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 المقدمة
 
 

ػػػػػد   ػػػػػىةر اال اػػػػػىـر ممػػػػػ    ػػػػػرؼ  المرر ػػػػػمةف محما اّل الحمػػػػػدر ِّ  ربا النػػػػػصلمةف  اال
حبه  االمؤمنةف به  إل  ةاـ  الداةف    .. مص بند. األمةف  امم  آله ّا

ة  خّػػػصوص امزاةػػػص   نمػػػت منػػػه   ػػػى  فمقػػػدو ّػػػافار المػػػنوير البنةػػػا  ممػػػ   ممػػػ
ال ػػّخدامه فػػت م ػػّاةصت إ راوةػػة مّنػػددة امّبصةنػػة مػػف حةػػث ال ػػنس األدبػػت االنػػاع 

بحكػػػػـ مػػػص ّّػػػػافر ممةػػػػه م ػػػػّاةصّه الّحمةمةػػػة مػػػػف  بنػػػػصد لوػػػػص . االػػػزمف االمااػػػػامصت
ػػؽ فػػت  ػػا ر النممةػػة األدبةػػة مبّدوػػة  بصلوةكػػؿ المبنػػت ممةػػه  إمكصنةػػة ااحصطػػة االّنما

انطىقػػص  مػػف فم ػػتة ّػػدرت منوػػص الدرا ػػصت البنةاةػػة   ػػذ  التم ػػتة ّػػر   ف  .الػػنص
حدةػد  فقػه الػداللت  ا الرمػز   ا اا ػصر    ّكاةف ّارة كمةة مف نص   دبػت مػص  ّا
ت  ركرموػػص إال إذا ابّػػد ت مػػف الكةتةػػة الّػػت انبنػػ  بوػػص ال ػػكؿ األدبػػت االمكانػػصت  ال ّػػّؤ

ة -ؿ منوصبتا–البنصوةة األ صس الّت قصمت لمنص   . ةوة مخّّا
ػاؿ إلػػ   سو البنةػا  ةنػد فحّػػص  لدالةػصت ّموةػػدا  لمّا ً  ممػ  ذلػػؾ فػدف الػػدرو بنػص

ةبػػد  بصلمح ػػاس الم  الػػد لةّػػؿ إلػػ  المننػػا  الم ػػراد  مػػف خػػىؿ  النظػػر .. الكمةػػصت
مخّمتػػػة كصنػػت البصمػػػث ممػػػ  (  ػػةصقصت)فػػت المّ ػػػصبوصت االمخّمتػػصت الّػػػت ّحكموػػػص 

أل ػػػػؿ  ػػػػذا  اب ػػػػبب مػػػػف  ػػػػذ  الرؤةػػػػة . مػػػػؿو  خػػػػر  مػػػػؤ رةإنّص وػػػص فاػػػػى  مػػػػف ماا
ػػػتةة فػػػػت الّحمةػػػػؿ   مكػػػػف درا ػػػػة مّػػػاف  دبةػػػػة مخّمتػػػػة فػػػػت   نص ػػػػوص ا نااموػػػػص  الّا

ممػػ  افػػؽ منطةػػصت  ػػذا المػػنوي . ا زمصنوػػص امااػػامصّوص  ا ن ػػةصت منّ ةوػػص  ةاػػص  
الػػذ  ةّػػؼ قبػػؿ  ف ةقػػرر  اةنّمػػد ممػػ  األ ػػصس الم ػػصنت لمػػنص اكةتةػػصت ّو ػػك ؿ 

 .مغة فت النص  امىقّوص بصلداللة المراد ب اوص لممّمقتال

م:علّوشاتماظدرادِةموأػؿّقؿفا

 ممػػػػػةر دااع  ام ػػػػػاازصت اقتػػػػػت إزاً البصح ػػػػػة الخّبػػػػػصر  ػػػػػذ  المومػػػػػة البح ةػػػػػة 
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الرزبة فت بنوث   ػزً  مػف الّػراث النربػت األّػةؿ برؤةػة  : الّنبة  كصف فت طمةنّ وص
لخصلػػد الػذ   ػبقت مبقرةّػه مّػر   االّػت لػػـ حدة ػة  ّك ػؼ مػف قةمػة  ػذا الّػراث ا

ّ د مف ةنوض بمومة نتػض الغبػصر مػف  ا ر ػص األ ةػر  ااالمّػداد إلػ  حةػث  فقوػص 
 .البصذخ

فكصنت القّة الّافةة  ت الّراث الذ  ة ّأ ؿ النقػد االّحمةػؿ االدرا ػة  فمقػد 
صرةخ انب ػػت  ػػذ  القّػػص االحكصةػػصت فػػت المظػػصف األدبةػػة ازةػػر األدبةػػة  ككّػػب الّػػ

األمػر الػذ  ة نػؿ البصح ػة  مػصـ ّػنابصت .. ااال ّمصع االتم تة االطبقػصت االر ػصوؿ
قػػدةر الّػػصلل منوػػص لمتحػػص النقػػد   آخػػذا  بنػػةف اال ّمػػصـ ّنػػاع  ال مػػو االّّػػنةؼ ّا
الّ ربػػة  بػػؿ الّ ػػصرب الّػػافةة اطصبنوػػص الن ػػبت بػػةف المّّػػافة فاػػى  مػػف ّطػػار 

الّػػػت ةّػػػافر ممةوػػػص ( القةمػػػة)مػػػو ( الّػػػنابة)دد ا نػػػص ّّحػػػ. داللػػػة متص ةموػػػص ّنصقبةػػػص  
المن ز الحكصوت الّافت  فقةمّه فت ّنابّه اا ػّمزامه لرؤةػة ممةػزة دقةقػة  ػمالةة 

النػػػؿ قمػػػة الدرا ػػػصت المّنمقػػػة بػػػصلن ر . ااامةػػػة لم ػػػةصقصت الّػػػت  نّ ػػػت  ػػػذا المن ػػػز
قة الّػػافت  كصنػػت محتػػزا  آخػػر ممػػ  ّ ػػنـ مومػػة  ػػذا الػػدرس  ا ػػماؾ  ػػبةموص ال ػػص

فةمص لا  راةوت بطراحػصت النقػد الحػدةث االمنصّػر فػت الك ػؼ مػف . االمصّنة منص  
بنةػػة  ػػذا األدب الحكػػصوت اطراوػػؽ ّ ػػكةؿ لغّػػه األدبةػػة امنصّػػر  امكانصّػػه الدالػػػة  

األدبةػػػػة  ا األدبةػػػػة الّػػػػت منةػػػػػت / األمػػػػر الػػػػذ   ػػػػكّت منػػػػه الدرا ػػػػػصت الّصرةخةػػػػة
 .ذ  المنصنت  ا إز صً ّمؾ الرمازبصلمنصنت االرماز  ك ر مف طراوؽ ّ كةؿ  

م:عـفُجماظدرادِةموػقؽؾّقؿفا

امّمػدت الدرا ػػة منو ةػػة الػدرس البنةػػا  ال ػػكىنت م ػبصرا  ةك ػػؼ مػػف القةمػػة 
البنصوةة االوةكمةة لمقّة الّافةة  مف خػىؿ فحػص مكانػصت البنةػة ال ػردةة لمقّػة 

ػ ةغ ال ػرد  ااظػػصوؼ ام صلوػص الاظػصوتت  ا نمػصط ال خّػةصت فةوػػص  ابنةػة الػزمف  ّا
الذ  حصالت االلّزاـ بمقاالّػه الّػت ّتّػل مػف –ابح ب مقّاةصت المنوي . ال صرد

ً  لمػػنص  األّػػؿ امؤلتػػه  -م ػػّاةصت الػػنص الّػػافت فػػت   مػػ  ّػػارة ا ك ر ػػص افػػص
كصنػػت  ةكمةاػػػة الدرا ػػػة قصومػػػة  ممػػػ  مقامػػػصت  ػػػذا المػػػنوي  ف ػػػصً البحػػػث فػػػت ّموةػػػد 

 .نظر  ةاال مقاالت المنوي ا  ص ةصّه ا ى ة فّاؿ اقرداـ لوص بمدخؿ  
اقػؼ الّموةػػد ممػ  متوػػـا الّّػاؼ مػػف خػىؿ رؤةػػة  ّصرةخةػة   ػػصًت الحص ػػة 

 :إلةه ّحقةقص  لغصةّةف
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الاقػػػاؼ ممػػػ  الّطػػػارات الّػػػت  ّػػػصبت متوػػػـا الّّػػػاؼ منػػػذ قػػػراف : األولىىى 
اا ػػػػىـ األالػػػػ   مػػػػرارا  بػػػػصلقرنةف ال صلػػػػث االرابػػػػو النّػػػػرةف الػػػػذ بةةف 

الـ ةكػف الّػصرةخ القػدةـ بنةػدا  مػف . ّ  القرف ال صبو الو ر لمّّاؼ ح
رؤةػػة الم ػػألة فػػت الّموةػػد  فنػػراجو البحػػثر ممػػ  الّػػصرةخ لمتكػػرة الّػػافةة 
فػػت حاػػصرات  مػػـ األرض بػػدًا  بصلحاػػصرة الرافدةنةػػة فػػت النػػراؽ القػػدةـ  
 ػػػـ حاػػػصرات الونػػػد االةانػػػصف االّػػػةف االتػػػرس بح ػػػب ال ػػػبؽ الزمنػػػت 

 .لحاصراتلاالدة  ذ  ا
ا ػػػّنراض ّصرةخةاػػػة الّّػػػاؼ ا دبةصّػػػه ّ ػػػوؿ مممةػػػة ّّػػػنةؼ  ػػػػذا : الثانيىىىة

األمػػػػر الػػػػذ  موػػػػد ال ػػػػبةؿ  مػػػػصـ البصح ػػػػة لّّػػػػنةؼ الحكصةػػػػصت . األدب
 .ذاّت  امااامت  اا ّر صمت: الّافةة إل   ى ة  نمصط

اقبؿ  ف ةأخذ البحث م ّاا  اا راوت مم  القّػة الّػافةة    ػد  ف منطقةػة 
لنممػػت ّ ػػّدمت ّػنو موػػصد نظػػر   لّّحػدد بػػه مقػػاالت المػنوي المّبػػو  فػػّـ البحػث ا

ّحدةػد مّػػطمل بنةػػة ال ػػرد  اممػػـ ال ػرد  ااّ ص صّػػه الروة ػػةة  االرؤةػػة الّػػت ّّبنص ػػص 
 ػػػػذ  األطراحػػػػة  بصلتّػػػػؿ األاؿ الخػػػػصص بص ػػػػّ ىً مكانػػػػصت البنةػػػػة ال ػػػػردةة فػػػػت 

 :القّة الّافةة  اامف  ى ة مبصحث
اال ػػػػػّوىؿ ا  ػػػػػر  فػػػػػت ّػػػػػةرارة التكػػػػػرة الّػػػػػت ّبػػػػػد  بمقدمػػػػػة فػػػػػت بنةػػػػػة :  الوػػػػػص

: اال ّوىؿ  ـ بند ذلؾ ّنتؾ  ترة اال ّوىؿ فت  ػةصؽ القّػة   ا خصّمّوػص   صنةوػص
ا ةػػػه دالالّوػػػػص   نصوةػػػة الػػػراا  االمػػػرا  لػػػػه  ا  ر مػػػص فػػػت خمػػػؽ النممةػػػػة ال ػػػردةة  ّا

ةؿ  .لخدمة  دؼ الّّا
 .بنةة المرا  الّافت: انظر ال صلث فت

ػػػت  البصح ػػػة ممػػػ  ّقػػػدةـ ّػػػارة  إ مصلةػػػة بنػػػد ا  فػػػت  مةػػػو  ػػػذ  المبصحػػػث حّر
ّتّةؿ المكانػصت  ّنّمػد النىوػؽ الرابطػة بػةف المكانػصت اّ ػصقص  مػو  ػةصؽ ا ػّدم  

مظوراّوص مم   طل النص  .حاار  ذ  النىوؽ ّا
اكصف مدار التّؿ ال صنت ّ خةّػص  لمم ػصؿ الاظػصوتت القّػة الّػافةة بصمّمػصد 

ا ردؼ بمبحػػث مػػف ال خّػػةة ( مارافالا ةػػص الخرافػػة)فػػت مّػػنته ( ببػػرا )مػػنوي 
ػػتوص فنػػى  حكصوةػػص  –الحكصوةػػة ّػػدارا  مػػف قنصمػػة بصلرابطػػة القصومػػة بػػةف الاظةتػػة   -بّا

ػػتوص  فػػت مممةػػة ال ػػرد  كمػػص اا ػػّنصف البحػػث بمػػنوي ( فػػصمى  )ابػػةف ال خّػػةة بّا
  لم خّػػةصت االبنةػػصت اال  ػػةمص فػػت ّمةةػػز  بػػةف البنةػػصت الكبػػر ( كرةمػػصس)ا( بػػصرت)

اكػػصف اكػػد البصح ػػة فػػت  ػػذا التّػػؿ مّا وػػص  إلػػ  إ ػػنصد   ػػكصؿ الاظػػصوؼ . الّػػغر 
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ال ػػردةة إلػػ  دالالّوػػص  ػػـ ربػػط دالالت  ػػذ  الاظػػصوؼ لّحّػػةؿ قةمػػة داللةػػة كمةػػة لػػـ 
 .ةّرح بوص النص

اان مػػػػػ  التّػػػػػؿ ال صلػػػػػث مػػػػػف فحػػػػػص  منو ػػػػػت اا  راوػػػػػت فػػػػػت آلةػػػػػصت ال ػػػػػرد 
ااوػػه مبصحػػث  ى ػػة  ك ػػؼ األاؿ مػػف النظػػصـ الزمنػػت القّّػػت  ا موػػرت ّحػػت ل
ةػػػب)فػػػت القّػػػة  ا  مةػػػة منّػػػر  فػػػت  ػػػرد الاقػػػصوو  مبػػػرزا  التػػػرؽ بػػػةف زمػػػف ( الّّر

الحكصةة ازمف ال رد مف طرةؽ ّقدةـ قراًّةف لمػنص األالػ  اقصونةػة اال صنةػة نّػةة  
ّاػػػػو ظػػػػص رة ّقنةػػػػة ااةقػػػػصع الحكػػػػصوت اف صممةػػػػة  مػػػػص  ػػػػصنت المبصحػػػػث فكػػػػصف مكر ػػػػص  لّب

 .فت ّ كةؿ فنةة ال رد بةف زمف الحكصةة ازمف ال رد( الحركصت األربو)
ااناػػا  ّحػػت  ػػذا التّػػؿ حػػدةث مػػف ّػػةغة ال ػػرد فػػت مبحػػث  صلػػث مػػف 
نددةة الّػةغ ا  ر ػص فػت إزنػصً  خىؿ امّمصد مقاالت الم صفة ال ردةة  االمنظار  ّا

 (.صؿفصودة ااةّ)إل  ( فنةة اامّصع)ال رد القّّت حّ  ة مو 
كمص اخّـ البحث بخصّمة إ مصلةة ّـ فةوص بةػصف   ػـ مػص اقتػت ممةػه الدرا ػة فػت 
نّػػصوي امحّػػىت خر ػػت بوػػص الدرا ػػة الحصلةػػة  ػػـ األفػػؽ الػػذ  ّتّحػػه  ػػذ  الدرا ػػة 

 .لدرا ة قصبمة امم  افؽ منص ي  خر 
ا رردفت الخصّمة ب رد  ّتّةمت لمرا و البحث امّػصدر  ادارةصّػه النربةػة منوػص 

حمػػػػػةى  نقػػػػػدةص  ااأل ابغةػػػػػة الّنرةػػػػػؼ بماػػػػػماف .  نبةػػػػػة الّػػػػػت   وػػػػػرت  البحػػػػػث مّنػػػػػص  ّا
األطراحة امنو وص بمغػة حةػة  خػر   ػر  فػت نوصةػة األطراحػة ّ ػطةرر مػا ز  مػف 

 .األطراحة بصلمغة اانكمةزةة

م:صرضّقةماظدرادةموعشؽالُتفا

 إة ػػصد-فػػت درا ػػّه–ال بػػد لكػػؿ  وػػد  مممػػت مػػف فراػػةة ةّػػدر منوػػص محػػصاال  
حمػػاؿ منص ػػبة لوػػص   ا مراػػوص مراػػص  مممةػػص  ة نػػؿ مااػػامصّوص فػػت داوػػرة الاػػًا  

الحكصةػػة : ّنطمػػؽ فراػػةة  ػػذ  الدرا ػػة مػػف التكػػرة ا ّةػػة. امحػػار اال ّمػػصـ االننصةػػة
الّػػافةة نػػاع  دبػػت منوػػاد اػػمف   نػػصس الكّصبػػة الّػػافةة ا نااموػػص  فػػت مّػػار ص 

 الػػػػت الننصةػػػػة   ص ػػػػص  إلػػػػ  بنةّوػػػػػص  رقةمػػػػت ممةوػػػػص الدرا ػػػػصت  امبصحػػػػػث . المّنصقبػػػػة
ااخّػػزاال  . المااػامةة االرمزةػػة كحػػصؿ  ك ػػر الدرا ػػصت الّػػت ّنصالػػت ال ػػنر الّػػافت

 .لذلؾ كصنت ال واد البح ةة االّألةتةة ّ ةب مف  ؤاؿ
مصذا قصلت القّة الّافةة؟ مػو إ ػصرات مػا زة مػف  ركػصف مممةػة ال ػرد مػف -

 . خاص احاار امكصف الحدث
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 :را ة فّّبن  محصالة اا صبة مم   ؤاؿ مص  ذ  الد
 كةؼ قصلت القّة الّافةة ماصمةنوص؟-

  (القّػة الّػافةة)امم   ذا األ صس ّصر منااف األطراحة بنةػة ال ػرد فػت 
  فصلحكصةػػػة الّػػػافةة قّػػػة قػػػد ّكصممػػػت  ركصنوػػػص ال ػػػردةة (الحكصةػػػة الّػػػافةة)الػػػةس 

ػػػػاؿ إلةػػػػه بنػػػػد فحػػػػص  ةكمةػػػػة بنص ووػػػػص ال ػػػػرد  امكانصّػػػػه اذلػػػػؾ ةػػػػّـ اكّ ػػػػصفه االّا
ػػػةغه ااظصوتػػػه ( الّػػػافةة–الحكصةػػػة )كمػػػص إف البصح ػػػة ّ ّ ػػػنر فػػػت اّػػػطىح . ّا

اربص  مف االنّقصص مف  ذا المن ز األدبػت الموػـ  اةبػدا لػت  ف الم ػألة لوػص ّنمػؽ 
مف النربػت إزاً من ػزات ّرا ػه القػامت قدةمػه  -اال  قاؿ الدانةة–بصلنظرة المّااانة 

فػت ماازنػة زةػر مّكصفوػة مػو الغػرب  - ا ااػنه ا خػر–ت ه احدة ه  حةف ااو ن
امن زاّػػػه  فتػػػت الاقػػػت الػػػػذ  ةػػػدرس البصحػػػث الغربػػػت نمػػػػصذج حكصوةػػػة ب ػػػةطة مػػػػف 
  ػصطةر ال ػداات االخرافػصت احكصةػػص األ ػمصر  اة نػؿ منوػػص نماذ ػص  لدرا ػصت مرنماقػػة 

نمػط مػصؿ  فػت ن د النربت ةركوبر مم  ّرا ػه  ف ةنػد  نمطػص  قّّػةص  ا ػا .. امنو ةة
ػػػةصزصّه فاػػػى  مػػػف ّنبةػػػر  مػػػف قاػػػصةص زصةػػػة فػػػت األ مةػػػة االّػػػأ ةر  فكػػػر  الغّػػػه ّا

 .االتصممةة  كصلدةف ااألفكصر ااألخىؽ االقةـ األّةمة
ػػص ّػػزؿ .. الػػـ ّخػػؿ  ػػذ  المومػػة الكبةػػرة مػػف م ػػكىت مصنػػت البصح ػػة منوػػص الما

 :ّ  دت بنض  ذ  الم كىت فت النقصط الّصلةة
 رة مػػف  ػػذ  القّػػص  ممػػص ة نػػؿ البصحػػث  مػػصـ ّػػنابة ال مػػو الك ػػرة الكػػص-0

 .االّّنةؼ
ػصرةخ -2 انب صث  ػذ  القّػص فػت مظػصف مخّمتػة فػت ّخّّػصّوص بػةف  دب ّا

 .إلخ.. اا ّمصع افم تة ا دةصف اطبقصت
منػػػػػصً الحّػػػػػاؿ ممػػػػػ  المرا ػػػػػو الحدة ػػػػػة الخصّػػػػػة بػػػػػصلمنوي ام ػػػػػّحد صّه -3

ا ػػذا ااحػػد مػػف . مةػػة فػػت الخػػصرجام ػػّ داّه ممػػ  ال ػػصحة ال قصفةػػة ااألكصدة
 مبػػصً الحّػػصر ال قػػصفت ال ػػصور الػػذ  ةنصنةػػه الم قػػؼ االبصحػػث فػػت القطػػر 

 .مم  ا ه النمـا
اخػػػػّىؼ ا وػػػػصت النظػػػػر فػػػػت ّر مػػػػة المّػػػػطمل األ نبػػػػت  ا ػػػػذ  م ػػػػكمة -4

 .المبصحث النقدةة  مةنص  
 حاػار مؤكاػد فػت الركػاف  إلػ  المّػطمل - دامه اِّ–اكصف لد ّصذ الم رؼ 

األقػػرب إلػػ  مػػػراد المؤلػػؼ  كػػػاف األ ػػّصذ الم ػػرؼ مممػػػص  مػػف  مػػػىـ النقػػد الحػػػدةث 
 .االّألةؼ االّر مة
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ػػـ  ّػػذلةؿ بنػػض  ػػذ  الم ػػكىت بمنانػػة  مممةػػة ا خىقةػػة  -بنػػاف اِّ ّنػػصل –ّا
مصلةػػة مػػػف   ػػػّصذ  ا ػػػةخت الػػػدكّار منػػػصد زػػػزااف الم ػػػرؼ ممػػػ  الدرا ػػػة  داـ اِّ 

بةػػؿ  التةػػؼ مػػف ااخػػااف األ ػػصّذة التاػػىً ازمػػىً مممػػه ا وػػد  اخمقػػه النػػصلت الن
الػدرس ارفػػصؽ ال قصفػػة األمػر الػػذ  ذلػػؿ الك ةػر مػػف المّصمػػب لةّ ػن  لوػػذا البحػػث  ف 

 .ةر  النار

م:اظدراداتماظلابؼة

ػػػةف ا خىقةصّػػػه  إف كػػػؿ  وػػػد مممػػػت حػػػدةث   مػػػف   ػػػس البحػػػث النممػػػت الّر
اممةػه فػدف النظػر . بنػد  ة ب  ف ةبد  مف حةث انّو  مف  بقه اةؤ ػس لمػف ةػأّت

بنػػةف الّقػػدةر ااالحّػػراـ االافػػصً ل وػػاد ال ػػصبقةف بصلتاػػؿ  لوػػا مػػف  الةػػصت  خػػىؽ 
البصحػػػث النممػػػت ألف  ػػػذ  الدرا ػػػصت ابخصّػػػة األكصدةمةػػػة منوػػػص  قػػػد حظةػػػت بقػػػراًة 
. اامةػػة انقػػصش مممػػت دقةػػؽ افػػصحص مػػف لػػدف   ػػصّذة فاػػىً ام ػػصةخ الّخّػػص

ػػػةنة ّنصالػػػت الن ػػػر  بنػػػصًا  ممػػػ  ذلػػػؾ  ذكػػػر مػػػف  ػػػذ  الدرا ػػػصت  طراحػػػة مومػػػة اّر
الّػػافت ا نمصطػػه امااػػامصّه لد ػػّصذ الػػدكّار فػػصوز طػػه ممػػر مػػف  صمنػػة بغػػداد 
كمةػػػػة ا داب  كصنػػػػت الحكصةػػػػة الّػػػػافةة مػػػػف اػػػػمف مبصحػػػػث الر ػػػػصلة اكصنػػػػت  ػػػػذ  
الدرا ة ذات ماف كبةر ا  مةػة مممةػة  مةمػة فػت بةػصف خطػاط النمػؿ الػذ  اّركػزت 

ا مػػػػة درا ػػػػة مص  ػػػػّةر ّنصالػػػػت الحكصةػػػػة . ت ابخصّػػػػة مػػػػصدة الّموةػػػػدممةػػػػه ر ػػػػصلّ
بنػػت  طراحػػة دكّػػارا  فػػت آداب ال صمنػػة الم ّنّػػرةة  الّػػافةة منػػد ابػػف مربػػت  ّا
درا ػػة البنػػصً التنػػت لمحكصةػػة الّػػافةة الّػػت ا ػػّخدمت فةوػػص  ك ػػر مػػف مػػنوي لمبحػػث 

نػػد  ػػذ  االّحمةػػؿ فكصنػػت ذات طػػصبو  ػػمالت بقةػػت فةػػه الحكصةػػة الّػػافةة حك صةػػة  ّا
مبػػػد اِّ )الدرا ػػة مػػف ال وػػاد النممةػػػة الح ػػنة االمافقػػة  ا خةػػرا  كنػػػت  ّمنػػ  ممػػ  

ػػػتوص نامػػػص  ( إبػػرا ةـ فػػػت  ػػردةّه النربةػػػة  ف ةكػػاف  مػػػة ف ػػحة لمقّػػػة الّػػافةة بّا
 دبةػػص  ف ػػحة ّاػػصؼ إلػػ  مّػػاف درا ػػّه مػػف خرافػػة ا ػػةرة امقصمػػة  اال  ػػةامص  نػػه قػػداـ 

 .التحص اال مو االمنصل ة االّحمةؿ النقد   ودا  مممةص  طةبص  فت

م:عصادرماظدرادةموعراجعفا

 :اقتت الدرا ة مم  اربةف مف المّصدر البح ةة االّألةتةة
 .مص ةخص مّف الر صلة ا ت القّص الّافةة: األاؿ
ةخػػػػص مػػػػنوي الر ػػػػصلة البنةػػػػا  ال ػػػػكىنت ام ػػػّػ داّه  فػػػػت مػػػػص ةخػػػػص : اال ػػػػصنت

قت البصح ػػػة قّػػػص الر ػػػ ف ا ػػّػ صلة امػػػصدة البحػػػث مػػػف مّػػػصدر مّنػػػددة كػػػصف مػػػف المػػّػ
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الر ػػػصلة الق ػػػةرةة اطبقػػػصت األالةػػػصً البػػػف الممقػػػف  ار ػػػصوؿ إخػػػااف الّػػػتصً فػػػت :   موػػػص
 ربنػػػػػة م مػػػػػدات  امنصمػػػػػصت الػػػػػا رانت  امقدمػػػػػة ابػػػػػف خمػػػػػداف االم نػػػػػا  ل ػػػػػىؿ الػػػػػدةف 
صذ  الم ػػرؼ  –الرامػػت  امنطػػؽ الطةػػر لترةػػد الػػدةف النطػػصر ازةر ػػص ابم ػػارة مػػف   ػّػ

ّػـػ االقّّػػصر ممػػ   ممػػة مػػف النمػػصذج القّّػػةة اال بػػأس فػػت اا ػػصرة إلػػ   - دامػػه اِّ
ل ال ػػبةؿ  مػػصـ بػػصح ةف  ػػدد ال ّقّػػصً . م ػػصبوصّوص فػػت المظػػصف األخػػر  األمػػر الػػذ  ةتػّػ

ـ االمّمػػصد ممػػ  . نمػػصذج  خػػر  لػـػ ة ػػو  ػػذ  الدرا ػػة ا ّقّػػصؤ ص  مػػص مرا ػػو المػػنوي فػّػ
 0997ل ةػػػػػرار  ةنةػػػػػت ط ( خطػػػػػصب الحكصةػػػػػة)ػ  ّػػػػػالوص  فػػػػػت طبنصّوػػػػػص المّر مػػػػػة كػػػػػ

  امؤلتػػػصت 0986ط( مارافالا ةػػػص الخرافػػػة)ا 2111ط( مػػػادة إلػػػ  خطػػػصب الحكصةػػػة)ا
 ػػنةد ةقطػػةف ّحمةػػؿ الخطػػصب الرااوػػت اانتّػػصح الػػنص الرااوػػت االكػػىـ االخبػػر  امرا ػػو 
  خػػػر  ك ةػػػػرة  ػػػػنت البصح ػػػػة إلػػػػ  إدراؾ مكنانصّوػػػص االّنمػػػػؽ فػػػػت مر نةصّوػػػػص اانّقػػػػصً مػػػػص

 .ّ ّمزمه الدرا ة الحصلةة
 ..ابنودر 

فدف  ذ  الدرا ة المّاااػنة  ال بػد ا ف ة ػابوص الػنقص  ػأنوص  ػأف    ّػنةو 
ػصدؽ الننصةػة  ا ػدةد المنصنػصة فػت  ف ّخػرج  ب ر   مم  الرزـ مػف كبةػر ال وػد  ّا
 ذ  الدرا ة ّارة مف  غؼ البصح ة بوذا ال ػأف النممػت  االّخّػص ال مةػؿ لكػت 

ّربػػت ممةػػه الػػنتس مػػف م ػػصةخ األدب االنقػػد  طػػصؿ اِّ ممػػر ـ انتػػو  ّكػػاف ممػػ  مػػص
 .بوـ طمبة النمـ  مممص  اخمقص  ا ماكص  

 ..ا خةرا  
 ف ة نػؿ  ػذا النمػؿ خصلّػص  لا وػه الكػرةـ  اخدمػة  -مز ا ؿ– ؤاؿ لمبصر  

ألمّػػػت الخصلػػػدة األّػػػةمة الّرا وػػػص النظػػػةـ  اة نمنػػػص مػػػف  ممػػػة مػػػف ة ػػػمناف القػػػاؿ 
دقص  فةّبناف  ح  ةمصنص  ااخّةصرا  ّا  ..نه  امةص  اا 

 .االحمد الحمد كمه ِّ رب النصلمةف
 الباحثة
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 :مف الّراث النقد  النربت

واعلمممن  نمممف   تغممم   ال لمممة، ))... 
و  تنتهي إل  ثلج اليقين حت  تتجاوز 
حد العلن بالغيء مجممً  إلم  العلمن بم  
م صً ، وحت    يقنعف إ  النظر في 

والت ل م  فمي مكامنم ، وحتمم  زوايما،، 
تكممون كمممن تتبممء الممماء حتمم  عممرف 
منبع ، وانته  في البحث عمن جموهر 
العمود المميض يفمء فيمم  إلم   ن يعممرف 
منبتمم  ومجممرو عممرور الغممجر المميض 

 ((.هو من 
 

 اإلمان عبد القاهر الجرجاني
 من د ئ  اإلعجاز
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م:عػفومماظؿصوفموساملقؿه-0

قد ةبدا لمّ صوؿ   ف ةبحث فػت ال ػدا  الكصمنػة اراً  ػذا الّموةػد لن ػأة القّػة 
الّػافةة فػت النّػر النبص ػػت  مػص داـ الّّػاؼ قػد انبنػػت متوامصّػه ااّ ص صّػه مػػف 

ػػمت لػػػه فػػت ّا أ األذ ػػصف  ةوػػػة  خػػىؿ قػػراف مػػػف الػػدرس االّػػألةؼ  قػػػدةمص  احػػدة ص   ّا
ػػػمنّوص كّػػػب الّػػػرا ـ االطبقػػػصت  االر ػػػصوؿ الّػػػافةة   ا المّػػػناتصت  ػػػة او مخّّا
التم ػػتةة ااألدبةػػة فاػػى  مػػف الّصرةخةػػة االدةنةػػة؟ ااا صبػػة  ممػػ   ػػذا الّ ػػصؤؿ ّّخػػذ 

 :الم ازصت ا ّةة دافنص  لوص ةدمـ زصةّوص المن ادة فت ّ طةر  ذ  التقرة
ػصنة فراػةّوص  ا ػت  ف األدب  مة قنصمة ّّبناػ   ػذ  :أوالا  ال  ػؾ –الدرا ػة ّر

 ًز مف منظامة دةنةػة ا ّمصمةػة  ةص ػةة نت ػةة ّصرةخةػة فكرةػة  ا ف    
ّػػػمة متصّػػػؿ  ػػػذ  المنظامػػػة مػػػو األدب   - ا ال ةنػػػرؼ–بحػػػث ةقطػػػو 

لوػػا بحػػػث فصقػػػد لمّػػػداقةة   دافػػػه انةاصّػػػه  امػػػف  ػػػـ خطػػػأ ا ػػػّنّص صّه بػػػؿ 
 .مقموص ا طحةّوص

ػاؼ بػػػ مػذ ب فكػر  ادةنػػت ( قّػة)لّػافةة   ػػنس  دبػت القّػة ا:  صنةػص   مّا
  فوػػػػت إذف ّطػػػػرح  فػػػػت بنص ػػػػص الّنبةرةػػػػة ا  ػػػػصلةب (الّػػػػافةة)امنرفػػػػت 

ّ ػػػكةؿ رؤةّوػػػص التنةػػػة االمااػػػامةة  متوامػػػصت فكرةػػػة ادةنةػػػة  بػػػؿ ّم ػػػؿ 
اؿ إل  الحقةقػة اال ػنصدة االكمػصؿ  فوػت  دب منرفػت  ا  فم تّه فت الّا

دةالا ةص  االنظػػػػػر فػػػػػت  نظمّػػػػػه الم ػػػػػردة مػػػػػف قبةػػػػػؿ ّحمةػػػػػؿ األدب بدةػػػػػ
االحػػػػؽ  ف  ػػػػذا . االم ػػػػطارة فػػػػت طراحػػػػصت مّػػػػنتصت الّػػػػافةة الك ةػػػػرة

األمػر مطمػػب مقىنػػت ةنبغػػت ّػػاافر  لمػػف ةنػػد نت ػػه لدرا ػػة مقامػػصت بنةػػة 
 ػػنس  دبػػت ةم ػػؿ مػػذ بص  فكرةػػص  لػػه   مةػػة كبةػػرة فػػت ّػػصرةخ التكػػر النربػػت 

 ةاػػتً لنػػص  ػػذا البحػػث امػػف  صنػػب آخػػر . اا ػػىمت   ػػذا مػػف  صنػػب
قػصدر ممػ  زج ( الّػافت)  بصب الم ًا إل  القص  فت الاقت الذ   ا 

 .ّ ربّه الّافةة فت   كصؿ ّنبةرةة  خر 
ّّم ػػؿ فػػت حص ػػة البحػػث إلػػ  الّموةػػد لػػه بمتوػػـا . ا  ػػد ص األك ػػر  ػػدا :  صل ػص  
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الّّػػػػاؼ  فػػػػت ّ ػػػػخةص النمػػػػصذج القّّػػػػةة الّػػػػت  ػػػػت مػػػػدار درا ػػػػة 
متّ ػػة فةوػػص مػػف ّقنةػػة ال ػػرد  فبمػػصذا ّّ ػػـ القّػػة لكػػت التّػػاؿ القصدمػػة 

ة ػػػاغ لنػػػص مػػػدا ص ّػػػافةة؟ مػػػص المتوػػػـا الػػػذ  ّحممػػػه القّػػػة لكػػػت ّّػػػل 
ّ مةّوص  ا ن بّوص إل  الّّاؼ؟  ؿ  ػا المتوػـا األخىقػت الز ػد    ـ 

 .النرفصنت   ـ التم تت
فةة  فػػػصلاقاؼ ممػػػ  متوػػػـا الّّػػػاؼ م  ػػػد ّطبةقةػػػص  فػػػت النمػػػصذج الحكصوةػػػة الّػػػا 

ن ػػصنت   ػػةكاف خةػػر منػػةف لمبحػػث ممػػ  المحّػػا  التكػػر  لمّّػػاؼ الػػذ   ػػا مػػصلمت اا 
فػػػت ماػػػصمةنه بػػػةف النػػػرب ازةػػػر ـ مػػػف األمػػـػ األخػػػر   ابػػػةف الم ػػػممةف ازةػػػر ـ مػػػف 
الػػػدةصنصت األخػػػر   فػػػدف كػػػصف  مػػػة فػػػرؽ ن ػػػبت بػػػةف طراوػػػؽ الّّػػػاؼ امقاالّػػػه  إالا  ف 

ػػػػػته ّ ربػػػػػة إن ػػػػػصنةة ّن ػػػػػد ّحرةػػػػػر ا لػػػػػذات الب ػػػػػرةة مػػػػػف   ػػػػػر المػػػػػصدة الّّػػػػػاؼ  بّا
اال ػػواات ااالنطػػىؽ بوػػص نحػػا مػػاالـ الغةػػب االطوػػصرة اال ػػما   ػػا  ػػا ر مّ ػػصبه بػػةف 

 . ناب األرض مم  اخّىؼ ال نس  ا البمد  ا النقةدة
*** 

بػػد  الّّػػاؼ دةنةػػص  ا خىقةػػص  اال ةننػػت ذلػػؾ خمػػا  مػػف التكػػر المنرفػػت  ػػااً  كػػصف 
ةػػر الكّصبةػػة  اانّوػػ  الّّػػاؼ فم ػػتةص  فػػت ّ صربػػه النصلةػػة ذلػػؾ فػػت األدةػػصف الكّصبةػػة  ـ ز

قبػػؿ  ف ّنّػػػرؼ إلػػػ  ّحاةمػػػه النصمػػة مػػػف الم ػػػممةف إلػػػ  م ػػرد م ػػػةخة طػػػرؽ ّػػػافةة 
 .ّحكموص الاىالت االبدع ا ذ  ة ّمر ا اد ص إل  ةامنص  ذا

الّّػػاؼ   ػػا را  فكرةػػػص   ةم ػػؿ مرحمػػػة راقةػػة مػػػف مراحػػؿ ّطػػػار التكػػر الػػػدةنت 
قا  النقمةة فت إ بػصت قػدّروص ممػ  اادراؾ إلػ   صنػب الػنص الػدةنت  حةف ّّدخؿ ال

إنوػػػص حركػػػة إةقػػػصظ لمقػػػدرة الّأاةمةػػػة لمّتكةػػػر اان ػػػصنت فػػػت ماا وػػػة م ص ةػػػؿ الكػػػاف 
ػاؿ إلةػه  ننػـ فمػص  نّ ػه التكػر  اختصةص اان صف احقةقة الخصلؽ مز ا ؿ ا بةؿ الّا

ممنرفػػػة ااادراؾ طرةػػػؽ الّػػافت  مػػػف حةػػػث األّػػصلة   ػػػا ا ّػػػراح طرةػػؽ  دةػػػدة ل
ّّ ػػصاز حػػداد النقػػؿ امقصةة ػػه المنطقةػػة  اكػػذلؾ الحػػس امنػػصةةر  المصدةػػة  فكػػصف  ف 

االحقةقػة  ف  ػذ  الم ػمةصت مػص  ػت ( الػذاؽ) ا ( الحػدس) ا ( القمب)ا ّرحاا رؤةة 
إال ّنبةػػر مػػف ذلػػؾ الّػػراع الػػذ  اا ػػه الّػػافت  قمػػه امّصمبػػه  ا ػػا مم ػػؿ بحقةقػػة 

اؿ إلةوػص مػف طرةػؽ الحػس فّػدرؾ ( صوؽ الظص رةالحق)إف : متصد ص  مكف  ف ةّـ الّا
طبةنّوػػػص المصدةػػػة  فنص ػػػب المػػػدرؾ با ػػػةمّه المّبنػػػة   ا  ف ةػػػّـ إدراكوػػػص مػػػف طرةػػػؽ 
اال ػّدالؿ االمنطػػؽ المح ػاب فػػذلؾ  ػا طرةػػؽ النقػؿ  فػػصلحس  إذف االنقػؿ ا ػػةمّص 

  فوػت  ػػبةؿ مخّمتػػة فػػى (الحقػػصوؽ البصطنػػة)المنرفػة اادراكةػػة لمحقػػصوؽ الظػص رة   مػػص 
الحػػػس )بػػػد ا ف ةػػػّـ انّخػػػصب ا ػػػةمة ّّنص ػػػب مػػػو نػػػاع  ػػػذ  الحقػػػصوؽ  حػػػةف ّاقػػػؼ 
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مػػف التنصلةػػة فػػت اادراؾ  فكصنػػت الرؤةػة القمبةػػة االحػػدس االػػذاؽ     مػػزةي ( االنقػؿ
 .مف ا ّنداد فطر  امؤ ىت اكّ صبةة بند رةصاة اا  وصد ا ةص ة لمنتس

 :ني في العرار القدينجيور التصوف في ال كر الدي- 
 اؿ مص ةنبغت البحث فت  ذار الّّاؼ فت النصلـ  ال بػد  ف نبػد  مػف البداةػة 

فػػػػت ّ م ػػػػؿ االدة الحاػػػػصرات اان ػػػػصنةة ممػػػػ  األرض  مػػػػص  -ّصرةخةػػػػص  –الّػػػػحةحة 
االبداةػة الّػحةحة . دامت  ػذ  التقػرة الّموةدةػة ّبحػث فػت  ػذار الّّػاؼ ابداةصّػه

  الرافػػدةف االحاػصرات الّػت ن ػأت ممػ   رض النػػراؽ  ػت فػت بػىد ااد -ّصرةخةػص  –
ػػته الّػػصرةخ . ـ.القػػدةـ مػػف  ػػامرةة ا كصداةػػة اآ ػػارةة بػػدًا  مػػف األلػػؼ ال صلػػث ؽ بّا

الّحةل ألمة النرب اال ذر الحاصر  الػذ  انطمقػت لّنةػر لمب ػرةة طرةػؽ الحػرؼ 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةس ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ . اا داب االنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـا االحاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصرة

الّػػت د ب الػػدرس األدبػػت ممػػ   ف ّكػػاف مقالػػة  ػػنة قبػػؿ اا ػػىـ ( 211 ا  051)
 . ت المحدد لنمر  نر النرب االنربةة( ال صحظ)

ً  ممػػ  مػػص  ػػبؽ  فػػدف منّػػر الّتػػاؽ الزمنػػت االحاػػصر  الػػذ  ّ  ػػد فػػت  بنػػص
االحػػػؽ  ف . الحاػػػصرة النراقةػػػة القدةمػػػة ال بػػػد ا ف ةّػػػزامف مػػػو ّتػػػاؽ فكػػػر  امقصوػػػد 

ػػة لمحّػػاؿ ممػػ  مّػػصدر  ػػذ  التكػػرة ظمػػت ّمػػل ممػػ  البصح ػػة حّػػ   ػػ نحت التّر
فبػػػػػدا  ف . ّخػػػػػص المااػػػػػاع لماقػػػػػاؼ ممػػػػػ   ػػػػػذ  الم ػػػػػألة ّّػػػػػرةحص   ا ا ػػػػػّنبصطص  

بػػصط بمتوػػـا الػػػدةف  فتػػت التكػػر النراقػػت القػػدةـ بػػػدا  مااػػامة الّّػػاؼ  ػػدةدة االّر
زرةػز  اممةػؽ  لػةس بصّ ػص   فقػت كمػص  ػا حػب الب ػر  بػؿ ممػاد   )الدةف ب ػكؿ 

ؿ فاقنػػص  إنػػه ال ػػنار الغػػصمض با ػػاد نظػػصـ لد ػػةصً    لػػةس نحػػا  ػػتً حالنػػص  بػػ
  (1)( ا   م  منص  امػف كػؿ مػص ةحػةط بنػص  نػص  فػى ّكّمػؿ ذااّنػص إال بصالّ ػص  نحػا 

 ػػػذا ةننػػػت  ف ّػػػتة ااحصطػػػة االكمػػػصؿ االوةبػػػة  ػػػت الّػػػتصت االوةػػػة الّػػػت مرفوػػػص 
ة كػؿ إلػه  اان صف النراقػت القػدةـ  ممػ  الػرزـ مػف الطػصبو الػاظةتت الػذ  طبػو مومػ

ا ػذ  م ػألة طبةنةػة بحكػـ الدةصنػة . ا كػذا.. فممرةل إله المخّب إله المحب آلوػة ا
لكػػف ّنػػدد ا لوػػة لػػـ ةغمػػؽ البػػصب  مػػصـ الّتكةػػر فػػت مػػص اراً األ ػػةصً  بػػؿ إف . الا نةػة

ّنػػػػدد ا لوػػػػة المنبػػػػادة امػػػػدـ ا ػػػػاد إ صبػػػػصت قصطنػػػػة لّ ػػػػصؤالت  زلةػػػػة زةػػػػر قصبمػػػػة )
  فغمػب (2)(ت النػراؽ القػدةـ ةتكػر فػت دةصنػة احدانةػة االػهلإل صبة   نمت اان صف فػ

                                                        
 .245-244/ البَت ابونا: جان بوتَتور، تر(: الكتابة، العقل، اآلذلة)بالد الرافدين -(1)
 .227/سعدي فيضي عبد الرزاق .ليو أوبنهاًن، تر: بالد ما بُت النهرين-(2)
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لمداللػػػة ممػػ  مػػػص اراً ذلػػػؾ الّنػػدد فوػػػا ال بػػػد ( الباابػػػة) ا ( الطرةػػؽ)ا ػػّخداـ رمػػػز 
 .كصمؿ  مطمؽ  ال نوصوت( ااحد)منّه إل  

ت)االحقةقػػة  إف ا ػػػاد  ػػػذ  البػػاادر فػػػت الّتكةػػػر الػػدةنت  المػػػداف مػػػف ( الكونػػػّا
لة ػػت ( الاحدانةػػة)فػت  ف فكػػرة  -افّرااػػص  –ةػدما إلػػ  الّتكةػػر قبػؿ ال ػػمطة الدةنةػػة  

اال  ػةمص الطبقػصت الكصدحػة مػف النمػؿ االنبةػد  ( ال نبت)ببنةدة مف م ّا  الّتكةر 
ت رمػػػزا  ل ػػػمطة ال ةص ػػػةة فػػػت الػػػبىد  اةنػػػزا  الّػػػت ّ ػػػد فػػػت النظػػػصـ الػػػا نت الكونػػػّا

دةنػت مّ ػػصنس  إلػػ  كػػاف  ف ػؿ التكػػر البػػصبمت فػت بنػػصً نظػػصـ(  ػػارج لانّةنػػا)ال ػةد 
ذا . (1)ال ػػكؿ النقصوػػد  قػػد ّقػػرر  ػػمتص  الػػةس ب ػػبب اػػنؼ مػػص فػػت النظػػصـ نت ػػه اا 

فةػػػػه الّتكةػػػػر الػػػػدةنت  فوػػػػذا ال ةننػػػػت  ف دةصنػػػػة ااد  ( ةّ ػػػػصم )كصنػػػػت  مػػػػة لمحػػػػة 
ةرا)ممػػػػ  ر   ( ّّػػػافةة)الرافػػػدةف    فةػػػر   ف فحػػػػا  الّػػػرانةـ الدةنةػػػػة (2)( ػػػصف بػػػػّا

وص ّنرب مف ناع مف الّ صم ت فت النظػر إلػ  ا لوػة فّبقػ  األخةػرة محّتظػة ب ػطّا
اال ّنىوةة  اال ةّقرب إلةوص النبد حبص  بؿ خافػص  اطمنػص   قػصؿ ذلػؾ إبػصف ّنمةقػه ممػ  

 :ّرنةمة االه  مش الّت مطمنوص
 منير السماء كمها، مضيء الظممات.. يا شمش]

 يا راعي هذا العالم وما تحته
 شبكة إن شعاعك يكتنف العالم مثل

 .(3)..[وحت  أبعد الجبال
 ػػػودت بػػػاادر  (5)(بػػػداةصت الّّػػػاؼ)  إف (4)( ػػػارج لانّةنػػػا)فػػػت حػػػةف  ةػػػر  

ظوار ص فت األدب الرافدةنت القػدةـ  فمقػد كػصف ممػ  المػؤمف فػت المصاػت  ف ةخ ػ  
لكػػف مننػػ   ػػذ  النبػػصرة قػػد اّ ػػو حّػػ  ّػػصر ّم ةػػدا  . االػػه ا ػػذا  ػػًز مػػف اا بػػه

مص قارنػت النبػصدة بػصلخاؼ مػف االػه ّػصر مػف الممكػف ّحاةػؿ  صمةص  ال ةدرؾ  امند
آالـ الر ػػػؿ الّػػػصلل )كمػػػص ةا ػػػد ذلػػػؾ فػػػت قّػػػةدة .  ػػػذا الخػػػاؼ إلػػػ  زصةػػػة لمحػػػب

                                                        
، والفكر السياسي يف العراق القدًن، 412سليم التكرييت، :ية يف بالد بابل وآشور، ترينظر احلياة اليوم-(1)

جنيب : ، فصل عالقة الدين بالسلطة احلاكمة، ومصر والشرق األدىن القدًن429عبد الرضا الطعان، 
 .62نائل حنون، .د: ، وعقائد ما بعد ادلوت(الديانة)الكتاب األول الفصل الرابع  003ميخائيل، 

 .225/ األب البَت ابونا: بالد الرافدين، تر-(2)
 .254نفسو، -(3)
 .338ينظر احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور، -(4)
 .ىذا عنوان فصل يف الكتاب نفسو-(5)
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Ludlul bal nemeqi)(1) . الػػػذ  ةقاػػػت حةصّػػػه بصلّأمػػػؿ الػػػذاّت  ااالنقطػػػصع
 ػذ  الّػت ّم ػد ا لوػة ب ػكؿ امّػراؼ بقػدرة ( الّرنةمػصت) ػـ  ػصور . لمّح ر االنبػصدة

مكنوص ا زلةّوػص طمبػص  لمنتنػة  ا ّ نبػص  لاػر  ( الػدمصً)فّّرتػو مػف ّػتة . (2)ا لوة ّا
الّػت ّأخػذ  ػكؿ ال ػرد ال ػصخر  (3)(المحػصارات)فاى  مف مص ّر ل بػه راحةػة ّمػؾ 

  الّػػػت ّتّػػػل مػػػف (النبػػػد اال ػػػةد)ذ  الطػػػصبو التم ػػػتت النمةػػػؽ اال  ػػػةمص محػػػصارة 
احاػػػار الم ػػػازصت الّػػػت ّؤةػػػد ال ػػػػماؾ . ةاػػػنؼ اان ػػػصف إزاً رزبصّػػػه المّاػػػصد

ػمت رحمّػه إلػ  ( كمكصمش)امص ماقؼ الممؾ . انقةاه فت الممحمة ال وةرة حػةف ّا
نوصةػػة مطصفوػػص حػػةف ّك ػػتت لػػه حقةقػػة الا ػػاد اان ػػصنت ا ةػػؿ إلػػ  التنػػصً ال  ػػد   

. (4)فبػػدا الّتكةػػر فػػت الخمػػاد األخىقػػت مػػف خػػىؿ الّػػنةو الطةػػب ااألممػػصؿ ال مةمػػة
متػػػصت فةوػػػص  ف ن ػػػّنّي حقةقػػػة كػػػؿ ّ مػػػؾ إ ػػػصرات ةمكػػػف لمػػػف ة ةػػػد النظػػػر فػػػت المّؤ

ػػته حص ػػة إن ػػصنةة الػػد مػػو اان ػػصف اةنمػػا   صخّػػة ّّم ػػؿ فػػت كػػاف الّّػػاؼ بّا
ػػته حص ػة إن ػػصنةة انت ػػةة لمخػىص اال ػػما االّػػتصً الراحػت الػػذ  ال بػػد  منػه بّا

 ػػػصود اػػػمف    ا ف ّ ػػن  إلةػػػه الػػػنتس الب ػػرةة مومػػػص ّكػػػف در ػػػة ّػػرامة التكػػػر ال
 .مرحمة ّصرةخةة مف ممر الب رةة

 :في ال كر اليوناني-ب
مف  ذ  النقطة  ةمكف ّت ةر االدة الّّاؼ  ّصرةخةص   فػت حاػف الػدةف الػذ  
ة ّػػرح طرةقػػص   دةػػدة لممنرفػػة ّّ ػػصاز محدادةػػة النص ػػات ال ػػّقبصؿ إ ػػراؽ الى ػػات 

نػػػصنت القػػػدةـ مػػػف  ػػػذ  الما ػػاد االتصمػػػؿ الكػػػف زةػػػر منظػػػار  اقػػػد مبػػػر الّتكةػػػر الةا 
الرؤةػة االنق ػػصمةة ب ػػكؿ مغػػصةر  إف  نمػػاا اان ػصف نّػػتةف  نّػػؼ إلوػػت  اا خػػر 

إلػػػػػػه الخمػػػػػػر  ا ( بػػػػػػصخاس) راػػػػػػت  ا ػػػػػػـ ممػػػػػػ  ا ػػػػػػه الخّػػػػػػاص مبػػػػػػدة االػػػػػػه 
  فنف طرةؽ ال كر ةمغ   ا ةنّ ت ال صنب األراػت لة ػّتةؽ ال صنػب (دةانة اس)

قػػصً (5)الراحػػت االوػػت تػػّل ااّر قػػ   مػػف خػػىؿ فػػت زػػزارة ّا   حّػػ  ةّػػؿ  ػػذا المّر
     اّحػػصد اِّ مػو المّنبػػد  بوػذا التكػػر (الّاحػد)إلػػ  مػص ةدمانػػه بػػ . طقػاس خصّػة

                                                        
(1)-W. G. Lambert. BABYLONIAN Wisdom literature, p. 21. 
 .0997طو باقر، : ينظر مقدمة يف أدب العراق القدًن-(2)
(3)-LAMBERT. P. 139. 
. ومقدمة يف أدب العراق القدًن، فصل ادلالحم واألساطَت. 016طو باقر، : ملحمة كلكامش: ينظر-(4)

 .306ومصر والشرق األدىن، الكتاب األول، 
 .0/46برتراند رسل، : تاريخ الفلسفة الغربية: ينظر-(5)
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لغػصً الحص ػصت  ة نماف النقص ة ّحكـ  طرا  مػف اان ػصف  امػف خػىؿ الّّػاؼ اا 
ا ػػػػا ال ػػػػواد  -منػػػػد زةػػػػر المّّػػػػاؼ–الح ػػػػةة  ّنػػػػرج الػػػػراح فػػػػت مػػػػصلـ الغةػػػػب 

  بةنمػػص الحػػصؿ فػػت الّّػػاؼ اا ػػىمت  ةنّمػػد ممػػ  القػػاؿ ..هاالحاػار بصلن ػػبة إلةػػ
ابػػػػه ةنّوػػػػت  ألف . ةبػػػػد  بػػػػصِّ -بوػػػػذا المبػػػػد –  االمّّػػػػاؼ (Theism)بدلػػػػه ااحػػػػد 

الّػػافت الم ػػمـ ة ػػػمـ بحقةقػػة  الةػػة با ػػػاد اِّ مػػز ا ػػؿ االػػػنتس الب ػػرةة بمةالوػػػص 
لػػػػ  اِّ  ال ػػػػواانةة ّبنػػػػد  مػػػػف  ػػػػذا الممكػػػػات فّكػػػػاف الّّػػػػتةة اةاػػػػصح ال ػػػػبةؿ إ

االنوصةػة  االمّػػدر . فصلّػافت الم ػمـ إذف ال ةمكػف  ف ةنػد  ػػا ر نت ػه  ػا الغصةػة
كمػػص ةػػذ ب إلػػ  ذلػػؾ الّّػػاؼ الونػػد   بػػؿ  مػػة إلػػه  ػػا م مػػ  الكمػػصؿ اال بػػرات 

 .(1)االمحبة  ا ا ةدنا منه بقدر مص ةّ به بّتصّه   ود الطصقة  ا مرة التاؿ

 :في ال كر الهندض-ج
اانّوػػ  إلػػ   (Monsim)د   فقػػد بػػد  بػػػ الاحػػدة المطمقػػة  مػػص المّّػػاؼ الونػػ

م ػػؿ مػػص بػػد    ػػذا ةؤةػػد القػػاؿ  ف المػػذ ب  ا النقةػػدة ّنػػد الّػػافت كصلخرةطػػة ّحػػدد 
ممةوػػػػص المااقػػػػو بّػػػػارة رمزةػػػػة  اةبقػػػػ  ممػػػػ  المّّػػػػاؼ  ف ة ػػػػرب بقصموػػػػص ممػػػػ  

اس الونػػػد  منرفػػػة الحػػػا (  ػػصنكصر)اقبػػػؿ موّػػػت  ػػنة قبػػػؿ المػػػةىد   نكػػػر  (2)الطبةنػػة
الّت ال ّك ؼ مف الااقو الخصر ت كمص  ا ذاّه  بؿ ّك ؼ مػف طرةقػة ّ ػكةمنص لػه 

فنظػراا إلػ  محدادةػة الحػس  (3)فصلحس قصّر مف إدراؾ الحقةقػة بّمصموػص.. بحاا نص
مػػػف اادراؾ الكمػػػت لمحقػػػصوؽ االّتكةػػػر فػػػت  ػػػبةؿ  خػػػر    ػػػذا ال ػػػبةؿ  ػػػت الطرةػػػؽ 

حمػػػة إلػػػ  اِّ ظص رةػػػة   ـ خصر ةػػػة الّػػػافت منػػػد الم ػػػممةف   ػػػااً  كصنػػػت  ػػػذ  الر 
(Extrovertive)  ا بصطنةػػػػػة داخمةػػػػػة (Introvertive)  ّػػػػػّـ مػػػػػف طرةػػػػػؽ الرؤةػػػػػص

ممػ  ( ّا ػه القمػب إلػ  الحػؽ)الحممةة  ا اال ّبطصف االو س الػاامت  فوػت مممةػة 
ػػػه فوػػت  ممػػة مقصمػػػصت (4)(القص ػػصنت)ّنبةػػر  ّنػػد   مػػ  مػػػص –   مػػػص ا ػػصوؿ  ػػذا الّا ا

الّابػػػػة  االػػػػارع  االز ػػػػد  االّػػػػبر : ةػػػػدخؿ مػػػػف اػػػػمنوص -افت بدمػػػػه التكػػػػر الّػػػػ
إلػػخ مقصمػػصت ّ ػػكةؿ الطرةػػؽ الّػػافت فػػت اا ػػىـ  ا ػػت ذاّوػػص المراحػػؿ .. اال ػػكر

 :ال ىث فت الّّاؼ الم ةحت  مف حةث فكرة الّّتةة االّدرج  االمراحؿ  ت
 Purgationمرحمة الطوصرة 

                                                        
 .من ادلقدمة 6-5، زلمد كمال إبراىيم.د: التصوف طريقاً وذبربة ومذىباً : ينظر-(1)
 .6/ التصوف طريقاً وذبربة ومذىباً : ينظر-(2)
 .22/ عدنان العوادي: الشعر الصويف-(3)
 .50/ اصطالحات الصوفية-(4)
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 Illuminativeمرحمة الّنار  ا اا راؽ 
 Unitiveاالّحصد مرحمة 

فػػت الّ ػػمةصت   (1)الاااػػل   ف  ػػذا الّ ػػصبه فػػت الّتكةػػر مػػو بنػػض االخػػّىؼ
ة نؿ مف الن ػةر الاقػاؼ ممػ  المػؤ ر االمّػأ ر  القاػةة الّػت  ػغمت النػصس قػدةمص  

فػػت (  ػػػ962البةرانػػت ت)احػػدة ص   مربػػص  ام ّ ػػرقةف  فص ػػّند الم ّ ػػرقاف إلػػ  قػػاؿ 
  اال  ػػةمص قػػالوـ بّنص ػػػخ األرااح (2)ّػػػاؿ  ندةػػةانّمػػصً الّّػػاؼ اا ػػىمت إلػػ   

ةقصبػػػؿ مبػػػد  الحمػػػاؿ االتنػػػصً منػػػد مّّػػػافة الم ػػػممةف  افػػػت القػػػاؿ ّ ػػػاز  ذلػػػؾ  ف 
الّّاؼ اا ىمت ةمّـز بتكرة األلا ةة المحارةة امػص طراحػصت الحػىج اال نةػد إال 

الونػػد  فػػت الّّػػاؼ ( الزفصنػػص)  فتكػػرة (3)كػػىـ ةنّػػرؼ إلػػ  مػػدة احّمػػصالت ّأاةمةػػة
االّػػت ( اال ػػّنصرة) ػت فنػػصً التػػرد ّمصمػص   ػػـ ّ ػػدد  بكةػػصف آخػر مبػػر مممةػػة دما ػص بػػػ 

 :ّّـ مبر  ىث مراحؿ
 .امّنصؽ آراً قاةمة مف طبةنة الا اد: األال 
 .ّطبةؽ نظصـ محكـ لم ماؾ الخمقت: ال صنةة
 .(4)الّركةز االّأمؿ: ال صل ة

 
بػػػة اال ػػػّنصرة ةطمػػػؽ ممةػػػه لقػػػب     التػػػرد الم ػػػّنةر  اال ( بػػػاذا)امػػػف ةبمػػػغ مّر

صمػػػص بػػػاذا)ّنّػػػرؼ الباذةػػػة إال بدن ػػػصف ااحػػػد بمػػػغ در ػػػة اال ػػػّنصرة الكصممػػػة  ػػػا    ( ّا
ا ػػت قرةبػػة ال ػػبه بتكػػرة اان ػػصف الكصمػػؿ فػػت الى ػػات الم ػػةحت  ازةػػر بنةػػد مػػف 

 ا فكػرة ال ػػا ر االوػػت منػد مّّػػافة إةػػراف الػذ  ةقػػـا ممػػ  ( النػػار القػػص ر)متوػـا 

                                                        
 .92/ ينظر التصوف، طريقاً وذبربة ومذىباً -(1)
ريقاً وذبربة البَتوين، عن كتاب التصوف ط: ربقيق ما للهند من مقولة، مقبولة يف العقل أو مرذولة: ينظر-(2)

 .93/ ومذىباً 
: العرض الذي تقدم بو زلمد كمال إبراىيم آلراء األستاذ زينر ادلتخصص بالتصوف اذلندي: ينظر-(3)

/ توفيق الطويل: يف تراثنا العريب اإلسالمي: ، وينظر245-243/التصوف طريقًا وذبربة ومذىبًا 
094-095. 

ودراسات يف . 290-287/ زلمد كمال: لتصوفا: ، وينظر330/فؤاد زلمد شبل : حكمة الصُت-(4)
/ إنعام اجلندي: ، ودراسات يف الفلسفة اليونانية474/ عبده الشمايل: الفلسفة العربية اإلسالمية

272. 



- 24  -

  اكػػػذلؾ فكػػػرة (1)صوةػػػة النػػػار االظممػػػة الّػػػت  ػػػت مػػػف خػػػاص إةػػػراف القدةمػػػة  ػػصس  ن
فػت ( الّا ػه)فػت الّػةف االّػت  ػرحوص ( الّصاةػة)ّحّةؿ كمةة اادراؾ فت الطرةقػة 

ّننت الطرةؽ  ا ال ػتر  ا ال ػصلؾ فػت الطرةػؽ  ( ّصا)  ا(كانتا ةاس)مود الحكةـ 
الما ػادات فػت النػصلـ داف  ف    ّحّػؿ كمةػة اادراؾ لكػؿ(الّػصا)الحظة االّحصد بػ 
 .(2)ةغصدر الّافت بةّه

م:ادؿـؿاج

  ػػد  مػػة اّتصقػػص  فػػت التكػػر الّاّػػافت النػػصلمت  ممػػ  حص ػػة إن ػػصنةة ّنػػزع نحػػا 
 ا ( الػػػدةف)الكمػػػصؿ اال ػػػنصدة  اخّمػػػؼ الّنبةػػػر مػػػف  ػػػذ  الحص ػػػة الّػػػت اّخػػػذت لوػػػص 

دةػػػػػة قػػػػػاا  اادراكةػػػػػة التكػػػػػرة االوةػػػػػة  محػػػػػارا  ا ػػػػػدفص   إةمصنػػػػػص   ف اان ػػػػػصف بػػػػػػ محدا 
اال  مصنةة  لةس مؤ ى  ألف ةكاف  ا زصةة الغصةػصت ألف مّػةر  التنػصً    الػزااؿ  

ةؤمف بوص الّافةة ّنطا  ممػ  فكػرة ااحػدة  ّػمةة   ػصممة لكػؿ )لذا كصنت كؿ فكرة 
مػػؾ  ػػت بطػػىف الظػػاا ر اقةػػصـ الحقةقػػة فةمػػص اراً ػػص فصلبحػػث فػػت . (3)(مػػص مػػدا ص  ّا

نوػػص المّػػأ رة    ػػبقةة التكػػرة ا حدةػػد    الحاػػصرات   ػػبؽ مػػف األخػػر   اا  لّػػافةة  ّا
 .لوا بحث ةحمؿ فت نةصّه بذار ّوصفّه بماةو ّ ةنه  اانّّصر  لحاصرة  داف  خر 

*** 
األ ػػػصس الراكػػػز الػػػػذ  ةنبغػػػت ّا ةػػػه النظػػػػر إلةػػػه   ػػػا البحػػػػث فػػػت الباامػػػػث 

ىمحػه ااّ ص صّػه  االناامؿ االم ببصت الّػت  نّ ػت  ػذا الّتكةػر الّػافت احػددت م
فصلظػػػػص رة الةػػػػدة ظرفوػػػػص اداامةوػػػػص الّصرةخةػػػػة االنت ػػػػةة ااال ّمصمةػػػػة اال ةص ػػػػةة مػػػػف 

                                                        
يف : ، وينظر90/ هناد خياطة، رللة الًتاث العريب:تر/ زلمد ادلقري: ينظر التصوف يف إيران القدمية-(1)

 .095/ توفيق الطويل: تراثنا
عمر فروخ، وينظر اآلراء اليت ردت التصوف اإلسالمي إىل أصول يونانية : التصوف يف اإلسالم: ينظر-(2)

وقد عدل األخَت عن رأيو حُت بدا ( ماركس وبراون ونيكلسون)قال هبا ( وخاصة األفالطونية احملدثة)
اليت ضمها الًتاث الفلسفي  لو أن الثقافة اليونانية واإلغريقية، اليت كان فيها التصوف ثالث االذباىات

اإلغريقي، وصلت إىل العرب يف أواخر العصر األموي وازدىرت يف العصر العباسي يف الوقت الذي  
كانت شىت العلوم العقلية والروحية سبوج هبا احلياة الثقافية يف البيئة العربية يف مقابلة علم الظاىر 

اجلانب اإلذلي : ، وينظر65/بو العال عفيفي ، التصوف اإلسالمي أ(التصوف)وعلم الباطن ( الفقو)
 .04/ عبده الشمايل/ ، ودراسات يف تاريخ الفلسفة001/ زلمد البهي: يف التفكَت اإلسالمي

، وىناك آراء أخرى كاليت عرضها أمحد أمُت يف ظهر اإلسالم حُت يصطنع فرقاً 7/ عباس العقاد: اهلل-(3)
ىذه البحوث ربمل بذرة هتافتها، فضاًل عن أن فكرة بُت التصوف السامي والتصوف اآلري، ومثل 
 .منو 070/ 4ينظر ج/السامية بدعة ذلا بواعثها االستشراقية ادلشبوىة 
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خػػىؿ اننكػػصس  ػػذ  الػػداامت ممػػ  الػػذات اان ػػصنةة  اانتنصلوػػص بمنطةصّوػػص  فّّػػدر 
 ػػذا فاػػى  مػػف  ف الّّػػاؼ . ا ػػّ صبصت لوػػذ  الػػداامت ّّخػػذ  ػػذا المنحػػ   ا ذاؾ

فػػػت الّ ربػػػة الّػػػافةة منػػػد المّّػػػافةف  فصلّ ربػػػة ( اعالّنػػػ)اا ػػىمت ةّ ػػػـ بّػػػتة 
الّػػافةة منػػد الّ ػػّر   ػػت لة ػػت ذاّوػػص منػػد ال نةػػد  ا الحػػىج  ا الػػدارانت  ا ابػػف 

فمػا كػػصف المػؤ ر ااحػدا   مػػص ّنامػت  ػػذ  الّ ػصرب حّػ    مػػرت مػدارس فػػت .. مربػت
فػت الّّاؼ ااّ ص صت مّحدة  الكػصف الّّػاؼ قاالػب مارا ػة ّاػةؽ بأةػة  ّػصلة 

فصلّّػػاؼ اا ػػىمت الةػػد مبصحػػث التكػػر اا ػػىمت فػػت . التكػػر  ا ابّكػػصر ّا دةػػد
ػتصت الخػػصلؽ مػز ا ػؿ  ادمػاة اا ػػىـ إلػ  الز ػد اا ػّقىؿ مّػػو  مننػ  الّاحةػد ّا
الػػدنةص  فكػػصف الكّػػصب اال ػػنة  مػػص المنوػػؿ الػػذ  نومػػت منػػه فكػػرة الّّػػاؼ ّنصلةموػػص  

اً مف كػصف مػنوـ ممػ  دةػف اا ػىـ   ـ امف  ـ ك ر اخّىط الم ممةف بصألمص ـ  ا 
النّػػػػصر  الػػػػذةف ةنة ػػػػاف بػػػػةف ظورانػػػػت الم ػػػػممةف  ّ ػػػػصرة   ا م ػػػػصارة فػػػػت الػػػػبىد 
ػػػػةة االتم ػػػػتة  الةانصنةػػػػة االتكػػػػر  اا ػػػػىمةة  فكػػػػصف حقةقػػػػص   ف ّنّقػػػػؿ األفكػػػػصر الغنّا

ّػمةة   فّّتصمػؿ ال قصفػة الاافػدة مػو ال قصفػة األ(1)الدةنت مند الونػاد االّػةنةف االتػرس
فػت خػػىؿ زمػف لػػةس بصلة ػػةر  نػّي ّمػػؾ الخىّػة النممةػػة مػػف نػصّي امّػػزاج ّا ػػصار 

حصار  قصفػصت النػصلـ فػت الػبىد اا ػىمةة  إال ا ػت  الػذ  ةنػد الرافػد ( ممػـ الكػىـ)ّا
 .األ ـ فت ّغذةة الّتكةر الّافت فت مخّمؼ اّ ص صّه امذا به

ّتةػد  ف الّّػاؼ  ػا مػف   ذا فاى  مف حقةقة   دنت مم  قنصمػة بوػص ّصمػة 
المةػػاؿ األّػػةمة منػػد اان ػػصف م ػػؿ حص ػػة اان ػػصف إلػػ  األدةػػصف مػػ ى  احص ّػػه إلػػ  

مةػؿ فطػر   ّػةؿ فػت الػذات  -مف  ذا المنطمؽ–ةخصفه اةر ا   فصلّّاؼ ( كةصف)
فػػػػػت كػػػػػؿ إن ػػػػصف  خّػػػػػةة ّػػػػػافةة  ّحّػػػػػصج إلػػػػ  مػػػػػف ةاقظوػػػػػص مػػػػػف )اان ػػػػصنةة فػػػػػػ

كمػػػف البػػذرة الّّػػػاف. (2)( ػػبصّوص ةة فػػػت كػػؿ إن ػػػصف  فػػػت إح ػػصس ممةػػػؽ ةّمحػػػار ّا
حاؿ حقةقة فكرةة   ص ػوص ّأدةػة التػراوض اامّنػصؽ الػدةف  ّأدةػة لػذاّوص الػةس ابّغػصً 
لمرداداّوػػص الح ػػنة فػػت مػػصلـ الػػدنةص  ا مػػصلـ ا خػػرة  ا ػػّىب خةػػر ا ػػااب  ا ّنػػصب 

ص    كةػػؼ ةمكػػف  ف ّكػػاف النبػػصدة  زصةػػة فػػت نت ػػوص اال ةكػػاف اراؤ ػػ..  ػػر امقػػصب
 ػػدفص   ػػػا  المحبػػػة االقػػػرب  منػػػد ذلػػؾ  ػػػّّغةر مااقػػػؼ النصبػػػدةف إزاً الػػػننـ االػػػبىً 
محةّػػػػص   الػػػػذ  ةنػػػػزؿ بوػػػػـ  فةّػػػػبل النػػػػذاب ااألذ   منػػػػد الّػػػػافت  اخّبػػػػصرا  لػػػػه ّا

                                                        
عدنان : الشعر الصويف: مالمح العصر، ينظر 20/ عمر الدقاق.د: مالمح النثر العباسي: ينظر-(1)

 .23/ والرمز عند الصوفية. 46/ العوادي
 .ادلقدمة/ عمر باشا: ، عن كتاب عمر اليايف قطب العصر(برجسون)القول لـ-(2)
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وةوػػػػػة لّقرةبػػػػػه إلوػػػػػت الكػػػػػؿ ةطمػػػػػب منػػػػػؾ  ا نػػػػػص )فصلّػػػػػافت حػػػػػةف ةنػػػػػص ت ربػػػػػه .. ّا
ةف فػػػت ّقمػػبوـ بػػػةف ال ػػػااب   فوػػػا ممػػ  الّاػػػصد مػػو ّا ػػػه  موػػػار النصبػػد(1)( طمبػػؾ

ال نػػػػػة ح صبػػػػػص  ا  موػػػػػص  -منػػػػػد الّػػػػػافت–االنقػػػػػصب  بػػػػػةف الرزبػػػػػة االر بػػػػػة  فّغػػػػػدا 
مح ابػػػاف مػػػف رؤةػػػة الحػػػؽ  فوػػػذا  بػػػا ةزةػػػد الب ػػػطصمت ةقػػػاؿ فػػػت إحػػػد   ػػػطحصّه 

ال نة  ت الح صب األكبر  ألف   ػؿ ال نػة  ػكناا إلػ  ال نػة  اكػؿ مػف  ػكف إلػ  )
  اذا ر ةػػػػه فػػػػت النػػػػصر امظمػػػػة إحراقوػػػػص (2)(بال نػػػػة  ػػػػكف إلػػػػ   ػػػػاا   فوػػػػا مح ػػػػا 

ا نمنػػت أل موػػص فػػػداًا   ا : ال ػػّندف إلةوػػص زػػدا  ا قػػػاؿ! مػػص النػػػصر؟: )امػػذابوص  فةقػػاؿ
ػؿ إلةػه الّػافت  مػردا  (3)(لنبػة ّػبةصف! مػص ال نػة؟! ألبمغناوص    ػذا األمػر الػذ  ّا

ل ػتقة  إل   ف النصس قد  خذاا ممموـ مف مةػت مػف مةػت  فوػـ م ػصكةف ة ػّحقاف ا
 مص الّافت فقد  خذ مممه مف األّؿ الذ  ال ةػزاؿ اال ةحػاؿ ا ػا الحػت الػذ  ال 

امػف ( ع)  الةس ببنةد منص ال بةؿ ال صل ة البدةمة الّت اخّصر ػص اامػصـ ممػت (4)ةمات
  بنػػد  ف رفاػػاا مبػػصدة الّ ػػصر امبػػصدة النبةػػد  ااخّػػصراا مبػػصدة (رابنػػة النداةػػة)بنػػد  

إلوػػت  مػػص مبػػدّؾ خافػػص  مػػف نػػصرؾ  اال طمنػػص  فػػت ( )المحبػػة)األحػػرار الّػػت   ص ػػوص 
 .(5)( نّؾ  بؿ ا دّؾ   ى  لمنبصدة  فنبدّؾ

م:املعرصةماظصوصقةمواظؿفربة-2

فػػدذا مػػص ا ونػػػص النظػػر إلػػ  حقةقػػػة النظػػر الّػػافت ممػػػ    ػػصس قصمػػدة الغصةػػػة 
د االا ػػػةمة  إف الّّػػػاؼ ّقػػػاد  رزبػػػة المّّػػػرؼ فػػػت ّأدةػػػة النبػػػصدات امىقػػػة النبػػػ

ً  ممػػػ  رؤةػػػة المّا ػػػط مػػػف  االمنبػػػاد ممػػػ   نوػػػص زصةػػػة فػػػت ذاّوػػػص الػػػذاّوص  ا ػػػّنى
   مكػف  ف ّنظػر إلػ  الّ ربػة .. موار النصبدةف فت ّاخةوـ ال ااب ّا نبوـ النقصب

لةوػػػػص  ( إة ػػػصر)الّػػػافةة مػػػف حةػػػث  ػػػػت  الّا ػػػه لمػػػذات االوةػػػػة ااالنخطػػػصؼ بوػػػص اا 
 .لنصسالّت  ت فحا  مبصدة ا( األ رة)االّ رد مف 

المػػػؤ ر )فمّػػػ  مػػػص ّحققػػػت  ػػػذ  الرؤةػػػة   دركنػػػص   ص ػػػة البحػػػث فػػػت ال صنػػػب 
فت حاصرات النصلـ فت مااامة الّّػاؼ  فػصلتكر الّػافت طػرح  فكػصر  ( االمّأ ر

                                                        
 .96/ عبد الرمحن بدوي: شطحات الصوفية: ينظر-(1)
 .31/ نفسو-(2)
 .30/ نفسو-(3)
 .011/ نفسو-(4)
ت )، ومالك الواعظ (ع)، وفحوى ىذا القول نسب أيضاً إىل علي زين العابدين2/216هنج البالغة، -(5)

 .71/ كامل الشييب: التصوف والتشيعالصلة بُت : ، ينظر(ىـ 080
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امنطمقصّه مف حةث  ت البػدةؿ لمّتكةػر فػت الظػاا ر الا ادةػة ممػ    ػصس  ػا ر  
ّػػػػافت إال محطػػػػصت الػػػةس ممػػػػ    ػػػصس مقمػػػػت نظػػػػر  ا ػػػّداللت  امػػػػص الطرةػػػؽ ال

ةقطنوص ال صلؾ لةّػؿ إلػ  ال ػنصدة فػت االّحػصد  ا التنػصً  فصان ػصف ةم ػؿ طػارا  مػف 
قػػػصً  بح ػػػب   طػػػاار األلا ةػػػة  اممػػػ  ال ػػػصلؾ  ف ةّ ػػػصاز كػػػؿ مػػػص ةحػػػاؿ داف االّر
بػة ااةمػصف  االّػت  ال ود االطصقة االنزةمة ابمقدار ا ػاد  ػذ  الّػتصت  ّّػنؼ مّر

 :وص  ىث مراّبإل   نم( الغزالت)انّو  
 .إةمصف النااـ ا ا إةمصف الّقمةد المحض: أوالها
إةمػػػصف المّكممػػػةف ا ػػػا ممػػػزاج بنػػػاع ا ػػػّدالؿ ا ػػػا قرةػػػب مػػػف إةمػػػصف :  صنةّوػػػص

 .النااـ
 .(1)إةمصف النصرفةف ا ا ال ص د بنار الةقةف:  صل ّوص

ً  ممػ  ذلػؾ انّػراؼ ال ػدؿ  ا ذا ااةمصف فػاؽ نطػصؽ الحػس  االنقػؿ منػص   بنػص
فػػػػت ّ ربػػػػة الّّػػػػاؼ  امّمػػػػصدا  ممػػػػ   ف ( الم ػػػػص مة النقمةػػػػة)  ّقّػػػػت قةمػػػػة إلػػػػ

المكّ ػػبصت الح ػػةة  ػػت مّػػدر منرفػػة النػػااـ  ااال ػػّدالالت النقمةػػة  ػػت مّػػدر 
( الحػػدس البػػصطنت)إلػػ  القػػاؿ بػػػ( الغزالػػت)منرفػػة   ػػؿ الكػػىـ   مػػص الّػػافةة فةنّوػػت 

ةػة الّػت ّ ػتً بنػار ةقذفػه اِّ فػت  داة ادراؾ النمـ الةقةنت ابه ّدرؾ األالةػصت النقم
ّرةب كىـ  ممػ  الػرزـ مػف إقػرار الغزالػت بمر نةػة  الّدر  اال ّّة ر بنظـ دلةؿ ّا

قةةػػػد  بصلكّػػػصب اال ػػػنة   لكػػػف إذا لػػػػـ ةمػػػغ حاػػػار النقػػػؿ فػػػت المنرفػػػػة (2)الحػػػدس ّا
الّػػافةة  بػػؿ إف المنرفػػة االّّػػاؼ طصبنػػصف قػػد ةا ػػداف  نبػػص  إلػػ   نػػب فػػت نظػػصـ 

  االػػذ  ةػػذ ب إلػػ  التّػػؿ بػػةف المنرفػػة االّّػػاؼ إنمػػص ة نػػؿ مػػف (3)ّػػافت ااحػػد
ّ ربػة الّّػاؼ ممصر ػة إةوصمةػة ال مقىنةػة م ػػردة  فػت حػةف  ف فوػـ  بنػصد قاػػةة 

فومػص   مةػص  امااػامةص  مّكػصمى  لمااػامة  -مػف  ممػة مػص ة ػّمـز–الّّاؼ ة ّمـز 
ه الممصر ػػة اان ػػصنةة ّ ػػص   اال  امااقػػؼ المّػػدةنةف بػػةف حقةقػػة الػػدةف  ان ػػبة( الػػدةف)

حقةقػػة الػػدةف  ان ػػبةة الممصر ػػة اان ػػصنةة ّ ػػص  حقةقػػة الػػدةف  فاػػى  مػػف الاقػػػاؼ 
حةػػث  ف ( البػػصطف)  ا(حػػداد الظػػص ر)ممػػ  ال ػػااب االنقػػصب  امػػف  ػػـ إدراؾ  بنػػصد 

ػةة ّأاةػؿ  بنػد  (4)(البػصطف)األخةر ة ّمـز ّافر البصحث مم  ّّار ااال لخّّا
                                                        

 .3/060الغزايل، : إحياء العلوم-(1)
 .35/ الغزايل: ادلنقذ من الضالل-(2)
 .الفصل الرابع/ حسُت جودة: وادلعرفة الصوفية. 60/ زلمد كمال إبراىيم: ينظر التصوف-(3)
ليس إال  -الشعور العقلي– أسهم البحث النفسي يف إغناء ىذه ادلوضوعة، اليت تفيد أن شعورنا العادي-(4)

 



- 28  -

األ ػااً المذ بةػة  ا المةػاؿ الطصوتةػػة  امومػص بمػغ ممػؽ  ػػذا  ح ػف ظػف  ّا ػرد مػػف
  فمػػف لػػـ ة ػػرب لة ػػت لػػه القػػدرة (الّ ربػػة)الّّػػار  ال ةمكػػف  ف ة ػػّغنت بػػه مػػف 

ػؼ  االّنبةػر اااحصطػة  مم  التوـ االّقدةر فاى  مف ا ّنّصً الّ ربة ممػ  الّا
ةاػػػصحص  ّنبةرةػػػص   فصلّػػػافت ةقػػػاؿ ّنص  لػػػـ ّر ػػػد  مػػػف لػػػـ ةنػػػرؼ إ ػػػصر : )بوػػػص لغػػػة اا 

ّرانػت مةػاف الخمػؽ : )  اذا  با ةزةد الب طصمت فت إحد   ػطحصّه ةقػاؿ(1)(مبصراّنص
  فصلّػػافت   نػػص  (2)( نػػت مػػ موـ  الػػا ر انػػت كةػػؼ ّػػتّت فػػت الغةػػب  لمػػصّاا د  ػػص  

ػػػةة الّ ربػػػة  االمقػػػدار الػػػذ  ذاقػػػه مػػػف المنرفػػػة  ام ػػػّا   ( اقتّػػػه)ممػػػصد  خّّا
مػػػػف ّ ربّػػػػه فػػػػت الّّػػػػاؼ بنػػػػد  ف ّنّوػػػػت  اةبػػػػد   فكػػػػصرا  )ادر ّوػػػػص  فوػػػػا ةػػػػذكر 

بص ػػّنصدة  بنػػصد  ػػػذ  الّ ربػػة حػػػةف ةنػػاد إلػػ  امةػػػه النػػصد  المقةػػػد بػػصلحس االنقػػػؿ  
  النمنػػػت   ػػػد فػػػت قاػػػةة الّ ربػػػة (3)(الكػػػف فػػػت الّ ربػػػة نت ػػػوص ال ةا ػػػد    فكػػػر

الّػػافةة امىقصّوػػص بػػصلتكر  بنػػض الػػّحتظ  بخصّػػة إذا كػػصف الكػػىـ مػػف الّّػػاؼ 
ػػػه الخصلػػػدة الّػػػت اػػػمت ممػػػـ اا ػػػى مت  دةػػػف المنرفػػػة  االكّػػػصب الكػػػرةـ  ػػػا من ّز

امػف  وػة  خػر   الّػافت نت ػه فػت رحمّػه الّ رةبةػة –الدةف االدنةص   ذا مف  وػة 
قػػصً  - اال  –اال ّك ػصفةة فػت  ممػػصؽ الػذات  قػصً لمحػػؽ  ا ػااً  كػػصف  ػذا االّر  ػػـ االّر

بػػػامت –ةػػػؾ لةحػػػدث لػػػاال اقػػػاؼ الّػػػافت  ّ مةػػػص   ـ إ ػػػراقص    ـ اّحػػػصدا   ـ فنػػػصًا   لػػػـ
ممػػػ   فكػػػصر الػػػدةف امتص ةمػػػه  مػػػف  نػػػص ال ة ػػػاز  ف ةكػػػاف الطتػػػؿ  -ّ قةتػػػت مػػػدقؽ

ػػػةة ..الّػػػغةر ّػػػافةص     فصلّّػػػاؼ ممػػػـ قػػػصوـ ممػػػ  ّ ربػػػة  ننػػػـ لوػػػص مػػػف الخّّا
االّترد مص ال  ؾ مند  حػد فةوػص  االحقةقػة الّػت  ر ػا ّقّػةوص فػت  ػذ  المااػامة  

نظػػر بوػػص القػػػصوماف بصلتّػػؿ بػػةف الّّػػاؼ االتكػػر  ا النمػػـ  إلػػػ   ػػت الكةتةػػة الّػػت 
اداللّػػػه ممػػػ  الّػػػنةد التم ػػػتت االػػػدةنت االنممػػػت الّػػػرؼ  النػػػؿ ( التكػػػر)متوػػػـا 

القاةة  نػص ّكّ ػب قػدرا  مػف األ مةػة ألف م ػألة الّّػاؼ األ ػصس فةوػص  ػا الػدةف 
مػػػؾ حقةقػػػة قرّروػػػص الّػػػتحصت المصاػػػةصت مػػػف  ف الّّػػػاؼ ن ػػػأ فػػػت  حاػػػ– صف ّا

 ػػذا ةننػػت  ف الّ ربػػة الّػػافةة ال ةمكػػف فّػػؿ التكػػر فةوػػص منوػػص لممممحػػةف  -الػػدةف
                                                                                                                             

بينما ترقد حولو زلتجبة عنو بأحلك احلجب، أشكال كامنة من ( العام)نوعًا خاصًا من الشعور 
زلمد كمال، / وليم جيمس، عن التصوف/ أنواع التجربة الدينية/ الشعور سلتلفة سبامًا االختالف

009. 
 .56/ شطحات الصوفية-(1)
 .010نفسو، -(2)
 خصائص التجربة الصوفية، يف كتاب ادلعرفة الصوفية: ، وينظر022/ كمال  زلمد: التصوف-(3)

 /071. 
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 :ا ّةةف
ّّم ػػؿ حقةقػػة الّّػػاؼ فػػت  صنػػب نت ػػت ّركةبػػت ةقػػو فػػت  ممػػصؽ الػػنتس : أوالا 

ةػّمخص ( ا ػّندادا  فطرةػص   ا زرةزةػص  )الب رةة  ربمص ةّل  ف ّطمؽ ممةه 
نةػػة امػػص  ػػا منػػد النػػصس بأنػػه ااخػػىص لتكػػرة الػػةس  ػػرطص   ف ّكػػاف دة

ا ػػػػةمة ازصةػػػػة  ةّػػػػبل منػػػػد  زصةػػػػة  فقػػػػط االممصر ػػػػصت ااألفنػػػػصؿ ّػػػػؤد  
 ػػػػذا اال ػػػّنداد التطػػػػر  ةحّػػػصج  ف ةػػػػاقظ اقػػػد ّػػػػّـ الةقظػػػة مػػػػف . لػػػذاّوص

ػؼ    مخمػػص لتكػرة مػػص  بأنػػه . طرةػؽ ّػػدمة مػص مػػف  نػص ّػػل  ف ةّا
فػػػصاخىص .. مّّػػػاؼ فػػػت محرابوػػػص  قػػػد ةكػػػاف  ػػػصمرا   مصلمػػػص   ماظتػػػص  

 .ةمة ا دانةة ّتةد اّربصط   ةصً الا اد مف داف داافو مصدةةق
فصا ػػىـ . ة ػب  ف ال ّنّػػرؼ إلػ  مننػػ  مممػت محػػدد( التكػػر)داللػػة : ثانيىاا 

 ر ػػػ  دمصومػػػه ممػػػ  النمػػػـ االّتكةػػػر االّػػػدبر لوػػػذا  ػػػغؿ النػػػرب بػػػصلقرآف 
ا م ػػ   ػػا ممموػػـ الػػذ  لػػةس لػػدةوـ  ّػػل منػػه  كمػػص كػػصف ال ػػنر كػػذلؾ 

فةبػػػد  الّّػػػاؼ بنػػػد  ف ةّػػػؿ النػػػصل ـ  ا اان ػػػصف النػػػصد   فػػت ال ص مةػػػة 
فةوػػػص نت ػػػه ِّ  اال ةػػػّـ ذلػػػؾ إال بنػػػد  ف ّمػػػت لػػػه ( ةخمػػػص)إلػػػ  مرحمػػػة 

ّػػػػارة مقمةػػػػة لّػػػػتصت الخػػػػصلؽ مػػػػز ا ػػػػؿ مػػػػف خػػػػىؿ الكّػػػػصب الكػػػػػرةـ 
ت )ااألحصدةػػث ال ػػرةتة  ػػـ الّػػدبر االّتكةػػر  الػػاال ذلػػؾ لػػـ ةكػػف الغزالػػت 

