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 إهــــــــــــــــــــــــــــداء

 

قََضٰى َستَُّك أََّلا أهدي ثمرة جهدي الى : الوالدين، قال هللا تعالى : ''   َٔ  ۞

ٍِ إِْحَغاًَا ۚ ٌْ انَِذ َٕ تِاْن َٔ  (.32'' اإلعشاء ) تَْعثُُذٔا إَِّلا إٌِااُِ 

فً انّذٍَا، إنى انتً حًهتًُ  إنى يٍ أٔصاًَ تًٓا انقشآٌ، إنى أغهى يا أيهك -

ُْٔا عهى ٍْٔ، ٔأسضعتًُ عزب انحُاٌ، ٔصفاء انحة ٔخانص انعطاء، انى 

يٍ كاَت شًعح تٍُش دستً، إنى يٍ كاَت تغقًٍُ دعائٓا حتى ٔصهت انى 

 أعًى انًشاتة '' أّيً انغانٍح حثٍثح قهثً ''.

عتًاد عهى إنى عُذي ٔدعًً فً يشٕاسي انّذساعً، عهًًُّ حة انخٍش ٔاإل -

 انُفظ، انزي أيم دٔيا أٌ ٌشاًَ فً انطهٍعح، إنٍك '' أتً انغانً ''.

 إنى اخٕتً، أختً، إنى كم عائهتً. -

إنى خطٍثً انعضٌض انزي أَاس نً انطشٌق انى انُجاح، ٔٔقف يعً فً انّشذج  -

 ٔانّشخاء، أشكشِ جضٌم انشكش عهى اْتًايّ ٔيغاعذتّ نً.

 : أحالو، فاطًح انضْشج، َجًح. إنى صيٍالتً فً انجايعح -

 إنى جًٍع أعاتزج قغى األدب انعشتً. -

 

 

 حـدة فـاطمة                                                                                

 

 

 



 

 

 

 كـــــلـــمة شــــــــــــكر

 

 

 نى ٌشكش هللا ''قال سعٕل هللا صهى هللا عهٍّ ٔعهى :'' يٍ نى ٌشكش انُاط،    

إَجاص ْزا هلل انفضم يٍ قثم ٔيٍ تعذ، فانحًذ هلل انزي يُحًُ انقذسج عهى  -

انعًم انًتٕاضع، ٔتع أتٕجّ تجضٌم انشكش ٔفائق انتقذٌش ٔاَّلحتشاو 

ٔأعًى يعاًَ انعشفاٌ انى انذكتٕسج انفاظهح : '' تٕصٌذ َجاج '' عهى 

جٕٓدْا َٔصائحٓا يغاعذتً فً اَجاص ْزا انعًم، ٔعهى جًٍم صثشْا ٔ

انّصائثح، ٔأعأل هللا أٌ ٌجضٌٓا عًُّ خٍشا، ٔأٌ ٌجعهٓا رخشا ألْم انعهى 

 ٔانًعشفح.

كًا أتقذو تانشكش إنى كم أعاتزج قغى انهغح انعشتٍح ٔآداتٓا، ٔإنى كّم يٍ  -

 عاعذًَ عٍ قشٌة أٔ تعٍذ.



 

 مقدمة



 أ
 

الشعر عند العرب هو األثر العظٌم الذي حفظ لنا حٌاة العرب فً جاهلٌتهم، وإذا كانت األمم 

األخرى تخلد مآثرها بالبنٌان، فإن العرب ٌعولون على الشعر فً حفظ تلك المآثر ونقلها 

 الى األجٌال القادمة، ولقد كان الشعر العربً فً الجاهلٌة دٌوان عملهم، منتهى حكمهم، به

 ٌؤخذون وإلٌه ٌصرون.

لقد جرى التفرٌق بٌن الشعر والنثر فً صورة السرد على أساس إختالف األجناس، وتم عد 

الشعر فنا مستقال تمام اإلستقالل عن النثر، وهو الحق غٌر المقصود بالنثر الفعل السردي 

ً أثر القصصً، وهو أٌضا عد مستقال عن الشعر، ذلك المراد هو أن ٌتحسس السامع المتلق

 القص فً الشعر.

وهناك عدد من الشعراء الذٌن ساهموا فً حفظ التراث العربً منذ الجاهلٌة،وكان عنترة بن 

 شداد العبسً من هإالء الشعراء البارزٌن.

فجعلت موضوع بحثً سردٌة الشعر العربً: عنترة بن شداد نموذجا وانطالقا من أهداف 

 : الموضوع أسست البحث على األشكال التالٌة

هل عرف الشعر الجاهلً السردٌات بمفهومها الحدٌث؟ إن كان ال، فبم تفسر الطابع 

السردي فً الشعر الجاهلً عامة والغنائً خاصة؟ وإن كان الجواب نعم، فبم نفسر عدم 

تطور السردٌة العربٌة من جهة، واتساعها الى نطاق النثر من جهة أخرى، ما عالقة السرد 

حوي الشعر سردا وقصا؟ بوصف السرد ظاهرة تنتقل بذاتها بالشعر؟ وهل ٌمكن أن ٌ

ٌحوٌها الشعر كما ٌحوٌها النثر القصصً؟ وهل تمكن القصٌدة أن تحكً؟ باعتبار اإلطار 

 الذي تقوم علٌه الدراسة فً معلقة عنترة بن شداد؟

ن إن الهدف أن نتعقب أثر السرد فً الخطاب الشعري لنبرهن على احتوائه له، كما نبرهن أ

 السرد مكون رئٌسً فً الشعر.

ولإلجابة على هذه اإلشكالٌة اعتمدت على خطة بحث هً كاآلتً : مقدمة ومدخل وفصلٌن 

 وخاتمة .

فكان المدخل بمثابة بوابة أو عتبة للولوج الى خصائص الشعر العربً القدٌم، احتوى 

سرد والبنٌة الفصل األول على مجادلة ضبط بعض المصطلحات السردٌة بعنوان ماهٌة ال

 السردٌة، السرد عند الغرب والسرد عند العرب المحدثٌن، والسرد العربً القدٌم . 

أما المبحث الثانً كان تحت عنوان مفهوم البنٌة السردٌة ،من بٌن العناصر التً تطرقت 

إلٌها ،مفهوم البنٌة، مفهوم السردٌة، مفهوم البنٌة السردٌة، والعنصر اآلخر أشكال السرد، 

 المبحث الثالث تناولت فٌه : السردٌات:  أما

 السردٌات عند سعٌد ٌقطٌن.- أ

 أهم األنواع السردٌة القدٌمة.- ب



 ب
 

 تداخل الشعر بالسرد والعالقة بٌنهما.- ت

أما الفصل الثانً: كان بعنوان دراسة تحلٌلٌة لمعلقة عنترة بن شداد، فهو جزء تطبٌقً 

كان عبارة عن نبذة موجزة عن حٌاة  للمشروع النظري، تناولت فٌه مبحثٌن: المبحث األول

الشاعر عنترة بن شداد، أما المبحث الثانً وهو العنصر المهم تناولت فٌه دراسة سردٌة 

 تحلٌلٌة تطبٌقٌة للقصٌدة.

وختمت هذه الدراسة بخاتمة، جمعت فٌها أهم النتائج المتوصل إلٌها لتلم بمكونات هذا البناء 

 السردي.

 التحلٌلً للبحث على طبٌعة البنٌة السردٌة. اعتمدت على المنهج الوصفً

إضافة الى ذلك اعتمدت على مجموعة من المراجع منها ماهو مترجم ككتاب خطاب 

الحكاٌة لجرارجنٌت، ومن المراجع النقدٌة العربٌة ككتاب بنٌة النص السردي ل: حمٌد 

 الحمٌدانً وكتاب السرد العربً، مفاهٌم وتجلٌات ل: سعٌدة ٌقطٌن.

اجهتنً بعض الصعوبات من بٌنها كثرة المراجع وتداخلها، واختالف وجهات النظر وقد و

 عند الباحثٌن فٌها خاصة فٌما ٌخص السرد الذي ٌشبه االلتباس فً دقة مفهومه.

إضافة الى ذلك واجهتنً صعوبة فً تطبٌق البنٌة السردٌة على القصٌدة نظرا للخلط فً 

 المعلومات.

أتقدم بعمٌق شكري وامتنانً للدكتورة الفاضلة بوزٌد نجاة، وأرفع وفً األخٌر ال ٌسعنً أن 

آٌات التقدٌر وجمٌل العرفان وأتمنى أن أكون قد وفٌت لتوجٌهاتها وللمعرفة التً أمدتنً بها 

فً هذه الدراسة، والى كل من أمدنً بٌد العون من قرٌب أو بعٌد دون استثناء، وهللا نسؤل 

 الخطى والتنوٌر فً الدجى، إنه ولً ذلك والقادر علٌه وحده.التوفٌق والرضا والسداد فً 
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 مدخل

 خصائص الشعر الجاهلي :

 تمٌز الشعر العربً بدءا بنصوصه القدٌمة بطابعه الؽنائً، وهً الصفة التً ألصقت به

وجعلته ٌبتعد عن كونه شعر مالحم أو شعرا تمثٌلٌا، إذ ٌبقى حبٌس الذائقة العربٌة، وإن كان 

ذلك الحكم وتلك الصفة ال ٌنقصان من شأنه شٌئا، بل ٌمثالن صفة تفرد وتمٌز ٌتناسب مع 

البٌئة العربٌة التً أنتجته أو الظروؾ التارٌخٌة التً أبدعته، إال أن هناك جانبا فً الشعر 

عربً مهم أهمله الدرس النقدي، ولم ٌعره اهتماما مناسبا إال فً العصر الحدٌث، وهو ال

حضور الجانب القصصً ورواٌة األحداث وإدارة الحوار على ألسنة الشخصٌات المتفاعلة 

فً عالم النص الشعري، أما قد ٌكون حوارا حقٌقٌا أو متخٌال، وهذا الجانب مازال لم ٌدرس 

اته إال فً نطاق ضٌق محدود، بما ال ٌناسب الحضور اإلبداعً للظاهرة، كإتجاه عام قائم بذ

 ري.الشع ن ٌفتحها للنصأ ٌمكن  واآلفاق التً 

إن السرد الحكائً فً النص الشعري هو الذي ٌمكن أن ٌبعده عن الطابع الؽنائً الذاتً،    

ة فحسب، بل وٌنقله الى طابع إنسانً، فال ٌصبح النص الشعري تعبٌرا عن تجربة ذاتٌ

ٌصبح تصوٌرا لتفاعل األحداث، وصراع شخصٌات، بما فٌه من مواقؾ وأحداث وحوار 

وفضاء، ) ٌحٌط بالمواقؾ إحاطة كاملة، تجعل تشكٌل النص أقرب ما ٌكون الى التشكٌل 

السردي الحدٌث، وكان ذلك من الشاعر تخلٌا عن بعض ؼنائٌة منتبها الى الدرامتٌة 

والموضوعٌة (
1
 . 

وهو ما ٌمكن أن ٌحول التجربة الشعرٌة الذاتٌة الى تجربة إنسانٌة، وٌنقل النص الشعري 

 من نقاء الجنس األدنى، والى تداخل األجناس األدبٌة.

لقد أسهم شعراء العصر الجاهلً فً تكوٌن ذوق أدبً عام استقر فً األذهان، وأجبر 

ا كان الؽرض الذي ٌسعى الى الشاعر بعد ذلك على مراعاته واتباعه فً ما ٌنظمه، أٌ

تحقٌقه من قصٌدته، فإنه ال بد أن ٌمر بسلسلة من المراحل قبل الوصول الى الموضوع، 

ففً المطلع ٌبدو الشاعر مرتجال على جملة أو ناقته مع رفٌق أو رفٌقٌن، فٌسلمه الطرٌق 

ة أطالال الى مضرب خٌام قبٌلته محبوبته التً ارتحلت مع القبٌلة الى موطن بعٌد، مخلف

بخٌامها تعج ببعض اآلثار التً تدل على حٌاة ساكنٌها، من أحجار وؼٌرها، وعندما ٌلتمس 

                                                           
1
 . 646محمد عروس، البنٌة السردٌة فً نص متداخل األجناس، ص   
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الشاعر من رفٌقٌه فً الشعر أن ٌقفا لحظة للتأمل، فٌذكر األٌام السعٌدة من حٌاته التً 

قضاها مع محبوبته بتلك الدٌار، ثم بذكر ارتحاله وتطوافه، بعد ذلك ٌستجمع قواه وٌتابع 

لته منتهزا الفرصة لٌصؾ بدقة وبراعة رحلته، فال تفوته حتى الجزئٌات البسٌطة، حٌث رح

أنه ٌتعرض لشكلها وقوتها، سرعتها، تحملها، أصلها وفصلها، ثم ٌقوده الوصؾ الى 

الموازنة بٌنهما وبٌن الحمار الوحشً أو النعامة أو ؼٌرها، مما قد ٌصادؾ فً طرٌقه، 

ٌنهمك فً وصؾ حٌوان لفت انتباهه، أو وصؾ منظر طبٌعً وسرعان ما ٌنسى انتباهه، و

جمٌل أخذ بلٌله ،بعد هذا الجهد كله ٌصل الى الؽرض الرئٌسً من القصٌدة، تمثل هذا 

 المنهج ٌبدأ معظم شعراء العصر الجاهلً قصائدهم، ثم ٌفترقون بعد ذلك وفقا ألهوائهم.

 ومع ذلك مطلع معلقة عنترة بن شداد :

ار َبْعد َتَوُهٍم َهْل َؼاَدَر ا لُشَعَراُء ِمْن َمتَرِدم                          أَْم َهْل َعِرْفَت الدَّ
1

 

 

كل ذلك ٌؤكد وٌشكل قاطع، أن الشعر العربً كان قد بلػ من التطور والرقً أوجه، وأن 

هذه المطالع الطلٌقة ؼدت فً حكم التراث والتقالٌد الفنٌة المتوارثة فً الحٌاة األدبٌة 

الجاهلٌة، استحسنها الذوق الذوق األدبً العربً العام فأقرها، بل جعلها ركنا أساسٌا فً بناء 

 القصٌدة.

إضافة الى ذلك كله ،نجد معظم الشعراء من أصحاب المعلقات الذٌن عاشوا فً زمن 

 متقارب ٌنهجون هذا المنهج منهم :

طرفة بن العبد ،عمر بن كلوم، وزهٌر بن أبً سلمن وؼٌرهم 
2
. 

و هذا ٌدل أن المنهج الفنً وقتئذن كان ٌفرض مثل هذه المطالع، وإال عدت القصٌدة بتراء 

أو ناقصة ، والمعروؾ أن التقالٌد الفنٌة أنماط من السلوك، تواضع علٌها مجتمع من الناس 

 لتنظٌم الحٌاة بٌنهم، فال تكون فوضى.

ر بٌن أٌدٌهم، واتخذ صورته ٌعتبر الشعر فن عربً أصٌل، عرفه العرب منذ تارٌخهم وتطو

الكاملة التً التزمها العربً فً جمٌع األمكنة واألزمنة والشعر قد أحبه العربً فطرة، ومن 

 خالل ذلك تمٌز الشعر بمجموعة من الخصائص الحاسوبٌة والفنٌة: 

                                                           
1
، 6991 6461مجٌد طراد، دٌوان عنترة بن شداد، دار الكتاب العربً، الطبعة األولى ،بٌروت،   

 .65صفحة 
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 :  بناء القصيدة الجاهلية .6

زمت وزنا واحدا وقافٌة إن بناء القصٌدة الجاهلٌة من أبرز خصائص الشعر الجاهلً، فقد الت

واحدة، كما أنها كانت تضم عدٌدا من الموضوعات وهً ظاهرة مرتبطة بالبٌئة التً نشأ 

فٌها هذا الشعر، تلك البٌئة التً كان ٌرضٌها أن تتجمد موسٌقاها فً الشعر، وموسٌقى البٌئة 

وتعددها فً  نفسها أي مع رتابة الحٌاة، وعدم تنوع الكثٌر فٌها، كما أن تنوع الموضوعات

القصٌدة الواحدة، ٌعبر عن الرؼبة فً تعوٌض الرقابة، واإلطراد السائد فً موسٌقى الحٌاة 

الصحراوٌة، وهذا ٌعلل من ناحٌة أخرى اختٌارهم ألهم نماذج الشعر الجاهلً من القصائد 

 الطوٌلة المتعددة الموضوعات، فقد كانوا ٌرؼبون أن ٌسمعوا كثٌرا من األحادٌث وأن ٌروا

الكثٌر من األلوان مع طول سماعهم ألصوات وموسٌقى مطردة
1

هذا ٌعنً أنهم كانوا  

ٌرؼبون فً تلوٌن العاطفة التً ٌعبر عنها االنتقال من موضوع الى موضوع لملء فراغ 

 حٌاتهم ولرؼبتهم فً التنوع الذي ال تحققه حٌاتهم الرتٌبة.

 وعلى هذا األساس ٌمكن القول أن :

ى ذلك أن الشعراء أنفسهم وجدوا أن التنوٌع ٌتواءم والذوق الجاهلً أٌضا، إن الذي دفعهم ال

وبخاصة الٌدوي وأن عدم التنوٌع ٌدخل الملل والسكٌنة على النفس والمطلوب من الشاعر 

أن سٌطر على األحاسٌس، وٌستهوي األفئدة لٌسمع الناس منه الشعر، وال ٌتحقق له بذلك إال 

الى آخر فً براعة وقوة  بالتنوٌع واإلنتقال من ؼرض
2

 

من خالل هذا القول أستخلص أن القصٌدة الجاهلٌة متعددة الموضوعات تستهل دائما بالؽزل 

وذكر األطالل والدهن البوالً، وذكر دٌار المحبوبة ،فالشاعر ٌعرض لنا شهدا عاطفٌا 

 كئٌبا مؤثرا ٌرتبط بذكرٌاته الماضٌة.

 : الفن القصصي .1

الباحث فً الشعر الجاهلً ٌرى أن من بٌن الظواهر الفنٌة ظاهرة القصة،حٌث تلتقً بقصة 

شعرٌة طرٌقة تصؾ لنا واقعة من الوقائع وقصة من القصص تكون من مناظر متعددة 

سائرة فً تسلسل منطقً وترتٌب طبعً، مما ٌكسبها جماال ونرٌدها رونقا وبهاءا 

                                                           
1
لى، القاهرة ص بهى الدٌن زٌان، الشعر الجاهلً تطوره وخصائصه الفنٌة، دار المعارؾ، الطبعة األو  

616 . 
2
بهى الدٌن زٌان، الشعر الجاهلً تطوره وخصائصه الفنٌة، دار المعارؾ، الطبعة األولى، القاهرة ص   

617 . 
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والحسن والجمال، إذا استطاع الشاعر تصوٌر  وٌتضاعؾ ذلك الجمال وٌزداد الرونق

المناظر تصوٌرا دقٌقا مع إبراز المثٌرات الحسٌة والمعنوٌة بجالء ووضوح ومن أمثلة ذلك 

قصة وصؾ الؽرس الشاعر أوس بن حجر وقصة الخطٌئة فً األعرابً الفقٌر الذي فاجأه 

جوعا، وهم فً ضٌؾ وهو ٌعٌش فً عزلة ومعه زوجته وأوالده حفاة عراة ٌتضورون 

ؼاٌة الهزل كأنهم أشباح. 
1

 

 

 والشاعر عتاهم بقوله :

اَك لَْم َتَرِنً  ٌَ َكَفى ّبِجْسِمً ُنُحوالً أَِنً َرُجُل             لَْوالَ َخاًطبَتِنً إِ
2

 

 : الشعر الجاهلي شعر محافظ .3

القٌس بلػ الشعر فً العصر الجاهلً درجة ال:مال على أٌدي كبار الشعراء أمثال إمرؤ 

وزهٌر و عنترة....، إذ ٌعد إمرؤ القٌس زعٌم الشعر الجاهلً حٌث وصلت القصٌدة 

الجاهلٌة على ٌده الى أن تكون نموذجا كامال، وقد شاركه فً هذا الصٌػ كثرة كاثرة من 

شعراء عصره، ومن ثم بنٌت القصٌدة فً الجاهلٌة على تقالٌد معٌنة حتى إن القصٌدة 

بع شهٌر معروؾ لدى العلماء واألدباء والنقاد فً كل عصر من الجاهلٌة أصبحت ذات طا

األعصر
3

 

والمحافظة على التقلٌد ٌعنً اقتناع الشعراء فً هذا العصر أن هذه القصٌدة النموذجٌة 

والتً ال ٌجوز لشاعر الخروج على هذا التقلٌد حٌث أصبح مذهبا فنٌا لجمٌع الشعر وخاصة 

 روج عن األعراؾ والتقالٌد تمردا وعصٌانا .فً البنٌة الجاهلٌة التً تعد الخ

 : أصالة الشعر الجاهلي .4

ٌعد الشعر الجاهلً شعرا أصٌال، حٌث إنه ٌمثل المصدر األول للشعر العربً كله، والقمة  

األولى فً تارٌخه، أو ذلك الشعر ٌعد بحق أصدق تعبٌر عن شخصٌة الشاعر وعن بٌئته 

ها، وترعرع بٌن شعبها ووهادها، وتنقل بٌن جبالها الجاهلٌة التً عاش فٌها، واستنشق أرج

وودٌانها وروابٌها، وهو صادق اإلحساس فٌما ٌعبر عنه وٌتصله وٌحس به، أو ذلك ما ٌعبر 

                                                           
1
علً أحمد الخطٌب، الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة والتدوٌن، جامعة األزهر الشرٌؾ، ...... الطبعة   

 .149الى  148فحة من الص 6416/1445، الطبعة الثانٌة 6414/1443األولى 
2
 . 616الضبً، المفضلٌات، الطبعة األولى، دار للمعارؾ بالقاهرة، ص   

3
 .46بهى الدٌن زبان، الشعر الجاهلً تطوره وخصائصه الفنٌة، ص   
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عنه فً عصرنا الحاضر )بالصدق الفنً( أي الصدق فً التعبٌر عما ٌحس به الشاعر 

ه وٌداعب إحساسه، وتلك وٌلمسه وٌشعر به، فٌجًء تعبٌره صادقا معبرا عما ٌدور بخلد

هً أصالة الشعر وقدرة الشاعرعلى التعبٌر، ورسم الصورة الموحٌة بألفاظ جزلة قوٌة
1
 . 

