس لؤلحداث لقد -
اؼبدينة مسرحا أساسيا لؤلحداث يف روايات إظباعيل فهد فكثَت من األحياف تأيت مبلمح اؼبدينة غَت  تعد -

 واضحة لَتمز من خبلؿ ذلك إذل مدف أخرى، وكأنّو يشَت إذل واقع عاـ يف آّتمع.
 يستظل بو الكاتب رحلتو األدبية والفكرية. يبلحظ ارتباط أعمالو باؼبكاف ذلك بوجود نفسي -
بعيدا عن الطرح  جيتمعوإّف الروايات عموما تعتمد على التشظي الزمٍت لتعرب عن راوية الروائي وتشخيص  -

 الشعب ومقاومتو لبلستعمار. نضاؿالتقليدي القائم على التتابع ليبُت 
 يلجأ للتداعي حيث يساعد بشكل كبَت على كشف الشخصيات. -
عي حيث نرى ترابطات بُت الشيء الواقعي وىو ؾبرد جزء تبلحظ الًتابط بُت اغبدث الواقعي واغبدث اؼبتدا -

 قد يستدعي جزءا آخر بتشأّو من أعماؽ النفس.
 جيمع بُت الواقعية واحمللية. تناقضائوإّف روايات إظباعيل فهد تنطلق من آّتمع وتشخصو بكل  -
ػبلق تؤثر لدى اؼبتلقي  لعل أىم ما سبتاز روايات إظباعيل فهد اعتمادىا على اغبذؼ يف الكلمات والعبارات -

 ليشارؾ يف إنتاج النص.
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تعد الرواية نظيفة اجتماعية مسؤولة عن رصد الواقع وعكسو فنيا ودل تعد الرواية عند فهد إظباعيل تقدـ األمل  -
أو انتصار اػبَت على الشر بل تقدـ الواقع االجتماعي يشكل عميق ويًتؾ األمر للقارئ ليتحوؿ إذل مبدع 

 اجيايب.
 
 
 
 
 

 :سيمياء النص السردي )رواية تألق( .5
 :المقدمة 1.5

لقد حققت السيمائية قفزة نوعية يف دراسة األشكاؿ السردية خباصة، والعمليات اللسانية بعامة، مبسطة 
 .االستنباطي االفًتاضينفوذىا العلمي على حقوؿ ربليلية مبنية أساًسا على اؼبنظور 

إّف االمتزاج اإلجرائي بُت مقوالت الدرس السيميائي والنتائج النظرية للبنية يف اؼبتخيل السردي ستفضي 
سيمياء، من حيث ىي علم وطرح إشكالية رباور ال االمتزاجإذل أسئلة جوىرية عن التمفصبلت التطبيقية، ؽبذا 

ر مورفولوجية ضخمة داخل النسق لدراسة العبلمات داخل النظاـ السردي من حيث ىو بنيات كربى وعناص
 اللساين.

تنطلق القراءة السيميائية للبنية السردية من الكشف عن القوانُت اؼبادية والنفسية اليت ربكم ؾبموعة 
 عبلماهتا وسبفصبلهتا داخل الًتكيب اللساين.

لداخلية للنص جاء تركيزىا على البنيات ااؼبناىج النقدية اغبديثة أولت النص األديب جل عنايتها وإف 
يوفر للدارس  و(، أّما اؼبنهج السيميائي فهو بتعدد مرجعياتو واذباىاتالتقنيةوؿباولتها حصر اؼبعٌت يف الشكل )

عملية مزدوجة تشمل  (الشكل/المضمونمسافة أوسع للتعامل مع النص األديب من خبلؿ احتواء الكل )
( النصي( و)السياقي) إجرائيُترض على الباحث التعامل ( واؼبضامُت اليت ضبل النص ّٔا، فبا يعالشكل/التقنية)

مرىا يف ربليل ىذا النص السردي والًتكيز سبفصبلتو النصية وأوجهها السيميائية ذات تثوتعتمد على األفكار وس
 الطابع اإلحيائي.
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 العتبات النصية: 2.5
، باعتبارىا أحد اؼبفاتيح األولية واألساسية اليت تشكل العناوين بأمهية كبَتة يف اؼبقاربات السيميولوجية

على الباحث أف حيسن قرائها وتأويلها والتعامل معها، فعنواف الرواية ال يوضع ىكذا عبثًا أو اعتباطًا على الغبلؼ 
إنّو المفتاح اإلجرائي الذي يمدنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز النص، وتسهيل مأمور »

، للعنواف مكانتو عند اؼبؤلف وعادة ما يكوف الباب اؼبوصد عند اؼبؤلف «الوعرة وتشبعاتو أغوارهدخول في بو ال
عنواف حُت يفكر يف اختيار العنواف ألّف الكاتب يفكر يف مشروع الكتاب وتفاصيلو من فصوؿ وأبواب، ويًتؾ ال

 فيما بعد وىذه البنية ىي لغة وخطوط وأشكاؿ وألواف.
العنواف الوسيط األّوؿ بُت النص والقارئ بأحداث العنواف اليت تأكيدات داخل النص ضمن ؾبموعة ويعد 

اغبدث أو الوصف أو الًتكيب اللغوي أو الدالرل فكريا وحياتيا وىذا يعٍت أّف  تياقات أو بعضها، كسياقامن الس
 العنواف مدخل بك يف عوادل عديدة.

األصفر العريض، وىذا ما جيعلو حيمل دالالت متناقصة وحيمل يف  تشَت إذل أّف العنواف قد كتب باللوف
، ضبل العنواف داللة اغبياة معناه اللغوي دالالت أخرى ال زبتلف يف مدلوؽبا يف سياؽ السرد ليدؿ على سبعاف الربؽ

داللة اؼبوت ونقيضها اؼبوت فاللوف األصفر ترتبط بالنبات اعباؼ واؼبرض، وما تصاحبو من تعبَت لوف اؼبريض وىي 
 والضعف ولكنو حيمل يف داللتو اللغوية معٌت الربؽ.

 أما لوحة الغبلؼ فشكلت معمارًا فضائًيا خبلفية إسهامها يف تكريس البنية العامة للرواية.
لوحة الغبلؼ قد تضمنت لونًا قد يكوف ظاغًيا على اللوحة يوحي للقارئ بداللة ما مرتبطا بلوف العنواف 

نص يف الصورة اؼبصاحبة للغبلؼ نلحظ ىيمنو اللوف األصفر الذي يدؿ على اؼبوت والكآبة وتساعده داللة ال
  والغم واغبزف وحيمل بداللتو السجن.

 :سيمياء الشخصية 3.5
، إذ يؤدي تعد الشخصية مكونًا مهًما من اؼبكونات الفنية للرواية، وىي عنصر فاعل يف تطور اغبكي

عنصر الشخصية أدوارًا عدة يف بناء الرواية وتكاملها وطريقة عرضها لؤلحداث، ومن خبلؿ مواقفها ديكن كبياف 
من أفكار الكاتب ومقاصده ورؤاه ومواقفو من القضايا اؼبتعددة اؼبضموف األخبلقي أو الفلسفي للرواية، فالكثَت 

بقية اؼبكونات األخرى عن طريق عرض األفكار والتحكم تصورىا الشخصيات فهي اؼبسؤولة بدرجة أكرب من 
 .خبط سَت األحداث أو مواجهتها



 ملخص مضامين الكتاب                                                                                        :الفصل الثاني
 

~ 11 ~ 
 

( وتتنوع فهي تضم إذل جانب شخصية البطل اليت تقنع ّٔا الروائي تألقتتعدد الشخصيات يف رواية )
مها تنتمي طباعها ومواقفها، وإف كانت يف معظ تتباين)صبلح مدرس اللغة اإلقبليزية( ؾبموعة كبَتة من شخوص 

 إذل الطبقة اؼبثقفة، يغلب عليها العقل الثقايف والعلمي. 
 :سيميائية البناء الخارجي للشخصيات 4.5

يقصد بالبناء اػبارجي للشخصية أي اؼببلمح اػبارجية ؽبذه الشخصية كشكل الوجو والعُت وطوؿ 
 الشخص ونربات صوتو... اخل.

( نورليس للوصف فقط بل اإلشارة إذل معاف ضمنية يريد الكاتب إيصاؽبا إلينا، فشخصية ) وىذا
خلقت منها اغبياة شخصية قوية مع وصفها اػبارجي الذي يدؿ على عافيتها  بامرأةاألستاذة اعبامعية توحي لنا 

 .األربعيٍترغم سنها 
حالة اغبواء اليت كانت يف اللوحة اليت كاف ( منوذج للجماؿ األنثوي الذي يظهر نورا ليكسر حوريةأّما )

 وشعرىا األسود على كتفيها... اخل. يرظبها فتغَتت بعد رؤية حورية فراح يصفها بتفاصيلها يديها بيضاويتُت
 وىكذا كانت شخصيات بصفاهتا اػبارجية تنطق وقعها االجتماعي.

 :سيميائية المالمح الداخلية للشخصيات 5.5
3 مثل االنطواء، الذكاء، ةيقصد باؼببلمح الداخلية الصفات النفسية والعقلية والفكرية واػبلقية والعقائدي

 اإلطبلع، التسامح، والدين...اخل.
وراءه شخصية ريفية مثقفة ورغم  تبدو شخصية صبلح الشخصية اليت ازبذ منها الروائي قناعا خيتفي

عفتو جردتو من كل هتور كما فيو صورة الريفي الساذج، أّما حورية الذكية  سفره والتقائو بالنساء اؼبثَتات إال أفّ 
 ، كما أهّنا تتصف بالرباءة والصدؽ.«ثقافتك قد أسرتٍت»ما جذب صبلح إليها  ةاؼبثقف

يف حُت اتصفت نور بالثقافة واؽبدوء والسكينة وىذا ما انعكس على تصرفاهتا يف معظم الواقف والظروؼ 
 اليت تعرضت ؽبا.

إّف العبلقة بُت الوصف والشخصية قائمة على كونو اآللية اليت تعمل على تشكليها ورسم مبلؿبها وىذه 
  العبلقة منفتحة على اؼبستوى الدالرل ؽبذه اآللية.