إلػػػ  ّمػػػػؾ الحقةقػػػة الةقةنةػػػػة بنػػػد  ف امّػػػػزؿ  رحمػػػه اِّ  ةنّوػػػػت(  ػػػػ 515
إنػػػت مممػػػت ةقةنػػػػص   ف : )النػػػصس اامّكػػػؼ فػػػت بػػػىد ال ػػػصـ  فخمػػػص إلػػػ 

ف  ػػػةّروـ  ح ػػػف  الّػػػافةة  ػػػـ ال ػػػصلكاف لطرةػػػؽ اِّ ّنػػػصل  خصّػػػة  اا 
ال ةر  اطرةقوـ  ّػاب الطػرؽ  ا خىقوػـ  زكػ  األخػىؽ  بػؿ لػا  مػو 

ف ممػػػ    ػػػرار ال ػػػرع مػػػف مقػػؿ النقػػػىً  احكمػػػة الحكمػػػصً  اممػػػـ الػػػااقتة
النممػػصً لةغةػػراا  ػػةوص  مػػف  ػػةر ـ ا خىقوػػـ اةبػػدلا  بمػػص  ػػا خةػػر منػػه  لػػـ 
ة ػػداا إلةػػه  ػػبةى   فػػدف  مةػػو حركػػصّوـ ا ػػكنصّوـ فػػت ظػػص ر ـ ابػػصطنوـ 
مقّب ػػة مػػف نػػار م ػػكصة النبػػاة الػػةس اراً نػػار النبػػاة ممػػ  ا ػػه األرض 

 .(1)(نار ة ّاصً به
الّػػػافةة  ال ةمنػػػو الّتػػػراد الػػػذ  ةكّنػػػؼ ّ ربػػػة كػػػؿ  االقػػػاؿ بػػػػ فكرةاػػػة الّ ربػػػة

مّّػػاؼ  ح ػػب مذ بػػه اطرةقّػػه  مػػف  نػػص ّحػػددت اّػػطىحةة الننػػت  فصلّػػافت 
                                                        

رلاىد مصطفى .د: التيار اإلسالم يف شعر العصر العباسي األول: ، وينظر030/ادلنقذ من الضالل -(1)
 .935/ وموسوعة عباس العقاد. 222-220/ هبجت
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ال ػػػخص الػػػذ  ّمّػػػو احػػػد  بصلّ ربػػػة الّػػػافةة  بّػػػػرؼ )لغػػػة  ااّػػػطىحص  ةننػػػت 
ػػؼ  ػػذ  الّ ربػػة  اال    ػػص إذا كػػصف ةممػػؾ القػػدرة ممػػ  ح ػػف األداً فػػت ّا النظػػر مما

ػؼ  اممػػؽ فصلّ ربػة  ػ رط   ػصس ال ةغنػت منػه امػػّىؾ  زماػة البىزػة  ارامػة الّا
  الوػػػذا ّنػػػددت ّنرةتػػػصت الّّػػػاؼ  حّػػػ   حّػػػ  منوػػػص  حػػػد البػػػصح ةف (1)(الّحمةػػػؿ

 .(2) ك ر مف  لتت ّنرةؼ لمّّاؼ
لنؿ الذ  حصر فةه  مف  نماا الّ ربة الّافةة فػت  صنػب  االتكػر فػت  صنػب 

ػػاؿ .. آخػر  إلػػ  الحقةقػػة الػػةس الحقةقػػة ذاّوػػص الّػػت قػػرر  ػػا كػػصمف فػػت طرةقػػة الّا
 صبقص   نوص إن صنةة فػت نزاموػص ان ػأّوص  فصلّّػاؼ ةرمػت إلػ   ف الحقةقػة ّكمػف فػت 
ال صنب الغةبت االم وػاؿ مػف التقػه اال ػرع الػةس فػت ظػص ر   لػذا فصلا ػصوؿ المّبنػة 
ػػػاؿ إلػػػ   ػػػذا الغةبػػػت االم وػػػاؿ  االبػػػصطنت  ػػػت  بػػػصلطبو  زةػػػر الا ػػػصو ؿ فػػػت الّا

ػػاؿ إلػػ  القاػػصةص ال ػػرمةة الظػػص رة ااألخةػػرة طرةقوػػص النقػػؿ االنقػػؿ   المّبنػػة فػػت الّا
اؿ الّافت  فوت مػف  نػص  (3)..(القمػب  الحػدس  اا ػراؽ  الػذاؽ: ) مص ا صوؿ ّا

ن ػػػػأ الربػػػػصط الا ةػػػػؽ بػػػػةف الّ ربػػػػة االػػػػذات الم ربػػػػة  امػػػػف  ػػػػـ الن ػػػػبةة فػػػػت الرؤةػػػػة 
ػػاؿ  ا ػػذا ال ةنػػد ّ نصقاػػص  بػػؿ اخّىفػػص  مغػػصةرا  ا ػػا ّنػػدد فػػت ااألحكػػصـ ادر ػػة الّا

اؿ إل   دؼ ااحد  .ا صوؿ الّا

م:اظؿفربةماظصوصقةمواظؾغة-3

ػػؼ الّ ربػػة الّػػافةة  ّ ػػخص حةػػصؿ  امػػص داـ الكػػىـ ّقػػدـ ممػػ  الّنبةػػر اّا
إلػػ     مػػد  ةمكػػف ااحصطػػة بدبنػػصد : البصح ػػة م ػػألة لوػػص قػػدر مػػف األ مةػػة  متصد ػػص

ػؼ مقػدمص  مػف المّّػاؼ نت ػه الّ ربة الّافةة   ػااً  كػصف  ال ػرح االّنبةػر االّا
 ـ مػػػف طرةػػػؽ زةػػػر   اال  ػػػةمص إننػػػص ال نغتػػػؿ الػػػزمـ الػػػذ  ة ّ ػػػر  منػػػد المّّػػػافة 

ػػػؼ  اال ػػػرح  االّتّػػػةؿ   فمػػػف  راد  ف (4)ا ػػػا  كػػػاف ّ ػػػربّوـ مّػػػةة ممػػػ  الّا
بنت ػػه  فػػػصلّنبةر ال ةغنػػػت مػػػف الّ ربػػػة ( ة ػػػرب)ةّػػدؽ اة ػػػنر اةػػػذاؽ  ممةػػػه  ف 

ف الّ ربػػػػػة فػػػػػاؽ المغػػػػػة  ّ ػػػػػّمد طصقّوػػػػػص الوصومػػػػػة االمن ػػػػػزة مػػػػػف فةاػػػػػوص بمننػػػػػ   
                                                        

 .245/ اجي حسُت جودةن: ، ينظر ادلعرفة الصوفية023/ زلمد كمال: التصوف-(1)
 .20/ عبد العزيز سيد األىل، الباب الثاين: ادلدخل إىل أدب التصوف-(2)
 .وغَتىا 224، 222سعاد احلكيم، : ادلعجم الصويف: ينظر-(3)
وليس الدليل بنافع يف .. وقصرت مدارك من مل يشاركهم يف طريقتهم، عن فهم أذواقهم ومواجدىم).. -(4)

ً أو ق نقد : ، وينظر865، 0/ مقدمة ابن خلدون( بوالً إذ ىي من قبيل الوجدانياتىذه الطريقة ردا
 .226/ ابن خلدون للمعرفة الصوفية يف كتاب ادلعرفة الصوفية
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اال ػػّبطصنت الػػذ  ةمػػي فػػت  ممػػصؽ الػػنتس فصحّػػص   ّػػاؿ النػػاازع اةحصربوػػص لّ ػػما 
إل  الّاحد ب ا ر ال خّةة اان صنةة ا ّموص االوػت  ا حةصنػص  إلػ  االّحػصد االتنػصً 

 .فةه
اؼ اا راً الّػػػػت ّػػػػربط اممػػػػص ةؤكػػػػد  ػػػػذا المنحػػػػ  المنرفػػػػت فػػػػت حقةقػػػػة الّّػػػػ

  اكػػػػؿه لػػػػػه دالومػػػػه (1)الّّػػػػاؼ بصلمػػػػذ ب ال ػػػػةنت  حةصنػػػػص   ا ال  ػػػػنات  حةصنػػػػص   خػػػػر 
ام ػػازصّه فػػت إ بػػصت مر نةػػة األفكػػصر االممصر ػػصت الّػػافةة إلػػ   قطػػصب إ ػػىمةة 

  امػػػػص دامػػػػت  ػػػػذ  الدرا ػػػػة زةػػػػر مننةاػػػػة (2)ا خّػػػػةصت   ةػػػػرة فػػػػت ّػػػػصرةخ اا ػػػػىـ
إف الّّػػاؼ : ة  ةكتػػت  ف ن ػػّخمص منوػػص النّة ػػة ا ّةػػةبصلّتّػػةؿ فػػت  ػػذ  الم ػػأل

كةػػصف فكػػر  امنظامػػة منرفةػػة بػػد ت بصلػػدةف الػػـ ّكّػػؼ  بػػه  ّػػصزت لتكر ػػص مقػػاالت 
ّأ  ػػػت ممةوػػػص نظػػػـ الّتكةػػػر االممصر ػػػة  ا ػػػت فػػػت الغصلػػػب  نصوةػػػة   ص ػػػوص الّاػػػصد 

مػص ةّرقػت  إلػخ فبمقػدار(.. الك ؼ االختػصً)ا( الحقةقة االغةب)ا( الظص ر االبصطف)كػ
الّافت فت فوـ حقةقة الدةف ممػ  افػؽ  ػذ  القصمػدة ال نصوةػة  االمقػدار الػذ  ةنّوػت 

فصأل ػػػصس الراكػػػز  نػػػص  ػػػا ( االػػػه/ اان ػػػصف)إلةػػػه ّّػػػار  الخػػػصص مػػػف مااػػػامة 
مكصنةػػة كانوػػص ّ ربػػة راحةػػة (مااػػامة الػػدةف)   اقػػد ة ػػأؿ  ػػصوؿ مػػف فكػػرة الػػدةف اا 

فمر مػت فػت  ػماكه ا حاالػه؟ اا صبػة ةووّػد   خصّة نظر إلةوص الّافت  اا ػّامص ص 
 ػػػؿ الػػػدةف نظػػػصـ راحػػػصنت فقػػػط   ـ نظػػػصـ : إلةوػػػص مػػػف طرةػػػؽ التكػػػرة الب ػػػةطة ا ّةػػػة

مقىنػػػػت فقػػػػط   ـ ح ػػػػت فقػػػػط؟ فػػػػدذا مػػػػص كصنػػػػت اا صبػػػػة  ف الػػػػدةف بنةػػػػة منظامةػػػػة 
 مّ صن ة بةف ال  ـ االراح االنقؿ  الكت ة ّقةـ كؿا لمص خمؽ لػه   ػصً الػدةف لةقػااـ
 ةر كؿ قاة بح ب مّربّوص اممػ  مقػدار االخّةػصر  ّّحػدد ال ػبةؿ الّطبةقةػة لتم ػتة 

 .ال ااب االنقصب

م:عراحلمصقاشةماملػفوم-4

الػػػػذ  ّ ػػػن   ػػػذ  الدرا ػػػػة الّموةدةػػػة المّاااػػػنة إلػػػػ  –إف متوػػػـا الّّػػػاؼ 
ال ةنبغػػت النظػػر إلةػػه  ممػػة  ابمنػػزؿ مػػف المػػؤ رات الّصرةخةػػة  -ّحدةػػد  بػػرز  ػػمصّه

بةف)صرةة المخّمتة الّت زةارت مف متوامه اطااّره مػف  وػة االحا  نت ػوـ  ( الم ػرا
                                                        

 .072/ ، والتيار اإلسالمي346-345الباب الثالث / الصلة بُت التصوف والتشيع: ينظر-(1)
 .247/ نفسو: ينظر-(2)

ما من آية إال وذلا أربعة معاٍن )من أن ( ع)ة وادلتصوفة لإلمام علي القول الذي تنسبو الشيع: وينظر 
وادلطلع ىو مراد اهلل  -واحلد احلالل واحلرام-فالظاىر التالوة والباطن الفهم/ ظاىر وباطن وحد ومطلع/

 .407-406/ ينظر ادلرجع( عز وجل من العبد
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قػػدةر ـ لتكػػرة الّّػػاؼ االمّّػػافةف ّأ ة ػػص  ممػػ   ػػذا  ال بػػد .  ا مػػف ق بػػؿ النػػصس ّا
 . ف نقـا بم ول  ما ز مف البند الّصرةخت لمتوـا الّّاؼ

ـو  ػػمتص   إف الّّػػاؼ ن ػػأ فػػت بةوػػة الػػدةف االز ػػد  االمننػػ  ا مػػ لز ػػد  ا ػػّمر مر
ته  حد   ـ  مصت الّّاؼ مف حةث االنقطػصع مػف الػدنةص ااال ػّغصؿ بممػذاّوص  بّا
اقػػد بػػدا ذلػػؾ اااػػحص  منػػد الّػػحصبة االّػػصبنةف  اكصنػػت بةوػػة البّػػرة  ك ػػر األمّػػصر 

فقػػػػه كػػػػافت امبػػػػصدة )اا ػػػػىمةة ا ػػػػّوصرا  بّػػػػتة المبصلغػػػػة فػػػػت النبػػػػصدة  حّػػػػ  قةػػػػؿ  
لقػػػػرف ال صلػػػػث الو ػػػػر   بةػػػػد  ف االّػػػػطىح   اكػػػػصف ذلػػػػؾ فػػػػت مطمػػػػو ا(1)(بّػػػػرةة

نةػػػةف  ػػػنس مػػف النػػػصس ّ ػػػمؾ  ػػذا الم ػػػمؾ قػػػد ظوػػر قبػػػؿ  ػػػذا الػػػزمف   الّػػافت ّا
الكػػؿ  مػػػة داامػػػت ا  ػػػبصبص  حصلػػػت داف اافّػػصح مػػػف مػػػنو وـ اطػػػرةقّوـ لد ػػػبصب 

 :ا ّةة
ػتوص ()م اؿ  خّةة الر اؿ الكرةـ محمد: أوالا    فػت النقػاؿ ااألذ ػصف  بّا

 .ص  بصلمنصنت المقد ة الّت  منت ممـ ال مصً ااألرضم صال  نصبا
فػػت الدةصنػػػة ( الر بنػػػة)خ ػػةة الم ػػػممةف مػػف ن ػػبة فنموػػػـ الّػػافت إلػػ  : ثانيىىاا 

 .النّرانةة  االّت مد ص القرآف الكرةـ بدمة ابّدما ص
 ػػػػببص  آخػػػر ّم ػػػػؿ فػػػت ا ػػػػّغىؿ بنػػػػض  (2)اةاػػػةؼ األ ػػػػّصذ إبػػػرا ةـ ب ػػػػةانت

ّّػػاؼ فػػأدخماا لوػػذا المػػذ ب مػػزامـ  ػػّ  لة ػػت مػػف األدمةػػصً االماػػمةف  فكػػرة ال
الّّػػاؼ فػػػت  ػػػتً  اال ةمكػػػف  ف ّممػػػؾ فػػػت نظصمػػػه  لوػػػذا  نكػػػر الح ػػػف البّػػػر  

 .اابف ال مصؾ مم   ؤالً األدمةصً مذ بوـ
فػػػػػدذا كصنػػػػػت  ػػػػػذ  الػػػػػداامت   ػػػػػت الّػػػػػت حصلػػػػػت داف ناػػػػػاج فكػػػػػرة الّّػػػػػاؼ 

ال ػػكؿ البػػصرز لمّّػػاؼ اا ػػّوصر ص قبػػؿ القػػرف ال ػػصنت الو ػػر   فػػدف  مػػة طصوتػػة مػػف 
فت النّر النبص ت األاؿ ا خرةصت الدالػة األماةػة  الّػت اقنػت فةوػص دالػة اا ػىـ 

  اكػػػصف ان ػػػغصؿ الدالػػػة (3)بح ػػػب ّنبةػػػر ابػػػف خمػػػداف( الوػػػـر)فةمػػػص  ػػػمت بمرحمػػػة 
األماةػػة بصنّّػػصراّوص فػػت التّاحػػصت ااّ ػػصع رقنػػة الدالػػة  بّػػرؼ نظػػر النػػصس مػػف 

الراح األخىقةة  حّ  بمػغ األمػر فػت النّػر النبص ػت الت صد اال ّمصمت  اانؼ 
                                                        

/ ماسينيون: التصوف اإلسالمي: وينظر. 91/ أبو العال عفيفي: التصوف الثورة الروحية يف اإلسالم-(1)
46. 

 .05/ إبراىيم بسيوين: نشأة التصوف اإلسالمي-(2)
الغزايل، : السهروردي وإحياء علوم الدين: عوارف ادلعارف: ، وينظر0/06/مقدمة ابن خلدون -(3)

 .9/ والفتوحات ادلكية
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حػػدالا  ّت ػػت فةػػه مظػػص ر الم ػػاف االت ػػصد ب ػػبب انتّػػصح الدالػػة النربةػػة ممػػ  البمػػداف 
كػػػػػػػدس رؤاس األمػػػػػػااؿ  اظوػػػػػػػار الطبقةػػػػػػػة اال ّمصمةػػػػػػػة   الم ػػػػػػصارة االمتّاحػػػػػػػة  ّا
ا ااالمّػػػػزاج الحاػػػػصر  ااال ّمػػػػصمت  د  إلػػػػ  امّػػػػػزاج  قػػػػصفت  خىقػػػػت  فػػػػأنّي  ػػػػػذ
االمّزاج فكرا    ةنص   اقؼ منػه الحػصوراف ممػ   ػتص  ػرؼ  ػصر   مػص االنغمػصس ا مػص 

األاؿ ّم ػػؿ فػػت : ابػػدا لوػػـ طرةػػؽ الخػػىص فػػت اػػربةف مػػف الممصر ػػصت.. االننػػزاؿ
الػػػػذ صب إلػػػػ   قّػػػػ  ال وػػػػة المقصبمػػػػة  حةػػػػث االننػػػػزاؿ : الّخمػػػػو االم ػػػػاف  اال ػػػػصنت

رؼ  زاد فػت حدّػه ا ػّمرار الخىفػػصت االّّػاؼ االنقػصط  اكػى الةمػةف االة ػػصر  ّطػ
بػػػةف  ركػػػصف الحكػػػـ النبص ػػػت اال  ػػػةمص حػػػرب األمػػػةف االمػػػأماف  نص ةػػػؾ مػػػف ذةػػػاؿ 
حػػراب بنػػػت  مةػػػة مػػػو بنػػت النبػػػصس الّػػػت لػػػـ ّنقطػػو  الّػػػت  دت إلػػػ   ػػػةاع الننػػػؼ 
ا ةص ػػة الػػبطش بصلمخػػصلتةف  فصنح ػػر النممػػصً االز اػػصد  مػػف  ػػذا الم ػػرح الّػػصخب  

الػذ  لػـ ةنّ ػر إال مػف حةػث انّ ػػر ( الوػػد )فظوػر  ػذا . ةػدةوـبنػد  ف   ػقط فػت  
  ا ػػذا  ػػأف الحاػػصرات المّقدمػػة  حةػػث ّّػػبل  راػػص  ّػػصلحة لّ ػػصذب (الاػػىؿ)

آراً  ّ   اال ةمغ  فػت  ػذا ال صنػب ا ػاد الحصلػة الا ػط الّػت ّأخػذ خػط االمّػداؿ 
داف الركػػاف إلػػ   االماازنػػة ااافػػصدة مػػف إة صبةػػة الةمػػةف اااة صبةػػة الّػػت فػػت الة ػػصر

 حد مص  ال صنب الذ  ةننةنص  نص   ػا التوػة الّػت اخّػصرت ال ػكؿ الخصلػد فػت الحةػصة  
النمـ  النبصدة االّتكةر  الّت بتاموص ن ػطت مػف  ػراً  واد ػص  ممػـا التقػه االقػرآف 
االحػػدةث  ػػـ ممػػـ الكػػىـ لةحّػػؿ مكصنػػة طةبػػة فػػت حمقػػصت النمػػـ انّة ػػة لػػذلؾ ال ػػدؿ 

باؿ االرفض  ن ط الامت المقػصرف الػذ  ة ػّنبط اةػاازف اةػدمـ  فكػصف االمحصارة االق
لممنّزلػػػة دار كبةػػػر فػػػػت ّأّػػػةؿ متوػػػـا الّّػػػػاؼ فػػػت إطػػػىؽ الحرةػػػػة لمنقػػػؿ فػػػػت 

الوػػذا ال ةمكػػف  ف ةحػػدد متوػػـا . الّتّػػةش مػػف ال صنػػب الغةبػػت مػػف الحقةقػػة الدةنةػػة
 :لمّّاؼ إال مف خىؿ رؤةة ّزامنةة ّرد مم  النحا ا ّت

ةقػػػؼ الز ػػػد االّق ػػػؼ االرزبػػػة فػػػت الّطوةػػػر االن ػػػؾ  فػػػت طمةنػػػة  ػػػمصت : أوالا 
الّّػػاؼ فػػت  داار  األالػػ  منػػذ القػػرنةف األالػػةف لمو ػػرة   فػػصد الّّػػاؼ 

ػػػحصبّه الكػػراـ االّػػصبنةف  اامّػػصزت فػػػت ( )فةوػػص مػػف  ػػةرة الر ػػاؿ  ّا
ت ) ػػػذا ااطػػػصر بةوّػػػصف  مػػػص البّػػػرة االكافػػػة  فكػػػصف الح ػػػف البّػػػر  

اذا (  ػػػ 243ت )االمحص ػػبت (  ػػػ 085ت )ابنػػة النداةػػة ار (  ػػػ 001
(  ػػػػػػ 261ت )ا بػػػػػا ةزةػػػػػد الب ػػػػػطصمت (  ػػػػػػ 245ت )النػػػػػاف المّػػػػػر  

 319ت ) ػػػـ الحػػػىج (  ػػػػ 273ت )اقبمػػػه الّ ػػػّر  (  ػػػػ298)اال نةػػػد 
ّم الػػػؿ الز ػػػد (.  ػػػػ 338ت )فػػػت قالػػػه بػػػصلحماؿ ا بػػػا بكػػػر ال ػػػبمت (  ػػػػ
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ػاال  إلػ   (1)ال ّوػصد فػت النبػصدةمنػد ـ بصلمبصلغػة فػت  داً التػراوض اا ّا
رقت  خىقت ارةصاة راحةة ّنػرج بػصلنتس إلػ  النرػى  الػـ ّكػف الطرةػؽ 
مموػػػػدة  مػػػػصـ  ػػػػؤالً  فقػػػػد رافقّوػػػػص م ػػػػصمر قمػػػػؽ اخػػػػاؼ ممػػػػ   ّػػػػاؿ 
اا ىـ امم  دمصومه مف بدمة الّّاؼ ّزمالـ  ػذ  الحركػة اامػصـ ابػف 

اقػؼ المنّػدؿ الكػف مم  الرزـ مف  نػه اّراػ  الم(  ػ 240ت )حنبؿ 
ػه فػت محنػة  زػىـ الخمةػػؿ )اّبصمػه نكمػاا بصلّػافةة حّػ  بمػغ األمػػر ذرّا

افةوص اّوػـ نحػا  ػبنةف ّػافةص  بةػنوـ ال نةػد  ػةخ الطصوتػة (  ػ 262ت 
اخػػىؿ ذلػػػؾ ظوػػػرت فػػت الػػػنص ال ػػصنت مػػػف القػػػرف  (2)ببغػػداد  احاكمػػػاا

ت منػػػاا االّػػػ( المىمّةاػػػة)ال صلػػػث فرقػػػة ّػػػافةة دمػػػت لنت ػػػوص ا ػػػمص   ػػػا 
بم ص ػػػدة الػػػػنتس اكّمػػػصف الح ػػػػنصت مػػػو ّنمػػػػد المخصلتػػػة االظوػػػػار فػػػػت 
النصس بصلمظص ر الّت ّ ةر لاموـ  اقػد ف ػدت ّنصلةموػص ممػ  المّػأخرةف 

احػةف بػزغ القػرف الرابػو . مف منّنقةوص  فت  كؿ ّار ا ماكةصت  ػصذة
الو ػػر     ػػرؽ مّػػر ذ بػػت لمّّػػاؼ انّن ػػت فةوػػص ممػػاموـ اك ػػرت 

د ـ  حّػػػ  كػػػصد األمػػػر ة ػػػّّب لوػػػـ اال  ػػػةمص ممػػػ  ةػػػد ر ػػػصالّوـ امرةػػػ
المنّزلػػة االتى ػػتة حّػػ  ّػػصر الّّػػاؼ فم ػػتة إ ػػىمةة  خىقةػػة ممػػ  
ةػد ابػف  ػةنص اابػػف ر ػد االتػصرابت  لػاال  ف م ػػتً القػرف ال ػصبو الو ػػر  

  ا مػػػة ( ػػػػ 728ابػػػف ّةمةػػػة ت )الػػػذ  كتػػػرت فةػػػه الّػػػافةة ممػػػ  ةػػػد 
ف طبقػػػة التقوػػػصً االّػػػافةة ةػػػرا  ّااػػػةل دقةػػػؽ ألّػػػاؿ  ػػػذا النػػػداً بػػػة

إف الػػدةف قػػد  ّػػبل فػػت ةػػد التقوػػصً )األ ػػّصذ ّافةػػؽ الطاةػػؿ مّم مػػة فػػت 
ر ػػػامص  ا ااػػػصمص  ال حةػػػصة اال راحصنةػػػة فةوػػػص  ا ػػػت إف  راػػػت ظػػػص ر 
نمػػػػةـ  ال ػػػػرع  ا  ػػػػبنت مقػػػػاؿ الم ػػػػرمةف المتّػػػػانةف بّقنةػػػػد القاامػػػػد ّا

و النصطتػػة الدةنةػة  مػػف القػاانةف  فدنوػص ال ّّ ػػؽ مػو بػػصطف ال ػرع اال ّّبػ
ةػدرس النبػصدات ( ممـ ظػص ر ال ػرع) نص انق ـ ممـ ال رةنة مند ـ إل  
    ممػػػػصؿ ( ممػػػػـ األممػػػػصؿ البصطنػػػػة)االمنػػػػصمىت  ا ػػػػـ   ػػػػؿ التقػػػػه  ا

القمػػػػػاب ا ػػػػػا الّّػػػػػاؼ   ا ممػػػػػـ الحقػػػػػصوؽ ابػػػػػصطف ا ةػػػػػصت ةنك ػػػػػؼ 
 .(3)(لمخااص مف مبصد اِّ الذةف اخّّاا بوذا التاؿ ا ا الّأاةؿ

                                                        
طبقات / 206/حلية األولياء  6/256/طبقات ابن سعد : الروايات اخلاصة هبذا اجلانب كثَتة، ينظر-(1)

 .045/السلمي : الصوفية
 .505/ الصلة بُت التصوف والتشيع: ، وينظر05/أبو العال عنيفي : رسالة ادلالمتيّة-(2)
 .084/ توفيق الطويل: يف تراثنا اإلسالمي-(3)
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ػػػػاّره المغػػػػصةرة : ثانيىىىىاا   ػػػػماؾ دةنػػػػت   خىقػػػػت مخّػػػػاص  فػػػػت ماا ةػػػػد  ّا
لممػألاؼ منػد النػصس مػػف النصبػدةف مػف حةػث ّقرةػػب ّػارة الحػؽ النمةػػة 
ػػاؿ إلةػػه ااالّحػػصد  قػػ  الػػنتس الّػػافةة الّػػت ّ ّوػػد فػػت الّا ا نمػػه مّر

 : قصؿ ّنصل ( المحبة)به  ا رماـ الّرقات  ذا طرةقه 
 ِّ(1)فػػػصّبنانت ةحبػػػبكـ اِّ اةغتػػػر لكػػػـ ذنػػػابكـ قػػػؿ إف كنػػػّـ ّحبػػػاف ا

  
م مت ّػتصت  ػذا الحػب اخّصوّػه فػت  ممػة لػاامي مصنص ػص ال ػصمر  ّا
النػػػذر   مػػػف  نػػػص ن ػػػأ ذلػػػؾ الػػػربط بػػػةف الحػػػب االوػػػت االحػػػب النػػػذر   

إف اا ػػػػىـ ة ػػػػّنمت بػػػػصلغراوز اة ػػػػما )االػػػػدلةؿ ممػػػػ  ذلػػػػؾ ةقػػػػـا ممػػػػ  
لمحػػػػب اان ػػػصنت إلػػػػ  القػػػػاؿ   ػػػػـ ّ ػػػصازاا نظػػػػّروـ الم صلةػػػة.. بػػػصلنااطؼ

بصلمحبة االوةة  قد كصف فكرة الحب النػذر  مرحمػة ال بػد منوػص فػت ّػصرةخ 
بػػة الحػػب االوػػت ػػاؿ إلػػ  مّر فكػػصف طبةنةػػص   ف ّّمص ػػؿ . (2)(النصطتػػة لمّا

الّػػػػار االرمػػػػاز االّ ػػػػكةىت االنتنصلةػػػػة الا دانةػػػػة الّػػػػت ّ  ػػػػدت فػػػػت 
لا ػد االوةػصـ االػدالؿ   نػص النص الغزلت االنص الّافت  فكصف ال اؽ اا

ةاػػصؼ دلةػػؿ آخػػر ممػػ   ّػػصلة الّا ػػه الّػػافت منػػد النػػرب الم ػػممةف  
مػػػف حةػػػث كانػػػه ا ػػػّ صبة لمػػػؤ رات األدةػػػب إطػػػصرا   مصلةػػػص  مػػػؤ را  ّّبػػػصةف 

 .  كصله اماصمةنه
ّطػػار الّّػػاؼ متوامػػص  اداللػػة افكػػرا   إلػػ  منػػصف فم ػػتةة  فػػصّربط ممػػـ : ثالثىىاا 

مػػؼ منصحةوػػص فػػت النّػػر النبص ػػت  لوػػذا ةّنػػذر الّّػػاؼ بصلمنرفػػة بمخّ
مم     بصحث فت التم تة النربةة اا ػىمةة   ف ةّ ػصاز ممػـ الّّػاؼ 

( الغزالػػػت)الػػػذ  ّطػػػار إلػػػ  متوػػػـا  ػػػمالت لمّػػػطمل النمػػػـ  اقػػػد مبػػػر 
رحمػػػه اِّ مػػػف  ػػػذا الّطػػػار الػػػذ  ن ػػػّخمص منػػػه  ف لمّّػػػاؼ دالالت 

نّوػػػت ب ػػػةنة ّبػػػد  بصلػػػدةف ّا إذا لػػػـ : )صلنقػػػؿ  حةػػػث ةقػػػاؿفكرةػػػة مممةػػػة ّر
ّكػػػف الػػػنتس قػػػد اّرصاػػػت بػػػصلنمـا الحقةقةػػػة البر صنةػػػة اكّ ػػػبت بصلخػػػصطر 
خةصالت ّظنوص حقصوؽ ّنػزؿ ممةوػص  فكػـ مػف ّػافت بقػت فػت خةػصؿ ااحػد 
م ػػر  ػػنةف إلػػ   ف ّخمػػص منػػه الػػا كػػصف قػػد  ّقػػف النمػػـا  اال   لػػّخمص 

                                                        
 .30آية / سورة آل عمران-(1)
احلياة العاطفية بُت العذرية : وينظر. 201/ي أمحد عبد الستار اجلوار : احلب العذري نشأتو وتطوره-(2)

إن احلب الصويف حب عذري مع فارق ادلبدأ والغاية، )، يؤكد فيو 36/ زلمد غنيمي ىالل: والصوفية
تطور ربت تأثَت عوامل دينية وفلسفية، وكالمها خضع لتأثَت الدين ونصوصو بعد تأويل وكالمها صدر 

 .080/ التيار اإلسالمي: ، وينظر(عن العقيدة
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ض المّّػافة إنمػػص   االغزالػت فػت  ػػذا الػرد ممػ  بنػ(1)(منػه ممػ  البدةوػة
ػػػػػةف  ةمػػػػػنل الّ ربػػػػػة الّػػػػػافةة الذاقةػػػػػة األّػػػػػةمة   مةػػػػػة بصلغػػػػػة فػػػػػت ّّر
ال خّةة الّافةة الّت ّتاقػت فػت م ػصؿ النمػؿ األمػر الػذ  م ػز فةػه 

  ّمةػػز التنػػؿ الػػذاقت المغػػصةر (2)المنّزلػػة اظمػػاا  ّػػحصب النظػػر االتكػػرة
 مػرات مػف )الذ  مرؼ به الّافةة  لكت ةدرؾ به حقصوؽ األ ػةصً  بأنػه 

الّ مت  انّصوي الك افصت  اباادر الااردات  ا اؿ ذلػؾ الػذاؽ  ػـ ال ػرب 
 .(3)( ـ الر   فّتصً منصمىّوـ ةا ب لوـ ذاؽ المنصنت

فّّبػػػصةف مراّػػػب  (4)ةحكػػػـ  ػػػذ  الطرةقػػػة الذاقةػػػة طػػػصبو الّتػػػرد االد  ػػػة 
ػاؿ  لػذا فػدف  ػذ  الّ ربػة لة ػت ّقنةنػص   الّػافةة بح ػب در ػصت الّا

ّػػراكـ خبػػرات ّ رةبةػػة لوػػص ّػػتة الذاّةػػة الّػػت ّخّمػػؼ مػػف محػػددا  بػػؿ 
منػػػػػد  ااوػػػػػؿ ( الػػػػػذاؽ)ّػػػػػافت إلػػػػػ  آخػػػػػر  اةبػػػػػدا لػػػػػت  ف مّػػػػػطمل 
اقبػػػػػؿ (  ػػػػػػ 638ت )المّّػػػػافة امّػػػػػأخرةوـ مػػػػػف  م ػػػػػصؿ ابػػػػف مربػػػػػت 

ةأخػػػػذ  ػػػػكؿ النظرةػػػػة النممةػػػػة ذات البنػػػػد (  ػػػػػ 587ت )ال ػػػػورارد  
صلم ػػػػةخة مػػػػو االمّػػػػراؼ ب–الن ػػػػبت  فكػػػػؿ ّ ربػػػػة  ػػػػت م ػػػػصؿ لػػػػذاّوص 

نقػػؿ بػػةف  -الّػػافةة  ػػت خػػصلص ّ ربػػة راحةػػة فةوػػص ا ػػد اا ػػّغراؽ ّا
 حااؿ امقصمػصت امااقػؼ  مػف  نػص كػصف الػذاؽ  ػرطص    ص ػص  ام ػّمزمص  
لّ ربػػة الّّػػػاؼ  فصلػػذاؽ فنػػػؿ ن ػػبت   ص ػػػه المةػػؿ االتطػػػرة االرزبػػػة 
.. فمػػص ةرزػػب فةػػه زةػػد ال ةػػراؽ لنمػػرا  ا ػػا منػػد  نػػد ال  ػػتً ةػػذكر

اؽ بػػةف الّطػػرؼ ااالمّػػداؿ لػػذا كػػصف الػػذاؽ اػػد الػػّنمـ  فّتػػصات األذا 
فصلّّػػػػاؼ لػػػػةس  (5) ػػػػبةمه المنصنػػػػصة اال ػػػػماؾ الػػػػةس ال ػػػػمصع االنظػػػػر

نظرةة مممةػة بػؿ ّ ربػة مممةػة لوػص  بنصد ػص النرفصنةػة  ّػر  فػت النبػصدة 

                                                        
 .44/ الغزايل: ميزان العمل-(1)
وما  293/ أمحد زلمود صبحي، الفصل السادس: الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي: ينظر-(2)

 .بعدىا
 .39/ الرسالة القشَتية-(3)
من ىنا أتت ضرورة الشيخ للمريد، ببصره بعيونو ويطلعو على خفايا اآلفات اليت قد تعًتض سبيلو، مييز -(4)

مريد مسائلو عند اشتباه الواردات واألحوال، فيكون دبنزلة الطبيب للمرضى، واإلمام العدل لألمة لل
وما  246/ ، الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي2/ ابن خلدون: شفاء السائل: ينظر/ الفوضى

 .بعدىا
 .وما بعدىا 099/ ، والفلسفة األخالقية 32/ ادلنقذ من الضالل-(5)
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األاؿ مبػصدة الرزبػة ا ػت مبػصدة : طرةقص   صل ة ّرق  مم  نمطت النبػصدة
بػػػػصدة الر بػػػػة ا ػػػػت مبػػػػصدة النبةػػػػد   مػػػػص مبػػػػصدة   ػػػؿ الطمػػػػو  اال ػػػػصنت م

الّػػافت فوػػت مبػػصدة ال ػػكر االمحبػػة اح ػػف الّقػػدةر  ا ػػذ  ال ةّ ػػنـ 
  مػػف  نػػص ةمكػف مػػد الّّػػاؼ فم ػػتة اا ػػىـ (1)مّرقص ػص زةػػر األحػػرار
االّػت ّػؤد  إلػ  ال ػنصدة االغبطػة النصّ ػة مػف  (2)النممةة فػت األخػىؽ

 .(3)الّىـز بةف الّاحةد ااألخىؽ
كػػصد ّكػػاف  ػذ  الخصّػػةة نصّ ػػص  : رابعىىاا  ػةة المن ػػز األدبػػت لمّػافةة  ّا خّّا

ػػػػة امنتػػػػردة  لػػػػذا كػػػػصف الّنبةػػػػر األدبػػػػت  ػػػػا  طبةنةػػػػص  لّ ربػػػػة مخّّا
اافّػػصح مػػف ذلػػؾ ال صنػػب المنتػػرد مػػف ّ ربػػة الّػػافت ممػػف  ػػاا   
فّنامت   ػكصؿ الكّصبػة بػةف  ػنر ان ػر فنػت احكصةػة   ػذا ّنػدد  فقػت  

ماد  فةّم ؿ فت ّطػار آلةػصت النػاع األدبػت فػت ّ ػكةؿ  مص الّطار الن
رؤةػػػػة الكّصبػػػػة بػػػػةف المننػػػػ  االداللػػػػة مػػػػو الحتػػػػصظ ممػػػػ  راح الّ ربػػػػة 
الّػػافةة  ػػااً  كػػصف الكػػىـ فةوػػص ممػػ  الم ص ػػدات النت ػػةة  ـ حػػدةث 
مػػػػػف الك ػػػػػؼ االحقةقػػػػػة   ـ اامػػػػػراب مػػػػػف الكرامػػػػػصت االخػػػػػاارؽ   ا 

ت إلػػ   قّػػص  فػػت رمزةّوػػص ال ػػطحصت الّػػت ّّػػؿ بتػػف الّنبةػػر الّػػاف
ةحصوةّوص  .(4)اا 

فكمػػص  ػػا حػػصؿ فم ػػتّوـ فػػت ظػػص ر الػػدةف ابصطنػػه  فوػػـ فػػت  دبةػػصّوـ ةّػػرحاف 
بربػو الحقةقػػة  فصلػػدارس حػةف ةننةػػه األدب الّػػافت ال بػػد  ف ةنمػؿ فكػػر  فػػت النظػػر 
فت م مػؿ آراووػـ افم ػتّوـ امػااقتوـ كػت ةقػؼ ممػ  بةنػة مػف المننػ  األدبػت المػراد 

ػاؿ إلةػػه إال بػػ الّأاةػػؿ اطػاؿ النظػػر   الػذ   ػا كػػصمف فػت النمػػؽ االػذ  ال ةػػّـ الّا
فأدب الّافةة الرمز  حصله حصؿ  بػؿ  مةػد  ال ةبػدا منػه إال ربػو ح مػه الحقةقػت 
الاصرب فت النمػؽ  الوػذا الّرمةػز الػذ  ةم ػأ إلةػه الّػافت  دااع  فصاػت بػصلكىـ 

ةنّقػػد . صز ػػص فػػت  ػػطار قىوػػؿممةوػػص مظػػصف الّّػػاؼ  قػػدةموص احػػدة وص  نحػػصاؿ إة 
ػػؿ إلةػػه  ػػا ا ػػّمرار لنبػػاة األنبةػػصً اكرامػػصت األالةػػصً   الّػػافت  ف مذ بػػه امػػص ّا

                                                        
ورابعة العدوية يف بعض أشعارىا، ( ع)ا القول لغَت واحد ففضاًل عن نسبتو لإلمام علي ينسب ىذ-(1)

 .2/53/ابن اجلوزي : صفة الصفوة: وكذلك ألمحد بن خضرويو، ينظر
اجتمعت كلمة : )وابن قيم اجلوزية يقول( ليس التصوف برسوم وال علوم، لكنو أخالق)يقول النوري -(2)

 .027/ ينظر الرسالة القشَتية( إن التصوف ىو اخللق( تصوفال)الناطقُت يف ىذا العلم 
 .017/ وطبقات الصوفية. 328/ مقدمة ابن خلدون: ينظر-(3)
 .6/035بطرس البستاين، مادة تصوف، رلـ : ينظر دائرة ادلعارف-(4)
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لوصمصّوص ةم ت فػت النػصس  فوػا دامةػة لوػذا  منوص ة ّمد نار  داةّه  امف ّنصلةموص اا 
 :التكر النارانت  فوا بةف  مرةف

 .ارارة ممحة مم  البث االّنبةر اااةّصؿ: األول
قنصمػػة ّصمػػة بقّػػار إدراؾ النػػصس لّػػننّه  مػػنوـ بػػةف مكػػذب ام ػػته :انيالثىى

امكتػػر  بػػدت نوصةػػة النتػػؽ المظمػػـ فػػت  ػػذ  اا ػػكصلةة منػػد الّػػافت فػػت ّػػةراّره 
ػؿ إلةوػص  ا ك ػر مػف انطبػو بوػذا المة ػـ   إل  مدـ الّّرةل بكصمؿ الحقةقػة الّػت ّا

التكػر الّػافت اك ػرة  كصف مػف نّػصج القػرنةف ال صلػث االرابػو الو ػرةةف  مّػر ناػي
نػػػاع طرقػػػػه اك ػػػرة  ػػػصلكةه  اظوػػػػر الّّػػػاؼ فةوػػػص مممػػػػص  مػػػدار  بػػػػااطف – ػػػةاخه  ّا

القمػػاب ا  ػػرار النتػػاس  بةنمػػص مػػصؿ الّّػػاؼ إلػػ  الركػػاد فػػت القػػرف الخػػصمس  فمػػـ 
اممػػػ  ةدةػػػه ظػػػؿ الّّػػػاؼ ّػػػار  لحةػػػصة (  ػػػػ 515الغزالػػػت ت )ةػػػنوض بػػػه  ػػػا  

منػػه امػػدا  مراقػػص  مػػف اا ػػىـ  فػػصلّـز  الراحةػػة فػػت اا ػػىـ  بنػػد  ف مػػزؼ النػػصس
الغزالػػػت بصألّػػػاؿ ال ػػػنةة لمّّػػػاؼ  ا نػػػؿ الّّػػػاؼ خػػػصرج داوػػػرة التم ػػػتة اممػػػػـ 

اكػذلؾ (  ػػ 428)الكىـ كمص  صع النظػر فةػه منػد فى ػتة ال ػرؽ ا  موػـ ابػف  ػةنص 
اقػبموـ ابػف (  ػػ 580ت )اابػف طتةػؿ (  ػػ 533ت )فى تة المغرب م ؿ ابف مص ػة 

ػتصً الػنتس انةػؿ ال ػنصدة  ( ػ 395ت )ر د    بؿ  نؿ الّّاؼ طرةقص  إل  اِّ ّا
امػػف  صنػػب آخػػر  ػػا  ػػبةؿ لممنرفػػة ةتػػاؽ الطراوػػؽ الّ رةبةػػة اال ػػّداللةة  فطرةقػػة 

ػؿ إلػ  الةقػةف صرةخةػة ا قصفةػة  ةاػػص   . الك ػؼ الػذ  ةّا نّة ػػة أل ػبصب حاػصرةة ّا
ال ػػورارد  ػ )بػدًا  بػػ ظوػر الّّػاؼ بطصبنػه التم ػتت فػت القػػرف ال ػصدس الو ػر  

فػػت احػػدة الا ػػاد  اابػػف (  ػػػ 638ت )فػػت حكمّػػه اا ػػرافةة  اابػػف مربػت (  ػػ 586
فػػػت قالػػػه (  ػػػػ 632ت )فػػػت الاحػػػدة المطمقػػػة اابػػػف التػػػصرض (  ػػػػ 668ت ) ػػػبنةف 

االنػصظر فػت النّػصج الّػػافت لوػؤالً التى ػتة ةػدرؾ النقمػة الكبةػػرة . بصلاحػدة ال ػوادةة
لمّمػصزج مػو فكػر األمػـ االحاػصرات األخػر  مػو حاػصرة النػرب الّت  حد وص التكر ا

  امص كػصد ةبػزغ القػرف ال ػصبو الو ػر  حّػ  انحػدر الػامت الّػافت إلػ  (1)الم ممةف
ػػػد  الّّػػػاؼ رداً  مرحمػػػة الوػػػـر  الػػػةس فةػػػه إال اّكػػػصً ممػػػ  ّنػػػصلةـ ال ػػػصبقةف  ااّر

صب الحػس ك ػؼ ح ػ)الّت انّرؼ  ود زممصووػص ا ػةاخوص إلػ  ( الطرؽ الّافةة)
الذ   ا نوصةة المراّب الّافةة  المص اراً ذلػؾ ممػ  المػدارؾ االمنػصرؼ  ااخّمتػت 

  مػف  نػص  نمحػظ  ػذا الػربط (2)(طرقوـ فت الرةصاة االم ص ػدة ا مصنػة القػا  الح ػةة
                                                        

 .052/ الفصل األول وادلعرفة الصوفية/عبده الشمايل : تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية: ينظر-(1)
 .44/ مصطفى عبد الرزاق: سبهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية-(2)
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طػػار  خػػىؿ المراحػػؿ الّصرةخةػػة النربةػػة  األ ػػؿ  ػػذا  الا ةػػؽ بػػةف متوػػـا الّّػػاؼ ّا
 : ىث مراحؿ مومة فقد مةزاا فت ّصرةخ الّّاؼ

انمػػػػصزت األالػػػػ  بكانوػػػػص فّػػػػرة إ بػػػػصت الواةػػػػة االّػػػػراع مػػػػف   ػػػػؿ الا ػػػػاد   -
 .انحّرت فت القراف ال ى ة األال  مف اا ىـ

ّطػػارت ال صنةػػة فػػت محصالػػة الّافةػػؽ بػػةف الّّػػاؼ اخّػػامه  حّػػ  ّا ػػت  -
 ذ  المحصاالت بّتاؽ مقمةة ذكةة  ّػةمة  ػت  خّػةة اامػصـ الغزالػت فػت 

ػاؿ إلػ  منظػار مّػاازف امنّػدؿ لقاػةة القر  ف الخصمس الو ػر   فػت الّا
 .الّّاؼ  فاى  مف محصالة  بت طصلب المكت االق ةر 

 مػػػص التّػػػرة ال صل ػػػة فقػػػد منةػػػت بصلّػػػصرةخ لوػػػذ  الحركػػػة المتص ةموػػػص ار صالّوػػػص   -
فص ػػّورت بّّػػنةؼ   ػػـ المؤلتػػصت الّػػافةة الّػػت حتظػػت لنػػص  ػػذا الّػػراث 

مّد  ذ  .(1)  الحقبة بةف ال صدس االّص و الو رةةفالخصلد  ّا

م:حتدؼدمعصطؾحمصوصقةماظؼص-5

نخمص ممص  بؽ  إل  ّحدةد القةـ الاظصوتةة الّػت ّّ  ػد فػت القّػص  حّػ  
  ا ػػا  ػػدؼ الدرا ػػة الّموةدةػػة لمتوػػـا الّّػػاؼ  (ّػػافةة) مكػػف  ف ةطمػػؽ ممةوػػص 

ت منوػػػػص بغةػػػػة ّ ػػػػخةص مةنػػػػة البحػػػػث مػػػػف القّػػػػص االحكصةػػػػصت  مػػػػص بػػػػةف الػػػػااقن
ممػػ  اخػػّىؼ   ػػكصؿ النػػرض  اطػػرؽ : االغراوبػػت  امػػص بػػةف النربػػت منوػػص االمّػػر ـ

فمّػػ  . الّنبةػػر  م ػػّا  االبّكػػصر االّم ةػػؿ لحقةقػػة الّّػػاؼ مممػػص  اممصر ػػة افم ػػتة
مػػص ّ  ػػػدت القػػػةـ الاظصوتةػػػة ا ّػػػت ذكر ػػػص  فػػػت الػػػنص القّّػػػت  ّػػػلا  ف ّكػػػاف 

 (.قّة ّافةة)
 ا مراةػػة  ةػػراد ب وػػص إلػػ  المرةػػدةف اال ػػصلكةف بغةػػة ّػػأطةر ّ ربػػة ذاّةػػة  : أوالا 

إر ػصد ـ إلػ  الطرةػػؽ الّػافت  ا ك ػر مػػص ةّم ػؿ فػت  ػػذا النػاع  حاػػار 
المّػػػػطمل الّػػػػافت ب ػػػػكؿ اااػػػػل  ػػػػااً  كصنػػػػت القّػػػػص منقالػػػػة  ـ 

 .(2) طحصت
ػاؿ :  صنةص   ماصمةف  خىقةة ّ ّبطف الامت اان صنت لكت ّػّـ لػه   ػبصب الّا

                                                        
دائرة ادلعارف : وينظر. 95-92/ حسُت مؤنس وآخرون: شاخت وبوزورث، تر: تراث اإلسالم: ينظر-(1)

 .275/ ، تصوف5اإلسالمية، مج
 .رللة أحباث الَتموك 40فائز طو عمر، : السَتة الذاتية عند الصوفية: ينظر-(2)
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ػػػرد  ػػػػذ  إلػػػ  الحػػػؽ ّنػػػصل    فةػػػدرؾ الحقػػػصوؽ بػػػى اا ػػػطة بػػػؿ إلوصمػػػص   ّا
نحػػا  القّػػص فػػت إطػػصر رمػػز  إةوػػصمت ا حةصنػػص  ممػػ  ل ػػصف حةاانػػصت  ّا
نحػػاا  فم ػػتةص  ب ػػبب الّطػػار الػػذ   ّػػصب متوػػـا الّّػػاؼ فػػت النّػػار 

 .(1)النبص ةة  فصلقّة التم تةة  ت  نس مف   نصس القّة الّافةة
فم ػػتت  خىقػت مرفػػصنت  ال ّحػدد باحػػدة  رؤ  امنصمػػصت ةكػاف لوػػص طػصبو:  صل ػص  

حقةقػػة  ا –اظةتةػػة ااحػػدة بػػؿ لوػػص  ممػػة اظػػصوؼ  ةّػػؼ فةوػػص الّػػافت 
ّ ربػػػة اقنػػػت لػػػه  افنةػػػة  ػػػذا المػػػاف مػػػف القّػػػص ّنمػػػا ممػػػ   -ّخػػػةى  

 . صبقّوص لمص فةوص مف ّاظةؼ لننصّر الّخةةؿ
ا  –فدذا مص ّدرت القّة  ا الحكصةػة  مػف  حػد  ػذ  الماػصمةف المااػامةة 

كموػػص  ا ػػّأ مت  ف ّناػػا  ّحػػت لػػااً مّػػطمل القّػػة الّػػافةة   ػػذا فاػػى  مػػف 
ػاؿ  ّدار ص مف بصث مّّاؼ خػص  وػد  الحكػصوت لغصةػة ّػافةة  الغػرض الّا
إل    داؼ الّافت مػف الحكصةػة    ػد مػف الاػرار  المػرار بدة ػصز ممػ    نػصس 

 .الكّصبة الن رةة مند المّّافة

م:رماظعؾاديأجـاسماظــرماظصويفميفماظعص-6

الّّػاؼ  ّ ربػة لوػػص فكػر  دفػػه ابّكػصر ّػػارة م صلةػة لإلن ػػصف اػمف  ػػةصقصت 
منةنة  االكّصبة الّافةة  ّبنت  ػذا التكػر االوػدؼ  احممػت ماػصمةنه فا ػمت بػه  
الكػػت نا ػػـ نامػػص   دبةػػص  بمػػذ ب افكػػرة  ال بػػد ا ف ةكػػاف حػػصمى  لوػػص  ّػػصدرا  منوػػص  

ت ة ػػػّرؾ بص ػػػّنمصلوص  بنػػػصً  مػػػدة مػػػص  لغػػػة زةػػػر  دبػػػت  ألف المغػػػة الّػػػ( الّػػػزاـ)فوػػػا 
ماظتػػػة  المػػػصدة الخػػػصـ فةوػػػص ّػػػصلحة اموةػػػأة انّػػػصج   ػػػكصؿ قالةػػػة ما وػػػة اماظتػػػة 
لمنح  فكر  داف آخر  امم  مقدار الّافةؽ فت  ذا الّاظةػؼ  ّكّ ػب المغػة بنػدا  

– زصوةػػص   الة ػػػت فقػػط اا ػػػطة لنقػػؿ األفكػػػصر  بػػػدلةؿ  نػػه ةمكػػػف نقػػؿ التكػػػرة الااحػػػدة
أ ةر ػص فػػت مّمقةوػػص -لغاةػص   اال . بكةتةػػصت ّنبةرةػة مّنػػددة ّخّمػػؼ فػت م ػػّا  بنصووػػص ّا

ّػػػنةتوص األ نص ػػػت  إال إذا ّػػػافرت ممػػػ  ( المغػػػة الماظالتػػػة)ّكّ ػػػب  ػػػذ    اةّوػػػص ّا
 ممػػة  ركػػصف ال بػػد  ف ّّػػافر ممةوػػص  ػػذ  الكّصبػػة  امنوػػص الكّصبػػة الّػػافةة  ااألركػػصف 

من ػـ الّقنػت  اكةتةػة ا ػّنمصله  االمقّػدةة  ا ػذ  الغرض المّحدث منه  اال: ) ت
                                                        

اليت موضوعها قصص األنبياء أو األمم السالفة اليت تورد لغرض ( القصة الدينية)كالمها ليستا من و -(1)
/ بشرى اخلطيب: القصة واحلكاية يف الشعر العريب: التذكَت واالعتبار، كما يف القصص القرآين، ينظر

 .03-02/ التهامي نقره/ ، وسايكلوجيا القصة يف القرآن06-07
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  امّػػ  مػػص ّػػافرت  ػػذ  األركػػصف األربنػػة  (1)( مةنػػص  ّكػػاف احػػدة زةػػر قصبمػػة لمّ زوػػة
االػػدامت إلػػ  ّ ػػطةر  ػػذ  .  مػػف  ف ّكػػاف كّصبػػة مػػص  ن ػػص   دبةػػص  زةػػر م ػػاب بغةػػر 

لمن ػز الّػافت األركصف االحص ة إلةوص   مر دمػت إلةػه ّمػؾ الّنددةػة  ا الّنػاع فػت ا
الن ػػػػر   فاػػػػى  مػػػػف ال ػػػػنر  فةّاػػػػل الغػػػػرض الػػػػذ  مػػػػف   مػػػػه ّمػػػػت نةػػػػة القػػػػاؿ 
حػػددت بمنػػصنت الّّػػاؼ ا  دافػػه الدةنةػػة االنقمةػػة ااألخىقةػػة  ابص ػػّخداـ من ػػـ  ّا
اّػػطىحت ّػػافت  ةػػدرؾ  ػػتّره المننةػػاف بصلّّػػاؼ  ا المّا ػػه بػػه إلػػةوـ  اةػػّـ 

فػػت اّػطىحصت  ػػذا المن ػـ   ػػؿ ا ػّخداـ  ػػذا المن ػـ بقّػػد ّػافت فقػػد ة ػّرؾ 
ّّػػؼ مقّػػدةة  الحػب النػػذر  مػػ ى  الكػػنوـ ال ةقّػػداف إلػ  المنػػصنت الّّػػافةة  ّا
الّّػػػػاؼ بحاػػػػار  خّػػػػػةة المّقبػػػػؿ  فصلنّػػػػاص ما وػػػػػة إلػػػػ   ةػػػػؿ المرةػػػػػدةف 
ر ػػصدا    ػػذا ال ةننػػت ا ػػاد نػػص ن ػػر   دبػػت فنػػت  نمةمػػص  اا  اال ػػصلكةف ّبّػػرة لوػػـ ّا

ةنػػػػدرج الػػػػنص األدبػػػػت اػػػػمف كّػػػػب الطبقػػػػصت خػػػػصلص بػػػػةف دفّػػػػت مؤلاػػػػؼ  بػػػػؿ قػػػػد 
الّػػافةة االمّػػنتصت النممةػػة المخّمتػػة فػػت مااػػامصّوص الّػػت ّنحػػا نحػػاا  ما ػػامةص  

ػص   دبةػػص  خصلّػص  م ػػّخدمص  لغػة رمزةػػة (ر ػصوؿ إخػػااف الّػتصً)م ػؿ  اّل    ا  ف ةكػػاف ن
تػػر   لمن( المااقػػؼ االمخصطبػػصت)مصلةػػة فػػت طراوػػؽ  داووػػص الّنبةرةػػة ااأل ػػمابةة  م ػػؿ 

اممػػ  ا ػػػه النمػػـا ةمكػػػف  إدراج األ ػػكصؿ الن رةػػػة الّػػت ةّػػػأطر بوػػص الن ػػػر الّػػػافت 
 :الذ  ّوةمف فةه القةمة األدبةة  ك ر مف القةمة النممةة  ااأل كصؿ  ت

االّاػػػرع إلةػػػه فػػػت  ػػػكؿ ّراّةػػػؿ ا دمةػػػة ا اراد ( مػػػز ا ػػػؿ)منص ةػػػصت ِّ : أوالا 
ةوػص ّػاخ  لمىمػل بىزةػة فػت ّقّرب ك ةرا   لغّوص مف لغة القرآف الكػرةـ اف

 .الّنبةر
ّ ػـ بػصلمنن  ال ػػمالت : ثانيىاا  نّػاص الحكمػػة ااار ػصد  ّطػاؿ  ا ّقّػػر  ّا

 .فت لغة خطصبةة اااحة
 ػػذا الاػػرب مػػف الن ػػر الّػػافت قػػد  ػػصً )المقصمػػصت ااألحػػااؿ االمااقػػؼ :  صل ػػص  

ػػػػة االحكصةػػػػة  ّػػػػصرة    منػػػػد ذ  النػػػػاف المّػػػػر  ممػػػػ    ػػػػماب األقّّا
 .(2)(ماب الّنمةمت  ّصرة   خر امم  األ 

فػػصلمىحظ  نػػص  ّاافػػػؽ  مةػػؿ بػػةف زػػػزارة ال ػػكؿ ازػػزارة المحّػػػا  فػػت المن ػػػز 
الّػافت الن ػػر   بمننػ  إف  ػػنة الّ ربػػة الّػافةة ا ػػمالةة امةوػص الػػدةنت اماقتوػػص 

                                                        
حامت الصكر فصاًل لألجناس األدبية وادلزايا .وعقد د. 031-029/زلمد مفتاح : دينامية النص-(1)

 .05/ النوعية يف كتابو مرايا نرسيس
 .305-301/األدب الصويف يف مصر : ينظر-(2)
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اال ّوػػػصد  مػػػف ال ػػػرةنة   نػػػؿ فكر ػػػص ة ّنّػػػت ممػػػ  الركػػػاف إلػػػ   ػػػنس  دبػػػت 
  قةصمػػص  ممػػ  (1)محػػص  مػػف مىمػػل الّػػألةؼ الّػػافت البػػصرزةمنػػةف  اةنػػد  ػػذا الّنػػاع مم

ذلػػؾ  ّطػػارت طصوتػػة مػػف األنمػػصط الن رةػػة كصلر ػػصوؿ مػػ ى  االّػػت ّحمػػؿ فػػت طةصّوػػص 
  ػػػماب الػػػامظ المبص ػػػر ااار ػػػصد االّا ةػػػه ةغمػػػب ممػػػ    ػػػمابوص الّكمػػػؼ االّػػػننة 

ؽ بصلر ػػصوؿ االمح ػػنصت  فوػػت فكرةػػة  دةنةػػة  امظةػػة   ك ػػر منوػػص  دبةػػة فنةػػة  اةمحػػ
زكةّوػػص ابػػػراز لوػػػذا  (2)نمػػط الّػػػألةؼ فػػت ممػػػـ األحػػػااؿ االمقصمػػصت امنرفػػػة الػػػنتس ّا

 ػػػػنات  ةّحػػػػر  ال ػػػػرةنة اال ةّنػػػػد  حػػػػداد ص  : الػػػػنمط مػػػػف الّػػػػألةؼ ّةػػػػصراف  األاؿ
 .(3)ا ّوصد   ال ةخما مف ّطرؼ فت ّأاةؿ األّاؿ الدةنةة: ا خر

:   حػػةف ةقػػاؿ( ػػػ 273ت )  ةم ػػؿ الّةػػصر األاؿ  ػػوؿ بػػف مبػػد اِّ الّ ػػّر * 
داا  ل نّكـ اقمابكـ ال كر مم  مص  ننـ ممةكـ)  .(4)..(ماا
  اكػػذلؾ ( ػػػ 261ت ) مػػص الّةػػصر ال ػػصنت  فةم مػػه قػػاؿ  بػػت ةزةػػد الب ػػطصمت * 

 .النتار 
 اؿ مص ّرت إل  احدانةّه  فّرت طةػرا    ػمه مػف األحدةػة  ا نصحػص  مػف )

تةػػة م ػػر  ػػنةف حّػػ  ّػػرت إلػػ   ػػااً م ػػؿ الدةمامػػة فمػػـ  زؿ  طةػػر فػػت  ػػااً الكة
ذلػػؾ مصوػػة  لػػؼ  لػػؼو مػػرة  فمػػـ  زؿ  طةػػر إلػػ   ف ّػػرت فػػت مةػػداف األزلةػػة  فر ةػػت 

إلػ   ف ةنّوػت .. فةوص   رة األحدةػة   ػـ ةّػؼ  راػوص افرموػص ا ماػصً ص ا مصر ػص
 .(5)(فنظرت فنممت  ف  ذا كمه خدمة: ).. فةقاؿ

ااػػو لم ػػصت فنةػػة ممػػ  ال ةمػػة المػػراد  االمىحػػظ   ف الّةػػصر ال ػػصنت  ةم ػػأ إلػػ 
ػػاؿ إلةوػػص  فةارد ػػص فػػت  ػػكؿ قّّػػت حّػػ  ّطار ػػص إلػػ  فػػف خػػصص ةخّمػػؼ  الّا
مػػػػف فنػػػػاف الر ػػػػصوؿ ااألحػػػػااؿ االمقصمػػػػصت  حّػػػػ  ظوػػػػر االمّقػػػػصد  ف فػػػػف الحكصةػػػػة 

 .(6)الّافةة   اؿ  نااع الّنبةر الّافت ظوارا  

                                                        
 .482/التيار اإلسالمي : ينظر-(1)
 .277/ حسيٍت ناعسة: الكتابة الفنية يف مشرق الدولة اإلسالمية-(2)
 .9/ عبد القادر زلمود: الصوفية يف اإلسالم الفلسفة: ينظر-(3)
 .7/ تراث التسًتي-(4)
 .021/ اللمع-(5)
 .347/ األدب الصويف يف مصر-(6)
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م:بداؼاتماظؼصماظصويف-7

ارةقػػػػػصت ال ػػػػػػصبقصت  مػػػػػف  ف المّػػػػػػدر الػػػػػػدةنت انطىقػػػػػص  ممػػػػػػص انّوػػػػػت إلةػػػػػػه ال
لمتكػػػر الّػػػافت  لػػػذا –الػػػةس الاحةػػػد . اا ػػػىمت  كػػػصف المحػػػرؾ المػػػؤ ر ااأل ػػػصس

فػػنحف حػػةف نبحػػث فػػت إر صّػػصت القّػػة ابػػداةصّوص منػػد المّّػػافة  ال بػػد ا ف ننػػت 
األ ػػر الػػذ  ب ػػه فػػت النتػػاس القّػػص القرآنػػت فكػػصف المنبػػو الػػذ  ّربػػت ممةػػه ذاوقػػة 

ػ أ ار بوػػص ابطرةقػة مراػػوص األحػداث  االّػػت ةّػةبوص بنػػض الّغةةػر بػػةف الّػافت  ّا
ّّكػػػػرر فةوػػػػص القّػػػػة ذاّوػػػػص  ّبنػػػػص  لمقّاػػػػةصت  (1)آةػػػػة  ا  خػػػػر  فػػػػت القػػػػرآف الكػػػػرةـ

فمػػػص كػػصف القػػػرف األاؿ الو ػػر  حّػػػ  . إم صزةػػة فّػػمت فةوػػػص المظػػصف الم ػػػصر إلةوػػص
ر  ػػػمةـ بػػػف مّػػػ)ّػػػصر لمقّػػػص الّػػػافت قّػػػد مخّػػػاص ظوػػػرت بػػػاادر  منػػػد 

ذلػػؾ مّػػر )الػػذ  كػػصف ة ػػّمد  قصّةّػػه مػػف اا ػػراوةمةصت حّػػ   ػػمت ( الّ ةبػػت
  ّّمحػػار  قصّةّػػه  فػػت زصلبةّوػػص  حػػاؿ الػػامظ االّا ةػػه الػػدةنت  امػػص (2)(اقصّػػوص

 ف   ػػرؽ النّػػؼ األاؿ مػػف القػػرف ال ػػصنت حّػػ   خرةصّػػه ابػػداةصت ال صلػػث الو ػػر   
افةة إ ػػػىمةة مربةػػػة حّػػػ  ّغةػػػر الطػػػصبو ااخّمػػػؼ الوػػػدؼ  فأّػػػبحت القّػػػة الّػػػ

ّ ػػّمد ا اد ػػص ا اةّوػػص مػػف البةوػػة النربةػػة اا ػػىمةة  الػػةس مػػف الكّػػب ال ػػمصاةة 
ذ  )ال ػػػصبقة كصان ةػػػؿ االّػػػاراة  لػػػذا ن ػػػد الراحةػػػة النربةػػػة  صخّػػػة فػػػت حكصةػػػصت 

حةف  طر ّنصلةمػه الّػافةة اآراً  فػت  ػكؿ حكصةػصت ةب وػص لمرةدةػه ( الناف المّر 
 .(3)لّوةأّوـ لّقبؿ آراوه

 مػػػص فػػػت القػػػرف الرابػػػو الو ػػػر   فقػػػد  ّػػػبحت القّػػػة الّػػػافةة  ّماػػػت إلػػػ  
ال صنػػب الخػػصرؽ فػػت الّ ربػػة الّػػافةة  االػػذ  دمػػت منػػد ـ بصلكرامػػصت  الّػػت ةّمّػػو 
بوػػص طصوتػػػة مػػف  ػػػةاخ الّّػػػاؼ الّػػت  ػػػت در ػػػة  دنػػ  مػػػف النبػػػاة الّػػت ّخػػػّص بػػػػ 

وـ  افػػت  ػػذا القػػرف اّ ػػو مػػدار ّطػػا ( المن ػػزات) ر الن ػػر الّػػافت نحػػا دلةػػؿ نبػػّا
ّرمةػػز المننػػػ  حّػػ  لقػػػد ا ػػّغمؽ ممػػػ   ممػػة النػػػصس  مػػف حةػػػث مػػدـ ّبػػػةف حقةقػػػة 
ك ػر فةػه االّػطىحصت  حمةػؿ  ّا المقّاد  مػو م ػحة  دلةػة ال ّخمػا مػف ّنمةػؿ ّا

إلػػخ ازصلبػػص  مػػصلاا إلػػ  ال ػػ و  فػػت ن ػػر ـ مػػو .. الّػػافةة كصلغةبػػة اال ػػواد االتنػػصً 
                                                        

قد حبث ادلفسرون القدماء ىذه الظاىرة يف معرض احلديث عن ادلتشابو يف القرآن الكرًن وإيضاح -(1)
ومن ( درة التنزيل وغرة التأويل)يف  الفروق الدقيقة بُت ادلتشابو، كما ىو صنيع اخلطيب اإلسكايف

 .فاضل السامرائي يف التعبَت القرآين، ودلسات بيانية.احملدثُت د
 .وما بعدىا 302/األدب الصويف يف مصر : ينظر-(2)
 .021/ الصلة بُت التصوف والتشيع: ينظر-(3)
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ااحػػدا  مػػف   ػػـ ( الّاػػصد)  ابػػرز (1)كصلطبػػصؽ االّارةػػةإك ػػصر مػػف المح ػػنصت البدةنػػة 
  ػػػػس ّ ػػػػكةؿ المننػػػػ  منػػػػد الّػػػػافةة  نّة ػػػػة لػػػػرؤةّوـ ال نصوةػػػػة لما ػػػػاد اال ػػػػرةنة 

االحؽ إف ّطار الن ػر الّػافت  ك ػر مػص نمػص ( الظص ر االبصطف)اةمخّوص قالوـ فت 
اازد ػػػػػر فػػػػػت زاػػػػػاف  ػػػػػذا القػػػػػرف  إذ  ف النّػػػػػار الّػػػػػت ّمّػػػػػه ال ػػػػػصدس اال ػػػػػصبو 

ػػػػدبةي الّّػػػػصنةؼ الخصّػػػػة بنمػػػػـ ا لو ػػػػرةةف  ّا ػػػػه اال ّمػػػػصـ فةوػػػػص إلػػػػ  الّػػػػألةؼ ّا
صرةخػػه ام ػػصةخه امااػػامصّه فاػػى  مػػف الّػػألةؼ فػػت مبصحػػث النقةػػدة  الّّػػاؼ ّا

 .االّاحةد االمقصمصت  ااألحااؿ  ازةر ص
النػؿ ّػأخر اال ّمػصـ بصلقّػص االحكصةػػصت اقمػة المّػنتصت الحكصوةػة الم ػػّقمة 

حة النربت اذاوقّه   ػنرةة  فػت الدر ػة األالػ   اظػؿ الن ػر مّػأخرا  ةناد إل   ف قرة
مف ال نر فػت اال ّمػصـ  االّطػار االرااةػة بػؿ حّػ  مػدت الحكصةػصت  ػت مػف  ػأف 
الم ػػصمرةف االػػد مصً مػػف النصمػػة   ا لّ ػػمةة الحكػػصـ ااالة األمػػار  لػػذا لػػـ ةحػػظ  ػػذا 

ّ ػّطو القّػص االحكصةػصت  التف بصلننصةػة المطمابػة  ذاؾ  نػه مػف حةػث الاظةتػة لػـ
 ف ّنػػػصفس ال ػػػنر فػػػت بىطػػػصت األمػػػراً االخمتػػػصً االقػػػصدة ماػػػصفص  إلػػػ  ذلػػػؾ  ف قػػػدرة 

بمننص ػػص الةانػػصنت الّػػت ة ػػّرط فةوػػص داللّػػةف  الرزبػػة ( المحصكػػصة)بداللػػة ( الحكػػااّت)
النؿ الّطار الحاػصر  الػذ   ػر  فػت متصّػؿ . (2)فت الّ رةة االحكصةة    الّقمةد

نربةػػة اا ػػىمةة  اممػػا قةمػػة الكّصبػػة بنػػد  ف ّّػػنتت النمػػـا ابػػد ت ّمةػػؿ الدالػػة ال
نحا الدقة االّحدةد   ا الذ  ختؼ مف حدة الوةمنة الّػت كػصف ةمػصرس ال ػنر ممػ  

لوػػػػػذا ظوػػػػػرت بػػػػػاادر . الذاوقػػػػة النربةػػػػػة محمامػػػػػص   ابخصّػػػػػة فػػػػػت مزةّػػػػه االّر صلةػػػػػة
المغػػػا  االبرامػػػة فػػػت قّّػػةة  خػػػذ الػػػبنض منوػػػص  ػػػكؿ الموػػصرة المتظةػػػة  االنػػػرض 

الّػػت بمغػػت  اج ّطار ػػص اناػػ وص ( المقصمػػصت)امػػّىؾ  زمػػة البىزػػة  كمػػص  ػػا  مػػر 
فاػػػى  ممػػػص ذكػػػر  ّػػػصحب التور ػػػت فػػػت  بّػػػه الخػػػصص ( الومػػػدانت االحرةػػػر )منػػد 

بأ مصً الماحكةف االندمصً ا ّحصب الحكصةصت الن ةبػة  ا خبػصر الت ػصؽ احكصةػصت 
 .(3)ال ف

نحػػا الّح ػػةف المتظػػت االبرامػػة اال ّنرااػػةة المّػػنامة الػػاال  نػػاح المقصمػػة 
فػػػت ال ػػػػكؿ المغػػػػا   لكػػػػصف ةمكػػػػف  ف ّاػػػتً المقصمػػػػة دربػػػػص   دةػػػػدا  لّطػػػػار القّػػػػة 
النربةػة   ػػذا الػػـ ّكػف المقصمػػة احػػد ص  ػت المن ػػز الحكػػصوت النربػت الاحةػػد فػػت  ػػذا 

                                                        
 .وما بعدىا 034/ األدب الصويف يف مصر: ينظر-(1)
 (.حكاية)مادة  4/ 8سالمية، مجدائرة ادلعارف اإل: ينظر-(2)
 .055-050/ ابن الندًن: الفهرست-(3)
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ا النّػػر  بػػؿ لقػػد  ػػبؽ لوػػص محصالػػة قّّػػةة لػػـ ةػػّرض مؤلتوػػص  ف ّكػػاف مقصمػػة  
( حكصةػة  بػت القص ػـ البغػداد )مف  نس الحكصةصت الخصّة بصلّ ػرةة االتكص ػة   ػت 

  ةقػػػاؿ فػػػت مقػػػدمّوص  إنػػػه ةن ػػػ  نامػػػص  مػػػف (1)لمؤلتوػػػص محمػػػد  بػػػت المطوػػػر األزد 
نمػػػص  ػػػا ّػػػارة ااقنةػػػة ّّػػػار  حػػػااؿ  األدب ال  ػػػا بصلمقصمػػػة  اال  ػػػا بصلر ػػػصلة  اا 

ظور الااقو اال ّمصمت الطبقػ ت  ة ػرد فػت  ػكؿ قّػة ّّخمموػص نمػصذج البغدادةةف  ّا
  اةقّّػػر (2)ال ػػنر اقطنػػص  مػػف الن ػػر البمةػػغ  مػػو نقػػؿ مبػػصرات طاةمػػة مػػف ال ػػصحظ

الحاار فةوص مم   خّةة ااحدة  فصلذ  ةظور مػف  ػذ  القّػة   ف المؤلػؼ اقّػبس 
  ااطمػػػػو ممػػػػ  نمػػػػط المقصمػػػػصت الّػػػػت (3) ( ػػػػػ 255ت )نّتػػػػص  مػػػػف مؤلتػػػػصت ال ػػػػصحظ 

  فوػػا قػػد  فػػصد مػػف مػػػرض ( ػػػ 506)ا ػػصً مػػف بنػػد  الحرةػػػر   ااػػنوص الومػػدانت 
ّقنةػػصت القػػص الّػػت ظوػػرت اااػػحة فػػت نمػػط المقصمػػصت  ا ػػذ  الحقةقػػة ّػػرح بوػػص 

  فبوػػذا المننػػ  انطمػػؽ ممػػؿ  بػػت المطوػػر فػػت (4)الحرةػػر  مػػف  ف مقصمصّػػه حكصةػػصت
صس ن ػػي حكصةّػػه الّػػت ال ةنػػد ص مقصمػػه  فحكصةّػػه ال ّمقػػت اقافػػص  ممػػ   مػػو مػػف النػػ

حقصوقػه الممما ػػة الّػػت –كمػص  ػػا حػصؿ المقصمػػة  بػؿ  ػػت حكصةػة  منػػت بػةف الّػػصرةخ 
ابػػةف   ػػماب القػػص  ا ػػت بوػػذا المننػػ   حكصةػػة بػػصلمنن  الػػػذ   - ػػ موص ال ػػصحظ

قّدّه الكممة الةانصنةة مف المحصكػصة  ا ػذا الػذ   نػؿ بنػض البػصح ةف  ّنػد حكصةػة 
 ( ػػ 328ت )ةػد ةػانس بػف مّػت  بت المطور مف آ صر مػذ ب  ر ػطا بّمصمػه ممػ  

  ال ت  ر  فت  ػذ  الم ػألة  ػذا الػر    ألف  ر ػطا فػراؽ بػةف الّػصرةخ ااألدب  (5)
ابةف الحقةقة الّصرةخةة االحقةقػة األدبةػة  فػت حػةف  ف النربػت منػذ الق ػدـ كػصف ال ػنر 
نمػػػص قةػػػؿ بّبنةػػػة  صرةخػػػه ال خّػػػت االقػػػامت  اا  دةػػػااف مممػػػه ا ػػػ ؿ فخػػػصر  ا ةصمػػػه ّا

ج الحكػػصوت النربػػت لمنظرةػػة األر ػػطةة  فّمػػؾ  رػػنة مػػف ة ػػرد النػػرب مػػف كػػؿ النمػػاذ
نو  ّةؿ اةن بوص لمغرب  فمـ ال ةكػاف المػؤ ر القرةػب ا ػدانةص  ا  ػمابةص    فاةمة ّا
 ػػا القػػرآف الكػػرةـ ااألقصّػػةص الّػػت  ػػردت فػػت القػػرآف  حّػػ  إننػػت   ػػد فػػت الّػػزاـ 

ّػػػػػػاخت التنػػػػػػاف البىزةػػػػػػة قّصّػػػػػػت القػػػػػػرف الرابػػػػػػو الو ػػػػػػر  بصل ػػػػػػ و االّقطةػػػػػػو ا 
ػػػأ ر بأ ػػػماب القّػػػص القرآنػػػت  االمح ػػػنصت البدةنةػػػة  مػػػص  ػػػا إال احّػػػذاً ّا ػػػباه ّا

                                                        
 .8/7دائرة ادلعارف اإلسالمية، : ينظر-(1)
 .0/30/البيان والتبيُت : ينظر-(2)
يف الدائرة، سهوًا إن وفاة ( حكاية)واليت يذكر فيها من مجع مادة  8/7دائرة ادلعارف اإلسالمية -(3)

 .ا ذكر يف أعاله، والثابت م(ىـ 266)اجلاحظ 
 .5/ مقامات احلريري: ينظر-(4)
 .8/7/ دائرة ادلعارف االمسية: ينظر-(5)
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ّرةبه  ا اخّزاله  .احاار التصّمة القرآنةة فت ّقطةو الحدث القّّت ّا
مف  نص  افّرقت القّة الّػافةة مػف م صةىّوػص مػف  نمػصط الحكصةػصت األخػر  

االنقػد اال ّمػصمت االّ ػ ةؿ األدبػت بصال ػّنصنة الّت  خذت طػصبو التكص ػة اال ػخرةة 
بصلّػػصرةخ  فػػت  ف القّػػة الّػػافةة  مااػػامةص   الّزمػػت احػػدة مّنػػددة ّخػػدـ زػػرض 
الّّػػاؼ ا  دافػػه الدةنةػػة ااألخىقةػػة االمذ بةػػة الخصّػػة  فكػػصف لوػػص انّمػػصً اااػػل  

اح بػةف ا اةة م خّة  امف النصحةة التنةة الّزمت األ ماب النربػت البمةػغ الّػت ّػرا
الحكصةصت المبص رة االحكصةصت الرمزةة  مػو االمّػراؼ  ف الم ػًا لمرمػز لػـ ةكػف  ػدفص  
 ػػكمةص  قرّػػد لمّح ػػةف  ا الننصةػػة البدةنةػػة  إنمػػص قّػػد أل ػػداؼ مذ بةػػة لػػـ ةكػػف مػػف 
ال ػػوؿ الّّػػرةل بوػػص  لػػذا كصنػػت القّػػػة خةػػر  ػػبةؿ ال ػػّبطصف الّ ربػػة الّػػػافةة  

ةّصلوص إلػ  المر  ةػد االطصلػب فػت  ػكؿ ّنبةػر  ة ػد  اةد  ػه  األمػر اامصف ب وص اا 
الػػػذ  ةتاػػػت إلػػػ  ااقنػػػصع اخمػػػؽ ااةحػػػصً المطمػػػاب الػػػذ  ةر ػػػا  ال ػػػةخ الّػػػافت 

 .لمرةد  المبّدئ

م:بواسثماظؼصموعوضوساته-8

ال  ػػػؾ  ف المةػػػؿ الحكػػػصوت لّّػػػاةر   ػػػةصً الكػػػاف ا دلةػػػة مااػػػامة الخةػػػر 
 ػمة إن ػصنةة الطػصبو  لة ػت قّػرا     ػا ..اال ر  االحب االكرا ةػة  ااانػس اال ػف

مم   نس داف آخر  ا حاصرة داف  خر   بػدًا  بصأل ػصطةر البصبمةػة القدةمػة االّػت 
 ػػػصًت مدانػػػة ممػػػ   لػػػااح الطػػػةف مػػػف  ااخػػػر األلػػػؼ ال صلػػػث ا ااوػػػؿ األلػػػؼ ال ػػػصنت 

   ػـ ّمّوػص (1)  االّت ّـ إبداموص فت زمف ةاػرب فػت ممػؽ الّػصرةخ قرانػص  مػدة(ـ.ؽ)
  امػػص خمتػػه الكننػػصنةاف فػػت بػػىد ال ػػصـ (ـ.ؽ)الترمانةػػة فػػت األلػػؼ ال صلػػث  الحاػػصرة

   مػػص الحاػػصرة اازرةقةػػة ابخصّػػة (ـ.ؽ)مػػف نّػػصج  دبػػت ةرقػػ  إلػػ  األلػػؼ ال ػػصنت 
  ام ػؿ (ـ.ؽ)فػى ةّ ػصاز زمػف ّػداةنوص القػرف ال ػصبو  ا ال ػصمف ( األادة ة ااأللةصذة)

األ ػماب القّّػت فػت رااةػة األ ػصطةر ذلؾ ةقصؿ مم  حاصرة الوند القدةمة  كصف 
االمىحـ   ا   ػور  ػمة ّاحػدت فةوػص  ػذ  المن ػزات فػت منحص ػص األدبػت الكّػصبت  
ا ػػػػذا  حػػػػد األدلػػػػة الّػػػػت ّ بػػػػت ّوصفػػػػت نظػػػػرة الغػػػػرب اال ػػػػّنىوةة فػػػػت النظػػػػر إلػػػػ  
الحاػػصرة النربةػػة امػػد ص  ػػنرةة ا دانةػػة فقػػط زةػػر مؤ مػػة انّػػصج ألممػػصؿ الدرامةػػة 

فّػػصرةخ النػػرب الحقةقػػت ةبػػد  مػػف الحاػػصرة البصبمةػػة .. مىحػػـ اازرةػػؽ الاػػخمة م ػػؿ
الّػػت ّبنػػد مػػف  اؿ اا ػػىـ خم ػػةف اموػػة ( ال ص مةػػة)النرةقػػة االمّطػػارة الػػةس مػػف 

                                                        
 .33/ طو باقر: مقدمة يف أدب العراق القدًن: ينظر-(1)
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  ا ربنموػػػة  ػػػنة قبػػػؿ اا ػػػىـ  ( ػػػػ 255ت ( )ال ػػػصحظ) ػػػنة  ا موّػػػةف ممػػػ  ر   
قصّػػةص االمىحػػػـ   اكػػصف لمنػػػرب األ(1)قبمػػه(  ػػػػ 201ت ( )األّػػمنت)ممػػ  ر   

فاػػى  مػػف األ ػػنصر االّػػرانةـ الّػػت ةن ػػدانوص فػػت زػػزااّوـ  اقػػد ّػػرح بػػذلؾ المػػؤرخ 
اممػػ   ػػبةؿ الم ػػصؿ  ّػػرد ممحمػػة . (2)(ـ.ؽ)القػػرف الخػػصمس (  ػػازةماس)اازرةقػػت 

فػػػت خمػػػس قّػػػص مااػػػاموص الػػػروةس البطػػػؿ كمكػػػصمش   ػػػـ المىحػػػـ ( كمكػػػصمش)
ةػػػػػرا )ال مػػػػػصنت الم ػػػػػوارات  ةّصنػػػػػص  اا  اآدابػػػػػص  ا نةمركػػػػػصر  ا ػػػػػر اف األكػػػػػد    زا  اا 

 .(3)( ةف  انر صؿ-انراـ
احػػةف ةكػػاف ال ػػنر النربػػت فػػت مّػػار  األالػػ   ّػػدخؿ الػػراح القّّػػةة فػػت 
الّركةػػب التنػػت لمااػػامصت ال ػػنر بػػةف بنػػدةوص األ ػػطار  االػػااقنت  م ػػؿ قّػػص 

  الػػـ ةكػػف األمػػر قّػػرا  ممػػ  (4)الحةػػااف اقّػػص الغػػزؿ اقّػػص الكػػـر االبطالػػة
 ػػػنر  فمقػػػد حتػػػؿ القػػػرآف الكػػػرةـ بوػػػذ  الخّةّػػػة فػػػت طراوػػػؽ  ػػػرد الفّػػػة لمنظػػػر ال

ػؼ  حػااؿ األمػـ ال ػصلتة اقّػص األنبةػصً مػف آدـ  االّأمؿ ااالمّبصر  حّػ  مرػد ّا
 .(5)   حد األقااؿ الخصّة بصام صز القرآنت(ع)احااً حّ  النبت مة   

لحكصةػػػػصت فمػػػػةس ة ػػػػّغرب إذف   ف ةا ػػػػد  ػػػػذا الكػػػػـ الوصوػػػػؿ مػػػػف القّػػػػص اا
الّػػػافةة االّػػػت اػػػمّوص ّػػػةلةؼ المّّػػػافة امّػػػنتصّوـ األمػػػر الػػػذ  ة نموػػػص  ػػػدةرة 

توص فنػص  ّنبةرةػص  م ػّقى   قاامػه ال ػرد المبص ػر الػذ  ةكػاف  داة )بحمؿ  اةة فنةة بّا
فصلحكصةػة اػرب مػف التػف .. ّ ػاةؽ اا  ػصرة  فػت مػرض الحػدث ااقنةػص  كػصف  ـ خةصلةػص  

 (6)(ذ ّناةاػص  لإلن ػصف مػف ااقػو  ػتً ةنػةش فةػهالقّّت الػذ   ػا فػف قػدةـ اّخػ
فصلحكصةة  ّحصكت الااقو اال ّّطصبؽ منه  إذف لقػد انّتػت الحص ػة إلةوػص  إذ المطمػاب 
مػػػف التػػػف  ف ةر ػػػـ ّػػػارة لمااقػػػو  الػػػةس ّ ػػػ ةؿ الااقػػػو انقمػػػه  إنمػػػص قةمػػػة التنػػػؿ 

ةوػػص رزبػػة اابػػدامت األّػػةؿ ّكمػػف فػػت اام ػػصؾ بّمػػؾ الوبػػة الّخةمةػػة الّػػت ّّػػاازف ف
اامراب مف الااقػو امحصكصّػه  ابػةف االّرتػصع مػف الااقػو  بمػص ةحقػؽ ااةحػصً الػةس 

                                                        
 .0/400/رلالس ثعلب -(1)
 .9/401: جواد علي: تاريخ العرب: ينظر-(2)
 .99/ مقدمة يف أدب العراق القدًن: ينظر-(3)
، وقصص العشاق النثرية يف العصر 281-241/شكري فيصل :  اجلاىلية واإلسالمتطور الغزل بُت-(4)

 .بشرى اخلطيب: عبد احلميد إبراىيم، والقصة واحلكاية يف الشعر العريب: األموي
، وينظر الفن القصصي يف القرآن زلمد خلف اهلل 25-20/ثالث رسائل يف إعجاز القرآن : ينظر-(5)

 .025/ لقرآنوسيكولوجية القصة يف ا 35/
 .077/ فائز طو عمر.د: النثر الصويف يف األدب العريب-(6)
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مف  نص ّّ مػ    مةػة النصمػؿ النت ػت المّػأ ر باػغاط الحةػصة االّتكةػر فػت .. ااةوصـ
ّػػةصزة   ػػومّه الا ادةػػة فػػت  ػػكؿ حكصةػػصت  اال صنػػب المػػؤ ر فػػت مّمقػػت الظػػص رة 

ػ اؿ ااال ػّمذاذ  االّقبػؿ  اقػد بػد  الوػدؼ الػامظت القّّةة  مف نصحةة  ػرمة الّا
مػػص : فػػت طمةنػػة األ ػػداؼ الّػػت ةناةوػػص الّػػافت  حةػػث ةػػرا  مػػف ال نةػػد  نػػه  ػػوؿ

–ننػػـ : فوػػؿ لػػؾ فػػت ذلػػؾ  ػػص د؟ فقػػصؿ: لػػه: لممرةػػدةف فػػت م ػػصراة الحكصةػػصت؟ فقػػصؿ
اكػى  نقػص ممةػؾ مػف  نبػصً الر ػؿ مػص ن بػت بػه فػؤادؾ: قالػه مػز ا ػؿ

  قةصمػػص  (1)
ممػػ  ذلػػؾ  ةّبػػةف اّكػػصً الّػػافةة ممػػ   ػػذ  المتّػػة القرآنةػػة فػػت قّػػد إحػػداث األ ػػر 

ابنػػث االطمونػػصف اال ػػكةنة اال بػػت فػػت  مّػػه اةقةنػػه  ( )النت ػػت فػػت قمػػب الر ػػاؿ
مػػص ةػػدمـ القػػاؿ ال ػػصبؽ فػػت مّػػدر الّّػػاؼ اا ػػىمت ( االّكػػصًة)ا  ػػد فػػت  ػػذ  

حّػػػػ   -اك ةػػػػرا  مػػػػص ة ػػػػأؿ– ػػػػأؿ االر ػػػػصلة المحمدةػػػػة ال ػػػػرةتة  فةكػػػػصد الّػػػػافت ال ةر 
ة ّحار آةة قرآنةة  ا حدة ص   ػرةتص   ا منقبػة لػالت  ا ّػصلل  ةّخػذ ص مر نػص  إلةػه  

 .اقصمدة فكرةة ةطموف إلةوص فت طرةؽ ّ ربّه الّافةة
ذا مػػص كصنػػت الحقةقػػة اا مصلةػػة  الّػػت ةقرر ػػص البصحػػث  ( ممػػت ّػػصفت ح ػػةف)اا 

فػػت  ػػاب – اؿ مػػص ظوػػر . فػػت ظوػػار ن ػػأة الن ػػر الّػػافت بمّػػر ّّم ػػؿ )مػػف  ف 
خصّػػة بػػدقمةـ مّػػر – (2)(قّّػػت  اممػػ   ػػكؿ حكػػـ امظػػصت ّقػػصؿ فػػت الحص ػػة

إال  نػػه ةمكػػػف إلمػػصـ  ػػػذا الخػػصص  فػػػةمكف اال ػػّدالؿ ممػػػ  ّػػػحة  -(م ػػصؿ بح ػػػه)
 :ذلؾ االمصـ بصلمظص ر ا ّةة

–ّمؾ الك رة الافةرة مف القّص االحكصةػصت المنب ػة فػت ّػةلةؼ الّػافةة : أوالا 
م ػػػػؿ كّػػػػب الطبقػػػػصت الّػػػػافةة االّػػػػرا ـ  -الّػػػػت ّة ػػػػر ّحقةقوػػػػص ان ػػػػر ص

 .امؤلتصّوـ المخّمتة االّت ّدخؿ فت  ةصؽ كّب األدب
  ػػػد  لػػػػه مىقػػػة بتػػػف القّػػػػة نت ػػػه  فمربمػػػص  ػػػػوالة انػػػدةصح الػػػنتس مػػػػو : صنةػػػص  

القّػػص ب ػػكؿ ة نػػؿ مػػف   ػػماب القػػص اال ػػرد حػػصمى   ػػوى  امة ػػارا  
امف ّ ربّػه قّػةدة  ػنرةة فدنوػص ّ ػّمـز اقافػص   ألك ر المّكممةف ممص لا

ممػػ  قػػاانةف القّػػةدة النربةػػة االّػػت  الوػػص الما بػػة  ا ػػذا لػػةس با ػػو    
ةػػب . مّّػػاؼ ا ّحّػػصله ّر فاػػى  مػػف الّ ربػػة الّػػافةة فةوػػص ّػػدرج ّا

ألحػػػػداث قػػػػد ّقػػػػؼ قػػػػاانةف ال ػػػػنر ااةقصمةػػػػة حػػػػصوى   مػػػػصـ زج ماػػػػصمةف 
                                                        

 : /، والنثر الصويف437: والرسالة القشَتية 2/546: حقائق التفسَت: وينظر. 21/سورة ىود -(1)
078. 