إن أصالة الشعر الجاهلً ترجع الى أن الشاعر عاش فً البٌئة الجاهلٌة ٌترقب ما حوله من 

ه جبال ووهاد وروابً وكأل ونجوم ورعود وبروق ،أمطار الى آخره، مما ٌقع تحت حس

ونظره، وذلك األمر دفعه الى التعبٌر بصدق عن هذه الحٌاة، وتلك البٌئة تعبٌر إنسان ٌحس 

وٌشعر بكل ما ٌجري حوله، فجاء شعره ترجمة صادقة عن انفعاالته وأحاسٌسه وهو فً 

ذلك مقتدٌا بعثره، إنما كان معبرا عن ذاتٌته مستوحٌا الصور والمشاهد من إلهاماته، 

 وجد أنه ومساره.ومعاٌشته للبٌئة ٌ

 الشعر الجاهلي شعر طبع: .5

ٌعتبر الطبع سمة من السمات عرفها القدماء فً هذا الشعر، إذ الحضوا أن جل الشعر  

الجاهلً شعر طبع، وأقله شعر صفة، ولٌس معنى ذلك أن الشعر الجاهلً جاء خلوا من 

فكرة لٌأتً  صفات الفن، حٌث أن الشعر بوجه عام ٌتطلب جهد الشاعر، وأن ٌقتدح زناد

بالروائع، ولكن ذلك كان قلٌال بالنسبة لكثرة من الشعراء، فقلة من شعر الجاهلٌة الذٌن كانوا 

ٌبذلون جهدا فً الشعر إلكسابه صفة الفن، وذلك ما نصفه بشعر الصنعة، وٌرجع هذا الى 

ن أن الشاعر الجاهلً كان ٌترنم بالشعر تعبٌرا عن عواطفه الجٌاشة وإحساسه المرهؾ دو

أن ٌبذل جهدا فً التفكٌر واإلعداد 
2
 . 

 الشعر الجاهلي شعر عاطفة : .6

ٌقوم الشعر الجاهلً فً أؼلبه على العاطفة، وهً ظاهرة فنٌة واضحة بالنسبة الى الشعراء  

والى الموضوعات التً تناولوها، حٌث أن الشعراء الجاهلٌٌن عبروا عن أحاسٌسهم 

التً تناولها سواء فً الفخر أو المدٌح أو  ومشاعرهم وعواطفهم فً جمٌع الموضوعات

الؽزل والوصؾ، وؼٌر ذلك من الموضوعات واألؼراض، ومن ثم نرى روح الخطابة 

متؽلبة على جل الشعر الجاهلً وهً ترٌنا أن العاطفة هً الدافعة للتعبٌر ورسم الصورة 

لذلك نرى البدٌعٌة الرائعة المترجمة عن أحاسٌس وعواطؾ الشعراء فً ذلك العصر، و

                                                           
1
 . 154علً أحمد الخطٌب، الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة والتدوٌن ،صفحة   

2
 .156علً أحمد الخطٌب، الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة والتدوٌن ،صفحة   
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الشعر الجاهلً ٌستعرض فً قصٌدته بعد الوقوؾ على األطالل ثم ٌصؾ رحلته ثم ٌنطلق 

مادحا أو هاجٌا 
1

 

وال رٌب أن العاطفة تعود الى الخٌال، بما تترتب بالصورة البٌانٌة من تشبٌه وكناٌة 

ن بهذه واستعارة، ولو أن الشاعر الجاهلً بنى شعره على العقل والفكر لما استطاع اإلتٌا

 الصورة وتلك التشبٌهات والكناٌات واإلستعارات، والحق والنصفة نقول؟

} إن تؽلب العاطفة على شعر الجاهلٌن أمر ؼٌر منكور بٌد أن بعض أشعارهم لم تحمل 

العقل والتفكٌر وهو المعروؾ بشعر الصنعة، وهً شائعة لدى كثرة من الشعراء، من أمثال 

ة بن العبد ..... زهٌر، وامرؤ القٌس، لبٌد، طرف
2
 . } 

 وضوح الشعر الجاهلي : .7

إن الشعر الجاهلً شعر واضح ال ؼموض فٌه وال تعقٌد أو المعانً التً عمد الشاعر إلٌها  

معان قرٌبة ال لبس فٌها، وذلك راجع الى فكر الشاعر وثقافته وقد كانت ثقافة أدبٌة مقبوسة 

ه من أشعار الجاهلٌن من تأمل فكر فذلك من األخبار األدبٌة، والمروٌات الشعرٌة وما نجد

وافد من ثقافات األمم المجاورة 
3
 . 

هذا ٌدل على أن البٌئة الجاهلٌة لم تكن بٌئة ثقافات عمٌقة، وأن الشاعر الجاهلً لم ٌصل 

الى أن ٌكون له عقل فلسفً، ٌشجعه الى المعانً الدقٌقة واألفكار الفلسفٌة، فهو ٌعتمد على 

ثر من اعتماده على فكره وعقله، ومن ثم كان تعبٌره واضحا ال ٌعوز البدٌهة وخٌاله أك

القارئ متابعة مجهدة، وما ٌتراء لنا أحٌانا من صعوبة متابعة الشاعر ال ٌرجع الى عمقه أو 

 فلسفته، بقدر ما ٌرجع الى ؼرابة ألفاظه علٌنا فً هذا العصر .

 الشعر الجاهلي واقعي: .8

الواقعٌة أكثر من نزوعه الى المثالٌة، ٌعنً أنه أكثر تعلقا بما هو  ٌنزع الشعر الجاهلً الى 

مادي وحسً، ألن الشاعر الجاهلً ٌنتزع ذلك من واقع بٌئته التً ٌعٌش فٌها، فهو مندمج 

مع بٌئته وما فٌها من مظاهر ولذلك ٌتناول القراء فً شعرهم الموضوعات المعنوٌة، إال 

، مستهدٌن من واقعها تعبٌرهم وتصوٌرهم لكل ما هو أنهم عاشوا ظروؾ البٌئة الجاهلٌة

مشاهد ، فوصفوا الصحراء والسماء والنجوم والبروق والرعود واللٌل والخٌل وما الى ذلك 

                                                           
1
 . 157علً أحمد الخطٌب، الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة والتدوٌن ،صفحة   

2
 نفسه، الصفحة نفسها . 

3
 . 649بهى الدٌن زٌان، تطور الشعر الجاهلً ،خصائصه الفنٌة، ص   
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من األوصاؾ التً ٌعج بها شعرهم، فقد كان إختٌارهم لموضوعاتهم مما هو أمامهم، وفً 

ٌة وذلك ٌرجع الى تفاعل الشاعر بٌئتهم وتحت نظرهم، كما كان اتمامهم بالجوانب المعنو

بالبنٌة التً ٌعٌش فٌها 
1
 . 

والدلٌل على ذلك ما نراه لدى هؤالء الشعراء من وصؾ المرأة وصفا حسٌا، فقد اهتموا 

، كما بمفاتن جسدها وأجزاء جسمها فوصفوا األنؾ بالسٌؾ رقة واستواء، والقوم بذهن البان

أنهم وصفوا العٌون وشبهوها بعٌون البقر الوحشً فً السعة والجمال، والشعر باللٌل فً 

شدة السواد، ولقد كان لذلك كبٌر األثر على تعبٌر الشاعر ،حٌث لجأ الى استخدام المجاز 

والتشبٌه والكناٌة واإلستعارة 
2

،ومن هذا قول : '' طرفة بن العبد البكري '' فً وصفه  

 :  محبوبته

ُخُذوٌل ُتَراعً َرْبَرًبا ِبَخِمٌلٍَة                      َتَناَوُل أَْطَراؾ الَبْرَبِر َوَتْرتِدي 
3
  

ومعنى البٌت : ٌرٌد أن ٌقول أن المرأة تشبه الؽزال فً طول عنقها َوحسنها، وتشبه البقرة 

تراعً البقر،  فً جمال عٌونها ،ترعى مع الربرب ألنها قد خذلت صواحبها وقطٌعها، فهً

وقد بان حسنها، حٌث أنها منفردة، ولو كان ضمن القطٌع ،لم ٌستبٌن حسنها ولم ٌظهر 

جمالها، فطرفة ٌرٌد أن ٌصفها بالنشاط والمرح فصورها بظبٌة تحاول أن تنال من ثمار 

الشجر مستظلة بأوراقها، وهً بال رٌب صورة مادٌة تجسم الوصؾ، وهو أن الظبٌة تمد 

اولة لتناول الثمر، ثم تعود لتختفً بٌن أوراق األشجار وتلك نزعة واقعٌة تعد عنقها فً مح

من بٌن الظواهر الفنٌة فً الشعر الجاهلً 
4
 . 

 الشعر الجاهلي مرتبط بالبيئة : .9

ثمة خصٌصة أخرى وظاهرة فنٌة فً الشعر الجاهلً، وهً ارتباطه ببٌئة وبخاصة  

بموضوعاته، جاء ولٌد البٌئة التً عاش فٌها، البٌئة البدوٌة ،فاهتمام الشاعر الجاهلً 

سواء كان فً الؽزل أو الوصؾ أو الهجاء، أو ؼٌر ذلك من األؼراض فإذا تعزل ذكر 

                                                           
1
 . 164رواٌة والتدوٌن ،صفحة علً أحمد الخطٌب، الشعر الجاهلً بٌن ال  

2
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.  

3
األنباري، شرح القصائد السبع الطوال، تحقٌق هارون، الطبعة الرابعة، دار المعارؾ، القاهرة، ص   

646 . 

 الخذول : التً خذلت صواحبها وقامت على ولدها وهو نعت األنثى .

 لبقر .برباء: ترعى مع الربرب وهو قطٌع الضباء وا

 الخمٌلة : أرملة المنبتة ترتدي معناه : تعطب ثمر األراك فتهدل علٌه األؼصان .
4
 . 641، دار المعارؾ، ص 4األنباري، شرح القصائد السبع الطوال تحقٌق هارون، ط   
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األطالل والدمن البالٌة، وإذا ركب وصؾ وصؾ مطٌته، وإذا سرح نظره وصؾ 

ره السحاب والبرق والرعد والروابً وما الى ذلك من ظواهر الطبعة، وإذا فخر كان فخ

 بنفسه وبقبٌلته، كقول عنترة بن شداد: 

َر ُمْذَهمِ  ٌْ َتَذاَمُرَن َكَرْرُت َؼ ٌَ ُت الَقْوَم أَْقَبَل َجْمُعُهْم                               ٌْ  لََما َرأَ

ْدُعوَن َعْنَتر َوالِرَماح َكأََنَها                             أَْشَطاُن ِبْئٍر ِفً ِلَباِن األَْدهَ   مِ ٌَ

ة َوْجِهِه                               َولَِباَنُه َحَتى أَتْسُر َبْل بالَدمِ   َمازْلُت أَْرِمٌِهم ِبُعرَّ

َك عنتَرةُ أَْقَدمِ  ٌْ  َولََقد َسَهى َنْفِسً وأَْبَرأُ َسْقَمَها                        ِقٌَل الَفَواِرُس َو

ْدِري َمالَمَحاِورة اْشَتكَ  ٌَ ى                أو َكاَن لو َعلَِم الَكالََمى ُمَكِلِمًَولَو َكان 
1

 

 وقوله أيضا :

 أنا فً الَحْرِب الَعواُن                                   ؼٌر َمْجُهول الَمَكان

َنَما َناَدى الُمَناَدى ٌْ َراِنً                                       أَ ٌَ فً ُدَجى الَنْفع 
2

 

 

 ومن ذلك كان الشعر الجاهلً مرتبط أشد ما ٌكون اإلرتباط بالبٌئة الجاهلٌة .

 : القيم الفنية في التعبير .64

هً ظاهرة تنتظم بها جل القصائد الجاهلٌة أو ٌرجع ذلك الى أصالة الشعر الجاهلً، 

والعاطفة الصادقة والنزعة الحسٌة بجانب الموسٌقة المنبعثة من األلفاظ الجزلة القوٌة .
3

 

 العناية باأللفاظ والعبارات : .11

الشعراء الجاهلٌون اهتموا باأللفاظ والعبارات، فاأللفاظ جزلة والعبارات منتقاة تؤدي  

الؽرض المقصود، بما تحمله من قوة وتأثٌر فً نفوس السامعٌن، وٌتجلى ذلك فً 

الحولٌات
4
 . 

هم أو سرعان ما تطور وعلٌه ٌعتبر الشعر فنا عربٌا أصٌال، عرفته العرب منذ فجر تارٌخ

فً أٌدٌهم فاتخذ صورته الكاملة التً التزمها العربً فً جمٌع األمكنة واألزمنة ، والشعر 

 .قد أحبه العربً فطرة ومازال حبه مأل أرجاء قلبه

                                                           
1
م ،دار 6984ه الى 6444األنباري، شرح القصائد السبع الطوال، تحقٌق هارون، الطبعة الرابعة، سنة   

 .366ارؾ ، القاهرة، ص المع
2
 نفسه ، الصحة نفسها.  

3
 . 164علً أحمد الخطٌب، الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة والتدوٌن ص   

4
 . 169المرجع نفسه، الصفحة   
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ٌعتبر السرد العربً مفهوما جدٌدا، استعمل لٌكون المفهوم الجامع لكل التجلٌات المتصلة 

بالعمل الحكائً، وٌتسع كل ما تفرق من مصطلحات عربٌة قدٌمة وحدٌثة، تتصل كلها 

 بصٌؽة السرد، أو بأخرى بأحد األنواع الحكائٌة، ولم ٌرق أي منها لٌكون فً اإلستعمال

العربً، ذلك المفهوم الجامع، لقد تنوعت وتعددت المصطلحات، واختلفت باختالؾ 

 المستعملٌن لما تجمله تحت هذا المفهوم.

ٌحوي مفهوم السرد مفهوما جامعا لمختلؾ الممارسات التً تنهض على أساس وجود "مادة 

المادة الحكائٌة  حكائٌة" ٌرتهن من خاللها انطالقا من مقولة "الصبؽة" التً توظؾ فً تقدٌم

ولٌست الصٌؽة هنا ؼٌر السرد الذي ٌضطلع به الراوي، وذلك على اعتبار أن "صٌؽة 

السرد" هً المقولة المحددة ألي عمل سردي من جهة ومن جهة ثانٌة ألنها المقولة الجامعة 

التً تلتقً بواسطتها كل األعمال الحكائٌة، ومن خاللها أخٌرا تتجسد بؽض النظر عن 

الواقعً أو تخٌلً، وبها تختلؾ عن ؼٌرها من األجناس واألنواع.بعدها 
1

 

وتبعا لهذه التجدٌدات بعد و" السرد العربً" هو الجنس الذي توظفه فٌه صٌؽة السرد 

 ،وتهٌمن على باقً الصٌػ فً الخطاب ، وٌحتل فٌه الراوي موقفا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، بٌروت، الدار البٌضاء، المركز 1سعٌد ٌقطٌن ،تحلٌل الخطاب الروائً: الزمن ،السرد، التبئٌر، ط  

 . 1191الثقافً العربً، 



 ماهية السرد والبنية السردية                          الفصل األول                                      
 

15 
 

 المبحث األول :

 مفهوم السرد والبنية السردية :

 هوم السرد :مف 1

إن السرد قطاع حٌوي من تراثنا المعرفً، فهو خزان الذاكرة الجماعٌة بكل آالمها وآمالها 

ومتخٌالتها، إنه قدٌم قدم اإلنسان العربً وأولى النصوص التً وصلتنا عن العرب دالة 

على ذلك، مارس العرب السرد والحكى شأنه فً ذلك شأن أي إنسان فً أي مكان بأشكاله 

 متعددة وانتهى إلٌنا مما خلفه العرب تراثا مهما .وصور 

لؽة : للسرد مفاهٌم متعددة ومختلفة تنطلق من أصله اللؽوي فهو ٌعنً مثال تقدمة شًء الى 

شًء ثانً به مشتقا فً أثر بعض متتابعا، وسرد الحدٌث وبقوة ٌسرده سردا، أي ٌتابعه 

ر منه وٌستعجل فٌه ،وسرد وسرد القرآن تابع قراءته فً حذ
1

ومن المجاز نجوم سرد أي  

متتابعة ،وتسرد الدر: تتابع فً النظام وماش مسرد ٌتابع خطاه فً مشٌه 
2
 . 

أما فنجد مختار الصحاح فقد ورد " س.ر.د " درع مسرودة ،و مستردة بالتشدٌد، فقٌل 

سردها، سجعها وهو تداخل الحلق بعضها فً بعض وقٌل السرد: النقب والمسرود المثقوبة، 

وفالن ٌسرد الحدٌث، إذا كان جٌد السٌاق له، وسرد الصوم: تابعه، وتولهم فً األشهر 

الحرم ثالثة سرد: أي متتابعة، وهً ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم وواحد فرد وهو رجب.
3

 

 اصطالحا :

السرد بأقرب تعارٌفه الى األذهان هو الحكً والذي ٌقوم على دعامتٌن أساسٌتٌن، أولهما: 

 وي على قصة ما تضم أحداثا معٌنة .أن ٌحت

وثانٌها: أن ٌعٌن الطرٌقة التً تحكى بها القصة، وتسمى هذه الطرٌقة سردا، ذلك أن قصة 

واحدة ٌمن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي ٌعتمد علٌه فً تمٌٌز 

عن طرٌق قناة  أنماط الحكً بشكل أساسً، والسرد هو الكٌفٌة التً تروى بها القصة

                                                           
1
 . 161ابن منظور ،لسان العرب، مادة }سرد{ ،ص  

2
سلٌمان ،البنٌة السردٌة فً كتاب االمتناع والمؤسسة، منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب،  مٌساء  

 . 11، ص 1111وزارة الثقافة، دمشق، 
3
 .111، 111، ص1191الرازي محمد بن أبً بكر عبد القادر، مختار الصحاح، دار الجٌل، بٌروت،    
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الراوي والمروي له، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له 

والبعض اآلخر متعلقة بالقصة ذاتها .
1

 

والسرد مصطلح نقدي حدٌث ٌعنً" نقل الحادثة من صورتها الواقعٌة الى صورة لؽوٌة"
2

 

 بقوله : ROLLAN BARTHإن أٌسر تعرٌؾ للسرد هو تعرٌؾ "روالن بارت" 

الحٌاة علم متطور من التارٌخ والثقافة 
3

وبالرؼم من بساطة هذا التعرٌؾ إال أنه واسع جدا  

فالحٌاة ؼنٌة عن التعرٌؾ، وهذا راجع لتنوعها وسرعة تقبلها وارتباطها مع اإلنسان ذلك 

الكائن المتمرد عن كل تعرٌؾ أو قانون، ومن ثمة كانت الحاجة الماسة الى فهم السرد 

فه أداة من أدوات التعبٌر اإلنسانً، ولٌس بوصفه حقٌقة موضوعٌة تقؾ فً مواجهة بوص

الحقٌقة اإلنسانٌة.
4

 

وقد رأى الشكالنٌون أن السرد وسٌلة توصٌل القصة الى المستمع أو القارئ بقٌام وسٌط بٌن 

الشخصٌات والملتقً هو الراوي. 
5

 

تروى بها القصة عن طرٌقة قناة  أما حمٌد الحمدانً: فٌرى أن السرد هو الطرٌقة التً

الراوي والمروي له " وفً رأٌه أن القصة ال تحدد بمضمونها فحسب، ولكن بالشكل 

والطرٌقة التً ٌقدم بها ذلك المضمون 
6
 . 

أما سعٌد ٌقطٌن: فٌعرفه فً كتابه، "الكالم والخبرة مقدمة للسرد العربً" كما ٌلً: فعل ال 

حدود له ٌتبع لٌشمل الخطابات سواء كانت أدبٌة أوؼٌر أدبٌة ٌبدعه اإلنسان أٌنما وجد 

قائال ٌمكن أن ٌؤدي الحكً  ROLLAN PARTHوحٌثما كان وٌصرح روالن بارت 

عملة شفاهٌة كانت أو كتابٌة وبواسطة الصورة ثابتة أو متحركة بواسطة الصورة اللؽة المست

                                                           
1
لنقد األدبً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، محمد لحمٌدانً ،بنٌة النص السردي عن منظور ا  

 . 11، ص 1111، 1ط
2
، 1111، 1آمنة ٌوسؾ: تقنٌات السرد فً النظرٌة والتطبٌق، دار الحوار للنشر والتوزٌع، سورٌا، ط   

 . 19ص 
3
 .11،د ت ،ص  1عبد الرحٌم الكردي، البنٌة السردٌة فً القصة القصٌرة، المكتبة األدبٌة، ط  

4
 . 11المرجع نفسه، ص  

5
 .11، ص1111، المركز الثقافً، بٌروت ،1سعٌد ٌقطٌن، الكالم والخبر مقدمة السرد العربً، ط  

6
 .11ٌنظر :حمٌد الحمٌدانً ،بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً، ص   
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وبالحركة وبواسطة اإلمتزاج المنظم لكل هذه المواد أنه حاضر فً األسطورة والخرافة 

واألمثولة والحكاٌة والقصة...
1

 

فالسرد إعادة متجددة الحٌاة تجتمع فٌه أسس الحٌاة من شخصٌات وأحداث وما ٌؤطرها معا 

كان تدخل فً صراع ٌحافظ على حٌاة السرد وسٌرورة الحكً وفق تعدد  من زمان وم

لؽوي وإٌدٌولوجً وفكري ٌتبع لٌشمل خطابات متعددة ومختلفة .
2

 

إن السرد هو الطرٌقة التً ٌختارها المبدع أو الروائً ٌقدم بها الحدث أو أحداث المتن 

ماضً تتم بضمٌر الؽائب كما هو الحكائً، ولهذا السرد أشكال كثٌرة تقلٌدٌة كالحكاٌة عن ال

الحال مع رائعة ألؾ لٌلة ولٌلة وكلٌلة ودمنة والمقامات بوجه عام وجدٌدة تصطنع ضمٌر 

المتكلم أو استخدام أشكال أخرى 
3

 

اذا أردنا البساطة ٌمكن تعرٌؾ السرد بأنه عرض حدث أو سلسلة أحداث متتابعة أو أخبار 

رد ٌشترط حدثا وشخصٌات تنشط ضمن زمان واقعٌة أو خٌالٌة بواسطة اللؽة وكل س

 ومكان معٌن وبواسطة سارد ٌنقل كل ذلك الى السامع أو القارئ.

 مفهوم السرد عند العرب :

ٌعد تودروؾ من أوائل النقاد الذٌن أطلقوا على هذا النوع من الدراسة النقدٌة مصطلح لعلم 

1161ذي صدر عام و ذلك فً كتابه لقواعد الدٌكامٌرون ال warratologyالسرد 
4
. 