 :الفضاء 6.5
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( فالعبلمات الزمنية والمكان الزمانشهد مصطلح الفضاء اتساعا واضحا ليشمل يف أغلب الدراسات )
المأخوذ من  العالم مىال تمنح داللتها إال في المكان والمكان ال يدرك إال في سياق الزمان، وبينهما يتنا»

 .«النص الروائي في بعديو المادي والمعنوي
 
 
 
 

 قطعا ليس ىو اؼبكاف الواقعي على الرغم من التطابق يف بعض األحياف يف األوصاؼ اؼبكاف الروائي
تشكل القرية وـبتلف األمكنة اليت والتسمية فاؼبكاف الروائي قائم على العبلقات اللغوية داخل النص الروائي، 

كما ،  وأخذىا الكاتب كنموذج للمجتمع اعبزائري تضمها الرواية الفضاء الروائي الذي ذبري فيو أحداث الرواية
لقرية مصدر راحة للسارد بعكس ما سبثل اؼبدينة يصور لنا تبلحم األشخاص عند اؼبصائب وبساطتو ىكذا كانت ا

من غربة ومصاحل شخصية الذي يقابلها بالنفور واؼبعاداة فراحة يصف لنا بشاعة شعوره وبشاعة اؼبكاف رغم صباؿ 
 اؼبدينة مؤثرا يف اؼبتلقي.

ىذه تؤدي الشخصية الروائية ؾبموعة من الوظائف داخل السرد ويقدـ اؼبكاف اؼبساعدة للتعرؼ على 
   الشخصية.

 :الزمن 7.5
يتشكل النص الروائي يف ؾبملو من مقاطع سردية وأخرى وصفية إضافة إذل اغبوار يهتم السرد بالزماف 

 والوصف باؼبكاف ليجعل القارئ يعيش اؼبكاف مع الروائي وإثارة ـبليتو ونقلو معو ليعيش األجواء.
ات وحيقق التطابق التاـ بُت زمن اغبكاية وزمن كما يعمد الروائي على اغبوار اػبارجي يف كشف الشخصي

 القص ليشعر القارئ كأنّو أماـ مشهد مسرحي.
 :سيمياء الحدث 8.5

تندرج الرواية يف األحداث عرب حبكة سردية تبدأ بزمن اغباضر وتنتهي باغباضر وبينها اسًتجاع للماضي 
فموهتا كاف دبثابة موت البطل غبالة االنفعاؿ اليت شكلت مكانة مركزية دبذكرات كتبها البطل عن موت زوجتو اليت 

 عاشها مع زوجتو األوذل نور.
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إّف الرواية تعكس دور اؼبرأة اليت كانت مسؤولة بغياب الرجل، كما صور الكاتب ىم اجتماعي يف إطار 
 واقعي ورصد مظاىر الفساد والعبلقات االجتماعية.
 فنوف الببلغة من تشبيو واستعارة وبديع بلغة رومانسية. أىابولقد قدمت الرواية بأسلوب ببلغي ضم يف 

 
 
 

 :)قبو البصل( دراسة في جمالية المكان .6
أغواره وإدياء منو ؼبا ربدثو اغبروب  قبو البصل قصة الكاتب غونًتغراس، رمز عميق يف اؼبعٌت ؼبن أراد سَت

قاؿ أحد بكاء رمز عن القسوة وقد ديا من آثار يف النفس البشرية إذل حد ربجر الدموع يف العيوف، ولعل عدـ ال
 الشعراء3

 ودُ ػمُ ػَك ِِباري َدْمِعها عبََ ػليع                 ْوـَ َواسطٍ ػػْد يَ ػذبَُ  مػا لػػػػػَأال ِإفَّ عينً 
الكاتب للمكاف معتمدا اإلحياء بالرمز برائحة البصل اليت سبؤل فضاء القصة كامبل، وال يغفل العنصر  وجل

اؼببلـز لو الزماف ليقدـ اغبدث من خبلؿ سلسلة من األفعاؿ اؼبضارعة، إّف زماف الكاتب ال يتجسد فقط يف 
منذ العنواف فقبو البصل أشبو بعيادة طبيب  ةالبدائيمكانو الذي أوغل يف تفاصيلو، بل إنّو اعتمد الوضعية 

اكتشف عبلجا واحدا عبميع األمراض فكاف االستغبلؿ حامبل لتفاصيل القصة، فاؼبكاف مطعم صغَت حيمل اظبا 
الفتا "قبو البصل" ؤّذا االسم يكوف طابع الغرابة عبارة عن قبو قدمي كاف ملجأ أياـ اغبرب العاؼبية إذل تقاليد 

ظاىرة تعذر البكاء تعم فئة غَت قليلة  وكأف يف ذلك إحياء إذل أف ،و الزبائن وحيتموف بو من متاعبهماألكل يلجأ إلي
إف دل تكن مثلت عامة الناس آنذاؾ، ولو الفتة عليها مرسـو بصلة بنقوش قددية لو شارة تعرب عن مأمن للنفوس 

اآلمنة، ويصف الكاتب القبو  ذل اؼببلجئللتنفيس عن مهومها ويف ىذا ارتباط باألياـ اؼبظلمة وحاجة الناس إ
بتفاصيلو كما يتصف بالغرابة والغموض وكاف اؼبكاف أراد أف يرجع بالزمن ليسهل على الشخوص مهمة اغبرية 

 وىذا ما يطلق عليو شبة القصة وىي أساس الرواية.
د الوصوؿ إذل فاؼبطعم يضم أشخاصا يشًتكوف يف مشكلة واحدة وىي عدـ القدرة على البكاء والنص أرا

 فكرة أف الدموع تعبَت عن عاطفة إنسانية عظيمة وسبيل لتفريغ األحاسيس للوصوؿ إذل هناية سعيدة للبعض.
مشاعر اإلنساف جوىرية فطرية ال زبضع لسلطة اإلرادة الواعية فكذلك الدمع تسفحو العُت وال سبلك 

 حبسو حُت ذبيش اؼبشاعر يف حاالت الفرح ومواقف اغبزف والغضب.
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ليو الصالة الحضور السردي للشخصية العقائدية في الشعر العربي )إبراىيم الخليل )ع .7
 :( مثاال(والسالم

يتحدد بو سنن اؼبتلقي، وقد ماؿ  للشعراء ورافدا مهما من روافد الثقافة الدينية يعد الًتاث معينا كبَتا
بعض قيمهم الًتاثية فقد اعتدوا دبوضوعات تراثية كاف النص يشكل عمادىا، وقد كانت قصص  العرب إذل منذجة

كلفت ّٔا شخصياهتم وأحس الشعراء من قدمي بأّف شبة روابط وثيقة بُت ذبربتهم األنبياء عليهم السبلـ أحداثا ت
 وذبربة األنبياء بفارؽ أف األنبياء كاف ؽبم رسالة ظباوية.

يم عليو السبلـ شخصية مرتبطة حبدثها بوصفها بطبل سردياين حدود زمانية ومكانية وكاف النيب إبراى
 تكتسب داللة تارخيية تتمثل يف أحداثها العقائدية.

وإذا ما حاولنا أف نقارب استدعاء الشعراء لشخصية النيب إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ نصيا، وذلك 
هورىا يف النص الشعري ديكن إماطة اللثاـ عنو سرديا بوساطة ماىية باالتكاء على اؼبنهج السردي فإننا قبد أف ظ

 فعبل يتطلب وجود فاعل ينتسب إليو، فالشخصيات الدينية ضربا بنائيا يف الشعر. اغبدث بوصفو
ويبدو اؼبنهج السردي كلما كاف منفتحا لؤلماـ وقادرا على إخضاع أشكاؿ تعبَتية جديدة، كاف مستوعبا 

 وصاغبة ؼبعاعبتها سرديا.لآلثار قددية 
يوجب استدعاء حدثو الذي يقع يف زمن  سردا العقائديةوكاف استدعاء شخصية إبراىيم عليو السبلـ 

سابق لذا خيضع الراوي إذل زمن النص، وزمن السرد حيث ال ديكن أف يكوف الزمن السردي زمنا حقيقيا مطابقا 
انفبلت زمن اغبدث وتشكلو يف زمن سردي مفارؽ لو  لزمن اغبدث حيث مهما حاوؿ الراوي ديكن أف يقع يف

 لذا يستخدـ الروائي االستدعاء.
 يُطَيَُّب لِلَصبلِة َولِلَطهورِ                                 َورِثنا َعن َخليِل الَلِو بَيتاً 

 الُقبورِ إِلَيِو َوجوُه َأصحاُب                           ُىَو الَبيُت الَّذي ِمن ُكلّْ َوجوٍ 
إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ العقائدية مستدعاة إذل الظهور الواقعي يف النص وىنا كانت شخصية 

 غدابوساطة حدث من أحداثها، ذلك أنو يتجسد يف بناء البيت العتيد على أف اغبدث دل يأت متطابقا، بل 
 داللية رامزة للواقع من جهة وموجبة بعيد زمٍت تأرخيي من جهة أخرى. موتيفة
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ويعكف الشاعر الراوي على استدعاء الشخصيات العقائدية رغم ظهورىا من قبل لشخصية إبراىيم عليو 

ػبلق موازنة أهنا تستمد كياهنا السردي من داخل النص، فبا يكسبها البحث فيها عبلقات مع  الصبلة والسبلـ
 يات النص اآلخر3شخص

 َأٌب كاَف َمهِديّاً نَِبّياً ُمَطهَّرا                    أَبونا أَبو ِإسحاَؽ جَيَمُع بَيَننا
 فَُأعِطَي بُنياناً َوُملكاً ُمَسخَّرا                  َوِمّنا ُسَليماُف الَنيبُّ الَّذي َدعا

 فَأَنَبَت َزرعاً َدمُع َعيَنيِو َأخَضرا           َوموسى َوعيسى َوالَّذي َخرَّ ساِجداً 
 َرضينا دبا أَعطى اإِلالُه َوَقدَّرا                      أَبونا َخليُل الَلِو َوالَلُو َربُّنا

يستدعي الشاعر شخصيات أخرى وذلك سبهيدا سرديا غبدث الشخصية الرئيسية إبراىيم عليو الصبلة 
 والسبلـ.

حدث الشخصية العقائدية اؼبستدعاة سرديا ملمحا إذل استمرارية الزمنية يف  كما يسرد لنا الشاعر
 الوقوع.