 .301/األدب الصويف يف مصر -(2)
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 .الّ ربة الّافةة الخصّة
قػػػػد ّػػػػرح بنػػػػض المّّػػػػافة بمقصّػػػػد ـ ا  ػػػػدافوـ مػػػػف اخّةػػػػصر  ػػػػكؿ  ػػػػذا  ا 

الحكصةػػػة  ا القّػػػة ا ػػػةمة اةّػػػصؿ ماػػػصمةنوـ الّػػػافةة  الّػػػت ةننػػػاف بب وػػػص إلػػػ  
 داة ّنبةػر مػػف –الحكصةػصت [ ا ػّنمؿ بنػػض المّػنتةف فػت الّّػػاؼ]مرةػدةوـ  فقػد 

 ةمكػف المنصنت الّػافةة الّػت ّػدؿ ممػ  آدابوػـ   ػذا  بػا نّػر ال ػراج ةػذكر  نػه ال
ذكػػر آداب  ػػػؤالً فػػػت منػػػصنةوـ إال بحكصةػػػصت بمغّنػػػص مػػػنوـ  ةػػػدؿ ذلػػػؾ ممػػػ  آدابوػػػـ  

تصّوـ حة مقصّد ـ  امما مراّبوـ  ا حاالوـ ّا ( ابػف الخطةػب)   مػص ّنمةػؿ (1)(ّا
ّ ػر  )إنوػص : اةراد الحكصةصت  فدنه ةأخذ  صنب الّمقت االّأ ةر م ػازص  لمقػص فةقػاؿ

ػػؤ ر فػػػت قمػػا  وػػةي ماا ػػػد المحبػػةفدمػػاع المرةػػػدةف  ّا مػػػف  نػػػص  . (2)(ب النػػػصرفةف  ّا
. ّم ػػػػؿ الم ػػػػًا إلػػػػ  القػػػػص ا ػػػػةمة  دبةػػػػة منػػػػد الّػػػػافةة لبػػػػث ماا ةػػػػد ـ الخصّػػػػة

 :االّنبةر مف الّ ربة الّافةة  ّطمةنص  لمقّدةف مومةف
ّ نب الك ؼ مف النبصرة المراد مننص ص الػدقةؽ فػت الػنوي الّػافت  : المقصد األول

ب ػػػًا التوػػػػـ   ا الّأاةػػػػؿ  ا النبػػػػذ  ا االزدراً  ّحاطػػػص  مػػػػف مقصبمّوػػػػص 
ذاقةػػة  ا دانةػػة ة ػػد ص اان ػػصف فػػت نت ػػه  اال ةقػػدر  ف )ا ػػت منػػصف 

 .(3)(ةّار ص لغةر  إال بارب م صؿ   ا ّ از بنةد
رامػػػػت فةػػػػه  صنػػػػب الّمقػػػػت  اح ػػػػف ا ػػػػّقبصؿ الػػػػنتس لمنظػػػػة  ا : المقصىىىىد الثىىىىاني

ت فػػػت  ػػػكؿ قّػػػة  ا النّػػػةحة  ا الحكمػػػة  ا المنمامػػػة  إذا مػػػص ب ػػػ
حكصةة  ا رؤةص حممةة لوذا لاحظ مممػل المبصلغػة االخصرقةػة فػت بنػض 

 .(4) حداث القّص االرؤ  اماصمةنوص

م:املالعحماظعاعة/معرحؾةماظؿأصقل-9

ّبةف مف خىؿ مص  بؽ   ف ن أة  ذا التػف إبػصف القػرف األاؿ الو ػر  ممػ  ةػد 
 قصّةّػػػه األالػػػ   ارؤ   ا بػػػت الح ػػػف ال ػػػصذلت  فػػػت(  ػػػمةـ بػػػف مّػػػر الّ ةبػػػت)

ال صنت  مص ةك ؼ مف  ف  مة اػرارة لن ػأة التػف  احص ػة إلةػه لغػرض الّنبةػر مػف 
الحقػصوؽ ااأل ػػرار امػص ةتةاػػه اِّ ممػ  قمػػب الّػافت مػػف النمػـا المانةػػة مػف خػػىؿ 

                                                        
 .068/ ، وينظر اللمع078: /النثر الصويف-(1)
 .035-034/ عن دينامية النص زلمد مفتاح 676/ 02ج /شريف روضية التعريف باحلب ال-(2)
 .62-60/ عن شفاء السائل 078/النثر الصويف -(3)
 .082/النثر الصويف -(4)
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 -فػػت الغصلػػب–  ا ػػذ  األقصّػػةص االػػرؤ  ّػػرد (1)(لقصوػػه بصألنبةػػصً االمىوكػػة األالةػػصً
ص   لتصظوػػص خصلةػػة مػػف الّنقةػػد ألف الوػػدؼ منوػػص لػػةس فنةػػص   بػػؿ مػػص ب ػػةطة فػػت  ػػرد 

 ػبؽ ذكػر  فػت الارقػة ال ػصبقة   ا إ بػصت الاالةػة ل ػةخ ّػافت كمػص حػدث األمػر مػػو 
  اا  بػػػصت كانػػه مػػػف  ّػػػحصب الخػػػاارؽ امنوػػػص  ػػػذ  (2)( بػػػا الح ػػػف الّػػػبصغ)ال ػػةخ 
فػت بنػض األةػصـ   صل ػص  ( راػت اِّ منػه)كصف ال ػةخ  بػا الح ػف الّػبصغ )الحكصةة 

ةػص  ػةد  الم ػص د ألنػاار  ػىؿ اِّ ّنػصل  : مند  مصمة مف مرةدةه  فقصؿ له  حد ـ
كةػػؼ نظػػر  فػػت الا ػػاد؟ فقػػصؿ بنظػػر ال ػػر القػػصوـ فػػت الا ػػاد الػػذ  بػػه ا ػػّقصـ ا ػػاد 
ف نظػػر إلػػ   ف نظػػر إلػػ  نػػصس  ذكػػر   اا  كػػؿ ما ػػاد  فػػدف نظػػر إلػػ  مػػصص   حةػػص   اا 

ػاؼ بوػذا؟ فقػصؿنػصقص كممػه  فقػصؿ لػه ةػػص  ػة  ػا مػػف : د  امػص مىقػة مػف  ػػا مّا
نظر إل   ذا الح ر لذاب مف  ةبّه   ـ نظر إلػ  ح ػر مظػةـ  ّػـ بػصلقرب منػه  

ً  ازصر فت األرض صر مص  .(3)(فذاب الح ر ّا
 حػػدا ص  ذات طػػصبو ال منقػػاؿ  ( ةتّػػرض)إف  ػػذا الػػنمط مػػف الحكصةػػصت ة ػػّرط 
ة بػةف النقػؿ النممػت ابػةف الحػس الم ػّرؾ  ا  ت مف قبةؿ ا ّ مصر ّمؾ القػاة الااقنػ

ا ػػػذ  القػػػاة لة ػػػت  (4)  ا ػػػت مّنصزمػػػة بػػػةف الّتكةػػػر االّخةػػػؿ(الغزالػػػت)ممػػػ  ّنبةػػػر 
بػة مّتصاػمة  قػد ّّػؿ فػت بنػض حػصالت  مّ صبوة فػت  ّػنصؼ النػصس بػؿ  ػت مّّر

وص إل  االّّصؿ  الّػت ةنػّي منوػص  ػذ   (5)بنتػاس ال ػماات مػف خػىؿ قػاة الّخةػؿ)قّا
نطةػػػؿ قػػػصناف األ ػػػبصب المصدةػػػة الّػػػت ّ ػػػم  األفنػػػصؿ  ذات الطػػػصبو الخػػػصرؽ لمنػػػصدة ّا

بػة مػػف النطصةػص االوةػة  دنػ  مػف ( الكرامػة)منػد األالةػصً بػػ  الّػػت ( المن ػزة)ا ػت مّر
اخّص بوص اِّ مػز ا ػؿ األنبةػصً االمر ػمةف  االكرامػة مػف النصحةػة األدبةػة الّنبةرةػة 

ػػة ّحكػػت بػػصلرمز إةمػػصف البطػػؿ ) ػػت  ػػه ممػػ  االقّػػراب الّػػدر ت  قّّا الػػدةنت بقدّر
اال ػدةد مػف اِّ امػف  مػة  خػػذ طبةنػة إلوةػة ّػافر لػه إمكصنةػػة الّ ػبه بػصِّ مػف حةػػث 

  الػػػػذ  ةننػػػت البحػػػػث  مػػػف  ػػػذا المػػػػاف القّّػػػت  ا ػػػػا (6)(اارادة الحػػػرة المطمقػػػة
مّركز ال ةمػة القّّػةة الّػت ّػافر ( النقدة)منّر االد صش االمتص أة المّم مة فت 

                                                        
 .342-340/األدب الصويف يف مصر : ينظر-(1)
 .322/هبجة األسرار : نقلو علي بن يوسف الشطنويف-(2)
. 69/ندري عن شيخو أيب العباس ادلرسي، يف لطائف ادلنن هبجة األسرار، وما رواه ابن عطاء اهلل السك-(3)

 .344/ األدب الصويف يف مصر: ينظر
 .51/ معارج القدس: ينظر-(4)
 .053، 83نفسو، -(5)
 .30/ الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم-(6)
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ذبص  ا ّقبصلةص  مصلةص  ب بب ا اد خّةّػة المتص ػأة مػف  نػص   خػذت  ػذ  القّػص  
مكصنة طةبة فػت الػدرس النقػد  القّّػت ألنوػص اّخػذت  ػبةى  ا ػطص  بػةف القّػص 
ازرافةػة ف ػة  ابػةف ّمػؾ  المازمة فت ال ردةة المبص رة الّت ّنقؿ الحػدث الػااقنت بتّا

فػػػػػة الىمنقالػػػػػة  فكصنػػػػػت حكصةػػػػػصت الّػػػػػت ّّػػػػػؿ الحػػػػػدث إلػػػػػ  حػػػػػداد ااةوػػػػػصـ االخرا
( الػػػااقنت)الػػػذ  بػػػةف ( الخةػػػصلت) ناػػػي مػػػف  ػػػصبقّوص ألنوػػػص نحػػػت نحػػػا ( الكرامػػػصت)
مػػػؾ ّػػػتة األدب الرفةػػػو االمخةػػػؿ أل ػػػؿ ذلػػػؾ ( ااةوػػػصمت)ا فوػػػت ااقنةػػػة م نحػػػة ّا

ألنوػػػص  (1)مػػف الحكصةػػصت الّػػػافةة النصاػػ ة مػػف النصحةػػػة التنةػػة( فػػصوز طػػػه.د)مػػدا ص 
لقّّػػت الم ةػػر االممّػػػو لمػػص ّاػػمنّه مػػػف حػػدث زرةػػػب حممػػت خّػػصوص التػػػف ا

امتص   ة رد مم  نحا م اؽ   ـ ا ّمصلوص مم  خةصؿ اا ػو احػاار  مةػؿ مػو مػص 
ػصةص امبػػصرات حكمةػة  ا حةصنػػص  ةكػاف ال ػػرد ممػػ   ّّاػمنه مػػف  دمةػة امنص ةػػصت اّا
اف ل ػصف الحةػااف  كػأف ّرافػؽ الّػافت فػػّتوـ منػه المنػصنت الّػت ةقالوػص اةكػاف الحةػػا 

حػػةف ة ػػّ ةب لػػدمصً دمػػص بػػه الّػػافت فػػت ( مػػز ا ػػؿ)اا ػػطة ّّم ػػؿ فةػػه قػػدرة اِّ 
 .(2) لااف مف الكرامصت اخصّة مند الطةار

ا ّصب  ذا الارب مف الحكصةصت الّافةة ممػ  ل ػصف الحةػااف  ّطػار كبةػر 
حػػةف ّطػػار متوػػـا الّّػػاؼ إلػػ  دالالت فم ػػتةة فكرةػػة  مػػف  نػػص ال  حبػػذ التّػػؿ 

الّػت ظوػرت منػد بنػض فى ػتة النػرب ( القّة التم ػتةة)  ا(ّافةةالقّة ال)بةف 
 :كصبف طتةؿ لدااع  منوص

مف النصحةة التكرةة  ةػدار التم ػتت ممػ  حقةقػة ا ػّداللةة   ص ػوص إممػصؿ : أوالا 
النقػػؿ فػػت ّت ػػةر حقػػصوؽ الا ػػاد اا  ػػكصلةصت اان ػػصف    ّأ  ػػت نظرةػػة 

فػػت ( النقػػؿ)ةاػػصؼ إلةػػه   (الػدةف)منرفةػة منػػد الم ػػممةف ةكػػاف منطمقوػػص 
ػػػه ممػػػ   ّأاةػػػؿ الػػػنص ال ػػػرمت ا نػػػؿ الػػػنص بػػػؤرة ّحتػػػظ دةمامّػػػه اقدّر
االن ػػ صـ مػػو مّغةػػرات المكػػصف االزمػػصف بمننػػ  خمػػؽ فوػػـ  دةػػد امّطػػار 

 صبّػػػة مّربطػػػة بمنص ػػػبة قالوػػػص اظرفوػػػص  مػػػف  ػػػذ  الزااةػػػة ( نقمةػػػة)لحقةقػػػة 
( الغزالػت)ةمّقت متوـا الّّاؼ بمتوـا التم تة  أل ػؿ  ػذا حػةف ّػنؼ 

   نػػؿ المّّػػافة الّػػنؼ ( ّػػنصؼ الطػػصلبةف لمحػػؽ)التى ػػتة ا ػػمص ـ 
ا ػـ   ػؿ الػر   االنظػر  االبصطنةػة ا ػـ   ػؿ ( المّكممػةف)الرابو منوـ بنػد 

اامصمػػة المنّػػامةف االتى ػػتة   ػػؿ المنطػػؽ االبر ػػصف   ػػـ الّػػافةة ا ػػـ 
                                                        

 .082/ رسالتو النثر الصويف : ينظر-(1)
 .089/ أىل التصوف، والتعرف على مذىب 084/ النثر الصويف : ينظر-(2)
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لّّػػتةة   فػػصلنظر النقمػػت اا(1)خػػااص الحاػػرة ا  ػػؿ الم ػػص دة االمكص ػػتة
ػػػػاؿ إلػػػػ   النت ػػػػةة  لة ػػػػص طػػػػرةقةف لممنرفػػػػة بػػػػؿ  مػػػػص مرحمّػػػػصف فػػػػت الّا

فػػػػػػػت مااػػػػػػػو ( الحكمػػػػػػػصً)ة ػػػػػػػّخدـ كممػػػػػػػة ( الغزالػػػػػػػت)  لوػػػػػػػذا (2)الحػػػػػػػؽ
فػى ةقػةـ فصّػى   (3)(الّّػاؼ)ا( الحكمػة)  فوا ة ػصا  بػةف (المّّافة)

بػػػةف النممػػػصً النظػػػصر ابػػػةف المّّػػػافة  إنمػػػص ة ػػػد التػػػصرؽ فػػػت  وػػػة زااؿ 
ػػاؿ   (4)الح ػػصب    در ػػة النمػػـ الّػػت ةنك ػػؼ ممةوػػص النػػصلـ بوػػدؼ الّا

 .إل  الحقةقة الكصممة
الحقةقة الّت ةّمم ػوص البصحػث فػت ممػـا النربةػة اآدابوػص  االّػت ّتةػد بػأف : ثانياا 

النػػصلـ النربػػت ذا منرفػػة ما ػػامةة  آخػػذ مػػف كػػؿ ممػػـ بطػػرؼ  مقّطػػؼ 
فمكػػػت مػػػف كػػػؿ ب ػػػّصف ز ػػػرة  ا  مػػػرة  فصلتةم ػػػاؼ  ػػػا طبةػػػب ا ػػػصمر ا 

إلخ  ا ذا ااقو ةّمم ه الم قؼ مو ابػف  ػىـ ال محػت .. امت ر امحدث
اةطػػاؿ  ػػذا ال بػت لمػػف  ػػصً ااحّػػصً .. اال ػصحظ اابػػف ر ػػد اابػف  ػػةنص

فػػت ممػػـ منػػةف ( الّخّػػص)اااحصطػػة  ممػػ   ػػذا  فػػصلّتكةر فػػت م ػػألة 
زةػػػر اارد  لنػػػدـ ّبمػػػار النمػػػـا اناػػػ وص األمػػػر الػػػذ  ة نػػػؿ لوػػػص منػػػص ي 

ادا  خصّة لمدةصت كػؿ ممػـ فػى ة ػاز ّخّػةص ممػـ ممػ  خصّة  احد
آخػػػر  فاػػػى  ممػػػ   ف النمػػػـ اخّةػػػصر  خّػػػت ارزبػػػة ذاّةػػػة ّػػػنوض فػػػت 
ذات النػػػصلـ  فةطار ػػػص اةقاةوػػػص ا ػػػّنصنة بصلم ػػػصةخ  مػػػف زةػػػر  ف ّػػػنوض 

مكصنةصت خّص اا   .بذلؾ مؤ  ة مممةة لوص طصبو ّا
ـ األخػػػر  الّػػػت اممػػ  الػػػرزـ مػػف ذلػػػؾ  فقػػػد ةطغػػ  ممػػػـ مػػص ممػػػ   ػػػصور النمػػا 

ة ةد ص النصلـ نت ه  كأف ةكاف  ود  التم تت  ك ػر  ا  ممػؽ مػف المنػصرؼ األخػر  
ا  ػػػد فػػػت  ػػػذ  الم ػػػألة بػػػاادر لواةػػػة مممةػػػة محػػػددة  فكػػػر بوػػػص . الّػػػت ةقػػػؼ ممةوػػػص

النربػػػت الم ػػػمـ  حػػػةف ا ّصحػػػت حةصّػػػه ال دةػػػدة فػػػت النّػػػر النبص ػػػت  ممػػػـا  ػػػّ  
التم ػػػتة  االمنطػػػؽ  )االػػػاارد م ػػػؿ ..( االتقػػػهال ػػػنر االخطصبػػػة ) ػػااً منوػػػص األّػػػةؿ 

فػػػصلك رة ّػػػدما إلػػػ  الّّػػػنةؼ االرزبػػػة فػػػت ّحدةػػػد المنػػػصلـ االقةػػػصـ ممػػػ  ..( االطػػػب
محةّص    .ّخّةص  ا ا نةف اا  بصمومص در ص  ّا

                                                        
 .89/ ادلنقذ من الضالل: ينظر-(1)
 .244/عبد احلليم زلمود : التفكَت الفلسفي يف اإلسالم: ينظر-(2)
 .415/سليمان دنيا : احلقيقة يف نظر الغزايل: ينظر-(3)
 أمحد: وينظر الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي 45/، معارج القدر69/احلقيقة يف نظر الغزايل -(4)

 .310، 293، 099/زلمود صبحي 
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 -فاػى  مػف ما ػامةة ممموػـ–( فى تة)فصلنممصً الذةف كصنت  اةّوـ النممةة 
 ـ المغػرب  م ػؿ إخػااف الّػتصً اابػف  ػةنص  ااً مػنوـ مػص كػصف فػت الم ػرؽ النربػت 

اابف طتةؿ ازةر ـ  فقد كصنت لوـ ّ ربة ّػافةة  ننػـ   خػذت طصبنػص  فم ػتةص   حةػث 
الظػػػػص ر )ّطػػػػار متوػػػػـا الّّػػػػاؼ مػػػػف فوػػػػـ ال ػػػػرةنة ممػػػػ  افػػػػؽ القصمػػػػدة ال نصوةػػػػة 

إلػػػػػػ  متوػػػػػػـا ذ   ػػػػػػمالةة ااّ ػػػػػػصع ة ػػػػػػمؿ طراوػػػػػػؽ اكّ ػػػػػػصب المنرفػػػػػػة  ( االبػػػػػػصطف
   اػػػػؼ إلػػػػ  ذلػػػػؾ القػػػدرة األدبةػػػػة الّػػػػت امّػػػػصز بوػػػػص مممصؤنػػػػص  امااػػػامة األخػػػػىؽ

فػػأن زاا  ػػكى   دبةػػص  مّقػػةى  حػػذرا  مػػف الاقػػاع فػػت مخصلتػػة اا مػػصع مػػف التقوػػصً ا  ػػؿ 
فاى  مف ذلؾ  ف م تً  فكصر ـ التم ػتةة فػت  ػةصؽ ّنبةػر   دبػت  ةمنحوػص . ال نة

لمصّنػة ممػػ  القةمػػة التكرةػػة  طػصبو الّػػألةؼ األدبػػت ال مػػصلت  الػذ  ّنمػػا فةػػه القةمػػة ا
منوػػص إذا مػػص  ػػصًت فػػت  ػػكؿ نظرةػػة منرفةػػة خصلّػػة فػػت لغػػة مممةػػة  لكػػف  ػػذا ال 

كمػص ةظوػر ذلػؾ فػت  (1)ةمنو  ف ّّا   لغة القّص بصّطىحصت فم تةة امنطقةػة
الحػدةث الػػذ   ػر  بػػةف الحةاانػصت منػػد إخػػااف الّػتصً  فتػػت بنػض  ػػذ  الحػػاارات 

إف  ذ  الّػار ااأل ػكصؿ االوةصكػؿ االّػتصت  . ممؾ النصدؿ ـ اممـ  ةوص ال: ).. ن د
الّػػت ّرا ػػص فػػت مػػصلـ األ  ػػصـ  ا ػػاا ر اا ػػراـ   ػػت م ػػصالت ا  ػػبص  ا ّػػبصغ لّمػػؾ 

 .(2)(الّار الّت فت مصلـ األرااح
فكػػػصف ال ػػػكؿ األدبػػػت ااأل ػػػماب القّّػػػػت  ةخمػػػؽ إةوصمػػػص  مّػػػازع الّػػػػأاةىت 

القصرئ الّافت االتةم ػاؼ  زةػر مػص ةّػؿ بح ب  ّنصؼ المّمقةف  فمص ةتوـ منوص 
فػػػػت ( التى ػػػػتة/ المّّػػػػافة)مػػػف متواموػػػػص منػػػػد التقةػػػه  ا ر ػػػػؿ ال ػػػػمطة ا بػػػت  ف 

( المغػة)طرةؽ بح وـ مف الحقةقػة  ّػاا ووـ قاػةة الّنبةػر مػف  ػذ  الحقةقػة  فّقػؼ 
ذاّوص مصمى  مومص  فػت ن ػبّوص  اقػدّروص ممػ  ا ػّةنصب الك ةػر مػف االحّمػصالت بك ػرة 

ألف المغػػة ّحمػػؿ )د مّمقةوػػص  فصنّػػرؼ المّّػػافة إلػػ  ّ رةػػب  لػػااف مػػف الكّصبػػة مػػد
إ ػػػػػكصلةة فػػػػػت ذاّوػػػػػص  فصلنبػػػػػصرة الااحػػػػػدة لوػػػػػص دالالت  بنػػػػػدد  ػػػػػصمنةوص  إنوػػػػػص ّتوػػػػػـ 
بصخّىفػػصت ن ػػػبةة ّنػػػاد لّ ػػػصرب المّمقػػػت  االمغػػػة إنمػػػص ّقػػػـا ممػػػ  ّقرةػػػب الم وػػػاؿ 

بػصط بػةف (3)(بػصلمنمـا : فػػت قػاؿ الحػػىج( النبػصرة)ا( اا ػػصرة)  مػف  نػػص ن ػأ  ػػذا االّر
  فوػذ  اا ػصرة ّنبػ  مػف زمػاض ّمػؾ (مف لـ ةقؼ مم  إ صّرنص  لـ ّر د  مبصّرنص)

الّ ربػػػة الّػػػافةة  لكانوػػػص مّػػػةة ممػػػ  التوػػػـ ااال ػػػّةنصب مػػػف داف ّ ربػػػة فنمةػػػة 
                                                        

، واألدب يف موكب احلضارة 274-0/270/زكي مبارك : النثر الفٍت يف القرن الرابع اذلجري: ينظر-(1)
 .56/ مصطفى الشكعة/

 .2/232/رسائل إخوان الصفاء -(2)
 .، رللة ادلوقف األديب39/رضوان لسح : دالل اجلمال، مقارنة لفكر احلالج-(3)
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ذاّةػػػة  فحػػػةف ّنك ػػػؼ لمّػػػافت ّػػػنابصت طرةػػػؽ الحقةقػػػة  افػػػت ةقةنػػػه  ف  ػػػصمنه 
ممػػ   بنػػصد  ػػذ  الّ ربػػة  فوػػا ةم ػػأ إلػػ  الّكنةػػة ااال ػػّنصرة بصا ػػصرة اقصروػه لػػف ةقػػؼ 

االّممةل الّت به حص ة دامص  إل  ال ػرح االّت ػةر  ا نػص ّكمػف مناػمة الّػافت فػت 
 ف مػػػص ح ػػػبه مم ػػػأ  ّػػػصر فخػػػص  منّػػػابص  ام ػػػكمة ةناز ػػػص الحػػػؿ االّااػػػةل ألمػػػف 

منػػص لة ػػت ( الحػػىج)صة  اد  بحةػػصة مّّػػافة  امأ ػػ( المػػبس)المػػبس  مممػػص   ف  ػػذا 
فصلمغػة  مػػراؼ ّاااػو النػػصس .. ببنةػد  بمػه الّتكةػػر ااالّوػصـ بصلزندقػة ا  انوػػص ال نػاف

ممػػ  ماااػػنصّوص  فةػػأّت الّػػافت لػػةنمف مػػدـ كتصةػػة  ػػذ  األمػػراؼ لّ ربّػػه الترةػػدة  
ػػمت  -كمػػص ةػػر -فةخمػػؽ  ن ػػصقص   دةػػدة ّّ ػػؽ  مػػو  ػػدة ّ ربّػػه ااخّىفوػػص  حّػػ  ّا

فػػت القػػرف الرابػػو الو ػػر  إلػػ   رفػػو م ػػّا  بمغّػػه المغػػة األدبةػػة ( تػػر الن)المغػػة منػػد 
 .الّافةة مف نصحةة المن ـ ااالّطىح ااأل ماب االداللة
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 :توطئة
 
 

ميفماملـفجموعؼوالته

إف مػػف داامػػت منطقةػػة التكػػر البح ػػت   ف ّػػّـ الّاطوػػة فػػت م ػػّاا  اا راوػػت 
لمااامة البحث  بمقدمة ّموةدةة ّحدد بما ػب طراحصّوػص الموػصدات النظرةػة الّػت 

كمه  ػػـ ّأّػػةمه اما وػػصت طراحػػصت المػػنوي  اآفػػصؽ ّ ػػ: ّّاالػػد فػػت مّ ػػو  راػػةّوص
لػػػذا كػػػصف لزامػػػص   ف ّقػػػر   ػػػذ  الارةقػػػصت مقػػػاالت المػػػنوي . اآفػػػصؽ ّا مةصّػػػه الّطبةقةػػػة

البنةػػػػا  الخصّػػػػة بّ ػػػػرةل القّػػػػة مػػػػف حةػػػػث المكانػػػػصت البنصوةػػػػة اا فػػػػصؽ الداللةػػػػة 
الم ّتصدة مف ّاصفر م مؿ آلةصت الػنص الّركةبةػة االم ػّغمة ممػ  م ػصحة ّنبةرةػة 

مػػػػف   ػػػػؿ إحػػػػداث الّػػػػأ ةر التكػػػػر  اال مػػػػصلت فػػػػت مّمقػػػػت  ػػػػذ   ااظصوتةػػػػة مقّػػػػادة
 .الظص رة الّنبةرةة

النؿ   ـ مص ةاا وه البصحث فت ّحدةد مقػاالت المػنوي الػذ   ػّنّمد  الدرا ػة 
فػت فّػالوص القصبمػة   ممػػة ّػنابصت ذات محػصار مّنػددة ّ ػػّمـز امةػص  دقةقػص   افكػػرا  

لػػػذا فػػػدف المنو ةػػػة الّػػػت ّػػػرـا  ػػػذ  . صرموةوػػػص  لمتػػػرز االّنظػػػةـ ااال ػػػّةنصب ااالخّةػػػ
الدرا ػة ال ػػةر ممػػ  افػػؽ  ػػةصقصّوص الّنظةرةػػة   ػػت لة ػػت الاحةػػدة فػػت م ػػصؿ ّحمةػػؿ  

فػت الّحمةػؿ النت ػت ( ةػاني)ا( فراةػد)القّة  ف مة المنوي النت ت ابخصّة مدر ة 
لػػددب ممػػ  امّبػػصر  ف البنةػػة األدبةػػة  ػػت  ػػكؿ مػػف   ػػكصؿ انتّػػصح مػػصلـ الى ػػنار 

الخػصرج  ا نػصؾ  ةاػص  الرؤةػة اال ّمصمةػػة فػت ّحمةػؿ القّػة  كمػص ظوػرت منػػد  ممػ 
الػػذ  ( لا ػػةصف زالػػدمصف)  ا( ػػارج لاكػػصش)دمػػصة البنةاةػػة الّكاةنةػػة افػػت مقػػدمّوـ 

  مم    صس  ف النقد األدبت ةّبمػار فػت  ػكؿ منو ةػة (التصمؿ ال مصمت)قصؿ بتكرة 
مػػو ّحدةػػد م ػػّاةصت إنّػػصج المننػػػ    ا ػػةالا ةة افم ػػتةة ااػػصًة البنةػػصت الدالػػػة 

طار ػػص بػػ بػػصط ّحػاؿ األ ػػكصؿ األدبةػة ّا الّحػػاالت "مبػر  نمػػصط مػف الرؤةػػة لمنػصلـ  ااّر
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 مػػػػص المنو ةػػػػة الّػػػػت ّػػػػرـا . (1)اال ّمصمةػػػػة ممػػػػ  الم ػػػػّا  االقّّػػػػصد  اال ةص ػػػػت
الدرا ػػػة الحصلةػػػة ال ػػػةر ممػػػ   ػػػد  طراحصّوػػػص فوػػػت ما وػػػة نحػػػا درا ػػػة نّػػػاص 

ػػػػػػبط مااػػػػػػاموص بتكػػػػػػرة دةنةػػػػػػةحكصوةػػػػػػة مربةػػػػػػة قد  خىقةػػػػػػة  ػػػػػػت / فم ػػػػػػتةة/ةمػػػػػػة اّر
  قصّػػػدة إلػػػ  ك ػػػؼ مكانػػػصت البنةػػػة ال ػػػردةة االخطػػػصب ال ػػػرد  مبػػػر (الّّػػػاؼ)

  (semantiqe)منو ةػػػة  ػػػكىنةة   ةكمةػػػة لوػػػص  ك ػػػر مػػػف آّػػػرة مػػػو ممػػػـ الداللػػػة 
فػػػت م مػػػؿ مػػػص زخػػػرت بػػػه ( semiotique)اكػػػذلؾ الك ػػػؼ مػػػف  ػػػتراّوص النىمةػػػة 

  (بػػػصرت)ا( ّػػادارؼ)ا(  نةػػػت)ا( زرةمػػصس)ا( بػػراب)نةػػاةةف  م ػػػصؿ مّػػنتصت الب
 ف ال ػكؿ  ػا الطرةػؽ : فّر   ف الطرةؽ الذ   منػت ال ػةر فةػه  ػا القصوػؿ بتراػةة

ػػاؿ إلػػ  المننػػ   ذلػػؾ  نػػه :   مػػف الا وػػة المنطقةػػة(القّػػد)النممػػت األ ػػمـ فػػت الّا
ػػػةنة  ّػػػػر   ف المن ػػػز الكىمػػػػت ة ػػػّؽ قاانةنػػػػ ه منػػػه ال مػػػػف ةنطمػػػؽ مػػػف قصمػػػػدة ّر

ػػد المنظامػػة الّصرةخةػػة ( الورمةناطةقػػص)خصر ػه  ا ػػذا ال ةننػػت ّواةنػػص  لّػػنةو  فػػت ّر
ااال ّمصمةػػة  ّا ػػبةب الحػػدث الكىمػػت بأنػػه نػػصّي طبةنػػت اننكص ػػت لّمػػؾ الباامػػث 
ته كػى  لننصّػر  قصفةػة مػص  بدن ػصً  االمؤ رات  مف خىؿ ّأاةؿ رماز لغة  دبةة بّا

ب ػ )ظرةػة مصمػة لمػنص  كمػص بػدا ذلػؾ اااػحص  فػت نظػر نظرةػة مصمػة لممننػ  مػو ن
مةػػداف خػػصص  ةقػةـ مىقػػة بػػةف ( الورمانطةقػص)  فصلمةػػداف الػذ  ّ ػػّغؿ ممةػػه (رةكػار

الػػنص االمر نةػػة مّ ػػب ص  بصلمنطةػػصت الخػػصرج ػ ل ػػصنةة لمخطصبػػصت ال ػػراط إنّص وػػص 
ةصؽ التوػـ   مػف خػىؿ إدخػصؿ ال ػةصؽ ال ا ػةا ػ ّػصرةخت بمػص فػت ذلػؾ  ػ(2)اقراًّوػص

 .فت محصالة ال ّخىص المنن 
فػػػػػت ك ػػػػػته مػػػػػف ( راالف بػػػػػصرت) ػػػػػذا فاػػػػػى  مػػػػػف اال ػػػػػّتصدة مػػػػػف طراحػػػػػصت 

فػػػت ّمةةػػػز المظوػػػر الخطػػػصب مػػػف ( ّػػػاداراؼ)الم ػػػّاةصت الم ػػػصنةة فػػػت الػػػنص  ا
ػػأ ةر  حػػد مص فػػت ا خػػر فػػت ّػػةصزة التاػػصً الػػذ  ّّحػػرؾ فةػػه  المظوػػر الحكػػصوت ّا

ّػػّـ بمنػزؿ مػػف  دبةػة األ ػػر األدبػػت  لػذا ّػػازع ا ّمػػصـ مممةػة إنّػػصج المننػ   الّػػت ال 
  بنػػػػصًا  ممػػػػ   ػػػػدفوـ (المغػػػػة اال ػػػػكؿ: )ال ػػػػكىنةةف ممػػػػ  مظوػػػػرةف   ص ػػػػةةف  مػػػػص

كةتوػػص مػػو  النوػػصوت لمّتكةػػر البنةػػا  فػػت الك ػػؼ مػػف البنػػ  الداومػػة اكةتةػػة ّىؤموػػص ّا
غ ازصةػة فنةػة فػت األفنصؿ ااادراكصت اان ػصنةة  فا ػداا  ف المغػة األدبةػة ا ػةمة إبػى

نتس الاقت  ا ر ناا  ػؿ  قػةـ األ ػر إلػ  ّػةصزّه ال ػكمةة  ا ػصًت نظػرةّوـ  ػذ   

                                                        
: البنيوية التكوينية والنقد األديب، لوسيان غولدمان وآخرون، تر: يل النظرية يف ادلظان اآلتيةتفص: ـ ينظر (1)

 .44/ توفيق الزيدي: أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث/ 57زلمد سبيال، 
 .225ـ  224سعيد علوش ـ : معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ـ ينظر (2)



- 61  -

   النػػؿ  بػػرز مّػػنؼ ّطبةقػػت (1)رد فنػػؿ ممػػ  ّا وػػصت النظرةػػة األةدةالا ةػػة لمتػػف
  (2)(مارافالا ةػػػػص الخرافػػػػة)  ا(الخرافػػػػة)  ػػػػد التكػػػػر ال ػػػػكىنت فػػػػت نقػػػػد القّػػػػة 

ال ػػػردةة فػػػت القّػػػة  ( الاظػػػصوؼ)اّػػػطنصمه فكػػػرة   ابخصّػػػة (فىدةمةػػػر بػػػراب)لػػػػ
انّة ة لّطار بحاث ادرا صت فت ممػـ األل ػنةة النػصـ اذةػاع  ػورة نّصو وػص البح ةػة 

مبصح ػػػه فػػػت (لػػػاةس  ةم ػػػمةؼ)حةػػػث ّػػػـ ّطبةقوػػػص ممػػػ  م ػػػصالت مّنػػػددة  فػػػأزن  
ػػى     فػػت االقّّػػصد (الّا ػػةر)ا( فػػت االّةنالا ةػػص( كمػػاد لةتػػت  ػػّرااس)األل ػػنةة ّا

  (3)فػػػت التم ػػػتة( مة ػػػصؿ فاكػػػا)  فػػػت الّحمةػػػؿ النت ػػػت ا( ػػػصؾ الكػػػصف)لمصرك ػػػت اا
فػػت ّطبةقصّوػػص األدبةػػة فركػػزت ا ّمصموػػص بصل صنػػب ال ػػػكمت ( الوةكمةػػة)كػػذلؾ ظوػػرت 

لد ػر األدبػت بصمّبػػصر مىقػة الػػداؿ بصلمػدلاؿ  مػػف داف إةػىً مصاػػت األ ػر امؤلتةػػه 
ر  ب ػبب ّمركػز الوةكمةػة حػاؿ فكػرة امّر  ام مؿ ال ةصقصت الخصر ةة  منصةة ّذك

ا اد الػنص مر ػاف بصلنىقػصت الّػت ةػدخؿ فةوػص مػو زةػر   اممةػه ّحػددت الاظػصوؼ 
البنصوةػػة لننّػػر مػػص فػػت األ ػػر األدبػػت كنظػػصـ  ػػا إمكصنةػػة دخالػػه فػػت مىقػػة مّبصدلػػة 

  بنػػػد  ػػػذا ظوػػػر (4)مػػػو منصّػػػر  خػػػر  لػػػنتس النظػػػصـ ابصلّػػػصلت مػػػو النظػػػصـ بأكممػػػه
اػػػاحص  فػػػت الرؤةػػػة لم ػػػألة البنةػػػة النىوقةػػػة فػػػت الػػػنص  حةػػػث ر   ّتّػػػةؿ  ك ػػػر ا 

 ف الم ػػػػّاةصت ال ى ػػػػة الاظػػػػصوؼ ااألفنػػػػصؿ اال ػػػػرد  البػػػػد  ف ّكػػػػاف ( راالف بػػػػصرت)
مّرابطػة فةمػػص بةنوػص  افقػػص  لنػػاع مػف الّراكةػػب الّػػدرة ت  فمػةس لماظةتػػة مننػػ  إال إذا 

نت ػه ةػّـ مننػص  األخةػر منػدمص كصف لوص مكػصف فػت التنػؿ النػصـ لمم ػص ـ  ا ػذا التنػؿ 
المىحظ  نػص   ف  نػؿ الػنص كةصنػص   (5)ةرا  اةدرج امف خطصب له  ننه الخصّة

منغمقػص  ممػػ  ذاّػػه   مػػر ال ةمكػػف االطمونػصف إلةػػه  اذلػػؾ ألف الػػنص األدبػػت منظامػػة 
ّكصممةػػة مّ صن ػػة مػػف الػػداافو االّراكةػػب االنىقػػصت  حّػػ  اكػػأف ال ػػًز فةوػػص ماػػا 

 ػػػػّقةـ لوػػػػص ا ػػػػاد ذا  ػػػػدا   إذا مػػػػص فقػػػػد  حػػػػد  ركصنوػػػػص  ممػػػػ  ذلػػػػؾ  فػػػػت بنةػػػػة ال ة
فصلبصحػػث الػػذ  ةػػرـا رؤةػػة ّكصممةػػة ّػػافر لػػه مّػػداقةة فػػت النمػػؿ البح ػػت  االبػػد ا ف 

ػػػةف   فػػػى  ػػػرمةة أل  نظرةػػػة  مصلةػػػة فػػػت )نّخػػػذ ّا وصّوػػػص مػػػف راح مااػػػامت ّر
                                                        

: ، نظرية ادلنهج الشكلي، نصوص الشكالنيُت الروس05اإلشارة ـ ترنس ىوكز ـ البنيوية وعلم : ـ ينظر (1)
 .49ـ  46إبراىيم اخلطيب، : تر

، اليت لسعيد يقطُت ربفظات كثَتة على مستوى 0986ـ ترمجها إىل العربية إبراىيم اخلطيب سنة  (2)
 .07الًتمجة، ينظر ربليل اخلطاب الروائي، 

 . 08ـ  07، حسُت الواد، "البنية القصصية يف رسالة الغفران"لـ  ـ ينظر ادلقدمة ادلنهجية (3)
 . 039أثر اللسانيات يف النقد العريب ـ : ، ينظر0927سنة ( تينانوف)ـ القول لـ (4)
 .041ـ نفسو ـ  (5)
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قاامػػػػػد ص  األدب مػػػػص لػػػػـ ّّخػػػػذ مػػػػػف ماػػػػماف الر ػػػػصلة األدبةػػػػة  ر اػػػػػص  لوػػػػص  بػػػػؿ   ػػػػـ
الّأ ة ػػةة  كمػػص  نػػه ال ةمكػػف ااقػػرار بأةػػة قةمػػة  مصلةػػة لد ػػر األدبػػت  مػػصلـ ن ػػرح 

 .(1)(مصدّه المغاةة  مم    صس اّحصد منطاؽ مدلاالّوص بممتاظ داالوص

م:مـمعػفومماظلردم0

مػػػػف  نػػػػص  كػػػػصف الاقػػػػاؼ ممػػػػ  متوػػػػـا  ػػػػمالت مّكصمػػػػؿ لم ػػػػرد   مػػػػرا  لػػػػه مػػػػف 
 ػػة منػػد   ػػـ الّحدةػػدات الّػػت اردت لمتوػػـا ال ػػرد  الاػػرارة الك ةػػر  ا ػػّقؼ الدرا

مػف خػىؿ االمّمػصد ممػ  منطةػصت المػػنوي ال ػكىنت ابخصّػة فػت درا ػّوص لم ػػراد 
الخرافةػػػة اال ػػػنبةة   المراةػػػة االمكّابػػػة   األمػػػر الػػػذ  ة نػػػؿ درا ػػػة   ػػػكصؿ ال ػػػرد 

ة نظػػر ال ػنبت االحكػصوت النربػت ممػػ  افػؽ المػنوي ال ػكىنت   مػػرا  مقبػاال  مػف ا وػ
منو ةػػة  ألف النقػػاد ال ػػكىنةة األّػػؿ ّنصممػػت ػ ممػػ  الم ػػّا  اا راوػػت ػ مػػو 
الّراث ال نبت المرا  االذ  ّحّتظ كؿ  مػة بنّػةب لوػص مػف  ػذا اارث الحكػصوت  
ػػته مرنطػػ   إن ػػصنةص  قةمػػص  ذا  اةػػة ممةػػزة ال ةخمػػا ّػػراث  مػػة ممػػ  ا ػػه األرض  بّا

النربةة الحدة ة آلةػصت  ػذا المػنوي افحّػت منه  لذا ا ّ مرت طصوتة مف الدرا صت 
 .(2)  كصؿ ال رد النربت مم    صس منه

بػػةف كانػػه خطصبػػص  زةػػر من ػػز  ا قّػػص   دبةػػص  ةقػػـا بػػه ( ال ػػرد)ّػػرااح مّػػطمل 
ػبط بػػه (3)لػةس  ػػا الكصّػب بصلاػرارة بػػؿ ا ػةط بػةف األحػػداث امّمقةوػص(  ػصرد)   ااّر

ّػػػت ّػػػرا  بوػػػص القّػػػة  ا الخرافػػػة الطرةقػػػة ال: الػػػذ  ةننػػػ  بػػػه( ال ػػػردةة)مّػػػطمل 
  الّػػت بحػػث فػػت  دبةػػة األدب  ا مػػص المقامػػصت الّػػت (4)(األدبةػػة)فنمةػػص   ا ػػت فػػراع 

ّ نػػؿ النمػػؿ األدبػػت  دبةػػص   فكصنػػت ال ػػردةة بحػػث فػػت مػػص ة نػػؿ القّػػة  ا الرااةػػة  
 دبص   ردةص   مف خىؿ رااةة  م مة مػف الاقػصوو ااألحػداث بنػد إقصمػة بنػض النىوػؽ 

  ممػػػػ  ةػػػػد 0908   ارزػػػػـ كػػػػاف ممػػػػـ ال ػػػػرد قػػػػدةمص  فػػػػت ن ػػػػأّه منػػػػذ مػػػػصـ (5)وػػػػصبةن
                                                        

 . 008عبد السالم ادلسدي ـ :ـ األسلوبية واألسلوب (1)
والرائدة منها ضمن حدود ادلدة الزمنية اليت يغطيها حبثو  ـ  وقد قام توفيق الزيدي بعرض النماذج البارزة (2)

، مشولية مفهوم 6عبد الفتاح كليطو ـ : ، ينظر احلكاية والتأويل(أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث)
، لسنة 47السرد، والسرد يف  حكايات إخوان الصفاء، فائز طو عمر، رللة كلية اآلداب، بغداد، ع 

0997. 
 . 001سعيد علوش ـ : معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: رـ ينظ (3)
 . 9، ينظر السردية العربية، 000ـ نفسو،  (4)
 : البناء الفٍت يف الرواية العربية ـ خالد سهر ـ رسالة ماجستَت مطبوعة ـ عن: ـ ينظر (5)
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  إال  نػه لػـ ةظوػر (1)(كةػؼ ّػةغ منطػؼ زازػاؿ)فػت مقصلػة لػه بننػااف ( اةخنبصـا)
اا ػّ مصمص  ألركػصف النممةػة (. ّداراؼ)  مم  ةد 0969 ذا المّطمل إال فت  نة 

ػػةؿ القّػػة إلػػ  الم ػػّمو)ال ػػردةة  فصل ػػرد  ػػا   ا القػػصرئ بقةػػصـ ا ػػةط  ا ػػةمة ّّا
ػػػةؿ)  االمنّػػػصد   ف ّخّمػػػؼ طراوػػػؽ (2)(بػػةف ال خّػػػةصت االمّمقػػػت  ػػػا الػػػراا  ( ّّا

األ ػر ػ امػف خػىؿ  ػذا االخػّىؼ ػ ا ػا  ػا ر ممػؿ النقػد البنةػا  ػ ّبةػةف الطراوػؽ 
ةػػب الحكصةػػة الّػػت فػػت  ا ر ػػص  ػػت  حػػداث ما ػػادة فػػت  الّػػت  مػػصد فةوػػص ال ػػصرد ّّر

ّقػػػصف (  دبةػػػة)محّػػػمّوص  لكػػػف ّكمػػػف  إ ػػػداً  ػػػذ  (   ػػػماب) ػػػصرد ص فػػػت اخّةػػػصر اا 
م مامػة مػف األحػداث   ا مػف األفنػصؿ ال ػردةة ّّػاؽ )الحكصةة الّت  ت مبصرة مف 

إلػػػ  نوصةػػػة      نوػػػص ما وػػػة نحػػػا زصةػػػة   ػػػذ  األفنػػػصؿ ال ػػػردةة ّنػػػّظـ فػػػت إطػػػصر 
بػصط ّك ر  ا ّقؿ ح ب طاؿ الحكصةة  ا قّر ص كؿ  م ػمة ة ػد فنصلوػص ر (  ى ؿ)

لّ م ػػؿ األحػػداث ركنػػص  مومػػص  فػػت ( ال ػػصرد)  اةقػػؼ إدراؾ الػػراا  (3)(زمنػػت امنطقػػت
 ػػرد األحػػػداث ( طرةقػػػة)الّػػت ةطػػػؿ منوػػص ال ػػصرد فػػػت انّقػػصً ( زااةػػة النظػػػر)اخّبػػصر 

حػداث اال ػػّ صبة المّر ػػصة  الّػت لػػـ ّػّحكـ بوػػص  ( نامةػػة)االّػت ّنػػد محػؾ الّػػأ ةر  اا 
نامػػػػه ا خىقةّػػػػه ػػػػةمه  حّػػػػ  كػػػػصف ( كةتةػػػػة) إنمػػػػص... الحػػػػدث ّا  داوػػػػه اطراوػػػػؽ ّّا

لدحػػػداث (  خّػػةة نصقػػػدة) نػػص قبػػػؿ إقصمػػػة التنػػؿ ال ػػػرد   ػػػت ( ال ػػػصرد) خّػػةة 
ّنرض رؤةّوص لدحداث الة ػت مننةػة فقػط بنقػؿ الحػدث الػذ  ةتّػرض نقمػه  فةبػرز 
 ػػػراً ذلػػػؾ  طػػػصبو االخّةػػػصر االقّػػػدةة ار ػػػصً الّػػػأ ةر  مػػػو  ػػػذ  الننصّػػػر ال ى ػػػة  

نػػػدد م ػػّاةصت الّمقػػػت  إذ ال قةمػػػة لم ػػػتً إذا مػػص ّػػػـ نقمػػػه مػػػف (دبةػػػةاأل)ّّحقػػؽ    ّا
ا ػػػاد  المر نػػػت لةكػػػاف ذاّػػػه مننك ػػػص  ممػػػ  ّػػػارة منقالػػػة طبػػػؽ األّػػػؿ  فػػػصلخمؽ 
ػػػػة لم ػػػػتً  األدبػػػػت ةننػػػػت اااػػػػصفة ااال ّػػػػراح  ا الّغةةػػػػر ااقّػػػػراح  اةػػػػة مخّّا

ةة منّ ة انصقمة إل  المّمقت  . م ّمدة مف خّّا
الحقػػة مصةنػػت ال ػػػرد برؤةػػة  ػػمالةة  امنوػػػص  ّ ػػّمد  ػػػذ    مػػة بحػػاث  خػػػر 

الدرا ػػة ّحدةػػد مقاالّوػػص إذ  ػػدؼ الدرا ػػة مّمركػػز حػػاؿ م ػػألة ااحصطػػة بم مػػؿ مػػص 
ّ ػّند إلةػه النّػاص القّّػػةة الّػافةة امػص ّكّنتػه مػػف م ػّاةصت امػص ّػؤاؿ إلةػػه 

نػػه مػػف مػػدلاالت ّّػػدر مػػف مىمصّوػػص النّػػةة   ػػذ  البحػػاث مصةنػػت ال ػػرد ممػػ   
                                                                                                                             
Dictionary of modern critical terms. P.122.  

 . 30لرواية العربية، البناء الفٍت يف ا: ـ ينظر (1)
، السردية، حدود 0992ـ لسنة  2، ورللة الثقافة األجنبية، ع074ـ  053ـ نظرية ادلنهج الشكلي ـ  (2)

 . 27ادلفهوم، 
 . 30البناء الفٍت يف الرواية العربية، : ـ ينظر (3)
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فنػػػؿ ال حػػػداد لػػػه  ةّ ػػػو لة ػػػمؿ مخّمػػػؼ الخطصبػػػصت  ػػػااً  كصنػػػت  دبةػػػة  ـ زةػػػر )
  فػػػػةمكف ّأدةػػػػة الحكػػػػت بصلمغػػػػة (1)( دبةػػػػة  ةبدمػػػػه اان ػػػػصف  ةنمػػػػص ا ػػػػد احة مػػػػص كػػػػصف

االّػػارة االحركػػة ااأل ػػطارة االخرافػػة االحكصةػػة االقّػػة االممحمػػة االّػػصرةخ االمأ ػػصة 
 .الخ...االدرامص االمموصة اااةحصً االماحة

مننػػ   ػػذا  ف ال ػػرد طرةقػػة ل ػػصنةة ةمكػػف لوػػص  ف ّّ  ػػد فػػت    نظػػصـ ل ػػصنت 
خّمػػػػؼ ّ مةصّوػػػػص بػػػػصخّىؼ النظػػػػصـ الػػػػذ  ا ػػػػّنمؿ فةػػػػه   ألف (2) ا زةػػػػر ل ػػػػصنت ّا

توص منو ص  اطرةقة فت الرؤةػة  لكػت ّ مػو   ػزاً النمػؿ  ا  البنةاةة إنمص ظورت بّا
االمّنص ػؽ الػذ  ّ ػكمت األفكػصر     مكاف آخر لّك ؼ مف نظصمه الكمت المّكصمؿ

 .(3)مم  افؽ مص ةؤمف به اان صف مف مر نةصت إةدةالا ةة
اال ةّ ػػػػن  ّقػػػػدةـ ّػػػػارة ا ػػػػّنّص ةة مػػػػف  ػػػػذا النظػػػػصـ الكمػػػػت مػػػػف داف البػػػػدً 
بصلػذرات المكانػػة لوػذا النظػػصـ  لوػذا كػػصف مػف   ػػـ نّػصوي البنةاةػػة  نوػص  دركػػت النىقػػة 

راؾ ذاّػػه االػػذات المدركػػة التصممػػة االا ػػةط الػػذ  ةوةػػأ الا ةقػػة بػػةف مػػصدة اادراؾ اااد
لمػػص لمغػػة مػػف   ػػر بػػصلغ فػػت إمطػػصً كػػؿ  ػػذ  الننصّػػر  ػػمّوص ( المغػػة) ػػذ  النممةػػة 

 .(4)الممةزة
(  ا ػةر)الةس ذا م بص  إذ  ف منب ػؽ البنةاةػة  كػصف مػف مّػدر ل ػصنت طػار  

داللػػة ال ممػػة قبػػؿ  ف فػػت درا ػػة المغػػة درا ػػة آنةػػة ّزامنةػػة      نػػه ال ةمكػػف إدراؾ 
ّنّوت فةنظر فػت م مػاع إ ػصراّوص امىمصّوػص الّػت ّ ػةر إلػ  ااقػو منػةف فػت لحظػة 

لوػػذا ةمكػػف مػػد الك ةػػر مػػف األنمػػصط الم ػػصنةة فػػت ّصرةخنػػص ( البنةػػة)منةنػػة    ّػػدرس 
النربت مندر ص  امف المتوـا ال مالت لم ػرد  مػف  ػةر احكصةػصت ام ػصمرات ا دب 

مػػف  ػػذا قػػد ةبػػزغ  ػػؤاؿ ةحػػصاؿ ّا ػػةو قصمػػدة ... نػػت م ػػصلس اقّػػص  ػػنبت ادة
ػػػ بػػصلمنن  ال ػػمالت ( ال ػػرد )الّطبةػػؽ فػػت الدرا ػػة لّ ػػمؿ م مػػؿ مطػػصً الّػػافةة 

الم ػػػػصر إلةػػػػه ػ فّّ ػػػػو  غرافةػػػػة الدرا ػػػػة فّ ػػػػمؿ األخبػػػػصر االمراةػػػػصت االّػػػػرا ـ 
( اكػػػد الدرا ػػػة)الػػػخ  ممػػػ   نوػػػص  نمػػػصط  ػػػردةة ّػػػافةة  االحػػػؽ  ف ... اال ػػػطحصت

                                                        
، رللة دراسات 007قار ـ زلمد ان: ، والصورة الروائية وادلتلقي09سعيد يقطُت ـ : الكالم واخلرب: ـ ينظر (1)

 .سيميائية
 : ، وربليل النص الشعري20مكانة الشعر يف الثقافة العربية ادلعاصرة ـ حبوث ادلربد ـ : ـ ينظر (2)

 . 9ـ  8
، البنيوية والناقد البنيوي وادلرايا احملدبة من 32ميحان الرويلي والبازعي ـ . د: دليل الناقد األديب: ـ ينظر (3)

 .061عبد العزيز محودة ـ : التفكيكيةالبنيوية إىل 
 .33ـ ينظر دليل الناقد األديب ـ  (4)
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ممػػػ  الّركةػػػز ممػػػ   ػػػنس القّػػػة الّػػػافةة      ػػػرد  حػػػداث ّقػػػـا بوػػػص  منّػػػب
 خّػػػػةصت فصممػػػػة اػػػػمف محػػػػصار داللةػػػػة مقّػػػػاد إلةوػػػػص قّػػػػدا  مّاػػػػمنة الّػػػػةلةؼ 
االمّػػػنتصت الّػػػافةة المّنػػػددة   مػػػص إذا كػػػصف  ػػػدؼ الدرا ػػػة اال ّقّػػػصً  فػػػصألمر 

بوػػذ  ةكػػاف  كبػػر مػػف  ف ّحػػةط بػػه درا ػػة ااحػػدة  فاػػى  مػػف  ف النظػػر إلػػ  ال ػػرد 
الرؤةػػة الّنمةمةػػة ة نػػؿ التنػػؿ ال ػػرد  الرااوػػت ةتقػػد   ػػـ خّصوّػػه الّػػت ةقػػؼ فػػت 
ػةة ال ػنس األدبػت  فػصلنظرة النقمةػة ال ػمةمة ّّػاخ  دقػة المقػدمصت  ّداّروص خّّا

إنمػػص  ػػا ( بػػصرت)كػػت ّخمػػص إلػػ  نّػػصوي م دةػػة  ا ػػذا ال ةننػػت  ةاػػص  ّوػػاةف طػػرح 
حػػػةف ةّنػػػذر ّّػػػنةؼ  (1) ( ػػػرداةة)حػػػصاؿ ّػػػألةؼ األ ػػػكصؿ الخطصبةػػػة فػػػت منظامػػػة 

( ال ػػػػنر)بنػػػػض األ ػػػػكصؿ الّألةتةػػػػة اػػػػمف  ػػػػنس  دبػػػػت مخّػػػػاص  فكمػػػػص كػػػػصف 
( ال ػػرد)مّػػطمحص  ةاػػـ ّحػػت لااوػػه  مةػػو   ػػكصؿ القػػاؿ المما ػػؽ ال مةػػؿ  ةكػػاف 

 ػػا الكنػػػؼ الػػػذ  ّحّمػػػت فةػػه   نػػػصس القػػػاؿ الػػػى  ػػنارةة  مػػػف  ػػػذا المنطمػػػؽ  مػػػة 
 ة إل  فحص مف ا وػة نظػر  ػردةة لدرا ػة   كصؿ مف الّألةؼ مند النرب بوص حص

 دب الم ػػػصلس االم ػػػصمرات ا دب التكص ػػػة  اكػػػذلؾ الم ػػػراع الػػػذ  طرحػػػه خمػػػداف 
الػذ  اػـ طراوػؽ ا  ػكصال  مّنامػة ( طاؽ الحمصمػة)ال منة لدرا ة نمط الّألةؼ فت 

مػػف القػػص الخبػػر  المااػػامت  االقّػػةدة االّنمةػػؽ  الكنػػه ماحػػد فػػت ّػػأ ةر ااحػػدة 
 . مااامه

مـماجتاػاتمسؾمماظلردم2

فػػػت كػػػؿ منظامػػػة فكرةػػػػة  ةحػػػدث ّطػػػار فػػػػت الرؤةػػػة  ا ػػػّكمصال  لنػػػػااقص   ا 
ا ػذا دةػدف كػؿ إن ػصز ب ػر  فوػا ن ػبت فػت ... ّ ذةرا  لمتص ةـ   ا ّأّةى  لم ػّ د

 .ّحّه االمةخذ ممةه  ا داا 
لوػػذا ظوػػرت مػػدة اّ ص ػػصت فػػت ممػػـ ال ػػرد مممػػت بم مموػػص ممػػ  ا ػػّةتصً مػػص 

االّ ص ػػصت األخػػر  فبػػدت اكأنوػػص ّكمػػؿ إحػػدا ص األخػػر   ّػػنتت  ػػذ   ػػكّت منػػه 
االّ ص ػػػػصت إلػػػػ   ى ػػػػة بح ػػػػب رؤةػػػػة النصقػػػػد مبػػػػد ال بػػػػصر البّػػػػر  ممػػػػ  امّبػػػػصر 

ا ػػػػذا الّّػػػػنةؼ ال .   (2)الحكػػػػصوت اال ػػػػرد   االػػػػداللت: م ػػػػّاةصت القّػػػػة ال ى ػػػػة

                                                        
خالد سهر يف .أطروحة للدكتوراه نوقشت أثناء مراحل إعداد ىذه الدراسة أفاض فيها الباحث د: ـ ينظر (1)

وادلعنونة قصص ( السردي)سبييزًا من مصطلح ( السردوي)مصطلح السرد وحاول تاصيل مصطلح 
 . 2111نساً أدبياً عن كلية اآلداب اجلامعة ادلستنصرية سنة احليوان ج

 .29ـ ينظر موروفولوجيا اخلرافة ـ  (2)
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نمص ّّنةؼ منو ت نظر إل  ممـ ال رد مف   وػة بنةػة ةخاو لمّ م ؿ الّصرةخت اا 
   ػـ كةتةػة مػرض  ػذ  (اظػصوؼ ا خّػةصت)القّػة ذاّوػص فوػت ّبػد  حكصةػة م ػردة 

الحكصةػػػػة  ػػػػردا    ػػػػـ مػػػػص األفػػػػؽ الػػػػذ  رمػػػػت إلةػػػػه  ػػػػذ  الكةتةػػػػة مػػػػف خػػػػىؿ ّاظةػػػػؼ 
ةّصؿ فكرة(  ردةص  ( )الحكصةة)  .لخدمة  دؼ اا 

  ّر ػػػػػو  ػػػػػذار  إلػػػػػ  مػػػػػص قبػػػػػؿ (بم ػػػػػّا  الحكصةػػػػػة)الخػػػػػصص : االتجىىىىىال األول
ممػػػػ  ّقػػػػدةـ ّػػػػارة منو ةػػػػة ( فمكػػػػاؼ)ث ممػػػػؿ   حةػػػػ(بػػػػراب)

لّحمةػؿ الخرافػصت إلػ  حػػاافز   ػت خّػصوص األبطػصؿ امػػدد ـ 
اكصنػػت  ػػذ  ماطوػػة لتكػػرة الاظػػصوؼ منػػد بػػراب ممػػ  . ا فنػػصلوـ

 ػػػـ . الػػػرزـ مػػػف  ف بػػػراب ال ةنػػػد ص  ػػػةوص  اال ّػػػؤد  إلػػػ  زصةػػػة
الػػةس ( الحػػدث)حةػػث ركػػز ممػػ  درا ػػة ( ّامص ت ػػكت) مقبػػه 

0925مصـ ( نظرةة األزراض)درا ة فت ( ال خّةة)
(1) . 

فػػػت ( فىدةمةػػر بػػراب)اكصنػػت  ػػذ  الدرا ػػة خةػػر ّموةػػد لتكػػرة الاظػػصوؼ منػػد 
  فػػػت درا ػػػة بنةػػػة الحكصةػػػة مػػػف 0928مػػػصـ ( مارافالا ةػػػص الخرافػػػة)إّػػػدار  لكّصبػػػه 

خػػىؿ ّتكةػػؾ   زاووػػص المكانػػة لوػػص اك ػػؼ النىقػػة بةنوػػص ابػػةف م مػػؿ الكةػػصف النػػصـ 
 .لمخرافة
د  ف امّمد موػة خرافػة را ػةة لةخػرج بنّػصوي   ػصس  ػةّـ الحػدةث منوػص فػت بن

الػػذ  ةمكػػف  ف . التّػػؿ ال ػػصنت ب ػػتً مػػف الّتّػػةؿ فػػت مااػػنوص مػػف  ػػذا البحػػث
ةقػػصؿ  ف بػػراب فػػت مّػػنته  ػػذا  مطػػ  ّػػارة لمّػػرابط المنطقػػت اال مػػصلت لّ م ػػؿ 

لحكصةػػصت مومػػص الاظػػصوؼ ال ػػردةة  فةنػػد منو ػػه  ػػذا ّػػصلحص  ا راوػػه ممػػ   مةػػو ا
  ( ّحمةػػؿ األ ػػطارة)فػػت (  ػػّرااس)اخّمتػػت مّػػصدر ص ا مصكنوػػص اةػػأّت بنػػد بػػراب 

ا  ال  ف لـ ةطمػو ممةػه  حػةف مػد األ ػطارة  ػًز فصخّط خطص  قرةبص  مف ّنةو براب اا 
 . ةّ ز  مف المغة  ااأل طارة ّ ّند إل   حداث اصربة فت القدـ

كمػف . (2) ػراؼ  فػؽ الم ػّقبؿلكنوص ّؤلؼ  بنةة ّّمل لّت ةر الحصار اا ّ ّا
قةمػػػة األ ػػػطارة منػػػد  فػػػت ّن ػػػةقوص لننصّػػػر ّكاةنوػػػص الػػػةس مػػػف فحاا ػػػص ا  ػػػمابوص 

فبػػدا  ف  ػػّرااس  فػػصد ك ةػػرا  مػػف مػػنوي الّحمةػػؿ النت ػػت  ال ػػةمص . (3)اطراوػػؽ  ػػرد ص
 (. ةاني)نظرةة الى  نار ال منت مند 

                                                        
 . 217و  022نظرية ادلنهج الشكلي ـ : ـ ينظر (1)
 . 25ميٌت العيد ـ : ، ويف معرفة النص92النظرية األدبية ادلعاصرة ـ سلدن ـ : ـ ينظر (2)
 . 5، واألسطورة وادلعٌت ـ 248وية ـ األنثروبولوجيا البني: ـ ينظر (3)
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القّػػػػة مػػػف خػػػػىؿ   فقػػػد دمػػػص إلػػػػ  درا ػػػة ّا ػػػرةل (ّزفةّػػػصف ّػػػػاداراؼ) مػػػص 
ا القّة)المتصّؿ ا ّةة  فت كّصبه   (:نحو

توص 0 قةةموص اّا  .ػ درا ة ال خّةصت ّا
 .الااقنت منوص االخةصلت( األفنصؿ)ػ درا ة الم صنةد  2
 .ػ ّركةب النص ااحداّه الّغر  ا الكبر  3
االم ػػػصنةد افقػػػص  ( ال خّػػػةصت)ػ اػػػبط النىمػػػصت الرابطػػػة حةػػػث األمػػػااف  4

 : (1)ةلمظور  القّ
 Discoursالخطصب 

  Histoireاالحكصةة 
فكصف  ردةص  ةرنن  بطراوؽ ال ػرد ا  ػصلةب  داً الحكصةػة  اكػصف : االتجال الثاني

راالف )  ا( ةػرار  ةنةػت)  ور مف ّّد  لوػذا االّ ػص   ػا 
بح ػػػػص  مػػػػف الػػػػزمف )  ػػػػس األاؿ نظرةّػػػػه ممػػػػ  رااةػػػػة ( بػػػػصرت

 ى ػػػة لّحمةػػػؿ    ااقّػػػرح  بنػػػصدا  (مصر ػػػةؿ برا ػػػت)لػػػػ( الاػػػصوو
 .(2)(النص)القّة  اال رد  االخطصب : الرااةة ا ت

فنن  بمكانصت البنةة ال ردةة  امااػو الػراا   االمػرا  لػه  االػزمف االّػةغة 
فكػػػصف . ممػػػص  ػػةّـ ّتّػػةمه فػػػت التّػػؿ ال صلػػث مػػػف  ػػذا البحػػث. االّػػات ال ػػرد 

در المومػة مػف المّػص( مادة إل  خطػصب الحكصةػة)ا( خطصب الحكصةة)بحؽ مّنته 
 .فت النقد البنةا  لمقّة االرااةة

  ا ػت الاظػصوؼ (الم ػّاةصت ال ػردةة)فقد ركز منصةّه ممػ  ( راالف بصرت) مص 
ّػػازةنت  : ااألفنػصؿ اال ػػرد االنظػصـ القّّػػت  اق ػـ الاحػػدات ال ػردةة إلػػ  نمطػةف

كمةمػػت  األاؿ ةقصبػػؿ الاظػػصوؼ الّػػت منػػد بػػراب  اال ػػصنت  ػػا اا ػػصرات  ا القػػرا وف ّا
اةننػػ  . (3)الّػػت ّّػػؼ ال خّػػةصت ا فنصلوػػص االزمػػصف االمكػػصف االمنػػصخ النػػصـ لمقّػػة

ازةر ػػػص  ( لغػػػة الػػػنص)ا( مػػػدخؿ إلػػػ  الّحمةػػػؿ البنةػػػا  لم ػػػرد)فػػػت درا ػػػة ( بػػػصرت)

                                                        
، والنقد األسلوبية ـ 88، البنيوية وعلم اإلشارة، 23ـ  22أثر اللسانيات يف النقد العريب ـ : ـ ينظر (1)

 .415ـ  414، ونظرية البنائية، 043
 .95، والنظرية األدبية ادلعاصرة ـ 73مدخل إىل نظرية القصة ـ : ـ ينظر (2)
، 4عطا صربي، رللة األقالم، ع: ، والتحليل البنيوي للقصة القصَتة، تر56واألسلوبية، النقد : ـ ينظر (3)

 .  4، ص 0978لسنة 
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األنظمػػة اال ّمصمةػة االتكرةػػة الّػت ةكمػػف اراً ػص الم ػػّا  ال ػرد   اممػػ  اػػاوه "بػػ
 . ةّـ ّحدةد  ةمةصوةة دالالّه

كػػصد  ػػذ فػػت  ف ( كرةمػػصس)الّػػت قػػصؿ بوػػص ( القةمػػة)  الرؤةػػة  ػػت ذاّوػػص منطػػؽ ّا
 :  دب مرآة النصلـ االم ّمو ا ا ةم ؿ

إلػػػ   ف م مػػػؿ القاامػػػد ( كرةمػػػصس)م ػػػّا  الداللػػػة  فػػػذ ب : االتجىىىال الثالىىىث
 (1)(النحػػا ال ػػػرد )ااأل ػػس الّػػػت ّػػنظـ النممةػػػة ال ػػردةة  ػػػت 

ظػصت المّّصبنػة فةر   ف ال ػردةة ّقػـا ممػ  م مامػة مػف الممتا 
االماظتػػػة الم ػػػّندات فةوػػػص لّ ػػػصكؿ ػ ال ػػػنةص ػ  ممػػػة مػػػف 

ابنػ  رؤةّػه  ػذ  ممػ   (2)الّّرفصت الوصدفة إل  ّحقةؽ م راع
 ػطحت اممةػػؽ  األاؿ :   ػصس  ف الم ػراد ةّّػؼ بم ػّاةةف

ةخػػػػػّص بصلتاامػػػػػػؿ اال ػػػػػصنت ةنّمػػػػػػد نظػػػػػصـ الاحػػػػػػدات المنناةػػػػػػة 
 .الّغر 

الػػذ  ( المربػػو الػػداللت)رةّػػه الداللةػػة  ػػا اكػػصف   ػػـ مػػص  ن ػػز  كرةمػػصس فػػت نظ
ػػه ممػػ   ف الداللػػة ّ ػػّخمص مػػف مىقػػصت االخػػّىؼ االّقصبػػؿ القصومػػة  ّّأ ػػس فكّر

 .(3)...فصلطاؿ ال ةدرؾ إال بصلقّر ا كذا.. بةف حزمة مف الاحدات الدالة
المربػػو )    ف األ ػػةصً ّنػػرؼ بأاػػداد ص كمػػص ةقػػاؿ النربػػت قػػدةمص    مػػص اظةتػػة 

ا  مةّػػػه  فػػػّكمف فػػػت  نػػػه ةوػػػتً اكّ ػػػصؼ بنةػػػة الداللػػػة النمةقػػػة المؤ  ػػػة ( الػػػداللت
لمػنص االمّحكمػػة فػػت بنةّػػه ال ػػطحةة  بمننػػ   نػػه ة  ػػد  ػػكؿ المننػػ  الػػذ  ةنبنػػت 

 .(4)ممةه النص فت  ممّه
االػػػذ  نّػػػةر إلةػػػه  بنػػػد  ػػػذ  االاػػػمصمة مػػػف ا راً ااألفكػػػصر االّا وػػػصت   ف 

مة إنمػػػص  ػػػا منػػػص ي مّنػػػددة بح ػػػب م ػػػّا  المػػػنوي البنةػػػا  ال ةم ػػػؿ قػػػاانةف ّػػػصر 
ذا مػػػػص ّػػػػـ ّطبةػػػؽ  ػػػػذ  المنػػػػص ي ممػػػ   ػػػػّ  ّػػػػنصوو  الرؤةػػػة ااّ ص وػػػػص افم ػػػتّوص  اا 
اان ػػصف ا ػػصور  قصاةمػػه  فػػى زػػرا فػػت ّطبةػػؽ  ػػذ  المنػػص ي  ا راحوػػص  فػػت ّحمةػػؿ 

 . القّة الّافةة  افحص مكانصّوص ال ردةة ااظصوتوص ادالالّوص
نربػت القػدةـ منػذ القػرف ال ػصنت حّػ  ال ػصبو الو ػر  ػ لقػد منػت التكػر النقػد  ال

                                                        
 .، يف اخلطاب السردي002النقد واألسلوبية، : ـ ينظر (1)
 .35ـ يف اخلطاب السردي،  (2)
 . 93ـ نفسو،  (3)
 . 97: نفسو: ـ ينظر (4)
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اػػمف مػػػص منػػػت بػػػه مػػػف القاػػػصةص ػ بقاػػػةة ال ػػػكؿ االماػػػماف  ا المتػػػظ االمننػػػ  
مت  ذ  الننصةػة حػد  ااخػّىؼ ا وػصت النظػر فػت النظػر إلػ  م ػألة ( الّػراع)اّا

ص الّت لـ ّ ػّقر ممػ  مبد ةػة ّّػارةة ماحػدة  انّوػ  الّػراع فةوػ( ال صبت االمّغةر)
  حػػةف اقػػؼ منػػد ( ػػػ470مبػػد القػػص ر ال ر ػػصنت ت )ممػ  ةػػد النػػصلـ النربػػت اامػػصـ 

 ذ  القاػةة مّػرحص  بػأف  مػة مىقػة بػةف المتػظ االمننػ  ّنػّظـ األ ػماب الّنبةػر   
ا ػػذ  النىقػػة النظمةػػػة  ػػت مىقػػػة  ػػببةة ةقّػػد ص المػػػّكمـ بغةػػة إحػػػداث ّػػأ ةر فػػػت 

( المتػػظ االمننػػ )حصلػػة محػػؿ مقالػػة ( ةالّػػةصز)ا( الػػنظـ)المّمقػػت  فأّػػبحت مقالػػة 
 (.ال كؿ االماماف) ا 

األدبت فػت الّنبةػر ةػّـ ممػ  افػؽ المننػ  المػراد إ ػداً   ( ال كؿ)إذف ّ كةؿ 
اكممػػص اخّمتػػت النةػػصت ازصةػػصت القػػاؿ ام ػػصالت المننػػ   ّنامػػت   ػػكصؿ الّػػةصزة 

أاةى    .اطرؽ  داً المنن  ااّ صع فاصًات الداللة فومص  ّا
إذف  مم  الّاصد بةف الرؤةػة الغربةػة االرؤةػة النربةػة  ااالخػّىؼ ةقػو األمر  

 . فت األ بصب قبؿ النّصوي ا ا اخّىؼ فكر احاصرة
ػته مر نػػص   ال  مػد مػص  ػبؽ قالػه  مػى  ا ػػّطرادا   إنمػص دمػت الحص ػة إلةػه بّا
ؿ فكرةص  ّ ّند ممةه الدرا ػة فػت اخّةػصر مػص ةنص ػب ّطبةقصّوػص مػف مػنوي ةأخػذ األفاػ

ااألك ػػر ّكػػصمى  مػػػف بػػةف منػػػص ي البحػػث القّّػػت الغربػػػت الّػػت نظػػػرت لتػػف زةػػػر 
مربػػػت اال إ ػػػىمت  األمػػػر الػػػذ   ػػػةأّت الكػػػىـ فةػػػه الحقػػػص  مػػػف ّػػػىحةة المنػػػص ي 
الغربةػػػة الحدة ػػػة لبحػػػث القّػػػص النربػػػت اا ػػػىمت القػػػدةـ ػ اقػػػد ا ػػػد  ف بحػػػث 

ز الم ػػصنت األدبػػت   صم ػػةة ا المقصّػػد الظػػص رة االمرمػػز إلةوػػص فػػت المن ػػ( الداللػػة)
االحقػػة لمدرا ػػة الّركةبةػػة الّػػت ّ نػػؿ  ػػدفوص األاؿ إبػػراز الداللػػة مػػف خػػىؿ فحػػص 

  افنػػت ( ةكمػػت)لغػا  : ذات بنػػدةف( احػدة)الوةصكػؿ المغاةػػة  فىبػد إذف  مػػف إن ػػصً 
اال ةكّتت بأف ةكاف األ ر األدبت  ح ة  ا ص دا  كمص  ػا حصلػة فػت الػدرس (. داللت)

احػػػػدة ال ةكػػػػاف ( ا ػػػػّنّصج)المغػػػػا  االبىزػػػػت  إنمػػػػص الّركةػػػػز ممػػػػ  خمػػػػؽ النحػػػػا  ا 
  ص وص النظر  منطؽ الّبنةة  ّبنةػة ال ػكؿ لمماػماف  ا النكػس  إنمػص ا ّحاػصر 
المتوػػػـا النىوقػػػت الػػػذ  ة ػػػكؿ الطبةنػػػة الحقةقةػػػة لد ػػػةصً االظػػػاا ر  حػػػةف ةّخمػػػؽ 

قػصت  ػببةة ةظوػر ال ػكؿ ػ فػت لحظػة الّػةصزة ػ مػو الماػماف فػت  ةوػة ذات مى
 .  فةوص  ذا الّنبةر مند  صمر  ا نص ر  ا ال ةظور مند زةر 

ّمػػؾ  ةتقػػد النممةػة اابدامةػػة  حػػد  ػػراطوص المومػػة مػػف ( الّبنةػػة)النػؿ القػػاؿ بػػػ
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  (1)الػػذ  ةنػػد نػػااة  دبةػػة الخطػػصب األدبػػت( االخّةػػصر)النصحةػػة األ ػػمابةة  ا ػػا مبػػد  
تػػػر  ػػةة المبػػدع ّا د  فػػت رؤةػػة لممااػػاع اا وػػة النظػػػر ا ػػا متوػػـا  ةننػػ  بخّّا

الخصّػػة بػػه الّػػت ّنػػد مقةص ػػص  لقةمػػة اابػػداع ادر ّػػه ام ػػّاا  ان ػػد ذلػػؾ مػػص ى  فػػت 
القػص النربػت القػدةـ ػ ممػ   ػبةؿ الم ػصؿ  فوةوػة القػص اطرةقػة ال ػرد (   ػمابةصت)

فػػػت نمػػػط الحكصةػػػة ااطصرةػػػة لػػػه   دافػػػه البنةاةػػػة الّػػػت ةمكػػػف (  لػػػؼ لةمػػػة الةمػػػة)فػػػت 
ااألمػػر ةخّمػػؼ ( المةػػصلت)وص بصلن ػػبة لمااقػػؼ ممػػ  منظامػػة التنػػؿ ال ػػرد  فػػت ّمم ػػ
 ...االمّّافة( حكصةصت الّصلحةف) ا ( منطؽ الطةر) ا ( ر صلة الغتراف)فت 

فصلػػػذ  كػػػصف محػػػط منصةػػػة ال ػػػكىنةةف فػػػت ّحمةػػػؿ القّػػػة   ػػػا درا ػػػة الوةصكػػػؿ 
ةمػة الداللةػة اااةحصوةػة المغاةة فت الم ّا  الّركةبت  بنػد ذلػؾ ةػّـ الاقػاؼ ممػ  الق

( ّزفةّػصف ّػاداراؼ)لمخطصب  اكصف  برز مف م ؿ  ذ  الننصةة المنو ةػة ادمػص إلةوػص 
ةة  االّركةبةػػػة  ػػؼ المغػػػة ا ػػةراّروص ممػػػ  كػػؿ م ػػػّاةصّوص الّػػّا فقػػد اقػػؼ منػػػد ّا
االداللةػػة   ا ػػدت ّقنةػػصت خصّػػة منحػػت الػػدرس األدبػػت ا ػػّقىال  مػػف ممػػـا الػػنتس 

مظوراّوػػػص ااال ّمػػػصع ااانص ػػػ ة االػػػدةف اال ةص ػػػة  نمػػػت  دبةّػػػه ّكمػػػف فػػػت المغػػػة ّا
 . (2)الح ةة مف خىؿ  نمصط الكىـ ابنص  الّركةبةة

نمػػص اػػبطت نامةػػة النىقػػة الّػػت  ا ػػذا ال ةننػػت قطػػو ّػػمة المبػػدع بػػصأل ر  اا 
ال ػػػػػرد االرؤةػػػػػص )ّػػػػػربط األ ػػػػػر بصلمبػػػػػدع مػػػػػف خػػػػػىؿ مػػػػػص اّػػػػػطمل ممػػػػػ  ّ ػػػػػمةّه بػػػػػػ

نن  بّةرارة الحدث مبر الزمصف   مص الرؤةػص  فوػت م ػصؿ   فصل رد ة(3)(القّّةةف
ا ػذا  دخػؿ فػت الّكنةػؾ . البند الذاّت لممبدع فت ّا ةه النظر إل  زااةة داف  خػر 

القػػػراًة األل ػػػنةة لمػػػنص القّّػػػت  ػػػت ال ػػػرط الاػػػرار  )القّّػػػت لػػػذا كصنػػػت 
  ممػػػػ  ((4)ا ػػػػت الدمصمػػػػة األ ػػػػصس لقػػػػراًة بنةّػػػػه الخصر ةػػػػة... لقراًّػػػػه الّصرةخةػػػػة  

امّبصر  ف المدانػة األدبةػة نظػصـ مّػرابط األ ػزاً االمتصّػؿ  الكػت ةّحػدد ماقػو  ػذا 
المتّػػػؿ  ا ذاؾ  ا طبةنّػػػه  ة ػػػب النظػػػر إلػػػ  النىقػػػصت الّػػػت ةػػػّـ الاقػػػاؼ ممػػػ  

 . النص   ا بنةصّه الّت ةّكاف منوص نظصمه( بنةة)منن  
اظةتةػة   كصف كؿ  كؿ  رد   ػا مػف منظمػة مػف ال مػؿ  ذات طبةنػة)ممةه 

                                                        
 . 75ادلسدي ـ : األسلوبية واألسلوب: ، ينظر(االتساع)، و(نظمالًتكيب أو ال)ـ ويأيت بعده مقياس  (1)
 . 9ـ  8موريس أبو نصر ـ : ـ  األلسنية والنقد واألديب (2)
،  45، و 229خطاب السردـ جَتار جينيت ـ : ، لدراسة زمن السرد وزمن احلكي ينظر07ـ  نفسو ـ  (3)

، 220سعيد يقطُت ـ : ، قال الراوي213ض، عبد ادللك مرتا: يف نظرية الرواية حبث يف تقتيات السرد
 .022، ونظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئَت ـ 80ـ  81أسلوبية الرواية ـ محيد احلمداين ـ 

 .24ـ  23ـ األلسنية والنقد األديب ـ  (4)
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 ػػػذ  ال مػػػػؿ ّّ  ػػػػد ممػػػ  م ػػػػّا  القّػػػػة  بأ ػػػكصؿ مخّمتػػػػة كػػػػصلحاار  االمنص ػػػػصة  
ػػصؼ  ااألممػػصؿ اال ػػماؾ  االمقصّػػد  لػػذا كػػؿ قػػراًة ّّنػػصاؿ القّػػة بصلػػدرس   ااألّا
البػػػد لوػػػص مػػػف  ف ّّحػػػدد التوػػػصت الّػػػت ّّكػػػاف منوػػػص احػػػدات القّػػػة امػػػف  ػػػـ ّحدةػػػد 

 : ذ  الاحدات إل  فوّةف( رتراالف بص)ّنؼ . (1)(ال صبت منوص االمّغةر
 .ّازةنةة: األال 
 .ّكمةمةة: اال صنةة

 ػػػم  األالػػػ   الاظػػػصوؼ األ ص ػػػةة  اال صنةػػػة  الاظػػػصوؼ ال صناةػػػة  ا ػػػت ذاّوػػػص 
مزةػػة الاظػػصوؼ األ ص ػػةة فػػت القّػػة  ( بػػصرت)  القػػد حػػدد (2)الرا ػػت( بػػراب)منػػد 

بدةػد  ػأّت الاظػصوؼ (3)بأف لوص القدرة مم  خمػؽ  ػؾ مػص ّا ال صناةػة لّ ػغؿ الحةػز   ّا
  (4)ال ػػػرد  بػػػةف اظةتّػػػةف   ص ػػػةّةف بمننػػػ   ف ا اد ػػػص بمااػػػو  اةّوػػػص الممةػػػزة
ػػػؼ طبػػػصوو األ ػػػخصص ا ممػػػصر ـ اااقنوػػػـ ااألمػػػصكف الّػػػت ة ػػػكنانوص ... فّقػػػـا بّا

 .ا كذا
 
 

ػػتومص  قصمػػدة الحػػدث القّّػػت ام ػػصؿ ( الزمػػصف االمكػػصف)اةػػأّت منّػػر  بّا
ةة  رد  ابصلّصلت ّموةد  لنقدة القّة  ممػ   ف ّػازع  ػذ  الاظػصوؼ اػمف  خّّا

ّحركصّوص فت إطصر الزمػصف االمكػصف  ا ػدالّوص ال ةمقػت ممػ  ال ػرد ظػىؿ الّّػنةؼ 
النممػػػت المغمػػػؽ  إنمػػػػص  مػػػة اػػػرارة لخمػػػػؽ حػػػاار بػػػةف الاظػػػػصوؼ امزاا ػػػة اك ػػػػؼ 

لػذا كػصف مػف الاػرار   ف ّّػاافر . لممؤ رات االنّػصوي امىقّوػص بصلوةكػؿ النػصـ لمقػص
فػػت ّحمةػػؿ القّػػة قراًّػػصف  األالػػ   ػػةصقةة ّّبػػو نظػػصـ ّق ػػةـ القّػػة  إلػػ  احػػدات 
انّظصمةػة مّرابطػػة ّحػػت  ةمػػة قّّػةة كبػػر  ّّػػرابط فةمػػص بةنوػص بػػراابط ل ػػصنةة م ػػؿ 
 داات النطػػػؼ ااال ػػػّونصؼ ازةر ػػػص  فّقػػػـا  ػػػذ  القػػػراًة األالػػػ  ّموةػػػدا  لقػػػراًة مػػػف 

قػصناف  ػببةة الحػدث امنطػؽ  ػماكةصت  ّنؼ آخر  ت القراًة الاظصوتةػة الّػت ّّبػو

                                                        
 .23ـ األلسنية والنقد األديب ـ  (1)
 . وما بعدىا 34موروفولوجيا اخلرافة ـ : ـ ينظر (2)
 .25ـ  24األلسنية والنقد األديب ـ : ينظر ـ (3)
نظرية السرد من وجهة النظر : ، وما بعدىا، وينظر60سعيد يقطُت ـ : ، ينظر، قال الراوي26ـ نفسو،  (4)