فأصبح هذا العلم من أهم حقول الدراسة النقدٌة األدبٌة وقصد به دراسة القص وانبساط 

األسس التً ٌقوم علٌها وما ٌتعلق بذلك من نظم تحكم انتاجه وتلقٌه
5
. 

 وقد أسفر جهود الباحثٌن فً الدراسات السردٌة عن ظهور تٌارٌن أساسٌٌن :

لتً تهتم بدالالت الخطاب القصصً، وتكشؾ عن البنى العمٌقة أولهما: السردٌة الداللٌة ا

وبرٌمون، أما التٌار اآلخر  1111التً تتحكم فٌه، وٌمثل هذا التٌار ؼرٌماس، وبروب ت 

                                                           
1
 11، ص 1111، المركز الثقافً، بٌروت ،1سعٌد ٌقطٌن، الكالم والخبر مقدمة السرد العربً، ط  

2
 11المرجع نفسه ، ص   

3
بعٌطش ٌحى خصائص الفعل السردي فً الرواٌة العربٌة الجدٌدة ، مجلةكلٌة األداب واللؽات، العدد   

 6الثامن، جامعة محمد خٌضر، بسكرة ، ص
4
هٌم :السردٌة العربٌة ،بحث فً البٌئة السردٌة للموروث الحكائً العربً، المؤسسة ٌنظر عبد هللا ابرا  

 . 19، ص 1111العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت الطبعة الثانٌة ،
5
سعد البازعً ومٌجان الرولً، دلٌل الناقد العربً المركز الثقافً فً العربً، المؽرب،لبنان، الطبعة   

 . 111، ص 1111الثانٌة، 
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فهو السردٌة اللسانٌة التً تعنى بالمظاهر اللؽوٌة للخطاب السردي، والعالقة التً تربط 

، ثم ظهر 1191نٌت، وتودروؾ، وبارت ت الراوي بالمروي، وتتمثل فً آراء كل من: ج

من النقاد من حاول اإلستفادة من معطٌات هذٌن التٌارٌن ،فدرس الخطاب السردي فً 

صورته الكلٌة وٌتضح ذلك عتد كل من جاتمان، برنس 
1

 

والقص، وبنائه فهو ؼربً المنشأ  السرد عند العرب هو علم ٌعنً بمضامٌن الحكً

سنة  tzvetan todrovوالتطور، وسمة العلمٌة التً وسمه إٌاها هو الباحث تودروؾ 

لم تأتً إال بعد انشؽال طوٌل وبحث دؤوب   la science de récitبعلم " القص"  1161

س قص به الخطاب السردي منذ عشرٌنٌات القرن الماضً بداٌة من نظرٌة الشكلٌٌن الرو

التً نهضت كل مقاربات نقدٌة جدٌدة تسعى الى نفض كل المقاربات النقدٌة التً تفسر 

األثر )العمل( األدبً انطالقا من حٌاة سٌر المبدع أو من عالقته بالنص، أو إطاره 

)مرجعٌته( ورصد فً المقابل مقارن بنٌوٌة شكلٌة تسعى الى تحلٌل المضامٌن األدبٌة 

مصدرا أساسٌا لكل مقاربة تنهجها أي أن موضوع العلم األدبً  متخذة من أدبٌة ٌاكسبون،

لٌس هو األدب إنما األدبٌة أي ما ٌجعل من عمل ما عمال أدبٌا 
2
 . 

: فقد اهتدى الى نظام الوظائؾ بعٌدا عن النظام  v.proppأما الباحث الروسً: بروب 

ظٌفة فعال ٌساعد اللؽوي )الشعري( الذي اعتمده عصبة توماشو فسكً، حٌث جعل من الو

على تطور أحداث الحكاٌة والوظٌفة هً  )فعل الشخصٌة قد حدد من جهة نظر داللته فً 

سٌرورة القصة ( وتقتصر الوظٌفة على األفعال الشخصٌات ودورها فً تطور القصة 

خرافة روسٌة، وهذه النتائج  111)الحكاٌة(، وقد قدم استنتاجات استقرأها من دراسة لمائة 

لً باختصار :هً كما ٌ
3

 

 األحداث الثابتة والدائمة هً وظائؾ الشخصٌات مهما كانت  .1

 وظٌفة . 11عدد الوظائؾ التً تتضمنها الخرافة محدود بإحدى وثالثٌن  .1

                                                           
1
ٌنظر عبد هللا ابراهٌم :السردٌة العربٌة، التراث القصصً فً األدب العربً : مقاربات سوسٌوٌردٌة،   

 .119الى  111، والصفحة 19الى  11ص 
2
لبنان ،  1سعد سقطٌن تحلٌل الخطاب الروائً، المركز الثقافً العربً، بٌروت الدار البٌضاء، ط  

 . 11، ص 1111المؽرب، 
3
 . 11، ص1119، 1عبد الوهاب الرقٌق فً السرد ،دار الحامً للنشر، صفاقس تونس، ط  
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تسلل الوظائؾ متشابهة دائما ،ؼن جمٌع الخرافات العجٌبة ال تعرض الوظائؾ كلها  .1

 إال أن ؼٌاب بعضها ال ٌؤثر على نظام تتابع األحداث.

 كل الخرافات العجٌبة تنتمً الى نفس النمط. .1

وفً مقابل اشتؽال الشكالنٌٌن الروس بالعمل األدبً كانت فً نفس الفترة محاوالت فً 

الؽرب األنجلو سكسونً، تحاول تخلٌص األدب من نظرة األرسطٌة خاصة منه العمل 

الواقع أي الحكائً الدرامً والتً ترى النظرة األرسطٌة أنه شكل من أشكال تصوٌر 

 محاكاة الراقع .

لذا حاول كل من د.فورسترد و موٌٌر إدراج أسس بنٌوٌة تتعلق بمكونات العمل الحكائً 

مثل الرؤٌة السردٌة وأشكال الرواٌة وبع القضاٌا الفنٌة للعمل الحكائً كالفضاء والزمن 

وأنواع الشخوص .
1

 

 السرد عند العرب المحدثين :

عرب المحدثٌن بهذا العلم، فألفوا فً شرح نظرٌاته، واجتهدوا فً وقد اهتم كثٌر من النقاد ال

االستفادة من تطبٌقاته فً دراسة السرد العربً، ومن هؤالء النقاد: ٌمنً العٌد، ومورٌس 

أبو ناظر، نبٌلة إبراهٌم، سٌزا قاسم، حمدان الحمٌدي، سعٌد ٌقطٌن ، عبد هللا ابراهٌم، محمد 

 ض، أٌمن بكر، ضٌاء الكعبً، ابراهٌم صحراوي، وؼٌرهم.رجب البخار، عبد المالك مرتا

وٌتبٌن من خالل الوقوؾ على مفهوم السرد وتطور الدراسات النقدٌة حوله، ان اتساع هذا 

المصطلح جعل منه جنسا أدبٌا ٌشمل كافة األنواع القصصٌة ، وهذا المفهوم الجامع ٌتسم 

ث القصصً عند العرب إذ أنه أكثر بالشمول واإلتساع، أطلق فً هذا البحث على المورو

المصطلحات األدبٌة إحاطة بتنوع األشكال القصصٌة أو استعابا لتعدد الطرق الفنٌة 
2
 . 

كان لعبد الملك مرتاض فصل أسبق فً نقل النظرٌات اللسانٌة الحدٌثة الى الساحة النقدٌة 

مما ٌتضح جلٌا الجزائرٌة ،كما أدخل جملة من المفاهٌم والمصطلحات الجدٌدة، وخاصة 

عبر العدٌد من مؤلفاته النقدٌة، كما عاش النقد اللسانً فً مختلؾ تفرؼاته واتجاهاته، ٌؤكد 

ذلك بقوله: أنا ناقد ألسنً واأللسنة هً علم اللؽة، وتحت مضلة علم اللؽة تأتٌك البنٌوٌة، 

                                                           
1
حمٌد الحمٌدانً، بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء،   

 16، ص 1111المؽرب، بٌروت لبنان سنة 
2
 11، ص  1/1، 1111محمد رجب البخار، منشورات ذات السالل ،الكوٌت،   
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تحت مضلة  وتأتٌك السٌمٌولوجٌة وتأتٌك التشرٌحٌة، وتأتٌك األسلوبٌة، هناك أربع مناهج

النقد األلسنً 
1
 . 

والدراسات التً قدمها الناقد من خالل تلك المرحلة سواء من ناحٌة التنظٌر أو التطبٌق تؤكد 

أنه لم ٌتؽٌر كال من تٌار: بنٌوي، سٌمائً، أسلوبً، تفكٌكً، من التٌارات األربعة ألجل 

والمناهج اللسانٌة،  مقاربة نص واحد، وٌرجع هذا التدخل فً التسرب من مختلؾ النظرٌات

فهم بنٌوٌون وسٌمائٌون وأسلوبٌون، أو الناقد ٌؤكد استفادته من تلك المناهج أو من لتلك 

 النقاد .

فعبدة الملك مرتاض ٌشٌد بمجهودات هؤالء النقاد باختالؾ اتجاهاتهم ومشارٌعهم الفكرٌة، 

انت تطبق على حٌث ظل ٌراودهم حلم )عملٌة المنهج( وتجلى ذلك فً األسالٌب التً ك

النصوص والتً كانت تتمٌز بقدر معتبر من الدقة المنهجٌة و الصرامة العملٌة 
2
 . 

 السرد العربي القديم :

على وجوده،  لم ٌحظ السرد العربً القدٌم بالعناٌة الكافٌة من الباحثٌن العرب رؼم اإلتفاق

وتوفر نصوصه المندرجة ضمن أنواع وأجناس سردٌة مختلفة كاألخبار والنوادر 

والحكاٌات واألمثال والمساهرات، وأنواع القصص المتقدمة، كالمقامات وقصص الحٌوانات 

والقصص الخٌالٌة والشعبٌة والرحالت والسٌر وسواها، وقد ٌرجع ذلك فً بعض أسبابه 

ى الموروث األدبً العربً على أنه متمركز فً الشعر فقط، وأن الى استمرار النظر ال

الصوتٌة الثقافٌة للتراث تتجلى من خالل الشعر فً المقام األول لما تمٌزت به الشعرٌة 

العربٌة من قوة ونفوذ وانتشار ...لها تارٌخها وانتظامها الداخلً ونصوصها المنوعة عبر 

 رى النوعٌة الً وصلتها القصٌدة العربٌة الموروثة.العصور وقوانٌنها ولتها وإٌقاعها والذ

ولكن سببا آخر لتراجع االهتمام بالتراث السردي قد ٌشترك فٌه هذا التراث مع الموروث 

النثري العربً كله وهو هٌجنة الشعر أصال فً التراث بسبب الشفاهٌة التً رافقت أولٌات 

الثقافة العربٌة فالنثر هو القسٌم الشقٌق الشعر فً حضانة  األدب العربً وتحكمت فً انتاج

األدب لم ٌتسٌر له االنتشار والنفوذ فً تدوٌنه ولكن أٌضا فً تألٌفة ألن الشفاهٌة كانت 

                                                           
1
، ونشر ضمن 1191عبد المالك مرتاض، حوار مع الدكتور عبد هللا الؽدامً أجراه جهاد فاضل عام   

 .111سلسلة النقد، الدار العربٌة، د.ت، صفحة 
2
 . 111نفسه، ص   
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حاجزا ٌحول دون التفكٌر بالمكوث، فتفرض الشفاهٌة أعرافها وإجراءاتها فً ؼقل الكاتب 

ة الكاتب وؼٌاب التعلم والتدوٌنقبل االصطدام بالصعوبات الموضوعٌة كندر
1

 . 

وخالل السنوات األخٌرة قفز السرد العربً الى صدارة اإلهتمام فالدراسات التً تناولته 

حدٌثا ال تقل عن الدراسات التً تناولت الشعر العربً القدٌم ،وكان الباحثون ٌنعوا الى أمر 

العربً القدٌم على الباحثٌن جلل فاتهم اإلهتمام به من قبل ولم ٌقتصر اإلهتمام بالسرد 

العرب دون سواهم فالمستعربٌن بدورهم أبدوا مثل هذا اإلهتمام بدلٌل أن مؤسسة "بروتا" 

التً تعنً باألدب العربً قدٌمة وحدٌثة أصدرت قبل عدة سنوات كتابا ضخما ساهم فٌه 

ربً أو مستعربون أجانب دارت أبحاثه حول هذا السرد وأهمٌته سواء فً إطار األدب الع

فً إطار األدب العالمً.
2

 

وتتفق هذه الدراسات العربٌة واألجنبٌة مجتمعة على أن الموروث الحكائً العربً ؼنً 

ومهم وٌستدعً المزٌد من الباحث، والدرس ومع أنه أثار االنتباه منذ عصر النهضة إال أن 

ً الفترة القرٌبة الدراسات التً تناولته ظلت قلٌلة ومحدودة الى عهد قرٌب الى أن نهض ف

الماضٌة باحثون أكفاء تخصصوا به، منهم الدكتور عبد هلل إبراهٌم من العراق والدكتور 

سعٌد ٌقطٌن من المؽرب، فأصدروا حوله دراسات كثٌرة قد التكون فً واقع أمرها سوى 

 مدخل الى عالم السرد الذي ال تقل أهمٌته عن الشعر العربً، ولعل مما أساء فً السابق الى

اإلهتمام بالسرد العربً القدٌم وعدم اٌالنه العناٌة التً ٌستحقها هو ما شاع فً األذهان من 

أن الشعر هو دٌوان العرب كما هو مجال عبقرٌتهم األول فما تركه العرب هو بالدرجة 

األولى الشعر وما عداه من األنواع والفنون ال ٌرقى للشعر .
3

 

 

 

 

 

                                                           
1
، جامعة 1161سبنمبر العدد  16حاتم الصكر، السرد العربً القدٌم م التراث ال النص، صحٌفة   

 .6ء، صصنعا
2
، 1111أفرٌل  1، الخمٌس 16111السرد العربً القدٌم، دٌوان آخر للعرب، صحٌفة الرٌاض، العدد   

 .11د ص 
3
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.  
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 المبحث الثاني: 

 نية السردية :مفهوم الب

مفهوم البنٌة : هً ترجمة لمجموعة من العالقات الموجودة بٌن عناصر مختلفة وعملٌات 

أولٌة تتمٌز فٌها بٌنها بالتنظٌم والتواصل بٌن عناصرها المختلفة.
1

 

وهذا المفهوم ٌتوقؾ على السٌاق بشكل واضح، فنجد نوع أول ٌستخدم فٌه البنٌة عن قصد، 

 ة حٌوٌة مهمة وسٌاق آخر تستخدم فٌه بطرٌقة عملٌة فحسب.ولهذا نقوم فٌه بوظٌف

صاحب قاموس السردٌات بأن البنٌة هً شبكة من  gerald princeٌرى جٌرالد برنس 

العالقات الخاصة بٌن المكونات العدٌدة وبٌن كل مكون على حدى والكل 
2

 

القات ومعنى ذلك نجد مثال الحكً ٌتألؾ من قصة وخطاب كانت بنٌة هً شبكة الع

 الموجودة بٌن القصة والخطاب والسرد وأٌضا الخطاب والسرد .

إن كلمة بنٌة تمكل فً أصلها معنى المجموع أو الكل المؤلؾ من عناصر متماسكة ٌتوقؾ 

كل منها على ماعداه وٌتحدد من خالل عالقته بما عداه، فهً نظام أو نسق من المعقولٌة 

نٌة هً صورة الشسء أو هٌكله أو التصمٌم الكلً التً تحدد الوحدة المادٌة للشًء، فالب

ٌربط أجزاءه فحسب، وإنما هً القانون الذي ٌفسر الشًء ومعقولٌته. 
3

 

                                                           
1
، 1191، 1صالح فضل: نظرٌة بنائٌة فً النقد األدبً، دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، لبنان، ط  

 .111ص
2
البنٌة السردٌة فً الرواٌة ،الناشر عن الدراسات والبحوث اإلنسانٌة  عبد المنعم زكرٌاء القاضً:  

 . 11، ص 1111، 1االجتماعٌة ،ط
3
أحمد مرشد: البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصر هللا، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،   

 . 11، ص 1111، 1بٌروت، ط 
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فهً نظام أو بناء نظري لألشٌاء، ٌسمح بشرح عالقتها الداخلٌة وتتؽٌر األثر المتبادل بٌن 

ه، فهً الشق هذه العالقات ، أي عنصر من عناصرها ال ٌمكن فهمه إال فً إطار عالقت

الكلً الذي ٌعطٌه مكانته الشق 
1

 

 مفهوم السردية :

ٌعنً السردٌة بانبساط القواعد الداخلٌة لألجناس األدبٌة واستخراج النظم التً تحكمها 

وتوجه أبنٌتها، وتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت بأنها نظام ؼنً وخصٌب بالبحث 

من راو ومروي ومروي له، ولما كانت  التجرٌبً ، وهً تبحث فً مكونات البنٌة السردٌة

بنٌة الخطاب السردي نسجا قوامه، تفاعل تلك المكونات أمكن التأكد على أن السردٌة هً 

المبحث النقدي، الذي ٌعنً بمظاهر الخطاب السردي أسلوب وبناء وداللة 
2
 . 

سردٌة والسردٌة خاصٌة معطاة شخص نمطا خطابٌا معٌنا ومنها ٌمكننا تمٌٌز الخطابات ال

من الخطابات ؼٌر السردٌة 
3
 . 

السردٌة بقوله :السردٌة هً مداهمة الالمتواصل المتقطع  rreimasوٌعرؾ ؼرٌماس 

للطرد المستمر فً حٌاة تارٌخ أو شخص أو الثقافة إذ نعمد الى تفكٌك وحدة هذه الحٌاة الى 

مرحلة اولى من مفاصل ممٌزة ... ضمنها التحوالت وٌسمح هذا بتحدٌد هذه الملفوظات فً 

حٌث هً ملفوظات فعل تصٌب ملفوظات حال فتؤثر فٌها
4
 . 

 مفهوم البنية السردية :

لقد تعرض مفهوم البنٌة السردٌة الذي هو قرٌن البنٌة الشعرٌة والبنٌة الدرامٌة فً العصر 

مرادفة  forsterالحدٌث الى مفاهٌم مختلفة وتٌارات متنوعة فالبنٌة السردٌة عند فورستر 

تعنً التعاقب والمنطق الحبكة والزمان  rollan parthللحبكة، وعند روالن بارت 

 odine mullerوالمنطق الحبكة والزمان والمنطق فً النص السردي، وعند أودٌن مولٌر 

                                                           
1
م نصر هللا، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، أحمد مرشد: البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌ  

 11، ص 1111، 1بٌروت، ط 
2
، 1111، 1عبد هللا إبراهٌم، موسوعة السرد العربً، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، ط  

 . 1ص
ٌوسؾ وؼلٌسً، الشعرٌات والسردٌات :قراءة اصطالحٌة فً الحدود والمفاهٌم، منشزرات مخبر  3

 . 11، ص 1111لعربً، جامعة منتوري قسنطٌنة،د.ط ، السرد ا
4
، 1111محمد ناصر العجٌمً، فً الخطاب السردي، نظرٌة ؼرٌماس، الدار العربٌة للكتاب، د ط،   

 .16ص
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تعنً الخروج عن التسجٌلٌة الى تؽلٌب أحد العناصر الزمنٌة أو المكانٌة على اآلخر، وعند 

التؽرٌب، وعند سائر البنٌوٌون تتخذ أشكاال متنوعة ومن ثم ال تكون هناك  الشكالنٌٌن تعنً

بنٌة واحدة ،بل هناك بنى سردٌة متعددة األنواع، وتختلؾ باختالؾ المادة المعالجة الفنٌة فً 

كل منها
1
 . 

والخالصة أن هناك بنٌة سردٌة عبارة عن مجموع الخصائص النوعٌة للتنوع السردي الذي 

فهناك بنٌة سردٌة روائٌة وهناك بنٌة درامٌة....، كما أن هناك بنى أخرى  تنتمً إلٌه،

لألنواع ؼٌر سردٌة كالبنٌة الشعرٌة وبنٌة المقال
2
. 

 

 

 أشكال السرد ومكوناته :

: ونقصد بها األركان األساسٌة التً ال ٌكون السرد من دونها، وٌمكن أن مكونات السرد

 أو هذه القنوات : ٌتناوب على تسمٌتها هذه الترسٌمات

 الراوي_ المروي_ المروي له .

 السارد_ المسرود _ المسرود له.

 المرسل_ الرسالة _ المرسل إلٌه.

: هو ذلك الشخص الذي ٌروي الحكاٌة أو ٌخبر عنها سواء كانت حقٌقٌة أو الراوي . أ

متخٌلة وال ٌشترط أن ٌكون اسما متعٌنا فقد ٌتراوى خلؾ صوت أو ضمٌر، ٌصوغ 

المروي بما فٌه من أحداث ووقائع. بواسطته
3

 

الراوي فً الحقٌقة هو أسلوب صٌاؼة أو بنٌة من بنٌات القص، شأنه شأن الشخصٌة 

والزمان والمكان وهو أسلوب تقدٌم المادة القصصٌة.
4

 

والراوي هو الشخص الذي ٌضع القصة ولٌس هو الكاتب بالضرورة فً التقلٌد األدبً، بل 

ومتلقاهاهو وسٌط بٌن األحداث 
1
 . 

                                                           
1
 .19عبد الرحٌم الكردي، البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة ،ص   

2
 11، السردٌة العربٌة بحث فً البنٌة السردٌة للموروث الحكائً العربً، دط، دت، صعبد هللا ابراهٌم  
. 

3
 .1عبد هللا إبراهٌم، موسوعة السرد العربً، ص  

4
 ، معلومات الطبع.11مٌساء سلٌمان ،البنٌة السردٌة فً كتاب اإلمتناع والمؤانسة، ص  
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لقد عاد السارد عنصرا قصصٌا متخٌال كسائر العناصر األخرى المكملة للمنجز المحكً، 

إال أن دوره ٌضاهٌها جمٌعا ،باعتباره الوسٌط الذي ٌعول علٌه المبدع فً تقدٌم شخصٌاته 

وهو بمثابة الصانع الوهمً لألثر السردي الفاعلة لهذا التلفظ
2
 . 