َطهَّرُ                  َوصَبٌع َوَبطحاُء الِبطاِح الَّيت ِّٔا
ُ
ـُ اؼب  لَنا َمسِجُد الَلِو اغَبرا

 ُدَر الناُس ُتشَعرُ َمشاِعُر َحىّت َيصػػػػػػ           أَنا اِبُن َخليِل الَلِو َواِبُن الَّذي َلُو ال
االفتخار إذل أعلى درجات التناص السردي لتحمل اؼبتلقي على النظر يف الدالالت  أقانيم لتحقق

 .اإلحيائية ؼبا يبغي الشاعر قولو
شخصية إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ فبل ريب أف يستحضر  وؼبا كانت الدعوة للتوحيد حدث كلفت بو

 الشاعر ىذا اغبدث وىو يف كنف فبدوحة يف استدعاء سردي للشخصية الفاعلة.
 ظبا فالنجـو الزىر ليست تطاولو            ورثػػت خػليػل اهلل مػنػصػبػو الذي

(، وىذا اغبدث ورثتالضمَت )( اليت حييل عليها محمدحدث وقع يف زمن الشخصية اؼبمدوحة ) فهو
للمقاربة للشخصية اؼبنمدح ّٔا واستدعوا  حيبذونو( كاف ضده خصـو ويتخذ الشعراء فبدوحيهم مثاال التوحيد)

 رسوخا يف ذىن اؼبروي لو. الشخصيات األكثر
 يُعيُذَؾ من كيد العداة ُمعيُذهُ                           ظبّْي خليل اهلل الزلَت مثلو

 فأنت نَقيُذ اهلل وىو نقيُذهُ                    كَمْنَجاُه كما اظُبك كاظِبوقبوت  
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، كاف االستدعاء الشعري ( تعلو على شخصيات زمنها احملايثة ؽبامحمدلقد كانت شخصيتو اؼبمدوح )
لشخصيتو إبراىيم اػبليل عليو الصبلة والسبلـ سرديا يف الشعر العريب يتجو إذل اذباىات عدة فهي إما أف تكوف 
مستدعاة بوصفها شخصية منوذجية أو أف تأيت مستدعاة بوصفها شخصية فاعلة أو أف تأيت عبلمة سيميائية 

 يت مستدعاة كهيأة موصوفة دالة على اغبدث.حية إذل فعلها وزمنها وفضائلها وقد تأمو 
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تراكم السرد وتراتب الحدث في الشعر العربي الحديث )قصيدة ملحمة الحسين للشاعر  .8
 :جورج شكور مثاال(

 النص: 1.8
بػاحُ  الػحػقُّ  يُػذبَػحِ  إف                                  َمّوارُ  كالنارِ  دـٌ  الضػمػَتِ  على. 8  ُكػّفارُ  فػالػذُّ
 أنوارُ  للَهْدي بػو َىػْدراً، ضػاع مػا                                 شهادتِوِ  يف سخيّّ  اغبسُتِ  دـُ . 3
 ثاروا يُػظَلموا إف أقػسموا، األُلػى الػُشػمّْ                                  سوى َيُذْقو دل طعمٌ  وللشهادةِ . 2
 3إصرارُ  القوؿِ  وصدؽُ 3 اػبصوـُ  قاؿ                                   أممٌ  ّٔم واْئتمَّت األئّمةُ  قاؿ. 2
، ربػيػبٌ  اغبسُتُ  أَما. 1  ؟ إيػثارُ  الػَجػدّْ  فػؤادِ  فػي لػو نػما                                 أما لػلنبػيّْ
 ِمعطارُ  الرحيافِ  شذا اعبِناِف، على                                   حػاليةً  الػشػّباِف، رحيانةَ  ظَبّاه. 6
 أزىارُ  األسحار يف تفاَوحَ  كػما                               َنَسماً  ُروَحػو يَػحػبػػو الثغرَ  وقَػبَّل. 2
 ؟أسرارُ  السرّْ  يف هنُجو َمن الػِفػتػيػاِف،                               فػتػى للػعليّْ  َورِيثٌ  اغبسُتُ  أَما.1
 َغّدارُ  الَغَتُ  فيما الػتػطػلُّػعِ  َشػهػمُ                             ُشَطبٍ  ذو الَفذُّ  الَفقارِ  ذو وسيُفو.2

 ـبتارُ  أنت بلّْغْ 3 الَغيب ـِ  أتاهُ                           وقد الػغػديػرِ  يوـَ  اؼبصطفى خليفةُ .80
 ُحّضارُ  باآلالؼِ  وبايعَ  َموذًل،                         لَػوُ  عػلػيّّ  مػوالُه، كػنػتُ  َمن3 فقاؿ.88
 وإكبارُ  أعراسٌ  الػبِػكػرِ  وللػػشهػادةِ                          الػحػسػيػنِ  يوـَ  أدمعي عن أكربتُ .83
 إنػذارُ  ضػجَّ  إذ أُّمػتػوِ  أحػبلـُ                      هنَضتْ  وقد دنيا، احَتَشَدت ثوبو يف. 82
 ؟ ُفّجارُ  باألحكاـِ  يُػبػايَػعُ  وىػل                            يُػنػِذرُهُ  الػػُحػػكػمِ  َدِعػػيُّ  يزيدُ  ىذا. 82
 َزآرُ ( البّلءاتِ ) بػ اغبقّْ  وسّيدُ                         صارمةٍ  كالسيفِ ( ال)بػ اغبسُتُ  َردَّ .81
 ُتشتارُ ( سفيافَ ) يف خبلفةَ  فػبل                         َحػرَّمػهػا اهلل رسػوؿَ  َجّدي ظبَِعتُ . 86
 أحرارُ  الػسػرّْ  وُحػمػاةُ  ُمػقػدٌَّس،                             أُدنّػػُسػػوُ  ال سػػرّّ  الػُحػػرُّ  الػمػبػدأُ . 82
 يستكرب الغار .حار )الوليد( فما غدر اغبسُت سوى                      غدر برأس بو81
 . خسرت ديٍت وجنات النعيم إذا                                  خسرتو، ما أنا واهلل جزار82
  . إف دل يبايع، فبل أمث، وال جـر                                      وال جناح عليو اغبر جبار 30
 أسرارُ  للقربِ  سرَّه، ُمػسػتػلػِهػمػاً                                    تُقىً  النيبّْ  تُربِ  إذل اغبسُتُ  سار. 38
 3إضمارُ  القوؿِ  يف ما3 قاؿ َجدُّه أف                                    ُرؤىً  راَوَدتو فأغفى َمِلّياً  صّلى. 33
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 !فَػّوارُ  الدـُ  ومنك ،(كػرببلءَ ) فػي                                   ُمنطرِحاً  (الطفّْ ) ذبيحَ  أراؾ إينّ . 32
 . ظمآف ويللك ال تسقى وىم ّٔم                                 إذل شفاعيت السمحاء أوطار32
 .يرجوهنا؟ ال، وريب لن أجود ّٔا                                     يـو القيامة، ال، دل ينج أشرار 31
 أبصارُ  للشػوؽِ  غدا إليك، شػوقاً                                 اشتعلوا أىُلك حبييب، حسُتُ  أَقِدـْ . 36
 وأطهارُ  وأبرارٌ  الشهيد، ُروح                                         تَػَوزَُّعػهػا الػعُػلػيػا الدنيا َمدارجُ . 32
نا وإالّ  الػجػهاد، إلػى                                ُكِتَبتْ  ُخطىً  َمَشيناىا3 اغبسُتُ  قاؿ. 31  العارُ  َىدَّ
 الدارُ  بنا ضاقت إف ،فوؽُ  أرواحنا                                   َمسرُحنا اهللِ  ظباءُ  النسوُر، كبن. 32
 أعذارُ  ذُبدِ  دل عاتٌب، يَػثْػنوِ  لػم                                 ُمػعػتػزِماً  البطحاءِ  مّكةَ  إذل مضى. 20
 َدّوارُ  الػبػاؿِ  فػي أُّمػتػوِ  َىػمُّ  بػل                                (َبطرِاً  ُمػفػِسداً  ال أِشراً، خػارجاً  ال). 28
ـْ  فػداؾ، إنّا                                 3 قائلةً  الػُكْتػبُ  أتَػْتػو الػعػراؽِ  ِمن. 23  أنػصارُ  نػحػن فػأقػِد
 وأقماُر؟ مشسٌ  التَػَقت فكيف رَكٌب،                                   دُياثُِلوُ  ال برَْكبٍ  اغبسُتُ  سرى. 22
 أخبارُ  تُرضِ  دل بػما أتَػْتػو حػتّػى                                 ُمرتَِقياً  األخػبارَ  يػستػطلعُ  وظػلَّ . 22
 ُجّهارُ  اعَبْهرِ  يف أسياُفهم عػلػيو،                                    خػافقةٌ  الػسػرّْ  يف مػعػو قلوبُػهػم. 21
 ظبسارُ  الػثػُّّوارِ  عػلػى مػنػو فػدارَ                                 بوِ  الػزمافُ  دارَ  بػمػا (يزيدُ ) درى. 26
ػغػرِيػاِت، يُػعػلّْػلػو ىذا. 22