 . 96ناجي مصطفى ـ : إىل التبئَت، تر
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لدرا ػػة منطػػؽ  (2)  الوػػذا ّكػػاف القػػراًة الاظصوتةػػة مكممػػة لقػػراًة ال ػػةصقةة(1)األبطػػصؿ
 . ال رد فت القّة

م:ـماظشؽلمواجلـسماألدبيم3

إف درا ػة  ػةصقصت ال ػرد فػػت القّػة  ااظصوتػه مػػف األ ص ػةصت المنو ةػة الّػػت 
 0905ف حمقػػة ما ػػكا الم ػػصنةة  ػػنة نوػػض بوػػص الػػدرس ال ػػكىنت منػػذ انطىقػػه مػػ

بغةػة ( المغػة اال ػكؿ)حةث كر ت  ود ص النقد  لّمةةز الخطصب األدبت مف خػىؿ 
فػػت رفػػو الكػػىـ مػػف در ػػة الّػػتر إلػػ  الدر ػػة التنةػػة مػػف خػػىؿ الّمػػصةز ااالخػػّىؼ 
فت   كصؿ الكّصبة مم  الػرزـ مػف احػدة التػف االمااػاع  فكػصف ةمكػف ػ ممػ    ػصس 

     نظرةػػة األ نػػصس (3)و الحػػداد التصّػػمة بػػةف الّّػػنةتصت األدبةػػةمػػف ذلػػؾ ػ ااػػ
حدةد ا صوموص اا راوةة  .األدبةة الّت لوص األ ر الكبةر فت ّا ةه النممةة النقدةة ّا

األدبػػػت مػػػف حةػػػػث المتوػػػـا ال ةننػػػػت ( ال ػػػػنس)انطىقػػػص  مػػػف مبدوةػػػػة نػػػر   ف 
ص ةحمػؿ  إنمػص  ػا مىقػة الػذ  ال ةحمػؿ قةمػة فػت ذاّػه بػؿ فػت مػ (4)الظص ر الامصوت

كصممةػػػػة ّمػػػػنل ّػػػػتة الّمةػػػػز   ّنص ػػػػبةة م ػػػػببة بػػػػةف الظػػػػص ر االمحّػػػػا  الػػػػداللت  ّا
ػػةة لد ػػر األدبػػت مػػف  ػػاا  ّموةػػدا   لّقةةمػػه  بنػػد إ ػػراً التحػػص البنػػصوت  الخّّا
ممػػ  األ ػػر األدبػػت  باا ػػطة  نمػػصط  الّتكةػػر البنةػػا  الّػػت ّ ػػّغؿ ممػػ  نمطػػةف مػػف 

 : األن طة
 (.dissection)الّ رةل  ا : األاؿ 
 (.conticulation) ا الربط : ال صنت

   اكّ ػػػػصؼ البنةػػػػصت األ ص ػػػػةة فػػػػت الػػػػػنص   ػػػػـ إمػػػػصدة ّاحةػػػػد ص ااكّ ػػػػػصؼ 
 ػػػػػكؿ القّػػػػة مػػػػّربط  ّػػػػػى  )مىقصّوػػػػص الرابطػػػػة  النممةػػػػة ّوػػػػػدؼ إلػػػػ  حقةقػػػػة  ف 

بػػر   فكػػصف  ػذا الّاا ػػي بػةف ال ػػكؿ االاظةتػة ةن(5)(بصلاظةتةػة الّػػت ّ ػكؿ مػػف   موػص

                                                        
 . فرانـ كانت ىذه ادلنهجية اليت اعتمدىا حسُت الواد يف دراستو للبنية القصصية يف رسالة الغ (1)
 .017أثر اللسانيات ـ : ـ ينظر (2)
 . 23صالح فضل، ادلدخل أصول البنائية، : نظرية البنائية: ، ينظر011ـ 99ـ  أثر اللسانيات ـ  (3)
، ينظر 6ص . 0976، سنة 077الشمعة، رللة ادلعرفة عدد : مقدمة يف نظرية األجناس األدبية: ـ ينظر (4)

 . 08ناس السردية، النص الروائي، برنار فاليط، األج
 . 25خلدون الشمعة، : ـ الشمس والعنقاء (5)
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  مػػف  نػػص كػػصف األدب (1)مػػف اال ّمػػصـ بمػػد  قػػدرة المبػػدمصت ممػػ  ّحقةػػؽ  زرااػػوص
متّحص  مف حقصوؽ ةّتوص  ا الةس مف  مػه نقػؿ األ ػةصً االمتوامػصت مػف ااقنوػص 

ال ػػػكؿ نظػػػصـ النىقػػػة بػػػةف )الطبةنػػػت  ال نصوةػػػة ال ػػػكؿ االماػػػماف مىقػػػة  دلةػػػة فػػػػ
لمّت ػػرة إال مػػف خػػىؿ ماقنوػػص فػػت الكممػػصت ابػػةف الرمػػاز ا ػػت ال ّكّ ػػب منصنةوػػص ا

  فمػػػػددب حقصوقػػػه التنةػػػػة ةنراػػػػوص لمقصةة ػػػػه الخصّػػػػة (2)(منظامػػػة ال ػػػػكؿ البنةػػػػصنت
لمّػػأ ةر اال ةتّػػرض  ف ة ػػةر إلػػ  حقػػصوؽ خصر ةػػة لوػػص ا اد ػػص النةػػصنت الح ػػت فػػت 
الطبةنػػػػة  ممةػػػػه ةكػػػػاف ال ػػػػكؿ  ػػػػا ممّقػػػػ  زصةػػػػصت الػػػػنص اا ػػػػصومه  م مػػػػ  ّقنةّػػػػه 

 .الم صنةة االداللةة
ابدزاً الكىـ مف ال ػكؿ اال ػنس األدبػت  ةوػـ الدرا ػة ػ مػف نصحةػة المنو ةػة ػ 
ّّػنةؼ نمػػاذج الدرا ػة الّطبةقػػت ا ػا القّػػة الّػافةة قبػػؿ اال ػّغراؽ فػػت فحػػص 
مّنوػػػص الحكػػػصوت ابنةّػػػه امكانصّوػػػص  ف مػػػة حص ػػػة لّحدةػػػد ال ػػػنس الػػػذ  ةنّمػػػت إلةػػػه 

ر باػػرارة ّػػأخةر الكػػىـ فػػت  ػػذ  المّػػاف الحكصوةػػة الّػػافةة  ممػػ   ف البصح ػػة ّ ػػن
الم ػػألة إلػػ  مػػص بنػػد التحػػص النقػػد  البنػػصوت لممّػػاف الػػذ  ة ػػّغرؽ فّػػاؿ الدرا ػػة 

ةّبػػو ّحّػػةؿ ّػػػارة مك تػػة ل ػػػمصت ( األ نػػػصس)كموػػص  بػػصفّراض  ف الحػػػدةث ممػػ  
النػػاع امكانصّػػه ا ن ػػصقه البنصوةػػة االوةكمةػػة  إال  نػػت ا ػػدت ّقدةمػػه  نػػص فػػت المػػدخؿ 

 :ااع منوص ك ر  دا  لد
ػػػػ  ف المػػػدخؿ مخّػػػص لّقػػػدةـ ّػػػارة مك تػػػة ل اابػػػت المػػػنوي امنطمقػػػصت أوالا 

الرؤةػػة النقدةػػة فػػت بنػػد ص النظػػر   ا ػػذا مػػف  ػػأنه ّموةػػد األرض  مػػصـ 
نقةة المصدة األ صس مف االخّىؼ فت  اةّوص  .التحص النقد   ّا

البنةػػا   مّىزمّػػصف فػػت المػػنوي ال ػػكىنت( ال ػػكؿ اال ػػنس)ػػػ إف مقػػالّت ثانيىىاا 
 .لنقد القّة

ػػػ إر ػػػصً   ػػػصس منو ػػت اااػػػل ّّ مػػػ  فةػػه ّػػػىحةة المػػػصدة المدرا ػػػة ثالثىىىاا 
 .لمبحث االمنصةنة

فدل     مد  ةمكف ااو الحػداد ال صمنػة المصننػة ػ ممػ  لغػة المنصطقػة ػ بػةف 
لننّوػػت إلػػ  ّقرةػػر ّّػػنةتت مػػف  ػػنس المػػّف الػػذ  ( القّػػة)انمػػط ( الحكصةػػة)نمػػط 

 ػػػة الحصلةػػػة  االمػػػةؿ فػػػت  ػػذ  الم ػػػألة ةحػػػدا الركػػػصب إلػػػ  مقّػػػرح ّ ػػّغؿ ممةػػػه الدرا
                                                        

 . 25ـ نفسو،  (1)
 .28ـ  27ـ نفسو،  (2)
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  حػػػةف ّػػنؼ األنمػػػصط األدبةػػػة الّ ػػنة بح ػػػب  ركػػػصف الر ػػػصلة (1)(خمػػداف ال ػػػمنة)
األدبةػػػة ال ى ػػػة المبػػػدع االمّمقػػػت بػػػةف الحاػػػار ااالحّ ػػػصب  ن ّػػػزئ مػػػف المخطػػػط 

 : األ نصس الّت ّ د  ف المّف الحكصوت الّافت مّحةر بةنوص
 

أركان الرسالة األدبية ى 
 األجناس

 القصيرة القصة الحكاية

 محّ ب حصار المبدع
 ّقر  ّّم   ا ّقر   المبدع
 قصرئ منترد  موار  ا قصرئ منترد المّمقت

 (.1)جدول رقم 

 . موقع أركان الرسالة األدبوة بني احلكاية والقصة القصرية

 
( حصاػػرا  )دع فةػػه  نػػؿ المبػػ( الحكصةػػة)المىحػػظ مػػف خػػىؿ ال ػػداؿ   ف نمػػط 

فػػػػت نظػػػػر ( الحكصةػػػػة)ةقػػػػص ممػػػػ  م ػػػػّمنةف  حصاػػػػرةف بمننػػػػ   ف ( حكػػػػااّت)   
 ا ( الػػػّىاة) ػػػااً ممػػػ  الم ػػػّا  االّر ػػػصلت ( ال ػػػتص ت) ػػػت فػػػت حػػػد ص ( ال ػػػمنة)
ص  امةصنػص  ( القراًة) مراةػة ( الحكصةػة)ا  ػد   مةػؿ إلػ   ف ّكػاف .     نػه حصاػر ّػّا

الّػت ( القّػة)المبدع فت نمػط ( احّ صب)س  تص ةص  بدلةؿ حاار المبدع مم  مك
مقةوػػص ةكػػػاف بػػػػ ( كّصبةػػص  )نمطػػػص  ( ال ػػػمنة)ةرا ػػص  ( القػػػراًة)بػػػدلةؿ احّ ػػػصب مبػػػدموص  ّا

إذف   ةػػف ةقػػو المػػّف الحكػػصوت الّػػافت اػػمف  ػػذا الّّػػنةؼ؟ . فقػػط ال بصال ػػّمصع
الػػػذ  اقتػػػتر ممةػػػه مػػػف نمػػػصذج مػػػف القّػػػص الّػػػافت ّنبػػػ  مػػػف  ف نػػػاع المػػػرا  

ً  مػػػػف القطػػػػب  ا ال ػػػػةخ إلػػػػ  المرةػػػػد  ا الّػػػػافت  ػػػػ ا نمػػػػط حكػػػػصوت  ػػػػتص ت ابّػػػػدا
الطصلػػػػب ةبّغػػػػت منػػػػه ّا ةػػػػه  خىقػػػػت امػػػػذ بت منػػػػةف خػػػػصص بصلمػػػػذ ب االطرةقػػػػة 
نػػػت      بّػػػػت فػػػت ّػػػةغة كّصبةػػػة   اقتػػػت ّػػػػةراّروص  الّػػػافةة   ػػػـ بنػػػد ذلػػػؾ داا

ارةػػة الم ػّمرة االمّغةػرة مػو كػؿ رااةػة  ػػتص ةة  فكصنػت الّػداةف  ػا آخػر مرحمػة  ّط
ػػمت إلةوػػص الحكصةػػة فػػت مراحموػػص ال ػػتص ةة  االّػػت بصلّػػداةف  ّػػبحت ذات ا ػػاد  ّا

                                                        
حبث يف جدلية األجناس : )بعنوان( الشمعة)مكانة الشعر يف الثقافة العربية ادلعاصرة، حبث للـ: ـ ينظر (1)

دينامية : ، وينظر011العريب احلديث ـ ، وناقشو توفيق الزيدي يف أثر اللسانيات يف النقد 9ـ ( األدبية
 . 029زلمد مفتاح، :النص
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 نػػص ن ػػد  ف الحكصةػػة الّػػافةة لػػـ ّّػػافر ممػػ  الننصّػػر ال ى ػػة . منػػةف  صبػػت محػػدد
   ( ال ػػػصرد)فػػػت ّّػػػنةته  فا ػػػد  نػػػص منّػػػرا  رابنػػػص   ػػػا ( ال ػػػمنة)الّػػػت اقّرحوػػػص 

كصوةػػة النوصوةػػة  فمػػص داـ النقػػد ةّنػػصاؿ الػػذ  ا ػػّقرت ممػػ  ةدةػػه ّػػارة الح( المػػداف)
بصلدرس ال كؿ الم صنت المػداالف ػ ا ػا األّػل منو ةػص  اةقػةـ ممةػه فحّػه  امنصةنّػه 

 مكػػػف  ف ..النقدةػػة االّحمةمةػػػة الػػةس  ّػػػالوص ال ػػػتص ةة الاػػصربة فػػػت  ذ ػػصف النػػػصس 
ةػة الػذ  لػـ ةػرؽ إلػ  ّقن( القّػة)نطموف إل  مدا المّف الحكػصوت الّػافت مػف نمػط 

القّػػػة القّػػػةرة الحدة ػػػة  لكنػػػه ةبقػػػ  من ػػػزا   دبةػػػص   ّقػػػف  ػػػصرد  اظةتّػػػت الّ ػػػ ةؿ 
 (. الّ كةؿ)  االّتناف (الّداةف)

م:مـمتؾقؽةماملـاػجماظغربقةمظدرادةماألدبماظعربيم4

ػػػ ةطػػرح المػػنوي ال ػػكىنت فػػت نقػػد القّػػة  قاػػةة  ػػور لوػػص المّ ػػةناف اػػد 
متصد ػص مػد  ّػىحةة المنػص ي .. ااخّّػمااالمنص ي الحدة ة االتكر الغربػت   را ػص 

الغربةػػػػػة لدرا ػػػػػة نػػػػػص مربػػػػػت ممػػػػػ  امّبػػػػػصر ذلػػػػػؾ االخػػػػػّىؼ ال ن ػػػػػت االقػػػػػامت 
ػػػص ة نػػػؿ ّنص ػػػب القاالػػػب مػػػو المػػػصدة المدرا ػػػة   مػػػرا  ة ػػػت  االحاػػػصر  االمغػػػا  مما

 ...االو نة إف لـ ةكف ّبنةة إةدةالا ةة مح ابة( الّ ااز)بػ
وص فم ػػتة النمػػـا المخّمتػػة  نااموػػص ا  ػػكصلوص بػػدًا    مػػة قنصمػػة  ػػصرت ممػػ   ػػدة

ا ػػت  ف طبةنػػة المااػػاع ّتػػػرض نػػاع المػػنوي المّبػػو فػػػت درا ػػّوص  الػػةس المػػػنوي 
  اة ػػرح (1) (طرةقػػة فػػت البحػػث  امبػػصدئ ّمّػػـز خىلػػه  امتػػص ةـ ّاظػػؼ فةػػه: ) ػػا 

 ػػػػت م مػػػػؿ مممةػػػػصت اال ػػػػّقراً ( الطرةقػػػػة)ال ػػػػصبر  األركػػػػصف ال ى ػػػػة لممػػػػنوي  فػػػػػ.د
( المبػػػصدئ) ػػػّنّصج االمقصرنػػػة الّػػػت ةقػػػـا بوػػػص البصحػػػث الخّبػػػصر مصدّػػػه النممةػػػة  اااال

 ممػػػة   ػػػس لوػػػص طػػػصبو  خىقػػػت مممػػػت منوػػػص الّػػػزاـ المااػػػامةة اامّبػػػصر النىقػػػصت 
فوػػت المنػػصنت الكمةػػة الّػػت ةػػّـ بوػػص ّحاةػػؿ مااػػاع ( المتػػص ةـ)ال ػػببةة ازةر ػػص   مػػص 

لةّػه فػت  حػداث مىقػصت ّنص ػبةة فػػت البحػث مػف مػصدة خػصـ  الةػة إلػ  كةػصف لػه منقا 
نظصمػػه ّ ػػّخمص منػػه آفصقػػه ّا مةصّػػه الداللةػػة االمتػػص ةـ ّّغةػػر مػػف نػػص إلػػ  آخػػر  
 مػػػػػص الطرةقػػػػػة االمبػػػػػصدئ  فوػػػػػت  اابػػػػػت مقمةػػػػػة منو ةػػػػػة ةّػػػػػمل ّطبةقوػػػػػص مػػػػػو كػػػػػؿ 
المااػػامصت ألنوػػػص ّخػػّص بنظػػػصـ الّتكةػػػر النقمػػت  الػػػذ  فػػت مكنّػػػه  ف ةػػػؤطر    

 . رفت كصفماااع امف    م رب من
                                                        

اآلن : نقد احلداثة: ، وينظر9ـ  8زلمد عابد اجلابري ـ .د: ـ العقل السياسي العريب زلدداتو وذبلياتو (1)
 . 215أنور معُت، : تورين، تر
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م:ادؿـؿاج

ّأ ة ػص  ممػػ  ذلػؾ  فػػدف المػنوي ال ػػكىنت البنةػا  بّكصمػػؿ طراحصّػه المّنامػػة  
ة ػػكؿ بصلن ػػبة لمااػػاع الدرا ػػة الحصلةػػة  طرةقػػة امبػػصدئ منو ةػػة لدرا ػػة المتػػص ةـ 
الّػػافةة الّػػػت مراػػػّوص  ا ّنراػػػت إلةوػػػص  نػػااع القّػػػص الّػػػافت اػػػمف المػػػدة 

ر مّ ػصزمةف بصل ػكؿ مػف األبنػصد الداللةػة االرمزةػة الزمنةة الّت ّأطر بوص البحػث زةػ
فػػػت الػػػنص الّػػػافت امنوػػػص  ن ػػػّؽ  ػػػا ر القةمػػػة الداللةػػػة الّػػػت ّت ػػػر بوػػػص الػػػنص 
الّافت منطمقةف مف قنصمة ّر   ف الكىـ الّػافت طػرح متػص ةمت مغػصةر بصلدر ػة 
األ ػػصس  ةّ ػػكؿ ممػػ   نمػػصط مخّمتػػة مػػف األداً مػػو ا ػػاد راح مػػف الّ ػػصبه ّ ػػر  

البنةاةػػػة ّ ػػػن  إلػػػ  ّحدةػػػد   ػػػكصؿ مّكػػػررة فػػػت )متصّػػػؿ نّػػػاص مّنػػػددة  فػػػػ فػػػت
الػةس  نػصؾ مػنوي  ك ػر مىومػة مػف البنةاةػة لمّحقػؽ مػف مػػد  ... األممػصؿ األدبةػة 

  ممةػػه ةمكػػف إة ػػصز الممةػػزات (1) (امّمػػصد األممػػصؿ المخّمتػػة ممػػ    ػػكصؿ مّ ػػصبوة
بػػػت القػػػدةـ فػػػت اا ػػػصرات الّػػػت ّتّػػػل مػػػف ّػػػىحةة البنةاةػػػة لدرا ػػػة الّػػػراث النر 

 :ا ّةة
 
 

ػػػ  ف البنةاةػػة نظػػصـ مػػف الػػرؤ  النظرةػػة مومّػػه الك ػػؼ مػػف البنػػصًات الّػػت أوالا 
فةػؤد   ػذا بػدار  ػ إلػ  )ةّمتّػؿ منوػص  ػا ر الػنص  اممػاد  التقػر   

ّنص ػػػب المػػػنوي فػػػت م ػػػصؿ ّحمةػػػؿ نّػػػاص  دبةػػػة لػػػـ ّتوػػػـ  ا   ػػػتً 
نص النربػػػت الّرا ػػػت لة ػػػت فمىومػػػة الن ػػػؽ البنةػػػا  لنقػػػد الػػػ... فوموػػػص

بػػػػدلةؿ ا ػػػػّنصد البنةاةػػػػة    ص ػػػػص  إلػػػػ  األدب .....  ](2)م ػػػػألة م ػػػػااوةة
  األمػػػػػر الػػػػػذ  ة نػػػػػؿ البنةاةػػػػػة ذات [ال ػػػػػنبت ااأل ػػػػػصطةر االخرافػػػػػصت

مّػػداقةة فػػت الّنصمػػؿ مػػو النّػػاص الّػػت ّ ػػكؿ إرث الػػذاكرة ال منةػػة 
 . لم ّمو مص

ووػص نحػا ّكصمػؿ الرؤةػة لمػنص األدبػت  ػ البنةاةة فػت مراحػؿ ّطار ػص ااّرقصثانياا 
إنمص ّحقؽ لوػص ذلػؾ بنػد ذلػؾ االحّكػصؾ الػذ  حػدث بػةف الّػراث النممػت 

                                                        
الفكر .  )023سالم ادلسدي ـ عبد ال: ،  ينظر قضية البنيوية50ـ بناء النص الًتاثي ـ فدوى مالطي ـ  (1)

 (. العريب وادلشروع البنيوي
 . 03فدوى مالطي ـ : ـ  بناء النص الًتاثي (2)
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الغربػػػػت  مػػػػو مظػػػػص ر حاػػػػصرةة ا قصفةػػػػة ل ػػػػناب  خػػػػر   خر ػػػػت بوػػػػص 
ػػصةص لوػػص مػػف ال ػػمالةة قػػدر مػػص فةوػػص منػػه النمػػؽ  مػػف  نػػص   البنةاةػػة بّا

النربػػػت  ممػػػ    ػػػصًت مىًمػػػة الػػػدرس البنةػػػا  لتحػػػص الّػػػراث األدبػػػت
 . (1)الرزـ مف االمّرااصت الك ةرة الما وة اد ص

ػػػػ ّأ ة ػػػص  ممػػػ  النقطّػػػةف ال ػػػصلتّةف  لػػػاحظ حتػػػصظ البنةاةػػػة ممػػػ   ػػػا ر ثالثىىىاا 
الػػػػػنص األدبػػػػػت مػػػػػف حةػػػػػث المتػػػػػص ةـ االػػػػػدالالت  قصومػػػػػص    مننػػػػػ   ػػػػػذا 

االمّبصر لم ػةصقصت الػى نّػةة التصممػة فػت بنػصً  ن ػصقه ّا ػكةؿ منمػصر  "
نت  فأممنػػػت البنةاةػػػة حاػػػار البةوػػػة مػػػصمى  مػػػؤ را  فػػػت الّػػػةصزة الم ػػػص

األدبةػػػة  لكػػػف الم ػػػكؿ ةكمػػػف فػػػت   ةومػػػص األالػػػ  بصلّقػػػدةـ منػػػد الدرا ػػػة 
الّحمةػػؿ ةبّػػدئ )؟ ا بػػصفّراض ...الّحمةمةػػة؟ ال ػػكؿ  ـ  ػػةصقه الػػى نّػػت

بػػػػصلنص نت ػػػػه ةمكػػػػف بصلّػػػػصلت  ف نّنػػػػصاؿ م ػػػػألة مىقػػػػة الػػػػنص ببةوّػػػػه 
 .(2)(النمؿ األدبت ةنقب ّحمةؿ النص نت هبمنن   ف  ةصؽ 

مػػف خػػىؿ مػػص  ػػبؽ  إف النمػػؿ البنةػػا  فػػت رؤةّػػه ال ػػكىنةة  قػػصوـ ممػػ  ن ػػؽ 
ّكصممت ّنوض الدرا ة الاظصوتةة بّحمةؿ المّ صبه فػت األحػداث االاقػصوو  امػف  وػة 
 خػػر  فػػصلّرابط بػػةف ال ػػكؿ االاظةتػػة لػػةس مصراػػص  اال ّن ػػتص  فػػةمكف درا ػػة ال ػػكؿ 

م ػػّا  آخػػر  ػػا م ػػّا  المغػػة  ابصلنّة ػػة فػػدف درا ػػة األ ػػكصؿ ّ ػػمل بمنرفػػة فػػت 
اا ػّ مصمص  ل ممػػة الخّػصوص االممةػػزات الّػت ااػػطمو بوػػص . (3)(النىقػصت الاظةتةػػة

الػػدرس البنةػػا   ّ نػػؿ مػػف الممكػػف ّبةوػػة المػػنوي الغربػػت اةّ ػػو ال ػػّةنصبوص الػػةس 
بةػػر مػػف الماػػصمةف الحقةقةػػة النكػػس ألف الوػػدؼ  ػػا  نػػؿ المػػنوي قػػصدرا  ممػػ  الّن

 . الّت  ت  قرب ّّارا  إل  قّد المؤلؼ انةّه
 
 

 

                                                        
 .، وما بعدىا04، وىي ستة مراجع، ينظر بناء النص الًتاثي ـ (فدوى مالطي)ـ  أوجزت أمهها  (1)
 . 4، 0978ـ سنة  3سامية أمحد، األقالم، عدد: التحليل البنيوي للسرد: ، وينظر7ـ نفسو ـ  (2)
، ومدخل 70شولز، : ، وينظر  عناصر القصة20أمحد ادلديٍت ـ : ـ يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد (3)

 . 015إىل مناىج النقد األديب ـ 
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 مكونات البنية السردية 
 للقصة الصوفية

 

 ـ  نماط القصة الصوفية
 

 .بنةة اال ّوىؿ فت القّص الّافت: ى المبحث األول
 .ػ اال ّوىؿ فت القّص الّافت الذاّت 0
 .ػ ّةغ اال ّوىؿ 2
 .ػ اال ّوىؿ فت القّص الّافت المااامت 3
 .ػ بنةة اال ّوىؿ  فت القّص اال ّر صمت 4
 . نصوةة الراا  االمرا  له: ى المبحث الثاني

 .ػ الراا  ا المرا  له فت القّص الذاّت 0
 .القّة االحكصةة      

 .ػ المؤلؼ االراا  2
تصّوـ 3  .ػ  نااع الرااة ّا
 .ػ فت القّص المااامت 4
 .ػ فت القّص اال ّر صمت 5
 .بنةة المرا  الّافت: ى المبحث الثالث

 . ػ ا ّر صع األحداث اا ّبصقوص 0
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 مكونات البنية الدردية
 

م:تورؽة

لكت مص ّّحّؿ ّػارة  مةػة  مػف  ةكػؿ البنػصً ال ػرد  لمنظامػة حكصوةػة مػص  
بػػدًا  مػػف البػد مػػف  ف ةػّـ ذلػػؾ مػف خػػىؿ البحػػث فػت مكانػػصت  ػذا الوةكػػؿ البنػصوت  

ػػاال  إلػػ  بنػػص  الحكصوةػػة  فصلوةكػػؿ ال ػػرد  قػػصوـ ممػػ  بنةػػة خطػػصب  مّانػػه الحكصوةػػة ّا
ّوي امقّػػػػػاد ةّػػػػػاافر ممػػػػػ   ركػػػػػصف الخطػػػػػصب األدبػػػػػت ال ى ػػػػػة األ ػػػػػصس  ػػػػػ  ػػػػػرد  مرنو

صطػب ػ الخطػػصب ػ المخصطوػػب) ال ػردةة ّبحػػث فػػت مكانػػصت )  مػف  نػػص كصنػػت (المخ 
را  إلةػػػه  الػػػوف كصنػػػت بنةػػػة الخطػػػصب البنةػػػة ال ػػػردةة لمخطػػػصب مػػػف راا  امػػػرا  امػػػ

 ف ال ػػردةة  ػػت النمػػـ : ال ػػرد  ن ػػة ص  قاامػػه ّتصمػػؿ ّمػػؾ المكانػػصت   مكػػف الّأكةػػد
ً  اداللػػة   فػى ّّ ػػكؿ البنةػػة (1) (الػذ  ةرنونػػ  بمظػص ر الخطػػصب ال ػػرد     ػمابص  ابنػػص

ال ػػػػردةة لمن ػػػػز حكػػػػصوت مػػػػص إال بّاػػػػصفر الننصّػػػػر المكانػػػػة ال ى ػػػػة  ا الدرا ػػػػصت 
  حّػػػػ  (مارافالا ةػػػص الخرافػػػة)فػػػت مّػػػػنته ( فىدةمةػػػػر بػػػراب)ل ػػػردةة بػػػدًا  مػػػف ا
ّػػصحب المّػػنؼ الػػذ  ّأّػػؿ ممػػ  ةدةػػه متوػػـا ال ػػرد احػػداد  (  ةػػرار  ةنةػػت)

  إنمػص منةػت بوػذ  الننصّػر ػ ا الّوػص اال ّمػصـ (خطػصب ال ػرد)المنو ةة ااا راوةػة  
ل ػة  بػةف ممنػف  فػت ّقّػت الذ  ّ ّحؽ  مم  اخّىؼ ّا وصّوـ فت النظر االمنص

ال صنب   الاظةتت االداللت فت ال رد  بةف منونػت بمظػص ر الخطػصب الم ػصنت  ابػةف 
اال نةف  مة رؤةة ّافةقةة ّؤمف بّتصمؿ ال ػصنبةف اان ػ صمومص لّحّػةؿ  بنػصد الّ  ػد 

ال ّّحػدد فقػط )اابدامت لمّةغ الّنبةرةة االماصمةف البىزةة اال ػةمةصوةة  فصلقّػة 

                                                        
معجم : ، والعلم الذي موضوعو البٌت السردية ىو علم السرد، ينظر9عبد اهلل إبراىيم ـ : ـ السردية العربية (1)

 . 09سعيد يقطُت ـ : ، وربليل اخلطاب الروائي000سعيد علوش ـ : دبية احلديثةادلصطلحات األ
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  مػف  نػص (1)(انوص الكف  ةاص  بصل كؿ االطرةقة الّػت ةقػدـ بوػص ذلػؾ الماػمافبمام
لممػػصدة األدبةػػة  فوػػا الطرةقػػة الّػػت ّقػػدـ بوػػص القّػػة المحكةػػة ( ال ػػكؿ)بػػرزت   مةػػة 

 (2)(ا ػػا م مػػاع مػػص ةخّػػصر  الػػراا  مػػف ا ػػصوؿ احةػػؿ لكػػت ّقػػدـ القّػػة لممػػرا  لػػه
 ا  دبػػت  اال ةمكػػف فحػػص  فصل ػػكؿ االماػػماف  مػػص   ػػس بنةػػة    خطػػصب  ػػرد 

بنػػص  الزمنةػػة االمكصنةػػة اال خّػػةة اال ػػةمةصوةة   مػػصلـ ةػػّـ ّبةػػصف األ ػػس الّػػت قصمػػت 
ػػتوص ا ػػادا  ل ػػصنةص  ظوػػرت   ػػكصله األ ػػمابةة ااألداوةػػة فػػت  ممةوػػص اا ػػّندت إلةوػػص بّا
خػػػىؿ  ن ػػػػصؽ  ػػػػردةة منةنػػػة ةخّصر ػػػػص ال ػػػػصرد ممػػػػ  افػػػؽ مقّػػػػدةة ّحقػػػػؽ   ػػػػدافوص 

 .لمر اةاال ّقبصلةة ا
ذ ّّحرؾ الدرا ة الحصلةة ممػ  افػؽ  ػذ  الرؤةػة الّكصممةػة فػت محصالػة فحػص  اا 
المن ػػػز الحكػػػصوت الّػػػافت فػػػت النّػػػر النبص ػػػت  البػػػد مػػػف ا ػػػّةتصً  ػػػصنبت ال ػػػرد 

ػػةة الّػػت ةّػػافر ممةوػػص المػػّف الحكػػصوت : المومػػةف الم ػػصنت االػػداللت  اذلػػؾ لمخّّا
ػػته من ػػزا   دبةػػص  ّػػاافرت فةػػه م اال ّمػػصمت االتكػػر  "نصّػػر االّّػػصؿ الّػػافت بّا

ا ػةصقصت ال قصفػػة النربةػة الّػػت ةّمػص   فةوػػص األدةػب مػػو الم مػاع   اكػػذلؾ  ػا زةػػر 
خمػا مػف الننصّػػر ال مصلةػة الّأ ةرةػػة االّػت ةقػػؼ فةوػص دار المّمقػػت اا ػّقبصله لمػػنص 
مؾ حقةقة ّػافر ممةوػص التػف القّّػت منػد النػرب   محارا  مومص  فت إبداع النص  ّا

األاؿ ا ّمػصمت اال ػصنت  مػصلت  ا ػذ  خصّػةة ةنتػرد بوػص : )وا ةقـا مم    ص ػةةفف
القػػص مػػف بػػةف   نػػصس األدب  الػػوف كػػصف ّمةةػػز اال ّمػػصمت مػػف ال مػػصلت  اػػربص  
مػػف الم ػػػّحةؿ  اكػػػذلؾ مػػػف الم ػػػّحةؿ   ف ةنتػػػرد ال مػػػصلت بػػػصلقص ّمصمػػػص  كمػػػص مػػػف 

  فػػى ةمكػػف القػػاؿ مػػ ى   ممػػ  (3)(زةػػر المنقػػاؿ  ف ةنتػػرد اال ّمػػصمت بػػه اةظػػؿ فنػػص  
( منبػرا  )القص الّافت  ف الغصةة  ةمنت مم  ال كؿ  حّ  ّػصر ال ػكؿ الّنبةػر  

زصةػػة امظةػػة  ا  خىقةػػة  ننػػـ  إف الوػػدؼ ااقنػػصمت منّػػر موػػـ ( اةّػػصؿ)فقػػط 
ػػػؼ األخةػػػر محصالػػػة لاػػػبط الػػػى مّنػػػص ت  التكػػػرة )ا  ػػػصس فػػػت القػػػاؿ الّػػػافت بّا

ال لمػػػػص ...(  ػػػػصلةب  دبةػػػػة  ػػػنر  قػػػػص   خبػػػػصر) فػػػػت ّػػػػةغ مّنص ةػػػة( الّػػػافةة   اا 
احّصج الّافت إل  ّ طةر ّ ربّه الّافةة فػت  ػذا المّنػدد مػف األ ػكصؿ األدبةػة  

 ػػت فنػػؿ اخّةػػصر الخػػط ( األدةػػب)  فمحصالػػة الّػػافت ...اكػػصف اكّتػػ  ب ػػكؿ ااحػػد
مػػة   مة(   ػكصؿ)الػداللت المػراد ّا ةوػه إلػػ  المّمقػت مػف خػىؿ زج  ػػذ  الداللػة فػت 

                                                        
 . 46ـ بنية النص السردي، محيد حلمداين ـ  (1)
 .46ـ نفسو ـ  (2)
 .000ـ  001زلمد فكري اجلزار ـ : ـ العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب  (3)
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 ػػػذا االخّةػػػصر مػػػف اػػػمف المّنػػػدد  ة ػػػخص قةمػػػة   ػػػمابةة  ا ػػػؿ ةقػػػـا األ ػػػماب 
   مػػػص مػػػد الخطػػػصب األدبػػػت ّػػػةغة (1)األدبػػػت إال ممػػػ  االخّةػػػصر االّازةػػػو ااالّ ػػػصع
االننكػصس )الّػت ّنتػت متوػـا ( زالػدمصف) دبةة لنقؿ الااقػو فوػذا فوػـ محػرؼ لنظرةػة 

ةوػػّـ بػصلنص بنةػػة  مّكصممػػة   ػػكى  ( مصفزالػػد)لمااقػػو فػػت الماػػماف األدبػت  فػػػ( ا لػت
  إذف (2)(البنةاةػػة الّكاةنةػػة)اماػػمانص  بػػصلمتوـا البنةػػا  ممػػص  نمػػه ة ػػمت اّ ص ػػه بػػػ

النمػػؿ األدبػػت ةنظػػر إلةػػه نقػػدةص  مػػف منظػػصر ا ػػّةتصً  مةػػو محػػددات الػػنص اباام ػػه 
... ّػصرةخاكذلؾ اننكص صّه ّا مةصّه  اال ةّحاؿ النصقد إلػ  مػصلـ ا ّمػصع  ا نتػس  ا 

ّأ ة ص  مم  ذلؾ  فدف فحص القّة الّافةة البػد  ف ة ػّامب م مػؿ  ػذ  الػرؤ  
لكانوػػص  رةػػة ب صنبوػػص الػػداللت فاػػى  مػػف ّناموػػص فػػت األ ػػكصؿ االّػػةغ ااأل ػػصلةب  
اقبػػؿ ذلػػؾ ن ػػد حص ػػة إلػػ  ّّػػنةؼ  نمػػصط القّػػة الّػػافةة  لحاػػار دااع نّػػةة 

ة ةرا  لمتحػص المنو ػت البػد ا ف بدت لمبصح ة القّة الّافةة لة ت نمطص  ااح دا  ّا
ّكاف المػصدة المدرا ػة ممػ  قػدر منص ػب مػف الػّىـؤ لكػت ّناػل ال ػبؿ لّ ػخةص 

 .خّصوص الناع

م:أمناطماظؼصةماظصوصقة

ّافر المن ز الحكصوت الّافت ممػ  ّنػاع فػت الرؤةػة  افنةػة فػت الطػرح  لػذلؾ 
حم ةمػػه ممػػ  افػػؽ المػػنوي ا ػػدت اػػرارة  ف نّػػنؼ  ػػذا المن ػػز ّموةػػدا  لدرا ػػّه ّا

المخّػػصر  الػػاال  ػػذا الّّػػنةؼ الكّ ػػب البحػػث ّػػتة ااممػػصـ الّػػت ال ّّ ػػصاؽ مػػو 
 .النظر النممت الما ؽ الذ  ّنمصز به مف  اا ص

ه   ػّا بنصً مم  ذلؾ  بدت القّة الّافةة مؤ  ة فت اًا ماقػو الػراا  ّا
 :مم  نمطةف

البطػػؿ االػػراا  مػػرا  بم ػػصف البطػػؿ نت ػػه مػػف نت ػػه فوػػا : ػ قّػػص ذاّػػت 0
منػػص    ا مػػرا  مػػف  ػػةاخ البطػػؿ ةكػػاف الػػراا  فةػػه  ػػص دا  ممػػ  حػػدث  ا 

ػػػدخؿ اػػػمف   م ػػػصركص  فةػػػه  ا مخبػػػرا  مػػػف ماػػػمانه قّػػػص ( الػػػذاّت)ّا
الّػػػت   ػػػد  نوػػػص ممػػػ  كانوػػػص ّ ػػػمؿ فنػػػى  خصرقػػػص  إال  نوػػػص ذات ( الكرامػػػصت)

                                                        
ـ 44معايَت ربليل األسلوب، ميخائيل ريفاتَت ـ ، و 82ـ  71األسلوبية واألسلوب ـ ادلسدي : ـ  ينظر (1)

 .86ـ  83توفيق الزيدي ـ : ، وأثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث54
، وما بعدىا، والنقد 55غولدمان وآخرون ـ : ، البنيوية التكوينية والنقد األديب046ـ أثر اللسانيات ـ  (2)

 .60ـ  45الروائي واأليديولوجيا، محيد حلمداين 
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 .طصبو فرد  ذاّت  ا منقاال  مف ذاات
ةوػص راا  متػصرؽ لمراةػه ّمصمػص   فوػا ةّػؼ قّػص ةرا : ػ قّص مااػامت 2

 .اة رد اة ّخمص الحكمة
 ـ بدا لنص نمط آخػر مػف القّػص الػراا  فةػه إمػص ةخبػر مػف نت ػه  ا ةػر   

فػػت ( الىامػػت)لغةػػر   ا ةخبػػر مػػف رؤةػػة زةػػر  لغةػػر   لحػػدث ةخمقػػه مػػصلـ 
األحػػػػػىـ االػػػػػرؤ  االمنصمػػػػػصت مػػػػػص كػػػػػصف منوػػػػػص ةخػػػػػص األحػػػػػداث المصاػػػػػةة 

ألحداث الم ػّقبمةة ذات ال ػمة الّنبؤةػة مػف خػىؿ رؤةّوػص فػت لإلن صف  ـ ا
المنصمصت  انظػرا  لكانوػص ّ ػغؿ حةػزا  مومػص  مػف المن ػز الحكػصوت الّػافت  
افر ػػص ممػػ  ّقنةػػصت القػػص األدبػػت   مكػػف إاػػصفّوص نمطػػص   صل ػػص  مقّػػرحةف  ّا

 .له ّ مةة
ا ػػا قّػػص ّػػافت ّخةمػػت ةقػػـا ممػػ  ا ػػّر صع : ػ قّػػص ا ػػّر صمت 3

ث  ػػػرت ّتصّػػةموص فػػػت مػػػصلـ الػػرؤ  ااألحػػػىـ ل ػػخاص ا فكػػػصر لوػػػص  حػػدا
 . (1)ّ  داّوص فت مصلـ الحس

 ػػذ  األنمػػصط الحكصوةػػة ال ى ػػة  ػػّغطت نمصذ وػػص الّطبةقةػػة رقنػػة البحػػث اممػػ  
افػػؽ مػػص ةّ مػػػ  فػػت مةنصّوػػص  ةػػػّـ فحػػص القّػػة الّػػػافةة بنصوةػػص   انظػػرا  لاػػػخصمة 

نامػػػهالمن ػػػز الحكػػػصوت الّػػػافت ا ػػػنّه ا راوػػػه  امّمػػػد البحػػػث ممػػػ  منّػػػر ... ّا
انّقصً النمصذج األدبةة المّمةزة الّت ّطػرح التكػر الّػافت  اال   ػـ  مصلوػص فػت ال ػكؿ 
ااأل ػماب  ااألداً  مػف داف إزتػصؿ ال صنػػب الكمػت الػذ   ة ػػصر إلةػه فػت الوػػاامش 
 المرفقػة بمبصحػث الر ػصلة الّػػت ّ ػةر إلػ  ا ػػاد الظػص رة فػت نمصذ وػػص الّػت لػـ ةّ ػػف
لمبصح ػة اال ّ ػػوصد بوػػص  مةنػػص  ألف ّمػػؾ  زصةػػة ةّنػػذر ممػػ   ػػذ  الدرا ػػة المّاااػػنة 

 . ا ّةتصؤ ص
 

 

                                                        
: ـ ادلنامات والرؤى ىي أحد ادلنافذ للتجربة الصوفية وطريقتها يف الوصول  إىل ما ال يدركو احلس، ينظر (1)

فائز طو عمر وىو .،  وىناك تقسيم آخر اقًتحو د211ـ  099ادلعرفة الصوفية، ناجي حسُت جودة ـ 
 . 65النثر الصويف ـ : حكاية واقعية، وخارقة، وفنية موضوعية، ينظر
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 المبحث األول
 بنية االدتهالل في القصص الصوفي

 
 

فػػت القّػػة  منّػػرا  لػػه ّػػأ ةر  الػػذ  ةّػػازع ممػػ  ( اال ػػّوىؿ)ّقػػؼ مااػػامة 
ّػصدرة ( مراةػص  )دبػت ر ػصلة نت ت ا ػّقبصلت  ممػ  امّبػصر القػص األ: األاؿ: مدارةف

مراةػص  لػه  ا ػذ   ػت  ركػصف الر ػصلة األدبةػة فمػف ( م ّقبى  )قصّدة ( راا  )مف مر ؿ 
مػػػف خػػػىؿ  ركػػػصف )منظػػػار االّّػػػصؿ ةّحػػػّـ النظػػػر إلػػػ   دبةػػػة القػػػص  ا  ػػػنرةّه 

ابػػةف كػػؿ مػػف المر ػػؿ االم ػػّقبؿ  ػػةصؽ م ػػّرؾ ّقػػو الر ػػصلة ممػػ  م ػػصفة ( الر ػػصلة
آلةػػصت ّحاةمةػػة مػػف ال ػػةصؽ إلػػ  المر ػػمة فةمػػص ةخػػص المر ػػؿ  منػػه  الم ػػصفة ّ ػػغؿ

 . (1) (إبدامةص   امف المر مة إل  النص  مبر ال ةصؽ فةمص ةخص الم ّقبؿ ّأاةمةص  
ااحه الخطصطة ا ّةة   ّا

 
مف خىؿ  ذا  ّبػرز   مةػة اال ػّوىؿ ادار  فػت ال ػذب  ااال ػّقطصب المػذةف 

دراكه اذاقه ةمصر ومص ّأ ةرا    .فت ذات المّمقت اامةه اا 
بنةػػػػا    ػػػػمابت  ةّم ػػػػؿ فػػػػت البنػػػػد البػػػػؤر  الػػػػذ  ةػػػػنوض بػػػػه : المػػػػدار ال ػػػػصنت

اال ّوىؿ فت إاصًة دالالت القّة اماػصمةنوص ا ػةصقصّوص امػص  ػةأّت مػف  حػداث 

                                                        
 . 000العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب ـ   ـ (1)
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امػػػص  ػػػػّكاف ممةػػػه الاظػػػػصوؼ الروة ػػػػة فػػػت القّػػػػة  كمػػػػص ةبػػػةف اال ػػػػّوىؿ منّػػػػر 
ت منّػر ص  الحػد ت األ ػصس  زمنػت ّبّػدئ بد ػصرة لتظةػة زمنةػة الّغمةب فصلقّة الّ

مممةػة ّحمةػؿ الػنص (  ةنػت)أل ؿ  ذا  نؿ . اكذلؾ إذا كصنت مكصنةة  ا  خّةة
ة  البد  ف ّنطمؽ م ّامبة  ى ة  بنصد  ت  : القّّت  ا الحكصوةة المقّّا

ّنمػؽ    ّمة األحداث الّت ّدار فت إطصر زمنت امكػصنت مػص ػ ا : أ ى الحكاية
 .ب خّةصت مف ن ي خةصؿ ال صرد ّدخؿ فت ّحمةؿ الاظصوؼ

ا ػػت النممةػػة الّػػت ةقػػـا بوػػص ال ػػصرد  ا الحػػصكت  ا الػػراا  اةنػػّي : ب ى السىىرد
القّّػػػػت ( الخطػػػػصب)منوػػػػص الػػػػنص القّّػػػػت الم ػػػػّمؿ ممػػػػ  المتػػػػظ 

 . االحكصةة
ا ػػا الننصّػػر المغاةػػة الّػػت ة ػػّنمموص (: الىىنص)ج ى الخطىىاب القصصىىي أو 

 .(1)ماردا  حكصةّه فت ّمبوص ال صرد
ف مػػة مىقػػة قصومػػة بػػةف الحكصةػػة الّػػت ّ ػػرد ص نّػػص  االحكصةػػة المراةػػة   ا بػػةف 

بػصط القػاؿ . (2)مص ةطمؽ ممةه اخّّصرا  الخطصب ال رد   ا الحكصةػة مػف  نػص كػصف اّر
قاػػػةة ّىزمةػػػة اػػػرار  ّاافر ػػػص فػػػت مممةػػػة ( طرةقػػػة القػػػاؿ  ا الحكػػػت)بػػػػ( الحكػػػت)

قدةص  اال  ػةمص إننػص  ػن د  ف  ػذ  القاػةة الّىزمةػة  ػةكاف لوػص األ ػر ّحمةؿ القّة ن
ال صرد فت ال رد حةف ّػدرس طراوػؽ ال ػرد اآلةصّػه ( ا وصت نظر)التصمؿ فت ّا ةه 

فػػػت مبصحػػػث الر ػػػصلة القصبمػػػة  إذف كػػػؿ متّػػػؿ مػػػف متصّػػػؿ البنػػػصً الوةكمػػػت لمقّػػػة 
 ػػػّقراً دار ا  مةػػػة كػػػؿ ةػػػافر قةمػػػة بنصوةػػػة مومػػػة ا مػػػصلت قةمػػػة النمػػػؿ األدبػػػت اا

ت  كموص فت فوـ النمؿ األدبت بأكممه  .متّؿ ّّؤ
متّػػػى  مومػػػص  مػػػف متصّػػػؿ الخطػػػصب القّّػػػت  ( اال ػػػّوىؿ)ةػػػأّت متّػػػؿ 

لوص   مةػة ّ ػّأ ر بصلمحظػة الحص ػمة الّػت ةنتػؾ فةوػص الّػراع بػةف ( النوصةة)فكمص  ف 
ل ػةصؽ اال ّمػصمت البنةة ال كمةة مف  صنب  ابنةػة المااػاع الّػت ّػننكس خػااص ا

ابمػػػص ّحممػػػه الخصّمػػػة مػػػف منصّػػػر إ ػػػصرة ّخةمةػػػة  لممّمقػػػت  (3)فةػػػه مػػػف  صنػػػب آخػػػر
حّةؿ الغصةة   ػذا فاػى  مػف النوصةػصت  حّةؿ مّنة االكّ صؼ اانتراج األزمة ّا ّا

ماػػماف )المتّاحػػة ا ػػت ّتػػّل  فقػػص  مّ ػػددا  لىحّمػػصالت االّػػدمةـ المّكػػرر لمظػػص رة 
                                                        

، ومدخل إىل 05ـ  04جينيت ـ : ، عودة إىل خطاب احلكاية41جينيت ـ : خطاب احلكاية: ـ ينظر (1)
 .74ـ 73نظرية القصة ـ 

 . 322صالح فضل ـ : بالغة اخلطاب وعلم النص: ـ ينظر (2)
 . 443نظرية البنائية، صالح فضل ـ : ـ ينظر (3)
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 مػػب انّبػػػص  )اظةتػػػة .   مةػػة منتػػػردة مػػف نصحةػػػة ّأدةّػػه كػػصف لى ػػػّوىؿ(... القّػػة
القػػػػػصرئ  ا ال ػػػػػصمو  ا الم ػػػػػص د ا ػػػػػد  إلػػػػػ  المااػػػػػاع  فباػػػػػةصع انّبص ػػػػػه ّاػػػػػةو 

قمةػػػدا  مػػػص  الػػػه بنػػػد )مػػػف القػػػص  فصال ػػػّوىؿ ةحمػػػؿ .  (1)(الغصةػػػة اػػػمنص  ّصرةخةػػػص  ّا
 ذلػػػؾ   مػػػراؼ بنػػػػصً اطرةقػػػة قػػػػاؿ  اقػػػد ةكػػػػاف  قػػػرب فػػػػت حػػػصالت مػػػػص  إلػػػ  المبػػػػد  

  اك ةػػرة  ػػت إ ػػصرات القػػدمصً البىزةػػةف االنقػػصد (2)(ال ػػتص ت فػػت القػػاؿ افػػت النمػػؿ
االطاالػو  اكػصف  ك ػر ا ػّغصلوـ ممػ  قػاة الّػأ ةر  (3)النرب إل  اال ّمػصـ بصالبّػداًات

دالوػػؿ (   ػػصمة بػػف منقػػذ)النت ػػت الّػػت ّػػنوض بوػػص االبّػػداًات ال ةػػدة الوػػذا مػػد ص 
  امّػ  مػص ّا ػه النظػر (4)(اًات فدنوػص دالوػؿ البةػصف ح ػناا االبّػد)البةصف حةػث قػصؿ 

إلػػػػ  الػػػػػنص األدبػػػػػت ممػػػػػ   نػػػػػه احػػػػػدة ن ػػػػػة ةة مّرابطػػػػػة ّّنص ػػػػػب فةوػػػػػص النىقػػػػػصت  
 مكػػف ... الناػػاةة لّكػػاف كػػى  ماحػػدا  ة ػػد بناػػه بناػػص  اةػػؤاؿ بناػػه إلػػ  بنػػض

 ف نػػػػدرؾ القةمػػػػة الّػػػػت ةػػػػنوض بوػػػػص اال ػػػػّوىؿ فػػػػت ااةػػػػذاف االّممػػػػةل بصلقصبػػػػؿ مػػػػف 
ً  ممػػ  ذلػػؾ  بػػدت اػػرارة ا ػػّمصؿ اال ػػّوىؿ مػػف نصحةػػة الاظػػ صوؼ ااألحػػداث  بنػػص

 ػػػراً الكممػػػة  ا )بنةّػػػه الداخمةػػػة ممػػػ   ممػػػة مظػػػص ر امقامػػػصت  ةقػػػؼ فػػػت مقػػػدمّوص 
الّػارة اقصبمةػة إ ػػصرة الّأاةػؿ االّػػدامت  فػصلنص  لػةس  مػػى  مّراّػتة ةقالوػػص راا   ا 

نمػػص  ػػا ن ػػةي ةػػّربط بصلبداةػػة اال ػػّو    (5) (ىلةة بخةػػاط ممّػػدة م ػػداد إلةوػػصمػػّكمـ  اا 
مػػػف  نػػػص  كػػػصف اال ػػػّوىؿ  م ػػػبصرا  مومػػػص  لّ ػػػخةص برامػػػة الػػػراا   ا األدةػػػب فػػػت 
إن ػػصز ا ػػّوىؿ قػػا  الا ػػة ة بمتصّػػؿ الػػنص مػػف خػػىؿ بنةّػػه ال ػػردةة الّػػت ةقػػؼ 
منوػص فنػػؿ الزمػصف االمكػػصف اال ػخاص  مكانػػصت   ص ػص  لبنةػػة    نػص  ػػرد   فمػػف 

الحر االمّمكف داخؿ  ػذ  المكانػصت   مكػف إن ػصز ّ ػكةىت   ػمابةة  خىؿ الّحرؾ
 .(6)مّطارة ّ كؿ بم مموص فنةة الخطصب األدبت بأكممه

إف الّطػار الحصّػؿ فػت بنةػة اال ػػّوىؿ القّّػت فػت النّػر الحػدةث  فػػت 
م ػػصؿ القّػػػة االرااةػػػة  ااحػػػدة مػػػف   ػػػـ  ػػػمصت التػػػف الرااوػػػت االقّّػػػت الحػػػدةث 

وػػؿ لّقنةػػصت الكّصبػػة الرااوةػػة ا لحدة ػػة  اقػػد ال ةنطبػػؽ األمػػر نت ػػه بتنػػؿ الّطػػار الوص
مػػو القّػػص الّرا ػػت ب ػػبب احّكصمػػه إلػػ  االّر صلةػػة اال ػػتص ةة الّػػت ّػػا ز الحػػدث 

                                                        
 . 22ـ االستهالل فن البدايات يف النص األديب ـ  (1)
 . 20ـ نفسو ـ  (2)
 . 21، عيار الشعر ـ ابن طباطبا ـ 025ـ  0اجلاحظ ـ : البيان والتبيُت: ـ ينظر (3)
 . 285تح ـ زلمد أمحد بدوي، وحامد عبد احلميد ـ : ـ البديع يف نقد الشعر (4)
 . 30ـ االستهالل فن البدايات ـ  (5)
 . 30نفسو، : ينظرـ  (6)
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ننػػ  بصلاظػػصوؼ  ك ػر مػػف ّ ػػكةؿ  كػت ّّػػؿ إلػػ  ا ػّخىص الحكمػػة مػػف القػص  ّا
ة حػدث فقػط لغة ماحةة ذات ّقنةصت خصّة  ا ذا ال ةننت  ف القّة الّافةة قّػ

( مػػصذا)ااةّػػصؿ بمقػػدار مرامػػصة ( كةتةػػة)إنمػػص ة ػػّمؿ نظصموػػص النىمػػت ممػػ  مرامػػصة 
ػػؿ لممّمقػػت  فصلنىقػػة بػػةف  مىقػػة ا ادةػػة مّكصممػػة ال ّظوػػر ( مػػصذا)االػػػ( الكةػػؼ)ةّا

منػػةف ةخّػػصر  األدةػػب لوػػص ممػػى  بوػػذا الّكصمػػؿ فػػدف احػػّىؿ (  ػػكؿ)إال فػػت ( المػػصدة)
ةزا  فػت بنةػة القّػة الّػافةة داال  ممػ  الاظةتػة الّػت ةػنوض ماقنص  مّم( اال ّوىؿ)

بوػػص فػػت مممةػػة ال ػػرد فوػػا ةحمػػؿ مؤ ػػرات ّنبػػ  ممػػص  ػػةكاف اكةػػؼ ةكػػاف داخػػؿ 
الػػػنص نت ػػػػه  امؤ ػػػرات  خػػػػر  ةػػػػدرؾ منوػػػص القػػػػصرئ كةتةػػػػة بنػػػصً الػػػػنص  فص ػػػػّغصؿ 
 اال ػػّوىؿ ممػػ   ػػػذ  المؤ ػػرات ةمنحػػه قةمػػػة نّػػةة اداللةػػة مومػػػة ة نمػػه ركنػػػص  ال

التقػرة )ةمكف اال ّغنصً مف اظةتّه المؤداة فػت   ػد الػنص القّّػت الوػذا كصنػت 
األالػػ  بػػصلطبو ّنطػػا  ممػػ    مةػػة كبةػػرة ا ػػذ   ػػت النقطػػة الّػػت ّأ ػػر منػػد القػػصرئ 

بحكػػـ مػص ّػػاحت بػػه المقدمػػة اال ػّوىلةة  ا إةقػػصظ لممكػػة ا لّاقػػو  (1)(ّتقػد  إلػػ  األبػػد
 . االحدس بػ القصبؿ مف األحداث

 ػػػّوىؿ مػػػّربط اّربصطػػػص  ا ةقػػػص  بمكانػػػصت البنةػػػة ال ػػػردةة  األخػػػر  لمقّػػػة  ااال
اخصّة منّر  الزمصف االمكصف  الوػذا فػدف كصنػت بنةػة الػنص مكصنةػة  ر ةػت ّتػاؽ 
ذا كصنػػػت زمصنةػػة  ر ةػػػت ّتػػاؽ الزمػػػصف ممػػػ   المكػػصف ممػػػ  الزمػػصف فػػػت اال ػػّوىؿ  اا 

 . الراا  االمرا  له ّاافقص  مو ا ّراّة ةة القص امااو (2)المكصف فةه
( بػػصرت)اةػػافر اال ػػّوىؿ فاػػصًا  مّصحػػص  لّ ػػكةؿ ال ػػترة الّأاةمةػػة الّػػت ةنػػد ص 

فػػدذا مػػص كػػػصف  (3)الننّػػر الخػػصلؽ لد ػػومة داخػػؿ الػػنص االما ػػػد الحمػػاؿ لوػػص  ةاػػص  
اال ػػػّوىؿ مّقنػػػص  ذكةػػػص  ماحةػػػص    مكػػػف  ف ةقػػػاد إلػػػ   ػػػترة  ػػػرد القّػػػة الّػػػت ّ ةػػػر 

خمؽ الّ اةؽ االغماض قبؿ حموػص  فمػف ةػّقف االبّػداً  الحكصةة بما بوص األ  ومة  ّا
ةح ػػف المنصل ػػة ااالخّّػػصـ  فبوػػذا ةخمػػؽ اال ػػّوىؿ منّػػرا  ا ػػّقبصلةص  مػػصلت الكتػػصًة 

فةّ ػصرؾ المؤلػػؼ ا  (4) (إطػصر ال زنػ  منػه  ةػنظـ مممةػػة الرااةػة االّمقػت منػص  )ا ػا 
مػػؾ مزةػػة النمػػؿ األّػػةؿ  ا لػػذ  ةّػػؿ بػػصلنص المبػػدع المّمقػػت فػػت خمػػؽ الػػنص ّا

الّػت ّّنػاع فةوػص  (5)اااةقانػصت  ػـ الرمػاز... مبر م ػّاةصت ال ػةمةالا ةص ااا ػصرات
                                                        

 . 31سيزا قاسم ـ : بناء الرواية: ، وينظر65ـ فن كتابة الرواية ـ  (1)
 . 024العنوان وسيميوطيقيا االتصال ـ : ـ ينظر (2)
 .017ـ  016رليد ادلاشطة ـ . تر: البنيوية وعلم اإلشارة: ـ ينظر (3)
 .096ـ السردية العربية ـ  (4)
 .41العنوان وسيميوطيقا االتصال ـ : نظر، وي445ـ نظرية البنائية ـ  (5)
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ّبل النىقة  بةف الداؿ االمدلاؿ افّرااةة ّأاةمةة متّاحة ّك ؼ  ّا  .الداللة ّا
ػػػنص النربةػػػة الّرا ةػػػة  ةننػػػ  بصال ػػػّوىؿ  ا ّػػػدر الحكصةػػػة الػػػذ   افػػػت نّّا

فػػت الػػنص القّّػػت  فصلبحػػث فػػت كةتةػػة ( الننػػااف)ص الحػػدةث ةقصبػػؿ ا ف فػػت القػػ
انب صقه قبؿ  ا بند إن صز النمؿ  منّر ااة صز االك صفػة فةػه  مقػدار مػص ةحمػؿ مػف 

ا مػػار  خػػر  ة ػػّمؿ ممةوػػص ... إ ػػصرة إلػػ   حػػداث القّػػة م ػػّا  بىزّػػه األ ػػمابةة
المنحةػػػةف  الننػػػااف  ّنطػػػت ّػػػارة  مةػػػة مػػػف دار الننػػػااف فػػػت ّأدةػػػة اظةتّػػػه ممػػػ 

ػػػػّحكـ بػػػػػ  ى ػػػػة مؤ ػػػػرات مومػػػػة  ػػػػت المؤ ػػػػر ( الننػػػػااف)الػػػػداللت ااال ػػػػّقبصلت   ّا
فاػى  مػف القةمػة ال ػةصقةة الّػت ةم موػص الننػااف ( (1)األةدةالا ت  ال مػصلت  الػداللت)

 .فى ةمكف حذفه  ا فّمه مف النص حّمص  
مػػف  مػف  نػػص  بػػرزت   مةػػة درا ػػة اال ػّوىؿ فػػت القّػػص الّػػافت  انطىقػػص  

القةمة الّت ةم موص فت م مؿ الحدث القّّػت فػت ال ػرد ا ػةردرس اال ػّوىؿ  نػص 
الػػػذاّت : ممػػ  افػػػؽ  نمػػػصط القّػػػة الّػػػافةة الّػػػت  ػػػبؽ ّّػػػنةتوص إلػػػ   ى ػػػة  نمػػػصط

 . االمااامت ااال ّر صمت

م:ـماالدؿفاللميفماظؼصصماظصويفماظذاتيم0

وىؿ فػػت  ػػذا الػػنمط مػػف القّػػص الّػػافت  الػػذ  ةنبنػػت ممػػ  ّّ مػػ  قةمػػة اال ػّػ
حكصةػة حػػدث  ا  حػػداث لمػػراا  مػػف نت ػػه   ا منقػػاال  مػػف  ػػةاخه ممػػف ر    ا  ػػمو  ا 

فػػػت  ممػػػػة مػػػف الّػػػةغ  ػػػػةقؼ المبحػػػث ممػػػ  ّقّػػػػت ...  خبػػػر منػػػه مػػػف قبػػػػؿ مةػػػصف
 نااموص مػف خػىؿ النّػاص افحػص زصةّوػص الداللةػة فػت ّطػار الحػدث القّّػت مػف 

قبصلت مػػف خػػىؿ رؤةػػة  ػػةصقةة  ػـػ مػػص ةمكػػف  ف ّؤ  ػػه  ػػ ذ  الداللػػة مػػف بنػػد ّػػذاقت ا ػّػ
نّصج مممػػػػػت  لػػػػػدف مّمقػػػػػت القّػػػػػة بػػػػػدًا    ػػػػػةر إلػػػػػ  حقةقػػػػػة منو ةػػػػػة ّتةػػػػػد  ف    ا ػػػػّػ

ّازمػت ممةػه ّمػؾ الظػص رة لكػت ةّػل ( كماػت)مااامت لظص رة مػص ةّاقػؼ ممػ  مقػدار 
لوػػػػص باام وػػػػص ال ػػػػصبقة  ّا مةصّوػػػػص الىحقػػػػة  مننػػػػ  ذلػػػػؾ  ف ( نظرةػػػػة) ف ةطمػػػػؽ ممةوػػػػص 

 .ال ّكاف نظرةة إال إذا ا ّندت إل  ظاا ر مّكررة النظرةة
ااال ّخدامصت  امف داف إزتصؿ اال ّ نصًات ة ػصر إلةوػص فػت منػرض الحػدةث 
نامػػػه اا ػػػّ صبّه لػػامت المحظػػػة اابدامةػػة ا ػػػةصقصّوص المػػػؤ رة   مػػف حرةػػػة الّػػألةؼ ّا
فمػػػف زةػػػر المااػػػامت  ف نػػػدمت قةػػػصـ نمػػػاذج ل ػػػصنت مح ػػػاب الّػػػةغ االنبػػػصرات 

                                                        
ألف : ، ينظر58ـ ص  90زلمود عبد الوىاب، آفاق عربية، مايس السنة : ـ العنوان يف النص القصصي (1)

 .0992لسنة  22مالك ادلطليب، رللة الًتاث الشعيب، : ليلة وليلة بالغة السمع
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ت ّػػػاافر  فػػػت المن ػػػز األدبػػػت  فوػػػػذا نظػػػر منةػػػصر  ةّقػػػصطو ّمصمػػػص  مػػػو الرؤةػػػػة ةنبغػػػ
تةة لمتنؿ األدبت الّت ّ ّؽ النظرةة مف ّ مةصّوص النّةة المطراحة  .الّا

مػػف الّػػنابصت الّػػت ّاا ػػه البصحػػث فػػت  ػػذا المػػاف مػػف القّػػص  ػػت م ػػألة 
مقػصت الرااةػة  األاؿ  اكممػص ك ػرت ح( ال ػصرد)الحدث القّّػت نقػى  مػف ( الرااةة)

مػػػصـ الحػػػدث  فصنّقػػػصؿ رااةػػػة مبػػػر  زمػػػصف منةنػػػة   ّاػػػنؼ ال قػػػة فػػػت ّػػػحة النقػػػؿ ّا
ا  خصص مّبصةنةف فػت الم ػصرب اال قصفػة ااالنّمػصً ااألخػىؽ  ة نػؿ المومػة م ػةرة 
 مصـ البصحث حةف ةقصرب نّص  إبدامةص  ّ اب ّػحّه  ػكاؾ امػزامـ ك ةػرة قػد ةكػاف 

  ...(مػػةف الراػػص)لمػػنص األّػػؿ مػػف منطمػػؽ ( ةراّػػهّغة)التصمػػؿ فةوػػص محبػػص  ّنطمػػؽ 
خرةبص    .فوذا لةس  قؿ ّ اةوص  ّا

احّػػ  ّّػػؿ الرااةػػة إلػػ  آخػػر حمقػػة  ػػصردة حةػػث ّنّوػػت ممػػ  ةػػدةوص المرحمػػة 
ال تص ةة لمقّة لّ ّقر فػت  ػكؿ كّػصبت  لػه  ػمة ال بػات مػف  نػص  ن ػد  ف القّػة 

ػمت  مت إلةنػص  إنمػص ّا ة)الّت ّا ص امااقػؼ ا زمػصف نّاقػو مػف لػدف   ػخص( مقػرًا
ػػػػه  انمػػػػط الحػػػػاار   نػػػػص    ػػػراً بنػػػػض الّغةػػػػرات ممػػػػ  اظػػػػصوؼ القػػػػص   ا  خّا

انّقمػت إلةػه بمحّاا ػص ال ػػرد  ( ا وػة نظػػر)ةمػصرس الػراا  مممةػة ال ػػرد مػف خػىؿ 
 .(1) ـ ةب وص مطبامة بمة مه الخصص  المتّرض فةه  نه حمقة نصقمة ال فصممة

 ا النصقػػؿ  اممةػػه  ػػةكاف الكػػىـ ممػػ  ( لػػؼالمؤ )القّػػة  ػػا (  ػػصرد) نػػص  ننػػد 
بىزػػػػػػة القػػػػػػص م ػػػػػػابص  بػػػػػػصلّحتظ لغةػػػػػػصب ّػػػػػػارة المؤلػػػػػػؼ األاؿ  ا ممػػػػػػ  األقػػػػػػؿ 

االػػػػذ   ةوػػػػـ  ػػػػذ  التقػػػػرة مػػػػف البحػػػػث اكّ ػػػػصؼ النىقػػػػة الرابطػػػػة الّػػػػت .. اػػػػبصبةّوص
اّطننوص ذكصً ال صرد فت ّ كةؿ بنةة اال ّوىؿ بمػص ةػّىًـ مػو ّطػار الحػدث فػت 

 .نوصةة القّة

م:ـمصقغماالدؿفاللم2

ّ مػػت طصوتػػة مػػف الّػػةغ اال ػػّوىلةة المرنوبةػػة مػػف امػػت ال ػػصرد  ا الػػراا  ػ 
 ػةّـ ّ ػخص مزةػػة اال نػةف فػػت مممةػة ال ػػرد ػ بقةمػػة  ممػة اال ػػّوىؿ األالػ  فػػت 

فػػت المتػػردات ( اقّّػػصد)ّك ةػػؼ الحػػدث القػػصدـ اااةػػذاف بػػه  األمػػر الػػذ  ةػػؤد  إلػػ  
                                                        

اجهتو الصوفية من صراعات جيعل مسألة احلفاظ ـ ىذه ادلسألة جيب النظر إليها بأناة، مستوعبُت ما و  (1)
. على النص األصل أمراً ليس باليسَت ربققو، فضالً عن توخيهم التقية يف عدم التصريح احًتازاً وخشية

الصلة بُت التصوف والتشيع ودائرة : وىذه القصة أفاضت فيها مصادر التصوف ادلهمة ينظر منها
 . ، يف علم التصوف863ـ  0مقدمة ابن خلدون، : ف،  مادة تصو 9ادلعارف اإلسالمية ـ مج 
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ااع  لاقػػػو الكممػػػة  اداللّوػػػص المؤدةػػػة لمغػػػرض ( اخّةػػػصر)الػػػذ  البػػػد ا ف ة ػػػّند إلػػػ  
المقّػػاد امػػف  ػػذ  الّػػةغ الّػػت ّكػػصد ّ ػػةو فػػت القّػػص الّػػافت بنمطػػه الػػذاّت 

   ا الننننػػػػة  الّػػػػت ّمػػػػنل الػػػػنص المػػػػرا  (ّػػػػةغة اا ػػػػنصد)االمحكػػػػت مػػػػف الػػػػذات 
 :االراا  مزةّةف
لمنقالػػة قةمػة الحػػدث المػػرا  ّكّ ػػب مّػداقةّوص حػػةف ّنػػرؼ ال وػػة ا: األولىى 

ذكر بصال ـ  ذلػؾ دلةػؿ ممػ   ال ػصرد الػذ  نقػؿ القّػة (  مصنػة)منوص ّا
فةقّرب بذلؾ  نمط القّة  مػف نمػط األخبػصر االمراةػصت ( الراا )مف 

 .ااألحصدةث الّت ةنّبر فةوص الّا ؽ ااا نصد ا م مة الرااة
زةػػػػر ( بػػػػراًة)إف ال ػػػػصرد حػػػػةف ةّػػػػرح بمّػػػػصدر   إنمػػػػص ةنمػػػػف مػػػػف : الثانيىىىىة

 .   مف ماماف القّة   ا  مصت  بطصلوص  ا   ماب ال ردمّحققة
ممػػ  الػػرزـ مػػف ذلػػؾ  فدننػػص نقػػصرب القػػص الّػػافت الػػذ  بػػةف  ةػػدةنص  بّػػاّره 

 .الّألةتةة المكّابة ااّتةف ال مقننةف
مف خىؿ مص ّـ االطىع ممةه مف مظػصف القػص الّػافت  ّبػةف  ػةاع ّػةغة 

افػت الغصلػب ّكػاف  ػذ  ال خّػةة    رااةػة مػف  ػخص ةػذكر بصال ػـ...(قصؿ فىف)
منرافػػة اػػمف إطػػصر الطصوتػػة  ا الػػبىد اا ػػىمةة  اكممػػص كصنػػت ال خّػػةة منرافػػة 

كػػصف ذلػػؾ  دمػػ  لّػػدؽ ... ام ػػوادا  لوػػص بػػصلخمؽ االّػػىح االنمػػـ االمنزلػػة الح ػػنة
كػػػػػػػصد ّاازةوػػػػػػػص ّػػػػػػػةغة   ا ذكػػػػػػػر بنػػػػػػػض  (2)(حػػػػػػػد نت) ا  (1) ( ػػػػػػػمنت)الرااةػػػػػػة  ّا

لرااةة ةّـ بند  ػمصموص مبص ػرة مػف رااةوػص امػف طرةػؽ ا ػصوط    ف رد ا(3)(ّحصبنص)
ػػػاخت الدقػػػة مػػػػف  مػػػف األّػػػحصب الػػػػذةف  ػػػمناا مػػػف آخػػػػرةف النػػػؿ  ػػػذا الّا ةػػػػؽ ّا
ػصنة ّ ػص  التػف القّّػت  كػت  مّصدر الرااةة  ةند محصالة لّأ ةس رؤةة  ك ػر ّر

ز ةػػػة  اقػػػصت التػػػراغ  بنػػػد  ف ا ػػػّأ ر  مػػػف بصمّةػػػصز ( ال ػػػنر)ال ةكػػػاف فػػػف ّ ػػػمةة ّا
المراّػػب ال ةدانةػػه فػػف آخػػر فػػت ذاوقػػة النربػػت ااخّةػػصر  فقػػرف القّػػة با ػػصوؿ ّػػدمةـ 
ال قػػػة فػػػت ماػػػصمةنوص ةننػػػت نتػػػػت االمّبصطةػػػة  ا الّخرةػػػؼ  ا الااػػػو مػػػف القػػػػص 

ػػػتوص ال نةػػػد ّّقػػػا  بوػػػص قمػػػاب (  نػػػد مػػػف  نػػػاد اِّ)الّػػػافت  فصلحكصةػػػصت  كمػػػص ّا
نصقموص النممصً لب وػص إلػ  ّىمػذّو ـ ّوػدةوـ إلػ  منػصلـ الطرةػؽ فػت الرحمػة المرةدةف  ّا

                                                        
، موسوعة ادلعارف اإلسالمية، 015ـ  011اللمع، السراج ،  39، 38ـ  37ـ  35ـ الرسالة القشَتية   (1)

 . 350ـ  9
 . 41ـ  35/  0، طبقات الصوفية ـ السلمي  38ـ  37ـ  الرسالة القشَتية ـ  (2)
 .98/ 0الشعراين : ـ الطبقات الكربى (3)
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 . الّافةة ال صقة  فممحكصةة قةمة افصودة احص ة
اانبنصً  ذ  الغصوةة المتةػدة  البػد  ف ةقػصـ ممػ    ػصس نظػصـ مّكصمػؿ ّػاخ  فةػه 
تّػػةل ممكّػػه الذ نةػػة فػػت الّاقػػو االّرقػػب اا ّ ػػتصؼ النّػػصوي  حةػػصزة ا ّمػػصـ ال ػػصمو  ّا

صنػػػص فػػػت  ػػػذا المبحػػػث انظػػػرة فػػػت األم مػػػة الّطبةقةػػػة مػػػف خػػػىؿ المقػػػدمصت ا ػػػذا مبّغ
 :ّّاال  ذ  الداللة

كنػػػػػت  صل ػػػػػص  ةامػػػػػص  امنػػػػػد   ربنػػػػػة مػػػػػف : )مػػػػػف  بػػػػػت ةزةػػػػػد الب ػػػػػطصمت  قػػػػػصؿ
ذا فةػه  ػنر  فاراػػوو بػةف  ةػدةنص فقػػصؿ  (1)....(.الّػصلحةف  فػأّ  بطػصس فةػػه م ػؿ  اا 
ػػؼكػؿ مػػنوـ قػػاال  فةوػػص حّػ  انّوػػ  األمػػر إلػػ  الب ػطصمت فأح ػػف فػػت  ابّػػداً . الّا

ّػدر بوػص الحكصةػة ( امنػد   ربنػة مػف الّػصلحةف)الحكصةة مف الذات  ردفوص ب ممػة 
( األ ػػّصذةة) مىمػص  لمػػص  ػةنوض بػػه  ػؤالً مػػف اظةتػػة خػىؿ ال ػػرد إال ا ػت إ بػػصت 

لمب ػػػػطصمت فػػػػت المنرفػػػػة ااكّنػػػػص  الرمػػػػاز االنمػػػػـ بصلبػػػػصطف  افػػػػت قّػػػػص األحػػػػااؿ 
نػػاف المّػػر  بنػػث إن ػػصنص  مػػف  ّػػحصبه إلػػ   بػػت قػػد حكػػت  ف ذا ال)االمقصمػػصت إنػػه 

   ػذ  ال ممػة اال ػّنىلةة ّر ػنر اػمنص  بأ ػّذة (2) ....(ةزةد لةنقؿ له ّتة  بت ةزةػد
الب طصمت فت الطرةقة الّافةة  اذا النػاف ةنّػرؼ بػذلؾ فةافػد ممةػه مػف ةنقػؿ إلةػه 

 ػطصمت  ّتّه  ا ةصؽ الحكصةة ة بت ذلػؾ  فحػةف ةّػؿ المافػد اة ػأؿ مػف دار الب
مػػف  بػػا :  رةػػد  بػػص ةزةػػد   فقػػصؿ: فقػػصؿ... مػػص ّرةػػد؟: فةػػدخؿ ممةػػه اةقػػاؿ لػػه  بػػا ةزةػػد

فخػرج الر ػؿ ا ػا ظػصف بػأبت ةزةػد  ػرا   اقتػؿ را نػص  ...ةزةد؟  نص فػت طمػب  بػت ةزةػد
 خػػػت  بػػػا ةزةػػػد : )إلػػػ  ذ  النػػػاف لةخبػػػر األخةػػػر بمػػػص  ػػػود فةبكػػػت ذا النػػػاف اةقػػػاؿ

  فّقػػؼ ال ممػػة (الحاػػار)ةقّػػد  نػػه دخػػؿ فػػت حػػصؿ   (ذ ػػب فػػت الػػذا بةف إلػػ  اِّ
ػػةصزّه زصةّػه  فا ػػاد  طػار  ّا اال ػّوىلةة منّػرا  بنصوةػػص  ة ػوـ فػت ّنمةػػة الحػدث ّا
 خّةة منةنػة فػت ال ممػة اال ػّوىلةة ةػاحت بػأف لوػذ  ال خّػةة دارا  فػت ّ ػكةؿ 

ا  كػػصف ال نةػػد قصمػػد)حػػةف ( ال نةػػد اال ػػبمت)الحػػدث الػػروةس لمقّػػة  كمػػص فػػت قّػػة 
  فػػدخؿ ال ػػبمت فومػػت امػػر ة ال نةػػد بػػصلنواض لّ ػػّّر  فقػػصؿ لوػػص (3) (امنػػد  امر ّػػه

 نػػػص دلةػػػؿ ممػػػ  دار موػػػـ ( المػػػر ة)  فػػػذكر (ال خبػػػر لم ػػػبمت منػػػؾ فصقنػػػد )ال نةػػػد 
 ػػػّكاف  ػػػت اا ػػػطّه لك ػػػػؼ حصلػػػة ّػػػافةة مّتاقػػػة منػػػػد ال ػػػبمت   ال ا ػػػت حػػػػصؿ 

                                                        
ص ( ربليل ذلذه احلكاية) 4، عدد 26رللة ادلورد، مج : ـ وينظر 203بدوي ـ : ـ شطحات الصوفية (1)

019. 
 . 38ـ الرسالة القشَتية،  (2)
 .38ـ الرسالة القشَتية ـ  (3)
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كمػػػف رم( الغةبػػػة) زةػػػة  االمػػػر ة  نػػػص فػػػت كانوػػػص زةبّػػػه مػػػف مػػػصلـ الحػػػس  االمػػػر ة  ّا
منّػػػػر ال مػػػػصؿ  االحةػػػػصة ااا ػػػػصرة احػػػػب البقػػػػصً ادةمامػػػػة الا ػػػػاد الب ػػػػر   فوػػػػت 
محّػػؿ لم مػػؿ منػػصنت الحةػػصة الػػدنةص القاةػػة الّػػأ ةر فػػت الػػنتس الب ػػرةة  ممػػ  الػػرزـ 

حّػ  بكػ  ال ػبمت  فممػص  خػذ ال ػبمت ( ال نةػد)مف ذلؾ ّقاؿ الحكصةة فمـ ةزؿ ةكممػة 
 (. ا ّّر  فقد  فصؽ مف زةبّه: المر ّه( ال نةد)بصلبكصً  قصؿ 

ّ مػػػ  قةمػػػة اال ػػػػّوىؿ امكصنّػػػه  فػػػت قّػػػػص  الّػػػافةة الّػػػػت ( الكرامػػػصت)ّا
ّنكػػس حػػد ص  خصرقػػص  لمنػػصدة م ػػّمى  ممػػ  منّػػر المتص ػػأة  الّػػت ّنّوػػت فػػت الغصلػػب 

 بػػأف... االراوػػت لحػػد وص ا ػػا ذاّػػه الػػراا  لنػػص منوػػص( ممػػ  الكرامػػة( )الااقػػؼ)بّػػدمة 
ػػؼ مغػػرؽ فػػت الاػػنة االوػػااف ااال ػػّكصنة لةنتػػت    بصرقػػة فكػػر  ّووؿ القّػػة بّا ػػ ّر و
ذا بػه فػت نوصةػة القّػة ةقمػب  ػذا  ّّالد فت  فؽ ّاقو المّمقت فػت حػداث النكػس  اا 

الّػػت ةوبوػػص اِّ ( الكرامػػة)الّاقػػو اةنكػػس حصلػػة اػػدةة ّمصمػػص  ّ ػػخص فػػت ّػػارة ػ 
نت  ف الح ػف البّػر  رحمػه اِّ  قػصؿ ّػصحب الممػو   ػم)ّنصل  لػبنض  الةصوػه  

ػػػؼ  (1)...(كػػػصف بنبػػػداف  ر ػػػؿ   ػػػاد فقةػػػر  ةػػػأا  الخرابػػػصت: ةقػػػاؿ بنػػػد  ػػػذا الّا
الّموةػػػد  الػػػذ  ب ػػػكؿ طبةنػػػت ّّوةػػػأ ذ نةػػػة المّمقػػػت لّاقػػػو     ػػػتً مػػػدا  ف  ػػػذا 

!!!!... الر ػػؿ األ ػػاد التقةػػر آا  الخرابػػصت ةمكػػف  ف ة مػػس ممػػ   رض مػػف ذ ػػب
فحممػػت منػت  ػػةوص  اطمبّػػه  فممػػص اقنػت مةنػػه ممػػتال ّب ػػـ  : اة ػّكمؿ الرااةػػة فةقػػاؿ

 ػصت مػص منػؾ  فنصالّػه : ا  صر بةد  إل  األرض  فر ةت كموص ذ بص  ةممو   ـ قػصؿ لػت
 .مص كصف منت  ا ربت منه فوصلنت  مر 

ػػػؼ ال خّػػػةة الروة ػػػة فةوػػػص بمػػػاف منػػػةف مػػػف الننػػػات  فّّػػػدةر القّػػػة بّا
قمػػب )متص ػػأة  كبػػر  االّػػدمة  اقػػو  فظػػص رة ةخمػػؽ  فػػؽ ّاقػػو لممّمقػػت لكػػت ّكػػاف ال

ةػراد الاػد فػت اال ػّوىؿ ااالخّّػصـ  ػمة   ػمابةة اّبنوػص األدةػب الّػافت ( الّاقػو اا 
 . كت ةاخـ مف فنؿ الكرامة اة نمه  مرا  فصوقص  لمّّار  ا المنطؽ  ا المألاؼ

ػػػػتوص منصخػػػػص  لّالةػػػػد  اة ػػػػّ مر  نػػػػص  األدةػػػػب الّػػػػافت مر نةػػػػصت المّمقػػػػت بّا
ت الػػػػػنص الّػػػػػت  ػػػػػت بم صبػػػػػة  ػػػػػةصؽ م ػػػػػّرؾ بػػػػػةف األدةػػػػػب االمّمقػػػػػت  ا ػػػػػذ   ػػػػػترا

المر نةػصت ّّ  ػد فػت الننصّػر ال قصفةػة االدةنةػة ااال ّمصمةػة  ااألخىقةػة الّػت لوػػص 
( المغصزلػػػػػة)نمحػػػػػظ  ػػػػػذ  (  دب الكرامػػػػػصت)  فػػػػػت (2) ػػػػػمة ّداالةػػػػػة فػػػػػت م ّمػػػػػو مػػػػػص

                                                        
 . 9/350ـ دائرة ادلعارف اإلسالمية  (1)
بدوي ـ : شخصيات قلقة يف اإلسالمللسهروردي، ( قصة أصوات أجنحة جربائيل)قصة متميزة، : ـ ينظر (2)

041. 
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ػػػاؿ إلػػ  مػػص دمانػػػ   (قمػػب الّاقػػػو)ص  بػػػلمر نةػػصت المّمقػػت  ااحػػػدا  مػػف   ػػصلةب الّا
( ةوػػاد ) ػػصًنت : حكػػت مػػف إبػػرا ةـ ا  ػػر   قػػصؿ) ػػنارد م ػػصال  ممػػ  ذلػػؾ  قةػػؿ 

فبػد  . (1)...(ةّقصا  ممت فت دةف كصف له  ا نص قصمد مند ا ّاف  اقػد ّحػت ا  ػر
لةخمؽ منصخػص  لّاقنػصت  ػت  بنػد مػص ّكػاف مػف قػةـ الرحمػة (  صًنت ةواد )بػ مبصرة 

فصلر ػػػؿ ةوػػػاد   االةوػػػاد منرافػػػاف ... الم ػػػصمدة ارقػػػة القمػػػباالّنػػػصطؼ االّكصفػػػؿ ا 
فبنػػد  ف ّخمػػؽ  ػػذا المنػػصخ المر نػػت ...   ا ػػـ القػػـا األ ػػد مػػدااة لمم ػػممةف"الربػػص"بػػػ

المازػػػؿ فػػػت مصدةّػػػه )لةك ػػػر  ػػػذا المنػػػصخ ( الكرامػػػة)فػػػت ذ ػػػف المّمقػػػت ة ػػػتً فنػػػؿ 
... ح ػص  مػػف الحقةقػػةإلػػ  منػصخ آخػػر ة نػػؿ فةػه الةوػػاد  إن ػػصنص  بص( ادنةاةّػه اح ػػةّه

الحقةقػػة الّػػت ة ػػّند لمّخمػػت مػػف دةنػػه اانّمصًاّػػه أل موػػص  ػػذا فاػػى  مػػف رمزةػػة مػػص 
الػػذ   لقػت فػػت النػصر فكصنػػت ( ع)ةحممػه ا ػـ إبػػرا ةـ مػف مر نةػػة دةنةػة ال ػػـ النبػت 

الكػت ن ّااػل ... إذا  ت م مت  مصمػه  صخّػة  مةػة. بردا  ا ىمص  ممةه بدذف اِّ
ةػػص : فقػػصؿ الةوػػاد : )لت فػػت اظػػصوؼ القّػػة نكمػػؿ مػػص  ػػر  فةوػػص ػػذا الّطػػار الػػدال

انػػزع  ابػػؾ  فنػػزع : ننػػـ  فقمػػت:ّتنػػؿ؟ قػػصؿ: إبػػرا ةـ  رنػػت آةػػة   ػػمـ ممةوػػص  فقمػػت لػػه
فمتتّه التتت مم   ابػه  ػابت فطرحّػه فػت النػصر   ػـ دخمػت ا ّػاف ا خر ػت ال ػاب 

ص لػـ ةّػةبوص  ػتً  فػدذا  ةػصبت بحصلوػ.. مف ا ط النصر  اخر ػت مػف البػصب ا خػر 
فػػػػػػةمحظ مػػػػػػف  ػػػػػػذا ...(. فأ ػػػػػػمـ الةوػػػػػػاد .. ا ةصبػػػػػػه فػػػػػػت ا ػػػػػػطوص ّػػػػػػصرت حراقػػػػػػة

اال ػّنراض   ف  مةػػو محػصار الػػنص الداللةػة قػػد  ر ػت لوػػص   ػصس ّموةػػد  مك ػػؼ 
 ا ال ممة اال ّوىلةة  امقدار امت األدةب بأ مةػة اال ػّوىؿ ااظةتّػه فػت  ػةصؽ 

 . لنمؿ ا دبةّهالنمؿ األدبت  اةكاف ذلؾ مقةصس  ادة ا

م:مـماالدؿفاللميفماظؼصصماظصويفماملوضوسيم3

ّبػػػدا فػػػت  ػػػذا الػػػنمط مػػػف القّػػػص الّػػػافت  الحكصةػػػة مػػػف مغةػػػب اػػػصربة 
مػػف  نػػص  اكّ ػػبت  ػػذ  القّػػص قةمّوػػص الحكمةػػة .  حدا ػػه فػػت ممػػؽ الػػزمف البنةػػد

 فةوػػص  المقػدـ داللػة  ػػمالةة( القػدـ)مكػف خػىؿ ا ػػّمداد ص قةمّوػص ا ػداا ص مػػف مزةػة 
 . ّ رةدةة فاى  مف الداللة الزمنةة
  فػصلراا   نػص  ...(ةحكػ   ف)   ا ...(اقػد حكػ )ّّّدر  ذ  القّص مبػصرة 

متػػػػصرؽ لمراةػػػػة ّمصمػػػػص   فّّحػػػػد  خّػػػػةة الػػػػراا   اال ػػػػصرد بتنػػػػؿ م والةػػػػة ال ػػػػصرد 
األّؿ  اةكّتت الراا   ف ةكاف الا ةط النصقؿ مػو مػدـ ّ رةػد  مػف اابػداع  لكػاف 
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زةر ممّـز بأمصنة نقػؿ ّ ربػة حػد ت فنػى  ػ كمػص  ػت الحػصؿ فػت القّػص الراا   نص 
مكصنةػػة الّحػػرؾ ممػػػ   رض  الػػذاّت ال ػػصبؽ ذكػػر  ػ فم ػػصؿ الحرةػػة ةكػػاف  ا ػػو  اا 
الػنص ّكػاف متّاحػة  مػػف  نػص  ال ن ػد كبةػر منصةػػة بصا ػنصد االننننػة اذكػر  م ػػمة 