والراوي هو المرسل، ٌقوم بنقل الرواٌة الى المرسل إلٌه أو المتلقً، وهذا الراوي ماهو إال 

شخصٌة من ورق على حد تعبٌر بارث، وهو ٌختلؾ تماما عن الروائً الكاتب الذي هو 

شخصٌة من لحم ودم وخالق وذلك العالم التخٌلً الذي ٌتكون منه رواٌته، والروائً بطبٌعة 

أن ٌظهر ظهورا مباشرا فً بنٌة الرواسة وإنما سٌتستر خلؾ قناع  الحال ال ٌتوجب

 الراوي.

 وضائف الراوي:  . ب

أهم ما ٌنبؽً اإلنتباه إلٌه هو أن أهم وظٌفة من وظائؾ السارد فً جمٌع األعمال األدبٌة 

هً وظٌفة من وظائؾ السارد فً جمٌع األعمال األدبٌة هً وظٌفة السارد نفسها، فإن 

ٌعتري عرش القص والحكاٌة بؽض النظر عن الصورة اللؽوٌة التً  السارد هو الذي

ٌمارسها كفعل لؽوي ٌعتبر عن الحدٌث ولوال هذه الوظٌفة لما وجد العمل السردي من 

 أساسه، فهو أهم أسباب وجود الحكاٌة. 

لكن هذه الوظٌفة الحتمٌة لٌست الوحٌدة التً ٌتطلبها العمل السردي فال بد من وجود 

رى نذكر منها بعض الوظائؾ التً حملها السارد فً األعمال المدروسةوظائؾ أخ
3
 . 

: وفٌها ٌأخذ السارد على عاتقه التنظٌم الداخلً للخطاب القصصً، أو  الوظيفة التنسيقية 1

العمل السردي الذي ٌجب أن ٌتمتع بالتنسٌق من أجل استعاب ما ٌرٌد النص قوله بؽض 

أن ٌقدم ما ٌرٌد، قوله بصورة منظمة منسقة ،وال ٌمكن أن النظر عن أخالقٌة النص، فال بد 

ٌحدث هذا دون أن ٌقوم السارد بهذا الوظٌفة ،فٌقوم مثال: بالتذكٌر باألحداث أو استباقها أو 

ربطها بؽٌرها أو التألٌؾ بٌنها 
4

 

                                                                                                                                                                                     
1
 11لمؤانسة، صمٌساء سلٌمان ،البنٌة السردٌة فً كتاب اإلمتناع وا   
2
مصطفى بوجملٌن، ثنائٌة السارد والمسرود له فً كتاب فً نظرٌة الرواٌة لعبد الملك مرتاض، قراءة   

، 11مصطلحٌة مفهومٌة مجلة المخبر أبحاث فً اللؽة واألدب الجزائري، جامعة بسكرة الجزائر العدد 
 1، ص1111

3
 .111محمد عبد هللا ،السرد العربً، ص  

4
 نفسه، ص نفسها.  
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: وتبدوا هذه الوظٌفة على شكل إبالغ رسالة للمتلقً سواء كانت هذه  الوظيفة اإلبالغية 2

لرسالة الحكاٌة نفسها وتكثر هذه الوظٌفة فً القصص الرمزٌة ، التً ٌكتبها أورووٌت ا

على ألسنة الحٌوانات مثل: كلٌلة ودمنة البن المقفع، ومنطق الطٌر العقاد، وؼٌرها... وهذا 

ال ٌعنً أن هذه الوظٌفة مقتصرة على هذا النوع من القصص، بل إنها موجودة على صور 

نن األعمال القصصٌة األخرى.مختلفة فً كثٌر م
1

 

:هً وظٌفة فرعٌة ال تعد شرطها من شروط العملٌة السردٌة  الوظيفة اإلستشهادية 3

ولكنها ال تكاد تخلوا منها وتظهر هذه الوظٌفة حٌن ٌقوم السارد لمحاولة إثبات مصدره الذي 

استشهد معلوماته أو درجة دقة ذكرٌاته.
2

 

ذه الوظٌفة بتعطٌل السرد، ٌمكن السارد من اإلنتباه الى : وتتمثل ه الوظيفة التعليقية 4

بعض القضاٌا الجانبٌة كأن ٌتحدث عن قصة حب ثم ٌوقؾ سرده ألحداث القصة، وسٌطرد 

الى الحدٌث عن الحب نفسه كمظهر إنسانً، أو ؼٌر ذلك وٌمكن أن نطلق علٌه " الوظٌفة 

االسترادٌة"، من الناحٌة الشكلٌة
3

 

 : ج. المروي

ي أي الرواٌة نفسها التً تحتاج الى راو ومروي له أو الى مرسل ومرسل إلٌه، وأن المرو

الحكاٌة والسرد الذٌن هما طرفا ثنائٌة لدى اللسانٌٌن هما وجها المروي المتالزمات اللذان ال 

ٌمكن القول بوجود أحدهما دون آخر.
4

 

المروي هو كل ما ٌصدر عن الراوي، وٌنتظم لتشكٌل مجموع من األحداث ٌقترن 

بأشخاص، وٌؤطره فضاء من الزمان والمكان، وتعد الحكاٌة جوهر المروي والمركز الذي 

تتفاعل فٌه كل العناصر حوله.
5

 

ونستطٌع القول أن المروي هو موضوع السرد أو القصة.
6

 

                                                           
1
عبد هللا إبراهٌم، السردٌة العربٌة بحث فً البنٌة السردٌة للموروث الحكائً العربً، دط، دت، ص   

11 
2
 نفسه، الصفحة نفسها.  

3
 نفسه، نفسها.  

4
 .11عبد هللا إبراهٌم، السردٌة العربٌة ،بحث فً البنٌة السردٌة للموروث الحكائً العربً، دط، ص   

5
 9إبراهٌم، موسوعة السرد العربً، ص عبد هللا  

6
 1نفسه، ص  



 ماهية السرد والبنية السردية                          الفصل األول                                      
 

27 
 

من وعً مسبق لدى المؤلؾ، ثم ٌختار السارد والمروي أو المسرود ٌكون دائما ض

األسلوب األمثل بعرض وصفه رسالة لؽوٌة.
1

 

 د المروي له :

قد ٌكون المروي له كما ٌقول الدكتور عبد هللا إبراهٌم فً كتابه السردٌة اسما معٌنا ضمن 

 البنٌة السردٌة، وقد ٌكون كذلك األمر شخصٌة من ورق كالراوي، وقد ٌكون كائنا مجهوال

أو متخٌال.
2

 

 أشكال السرد: 

بعد أن تطرقنا الى مكونات السرد من الراوي والمروي له سوؾ نذهب بالحدٌث عن أشكال 

 السرد وهً كاآلتً:

 أ السرد التابع: 

السرد الذي ٌقوم فٌه الراوي بذكر أحداث حدثت من قبل زمن السرد، بأن ٌروي أحداثا  هو

ماضٌة بعد وقوعها، وهذا هو النمط التقلٌدي للسرد بصٌؽة الماضً، وهو النوع األكثر 

 انتشارا على اإلطالق.

ً فهذا السرد هو النوع الشائع فً أسالٌب السرد التلقائٌة التً حافظت علٌه السردٌات ف

كتابة القصة فً جمٌع األماكن التً أنتجت مثل هذا السرد الذي ٌزودنا بالبعد الحكائً، ألن 

األشكال األخرى تكاد تمحو بهذا البعد الى أشكال تعبٌرٌة قد تقتضً القصة عن مسارها 

أحٌانا.
3

 

 ب السرد المتقدم: 

ال السرد ندرة وهو سرد استطالعً وؼالبا ما ٌكون بصٌؽة المستقبل، وهو من أكثر أشك

فً تارٌخ األدب، كان ٌقول السارد، سأقابل الرئٌس وسأعرفه بقدراتً الخاصة، سأجعله 

ٌعرؾ من أنا وكٌؾ ٌكون اإلخالص مقترنا باإلنجاز، سأستحوذ على ثقته وٌنبؽً الحذر 

من أنه لٌس جمٌع ما ٌروى ٌمكن أن ٌكون صالحا للتمثٌل، على هذا النوع من السرد، 

العلمً تقوم على توهم أحداث تجري فً المستقبل، فقد ٌسرد السارد أحداثا،  فقصص الخٌال

                                                           
1
 . 11نفسه، ص  

2
 . 11عبد هللا إبراهٌم، السردٌة العربٌة ،بحث فً البنٌة السردٌة للموروث الحكائً العربً، دط، ص   

3
 . 119محمد عبد هللا ،السرد العربً، ص  
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وقعت فً القرن الرابع والعشرٌن، وهو زمن استباقً من حٌث الكٌنونة الزمانٌة وأحداث لم 

تقع بعد، ولكن نوع السرد فٌه ؼالبا ماٌكون من نوع السرد التابع، ألنه ٌروي كما لو كانت 

عل أو أنها تقع فً زمن السرد نفسه.األحداث قد وقعت بالف
1

 

 ج السرد اآلتً:

هو سرد ٌصاغ بصٌؽة الحاضر معاصر لزمن الحكاٌة المسرودة، أي أن أحداث الحكاٌة 

وعملٌة السرد تدوران فً وقت واحد، كان ٌصؾ السارد حدٌثا ٌدور فً تلك اللحظة ثم 

الشخصٌات كأن ٌكون  ٌترك الحدث لٌتحدث بأسلوب السرد التابع من حدث متعلق بإحدى

المدار السردي الرئٌسً الذي ٌقوم به لٌقول لنا أن هذا الشخص اآلن من كبار المحسنٌن 

الداعمٌن لجمعٌة رعاٌة األٌتام مثال.
2

 

كما ٌمكن أن ٌمر الراوي من السرد التابع الى سرد آنً بالتقلٌل التدرٌجً فً الدٌمومة 

 ٌؽة المالً والسرد الملفوظ بصٌؽة الحاضر .الزمنٌة الفاصلة بٌن الحكاٌة الملفوظة بص

والسرد اآلنً على هذا من أكثر أنواع السرد بساطة وبعدا عن التعقٌد، سبب ما ٌبدو فً من 

تطابق بٌن الحكاٌة والسرد إن كان هذا التطابق ٌمكن أن ٌرد فً اتجاهٌن مختلفٌن: سرد 

مثل فً مخاطبة الشخصٌة ٌرجح كفة الحكاٌة على كفة السرد، وسرد ٌت حوادث ال ؼٌر

نفسها على صورة منولوجٌة
3
 . 

 د السرد المدرج في ثنائية الزمن الحكائي:

وهو أكثر أنواع السرد تعقٌدا، ألنه ٌنبثق من أطراؾ عدٌدة، أكثر ما ٌظهر فً الرواٌات 

القائمة على تبادل الرسائل بٌن شخوص العمل السردي، إذ تكون الرسالة الوقت نفسه 

د وعنصرا فً العقدة بمعنى أن الرسالة تكون ذات قٌمة إنجازٌة كوسٌلة من وسٌطا للسر

وسائل التأثٌر فً المرسل إلٌه.
4

 

 أسالٌب السرد :

 توجد فً السرد العربً أسالٌب متنوعة: 

                                                           
1
 .111محمد عبد هللا ،السرد العربً، ص   

2
 . 111المرجع نفسه، ص  

3
 .111محمد عبد هللا، السرد العربً، ص  

4
 .111المرجع نفسه، ص   
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 األسلوب الدرامً -1

 األسلوب الؽنائً. -1

 األسلوب السٌنٌمائً. -1

فً هذا األسلوب ٌسٌطر اإلٌقاع بمستوٌاته المتعددة من زمنٌة ومكانٌة  : األسلوب الدرامي

 منتظمة ثم ٌعقبه فً األهمٌة المنظور ثم تأتً بعده المادة.

: أما فً هذا األسلوب تصبح الؽلبة فٌه للمادة المقدمة فً السرد حٌث تشتق األسلوب الغنائي

 ها فً األهمٌة المنظور واإلٌقاع.أجزائها فً نمط أحادي ٌخلوا من توتر الصراع ثم ٌعقب

: وٌفرض المنظور سٌادته ما سواه من ثنائٌة وٌأتً بعده فً األهمٌة  األسلوب السينيمائي

اإلٌقاع والمادة ومع أنه ال ٌوجد حدود فاصلة قاطعة بٌن هذه األسالٌب، إذ تتدخل بعض 

قراءة نقدٌة الى أخرى عناصرها فً الكثٌر من األحٌان وٌختلؾ تقدٌر األهمٌة المهٌمنة من 

مما ٌجعل التصنٌؾ ؼٌر مانع بالمفهوم المنطقً
1
 . 

وقد ظهرت هذه األسالٌب فً اإلنتاج الروائً العربً، حٌث تتضمن كل رواٌة قدرا من هذه 

 األسالٌب الدرامٌة والؽنائٌة والسٌنٌمائٌة .

 المبحث الثالث:

 السرديات عند سعيد يقطين :

ل سعٌد ٌقطٌن طرحها تستدعً أوال وقبل كل شًء الوعً إن مختلؾ القضاٌا التً حاو

بضرورة البحث العلمً، وٌبدوا أنه بدون هذا الوعً ال ٌمكن إعادة التفكٌر فً السرد 

العربً، وال فً مختلؾ ما ٌتصل به من إشكاالت عامة أو خاصة، تظهر بٌن الفنٌة 

لعربً أو بعض تجلٌاته، واألخرى دراسات عربٌة جدٌدة على صعٌد المنهج تتصل بالسرد ا

 كما أن هناك مقاالت تبٌن اإلهتمام ذاته:

لكن ٌالحظ أن التجدٌد على الصعٌد المنهجً ال ٌعنً دائما تقدٌم مقترحات عملٌة للقراءة 

السردٌة المالئمة مادامت ال تقطع جذرٌا مع التصورات التقلٌدٌة لألدب
2
 . 

                                                           
1
صالح فضل، أسالٌب السرد فً الرواٌة العربٌة، دار المحبة للطباعة والنشر والتوزٌع، دمشق،   

 .11، ص 1111
2
، 1111، 1سعٌد ٌقطٌن، السرد العربً، مفاهٌم وتجلٌات، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط  

 .91 ص
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ٌرى سعٌد ٌقطٌن أن هناك عوائق موضوعٌة وذاتٌة تحول دون التطور فً إنجاز المطلوب 

والمبتؽى، وال بد من العمل على تجاوز كل العوائق بالحوار والنقاش الضروري لتحقٌق 

الؽاٌات والمقاصد المتوخاة ،وفً هذا النطاق ٌرى أن المفهوم الجدٌد الذي ٌتحدث عنه 

عٌبا باعتباره مفهوما جامعا ،وٌكفً اإلنتباه الى عناوٌن الكتب."السرد العربً" مازال ص
1

 

إن الحدٌث ماٌزال ٌتم عن "النص القرائً" و"القصص العربً" و "الموروث السردي" 

ولٌس العلم أو اإلختصاص الذي ٌهتم بالسرد، إنه لٌس اإلختالؾ الذي ٌتم عن رؤٌات 

ات جدٌدة ولكن بتصورات تقلٌدٌة .جدٌدة ولكنه اإلطار الذي ٌبٌن أنه ٌتعامل بادو
2

 

ٌرى أٌضا من جهة أنه ال ٌمكن أن ٌدرس السرد العربً كما درس الشعر العربً، سواء 

 على صعٌد الرؤٌة أو التصور، ال بد له من عدة جدٌدة، ومن تصور منها جٌة جدٌدة.

ال وما ٌستجٌب لهذا األمر ٌوضح من خالل "السردٌات" كاختصاص عملً ٌهتم بالسرد، 

ٌعنً ذلك أنه ال ٌرى ضرورة وأهمٌة للنظرٌات السردٌة األخرى فً اقتحام مجال السرد 

العربً، بل على العكس ٌدعوا الى ممارسة اإلختٌار المنهجً، وحرٌة األخذ بما ٌتناسب 

وأسئلة الباحث والدارس.
3

 

سئلة التً وحٌن ٌلح على "السردٌات" فإنه ٌرى أنها اإلطار الذي ٌمكنه من اإلجابة عن األ

تطرح والتً ٌمكن طرحها، بصدد السرد، ما دامت تتصل بقضاٌا األنواع السردٌة أو 

التارٌخ السرد المعرفً،أو ماشاكل هذا من القضاٌا التً ترتبط بالنظرٌة األدبٌة ،والتً 

 ٌمكن اإلجابة عنها من خالل كتاباته وهً كاآلتً:

 الوصف العلمي ) الجزئي والدقيق( :  .1

والذي تتٌح له بإمكانٌة الوصول الى معرفة تشكالت وتمظهرات السرد العربً المختلفة 

،والوقوؾ على الخصائص والممٌزات والبنٌات المتعددة التً تجسد من خاللها العمل 

السردي
4
. 

 التنصيف: .2

                                                           
1
 المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.  

2
، 1111، 1سعٌد ٌقطٌن، السرد العربً، مفاهٌم وتجلٌات، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط  

 . 91ص 
3
 .91المرجع نفسه، ص   

4
 .91سعٌد ٌقطٌن ،السرد العربً،مفاهٌم وتجلٌات، ص  
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ال ٌقؾ الوصؾ العلمً عن حدود الكشؾ عن السرد العربً، وأهم تجلٌاته وخصائصه بل  

ممارسة التصنٌؾ، حٌث ٌفرض علٌنا نظرٌة األجناس ومسائلة األنواع نفسها ،  ٌفتح آفاق

وذلك بأن أهم التصورات المشكلة لدٌه عن األجناس األدبٌة العربٌة ما ٌزال فٌها ٌستعرض 

نتائج النظرٌات العربٌة، دون مراعاة طبٌعة النص العربً األدبً أو الثقافً، ٌتجاوز 

ه الظاهرة السردٌة العربٌة فً تجلٌاتها المتعددة، وفً الوصؾ والتصنٌؾ حدود معانٌ

تنوٌعاتها الى مالمستها فً أفق تطورها التارٌخً، وعالقاتها بأنواع السرد األخرى التً 

أنتجت خارج الفضاء العربً، ومن حسن الحظ أن االهتمام بالسرد العربً جاء بعٌدا عن 

التصورات التقلٌدٌة للشعراء
1
. 

عامل مع السرد وفق هذا األفق الجدٌد، فإنه ٌرى أنه سٌدفعه الى انجاز ٌرى أٌضا حٌن ٌت

قراءات جدٌدة ،لٌس فقط التجلٌات السردٌة العربٌة المختلفة، ولكن لكل أشكال اإلبداع 

العربً، بما فٌها الشعراء إذ ما أحسنا استشهاد الجوانب المختلفة التً ٌحاول ترتٌبها، سواء 

صور أو المنهج على مستوى الرؤٌة أو الت
2
 . 

إضافة الى ذلك ٌرى أنه ال ٌمكنه أن ٌتوقؾ فحسب عند حدود الجوانب الوصفٌة والتصنٌفٌة 

أو التارٌخٌة أو المقارنة إذ ال بد من اإلتصال باألبعاد الداللٌة والتأوٌلٌة المختلفة، وٌسمح 

لعربً، وخاصة هذا الصعٌد النظري باالنفتاح على علوم انسانٌة أخرى فً معالجة السرد ا

األنثروبولوجٌا التً تساعد على الكشؾ على العدٌد من الزواٌا المضمرة فً البنٌات الذهنٌة 

العربٌة ومشاكل هذا من العوالم التً ماتزال تستدعً من البحث فً مختلؾ ما ٌتمٌز به 

تارٌخنا الحضاري والفكري، والتً لم ٌقتحمها بعد بما ٌتالءم وحاجٌاته المعرفٌة لكل 

 المجال العربً بوجه عام، وفً مختلؾ مستوٌاته وتواجٌه .

حفل التراث القصصً عند العرب ٌفٌض زاخرا من السردٌات، تعددت أشكالها ،وتنوعت 

نماذجها واستعصى فً كثٌر من األحٌان حصرها وتحدٌدها، مما ٌجعل محاوالت تصنٌفها 

ح عند "محمد ؼنٌمً هالل" تتفاوت بٌن النقاد، فمنهم من صنفها بحسب أصلها، كما ٌتض

                                                           
1
 .91المرجع نفسه، ص   

2
 99مفاهٌم وتجلٌات، ص سعٌد ٌقطٌن ،السرد العربً،  
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الذي قسمها الى قصص "مترجم دخٌل" استشهد علٌه بحكاٌات كلٌلة ودمنة و ألؾ لٌلة ولٌلة 

وقصص عربً أصٌل ٌمثل له  بالمقامات ورسالة الؽفران وحً بن ٌقضان .
1

 

فً حٌن تتبع بعض النقاد مثل محمود صالح لظهور األنواع السردٌة بحسب العصور 

من قصص الجاهلٌة، قصص السمر، والقصص التارٌخٌة، وقصص أٌام األدبٌة ،فذكر 

العرب، وقصص الحب، وقصص الحٌوان وقصص الجن وتوقؾ فً عصر اإلسالم عند 

قصص الوعظ والتذكٌر الدٌنً التً أكد استمرارها فً العصر األموي، فً حٌن استرسل 

زلٌة والنوادر فً عرض األنواع القصص فً العصر العباسً فنذكر منها القصص اله

القصص الفكاهٌة ،و قصص الحب، وقصص الحٌوان، وقصص الجن، وقصص العالم 

العلوي .
2

 

بٌنما صنؾ نقاد آخرون هذه السردٌات بحسب وسٌلة نقلها ،فقسمها محمد رجب البخار الى 

قصص شفاهٌة،ممثلة فً الحكاٌات والرواٌات الشعبٌة والنوادر والمالحم والسٌر والقصص 

ن فً كل من قصص الحٌوان، والنوادر والمقامات، وقصص العالم اآلخر، كتابٌة بد

والقصص الفلسفً واإلجتماعً
3

   . 