ُ
رِىباِت،                                 وذا بػاؼب

ُ
 َجرّارُ  اعَبورِ  وجيشُ  باؼب

 َغرّارُ  واؼباؿُ  ُمرتَػَهٌب، فالظلمُ                   َجزَِعتْ  وإف جػاعت إذا شعػوبٌ  ُتشرى. 21
 دينارُ  يُغريو ال اغُبرُّ  والػشامػخُ                              كِػبَػرٍ  ِمػن الػحقّْ  شػهػداءُ  لػكػنّػمػا. 22
ـِ  علػى ُجػرحٌ  وأنػتِ                            ُمبتِلياً  الَكػْربُ  أأنتِ  ،(كرببلء) يا. 20  نَػّغاُر؟ األيّا
 وأخيارُ  أشػرارٌ  الػخلػيقة فػي أفْ                             شػاىػدةٌ  أنػتِ  حػق   وثػيػقػةُ  ال، ال. 28
 أدىارُ  الدىرِ  يف جولُتو واغبقُّ                             أَجلٌ  ؽبا طالت، إف ،اغبق وَجولةُ . 23
 يَنهارُ  الظلمِ  وَصرحُ  َولَّت، كالُبْطلِ                       ظُُلمٍ  على ِشيَدت إف الزعاماِت، كلُّ . 22
 أعمارُ  العمرَ  كأفّ  الزماف، عػلػى                              باقيةٌ  الروحِ  نَػَسػمػاتُ  وَوحػَدىػا. 22
 معيارُ  والعدؿُ  منكِسٌر، والنصرُ                            منتصرٌ  اػُبسرُ  لديكِ  ،(كرببلء) يا. 21
 ُزّوارُ  األقطارِ  ِمػن إلػيػو يَػهػفػو                                ؿَبّجُتوُ  ربلو َغػَدت قػبػرٌ  وفػيػكِ .26
 أقذاُر؟ الًتبِ  وفوؽ الًتاب، غَتُ                                   بوِ  يُػلمُّ  َمػن يػزيػٍد، قػبػرُ  وأين. 22
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ـُ  بك الػحػسػيػنِ  يػوـَ . 21  أدوارُ  التاريخ يف تَػشػابَػوَ  وقػد                             شاـبةٌ  األيّا
 فكارُ أُحرِّا، ودل تأسره  (سقراطُ )                              ذكرتٍت كأَس ُسم  راَح جيرُعها. 22
 ـُ ُعهارُ  َّ العواىر، والطُّبل حدىإ                             بو ضبلُت ( يوحّنا)ذكرتٍت رأس. 10
 ويف كفَّيو ِمسمارُ  الصَّليِب، ىعل                              اغبّق،ُمرَتفعاً ( َيُسوعَ )ذكرتَنيو . 18
 اػبلَّ إمراُر ! ناً عليو، َفكم يفأ                          واُيسقي،وإف كُرم ال كظمآَف قبل. 13
 وأخطارُ  َخػْطبٌ  بػها أحػاطَ  وإف                       َوَىَنتْ  وما ىانت، ما العػقائد إفّ . 12
 وأسػمارُ  أحػاديػثٌ  ربلػو وفػيػك                         أشعار هتواؾ َلَكم الشباِب، زينَ . 12
 أسفارُ  عنك وُخطَّت ُخطَّت، بالدـِ                      ملحمةً  العمرَ  سكبتَ ( كرببلءَ ) يف. 11
 بَػّتارُ  السيفِ  وصليلُ  سػايَػْفَتهم،                          ضَبَْحمةٌ  اػبيلِ  وصهيلُ  راؿَبَْتهم،. 16
 إعصارُ  الصحراءِ  يف َىبَّ  كأمّنا                           ؾُبِفلةً  الصحراءُ  ؽبيبِتك ضجَّت.12
 ِمدرارُ  والدمعُ  َبَكت، عليك إالّ                        كوكبةٌ  األُفقِ  يف وما ىويَت، لكن. 11
 مثالك يف الفرساف مضمار إذل                       دل تكمل الشوط لكن ظل ملتفتاً . 12
 قّهارُ  اغبقدِ  قلبُ  قوِمك، رؤوسُ                    واقُتِطَعتْ  باألسياؼِ  رأُسك ُجذّ  قد. 60
 أشبارُ  منو الحت ،النخلَ  تػخاؽُبا                            داميةً  األرماحِ  عػلى هػنّ وحي يا.68
 خدودىن ، عليها الدمع حفار                              الىبة أالهوالنائحات ّٔن  .63
 أديارُ  الدوّْ  يف رأَسها ونػّكَست                         بػاكيةً  الػبِػيػدِ  دروبُ  لػهػنّ  رقَّت. 62
 أستارُ  اعبزّارِ  صاحِبو غيّْ  عن                     وانكَشَفتْ  الغيّْ  ببلطَ  بَػَلْغن حىّت . 62
 ثارُ  َيْشػِفو لػم كػأفْ  ،(يػزيػدَ ) َكّفػا                         دِبخصرةٍ  تلهو بو (اغبسُتِ ) رأسُ . 61
 أشفارُ  تصطكُّ  كما الكبلـَ  ترمي                         ىتَػَفتْ  زيػنػبٌ  آٍه، البطولةِ  غبَ . 66
ـِ  أو                         ضُبَمٌ  ّٔا ُحرَّت وقد كالرماحِ  أو. 62  أوتارُ  ُشدّ  مػا إذا كػالػسػهػا
 أظفارُ  للطَّرؼِ  ّٔا (يزيد) إلػى                      منكسرٌ  الطَّْرؼُ  أخيها، لرأسِ  ترنو. 61
 قوتلت، بطل، وما أقساؾ ف أقدار!                                وؽبى وهتتف3ما للبطل ؾبًتئاً . 62
 أَلظفارُ  ُعدُّوا، إذا الطغاة، كػلُّ                               مػنػزلةٌ  تَػْغػُرْرؾ وال (يزيدُ ) مهبلً . 20
 إنكارُ  ُيْكربْه دل قَػْدرِؾ َصغارُ مرغمة                            أُلػِجػئتُ  قػد خػطػابِػك إذل. 28
 صاروا َمَغرماً  َمن َمغنماً، ُرمَتهم قد                             3 ُمقرّْعةً  آيت أف األمرَ  أستعِظمُ . 23
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 أوزارُ  كاغبّياتِ  ُعنِقك وحوؿَ                       ُمزدىياً  السعيَ  تسعى كيَدؾ، تكيد. 22
 أسعارُ  البيتِ  ألىل ما تَػْنَسها، ال                          ُمذَِّكراً  ظلَّ  لكنْ  الضمائَر، تشري. 22
 َتذكارُ  اغببّْ  قلوبِ  يف لنا باؽٍ                            َنَسباً  وال وحيػاً  لنا تُػمػيتَ  لن ال. 21
 والنارُ  الويبلتُ  لك النعيُم، لنا                              نُزلزِلُوُ  اعبُػّلى يف عػرَشػك نَػُهزّ . 26
 يف العاؼبُت، ؽبم دفق وتيارُ                      اهنارُ  األحفاديـو ) اغبسُت( ىم . 22
 ثوارُ  األرضكانوا الفداء ، ورد                      مذ ضيم لبناف ، واغًت الغزاة بو. 21
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 الدراسة: 2.8
بنائو اغبدث تقنية سردية ومفصلية يف النص السردي وظبة رابطة بُت عناصر بنيتو ذبتمع ربت مشولية  يعد

، وؼبا كاف اغبدث عنصرا سرديا شامبل وبناًءا سرديا جاذبا فبل ريب أف تتشظى اؼبقوالت أقانيم السرد وأساليبو
النقدية وىي تنقر يف ماىيتو وداللة اؼبصطلح عليو فقد االصطبلح السردي للحدث دبصطلح اغببكة وأوجد بعض 

ينُت بالبنية اللفظية واللغوية وما تؤديو يف الًتصبة العربية بينهم مستع ثانيا لو وىو العقدة وميز وآخروف ،النقاد مرادفا
فوجدوا أف ترصبة اغببكة تعٍت ؾبموعة من الوقائع اعبزئية مرتبطة ومنظمة على كبو خاص وىي أدؽ من ترصبة 

زمانيا واغببكة سلسلة أحداث يؤكد فيها العقدة فاغببكة تتداخل مع اغبكاية فاغبكاية ؾبموعة أحداث مرتبطة 
الشكبلنيوف الروس للحكاية مصطلح )اؼبنت اغبكائي( واغببكة مصطلح )اؼببٌت  واجًتحلى األسباب والنتائج، ع

 اغبكائي(.
وردت فيو القصة حسب ما قدـ الكاتب وما وصلو القارئ  فاؼببٌت األحداث اؼبذكورة حسب النظاـ الذي -

 بالًتتيب واؼبنت ؾبموعة أحداث مروية وقعت خارج القصة.
إّف اغبدث ؿبور أساس يف القصة ترتبط بو عناصرىا وتطفو بو معاعبة الكاتب ؽبا وتعٍت مشوليتو وظبة اعبذب  -

فيو أف يتداخل بنائيا مع تقنيات سردية أخرى ووقوع اغبدث يعٍت حصوؿ تواشج وتكامل سردي بُت اؼبكاف 
 والزماف واغبدث والشخصيات.

استظهره يف القصة  أرسطويف القصة دوف النص الشعري إال أف  وبأولويتويبدو أف بعض النقاد ظل متمسكا  -
 بوجودىا.مثّ نقل إذل الشعر ىناؾ من يقوؿ استحالة وجود حبكة شعرية ودأب الكبلسيكيوف إذل االعتقاد 
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تعدد األجناس األدبية جعل من بناء القصيدة ذو طابع نثري فاقًتبت من القصة إذ ال خيلو الشعر من السرد  -
ذلك أّف النص  يما إذا خلق الشاعر حدثا روائيا يف نصو أو واقعة تارخيية تعاقبت عليها األجياؿالشعري الس

السردية على الرغم من انقياد الشعر للوزف والقافية فقد مهش راوي قصيدة ملحمة  بثيمتوالروائي حيتفظ 
 اغبسُت سلسلة الرواة التارخييُت وخلق اغبدث شعريا.

السرد اغبدث وبناؤه السردي الذي أقامو الراوي على بؤرة سبثلت يف استشهاد  وما يهمنا من ميكانيزمات -
ة صوتية لو، دلف إليو البسيط بني بتصريح البيت األّوؿ واستحضاراإلماـ اغبسُت إذا بٍت النص بناًءا مباشرا 

ليم حبدث النص الراوي إذل اؼبوضوع من دوف أف يبسط لو بتمهيد يستميل بو اؼبتلقي إليو والشك أف الراوي ع
ويشاركو اؼبروي لو يف علميتو فاستشهاد اغبسُت أصبحت حدث متداوؿ أي ليس ىناؾ حاجة إذل هتيئة ذىن 

 اؼبروي لو يقوؿ يف االستهبلؿ3
  إف يذبح اغبق فالذباح كفار                                        على الضمَت دـ كالنار موار

كنار( دالة يف معناىا على ما سيليها إذ ربيلنا اللغة على فضاءات شرعية ينتمي   فاللغة )يذبح، اغبق،
 إليها اغبدث.

وؼبا كاف اغبدث من اؼبرويات القددية اليت تعتمد البنية اللفظية فبل ريب أف تكوف مقوالت الشخصية 
 مهيمنة على ظهور األحداث يف بنية النص.

، وصدؽ القوؿ                                 أمم، وائتمت ّٔم األئمةقاؿ   3إصرارقاؿ اػبصـو
   وسيد اغبق بػ)البلءات( زأر                         رد )اغبسُت( بػ)ال( كالسيف صارمةٍ 

 



 

 

 : مضمون الكتاب.المبحث األول

 : لغة الكتاب ومنهجه.المبحث الثاني
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 مضمون الكتاب:المبحث األول: 
 تمهيد:

يتنوع اخلطاب من حيث بنيتو إىل اخلطاب الشعري واخلطاب السردي الذي يقوم على السرد والذي 
بُت احلكاية والقصة والرواية، وقد َحِظَي اخلطاب السردي بأمهية بالغة يف الدراسات األدبية ادلعاصرة، وقد  جيمع

ومشل رتيع ما ىو متصل بالسرد مع اىتمام  "علمالسرد" أو "السرديةأدى إىل نشوء رلال خاص بو وعرف بــــ "
 خاص بالقصص األديب والفٍت.