مػػػة بصلغػػػة  ا مظػػػة رااوةػػػة إنمػػػص  نػػػص ّّركػػػز قةمػػػة الػػػنص فةمػػػص ةّر ػػػل منػػػه مػػػف حك
مػػػػص اراً )بػػػػؿ فػػػػت (... الػػػػنص)حمةػػػػدة  مننػػػػ  ذلػػػػؾ  ف قةمػػػػة الػػػػنص لة ػػػػت فػػػػت 

 .بصمّبصر الودؼ الّقبمت مف لدف ال صمو  ا القصرئ(... النص
اال ننػػػدـ فػػػت  ػػػذا الاػػػرب  الػػػذ  ة ػػػّمؿ ممػػػ  قّػػػص الػػػامظ ممػػػ  ل ػػػصف 
  الممػػػاؾ الغػػػصبرةف اممػػػ   ل ػػػنة الحةاانػػػصت  اقّػػػص ذات طػػػصبو فم ػػػتت ّ ػػػةر إلػػػ

ّطار متوـا الّّاؼ ا مالةّه حّػ  ا ػّامب م مػؿ ّتكةػر اان ػصف بػصلقةـ ال صبّػة 
وةػػػػأة األ ػػػػااً ... لما ػػػػاد الب ػػػػر  ا ػػػػّ مصرا  لبنةػػػػة اال ػػػػّوىؿ ال ػػػػرد  فػػػػت خمػػػػؽ ّا

الرااوةػػػػة لّ ػػػػكةؿ حػػػػدث القّػػػػة ازصةّوػػػػص فةّ مػػػػ  منّػػػػر ال ػػػػد ااا ػػػػصرة فػػػػت  ػػػػذ  
ة  زػراض  ػردةة  انّػةة  كمػص  مؿ ا ػّوىلةة ّ ػةر إلػ   ممػ( متصّةل)القّص بػ

اقػػػد حكػػت  ف بنػػػض ممػػػاؾ : )ةحػػدث فػػػت قّػػػة الممػػؾ الم ػػػمـ اابنػػػه الّػػت مطمنوػػػص
 ..(الونػػد لمػػص دنػػت افصّػػه  اكػػصف م ػػممص  قد حاػػر الػػدا  لػػه قػػد كػػصف   ػػى  لمممػػؾ بنػػد 

إمىنػػػص  مػػػف متصرقػػػة الػػػراا  لمراةػػػه  ػػػـ لوػػػص مػػػف ا ػػػصوؿ ( حكػػػت)  فّػػػدر بنبػػػصرة (1)
  :الّأ ةر الّت منوص

 .مف بمد بنةد  ت الوند بمد األ صطةر االتناف ااأل ااً الخرافةة( ممؾ)ػ  0
ػػةة  اخىّػػة ّ ربػػة انّوػػت  ( اقػػت افصّػػه)ػ  2 المحاػػر  نػػص محاػػر ّا

د ةف ّ ربة  دةدة  .ّا
 .ةننت بةصف لمر نةة الممؾ األخىقةة ااالنّمصوةة( كصف م ممص  )ػ  3

صةص   ت بن ر ّا لحكمػة امرافػه  ػةوص  مػف  ةص ػة اقد ممامه  ةوص  مػف ا) ـ ةّا
  إذف  مػػة ّوةػػأة  ػػصبقة   ػػـ ةرردفوػػص بن ػػر خّػػصؿ ّنتػػو لمػػدنةص  ام ػػر  خػػر  (الممػػؾ

ةّػػمل اِّ ّنػػصل  بوػػص الممػػؾ اال ػػمطصف   ػػـ ّا ػػه إلػػ  مممػػصً مممكّػػه ا الػػ  التاػػؿ 
ػػػص ـ   ػػػـ لحقّػػػه  ػػػكرة المػػػات  ػػػب انّػػػحوـ ا ّا اال ػػػرؼ فةوػػػص ا  ػػػؿ المنػػػصزؿ االّر

 .احزف ممةه   ؿ المممكةاامّقؿ ل صنه  
خّػػّـ القّػػة بقػػاؿ الػػراا  ّػػرفت : )ّا  ػػـ قاػػ  اِّ فػػةمف بنػػد  بمػػص  حبػػه  ّا
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 .(1) (بوـ األحااؿ
فنىقػػة الّّػػدةر  ا  ممػػة اال ػػّوىؿ  ب ػػةصؽ القّػػة اخّصموػػص  لة ػػت مىقػػة 

ػػؽ (النّػصول)اظةتػة  ا حػدث ة  ػد  خػىؽ الممػؾ  إنمػص  ػت مىقػة ل ػصنةة    لػـ ّّر
بػػة ال إلػػ  الماػػماف األخىقػػت فنمةػػص   الػػةس ( ة ػػةر)ّ  ػػد الػػاظةتت الػػذ  إلػػ  مّر

ةة الّت ّم ؿ البند الّ رةد  لمتنؿ األخىقت  . ةكّتت بصلنّل االّا
  ا ػػّ مصرا  ذكةػػص  لبنةػػة اال ػػّوىؿ (2) (الةوػػاد  الم ا ػػت)بةنمػػص ن ػػد فػػت قّػػة 

 :لّحقةؽ  دفةف
 (...مص  صً فت الخبر) إر صؿ الرااةة مف خىؿ ّغةةب الراا  بنبصرة: األاؿ
ّ ػػخةص  ةمػػة القّػة  امحػػار الحػػدث الػػروةس فػت القّػػة  فػػت كػػاف : ال ػصنت

خىؼ الر مةف  ا رمزا  لخىؼ النقةدّةف بمص ّحمػىف مػف قػةـ ا خػىؽ 
ا مػػػػراؼ   ممّوػػػػص طبةنػػػػة كػػػػػؿ مػػػػذ ب  اطبةنػػػػة مّمذ بةػػػػه ا خىقوػػػػػـ  

 ف  مػػػص  ػػػصً فػػػت الخبػػػر : )ف ػػػصًت  ممػػػة ا ػػػّوىؿ ممػػػ  النحػػػا ا ّػػػت
ر مةف اّطحبص فت بنض األ تصر   حد مص م ا ػت مػف   ػؿ كرمػصف  

  لػػػػةنمـ مػػػف  ػػػػةصؽ القّػػػػة  ف ...(اا خػػػر ةوػػػػاد  مػػػف   ػػػػؿ  ّػػػتوصف
فمػػػػا  ػػػػونص منانػػػػة  ػػػػذ  القّػػػػة  لكػػػػصف ( الننػػػػااف)الّّػػػػدةر ةقػػػػـا مقػػػػصـ 

  اذلػؾ ألف محػػار ّػػراع القّػػة (الم ا ػػت االةوػػاد )قّػػة : الننػااف
 ا مػػص ّػػػصر )البطمػػةف فكػػؿ م ػػؿ مذ بػػه قػػصوـ ممػػ  م ػػّا  امػػت لكػػى 

فػص  فػت  ذ ػػصف النػصس مصمػػة مػف  خىقةػة الم ا ػػت  ا الةوػاد  لكػػت ( مررو
ؼ الم ا ت)ّّؿ فت النوصةة إل  ّتاؽ الدةصنة الم ا ةة   (.النررو

اربمص كصف المؤلػؼ م ا ػةص  لػذلؾ مصلػت كتػة الّػراع ّػاب الم ا ػت ػ ممػ  
حةمنص نوصةة القّة إلػ   ػت إةمػصف الم ا ػت ( ممػؽ)ً آخػر ةّ  ػد فػت الةوادةة  ّا

ػػػه ممػػػ  االقّّػػػصص ممػػػف ظممػػػه  افػػػت  ػػػذا بنػػػض  بقػػػدرة الخػػػصلؽ مػػػز ا ػػػؿ ابقدّر
  ( خػػػػااف الّػػػػتصً)القّػػػػة الػػػػةس رااةوػػػػص ( اااػػػػو)المغصلطػػػػة المح ػػػػابة مػػػػف قبػػػػؿ 

فصلم ا ةة  ـ مبدة النػصر  اال ةؤمنػاف بدلػه لػه  ػذ  المااّػتصت الّػت ر ػخوص القػرآف 
القّػػػة فصر ػػػت ( اااػػػو)المحمدةػػػة ال ػػػمحصً  ةّاػػػل مػػػف ذلػػػؾ  ف الكػػػرةـ االر ػػػصلة 

ام ػػػمـ انّمػػػصؤ  األاؿ لمم ا ػػػةة الّػػػت ّنػػػد دةػػػف آبصوػػػه ا  ػػػداد  قبػػػؿ إمػػػىف التػػػرس 

                                                        
 . 077/ 3ـ رسائل إخوان الصفاء،  (1)
 .301ـ  318/  0ـ نفسو ـ  (2)
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 . إ ىموـ
االذ  دمص إل   ذا اال ّطراد  إلحصح اال ّوىؿ فت القّة مم  ذكر 

بطى القّة  الةس بأ  ّتة  خر  ةمكف  ف ةّ ـ بوص( الدةنةة)الر مةف بّتّومص 
 . زةر انّمصووص الدةنت

االحػػػؽ   ف  ػػػذا المػػػػاف مػػػف القّػػػػص المااػػػامت  إنمػػػص ظوػػػػرت الننصةػػػة بػػػػه 
ابّداةنػه فػت مراحػؿ مّقدمػة مػف ّػصرةخ الّّػاؼ مػص بػةف القػرف الرابػو الو ػر  حّػ  
ال ػػصبو الو ػػر  االمػػدة الّػػت ّمةػػه  حػػةف بػػد  الّّػػاؼ مػػف حةػػث المتوػػـا ػ ةّ ػػو 

فم ػػتةص   ػػػمالت الرؤةػػػة فاػػػى  مػػف طراوػػػؽ مراػػػه ألفكػػػصر  اةّطػػار اةمػػػّمس طصبنػػػص  
الّػت ال ّؤلػب اػػد   حػدا  إذا مػص مراػػت بأ ػماب  دبػػت فنػت رمػز   كمػػص ّ ػد ذلػػؾ 

خػااف الّػتصً  : فت ّّػصنةؼ مّّػافة النػرب كػػ ابػف  ػةنص اابػف ر ػد اابػف طتةػؿ اا 
فرةػػػد الػػػدةف : فػػػت ّػػػألةتوـ القّػػػة التم ػػػتةة اقّػػػص الطةػػػر  افػػػت مّّػػػافة التػػػرس

ا ػػػػػػػند  ال ػػػػػػػةراز  (  ػػػػػػػػ670ت)ا ػػػػػػػىؿ الػػػػػػػدةف الرامػػػػػػػت (  ػػػػػػػػ627ت)لنطػػػػػػػصر ا
الػػػػػذةف كّبػػػػػػاا القّػػػػػة ال ػػػػػنرةة الّػػػػػػافةة كػػػػػصلم نا  امنطػػػػػؽ الطةػػػػػػر (  ػػػػػػ690ت)

 . االبا ّصف ازةر ص
فنمػػص از ػػص  ػػذا المػػاف مػػف األدب القّّػػت الرمػػز  الحكمػػت فػػت زاػػاف  ػػذ  

داةنػه المدة  اقد   ػومت فػت ّطػار   ممػة مقامػصت اباامػث  مصنػت ممػ    ػةامه ّا
 : منوص

  األمػػػر الػػػػذ  حػػػدا إلػػػػ  (1)ّ ػػػةاو نتػػػػر كبةػػػر مػػػػف التى ػػػتة االمّّػػػػافةف:  اال  
ػػألةتوـ بطػػصبو الّقةاػػة المبػػد  المنػػراؼ منػػد ال ػػةنة الػػذةف  انطبػػصع  دبوػػـ ّا
ا ػػػػّمدا  مػػػػف القػػػػرآف الكػػػػرةـ امػػػػف ا ػػػػّمصله ممػػػػ  الطػػػػصبو الرمػػػػز  الػػػػذ  

نػػأ  مػػف  ػػًا التوػػػـ  ا ةحّمػػؿ  ك ػػر مػػف ّأاةػػؿ  ة نػػؿ الّػػافت فػػت م
االػػّكمـ بم ػػصنه    ػػمابص  ( المنػػصدؿ المااػػامت)فكػػصف خمػػؽ  ػػذا . النقػػصب

 .  دبةص  ذا  ك ر مف نتو
ااز ػػػصً المبص ػػػر لمتكػػػرة ةخػػػؿ بصلقةمػػػة الّأ ةرةػػػة لمحكمػػػة  ا اار ػػػصد  ا :  صنةػػػص  

اكممػػػص ّقػػػدـ النقػػػؿ الب ػػػر  فوػػػا ةحّػػػصج إلػػػ  ا ػػػصوؿ . النّػػػةحة القةمةػػػة
ً  ا ممػػؽ ّتكةػػرا   اّّػػصؿ مقمةػػة ا  ذ نةػػة ا دبةػػة  ممػػ  م ػػّا   ا ك ػػر ذكػػص

                                                        
، ومقدمة 32/ 9/ الشييب، الفصل الثالث، دائرة ادلعارف اإلسالمية: الصلة بُت التصوف والتشيع: ينظر (1)

 . 0/863/ابن خلدون 
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فم ّا  خطصب الطتػؿ ةخّمػؼ مػف م ػّا  خطػصب البػصلغ  ا الم قػؼ  ا 
 . ال ةخ الكبةر

ابصلتنػػػؿ   فػػػصد  ػػػذا الّطػػػار فػػػت القّػػػص الّػػػافت  التػػػف القّّػػػت ااألدب 
الّافت ب ػكؿ مػصـ   ػنة فػت الرؤةػة  ا ػمالةة فػت الّنػصاؿ المااػامت لم ػكىت 

دةف االم ّمػػو ااألخػػىؽ فػػت ّػػةغ طػػرح  دةػػدة زةػػر الػػامظ المبص ػػر  ا الطػػرح الػػ
فصلقّػة  اقػو فػت الػنتس ا  مػب لىنّبػص   ا ك ػر إقنصمػص  . الخطصبت  ا الّألةؼ الػدةنت

اال  ةمص إذا اقّرف القص بم والةة الراا  األّمت االػذ  ّمّػد  حدا ػه ال ػردةة إلػ  
قبػػصؿ الػػنتس ممةوػػص كبةػػرا   فكػػؿ قػػدةـ   ةػػر  زمػػصف  ػػصلتة افػػت  مػػصكف بنةػػدة  ّ نػػؿ إ

الكػػت ّػػّـ ... ممػػ  الػػنتس ةػػاقظ م ػػصمر ةخّزنوػػص الىامػػت مػػف مػػصض  ذ بػػت حػػصلـ
فػت ( ّػةغة المبنػت لمم وػاؿ)ّوةأة  ذا الطقس اال ػّقبصلت لممّمقػت  نمحػظ حاػار 

كػػت: )ال مػػؿ اال ػػّوىلةة فػػت القّػػص المااػػامت  مػػف  م ػػصؿ ذركػػر )  ا (1)...(حر
الػػػت ممػػػ  بنػػػت ال ػػػصف ممػػػؾ : )  ّبػػػد  بصلتنػػػؿ(بةرا ػػػت الحكػػػةـ)اقّػػػة   (2)...( ف

مػػػػؽ  حػػػػد الر ػػػػصؿ ا ػػػػا مكبػػػػؿ بصلقةػػػػد ااألّػػػػتصد فػػػػت ةدةػػػػه)ا (3)...(منوػػػػص   ...(4)(مر
 مةنوػػػص ممػػػ   ػػػذ  ال ػػػصكمة  ّبػػػد  بتنػػػؿ مػػػصض ( منطػػػؽ الطةػػػر)ّا ػػػّمر حكصةػػػصت 

ؾ الػذ  ّرةػد الممػ( ال ػةمرغ)ّّحدث مف  حد الطةار اماقته إزاً م ألة البحث مػف 
الطةر ّنّةبه ممكص  ممةوص  النؿ انّمػصً  مػؿ اال ػّوىؿ لػزمف مػصض ة نػؿ الػنص 

 : الحكصوت ةطرح  ك ر مف م ّا  زمنت لنممةة القص
 . ا ا األ بؽ  ا ا زمف اقاع األفنصؿ: ػ زمف الحدث
ااقنةػص  كػصف  ـ )ا ا زمف ا ّةىد الّػارة الم ػصنةة مػف الحػدث : ػ زمف الحكصةة

 (. ّخةمةص  
بػػػػصط ّػػػػةغة األخبػػػػصر مػػػػف الحػػػػدث بصلمصاػػػػت  بظػػػػص رة م والةػػػػة الػػػػراا    ااّر
ة نؿ مف طقس الّأ ةر قاةص  مم  المّمقت الػذ  ّأ ػر  مممةػة ال ػرد ذاّوػص  بمكنانوػص 
. المااػػامت  اخىّػػّوص القةمػػة  اال ةننةػػه ّػػدؽ الػػراا   ا ااقنةػػة  حػػداث القّػػة

نظػػر المّمقػػت ةنمػػا ممػػ  ال صنػػب فػػت القػػص مػػف ا وػػة ( المػػذا )فصل صنػػب اامّػػصمت 
وةأّػه  الّا ةقت اكممص كصنت بنض الّتّػةىت زصومػة   مكػف  ػذب ذ نةػة المّمقػت ّا

                                                        
 . 073/ 3/إخوان الصفاء  (1)
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ألحػػداث ال منقالػػة  ا خرافةػػة فاػػى  مػػف الحرةػػة الّػػت ةافر ػػص  ػػذا ااطػػىؽ لمػػراا  
فػػػػػت إحػػػػػداث بنػػػػػض الّغةةػػػػػرات فػػػػػت الػػػػػنص الم ػػػػػراد االحػػػػػدث اال خّػػػػػػةصت  ا 

فةخػرج مػف طػار ( الّػداةف)ؿ الحكصوت إل  ّةغّه ال صبّة حّ  ةّؿ التن... النّصوي
. ال ػػػػتص ةة المّغةػػػػر االقصبػػػػؿ لمزةػػػػصدة االنقّػػػػصف إلػػػػ  كةػػػػصف ل ػػػػصنت لػػػػه  ػػػػمة ال بػػػػصت

االمىحػػظ  ف طرةقػػة ال ػػرد ممػػ  ل ػػصف الحةػػااف  ّخمػػؽ امةػػص  ّنص ػػبةص  بػػةف مػػص ةمكػػف 
الػػذ   ّػػبل  ف ةّكػاف مػػف ّّػار كػػـ كةنانػة ذلػػؾ الحةػػااف مػ ى  االتنػػؿ القّّػت 

 ػػػذا الحةػػػااف منػػػصدال  مااػػػامةص  لتصمػػػؿ ب ػػػر  مخّػػػؼ مػػػف األنظػػػصر  ابػػػةف ال ةمػػػة 
الػػػراا   إز صً ػػػص لممّمقػػػت  بحةػػػث ال ةػػػذ ب ذ ػػػف )الخصّػػػة الّػػػت ةحػػػصاؿ المؤلػػػؼ 

المّمقػػػػت بنةػػػػدا  فػػػػت ّػػػػأاةىت  ػػػػت خػػػػصرج المقػػػػدار الػػػػذ  ةرةػػػػد  الػػػػراا  مػػػػف مىقػػػػة 
ػػة بػػػةف الرمػػز االمرمػػػاز إلةػػه  فوػػػا حػػػةف  ة ػػتر مصدّػػػه الم ػػصنةة  فوػػػا فػػػت مخّّا

الاقت ذاّه ةحد  فؽ الّأاةؿ اكأنػه ةمػنل لممّمقػت منظػصر  الخػصص ةبّػر بػه الحقةقػة 
 ... الّت ةرةد ص له

قػػد  لقػػ  بظىلػػه ممػػ   غرافةػػة  (1)النػػؿ محدادةػػة الوػػدؼ ااقنػػصمت الّػػا ةوت
بحػث  فقػد الكػت ال ةماػت بنػص الكػىـ ك ةػرا  فػت  ػذ  المتػردة فػت ال... التنؿ األدبػت

 . خّص لوص مبحث خصص ةبحث النىقة بةف الراا  امراةه االمرا  له
ننػػػاد إلػػػ  بنػػػض األم مػػػة اا راوةػػػة  لن ّك ػػػؼ منوػػػص مااػػػامةة البحػػػث فػػػت 
مىقػػة اال ػػّوىؿ ب ػػةصؽ الػػنص  فن ػػد  ف القّػػص المااػػامت الػػاارد مػػ ى  ممػػ  

ر منّػػرا  فػػصمى   ل ػػنة الحةاانػػصت  ةّاػػل فةػػه ذكػػصً الػػراا  فػػت  نػػؿ  ممػػة الّّػػدة
فػػػت ّا ةػػػه ذ ػػػف المػػػرا  لػػػه إلػػػ  القصبػػػؿ مػػػف األحػػػداث مػػػو فػػػّل كػػػاة ّػػػغةرة ممػػػ  

 ػػىؿ )الّػت ةراةوػص  ػػصمر الّػافةة ( األ ػد االػذوب  اال نمػػب)الخصّمػة  فتػت قّػػة 
 :   ّأّت  ممة الّّدةر كص ّت(الدةف الرامت

 نقػػؼ منػػػد  ػػػذا...( ّا ػػه   ػػػد اذوػػػب ا نمػػب إلػػػ  ال بػػػصؿ فػػت طمػػػب الّػػػةد)
الّّرةب فت ذكر  بطصؿ القّة  فص ػّوؿ بصأل ػد  ػـ الػذوب   ػـ ال نمػب  فة ػةر بػذلؾ 
إل  مّربة كؿ مف  ذ  الحةاانصت ال ى ة فػت مػصلـ الغػصب  األ ػد الممػؾ  ػـ بنػد  قػاة 

نمػػص مػػصكرة ... الػػذوب فػػت الاػػرااة  ػػـ ال نمػػب الػػذ  ةّمّػػو ب ػػ صمة زةػػر ّػػرةحة اا 
ّه فػػػت  ػػةصؽ األحػػداث فػػت القّػػة  حػػػةف الحقةقػػة  ف  ػػذا الّ م ػػؿ ّحقػػؽ مّػػداقة

ة ػػّأ ر األ ػػد بػػأكبر التػػراوس   ا بصلّػػةد كمػػه اال ةراػػ   ف ةقػػؼ مػػو زمةمػػه ممػػ  
                                                        

(1)
القضايا وادلسائل اليت عاجلها مثنوي ( مرآة مثنوي)أحصى مؤلف ىندي يدعى تلمذ حسُت يف كتابو   

 . 0/03/مثنوي : مقدمة ادلًتجم/ موضوعاً ( 080)جالل الدين الرومي فكانت 
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قػدـ الم ػصااة  ا  دنػ   ا  ممػ   فػت المراّػب  فوػا فػاؽ كػؿ المراّػب اال ةدانةػه  حػد 
بػػػة الّػػػت ّكػػػصد ( الرحمػػػة)ةك ػػػؼ مركزةػػػة الحػػػدث إال ا ػػػا ( الّا ػػػه)  فتنػػػؿ (1)فػػػت مّر

اظةتػػة  ػػردةة م ػػّركة فػػت القػػص الّػػافت المااػػامت  ةمػػنل لمػػنص داللػػة  ّكػػاف
دقةقة لمحدث ال زةصدة فةوص اال فاػاؿ ةخّموػص ال ػصمر بػذكر الحكمػة فػت كػؿ حكصةػة 

مبنػت حػاؿ م مامػة فػػت )مػ ى  ا ػا   ػر ّػػافت موػـ ن ػد  نػه ( الم نػا )ّػرد  فتػت 
نمػص  ػت لبةػصف القّص الكف رااةة القّص فػت  ػذ  المنظامػة ال ّقّػد لػذاّو ص  اا 

مقصّػػػد فم ػػػتةة  األ ػػػداؼ ّنمةمةػػػة  فصل ػػػصمر ةبػػػد  القّػػػة  فػػػى ةكػػػصد ةػػػرا   الػػػ  
 . (2)(اقصونوص حّ  ة ّطرد منوص لمّحدث فت حكمة  ذ  الااقنة

ان ػػػد كػػػذلؾ  ذلػػػؾ الّنص ػػػب ال مةػػػؿ الػػػذ  ةّقّػػػص  الػػػراا  فةػػػدؿ ممػػػ  ذاوقػػػة 
ػػػةنة افقػػػه بصلنربةػػػة اب راووػػػص الكػػػرةـ  فػػػ النحػػػا  )نمحظ مػػػ ى  فػػػت حكصةػػػة انّقصوةػػػة ّر

حػةف ةننػ  النحػا  ممػ  المػىح ( النحػا االمحػا)  االطرح ال مةؿ لتكرة (3)(االمىح
ابنػػػد  ف  لقػػػت الداامػػػة ( لقػػػد اػػػصع نّػػػؼ ممػػػرؾ  ػػػد ) ومػػػه بنمػػػـ النحػػػا بقالػػػه 

بصل ػػتةنة فػػت موػػصا  الغػػػرؽ   ػػأؿ المػػىح ّػػصحبه مػػػف منرفّػػه بصل ػػبصحة  فأ ػػػصب 
ألف ال ػػػتةنة ( اػػػصع كػػػؿ ممػػػرؾ  ةوػػػص النحػػػا : )لػػػؾ قػػػصؿ لػػػها خػػػر بػػػصلنتت  منػػػد ذ

  ألف مػػصً البحػػر (المحػػا)ّا ػػؾ ممػػ  الغػػرؽ االنحػػا ا ف ال ةنتػػو إنمػػص النػػصفو  ػػا 
 ... ة نؿ المةت فاؽ  طحه   مص مف كصف حةص  فمّةر  التنصً

فص ػّقصؽ الحكمػػة  ّػػـ ا ّحّػػصلوص مػػف خػىؿ  قصفػػة المؤلػػؼ بصلنربةػػة فػػن ل فػػت 
ت  مخّمتّةف بصلمنن إقصمة مىقة   . داللةة بةف لتظّةف مّمص مّةف بصاةقصع الّّا

م:مبـقةماالدؿفاللميفماظؼصصماالدرتجاسيم-4

ةدخؿ ّحت  ذا ال ًز مف المبحث  المّاف الحكصوةة الّػت ّػأّت طرةقػة  ػرد ص 
بّػػػتة ا ػػػّر صمةة  ػػػرت  حػػػدا وص فػػػت مػػػصلـ الىامػػػت االحمػػػـ االرؤةػػػص  افاػػػصً  ػػػذا 

  فّاحػػػدت فػػػت   ػػػماب  ػػػرد  ةنّمػػػد ا ػػػّر صع (النػػػـا)مةقػػػصت  النػػػصلـ ةّحػػػرؾ فػػػت
 . الحدث الذ   ر  فت اقت المنصـ

نّمػػػد ا ػػػػّقبصلةة المّمقػػػػت لماػػػماف  ػػػػذ  الػػػػرؤ  ممػػػ  قنصمّػػػػه ب قػػػػة المػػػػرا   ّا
مرمةػػػػة فػػػػػ الػػػػراا   ػػػدقه لّػػػػار  مػػػػف  وػػػػة لػػػـ ة ػػػػود ممػػػػ  م رةػػػػصت حكصةصّوػػػص الحر ّا

                                                        
(1)

 .0/358/الرومي : مثنوي  
(2)

 . 0/03/ مقدمة ادلًتجم/نفسو   
(3)

 . 0/341/نفسو   
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ػػػػته ال ػػػص د ( الراوػػػت)  ػػػر  األحػػػػداث القّّػػػةة فػػػػت الاحةػػػد ممػػػػ  م( البطػػػػؿ)بّا
الحمػػـ  ممػػ   ػػذا  فػػدف مقػػدار الخةػػصؿ االّتػػنف ةكػػاف كبةػػرا   ابقػػدر مػػص ةػػاط  الحػػصلـ 
لمقػػػدمصت ّقنػػػو  ػػػصمنةه  بحقػػػصوؽ لوػػػص ا ػػػاد مةػػػصنت  بدمكصنػػػه  ف ةّػػػؿ إلػػػ  در ػػػة 
ّدةقه  حّ  ةحّؿ الراوت ممػ  مكصنػة  ةػدة  ك ب  قة المّمقت  اك ب ّنصطته ّا

نامػص  مػف )ةنػد ( ّدؽ الرؤةػص)ص الّصلحة فت نظر الم ممةف فػ بةنوـ لنما مقصـ الرؤة
ّمةةػػزا  لوػػص مػػف الخػػااطر التص ػػدة  ا ػػاا س الػػنتس  اا ا ػػصت  (1)( نػػااع الكرامػػصت

االرؤةػص الّػصدقة  ػًز مػف  (2)( ّػدقكـ رؤةػص   ّػدقكـ حػدة ص  )ال ةطصف  فتػت الخبػر 
 .(3) بنةف  ًز مف النباة

ػػدقه  ا ػػا (اوػػتالر )مػػف  نػػص كصنػػت مكصنػػة الػػراا     مناطػػة بقةمػػة مػػص ةػػرا  ّا
 مػػرا  ال ( ّػػحة المػػرا )فػػت  ػػذ  الحػػصؿ بػػه حص ػػة إلػػ  ا ػػصوؿ ّدمةمةػػة ّ نػػؿ مػػف 

 : ةقبؿ ال دؿ  امف  ذ  الا صوؿ
 ػػػػ حاػػػار  خّػػػةصت إ ػػػىمةة  ا دةنةػػػة مومػػػة كصألنبةػػػصً ابخصّػػػة الر ػػػاؿ 

إلػ  ااألالةصً االّػصلحةف ا ػةاخ الطرةقػة ممػف ال ةّطػرؽ ال ػؾ  محمد 
ا  مومػػػص  مػػػف الػػػذاكرة النصمػػػة .  ػػػةّروـ امكػػػصنّوـ م مػػػؿ )اممػػػف  ػػػكماا  ػػػًز

 (. المّّافة امرةدةوـ)  الخصّة (الم ممةف
فكػػرة الرؤةػػص ذاّوػػص امحار ػػص الػػداللت  ةػػدار ممػػ    ػػصس ممةػػه م ػػممصت   -ب

 . اال  ةمص إذا مص ّطرؽ الحكـ إل  المزاةص األخىقةة
إذا كصنػت الرااةػة لة ػت ذاّةػة    لة ػت  ّغةةب ا ػـ الػراا  األّػؿ  فةمػص -  

ً  آخر اةك ػر  ػذا النػاع مػف الرااةػصت ( الراوةة)حكصةة مف الذات  بؿ مف را
 . فت ال ةر االّرا ـ الخصّة بم ص ةر الّّاؼ

  ةػػػػػر  ممػػػػػـ الػػػػػنتس الحػػػػػدةث  ف ان ػػػػػغصؿ الػػػػػنتس (4)مػػػػػف ا وػػػػػة نظػػػػػر نت ػػػػػةة

                                                        
(1)

 . 071/ناجي حسُت جودة: ادلعرفة الصوفية: ، ينظر075/ الرسالة القشَتية  
(2)

 . 076/ القشَتة  
(3)

 . 227/ صحيح مسلم  
(4)

نقد الشعر / 35/ فرويد: تفسَت األحالم: النفس احملدثُت يف تفسَت الرؤيا وخباصة تفاسَت علماء: ينظر  
والتفسَت / 22/مصطفى سويف : واألسس النفسية لإلبداع/ 26/ريكان إبراىيم : يف ادلنظور النفسي
ورواية / 055/علي زيعور : الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم/ عز الدين إمساعيل/النفسي لألدب 

. 267زلمد عثمان جنايت، : وعلم النفس يف حياتنا اليومية. 89/مارت روبَت : ول وأصول الروايةاألص
 . 4فرويد، ط: ، واألنا واذلو5فرويد، ط: ومعامل التحليل النفسي



- 99  -

ّ ػػػّمد منػػػه ا اد ػػػػص . ..اان ػػػصنةة برافػػػد  قػػػصفت منػػػػةف  دةنػػػت   ةص ػػػت  ا ّمػػػػصمت
فػػذلؾ ةت ػػل الم ػػصؿ  مػػصـ قػػا  الىامػػت كػػت ّخّػػزف كمػػص   ػػصوى  .. اقةمّوػػص اانّمصً ػػص

نصلةموػػػص اطراحصّوػػػص ا  ػػػصّةذ ص فّطتػػػا فػػػت الػػػػرؤ  ... مػػػف متػػػردات  ػػػذ  ال قصفػػػة  ّا
ااألحػػىـ كمحصالػػة ا ػػّر صمةة ّػػػافر لػػذة لمحػػصلـ بمّػػػصحبة مػػف ةحػػب  ا ا ػػػّن صؿ 

 قػؼ ممةػه مػف لػدف  ػةاخه   ا حّػ  االطمونػصف إلػ  ّػحة ال ااب الذ  قػر  منػه ّا
 . المبد  الذ   مّقه

مّػػػاف الػػػرؤ  الّػػػافةة مػػػف خػػػىؿ دالالّوػػػص ( قػػػراًة)قةصمػػػص  ممػػػ  ذلػػػؾ  ةمكػػػف 
 : الزمنةة مم  النحا ا ّت
   محصالػػة ا ػػّنصدة ّمػػذذ ا مػػب اطمونػػصف  اا ّػػرار لمػػص : أىىى داللىىة اسىىترجاعية

اًة  ا الػػػػػدرس  ا الخبػػػػػرة ّػػػػػـ ّمقةػػػػػه ّمقةػػػػػص  اامةػػػػػص  بػػػػػصلقر 
 . الّ رةبةة

فقػػد ةنظػػر إلػػ  الػػرؤ  ااألحػػىـ ػ مػػص ّػػدؽ منوػػص ػ : داللىىة اسىىتقبالية -ب
توص    اا ّ ػرافص  لمػص  ػةأّت مػف األحػداث (ّنبػؤات)بّا

االمقػػػدارات فػػػت الم ػػػّقبؿ القرةػػػب  ا البنةػػػد ابخصّػػػة 
 . المّةر األخرا  إل   نة  ا نصر

 
 ػػّنصدا  إلػػ  الػػدالالت المػػذكارة آنتػػص  ػ حػػةف امػػادا  إلػػ  مااػػامة المبحػػث ػ ا

  زمنػػػػص    ػػػػػص  بػػػػػةف ا ػػػػّر صع مػػػػػص ماػػػػػ   (لحظػػػػػة الػػػػػرا )ةكػػػػاف الػػػػػزمف الحصاػػػػر 
فػػت  ػػذ  المحظػػة المك تػة  ةمكػػف  ف نقةػػد  ػػرمّوص الا مةػػة بحػػداد . اا ّ ػراؼ ا ّػػت

منطػػاؽ الرؤةػػػص  لن ػػّؽ منوػػص ذلػػػؾ البنػػد النىوقػػت بػػػةف ال مػػؿ اال ػػػّوىلةة ( المتػػظ)
ؽ الرؤةػػػص انّة ّوػػػص  امػػػف خػػػىؿ االطػػػىع ممػػػ  م ػػػرات القّػػػص فمػػػف  ػػػذا ا ػػػةص

 : البصب ممف ّة رت مّصدر    مكف مىحظة ا ّت
بّػػػةغة ...( قػػد قةػػؿ)  ّّّػػدر لغػػة الرؤةػػص مبػػصرة (المنػػصـ) ػػػ لمراوػػت نت ػػه فػػت 

  ال  ػػةمص إذا كػػػصف حةػػص    ا  ف ّػػػأّت (1)المبنػػت لمم وػػاؿ   حةصنػػػص  ةػػذكر ا ػػػـ الػػراا 
ا نػص ّقػو م ػؤالةة ّػدؽ الخبػر الرؤةػصا  ( راا)ة مف الذات مف داف اا طة الحكصة

 . مم  المؤلؼ الذ   مو  ذ  الرااةصت الـ ة ند ص لمّصدر ص
حتػػظ فػػت  كػػذا رااةػػصت مر ػػمة  ا ك ػػر مػػص ةّ مػػ  فةوػػص  ا نػػص  نقػػؼ فػػت حػػذر ّا

                                                        
(1)

 . 078/ الرسالة القشَتية  
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الوػػػدؼ الّربػػػا  الّ قةتػػػت الػػػذ  ال ةننػػػت بمػػػف قػػػصؿ؟ اكةػػػؼ قػػػصؿ؟ اممػػػف نقػػػؿ؟ إنمػػػص 
فصلقّػػػص الرؤةصاةػػػة  نػػػص ا ػػػةمة ّ بةػػػت قمػػػاب .... مػػػصذا قػػػصؿ؟: الننصةػػػة ّّا ػػػه إلػػػ 

 . المرةدةف ا صور المّأدبةف
بطػؿ الرؤةػص    الراوػت  افػت . ةػذكر ا ػـ البطػؿ...( قةػؿ)ابند كممة الّّػدةر 

األمػػػػـ األزمػػػػب  ةكػػػػاف مػػػػف ال خّػػػػةصت الدةنةػػػػة  ا الّػػػػافةة خصّػػػػة مػػػػف رؤاس 
بصم ػػػص  ممػػػػ  ( اال ػػػػـ)االّتػػػػاؽ االرةص ػػػة فةػػػػأّت ذكػػػر المػػػذ ب الم ػػػواد لوػػػػـ بػػػصلنمـ 

  اةػػافر الػػذكر  ةاػػص  ّاطوػػة نت ػػةة لممّمقػػت لّاقػػو (المػػرا  لػػه)الّّػػدةؽ مػػف لػػدف 
: قةػؿ ر   ال نةػد إبمػةس فػت منصمػه مرةصنػص  فقػصؿ لػه: )ماماف الرؤةص  مف ذلؾ نذكر

احةػػػػػة ر س الطصوتػػػػػة لػػػػػه داللػػػػػة م( ال نةػػػػػد)فػػػػػذكر . (1)...( ال ّ ػػػػػّحت مػػػػػف النػػػػػصس
بماػػماف فػػت ّػػػصلل ال نةػػد بػػى  ػػػؾ  فّػػصر مّركػػز القّػػػة األ ػػصس  نػػص  رؤةػػػة 

 ػػـ … إبمػػةس النرةػػصف  ا ػػ صمة ال نةػػد فػػت محص ػػبة إبمػػةس ا ػػؤاله اا ػػّنكصر فنمػػه 
ّّػػػاال  األحػػػداث فػػػت القّػػػة لةػػػذكر إبمػػػةس  نػػػه ال ةنبػػػأ بصلنػػػصس مػػػدا  مصمػػػة فػػػت 

فممػص انّبوػت مػدات : ل نةػد  ةقػاؿ ا(م  د ال اةنزةة  اناا   ػد  ا حرقػاا كبػد )
: إل  الم  د فر ةت  مصمة ااناا رؤا ػوـ ممػ  ركػبوـ مّتكػرةف  فممػص ر انػت قػصلاا

 . …ال ةغرنؾ حدةث الخبةث
 

فصمّػدت مّػداقةة الرؤةػص لّ ػمؿ الػزمف الحصاػػر لحظػة االنّبػص  مػف النػـا ا نػػص 
ؿ الن ةب بةف الحدث الرؤةصا   ااّّصؿ مصلـ الحس به  . ةحدث  ذا الّا

النندـ فت  م صؿ  ذ  القّص نامص  مف الّكمؼ فت ّػةصزة لغػة القّػة لكػت ا 
 ػمنت األ ػّصذ  بػص ممػت ةقػاؿ ر   : )ّقّرب مف نماذج المحكت منه كقاؿ بناػوـ

طصحػػػت ّمػػػؾ : كةػػػؼ حصلػػػؾ ةػػػص  بػػػص القص ػػػـ؟ فقػػػصؿ: ال رةػػػر  ال نةػػػد فػػػت المنػػػصـ فقػػػصؿ
كنػػػػػػػػص نقالوػػػػػػػػػص اا ػػػػػػػػصرات  ابػػػػػػػػصدت ّمػػػػػػػػؾ النبػػػػػػػػصرات  امػػػػػػػػػص نتننػػػػػػػػص إال ّ ػػػػػػػػبةحصت 

اقصؿ ال نةد ر ةت فت المنصـ كأنت ااقؼ بػةف ةػد  اِّ ّنػصل  فقػصؿ . )(2)(…بصلغداات
ال  قػػاؿ إال حقػػص  فقػػصؿ : لػت ةػػص  بػػص القص ػػـ مػػف  ةػػف لػػؾ  ػػذا الكػػىـ الػػذ  ّقػػاؿ؟ فقمػػت

 .(3)...(ّدقت
                                                        

(1)
 . نفسها/ نفسو  

، حكاية وقوف اجلنيد بُت (عافية؟العافية ال)حكاية الرجل الذي يردد / 079ص: وينظر/ 078/نفسو  (2)
 . 081/ يدي اهلل للحساب

 . 081/ القشَتية (3)
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نمػػػط آخػػػر فػػػت الػػػرؤ  ّّحػػػدد مااػػػامّه فػػػت ال ػػػؤاؿ مػػػف مّػػػةر كبػػػصر  -ب
ّّػػػدر بنبػػػصرة  ػػػةاخ الّػػػافةة بنػػػد انّقػػػ ( …قةػػػؿ رؤ )صلوـ إلػػػ  الرفةػػػؽ األممػػػ   ّا

  مننػػ  (الراوػػت)م وػػاؿ  اكػػذلؾ ( الػػراا )بتنمػػةف مبنةػػةف لمم وػػاؿ  ةاػػص   فصلقصوػػؿ 
  الّػػت (المؤلػػؼ)ذلػػؾ  ف الػػّحتظ  نػػص ةكػػاف   ػػد اال ةنّمػػد البصحػػث إال  ػػصرد الرؤةػػص 

إطػػػصر  ال ةمكػػف الاقػػػاؼ ممػػػ  ّػػحة ماػػػمانوص  ا مػػػدموص  لكانوػػػص فنػػؿ دخػػػؿ فػػػت
رؤ  ب ػػر الحػػصفت فػػت المنػػػصـ )مػػف ذلػػؾ ن ػػػّنرض القّػػة الّػػت ّبػػد  بػػػػ . المغةبػػصت
 مػص ا ػّحةةت ةػص ب ػر منػت : زتػر لػت  اقػصؿ: مص فنؿ اِّ ّنصل  بػؾ؟ فقػصؿ: فقةؿ له

رؤ   بػػا  ػػمةمصف الػػدارانت فػػت المنػػصـ  فقةػػؿ لػػه مػػص )  ا (كنػػت ّخػػصفنت ذلػػؾ الخػػاؼ
 .(1)(ً آخر ممت مف إ صرات القـازتر لت امص كصف  ت: فنؿ اِّ بؾ فقصؿ

لمػػػص : مػػػص فنػػػؿ اِّ بػػؾ؟ فقػػػصؿ: رؤ  ب ػػػةر الحػػػصفت  فػػت المنػػػصـ فقةػػػؿ لػػه)اقةػػؿ 
مرحبػػػص  ةػػػص ب ػػػر لقػػػد ّافةّػػػؾ ةػػػـا ّافةّػػػؾ امػػػص ممػػػ  : ر ةػػػت ربػػػت مػػػز ا ػػػؿ قػػػصؿ لػػػت

 .(2)(األرض  حب إلت منؾ
مػػف خػػىؿ  ػػذ  النمػػصذج الحكصوةػػة  ن ػػّخمص حقػػصوؽ مػػف ااقػػو  ػػذ  النّػػاص 

اةػة الّػت ةمحػظ ػ  اؿ مػص ةمحػظ فةوػص ػ نمطةػة   ػماب الرااةػة  فػت حػاار ّقرةػر  المر 
لمنرفػة مّػةر  ػةاخه الػػذةف ( الراوػت)ةك ػؼ مػف الرزبػة النصرمػة الّػت ّ ّػصح ذات 

 . ّا رب ماامظوـ ا فكصر ـ. ّممذ لوـ
االطرةػػؼ فػػت األمػػر  إننػػص ال ن ػػد فػػت  ػػذا المػػاف مػػف القّػػص الرؤةصاةػػة مػػص 

مأ ػصاةة لحقػت مّػةر    مػف ال ػةاخ المػروةةف فػت الحمػـ  مننػ   ة ةر إل  خصّمػة
ذلػػؾ   ف ّػػةصزة  ػػذا الػػنمط مػػف القّػػص ارد بػػدافو نت ػػت ّطمةنػػت  امػػف  وػػػة 

 .  خر  ةت ر  ذا اال ّنّصج زةصب الراا  ام والةة الراوت
 
 

 
 

                                                        
 . نفسها/ نفسو (1)
 .نفسها/ نفسو (2)
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 المبحث الثاني 
 ثنائية الراوي والمروي له 

 
 

ػػته بنةػػة ل ػػصنةة( اال ػػّوىؿ)وض بػػه بنػػد الاقػػاؼ ممػػ  الػػدار الػػذ  ةػػن / بّا
داللةة  فت ّأدةة المننػ  الّػافت با ػصوؿ طػرح مّنامػة رامػ  منوػص األدةػب النربػت 

 . احدة ال صنب المااامت  مو فنةّه لةخمؽ ّرابطص  اّّصلةص  بةف النص االمرا  له
ػدارا  مػف قنصمػة مؤكػدة بأ مةػة  ػذا الّػرابط االّّػصلت بػةف  ً  مم  ذلػؾ  ّا بنص

  نطػػػػرح األ ػػػػومة ا ّةػػػػة  افػػػػت اػػػػًا المػػػػنوي المخّػػػػصر … طػػػػراؼ الر ػػػػصلة األدبةػػػػة
 :  ة ّود  ذا المبحث فت اا صبة منوص  ا ت

 ػ مف الراا  فت القّة الّافةة؟ 
 ػ مص مكصنة الراا   ا ال صرد امىقّومص ب ا ر النممةة األدبةة؟ 

 ؟ …(ال صمو  المؤلؼ  القصر : )ػ مص ةة المرا  له
 ف م ػػػػألة حاػػػػار الػػػػراا  فػػػػت الخطػػػػصب القّّػػػػت  ادر ػػػػة ذلػػػػؾ  الحقةقػػػػة

الحاػػػار انامػػػه  ّنػػػد مػػػف   ػػػـ مكانػػػصت الخطػػػصب القّّػػػت  االرااوػػػت ااال ّمػػػصـ 
بوػػذ  الم ػػألة  نػػؿ ّنظةػػر ال ػػكىنةةف ةّ ػػه نحػػا نقطػػة  ممػػؽ فػػت ّحمةػػؿ منصّػػر 

فصلقّػػة  ػػت م مػػاع ( القّػػة)ا ( الخطػػصب)فػػت الػػنص  فمةػػزاا  اال  بػػةف ( األدبةػػة)
ألحداث الّت ةّتصمؿ فةوص  بطصلوص امف إطصر زمنت امكػصنت منػةف   مػص الخطػصب  ا

فوػا الطرةقػػة الّػػت ةػػّـ باا ػػطّوص إةّػصؿ القّػػة   ا   ػػماب مراػػوص  اطراوػػؽ  داً 
الحػػدث القّّػػت مػػػف خػػىؿ ح ػػف ّنصمػػػؿ األدةػػب  ا ال ػػصرد مػػػو مكانػػصت البنػػػصً 

 .(1)ال رد  لحكصةة مص
                                                        

إبراىيم . تر: ونظرية ادلنهج الشكلي. 071ـ  069/ سعيد يقطُت: ربليل اخلطاب الروائي: ينظر (1)
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نظػػػر فػػػت مىقػػػة الػػػراا  بصل ػػػرد اال خّػػػةصت فكػػػصف  ف ّا ػػػه اال ّمػػػصـ إلػػػ  ال
( ممةمػص  )اكذلؾ ّ خةص  نمصط ال رد  مف خىؿ ا وة نظػر الػراا   بػةف  ف ةكػاف 

اةّػػرؾ لم خّػػةصت ( النصلمةػػة)بصألحػػداث ا ػػصبقص  ممةوػػص  ابػػةف راا ةّنػػصزؿ مػػف مقنػػد 
اظوػػػرت ممػػػ    ػػػصس ذلػػػؾ . حرةػػػة الّنبةػػػر فةكػػػاف  ػػػرد  مّزامنػػػص  الػػػةس ا ػػػّنىوةص  

صت  ػػػػردةة خصّػػػػة ّّمحػػػػار متص ةموػػػػص اا راوةػػػػة ممػػػػ  البحػػػػث فػػػػت نمػػػػط مّػػػػطمح
  (زااةػػػة الرؤةػػػة)ا ( الرؤةػػػة ال ػػػردةة) ا ( ا وػػػة النظػػػر)الرااةػػػة فن ػػػأ مػػػص ةنػػػرؼ بػػػػ 

فّصرت البنةة ال ردةة فت النص القّّت  ةنظر إلةوص مػف ا وػة ل ػصنةة كمػص  ػا 
لكػف  ػػذ  اال ػػّنصرة فػػت ال ػػنر  ( األ ػماب)فػت الّركةػػب النحػػا   ا ( ال ممػػة)حػصؿ 

ػػػةة  نػػػااع الخطػػػصب  المقّػػادة مػػػف الم ػػػصنةصت لوػػػص إ ػػػكصالت ّّنمػػػؽ   موػػػص بخّّا
ػػػةة الّػػػت ّمػػػنل خطصبػػػص  مػػػص مزاةػػػص بنصوةػػػة  األدبػػػت ا  نص ػػػه المخّمتػػػة   ػػػذ  الخّّا
ّا ػكةمةة خصّػة قػػد ال ّّػمل قصلبػػص  ة ػّامب محّػا    دبةػػص  ل ػنس آخػػر  أل ػؿ  ػػذا 

  نظػػػرة انّقصوةػػػة اامةػػػة ّ ػػػّنةر (المحّػػػا / القصلػػػب)ةنبغػػػت النظػػػر إلػػػ   ػػػذ  الم ػػػألة 
بػػصلمنوي ا  ػػماب النظػػر المنو ػػت االّتكةػػر  اال ناػػحت كػػذلؾ بمزاةػػص النػػاع األدبػػت 
ػػػػة  اال  ػػػػػةمص إذا ّػػػػازع البحػػػػػث اا راوػػػػت ممػػػػػ  آداب  مػػػػـ ا ن ػػػػػةصت   المخّّا

ةصّوص المر نةة مم  ّنةد المغة االّتكةر   .ا زمصف  ا مكنة مّبصةنة  ّحمؿ خّّا
ػػةف امّكصمػػؿ  ممػػ  افػػؽ منطةػػصت  ػػذ  الرؤةػػة  نطمػػوف إلػػ  ّحدةػػد متوػػـا ّر

 : لمخطصب ال رد  مف خىؿ ا ّةتصً  ركصنه البنصوةة ال ى ة األ صس
 المرا  له القّة    الراا     

 
 الخطصب

الخطػػػصب )االّػػػت لػػػاال ا اد ػػػص  ال ةػػػّـ    حاػػػار لنممةػػػة ال ػػػرد األدبػػػت  فػػػػ 
ةتةػة الّػت ّػرا  بوػص القّػة مػف طرةػؽ راا  ةب وػص إلػ  مػرا   ػا الك: إذف( ال رد 

ػػػػػة إذف فصلقّػػػػػة ال ّّحػػػػػدد قةمّوػػػػػص فقػػػػػط  (1)لػػػػػه لغصةػػػػػة ّنمةمةػػػػػة ا مصلةػػػػػة مخّّا
ػته خطصبػص   نمص ال بد  ف ّ ّمؿ مم  بنةة  ػكؿ  دبػت  مةػؿ ةّحػدد بّا بمامانوص اا 

                                                                                                                             

ميٍت العيد، : يات السرد الروائي، تقن46ـ  45/ محيد حلمداين: ، وبنية النص السردي054/ اخلطيب
 . 67/ ، ورواية األصول وأصول الرواية005/ الفصل الرابع زاوية الرؤية وادلوقع

(1)
، ومعجم 88ميحان ا لرويلي وسعد البازعي، : ، ودليل الناقد األديب45/ بنية النص السردي: ينظر  

، ويف اخلطاب السردي نظرية  214/ ، ونظريات السرد احلديثة83/ االصطالحات األدبية ادلعاصرة
 . 04/ ، ويف أصول اخلطاب النقدي اجلديد35/ كرمياس
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مػص ما وص  مف منػّي لػه طصبنػه الخػصص الػذ  ةخّمػؼ اػرارة  مػف    منػّي آخػر فة
ااحػد منػد ( القّػة)لا  ّةل له  ف ّظور القّػة بدبدامػه  ممػ  الػرزـ مػف ماػماف 

 ف الرااةػة ال ّكػاف ممةػزة فقػط )فػت ( فالتغػصني كةػزر)اال نةف  ا ػذا  ػا فحػا  قػاؿ 
بمصدّوػػص  الكػػف  ةاػػص  باا ػػػطة  ػػذ  الخصّػػةة األ ص ػػةة المّم مػػػة فػػت  ف ةكػػاف لوػػػص 

امننػ  ال ػكؿ  نػص  الطرةقػة  (1)(انوصةػة  كؿ مػص  بمننػ   ف ةكػاف لوػص بداةػة اا ػط
الّت ّقدـ بوص القّة المحكةػة فػت الرااةػة   نػه م مػاع مػص ةخّػصر  الػراا  مػف ا ػصوؿ 

ا وػػػة )  اال ةننػػػت ذلػػػؾ  ف ّّبػػػو كػػػؿ قّػػػة (2)احةػػػؿ لكػػػت ةقػػػدـ القّػػػة لممػػػرا  لػػػه
مّػػد ممػػ  طػػاؿ القّػػة  إنمػػص ااقػػو القػػص ةنبػػ  مػػف إمكصنةػػة ( نظػػر ااحػػدة ّ ػػّمر ّا

فػػػت القّػػػة ممػػػ  المنػػػصارة فػػػت طراوػػػؽ  ػػػرد مّنػػػددة ّخػػػدـ فػػػت محّػػػػمة (  الػػػراا )
الغصةصت اال ّقبصلةة مف لدف المرا  لػه  فمػص ّنراػه ّّػنةتصت ال ػكىنةةف لا وػصت 
النظر الّت ّظور فت  خّةة ال ػصرد مػص  ػا إال مػرض أل ػكصؿ ّػارة الػراا  فػت 

ّحػص ّتصمػؿ ّا ار فػت  ػبةؿ ّحقةػؽ ال رد الكف  ػذا ال ةمنػو  ف ّّػداخؿ الّّػصنةؼ ّا
النص لغصةصّه  االحؽ  ف الّّنةؼ األخةر الذ  ّّحػصار فةػه   ػكصؿ ا وػصت النظػر 
ّ ػػػصار  ػػػا مػػػف  زػػػزر طراوػػػؽ األداً ال ػػػرد  ا ك ر ػػػص خّػػػابة لمتحػػػص النقػػػد   ّا

 ػػذا النػػػاع مػػػف ( الػػزمف االرااةػػػة)فػػػت كّصبػػػه (  ػػػصف بابػػاف)اة ػػد . االّحمةػػؿ االنظػػػر
نػػصدؿ فةػػه  خّػػةة ال ػػصرد مػػو البطػػؿ فّّكػػصمىف ا وػػصت النظػػر مػػف النػػاع الػػذ  ّّ

الّػػػػت ّظوػػػػر فػػػػت  خّػػػػةة ( ا وػػػػصت النظػػػػر)لّأدةػػػػة مممةػػػػة ال ػػػػرد  حػػػػةف ّػػػػنؼ 
 : مم  النحا ا ّت( ال صرد)

البطػػؿ فػػت القّػػة الكى ػػةكةة مػػو (  ػػا)ػػػ  ف ةظوػػر ال ػػصرد بص ػػّمرار مبػػر 0
 ا الػػػراا  ( ال ػػػصرد النمػػػةـ)  ا ػػػا مػػػص ةنػػػرؼ بػػػػ (3) ػػػصرد ةنػػػرؼ كػػػؿ  ػػػتً

النمػةـ  ا ػا مػػص ةغطػت منظػـ اانّػػصج القّّػت حةػث ةمّمػػؾ الػراا  زمػػصـ 
القػػػص فةػػػه بّ ػػػرد مااػػػامت  إذ لػػػةس الػػػراا   خّػػػةة مػػػف  خّػػػةصت 
القّػػػة  الكنػػػه ةنػػػرؼ ااطػػػصر الخػػػصر ت االوػػػاا س الداخمةػػػة ل خّػػػةصت 

فةحػػػصاؿ ب وػػػص إلػػػ  المػػػرا  لػػػه  الوػػػذا ةحمػػػا لمػػػبنض ّ ػػػمةّه بػػػػ  (4)القّػػػة

                                                        
 . 46/ نفسو (1)
 . 46/ نفسو (2)
/ ، وينظر نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئَت40/ أمحد ادلديٍت: يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد (3)

29 . 
 . 98/ ، وقال الراوي43/ السرد معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة، ونظرية: ينظر (4)
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الذ  ةكاف فةػه الػراا  زةػر مّ ػصنس مػو الم ػراد  (1)( رد الراا  الغصوب)
ممػػ  مكػػس  ػػرد الػػراا  الحصاػػر الػػذ  ةكػػاف  خّػػةة فػػت الحكصةػػة الّػػت 

 . ةراةوص ا ا ال رد المّ صنس
ال ػصرد حػةف ّمحػت كمةػة خمػؼ ( األنػص) ف  مة مظورا  آخر لػ ( باةاف)ػ اةر  2

ه البطػػؿ ا ػػا  ػػرد مااػػامت   نػػص ة وػػؿ ال ػػصرد كػػؿ  ػػتً مػػف  خّػػةّ
 (. الخبر  نص ةحؿ محؿ الخطصب)

ال ػػػصرد مّنصدلػػػة مػػػو البطػػػؿ فةحػػػازاف منػػػص  (  نػػػص)ػػػػ الػػػنمط ال صلػػػث  ّكػػػاف فةػػػه 3
 . األخبصر ذاّوص حاؿ ّطارات الحدث بكةتةة ااحدة

  مةػػػػة خصّػػػػة لمنػػػػااحت ال ػػػػةكالا ةة الػػػػةس الّقنةػػػػة فػػػػت (  ػػػػصف باةػػػػاف)اةنطػػػػت 
فػػت مػػد األ ػػماب اال ػػكؿ  فنمػػةف   ػػكصؿ التنػػؿ الحكػػصوت فوػػا إلػػ  حػػد مػػص ة ػػبه  ػػصّرر 

فػػت م ػػصؿ التوػـػ الػػذ  ةكانػػه اةقّرحػػه الرااوػػت حػػاؿ ) ػػصناةةف فػػت الظػػص رة األدبةػػة فةقػػاؿ 
 خّػػػةصّه احػػػاؿ األااػػػصع  ةنػػػد كػػػؿ مػػػص ةّنمػػػؽ بصلتنةػػػة الرااوةػػػة المحاػػػة   صناةػػػص  فػػػت 

 ا  فػػػصلموـ  ػػػا األنّربالا ةػػػص الّػػػت ّك ػػػػتوص... النمػػػؽ  بصلن ػػػبة لػػػدالالت الرااةػػػة نت ػػػوص
 .(2)(ّقّرحوص  ا ّ ةر ص الرااةة ح ب الحصالت فت ذ ف القصرئ

إف النظػػػػر إلػػػػ  المحّػػػػا  الػػػػداللت الػػػػذ  ّّاػػػػل بػػػػه النممةػػػػة األدبةػػػػة   مػػػػر ال 
 : خىؼ ممةه لكؿ قاؿ زصةة مراد إةّصلوص  لكف مف الموـ الّترةؽ بةف  مرةف

مةػة لكػاف ارارة النظر إل  النمؿ األدبت مم  مقدار مّ ػصا مػف األ : األول
النمػؿ األدبػػت بػؤرة ّكص تػػت فةوػػص كػؿ منصّػػر الػنص امتصّػػمه لّ ػػكؿ 

 . احدة مااةة إذا فقد منوص ماا  اخّؿ النظصـ كمه
الم ػصنةة الّػت ةّقبػؿ بوػص المّمقػت ( الّػارة)فػدف ال ػكؿ ااأل ػماب  مػص : الثىاني

األدبػػػػت  ا الداللػػػػة   نػػػػص ّتّػػػػرؽ الماا ػػػػب االقػػػػدرات  فػػػػت ( المحّػػػػا )
الّػػػارة الم ػػػصنةة لمتكػػػرة الم ػػػردة لّاػػػمف ّقػػػبى  مػػػصلت   حكػػػصـ ّػػػننة

ا ػػػػؿ قػػػػصـ التكػػػػر النقػػػػد    ص ػػػػص  إال ممػػػػ  اخػػػػّىؼ . الم ػػػػّا  لمتكػػػػرة
؟ مػف  نػص  (الّػارة االمحّػا ) ا ( ال ػكؿ االماػماف)المااقؼ حػاؿ 

 ػػصًت الدرا ػػة ال ػػكىنةة لم ػػكؿ األدبػػت  محصالػػة لتػػؾ آلةػػصت ّقنةػػصت 
صوؼ ممػػ  حػػدة  ابص ػػّنّصج المحّػػػمة الػػنص لمنرفػػة كةتةػػة  داً الاظػػ

                                                        
(1)

 . 300صالح فضل من : بالغة اخلطاب وعلم النص: ينظر  
(2)

 . 29/ نظرية السرد  
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النوصةػػػة لم مػػػؿ الاظػػػصوؼ األخػػػر  ػ نحّػػػؿ ممػػػ  ّػػػارة مّكصممػػػة 
اةػذكرنص  ػذا . بص ػّ مصر ّقنةػصت التنػؿ األدبػت( المنن )إن صز ( لكةتةة)

البنػػػ  )بػػػةف ( ّ ام ػػػكت)الكػػىـ بػػػػ الحػػػداد الاظةتةػػػة الّػػػت اّػػػطننوص 
ل ػػػػكؿ النحػػػػا    فػػػػصألال  ّخػػػػّص بص(1)(البنػػػػ  النمةقػػػػة)ا ( ال ػػػػطحةة

فكػػصف ال بػػد مػػف . ااأل ػػمابت االّقنػػت  اال صنةػػة م صلوػػص الّأاةػػؿ الػػداللت
درا ػػػة ال ػػػػكؿ اذلػػػػؾ لّػػػػنابة الاقػػػػاؼ ممػػػػ  الحػػػػدث فقػػػػط ألف  مػػػػة 
ّرابطػص  بػةف الحػػدث افصممػه اال وػػة الم ػمط ممةوػػص التنػؿ   ػػـ نصقػؿ  ػػذا 
الحػػػػدث  ا ػػػػذا النقػػػػؿ ةػػػػّـ با ػػػػصوط ةناز ػػػػص التّػػػػؿ االّااػػػػةل الػػػػاال 

اؼ ممةوػػص  ااحّػػااً مىمػػصت كػػؿ منوػػص التصرقػػة  لمػػص  مكػػف ّقػػدةر الاقػػ
 . قةمة النص ام ّاا  اابدامت

  ن ػػد  ف ال ػػردةة الحدة ػػة   ػػندت الػػنص ال ػػرد  إلػػ  (الػػراا )فتةمػػص ةخػػص 
 : ّاصفر مدد مف الركصوز ةنبغت الّمةةز بةنوص بدقة ا ت مم  النحا ا ّت

الػػذ  ةنػػةش حةصّػػه خػػصرج الػػنص   ا ػػا الكصّػػب الحقةقػػت: المؤلىىف الىىوا عي. 1
 . اةم ؿ حقةقة  صبّة ا خّص  محددا  

 ػا المؤلػؼ الػذ  ةنّمػت إلةػه الػنص داف  ف ةا ػد فةػه : المؤلف الضىمني. 2
ا ػػػادا  مبص ػػػرا  بصلاػػػرارة  فوػػػا الا ػػػةط بػػػةف المؤلػػػؼ الػػػااقنت 

 . االنمؿ األدبت
طػػػػػصب  ػػػػػا الػػػػذ  ةّػػػػال  اظةتػػػػػة الّّػػػػاةر  االمراقبػػػػػة فةموػػػػد لخ: الىىىىراو . 3

 . ال خّةصت  لكت ةوةأ لمنمؿ األدبت ةظور مف خىله
  الػػا ااػػننص  ػػذا (2)ا ػػا الػػذ  ةقػػـا بصلتنػػؿ الػػذ  ةػػّـ  ػػرد : الشخصىىية. 4

القصلػػػػػب النظػػػػػر  ممػػػػػ  القّػػػػػة الّػػػػػافةة  لا ػػػػػدنص  ف القّػػػػػة 
توص مّنػص  حكصوةػص  كى ػةكةص   لوػص مؤلػؼ ااقنػت  ػا  الّافةة بّا

ة ااػػمّوص دفّػػص كّػػصب آخػػر  م ػػمة رااوةػػة اقتػػت منػػد ص القّػػ
بنػػد  ف كصنػػت ّطػػاؼ بػػةف ال ػػتص   امؤلػػؼ اػػمنت ةم ػػؿ آخػػر 
حمقة نقمت القّػة مػف ااقنوػص إلػ  المؤلػؼ الػااقنت الػذ  ة بػت 

لوػػػػص ّظوػػػػر القّػػػػة (  ػػػػصرد)بػػػػدار   القّػػػػة مػػػػف خػػػػىؿ رؤةػػػػة 
                                                        

(1)
، تابعو يف ذلك جان  (Language and Mind, U.S.A. 1972. P. 107)يف كتابو   

 . 82/ كوىُت يف بنية اللغة الشعرية
(2)

 . 044/ سعيد الغامني: أقنعة النص: ينظر  
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لما اد مف خػىؿ منظػار   ف ااقنػص  ا ف ّخػةى   ا ػا الػذ  ةقػـا 
حدةػػػػ د فنػػػػؿ ال خّػػػػةصت  ام رةػػػػصت  ةاػػػػص  بّازةػػػػو األداار  ّا

 . التنؿ الزمصنت االمكصنت
ةننػػت البحػػػث ك ةػػرا    ف ال ةقػػػـا فصّػػػؿ بػػةف الػػػراا  االمػػػرا  لػػه  فػػػت القّػػػة 
الّػافةة  إةمصنػص  مػف البصح ػة بحاػار فصمػؿ   ػد  المػرا  لػه فػت األدب الّّػػافت 

 ا ( ال ػػػصلؾ) ا ( المرةػػػد)ال ػػػصمو فػػػت ّػػػارة / ةّمحػػػار ّػػػأ ةر  فػػػت  ػػػخص المّمقػػػت
الّ قةتةػػة ّنػػد  ػػا را  فػػت النمػػؿ األدبػػت الّػػافت  اكػػؿ (/ الّنمةمةػػة)الّممةػػذ  فّػػتة 

 وػػػػد ةنػػػػصةف األدب الّػػػػافت بمنػػػػزؿ مػػػػف  ػػػػذ  الرؤةػػػػة  فوػػػػا  وػػػػد ركةػػػػؾ مبّ ػػػػر 
ا ػػطحت ازةػػر ااع ل ػػا ر التكػػر الّػػافت امرامةػػه التكرةػػة الّػػت حاربػػت ابطمػػت 

قطػػصب  اػػمصنص  لبقػػصً ةحمػػؿ فكػػر ال ػػةاخ ااأل(  ةػػؿ)فوػػت فػػت حص ػػة إلػػ  .. اكتػػرت
التكػػػػرة الّػػػػافةة ممػػػػ  الّػػػػنةد الم ػػػػّقبمت  مػػػػف  نػػػػص ننظػػػػر إلػػػػ  األدب الّػػػػافت 
ػػته ا ػػّراّة ةة مقمةػػة اّخػػذت األدب ااحػػدا  مػػف طراوػػؽ الطػػرح الم ػػصنت لتكر ػػص  بّا

 . الدةنت  المذ بت  األخىقت
  (الّػػر ةف ال ػػرد )ّأ ة ػػص  ممػػ   ػػذ  النظػػرة  فػػدف البحػػث ة ػػد فػػت مّػػطمل 

منو ةة ذات طصبو مممت لكانه ةربط بةف الػراا  االمػرا  لػه بنىقػة ّبصدلةػة ارارة 
مػػف ( الّػػر ةف ال ػػرد )  امّػػطمل (الّػػات ال ػػرد )مّرابطػػة احّمةػػة مػػف خػػىؿ 

المّػػػطمحصت الّػػػت  ػػػصمت ك ةػػػرا  فػػػت الدرا ػػػصت ال ػػػردةة االػػػذ  ةنػػػاد التاػػػؿ إلػػػ  
قػصوى   (1)(ةف الخطػصبتالّػر )الػذ  ا ػّنممه ا ػا ةّحػدث مػف ( بنتن ػت)اقّراحه إل  

بّػدد الاػػمصور بػأف بناػػوص ةنّمػت إلػػ  ّركةػب الم ػػصف  ابناػوص ا خػػر  ػا الػػذ  
بمننػػ  األفنػػصؿ  ا األممػػصؿ المكّامػػة االمّتػػردة فػػت كػػؿ ( ّر ةنػػصت الخطػػصب)ن ػػمةه 

 .(2)مرة  االّت باا طّوص ةر ف الم صف إل  كىـ باا طة مّمتظ
ةػػّـ نقػػؿ  ػػذا ( حػػصؿ)مػػت را نػػص      فػػت إن ػػصز التنػػؿ الكى( الّػػر ةف)اةننػػت ػ 

 . (3)المتوـا الم صنت إل  ال ردةصت
ال ػرد فػت (  نػص)االمبّغت النممت فت مّطمل الّػر ةف ال ػرد   ةّنػةف فػت  ف 

 ّػػاات ) ا ( ّر ةنػػصت  ػػردةة)كاػػمصور  ػػت بب ػػصطة (  نػػت)الخطػػصب ال ػػرد   ا 
                                                        

 . 383/ سعيد يقطُت: ربليل اخلطاب الروائي  (1)
 : ربليل اخلطاب الروائي، عن كتاب  (2)

E. Behveniste: problemesde linguistingue/ generale. Tel J 
Gallimard. T.I. 1966, P. 252 – 251. 

 . نفسها/ ربليل اخلطاب الروائي  (3)
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ب المػراد  ك ػر فنم موػص الػا  ػونص ّقرةػ... منّ ة مف خىؿ ال رد  ا الخطصب(  ردةة
  ا ػػػػػذ  الّر ةنػػػػػصت ال ػػػػػردةة كةتمػػػػػص كػػػػػصف الاػػػػػمةر المنّ ػػػػػة باا ػػػػػطّه itبصلاػػػػػمةر 

االمّا وة إلةػه  ال ّحةػؿ إلػ   ػتً خػصر ت منوػص  األف ا اد ػص مر ػاف فػت النمػؿ 
 . (1)الكىمت المن ز  امر اف به  ةاص  

أّت   مةة مد  ممػ  الم ػصفة ّػر ةنةف  ػردةةف  لماقػاؼ ( الػراا  االمػرا  لػه)ّا
... التصّػػػمة بػػػةف المؤلػػػؼ الػػػااقنت لمقّػػػة ا ػػػا كةػػػصف إن ػػػصنت م ػػػخاص امنوػػػاد ا

صف  الػػػراا  الػػػذ  لػػػةس لػػػه ا ػػػاد إال ممػػػ  الػػػارؽ  ممةػػػه فػػػصلراا  االمػػػرا  لػػػه ّػػػّا
 ردةصف ةظوراف مف خىؿ الخطصب ال ػرد  ممػ  الػرزـ مػف  نومػص لػةس لومػص ا ػاد 

مل م ػػبصرا  مومػػص  ة مػػت حػػػداد ا ػػةكاف  ػػذا المّػػط. ّ خةّػػت ممػػ   رض الااقػػو
 . فت القّة الّافةة بأنمصطوص ال ى ة( الراا  االمرا  له) نصوةة 

ماظراويمواملرويمظـهميفماظؼصصماظصويفماظذاتيمم-0

ماظؼصةمواحلؽاؼةم

امّمػػػصدا  ممػػػ  م ػػػةرة البحػػػث المنو ةػػػة فػػػت المبحػػػث ال ػػػصبؽ  ّّا ػػػه الدرا ػػػة 
له فت القّػة الّػافةة  مػف خػىؿ الاقػاؼ الحصلةة إل  درا ة ماقو الراا  االمرا  

مم  إاصًات المنوي المخّصر فت إةاػصح كةتةػة النظػر اكةتةػة الدرا ػة لةّػل فةمػص 
كصمػػؿ الّػػارة بػػدًا   ة ػػب الّترةػػؽ بػػةف مّػػطمحةف زصةػػة . بنػػد ّػػارة اال ػػّنّصج ّا

فػػت األ مةػػة فػػت مااػػاع ال ػػردةصت القدةمػػة منوػػص االحدة ػػة  االمػػذاف ةبػػدااف لما مػػة 
إذ  مػة (... الحكصةػة)ا ( القّػة)ل   نومص ةقنصف فت داورة الّرادؼ الداللت   مػص األا 

ة ػػػخص  ػػػذا التػػػرؽ مظوػػػرةف   ص ػػػةةف فػػػت ّمةةػػػز . فػػػرؽ بػػػةف المّػػػطمحةف دقةػػػؽ
 ػػت األحػداث المراةػػة اال خّػػةصت المّحركػػة فػػت (: الحكصةػػة)النمػؿ القّّػػت  فػػػ 

الػةس بصلاػرارة  ف . األدةػبمحصالة لمحصكصة الااقو مو قدر مف الخةصؿ ةخمقػه ذ ػف 
ّّؿ الحكصةة إل  المّمقت بطرةػؽ المغػة االكممػصت فقػد ّكػاف فػت  ػرةط  ػةنمصوت  ا 

 . (2)لاحة فنةة

                                                        
 . 229/ ، وخطاب احلكاية383/ نفسو (1)
/ نظرية البنائية. 73/ ، ومدخل إىل نظرية القصة72/ معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة :ينظر (2)

ويكون رلال احلكاية التحليل . 86/ رلدي وىبة: ، ومعجم ادلصطلحات يف اللغة واألدب416
وىو العملية اليت يقوم هبا السارد ( السرد)الوظائفي ويقع ما بُت احلكاية واخلطاب القصصي مفهوم 

 (. اللفظ)واخلطاب ( ادللفوظ)ج نصاً قصصياً يشتمل على احلكاية لينت
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فوت ن ػةي  ػرد  ةخّػزؿ الخطػصب إلػ  منطػؽ ا فنػصؿ ااظػصوؼ (: القّة) مص 
ممغةص  بذلؾ  زمنة امظص ر ا نمصط القّة ػ كمص  ت منػد ّػاداراؼ ابػصرت ػ فصلقّػة 

ػػػؼ   ا ػػػت الكممػػػصت الااقنةػػػة الما وػػػة مػػػف (1) فنػػػصؿ مبػػػر حكصةػػػصت  ػػػردةة  ػػػت ّا
 . الكصّب إل  القصرئ

االدرا ة البنصوةة لمقّة ّبد  مف  ذ  النقطة فّبص ػر القّػة مػف خػىؿ ن ػة وص 
المغا  الم     مصموص مم  الارؽ ا نص ةبد  النمػؿ بّ ػرةل القّػة ممػ  افػؽ  ى ػة 

 : محصار روة ة
 . إةاصح النىقة بةف زمف الحكصةة ازمف القّة ّ ّمؿ مم : األول 
 . إةاصح ا وة نظر الراا   فت  رد األحداث: الثانية
 .   مابةة الراا  فت بث القّة إل  مّمقةوص: ال صل ة

اقػد انّوةنػػص فػت ارقػػصت البحػث ال ػػصبقصت إلػ   ننػػص نّنصمػؿ مػػو القّػة الّػػافةة 
منوػػػص فػػػت المحظػػػة الّػػػت  ػػػ مت     ّبػػػد ( مكّابػػػص  )مػػػف احػػػت كانوػػػص نمطػػػص  حكصوةػػػص  

اقةػػػدت بػػػةف دفّػػػت كّػػػصب فأخػػػذت  ػػػكى  لغاةػػػص  منةنػػػص  انّوػػػت منػػػه مرحمػػػة ال ػػػتص ةة 
 . المّ ةأة االمّغةرة مو كؿ راا اكؿ زمصف

ا ػػت ماػػماف  ػػرد  ( حكصةػػة)فػػصلنص ال ػػرد  الػػذ  نّنصمػػؿ منػػه مبػػصرة مػػف 
 .(2)(داؿ)ػ    خطصب قّّت ػ بمنن  ( قّة)ا ( مدلاؿ)   

  ً إلػ  ّحدةػد م ػصالت البحػث بّنػدةؿ مػص اقّرحػػه (  ةنةػت)ممػ  ذلػؾ ةػدما بنػص
 : مف ّق ةـ درا ة القّة إل   ى ة م ّاةصت  ت( ّاداراؼ

 . الزمف ػ الذ  ةتّل مف الترؽ بةف زمف الحكصةة ازمف الخطصب
 . المظور ػ ا ا الطرةقة الّت ةّم ؿ بوص القصص  حداث الحكصةة

 . ّخدمه الراا الّةغة ػ ناع الخطصب الذ  ة 
م ػػّا    صل ػػص  بنػػد اابقػػصً ممػػ  الػػزمف االّػػةغة م ػػّا  (  ةنةػػت)فةاػػةؼ لوػػص 

اة ػػةر بػػه إلػػ  الطرةقػػة الّػػت ةّػػدخؿ بوػػص كػػؿ مػػف المر ػػؿ االمّمقػػت فػػت ( الّػػات)

                                                        
/ ، ونظرية ادلنهج الشكلي416/ ، ونظرية البنائية081/ معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ينظر (1)

 . 74-73/ ، ومدخل إىل نظرية القصة002
، (قول)طلح خطاب بـ استبدال مص( ميٌت العيد)، تفضل 299/ بالغة اخلطاب وعلم ا لنص: ينظر (2)

 . 28-27/ ينظر تقنيات السرد الروائي
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الػػذ  ة نػػؿ ( الّػػر ةف ال ػػرد )  ا ػػذا مػػص ةحةمنػػص إلػػ    مةػػة متوػػـا (1)مممةػػة ال ػػرد
 فػػػػت مممةػػػػة ال ػػػػرد  بػػػػؿ ال ةقػػػػـا ال ػػػػرد مػػػػف حاػػػػار المػػػػرا  لػػػػه  منّػػػػرا  فػػػػصمى  

ال ةّحقػؽ     ػرد  فػت زةػصب . قػصوى  ( بػرنس)بصننداموص  إل  الحد الذ  ةّرخ فةػه 
 . (2)(المرا  له

ذا مػػص  خػػذنص قّػػة    م ػػصال  ممػػ  (4)اقّػػص ذاّةػػة  خػػر  (3)(ال نةػػد اال ػػبمت)اا 
ّ ػخةص ذلػؾ  ّحدةد الترؽ بةف الحكصةة االقّة  نم أ إل  طرةقة   ػد ص نص نػة فػت

( ّك ةػػػؼ)الخػػػةط الػػػدقةؽ االموػػػـ بػػػةف الحكصةػػػة االقّػػػة   ػػػذ  الطرةقػػػة ّنّمػػػد ممػػػ  
ػة مػا زة  ػػت لػب الحػدث القّّػػت  القّػة ااخّزالوػص فػت  ممػػة قّػةرة  ا  قّّا
الروةس ػ فدذا مص  مكػف ذلػؾ ّبػةف التػرؽ اااػحص  بػةف مص ةػة الحكصةػة امص ةػة القّػة  

 : مف خىؿ  ذا ال داؿ
 ة االختزالالحكاية بطريق القصة ت

ّكػػػاف مػػػف ( ال نةػػػد اال ػػػبمت) 0  39ّا
 .كممة

( الحاػار)ال بمت إذا دخػؿ فػت حػصؿ 
زمػب مػف   ػػد مػص ةمتػػت اان ػصف مػػف 

 .رزصوب
   ال ػػصب الػػذ  ز ػػت ممةػػه حػػةف ر  2

 74ةقػػو فػػت . زبػػصر ذةػػؿ بنػػت ممػػه
 .كممة

الّافت فت حصؿ الّ مت اال ّر م ػؿ 
النص ػػػػؽ الػػػػذ  ةغ ػػػػ  ممةػػػػه إذا ر   
زبػػػػصر ذةػػػػؿ حبةبّػػػػه فػػػػبنض اا ػػػػػصرة 

 .ّكتت لمخااص
قّػػػة ذ  النػػػػاف المّػػػر  ام ػػػػألة  3

 .كممة 64الحاار فت 
فت حصؿ الحاار ةغةب الّافت مػف 
الا ػاد امػػف نت ػػه حّػػ  ةبحػػث منوػػص 
اكأنوص  تً اصوو فوا مف الػذا بةف 

 .إل  اِّ
 . يبني الفرق الكمي بني القصة واحلكاية( 2)جدول رقم 

 
فاػػى  مػػف ( الكمػػت)ممػػ  محّاةػػصت ال ػػداؿ الػذ  ةبػػةف التػػرؽ  بدطىلػة مّأنةػػة

                                                        
(1)

 . 311/ بالغة اخلطاب وعلم النص: ينظر  
(2)

 . 017/ عبد اهلل إبراىيم: السردية العربية  
(3)

 . 38/ الرسالة القشَتية  
(4)

ابن / اءطبقات الصوفية، السلمي وطبقات األولي: مناذجها متوزعة وىي كثَتة ـ يف مظان التصوف مثل  
أليب : ادللقن، وختم الوالية، والغربة الغريبة، السهروردي، وروض الرياحُت يف حكايات الصاحلُت

 . السعادات، وغَتىا كثَت
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قالػه فػت م ػرةف كممػة  قػد ( الحكصةػة)الناع اال كؿ  بةف الحكصةة االقّػة  فمػص ّرةػد 
ّ ػػّغرؽ القّػػػة  ػػػبنةف  ا  مػػصنةف كممػػػة لقػػػاؿ  ػػذ  الحكصةػػػة  اذلػػػؾ ألف القّػػػة ال 

ةػػب االبىزػػة ااال  ػػّوىؿ االخصّمػػػة ّحمػػؿ منوػػص الحكصةػػة فقػػط  إنمػػص األ ػػماب االّّر
تّةؿ ّتة ال خّةصت فت إطصر زمصنت امكػصنت منػةف   الػا امّمػدنص اخّػزاال  ...ّا
 .  ك ر لّبةف  ك ر ذلؾ الترؽ بةف الكةنانّةف الحكصوةة االقّةة

م:ماملؤظفمواظراويم-2

المؤلػػػؼ الحقةقػػػت : منةػػػت الدرا ػػػصت البنةاةػػػة لمقّػػػة  بّ مةػػػة اظةتػػػة كػػػؿ مػػػف
. ابػػةف الػػراا   الػػذ  ّ ػػرد الحكصةػػة بم ػػصنه امػػف طرةقػػهالقّػػة  ( مػػداف)االمقّػػاد 

بػػػةف  ػػػىث حػػػصالت (  ةنةػػػت)الػػػذ  ةمةػػػز فةػػػه ( البنػػػد ال ػػػرد )ا ػػػا مػػػص ة ػػػم  بػػػػ 
 : (1)لمخطصب الممتاظ  ا الداخمت لم خّةصت فت ال رد ا ت

ّ ػػػػـ بصاة ػػػصز ال ةقػػػػدـ فةوػػػص الػػػػراا  حػػػػاار : خطػػػصب م ػػػػراد  ا محكػػػت. 0 ّا
نمص ةحمؿ فكرة  . القّة فت مبصرات ّقدةرةة ال خّةصت اا 

ةكػػػاف فةوػػػص الخطػػػصب الممتػػػاظ مػػػصرا  : خطػػػصب منقػػػاؿ بأ ػػػماب زةػػػر مبص ػػػر. 2
 . مبر قنصة نصقمة ةّنب االطمونصف إل  األمصنة الحرفةة فت النقؿ

افةػػػػه ةنطػػػػت القػػػػصص لم خّػػػػةة حرةػػػػة الكممػػػػة : خطػػػػصب المنقػػػػاؿ مبص ػػػػرة. 3
 . االّنبةر االّات ةكاف لم خّةة

مط ال صلػػػث  ةم ػػػؿ ّطػػػارا  ّقنةػػػص  فػػػت م ػػػصؿ القػػػص  الػػػذ  ةاػػػو الحقةقػػػة  ف الػػػن
القػػػػصرئ منػػػػذ ال ممػػػػة األالػػػػ  فػػػػت القّػػػػة  فػػػػت لػػػػب النممةػػػػة ال ػػػػردةة امػػػػف ّتكةػػػػر 

ا مص  نااع ال راد الّرا ةة االكى ػةكةة الّػت ّطغػ  ممةوػص  ػمة . ال خّةة ا ماكوص
ؼ الػػااقنت  ػػا فػػأك ر مػػص ّكػػاف مػػف الػػنمط ال ػػصنت  حػػةف ةكػػاف مػػرة المؤلػػ( الحكصوةػػة)

المم ؾ بزمصـ الحدث امحرؾ ال خّةصت  اال ةّمص   فػت مراةػه ا خّػةصّه كمػص 
 مػػص .  ػػا حػػصؿ الػػنمط ال صلػػث  امػػرة ةطغػػ  ّػػات الػػراا  نػػصقى  القّػػة مػػف منظػػار 
 .(2)النمط األاؿ فم صله الحةا   ا مةداف القّة األةدلا ةة  ا األخىقةة الما وة

 ا (. بػػػػؤرة ال ػػػػرد)ةنػػػػرؼ بػػػػػ مّػػػػطمل امػػػػف خػػػػىؿ  ػػػػذ  المبصحػػػػث ظوػػػػر مػػػػص 

                                                        
(1)

 . 317/ ، وينظر بالغة اخلطاب وعلم النص210/ خطاب احلكاية: ينظر  
(2)

، احلكاية، ونظرية 8/8مية ، دائرة ادلعارف اإلسال079/ معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ينظر  
 . 409/ البنائية
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 نوػص الم ػكمة الّػت ظتػرت بقػدر كبةػر (  ةنةػت)المنظار  ا ا وة النظر  الّت ةر  
  الّػػػت  مةػػػدت ّػػػةصزّوص ممػػػ  ةػػػػد (1)مػػػف اال ّمػػػصـ منػػػد ّحمةػػػؿ الّقنةػػػصت ال ػػػردةة

الػػذ  ظوػػر بّ ػػمةصت  خػػر  منػػد البنةػػاةةف ( الّبوةػػر)فػػت  ػػكؿ مّػػطمل (  ةنةػػت)
  فكصنػت ممػ  ال ػكؿ (ّػاداراؼ)  االراس خصّػة ( صف باةاف)الترن ةةف اخصّة 

 :(2)ا ّت الذ  ةاال التكرة الااحدة االّ مةصت المخّمتة مند ال ى ة
  تودوروف بويون جينيت

الّبوةػػػػر فػػػػت در ػػػػة 
 الّتر

ال ػػصرد ةنػػرؼ  ك ػػر  الرؤةة مف الخمؼ
ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ّنرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 ال خّةة

 الرؤةة الم صازة

ؼ نتػػس ال ػػصرد ةنػػر  الرؤةة مو الّبوةر الداخمت
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ّنرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 ال خّةة

 الرؤةة المّصحبة

ال ػػػصرد ةنػػػرؼ  قػػػؿ  الرؤةة مف الخصرج الّبوةر الخصر ت
ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ّنرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 ال خّةة

 الرؤةة الخصر ةة

 التسموات ادلتعددة للمنظور ( 3)جدول رقم 

لّتػصد  الخمػط بػةف الّػات االمنظػار   ك ػر ( الّبوةػر)اةأّت ّّار  ةنةت لمػ 
حكصةػػة : "ّحدةػػد لمتوػػـا ا وػػة النظػػر  ا الرؤةػػة  لقػػد  ّػػبل القػػاؿ ممػػص كػػصف  مػػصد 

محػددا  ب ػكؿ  ك ػر ّػاابص  بنػد  " مراةة مف طػرؼ  خّػةة  الكػف باػمةر الغصوػب
 . محكةص  مف طرؼ ال صرد الكنه مبأر مم  ال خّةة

ذا حػػػػداد مّ ػػػػظةة ة ػػػػوؿ  ف ةّػػػػداخؿ مػػػػو ( الّبوةػػػػر)االحقةقػػػػة  ف مّػػػػطمل 
مةػػؾ )منػػد ( الرؤةػػة)خػػذ بطػػرؼ منوػػص فحػػةف  خػػذ مننػػ  المّػػطمحصت األخػػر   ا ةأ

 ك ر فة نمػه حػؽ االخّةػصر الػذ  ةمّػصز بػه ال ػصرد احػد  فػت (  ةنةت)ةحدد  (3)(بصؿ
منػػد ( الاكصلػػة) ا اادراؾ فػػت فكػػرة ( المنظػػار)ّاػػةةؽ حقػػؿ الرؤةػػة  قػػد  خػػذ مننػػ  

                                                        
، والتخيل 000/ ، ونظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئَت318/ بالغة اخلطاب وعلم النص: ينظر (1)

 . 95/ ، وعودة إىل خطاب احلكاية210/ ، وخطاب احلكاية017/ القصصي
 . 319/ ، وبالغة اخلطاب وعلم النص35/ نظرية السرد: ينظر (2)
 . 007/ نظرية السرد: ينظر (3)
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 .(1)حةف ةكاف الّبوةر اكصلة ا وة النظر ل خّةة حكصوةة( بةّر فةّا)
إف  ػػػذا الّ ػػػنب االبحػػػث مػػػف الخةػػػاط التاػػػةة التصّػػػمة  بػػػةف قطنػػػة فاػػػةة 

ةاقػػػو  ػػػذا المّػػػطمل احػػػداد  المتوامةػػػة ااا راوةػػػة فػػػت ك ةػػػر مػػػف : اقطنػػػة  خػػػر 
رزبػػة فػػت ّاحةػػد المتػػص ةـ  (2)الخمػػط االّ ػػاةش لػػـ ةػػّحتظ البنةاةػػاف مػػف الاػػةؽ بوػػص