كما مال بعض النقاد الى تقسٌمها بحسب طول العمل األدنى وقصره، فرأى ناصر الوافً 

أن منها السردٌات القصٌرة: مثل الخبر القصصً، والنادرة، والحدٌث والحكاٌة، ومنها 

ت الطوٌلة كاألخبار التارٌخٌة األسطورٌة ،والسٌرة النبوٌة، والسٌرة الذاتٌة، السردٌا

باإلضافة الى وجود سردٌات مختلطة تراوح بٌن الطول والقصر، ومنها كلٌلة ودمنة وألؾ 

لٌلة ولٌلة.
4

 

                                                           
1
 111، ص 1111ٌنظر محمد ؼنٌمً هالل، النقد األدبً الحدٌث، نهضة مصر القاهرة ،  

2
، الصفحة 1111ٌنظر: مصالح حمود ،فنون النثر فً األدب العباسً ،وزارة الثقافة ، األردن عمان ،  

 111و  111
3
الى الكتابٌة، دار العروبٌة الكوٌت، الطبعة  ٌنظر: محمد رجب النجار، النثر العربً القدٌم من الشفاهٌة  

 . 111الى  111م، الصفحة 1111ه، 1111الثانٌة 
4
ٌنظر: ناصر الموافً، القصة العربٌة، عصر اإلبداع دراسة للسرد القصصً فً العرب الرابع   

 .11الى  11م الصفحة 1111 1111الهجري، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الثالثة، 
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ؼٌر أن أوضح التصنٌفات وأقربها الى المنهجٌة النقدٌة إنما تمثلت فً تقسٌم السردٌات 

قدٌمة بحسب الموضوع والشكل، وهو التقسٌم األكثر شٌوعاالعربٌة ال
1

، وإن انتقده بعض  

الباحثٌن.
2

 

 أهم أنواع السردية القديمة : 

 وانطالقا من هذا التصنٌؾ ٌمكن تحدٌد ٌمكن تحدٌد أهم األنواع السردٌة القدٌمة فٌما ٌلً:

 األساطير والخرافات : .1

(، )إسعاؾ ونائلة(، )ربٌبة الجان(، وؼٌرها من مثل قصة )طسم وجدٌس(، )مصرع الزباء

األساطٌر والخرافات المبثوقة قً كثٌر من المصادر األدبٌة والتارٌخٌة مثل: السٌرة النبوٌة 

البن هشام، والحٌوان للجاحظ، ومروج الذهب المسعودي، وقصص العرب لمحمد جادال 

 مولى وآخرٌن.

 القصص الديني : .2

 ه وؼٌرها..119ه وعرائس المجالس للثعلبً ت 111ت  مثل قصص األنبٌاء للكسائً

 قصص الحيوان : .3

ه، ورسالة تداعً  111منها كلٌلة ودمنة إلبن المقفع، والنمر والثعلب لسهل بن هارون ت

ه، ورسالة الصاهل والشاجح ألنً العالء المعري، 1الحٌوان على اإلنسان، إلخوان الصفاق 

ه، وكشؾ 161تباع، إلبن ظفر الصقلً ت وسلوان المطاع فً عدوان فً عدوان األ

ه ،وفاكهة 691األسرار عن حكم األطٌار واألزهار، للشٌخ عز الدٌن بن عبد السالم، ت 

 ه . 911الخلفاء ومفاكهة الطرفاء إلبن عرٌشاه ت 

 القصص العاطفي : .4

مثل قصة مضاض الجراهمً وابنة عمه مً وقصة مجنون لٌلى، وقٌس ولبنى، وجمٌل 

ؼٌرها من القصص التً خلت بها الدواوٌن الشعٌن وكتب التراث مثل عٌون وبثٌنة، و

                                                           
1
ٌنظر على المثال: محمد ٌوسؾ نجم القصة فً األدب العربً الحدٌث، منشورات المكتبة األهلٌة   

 .11، الصفحة 1161،بٌروت، الطبعة الثانٌة ، 
2
ٌنظر على سبٌل المثال: عبد الحمٌد إبراهٌم، الوسطٌة العربٌة مذهب وتطبٌق، دار المعارؾ، القاهرة   

 .111م، الصفحة 1111ه، 1116
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ه، واألؼانً البن الفرج األسقهانً،  119األخبار إلبن قتبة والعقد الفرٌد إلبن عبد ربو ت

 وزهر اآلداب وؼٌرها.

 المقامات:  .5

ه  111ه، والسٌوطً  119مثل مقامات كل من الهمذانً، والحرٌري، والزمخشري، ت 

 هم.وؼٌر

 القصص الخيالي : .6

كرسالة التوابه والزوابع البن شهٌد، والؽفران ألبً العالء المعري، وألؾ لٌلة ولٌلة 

 وؼٌرها.....

 القصص الفلسفي : .7

 ه، ورسالة حً بن ٌقضان إلبن طفٌل وؼٌرها.... 111كرسالة الطٌر للؽزالً ت 

 

 

 السير الشعبية:  .8

بن دي ٌزن، واألمٌرة ذات المهمة، وبنً مثل سٌرة كل من عنترة، وحمزة العرب، وسٌؾ 

 هالل، والظاهر بٌرس وؼٌرها.....

 النوادر والحكايات الفكاهية : .9

( وجمع الجواهر فً 111مثل كتاب البخالء للجاحظ، ونثر الدرر ألبً سعٌد )ألبً ت 

ه، وربٌع  111الملح والنوادر الحصري، والتطفل وحكاٌات الطفٌلٌن للخطٌب البؽدادي ت 

ه  111ار وفصوص األخبار للزمخشري، وأخبار الحمقى والمؽفلٌن إلبن الجوزي ت األبر

 ونوادر جحا مجهول المؤلؾ وؼٌرها...

ونظرا لضخامة هذا الموروث السردي، وصعوبة متابعة الحركة النقدٌة حول نماذج جمٌع 

 أنواعه فقد اقتصر هذا البحث على تخٌٌر نماذج معٌنة من بعض األنواع السردٌة مع

مراعاى أن تكون هذه النصوص المختارة من السردٌات الكتابٌة التً مثلت األدب الرسمً 

ولٌس الشعبً، والتً شملت أهمٌة فً تارٌخ تطور السرد العربً القدٌم، بما امتازت به من 

 إبداع فنً وتجدٌد سردي.
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 تداخل الشعر بالسرد:

إن العالقة بٌن الشعر والسرد فً حال عدم تعٌٌنها على هذا الوجه تكون محمولة على وجه 

آخر، مفاده ٌكون الشعر أصال لكل أشكال الكتابة األدبٌة التً ال تعد وأن تكون أسالٌب أقل 

بالؼة وتمٌٌزا منه، أي الشعر وٌكون الناتج استقالل الشعر عن النثر، أو ٌكون الثانً شكال 

كالم أدنى مرتبة من األول، وٌكون السرد عامال مشتركا بٌنهما، ومادة لهما معا، إن من ال

السرد كما ٌتصوره جٌرارخبٌت ٌحوي على الحدٌث القصصً أو التارٌخً على أساس 

المتن الحكائً الذي ٌمثل صور الحقٌقة التارٌخٌة، أو صورة الحقٌقة القصصٌة التً ٌنشئها 

لى أساس المنى الحكائً الذي ٌمثل صورة تلك الحقٌقة المتصرؾ المؤلؾ فنا وإبداعا، أو ع

فٌها وعلٌه فهو فعل القص سواء تعلق بالشعر، أم تعلق بؽٌره، وفٌه السرد ٌقوم الشاعر 

بدور الراوي الذي ٌمثل فٌه موضوع التلفظ الوحٌد، المحتكر للخطاب دون أن ٌتخلى عنه 

لفائدة أي شخصٌة أخرى
1

أولٌا للنمط السردي  . وهو ماٌراه تعرٌفا
2
 . 

والحق أن الراوي لٌس موضوع التلفظ مطلقا، وإنما قد ٌكون كذلك، كما ٌكون مرسال ٌمرر 

رسالة ما لؽٌره من المتلقٌن المعنٌٌن أو االفتراضٌٌن، قد ٌساعده فً تبلٌؽها بعض 

ا شخصٌات القصة، وكان الراوي السارد الشاعر فً هذا المقام ٌسرد ما خصه أو ٌسرد م

خص ؼٌره فً البناء القصصً متكامل العناصر، وهو ما ٌؤدي صفة اإلختبار وٌضع 

موضوع السرد من خالل الحدٌث الدرامً، وذلك جٌرارجنٌت أن المادة األساسٌة ألنواع 

الشعر األخرى هً األحداث 
3

،بوصفها أساس الفعل السردي رابطا بٌنهما، بوصفها مكونا  

بٌن القالب الشعري الذي ٌحملها، وهو ما ٌعزز الرؤٌة من مكونات اإلخبار القصصً، و

 المقدمة فً هذا المقام.

                                                           
1
جٌرار جنٌت: مدخل الى النص الجامع ،ترجمة: عبد العزٌز شبٌل حمادي صمود، المجل األعطى   

 .11، ص 1111للثقافة، القاهرة ،
2
 .11جٌرار جنٌت: مدخل الى النص الجامع، ص   

3
 .11المرجع السابق ص  
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وفً التجربة العربٌة جرى محمد مفتاح على تأكٌد ،،،السرد فً الشعر، ذلك أن كل نص 

شعري هو حكاٌة أي رسالة تحكً صٌرورة الذات
1

وربط هذه الفكرة بعوامل ؼرٌماس،  

 لنص الشعري.نظرا لدورهم المهم فً تشكٌل بنٌة ا

وٌؤكد تودورؾ فً مقاله" مقوالت الحكً األدبً" وكتابه قواعد الدٌكامٌرون "الشعرٌة"، 

تمٌٌز توماتشوفسكً بٌن المتن الحكائً بوصفه نظام األحداث والمبنى الحكائً بوصفه نظام 

 الخطاب.

وأن كل عمل حكائً ٌنطلق من متتالٌات سردٌة أساسٌة تقضً الى المقطع، وهو أصؽر 

وحدة سردٌة، وٌتكون المقطع بدوره من مجموعة من الجمل السردٌة، والجملة السردٌة 

 تمثل الملفوظ الذي ال ٌتجزأ وٌتكون من مسند ومسند إلٌه، وٌتماثل الوظٌفة عند بروب.

وترتبط الجمل السردٌة فٌما بٌنها بعالقة منطقٌة )سببٌة( أو عالقة استتباع )تتابع األحداث( 

 ملة السبب بالجملة النتٌجة.التً تربط الج

وتحدد أسماء األعالم الشخصٌات والنعوت )الصفات(، وهذه الصفات تنقسم الى حاالت 

وخصائص أو سمات متمٌزة
2
 . 

حاالت مثل سعٌد، ؼٌر سعٌد، خصائص مثل: فضائل، عٌوب، واألفعال فشل األحداث، 

وهناك ثالثة أنواع من األفعال، أفعال تعدل الوظٌفة وأخرى تقترؾ، وأخرى تعاقب، 

صنع 1والجملة السردٌة تكون واحدة من 
3
 : 

 وهً األحداث التً وقعت فعال.  indicativeالصٌؽة اإلخبارٌة:  .1

 إرادة جماعٌة قانون جمعً. obligatoireاإللزامٌة:  الصٌؽة .1

 ما ترٌد الشخصٌة حدوثه. obative صٌؽة التمنً: .1

 إذا فعلت كذا سافعل كذا. londitionnelالصٌؽة الشرطٌة:  .1

فً حالة معٌنة سٌحدث.prédicative الصٌؽة التنبؤٌة: .1
4

 

                                                           
1
والنشر،  ٌنظر: محمد مفتاح: تجلٌل الخطاب الشعري استراتٌجٌة التناص، دار التبوٌر للطباعة  

 بٌروت، لبنان، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المؽرب، دت ط، 
2
عبد الفتاح الحجمري، التخٌل وبناء الخطاب فً الرواٌة العربٌة، المدارس، الدار البٌضاء المؽرب،   
 .1، ص1111، سنة 1ط
3
 .11، ص1119ً ، لبنان، جانف1خلٌل رزق: التحوالت الحبكة، مؤسسة اإلستشراق بٌروت، ط  

4
 .11، ص 1119، لبنان، جانفً 1خلٌل رزق: التحوالت الحبكة، مؤسسة اإلستشراق بٌروت، ط  
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ً حد ذاته، والحكاٌة و. المقطع: هو نظام كامل من الجمل السردٌة وٌشكل حكاٌة بسٌطة ف

ٌجب أن تحتوي على مقطع واحد على األقل، وٌمكنها أن تشمل عدة مقاطع، ومن أنواعه 

التضمٌن أو التسلسل أو التناوب.
1

 

ثم "تقسٌم تودورؾ" قضاٌا تحلٌل النص األدبً الى ثالث مظاهر،المظهر الداللً، المظهر 

 اللفظً التركٌبً.

المظهر الداللً: 1
2

أو أؼراض النص األدبً، وٌتحدث ذلك بدراسة   les thensهو سٌمات 

 الكٌفٌة التً ٌدل بها نص من النصوص، وعلى ماٌدل.

المظهر اللفظً: 1
3
 هو المكون األساسً للنص األدبً، وٌعنً بكٌفٌة تقدٌم الرسالة اللفظٌة 

 كما ٌمٌز "توردوؾ" بٌن ثالثة أنماط من الخصائص التً تنقلنا من الخطاب الى التخٌل،

الصٌؽة الزمن تتصل بالعالقة بٌن خطتٌن زمنٌتٌن، خط الخطاب التحلٌلً،وٌتجلى بواسطة 

التسلسل الخطً للحروؾ الصفحة أو صفحات الكتاب، وخط العالم التخٌلً وهو أشد تعقٌد 

 تعقٌدا ألنه ؼٌر مقٌد بتسلسل معٌن.

ع ونوعٌة هذه أما مقولة الرؤٌة فتمثل وجهة النظر التً نالحظ منها )حسبها( الموضو

 المالحظة،الصحة،الخطأ ،الجزء، الكل،القرب ، البعد.

المظهر التركٌبً: 1
4
 وٌعنً بمظاهر التنظٌم النصً، وٌخضع هذا النظام، حسب تودورؾ: 

أما المبدأ السببٌة، بإدراجها ضمن زمنً معٌن، وأما ٌعرض دون اعتبار زمنً، وٌسمى 

 لنظام الثانً بالنظام الكافً.النظام األول بالنظام الزمنً المنطقً، وا

النظام المنطقً الزمنً:وٌفهم عادة بعالقة اإلستتباع أو السببٌة ارتباط وثٌق  - أ

 بالزمنٌة، وأن السببٌة تكون المبنً الحكائً أما الزمنٌة فتكون الحكاٌة.

مثال:" هات الملك ثم ماتت الملكة " حكاٌة . و"مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا علٌه" مبنً 

 حكائً.

                                                           
1
 .11المرجع نفسه الصفحة   

2
، 1ٌنظر تودورؾ الشعرٌة ترجمة شكري المبحوث، ورجاء سالمة، دار طوبقال الدار البٌضاء، ط  

 .11، ص1111المؽرب 
3
 .11المرجع نفسه، ص   

4
 .19نفسه، ص  المرجع  
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النظام المكانً: األعمال المنظمة وفق هذا النظام ال تسمى فً العادة قصصا، ألن  - ب

العالقة المنطقٌة فً هذا النظام ال ٌعطً لها أي اعتبار،وإنما تنظم القصص من 

 خالل انتظام العناصر المكانٌة، فمن الممكن أن تخضع قصة بكاملها الى هذا النظام.

أن األدب الٌوم ٌتجه نحو قصص من نوع مكانً وزمنً على حساب  وٌرى تودورؾ

السببٌة وخاصة كتاب الرواٌة الجدٌدة
1
. 

نعٌمة "جٌرارجٌنت" نظامٌا سردٌا شامال فً كتابه "خطاب الحكاٌة"
2

discours du recit  

 ،1111سنة 

بمعنى الملفوظ السردي، وهو الخطاب الشفوي أو الخطً الذي تتعهد أن ٌخبر  الحكً 1

 حدثا أو سلسلة من األحداث.

 الحكً بمعنى تتابع األحداث واقعٌة أو خٌالٌة. 1

 الحكً بمعنى الحدث الكالمً أو الفعل السردي. 1

 أبعاد : 1للعمل السردي 

 ي.وهً المدلول أو المضمون السرد histoireالحكاٌة  1

 وهً الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص السردي بذاته. récitالحكً القصة  1

 الفعل السردي المنتج: warrationالسرد: 

 lesٌعتمد جٌنات المقوالت الثالث لتودورؾ الذي حددها فً كتابه الحكً األدبً وهً 

catégories du récit. 

 الزمن: وجهاته )المظهر( الصٌؽة.

، والصٌؽة بٌنما ٌتفق معه فً مقولة الزمن aspectورؾ فً المظهر الجهة وٌختلؾ مع تود

 دون تعدٌل.

 lالزمن: دراسة تهتم بالعالقات بٌن الحكً والحكائٌة وتندرج تحت الترتٌب الزمنً  1

ordre teuporal. 

                                                           
1
، 1ٌنظر تودورؾ الشعرٌة ترجمة شكري المبحوث، ورجاء سالمة، دار طوبقال الدار البٌضاء، ط  

 11، ص1111المؽرب 
2
جٌرارجنٌت، خطاب الحكاٌة، ترجمة محمد معهم عبد الجلٌل األردي وعمر الحلى، منشورات   

 .11، ص1111االختالؾ، الجزائر 
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تكرار الحدث فً القصة  la fréquenceدراسة السرعة والتواتر  la duréeوالمدة 

 الواحدة.

 laوٌدرس فٌها كٌفٌات التمثٌل السردي وتنقسم الى: المسافة la mode 1صٌؽةال 1

distance وٌتمٌز فٌها حكً األحداث )قصة( األحداث ،récit dévenement 
1

 

 : وتشمل على ثالثة أنواع من الخطاب:  récit des parolesوقصة األقوال 

 ب الداخلً المسرود.أ_ الخطاب المسرود أو المحكً ٌسمى بقص األفكار أو الخطا

ب_ الخطاب المنقول "ؼٌر المباشر" المحول باألسلوب ؼٌر المباشر" مثل قلت ألمً إنه لم 

ٌكن لً بد من الزواج من ألبرٌت" عكس الخطاب المصرح به ب: " أعتقد أنه لم ٌكن لً ٌد 

 من الزواج من ألبرٌت".

 ج_ والخطاب المحكً المباشر.

وهو الرؤٌة أو وجهات النظر،وٌسمٌه جٌنات ب: التبئٌر  perspectiveالمنظور:  1

focalisation . 

 الحكاٌة ؼٌر الئارة أو درجة الصفر، الرؤٌة من الخلؾ.

 الراوي العلٌم: الراوي، الشخصٌة.

 القصة )الحكاٌة ( المثابرة أو ذات التبئٌر الداخلً: الرؤٌة مع الراوي: الشخصٌة.

 لرواٌة من الخارج .الحكاٌة ذات التبئٌر الخارجً: ا

الراوي ؼٌر العلٌم: الراوي الشخصٌة
2
 . 

الصوت وٌدرس وٌدرس من خالله األنواع السردٌة ومستوٌات الحكاٌة والسارد وعالقته 

 بالحكاٌة.

 زمن السرد: ٌرد جٌرارجٌنت اربعة أنواع من السرد، حسب الوضعٌة الزمنٌة للقصة: 

: وهو الموقع الكالمً للحكاٌة بصٌؽة  la narration ultérieure السرد االحق  1

 الماضً.

                                                           
1
جمة محمد معهم عبد الجلٌل األردي وعمر الحلى، منشورات جٌراجنٌت، خطاب الحكاٌة، تر  

 .111، ص 1111االختالؾ، الجزائر 
2
 .111ٌنظر: جٌراجنٌت، خطاب الحكاٌة، ص   
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وهو الحكاٌة بصٌؽة المستقبل بصٌؽة  la narration antérieureالسرد السابق  1

 المستقبل عموما، ولكن ال شًء ٌمنع من إنجازها بصٌؽة الحاضر.

 وهو الحكاٌة بصٌؽة الحاضر المتزامن للعمل. simultanéeالسرد المتواقت) المتزامن(  1

تتداخل فٌه الحكاٌة بالسرد، بحٌث ٌؤثر السرد على  intercaléeالسرد المقحم )المدرج(:  1

 الحكاٌة وٌظهر مثال فً الرواٌة القائمة على تبادل الرسائل بٌن شخصٌات.

ب/ المستوٌات السردٌة: ٌفرق جٌنات بٌن مستوى أقل هو السرد اإلبتدائً أو السرد من 

 جة الثانٌة.الدرجة األولى، والسرد من الدر

عندما ما ٌكتب مؤلؾ رواٌة )حكاٌة( ٌمثل هذا العمل سردا ابتدائٌا للحكاٌة، أما إن أخذت 

الكلمة داخل هذه الحكاٌة شخصٌة أو حتى الرواٌة نفسه لٌقص حكاٌة أخرى، فذلك هو 

 السرد من الدرجة الثانٌة.

 ج/ عالقة السارد بالحكاٌة ،وتقسٌمها الى قسمٌن: 

 عن الحكاٌة .السارد الؽرٌب  .1

 السارد المتضمنة فً الحكاٌة. .1

طور ؼرٌماس النموذج الوظٌفً ألبحاث فال دٌمٌربروب معتمدا فً ذلك على مفهوم 

كبدٌل لمفهوم الشخصٌة والشخصٌة ال تقتصر داللتها على اإلنسان، وإنما  le roleالدور

 ائٌة .هً كل ماٌقوم بعمل فً الحكاٌة سواء أكان جهدا أم حٌا تعد شخصٌتة حك

وٌتجلى الدور من حٌث وظٌفته فً المسار الحكائً وعالقاته ببقٌة عناصر النوع العامل، 

 حدود ؼرٌماس ستة عوامل:

المرسل المرسل إلٌه الذات الموضوع/ المساعد/ المعارض.
1

 

من أفعال فً مساره الصوري، وٌمكن  l acteurوالدور هو الذي ٌمثل ما ٌقوم به المثل 

سهم فً عدة عوامل وفً المقابل ٌمكن لعدة ذوات أن تشرك فً عامل لذات واحدة أن ت

 واحد حسب األدوار المسندة إلٌها.

 

 

                                                           
1
 .111جٌرارجنٌت، خطاب الحكاٌة ، ص   
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 تمهٌد : حٌاة عنترة وشعره :

عنترة بن شداد شاعر جاهلً من فحول شعراء الطبقة السادسة، وٌنتمً الى قبٌلة عبس، 

وهً القبابل العربٌة المعروفة باللباس، وبنوعبس وهم بن عبس بن ٌغٌض بن رٌت بن 

، وهً من القبابل المحاربة التً سجل أبطالها أروع غطفان بن سعٌد بن قٌس عٌالن

 البطوالت والسٌما فً حرب داحس والغبراء.

وأما إسمه ونسبه، اسمه تتوقف عنده البطولة، وتبعث مجددا كلمات ذكرا بعد أن جاءت 

 غٌرة الزمان كسو صورة المجد الذي ولد مولد البطل .

ل وحلمهم وهاجسهم أٌنما التقوا وهو معاوٌة عنترة بن شداد الشاعر الفارس، أنه مثل األبطا

بن فراد بن مخزوم بن غالب بن قطٌعة ابن عبس بن ٌغٌض.
1

 

قال ابن قتٌبة: هو عنترة بن شداد بن عمرو بن قراد بن مخزوم بن غالب بن قطٌعة بن 

عبس بن ٌغٌض 
2

وقد ذكر األصفهانً فً ترجمته للقولٌن السابقٌن  
3

، إال أن ابن الكلبً 

داد جده غلبه على نسبه وهو عنترة بن عمر بن شداد قال: ش
4

قال: شداد جده غلبه على شبه 

وهو عنترة فً حجرة، نسب إلٌه دون أبٌه 
5
 . 