اجملال ىو احلكي جبميع أنواعو األديب، غَت األديب، اللغوي وغَت اللغوي ويؤكد العلماء أن أساس ىذا 
للحكي كاخلرافات  (، وىذا ما جعل البحث فيو ينصب على األشكال األوليةلصور الثابتة والمتحركةكا)

 واحلكايات الشعبية والرواية.
انربى إىل االىتمام ( فقد السيميائيةكما يعرف علم السرد بكونو فرعا من علم العالمات العام )

ليل أمناط التنظيم الداخلي يف بعض أنواع وبنياتو، وفيو اجتهد الدارسون لتح همبكونات اخلطاب السردي ومبظاىر 
، وتشكل الدراسات «النصوص الروائية، والحكايات الشعبية واألساطير»النصوص السردية، كدراسة السرد يف:

ادلنجزة يف ىذا ادلوضوع مسامهة عميقة يف اجلدل الذي عرفتو النظرية السردية العامة يف العقود األخَتة من القرن 
 ".نسية واألنجلو سكسونية والروسيةالفر "ادلاضي يف البحوث 

 ُتقام الكاتب يف ىذا الكتاب دراسة للسرد يف اخلطاب األديب والسيما الروائي والقصصي والشعري، إذ
العادلية والعربية واحمللية وسَتىا بالتحليل والنقد، لتوضيح الكيفية اليت دتت هبا ادلقاربة باختيار بعض النصوص 

النقدية ذلذا النص، زلاوال قد استطاعتو التماس الرؤية الفنية لكل عمل من األعمال وكان من ىذه النصوص: 
( والفضاء الروائي عند إمساعيل فهد دراسة بنيوية في الشكل والنسيجإغماض العينُت )اإلبصار السردي يف 

إمساعيل، وسيمياء النص السردي رواية تألق، واحلضور السردي للشخصية العقائدية يف الشعر العريب إبراىيم 
 اخلليل عليو الصالة والسالم مثاال وغَتىا.

للباحث مادة جلية يف جتانسها وشفافيتها وطابعها الكلي تًتاءى فيها  النص السردي يقدمكما نرى أّن 
شروط النص منذ اللحظة اليت يلتقط فيها القارئ خيوط السرد، فيبدأ يف نسجها يف توافق مدىش يدعوه الحتوائو 

 1دة.يف الدراسات اجلديمرة واحدة، حىت ليوشك على امتالكو واختزان أبرز معادلو شلا جيعلو مادة أثَتة 

                                                 
 .151م، ص1991، 1، الشركة ادلصرية العادلية للنشر، بَتوت، طبالغة الخطاب وعلم النصصالح فضل، 1
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النصوص السردية ادلدروسة يف ىذا بيف الكتاب الذي بُت أيدينا فهو ذترة لتأثر الكاتبُت  وىذا ما نراه
 الكتاب.

( ينطوي إىل أفقُت، أفق أسطورة، قصة، رواية....ينتمي إليو ) والنص السردي مهما كان النوع الذي
التجربة، وىو أفق يتجو ضلو ادلاضي، والبد أن يكتسب صياغة تصويرية معينة تنقل تتابع األحداث إىل نظام زمٍت 

، مبقتضى تقاليد النوع نفسو أحالمو فعلي، وأفق التوقع وىو األفق ادلستقبل الذي يهرب بو النص السردي
مة تأويلها وبالتايل فالنص ال ينقل الواقع الفعلي مباشرة بل إنّو ينقلو حبسب وتصوراتو، ويوكل ادلتلقي أو القارئ مه

 .1قتضيات سردية توجهها أعراف النوعم
ويف ىذه الدراسة توصف السردية بأّّنا نشاط أو اختصاص يتصل اتصاال وثيقا مبمارسات إنسانية عدة 

 األديب سوى واحدا من أبعادىا وأشكاذلا.ديثل البعد الفٍت أو حيضر فيها للسرد بأشكال سلتلفة، وال 
فهي هتتم بالنص السردي من جهة "نصيتو" اليت حتدد وحدتو ودتاسكو وانسجامو يف عالقتو بادلتلقي يف 

 الزمان وادلكان.
، حيث تسمح للمبدع ونرى يف ىذا العمل األديب فنون األدب السردي من القصة والرواية واحلكاية

 ل تتابع األحداث واحلبكة والشخصيات.بتقسيم السياق السردي مث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اإلبصار السردي في إغماض العينيين )دراسة بنيوية في الشكل والنسيج( .1

                                                 
 . 11م، ص1999، 1، تررتة وتقدمي، سعيد الغامني، حترير ديفيد وود، الدار البيضاء، طالوجود والزمان والسردبول ريكور، 1
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وإذا اتبعنا الًتتيب حول ىذا العمل نرى أّوال اإلبصار السردي يف إغماض العينُت وىي اجملموعة 
" أو قصصي كتاب، فهو هبذه اجملموعة يقدم ما ديكن تسميتو بـــــ ""حمزةعباس لؤيالقصصية للقاص وادلبدع "

لفت القاص األنظار إليو ككاتب  (على دراجة في الليل"، ومنذ رلموعتو األوىل )نصوص تترجم رؤيا قصصية"
ي قصة لو طريقة شليزة يف السرد والبناء الفٍت، إذ دتيزت نصوصو بقصرىا واقًتاهبا من منط األقصوصة أو ما مس

منط  "حمزةعباس لؤي"( أّن النمط الذي يكتب فيو األدبي النص سرديةبالقصة القصَتة وكما ىو موضح يف )
القصة ادلعتمدة على رصد التفاصيل الصغَتة ادلوحية دلوضوع كبَت ذو ثيمة عميقة تتعلق بلب الوجود وزلنتو ال 

 على طريقة القصة القصَتة جدا ادلعتمدة على ادلفارقة.
الكاتب فإّن مبجرد قراءة ىذه اجملموعة يرسخ يف أذىاننا أّن ىذا القاص من جيل قصصي عراقي  وحسب

فبصدور إغماض العينُت، يكون ح جديدة كونو يشتغل على واقع بعيد عنو أخذ القصة العراقية القصَتة إىل منا 
ينة بالوقائع اجلارية يف زمن قد أمسك مبسار تطوره ادلناسب ألسلوبو ادلميز إذ عاد إىل بنية نصوص مع القاص

اجملتمع العراقي وشخصية العراقي حرب الطوائف اليت قامت يف العراق بعد االحتالل وجتلي بنية العنق يف مفاصل 
ربودة دم ألسباب شىت تبدو غامضة، كما باليت حتول حال سقوط الدولة شديدة ادلركزية إىل شخص عنيف يقتل 

حازان لإلنسان يف ماسك بلغة اذلمس وىي جتوب بعينُت حياديتُت لكنهما تنعرضتو النصوص ادلكثفة شديدة الت
، ففي القصة اليت أعطاىا الكاتب اسم النسيج حياة شخوص يف جو السرد األسرمعادلة خفية تبوح هبا اللغة و 

يوم عادي دلوظف قاطع التذاكر يف مستوصف صحي يف البصرة يذىب إىل  اجملموعة، ويف سرد مكثف يرصد
 مكان عملو يف دراجة ىوائية فيبدو السرد شديد الرباءة يصور شأن اإلنسان يف يومو.

تبحث نصوص لؤي زتزة عباس يف ثيمة جوىرية تكاد تكون القاسم ادلشًتك لنصوص إغماض العينُت 
يف بيئة ومكان القاص، وقد ازداد نسق اإلغماض يف ادة ميليشيات الطوائف ادلهتمة مبا جيري يف العراق زمن سي

 بعض القصص جعل )إغماض العينيُت( بؤرة تقاطع بنائي بُت نسق اإلغماضات والوحدات القصصية األفقية.
 
 
 
 
 

 :الفضاء الروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل .2
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على أّن إمساعيل فهد إمساعيل من  أرتع العديدونأما عن الفضاء الروائي عند إمساعيل فهد إمساعيل فقد 
أعظم األدباء الكويتيُت والعرب استطاع أن ينتقل بفن الرواية الكويتية من حيز زلاكاة الرواية العربية، وىنا نقدم 

 حول ما ميز كتابتو ومنحها إشعاعها احمللي والعريب. بعض اآلراء النقدية جملموعة من األكاددييُت
" جوىرة التاج اإلبداعي وتبقى دوما إحدى األعمال الروائية كانتالسماءزرقاءكاظم: "  صلم عبد اهلل

 .1العربية ادلتميزة
بطل ىذه الرواية عراقي ينضم إىل رلموعة ىاربة باجتاه احلدود، لسبب غَت صريح دتاما وإن جاء انضمامو 

ضابط جريح يف أعقاب مهارتة الشرطة  معأو ىربو بعد انقالب عسكري، ادلهم أنّو جيد نفسو بعد ذلك سلتبئا 
ذلما، وينطلق الكاتب من ىذا احليز ادلكاين والزماين احملدود ومن ىاتُت الشخصيتُت وعن طريق تيار الوعي، 

وكل  (الفالشباكوالطريقة السردية ضلو الفضاء الزماين وادلكاين األوسع متنقال بُت ادلاضي واحلاضر باستخدام )
 الشخصية الرئيسية بشكل أساس.دواخل ذلك عرب 

 .2: قلمو فتح من فتوح التجديديالعنز علي
ادلشهد السردي  مل يكن إمساعيل فهد إمساعيل شخصا عاديا فقد كان روائيا وقاصا منفردا أضاء طيفو

 بشهادة رتيع األدباء العرب إنّو كان عبقرية حقيقية فريدة على مستوى السرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 6102سبتمبر  62عبد الدائم السالمي ،مقال من  مجلت القدس العربي ، تونس ، 

 
2

 المرجع نفسه .
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 :الناصرية في ضوء منهج بروب الوظائفي الحكاية الشعبية في .3
ويف احلكاية الشعبية يف الناصرية يف ضوء منهج بروب صلد حتليل حقيقي حول منهج بروب ودراستو 