 . مم  نحا ّطبةقت ااال
ػبصرا  لمّترةػؽ بػةف ا ػادةف الذ  ةوـ البحث فت الّالةتػة المتو امةػة   ف ّّخػذ م و
 : مومةف فت مممةة ال رد القّّت  مص

المؤلػػػؼ االػػػراا   فبح ػػػب ا وػػػصت نظػػػر البنةػػػاةةف الػػػذةف بطبةنػػػة الحػػػصؿ قػػػد 
ا ػػّنبطاا  ػػذ  المتػػص ةـ ممػػ  افػػؽ نمػػصذج حكصوةػػة ما ػػادة فػػت ّػػراث  ػػنابوـ البنةػػد 

ػةة   ا القرةب الحصار  مننػ   ػذا  ف المن ػز الحكػصوت النربػت بمػص لػه مػف خّّا
نبةػػػػػػػر مػػػػػػػف طبةنػػػػػػػة الااقػػػػػػػو النربػػػػػػػت االمنظامػػػػػػػة اال ّمصمةػػػػػػػة االدةنةػػػػػػػة  تػػػػػػػرد ّا ّا

ػة  ّ نمنػص ػ بصلّػصلت  فػت ...االتردةة الخ  ة نؿ مػف  ػذا المن ػز ذا كةنانػة مخّّا
مػػص ةىوػػػـ مظص ر ػػص ال ػػردةة مػػػف المػػنوي الغربػػػت  فاكػػد الدرا ػػػة ( انّقػػػصً)حرةػػة فػػت 

رار ااقنػػة ّ  ػػد ّقنةػػصت القػػص الحػػدةث فػػت المن ػػز الحكػػصوت ّا ػػه   ص ػػص  إلػػ  إقػػ
النربػت القػدةـ إال  ف نقػد القّػة ػ االن ػر ممامػص  ػ لػـ ةمػؽ مػف اال ّمػصـ االّطػار مػص 

 . لقت ال نر مف ا ّمصـ النقد

م:مأغواعماظرواةموصػاتفمم-3

رااةػة متػردة ارااة  مصمػة : ةّال فت القّة الّافةة اراد نامةف مػف الػرااة
وػػة إلػػ  مػػرا  لػػه متػػرد  ا  مصمػػة  امّمػػصدا  ممػػ  مػػص ّقػػدـ مراػػه مػػف مقالػػة ما 
  حػػةف ال ةكتػػت الحػػدةث مػػف الػػراا  إال فػػت حاػػار المػػرا  لػػه  (الّػػر ةف ال ػػرد )

وػػػة)فػػػأاؿ  ػػػمة ّ ػػػ ؿ لمقّػػػة  الّػػػافةة  ػػػت  نوػػػص قّػػػة  وػػػة اما ا امنّػػػر ( ما ال
نبةة الّمقػػػػت فةوػػػػص منّػػػػر   ػػػػصس احص ػػػػـ ااػػػػرار    ػػػػأنوص  ػػػػأف القّػػػػص ال ػػػػ

  اال  ػػػةمص حػػػةف ّحالػػػت قّػػػص م ػػػصةخ الّػػػافةة كػػػصلحىج (3)االقّػػػص الخرافةػػػة
االب ػػطصمت اال ػػبمت ازةػػر ـ إلػػ  مػػص ة ػػبه األ ػػصطةر فػػت   ػػماب حةػػصّوـ امبػػصدّوـ 

 . امةّّوـ
                                                        

(1)
 . 008/ نفسو: ينظر  

(2)
 . 432/ نظرية البنائية: ينظر  

(3)
 . وما بعدىا 70/ السردية العربية، الفصل األول والثاين احلكاية اخلرافية: ينظر  
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ممػػػ    ػػػصس ذلػػػؾ ّكػػػاف رااةػػػة القّػػػة الّػػػافةة مػػػصرة مبػػػر المراحػػػؿ الرااوةػػػة 
 : ا ّةة

ػمت إلةػه مػف آخػػر ا ػا مػػداف القّػ: المؤلػؼ الػااقنت. 0 ة فػت كّػصب كمػػص ّا
 .  صرد لوص

 . ا ا الذ  نقؿ منه المؤلؼ الااقنت ا صًت القّة مم  ل صنه: الراا . 2
 . ا ا المرا  بمغة الراا  ابأ مابه اطرةقّه امنظار : الخطصب  ا ال رد. 3
 . م ّقبؿ الظص رة القّّةة ممف  مو القّة مف الراا : المرا  له. 4

اا  نت ػػه حػػةف ةػػرا  مػػف نت ػػه  ا مػػف  ػػةاخه  نػػص ةّاػػل الػػر / امػػف البطػػؿ
  اقػػد (1)(ّحةػػؿ إلػػ   نصوةػػة الػػراا  االمػػرا  لػػه" النطػػؽ ااال ػػّمّصع" نصوةػػة ) مةػػص   ف 
بح ػػػب در ػػػة البنػػػد ال ػػػرد  . ال ػػػردةة فػػػت بنػػػض القّػػػص( األّػػػاات)ّّػػػداخؿ 

 اك صفػػػة الحػػػدث  فمػػػف األنػػػااع القّّػػػةة الب ػػػةطة فػػػت در ػػػة الرااةػػػة ا ػػػت األك ػػػر
ا نػػػةف  ا  ى ػػػة  ا (  م ػػػمة) ػػػةامص  فػػػت القّػػػص الّػػػافت   ف ةػػػذكر ا ػػػـ الػػػرااة 

ػػمت الرااةػػة إلػػ   الحقةقػػت المبمػػغ ( الػػراا ) ك ػػر  حػػد ـ  ػػمو مػػف ا خػػر حّػػ  ّا
مػػف ال خّػػةصت  مػػف ( الخطػػصب المنقػػاؿ ب ػكؿ زةػػر مبص ػػر)لممؤلػؼ ا ػػت طرةقػػة 

منت مبػد اِّ بػف  ػ:  ػمنت محمػد بػف  حمػد بػف محمػد الّمةمػت  ةقػاؿ)ذلؾ نػذكر 
دخػؿ ممػ   بػت الخةػر :  منت حمزة بف مبػد اِّ النمػا  ةقػاؿ: ممت الّافت ةقاؿ

الّةّصنت اكنػت امّقػدت فػت نت ػت  ف   ػمـ ممةػه ا خػرج اال آكػؿ منػد  طنصمػص   فممػص 
ةػص : فػدذا بػه خمتػت اقػد حمػؿ طبقػص  ممةػه طنػصـ فقػصؿ. خر ت مف منػد  ام ػةت قػدرا  
  فػػصلراا   نػػص  ػػا حمػػزة النمػػا  (2)(صمة مػػف امّقػػصدؾفّػػ  كػػؿ  ػػذا  فقػػد خر ػػت ال ػػ

داخػػؿ الحػػدث القّّػػت ابطػػؿ  ػػصنا  فػػت القّػػة  ا ػػا مػػص (  خّػػةة)ا ػػا  ةاػػص  
ا ػػا ال ػػػرد (  ػػرد الػػػراا  الحصاػػر ك خّػػةة فػػت الحكصةػػػة الّػػت ةراةوػػص)ةنػػرؼ بػػػ 
ذا  ػػػونص الّحدةػػػد  ك ػػػر ( مااػػػاع)فػػػت القّػػػة ا ( ذات)فوػػػا  (3)المّ ػػػصنس  ةاػػػص   اا 

    خّػػةة م ػػػصركة فػػػت ( الحكصةػػػة)فػػت ( ذات)ف  ػػػذا النػػاع مػػػف الػػرااة  ػػػا قمنػػص  
ػػتوص ( مااػػاع)الحػػدث  ا ػػا  بنػػد انّوػػصً زمػػف الحكصةػػة فّػػصر ةػػرا  مػػف نت ػػه بّا

ادخػؿ فػت م ػصؿ ( ال خّػةة)حد ص  حدث فت زمصف امكصف منةنةف  فخرج مػف  مػد 
مػف راا ( عال ػمص)فػت حػةف بػدت  خّػةة المػرا  لػػه مبػر  م ػمة (. الػراا )مومػة 

                                                        
(1)

 . 99/ نفسو  
(2)

 .  063 -062/ الرسالة القشَتية  
(3)

 . 300/ بالغة اخلطاب وعلم النص  
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 ػػػـ (  ػػػصمو)   ( مػػػرا  لػػػػه)فوػػػا ب ػػػكؿ طبةنػػػت ( الػػػراا )إلػػػ  آخػػػر فقبػػػؿ مرحمػػػة 
حػػاؿ  ػػصمنه إلػػ  ( الػػراا )ّقمػػص دار   ػػذا فػػت القّػػص . ا كػػذا(... مػػرا  لػػه)ّا

الب ػػػػةطة فػػػػت بنةّوػػػػص ال ػػػػردةة االقمةمػػػػة الاظػػػػصوؼ ا ػػػػا لم ػػػػرد الػػػػراا  الغصوػػػػب مػػػػف 
 (. ال رد زةر المّ صنس)الم راد ا ا 
القّػػػص المركػػػب مػػػف نصحةػػػة البنػػػصً ال ػػػرد  فن ػػػد ّنػػػددا  فػػػت الػػػرااة  مػػػص فػػػت 

 ا منصقمػػة  ػػردةة فػػت المااقػػو حػػةف ةحػػؿ ( ّبػػصدؿ)االمػػرا  لوػػـ  فاػػى  مػػف حّػػاؿ 
ةػػرا   (1)(حػػدةث الغػػصر)المػػرا  لػػه محػػؿ الػػراا   ا النكػػس م ػػصؿ ذلػػؾ مػػص ةنػػرؼ بػػػ 

الز ػػر  مػػف ب م ػػمة رااوةػػة طاةمػػة ّّػػؿ إلػػ   بػػت الةمػػصف قػػصؿ حػػد نص  ػػنةب مػػف 
انطمؽ  ى ػة ر ػط ممػف كػصناا قػبمكـ فػةاا ـ (: )قصؿ ر اؿ اِّ :  صلـ مف  بةه قصؿ

: المبةػػت إلػػ  زػػصر  فػػدخما   فصنحػػدرت ّػػخرة مػػف ال بػػؿ ف ػػدت ممػػةوـ الغػػصر فقػػصلاا
 نػػه ااِّ ال ةن ػػةكـ مػػف  ػػذ  الّػػخرة إال  ف ّػػدماا اِّ ّنػػصل  بّػػصلل  ممػػصلكـ فقػػصؿ 

  ا ػػنطمؽ ()الحػػدةث  االػػراا   نػػص  ػػا الر ػػاؿ الكػػرةـ إلػػ  بقةػػة ...( ر ػػؿ مػػنوـ
كمػص ( الحكصةػة ااطصرةػة)ممةه الراا  األاؿ الذ  ّقّرب مومّه  نص مػف مومػة الػراا  

اكممػػص قػػا  ال صنػػب . فػػت قّػػص  لػػؼ لةمػػة الةمػػة فػػت حػػدةث  ػػورزاد إلػػ   ػػورةصر
مػػ  الخرافػػت  ا األ ػػطار  فػػت القّػػة  كػػصف ظوػػار ال خّػػةصت ةػػّـ فػػت الحكصةػػة م

م ػػػصال   مامةػػػص  لّتػػػرةخ قّػػػص ( ااطػػػصر)نحػػػا  مّػػػااؿ  امطػػػرد فّّػػػبل القّػػػة األـ 
كرة ػػػص  لػػػه  ابنػػػد إنوػػػصً  ػػػذ   داخػػػؿ القّػػػص زةػػػصدة فػػػت ك صفػػػة منّػػػر الّخرةػػػؼ ّا
الحكصةػػصت الداخمةػػة المّاالػػدة فػػت داخػػؿ القّػػة  ةنػػاد الػػراا  األاؿ إلػػ  المػػرا  لػػه 

حػداث لةّـ ّمص ؾ التنؿ القّّت لةّؿ إل  زصةّه ال مر اة فػت الّػأ ةر اااقنػصع اا 
 . اال ّ صبة

ممانػػص  مومػػص  فػػت ّ ػكةؿ  ػػذا النػػاع مػػف ( الننّػػر النػدد )افػت الغصلػػب  ةػػدخؿ 
نامػه .  ا  ك ػر(  ى ػة)القّص ا قموػص النػدد  إف لوػذا الّكػرار فػت التنػؿ الحكػصوت ّا

 ا  منّػػرا  داممػػص  لتراػػةة التكػػرة القّّػػةة الّػػت   ص ػػوص الحػػد ت فنػػؿ ال منقػػػاؿ
دمةـ لمّداقةّه  . خرافت فوا م صؿ به حص ة إل  زةصدة إقنصع اا صوؿ ّر ةخ ّا

حػةف ةبػد  الر ػؿ األاؿ بػذكر ّػصلل  ممصلػه  ا ػا بػر ( قّػة الغػصر)نناد إلػ  
االدةػػه حػػةف قاػػ  المةػػؿ كمػػه ةحمػػؿ قػػدح الغبػػاؽ لاالدةػػه ا مػػص نصومػػصف اقػػد كػػر   ف 

ص زباقومػص  احػصؿ انّوػصً الػراا  ةاقظومص  فظؿ مم  حصله إل  الّػبصح حّػ   ػقص م
  م ػػصال  رابطػػص  بػػةف ()الر ػػاؿ ( الػػراا  األاؿ)ال ػػصنت مػػف قّػػّه ّظوػػر  خّػػةة 
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احكػ  . اقػصؿ ا خػر((: )قػصؿ ر ػاؿ اِّ )الحكصةصت الداخمةػة فػت القّػة  كنبػصرة 
نتػػؼ لا ػػه اِّ  ا كػػذا  الػػراا  ال صلػػث قّػػّه مػػو ابنػػة مػػـ لػػه ةن ػػقوص اقػػدر ممةوػػص ّا

ػػؿ إلػػ   الػػذ   مطػػ  كػػؿ مػػص ةممػػؾ إلػػ    ةػػر منػػد  لػػـ ةّ ػػمـ ( 3)القّػػة رقػػـ ّا
ػػه اقّوػػص فػػدفو لػػه كػػؿ مػػص ةممػػؾ ألف  ػػذا الخةػػر كمػػه  ػػا مػػف   ػػرة ذلػػؾ األ ةػػر    ّر

االدت  ...حةف ّراكمت ّا
 نػػص ةّػػدخؿ الػػراا  األاؿ لةاػػو خصّمػػة لوػػذ  القّػػص الداخمةػػة فػػةحكـ الن ػػةي 

فصكّمػػؿ بػػذلؾ . (1)فػػت داخػػؿ الغػػصرالقّّػػت بػػصنتراج الّػػخرة اخػػراج المحبا ػػةف 
المبنػػػت الحكػػػصوت الػػػذ  لػػػاحظ فةػػػه  ف  خّػػػةة الػػػراا  األاؿ  مػػػو بػػػراز  خّػػػةة 

( الػػراا ) دةػدة فػػت القّػػة ّنّوػت لّّػػبل مراةػػص  لوػص لةّّػػد  الػػراا  ال ػصنت لمومػػة 
 ... اكذلؾ ا خراف

 ػػـ ةنػػاد إلػػ  دار  األ ػػصس بنػػد نوصةػػة قّّػػومص   ػػذ  المنصقمػػة ال ػػردةة ّ ػػوـ 
فػػػت إنّػػػصج بنةػػػة قّّػػػةة مركبػػػة اذات ّقنةػػػة مصلةػػػة فػػػت ممصر ػػػة التنػػػؿ الحكػػػػصوت 

بصدؿ األداار  . ّا

م:مأعاميفماظؼصصماملوضوسيم-4

فػت القّػص الّػافت المااػامت  ةبػدا ( الراا  االمرا  لػه)فحاار  نصوةة 
ؼ األخةر ا ّمؿ مم  خصّةّه ػ ظورت فت األمػـ األزمػب مػف   ك ر اّاصحص  بّا

ّم مػت فػت القّػص الّػػافت ممػ  ل ػصف الحةاانػصت الّػت ةكػػاف  نمػصذج قّّػةة ػ
فةوػػص الػػراا  خػػصرج م رةػػػصت األحػػداث لكنػػه ةقػػاد مممةػػػة ال ػػرد  ب ػػكؿ  ػػرد  ةبػػػد  

  اةّػػػرح بػػػػػ الماػػػػماف (التكػػػػرة)ّ رةػػػدةص  اةنّوػػػػت ّ  ػػػةدةص   اةػػػػربط الرمػػػػز بػػػصلااقو 
 ػػدةوص   ػػذا الػراا  بّا ةػػه المػرا  لػػه ممػ  ( ةرزػػب)الغػصوت مػػف رمػاز القّػػة الّػت 

ال ػّنطصؽ الحكمػة الّػت ( ةّمحػؿ)مف  فػؽ المننػ   حةصنػص    ا ( ةاةؽ)الّا ه الذ  
 . ةاةؽ منوص النص  فت  حصةةف  خر 

الػذ  ةننػت البحػث مػف  ػذ  المةػزة   ف الػراا   نػص  حكػـ إزػىؽ ناافػذ الّ ربػة 
ممػ  فى ة مل بمرار األ ةصً إال بّا ةه منه  فّظوػر  خّػةة الػراا  ذات  ةمنػة 

ف اخّتػػت لغػػة  ( ا وػػة النظػػػر)فّظوػػر . مػػػف لغػػة القّػػة( األنػػص)م رةػػصت القػػص اا 
ػػراحة  فّا ػػه  الاػػمنت ةّمظوػػر فػػت حركػػة متصّػػؿ القّػػة مػػف ( الػػراا )اػػمنص  ّا

ػػراحة حػػةف ةنػػرب الػػراا  فػػت نوصةػػة القّػػة مػػف  ا ػػّوىؿ ا خّػػةصت ازمػػصف  ّا
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( ا وػة النظػر)نػت حؿ ال ترة الّت بن  ممةوص الػنص االتكػرة اال ػخاص مػف  نػص كص
ػػاؿ إلػػ    ػػداؼ  ك ػػر طماحػػص  ) ا ػػت الا ػػةمة الّػػت ّا ػػد .. حةمػػة ّقنةػػة اا ػػةمة لمّا

  (1)(فػػػػػت مّنػػػػػصاؿ المبػػػػػدع لةك ػػػػػؼ مػػػػػف نااةػػػػػص  الخصّػػػػػة  المّػػػػػأ ةر فػػػػػت ال موػػػػػار
( ّقنةػػة)ااػرار  لّقةػػةـ م ػّا   ػػذ  الّقنةػة   ف ننمػػد إلػ  رؤةػػة  ػمالةة ّػػربط بػةف 

لػػ  حػػد مػػص ةنبغػػت الطػػرح  اممػػـا المننػػ  الػػذ  ة ػػن   الػػراا  ب ػػه إلػػ   موػػار   اا 
مم  المرا  لػه  ف ة ػمـ قةػصد  إلػ  الػراا  اةّقبػؿ مػص ة ػدةه إلةػه مػف المػرا  لػه  ف 

اال ةتػػػرض المػػػرا  لػػػه . ة ػػػمـ قةػػػصد  إلػػػ  الػػػراا  اةّقبػػػؿ مػػػص ة ػػػدةه إلةػػػه مػػػف منػػػصف
المػرا    ػدة النّػل االطػرح االّا ةػه اممػ  (2)قنصمصّه الخصّة مم  األ ر  فممراا 

امػص ّّػرةل الػراا  بصلوػدؼ مػف . له  ف ةّقبؿ اال ةترض مقصةة ػه ممػ  ممػؿ الػراا 
القّػة  إال إمىنػػص  مػف  ػػذ  ال ػمطة الّػػت ةّ ػناـ  ػػدّوص الػراا  الػػذ  لػه القػػدرة ممػػ  

ال فدنػػه ةّػػرؾ لممػػرا  لػػه . قػػاؿ الحكصةػػة الااحػػدة بػػألؼ  ػػكؿ ا لػػؼ ّػػةصزة اا وػػة اا 
 . إلةه داف إمىً احثمّنة اكّ صؼ الرمز امص ة ةر 

إف المحار المركز  الذ  ة ّغؿ ممةػه ممػؿ الػراا  فػت القّػص المااػامت 
   مػػػص ّ ػػػم  بػػػػ الرؤةػػػة الم ػػػصازة  حةػػػث ةكػػػاف ( ال خّػػػةة< الػػػراا  ) ػػػا  ػػػكؿ 

الراا   كبر مف  خّةصّه ا ممموـ بصلحاادث اال ةننةػه  ف ةت ػر  ػبب مممةّػه  ػذ  
رؽ النةالػػصت االمقصّػػد ااألفكػػصر  كمػػص ةخّػػرؽ  ا كةتةػػة حّػػالوص منػػد   إنمػػص  ػػا ةخّػػ

 . ال دراف لةنمـ بمص ةدار اراً ص مف  حداث احاار
االػػراا   نػػص  ةكػػاف بمنػػزؿ مػػف  خّػػةصّه اال مىقػػة ّربطػػه بوػػـ فصل ػػرد  نػػص 

ة ػرد  حػدا ص  خػصرج داوػرة  (3)بح ب ّّنةؼ البنةاةةف لدنمػصط ال ػردةة(  رد الحؽ)
 ػػبؽ حّػػاله فػػت زمػػف مػػص ة ػػرد ص الػػراا  ا ػػا  الحصاػػر  ا الم ػػّقبؿ بػػؿ  حػػداث

طبةقػػػص  ممػػػ  ذلػػػؾ   ّػػػات زصوػػػب مػػػف ال خّػػػةصت ةحكػػػت الحكصةػػػة مػػػف الخػػػصرج  ّا
الّػػػت   ػػصرت اال ّمػػػصـ إلةوػػػص مػػػف قبػػػؿ دار ػػػةف ( الم نػػػا )ننظػػر فػػػت بنػػػض قّػػػص 

  بتاػػػؿ إّقصنػػػه ابرامّػػػه فػػػت فػػػف األداً القّّػػػت لحكصةػػػصت (4)مػػػرب ام ّ ػػػرقةف
صً االّػػػحصبة االّػػػػافةة االز ػػػصد ابنػػػػض الممػػػاؾ االخمتػػػػصً ّّنمػػػؽ بصألنبةػػػصً االحكمػػػػ

قصّػػدا  منوػػص إلػػ  مػػراـ حكمةػػة افم ػػتةة ا خىقةػػة مبػػر   ػػماب ةحػػصفظ ممػػ  ّمص ػػؾ 
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القّة ااحدّوص  بؿ ك ةرا  مص كصف ةاقؼ  رد القّة لةنمػؽ ممػ  إحػد  اقصونوػص   ػـ 
رة ال صنةػة  ا ةناد مف  دةد فة ّأنؼ رااةة القّة اربمػص ّاقػؼ ممػ  النحػا ذاّػه لممػ

 (1)(ال صل ػػة كممػػص  ػػنر بصلحص ػػة إلػػ   ػػذا الّاقػػؼ لمّنبةػػر مػػف فكػػرة  ا لّقرةػػر مننػػ 
قّػػة ن ػػل مؤلتوػػص فػػت ّػػةصزة األفكػػصر ممػػ  ( 275)نحػػا ( الم نػػا )اقػػد ّاػػمف 

نحػا مػػف البرامػػة االّتػػنف فػت الحػػاار بمػػص ال ةخمػػا مػف ّت ػػةر نت ػػت  ا نقػػصش فكػػر  
ظػػص ر القّػػص   ا المنػػصنت الحرفةػػة لمقّػػص ة ػػنل بػػصلمّمقت نحػػا مػػدـ الّم ػػؾ ب

ا ػذا فػت حػد . مف داف الغاص إلػ  لربػصب المننػ   احقةقػة المػراد  ا ػا ر المتػص ةـ
ذاّػػه  ػػدؼ ّػػافت اااػػل فػػت متوػػـا لقاػػةة الظػػص ر االبػػصطف  اةبػػدا  ف  ػػذا  ػػا 

لمّا ػه إلػ  خطػػصب المػرا  لػه لكػػت ال ( الػػراا )الّػت ةتّنموػص ( الاقتػػصت)ال ػبب فػت 
ااحػدة مػف   ػصلةب الّػافةة ( القّػة)فكصنػت . تكر  بنةدا  مػف مرامػت الػراا ةذ ب ب

 . لنرض  فكصر ـ  مم   نوص لـ ّغتؿ المنصل ة ال مصلةة لمتكرة الم ردة
ة ػػّأنس البحػػث بنػػرض م ػػصؿ ّطبةقػػت ممػػ   ػػذا المػػاف مػػف القّػػص  امنػػػه 
 ن ّ ػػؼ مقامػػصت حاػػار الػػراا  االمػػرا  لػػه فػػت قّػػة قّػػةرة ذات حػػدث ااحػػد 

مقدة ب ةطة منمامة البطػؿ اقّػة مطالػة فةوػص  حػداث ك ةػرة اذات نوصةػة متص وػة  ا 
 . رمزةة ال خاص

( رض)فػػت القّػػة القّػػةرة الب ػػةطة الّركةػػب  ةظوػػر  حػػد الخمتػػصً الرا ػػدةف 
فػت ّػارة  ػدؿ مػو  حػد الر ػصؿ حػاؿ رؤةػة ( رض)ا ا الخمةتة ممر بف الخطػصب 
فػػت رؤةػػة الوػػىؿ حّػػ  خصّػػـ مػػف  ّػػا ـ الر ػػؿ (2)الوػػىؿ فػػت مقّبػػؿ  ػػور رماػػصف

منػه  فنّػػحه الخمةتػػة ببػػؿ حص بةػه ام ػػحومص  ػػـ النظػػر إلػ  األفػػىؾ  منػػد ذلػػؾ لػػـ 
ةػػرو الر ػػؿ الوػػىؿ  فقػػد ّقا ػػت  ػػنرة مػػف حص ػػب الر ػػؿ ف ػػددت إلةػػه  ػػوصمص  مػػف 
الظػف منػػد  ػذا المااػػو مػف القّػػة ّنّوػت األحػػداث لةطمػو الػػراا  بمغػة األنػػص مبػػدةص  

فػػدذا كػصف  ػػنرة منا ػة ّّػػبل ح صبػص  لمتمػػؾ  : )ذ  القّػػة فةقػاؿا ػه الحكمػة فػػت  ػ
ـ  ماػػػصًؾ بصقّػػػداوؾ بأ ػػػؿ ! فكةػػػؼ ةكػػػاف الحػػػصؿ لػػػا اما ػػػت كػػػؿ  ماػػػصوؾ؟ فمّقػػػاا

ّا ػػّمر  ػػذ  ال مػػؿ الامظةػػة الخطصبةػػة فػػت ّػػتحة انّػػؼ  فػػت  (3)...(اال ػػّقصمة
  إف دخػػاؿ (مػػف القطػػو المّا ػػط)حػػةف ا ػػّغرؽ  ػػرد القّػػة نّػػؼ ّػػتحة فقػػط 

اا  فػػت  ػػذا الن ػػؽ المنبػػر  الما ػػه  ةقػػؼ دلػػةى  ممػػ   ف القّػػة إنمػػص قّػػدت الػػر 
                                                        

(1)
 . 01 – 2/9نفسو،   

(2)
 . 31-2/29نفسو،   

(3)
 . 2/31نفسو،   
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توص فنص   مصلةص    ناوص كصنت القّة ّمػؾ  الّقنةػة فػت مػرض التكػر ( الحةمػة)لة ت بّا
 . بأ ماب  مةؿ مؤ ر  فقةمة القّة ّقو فت مص اراً القّة

مؿ ممػػػ  ّقنةػػػة  ػػػردةة  ك ػػػر ّنقةػػػدا   ّ بػػػد  القّػػػة  مػػػص القّػػػة األخػػػر   فوػػػت ّ ػػّػ
تةدةف  حػػػةف : )(1)بّػػػات الػػػراا  الغصوػػػب النمػػػةـ  بقالػػػه إف حمقػػػة  ػػػؤالً الّػػػافةة الم ػػّػ

بمغػػػت مػػػدا ص مػػػف الا ػػػد االطػػػرب   خاػػػر الخػػػااف مػػػف   ػػػؿ الاػػػةؼ  احةنػػػذاؾ ّػػػذكر 
(. …اذ ػػػب إلػػػ  الحظةػػػرة ا ةػػػ  الّػػػبف اال ػػػنةر مػػػف   ػػػؿ الحمػػػصر: دابّػػػه فقػػػصؿ لمخػػػصدـ

ـ ةحاقػػؿ الخػػصدـ اةحػػدث نت ػػه بأنػػه ال ةحّػػصج إلػػ  ابنػػد كػػؿ  مػػر ةػػأمر بػػه الر ػػؿ الخػػصد
وةػػػأة الظػػػراؼ  م ػػػؿ  ػػػذ  األاامػػػر فوػػػا مممػػػه مػػػف قػػػدةـ الزمػػػصف فػػػت رمصةػػػة الاػػػةؼ ّا

الػػخ  حّػػ  … المىومػػة لمبةػػت حةاانػػصّوـ مػػف  كػػؿ افػػراش ّػػبف ا ػػقصةة انظصفػػة المااػػو
ةقظ  ممػػ   ػػوـ الخػػصدـ مػػف  ػػذ  األاامػػر اخػػرج الػـػ ةتنػػؿ مػػص  مػػر بػػه  انػػصـ الاػػةؼ اا ػّػ

إ ػػر رؤةػػص متزمػػة حػػاؿ حمػػصر   لة ػػد حمػػصر  ةّوػػصا  مػػف الاػػنؼ االػػا ف امػػص كػػصف فػػت 
ظػف الاػةؼ  ف حمػػصر   ػصوو امط ػصف  احػػةف  قبػؿ النوػصر   ػػصً الخػصدـ ااخػز الحمػػصر 

آنػذاؾ ّظوػػر  خّػةة الػراا  المخّتػػت اراً . بػدبرة لكػت ةبػػدا ن ػةطص   مػصـ  ػػةد  الاػةؼ
فأخػػػذ الحمػػػصر ةّا ػػػب مػػػف اخػػػز اابػػػرة  )فةقػػػاؿ األحػػػداث فػػػةنمف مػػػف  لػػـػ لوػػػذا الماقػػػؼ 
  احػةف  ػصر الحمػػصر اممػ  ظوػر   ػةد   بػػد  (2)(امػف  ةػف لػه الم ػصف لةتّػػل مػف حصلػه؟

ا نػص ّبػػد  بػػاادر حػػؿ : )ةّ ػصقط مػػف الػػا ف  احػصراا فػػت ّ ػػخةص ممّػػه حّػ  قػػصؿ ال ػػةخ
مس إف  ػػػػػذا الحمػػػػػصر الػػػػػذ  ّن اػػػػػ  بػػػػػصأل: )فةقػػػػػاؿ ال ػػػػػةخ( األزمػػػػػة ال ػػػػػردةة بػػػػػصالنتراج

طةو  ف ة ػػػةر إال ممػػػ   ػػػذا النحػػػا( حػػػاقىت فمػػػص دامػػػت الحػػػاقىت  ػػػت كػػػؿ . ال ة ػػّػ
ػػػػػ  المةػػػػػؿ فػػػػػت الّ ػػػػػبةل  ا ػػػػػص  ػػػػػا ذا ةقاػػػػػت النوػػػػػصر فػػػػػت  زذاوػػػػػه بػػػػػصألمس  فقػػػػػد قاا

 !!(. ال  اد
ّنّوػػػت  نػػػص القّػػػة بوػػػذ  الخصّمػػػة البمةغػػػة  امنػػػد ذلػػػؾ ّظوػػػر  خّػػػةة الػػػراا  

كمػة لمب ػػر  فػى ّمػػّمس فػت ّ ػػمةموـ إف  ك ػر النػػصس آ: المتكػؾ ل ػػترة الػنص  فةقػػاؿ
الػػػخ مػػػف ال مػػػؿ الامظةػػػة البمةغػػػة الّػػػت ّ ػػػّغرؽ  ػػػبو … ممةػػػؾ ك ةػػػرا  مػػػف األمػػػصف

 . ّتحصت فت حةف ا ّغرؽ  رد القّة  ربو ّتحصت فقط
نخمػػص مػػف خػػىؿ ّحمةػػؿ بنةػػة الرااةػػة فػػت  ػػصّةف القّػػّةف  إلػػ   ف  خّػػةة 

مةػػة ال ػػرد  ا م رةػػصت الػػراا  فػػت القّػػص المااػػامت ذات  ةمنػػة  ممػػ  ممػػ  مم
( األنػػص)الحػػدث امراحمػػه  منوػػص فػػت القّػػص الػػذاّت المتػػراض  نػػه ّّ مػػ  فةػػه لغػػة 

                                                        
(1)

 . 2/37، مثنوي  
(2)

 . 2/40نفسو،   
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االحكصةة مف الذات  ا مف ذاات لوـ مىقػة بصلػذات ال ػصردة  فصل ػصرد فػت القّػص 
المااػػػامت  خػػػصرج الحػػػدث لكنػػػه مركػػػز  الّػػػأ ةر ابةدةػػػه كػػػؿ خةػػػاط القّػػػة بتنػػػؿ 

ّحكـ با وة الّمقت ( ّنمـ)رؤةّه الم صازة الّت   ك ر مف  خّةصت القّة ّا
 ( 1)خمطط رقم 

 وجهة النظر يف القصص ادلوضوعي

 

ً  مم  مص ّ ةر إلةه  ذ  المخططة  ّبةف  ف الراا  فت القّص المااامت  بنص
 :ة ّغؿ مم  محارةف مف الّأ ةر

  فػػدف مممةػػة النقػػؿ  ػػذ  ال ّػػّـ نقػػؿ الحػػدث القّّػػت ابطبةنػػة الحػػصؿ: األاؿ
 . ال صرد( منظار)إال مف خىؿ 
ّػػػدخؿ الػػراا  فػػػت ّتكةػػؾ  ػػػترات الػػنص  بػػػصامراب منوػػص فػػػت خصّمػػػة : ال ػػصنت

 . القّة  ا فت  ةصقوص    ّحدةد ا وة الّمقت  االمغز  مف القص

ميفماظؼصصماالدرتجاسيمم-5

قػصوو المحممػة مػف ةأّت  ذا النمط مف القّص المااػامت م ػصال  ممػ  ّمػؾ الا 
الداخؿ      ف البطؿ  ا الذ  ةحكت حكصةة حد ت لػه فػت زمػف مػصض  الكػف لػةس 

نمػػػص فػػػت (القّػػػص الػػػذاّت)فػػػت مػػػصلـ الحاػػػار  ااألحػػػىـ  ا ػػػا ( مػػػصلـ الرؤةػػػص)  اا 
(  خّػةة البطػػؿ)  ( خّػةة الػػراا )ال ػص د األاحػػد ممػ   حػػدا وص  مننػ  ذلػػؾ  ف 

 . ّّحداف فت  ذا النمط مف القّص
بح ػػػب ( الراوػػت/ الػػػراا ) ػػذا الػػػنمط ّظوػػر مػػػدة ّقنةػػصت  ػػػردةة ةقالبوػػص افػػت 

الم ػػّمو م ػػّخدمص  مر نةصّػػه الّػػت ةّ ػػصرؾ فةوػػص مػػو م ػػّمنه ( إقنػػصع)الحص ػػة إلػػ  
مف م ؿ البنةة ال قصفةة الم ّركة اال صوو مػف األفكػصر ااار ػصدات الخصّػة بصلمػذ ب 

صب فاػػػى  مػػػف الر ػػػاؿ الّػػػافت امػػػص مػػػرؼ مػػػف  ػػػةر الّػػػصلحةف اال ػػػةاخ ااألقطػػػ
ػتومص ػ منػص  ػ . االّحصبة ااألالةصً( )الكرةـ  فخمؽ بػذلؾ   ػرا  إقنصمػص  لممّمقػت بّا

ةّػػػػدراف مػػػػف بنةػػػػة مر نةػػػػة مّ ػػػػصبوة  ا ةّاػػػػل المقّػػػػاد مػػػػف خػػػػىؿ النمػػػػصذج 
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الّطبةقةة  الّت ا ّممت مم  خّصوص بنةاةػة  نبػت ممةوػص ّقنةػة القػص فةوػص  امػف 
 . غصؿ القص الرؤةصا  فت المنصنت الّافةةبند ذلؾ ن ّخمص آلةة ا ّ

ا ػػّور مػػف ال ػػةخ ركػػف الػػدةف محمػػد بػػف محمػػد بػػف محػػرز الػػا رانت المّػػافت 
منصمػػػصت )  ا ػػػا مػػػف ر ػػػصالت القػػػرف ال ػػػصدس الو ػػػر  كّػػػصب ةاػػػـ ( ػػػػ575) ػػػنة 

ر ػػػصلة )  بػػرز مػػػف بةنوػػص رااةػػة منػػػصـ طاةػػؿ  لػػه  ػػػبه كبةػػر بمااػػامة (1)(الػػا رانت
 ػػنة فػػى ةبنػػػد (  ػػػ036)ابػػػةف الػػر مةف (  ػػػ449ت)ً المنػػر  ألبػػت النػػى( الغتػػراف

اطػىع الػػا رانت ممػػ  ر ػػصوؿ المنػػر  الم ػوارة التػػصرؽ ال ػػا ر  بػػةف منػػصـ الػػا رانت 
ار صلة المنر   إف األخةر ّنصاؿ رحمػة ةقػـا بوػص ابػف القػصرح بػةف ال نػة االنػصر ةقصبػؿ 

ـ  فةّحػاؿ رد الر ػصلة الّػت فةوص ال نراً ال ػص مةةف ة ػألوـ مػف ّػنةو اِّ ّنػصل  بوػ
  ةكػاف  ػا البطػػؿ (3)مّخةمػػة بةنمػص رؤةػص الػا رانت (2)بن وػص إلةػه ابػف القػصرح إلػ  رحمػة

فةوص االراا  ةّ اؿ بةف ال نة االنصر ااألمػراؼ فةػر  مّػةر  قرانػه ا ػةاخه امممػصً 
 حةصنػػػص  ةنػػػدد فةوػػػص م صلػػػب  (4)مّػػػر   اكةػػػؼ كػػػصف ح ػػػصبوـ فػػػت حػػػاار ّػػػرةل  ػػػدا  

 . بنض المّّافة اال ةاخ ّحصبه ا 
ف كنػت رازبػة فػت ذلػؾ ػ ألف بػةف النممػةف  ال  بغت مقد ماازنة بةف النممةف ػ اا 
فراقػص  بةنػة ػ كمػص فةوػص مػف منصّػر  ػبه ػ ةقػؼ فػت مقػدمّوص  ف المنػر  فػت ر ػصلّه 

التنػػػت ممػػػ  ر ػػػصلة ّػػػدةقه فػػػت  ػػػكؿ اقّػػػراح رحمػػػة خةصلةػػػة   مػػػص رؤةػػػص ( الػػػرد)قّػػػد 
مػػػػف نمػػػػط الرؤةػػػػص الحممةػػػػة  ػػػػبةى  مقننػػػػة لمطػػػػصبو الخةػػػػصلت  الػػػػا رانت فنمػػػػؿ  اّخػػػػذ

 . ألحدا وص
الذ   ةركز الحدةث ممةه فت  ذ  التقرة مف البحث   ػا  خّػةة الػراا  فػت 
 ػػػذ  الرؤةػػػص اطبةنػػػة مىقّػػػه مػػػو المػػػرا  لػػػه  فةمػػػص ةّنمػػػؽ بػػػصلراا   ةمحػػػظ  ف ّػػػدرج 

ةمنػػة األ ػػصس فػػت منّػػر الو( الراوػػت/ لمػػراا )الرؤةػػص ةمػػر مبػػر مراحػػؿ  ػػىث ةكػػاف 
 : ّا ةه التنؿ القّّت  ا ذ  المراحؿ  ت

كػػىـ ا ػػّوىلت ةبػػةف فةػػه المؤلػػؼ الظػػرؼ النت ػػت الػػذ  دمػػص إلػػ  حّػػاؿ . 0
ػػاؿ كّصبػػه إلةػػه  ػػًا ر ةػػه فةػػه ) ػػذ  الرؤةػػص  ةقػػاؿ  لقػػد فكػػر الخػػصدـ لةمػػة ّا

                                                        
 . 0968ربقيق إبراىيم شعالن وحجر نغش ومراجعة عبد العزيز األىواين، مصر سنة  (1)
 . 21/ حسُت الواد: البنية القصصية يف رسالة الغفران: ينظر (2)
َت صفحة من القطع ادلتوسط وىذه الوفرة يف التعب( 43)، أي يقع ادلنام يف 91-23/ منامات الوىراين (3)

 . دليل على بعد ذلذه التجربة اليت ذبدر دراستها مستقلة
 . 31-29/ نفسو (4)
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ػػػصر  ا ػػػدة حقػػػد  ممةػػػه  اةبقػػػ  طػػػاؿ لةمػػػه مّن بػػػص  مػػػف مطصلبّػػػه لػػػػه بصألّا
نػػد الزمػػصف الطاةػػؿ اامّنػػو ممةػػه النػػـا أل ػػؿ  ػػذا إلػػ   زةػػو مػػف الوزلةػػة ب

االخػصدـ  نػص  (1)...( ػـ زمبّػه مةنػه بنػد ذلػؾ فػر   فةمػص ةػر  النػصوـ... المةؿ
ؼ مّاااػو لممؤلػؼ إزاً  ػةخه النػصلـ  فػأمط  الػراا  فػت  ػذ  التقػرة  ّا

 . محار ال ةصؽ النصـ الذ  ّناا  الرؤةص ّحّه افت ظرفه
ؿ  نػػػص  بمػػػص ة ػػػّمؿ ممةػػػه مػػػف إ ػػػصرات ّخمػػػؽ ّاقنػػػص  منػػػد كػػػىـ اال ػػػّوى 

المّمقػت بمػص  ػةحدث اممػ  مػف  ػّّركز األحػداث ػ ة نػؿ  ػذا المػاف مػػف 
الّػػت ّاػػـ القّػػص الّب ػػةرةة  (2)(الّاقنةػة)القّػص ةػػدخؿ ّحػػت متوػػـا 

ف الحػػدس بمتصرقػػػة  ػػردةة ّػػػّـ مبػػر ا ػػػّنصدة الرؤةػػػة  االرمزةػػة االحممةػػػة  اا 
 (. الّاقو ال رد )ةص  بػ االحدةث منوص ةدم  نقد

رؤةػػص البطػػؿ الّػػت ّ ػػّغرؽ  ى ػػص  ا ربنػػةف ّػػتحة ّتّػػؿ الكػػىـ فػػت رحمّػػه . 2
ّحػاؿ فةوػص لغػة الخطػصب إلػ   بنػد  ف ( األنػص)إل  ال نة االنصر ااألمراؼ ّا

فخر ػػػت مػػػف قبػػػر   ةمػػػـ )  فّػػصر ةقػػػاؿ (الخػػػصدـ)كػػصف ةكنػػػت نت ػػػه بمتػػػظ 
اة ػّمر حّػ  ة ػكؿ مػّف  (3)...(الدامت إل   ف بمغت إل   رض المح ػر

 . القّة بأكمموص
ا ( الػػػراا )قبػػؿ الخصّمػػػة  ةمحػػػظ فػػػت  ػػػةصؽ الرؤةػػص ّبػػػصدؿ فػػػت األداار بػػػةف . 3

  فّحػػػدث انقطصمػػػػصت ةظوػػػر لنػػػػص الػػػراا  فةوػػػػص منرفّػػػه بأ ػػػػخصص (الراوػػػت)
اقنػػه لوػػـ بوػػذا النػػذاب الػػذ  ةنّظػػر ـ ا ػػـ فػػت  منةنػػةف اةػػذكر منػػصةبوـ ّا

ػػػصت القةصمػػػة لمح ػػػصب  اة بػػػةف ل ػػػةخه  مػػػصؿ الػػػدةف   ف فػػػت القةصمػػػة مّر
  ااؿ ةنصقب ممةوص النصس لكػف النػصس فػت الػدنةص ّ ػّوةف بوػص  بةنمػص ال ػةخ 

مخصطبّػه إةػص  بػى  لقػصب فػت ( الراا )الراحؿ  مصؿ الدةف ةنقـ مم  الخصدـ 
 (4)كّػػػصب بن ػػػه إلةػػػه الخػػػصدـ مػػػف  ػػػىث  ػػػناات خصطبػػػه فةػػػه بم ػػػرد اال ػػػـ

فممػػػص ةم ػػػؿ ذلػػؾ المقطػػػو الػػػذ  . احقػػػد ال ةػػزاؿف نػػؿ ذلػػػؾ  ػػببص  لقطةنػػػة 
ا ػػاا   ممػػف ةاػػػةؽ  (5)ةنػػدد فةػػه الػػراا  م صلػػب كمػػػصؿ الػػدةف ال ػػورزار 

                                                        
(1)

، لقد أفاد البحث يف ىذه الفقرة من ادلراحل ادلنهجية يف التحليل اليت اتبعها ياسُت النصَت 23/ نفسو  
 . 08-07/ موضوع قصص الرؤيا يف العراق( القاص والواقع)يف كتابو 

(2)
 . 233/ لحات األدبية احلديثةمعجم ادلصط: ينظر  

(3)
 . 23/ منامات الوىراين  

(4)
 . 22/ نفسو  

(5)
 . 27/ نفسو  
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 . المقصـ مف ّتّةؿ ذكر ـ ا ةر   الكىـ فةوـ فت المبحث الىحؽ
الخصّمػػة   ػػػدت برامػػة الػػػراا  فػػػت ربػػط الرؤةػػػص بػػػصلااقو فػػت  ػػػةصؽ ّنبةػػػر  . 4

 ػماب الرااوػت النػصلت  فةػذكر فةوػص  بنػد مّ صنس كػأرق  مػص ةّػؿ إلةػه األ
 ف ةبػػػةف الاػػػ ة النظةمػػػة الّػػػت  قبمػػػت ممػػػةوـ ا ػػػـ ال ػػػصمةاف الػػػذةف  خػػػذ 

ا صً مم  مقدمّوص محمد بػف الحنتةػة ةػز ر فػت ( )ع)الطرفصت ممةوـ ممت 
 ااوموػػص م ػػؿ المةػػث الوّػػار  فممػػص انّوػػ  إلةنػػص ّػػصح بنػػص ّػػةحة مظةمػػة 

ه  فاقنػػػػت مػػػػف ممػػػػ   ػػػػرةر    صومػػػػة   خر نػػػػت مػػػػف  مةػػػػو مػػػػص كنػػػػت فةػػػػ
فصنّبوػػػت مػػػف نػػػامت خصوتػػػص  مػػػذمارا   الػػػذة ذلػػػؾ المػػػصً فػػػت فمػػػت  اطنػػػػةف 
الّػػػػػػةحة فػػػػػػت  ذنػػػػػػت ارمػػػػػػب الاقنػػػػػػة فػػػػػػت قمبػػػػػػت إلػػػػػػ  ةػػػػػػـا ةػػػػػػنتخ فػػػػػػت 

 . (1)...(الّار
كمػػػػص ابّػػػػد ت الرؤةػػػػص فػػػػت ( الػػػػراا )لّنػػػػاد ّػػػػارة ( الراوػػػػت) ػػػػـ ّغةػػػػب ّػػػػارة 

 : فت ماماف الرؤةص فةقاؿاال ّوىؿ  فةربط  بب  ذ  الرؤةص  امص القص  
كةػػؼ ةػػر   ػػةدنص  ػػذا الػػنتس الطاةػػؿ  االوػػذةصف الػػذ    ػػصر  الّنّػػب ااالنّقػػصـ؟ )

م  اِّ مم   ةدنص محمد نبةه اآله ا ّحصبه  ( …ّا
االحقةقػػة   ف  ػػذا الّػػدرج فػػت ماقنةػػة الػػراا  االراوػػت فػػت  ػػذ  القّػػص  ةبنػػت 

 . ممةه ّدرج آخر  ا ا ّدرج األ ماب
إلػ  ( الخػصدـ)نػص كمػص ّظوػر لغػة المقدمػة اال ػّوىلةة مػف كّصبػة بةف لغة األ. 0

 . ّةغة المّكمـ ا لحصار
افػػت  ػػةصؽ الرؤةػػص ممػػ  طػػاؿ ّػػتحصّوص  ةّحػػاؿ الراوػػت إلػػ  راا  لم رةػػصت . 2

 . األحداث
فػػت الخصّمػػة ّظوػػر لغػػة الخطػػصب فػػت محصالػػة ربػػط مػػصلـ الرؤةػػص فػػت ماقػػؼ . 3

 . ال ةخ الغصاب المنّقـ
وػػذ  القّػػة الرؤةصاةػػػة   مةػػؿ  لتصظوػػص  اح ػػف الننصةػػة ببىزػػػة اممػػص ةح ػػب ل

منصنةوص فت ّةصزة  مةمة امّمد فت  زمبوص المؤلػؼ ما ػةق  ال ػ و الػذ  ةػنـ مػف 
 .  راً لغا  اذاوقة ّصفةة زةر مّكمتة

 

                                                        
(1)

 . 61/ منامات الوىراين  
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 المبحث الثالث 
 بنية المروي الصوفي 

 
 

مر ػؿ االمر ػؿ إلةػه فػت بةف المبحث ال صبؽ  فصممةة ركنػت الخطػصب األدبػت ال
قصومػػة ( كرةمػػصس)بػػث الر ػػصلة األدبةػػة الّػػت ّم موػػص  نػػص النممةػػة ال ػػردةة الّػػت ةنػػد ص 

ال ػنةص  ػ )مم  م مامة مف الممتاظصت المّّصبنة االماظتػة الم ػّندات فةوػص لّ ػصكؿ )
ػػػؼ األدب نظصمػػػص  مػػػف (1)( ممػػػة مػػػف الّّػػػرفصت الوصدفػػػة إلػػػ  ّحقةػػػؽ م ػػػراع   بّا

ا ةنػػػد الخطػػػصب ال ػػػرد  م ػػػرامص  منظمػػػص  افػػػؽ الغصبػػػصت القّػػػا  النىقػػػصت  ا كػػػذ
بػػصط الموػػـ بػػةف الخطػػصب األدبػػت ابػػةف منّػػر  (2)المقّػػاد بمازوػػص ب ػػبب ذلػػؾ االّر

ال ػػػببةة  فكػػػؿ فنػػػؿ كىمػػػت ّػػػصدر مػػػف مر ػػػؿ ة ػػػّا ب مقػػػدمصت دمػػػت إلةػػػه مػػػو 
ؿ ةّمقػ   ػذا التنػؿ اةّتصمػؿ منػه ب ػك( مر ؿ إلةػه)ارارة اننكصس  ذا التنؿ مم  

فػػت النممةػػة ال ػػردةة ( النصمػػؿ) ا بػػةخر فنمػػ  افػػؽ  ػػذا اال ػػّراؾ االّنػػصلؽ  اةكػػاف 
إذ النىقػػػػػة بػػػػػةف النصمػػػػػػؿ ( كرةمػػػػػػصس)بح ػػػػػب اّػػػػػطىح ( المااػػػػػػاع)مّربطػػػػػص  بػػػػػػ 

  فحػػةف ةػػّـ الكػػىـ (3)االمااػػاع ّكػػاف محممػػة بصل ػػحنة الداللةػػة الكصمنػػة فػػت الرزبػػة
مةمػػه بػػامت م ػػرد إنمػػص  مػػة ّػػرابط مػػف المػػرا  الّػػافت مػػ ى  فػػى ةمكػػف بحػػصؿ   ّح

اظةتت ّحكـ األفنصؿ فةػه مىقػصت اظةتةػة ّ ػكؿ  ػذ  النىقػصت قاامػد م ػّركة بػةف 
 . (4)النّاص الحكصوةة  كمص ّحدد لوص نمطص  بنةاةص  ةكصد ةكاف ااحدا  

                                                        
 / ، ويف أصول اخلطاب النقدي اجلديد35/ زلمد الناصر العجيمي: كرمياس: يف اخلطاب السردي (1)

03 . 
 .يف اخلطاب السردي، نفسو (2)
 . 91-88/ ال الراويق: ، وينظر41/ نفسو (3)
 . 30/ تقنيات السرد الروائي (4)
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ةة الّت ةمّصز بوػص  ػذا البحػث  مػف نصحةػة كػاف درا ػة  مف  نص    د الخّّا
  ّمظوراّوػػػػص ب ػػػػكؿ م ػػػػرد  ب ػػػػبب  ف انبنػػػػصً المػػػػرا  بنةػػػػة المػػػػرا  ال ةاقػػػػؼ ممػػػػ

ةّاقػػػؼ ممػػػ  ّتصمػػػؿ ال خّػػػةة الحكصوةػػػة اا وػػػة النظػػػر الّػػػت ةػػػنوض بوػػػص الػػػراا   
اكػػػػذلؾ حاػػػػار  خّػػػػةة المػػػػرا  لػػػػه  حّػػػػ  ةّكصمػػػػؿ  ركػػػػصف النمػػػػؿ الرااوػػػػت مػػػػف 

  إال  مػػػػصع ّتصمػػػػؿ كػػػػؿ  ػػػػذ  (المػػػػرا ) خّػػػػةة ااظػػػػصوؼ اراا  امػػػػرا  لػػػػه  فمػػػػص 
ػص ةتّػؿ الحػدةث فػت ال خّػةصت  .الننصّػر ااألركػصف ا ػةّـ الكػىـ منػه ا ف ػ الما

االاظػصوؼ ػ ل ػبب موػػـ  ػا  نػػه  حػػد مكانػصت البنةػػة ال ػردةة األ ػػصس أل  خطػػصب 
 دبت  فى بد  ف ّّكصمؿ ّارة المكانصت األ صس لةّ ن  بنػد ذلػؾ القػاؿ االّتّػةؿ 

ػػػػأّت . فػػػػت ال خّػػػػةصت االاظػػػػصوؼ اآلةػػػػصت ال ػػػػرد  ا  ػػػػمابةّه  ةاػػػػص     مةػػػػة  ػػػػذا ّا
فػػػت درس المبنػػػت القّّػػػت  مػػػف حقةقػػػة كػػػاف ّحمةػػػؿ النىقػػػة ( المػػػرا )المحػػػار 

النص ػوة االمكانػة لمن ػػةي القّّػت فػت القّػػة ال ةقػـا إال ممػ  التنػػؿ  الػذ  ةم ػػؿ 
المالػب المحػار  الػذ  ّّحػرؾ ػ ممػ  افػؽ إةقصمػه ػ  ركػصف النممةػة ال ػردةة األخػر  

منطمػػؽ  ػػذ  األ مةػػة المركزةػػة الّػػت مػػف  ػػخاص اراا امػػرا  لػػه ااظػػصوؼ  فمػػف 
القّّت الػذ  فػت النوصةػة ةمػنل الحكصةػة قةمّوػص المااػامةة  ( التنؿ)ةاطمو بوص 

ام ّا  ّم ةموص ل رةحة مص   ـ إمطصً ّّار لم ّا  ّتكةػر منػّي  ػذ  القّػة مػف 
حةث منّر االخّةصر الذ  مم    صس منه  ّا ه ا ّمصـ المؤلػؼ نحػا  ػذا التنػؿ 

زةػػػػر  فػػػػت المااػػػػامصت انا ػػػػه الننصةػػػػة إلػػػػ  م ػػػػألة مومػػػػة ّّنمػػػػؽ القّّػػػت داف 
الػػذ  ّػػنوض بػػه  خّػػةصت ( التنػػؿ القّّػػت) ف : بصلتنػػؿ القّّػػت  الّػػت  ػػت

( الحكصةػة)منةنة داخؿ ن ةي البنةػة ال ػردةة لمخطػصب  ةناػا  ّحػت لػااً مّػطمل 
فػػػػت حػػػػةف ةكػػػػاف القػػػػاؿ المخبػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ التنػػػػؿ  ةنػػػػاد إلػػػػ  متوػػػػـا . اةػػػػّربط بػػػػه

ةّ ػػػػػكالؿ الخطػػػػػصب (   ػػػػػماب قّػػػػػة المخبػػػػػر منػػػػػه)ا ( التنػػػػػؿ)  ابصمّػػػػػداد (ةػػػػػةالراا)
ةااػػل  ػػذا ( مّمقػػت القّػػة)القّّػػت فػػت ّػػةصزّه الّػػت ّنػػرض  مػػصـ المػػرا  لػػه 

 : المخطط ا ّت  ذ  التكرة
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 ماهوة اخلطاب القصصي بني احلكاية والرواية( 2)خمطط رقم 

 
ً  ممػ  ذلػؾ  ةّ ػكؿ الخطػصب المػصدة الخػػصـ )الحكصةػة ( فنػؿ)القّّػػت مػف  بنػص

ػػب ممػػ    ػػصس  ػػذ  ال نصوةػػة (لمقّػػة الحكصةػػة )  امػػف طرةقػػة رااةّوػػص بصلكممػػصت فةّّر
 :   ظوار م ّاةةف فت الزمف القّّت ا مص(االرااةة
 . ػ زمف التنؿ الحكصوت0
 . ػ زمف التنؿ الكىمت2

نػػػػص  ة ػػػػّنصض بػػػػػ   ا حةص(1)بػػػػػ زمػػػػف القّػػػػة ازمػػػػف الحكصةػػػػة(  ةنةػػػػت)ةػػػػدما مص 
بدؿ القّة  اال  صوبة مم  المتوػـا المػراد ممػ  افػؽ الّااػةل الػذ  حػدد  ( ال رد)

 . البنةاةاف فت التّؿ بةف القّة االحكصةة  اكمص  ااحه المخطط
قبؿ  ف ن ّنرض ّحمةمةص  نمصذج المراةصت الّافةة ّ ػدر اا ػصرة إلػ   ف  مػة 

وػػص زمػػف القّػػة إلػػ  المّمقػػت  ابطبةنػػة اخّىفػػص  فػػت الم ػػصفة الزمنةػػة الّػػت ّّػػؿ فة
التنػػػؿ )  فػػػصلمرا  لػػػه ةّمقػػػ  (2)الحػػػصؿ فػػػدف  زمػػػف الحكصةػػػة  بنػػػد مػػػف لحظػػػة الرااةػػػة

حػدث فػػت مػػدة ( فنػػؿ حكػػصوت)ال ػػرد  القػػالت القّّػت الػػذ  ةنبػػر مػف ( الكىمػت
 صبقة قد ّكاف  ةصمص   ا  ناات  ا قرانص    ا  نوص لـ ّحدث  ّػى  حػةف ةكػاف التنػؿ 

لوػذا فػصلنص الحكػصوت األّػؿ ةّنػرض . الحكصوت خرافةةف مف ّنو الخةػصؿ االحدث
لمّغةةر االّحرةؼ ااااصفة ااالخّزاؿ مم  مر الزمف الػذ  ةقطنػه حّػ  ةّػؿ إلػ  

أل ػؿ ذلػؾ   ػرت فػت مبحػث اال ػّوىؿ   ف البصحػث ا ػا ةّػاخ  بنةػة . المػرا  لػه
ر ألحػػداث الحكصةػػة ا ػّوىؿ القّػػص ممةػػه  ف ةاػػتت  قػػة ّصمػة ممػػ  الػػراا  األخةػػ

                                                        
محيد : وبنية النص السردي. 45/ جينيت: للتفريق بُت زمن القصة وزمن احلكاية ينظر خطاب احلكاية (1)

مراد عبد الرمحن : ، وبناء الزمن يف الرواية ادلعاصرة73/ ، ومدخل إىل نظرية القصة73/ احلمداين
 . 75/ بَتنار فاليط: يوالنص الروائ/ 09مربوك، 

 . 064/ ، ونظريات السرد احلديثة422/ ينظر نظرية البنائية (2)
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الذ  ممػ  ةدةػه خر ػت الحكصةػة مػف  ابوػص ال ػتص ت لّكػاف   ػرا  مػدانص   فػت  نػه نقػؿ 
 . التنؿ الحكصوت مم   قرب ّارة مطصبقة لااقنوص التنمت

بمػػػص  ف القّػػػة الّػػػافةة  امّػػػصزت بّػػػتة  خّػػػت مػػػف خػػػىؿ البحػػػث   ػػػت 
قػػؿ مػػف الاااػػو األاؿ فػػت الن( األمصنػػة)انحةػػصز رااّوػػص انقمّوػػص إلػػ  ا ػػّةتصً  صنػػب 

( الخبػػػػر)فػػػػصقّرب نمػػػػاذج الحكصةػػػػة الّػػػػافةة مػػػػف طبةنػػػػة . لمحكصةػػػػة  ا مػػػػف بطموػػػػص
المنقػػاؿ  ا األحصدةػػػث الّػػت بوػػػص حص ػػة إلػػػ  األ ػػصنةد االرااةػػػة مػػف  قػػػصة الااحػػد ّمػػػا 

 ... ا خر 
ممػػ  افػػؽ  ػػذا  فػػدف التنػػؿ الحكػػصوت فػػت القّػػة الّػػافةة ةخاػػو لن ػػؽ مػػف 

(  ةػػػرار  ةنةػػػت)لػػػث مػػػف اػػػرابه األربنػػػة الّػػػت  ػػػدد ص  ػػػا الاػػػرب ال ص( الّػػػااّر)
 : ا ت

 . ػ  ف ةرا  مرة مص حدث مرة0
 . ػ  ف ةرا   ك ر مف مرة مص حدث  ك ر مف مرة2
 . ػ  ف ةرا   ك ر مف مرة مص حدث مرة3
 . (1)ػ  ف ةرا  مرة مص حدث  ك ر مف مرة4

ة الحػػدث فصلقّػػة الّػػافةة  ةن ػػحب ممةوػػص الػػنمط الّكػػرار  الػػذ  ةننػػ  برااةػػ
الااحػػػد  ك ػػػر مػػػف مػػػرة  إذ إف بنةػػػة التنػػػؿ الحكػػػصوت منػػػد المّّػػػافة  ببنةػػػة ب ػػػةطة 
الّركةػػػػب  فػػػػت الغصلػػػػب ّكػػػػاف ذات حػػػػدث ااحػػػػد ّّمحػػػػار حالػػػػه حركػػػػة ال خّػػػػةة 
المحارةػػػة  الّػػػت ّم ػػػؿ فػػػت القّػػػص الػػػذاّت  ػػػت الػػػذات المّمص ةػػػة بمراةوػػػص  فػػػت 

فمػو كػؿ رااةػػة . خػر القّػص الػذ  ةم ػؿ الم ػصحة األكبػر مػػف  نمػصط القّػص األ
لمتنؿ الحكصوت ّحدث مممةة إنّصج  دةد لمتنؿ ال ممػ  الااقػو  إنمػص ممػ  الم ػصف  ػـ 
الّقةةػػد بصلكّصبػػة  فصلرااةػػة  ػػت الّػػت ّّكػػرر الػػةس التنػػؿ ذاّػػه افػػت كػػؿ رااةػػة لمتنػػؿ 
ذاّػه ّّ ػػدد طرةقػة قالػػه كممػػص ّكػرر التنػػؿ الحكػصوت ممػػ  ل ػػصف الػراا   االّػػااّر  ػػا 

  الكػف المقّػاد بػػ الّػااّر  نػص فػت (2)(قصت الّكرار بةف النص االحكصةةم ماع مى)
ن ػػةي البنةػػة لمقّػػة  ػػا ّكػػرار رااةػػة الحكصةػػة داخػػؿ بنةػػة القّػػة مبػػر  خّػػةصت 
مخّمتػػة  ا ػػػا مػػص ّقّػػػد إلةػػه الدرا ػػػة البنةاةػػػة فػػت  ػػػذا ااطػػصر  فػػػصلنمط األاؿ فػػػت 

                                                        
(1)

وتقنيات السرد  029/ وخطاب احلكاية. 82/ ، ومدخل إىل نظرية القصة019/ ينظر السردية العريبة  
 . 85/ الروائي

(2)
 . 015 – 014/ اية، وبناء الرو 416/ ، ونظرية البنائية86/ مدخل إىل نظرية القصة: ينظر  
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حمّوػػػص ال ػػػتص ةة حّػػػ  الكّصبػػػة الّػػػااّر فػػػت  ف القّػػػة الااحػػػدة ةّنصقموػػػص الػػػرااة فػػػت مر 
  ّؤطر ػػػػص (ّػػػػحة الرااةػػػػة)االّػػػػداةف   ػػػػا ّػػػػااّر خػػػػصر ت  لقةنػػػػص ممػػػػ  مصّقػػػػه ذمػػػػة 

 ا بّػػةغة المبنػػت لمم وػػاؿ ا ػػت ك ةػػرة فػػت القّػػػص ( حػػد نت   خبرنػػت)مبػػصرات 
 ...(. حكت إف  را   قةؿ)الّافت  م ؿ 

  فػدف الػراا   مص الّااّر الداخمت  المقّاد بصلدرس البنةا  داخؿ ن ػةي القّػة
المّمػػص ت بمراةػػه ةقػػـا بمومػػة نقػػؿ التنػػؿ الحكػػصوت إلػػ   خّػػةصت  صناةػػة  الػػراا  
األّػػؿ  ػػا مػػف ةقػػـا بنقػػؿ الػػرااة ال ػػصناةةف  فػػت م ػػؿ  ػػذ  القّػػص ةظوػػر ّػػنةو 

طصزةص  مم  المبنػ  الحكػصوت  اذلػؾ لا ػاد منّػر الّكػرار فةوػص الػذ  ةبنػد ( الرؤةة)
اممػ  افػؽ الّػػةغة الم ػصنةة ذاّوػص  كمػص حػػدث   ف ّكػاف ال خّػةصت قػد قصلّػػه فنػى  

  حةػػث ةظوػػر الّكػػرار (1)()الّػػت راا ػػص الر ػػاؿ الكػػرةـ محمػػد ( الغػػصر)فػػت قّػػة 
فت ن ؽ الّنبةر الخّصمت الذ  ةّتا  به  خص مف األ ػخصص ال ى ػة الػذةف  ػدت 
ممةوـ ّخرة  بصب الغصر  اح ّزوـ مف الخػراج  فصلحكصةػة ااطػصر  ػت  ى ػة ر ػط 

اا الغػػػصر ا ػػػدت ّػػػخرة مظةمػػػة بصبػػػه فمػػػـ ة ػػػّطةناا الخػػػراج إال بػػػذكر ّػػػصلل دخمػػػ
 ممػػصلوـ ّػػأّت بنػػد ذلػػؾ الحكصةػػصت ال صناةػػة المّاػػمنة  ػػةصؽ الحكصةػػة ااطػػصر الػػذ  

 ػا الػراا  فةوػػص  مػنوـ  احػةف ةّػػؿ الاػًا إلػ   حػػد (( )الر ػاؿ الكػػرةـ )ةكػاف 
حػاؿ إلػ  راا  ةػرا  مػف ال خّةصت فت الحكصةة لةتّؿ الكىـ فػت ّػصلل فنمػه  ةّ

نت ػػه  فكػػصف األاؿ بػػصرا  باالدةػػػه  اال ػػصنت متةػػؼ الػػػنتس ال ةنّوػػؾ المحػػصـر  اال صلػػػث 
ر ؿ حؽ ا مصنة  ابند  ف ةرا  كؿ قّّه الما بػة لػدنا التػرج االخػراج مػف الغػصر  

الموػػـ إف : )ةقػػاؿ مبػػصرة ّّكػػرر ممػػ  ل ػػصف الر ػػصؿ ال ى ػػة  ا ػػت فػػت ّػػةغة دمػػصً
   ػـ ةنػاد (ّغػصً ا وػؾ فػصفرج منػص مػص نحػف فةػه مػف  ػذ  الّػخرةكنت فنمػت ذلػؾ اب

ّػػػات الػػػراا  األاؿ االػػػروةس ّػػػصحب الحكصةػػػة ااطػػػصر  لػػػةنمف مػػػف م ػػػتً دار 
فػصلّكرار  نػص قصمػت بػه ال خّػةصت ال صناةػة  فػت حػةف ... المّحدث ال صنت  ـ ال صلث

لػػروةس ةكػػاف فػػت لػػاف آخػػر مػػف القّػػص الّػػافت  مركزةػػة التنػػؿ الرااوػػت لمػػراا  ا
رااةػػػة التنػػػؿ الحكػػػصوت الػػػاارد فػػػت  ػػػةصؽ حػػػاار  بػػػةف ( إاػػػمصر)فةم ػػػأ إلػػػ  ا ػػػةمة 

خّػزؿ الػزمف القّّػت الػذ  لػةس بػػه  ال خّػةصت  اة ػّنةف بنبػصرة  خػر  ّػا ز ّا
حص ػة لّكػػرار قػاؿ مػػص ال ةحّػصج إلػػ  ّكػػرار   ممػ   ف  ػػذا االخّػزاؿ  ا اااػػمصر لػػـ 

الػذ  ةتّػرض ( التنػؿ الرااوػت)ا  فت إنمص ةحدث اخّّصر ( التنؿ الحكصوت)ةحدث فت 
                                                        

(1)
، دائرة ادلعارف اإلسالمية، 060/ ينظر القشَتية. روتو الصحاح عن الزىري عن سامل بن أيب عمَت  

9/351 . 
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كػػػػرار ممػػػػ  مكػػػػس  األخةػػػػر  ذكػػػػصًا  مػػػػف المػػػػرا  لػػػػه ال ةحّػػػػصج منػػػػه إلػػػػ  إمػػػػصدة ّا
فّركّػه  ةصمػص  ا مػدت )ال خّةة فت الحكصةة األ صس  فة ّنةض مف الّكرار بنبػصرة 

فت قّة ال صب الذ  مػصت منػد رؤةػة  بػت ( فكررت ممةه القاؿ)... ا ( ممةه القاؿ
ةطمػب منػه ّػصحب الب ػطصمت رؤةػة  بػت ةزةػد ألنوػص ػ ممػ  زممػه ػ  نتػو إذ  (1)ةزةػد

ػػه  مػػف رؤةػػة اِّ  ػػبنةف مػػرة  فقصمػػص اطمبػػص  بػػص ةزةػػد فا ػػدا  قػػد خػػرج مػػف النوػػر افرّا
فقمت ألبػت ةزةػد مػص  ػذا؟ فدنػه ذكػر . مقمابة مم  كّته  فممص رآ  ال صب ّصح امصت

صف ةػر  اِّ ممػ  قػدر حصلػه  فممػص ك. ننـ:  نه ةر  اِّ امص مصت  ةراؾ فةمات؟ فقصؿ
 . نظر إلت ر   اِّ مم  قدر حصلت  فمـ ة بت فمصت

ةمحػػظ فػػت  ػػذ  التكػػرة   ف ل ػػًا الػػراا  الخّػػزاؿ المػػرا  الػػذ  ةّكػػرر مػػو كػػؿ 
 خّػػةة  دةػػدة ّظوػػر فػػت الحكصةػػة  إنمػػص ةػػؤد  اظػػصوؼ مػػف ن ػػةي البنةػػة ال ػػردةة 

 : منوص
قصروػص   ا  ػصمنص  مّمقةػص  )بػةف المػرا  لػه ػ  ف الراا   ا المؤلؼ قد امػ  التػرؽ 0

فػػت الحكصةػػة ا خّػػةة مػػف  خّػػةصّوص ّخبػػر )ابػػةف المػػرا  لػػه ( لمقّػػة
فػػػدذا مػػػص ّكػػػرر القػػػاؿ ل خّػػػةة فػػػت الحكصةػػػة  ال ةقػػػـا المؤلػػػؼ ( بتنػػػؿ مػػػص

بّكرار  مو  خّػةة  دةػدة ألنػه ّػصر فػت حكػـ المنمػـا فػت ذ ػف المػرا  
كػػػػرار المنمػػػػـا   ػػػػذا ة فػػػػت  الطػػػػرح ادمػػػػاة لممىلػػػػة اال ػػػػأـ  لػػػه القػػػػصرئ ّا

امؤ ػػر ممػػ  اػػنؼ الن ػػةي القّّػػت  فة ػػّنصض مػػف الّكػػرار ب ممػػػة 
 . ّاحت بصلقاؿ المكرر

ػػػ ّقػػـا  ممػػة اااػػمصر الّػػت ة ػػّخدموص لى ّنصاػػة مػػف ّكػػرار رااةػػة التنػػؿ 2
لم خّػةة ال دةػدة  مقػػصـ حكصةػة كصممػػة اقنػت ّحػت الحكصةػػة ااطػصر   ػػذا 

فػػػت المغػػػة ال ػػػردةة فػػػت القّػػػة فػػػت حػػػذؼ مػػػػص ( اقّّػػػصدا  )االخّػػػزاؿ ةنػػػد 
ة ّغنت منػه ال ػةصؽ  ا المّمقػت  ا  ػد  ػذا ال ػماؾ فػت ال ػرد قػد اقّاػّه 

لػةس النربػت فقػط   ػا بنةػة  (2)حص ة ةّافر ممةوص المن ػز الحكػصوت الّرا ػت
 (3)( ى ػة)الّكرار الّت زصلبػص  مػص ّّّػؿ بأن ػصؽ مدةػدة منةنػة  حةصنػص  النػدد 

                                                        
(1)

 . 204-203/ عبد الرمحن بدوي: شطحات الصوفية  
يف نظرية ، وينظر 003/ السردية العربية: كانت ىذه مزية احلكاية اخلرافية عند عبد اهلل إبراىيم، ينظر  (2)

 . 099/ عبد ادللك مرتاض: الرواية حبث يف تقنيات السرد
(3)

جدلية اخلفاء والتجلي، الفصل : درس كمال أبو ديب ىذه األنساق الثالثية يف القصة والشعر، ينظر  
 . الثاين
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فػػػت ( ّر اػػػؿ  )لػػػػ ( مى ػػػص  )  فااػػػو المؤلػػػؼ الّرا ػػػت (رةم ػػػ) ا (  ػػػبنة) ا 
الحػدث القّّػت حػػةف ةمػر االخّةػصر بمراحػػؿ مػدة حّػ  ةكػػاف الحػؿ فػػت 

اةبزغ  ػؤاؿ مػف  ػدا   ػذا ...( ال صلث  ا ال صبو  ا النص ر)آخر محطة 
ػاؿ  الّر ؿ؟ ننـ  مػة  ػدا  مػف  ػذا المػط  ا الّر ػؿ  ا قطػو م ػصفة لمّا

لمػػص فػػػت  ػػذا األمػػر مػػػف ا ػػصوؿ ّ ػػاةقةة اا  ػػػصرة  إلػػ  نقطػػة الحػػػؿ االقبػػاؿ 
مصّنة ّّحّؿ مند المرا  لػه حػةف ةّرقػب الحػؿ افػت كػؿ مرحمػة ةقطنوػص 

 . الحؿ ةزداد الو المرا  له افااله ا اقه  لمنرفة الحؿ االنّة ة

م:مـمادرتجاعماألحداثموادؿؾاضفا0

 ةنػػػد اال ػػػّبصؽ فػػػت األحػػػداث مةػػػزة  خػػػر  مػػػف مزاةػػػص القّػػػص الّػػػافت الّػػػت
ّ صرؾ فةوػص مػو القػص الّرا ػت ال ػنبت االخرافػت االػدةنت  الػذ  ةػنـ مػف قةمػة ّقنةػة 
مصلةػػػة نبّػػػت بػػػذار ص فػػػت ذ نةػػػة المؤلػػػؼ النربػػػت اذاوقّػػػه اذكصوػػػه فػػػت إدارة متصّػػػؿ 
النمػػؿ القّّػػت  األمػػر الػػذ   نمػػه ةّػػافر ممػػ  مزاةػػص ّقنةػػة مصلةػػة فػػت فػػف القّػػة 

 . ت الحدةث االمنصّرّ كؿ  ا ر الرؤةة الحدا ةة فت التف القّّ
الػػػذ  ةننػػػ  ( اال ػػّر صع)الا ػػه ا خػػػر لػػػزمف ال ػػرد ا ػػػا ( اال ػػػّبصؽ)ةنطػػت 

فوػػا ( اال ػػّبصؽ)   مػػص (flash-back)بص ػػّر صع مصاػػت ال خّػػةصت  ا مػػص ة ػػم  
ممػػػػػ  النكػػػػػس  منػػػػػه ةخبرنػػػػػص فػػػػػت الػػػػػراا  مقػػػػػدمص  بمػػػػػص  ػػػػػّؤاؿ إلةػػػػػه األحػػػػػػداث  ا 

  ةظوػر فػت (1)  الكػف لػةس  قػؿ   مةػةال خّةصت  ا ا  قؿ انّ صرا  مف اال ػّر صع
 حصدةث ك ةرة امف المقدمصت اال ػّوىلةة لمقّػص اكػذلؾ النناانػصت  الّػت ة ػنر 
فةوػػػص الػػػراا   ا المؤلػػػؼ بصلطػػػصبو الػػػذ  ّّ ػػػـ بػػػه الحكصةػػػة  اةك ػػػر اراد  ػػػذا التنػػػؿ 

ة(رااةصت الذاكرة)الزمنت فت  صةص االنبًا  . (2)  االرؤ  ااألحىـ االّا
ف اال ػػّر صع ااال ػػّبصؽ   ف األاؿ ةمكػػف لمػػراا   ف ةنمػػؿ ممةػػه  ةقػػو التػػرؽ بػػة

مممةػػة القػػص  ػػػااً  كػػصف رااةػػص  ممةمػػػص   ا مّزامنػػص  مّػػصحبص  ألنػػػه  ػػًز مػػف مخػػػزاف 
ذاكػرة الػراا  مػػف  خّػةصّه   ا  حػداث  ػػرت فػت زمػف المصاػػت مػف زمػف القّػػة 

حكػصوت اة ػّرط  مص اال ّبصؽ  فةننت  ةمنة كصممة ممػ  م رةػصت الحػدث ال(. ال رد)
فةه  ف ةكاف زمف الحكصةة  صبقص  ممػ  زمػف ال ػرد  إذ مػف ا وػة نظػر مقمةػة  كةػؼ 

ممةػػه ةنص ػػب  ػػذا ! ّ ػّبؽ حػػد ص  حػػدث فػػت الم ػػّقبؿ ا نػػت لػػـ ّ ػػود   ا ّنػػرؼ بػػه؟
                                                        

(1)
 . 024/ ينظر نظرية السرد  

(2)
 . 97-96، ومدخل إىل نظرية القصة، 006/ ، والسردية العربية025/ نفسو  
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الّكنةؾ الزمنت بصلراا  النمةـ ذ  النظػرة الم ػصازة الّػت ّوػةمف ممػ  مصاػت الحػدث 
بد  فػت ّحرةػؾ  ػ. ام ّقبمه ذ  الننصّػر بح ػب مقّاػةصّوص  ػذب ا ّمػصـ المّمقػت ّا

 . ااال ّحااذ مم  إم صبه افااله  فاى  مف ا ّ صرة ذكصوه
 

حػػػةف ة ػػػّنرض ( الػػػا رانت)فمػػػف ذلػػػؾ فػػػت بنػػػض فقػػػرات الرؤةػػػص المطالػػػة لمػػػػ 
إلػػػ   ػػػصط  ( )م ػػػص د ةػػػـا القةصمػػػة  فةّػػػؿ إلػػػ  دخػػػاؿ ماكػػػب الر ػػػاؿ محمػػػد 

الػػا رانت حػػدة ص  مػػف الّػػافةة لػػه قةمػػة إ ػػنصرةة الم ػػرمة ااقػػؼ منػػد ص  فة ػػرد لنػػص 
فّقػػدمت : )فةقػػاؿ. ممػػةوـ اممػػ   ػػماكوـ اطػػرةقوـ( )بمػػص  ػػةّّرب حكػػـ الر ػػاؿ 

إلةػه الّػػافةة  مػف كػػؿ مكػصف  اممػػ   ةػدةوـ األم ػػصط ا خمػة األ ػػنصف  اقػدما ص بػػةف 
 ػػؤالً قػػـا مػػف  مّػػؾ زمػػب الن ػػز االك ػػؿ : ؟ فقةػػؿ لػػه!مػػف  ػػؤالً( )ةدةػػه  فقػػصؿ 

  مف  ػذ  األ ػطر ن ػّطةو ّبػةف نػاع الحكػـ الػذ   ةّػدر  ممػةوـ (1)(  طبصموـمم
قػػـا ك ػػصل  مػػص زةف ةحممػػاف  داات : بنػػد  ف ّقػػدمت إلةػػه ّػػتصّوـ( )ر ػػاؿ اِّ 

ال ممػػػؿ ة ػػػػغموـ  اال ن ػػػصط ةقػػػػةـ حةػػػصّوـ  ابصلتنػػػػؿ لػػػـ ةػػػػرض ... الّػػػزةف االنظصفػػػػة
الب ػػّصف ة ػػرب المػػصً  مػػف م ػػمكوـ  ػػذا  اةّػػتوـ ب ػػ ر الخػػراع فػػت( )الر ػاؿ 

 .(2)اةاةؽ المكصف
( الػػا رانت) مػػص اال ػػّر صع  فوػػا ك ةػػر فػػت قّػػص الرؤةػػص  اخصّػػة فػػت رؤةػػص 

ن د  نه كممص ّقدـ  حد  ّحصبه  ا مف ةنرفوـ إل  الح ػصب  ا النقػصب  ة ػّذكر لػه 
احػدةث مصلػؾ خػصزف  (3)(كمػصؿ الػدةف) ةّره ال صلتة فت الحةصة الػدنةص كمػص حػدث مػو 

ان ػػد  م مػػة ك ةػػرة ممػػ  . اةنػػدد م صلبػػه الما بػػة لػػه النقػػصب (4)و الػػراا  نت ػػهالنػػصر مػػ
اال ػػّبصؽ مػػ ى  فػػت قّػػص الكرامػػصت  فمػػف ذلػػؾ مػػص راا   بػػا مبػػد الػػرحمف ال ػػممت 

 منت  بص التّل ةا ؼ بف ممر الزا ػد القػااس ببغػداد  قػصؿ حػد نص محمػد بػف )ةقاؿ 
 ػمنت : ت  بػص بكػر الّػصوغ قػصؿ ػمن: حد نص مبد الكبةػر بػف  حمػد قػصؿ: مطةة قصؿ

كنػت بمكػة فطػصؿ  ػنر   الػـ ةكػف منػت قطنػة :  بص  نتر الحداد   ػّصذ ال نةػد قػصؿ
مف حدةد  خذ بوص  نر  فّقدمت إل  مزةف ّا ػمت فةػه الخةػر  اقمػت ّأخػذ  ػنر  
ِّ ّنصل   فقصؿ ننـ اكرامة  اكػصف بػةف ةدةػه ر ػؿ مػف  بنػصً الػدنةص فّػرفه ا  م ػنت 

                                                        
(1)

 . 48/ منامات الوىراين  
(2)

 . 49-48/ نفسو  
(3)

 . 27/ نفسو  
(4)

 . 31-29/ نفسو  
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دفػػو لػػت قرطص ػػص  فةػػه درا ػـ فقػػصؿ ا ػػّنف بوػػص ممػػ  بنػػض حااو ػػؾ احمػؽ  ػػنر   ػػـ 
 ػػـ بنػػد ذلػػؾ ةحّػػػؿ ... فأخػػذّوص اامّقػػدت  ف  دفػػو إلةػػه  اؿ  ػػتً ةتػػّل ممػػت بػػه

الر ؿ مم   م مصوة دةنصر فأخذ ص  مةنص  إلػ  المػزةف  فقػصؿ لػه المػزةف  ال ّ ػّحت ةػص 
 (1)... ةخ  ّقاؿ لت احمؽ  نر  ِّ  ـ آخذ ممةه  ةوص  

حظ  ف الػػػراا  ممػػػد إلػػػ   ممػػػة ا ػػػّوىؿ ة ػػػّبؽ فةوػػػص مػػػص  ػػػةحدث مػػػف فػػػةى
مبػػػصرة م ػػػػنرة ( ّا ػػػمت فةػػػه الخةػػػػر) حػػػداث ّّنمػػػؽ بػػػػأخىؽ ذلػػػؾ المػػػزةف  بنبػػػػصرة 

بماقػػؼ ح ػػف  ةّػػدر مػػف المػػزةف ّ ػػص  الر ػػؿ   ةػػأت المّمقػػت نت ػػةص  لّقبػػؿ التنػػؿ 
 . األخىقت الح ف الذ  ّدر مف المزةف

فػت م ػّوىت القّػص  اال بػأس ( ّبصؽ األحػداثا ػ)ك ةرا   مص ةّم ؿ منّػر 
الػػراا   ةقػػةف باػػرارة / اراد  فػػت  ػػةصؽ القّػػص  مّػػ  مػػص اقػػو فػػت ذ ػػف المؤلػػؼ

ػػػػػته  ػػػػػةكاف مّبػػػػة انطػػػػػىؽ إلػػػػ   حػػػػػداث الحكصةػػػػػة  ا ػػػػّوىؿ القّػػػػػص ممةػػػػه بّا
. الػخ...ال ا رةػة االّػت ّّمركػز حػاؿ  ةمػة القّػة الدةنةػة  ااألخىقةػة  ااال ّمصمةػة

ؽ بػػه حص ػػة إلػػ  ّػػةصزة ّنبةرةػػة ةغمػػب ممةوػػص الممػػل االػػذكصً االقّػػر  ػػذا االنطػػى
ػػدا  لمػػص ( الّاقػػو)االّك ةػػؼ  ّكتػػت اةقػػصظ ممكػػة  منػػد المّمقػػت  فةّػػةر األخةػػر مّّر

 ػةحدث مػف  حػداث ّػػافر ّطمةنػص  لحتةظّػه الّػت   صّروػػص  ممػة مػف اال ػّوىؿ ا ػػت 
ػػػة الكّ ػػػصؼ الػػػذات المّمقةػػػة لنت ػػػوص المػػػد  ّػػػحة ّاقنصّ وػػػص لم رةػػػصت القػػػص فّر

بنػػػػد  ف  ػػػػممت الػػػػذات المّمقةػػػػة امةوػػػػص لمػػػػراا  فػػػػت  ف ة ػػػػاؽ . ااظصوتػػػػه ا حدا ػػػػه
الػذ  بحػػازة الػراا  الػػذ  ةنقػػؿ ( بصلن ػبة لممّمقػػت)مػداركوص ّػػاب اكّ ػصفه الم وػػاؿ 

حد ص   رت  حدا ه ااقنػص   ا ّخػةى   اػمف الػزمف المصاػت إذ ال ّػزامف بػةف الحكصةػة 
لػػػ    ػػػماب ممػػػا  ةتّنػػػؿ فةػػػه قػػػدرا  مػػػف اال ػػػّراؾ بطقػػػس فةنمػػػد الػػػراا  إ. االقّػػػة

منمامػصّت ة منػه مػػو المّمقػت فوػا ةػػدمت اكّ ػصؼ الحقػصوؽ مػػو المّمقػت  فةم ػأ إلػػ  
ػتوص ا ػصوؿ إ راوةػة ّقػةـ   ػرا     صلةب الّ بةه   ا الظف  ا االحّمصؿ االّخمةف بّا

 . مف المنرفة بةف الراا  االمرا  له ب أف مص ةرا  امص  ةرا 
حةػث  (2)(الب ػّصنت االّػافت االتقةػه االنمػا )ذلؾ مػص ى  ب ػىً فػت قّػة  فت

بةنمص كػصف ب ػّصنت ةّتقػد ب ػّصنه  ر   بػه  ى ػة ر ػصؿ : )ّبد  بوذ  ال ممة اال ّوىلةة
كأنوـ مف المّاص اكصف  حد ـ فقةوػص   ا ػصنةوـ  ػرةتص   ا ػصل وـ ّػافةص   اكػؿ مػنوـ 

   ػػـ ّخبرنػػص القّػػة  ف الب ػػّصنت ا ػػّنمؿ ذكػػصً  ...(كػػصف اقحػػص  خبة ػػص   مػػدةـ الافػػصً
                                                        

(1)
 . 063/ القشَتية  

(2)
 . 226-2/220مثنوي،   
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افػػرؽ ال ى ػػة فص ػػػّطصع اا وػػصز ممػػػةوـ ااحػػدا  بنػػد ا خػػػر حػػةف قػػػدر ممػػ  الّترقػػػة 
بةػػنوـ حّػػػ   مكنػػػه إنقػػػصذ ب ػػّصنه  فػػػت  ػػػةصقصت ّنبةرةػػػة  مةمػػة الغػػػة ّػػػارةة مك تػػػة 
احػػػاار رامػػػ  فةػػػه رااةػػػه مر نةػػػة كػػػؿ ااحػػػد مػػػف  ػػػؤالً ال ى ػػػة بػػػةف التقػػػه االن ػػػب 
ال ػػرةؼ  االمػػذ ب  مصنحػػص  ػ مػػف خػػىؿ الحػػاار ػ ا وػػة النظػػر المنكا ػػة لوػػذ  

 . ال راول ال ى ة فت الم ّمو
امػػادا  بنػػص إلػػ   مااػػػامة البحػػث فػػدف ال مػػؿ الّػػػت نّػػص لوػػص فػػت  مػػػى   
ّ ػػػةر بااػػػاح إلػػػ  ا ػػػّبصؽ حػػػد ت اااػػػل  ارد  الػػػراا  فػػػت  ػػػكؿ ّنبةػػػر  بّػػػةغة 

مػػػةف زةػػػر حقةقػػػت ألنوػػػـ لّػػػاص بصلتنػػػؿ ّحمػػػؿ بنػػػض الّخمػػػةف لكنػػػه ّخ( ّ ػػػبةه)
االػػػراا  ةنمػػػـ ذلػػػؾ لكنػػػه ال ةرةػػػد قطػػػو ّػػػمّه بػػػصلمرا  لػػػه  ا ةاػػػص  ة ػػػّ ةر ذكػػػصً  
ال فممػػصذا ةتنػػؿ  ى ػػة زربػػصً فػػت ب ػػّصف لػػـ ة ّأن ػػاا مػػف   مػػه  اممكّػػه ام ػػصركّه  اا 