أكثر الذٌن تجمعوا لشاعرنا عنترة جعلوه اسمه عنترة باثبات ولم ٌخالف عن ذلك سبوٌٌه إذا 

عنتر ٌتناقض ما ذهب إلٌه  جعل اسمه عنتر بحذف التاء وما ذهب إلٌه سٌبوٌه الى أن إسمه

فً الكتاب 
6

 

وقال ابن منظور العنتر فً اللغة هو الشجاع، والعنترة الشجاعة فً الحرب وعنترة بالرمح 

  طغته وعنتر وعنترة اسمان منه ومن ذلك قول عنترة فً معلقته :

                                                           
1
 .041، ص 0، ج0871ابن سالم حمد الجمحً، طبقات فحول الشعراء، شرح محمود شاكر، مدنً   

2
 .014، دار الحٌاة ، بٌروت ، ص0873ابن قتٌبة عبد هللا بن مسلم الدٌنوي، الشعر والشعراء، ط   

3
المسٌن بن محمد القرشً، األغانً، تحقٌق إبراهٌم األبٌاري، نسخ مصدره عن أبو الفرج علً بن   

 .67، ص 2، ج0885طبعة دار الكتب، دار الشعب مصر، 

4
 .172ص  7المصدر السابق ج   

5
 المصدر نفسه الصفحة نفسها.  

6
، 0871ه 0311 1سبوٌه ،أبً بشٌر عمرو بن عثمان قدٌر الكتاب تحقٌق عبد السالم محمد هارون ط   

 .001مكتبة الخفاجً القاهرة، دار الرفاعً الرٌاض، ص 
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ٌدعون عنترة والرماح كأنها                  أشطان ببر لبان األدهم 
1

 

ا تقدم أن عنترة أو عنتر إسم لرجل تقلبت الشجاعة على معناه، وهذا ال ٌختلف ٌتضح لنا مم

 فٌه عن إسم عنترة الشاعر الذي ارتبط اسمه بالشجاعة أٌضا.

أما كنٌته ولقبه :كان عنترة كنً أبا المغلس
2

والٌسر فً الظالم من عالمات الجراءة  

 ٌلقب بعنترة الفحالء لفحلة كانت به.والشجاعة، أو إشارة الى سواد لونه، أما لقبه فقد كان 

أما عن دٌانته اختلفت اآلراء فٌها وأشهر األقوال فً دٌنه قول ألبً لوسً الذي جعله من 

شعراء النصرانٌة ، بعد أن أجملها فً كتابه "النصرانٌة وآدابها بٌن عرب الجاهلٌة "
3

 

 مولده: 

والدة عنترة وزمن وجوده، وما  لم نجد فً كتب المتقدمٌن فً الحصول على ما ٌمدد تارٌخ

نحسب أن عنترة ولد فً آخر حرب داحس والغبراء حتى ٌتبٌن لنا األمر جلٌا فستدرك 

ه 504تارٌخ وفاته، من الشابع فً الكتب األدب أن عنترة توفً سنة 
4

وكان قد أسن فتجاوز  

 فتجاوز الثمانٌن على رأي البعض، وبلغ التسعٌن على رأي غٌرهم، مما جعل مٌالده حول

 م .414السنة 

 شعره:

أما من شعر عنترة من شعر الحماسة، ٌصف مواقعه أجمل وصف، وٌصف خصمه فٌجعله 

 متحلٌا بجمٌع الفضابل الجاهلٌة، ومن ثمة ٌفتخر بأنه قتله.

ٌمتاز شعره بما فٌه من جمال الوصف، ٌجمع بٌن الرقة الشدة، شرف المعانً وسهولة اللفظ 

 الرنة الموسٌقٌة.وسن اإلنسجام متانة التعبٌر و

                                                           
1
 م دار صادر ببٌروت 0848، 0ابن منظور، جمال الدٌن محمد، لسان العرب، ط  

2
السٌوطً الحافظ جالل الدٌن عبد الرحمان بن بكر الذهب علوم اللغة وآدابها، تحقٌق جاد المولى   

 .315ص  0، ج0847عٌسى الحلبً وشركاؤه، ط وآخرون، دار احٌاء الكتب العربٌة، مطبعة 

3
، 1السٌوعً األب لوٌس شٌخو، شعراء والنصرانٌة مطبقة اآلباء الٌسوعً، بٌروت، بدون تارٌخ، ج  

 .683ص 

4
السٌوطً الحافظ جالل الدٌن عبد الرحمان بن بكر، الذهب، علوم اللغة وآدابها، تحقٌق جاد المولى   

 .343، ص1، ج0847بٌة، مطبعة عٌسى الجلً وشركاؤه، طوآخرون، دار إحٌاء الكتب العر
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مما ال شك فٌه أن عنترة اشتهر بشعره اشتهاره بفروسٌته، بل هو شاعر أكثر منه فارسا 

عند المؤرخٌن على أن هذه الشهرة ال ترتكز على معلقته وحدها، بل على سابر شعره 

ذكر له شعرا  أٌضا، وهو معروف منذ القرن الثالث هجري، حتى إن ابن سالم الجمجً

كثٌرا تناوله الوالة
1

 

القسم األول : ٌشتمل على الشعر الثابت له، هو ما رواه الرواة الذٌن تقدموا وضعوا قصته 

كاألصمعً، وأبً عبٌدة وأبو عمر بن العالء والمفضل الضبً، ومن شعره الثابت قول 

 مطلع معلقٌه :

 هل عرفت الدار بعد توهم هل غادر الشعراء من متردم                        أم

 ٌا دار عبلة بالجواء تكلمً                           وعمً صباحا دار عبلة وسلمً

القسم الثانً: ٌحتوي على الشعر المشكوك فً صحته وهو ما روى قصته وفً دٌوانه ومنها 

 قوله:

 رمت الفؤاد ملٌحة عذراء                        بسهام الحظ مالهن دواء

دت أوان العٌد بٌن نواهد                       مثل الشموس لحظاهن ظباءم
2

 

دٌوانه فقد طبع مرات عدٌدة ومتعددة، وأحدثت هذه الطبعات الطبعة المصرٌة، ثم تعددت 

طبعات هذا الدٌوان فً بٌروت، وأشهر الطبعات وجدنا طبعة دٌوان عنترة شرح ٌوسف 

هذا الدٌوان شعر عنترة الثابت له والمشكوك فً عبٌد صدر عن دار الجٌل بٌروت، وضم 

صحته دون إشارة الى ما هو صحٌح، وأشار ٌوسف عبٌد الى هذا قابال:
3

 

" وهذا دٌوان شعر كامل ولٌس دٌوان كامال لشاعر، ولهذا ٌجري الباحث دراسة الطبقة 

س على دٌوان عنترة بشرح للخطٌب التبرٌزي، ألنه ٌقوم بشرح شعره كامال، لهذا لٌ

 المقصود دراسة شعره، وإنما المقصود القواعد النحوٌة فً الشعر ".

وأما حٌاته: فإن أهم المالمح التً تبرز فً سٌرة هذا الشاعر أنه كان عبدا، أن أباه قد وقع 

على أمه الحبشٌة زبٌبة فأولدها عنترة، والنظام القبلً عند العرب آنذاك ٌقضً فً الهجٌن 

                                                           
1
 .3دٌوان عنترة ،شرح ٌوسف عبٌد، دار الجٌل، بٌروت ص   

2
 .0دٌوان عنترة، شرح ٌوسف عبٌد، دار صادر ص  

3
 .01دٌوان عنترة ، شرح ٌوسف عبٌد، دار الجٌل ص  
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ترفع عنه باعتراف والده، وقد ظلت عبودٌة عنترة هذه فترة من  أن ٌولد فً العبودٌة حتى

الزمان ومن واقع العبودٌة تبرز نشأة عنترة األولى، فهو كغٌره من العبٌد، وإنما ٌهتم بأمور 

بالخدمة والوعً والمواشً وهذا ما عبر عنه عنترة فً خبر حرٌته حٌث قال: "العبد ال 

 ر" .ٌحسن الكر وإنما ٌحسب الحالب والصب

إذا كان عنترة قد أمضى فترة من حٌاته عبدا، فإن العبودٌة ال تستطٌع أن تنفً عنه استعداده 

األصٌل لحمل راٌة الحرٌة، وهذا اإلستعداد هو الذي دفع الى أن ٌستغل الظروف الحرجة 

 التً مرت بقبٌلته، فٌشارك فً حروبها، وٌفرض علٌها حرٌته.

ونرى أن عنترة لم ٌقبل المكانة الكاملة فً القبٌلة فً بداٌة حٌاته، إال بعد أن اعترف به 

أبوه، وبعد أن كبر هذا األب، وبعد أن أبلى عنترة فً الحروب، وال ٌعظمهم هذا البالء على 

الغالب، إال بعد أن ٌمضً اإلنسان فترة من العمر، وتتكرر منه البطولة، ومعنى هذا أن 

د أمضى زمان من عمره ال ٌنسب الى أب وال ٌحلق بنسب، والسبب الذي أدى الى عنترة ق

اعتراف عنترة الى بعض العرب غاروا على قوم من بنً عبس، فأصابوا منهم فتبعهم 

العبسٌون فلحقوهم، فقتلوهم عما معهم وعنترة معهم قال له أبوه: كر ٌا عنترة فقال عنترة: 

 ن الحالل والصر، فقال" كر أونت حر فكر وهو ٌقول: العبد ال ٌحسن الكر، وإنما ٌحس

" كل امرئ ٌحمً جره                         أسوده و أحمره 
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 معلقة عنترة بن شداد :

 " هل غادر الشعراء من متردم "

                                                           
1
 .02الدٌوان، شرح ٌوسف عبٌد، ص   
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مِ    ِمن  الُشَعراءُ   غاَدرَ   َهل مِ   َبعدَ   الدارَ   َعَرفتَ   َهل  أَم   ***   ُمَتَردَّ  َتَوهُّ

 َواسلَمً  َعبلَةَ  دارَ  َصباًحا َوَعمً   ***   َتَكلَّمً   بِالَجواءِ    َعبلَةَ   دارَ   ٌا   

ًَ    َفَدن     ***   َوَكأَنَّها    ناَقتً    فٌها   َفَوَقفتُ         مِ     حاَجةَ    ِِلَقِض  الُمَتلَوِّ

 َفالُمَتَثلَّمِ      َفالَصّمانِ      بِالَحزنِ    ***   َوأَهلُنا    بِالَجواءِ    َعبلَةُ    َوَتُحلُّ 

ٌتَ  ٌِّ  الَهٌَثمِ    أُمِّ    َبعدَ    َوأَقَفرَ    أَقوى   ***   َعهُدهُ    َتقاَدمَ    َطلَل    ِمن  ُح

ًَّ ِطالُبِك ِابَنَة َمخَرمِ         ***ت      َحلَّت بِأَرِض الزائِرٌَن َفأَصَبحَ   َعِسراً َعلَ

 بَِمزَعمِ   لٌَسَ   البٌتِ   َوَربِّ   َزعًما   ***   َقوَمها    َوأَقُتلُ    َعَرًضا   ُعلِّقُتها

 الُمكَرمِ     الُمَحبِّ    بَِمنِزلَةِ    ِمّنً   ***   َغٌَرهُ    َتُظّنً   َفال   َنَزلتِ    َولََقد

عَ    َوَقد  الَمزارُ   َكٌفَ   بِالَغٌلَمِ        َوأَهلُنا      بُِعَنٌَزَتٌنِ    ***   أَهلُها   َتَربَّ

ما   الفِراقَ    أَزَمعتِ   ُكنتِ   إِن ت   ***   َفإِنَّ  ُمظلِمِ      بِلٌَل       ِركاُبُكمُ     ُزمَّ

 الِخمِخمِ   َحبَّ   َتَسفُّ  الِدٌارِ  َوسطَ    ***   أَهلِها   َحمولَةُ    إِّل    راَعنً  ما

ةِ   سوًدا   ***   َحلوَبةً    َوأَرَبعونَ    اثَنتانِ    فٌها ٌَ  اِلَسَحمِ    الُغرابِ    َكخافِ

 نظر الُمحَب بطَرف َعٌنً مغرمِ       ***َولَقد َنَظْرُت ُغداة َفاِرق أْهلَها       

ر َتَملِق        ٌْ  وهللا من َسقم أَصاَبَك ِمْن َدِمً       ***وأحب لو أْسقٌِك غ

 َعَذب ُمقِبله َلِذٌِذ الَمْطَعمِ             ***إذ َتْستبٌَِك بِذي َعروب  وِاضِح     

ما ًْ    َنَظَرتْ    َوَكأَنَّ َن ٌْ  بَِتْوأَمِ    لٌس   الِغزلنِ   ِمنَ  اَرشَ      ***   َشاِدن      بَِع

 الَفمِ   ِمنَ   إِلٌَكَ   َعواِرَضها َسَبَقت    ***   بَِقسٌَمة      تاِجر      فاَرةَ     َوَكأَنَّ 

نَ    أُُنًفا  َروَضةً   أَو بَِمعلَمِ    لٌَسَ   الِدمنِ   َقلٌلُ   َغٌث      ***   َنبَتها   َتَضمَّ
1

 

 

 

 

 مناسبة المعلقة :

عدت معلقته من أشهر المعلقات حتى سماها العرب "بالمذهبة" لحسنها و رقتها وفخامتها، 

ونظمها دفاعا عن شاعرٌته واثباتا لفصاحته، فقد حدث أن رجال من عبس شتمه بأن ذكر 

                                                           
1
 . 105محمد سعٌد مولوي، المكتب اإلسالمً دمشق، ص  دٌوان عنترة و معلقته، تحقٌق   
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سواده ومكانة أمه، فقال له عنترة: "إتً ألحضر البأس وأوفً المغتصم، وأعتف عن 

دي، وأفضل الخطة الصماء" ،فقال له الشاب: " أنا أشعر مثلك، المسألة، وأجود بما ملكت ٌ

 فقال: شعلتم ذلك، ثم غدا على الناس بمذهبته المشهورة، فقطع خصمه ونقض حكمه.

تكاد معلقة عنترة تكون محددة األغراض، فهو ٌستهل كسابر أي الجاهلٌن بذكر األطالل 

، وٌعود على ذكر عبلة على ووصف الفراق ثم ٌنتقل على ذكر عبلة حبٌبته، ووصفها

مخاطبتها، مفتخرا بمناقبه األخالقٌة وفروسٌته، وٌنتهً بوصف قوته ونبله من أعدابه، 

 وتفوقه فً الحرب والقتال.

 تجلٌات السرد فً القصٌدة الجاهلٌة :

كانت البٌبة الغالبة على القصٌدة الجاهلٌة هً أن ٌستهل الشاعر قصٌدته بالوقوف على 

دٌار األحبة الذٌن رحلوا عنها، مسترجعا ذكرٌاته وأٌام لهو شبابه، ثم  األطالل، وذكر

ٌستطرد الى عرض مكاره الراحلة )الناقة(، مبرزا قوتها وقدرتها على أن تحظى مخاطر 

الصحراء مشبها إٌاها بحٌوان وحشً استطاع النجاة من أعدابه، فٌسرد لنا قصص هذا 

مواجهة كالب الصٌاد الضامرة، أو بقرة وحشٌة الحٌوان، مرة ٌكون ثورا وحشٌا، استطاع 

تذود عن ولدها، ومرة أخرى حمارا وحشٌا استطاع أن ٌفلت من سهام الصٌادٌن، وانتصار 

هذا الحٌوان وتمكنه من النجاة إنما هو انتصار الشاعر أو للممدوح، والصرامة هً رثاء 

رات أخرى غٌر لنوابب الدهر وذهاب الشباب، وقد ٌنعطف الشاعر على ذكر مغام

مغامرات الحٌوان الوحشً، فٌسرد قصص، وبذلك ورثت األمة العربٌة تراثا أدبٌا ضخما 

حافال باألخبار والتارٌخ والسٌر وكل ما تحتفل به أٌام العرب، ٌكاد ال ٌحصى، فقد ورد 

 شًء لٌس بالقلٌل منها، فً شعرهم ونثرهم وأمثالهم ،كقصص حرب داحس والغبراء.

نالحظ أن هناك اقتران جٌنً بٌن القصة والشعر" القصة الشعرٌة" وهذا ومن خالل هذا 

اإلقتران ٌزٌد من أهمٌة الخطاب، ألنه أوال وقبل كل شًء خطاب أدبً بنسبة قصوى، 

غاٌته الجمالٌة الخالصة فً الخروج عن مألوف القول الشعري ومعاٌٌره فً رحابة السرد 

ومعنى هذا أن المٌل الى القصص وأسالٌبه بدا  وتقنٌاته فً مراوغته وتوجٌهاته األدبٌة،

ظاهرة عامة منذ العصر الجاهلً، حٌث ألموا باألحداث التارٌخٌة، وتداولوا فٌها بٌنهم 

 األخبار شفاها كمعارف قصصٌة تظل مؤشرا لدى العربً فً بحثه، ٌنضج بها:
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ثم  " ٌعبر عن حسه القصصً من ناحٌة وٌستوعب طموحه ألنه ٌحكً األحداث، ومن

ٌسجلها وكأنه ٌوثقها من ناحٌة أخرى، ألنها حاجة من حاجات الشعوب فً كل العصور 

وكل األزمنة" 
1
 . 

فالباحث فً الشعر الجاهلً ٌرى أنه من بٌن الظواهر الفنٌة البارزة فٌه ظاهرة القصة ال 

بالمفهوم اإلصطالحً الدقٌق )فن أدبً له شكله وقواعده ووظٌفته(، ولكن من حٌث أنها 

تلتقً بقصة شعرٌة طرٌفة، تصف لنا وتسجل كل ما تقع علٌه أعٌنهم من وقابع الحٌاة 

،فالشاعر ٌحكً قصة حٌاة ذلك المجتمع فً فترة بكرة من فترات التارٌخ، أو ٌقص علٌنا 

مغامرة عاشها كحوادث جرت له " خاصة حٌنما ٌتعلق األمر بأنماط من صٌغ الحٌاة، 

ابح الشعراء حول تصوٌرها من خالل تلك المنظومة وأسالٌب العٌش، حٌث التقت قر

الشعرٌة الكبرى التً بخدها موزعة بٌن شعراء المجموعات المختلفة من معلقات أو 

مفضلٌات أو أصمعٌات أو جمهرة أو حماسات "
2
 . 

فالقصة الشعرٌة خطاب هجٌن ،ٌتداخل فٌه الخطاب الشعري والخطاب القصصً لٌشكل 

ما تالقح وتجنٌس ٌتمران قراءة إبداعٌة" نمطا جدٌدا متمٌزا " إن
3
 . 

فتسمٌة القصة الشعرٌة على مصطلح من مفهومً القصة والشعر ولٌست واحدة من اإلثنٌن 

الشعر والقصة ، وإنما هً جامع لهما، وإن كانت كثافة الشعر تنتسب، ولكن الخطاب 

لخصوصٌة  الشعري ال ٌسمح له، وضع فنٌات القصص والسرد فً أرقى درجاتها وذلك

اإلٌجاز والتكثٌف التً تعرضها اللغة والمجاز، باإلضافة الى اإلٌقاع الموسٌقً، فهو ال 

ٌكترث بتنمٌة الشخصٌات، وتعقٌد األحداث وال ٌحفل بالزمان والمكان، أسالٌب القص أو 

 وضعٌة اللغة السردٌة إذ ٌعمد الى القصة فً الشعر لغاٌات عدة منها:

                                                           
1
 .612، ص 0871حنا الفاخوري، تارٌخ األدب العربً، المكتبة العربٌة، الطبعة   

2
منى ٌوسف خلٌف، بطولة الشاعر الجاهلً وأثرها فً األداء القصصً، دار قباء للطباعة و النشر   

 .04والتوزٌع، القاهرة ص 

3
، 1114عبد الرحمان عبد السالم محمود، تعالقات الخطاب، مركز الحضارة العربٌة القاهرة، الطبعة   

 .41ص 
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ءه الذي ال ٌقاوم، فالقصة فً الشعر ال تبدو على إطالقها وال تختفً فتنة السرد فالسرد إغرا

على إطالقها، وإنما تظل فً إطار من ظالل الفنٌة تبقى ..... فً الشعر فتصبح موضوعا 

 بجنسٌن متباعدٌن، تصل بٌنهما فً نسج حمٌمً ذي فنٌة عالٌة.

رنا على أجزاء كثٌرة من ولو رجعنا الى الشعر العربً القدٌم والشعر الجاهلً خاصة لعث

القصابد تتجلى فٌها مالمح القصة وسماتها العامة، وإن لم تؤلف باألسلوب القصصً 

الحدٌث، ولكن قصص بمعنى من المعانً أو هً سرد قصصً لحوادث معٌنة أو قص 

ألخبار شخصٌة أو تجارب ذاتٌة :" فمعظم لمعلقات تتضمن ذكرى حوادث جرت للشاعر 

صٌدته على سبٌل التفاخر بنسبه أو بشجاعته أو ببسالته فً الحروب، ٌقصها فً جزء من ق

ربما تناول فٌها جانبا من مغامراته، أو قص علٌنا بعض األخبار الماضٌة الى غٌر ذلك من 

ألوان القص " .
1

 

إن قراء القصٌدة من بداٌتها الى نهاٌتها تنقل القارئ الى التمتع برحلة اجتمعت فٌها التقنٌات 

ٌة من وصف وسرد، واستعراض لألمكنة حتى تبدو كأنها وثٌقة دون فٌها الشاعر التفصٌل

 كل ما لقٌه  فً صفرته .

أن الشوق قد استبعده ،وسٌطر على مشاعره حٌث ترامت المسافات  ٌذكر الشاعر فً البدئ

ووجد نفسه بعٌدا عن دٌار من أحب، فقد تأجج شوقه، ومن شدة إحساسه بافتقاد حضورها 

 تمثل له مشهد الرحٌل .

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم ....عبلة بالجواء أم .... وعمتً 

 سلمً. صباحا دار عبلة وا

التزم الشاعر بالمقدمة الطلٌقة ) الوقوف على األطالل( وهً ذكر المحبوبة والوقوف على 

أطالل دار عبلة التً رحلت واستدعاء صورتها والحزن على الفراق، وهذا نهج الشعراء 

 فً القصٌدة الجاهلٌة:

وتكلمه تلك ٌنادي الشاعر دار عبلة وهنا ٌقصد حبٌبته، وٌطلب منها أن ترد علٌه التحٌة 

 الدار الواقعة فً الجواء )إسم المكان(، ثم ٌدعوا أن ٌعمها الصباح بالخٌر والسالم. 