فالدديَت بروب تصنيفا بنيويا شكليا للحكاية، إذ قام بوضع منهج لدراسة  للحكاية الشعبية حيث وضع الناقد
 1 أجزاء مّ رصد العالقات ادلتبادلة بينها إىل أن توصل إىل فكرة الوظائف.احلكاية الشعبية عن طريق جتزئتها إىل

بروب قريبا  كانللحكاية الشعبية وقد   وقد توسع فالدديَت ادلقًتب الشكالين باىتمامو باالنساق البنيوية
 ، وىنا يربز2وأشكالو السردية احلكائيائي على الرغم من اىتمامو بادلبنىمن التحليل البنيوي السردي والسيمي

اإلضافة اليت أدرجها بروب على ادلنهج الشكالين الذي اىتم أساسا باجلانب اخلارجي للنصوص مهملُت البنية 
واحلوار وسلتلف العناصر األساسية  لو واليت تتجو للمتلقي باألساس واليت تتمركز على احلكاية واألفعالالداخلية 

 ألي عمل أديب فٍت.
بروب يسبق دراسة  ن الناحية المبدئية فإّن منهج م»": منهج بروب أنّو: عبد العزيز حمودةويصف "

كلودليفي والضجة التي صاحبتها في إثبات إمكانية نقل النموذج اللغوي إلى أنساق غير لغوية لكنه حقق 
 .«خطوة مهمة عن ذلك

 3ولقد دتكن بروب من اخلروج جبملة من ادلالحظات يف منهجو وىي:
 وجود قيم متغَتة وىي أمساء الشخصيات وقيم ثابتة وىي أفعال ىذه الشخصيات أو ما يسميو بالوظائف. -
دتثل ىذه الوظائف األجزاء األساسية للحكاية والعناصر الثابتة والدائمة، مهما كانت الشخصيات ومهما   -

 اليت اصلرت هبا ىذه الوظائف.كانت الطريقة 
 حلكايات.إّن عدد الوظائف متشابو يف كل ا -
 نفسو فيما يتعلق ببنيتها. إّن كل احلكايات الشعبية تنتهي إىل النوع -
 
 
 
 

                                                 
م، 1111، 1احلديثة، األردن، ط ، دار الكتببنية الحكاية في البخالء للحاحظ )دراسة في ضوء منهجي بروب وفريماس(عدي عدنان، 1

 .19ص
 .  91م، ص1991، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية، طنظرية البنائية في النقد األدبيصالح فضل، 2
 .11م، ص1119، تونس، 1، دار سحر للنشر، طتلقي السرديات في النقد المغاربيسليمة لونام، 3
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 :أصول منهج بروب 
بطها الشكالين الروسي مد بروب يف منهجو على خلفيات ومرجعيات، فقد أخذ )احلوافز( اليت استنتاع

ماشفسكي على أصغر وحدة "، وقد أطلق تو مورفولوجياالحكاية" يف كتابو "توماشفسكي فسماها )الوظائف("
 1"، وقد يكون عبارة مفردة أو فعال مفردا من احلبكة.الحافزمن احلبكة اسم "

 " بُت نوعُت من احلوافز:توماشفسكيوقد ميز "
 احلافز ادلفيد. -
 احلافز احلر. -

ل للتجزئة، فالوحدة إننا ملزمون بالقول إن الحافز ليس شيئا بسيطا وليس غير قاب» ":بروب"يقول 
 2.«األولية التي ال تقبل األقسام ال يمكن أن تكون كال منطقيا أو جماليا

(، ألنّو حيتوي على عناصر الحوافز( ادلقًتح الذي خيتلف عن منوذج )الوظيفيوقد قدم بروب منوذجو )
الشخصيات وصافها والثابت الذي ال يتغَت ىو أفعال ثابتة وأخرى متغَتة فالذي يتغَت ىو أمساء الشخصيات وأ

 3ووظائفها اليت تقوم هبا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .11، ادلرجع السابق، صفي ضوء منهجي بروب وفريماس( بنية الحكاية في البخالء للحاحظ )دراسةعدي عدنان، 1
 .11م، ص1991، 1، تر: إبراىيم اخلطيب، ادلغرب، طمورفولوجية الخرافةفال دديَت بروب،  2
 .19ادلرجع نفسو، ص 3
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 :سيميائية النص السردي )رواية ملف الحادثة( .4
صلد يف ىذا العنصر من الكتاب توسيع دلفهوم السيميائية وأصوذلا ّم توظيفها يف النص السردي ادلوسوم 

من حيث العنوان والشخصيات والغالف والفضاء  حيث قام الكاتب بتحليل سيميائية النص ،11مبلف احلادثة 
هم جبردية مل يرتكبها مت ونظرا لبعض اآلراء صلد أن ىذه الرواية صعبة الفهم فهي رواية بوليسية مأساوية لشخص

، ويف التحليل السيميائي للنص السردي نعتمد على حتديد أىم الربامج حيث وقع يف زمان ومكان غَت مناسبُت
تتابع الحاالت وتحوالتها المتسلسلة »من قبل الذات الفاعلة، ومفهوم الربنامج السردي ىو:  السردية ادلنجزة

الموضوع وتحولها، إنّه التحقيق الخصوصي للمقطوعة السردية في حكاية على أساس العالقة بين الفاعل و 
 .«معطاة

 قمعو لتصبح أرض فلسطُت ملكا لو.و ظلم ادلستعمر جتسدفرواية ملف احلادثة 

 :سيمياء النص السردي )رواية تألق( .5
ْدرَس رواية تألق من رتيع جوانبها دراسة سيميائية تغوص يف أعماق السيميائية مع زلاولة ربط النص ت  

 بالواقع نظرا إىل أنّو تصوير للواقع ادلعاش حلياة اجتماعية يعيشها األشخاص واألسر الصغَتة.
العنوان والغالف باعتبارىا العتبات النصية اليت تكون أساس أي نص سردي  فقد بدأ الكاتب بسيميائية

النص قراءة وتأمال ومقارنة وحتليال، وألن العنوان ذو دالالت وعالمات رامزة للنص أو جلزء  ألّّنا ترشده إىل منت
 1منو، فإن دراسة العنوان تأيت وفق ما يتميز بو من وظائف بصرية ورتالية وتروجيية.

يطرح الكاتب حسب كتابو أن العنوان ىو الوسيط األّول بُت النص والقارئ حيث يأخذك العنوان لذا 
داخل النص ضمن رلموعة من السياقات أو بعضها، كسياقات احلدث أو الوصف أو الًتكيب تأكيدات  إىل

 2أو الداليل.اللغوي 
الرواية ويذكر لنا تفاصيلها فيما جرى بُت الشخصيات األساسية، صالح، نور،  ّم يصف لنا الكاتب

حورية، فضال عن شخصيات الطلبة اآلخرين وبعدىا يوضح الكاتب سيميائية كل من الشخصية والبناء اخلارجي 
غي بلغة للشخصيات، ادلالمح الداخلية للشخصيات واحلدث، لينبو يف األخَت على أّن الرواية كتبت بأسلوب بال

 عذبة ورومانسية. 
 

                                                 
 ، )بتصرف(.1111أوت  11صفحة رللة األدب العريب، بتاريخ 1
 .111، ص1111، 1، دار حامد، طسردية النص األدبيضياء غٍت لفتة،  2
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 :)قبو البصل( دراسة في جمالية المكان  .6
إّن ادلكان واحد من أىم العناصر يف البناء الروائي، فهو ادلرتكز الذي ينهض عليو بناء الرواية الشامل، 

القة مع بقية حتتاج إليو لتؤسس عادلها، وتشد بو أواصر الع وبو تضمن دتاسكها الفٍت، فالرواية وادلكان قرينان فهي
( قبوالبصلعناصرىا فادلكان أحد مكونات الرواية حيث حياول الكاتب ىنا يف النموذج الذي بُت أيدينا )

 الكشف عن رتاليات ادلكان يف عامل السرد الروائي.
وىذا النموذج يعترب من األدب األدلاين يعد من أىم األعمال السردية صور لنا ادلعاناة اليت عاشها األدلان 

 ( وديكن أن تصنف ىذا النموذج ضمن القصة القصَتة.غونترغراسللكاتب )
( يف ىذه القصة إىل قبو متناوال ماىيتو باعتباره أحد ادلطاعم الصغَتة احلديثة ادلتميزة غونترغراسينزل بنا )

وىو بذلك يشَت إىل أّن ىذا ادلطعم ديثل بداية دلرحلة ما بعد احلرب ودمارىا لكنو يف  ،عن تلك ادلطاعم القددية
( والتعريف بأن األيامالمظلمةما يصفو الكاتب يف القصة بـــ )من خالل  ،نفس الوقت يربط القبو مباضي احلرب

يعرب عن القبو أنّو يقع على القبو كان يف األصل ملجأ وأّن بابو احلديدي الربتقايل كان باب ملجأ، وىو بذلك 
 1نيتُت عاصفتُت باألحداث والتأثَتات قبل وبعد احلرب.مفًتق طرق بُت مرحلتُت زم

يستخدم الكاتب القبو رمزا للداخل اإلنساين وكوامنو اليت يعود ذلا عندما حيتاجها حيث يضفي جوا من 
قابع حتت األرض، وىو مستقر األسرار ال اإلحساس باألمان والطمأنينة والرجوع إىل الذات فالقبو ىو ادلكان

وسلزون الذاكرة، وىذا ما يريد الكاتب توصيلو يف االستمرار بالًتكيز على وصفو من الداخل واألجواء اليت يعبق هبا 
 2ادلكان.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 صحيفة ادلثقف، النزول إىل قبو البصل.عمار زتيد ادلهدي،  1
 ادلرجع نفسو.2
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ل عليه الصالة الحضور السردي للشخصية العقائدية في الشعر العربي )إبراهيم الخلي .7
 :مثاال(والسالم 
كلمات ليست سوى إشارات دتر أمام القارئ، فتثَت يف نفسو دالالت وأحاسيس ختتلف   الشعر

 1.باختالف الكلمات ونوعها وثقافة القارئ وقوة وجدانو
فالشعر ىو ذلك البحث عن الذات اإلنسانية مبا حتملو من مشاعر وىو تعبَت عن الواقع بطريقة موصية 

 وفيها الكثَت من اجلمالية.
د يف الشعر ظاىرة موجودة يف ادلدونة العربية قدديا وحديثا كيف ال، وىو نوع من أنواع إّن دخول السر 

لغوية كانت أم غَت ذلك،  اخلطاب الذي يستعملو اإلنسان والسرد باعتباره قابال لالندساس يف كل أشكال التعبَت
ط ومقومات واليت ال ديكن فهو حتما موجود يف الشعر لكن توافر تقنية يف جنس الشعر حتتاج إىل آليات وشرو 

 أيدينا ُتبجتسدىا إال إذا حاولنا معرفة منزلة الشعر والسرد عند القدامى، وكذا عند احملدثُت ويف النموذج الذي 
 (.إذا عرض المنام لنا بسلمىحضور شخصية إبراىيم يف قصيدة الفرزدق )

سرديا كما صلد أّن ىذه الشخصية احيث كان استدعاء شخصية إبراىيم عليو الصالة والسالم استدعاء
 شخصية عقائدية.