 ػـ ّػأّت ال ممػة األخػر  لػّنمف ّػراحة مػف . ااذف بصلدخاؿ ااأل ؿ ما ػاداف فةػه؟
ّػػار اااػػل ة ػػخص فػػت ذ ػػف الػػراا  مػػف كػػؿ ااحػػد مػػف  ػػؤالً منرفػػة  دقةقػػة  ّا

ػصؼ الاقصحػة  االخبػث  ااننػداـ الافػصً  ال ى ة اكأنػه  ػصبؽ منرفػة ّ منػه بوػـ  فأّا
ػػصؼ ال ةّكصمػػؿ ّّػػار ص فػػت الػػنتس إال فػػت مػػدة مػػف الػػزمف االّ ػػصرب ( الخةصنػػة)  ّا

 . االمنصممة
( لّخّّػػػػصّوـ)ف ال ةنّمػػػػاف إذف الػػػػراا  ممػػػػ  ممػػػػـ ّػػػػصـ بواةػػػػة ال ى ػػػػة الػػػػذة

 . المقد ة ػ إذا  صز الّنبةر ػ التقه  االن ب ال رةؼ  االّّاؼ
ّّ مػػ  فػػت مظػػصف ال ػػةر الّػػافةة االطبقػػصت االر ػػصوؿ  حكصةػػصت مػػدة ّظوػػر 

الػػذ  ة ػػةر إلػػػ  ( بػػصب الكرامػػػصت)ال صنػػب الخػػصرؽ فػػت الّ ربػػػة الّػػافةة اال  ػػةمص 
  مػػػنوـ الك ةػػػر مػػػف الكرامػػػصت   ػػػخصص بنةػػػنوـ مػػػف م ػػػص ةر المّّػػػافة ممػػػف را 

بػة مّقدمػة فػت الّّػاؼ نمحػظ  ػمة . االخاارؽ األمر الذ  ةؤكد حّػالوـ ممػ  مّر
ػػتوص  اااػػمصر ااالخّػػزاؿ فػػت لغػػة القّػػة ااال ػػّغنصً مػػف المّكػػرر مػػف الحػػاار بّا
ّقنةػػة  ػػردةة ل ػػأ إلةوػػص اخّػػزاال  لمػػص ّمػػت منرفّػػه الظوػػار حرةػػة ّّػػرؼ الػػراا  فػػت 

كنػت بمدةنػة : حةػث قةػؿ( إبػرا ةـ الخػااص)لؾ نقػر  مػص را  مػف إةراد الحاار  مف ذ
فػػػت م ػػػ د  مػػػو  مصمػػػة ّّ ػػػصر  ا ةػػػصت ار ػػػؿ اػػػرةر بػػػصلقرب منػػػص ( )الر ػػػاؿ 

ة مو فّقدـ إلةنص اقصؿ آن ت بكىمكـ اممماا  نه لت ّػبةة امةػصؿ اكنػت  خػرج إلػ  
بنه  البقةػػو  حّطػػب فخر ػػػت ةامػػص  فر ةػػػت  ػػصبص  ممةػػه قمػػػةص كّػػصف اننمػػػه مػػف إّػػػ

 ػر فػت حتػظ : فّا مت  نه ّصوه فقّدّه   ػمب  ابػه  فقمػت لػه انػزع مػص ممةػؾ فقػصؿ
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ال بػػد  فأ ػػصر بدّػػبنةه مػػف بنةػػد إلػػ  : اِّ  فقمػػت ال صنةػػة اال صل ػػة  فقػػصؿ ال بػػد فقمػػت
 .(1)إبرا ةـ الخااص: مةنت ف قطّص فقمت بصِّ ممةؾ مف  نت؟ فقصؿ

مغاةػػػػة  الّػػػػت ّنبنػػػػت ممػػػػ  فةّ مػػػػ  فػػػػت  ػػػػذ  القّػػػػة نامػػػػصف مػػػػف اا ػػػػصرات ال
ار ػػػؿ اػػػرةر بػػػصلقرب منػػػص )  ص ػػػوص  ّقنةػػػة ال ػػػرد فةوػػػص  اا ػػػصرة األالػػػ  فػػػت قالػػػه 

إذف  مػػػة  خّػػػػةة مومػػػة ّػػػدخؿ الّػػػػراع ا ػػػةكاف لوػػػص فنػػػػؿ موػػػـ فػػػػت ...( ة ػػػمو
الحكصةػػػة  بدمكصنػػػه  ف ةخمػػػؽ ّاقنػػػص  فػػػت ذ ػػػف ال ػػػصمو  ا القػػػصرئ  ف مػػػص  ػػػةأّت مػػػف 

ال ( فقدانػه لمبّػر)دث مّمركػز حػاؿ حدث له مىقة بوذا الارةر ا ا ح بصلػذات اا 
 . لـ لـ ّذكر مص ة  خر  فت  ذا المااو

فقمػػػت ال صنةػػػة : )فمػػػف قالػػػه( اااػػػمصر)اا ػػػصرة ال صنةػػػة  ػػػا ا ػػػّخداـ   ػػػماب 
ةننػت  نػه كػرر ممةػه القػاؿ بخمػو  ابػه الػذ  ةرةػد  ػمبه منػه كػرر  مػرة  صنةػة ( اال صل ة

( زمػف ال ػرد)لكنػه اخّػزؿ ا اػمر فػت ( لحكصةػةزمف ا)ا صل ة مم  الا ه التنمت مف 
 . اماات منه  ممة ااامصر المذكارة

حمةمػػه فػػت فاػػصً الّػػتحصت المصاػػةصت مػػف  ةمحػػظ مػػف خػػىؿ مػػص ّػػـ طرحػػه ّا
 ذا المبحث  ّػداخؿ متوػـا الػزمف القّّػت مػو بنةػة الم ػراد الّػافت مػف حةػث 

ػؼ ننػـ ةا ػد  ػذا الّػدا. النظر المنو ت المّبو فت  ذ  الدرا ػة ( المػرا )خؿ  بّا
مػػف حةػػث البنةػػة ال ػػردةة الّػػت ّم ػػؿ  ػػا ركنػػص  مػػف  ركصنوػػص ال ى ػػة  ال بػػد  ف ّنبنػػت 

الػػراا   المػػرا   )ممػػ  زمنةػػة ال ػػرد   ا البنػػد الزمنػػت فػػت حركةػػة األركػػصف ال ػػردةة 
فمتوػػـا الّػػااّر  الّكػػرار  اال ػػّر صع  اال ػػّبصؽ  كموػػص متوامػػصت ّػػدخؿ ( المػػرا  لػػه
مف مّربطص  بصلحدث  االقصوـ به االما ه إلةػه   ػااً  كػصف مصاػةص   ـ آنةػص  فت داللة الز 
 .  ـ ا ّ رافةص  

ػػة فػػت التّػػاؿ  ممػ   ف بنةػػة زمػػف ال ػػرد  ػػةترد لوػػص البحػػث مبصحػػث مخّّا
فػت ّحمةػؿ الػنص (  ةنةػت)القصدمة ا ف البحث فت  ذ  الّتحصت انطمؽ مف مقالة 

الخطػػػػػػػػصب )ا ( ال ػػػػػػػػرد)ا ( الحكصةػػػػػػػػة: )القّّػػػػػػػػت ممػػػػػػػػ  افػػػػػػػػؽ  بنػػػػػػػػصد  ال ى ػػػػػػػػة
  فصلننّػػػػػر ال صلػػػػػث مااػػػػػو حػػػػػدةث  ػػػػػذا المبحػػػػػث ّاػػػػػمف ّحمةػػػػػؿ (2)(القّّػػػػػت

الكػػف الاقػػاؼ . الننصّػػر المغاةػػة الّػػت ة ػػّنمموص ال ػػصرد مػػاردا  حكصةّػػه فػػت ّػػمبوص
                                                        

 065/القشَتية (1)
النظر على أمهية حنو القصة والنظر إليها من ( شلوميت رميون)، ويركز 73/ ينظر مدخل إىل نظرية القصة (2)

التخييل : األدبية التخيلية، وكل مكونات البنية السردية ىي مصاديق لفنية القص أوالً، ينظرزاويتها 
 .  يف سيمولوجيا السردي/ 84بَتنار فاليط، : النص الروائي: وينظر. 067/ القصصي
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ممػػػ  ّحمةػػػؿ  ػػػذ  الننصّػػػر منو ةػػػص  ابّػػػارة مّمص ػػػكة ال بػػػد  ف ّػػػّـ درا ػػػّه افػػػؽ 
الّػػػت ّنػػػد مزةػػػة   ص ػػػص  فػػػت ّ ػػػكةؿ البنةػػػة ّحمةػػػؿ البنةػػػة الزمنةػػػة لمػػػنص القّّػػػت 

ّخمػص مػف  ػذا إلػ  ... القّّةة فت القػص القػدةـ االحػدةث ممػ  حػد  ػااً  إذف
بػػصط بنةػػة المػػرا  مػػو الػػزمف ّم ػػؿ مىقػػة حّمةػػة ّ  ػػد ص القّػػة بكانوػػص      ف اّر

بأبنػػػصد  ال ى ػػػة اةكػػػاف الحػػػدث ( ماقػػػؼ مػػػف الػػػزمف)القّػػػة ال بػػػد  ف ّّػػػدر مػػػف 
 .  ااةة  آلةصت  ذا الماقؼ ّا  داّه المح ا ةاال خّةصت االر 
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 ال ص  الثاني
 

 المثا  الوظائ ي في القصص الصوفي 
 والغخصية الحكائية 

 
 ّاطوة 

 :المبحث  األول
 .منوي براب االّحمةؿ الاظصوتت-0
 .  ص ةصت المنوي امقاالّه-2
 .ال صبت االمّغةر فت منوي براب-3
 .ّقاةـ مصـ لممنوي-4
ه لّحمةؿ القّة الّافةة-5  .ّىحةّا

 :المبحث  الثاني
 . نمصط الاظصوؼ-
 .ّنرةؼ الاظةتة-0
 .الاظةتة ا مؿ اال ّوىؿ-2
 .الااو األالت/األنمصط -3
 .الاظصوؼ ا  كصلوص ادالالّوص-4

 .فت القّص الذاّت-
 .فت القّص المااامت-
 .فت القّص اال ّر صمت-
 :المبحث  الثالث

 :ال خّةة الحكصوةة-
 .البنةصت الكبر  لم خّةصت: المحار األاؿ-
 .البنةصت الّغر  لم خّةصت: المحار ال صنت-
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 توطئة
 

منػػد ال ػػكىنةةف الػػراس  ممػػ  متوػػـا ةّ ػػو ألك ػػر ( ال ػػكؿ)ّػػافر اّػػطىح 
مّػػػطمل نقػػػد  ةننػػػت –فػػػت منظػػػار ـ –ممػػػص ة ػػػمل بػػػه مّػػػطمل ال ػػػكؿ  فصل ػػػكؿ 

البنصوةػػة اال ػػكمةة  بمننػػ   نػػه ةػػدرس  بدرا ػػة مىمػػل األ ػػر األدبػػت ب مةػػو متصّػػمه
آلةػػػصت إنّػػػصج الّركةػػػب البنػػػصوت لمنّػػػاص األدبةػػػة كمػػػص ةػػػدرس كةتةػػػة إنّػػػصج المننػػػ  

فدةحػػصً الّ ػػمةة قػػد ةاػػةؽ مػػف متوػػـا المّػػطمل الػػذ   خػػذ ةّ ػػو . االمننػػ  األدبػػت
لة ّمؿ مم  مص ةمكف ّأاةمه مف الدالالت النّػةة  مػص ةػاحت بػه مػف  بنػصد  ػةمصوةة 

فةّػػػبل الّنبةػػػر األدبػػػت .  نةصّوػػػص التكرةػػػة ااال ّمصمةػػػة االتمكمارةػػػة االدةنةػػػةلوػػػص مر 
ةحماؿ بنصً ص الّركةبت إل  احػداّوص األالةػة  امػف  ػـ ّّػنؼ بح ػب النػاع (  ترات)

ناموػػص اززاّروػػص  ابػػذلؾ ةكػػاف الػػدرس  اال ػػنس ا  ػػر ال خّػػةة فػػت ّا ةػػه الداللػػة ّا
مػف الح ػت إلػ  المػدرؾ  مػف القصمػدة إلػ   (المننػ )إل  ( البنةة)النقد  منطمقص  مف 

ا فصؽ ا ذ  فت الااقو طرةؽ  مةمة لمبحث فت قةمػة الػنص ا ّػصلّه ب ػكؿ مّكصمػؿ 
 .  منصّر المغة  األ ماب  االمنن  االّركةب(البحث )ةناا  ّحت لااً  ذا 

ةكةػػػػة)ممػػػ  مكػػػػس الطرةقػػػة  ػػػػته كػػػػى ( الورمنّا فػػػػت ّأاةػػػؿ األ ػػػػر األدبػػػت اّا
مػػػػػف خػػػػػىؿ إقصمػػػػة مىقػػػػػة بػػػػػةف الػػػػػنص االمر نةػػػػػة مّ ػػػػػب ص   (1)صلننصّػػػػر  قصفةػػػػػة مػػػػػ
ل ػػػصنةة ألنػػػااع الخطصبػػػصت األدبةػػػة ا ػػػراط إنّص وػػػص اقراًّوػػػص  –بصلمنطةػػػصت الخػػػصرج 

 ػػذ  النممةػػة ال ّخمػػا مػػف ّنقةػػد فػػت المػػنوي االرؤةػػة فاػػى  مػػف  ف النممةػػة النقدةػػة 
ػػػة لّّػػػبل ّنظةػػػرا   كص ػػػتص  ل ػػػةصقصت  ّبّنػػػد مػػػف محصار ػػػص التنةػػػة اابدامةػػػة المخّّا

النص الخصر ةة األمر الذ  ة نؿ مف الػنص منطمقػص  فقػط ابػؤرة ّأاةػؿ ةػّـ اكّ ػصؼ 
النصقػد ( انّمصوةػة)قاامد ص المر نةة ممص قبموص اةّػرؾ الػنص  فةتّػل  ػذا النمػؿ مػف 

                                                        
تأويل، والتأويل بُت السيميائيات  43، 224– 225/معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة : ينظر-(1)

أبو يعرب ادلرزوقي، : ، والتلقي والتأويل53/سعيد بنكراد، الفصل الثاين : امربتوايكو تر: كيةوالتفكي
 . وما بعدىا 8– 7عبد الفتاح كليطو : ، واحلكاية والتأويل03/مبادئ التأويل 
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ةكت .... بػػػػؿ انحةػػػػصز  إلػػػػ  بنةػػػػة فكرةػػػة منةنػػػػة  دةنةػػػػة  ةص ػػػػةة  مذ بةػػػػة. الورمانةػػػّا
ص منبػػرا  إلػػ  م ػػألة فكرةػػػة خػػصرج المقػػصةةس التنةػػة الّذاقةػػػة فةكػػاف  ممػػ  ذلػػؾ الػػػن

فةوػػػص  ػػػا الغصةػػػة االا ػػػةمة ألف مر نةػػػصت الػػػنص ( الػػػنص)الّػػػت ةتّػػػرض  ف ةكػػػاف 
االبحػػػث فةوػػػص ةّػػػداخؿ مػػػو حقػػػاؿ منرفةػػػة  خػػػر  ة ػػػبنوص الّػػػصرةخ ااال ّمػػػصع اممػػػـ 

مةػػػة النقػػػد إلػػػخ  فػػػػ القػػػصر فػػػت مم...الػػػنتس ااالنّرابالػػػا ت االتكػػػر اال ةص ػػػة االػػػدةف
بمر نةػػػصت الػػػنص لكػػػت ال ّقطػػػو ّػػػمة الػػػنص بظػػػراؼ ( ّ ّاػػػتً)األدبػػػت  إنوػػػص 

احةاةة الظرؼ الخػصص الػذ  كػصف بصم ػص  لمقػاؿ ( حةصة المؤلؼ)إنّص ه مم  افّراض 
ّ ّاػػػػػتً اال ّنّمػػػػد ممةوػػػػػص فّقطػػػػػو ّػػػػمّوص بػػػػػصلنص األمػػػػر الػػػػػذ  ةخػػػػػؿ . األدبػػػػت

ت ذلػػؾ  ف م ػػكمة المننػػ  لمػػص بمااػػامةة البحػػث النممػػت االنظػػرة النقدةػػة  ال ػػبب فػػ
ّػػزؿ فػػت حص ػػة إلػػ  ّنػػاع فػػت القػػراًات ا ػػنة فػػت االخّّصّػػصت ادقػػة فػػت الّأاةػػؿ 

 :كت ّقؼ  مصـ  ذ  النممةة المنامة المنو ةة المّم مة فت الحصلة ا ّةة
 .االلّزاـ بمتردات المنوي النممت ةؤد  إل  االنغىؽ امحدادةة النظر -
ددات ةػػؤد  إلػػ  االنّقصوةػػة االذاّةػػة المّػػةف  مػػص االنتّػػصح  مػػصـ الػػنص بػػى محػػ -

 .مم  الاد مف منطمؽ المنوي النممت
انطىقػػػػص  مػػػػف  ػػػػذ  القنصمػػػػة  الّػػػػت ّػػػػؤمف بصأل ػػػػبصب االباامػػػػث اكػػػػذلؾ ّػػػػؤمف 
ػػػةة النمػػػؿ األدبػػػت الػػػذ  لػػػا ااػػػنت  دةبػػػةف فػػػت ظػػػرؼ ااحػػػد ا ػػػةصقصت  بخّّا

مػػػ  الػػػرزـ مػػػف احػػػدة خصر ةػػػة انت ػػػةة ا قصفةػػػة مّ ػػػصبوة  ألنّ ػػػص مممػػػةف مخّمتػػػةف م
 ػػػػةنوي البحػػػػث فػػػػت  ػػػػذا التّػػػػؿ  قاػػػػةة ّقػػػػو فػػػػت ّػػػػمةـ الّحمةػػػػؿ ... األ ػػػػبصب

الم ػػػصؿ الػػػاظةتت  ماقػػػو الاظةتػػػة فػػػت النمػػػؿ )ال ػػػكىنت لّ ػػػرةل القّػػػة  إال ا ػػػا 
القّص ا ةكمةّه الكصممػة  مّنبوػةف  اال   إلػ  حقةقػة مومػة ةترز ػص المن ػز الّػافت 

فػػػػت األداً القّّػػػػت فػػػػػت ( الّنػػػػاع) ػػػػت ممػػػػ  الّػػػػنةد الحكػػػػصوت   ػػػػذ  الحقةقػػػػػة 
 .الاظصوؼ  الذ   ا نّة ة طبةنةة فت الّ ربة اال قصفة الّافةة

أل ػػػؿ ذلػػػؾ  ػػػةّـ الّموةػػػد لمااػػػامة الاظػػػصوؼ ال ػػػردةة االحػػػدةث مػػػف مػػػنوي 
ال خّػػػةة ) ػػـ  نمػػػصط الاظػػصوؼ  اماقػػػو . فػػت  ػػػذا التّػػػؿ ( كرةمػػػصس)  ا(بػػراب)

لػػػػ  فػػػػت ال ػػػػرد امىقّوػػػػص بصلاظػػػػصوؼ ( الحكصوةػػػػة ال ػػػػردةة  فمػػػػف  نمػػػػصط الاظػػػػصوؼ اا 
طبةقػػص  ممػػ  القّػػة الّػػافةة  منّبػػرةف فػػت  ال خّػػةصت  ػػةكاف الحػػدةث ّنظةػػرا  ّا
ةة األنمػصط القّّػةة الّػت ّحػددت فػت المبصحػث ال ػصبقة ممػ   نوػص : ذلؾ  خّّا

ذاّػػت  امااػػامت  اا ػػّر صمت  ا ػػةكاف مممنػػص فػػت  ػػذا التّػػؿ مّ ػػصاقص  مػػو  ػػذا 
 .الّّنةؼ المنو ت
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 المبحث األول 
 

معـفجمبروبمواظؿقؾقلماظوزائػيمظؾؼصةم-0

ال ػػػكىنةة  فػػػت ّحمةػػػؿ القّػػػة الخرافةػػػة  مػػػف رؤةػػػة ( بػػػراب)ّّػػػدر منو ةػػػة 
 ةكمةػػة ّػػر  الحكصةػػة بنةػػة مركبػػة منقػػدة الّركةػػب اذات بنةػػة مىوقةػػة مّ ػػصبكة ةػػّـ 

ّمػػػؾ  الك ػػػؼ مػػػف آلةػػػصت الػػػربط الّػػػت ّػػػربط فةمػػػص بةنوػػػص بطرةػػػؽ الّتكةػػػؾ اا ػػػّنبصط
فػػػت ( بػػػراب)اامّمػػػد . النىقػػػصت االاظػػػصوؼ الّػػػت ّؤدةوػػػص فػػػت  ػػػةصؽ قّػػػص منػػػةف

منو ػػه  ػػذا ممػػ  نمػػاذج حكػػصوت را ػػت مػػاراث  ػػا الحكصةػػصت الخرافةػػة ف مػػو مػػص 
ممػؿ : الػذ  ةننػت بػه( الم ػصؿ الاظػصوتت)ةنص ز الموة حكصةة م ّقةص  منوص مص دمػص  بػػ 

–بوػذا المنظػار –فصلحػدث إذف  (1)التصمؿ منرفص  مػف حةػث مننػص  فػت  ػةر الحكصةػة 
ةنػد اظةتػػة مػػص داـ ر ػػةف  م ػمة مػػف األحػػداث ال ػػصبقة الّػت ّ ػػازه  امػػف األحػػداث 

ػػػةنة  . (2)الىحقػػة الّػػػت ّنػػػّي منػػه  النػػػؿ امّمػػػصد بػػػراب ممػػ  مقػػػدمصت منو ةػػػة ّر
 نؿ ا ّمصـ نقػصد مّػر  امػف بنػد ـ ةّا ػه إلػ  مممػه بصا ػصدة االمنصق ػة امحصالػة 

الػػنقص فةػػػه اال  ػػػةمص فػػت الّػػػنةد الػػداللت  ال ػػػةمصوت  ا ػػػننرض  ا ػػّةتصً  اانػػػب
بدة ػػصز لوػػذ  ا راً  فكػػصف ّحدةػػد  الاااػػل لنمصذ ػػه الحكصوةػػة بػػػ موػػة حكصةػػة خرافةػػة  

مػػف خػىؿ ّّػنةؼ الاظػػصوؼ ( البطػؿ)اا ػّةتصً  صنػب حاػار ال خّػػةة الحكصوةػة 
ّرةبوػػػص   نػػػؿ ممػػػؿ   ّػػػبل  ػػػذا ّ ربػػػة راوػػػدة فػػػت م ػػػصؿ نقػػػد القّػػػة  ا ( بػػػراب)ّا

المنوي قصلبص  منو ةص  خمةقص  بّطبةقػه ممػ  المّػاف الحكصوةػة ل ػناب اقامةػصت مخّمتػة  
 ػػا ( الػػنص) ػػذ    بّػػت مااػػامةة بح ةػػة ّ نػػؿ ( بػػراب)فاػػى  مػػف  ف منو ةػػة 

 .منطمؽ النظر النقد 
                                                        

توفيق الزيدي، : إبراىيم اخلطيب، وأثر اللسانيات يف النقد احلديث: تر: مورفولوجيا اخلرافة: ينظر-(1)
 . 07/، موروفولوجيا اخلرافة 54/وتقنيات السرد الروائي  21– 09مدخل إىل نظرية القصة م

 .83/، والنص الروائي 21/مدخل إىل نظرية القصة : ينظر-(2)
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مأدادقاتماملـفجموعؼوالته-2

الّػػػت ّّكػػػرر الاظػػػصوتت  ممػػػ  المىمػػػل البنةاةػػػة ال صبّػػػة ( بػػػراب)ةّركػػػز مػػػنوي 
غةػػر ال خّػػةصت    ػػكصلوص فػػت الخرافػػصت ممػػ  الػػرزـ مػػف ّنػػاع المىمػػل الخصّػػة ّا

ػػصفوص اكػػذلؾ منصّػػر الّحتةػػز الّػػت ّ ػػبؽ األفنػػصؿ فحػػدد بػػراب  ػػبنة  نمػػصط . ا ّا
المنّػػػػد   الاا ػػػػب  الم ػػػػصمد  األمةػػػػرة  المر ػػػػؿ  البطػػػػؿ  : مػػػػف ال خّػػػػةصت  ػػػػت

ّازع الاظصوؼ مم   ذ  ال خ. االبطؿ الزاوؼ ّػةصت فػت كػؿ خرافػة بوػذا ةّ ػصاز ّا
 ا  نػػااع القّػص االحكصةػػصت فقػػط (   نػػصس)منو ةػػة مػف  ػػبقه فػػت  مةػو ( بػراب)

. مػف  نػص ال ةنػد مػنوي. (1)لةحدد ّّنةتص  ةّمل لّطبةقه مم  مّاف حكصوةة مخّمتة 
 .ّحمةى  نّةص  ألنه لـ ةنف ب اانب المغة ااأل ماب االداللة( براب)

ي بػػراب  ممػػ  إحػػد  ا ى ػػةف اظةتػػة فػػت م مػػؿ ّازمػػت الاظػػصوؼ فػػت مػػنو
الخرافػػػػصت الموػػػػة الّػػػػت در ػػػػوص  ظوػػػػر  ف ّ م ػػػػؿ الاظػػػػصوؼ كػػػػصف مّ ػػػػصبوص  بّػػػػارة 
اااحة فت المّاف  الكف  ذا ال ةننت ا ّغراؽ كؿ خرافة لكػؿ الاظػصوؼ  إنمػص  مػة 
ا ّ نصً فت ذلؾ  فقد ّتقد خرافة بناص  مف الاظصوؼ فػت حػةف  خػر  ّاػةؼ إلةوػص  

ف البصحػػػث ة ػػػد  ف  مػػػة نظصمػػػص  ّ م ػػػمةص  ةّ مػػػ  فػػػت م مػػػؿ الخرافػػػصت  ارمػػػز إال  
براب لماظصوؼ بصلحراؼ الىّةنةة الكبةرة  فنمػ   ػبةؿ الم ػصؿ  فػدف اظةتػة اا ػصًة 

ّبػػد  ... الػػخ(.... F)  ااألداة ال ػػحرةة بػػػ (W)  االػػزااج بػػػ (A)ةرمػػز لوػػص بػػصلحرؼ 
نّوػػت باظةتػػة ( اظةتػػة النػػأ )الاظػػصوؼ بػػػ  البطػػؿ  ا مكصفأّػػه بػػصلزااج  ا ( ّم ةػػد)ّا

  االنوصةػػػصت  ػػػنةدة داومػػػص  بنػػػػد (2)ّّاة ػػػه ممكػػػص   ا مكصفػػػأة مصلةػػػة  ا ّنػػػاةض آخػػػر 
انك ػػصؼ الحقةقػػة  ازااؿ ال ػػحر  افػػت ذلػػؾ إةحػػصً ة ػػن  الػػذ ف الب ػػر  إلػػ  خمػػؽ 

ةم ػؿ . ّارة الم ّقبؿ ال نةد الذ  ةرنػا إلةػه  صربػص  مػف ااقػو مرةػر امّّػصرع اقػصّـ
ذا ال صنػػػب الا ػػػػه ال ػػػصنت لّػػػارة الغةػػػػب فػػػت ذ ػػػف اان ػػػػصف  فصلا ػػػه األاؿ  ػػػػا  ػػػ
الّػت ّػافرت  (3)( الػذ بت/المصاػت )الذ  ّم ؿ فػت  ػكؿ فم ػتة ( المصات/الغةب )

 مػػص . ممةوػػص حاػػصرات اان ػػصف فػػت كػػؿ بقػػصع األرض بنػػد ّّػػار لتػػرداس طػػرد منػػه
الغمػػصـ ا  ػػتصر الغػػد مػػف  فػػت انّظػػصر ان ػػىً( الم ػػّقبؿ/الغةػػب )الا ػػه ال ػػصنت فوػػا 

حقؽ المرامت  .حماؿ إة صبةة  افرج احّاؿ األمنةصت ّا
                                                        

 .9– 8/موروفولوجيا اخلرافة : ينظر-(1)
 .68/نفسو : ينظر-(2)
: سانية عند شعوب العامل، ينظرفكرة طريفة استنبطها طراد الكبيسي بعد تقصي ىذه الظاىرة اإلن-(3)

 .، سيموطيقيا الشكل والداللة40/ 3، يف الشفاىي والشفاىية، 037/ 2كتاب ادلنزالت، 
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الّػػت ظوػػرت فػػت مة الا ةػػص الػػدةصنصت النصلمةػػة  مةنػػص  فػػت ّػػارة المبنػػاث فػػت 
ّػػبل األرض فػػت خةػػر اننػػةـ احػػؽ امػػدؿ  آخػػر الزمػػصف ةحػػرر النػػصلـ مػػف  ػػرار  ّا

خصً  .ا مصؿ احرةة اا 
ّّػأر ل ّمػؾ الت ػحة الزمنةػة ( الم ػّقبؿ/الغةػب )ا( المصاػت/الغةػب )امص بػةف 

 .زمف الّ ربة االكّصبة االحمـ( الحصار)الماطربة الّت ّ م  
الحقةقػػة  مػػص كنػػت  بغػػت ا ّر ػػصال  فػػت  ػػذا األمػػر  إال لكػػت  ّػػؿ إلػػ  حقةقػػة  
مومػػة  زمػػض منوػػص مػػنوي بػػراب الاظػػصوتت إال ا ػػا ال صنػػب الرمػػز  الّػػأاةمت فػػت 

ّرةبوػص  اا لحػؽ  ف الر ػؿ  ممػف مػف ذلػؾ فػت مقدمػة كّصبػه حػةف ّةصزة الاظصوؼ ّا
ابػةف مػػدـ منصةّػه بوػذا ال صنػػب  فوػا ال صنػػب الم ػكات منػػه ( ّػصرةخ الم ػػكؿ)حػدد 

الػػذ  ةت ػػل الم ػػػصؿ  مػػصـ درا ػػػصت قصدمػػة ال ػػّةتصً  اانػػػب البحػػث فةػػػه بنػػد ّحدةػػػد 
 .ا دالة الاظصوؼ ال ردةة

ّػػنةته  ةظوػػر  ف الحكصةػػة  الخرافةػػة ّّركػػب مػػف مػػف خػػىؿ ّحدةػػد الاظػػصوؼ ّا
 : ى ة اخّبصرات

 .اخّبصر ّر ةحت  ةّمحار حاؿ  خّةة التصمؿ  االمصنل-0
 .اخّبصر روة ت  ةحدث فةه الّراع األ ص ت التصّؿ-2
 .اخّبصر ّم ةد   ةحدث فةه الّنراؼ مم  البطؿ امكصفأّه-3

ػػػػتوص فم ػػػػتة   ػػػػذ  البنةػػػػة الّركةبةػػػػة ةّكػػػػرر ا اد ػػػػص فػػػػت  مةػػػػو القّػػػػص  بّا
لمنطقةػة الحػدث القّّػت افنػؿ ال خّػةة فةػه  ا ػا ة ػبه إلػ  حػد كبةػر  إ مصلةػة

  (المقدمػػػة  النقػػػدة  الحػػػؿ االخصّمػػػة) ركػػػصف الوػػػـر الػػػدرامت المّكانػػػة مػػػف منصّػػػر 
فمنطقةػػة  ػػذا الّركةػػب  كأنمػػص حمػػت بػػدةى  لخرافةػػة  حػػداث الحكصةػػة الّػػت ةبػػرز فةوػػص 

 .االنتّصؿ الّصـاااحص  ذلؾ الّخمخؿ بةف الااقو االخةصؿ إف لـ ةكف 
 :(1)الّةصزة النصمة لمنو ه مم  افؽ محصار  ربنة  ت ( براب)ةحدد 

  االم ػػّمرة فػػت الخرافػػة  ػػت اظػػصوؼ ال خّػػةصت  ممػػ  العناصىىر الثابتىىة-1
بمننػػ   ف الخرافػػة مّكانػػة . ّناموػػص فػػت ال ػػنس االّػػتة اطرةقػػة الاظػػصوؼ

ت ب ػػػكؿ   ػػػصس مػػػف م مامػػػة اظػػػػصوؼ  ا بّنبةػػػر آخػػػر  ف الاظػػػصوؼ  ػػػػ
 .المكاف األ صس الذ  ةّةغ  كؿ الخرافة النوصوت

                                                        
(1)

 .36– 35/مورفولوجيا اخلرافة - 
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محػػػداد  ا ػػػا فػػػت الغصلػػػب ةخاػػػو لمنطػػػؽ عىىىدد الوظىىىااف رىىىي الخرارىىىة، -2
   مػػػص بػػػراب فةنّقػػػد  ف ّّػػػصبو (بػػػراب)الحرةػػػة  ا النتاةػػػة فػػػت نظػػػر زةػػػر 

الننصّر فت الخرافػة ةخاػو لقػصناف ّػصـر الّنػصظر  االحرةػة فةػه محػدادة 
 .ة القصدمةمم   ذ  الّتة ّنبنت التقر 

مػػو مىحظػػة مومػػة فػػت  ػػذا تتىىابا الوظىىااف متشىىابه داامىىاا رىىي الخرارىىة، -3
الّػػػدد  ػػػت مػػػدا النّص ػػػصت الخرافةػػػة الّػػػت حتظوػػػص التمكمػػػار ال ػػػنبت الػػػـ 

 .ّخاو أل كصؿ الّّنو االّحرةؼ
ا ذا الّ صبه ال ةننػت  ف ّّػافر كػؿ خرافػة ممػ  كػؿ الاظػصوؼ بةػد  ف  ػذ   

 .(1)مف قصناف ّّصبنوص الاانةة ال ّّغةر فت  تً 
  إلىى  ن ىىس الىىنمط–رىىي مىىا يتصىىل بينهىىا –إن الخرارىىات العجيبىىة تنتمىىي -4

ةػػب  بمننػػ   ف  مػػة ّ ػػصبوص  فػػت نمطةػػة البنػػصً فػػت الخرافػػصت فةمػػص ةخػػص ّّر
الاظػػػػصوؼ الػػػػذ  ةخاػػػػو لبنةػػػػة مقمةػػػػة منةنػػػػة حتظػػػػت مخزانػػػػص  كبةػػػػرا  فػػػػت 

ا   ػػػػػػصوى  مػػػػػػف امةوػػػػػػص  اال امةوػػػػػػص مػػػػػػف مػػػػػػدركصّوص الح ػػػػػػةة االمنناةػػػػػػة قػػػػػػدر 
المنمامصت ااألفكصر ااألدةػصف االخرافػصت االّّػارات بمىمحوػص اال ّمصمةػة 

 .االدةنةة االنت ةة اال ةص ةة االطبقةة
 ن ػػػػز – طراحػػػصت –ابح ػػػب  ػػػذ  المحػػػصار األربنػػػة  ا كمػػػػص ة ػػػمةوص بػػػراب 

 .مممه ح ب منوي ا ّنبصطت ّصـر  ةنطمؽ مف المّف اةّؿ إل  الخىّصت
مصدة د ػمة لدرا ػصت نقدةػة ّّنمػؽ فػت درا ػة ال صنػب الػداللت  بوذا ةقدـ براب

نصقبوػػػػص  ةػػػػب الاظػػػػصوؼ ّا االنىمػػػػت االرمػػػػز  فةمػػػػص ةمكػػػػف  ف ةّر ػػػػل مػػػػف خػػػػىؿ ّّر
ااقّػػػراح حمالوػػػص  ا  ػػػبصب ا ػػػّوىلوص بأ ػػػصلةب منةنػػػة فاػػػى  ممػػػص ةمكػػػف  ف ّّةحػػػه 

نةة  اك ػؼ بنةػة منو ةة القراًة االّمقت االّأاةؿ مف آفصؽ ل بر  زاار الػنتس اان ػص
الم ّمػػػػو  االتكػػػػر الػػػػدةنت  االبنػػػػ  االقّّػػػػصدةة اال ةص ػػػػةة لم ّمػػػػو مػػػػص  نػػػػؿ مػػػػف 
القّػص االحكصةػػصت ااأل ػصطةر االخرافػػصت مةػػدانص  ةبػث مػػف خىلػه قنصمصّػػه ا حىمػػه 

ّاراّه ا قصفّه  ةاص    .ّا

ماظـابتمواملؿغريميفمعـفجمبروبم-3

محػػددات اطاابػػو خصّػػة إلػػ  ا ػػاد –بّػػارة مصمػػة –ّحةمنػػص طبةنػػة المنػػص ي 
                                                        

(1)
 .36/نفسو - 
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نّػػرؼ  بنػػ  ممػػ  األك ػػر األمػػـ  ّا ّطبػػو  ن ػػص   دبةػػص  بنػػاع مػػف المقامػػصت البنصوةػػة ّا
 .كذلؾ بصل صذ  ا اال ّ نصً

ف  ّمػػؾ طبةنػػة الظػػاا ر فػػت الكػػاف فػػت ّنػػذر مطصبقػػة قصلػػب منػػةف لمػػصدة مػػص  اا 
لػػػذا كػػػصف مػػػف   ػػػـ . ّطصبقػػػت فػػػى ّّطػػػصبؽ  مةػػػو  ّػػػنصؼ ّمػػػؾ المػػػصدة  ا نظةراّوػػػص

 ػػس المااػػامةة لممبحػػث النممػػت مػػدـ االدمػػصً بص ػػّغراؽ مػػنوي مػػص لمػػّف  دبػػت األ
منػػػػةف ّموةػػػػدا  لن ػػػػصح ذلػػػػؾ المػػػػنوي ألنػػػػه ةّػػػػافر ممػػػػ  قصمػػػػدة ّطبةقةػػػػة اا ػػػػنة فػػػػت 

 .... النمصذج
بنػػد ا ػػّقراً ( الاظػػصوؼ ال ػػردةة)فػػت منو ػػه  إنػػه بنػػ  فكػػرة ( بػػراب)مػػص فنمػػه 

حكصةػػة   ّػػبحت نماذ ػػص  ( موػػة)منوػػص  (اانّقػػ )لم مػػؿ الحكصةػػصت الخرافةػػة الرا ػػةة 
مممػػص   ف الكػػـ األكبػػر مػػف الخرافػػصت . منص ػػبص  لبنػػصً مػػنوي لدرا ػػّوص االّطبةػػؽ ممةوػػص

كمػص ةقػاؿ –األخر  لـ ةكف لةاةؼ  دةدا  إل  منو ه مدا ّاػخةـ ّػتحصت كّصبػه 
ػػدؽ م ػػصؿ  - امػػف النصحةػػة النظرةػػة  الموػػـ االكّتػػصً بمػػّف محػػداد ةم ػػؿ بنمػػؽ ّا

 .ظرةة  اةّمل مّداقص  ممةوصّحرؾ الن
 ا األفنػػصؿ الّػػت ّقػػـا بوػػص  خّػػةصت الخرافػػة   ػػت ( الاظػػصوؼ( )بػػراب)مػػد 

االدلةؿ ممػ  ذلػؾ  ػا الّ ػصبه فػت  ػذ  الاظػصوؼ . فت  ردةة الخرافة( القةمة ال صبّة)
 .مف خرافة إل   خر  مم  مد  الخرافصت الموة الّت در وص براب

خّػػةصت الّػػت ّّػدر منوػػص  ػػذ  الاظػػصوؼ   ا   فوػت ال (القةمػػة المّغةػػرة) مػص 
ّبػػػػدؿ   ػػػػمصً . ّقػػػػـا بوػػػػص فػػػػت  ػػػػةصؽ الحكصةػػػػة الخرافةػػػػة ممػػػػ    ػػػػصس ذلػػػػؾ ّّغةػػػػر ّا

تصّوص  .ال خّةصت ّا
فػػػت ّحدةػػػد مػػػدد الاظػػػصوؼ المّكػػػررة فػػػت الخرافػػػصت ( الكمػػػت)اةػػػدخؿ الننّػػػر 

 امػػف خػىؿ ا ػػّقراً بػراب لماظػػصوؼ ا ػػد. لةّػل  ف ّكػػاف لوػص ّ ػػمةة القػةـ ال صبّػػة
 ن ص  اممرا  ا كى  امونػة  ّن ػز فػت الغصلػب .  ف  خّةصت الخرافة مم  اخّىفوص

 .      ف الخرافة ّ ند  فنصال  مّ صبوة ل خّةصت مّبصةنة(1)نتس األفنصؿ 
كرار ص مػف مػؤرخت األدةػصف فػت األ ػصطةر  اقد لاحظ  ذا الّ صبه فت األفنصؿ ّا

فػػةىحظ  ف ال خّػػةصت . الخرافػػة االمنّقػػدات  لكنػػه لػػاحظ مّػػأخرا  مػػف قبػػؿ مػػؤرخت
ناموػػص المػػد ش  . ك ةػػرة االاظػػصوؼ قمةمػػة ا ػػذا ةت ػػر الخصّػػةة المزدا ػػة لمخرافػػة ّا

                                                        
 .34/مورفولوجيا اخلرافة -(1)
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النؿ  ػمة الّكػرار ااالطػراد ااردة فػت من ػزات  (1)ااطراد ص اّرصبّوص مف  وة  خر  
ازةػػو األداار ممػػ  ا لوػػة كمػػص فػػت الّػػراث  األمػػـ الّرا ةػػة فػػت   ػػصطةر ص امىمحوػػص ّا

 .(3)االّراث الةانصنت االىّةنت القدةـ  (2)بصبمت النراقت القدةـ ال
اب ػػػبب مػػػف ّػػػافر  ػػػذا اارث ممػػػ   ػػػذ  ال ػػػمصت المّ ػػػصبوة  بػػػرز اال ّمػػػصـ 

فػت ّنصالػػه الّرا ةػػدةص (  ر ػػطا)الػةس ال خّػػةصت اال  ػػةمص منػد ( بصلحػػدث)اااػحص  
المنظػػر  االغنػػصً  القّػػة  األخػػىؽ  النبػػصرة  التكػػر : فةق ػػموص إلػػ   ػػّة   ػػزاً  ػػت

  اةقػػػاؿ بنػػػد ص  ف ال خّػػػةة لة ػػػت بػػػذات  قػػػؿ فػػػت النمػػػؿ التنػػػت إف لػػػـ ةكػػػف (4)
 .(5)(إف الّرا ةدةص لة ت محصكصة لد خصص بؿ لدممصؿ االحةصة) صم ةص  

المن ػػز األدبػػت )مػػو الرؤةػػص اابدامةػػة ( طػػرح  ر ػػطا)فّ ػػصاقت الرؤةػػص النصقػػدة 
بنةػة خصّػة بػه  ة خّػوص النقػد المّػزامف    فحةف ةطرح األدب فت مرحمة مػص(آنذاؾ

منػػػه  ا الّػػػصلت لػػػه  اال ةننػػػت  ػػػذا  ف  ػػػذا الّ ػػػخةص ّػػػحةل  ا مػػػصـ  بػػػدلةؿ  ف 
المدارس الكى ةكةة فت مّر النواة امػص بنػد ص   ػصرت فػت رؤةّوػص النقدةػة ممػ  

حّػػ  ّػػصر ممػػؿ الرااوػػت الحقةقػػت  ػػا خمػػؽ ( األر ػػطةة)الاػػد مػػف الرؤةػػص القدةمػػة 
امد  قدرة الكصّب الرااوت مم  خمؽ  خّػةة ّّػاازف فةوػص األفنػصؿ  (6)ال خّةصت 

 .فّّل مف بنةة ّركةبةة مومة احقةقةة–مم  ّاصربوص –

متؼوؼممساممملـفجمبروبم-4

مػػف خػػىؿ الّػػتحصت المصاػػةة مػػرض البحػػث لمػػنوي بػػراب فكػػرة الاظػػصوؼ  
ّػػارات ّقاةمةػػة مػػف  ػػى مة  ػػذا اال ػػّنراض لػػـ ّخػػؿ بنػػض فقراّػػه مػػف  حكػػصـ ّا

 ػذا المػػنوي امممةّػػه  ا المةخػذ الّػػت  ػػ مت ممةػه  افػػت  ػػذا المااػو نػػاد ّػػةصزة 
 : ذ  ااة صبةصت االمةخذ فت ّّارات محددة فت اااصًات ا ّةة

ّدر إن صز براب المنو ت مف حةث األ مةػة  مػف  نػه طػار (: 1)إضاءة -
ػػه  مػػنوي لةتػػت  ػػّرااس فػػت ّحمةمػػه لد ػػطارة  اكػػذلؾ فػػت بماّر

                                                        
 .34/نفسو -(1)
 .اخلصائص الفنية ألدب وادي الرافدينطو باقر، الفصل األول : مقدمة يف أدب العراق القدًن: ينظر-(2)
 .35عبدة الشمايل، : ينظر دراسات يف تاريخ الفلسفة-(3)
 51/فن الشعر : ينظر-(4)
 .52/نفسو -(5)
وقال الراوي، الفصل الثاين، ويف نظرية  72/، نظرية الدراما من أرسطو إىل اآلن 34/حنو رواية جديدة -(6)

 .83/الرواية 
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بنةػػػػػة االّحػػػػػاالت قبػػػػػؿ زمػػػػػف طاةػػػػػؿ مػػػػػف ا ػػػػػّخداـ متوػػػػػامت ال
ا ػصمد ( Trans formation  : )ّ اف ػكت لمتوػـا الّحاةػؿ

كػذلؾ ممػػ  إدراؾ الّمػػصةز بػةف بنةػػة الحكصةػػة ابنةػة القّػػةدة فػػت 
ةػػػػب الاظػػػػصوؼ فػػػػت كػػػػؿ منومػػػػص    صنػػػػب ممػػػػؽ الداللػػػػة ا ػػػػا ّّر
امىقػة  ػذا الّّرةػب بصلرؤةػة النمةقػة الّػت ّ  ػد ص القّػػةدة  ا 

 .(1)صةة الحك
ممػػػ   نػػػه  ةكػػػػؿ ( لتكػػػرة الػػػػنص)م ػػػؿ بحػػػػث رؤةػػػة البنةػػػاةةف (: 2)إضىىىاءة -

الّػػػػػت ّنػػػػد مػػػػف   ػػػػـ الم ػػػػػممصت . من ػػػػ ـ الننصّػػػػر ااأل ػػػػزاً
النظرةػػة منػػد ال ػػػكىنةةف الػػذةف ن ػػداا ّ نػػػب القػػراًات الذاّةػػػة 
الّذاقةػػػة االػػػرؤ  الم ػػػبقة الّػػػت ّنػػػد الػػػنص اننكص ػػػص  مبص ػػػرا   ا 

صنت فقصـ بػراب بػربط الظػص ر الاظػصوتت ب ةطص  لااقو مكصنت ازم
بصلخطػػػػصب القّّػػػػت  امػػػػدا  البنةػػػػة الاػػػػمنةة لكػػػػؿ الحكصةػػػػصت 
ال ػػػنبةة فػػػت النػػػصلـ  االػػػذ  ةػػػدؿ ممػػػ  ّػػػحة  ػػػذ  النظػػػرة  ػػػا 

 .(2)الّ صبه بةف الاظصوؼ 
اقّّػػػصر منو ةػػػة بػػػراب ممػػػ  ّػػػنؼ قّّػػػت منػػػةف  نػػػؿ (: 3)إضىىىاءة -

ماذج الػػذ  مممػػه  ػػذا ةّحػػدد بحػػداد نّػػصوي ذلػػؾ الّػػنؼ  فػػصلن
اخّػػػػصر  بػػػػراب اظصوتػػػػه منظمػػػػة مقالبػػػػة لوػػػػص م ػػػػصر محػػػػػدد ذا 

نّوػػػػػت بػػػػػػ ( حػػػػػداث إ ػػػػػصًة)طبةنػػػػػة زصوةػػػػػة اااػػػػػحة ّبػػػػػد  بػػػػػػ  ّا
فػت كّصبػه ( كمػاد برةمػاف)  اقػد قػصـ (إّىح الارر الحصّػؿ)
بنقػد م ػصؿ بػراب ار    Logique durecit ( منطؽ الحكصةة)

 ػصت مّنػددة  ف ّركةب القّة ةكمػف  ف ةّتػرع اةّػازع فػت اّ ص
فاػػػػػػى  مػػػػػػف إلغػػػػػػصً النظرةػػػػػػة ال ػػػػػػكىنةة  ا القػػػػػػراًة . مّ ػػػػػػنبة

 .(3)ال كىنةة لمبند الذاّت لد ر القّّت 
ممػػ    ػػػصس ذلػػػؾ مػػػص مىقػػػة الاظػػػصوؼ فػػػت القّػػػة بمر نةػػػصت  

القّػػػػػة االمؤلػػػػػؼ ا ػػػػػةصقوص الّػػػػػصرةخت االتكػػػػػر  ااألدبػػػػػت ممػػػػػ  
مػػػػو نّػػػػاص  دبةػػػػة مّزامنػػػػة منوػػػػص؟؟  ػػػػذ  ( الّنػػػػصص)ّػػػػنةد 

                                                        
(1)

 .7/كمال أبو ديب : نعةالرؤى ادلق: ينظر- 
(2)

 .62– 60/مدخل إىل نظرية القصة : ينظر- 
(3)

 .9/مورفولوجيا اخلرافة، ادلقدمة : ينظر- 
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 .مة  ت محار اااصًة األخةرةاأل و
قاػػػةة ( لمارفالا ةػػص الخرافػػة)فػػت نقػػػد  ( لةتػػػت  ػػّرااس)  ػػصر (: 4)إضىىاءة -

اممػػػ  ح ػػػب فومػػػه لوػػػذا ( ال ػػػكىنةة)ا( البنةاةػػػة)التػػػرؽ بػػػةف 
التػػػرؽ بػػػةف اال نػػػةف  ةػػػر   ف ال ػػػكؿ ةّنػػػرؼ بمقصبمّػػػه لمحّػػػا  
قػد خصرج منه   مص البنةة فى محّا  لوص إذ  ػت المحّػا  ذاّػه ا 

 درج فػت ّنظػػةـ منطقػت بصمّبػػصر  خصّػػةة مػف خّػػصوص الااقػػو 
(1). 

اةنّقػػد  ف ال ػػكىنةةف ةحػػصالاف التّػػؿ بػػةف مومػػة إنّػػصج الّركةػػب مػػف مومػػة 
 .(2)إنّصج المنن   فبراب ةوّـ بّركةب الخرافة ا ةكمة اظصوتوص اةدع المنن   صنبص  

ذا مػػػص رمنػػػص المتصاػػػمة بػػػةف النظػػػرةّةف  ةمحػػػظ  ف الم ػػػألة  اّػػػطىحةة  ك ػػػر اا 
اذلػػػؾ ةننػػػ  بنظػػػر ـ اح ػػػب ّّػػػرةل ّػػػاد ارؼ  ال ػػػكؿ  ػػػا كػػػؿ . منوػػػص متوامةػػػة

مىمػل األ ػر األدبػت اكػؿ   زاوػه ةّااكػب منوػص  اال ةا ػد إال كنىقػة بػةف الننصّػػر 
اممػػ  الػػرزـ مػػف ن ػػصح ّػػادارؼ فػػت الػػدفصع إال  ف القاػػةة الّػػت . بناػػوص بػػبنض

ل خّػةصت  اال ةننػت ذلػؾ  نػه طبػؽ ممػؿ ممةوػص بػراب  ػا الّركةػز ممػ  اظػصوؼ ا
المنوي البنةا  كمه ممةوص  فوا لـ ةتػرز الم ػّا  النػامت لّمػؾ الاظػصوؼ فمقػد اكّتػ  

األ ػػػصس الػػػذ  ة ّ ػػػؼ اة ػػػّنّي مػػػف  thema بصلّّػػػنةؼ الػػػـ ةّنػػػرض لمغػػػرض 
اكصنت منو ةػة بػراب مقصربػة  ػةصقةة لػـ ّأخػذ بنػةف االمّبػصر . م مؿ ّطارات األ ر

( بػػراب)ا ػػد فػػت نوصةػػة ال ػػرد فقػػط بػػؿ ممػػ  امّػػداد   فصلػػذ  مصر ػػه  ف الداللػػة ال ّ
 ػػػا قػػػراًة  فقةػػػة  ػػػةصقةة  إنمػػػص المطمػػػاب قػػػراًة ممادةػػػة  دالةػػػة ّوػػػدؼ إلػػػ   مػػػو 
المّ ػػػػػصبوصت بػػػػػةف الننصّػػػػػر الحكصوةػػػػػة ا ػػػػػّنّصج مننػػػػػ  ةمكػػػػػف ّأاةمػػػػػه مػػػػػف م مػػػػػؿ 

 .الننصّر النّةة فت الحكصةة
 لّحمةؿ القّة؟ بند  ذا كمه   ؿ ةّمل منوي براب طرةقص  

إن ػػػػصزا  نقػػػػدةص  مومػػػػص  مػػػػؿ ّػػػػنةد ّحمةػػػػؿ القّػػػػص   ػػػػذ  ( بػػػػراب)ةنػػػػد مػػػػنوي 
األ مةػػة ال ّننػػت كمػػص لػػػه  بػػدلةؿ  ف اكّ ػػصؼ آلةػػصت ّ ػػكؿ البنةػػة فػػت القّػػص ال 
ؿ إلةوػص إال مػف خػىؿ ّتكةػؾ احػداّوص  امػف  ػـ ك ػؼ النىقػصت الرابطػة بةنوػص  ةّّا

 .حكتابةف اظصوتوص الّت ّؤدةوص فت نظصـ ال

                                                        
(1)

 .9/مورفولوجيا، ادلقدمة : ينظر- 
(2)

 .9/نفسو - 
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فػػػدف ةػػػّـ اكّ ػػػصؼ ذلػػػؾ الخػػػةط الم ػػػّرؾ الػػػذ  ةاػػػـ منصّػػػر مّ ػػػصبوة فػػػت 
قّػػص مّنػػددة  ال ةننػػت ّقػػػدةـ ّّػػار مّكصمػػؿ مػػف بنةػػػة النمػػؿ القّّػػت   ػػػذا 
البّػػػر ااالكّتػػػصً بصلّ ػػػخةص داف المنصل ػػػة  نػػػؿ ال وػػػد المركػػػز  الػػػذ  نوػػػض بػػػه 

لّت ػػػةر اكّ ػػػصفه نماذ ػػػص  مصمػػػص  )بػػػراب فػػػت م ػػػصؿ البحػػػث األدبػػػت ةّمحػػػار حػػػاؿ 
امػػػػص ةمكػػػػف  ف ةتّحػػػػه مػػػػف آفػػػػصؽ ّنّمػػػػد ممػػػػ  الاحػػػػدات الّػػػػػغر   (1)( القّػػػػص

قػػصـ ممػػ  قصمػػدة نّػػةة ة  ػػد ص  ػػكؿ ( بػػراب)فاػػى  مػػف     مػػنوي (. الاظػػصوؼ)
  ال ةنػػػرؼ مؤلػػػؼ مخّػػػاص لوػػػذ  القّػػػص (م ػػػصمةة)حكػػػصوت بػػػداوت ذا طبةنػػػة 

اال ّمػػصمت  فمقػػد اّػػطننّوص الػػذاكرة ال منةػػة   ػػصؿ مّنصقبػػة مبػػرت بوػػص مػػف  موػػص
 .االنت ت اال مصلت االتم تت  ةاص  

إذف  فػػػػدل     مػػػػد  ةمكػػػػف ّطبةػػػػؽ المػػػػنوي ممػػػػ  قّػػػػص ارااةػػػػصت مصلمةػػػػة 
ّنّمػػػت لقامةػػػصت اااػػػنةصت مّبصةنػػػة ا ّمصمةػػػة مّبصةنػػػة؟ ةظوػػػر  ف م ػػػصؿ الّطبةػػػؽ 
 ػػةكاف محػػددا  فػػت  نمػػػصط منةنػػة مػػف القّػػص ّحمػػػؿ ن ػػقص  مااػػامةص  منةنػػص  كػػػأف 

   ا الرااةػصت اال ّمصمةػة  ا القّػص النصطتةػة  الّػت ةّ ػػن  ّكػاف رااةػصت الحػرب
فةوػػػػص ّحدةػػػػد احػػػػداّوص الاظصوتةػػػػة الّػػػػغر  ممػػػػ  افػػػػؽ مػػػػص انب قػػػػت منػػػػه مػػػػف بنةػػػػة 
مااػػػامةة مّ صن ػػػة اةظػػػؿ النمػػػؿ النقػػػد  قصّػػػرا  مػػػف ّقػػػدةـ رؤةػػػة مّكصممػػػة مػػػف 

 .م مؿ متصّؿ النمؿ األدبت بدًا  مف محدداّه المنناةة االرمزةة

م:عـفجمبروبمظؿقؾقلماظؼصةماظصوصقةصالحقةم-5

 :لنّؿ ا ف إل  ال ؤاؿ األك ر   مةة
( اا ػػػػىمةة( )النربةػػػػة)ا ػػػا مػػػػد  ّػػػػىحةة منو ةػػػػة بػػػػراب لدرا ػػػػة القّػػػػة 

 ؟(الّافةة)
مربةػػػة  إ ػػػػىمةة  )إف  ػػػذ  المحػػػددات المومػػػة  القامةػػػػة االنقةدةػػػة االمذ بةػػػة 

ػػػػػةة فػػػػػت المص ةػػػػػة االّ(ّػػػػػافةة ّػػػػػارات اا فػػػػػصؽ   ّحمػػػػػؿ فػػػػػت ّاػػػػػصمةتوص خّّا
كاةنوػػص الحاػػػصر  ااألخىقػػت االقةمػػػت . المحّممػػة لكانوػػص   ػػػصس ّمػػصةز ال ػػػناب  ّا

مم    صس ذلؾ   ؿ ة از ّطبةؽ قصلب ماحد مم  مااد مّبصةنة ّّ ػةأ كػؿ بح ػب 
كاةنوص الحاصر  المخّاص  ؟..منطةصت ا اد ص ّا

 ػػصقؼ  لإل صبػػة مػػف ذلػػؾ  ةنبغػػت الّنبةػػه ممػػ  م ػػألة مومػػة  ػػت  ف ظػػص رة الّ

                                                        
(1)

 .00/ينظر مقدمة ادلًتجم، موروفولوجيا اخلرافة - 
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ىقػػل الحاػػصرات اان ػػصنةة  ّنػػد مػػف التكػػر اان ػػصنت ممػػ  ا ػػه األرض  ةػػنوض  ّا
فػت م ػصالت المنرفػة المّنػددة  امنوػص األدب المقػصرف ( الدرس المقصرف)بوذا ال صنب 

فػػػت بحػػػث منصّػػػر الّػػػأ ر االّػػػأ ةر فػػػت انّقػػػصؿ لػػػاف  دبػػػت منػػػةف ّا ػػػخةص ال ػػػبؽ 
 ا (  لػػػؼ لةمػػػة الةمػػػة)كمػػػص حػػػدث مػػػو  الزمنػػػت االرةػػػصد  انّػػػصج ذلػػػؾ المػػػاف األدبػػػت

ازةر ػػص   ػػذا  مػػر ااألمػػر ا خػػر  ةنػػدرج اػػمف منظػػار .. لممنػػر ( ر ػػصلة الغتػػراف)
إن ػػػصنت مػػػصـ  ال ةّحػػػدد بمقػػػـا المنطػػػت اا خػػػذ  اال النظػػػر فػػػت ّػػػأ ةر  قصفػػػة ممػػػ  

إنمػػػص ةّّػػػار  ػػػذا المنظػػػار فػػػت حقةقػػػة كػػػاف ..  خػػػر   ا  ػػػبصب   ػػػرة  ػػػذ  ال قصفػػػة
دراؾ كمةة  ّظور فت  نمصط  دبةػة منبػرة مػف  ػـ  النمؿ اان صنت ةمّمؾ بنةة امت اا 

ممػػ  الػػرزـ مػػف ّبػػصةف األزمنػػة ااألمكنػػة . إن ػػصنت اػػمف بنةّػػه ال زوةػػة  ا الخصّػػة
ااألمراؽ  ّ د  مة ّ صبوص  فت الوـ الذ  ةطرح   ػومة اان ػصف الا ادةػة  مػصـ مصلمػه 

حػػػػب االكرا ةػػػػة  الحةػػػػصة الػػػذ  ةحكػػػػـ امػػػػت اان ػػػػصف فػػػػت م ػػػصمر مّاػػػػصربة بػػػػةف ال
. الػخ... االمات  الّدؽ االكذب  الرزبة االر بػة  الطمػو اااة ػصر  النصطتػة االمػصدة

لػذا ّ ػد  ف ال ػنار اان ػصنت ااحػد فػت الطػرح الحكػصوت لػد  م ػصوز  نػاب النػراؽ 
مػػػ ى   االخرافػػػصت الرا ػػػةة فػػػت بنػػػصً ال ةمػػػة األ ػػػصس لمقّػػػة ممػػػ  مبػػػصدئ  خىقةػػػة 

ص الننّػػػر الخةػػػر   ػػػـ احّااووػػػص ممػػػ  بنةػػػة مددةػػػة منةنػػػة كك ػػػرة ةنّّػػػر فػػػت نوصةّوػػػ
  كننصّػػر ( ػػبنةف) ا (  ربنػػةف) ا ( م ػػرة) ا (  ػػبنة) ا (  ى ػػة)ا ػػّخداـ النػػدد 

واةمةة  ةاص    .ّ اةقةة ّا
دلةػػػؿ ممػػ  ا ػػاد نظػػصـ مػػصـ ةحكػػػـ –ممػػ  اخػػّىؼ مّػػصدر  –فّ ػػصبه الطػػرح 

فػت مىقػة اان ػصف االطبةنػة ااان ػصف  الّتكةر اان صنت إزاً   ومة الا اد اان صنت
 .ااِّ  اان صف االمصدة  اان صف ااان صف

أل ػػؿ ذلػػػؾ  مكػػػف ّطبةػػؽ مػػػنوي الاظػػػصوؼ ال ػػػردةة ممػػ  ال ػػػنر امنػػػه درا ػػػة 
فػت ّحمةػؿ ال ػنر ال ػص مت بنػد  ف ّحّػؿ ذلػؾ ال ػبه بػةف بنةػة  (1)كمصؿ  بت دةب 

ممػػػ  ال ػػػنر  فػػػدف ( بػػػراب)ي القّػػػةدة ابنةػػػة الحكصةػػػة  فػػػدذا مػػػص  مكػػػف ّطبةػػػؽ مػػػنو
 .ّطبةقه مم  مّاف حكصوةة مربةة  ا ادم  لدًر االمّراض ا  م  فصودة

المػنوي  االمػد  االنّقػصوت الػذ  بدمكػصف البصحػث فػت ( حرفةػة)ّبق   مػة قاػةة 
فػػت ّاظةػػؼ مقػػاالت المػػنوي إلػػ  ( حرةػػة)القّػػة النربةػػة الّػػافةة   ف ةّػػافر ممػػ  

ػػةة)المػػد  الػػذ  ّخػػدـ فةػػه  األ ػػر األدبػػت بواةّػػه النربةػػة اا ػػىمةة  ا ػػذا ( خّّا
ػػػةة األ ػػػماب االتكػػػر النربػػػت  مػػػص  دمةػػػه فػػػت  ػػػذا البحػػػث  ا ػػػا انّّػػػصر  لخّّا

                                                        
 . 0986طبع عام /اىلي الرؤى ادلقنعة، حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجل-(1)
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اا ػػىمت فػػػت القّػػػة الّػػػافةة الّػػػت انب قػػػت   ص ػػػص   ّا ػػػكمت ممػػػ  افػػػؽ   ػػػداؼ 
. ّنمةمةػػػة ّرباةػػػػة     ف المااػػػامةة األخىقةػػػػة المذ بةػػػة كصنػػػػت الغصةػػػة مػػػػف القػػػػاؿ

ّػػػػرح بوػػػػذ  المر نةػػػػة الّػػػػت ّ ػػػػكؿ باامػػػػث قػػػػاؿ الحكصةػػػػصت ( بػػػػراب) ف  االحقةقػػػة
بقػػػ  ماػػػصمةنومص فػػػت الحكصةػػػصت فّحمػػػؿ آ صر ػػػص النت ػػػةة  فصلحةػػػصة ااألفكػػػصر ّػػػذ بصف ّا
ااال ّمصمةػػة االحاػػصرةة  حّػػ   ف كػػؿ ااحػػد مػػف  ػػذ  ا  ػػصر فػػت حص ػػة إلػػ  كّػػصب 

نصّػػػر القّػػػة الوػػػذا ة ػػػّنّي بػػػراب  ف م (1)مّخّػػػص ةكتػػػت لتومػػػه فومػػػص  ممةقػػػص  
ّك ؼ كمص   صوى  مف الّر بصت ال قصفةة االدةنةة االةامةػة  ممػص ةّػمل لدرا ػة مقصرنػة 

ّ ػػػػصًؿ بػػػػراب مػػػػف األ ػػػػبصب الّػػػػت  نمػػػػػت . (2)ّػػػػدخؿ اػػػػمف البحػػػػث الّكػػػػاةنت 
الحكصةػػػػصت الخرافةػػػػة ّخاػػػػو ل م ػػػػمة اظةتةػػػػػة ااحػػػػدة فػػػػت ّركةبوػػػػص؟ فػػػػر    ف مػػػػػف 

صفت الػػػػذ  ن ػػػػأت فةػػػػه اخصّػػػػة فػػػػت األ ػػػػبصب مػػػػص ةنبغػػػػت ّمم ػػػػوص فػػػػت الااقػػػػو ال قػػػػ
 ػػذا ةننػػت  ف النقػػد ال ػػػكىنت ال ةكتػػت احػػد  لقةػػصـ نقػػد حقةقػػػت . المنّقػػدات الدةنةػػة
 .لدممصؿ القّّةة

االػػذ   ّػػؿ إلةػػه  مػػف خػػىؿ مػػص  ػػبؽ  إف ممػػؿ بػػراب الاظػػصوتت إنمػػص ةقػػدـ 
بػػة ّّػػمل  ف ّكػػاف مػػصدة بحػػث ّػػأاةمت ا ػػةمةصوت  مػػصدة خصمػػص  ذات رؤةػػة منو ةػػة مّر

 .غ األ مةة  مف خىؿ قراًة الااقو الذ   نّي ذلؾ الوةكؿ البنصوت الاظصوتتبصل
 مػػػة إ ػػػكصؿ آخػػػر  قبػػػؿ البػػػدً بمزاالػػػة الّّػػػنةؼ الاظػػػصوتت لمقّػػػة الّػػػافةة  
ػػاؿ إلػػ  ّنمةمػػصت فػػت درا ػػة الحكصةػػة  ةّم ػػؿ فػػت مػػص ةّػػته بػػراب لػػػ إمكصنةػػة الّا

 .(3)فت ا ّحصلة حّاؿ  ذ  الّنمةمصت (  برن كت)رافاص  ر   
ممػػ  امّبػػصر  ف بػػراب ةؤكػػد فػػت ّػػنةنه  ػػذا  إف  مػػة   ػػكصال  نمطةػػة ةمكػػف 
ّػػنةتوص  مػػف  ػػذ  النقطػػة  ةّاػػل إ ػػكصؿع موػػـ ةّنمػػؽ بطبةنػػة  فرز ػػص مارفالا ةػػص  ّا
القّػػص الّػػافت مػػف نصحةػػة فػػرادة الّ ربػػة  إذ ّقػػـا التكػػرة الّػػافةة ممػػ    ػػصس 

ػػةة االمنػػزالت االمراّػػب  فمػػص قػػد ةّػػ ؿ إلةػػه الّممةػػذ المرةػػد  ةن ػػز الّتػػرد االخّّا
منػه ال ػةخ ّػصحب المنزلػة االقطػب المّبػاع  افػت اػًا  ػذا الّنػاع  ػر  ّّػػنةؼ 
الحكصةػػصت الّػػافةة ممػػ   ى ػػة  ّػػنصؼ  ذاّػػت امااػػامت اا ػػّر صمت  ا ػػةكاف 
ػػػػةة الّ ربػػػػة  امّمصدنػػػػص فػػػػت  ػػػػذا التّػػػػؿ ممػػػػ   ػػػػذ  األنمػػػػصط امّرافػػػػص  منػػػػص بخّّا

دةـ ّػػارة اااػػحة منوػػص االوقػػة بمّربّوػػص فة ػػب  ف الّػػافةة إذا مػػص  ػػصً البصحػػث ّقػػ
                                                        

(1)
 .30/الرؤى ادلقنعة : ينظر- 

(2)
 .31/الرؤى ادلقنعة : ينظر- 

(3)
 .30– 31/نفسو - 
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ةكػػاف النمػػاذج الحكػػصوت فػػاؽ القصلػػب الػػةس النكػػس  فنػػدـ مطصبقػػة النمػػاذج لمقصلػػب 
حمػؿ  دلةؿ مم  بنةة ّ كةؿ الرؤةة االّتكةػر االمكانػصت مخّمتػة فػت إنّػصج الحكصةػة ّا

ػةّه الػةس لوػتو منقػه لةّ ػؽ مػو ال مػنوي بذار ّطار فت البنػصً ة ػب مرامػصة خّّا
ا ػّكمصال  لمتصوػػدة ال ػنة الرؤةػػة المنو ةػة  ةتةػد البحػػث مػف مػػنوي آخػر فػػت . ال ػص ز

فػػت الاحػػػدات الاظصوتةػػة إذ قػػػدـ ( راالف بػػصرت)درا ػػة الاظػػصوؼ ال ػػػردةة  ػػا مػػػنوي 
  ص ػػػػػةة ا صناةػػػػػة  : م ػػػػػرامص  ذا رؤةػػػػػة ّ مةنةػػػػػة ّػػػػػنتت الاظػػػػػصوؼ إلػػػػػ  اػػػػػربةف

األممػػػصؿ اال صناةػػػة  ػػػت الخػػػط  ا ػػػت( بػػػراب)فصأل ص ػػػةة ّم ػػػؿ الخػػػط األفقػػػت منػػػد 
صؼ( براب)ال صقالت مند   .ا ت األّا

 :لمّحمةؿ مدة مزاةص  منوص( بصرت)اةّةل منوي 
 ػػػذا الّمةػػػز بػػػةف نػػػامةف مػػػف الاظػػػصوؼ ةّػػػةل بنػػػض المرانػػػة لنممةػػػة قػػػراًة -0

 .النص بةف منصّر  ال صبّة االمّغةرة
 .(1)اّكصً  مم    صس  ل نت ة نمه طةنص  لمّطبةؽ -2

ص ةمكف القاؿ بارارة اال ّاػصًة بػأك ر مػف مػنوي مصدامػت ّػافر رؤةػة مف  ن
مػػػػف داف إربػػػػصؾ فػػػت الرؤةػػػػة المنو ةػػػػة األ ػػػػصس .  ااػػػل لممةػػػػزات الػػػػنص ا  دافػػػه

أّةى  ل اانب نّةة  كت منوص المنوي األّؿ  .                لمبحث  إنمص ا ّكمصال  ّا
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 المبحث الثاني 
 أنماط الوظائف 

 
 

م:فماظوزقػةتعرؼ-0

قبػػػؿ ال ػػػراع بّحدةػػػد األنمػػػصط الاظصوتةػػػة فػػػت القّػػػة الّػػػافةة  ال بػػػد  ف ةػػػّـ 
نرةتوػػص مػػف حةػػث المتوػػـا ( الاظةتػػة)الاقػػاؼ ممػػ  حػػد  ( التنػػؿ)  االغصةػػة (األداة)ّا

 .الذ  ّنوض به فت  ةصؽ القص
ممؿ  خّةة مػص  ا ػا ممػؿ محػدد مػف زااةػة )الاظةتة  بأنوص ( براب)ةرنارؼ 
بمنن   ف  ةصؽ القّة ةبن  ممػ    ػصس المػؤ رات  (1)( ؿ  رةصف الحبكةداللّه داخ

ااة صبةػػػة اال ػػػمبةة الّػػػت ّّػػػدر مػػػف فنػػػؿ ال خّػػػةة الحكصوةػػػة  اال ةّكصمػػػؿ لوػػػذ  
ممػػ  ( التنػػؿ)الداللػػة مػػف متوػػـا اااػػل امحػػدد إال إذا ّػػااّر حاػػار  ػػذ  الاظةتػػة 

   مػػص القػػصوماف بػػه مػػد  م مامػػة مػػف النّػػاص الحكصوةػػة ةكػػاف منوػػص الحػػدث ااحػػدا  
   لوػػػػص  ػػػػمة ا ػػػػّغراقةة اال  قػػػػاؿ . فوػػػـ مخّمتػػػػاف فػػػػت ال ػػػػنس االطبةنػػػػة االغصةػػػػصت

ػتت لاظػصوؼ الخرافػصت ( بػراب)بػدلةؿ  ف . مطمقة نت ػه  إنمػص امّمػد فػت مممػه الّا
( فم ػػػتة)الرا ػػػةة  انّقػػػ  موػػػة خرافػػػة ممػػػ  افػػػؽ  ػػػذ  الرؤةػػػة    ص ػػػوص الّ ػػػصبه فػػػت 

ننػػد األنمػػصط الاظصوتةػػة  ػػت فم ػػتة النقػػؿ  ا الذ نةػػة  ف –إذا  ػػصز الّنبةػػر –القػػص 
ألف القّػػص االحكصةػػصت نّػػصج . الّػت خمقػػت  ػػذ  الحكصةػة ا ػػت لة ػػت ذ نةػػة ااحػدة

فػػت البنةػػة الحكصوةػػة ( الاظةتػػة)فّػػّخمص قةمػػة .  ػػنب مبػػر مّػػار ا زمنػػة مّنصقبػػة
توص ا ػّ صبة لػامت الم مػاع  احص ػصت اان ػصف اال مصمػصت اماقتػه مػف حركػة  بّا

                                                        
(1)

، ومدخل إىل 28/ألديب األلسنية والنقد ا. 24/بنية النص السردي : ، ينظر35/مورفولوجيا اخلرافة - 
 .21/نظرية القصة 
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ّػػػّمخص قةمػػة الاظةتػػػة فػػػت كانوػػص ّّركػػػز ممػػػ  . الا ػػاد ااأل ػػػةصً االقػػػةـ مػػف حالػػػه
 . ا فقداف  ا نأ  ال بد ا ف ةنّوت بحؿ ةمغت حصلة االفّقصر األال ( افّقصر)حصلة 

مند بػراب ةمكػف إدراؾ  مػد  ّػىحةة ( الاظةتة)مف خىؿ  ذا التوـ لمنن  
إن ػصنت ألنػه ةنمػد إلػ  ك ػؼ  منوي الاظصوؼ ال ػردةة فػت درا ػة    من ػز حكػصوت

لػػذلؾ . )التم ػػتة الّػػت ّػػصزت نظػػـ ّتكةػػر اان ػػصف إزاً قاػػصةص  امخصافػػه الا ادةػػة
ظوػػػر ّ ػػػصبه فػػػت بنػػػض الحكصةػػػصت بػػػةف بمػػػداف م ػػػؿ را ػػػةص ا لمصنةػػػص افرن ػػػص االونػػػاد 

. إ بػػػصت    اّّػػػصؿ بػػػةف  ػػػذ  ال ػػػناب–ّصرةخةػػػص  –فػػػت حػػػةف ال ةمكػػػف  (1)( الحمػػػر
 .كصةصت فةمص بةنوصة مل بصنّقصؿ  ذ  الح

م:اظوزقػةمومجلماالدؿفالل-2

ّػػػػنةتوص  ةقػػػػـا ( بػػػػراب)حػػػػةف ةبػػػػد   بنػػػػرض –قبػػػػؿ ذلػػػػؾ –ب ػػػػرد الاظػػػػصوؼ ّا
الااػو األالػػت لمنصومػػة الّػػت ةكػػاف البطػػؿ  حػػد  فراد ػػص  فةػػذكر ا ػػـ البطػػؿ  اةّػػؼ 
حصلّػه اممػ  الػرزـ مػػف  ف  ػذا الااػو األالػت ال ة ػػكؿ اظةتػة فػت الحكصةػة إال  نػػه 

ةوةػػػػػ  ذ نةػػػػػة المّمقػػػػػت لماظػػػػػصوؼ  (2)مومػػػػػص  ( مارافالا ةػػػػػص)ص  ّركةبةػػػػػص  ةم ػػػػػؿ ااػػػػػن
األ ص ػػةة الّػػت  ػػةنوض بموصموػػص البطػػؿ فػػت الحكصةػػصت  االااػػو األالػػ  زصلبػػص  مػػص 

ّػػػـ الحػػػدةث منػػػه متّػػػى  فػػػت –(  فػػػؽ ّاقػػػو)ةخمػػؽ بنػػػدا  ّ ػػػاةقةص  فاػػػى  مػػػف خمػػػؽ 
ةة ال غرافةػػػػة ةمكػػػػف الركػػػػاف إلةػػػػه فػػػػت ّحدةػػػػد مػػػػصـ لػػػػنمط ال خّػػػػ–التّػػػػؿ األاؿ 
 .الحدث الحكصوت

افػت الغصلػب  ال ّكػاف االفّّصحةػصت  ػذ  ّػصدمة  ا متص ػأة  ا ّنمػف مػف  زمػة 
مػػص  إنمػػص ممػػ  النكػػس  فوػػت ّطػػرح ااػػنص   صدوػػص  م ػػّقرا   ةّحػػاؿ إلػػ  النكػػس حّػػ  

 حػػػػػد  فػػػػػراد األ ػػػػرة مػػػػػ ى  لمنمػػػػػؿ  ا الّ ػػػػػصرة  ا ( مغػػػػػصدرة)ّبػػػػد   الػػػػػ  الاظػػػػػصوؼ بػػػػػ 
ػػاؿ إلػػ  مقػػدة الحكصةػػة  ػػـ الػػخ فّبػػ... الحػرب د  الاظػػصوؼ ال ػػردةة  ّّػػاال  إلػػ  الّا

ا  ػؿ الكػىـ . لىفّّصحةة رمػزا  خصّػص  بوػص( براب)اةاو . الوباط ّدرة ةص  إل  حموص
  لكػاف االفّّصحةػة لة ػت (3)مم  االفّّصحةصت ادالالّوص فت كّصبه إلػ  نوصةػة الكّػصب 

الّػت   ػصر إلةوػص فػت مااػو  ػصبؽ  ( القػةـ المّغةػرة)اظةتة  بؿ  نوص ّدخؿ فت بػصب 
ةػدخؿ فػت ... فمص ةخػص ا ػـ ال خّػةة ا ةأّوػص  اطرةقػة مة ػوص  ا ػكنوص ا ن ػوص

                                                        
(1)

 .31/موروفولوجيا اخلرافة - 
(2)

 .20/، مدخل إىل نظرية القصة 39/نفسو : ينظر- 
(3)

 .92– 90/موروفولوجيا اخلرافة : ينظر- 
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بػػصب مػػص ةّغةػػر مػػف القػػةـ ال ػػردةة ا ػػا  مػػر  ػػصنا  فػػت بحػػث الاظػػصوؼ الّػػت   ػػصس 
ةّػااّر حػدا وص فػت خػىؿ  زمنػة مخّمتػة امنػد  خّػةصت ( قػةـ  صبّػة)النمؿ بوص إنوص 
 .ع خصّة مّغةرةمّبصةنة ا ااص

ممػػػػػ  الػػػػػرزـ مػػػػػف امّرافػػػػػه بصأل مةػػػػػة الخصّػػػػػة الّػػػػػت ّ ػػػػػكموص درا ػػػػػة ننػػػػػات 
ػػػػصؼ االننػػػػات ةّػػػػااّر  ةاػػػػص  فػػػػػت  ال خّػػػػةصت مػػػػ ى   إذ ةا ػػػػد الندةػػػػد مػػػػف األّا
ػػنر  ذ بػػت   ا ا ػػصمة البطػػؿ  الحكصةػػصت االخرافػػصت كػػأف ّكػػاف األمةػػرة داومػػص  ذات  و

 ػػػذا األمػػػر . الػػػخ... ظػػػر االوةوػػػةبقػػػبل المن( المنّػػػد )ا ػػػ صمّه  اقّػػػراف  خّػػػةة 
  (1)لقةػػػػصـ درا ػػػػة لّأاةػػػػؿ مممػػػػت لمخرافػػػػة –بح ػػػػب نظػػػػر بػػػػراب –ةوةػػػػ  اامكصنةػػػػة 

األمػػر الػػذ  لػػـ –ااػػرارة قةػػصـ الدرا ػػة المارافالا ةػػة ممػػ    ػػصس درا ػػة ّصرةخةػػة 
فاػى  مػف درا ػة الخرافػة فػت اػًا مىقّوػص بصلّّػارات –ةنف به براب فػت كّصبػه 

 .الدةنةة
لنقطػػة الّػػت اقػػؼ بػػراب منػػد ص منّرفػػص  فةوػػص بصل صنػػب الػػذ  ةػػنقص مػػف  ػػذ  ا

ن ػػػد اػػػرارة قصومػػػة لنبػػػد  مػػػف حةػػػث انّوػػػ  .. مممػػػه المارافالػػػا ت فػػػت الخرافػػػصت
 .براب

إذ ال ّكّتت الدرا ة الاظصوتةة لمقّػة لّكػاةف ّّػار اااػل المنػصلـ  ةتػت  ػذا 
لػػػذا كػػػصف لزامػػػص  . ةخةػػػةالمن ػػػز الحكػػػصوت حقػػػه مػػػف النػػػااحت الداللةػػػة  االنت ػػػةة  االّصر 

 .اال ّنصنة بصلمنص ي األخر  ا ّكمصال  ل راوط مااامةة البحث النممت الّطبةقت

م:األمناط-3

 الوفء األولي 
فت ا ّقراً لمص ّػاافر فػت حػاّزت مػف مّػصدر امّػنتصت فػت األدب الّػافت 

الػػذ  ةحكػػػت ( الػػذاّت)ا خبػػصر المّّػػافة  ظوػػر  ف القّػػص الّػػػافت ذا المنحػػ  
بػػة  خّػػةة ةحكةوػػص الّػػافت مػػف نت ػػه  ّحكػػـ  نظصموػػص الاظػػصوتت  ممػػػة فةػػه ّ ر 

الحكصةة كمص ةّّار ص الّػافت نت ػه  اد اا ػصرة إلػ  ( منطؽ)مقدمصت   د ص ّم ؿ 
م ػألّةف ّحكمػػصف رؤةػة الّػػافت نت ػه لّ ربّػػه المػراد ب وػػص لممّمقػت  الّػػت ّ ػوـ فػػت 

ت  ةّركػز منطقػة الحكػػصوت لكةتةػػة القػاؿ ا  ػماب الحكػػ–إذا  ػصز الّنبةػر –الّخطػةط 
 .مم  حقةقّةف

                                                        
(1)

 .94/موروفولوجيا اخلرافة  - 
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ال مألافةػػة الّ ربػػة الّػػافةة الّػػت مصر ػػوص ب ػػكؿ ذاّػػت اال  ػػواد لػػه : األولىى 
ف ا ػد ال ػص د فػى ة ػّطةو الم ػػصركة   ممةوػص ا بػصت ّػحة اقاموػص اا 

 .ألف الّ ربة الّافةة رؤةة قمبةة ال مةصنةة
ع الّ ربػػة ا بػػصت ّػػحة اقػػا ( حص ػػة إقنصمةػػة)ّقػػـا : ممػػ    ػػصس ذلػػؾ 

 .لمّمؽ زةر اا ؽ امّ كؾ
منوػادة ممػ  الّػنةد الّػصرةخت (  خّػةة)ال منقػاؿ لػػ ( فنػؿ)إ ػنصد : الثانية

 .االمذ بت
ةّـ مم    صس الننصةة بذكر   مصً الرااة ا م مة ( حص ة ّا ةقةة) ذا ةالد 

. اا نصد اكأفال  القّة خبر مف األخبصر الّصرةخةة  ا حدةث مف األحصدةث
 .حاار متّؿ بةف ال خّةصت ااّطنصع

 مف خىؿ  ذا المنظار
ةمكف ّّنةؼ الاظصوؼ ال ردةة مم   نوص ّبد  بداةػة قّػة حقةقةػة األ ػخصص 
بنةنوـ   ـ ّمةز بوذ  ال خّػةة  حػداث ال منقالػة ّ صبػه مػف قبػؿ ا خػر بصلّ ػكةؾ 

نّوػػت بمحصالػػة إقنػػصع فص ػػمة ت فػػ–ّبػػد  الحكصةػػصت الّػػافةة . االّكػػذةب ااال ػػّتوصـ ّا
بدطػػػصر خػػػصر ت ةقػػػاد زمصمػػػه الػػػراا  النمػػػةـ حػػػةف ةّػػػرح بمّػػػصدر –نمطوػػػص الػػػذاّت 

الحكصةػػة اةػػذكر   ػػمصً نقمّوػػص ا ػػـ فػػت الغصلػػب  نػػصس منوػػاداف  اقػػد  ػػبقت اا ػػصرة 
فّنمػػؿ ال ممػػة االفّّصحةػػة –ّتّػػةى  إلػػ  ذلػػؾ فػػت المبحػػث األاؿ مػػف التّػػؿ األاؿ 
ّػػػةة الروة ػػػةة فػػػت الحكصةػػػة ممػػػ  إةاػػػصح الااػػػو األالػػػت لمحكصةػػػة الااػػػنةة ال خ

 :كمص فت افّّصحةصت الحكصةصت ا ّةة. ام صؿ ّحركوص
بد ػػػنصد مػػػف ابػػػف بصكاةػػػه قػػػصؿ  ػػػمنت  بػػػص ممػػػرا ّممةػػػذ الرقػػػت قػػػصؿ  ػػػمنت -0

 .(1)... كصف لنص بةت اةصفة ف صًنص فقةر ممةه خرقّصف: الرقت ةقاؿ
كػػػػصف : )قػػػػصؿ ّػػػػصحب الممػػػػو   ػػػػمنت الح ػػػػف البّػػػػر  رحمػػػػه اِّ ةقػػػػاؿ-2

 .(2)...( صداف ر ؿ   اد فقةر ةأا  الخرابصتبنب
قػػػػصؿ زكرةػػػػص بػػػػف دااد دخػػػػؿ  بػػػػا النبػػػػصس بػػػػف م ػػػػراؽ ممػػػػ   بػػػػت التاػػػػؿ -3

 .....(.الوص مت ا ا ممةؿ
 ػػػػػػػمنت  بػػػػػػػص نّػػػػػػػر المػػػػػػػؤذف بنة ػػػػػػػصبار اكػػػػػػػصف ر ػػػػػػػى  : قػػػػػػػصؿ الق ػػػػػػػةر -4

                                                        
(1)

 .073( / ى597ت )ابن اجلوزي : تلبيس إبليس- 
(2)

 . 025/ السراج/، عن اللمع، 70/الرسالة القشَتية - 
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 .(1)...ّصلحص  
لّتػت بةنمص  نص فت الطااؼ إذ لكزنػت إن ػصف بمرفقػه فص: قصؿ  نةب بف حرب-5

 .(2)... إلةه فدذا  ا التاؿ بف مةصض
كنػػػػت فػػػػت  بػػػػؿ المكػػػػصـ فر ةػػػػت رمصنػػػػص  :  ػػػػمو مػػػػف إبػػػػرا ةـ الخػػػػااص ةقػػػػاؿ-6

 .(3).... فص ّوةّه فدنات فأخذت منه ااحدة
مػػف خػػىؿ  ػػذ  النمػػصذج ال ػػّة فػػت الحكصةػػصت  ةّبػػةف  ف ال ممػػة االفّّصحةػػة فػػت 

 :ةةحكصةصت الّّاؼ الذاّةة ّ ّمؿ مم  الموةمنصت ا ّ
الننصةػػػػػة بّا ةػػػػػؽ رااةػػػػػة الحكصةػػػػػة امّػػػػػصدر ص  ا ػػػػػذا بنكػػػػػس ال ػػػػػصوو فػػػػػت  -0

القّص الذاّت مند ال ناب األخر  الّت ةكػاف الّػألةؼ ألدبوػص ال ػتص ت 
ف فػػت   مصمةػػص  زةػػر من ػػاب ل ػػخص بنةنػػه فكػػصف ّمةػػز القّػػص  نػػه داا

 ػمنت  : )اقت قرةب مف زمف حداث الحكصةػة ذاّوػص  بػدلةؿ ك ػرة مبػصرات
ممػػػ  ل ػػػصف الػػػراا  فوػػػا إمػػػص مػػػصش فػػػت ( الػػػخ.. اخبرنػػػت   ػػػودتر ةػػػت  

 .مّر البطؿ  ا  مقبه بمدة قّةرة
ّحدةد الااو األالت لمحكصةة االبطؿ ااألحػداث  االّحدةػد ةكػاف إمػص بػذكر  -2

 ا مكصنوػص الػذ   ػرت  حػدا وص ( كػصف  بةنمػص  نػص فػت الطػااؼ)زمف الحكصةة 
صت الحكصةػػػة  ا إحػػػدا ص   ا ذكػػػر ننػػػات  خّػػػة( مبػػػصداف  نة ػػػصبار)فةػػػه 

إف إ ػػصرة ( )الّحتةػػز الّػػألةتت)ا ػػذا مػػص ةػػدما  ّامص ت ػػكت بػػػ . اا ػـ البطػػؿ
الكصّػب القػصص إلػ   ػػتً مػص بّػارة مػصبرة فػػت الحكػت ال بػد  ف ةكػاف لػػه 