                                                           
1
، ص 0873عزٌزة مرٌدان: القصة الشعرٌة فً العصر الحدٌث، دار الفكر، دمشق، سورٌا، الطبعة   

16. 



 قصيدة عنترة بن شدادالفصل الثاني                                         دراست تطبيقيت ل
 

50 
 

 ٌبدأ عنترة قصٌدته بأسلوب النداء: ٌا دار عبلة وغرضه التقرب والتحبب ولفت اإلنتباه .

 ٌحتج الى التشخٌص حٌث جعل الدار إنسانا ٌخاطب بأسلوب األمر: تكلمً، عمً صٌاحا.

ختام القصٌدة ٌرٌد أن ٌنسب لنا عنترة أن أهم شًء فً حٌاة اإلنسان هو حرٌته فهو  وفً

 بعد أن أخذ حرٌته وتحرر من العبودٌة أصٌح ٌذهب أٌنما ٌرٌد وتطاوعه فً ذلك أبله.

 دراسة القصٌدة من حٌث البنٌة السردٌة:

القصٌدة إنما  تناولت معلقة عنترة بن شداد مواضٌع متعددة تفنن فٌها سحرإذ جعل مقصد

 ابتدأ فٌها بذكر الدٌار، فبكى وشكى واستوقف الرفٌق.

لٌجعل ذلك سببا لذكر أهلها الطاغنٌن عنها... فذلك االنتقال بٌن القصة واألخرى، من البكاء 

على األطالل ،فالمغامرات الوجدانٌة، وقصص الحب ثم ذكر ركوب الناقة والغرس، فذكر 

 برٌه، وهو الذي شكل لوحة فنٌة فً المعلقة.اللٌل وأحواله وهمومه التً تعت

جاءت المعلقة بصفة عامة عبارة عن سرد األحداث جرت فً الماضً ٌقصها الشاعر 

حسب ما تركنه فً نفسٌته كل تلك الذكرٌات سواء كانت مؤلمة أو مفرحة ،جمٌلة أو 

ار وذكر مزعجة، معتمدا فً ذلك على القص والحكً من الفضاء الزمكانً، األحداث والحو

الشخصٌات التً كان لها دور فً حٌاته لتوضح تلك الذكرٌات، فاستهل الشاعر قصٌدته 

 بمطلع أوابل األبٌات :

مِ    ِمن  الُشَعراءُ   غاَدرَ   َهل مِ   َبعدَ   الدارَ   َعَرفتَ   َهل  أَم   ***   ُمَتَردَّ  َتَوهُّ

َواسلَمً  َعبلَةَ  دارَ  َصباًحا َوَعمً   ***   َتَكلَّمً   بِالَجواءِ    َعبلَةَ   دارَ   ٌا   
 1

 

إن موضوع السرد فً هذه القصٌدة الجاهلٌة أنه ٌسردها أحداثا و شخوصا، وصراعا 

 وتواترا فً ظروف زمكانً خاص متطرقا الى بنٌة التضاد التً حركت اإلنفعال عنده .

 طبٌعة البنٌة السردٌة :

الوحدات الشكلٌة والوحدات النفسٌة، وكلها  إن الحدٌث عن نظرٌة السرد ٌصرف النظر الى

تدور فً مدار القصد، كما ٌصره الى دابرة التقنٌات السردٌة التً تصنع اإلختالف بٌن فعل 

 السرد بنٌة الى بنٌة أخرى.

 : دائرة الحكً ) القصة(

                                                           
1
 . 107دٌوان عنترة بن شداد ص   
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تتمثل الوحدات الشكلٌة فً الزمان والمكان والشخصٌات والحدث لٌتكامل البناء الفنً 

 ً داخل النص الشعري مشكال بنٌة .القصص

أ الزمن وهو العصر الذي عاش فٌه وهو العصر الجاهلً زمن الماضً، إن زمن الفعل 

ٌوازي زمن الحكً والتجربة، أو المتن الحكابً لقٌام زمن السرد مقام المبنى الحكابً، 

ان أٌضا وٌؤكد على زمن السرد فً مواضٌع متعددة، كما أشار الى مواضع أخرى الى المك

. 

 التمثٌل الشعري :

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
1

 

لقد ضمن عنترة انتماءه الى هذه الفبة من الناس ) الشعراء( وهً فبة واسعة جدا، كونها 

تضم القلة، والكثرة، والماضً والحاضر وذلك كما أشرنا فً البٌت األول، والمقصود هنا 

للصٌقة جدا به، ضمن القبٌلة، وهً التً عبر بها ٌوحً بانتمابه لها، وهً هم دابرة الناس ا

 التً تنظر إلٌها إجماال وتخصصا .

 اإلجمال : حٌث ٌقابلها بأهل الحبٌبة ) عبلة(.

 ب المكان :

إن فً العودة الى المكان بحثا عن أهل اللقاء، وهً رغبة ملحة وعارمة غابتها 

أو الموعد المضروب والهوى الفٌاض واألمل القابم بعلة اإلنسان/الحبٌب ، فٌها اللقاء 

اإلستقرار فً مكان ثابت ٌشمل أساسٌات الحٌاة وٌعمه األمن وذلك هو الهدف السامً الذي 

 ٌرجى تحقٌقه واألبٌات األربعة الدالة على ذلك :

مِ    ِمن  الُشَعراءُ   غاَدرَ   َهل مِ   َبعدَ   الدارَ   َعَرفتَ   َهل  أَم   ***   ُمَتَردَّ  َتَوهُّ

 َواسلَمً  َعبلَةَ  دارَ  َصباًحا َوَعمً   ***   َتَكلَّمً   بِالَجواءِ    َعبلَةَ   دارَ   ٌا   

ًَ    َفَدن     ***   َوَكأَنَّها    ناَقتً    فٌها   َفَوَقفتُ         مِ     حاَجةَ    ِِلَقِض  الُمَتلَوِّ

َفالُمَتَثلَّمِ      َفالَصّمانِ      بِالَحزنِ    ***   َوأَهلُنا    بِالَجواءِ    َعبلَةُ    َوَتُحلُّ 
2
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فً هذه األبٌات الوقوف على األطالل، وٌوجه خطابه الى المكان الذي ٌربطه بمحبوبته، 

 والمكان والمحبوبة هنا الوسٌط بٌن الهامش الشاعر والمركز القبٌلة .

 ة والقبٌلة والمقابلة بٌنهما فً البٌت السابع .كما ٌظهر لنا الربط بٌن الحبٌب

بَِمزَعمِ   لٌَسَ   البٌتِ   َوَربِّ   َزعًما   ***   َقوَمها    َوأَقُتلُ    َعَرًضا   ُعلِّقُتها
1

 

فً هذا البٌت ٌقول علقتها بمعنى أحبها، حٌث قال كٌف أقتل قومها وأنا أحبها، فالشخصٌة 

 مركزه/حبٌبته .هنا مقابل القبٌلة التً سلبته 

 ثم رجع مخاطبا نفسه فقال:

 الُمكَرمِ     الُمَحبِّ    بَِمنِزلَةِ    ِمّنً   ***   َغٌَرهُ    َتُظّنً   َفال   َنَزلتِ    َولََقد

ٌقصد بالزعم الكالم أي هذا فعل لٌس بفعل مثلً أما فً "قوله فال تضً ما أنا علٌه من 

 محبتك، والمحب جاء على أحب، أحببت.

صٌة وعالقتها بالعمل السردي، وتنقسم الشخصٌة فً القصٌدة الى شخصٌات ربٌسٌة الشخ

 وشخصٌات ثانوٌة :

 الشخصٌة الربٌسٌة : .0

هً الشخصٌة البطلة التً ٌقوم علٌها السرد، وهً الشخصٌة الفنٌة التً ٌصطفٌها القاص 

الشخصٌة الفنٌة  لتمثل ما أراد تصوٌرة، أو ما أراد التعبٌر عنه من أفكار وأحاسٌس، وتتمتع

المحكم بناؤها باالستقاللٌة فً الرأي أو حرٌة فً الحركة داخل مجال النص القصصً 
2

 

 الشخصٌة الربٌسٌة هً عنترة و عبلة.

 الشخصٌة الثانوٌة : تمثلت فً أهل الحبٌبة القبٌلة

تعتبر الشخصٌة ركن أساسً وهً العنصر الفعال الذي ٌساهم فً الحدث، ٌؤثر فٌه وٌتأثر 

ه، ودون الشخصٌة بفقد كل من الزمان والمكان معناها وقٌمتها، فالحوار هو حدٌث ب

 الشخصٌة، والشخصٌة تتحرك ضمن الفضاء الزمانً والمكانً.

إن كلمة شخصٌة هً كلمة حدٌثة اإلستعمال، تعنً صفات تمٌز الشخص عن غٌره.
3
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3
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فالشخصٌة إذن هً مجموعة الصفات الظاهرة، وبفضلها ٌتمٌز كل شخص عن غٌره من 

األشخاص، وهذا ما جاء أٌضا فً قاموس السردٌات بأنها " كأن له سمات إنسانٌة ومتحرك 

فً أفعال إنسانٌة" .
1

 

تعمل الشخصٌة الفنٌة كمحرك أساسً للعمل السردي، فهً القطب الذي ٌتمحور حوله 

 ي. والدلٌل على ذلك فً قوله :الخطاب السرد

َواسلَمً  َعبلَةَ  دارَ  َصباًحا َوَعمً   ***   َتَكلَّمً   بِالَجواءِ    َعبلَةَ   دارَ   ٌا   
2

 

 أهم عنصر هنا هو اختٌار الشاعر عنصر أساسً ومهم أال وهو عبلة.

 الحدث :

ٌعد الحدث من أهم عناصر العمل السردي، وهو مجموعة من األفعال والوقابع، تدور حول 

موضوع عام ،وتصور الشخصٌة وتكشف عن أبعادها، وهً تعمل عمال له معنى، كما 

تكشف عن صراعها مع الشخصٌات، وهً المحور األساسً الذي تربط به باقً عناصر 

القصة ارتباطا وثٌقا 
3

 

الفراق واالبتعاد عن المحبوبة والبكاء على األطالل، وفً البٌت الثالث ما فالحدث تمثل فً 

 ٌدل على ذلك :

ًَ    َفَدن     ***   َوَكأَنَّها    ناَقتً    فٌها   َفَوَقفتُ         مِ     حاَجةَ    ِِلَقِض  الُمَتلَوِّ

وع والحدث أهم عنصر فً القصة، ففٌه تنمو المواقف وتتحرك الشخصٌات، وهو الموض

الذي تدور حوله القصة، ٌعتنً الحدث بتصوٌر الشخصٌة خاصة عندما قال فوقفت فٌها 

ناقتً، فال تتحقق وحدته إال إذا أوفى بٌان كٌفٌة وقوعه والمكان والزمان ألن الحدث هو 

خالصة هذٌن العنصرٌن .
4
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، إضافة الى الوحدات النفسٌة: تتمثل التشوٌق العاطفً لتبدي جملة من اإلنفعاالت الوجدانٌة

ذلك تتمثل فً الجو الخاص الذي ٌفرضه علٌه هجران األحبة والذي ٌبعثه على بث شكواه 

 فً حزن الطلل وال ٌعً وال ٌجٌب حٌث قال:

حٌٌت من طلل تقادم عهده.... أقوى وأفقر بعد أهم الهٌثم حلت بأرض الزابرٌن 

فأصبحت..... عسرا على طالب ابنة محترم  
1

 

فً هذه األبٌات حشد فٌها أصوات شدٌدة وهً التاء والدال والقاف، وهذه األصوات ٌجمع 

بٌنهما صفة انحباس العضوان نجأة، وٌحدث للنفس صوتا انفجارٌا، ومثل هذه األصوات 

ٌحتاج نطقها الى جهد عضوي قوي، ٌتناسب مع البطا الذي فرضه الشاعر على موسٌقاه، 

من أسنه وبهجته، وٌؤكد صوت القافا الحزٌن، هذه العاطفة  وإذ به ٌقفز و ٌقوى وٌخلوا

المتألمة الساكنة، الذي ٌردده عنترة على مدى األبٌات، ثم ٌركزه تركٌزا شدٌدا، فً البٌت 

األخٌر فً كلمات تتناسب، وهذا التأمل الهادئ فً حالته وظروفه فتأتً مؤكدة لهذا الجو 

 النفسً الخاص ) تقادم، أقوى، أقفز(.

 برة تقنٌات السرد :دا

 تتمثل التقنٌات السردٌة كاآلتً  

زاوٌة التببٌر الوقوف على عالقة الحكً بالرؤٌة الشخصٌة و الموقف من اآلخرٌن،  . أ

 إذ ٌتعٌن فً التببٌر عالقة السارد بالشخصٌات .

فإذا فاقت معرفة السارد معرفة الشخصٌة كانت الرؤٌة من الخارج وهو فً ذلك فً نطاق 

ن احتمال كونه خارج نطاق الحكً لٌكون مجرد شاهدا واردا أٌضا، وإنما ٌختار الحكً، أل

 صٌغة سردٌة، استثناء وارد أٌضا، أو وصفا تالبم مع باقً اإلختٌارات البنابٌة للحكاٌة .

ما   الفِراقَ    أَزَمعتِ   ُكنتِ   إِن ت   ***   َفإِنَّ  ُمظلِمِ      بِلٌَل       ِركاُبُكمُ     ُزمَّ

 الِخمِخمِ   َحبَّ   َتَسفُّ  الِدٌارِ  َوسطَ    ***   أَهلِها   َحمولَةُ    إِّل    راَعنً  ما

ةِ   سوًدا   ***   َحلوَبةً    َوأَرَبعونَ    اثَنتانِ    فٌها ٌَ اِلَسَحمِ    الُغرابِ    َكخافِ
2
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الشاعر السارد ٌعرف كل شًء وٌحكً الحوادث بكثٌر من الثقة والترتٌب المنطقً،  بدأ

 فعرج على المكان وتطرق للزمان، وذكر الطلل وثناه بالتمثٌل.

ومع أن الشاعر ٌشارك غٌره فً وصث رواحل المحبوبة، إال أننا نرى الجدٌد فٌها هو 

بتحصٌل )راعنً( ثم وصف اإلبل التفصٌل فً الوصف الناجم عن المراقبة فالشاعر فوجا 

ومكانتها وموقفها وما تأكله وعددها )إثنان وأربعون حلوبة(، ثم شبهها فً لونها بخوافً 

الغراب األسحم، فهذه نتٌجة موقف عشقً قوي عند الشاعر، ٌدلنا على أكثر من مجرد 

 وصف إبل راحلة، فالشاعر لم ٌتذكر الرحٌل فحسب، بل تذكر موقف الرحٌل، فأضاف

العنصر النفسً الى الوصف، مما أكسبه تفصٌال معٌنا، فالمحب كأن ٌرقب فً شغف 

 ومتابعة الركابب، عندما ٌستعد أهل المحبوبة المغادرة.

ٌعد التببٌر بالرؤٌة من الخلف فً حال عد تعادل المعرفة أو عدم تعادلها بٌن السارد/ 

صٌة فً زمن التجربة لم ٌمتلك الشاعر/الشخصٌة، وهنا ٌجب اإلشارة الى أن الشاعر الشخ

مفاتٌح المعرفة التً ٌمتلكها الشاعر السارد فً زمن الحكً، ولذلك تم تقدٌم الرؤٌة من 

 الخارج بمناسبتها الحال.

 صٌغة الحكً :

تقتضً طبٌعة السرد صٌغة اإلخبار، ألنها فً مقام تبلٌغ السامع أحداث القصة، أو لوصف 

ن مكونات الفعل السردي وصفا عٌنا من مكان وزمان إلرتباط الظاهرة بما ٌجب وصفه م

 وشخصٌات، وٌترك للقارئ الحكم علٌها .

 مثال على ذلك :

 هل غادر الشعراء من متردم ؟

 ٌا دار عبلة؟

 تحل عبلة بالجواء

 حلت بأرض الزابرٌن

 إن كنت أزمت الفراق فإنما 

زمت ركاببكم بلٌل مظلم 
1
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ال من ٌجوب األرض بحثا عن هدف حتى ٌجد كلما تدور فً صٌغة الحكً وفً موقع ح

نفسه فً موضع ٌقلب كٌانه وٌصرفه الى كل ذكرٌاته ومن نسٌه، بل ٌتبادر الى الذهن أن 

ٌكون اإلنسان فً غفلة من وعٌه حتى ٌنتبه على مثٌر فجأة ،فٌستجٌب كما علمنا سلفا، وهً 

غادر الدٌار بجوب األرض إال  المفاجأة التً ٌبدو أنها منتظر بفعل الترقب الذي ٌرافقه، فما

ألنه افتقد المكان واإلنسان، وفً المكان لثباته خطوة على اإلنسان، ذلك أن ٌالقٌه كما فعل 

عنترة مع عبلة، وبه وفٌه ٌذكر عهدا أمضى ال ٌرٌد أن ٌنقضً أو ٌنتهً أو ٌزول، وهو ما 

 ٌبذل فٌه الشاعر جهده إخبارا ووصفا بمعرفة كلٌة.

و بالضرورة قصة محكٌة، ٌفترض وجود شخص ٌحكً وشخص ٌحكً إن كون الحكً ه

له، أي وجود تواصل بٌن طرف أول ٌدعى رواٌة أو ساردا، وطرف ثان مروي له، أو 

قاربا، وبذلك نجد أن القصة باعتبارها محكٌا تمر عبر : الراوي، والقصة، والمروي له، 

 وٌكمن تجسٌدها كاآلتً :

 الراوي /السارد                     القصة                    المروي له/ المسرود له .

 فالسرد هو الكٌفٌة التً تروي بها تلك القصة عن طرٌق الراوي والمروي له .

 

 النموذج العاملً : عالقات وعوامل وبرنامج سردي :

 الى العالقات والعوامل :

 عالقة التواصل:

 عر الساردالمرسل : الشا 0

المرسل إلٌه: الشاعر المحب أو الشاعر الشخصٌة، فهً الشكوى للذات وللحبٌب  1

 ولإلنسان وللقبٌلة، أو هً الصرخة التً تنوب عن الفشل والٌأس.

 إن الخطاب موجه لمفترض بعدم التعٌٌن فً شكل سردي حزٌن.

 مثال : هل غادر الشعراء ؟

تكلمً؟ هنا استعمال "ٌا" الدالة على البعد فنادها تارة أخرى بوجه آخر  ٌا دار عبلة بالجواء

من الكالم، واصطنع زخرفة دالة على اإلقتراب واإللتصاق، فكأنه عبلة كانت مستقرة فً 

 نفسه، وكأنها كانت كظلة ال تزاٌله.
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غادرة عالقة الرغبة : تتخلص عالقة من محورٌن، وأولهما على الحقٌقة وفٌه عفاء سبب الم

والفراق والثانً األمل والرجاء وفٌه عودة للحٌاة كما هً فً زمن الحكً، ولكن مع 

 اإلنسان، وهو شرط الوجود المراد والمؤصول، وحقٌقة التشكٌل الشعري.

 اتصال.... انفصال ) اإلنسان / ....( بفعل فراق اإلنسان ) المكان( .

  programme naratifالبرنامج السردي : 

عل السردي من حٌث هو قصة، ومازال ٌضع الرؤٌة التً من خاللها ٌروي مجمل الف

 الراوي الموضوع، كما ٌضع عالقة الحكً به.

ٌقوم التطور السردس على الحدث، فالرغبة و ارتباط الحالة بالموضوع ذي القٌمة بعد 

 تحول تأسس على اإلنفصال بٌنهما.

الرغبة وتعٌٌن عناصر البرنامج فً  إن الهدف هو تعقب اإلتصال واإلنفصال داخل عالقة

 كل حالة مكانا وزمانا بالتحدٌد.

ال تتحقق عالقة الرغبة من دون عالقة الصراع وثنابٌة المساعدة والمعارض، فإذا كان 

اإلنجاز المحول حدثا سردٌا، فإن ذات اإلنجاز تكون مساعدا أو معارضا لرغبة الحدوث 

ٌسٌة ( والموضوع ذي القٌمة، أو انفصاال بٌنهما اتصاال بٌن ذات الحالة ) الشخصٌة الرب

 لتضع عوامل غرٌماس والبرنامج السردي مجمل الفعل السردي من حٌث هو قصة.

ٌفترض أن ٌتوفر فً قصٌدة عنترة كل هذه العناصر السردٌة بما ٌؤٌد قٌام الشعر العربً 

 القدٌم على فعل السرد:

فالشخصٌات نعنى بالنصٌب األوفر من  حضور المكان و الزمان و الحدث والشخصٌات، 0

 اإلهتمام .

مِ    ِمن  الُشَعراءُ   غاَدرَ   َهل مِ   َبعدَ   الدارَ   َعَرفتَ   َهل  أَم   ***   ُمَتَردَّ  َتَوهُّ

.َواسلَمً  َعبلَةَ  دارَ  َصباًحا َوَعمً   ***   َتَكلَّمً   بِالَجواءِ    َعبلَةَ   دارَ   ٌا   
1

 

 كان الطلل نواة المكان لدى الشاعر الجاهلً .من خالل األبٌات لقد 

 إن الزمن الماضً زمن مرغوب فٌه، وترجى عودته إذا كان مكتمال باإلنسان والمكان.

                                                           
1
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ٌقع الحكً بالعودة الى الخلف مشكال خطا معاكسا لخط الزمن الطبٌعً ساردا الحقٌقة التً 

عال الوجدانً انحسارا و ٌتوقف عندها مصٌر اإلنسان، أي الزمن فً كل تحوالته باإلنف

 اتساعا و األبٌات الدالة على ذلك هً :

ر َتَملِق        ٌْ  وهللا من َسقم أَصاَبَك ِمْن َدِمً       ***وأحب لو أْسقٌِك غ

َعَذب ُمقِبله َلِذٌِذ الَمْطَعمِ             ***إذ َتْستبٌَِك بِذي َعروب  وِاضِح     
1

 

مباشرة لعملٌة اإلرسال وتلقً إذ أن صٌغ اإلرسال  إن عالقة الراوي بالمروي له تخضع

تحدد رتب الرواة فٌما تحدد صٌغ التلقً رتبة المروي له ،أما المروي بوصفه مادة اإلرسال 

السردي، فٌنبغً دراسة بنٌته، سواء تعلق منها بالعناصر المكونة لها، أم باإلنجاز السردي 

من حكاٌة، تستدعً وجود شخصٌات أو كله، الذي ٌكون متن المروي، بما ٌنطوي علٌه 

 أحداث وقص، زمانً ومكانً ٌحتوٌهما، كما أشرت سابقا .