من الكاتب ضياء غٍت لفتة بالعودة إىل بعض ادلراجع وقد ورد يف ىذا الكتاب حتليل سردي ذلذه القصيدة 
 مثل الشخصية يف القصيدة حملمود درويش وغَتىا.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .111م، ص1991، 19، رللة اإلبداع والعلوم اإلنسانية، العدد البناءوالقصيدةبسام الربكة،  1
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الحسين للشاعر تراكم السرد وتراتب الحدث في الشعر العربي الحديث )قصيدة ملحمة  .8
 جورج شكور مثاال(:

ناول الشعراء موضوع الثورة احلسينية منذ استشهاد اإلمام احلسُت، دلا حتملو ىذه ادللحمة من أفاق تلقد 
معرفية كبَتة وأبعاد فكرية عميقة وخاضوا يف تفاصيلها اإلنسانية اليت تنبؤ بالروح الكبَتة اليت حيملها اإلمام احلسُت 

 والسالم( وأىلو.)عليو الصالة 
إّن النص الشعري يرفض وجود مفاىيم ّنائية للمعٌت، فهو ال يعًتف أصال بوجود مفهوم زلدود وّنائي 
للمعاين والدالالت ألنّو مفتوح على ال ّناية الًتاكيب والتفكيك والتجريد والًتاكم، يأخذ مشروعيتو من قدرتو 

ءا من ادلوضوع فالرؤية فاللغة وتركيب الدوال فتحريكها على فتح آفاق جديدة على مستويات حركة النص ابتدا
الشاعر يعي  بدأ ،عرب ترابطها، فمنظومة الدالالت، وانتهاء بفضاءات النص الشعري اليت حييل إليها سياق القراءة

 ضرورة التعامل مع الزمن حيث تتداخل األزمنة لذلك يبدو أن نظام التسلسل الزمٍت بصورة دقيقة يكاد يكون غَت
التطابق التام بُت أحداث احلكاية وبُت السرد، لذلك فإن النصوص قابل لالستعمال يف النص الشعري لصعوبة 

 الشعرية تطورت من ادلستوى البسيط للتتابع والتتايل إىل خلط ادلستويات الزمنية.
يعُت على ويهدف البحث يف زمنية القصيدة إىل االقتصار على حتديد ادلفاىيم واألدوات بالقدر الذي 

ادلزيد من الضوء على مكوناتو السردية ومعٌت ذلك التناول النظري سيكون حتليل الشعر من منظور سردي، وإلقاء 
 انتقائيا مبا يالءم النص الشعري، دون الدخول يف تفصيالت النظرية السردية عند حتليل العمل الروائي.

تنطلق أبرز التقنيات السردية ادلتعددة، ذلك أّن والزمان عنصر مهم يف الدراسات النقدية احلديثة، ومنو 
طو البد أن يكون مقًتنا بزمن معُت، سواء أكان الزمن ىو الزمن التارخيي الفعل اإلنساين يف أغلب مستوياتو وأمنا

الطبيعي أم الزمن القصصي حيث تتداخل ىذه األزمنة يف بناء النص السردي أحيانا ليتولد عنها حركة درامية، 
 احلكائي لدى الشكالنيُت الروس.العناية هبذا العنصر انطالقا من ثنائية ادلبٌت، ادلتنوتأيت 

 
 
 
 
 



 اقشة الكتابالفصل الثالث:                                                                                                 من
 

~ 44 ~ 
 

وعندما نتوقف عند مفهوم ادلنت احلكائي فإننا نسمي متنا حكائيا رلموع األحداث ادلتصلة فيما بينها، 
 اليت تقع إخبارنا هبا خالل العمل.

ديكن أن يعرض بطريقة عملية حسب النظام الطبيعي مبعٌت النظام الوقيت والسبيب  إّن ادلنت احلكائي
 لألحداث.

" أو أدخلت يف العمل، يف مقابل ادلنت احلكائي تلكاألحداثوباستقالل عن الطريقة اليت نظمت إليها "
عمل، كما يراعي ما نظام ظهورىا يف ال يوجد ادلبٌت احلكائي الذي يتألف من األحداث نفسها، بيد أنّو يراعي

 يتبعها من معلومات تعينها لنا وىذا ما وجدناه يف قصيدة ملحمة احلسُت.  
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 اآلراء التي عالجت نفس الموضوع: 
 :كتاب مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية لجوزيف كورتيس .أ 

تسعفنا يف مقاربة النصوص  كتاب منهجي تطبيقي غٍت بالفوائد النظرية والتحليلية والتعليمية اليت
، قد حتديد ادلعٌت بطريقة علمية وصفية مقننة مبجموعة من ادلستويات اللسانية ادلنظمة قصد البحث واخلطابات

عن القواعد اليت تولد النصوص الالمتناىية العدد من أجل معرفة آليات التوليد النصي واخلطايب وميكانيزمات 
، وهبذا يكون الكتاب إضافة مهمة يف رلال تررتة النظريات النقدية احلديثة اإلنتاج السردي واحلكائي والقصصي

كتبة النقدية العربية اليت ىي يف حاجة إىل جتديد زتوالهتا النقدية وأدواهتا يف وادلعاصرة ديكن أن تستفيد منو ادل
 1ادلقاربة والتحليل والوصف والتفسَت.

 :الحديثةعبد اهلل إبراهيم في كتابه السردية العربية  .ب 
استدرجت فضية أصول الرواية ومصادرىا ونشأهتا وريادهتا، باعتبارىا لّب السردية العربية احلديثة، آراء  
كثَتة منها: ما ينكر على ادلوروث السردي القدمي إمكانية أن يكون أصال من أصوذلا وآخر يراه حضنا ترعرعت 

ذتة آراء تراىا مزجيا من مناىل عربية وغربية وىناك أخَتا األب الشرعي ذلا و بذورىا يف أوساطو، وغَته يؤكد أنّو 
الرأي الشائع الذي يرى أّن الرواية مستجلبة من األدب الغريب، وأّّنا دخيلة على األدب العريب من ناحية األصل 

ووظفت فيها، وعليو فهي واألسلوب والبناء والنوع، وأّن ادلعايَت ادلشتقة من الرواية الغربية ىي اليت شاعت 
مبفهومها النوعي، نبتة مستعارة من بستان العرب وقد القت رواجا، ألّن الثقافة العربية ىيأت ذلا أرضية مناسبة يف 

ألسباب منها أّن القرن التاسع عشر، فيسرت أمر ظهورىا وقبوذلا ومن الواضح أن اآلراء تتشابك حول ذلك 
شاملة من التصورات اليت تأخذ باحلسبان كل الظواىر الثقافية ادلعقدة اليت  أحكام الرواية ال تستند إىل أرضية

تلك اآلراء جردت النوع الروائي من أبعاده الشاملة وبالغت يف  19يف القرن  ،شهدهتا الثقافة العربية احلديثة
اْلَتَبَسْت حولو اآلراء  بالرواية الغربية، وليس ذتة موضوعتضييق خصائصو السردية وقصرتو على بنية زلددة ذلا صلة 

ليب مرجعيتو مؤثرة على أخرى وتضاربت مثلما حصل دلوضوع أصول السردية العربية احلديثة، ويعود ذلك إىل تغ
أو اختزال ظروف النشأة إىل سبب دون آخر فضال عن ادليل الواضح إىل االعتماد على مبدأ ادلقايسة بينها وبُت 

تفاعالتو إىل سلاض اىتمام موضوعي للبحث يف ادلهاد الثقايف الذي أدت  السرديات الغربية احلديثة فلم يول
مالزلو خالل عشرات السنُت فيفضي إىل ظهور الشكل السردي اجلديد وىو الرواية  صعب وطويل تبلورت

 2العربية.
                                                 

1
 34صفحت  6102موقع الجريدة العلميت األكاديميت )الباحث العالمي ( 

2
 02222العدد  6102سبتمبر 60جريدة الثورة 



 اقشة الكتابالفصل الثالث:                                                                                                 من
 

~ 44 ~ 
 

 :أحمد المديني

الستيٍت ليس فقط لكونو يلح أزتد ادلديٍت على أمهية األدب السردي ادلكتوب بُت العقدين األربعيٍت إىل 
ببلورة جنس أديب كالقصة القصَتة من  -مثال–" ادلتعلق محاوالت التعلم في سياق الشرط التاريخيشكل "

زلددة للرؤية الواقعية، بل ألنّو أدب غامرت نصوصو بإدخال صيغ كتابية ذات عالمات فنية غَت خالل جتليات 
د.أزتد ادلديٍت يف تصنيفو للكتابة اعتماد  ك الفًتة، ولعل ىذا ما يفسرمألوفة يف الوسط األديب والثقايف ادلغريب لتل

الرؤية الواقعية لالستخالص رلمل أبعادىا التعبَتية والفنية يف صلة مبا كان يتطلبو الوعي  السردية على منظور
 الوطٍت واالجتماعي من أشكال ومضامُت.

لسردية للعقد الستيٍت متخذا من قضايا االلتزام يعتٍت ادلديٍت يف دراستو بتحليل أىم خصائص الكتابة ا
وتطوير األشكال النصية إمكانية لوصف صيغ التعبَت القصصي وما حييط بو من واقع يومي وتارخيي، وما يعج بو 

أفرزه الفضاء االجتماعي الستيٍت، ويعمق الباحث ىذا الرأي حُت يقرن نشأة القصة  وإيديولوجيمن وعي سياسي 
يلها ضلو أخذ مادهتا إّما من األحداث احمليدة لتاريخ األمة أو من مشاعر ضائنا األديب والثقايف مبالقصَتة ضمن ف

، 1 دخيلُت على نظامو التقليديمعا يواجو مناذج حياة وسلوك أجنبيُتالكفاح ضد االحتالل أو أّّنا صورت رلت
ختضع لتوجيو إيديولوجي مسبق فالنص ادلشكل ذلا بدأ يتنمذج وفق واقع  مبوازاة ذلك وإذا كانت القصة القصَتة

، وبعد ىذا الرأي يقدم 2يتحول حسب رؤية واقعية مل تعد تعتمد فقط على النوايا ادلعلقة أو الضمنية للمؤلف
 :ادلديٍت اخلالصة التالية

ون تطوارا ملحوظا من ناحية يف ىذه احلقبة ستعرف القصة القصَتة ضمن ّنج التكامل بُت الشكل وادلضم"
 3"التغيَت النوعي للمادة ادلسرودة سيؤثر على طرائق تقنية السرداحلدق الفٍت يف تسخَت العناصر الفنية... إذ 

يركز الباحث حتليلو لوضع الرواية ادلغربية يف األدب ادلغريب احلديث على تتبع مسارات زلددة هتم استقطاب  -
 الرواية الواقعية.رؤية إشكالية اذلوية وحتوالت 

 
 لغة الكتاب ومنهجه:: الثانيالمبحث 

إّن اإلنسان حياور نفسو وكذلك حياور من يراىم وخياطبهم وكذلك يتحدث إىل الذين ال يراىم وكل ذلك 
بلغات سلتلفة من التفكر، احلوار والتخاطب، والكتابة فلغة الكاتب تكشف أسلوبو وشخصيتو ورأيو لذلك عليو 

                                                 
 .111، صنقدالسرداألدبيعبد الفتاح احلجمري، 1
 .111ادلرجع نفسو، ص2
 .111ادلرجع نفسو، ص3
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الكلمات بإتقان وجتريب األلفاظ بأفضل الكلمات لًتكيب أفضل اجلمل وتكوين أحسن الفقرات انتقاء 
 والعبارات.

لغة أدبية زلظ خالية من األسلوب العلمي أو الفلسفي نظرا للموضوع طبيعة اللغة يف ىذا الكتاب 
وكان مستوى اللغة يذىب ضلو ادلدروس ولطبيعتو األدبية فيما يتعلق بالسرد ضمن الرواية والقصة والشعر أيضا، 

احملاكاة مبفردات مألوفة سهلة الفهم تسهل على القارئ استيعاب احملتوى ادلدروس حيث مل يضف الكاتب أي  
 كلمات أجنبية أو مًترتة.

عن ادلنهج فالشك أن مناىج البحث العلمي دتثل أحد األساليب اليت تساعد الباحث على تنظيم  أّما
أفكاره وحتليلها وعرضها، وذلك بعد احلصول عليها من شىت ادلصادر وذلك من أجل الوصول إىل النتائج ادلراد 

 بلوغها.
لبحوث ادلقررة أو لتقييم خطوة مبدئية تعمل على تشكيل الطريق الذي يسلكو الباحث يف ا فادلنهج

 علمي أو دراسة أدبية.
نظرا لدراستو التحليلية لبعض النصوص يف ىذا الكتاب ادلنهج التحليلي  ُتويف ىذا البحث اعتمد الكاتب

السردية وإجالء الغموض عن بعض الظواىر واإلشكاليات ادلتعلقة هبا، وهبذا يكون الكاتب قد فسر معظم 
 تلك النصوص حيث ينصرف الكتاب إىل دراسة طروحة حول السردية باللجوء إىلالتساؤالت واإلشكاليات ادل

السرد يف اخلطاب األديب، كما ذكرنا سابقا والسيما الروائي والقصصي والشعري وهبذا يكون الكاتب ينتقل من 
 جنس إىل آخر لتفادي ركاكة العمل ليكون شلتعا متنوعا ليفتح شهية القارئ الستكمالو.

بعد  وصودراستو لتقدمي حتليل لتلك النص ماىذا ادلنهج تلبية دلا يتطلبو موضوعه ُتل الكاتبوقد استعم
من خالل صياغة زلتوياهتا العامة واخلاصة، وقد دتثل  رتع ادلعلومات عنها والشروع بالتفكيك عرب صورة موسعة

لك النصوص أو إىل ذلك يف مباحث ومطالب كما استعان الكاتب بكثَت من مؤلفات سابقة تطرقت إىل ت
السردية بصفة عامة باعتبار الدراسات السابقة إحدى الوسائل ادلهمة لتضمُت األحباث من أجل توضيح الباحث 

 دلدى جدوى أمهية حبثو ومؤلفو.
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من  نّما هوإديمه الحمد هلل عّز وجّل الذي أعاننا على االنتهاء من هذا البحث، وما تم تق

نال ي أن أل هللافضل هللا فهو أعلم بالجهد المبذول الستكمال هذا العمل بما يليق بموضوعه فنس

 أستاذنا المشرف.                          رضا 

لبحث ن هذا اناه مال يسعنا القول اال أن نحمد هللا و نذكر ما توصلنا اليه و ستنتجوفي الختام 

 حيث كان الهدف األساسي منه التحليل و النقد :

 فا.ا مؤلالسرد يقوم على نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية لتكون نص -

اض صة القصيرة عند لؤي حمزة عباس جمعت بين العلم والواقع وكانت قضية إغمالق -

 العينين محط اهتمام المؤلف الذي أخذ موضوع دراستنا.

ن ود دويشمل كل ما يحيط باإلنسان، فال يمكننا تصور لحظة في الوج الفضاء الروائي -

 وايةاء في الروصفها داخل سياق فضائي ما، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الفض

 دي فيالعربية من خالل عنصر المكان وعالقة انسجامه مع بقية العناصر العمل السر

 ه مننّ ظل نموذج سردي تمثل في الفضاء الروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل نظرا أل

 أبرز الروائيين العرب.

ل ئة في ظين لفالمؤلفرغم قلة االهتمام بالحكاية الشعبية المدونة إال أنّها أخذت اهتمام  -

ض ن ببعالوظائف التي قدمها منهج بروب موضحين في هذه الدراسة منهجية بدقة متمثلي

 الحكايات المدونة من قبل الباحث ماجد كاظم علي.

ها تركت خصائص السيميائية تنطوي تحت التفسير والتحليل لتكون قد سدت الثغرات التي -

ليكون  67ة ؤلف سيميائية نص رواية ملف الحادثاألخرى، وقد درس الم          المناهج 

 ألق.تنموذجا لذلك إضافة إلى رواية 

 بشكل يعتبر المكان الجزء األساسي في أي عمل سردي وقد وصف الكاتب جمالية القبو -

 إبداعي زاد من أهمية الرواية.

يه لهيم عتبيان القيمة الفنية التي تحملها القصيدة العربية في ظل حضور شخصية إبرا -

 الصالة والسالم.

حداث األحداث في الشعر العربي الحديث أصبح تقليد حيث يمكن أن تتراكم األتراتب  -

   وينعدم التعاقب دون التأثير على قيمة أو رسالة القصيدة.
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 الممخص

 المغة مجموعة من الوظائف أبرزىا وأىميا السرد والوصف والحوار والحاجة. -
 يعتبر السرد أسموب من األساليب المغوية المعتمدة في الروايات والقصص والحكايات. -
أن نعتبره أيضا أداة لمتعبير اإلنساني حيث يقوم الكاتب بنقل التجارب واألفعال  ويمكن -

 والسموكيات واألماكن واألحداث إلى بنى من المعاني بأسموب السرد.
يجب أن يتوافر في النص السردي مجموعة من العناصر أىميا األحداث الكالمية الزمانية  -

 صال رسالة ومغزى وعبرة.والمكانية التي تدور حول الموضوع بغية إي
كما أّن السرد يرتبط بالزمن والسيمياء أيضا ارتباطا وثيقا بل يمكن القول أّنو يقوم عميو،  -

 وىذا ما رأيناه في األعمال المدروسة في سردية النص األدبي.
وقد حاولنا في ىذا البحث أّن نجمع بين سرديات تمك األعمال، كما قمنا بتحميل نقدي  -

 وفيناه حقو ولو بقميل.     خاص لنكون قد
 الكممات المفتاحية 

 سرديات النص  -
 السرديات العربية -
 سيمياء النص -
 السرد في الرواية  -
 منيج البروب الوظائفي -

 

 



Résumé 

Le langage est un ensemble de fonctions dont les plus 
importantes et les plus importantes sont la narration, la 
description, le dialogue et le besoin. 

La narration est l'une des méthodes linguistiques adoptées dans 
les romans, les histoires et les contes. 

- On peut aussi le considérer comme un outil d'expression 
humaine où l'écrivain transfère des expériences, des actions, des 
comportements, des lieux et des événements dans des structures 
de sens dans un style narratif. 

Le texte narratif doit contenir un ensemble d'éléments dont les 
plus importants sont les événements verbaux temporels et 
spatiaux qui gravitent autour du sujet afin de transmettre un 
message, un sens et une leçon. 

La narration est aussi étroitement liée au temps et à la 
sémiotique, mais on peut dire qu'elle s'appuie sur elle, et c'est ce 
que nous avons vu dans les œuvres étudiées dans la narration 
du texte littéraire. 



- Dans cette recherche, nous avons essayé de combiner les 
récits de ces œuvres, et nous avons fait une analyse critique 
spéciale afin que nous puissions avoir rempli son droit, même si 
un peu. 

• les mots clés 

Narrations textuelles 

- Récits arabes 

- Sémiotique du texte 

Narration dans le roman 

- Approche fonctionnelle probe 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Language is a set of functions, the most important and most 
important of which are narration, description, dialogue, and need. 

Narration is one of the linguistic methods adopted in novels, 
stories and tales. 

- We can also consider it as a tool for human expression where 
the writer transfers experiences, actions, behaviors, places and 
events into structures of meanings in a narrative style. 

The narrative text must contain a set of elements, the most 
important of which are the temporal and spatial verbal events that 
revolve around the topic in order to convey a message, meaning 
and lesson. 

The narration is also closely related to time and semiotics, but it 
can be said that it is based on it, and this is what we saw in the 
studied works in the narration of the literary text. 

- In this research, we have tried to combine the narratives of 
these works, and we have also made a special critical analysis 
so that we may have fulfilled his right, even if a little. 

 



• key words 

Text Narratives 

- Arabic Narratives 

- Semiotics of the text 

Narration in the novel 

- Probe Functional Approach 
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