 الشعر الخارج عن بنٌة القصة التارٌخٌة:

وهو األسلوب الغالب على شعر القصة التارٌخٌة إذ غالبا ما ٌقول الشاعر شعره بعد إنتهاء 

ا، وقبل أن ٌورد المؤرخ ما األحداث التً عاصرها فٌكون شعره تصدٌقا أو تعلٌقا علٌه

ٌورد من الشعر نجده ٌسبق النص الشعري، وقد ٌورد المؤرخ الشعر على سبٌل التمثٌل، 

 والحكمة المستمدة عن روح الحادثة لتبٌن مغراها األعم و األشمل .

 فً حوله:

 نظر الُمحَب بطَرف َعٌنً مغرمِ       ***َولَقد َنَظْرُت ُغداة َفاِرق أْهلَها       

ر َتَملِق        ٌْ  وهللا من َسقم أَصاَبَك ِمْن َدِمً      ***وأحب لو أْسقٌِك غ

فالشعر خارج البنٌة وكن جاء فً صورة تصدٌق على الحدث، وٌأتً أٌضا خارج عن بنٌة 

الحدث التارٌخً فً صورة حكمه، والحكمة فً الشعر أبٌات أطلقها الشاعر مستخلصا إٌاها 

ف على تفاصٌله إضافة الى ذلك كان ٌؤدي دورا فً إبراز من روح الحدث دون الوقو

 الجانب النفسً، كما كان ٌمثل روح الحكمة المستمدة من الحدث .

 الشعر داخل بنٌة القصة التارٌخٌة :
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إذا كان الشكل األعم هو خروج الشعر عن بنٌة التارٌخ المحكً، إال أن المؤرخ قد تعرض 

الى اإلنفصال عن البنٌة العامة للسرد، وٌأتً فٌها الشعر له أثناء السرد قصة ما تكون أقرب 

 متعلقا ببقٌة أجزاء الحدث.

وقد ٌرد الشعر فً بنٌة الحدث فً صورة حكاٌة أقرب الى روح الخٌال منها الى الواقع، 

 من ذلك قوله:

ًَ    َفَدن     ***   َوَكأَنَّها    ناَقتً    فٌها   َفَوَقفتُ         مِ     حاَجةَ    ِِلَقِض  الُمَتلَوِّ

 َفالُمَتَثلَّمِ      َفالَصّمانِ      بِالَحزنِ    ***   َوأَهلُنا    بِالَجواءِ    َعبلَةُ    َوَتُحلُّ 

إن الشعر الخارج عن البنٌة القصة التً تمٌل الى تارٌخ ٌصعب دخول الشعر فً بنٌتها، إذ 

الواقعة بعد انتهابها، فٌوردها المؤرخ على هذا النحو فً غالبا ما ٌكون الشاعر علق على 

معرض كالمه، وإن لم ٌجد من الشعر ماكان خاصا بالواقعة تحدٌدا، فإنه ٌتمثل شعر ٌراه 

 مناسبا موافقا الروح الحدث .

 ومن هنا فإن القصة ضرورٌة للرواة لتوصٌل ما حملوه من شعر وذلك لسببٌن :

، ووسٌلة لدٌه لسوق األخبار والتً مؤداها " ماذا قال أنها أداة من أدوات الراوي . أ

 الشاعر فً الحادثة أو الموقف الذي تعرض له .

أنها تساعد على استدعاء ما حفظ من الشعر فالشعر وحدة فً هذا الجو الشفاهً  . ب

 معرفة مجردة، وال ٌتناسب التفكٌر المجرد مع الثقافة الشفهٌة .

 هدف التوظٌف :

 حداث نتٌجة مزدوجة هً :أدى التداخل الى إ

 استكمال المتعة السماعٌة . .0

 حفظ الشعر . .1

استكمال المتعة السماعٌة هو الهدف الربٌسً، أما حفظ الشعر هو الهدف المصاحب، إذ 

ٌرى المؤلف أن األول هو األصل الذي أدى بالتبعٌة الى الثانً، فلوال أن وجد العربً متعة 

لما احتفظت ذاكرته، والذي تأخذ الشكل  فً إضافة الشعر الى األعمال القصصٌة

 القصصً، بهذا الشعر فً مثل هذه الثقافة الشفاهٌة، وٌمكن تسمٌتها بالذاكرة القصصٌة .
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الهدف الربٌسً هو استكمال المتعة السماعٌة: وهذا ٌعنً أن الرواة و النقلة الشفاهٌٌن، 

ا لتواصل جزء ضروري من كانوا ٌرٌدون الشعر فً البداٌة ال إكمال متعة السامع، وإنم

 الحدث على سبٌل نقل تفاصٌل الحدث كما هً.

فإذا كانت القصة حفظت الحدث كشكل ،فالشعر فٌها حفظ روح هذا الحدث فهو " تجسٌد 

األشٌاء تضرب الى الحالة النفسٌة، وهكذا ظل الشعر ٌحمل أحاسٌس أبطال الحكاٌات كما 

زمن فالحدث قد تقل أهمٌته بانصراف زمنه، أما هً دافبة، دون أن ٌبلغهما أي فتور بفعل ال

الشعر فهو لغة تستمً الى النفس السرٌة عامة، أكثر النتمابها لزمن ما أو لعدر ما، إضافة 

الى ذلك إكتساب المتلقً متعة سماع الشعر على ألسنة أبطال القصة وإن كانت هذه 

خبار قد كان الفتا، وكانت له اإلشارات سرٌعة إال أنها تدل على أن التواجد الشعري فً األ

أهمٌة، فجاءت هذه اإلشارات حوله، فهو عند القدماء زٌنة الحدث ومقٌد الوقابع
1

. 

فالدكتور عبد الحمٌد إبراهٌم ٌقول عن الشعر :نجد الشعر ٌلعب دورا هاما، إنه ٌختلط 

بالنثر، وهو ال ٌأتً مجرد استشهاد ملصق بالقصة ٌعوق حركتها، ولكنه ٌؤدي وظٌفة فنٌة 

تسرع بحركة القصة وتجسٌدها، إنه فً أحسن حاالته ٌأتً تكثٌف للحظة غٌر عادٌة ٌمر 

بها تطل القصة
2

. 

أٌضا: القاص أو الراوي ٌذكر الشعر لٌؤكد حدثه، وشد كالمه وٌدعم رواٌته، فهو  وقال

ٌعرف ثقة العربً بالشعر، وحبه له فكان القاص حٌن ٌذكر الشعر فقد أورده الدلٌل على 

صدق كالمه والبرهان على واقعٌة حٌره.
3

 

 

 لمتكلم.: حٌث ٌكون الراوي مشاركا فً األحداث، وٌسردها بضمٌر ا السرد الذاتً

 أغراضه و ممٌزاته :

 الواقعٌة والمصداقٌة فً سرد األحداث ألنه ٌسرد أحداثا كان طرفا فعاال مشاركا فٌها. 0

                                                           
1
، 0306الشروق، ، القاهرة، دار 0عبد الحمٌد إبراهٌم، األدب المقارن من منظور األدب العربً، ط  

 .38، ص 0887

2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها .  

3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها .  
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ًَّ ِطالُبِك ِابَنَة َمخَرمِ         ***ت      َحلَّت بِأَرِض الزائِرٌَن َفأَصَبحَ   َعِسراً َعلَ

 بَِمزَعمِ   لٌَسَ   البٌتِ   َوَربِّ   َزعًما   ***   َقوَمها    َوأَقُتلُ    َعَرًضا   ُعلِّقُتها

الُمكَرمِ     الُمَحبِّ    بَِمنِزلَةِ    ِمّنً   ***   َغٌَرهُ    َتُظّنً   َفال   َنَزلتِ    َولََقد
1

 

 الراوي عضو مرافق لتطور األحداث 1

 الراوي ٌساعد بالمباشرة و غٌر المباشرة فً تطور األحداث و تسٌٌر الحدث. 2

  

 

ما   الفِراقَ    أَزَمعتِ   ُكنتِ   إِن       ت   ***   َفإِنَّ  ُمظلِمِ      بِلٌَل       ِركاُبُكمُ     ُزمَّ

الِخمِخم  َحبَّ   َتَسفُّ  الِدٌارِ  َوسطَ    ***   أَهلِها   َحمولَةُ    إِّل    راَعنً  ما
2

 

 الحوار ٌنقطع فً السرد الذاتً. 3

 واوٌة واحدة(.سٌرد األحداث من وجهة نظر واحدة ) من  4

 إبتداءا من فراق المحبوبة والبكاء على األطالل .

َواسلَمً  َعبلَةَ  دارَ  َصباًحا َوَعمً   ***   َتَكلَّمً   بِالَجواءِ    َعبلَةَ   دارَ   ٌا   
 3

 

 مناداتها و إلقاء التحٌة ،الدعوة لها بالسالمة .

 الواقعٌة فً القصة : وتنعكس فً النواحً التالٌة :

 الواقعٌة فً األماكن : 0

 هل غادر الشعراء من متردهم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم 
4

 

تناول الشاعر فٌها الجزبٌات الطللة: معرفة الدار بعد الوهم، طلب الحدٌث منها الشكوى 

 والرد من الدار .

                                                           
1
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2
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3
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الواقعٌة فً الشخصٌات: عنترة، عبلة، القبٌلة، القوم، ٌا دار عبلة، وتحل عبلة 

 ،وأهلها، حلت بأرض الزابرٌن ) األعداء(.بالجواء

 الواقعٌة فً اِلحداث : 3

ًَ    َفَدن     ***   َوَكأَنَّها    ناَقتً    فٌها   َفَوَقفتُ         مِ     حاَجةَ    ِِلَقِض  الُمَتلَوِّ

 

عَ    َوَقد  الَمزارُ   َكٌفَ   بِالَغٌلَمِ        َوأَهلُنا      بُِعَنٌَزَتٌنِ    ***   أَهلُها   َتَربَّ

1
 

 وصف اإلبل التً هً ركابب المحبوبة واستعدادها للرحٌل .

 البكاء على األطالل فً قوله: وسط الدٌار تنفق حب الخمخم.

 الواقعٌة فً اللغة: لغة بسٌطة سهلة بعٌدة عن الغموض و التعقٌد اللفظً. 3

إن الراوي لعب دورا مهما فً وصف الشخصٌات بكل عناصرها الداخلٌة و الخارجٌة، 

حٌث ٌهتف لنا األزمات النفسٌة التً تجتاح الشخصٌة ، وهمومها، كما  أنه ٌقف موقف 

 المحلل لألحداث .

 التقاء الشعر و القصة:

مستمد  كان على الشكل القصصً موجودا عند العرب، وتحقق هذا التواجد بشكل طبٌعً

 من األحداث الٌومٌة، حٌث كانت القصة نقال أمٌنا للواقع .

وبما أن الشعر كان عند العرب جزء من هذا الواقع، لذا كان من الطبٌعً أن نجد األشكال 

الخبرٌة و اإلخبارٌة القدٌمة والشعر، وهو ما حقق اإللتقاء بٌن القصة و الشعر، وهو ما 

 داخل".ٌمكن أن ٌطلق علٌه " مشروعٌة الت

فالشعر تخلل حكاٌات العرب من طرق مشروعة، غٌر مفتعلة ونظرا ألهمٌة الشعر عند 

 العرب، بدأت القصص الداخل فٌها الشعر تصبح لها األولوٌة و األفضلٌة عند السامعٌن .

ٌرى البعض أن وراء كتابة الشعر قصة، حٌث ٌتخٌل الشاعر أنه راحل على جمل ومعه 

ض له طرٌقه أثر أحبة رحلوا، فٌستوقف صحبه و ٌبكً معهم صاحب أو أكثر و قد ٌعر

على رسم دارهم
1
 . 

                                                           
1
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فاألبٌات و إن بدت مستقلة إال أن الذي حركها حدث، والذي دفعها ودفع شاعرها الى 

إنشادها قصة، وهو ما ٌمثل الجانب الخفً فً عملٌة التداخل بٌن القصة و الشعر، وهو 

لحظة خاصة بالشاعر لم ٌشهدها إال هو ، أو مجموعة  خفً ألنه تعلق بالخطة اإلنشاد و هً

ممن كانو ٌشاركوه اللحظة، لكنها تظل قصة خفٌة إذ ظلوا ٌحملونها فً صدورهم، إال أن 

 ٌلبسوها عباءة الرواٌة .

و األمر الثانً الذي شارك فً صنع هذا التداخل ، و هو أن الشعر احتل مكانا هاما، ومكانة 

لعربً، فهو إن أحب قال شعرا، وإن غضب قال شعرا، وإن رضً بارزة فً حٌاة وواقع ا

قال شعرا، وإن حارب و إن سافر وأن رجع، فهو فً موقفه ٌشتد شعرا، فأصبح الشعر 

جزءا من واقع العربً الٌومً، والشعر احتل هذه المكانة ألنه كان أنسب الفنون للطبٌعة 

الجافة، فالشعر عنده الصوت فً المقابل التً كان العربً ٌعٌشها فً هذه البٌبة الصحراوٌة 

الصمت، و التعددٌة فً مقابل الوحدة
2
 . 

فهو وإن فرضت علٌه الطبٌعة نمطا واحدا حٌاتٌا لم ٌجد ما ٌخرجه عن هذه النمطٌة إال 

الشعر، إذا فالواقع جزء من الشعر، وبما أن القصة كانت عند العربً ال تحٌد عن كونها 

خٌال ،فكان ال بد أن ٌعرض فً طرٌقها الى الشعر إذ هو أنه الفن واقعا محكٌا، ندر فٌه ال

الوحٌد الممارس فً هذه البٌبة، مما أدى الى .... بل و رفض التداخل بٌن الشعر و القصة 

 لعربٌة القدٌمة .

 نماذج على ذلك :

 َفالُمَتَثلَّمِ      َفالَصّمانِ      بِالَحزنِ    ***   َوأَهلُنا    بِالَجواءِ    َعبلَةُ    َوَتُحلُّ 

ًَّ ِطالُبِك ِابَنَة َمخَرمِ         ***ت      َحلَّت بِأَرِض الزائِرٌَن َفأَصَبحَ   َعِسراً َعلَ

 َتَظُر الُمحَب بطَرف َعٌنً مغرمِ       ***َولَقد َنَظْرُت ُغداة َفاِرق أْهلَها       

ر َتَملِق    ٌْ  وهللا من َسقم أَصاَبَك ِمْن َدِمً      ***    واجب لو أْسقٌِك غ

 َعَذب ُمقِبله َلِذٌِذ الَمْطَعمِ             ***إذ َتْستبٌَِك بِذي َعروب  وِاضِح     

 الَفمِ   ِمنَ   إِلٌَكَ   َعواِرَضها َسَبَقت    ***   بَِقسٌَمة      تاِجر      فاَرةَ     َوَكأَنَّ 

                                                                                                                                                                                     
1
 .83، ص 0885أحمد أمٌن ، فجر اإلسالم ،القاهرة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،   

2
 .83، ص 0885أحمد أمٌن ، فجر اإلسالم ،القاهرة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،   
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نَ    أُُنًفا  َروَضةً   أَو بَِمعلَمِ    لٌَسَ   الِدمنِ   َقلٌلُ   َغٌث      ***   َنبَتها   َتَضمَّ
1

 

وهً ذكر المحبوبة و الوقوف على أطالل الدار الحبٌسة التً  التزم الشاعر بالمقدمة الطللٌة

رحلت و استدعاء صورتها والحزن على الفراق، وهذا نهج الشعراء فً القصٌدة الجاهلٌة، 

وٌقصد بفأرة تاجر بقسٌمة أي كأن فأرة مسك، والتاجر ٌقصد به العطار و العوارض من 

 ٌصف طٌب الرابحة فمها. منابت األضراس، أي سبقت الفأرة عوارضها، وإنما

أو روضة أي كأن رٌحها رٌح مسك، أو كرٌح روضة، و هً المكان المطمبن ٌجمع إلٌه 

 الماء فٌكثر نبته .

 

 

                                                           
1
 . 007الدٌوان ص   



 

 خاتمة
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ومن هنا ٌمكن القول أن السرد فً معناه هو النوع الذي ٌضم ترابط وتتابع الحدٌث متناوال 

الكامن فً لب  القص والحكً فً ثناٌاه بتوظٌف تقنٌات فنٌة وجمالٌة حرٌصا على اإلتساق

السرد، وباختصار هو التتابع والترابط بٌن أجزاء السرد بشكل فنً، أو هو أسلوب ٌحاكً 

 وٌتبع فً القصص والرواٌات.

منذ أن خلق وتواجد على وجه  اإلنسانوبذلك ٌعد السرد أحد أعمدة التعبٌر التً ٌعتمدها 

 األرض.

رؤٌة القاصرة التً تقوم على اعتبار ٌعتبر الشعر والسرد نوعان أدبٌان متكامالن، دون ال

الشعر هو المركز والسرد هو الهامش فً األدب العربً القدٌم، ألن الشعر داهٌة و طاغٌة 

على إخوانه، ومحط التسلط، غٌر أن السرد ٌنساب من تلقاء نفسه، فنجد القصة مثال، 

شعر قد ٌضم ال وبصفة عامة األنواع النثرٌة على اختالفها تحتوي اللغة الشعرٌة ، كما

 السرد .

تتجلى القصائد العربٌة )معلقة عنترة بن شداد ( على مالح السرد باعتبارها تتناول الحوادث 

الشخصٌة التً جرت مع الشاعر، قص فٌها بعض مواقعه التً وإن اختلفت فً جزئٌاتها إال 

 أنها تبقى حافظة على اإلطار السردي العام.

دلٌل على صدق مشاعره وأحاسٌسه التً ٌصورها وٌنقلها توظٌف الشاعر السرد فً أحداثه 

 لجمهور القراء كصورة فتوغرافٌة .

إن دور الشاعر فً المجتمع العربً القدٌم كان بمثابة وسائل اإلعالم الثقٌلة فً عصرنا، فقد 

كان محطة إذاعة اإلعالم الثقٌلة فً عصرنا، فقد كان محطة إذاعة مرئٌة ومسموعة، 

اسعة لإلنتشار بل كان وزارة إعالم البد منه فً المجتمع والبلد، والحً وصحٌفة ٌومٌة و

 والقبٌلة.

والبد منه للداعٌة لما ٌنتمً إلٌه والدفاع كمن ٌنتمً إلٌه وبقدر ما تكون شاعرٌته فً مٌزان 

 الشعر، ٌكون قد جماعته فً مٌزان المجتمع.

 والتطبٌقٌة معتمدا على الشعر.تكمن أهمٌته هذا البحث كونه ٌجمع بٌن الدراسة النظرٌة 

لقد كان الزمن والزال متناسبا ومكان سٌالنه، فكلما كان المكان محدودا كلما كان الزمن 

مناسبا واهتمامات الفرد وانشغاالته، إذ ٌصٌر الى الدقة مما ٌتٌح للفرد ممارسة أنشطته 

 الحٌاتٌة.
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لتً كان ٌحٌا لحظتها بأحداثها عنترة بن شداد استمد الزمن من الحٌاة الٌومٌة ا فالشاعر

 لحظة بلحظة ضمن شعور عمٌق بالقلق واإلحساس بالتوتر .

على الرغم من إسهام الحٌاة العربٌة القدٌمة فً احتضان الشاعر وتوحٌد مجال اهتماماته 

على مستوى وحدة الفكر، وحدة الصراع، فإن ثمة اتجاه برزا فً حقل التجربة الشعرٌة 

 الجاهلٌة  هو :

اتجاه ذاتً ممثال فً تعبٌر الشاعر بتلقائٌة كما شعر وأحس تتخذ نظرة الشاعر الوجودٌة  1

 طل مظهرٌن مختلفٌن :لل

 أحدهما ٌتعامل من خالله مع الطلل المائل بجسده، وكٌانه ووجدانه، وٌعٌش الزمن نفسه. 1

شاهد أما الثانً فسٌحضر فً ضوئه مالمح الطلل قصد استعادة، احساسه بالتعاٌش مع م

 الماضً المستحضر من الذكرة .

كان الشاعر الجاهلً ٌتمثل وجوده الكونً فً الكون من خالل ارتباطه بحٌاته، وإذ أن زمنه 

 الوجودي هو ما كان ٌحٌاه بكٌانه.

لم ٌكن عنترة منفصال عن ماضٌه، كما لم ٌكن مأسورا فً حاضره، إنما كان مشدودا 

مع التطلع الى آفاق المستقبل، باإلضافة الى ذلك بالذكرٌات، وهو ٌواجه واقعة البٌئً 

ظاهرة الرحٌل وعدم اإلستقرار فً حٌاته وما ٌنتج من فراق بٌن األحبة، مرورا بامتدادات 

الصحراء المقفرة، وحلكة لٌالٌها الموحشٌة على تجذٌر إحساسه باألرق، وتلوٌن حٌاته 

 التشاؤم والسوداوٌة .بطابع 

 عر الجاهلً قوتان:لقد كانت تشد تجربة الشا

 قوة الفعل الذي ٌعٌشه واقعٌا. .1

 قوة الحلم واألمانً التً حاول التغلب على القوة التدمٌرٌة لهذا الفعل. .2

عنترة فً أن ٌوغر فً نواة األمكنة من خالل الطلل بالكاد واألسى تارة، باستشعار نجح 

 عاتٌات الدهر وقدرته على الصحو تارة أخرى.

لمكان لدة الشاعر ال ٌزول مع تركع ومغادرته إنما ٌظل فً ذاته ٌنبض لقد كان الطلل نواة ا

 بالحٌاة.

لقد كان المكان فً المتن الشعري الجاهلً ممثال فً الطلل رمز لمقاومة الشاعر لعافٌات 

 الزمن، وأهوال الطبٌعة ٌعكس بصورة، أو بأخرى التفاعل الوجدانً مع متغٌرات الحٌاة.
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ذلك امتاز المكان فً المتن الشعري بالتعدد والتنوع فً الداللة واإلٌحاء، إذ لم  إضافة الى

ٌكن محصورا فً الوجود الطبوغرافً المائل بتضارٌسه البٌئٌة، لكنه كان كذلك فضاء 

 صوتٌا وفضاء سمعٌا.



قائمة 

المصادر 

 والمراجع
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