 .(4)( منن  فةمص  ةأّت مف الحكت
إة ػػػصز ااخّّػػػصر فػػػت  ممػػػة ّحدةػػػد الااػػػو األالػػػت  ا ػػػا  مػػػر م ػػػّحب  -3

ةنبغػػت إطصلػػة المقدمػػة لػػوى ّػػارث ال ػػأـ منػػد المّمقػػت  ا  امطمػػاب  إذا ال
قطػو ممةػه ا ػّنداد  لّمقػت الحػدث الػروةس االموػـ فػت القّػة  المرا  له ّا
فاػػى  مػػف  ف المقدمػػة اال ػػّوىلةة منّػػر  ػػصنا  فػػت الحكصةػػة  الوػػذا لػػـ 

 .مف امف الاظصوؼ ال ردةة فت الحكصةة( براب)ة نموص 

                                                        
(1)

 .71/الرسالة القشَتية  - 
(2)

 .70/نفسو - 
(3)

 .70/نفسو - 
(4)

 .22/بنية النص السردي - 
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ةقػػـا الػػراا  ب ػػرد الاظػػصوؼ ا ػػت ممػػ  النحػػا  ابنػػد الااػػو األالػػت لمحكصةػػة 
 .ا ّت

م:اظوزائفمأذؽاهلامودالالتفا-4

 :النأض، ا بتعاد وا رتحا : الوظي ة- 
ّم ػػػػؿ فنػػػػؿ  ػػػػخص ةنّمػػػػت لم ةػػػػؿ الرا ػػػػد فػػػػت ( بػػػػراب) ػػػػذ  الاظةتػػػػة منػػػػد 

ػػػه ّّػػػأ ر (1)النصومػػػة ػػػته مركػػػز  قػػػؿ فػػػت الااػػػو األالػػػت لدحػػػداث فننػػػد مغصدّر   بّا
ب ػببه –الوصدوة الرخةاة الّرةبة لّ ػّقبؿ حػد ص  متص وػص  اااػطرارةص  ةّغةػر  الحصلة األالةة

 .خط  ةر األحداث فت الحكصةة–
فػػت الحكصةػػصت الّػػافةة الذاّةػػة نمحػػظ ا ػػاد  ػػذ  الاظةتػػة ب ػػكؿ  مػػت  اذلػػؾ 
ألف حكػػت القّػػة  ػػر  منػػد الّػػافت  ا منػػه  ةم ػػؿ مممةػػة ا ػػّر صع لحػػدث  فػػى 

مصر ػوص الّػافت  ا فراػت ممةػه  ا ػا ( حركػة)رب بد  ف ةكاف مّدر  ػذ  الّ ػص
   الاػػرب فػػت األمّػػصر (  ػػةصحة)فػػت الغصلػػب ةكػػاف  ػػترا   ا فػػت اّػػطىح القػػـا 

.. ةقر ػص ال ػرع اةراػص ص ك ػةصحة الحػي  ا طمػب الػرزؽ (2)االبمداف مػف داف حص ػة 
المػبس الػذ  اقػو فةػه المّّػافة فػت مخػصلتّوـ ( ابف ال از )األمر الذ  ةاال فةه 

 .(3)م رع االمنقاؿ ل
ذاّةػػص   ممةػػه فصلحةػػصة المّحركػػة . منظػػـ ّ ػػصرب الّػػافت ةكػػاف من ػػأ اكّ ػػصبوص

االّنقؿ االّرحػؿ دلةػؿ ّنػاع فػت الخبػرات  ا ػنة فػت المنػصرؼ المكّ ػبة  فاػى  مػف 
 .منّر الد  ة  فوا ةحد ؾ بحدةث لـ ةّمؾ خبر   ا ّ ود  مةصنص  

م:أذؽاهلاماظـأي-أ

صً الّّػػػػاؼ لمّػػػػزاد منػػػػه  ا ال ػػػػىـ ممةػػػػه كمػػػػص فػػػػت زةػػػػصرة  حػػػػد  الةػػػػ -0 - 
 :الحكصةصت

دخمػت ممػ   بػت الّةنػصنت  اامّقػدت فػت : قصؿ حمزة بف مبػد النمػا ) 
دخمػػت ممػػ  : )  امػف  حمػػد النقةػػب قػصؿ(4)...( نت ػت  ف   ػػمـ ممةػػه

                                                        
(1)

 .39/موروفولوجيا اخلرافة - 
(2)

 .297/تلبيس إبليس : ينظر- 
(3)

 .306– 303/تفصيل ذلك يف تلبيس إبليس : ينظر- 
(4)

 .038/احلقيقة يف نظر الغزايل : ينظر- 
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 .(1)....( ال بمت
 : ا  تر طاةؿ مو  مصمة -2 - 
 ػنةد  ف  بػص  رحمػه قصؿ  با محمد بػف حػـز مػف حكػةـ بػف منػذر بػف  

 .(2).....( اِّ كصف فت  ترة فت ّحراً  فنط اا ا ةقناا بصلومكة
 :اةصع بنض األّحصب فت بصدةة -3 - 
كمػػص فػػت حكصةػػة ّةػػػه بنػػض األّػػحصب فػػت البصدةػػػة فػػارد ممػػ  مػػػةف  

 .(3).... فا د مند ص فّصة  مةمة
 :بنث  خص إل  آخر ال ّنىـ  مر مص -4 - 
المّػػر  حػػةف بنػػث  حػػد  ّػػحصبه إلػػ   بػػت  كمػػص فػػت قّػػة ذ  النػػاف 

 .(4)ةزةد الب طصمت لةنقؿ له ّتّه 

 :د لتها
فت منظـ القّص الّافت الذاّت  ّقػؼ داللةػة ال ػرد ممػ  بنةػة ا ػّر صمةة 

فػػػػزمف القػػػػص ّػػػػصؿ  لػػػػزمف الحكصةػػػػة  األمػػػػر الػػػػذ  ة نػػػػؿ مممةػػػػة .. لحػػػػدث ماػػػػ 
ص  ػا زاوػد ممػ  حبكػة اال ّذكصر ّّ ػـ بػصالخّزاؿ فػت األحػداث االػّحكـ فػت حػذؼ مػ

بمػص ة ػم  بمغػة –بمنن   ف الرا  ةنمد إل  مممةة   به مػص ّكػاف . الحكصةة األّؿ
  فّظوػػر الحكصةػػة مػػا زة  قّػػةرة  مك تػػة  ّبنػػ  ممػػ   ةمػػة (المانّػػصج)بػػػ –ال ػػةنمص 

 ا رةػػة ّنّمػػد ممػػ  بػػث حػػدث  ػػا فػػاؽ الّّػػار النقىنػػت  لة بػػت مزةػػة الّػػافت 
ّاطوػة ( النػأ )ا ػصًت الاظةتػة األالػ  . ر  بنمـ البصطفمم  زةر  مف النصس اا ّو ص

فّخّّػر ( الحبكػة)مومة لتنؿ حكصوت قصدـ  فّبد  الحكصةة فت منطقة قرةبة  ػدا  مػف 
 .بذلؾ اظصوؼ  خر  ك ةرة

ماخؿؾارم:ماظوزقػة-ب

ا نػص ّكمػف قةمػة الحكصةػة احبكّوػص  فصلّػافت ةّنػرض الخّبػصر  امّحػصف ةحػدد 
س ا موػػػار النصبػػػدةف االنممػػػصً  اقةمػػػة  ػػػذا االمّحػػػصف ال مػػػف النػػػص( اخّىفػػػه)مػػػد  

                                                        
(1)

 .70/، عن القشَتية 037/نفسو : ينظر- 
(2)

 .350/ 9موسوعة ادلعارف اإلسالمية، - 
(3)

 .021/ 0الشعراين، : الطبقات الكربى- 
(4)

 .38/القشَتية - 
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الماقػػػؼ )ّكمػػػف فةػػػه  قػػػدر مػػػص ّّم ػػػؿ فػػػت مػػػص ةػػػأّت بنػػػد  مػػػف اظةتػػػة  ػػػردةة   ػػػت 
الػػػػػذ  ةقتػػػػػه الّػػػػػافت لةنطػػػػػت نماذ ػػػػػص  ّطبةقةػػػػػص  لمذ بػػػػػه الّّػػػػػافت  ا ( المخّمػػػػػؼ

 .األخىقت  ا النرفصنت
ماظػػصوؼ ال ػػػردةة  ل( بػػراب)ّقػػو اػػمف ّّػػػنةؼ ( االخّبػػػصر)االحقةقػػة  ف اظةتػػة 

حػػةف ة ػر  اخّبػصر لمبطػػؿ ( 02)فػت ماقػو مّػأخر ن ػػبةص  فوػا الاظةتػة الّػػت ّحمػؿ الػرقـ 
االخّبػػػصر )مػػػص ة ػػػم  بػػػػ ( كرةمػػػصس)  ا ػػػا ةقصبػػػؿ منػػػد (1)لّوةأّػػػه لّقباػػػؿ األداة ال ػػػحرةة 

الّر ػػػػةحت  _ نوػػػص ( كرةمػػػصس)ا ػػػا  اؿ االخّبػػػػصرات ال ى ػػػة الّػػػت ةػػػػر   (2)( الّر ػػػةحت
ناػػػػػا  ّحّوػػػػػص الاظػػػػػصوؼ –الّم ةػػػػػد  الروة ػػػػػت  ا  ّم ػػػػػؿ الم ػػػػػصؿ الاظػػػػػصوتت لمحكصةػػػػػة ّا

  ا اػػػػصؼ إلػػػػ  ذلػػػػؾ (مارافالا ةػػػػص)فػػػت ( بػػػػراب)ااحػػػد  اال ى ػػػػاف الّػػػػت اّػػػػطننوص 
   إدمػػصج مػػص ّ ػػصبه  ا مػػص ةػػّربط بنىقػػصت  ػػببةة قاةػػة مػػف الاظػػصوؼ ( الّػػزاةي)مقّػػرح 

ت روة ػػةة ّم ػػؿ مرحمػػة مػو بناػػوص لػػةمكف اخّػػزاؿ الحػدث القّّػػت إلػػ   ى ػػة ّر ػةحص
نداد ااالخّبػصر ا ػـػ الحبكػة  ػـػ الحػؿ االنوصةػة بػةف الاظةتػػة ( زااج)كمػػص حػدث حػػةف . اال ّػ

خبصر ارقػـػ ( 4)خػػرؽ المنػػو   ا بػػةف الاظةتػػة رقػـػ ( 3)المنػػو  ا( 2) حّػػاؿ ( 5)اال ػّػ
البطػػػؿ ( انطػػػىؽ)إلػػػ  ... اا ػػػصًة( )00إلػػػ   8)االطػػػىع  ا ةاػػػص  بػػػةف الاظػػػصوؼ مػػػف 

 .. ةل الروة تموةأ لمّر 
اكممػػص مصلػػت .. ممةػػه فػػدف طبةنػػة الاظػػصوؼ ال ػػردةة ّتراػػوص النمػػصذج المحممػػة

الدرا ػػة إلػػ  االخّػػزاؿ االّك ةػػؼ  فػػدف ذلػػؾ ةنمػػؿ ممػػ  خمػػؽ إطػػصر ّ رةػػد  اا ػػو 
 .بصامكصف  ف ّناا  ّحّه اظصوؼ مدة  مف   كصؿ مخّمتة

 : غكالها*

ماظؾطلمخيؿربمباملالم-0م-ب

حػةف  ق ػـ ال ػبمت ممػ   ف ةّّػدؽ بػأ   (3)( االكتةػؼقّة ال ػبمت االمػزةف )
 اؿ فقةػر ةمقػص   فمػص ا ػّّـ –بنػد  ف  ػر  فػت خػصطر   نػه بخةػؿ –مصؿ ةحّؿ ممةه 

خصطر  حّ  دخؿ ممةه خصدمه امنػه خم ػاف دةنػصرا   فحمموػص إلػ  الكتةػؼ بػةف ةػد  
 نػت : مػت مطوػص المػزةف  فق: مزةف ةحمػؽ ر  ػه  فّقػدمت إلةػه انصالّػه الػدنصنةر  فقػصؿ

 ا لػػةس قػػد قمنػػص لػػؾ   نػػؾ بخةػػؿ؟ قػػصؿ فنصالّوػػص المػػزةف : قػػد  نمّوػػص كػػذا اكػػذا  فقػػصؿ
                                                        

(1)
 .52/موروفولوجيا اخلرافة - 

(2)
 .53/كرمياس : يف اخلطاب السردي- 

(3)
 .70/ ، عن الرسالة القشَتية037/احلقيقة يف نظر الغزايل - 
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 ػػـ ةػػأّت ... قػػد مقػػدنص لمػػص  مػػس  ػػذا التقةػػر بػػةف  ةػػدةنص  ف ال نأخػػذ ممةػػه   ػػرا  :فقػػصؿ
 .بند ذلؾ حؿ النقدة مف خىؿ رد التنؿ مند البطؿ  ةأّت فت الاظةتة الّصلةة

م:سؾىمصكمرعزؼةماظؿفلقدمظقصلمإىلماظؿفرؼدماظؾطلمخيؿربمبؼدرتهم-2م-ب

حػػةف  ػػر  اخّبػػصر فػػت م مػػس  (1)( الطػػصس االن ػػؿ اال ػػنرة)كمػػص فػػت قّػػة 
ذا فةػه  الب طصمت اكصف مند   ربنة مػف الّػصلحةف  فااػو بةػنوـ طص ػص  فةػه م ػؿ اا 

فقػػصؿ ااحػػد . فمةقػػؿ كػػؿ ااحػػد مػػنكـ فػػت  ػػذا  ػػةوص  :  ػػنرة  فقػػصؿ  بػػا ةزةػػد الب ػػطصمت
ر بػػصلمنراؼ االنوػػت مػػف المنكػػر  ح ػػف مػػف  ػػذا الطػػصس  احػػىاة النمػػـ األمػػ: مػػنوـ

ػػػدؽ الػػػدما   دؽ مػػػف  ػػػذ  ال ػػػنرة  اقػػػصؿ ال ػػػصنت ....(  حمػػػ  مػػػف  ػػػذا الن ػػػؿ  ّا
اة ػػػّمر االخّبػػػصر لدربنػػػة الّػػػصلحةف كػػػؿ بح ػػػب ّأاةمػػػه امبمػػػغ مممػػػه   مػػػص نوصةػػػة 

 (.الب طصمت)الحبكة فّكاف مم  ةد البطؿ 
م:صؿاةممؼؽؿشفميفماظـفاؼةمأغفاموػماظؾطلمخيؿربمعنمم-3م-ب

كمػػص فػػت قّػػة بنػػض األّػػحصب حػػةف ّػػص  فػػت الّػػحراً فػػارد ممػػ  مػػةف مػػصً 
فقصلػػػت فػػػت الااحػػػة األخػػػر  فّػػػصة ال . فػػػدذا بوػػػص فّػػػصة  مةمػػػة  قػػػصؿ لوػػػص مػػػص   ممػػػؾ (2)

 ّػػمل  ف  كػػاف  صرةػػة لوػػص  فصلّتػػت ّػػاب إ ػػصّروص فمػػـ ةػػر    ااحػػة  ا فّػػصة فنمػػـ 
 .لنظر إلةوص فمـ ة د ص فت مكصنوص دؼ التّصة  فأمصد ا

مبـمم-4م-ب مؼؽون ماحلؾؽة موحل مذفودؼة، مواضعة ماالخؿؾار مؼؽون أن

م:تؾكماظواضعة(متػلري)

قّػػػة الب ػػػطصمت مػػػو ال ػػػصب الػػػذ  مػػػصت منػػػد )كمػػػص فػػػت قّػػػص ك ةػػػرة منػػػه 
حػػػػةف  ّػػػػر ال ػػػػصب ممػػػػ  امّقػػػػصد  فػػػػت  ف رؤةػػػػة اِّ ّغنػػػػت مػػػػف رؤةػػػػة  (3)( رؤةّػػػػه

 ف ة نمػػاا ال ػػػصب ةػػر  الب ػػطصمت ارآ  فنػػى  فػػت  ةوػػػة الب ػػطصمت  فكػػصف االخّبػػصر 
ػػه مقمابػػة ممػػ  كّتػػه  كػػصف مػػف نّة ػػة ذلػػؾ  ف ّػػنؽ  زرةبػػة ةخػػرج مػػف النوػػر افرّا
ال ػصب ا ػوؽ امػػصت   ػذ   ػػت الااقنػة المح ا ػة  لكػػف قةمّوػص الّأاةمةػػة ّكمػف فػػت 

 .ّدخؿ ال صرد بّأاةؿ مات التّ 
                                                        

، ص 26حبث قيس اجلنايب، رللة ادلورد، مج : ، ينظر(رلرد احلكايات)حكاىا القاضي الدامعاين يف -(1)
 .203/شطحات الصوفية : العدد الرابع، ينظر 019

 .022الشعراين، : الطبقات الكربى: ينظر-(2)
-

(3)
 .72/، مأخوذة عن القشَتية 204– 203/شطحات الصوفية  



- 063  -

 :د لتها* 
كبةػػػػر بػػػػةف رؤةػػػػة الّػػػػافت ( ّنػػػػصقض)نػػػػؿ فػػػػت اظةتػػػػة االخّبػػػػصر  ػػػػذ  ةكمػػػػف ف

لما ػػػاد  ارؤةّػػػه لذاّػػػه  افكػػػرة النػػػصس منػػػه  ابػػػةف الماقػػػؼ ا خػػػر  فا ػػػدت الننصةػػػة 
كبةػػػرة مػػػف الّػػػافت فػػػت ّ ػػػخةص  ػػػذا الّػػػراع الّنصقاػػػت الػػػذ  ةّػػػؿ إلػػػ  حػػػد 
االفّػػراؽ  حةصنػػص  االىاّتػػصؽ النػػصّي مػػف زااةػػة النظػػر الّػػت ةنظػػر مػػف خىلوػػص الّػػافت 

لتكػػرة االوةػػة  االّػػت ّخّمػػؼ مػػف نظػػر  ػػصور المّنبػػدةف  أل ػػؿ  ػػذا إلػػ  ال ػػرةنة اا
 .الراا  لمّااةل االّت ةر االّأاةؿ( ّدخؿ)كصف ال بد مف 

م:حلماالخؿؾارموتػلريه:ماظوزقػة.مج

حػةف ( رد فنػؿ البطػؿ)باظةتػة ( بػراب)ّم مت  ذ  الاظةتة   ا مص ةقصبموص مند 
اةنّّػر  فّ ػّغرؽ  ػذ  الاظةتػة منػد    ةّ مـ األداة ال حرةة اة ر  اةأخذ النىمة

االّػت مػف منػد ص ةػّـ ّقػػاةـ  (1)( 08)إلػ  اظةتػػة رقػـ ( 03)م ػصحة مػف اظةتػة رقػـ 
 خػػػر  اظػػػصوؼ ( 30)اا ػػػصًة امػػػادة البطػػػؿ ازاا ػػػه  ا ّّاة ػػػه ممكػػػص  فػػػت اظةتػػػة 

 (.كرةمصس)االّت ّقصبؿ االخّبصر الّم ةد  مند . براب
بوػػص الػػراا  الّػػافت ك ةػػرا   ّػػـ بمػػنوي  ك ػػر  بتنػػؿ الرؤةػػة االخّزالةػػة الّػػت منػػ 

مػف اظةتػػة ّحػػت إطػػصر ااحػد ال ةخػػرج فػػت م رةػػصت الّتكةػر النقمػػت مػػف حػػداد ّمػػؾ 
الاظصوؼ المّنددة فصلتنؿ ة ػّا ب رد التنػؿ  ااالنّّػصر االكتػصح ة ػّا ب المكصفػأة 

 ..... .ا كذا

 : غكالها* 
ص ةّاػػل دار الػػراا   ػػذ  الاظةتػػة ّػػّحكـ بخػػااّةـ القّػػص االحكصةػػصت  امنػػد 

اا وػػػة النظػػػر فػػػت ّأاةػػػؿ قةمػػػة الحكصةػػػػة  ر ػػػمص  لمحػػػدث مػػػف الخػػػصرج   ا الّت ػػػػةر 
المتظػت لمحػػدث بّػػةغة ّنمةمةػػة اااػػحة  ا ػػأممد إلػػ  النمػػصذج ذاّوػػص الّػػت ّنصالّوػػص 

 :الاظةتّصف ال صلتّصف
حؿ النقدة ةكاف بصكّ صؼ نماذج خمقػت  ممػ  فةحػصاؿ البطػؿ االّرقػصً 0– 0ج

حػةف ةكّ ػؼ ( قّة ال بمت االمػزةف االكتةػؼ)ةصز   كمص فت ممةه اا ّ
ال ػبمت إف المػػزةف  ك ػػر كرمػػص  منػػه  فةرمػت بصلخم ػػةف دةنػػصرا  فػػت د مػػة 

 .مص  مزؾ  حد إال  ذله اِّ مز ا ؿ: اةقاؿ
                                                        

(1)
 .59/جيا اخلرافة موروفولو : ينظر- 
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انّّػػػصر المننػػػ  الّػػػافت ممػػػ   مةػػػو المنػػػصنت الّت ػػػةرةة االّأاةمةػػػة  -2–ج 
  حػػةف ّحػػؿ النقػػدة (ال ػػنرةالطػػصس االن ػػؿ ا )كمػػص فػػت قّػػة : األخػػر 

ب ػػػؤالوـ ألبػػػت ةزةػػػد الب ػػػطصمت اقالػػػه فػػػت الطػػػصس االن ػػػؿ اال ػػػنرة  
 :فةقاؿ

المنرفػػػة فػػػت قمػػػاب النػػػصرفةف  ح ػػػف مػػػف الطػػػصس ارؤةػػػة المحبػػػةف ِّ ) 
 (  حم  مف الن ؿ اطرةؽ الّدؽ  دؽ مف  ذ  ال نرة

ّأاةػػؿ الرمػػز الػػذ  ةكّ ػػؼ فةػػه الّػػافت مػػص ة ػػص د  فػػت مةػػصف لػػةس  -3–ج 
فنبرت قّػة التّػصة ممػ  مػةف المػصً : إال خطصبص  إلوةص  ّ  د فت ّار

فت الّحراً  مػف بنػد رمػز   ػنأّت إلػ  داللّػه بنػد قمةػؿ  الػذ  ةوػـ 
ا ػّغؿ كمػت : ) نص  ا قالوص لمر ؿ بند  ف انك ؼ كذبه حةف قػصؿ لوػص

  فحػةف الّتّػت إلػ  المااػو الػذ    ػصرت إلةػه ممػ   نػه ما ػػادة (بػؾ
منوص  انك ػؼ كذبػه فقصلػت  مػص  ح ػف الّػدؽ ا قػبل  فةه  صرةة   مؿ

 ػـ ةػأّت ( زممت  ف الكؿ م غاؿ بت ا نت ّمّتت إل  زةػر )الكذب  
نّوػػت الحكصةػػة بّػػدمة الّتػػت : ّػػات الػػراا  فةكمػػؿ رااةػػة الحػػدث ّا

 (.الر ؿ فمـ ةر  حدا  
الّت ػػػةر المتظػػػت لمحػػػػدث ةقػػػـا مقػػػػصـ إنوػػػصً الحبكػػػة  كمػػػػص فػػػت قّػػػػة  -4 -ج

كةػؼ ةػر  : )صت مند رؤةة الب طصمت  فقد  وؿ األخةػرال صب الذ  م
ننػػػـ  كػػػصف ةػػػر  اِّ ممػػػ  قػػػدر : اِّ  اال ةمػػػات اةػػػراؾ اةمػػػات؟ فقػػػصؿ

 (.حصله فممص نظر إلت  ر   اِّ مم  قدر حصلت  فمـ ة بت فمصت

 :د لتها* 
ةّركػػػز  وػػػد الػػػراا  الّػػػافت فػػػت حػػػؿ الحبكػػػة  ممػػػ   ػػػدؼ ةاظػػػؼ فةػػػه  ػػػذ  

ال ػػػخاص فةػػػه لة ػػػت ( رمػػػز)فصلحكصةػػػة كموػػػص مبػػػصرة مػػػف  لخدمػػػة مذ بػػػه ( الحمػػػاؿ)
األحػػااؿ ( مراّػػب)مقّػػادة لػػذاّوص  ااألفنػػصؿ إ ػػصرةة  فتػػت قّػػة ال ػػبمت إ ػػصرة إلػػ  

ػؿ  إلػػ  ( المرةػد)االمقصمػصت الّػت ةّػػؿ إلةوػص الّػافت فػػت مراحػؿ  وػصد   فكممػػص ّا
إلػػػ  االرقػػػت  (1)حػػصؿ  ا مقػػػصـ فػػػدف  مػػة مػػػف  ػػػبقه إلةػػه ة ػػػب  ف ةتكػػػر فػػت ّ ػػػصاز  

بػػة  ممػػ  افػػت حكصةػػة  فصلرمزةػػة اااػػحة فػػت محصالػػة ( الطػػصس االن ػػؿ اال ػػنرة)مّر
النتػػصذ مػػف ظػػاا ر األ ػػةصً إلػػ  مػػص ّخمقػػه مػػف انطبصمػػصت ذ نةػػة اانتّصحػػصت مقمةػػة  

                                                        
(1)

 .65الرسالة القشَتية، باب احلال وادلقام، : ينظر- 
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فى ّبق   ذ  األ ةصً ال ى ػة لوػص مػف مصدةّوػص إال اال ػـ  فّخػرج إلػ  . امدارج خمقةة
ااامكصنػػصت النت ػػصنةة االنقةدةػػة الّػػت ّّ ػػـ   ػػنس إ ػػصر  ّ ػػّغؿ ممػػ  ّأاةػػؿ النقػػاؿ

إلػػػ  ( الطػػػصس االن ػػػؿ اال ػػػنرة)بصلن ػػػبةة فػػػت ّأاةىّوػػػص  حّػػػ  ّنّوػػػت  خةػػػرا  رمػػػاز 
 .بح ب ّأاةؿ الب طصمت( المنرفة االرؤةة اطرةؽ الّدؽ)

اةبػػػدا البنػػػد الرمػػػز  لقّػػػػة التّػػػصة فػػػت الّػػػحراً  دلػػػػةى  ماػػػصفص  ةر ػػػخ  ػػػػذ  
بػػصلمحباب  مػػر ّااردّػػه المّّػػافة اػػمف مقاالّوػػص ( كػػؿا ػػّغصؿ ال)الحقةقػػة  فقاػػةة 

نبػػ  لغػػة الحػػاار االخطػػصب الم ػػصنت (1)فػػت ااخػػىص امننػػ  الّّػػاؼ   ػػؤاؿ )  ّا
مف ك ؼ دالالت القّة افحاا ص ب كؿ ّّػرةحت مبص ػر اكص ػؼ  فةبػد  ( ا ااب

نػػاف الحكصةػػة  مصلةػػص  افنةػػص   اةنّوػػت بوػػص ّنمةمةػػة امظةػػة إر ػػصدةة  ال ّّػػرؾ م ػػصال  لظ
 ػػػت  ممػػػ  مػػػف –كمػػػص ةّخةموػػػص  ػػػا –القػػػصرئ  ا ال ػػػصمو اذلػػػؾ ألف منرفػػػة الّػػػافت 

م ّا     منرفة  خر  فوا ة ّغؿ بنمـ البصطف االحقةقػة االنػصس ّتقػه ممػـ الظػص ر 
 .اال رةنة

مأمناطماظوزائفميفماظؼصصماملوضوسي

ّافر  ذا النمط مف القّص الّافت مم   ممة اظصوؼ ة ػّرؾ فػت بناػوص 
ا ػػد بنػػض اااػػصفصت فػػت الاظػػصوؼ بحكػػـ اخػػّىؼ النػػاع –الػػذاّت  مػػو القّػػص ّا

 :االودؼ مف القّة  نمحظ فت  ذا الماف مف القّص  ممة مىمل
ف كػػػصف األزمػػػب -0  ف القّػػػص المااػػػامت مّتػػػصات فػػػت طػػػاؿ القّػػػص اا 

  األمػػر الػػذ  ة ػػمل اة ػػوؿ الطرةػػؽ  مػػصـ دخػػاؿ اظػػصوؼ (الطػػاؿ)فةوػػص 
 . ردةة  خر 

القّػص إلػ  البنػد األخىقػت الّ رةػد  النػصـ الػذ  ةرقػ   ّّرتو داللػة  ػذ -2
ػػتصّوص ا لاانوػػص  ف مػػة مراةػػصت مػػف الونػػد  إلػػ  اان ػػصنةة بكػػؿ   نص ػػوص ّا
االّةف ابىد إةػراف ازةر ػص   مػص قّػص الحةػااف االطةػر  مػر بػه حص ػة 

 .لدرا ة م ّقمة اافةة  ّّرقت إل  البند التم تت االرمز  لوذ  القّص
أاةمػػػػه فػػػػت حػػػػداد الرقنػػػػة الم ػػػػصنةة الّػػػػت ةنقموػػػػص لنػػػػص راا  ا ّمػػػػصع الرمػػػػ-3 ز ّا

إال اقػػد انبػػر  الػػػراا  –فػػى نغػػصدر قّػػة منػػد آخػػر حػػدث فةوػػص . القّػػة
 .لةت ر اةاال اةتؾ الرماز الّت ّافرت ممةوص القّة

                                                        
(1)

 .251/، وادلعرفة الصوفية 50– 51/ادلواقف وادلخاطبات : نفسو، باب احملبة، وينظر: ينظر- 



- 066  -

فصلقّػػػػة  نػػػػص ّ ػػػػمؿ ممػػػػ   ّػػػػؿ ازةػػػػصدة  األّػػػػؿ  ػػػػا الحػػػػدث  ا األحػػػػداث 
الػػت حّػػ  خصّمػػة القّػػة احػػؿ حبكّوػػص   ػػـ المراةػػة بػػدًا  فػػت اال ػػّوىؿ لمااػػو األ
ممػػص قػػد ّنصالػػه التّػػؿ األاؿ فػػت مااػػامة –ةػأّت بنػػد ذلػػؾ  حػػدةث الػػراا  المت ػػر 

 .-الراا  االمرا  له 

 :األنماط الوظائ ية
ظوػػرت  ػػذ  الاظةتػػة ب ػػكؿ طػػصغ فػػت القّػػص المااػػامت : اظةتػػة النػػأ -0

القّػػػص الخرافةػػػة ا كػػذا ةنكػػػس ّاافػػؽ  ػػػذا النػػػاع مػػف القّػػػص  ا  ػػػبوه بنمػػصذج 
الّػػت ا ػػّخدموص بػػراب فػػت ّحمةمػػه الاظػػصوتت  ا ػػت  الػػ  الاظػػصوؼ افصّحػػة حركةػػة 

 األحداث فت الحكصةة

 : غكالها* 
إخػػػااف )ركػػػاب البحػػػر لغصةػػػة مخّمتػػػة مػػػف حكصةػػػة إلػػػ  حكصةػػػة فممػػػص راا  - -0
:   قّػػػػة مدةنػػػػة فصاػػػػمة ّبػػػػد  بػػػػذكر ننػػػػةـ حػػػػصلوـ(1)فػػػػت إحػػػػد  ر ػػػػصوموـ ( الّػػػػتص

   ػـ ..(ة الننـ  رخةة البصؿ  طةبة الوػااً  مذبػة الحةػصة  ح ػنة الّربػةمخّبة  ك ةر )
 ػػـ  ف طصوتػػة مػػف )... بنػػد ذلػػؾ ةػػّـ ّ ػػخةص  خّػػةة الحػػدث الػػروةس اممخّػػه 

  ػؿ ّمػػؾ المدةنػػة التصاػػمة  ركبػاا البحػػر فك ػػر بوػػـ المركػب  ارمػػ  بوػػـ المػػاج إلػػ  
 .(2).....(  زةرة  خر  فةوص  بؿ امر

حػػر منّػػرا    ص ػػةص  فػػت الرحمػػة  كمػػص فػػت قّػػة الر ػػؿ  ا  ف ةػػدخؿ الب-ب-0
كػػػصف ر ػػػؿ ا ّػػػصز فػػػت طرةػػػؽ كػػػصف ة ػػػمكه فػػػت نوػػػر  ػػػرار )اال ػػػمكة  

مػػف خػػىؿ  (3)......( ةنحػػدر مػػف  بػػؿ اممةػػه   ػػر ةنبػػر ممةػػه النػػصس
 .رحمّه  ذ  ةبّر  مكة اةحصاؿ اام صؾ بوص

ر ػػػػػىف اّػػػػػطحبص فػػػػػت بنػػػػػض األ ػػػػػتصر امػػػػػف ذلػػػػػؾ قّػػػػػة الم ا ػػػػػت -ج-0
اكػػصف الم ا ػػت راكبػػص  ممػػ  بغمػػة ممةوػػص كػػؿ مػػص ةحّػػصج إلةػػه )د   االةوػػا 

... م ػصفر  ػا ة ػةر مرفوػػص  االةوػاد  كػصف مص ػػةص  لػةس منػه زاد اال نتقػػة
(4). 

                                                        
(1)

 .37/ 4/رسائل إخوان الصفاء - 
(2)

 .38/ 4/نفسو - 
(3)

 .072/ 3/نفسو - 
(4)

 .318/ 0/رسائل إخوان الصفا - 
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فػت القّػص المااػامت  ػا مبػصرة مػػف ( النػأ ) ػكؿ آخػر لّمظوػرات -د-0
غةػر ( الااو األالت)ظوار الحدث القّّت مف  كاف  إلػ  حركػة ّا

ػػاؿ  مصمػػة مػػف النػػصس كػػصناا م ػػصفرةف  ( اظةتػػة النػػأ ) مػػف طرةػػؽ ّا
 ؤالً ةكاف لوـ البصع الكبةػر فػت ّطػار األحػداث احبكّوػص االبحػث مػف 

ا ا ممؾ بنػت ال ػصف فػت دار ( قّة بةرا ت الحكةـ: )م صؿ ذلؾ. الحؿ
مممكػػة مرةاػػة ّػػدم  مػػرداف فػػت  زةػػرة ةقػػصؿ لوػػص ّػػصزاف فػػت ا ػػط 

طةبػة الوػااً االّربػة فةوػص )ت البحر األّتر ممػص ةمػت خػط اال ػّااً  ا ػ
 نوػػػػػصر مذبػػػػػػة امةػػػػػػاف  صرةػػػػػػة  ا ػػػػػػت ك ةػػػػػػرة الرةػػػػػػؼ االمرافػػػػػػؽ افنػػػػػػاف 

بنػػد  ػػذا الننػػت األالػػت لحػػصؿ ال زةػػرة ا  موػػص ّبػػد   (1).......( األ ػػ صر
نمػػػص  الاظةتػػػة األالػػػ  االمومػػػة ا ػػػت لة ػػػت مغػػػصدرة  حػػػد  بنػػػصً ال زةػػػرة اا 

طرحػػػػت الرةػػػػصح   ػػػػـ  نػػػػه: )م ػػػػتً م ػػػػصفرةف إلةوػػػػص فةقػػػػاؿ راا  القّػػػػة
النصّػػتة فػػت اقػػت مػػف الزمػػصف مركبػػص  مػػف  ػػتف البحػػر إلػػ   ػػصحؿ ّمػػؾ 
ال زةرة  اكصف فةوص قػـا مػف الّ ػصر االّػنصع ا  ػؿ النمػـ ا ػصور  زنةػصً 
النػػصس  فخر ػػاا إلػػ  ّمػػؾ ال زةػػرة اطػػصفاا فةوػػص فا ػػدا ص ك ةػػرة األ ػػ صر 

 ...( االتااكه اال مصر
ةػػر  كرحمػػة الطةػػار فػػت طمػػب ال ػػتر لمبحػػث مػػف ممػػؾ فػػت قّػػص الط-  -0

ممؾ الطةار الذ  ة كف  بؿ قصؼ  فّبػد  رحمػة الطةػار فػت ( ال مةرغ )
  افػػت خػػىؿ  ػػذ  الرحمػػة ّنك ػػؼ (2)البحػػث مػػف ممكوػػص بقةػػصدة الود ػػد 

 .مزاةص ك ةرة ظص ر ص حةصة الطةر ا خىقوص  ابصطنوص إ صرات ّافةة

 :ود  تها* 
ةس بػػصألمر الة ػػةر النوػػاض بماازمػػه الحقةقػػة  ف البحػػث فػػت مااػػاع الداللػػة لػػ

اااحصطػػػػة بصنتّصحصّػػػػه  ب ػػػػبب احّةػػػػصج البصحػػػػث فةوػػػػص إلػػػػ  ما ػػػػامة منرفةػػػػة ةػػػػدرؾ 
انطىقص  منوص مر نةة الػنص  ا الّنبةػر  ا ا ػّخداـ المتػردة  الػذ   ّػننه  نػص   ػا 

ال ػػردةة ( الاظةتػػة)داللةػػة  اػػتً فةوػػص  صنبػػص  منو ةػػص  مومػػص   ذلػػؾ  ػػا  ف ( مقصربػػة)
                                                        

(1)
 .وما بعدىا– 084/فريد الدين العطار : منطق الطَت: ينظر- 

، وقد قدم فيها األستاذ زكي مبارك قراءة موضوعية ذلذه القصة تطرق فيها 214/ 2/إخوان الصفاء -(2)
وسيلة ( رسالة)إمنا ىي عنده ( قصة( )إىل األثر الفلسفي لليونان على إخوان الصفاء، وال يسميها

النثر الفٍت يف القرن الرابع : ينظر( عرض ادلسائل العلمية عن طريق القصص)صفاء يف اعتمدىا إخوان ال
/0 /270 –279. 
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ً  امّبصطةص  إنمص  ػت بنةػة فكرةػة قصمػت ممػ  منّػر مزاا ػة اػمنةة بػةف  لة ت إن ص
الػػػامت االىامػػػػت الخػػػػصص  ا ال منػػػػت  بمننػػػ   ف الداللػػػػة  ػػػػت ا ّحاػػػػصر  قصفػػػػة 
مّػػػر الػػػنص المحمػػػؿ  ألف الػػػنص خػػػرج مػػػف  ػػػةصقصت  ػػػذ  ال قصفػػػة ابّػػػأ ةر منوػػػص  

نبةرا  مف الماقؼ منوص  .ّا
صدرة فػػت بنػػد ص الىاامػػت النمةػػؽ إلػػ  حقةقػػة اال ػػتر االمغػػ( النػػأ )ّ ػػةر داللػػة 

كػاف األ ػةصً فػت الكػاف بػد ت  ػصكنة  ػـ ّحركػت ابتنػؿ  ػذ  الحركػة ّالػدت الرزبػة 
آدـ )فمنػػذ قّػػة الخمةقػػة األالػػ  مػػػو . فػػت الك ػػؼ امزاالػػة الحةػػصة ب ػػّ  ن ػػػصطصّوص

حّػػ  آخػػر إن ػػصف ممػػ  ا ػػه األرض  بػػد ت بػػااكةر المنرفػػة اان ػػصنةة لدةػػه ( احػػااً
  اظػػػؿ ةنػػػةش فػػػت دااخمػػػه (الحركػػػة)إلػػػ  ( ال ػػػكاف)بتنػػػؿ انّقصلػػػه مػػػف حصلػػػة  فنػػػؿ

( ممةػػػػه ال ػػػػىـ)  فحةػػػصة آدـ (1)النمةقػػػة حنػػػػةف إلػػػ  ذلػػػػؾ المصاػػػػت الوػػػصدئ ال صبػػػػت 
الحقةقةة مو حااً لـ ّبد  بنزالومص مف ال نة إل  األرض  الّػت  ػت م ػرح الّػراع 

 .صج حركة اانّقصؿاالرزبصت االحص صت اا  صـ  كؿ  ذ  األ ةصً  ت نّ
ممػ  ذلػؾ  ػػؿ نقػاؿ إف اظةتػة النػػأ  الّػت ّم مػت فػػت القّػص الّػافت  ػػت 

ّنبةػػرا  مػػف حص ػػة إن ػػصنةة ا ّ ػػنر ص  (2)ّنبةػػر مػػف فكػػرة مصر ػػوص الىامػػت ال منػػت 
 ... اان صف األاؿ اا خر؟

 ػػذا  مػػر  األمػػر ا خػػر الػػذ   ر   نػػه  فاػػ  إلػػ   ػػذ  األنظمػػة الاظةتةػػة فػػت 
   نػؿ ا ّمػصـ الػراا  قمةػؿ (القّّػت)ممػ  ( الحكػصوت)صف الطػصبو القص   ػا طغةػ

الّػت مػف  ػأنوص  نػؿ الم ػصفة التصّػمة .. الننصةة بصألمار الّموةدةة االحذلقة المتظةػة
ماوؼ المرا  له لمنرفػة  ةمػة الحكصةػة احبكّوػص األ ػصس  ّطػاؿ فةػؤد   بةف الراا  ّا

فحػػػةف دانػػػت  ػػػذ  . وذلػػػؾ إلػػػ  فّػػػار امػػػىؿ ااػػػنؼ انّػػػراؼ ال ػػػصمو لمػػػص ة ػػػم
                                                        

حُت تبحث يف ادلتشابو يف ( علم األناسة)البحث يف ىذه ادلفردة تغنيو ادلباحث النفسية واألنثروبولوجية -(1)
الكتاب الثاين / طراد الكبيسي  :أفكار بٍت البشر يف سلتلف األزمان واحلضارات، ينظر كتاب ادلنزالت

 .والثالث
وردت فكرة الالشعور اجلمعي عند يونج حُت رأى ذلك التشابو يف مظاىر التفكَت بُت اإلنسان األوريب -(2)

بعقليتو احلديثة مع البدائي بأساطَته وقصصو وىواجسو فتكونت رواسب لتجارب األجيال يف ال وعي 
ترمجة : روين غينون/لغة الطَت : فرويد: /ينظر/ل اليت سبقتو اإلنسان من احليوات السابقة لألجيا

لغة )، عرض إىل مسألة 96ص / 0982 9ع/فاطمة عصام صربي رللة الًتاث العريب : وتقدًن
: بُت ادلسلمُت والالتُت واذلنود، من ناحية تأويلها وعالقة مفاىيمها بالدين والفلكلور، ينظر( الطَت

: مسَت علي، ومقدمة يف األنثروبولوجيا االجتماعية، تر: تر: ة من العلماءاإلنسان ورموزه، يونج ومجاع
 :وينظر. شاكر مصطفى

Lexicon universl Encyclopedia, new york, 11. 467 –468.  
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( اخّػػزاؿ)الحكصةػػصت ممػػ   ػػكؿ قّػػص مكّابػػة إنمػػص دانػػت كمػػص حكةػػت لوػػذا حػػدث 
الػذ  كػصف  ػمة ممةػزة فػت –( الااو األالت) ا فقرة ( اال ّوىؿ)ااال فت مقطو 

ا ػػػػذا زةػػػػر مػػػص ن ػػػػد  فػػػت التػػػػف الرااوػػػػت –مبحػػػث اال ػػػػّوىؿ فػػػت التّػػػػؿ ال ػػػصبؽ 
ه األ ػػمابةة  اذكػػصً  الممةػػز فػػت االقّّػػت الحػػدةث حػػةف ة ػػّنرض الكصّػػب برامّػػ

ّخةػػػر الزااةػػػة الّػػػت ّاػػػتً  بنصد ػػػص فػػػت م ػػػرح األحػػػداث  ا بػػػؤرة الػػػزمف  ا  نمػػػصط 
 .(1) خّةصّه 

النػػؿ مااػػامةة  ػػذا القّػػص امتصرقػػة الػػراا  لمراةػػة   نػػؿ الّركةػػز ةنّػػب 
ػاؿ المننػ  المرمػز إلةػه   مم  طصبنوص الرمز  الذ  ةّ صرع نبض  حدا ه لوػدؼ ّا

فػصلحكت إنمػص ةبػد  منػدمص ةن ػأ فنػؿ مّغةػر ّقػـا ممػ    ص ػه . المرا  لوػـإل  طبقة 
ا ػّ صبصت مخّمتػػة ّّػػؿ بصلحػػدث حػػد األزمػػة  ػػـ ّبػػد  رحمػػة البحػػث مػػف الحػػؿ نػػزاال  

ّبػػد  كمػػػص ّنّوػػت لّنػػػاد حصلػػة ال ػػػكاف االراػػػص )ّتصقمػػت األزمػػػة ّػػنادا   فوػػػت دارة 
طمةف الحص صت اال نصدة لداومة  .ّا

 :وظي ة ا ختبار-2
ةػػػافر ( النػػػأ )ّنبنػػػت  ػػػذ  الاظةتػػػة ممػػػ    ػػػصس الاظةتػػػة ال ػػػصبقة  بمننػػػ   ف 

منصخص  لّ كؿ اظةتة االخّبػصر الّػت ّاػـ كػؿ ّطػارات الحػدث الحكػصوت حّػ  ةّػؿ 
ّبدا   كصلوص فت القّص المااػامت مخّمتػة فػت مظص ر ػص . إل  األزمة  ا الحبكة

 :اكةتةصّوص  لكنوص مّ صبوة فت داللّوص  ااأل كصؿ  ت
فػػت قّػػة المدةنػػة التصاػػمة  ةنمػػا االخّبػػصر حػػةف ااػػو بنػػض   ػػؿ ّمػػؾ - -2

المدةنػة فػػت اخّبػػصر م ػػةر بنػػد انك ػصر مػػركبوـ انزالػػه فػػت  زةػػرة امػػرة 
الػػػخ ااكّ ػػػتاا  ف   ػػػؿ ّمػػػؾ ال زةػػػرة ...... (2)كػػػدرة المةػػػص  نػػػزرة ال مػػػصر 

قػردة بنػد أل  ّنػصةش  ػؤالً مػػو الااػو ال دةػد فػأكماا مػف  ػػذ  األرض 
نصة ػػاا مػػو  ػػكصنوص مػػف القػػردة حّػػ  طػػصب لوػػـ القةػػصـ ا ػػر  باا مصً ػػص ّا
 .فةوص

فػػػت قّػػػة الر ػػػؿ اال ػػػمكة  حػػػدث االخّبػػػصر فػػػت ا ػػػّوصً الر ػػػؿ ّمػػػؾ -ب-2
اكػصف الحصوػؿ داف ذلػػؾ . ال ػمكة الكبةػرة ارزبّػه النصرمػة فػػت اّػطةصد ص

                                                        
(1)

مدخل إىل نظرية القصة  36/، والنص الروائي 07– 06/، صنعة الرواية 53/ينظر يف نظرية الرواية - 
/20. 

(2)
 .38/ 4/فاء إخوان الص- 
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 ػػا المػػصً ال ػػرار  ابػػرزـ ذلػػؾ قتػػز إلػػ  المػػصً ا م ػػؾ بصل ػػمكة ا رةػػصف 
 .ّد ا ا من غؿ بصل مكةالمصً ة 

كػػصف االخّبػػػصر الػػػذ  اقػػو فةػػػه الم ا ػػػت االةوػػاد   ػػػا  ف لكػػػؿ منومػػػص  -ج-3
مػػذ بص  مخّمتػػص  ةتّػػرض بّػػػصحبه  ف ةم ػػؾ بػػه اةّم ػػػؿ فػػت قالػػه افنمػػػه 
ذا مػص ظمػـ  فصلم ا ت ةؤمف بحب الخةػر لػػه المنػصس اال ةظمػـ خّػمه اا 

ه  مػر  مػص فوا ةكؿ خّمه اله مػصدؿ فصاػؿ حكػةـ ممػةـ ال ةختػ  ممةػ
الةواد  فكصف مذ بػه حػب الخةػر لنت ػه اا  ػدار دـ كػؿ مخػصلؼ لػه  اال 

مػػف  نػص كػصف ممػػ  اال نػةف إ بػػصت . ةػؤمف بصلرحمػة  ا ال ػػتقة  ا المنانػة
 :ّدؽ امّقصد مص فت حصلّةف

 .احّةصج الةواد  لمم ا ت  فكصف الم ا ت فت امّحصف المّقصد : األال 
واد   فكصف ممػ  الةوػاد   ف ةطبػؽ مػص حةف احّصج الم ا ت الة: اال صنةة

 .ةؤمف به
حػةف ا ػّاطف  ػكصف ال ػتةنة الغرفػة ( بةرا ػت الحكػةـ)بد  اخّبػصر قّػة -د-2

فت  زةرة ّصزاف ابػدًاا ةّنراػاف لمبوػصوـ ااألننػصـ بصلّػةد ااألحمػصؿ 
 .االمطصردة  فذ ب الحةااف إل  ممؾ ال ف بةرا ت ّ كا إلةه  مر ص

ػػاؿ إلػػ  ممػػؾ فػػت قّػػص الطةػػر كػػصف ا-  -3 الخّبػػصر الموػػـ  ػػا كةتةػػة الّا
ػػػاؿ إلػػػ  القمػػػر ممػػػ  ظوػػػر )الطةػػػار الكصمػػػؿ فوػػػذ  الرحمػػػة ّ ػػػبه  الّا

مكػصف (1)(  مكة   لكف برزـ ذلؾ كصف  مػة مىمػصت ّػدؿ ممػ  ا ػاد  اا 
اؿ إلةه كصلرة ة م ى    .الّا

 :وظي ة الح -3
ة  ممػػ  در ػػصت الحبكػػ–فػػت  قّػػ  ّطػػار  ػػرد  لوػػص –ّم ػػؿ اظةتػػة االخّبػػصر 

القّّػػػةة حػػػةف ةّنػػػصم  الحػػػدث اةّتػػػصقـ حّػػػ  ّّػػػبل الحص ػػػة إلػػػ  الحػػػؿ اػػػرارة 
 .الزمة االحؿ فت القّص الّافت  حقةقة ةز   لّحقةؽ زصةّةف

االنّوػػصً إلػػ  ّمػػصـ التكػػرة الّػػت ال بػػد  ف ّ ػػةر إلػػ  خصّمػػة ّ ػػةر إلػػ  : األالػػ 
 .نوصةة منطقةة  ا ال منطقةة أل داؼ منةنة ةقّد ص الراا 

 ػت األمػـ   ف نوصةػة القّػة الّػافةة مقّرنػة فػت األمػـ األزمػب بتػؾ ا : ال صنةػة
                                                        

(1)
 .086/منطق الطَت - 
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رمػػاز الحكصةػػة  اانّقػػصؿ ّػػات الػػراا  النمػػةـ مػػف ممصر ػػة دار رااةػػة 
 حداث الحكصةة ا ا متصرؽ لوص  إلػ  ممصر ػة دار متكػؾ رمػاز الػنص 

 .الحكصوت فةّا ه بمغة خطصبةة مبص رة لةنمـ الودؼ مف الحكصةة
ل  القّص الّت اخّةرت نماذ ػص  ّطبةقةػص  لوػذا المبحػث الّتّةؿ ذلؾ  نناد إ

فتػػػت قّػػػص المدةنػػػة : النّم ػػػؿ حاػػػار ّمػػػؾ الغػػػصةّةف فػػػت القّػػػص المااػػػامت
التصامة  ّبدا باادر الحؿ مو ال أـ مف الحةصة مػو الحةاانػصت االرزبػة فػت المغػصدرة  

ابمػػد    ةرا ػػص  حػػد البحػػصرة فػػت منصمػػه كأنػػه مػػصد إلػػ    مػػه( رؤةػػص)بػػد ت ال ػػرارة مػػو 
فقػػص رؤةػػص  ألّػػحصبه ارزػػبوـ فػػت النػػادة إلػػ  بمػػد ـ ابػػدًاا بّػػنصمة  ػػتةنة اكػػصف 
النػػصوؽ  مػػصـ ال ػػتر م ػػتً طػػصور ةخطػػؼ  حػػد البحػػصرة اةمقةػػه ممػػ   ػػطل دار  فػػت 

ا   بنػػد ... بمػػد  ابقػػت البحػػصرة فػػت مكػػصنوـ ةبكػػاف فػػت ّػػصحبوـ اةظنػػاف  نػػه لقػػت  ػػًا
 كػػػذا : )تكػػػؾ ل ػػػترات الػػػنص فةقػػػاؿالم/ ػػػذ  النوصةػػػة لمقّػػػة ةبػػػرز ّػػػات الػػػراا  

ةنبغػػػت  ف ةكػػػاف امّقػػػصد إخػػػااف الّػػػتصً فػػػةمف قػػػد  ػػػبقّه المنةػػػة قبػػػؿ ّػػػصحبه  ألف 
.....( الػػدنةص ّ ػػبه ال زةػػرة ا  موػػص ة ػػبواف القػػردة  ام ػػؿ المػػات كم ػػؿ ذلػػؾ الطػػصور

(1). 
بػػػػدا الحػػػؿ مأ ػػػػصاةص  حػػػػةف ا ػػػػّغؿ الر ػػػػؿ مػػػػف ( الر ػػػػؿ اال ػػػػمكة)افػػػت قّػػػػة 
بصل ػمكة لػوى ّتمػت منػه  حّػ  حػدر  المػصً فغػصص ّحػت األرض  ال بصحة بصام صؾ

فأّػػص  مػػصمر النوػػر اطمػػب إلةػػه  ف ةّػػرؾ ال ػػمكة اةن ػػا فػػرفض الر ػػؿ  فااػػو ةػػد  
فػػدذا ّتكػػرت ةػػص )منػػد ذلػػؾ انّوػػت القّػػة اةػػأّت ّػػات الػػراا  . ممػػ  ر  ػػه فغرقػػه

 .(2)...(  خت فت م ؿ  ذ  اا صرات ااألم صؿ
ةكػػػػاف الحػػػػؿ مػػػػو  بػػػػصت الم ا ػػػػت ممػػػػ  ( د الم ا ػػػػت االةوػػػػا )افػػػػت قّػػػػة 

ػػمه إلػػ    مػػه افػػت  ػػذا األمػػر . امّقػػصد  حػػةف رحػػـ الةوػػاد  ا ركبػػه ممػػ  الدابػػة ا ّا
انّّصر لدةف الم ا ةة  كمص ةّال ممػ  الػرزـ مػف  ف القّػة ّمػس  صنبػص   خىقةػص  
إن ػػصنةص  مصمػػص  ال ّخّمػػؼ ممةػػه األدةػػصف  مةنوػػص  ػػمصاةة كصنػػت  ـ  راػػةة ااألخػػىؽ 

مػػػؾ م ػػػألة ن ػػػبةة ال ةّػػػل إطىقوػػػص ممػػػ   ػػػنس مػػػف إمػػػ ص مطبامػػػة  ا مكّ ػػػبة  ّا
 .النصس  ا مّدةنت دةف منةف

ة ػػػّمو الحكػػػةـ ألقػػػااؿ ال ػػػصكةف اكػػػذلؾ ة ػػػمو ( بةرا ػػػت الحكػػػةـ)افػػػت قّػػػة 
اكػػػصف القػػػاؿ ممػػػ   ػػػكؿ خطبػػػة ةخطبوػػػص . لػػػرداد اان ػػػت الػػػذ  ا ػػػّنبد الحةاانػػػصت

                                                        
(1)

 .41/ 4/إخوان الصفاء - 
(2)

 .073/ 3/نفسو - 
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ابػد ت بػػاادر ..  ػـ ّػػى  الحمػصر اال ػػار (البغػؿ)اان ػت اكػذلؾ نػػصب مػف الحةاانػػصت 
الحػػػؿ بصلم ػػػصارة بػػػةف الحكػػػةـ اازةػػػر   فطرحػػػت مػػػدة مقّرحػػػصت كػػػصف  خر ػػػص الماافقػػػة 
ممػػػ  المّػػػصلحة بػػػةف اان ػػػصف االحةػػػااف لكػػػت ال ّّنػػػرض ال ػػػف لمخػػػصطر مػػػف ق بػػػؿ 

 .اان صف إف  ت  ومصنت الحةاانصت ممةه
 مػػػص قّػػػة .    ال ػػػدةدافػػػت  ػػػذا الحػػػؿ ّتاػػػةؿ لمنطػػػؽ الحكمػػػة االّنقػػػؿ االػػػر 

  فممػػص ةظوػػر مػػف خػػىؿ الحكصةػػصت  ف (ال ػةمرغ)ارحمػػة بح وػػص مػػف ( منطػؽ الطةػػر)
الػػػراا  امّمػػػد طرةقػػػة المااقػػػؼ فكػػػؿ  خّػػػةة ّحػػػدد ماقتوػػػص فػػػت ال ػػػةمرغ ااػػػرارة 
البحث منه  ابةف الراا  ان غصؿ الطةار فت  ذ  المومة النظةمػة ا ػت البحػث مػف 

ػػصؼ الّػػ ت ّنبػػث فػػت الحكصةػػصت ا مػػذار الطةػػار اةظوػػر ال ػػةمرغ  امػػف خػػىؿ األّا
ػاؿ إلةػه زصةػة ( ال ةمرغ) ف المقّاد بػ   ا اِّ ّنػصل   ااػرارة البحػث منػه االّا

فةّػػته بأنػػه ال  ػبةه لػػه  ا ػا احػػد  ال ػػدةر . كػؿ الكصونػػصت  فمنرفّػه   ػػصس مبصدّػه
ّػػػػاال   مػػػػذار الطةػػػػار مػػػػف مػػػػدـ...... (1)بصلممػػػػؾ   فنصلػػػػه نصفػػػػذة فػػػػت النػػػػصلمةف   ّا

إمكصنةّوص لمذ صب إلةػه  فةخبػر ـ الود ػد  ف ال ػةمرغ ال ةاػمه مكػصف إنمػص مكصنػه فػت 
 .(2)القمب اممةوـ  مةنص  النظر فت قمابوـ لةراا ال ةمرغ 

ةننطػػػؼ ( حكصةػػة)افػػت نوصةػػة كػػػؿ ماقػػؼ مػػػف المااقػػؼ الّػػػت ة ػػمةوص المؤلػػػؼ 
لرمز  نػػص فػػص. المػػرا  لػػه بمو ػػة خطصبةػػة مبص ػػرة ّااػػل المقصّػػد( لةخصطػػب)الػػراا  

ال ةّرؾ لّأاةؿ ال صمو  ا القصرئ ا  د ال بب فت ذلػؾ مصوػدا  إلػ  دقػة التكػرة الدةنةػة 
 ػػػػذا فاػػػى  مػػػف ّا ةػػػه المػػػرا  لػػػه إلػػػػ  . اح ص ػػػةة ّنصالوػػػص االػػػّكمـ بوػػػص  ا منوػػػص

 .المغز  الّافت مف الحكصةصت الرمزةة الّت ّحّمؿ  ك ر مف قراًة ّأاةمةة
 اال ّر صمت  نمصط الاظصوؼ فت القّص الّافت

ػػةة الّػػت ةمّػػصز بوػػص  ػػذا الػػنمط مػػف القّػػص الّػػافت  الػػذ   نظػػرا  لمخّّا
ةّنػػصاؿ قّػػص الػػرؤ  االمنصمػػصت الّػػت حتظّوػػص المؤلتػػصت االمّػػنتصت الّػػت حكػػػت 

لػػذا كػػصف لزامػػص   ف نػػدقؽ –مػػف الّػػافةة امػػف مظػػص ر حةػػصّوـ ا ػػماكوـ اقّّػػوـ 
ف خػىؿ مػػص ا ػو ال وػػد فصلػذ  ظوػػر مػ. فػت نمطوػص  ػػـ ا ػّخىص م صلوػص الاظػػصوتت

االطػػىع ممةػػه مػػػف قّػػص الػػػرؤ  االمنصمػػصت   ف قّػػص الرؤةػػػص نامػػصف مركز مػػػص 
 :األ صس  ا الّافت

                                                        
(1)

 .097/منطق الطَت : ينظر- 
(2)

 .202/منطق الطَت - 
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 .ناع ةكاف فةه الّافت ذاّه  ا الراوت االراا   فت خىؿ مدة حةصّه -0
نػػػػاع ةكػػػػاف فةػػػػه الّػػػػافت مااػػػػاع رؤةػػػػص ل ػػػػخص آخػػػػر ةػػػػرا  الرؤةػػػػص   -2

 .االّافت فةوص مّاف 
ة بنةػػػة اظصوتةػػة ممةػػزة لمنػػػامةف ّك ػػؼ  صنبػػص  داللةػػػص  نت ػػةص  إ ػػػصرةص  االحقةقػػة  مػػ

 . مومص  
منػػػد المّّػػػافة فوػػػا ةػػػر  مػػػص ال ( الكرامػػػة)ةػػػدخؿ النػػػاع األاؿ اػػػمف متوػػػـا  

 مػػػػػص النػػػػػاع ال ػػػػػصنت ا ػػػػػا األك ػػػػػر ةػػػػػرا  ممػػػػػ  ل ػػػػػصف المنصّػػػػػرةف . (1)ةػػػػػر  زةػػػػػر  
 .لممّّاؼ  ا مف ّى مّر  لكف ّ قتاا مم  مذ به اطرةقّه

ةظور فت  ذا الناع مف الرؤ  طغةػصف اااػل أل ػماب الحػاار  القػاؿ اال ػؤاؿ 
ةػػأّت بنػػد  الػػرد اال ػػااب  حّػػ   ف بنػػض  ػػذ  القّػػص لػػةس  ػػا  حػػاارا  ة ػػّمؿ 
مم  قصؿ اقمت االموـ فػت  ػذا الػنمط القّّػت  إنػه ةّ مػ  فةػه األنمػصط الاظصوتةػة 

ةة  ػذا المػاف مػ ف القّػص الػذ  ةكػاف ال ى ة المومة  اب كؿ ةّنص ب مو خّّا
– حدا ه فت مصلـ الغةب   ا  ا النصفذة الّت ّ ػرع لػبنض النػصس لمنظػر ( م رح)_

فت مػصلـ محػـر ممػ   ػصور النػصس  ممةػه فػدف ممػ   ػذ  القّػص مقػدارا  مػف –قمةى  
 .اال  واد مم  رؤةّه  ذ ( راوةوص)الّحتظ لكاف مّداقةّوص مقّرنة بااانوص 

بحث  ذ  الظص رة فػت القّػص الّػافت ال مػف  مف  ذ  الزااةة    د ارارة
نصحةػػة ّػػدؽ اقاموػػص  ـ مدمػػه األمػػر الػػذ   ػػغؿ بػػصؿ ابػػف ال ػػاز  ك ةػػرا  فػػت كّصبػػه 

الػػذ  م مػػت ماػػصمةف  ػػذ   (2)  بػػؿ ةا ػػه النظػػر إلػػ  البنػػد النت ػػت (ّمبػػةس إبمػػةس)
القّػػص االػػرؤ   ّػػاّره اا ػػقصطةة الّػػت ةحمموػػص الّػػافت مخصافػػه  ااحّمصالّػػه  

  اخ ػػػةّه  اقمقػػػه ممػػػ  ّػػػحة مذ بػػػه اال  ػػػةمص  ف المػػػذ ب الّػػػافت اا ػػػه اآمصلػػػه
منصراػػػة حػػػصدة ام ػػػّمرة مػػػف لػػػدف   ػػػؿ الظػػػص ر مػػػف النممػػػصً اكػػػذلؾ  ص ػػػة القػػػـا 

 .فاى  مف النصمة
 :ّ م  الم صؿ الاظصوتت فت الرؤ  االمنصمصت الّافةة فت المىمل ا ّةة

لنصمػػػة لم خّػػػةة  ا الػػػذ  ةبػػػةف الوةوػػػة ا( الااػػػو األالػػػت) ّػػػصب مقطػػػو -0

                                                        
(1)

وىذه ادلسألة فيها خالف بُت مؤيد ومعارض، فبُت من يرى أهنا ىبة ربانية وبُت من يراىا من زبليط - 
، والكرامة الصوفية، واألسطورة 377/، وتلبيس إبليس 058/ القشَتية: الشيطان ووساوسو، ينظر

 ..، وظائف الكرامة005/واحللم 
(2)

 .002/التحليل النفسي للذات العربية : ينظر- 



- 074  -

المكػػصف  ا الزمػػصف  ا الحصلػػة اال ّمصمةػػة ل ػػخاص الحػػدث  ّرا ػػو كبةػػر 
را  )فػػػػػػػت القّػػػػػػػص الّػػػػػػػافت اال ػػػػػػػّر صمت  فكػػػػػػػصف ةكّتػػػػػػػت بنبػػػػػػػصرة 

اةػذكر بنػد ص ا ػمص  منةنػص  ....( ر ةت فت مص ةػر  النػصوـ  ف) ا ....( فىف
( )ـ امنوادا  مند  موار الم ػممةف اخصّػّوـ بػدًا  مػف الر ػاؿ الكػرة

ااألنبةػػػصً ااألالةػػػصً حّػػػ  آخػػػر المّّػػػافة الػػػذةف ةنصّػػػراف زمػػػف الراوػػػت 
 الراا /

 ػػػذا الّرا ػػػو فػػػت ذكػػػر الااػػػو األالػػػت  ةػػػدؿ ممػػػ  حقةقػػػة مومػػػة ّّّػػػؿ  
ػػػػةة قّػػػػص الرؤةػػػػص  اذلػػػػؾ  ػػػػا  ف م ػػػػرح األحػػػػداث م وػػػػاؿ  بخّّا
امتػػردات القّػػة مغةبػػة  مر انػػة بصلرؤةػػص ذاّوػػص  فصلرؤةػػص  ػػت الّػػت ّر ػػـ 

دات الحػػػدث اال خّػػػةة االمكػػػصف االزمػػػصف  فقػػػط ةحػػػدث فػػػت  مةػػػو متػػػر 
بنض مف القّص  ف ةبةف مف  ممػة اال ػّوىؿ األالػ   ف  خّػةصت 
مػػػص رؤ  فػػػت المنػػػصـ مااػػػحص   ف الرؤةػػػص حػػػد ت ا ػػػا حػػػت ةػػػرزؽ  ـ بنػػػد 
ممصّػه مػػدا ذلػػؾ فػػدف القػػص ةبص ػػر الرؤةػػص لتنػػؿ متػػراض كمػػص  ف حػػداث 

 . ذا الرؤةص  مرا  مترااص  ازةر إراد 
لوػػػص حاػػػار خػػػصص فػػػت  ػػػذ  القّػػػص  اذلػػػؾ ألف مممةػػػة : اظةتػػػة النػػػأ -2

فت حد ذاّوص  انّقػصؿ ال صنػب الراحػصنت فػت اان ػصف ( رحمة) ت ( الرؤةص)
لػاال  ػذ  الرحمػة الراحةػة لمػص ... إل  مصلـ الغةب اال مصاات اال نة االنصر

نّ ػت  ةػػة رؤةػص لػػذا كػػصف  ػذا األمػػر لػه   مةػػة كبةػػرة ممػ   مةػػو قّػػص 
 .لرؤ  االمنصمصتا

ا ػػت ّم ػػؿ ماقنػػص  مومػػص  فػػت  ػػةر قّػػص الرؤةػػص  ألنوػػص : اظةتػػة االخّبػػصر-3
منوص ّّ م   ةمة الحكصةة اال صنب المقمؽ فػت  ػةرة ذلػؾ الّّػاؼ الراوػت 
لنت ػه   ا المروػت لػه مػػف قبػؿ آخػر  ا ك ػر مػػص ةّ مػ   ػذا ال صنػب القمػػؽ 

حقةقػػة  ػػذا ةنكػػس  ػػا ال ػػؤاؿ مػػف المّػػةر االمػػةؿ إلػػ   نػػة  ـ نػػصر  اال
إح ص ػػػص  نت ػػػةص  ةنّمػػػؿ فػػػت ذ ػػػف المّّػػػاؼ مػػػف ّػػػحة مذ بػػػه ا ػػػدا  

 :مف  م مة ذلؾ. طرةقّه
ػػػه  فقةػػػؿ لػػػه)-  لػػػـ : مػػػص فنػػػؿ بػػػؾ؟ فقػػػصؿ: رؤ  ال ػػػبمت فػػػت المنػػػصـ بنػػػد مّا

  ام ؿ ذلػؾ لةا ػؼ بػف الح ػةف  امبػد اِّ (1)...( ةطصلبنت بصلبرا ةف

                                                        
(1)

 .078/الرسالة القشَتية - 



- 075  -

 .(1)الزراد 
لقػد كنػػت طاةػػؿ الحػػزف : النػػـا فقةػػؿ لػػه اقةػؿ رؤ  مطػػصً ال ػػممت فػت)-ب

 .(2).....( فمص فنؿ اِّ ّنصل  بؾ؟
ر ةػػت فػػت النػػـا  صرةػػة مػػص ر ةػػت  ح ػػف : قػػصؿ  حمػػد بػػف  بػػت الحػػاار )-ج

 .(3)..( منوص ةّدأل ا ووص نارا  فقمت مص  نار ا وؾ؟
فػػت  حةػػصف قمةمػػة  ػػدا  ةقػػدـ بدةاػػصح  الػػت ةتةػػد فػػت ّأاةػػؿ الرؤةػػص كوػػػذ  -د

صؿ بناػػػوـ كنػػػت  دمػػػا لرابنػػػة النداةػػػة فر ةّوػػػص فػػػت النػػػـا قػػػ: )الرؤةػػػص
 .(4).....(  داةصؾ ّأّةنص مم   طبصؽ مف نار: ّقاؿ

فوػت مػا زة  قّػةرة ( القّػر)ةغمب مم  األمـ فت  ػذ  القّػص  مممػل  
  ص وص الحاار اال ااب  الـ   د فةمص ا ػننت االطػىع ممةػه مػف المظػصف 

ػػة طاةمػػة  ػػردت بػػامت فنػػت ا  خطػػصبت اااػػل كمػػص فػػت رؤةػػص رؤةػػص مقّّا
( ر ػػصلة الغتػػراف)االّػػت ّ ػػبه ماػػصمةنوص إلػػ  حػػد مػػص ( 575الػػا رانت ت )

ا ػػت ّ ػػّامب م ػػرةف ّػػتحة مػػف الح ػػـ الكبةػػر إذا مػػص حػػذفت . لممنػػر 
 .(5)م صحة  اامش الّحقةؽ

زمبّػػه مةنػػه فػػر   فةمػػص ةػػر  النػػصوـ كػػأف القةصمػػة قػػد قصمػػت  )ّا ػػّوؿ بنبػػصرة  
 ممػػػاا إلػػػ  النػػػرض ممػػػ  اِّ ّنػػػصل   فخر ػػػت مػػػف اكػػػصف المنػػػصد  ةنػػػصد  

 ػػػػـ ّّػػػػػاال  ...( قبػػػػر   ةمػػػػـ الػػػػدامت إلػػػػ   ف بمغػػػػت إلػػػػ   رض المح ػػػػر
خاانػػػػه امنصرفػػػػه ة ػػػػود مّػػػػةر ـ فػػػػت  الم ػػػػص د فةمػػػػر ب مةػػػػو  ّػػػػحصبه اا 

 .ا خرة
الػػذ  الحظّػػه فػػت  ػػذ  القّػػص إنوػػص ّنّوػػت بحػػؿ لىخّبػػصر : اظةتػػة الحػػؿ-4

لمنحػػػ  النت ػػػت الػػػذ    ػػػرت إلةػػػه فػػػت الّر ػػػةحت االروة ػػػت ب ػػػكؿ ةؤكػػػد ا
الّػػتحة ال ػػصبقة  بػػدلةؿ  ف خصّمػػة  ػػذ  الػػرؤ  القّّػػةة ّ منوػػص ّػػتة 

فكػؿ اا صبػصت الّػت ( ّػتة االطمونػصف: )مصمة ّػؤطر فم ػتة ا اد ػص   ػت
 :ةحّؿ ممةوص ال صوؿ فت المنصـ ّؤكد  مرةف

                                                        
(1)

 .نفسها: نفسو- 
(2)

 .079: القشَتية- 
(3)

 .نفسها/نفسو - 
(4)

 .081/نفسو - 
(5)

 .61– 23/منامات الوىراين - 
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ّػػػػػحة المػػػػػذ ب االطرةقػػػػػة الّػػػػػافةة الّػػػػػت اّبنوػػػػػص ّػػػػػصحب الرؤةػػػػػص  ا - 
 .المروت

إف ّػػػصحب الرؤةػػػص  ا المروػػػت اكّ ػػػؼ خطػػػأ مػػػص كػػػصف ممةػػػه مػػػف  مػػػر -ب
الّّاؼ ابطىف مص كصف ةدما إلةه لكف اِّ ّنصل  متػص منػه ازتػر لػه 

 .ا  صبه
فصل ػػبمت   ةػػب بأنػػه ال ةطصلػػب بػػصلبرا ةف  امطػػصً ال ػػممت ة ةػػب مػػف رآ  فػػت 

ف  بػػػت الحػػػاار  المنػػػصـ بػػػأف اِّ ّنػػػصل   مقبػػػه راحػػػة طاةمػػػة افرحػػػص  داومػػػص   األحمػػػد بػػػ
ّ ػػرح لػػه ال صرةػػة ال مةمػػة الا ػػه  ف نػػار ا ووػػص  ػػذا ب ػػبب دمنػػة مػػف  حمػػد  ػػذا 

الػػػخ  االىفػػػت لمنظػػػر  ف القةمػػػة ...م ػػػحت بوػػػص ا ووػػػص فّػػػصر ممػػػ  مػػػص  ػػػا ممةػػػه 
التنةػػػة فػػػت الحكػػػػت مّرا نػػػة إال فػػػت منػػػػصـ الػػػا رانت الػػػذ  ةظوػػػػر الحػػػؿ فػػػت  ػػػػكؿ 

ص بصالّّػػػػصؿ بػػػػصلااقو فػػػػت   ػػػػماب ّػػػػةصزة لغاةػػػػة مّقنػػػػة ّػػػػربط لحظػػػػة نوصةػػػػة الرؤةػػػػ
 :قّّت  مةؿ امك ؼ امصلت ااّقصف

إلػ   رض المح ػر ( ممػت ممةػه ال ػىـ)ّّؿ الرؤةص إل  م ػود  خةػر بػدخاؿ 
ذا باػػػ ة مظةمػػػة ازمقػػػصت مّّصبنػػػة ا ّػػػحصبنص  اكػػػصناا فػػػت  طةػػػب مػػػةش ا  نوػػػه  اا 

 ػػصمةةف ممػػت ممةػػه ال ػػىـ قػػد  خػػذ الطرقػػصت ممػػ  ال: مػػص لكػػـ؟ فقةػػؿ: ةوربػػاف  فقمنػػص
ا صًنص  ػرمصف الخةػؿ فةوػص محمػد بػف الحنتةػة ةػز ر فػت  ااوموػص م ػؿ المةػث الوّػار  
فممص انّو  إلةنص ّصح بنص ّػةحة مظةمػة  صومػة   خر ّنػت مػف  مةػو مػص كنػت فةػه  

 .(1).....( فاقنت مف مم   رةر   فصنّبوت مف نامت خصوتص  مذمارا  
لّػغر  لم ػرد  ةّقػدـ بنػد بح ب منوي براب الاظصوتت فػت ّحدةػد الاحػدات ا

 ا ( المقػصطو)درا ة الاظصوؼ  إل  ّقدةـ ممؿ مارفالا ت ّكمةمت ةّم ػؿ فػت مقالػة 
المّّصلةػصت فكػؿ حكصةػة  ا خرافػة ّّػألؼ مػف مػدة مقػصطو ّبػد  بنػأ  احّػاؿ امّػػداً 
 ـ نوصةة احؿ   ـ بدً ّراع  دةد احص ة إل  حؿ   ػذا الّػراع ال ػصنت  ػا بم صبػة 

نو(المقطو) ّرةػب  ػذ  ( بػراب)لػه    ّا  م ػمة مػف الخطصطػصت المااػحة لنحػا ّا
المقصطو فت الخرافػة  ا ػذا النمػؿ بم صبػة بنةػة م ػردة لم مػاع الحكصةػصت ابمننػ   ف 
 ػذ  الحكصةػػصت ّخاػػو لقػصناف ّركةبػػت اظػػصوتت ااحػد فػػت بنصووػػص  ا ػا اكّ ػػصؼ موػػـ 

لا ةػة حةػث ةّ ػصًؿ  ـ ةنّقؿ براب إل  مةػداف ّػأاةمت بنةػد مػف الدرا ػة المارفا  (2)
مػػف األ ػػػبصب الّػػت  نمػػػت الحكصةػػػصت الخرافةػػة ّخاػػػو ل م ػػػمة اظةتةػػة ااحػػػدة فػػػت 

                                                        
 .61/الوىراين -(1)
 .28/بنية النص السردي -(2)
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فػػػر    ف األ ػػػبصب ةنبغػػػت ّمم ػػػوص خػػػصرج الحكصةػػػصت نت ػػػوص    فػػػت الااقػػػو . ّركةبوػػػص
ال قػػػصفت الػػػذ  ن ػػػأت فةػػػه اخصّػػػة فػػػت المنّقػػػدات الدةنةػػػة  ػػػذ  القاػػػةة لوػػػص   مةػػػة 

ال ػػػػػكىنت لقةػػػػػصـ نقػػػػػد حقةقػػػػػت لدممػػػػػصؿ  خصّػػػػػة فػػػػػت ّأكةػػػػػدنص مػػػػػدـ كتصةػػػػػة البحػػػػػث
 ػػػـ ةػػػأّت بنػػػد  راالف بػػػصرت لةنمػػػؿ ممػػػ  امّمػػػصد الطػػػصبو ال ػػػمالت . (1)القّّػػػةة 

لمبحػػث فػػت الاظػػصوؼ اةنػػد ص احػػدات ّكاػػاف كػػؿ   ػػكصؿ الحكػػت اةمػػل ممػػ  ال صنػػب 
النىوقت االناا  فت الاظصوؼ فكػؿ اظةتػة لوػص مىقػة مػو م مػاع النمػؿ  فػدذا لػـ 

ر داخؿ الحكت فمننػ  ذلػؾ  ف  نػصؾ خمػى  فػت الّػألةؼ  فػصلتف منػد ةكف لماظةتة دا 
إذ  مة نظػصـ منطقػت مّ م ػؿ ّخاػو لػه الاظػصوؼ  (2)ال ةنرؼ الاااصً ( بصرت)

 .ال ردةة
فت بح نص  ذا لـ نترد مبح ص  خصّػص  لممقػصطو  ل ممػة   ػبصب  منوػص  ف الحػدةث 

الروة ػت فػت ال ػرد إذ الغصلػب  مف المقصطو قد ارد امنص    نصً الكىـ مم  االخّبصر
مػػػف نمػػػط القّػػػص القّػػػةر  ا الب ػػػةط –الػػػةس  مةنػػػه –فػػػت القّػػػص الّػػػافت 

الّركةػػػب  ال ةّ ػػػصاز حػػػداد المنقػػػاؿ مػػػف األحػػػداث اال ةطمػػػؽ الننػػػصف المّكمػػػؼ فػػػت 
حبؾ  حداث خرافةة كمص حدث مػو نمػصذج بػراب الخرافةػة  فاػى  مػف إننػت حصالػت 

فػػت ّ رةػػد األ ػػكصؿ االّخطةطػػصت الّػػت ّّػػب   وػػد اامكػػصف ّ نةػػب البحػػث الاقػػاع
فت محػار الػدرس ال ػكىنت البحػت فػت حػةف ةنّػب ا ّمػصمت فػت مااػامة البػدً 
بصل ػػكؿ ااالنّوػػػصً بصلداللػػة ا ػػػذا مػػص ةّنص ػػػب مػػػو زصوةػػة المن ػػػز الّػػافت الػػػذ   نػػػص 

 .بّدد ّحمةؿ بنص  الّركةبةة
 
 

 

                                                        
 .28/نفسو -(1)

(2)
 .29/بنية النص السردي - 
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 المبحث الثالث 
 الذخصية الحكائية 

 
 

ؽ المبحث  ف ةكاف فّى   مم  مص  ػرت ممةػه الدرا ػصت ال ػردةة كصف مف ح
ال بػػد ( فنػػؿ)الّطبةقةػة  بنػػد فّػػؿ الاظػػصوؼ   رةػػص  ممػػ  نظػر منطقػػت ةػػر   ف كػػؿ 

قػػصـ بػػه  فصلتصمػػؿ النحػػا  فػت ال ممػػة  ػػا الػػذ  ةقػػـا بصلتنػػؿ  ااألمػػر ( فصمػػؿ)لػه مػػف 
 ا البطػػػؿ  ا  ذاّػػػه ممػػػ  م ػػػّا  القّػػػة االحكصةػػػة اةػػػدم  بػػػػ ال خّػػػةة الحكصوةػػػة

 .التصمؿ ازةر ص مف ّ مةصت
الرزبػػػة فػػػت دمػػػػي اااػػػل فػػػت ذ ػػػػف القػػػصرئ مػػػف التنػػػػؿ االم ػػػبب فػػػت إطػػػػصر 

 .لوذةف ال ببةف  كصف مبح ص  الةس فّى  . منو ت ااال امف فّؿ ااحد
  بأ مةػة خصّػة فػت البحػث ال ػرد  مػػف (ال خّػةة الحكصوةػة)ةنتػرد مااػاع 

لم ػػرحةة االحكصةػػة اةكّ ػػب  ػػذ  األ مةػػة مػػف البنػػ  ال ػػردةة فػػت القّػػة االرااةػػة اا
كانػػػه  حػػػد مكانػػػصت النمػػػؿ الحكػػػصوت ا  موػػػص  فوػػػت الننّػػػر الحةػػػا  الػػػذ  ةػػػنوض 

ّكصمػػػؿ فػػػت الحكػػػت  محػػػط منصةػػػة ( ال خّػػػةة)  فكصنػػػت (1)بصألفنػػػصؿ الّػػػت ّّػػػرابط ّا
الػػػػػذ  ةػػػػػر  الّرا ةػػػػػدةص لة ػػػػػت محصكػػػػػصة (  ر ػػػػػطا)الدار ػػػػػةف قػػػػػدةمص  احػػػػػدة ص   مػػػػػدا 

اا ػػػػػّنصدت ال خّػػػػػةة   مةّوػػػػػص ممػػػػػ  ةػػػػػػد  (2)ممػػػػػصؿ االحةػػػػػصة لد ػػػػػخصص بػػػػػؿ لد
ػػصر فةمػػص بنػػد ةنظػػر إلػػ  النمػػؿ الػػدرامت  الكى ػػةكةف ال ػػدد فػػت مّػػر النواػػة ّا

االحػؽ   ف  حصدةػة النظػرة أل  . (3)االرااوت فت مد  قدّره مم  خمػؽ ال خّػةصت 
   ال بػد مف  طراؼ ممؿ ال ةظور لمنةػصف إال مّاػصفرا  بنااممػه المّ ػصركة فػت ظوػار 

                                                        
(1)

 .87/سعيد يقطُت /ينظر قال الراوي - 
(2)

 .51/فن الشعر - 
(3)

 .72/نظرية الدراما من أرسطو إىل اآلن - 
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 ف ةحاطوص النقص االخمؿ  فى ة از ّغمةػب طػرؼ ممػ  آخػر  إال حكػـ الم ػص مة 
ال فمػف حةػث الا ػاد  فكػؿ الننصّػر  ةّصله  اا  امقدار الم صركة فت إن صح النمؿ اا 

 .مومة ألنوص   ومت فت ّكاةف النمؿ  ّا كةؿ مقامصّه األ صس
ف ّػػدرس ممػػ    ػػصس فػػت المنظػػار البنةػػا  اال ػػكىنت  مػػة   طراحّػػصف كةتةّػػص

منومص  ال خّةة فت ال رد القّّػت االحكػصوت  األالػ  مقّاػبة ّاظةتةػة اال صنةػة 
منو ةػػػػة ما ػػػػنة ّ ػػػػّامب  كبػػػػر مػػػػدد ممكػػػػف مػػػػف النمػػػػصذج الحكصوةػػػػة القّّػػػػةة 

لدرا ػػػة الخرافػػػة الرا ػػػةة  حةػػػث حػػػدد ( بػػػراب)األالػػػ  اردت فػػػت مػػػنوي . االرااوةػػػة
ا ػػػت )االاا ػػػب االم ػػصمد  ااألمةػػرة المنّػػد   :  ػػبنة  نمػػصط مػػف ال خّػػػةصت  ػػت

احاػػػػػػار  ػػػػػػذ  . (1)  االمر ػػػػػػؿ  االبطػػػػػػؿ  االبطػػػػػػؿ الزاوػػػػػػؼ(داومػػػػػػص  مػػػػػػدار البحػػػػػػث
ال خّػػػػةصت فػػػػت الخرافػػػػة مّػػػػااّر  اقػػػػد ّ ػػػػّنصض مػػػػف  خّػػػػةة ببػػػػدةؿ لػػػػه نتػػػػس 
الاظةتة  اةخّمؼ فت الننػت االّػتة  لكػف ب ػكؿ مػصـ ال ّخػرج  خّػةصت الخرافػة 

ب فػػت ّحمةمػػه المارفالػػا ت مركػػزا  ممػػ  ال صنػػب مػػف  ػػذ  األنمػػصط  اقػػد طبقوػػص بػػرا 
الػػػػاظةتت الػػػػذ  ّػػػػنوض ال خّػػػػةة بّأدةّػػػػه فػػػػت  ػػػػةصؽ  حػػػػداث الخرافػػػػة مػػػػف داف 
وػػص مػػف  وػػة  ابػػةف الاظػػصوؼ المػػؤداة  اكّ ػػصؼ راابػػط مىوقةػػة بػػةف ال خّػػةة اننّا
مػػػف ال خّػػػةة فػػػت مىقّوػػػص مػػػو المحػػػار الػػػداللت النػػػصـ الػػػذ  ةنػػػّظـ الخرافػػػة فػػػت 

ارةة  ا الدةنةػػة  ا اال ّمصمةػػة إال  ف بػػراب لػػـ ةومػػؿ درا ػػة ننػػات  بنصد ػػص األ ػػط
ػػةصت الػػدخاؿ إلػػ  : ال خّػػةصت ف نػػؿ لوػػص  ى ػػة  بػػااب الوةػػأة  االمدانػػة  اخّّا

الكنػػه لػػػـ ةنػػف ك ةػػػرا  ب خّػػةصت الخرافػػػة قػػدر منصةّػػػه . (2)م ػػرح األحػػداث اال ػػػكف
لبطػػػػػؿ  ػػػػػا ننػػػػػـ  إف ا.  ػػػػػـ  خّػػػػػةة البطػػػػػؿ الروة ػػػػػت( الاظةتػػػػػة)بصلحػػػػػدث نت ػػػػػه 

ال خّػػةة المركزةػػة فػػت ّطػػار األحػػداث فػػت القّػػة  لكػػف فػػت الاقػػت نت ػػه حركػػة 
البطػػؿ ال ّػػّـ لوػػص  ػػراط الّنػػاع اااة صبةػػة االّػػأ ةر  مػػف داف ال خّػػةصت األخػػر   
فاػػى  مػػف  نوػػص ال ّّمّػػو بص ػػّقىؿ كصمػػؿ داخػػؿ الػػنص الحكػػصوت  ب ػػبب  ف بنػػض 

مػف طرةػؽ ا ػّخداـ اػمةر )ّتنمػه األحداث فت القّة قد ّمحػؽ بصل خّػةة مػص لػـ 
لػػةس إال  ػػكى  لتظةػػص  اظةتّػػه  ف ةنبػػر ( بنتة ػػت)الغصوػػب  ا ػػذا الاػػمةر فػػت نظػػر 

ػػػػػةد  ال قػػػػػصفت (الػػػػػى  خّػػػػػةة)مػػػػػف    ألف القػػػػػصرئ نت ػػػػػه ة ػػػػػّطةو  ف ةّػػػػػدخؿ بّر
ّػػػػػػاراّه القبمةػػػػػػة لةقػػػػػػدـ ّػػػػػػارة مغػػػػػػصةرة ممػػػػػػص ةػػػػػػرا  ا خػػػػػػراف مػػػػػػف ال خّػػػػػػةة  ّا

                                                        
 .90/ موروفولوجية اخلرافة(1)
 .92/ نفسو: ينظر(2)
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كمػص ةتوموػص فمةػب  ػصماف   ػت –خّػةة فػت الحكػت مف  نص كصنػت ال   (1)(الحكصوةة
ّركةب  دةد ةقـا به القػصرئ  ك ػر ممػص  ػت ّركةػب ةقػـا بػه الػنص  مػف  ػذ  النقطػة 
تكةػػػؾ  ةكموػػػػص الػػػػاظةتت  المومػػػة ّّػػػػدر   مةػػػة البحػػػػث الػػػداللت فػػػػت نقػػػد القّػػػػة ّا

 .اال خّت
الم ػػػّغؿ فػػػت ممػػػػـ ( زرةمػػػصس)مػػػف  ػػػذ  التكػػػرة  ّا ػػػه ا ّمصمنػػػص إلػػػ  نظرةػػػة 

لة المنصّػر  فػت  بحص ػه مػف ال خّػةة الحكصوةػة  الّػت ةنظػر إلةوػص مػف خػىؿ الدال
 :الّمةةز بةف م ّاةةف

م ػػّا  مػػصممت ّّخػػذ فةػػه ال خّػػةة متوامػػص  م ػػردا  ال ةّحػػدد ب خّػػةة مػػص .0
فوػا دار لكػف ال ّؤدةػه ذاات ... كأف ةكاف فنػؿ الػد ر  ا المػات  ا زةػر 

 .منةنة
   ا البطػؿ ّّخػػذ فةػػه ال خّػػةة ّػػارة (ؿن ػػبة إلػػ  المم ػػ)م ػّا  مم مػػت  .2

 .(2)فرد ةقـا بدار مص فت الحكت فوا  خص فصمؿ
المر ػؿ االمر ػؿ إلةػه  االػذات االمااػاع  )االناامؿ محدادة الندد ا ػت  ػّة 

االم صمد االمنصرض   مص ال خّةصت الّت ّم ؿ فػى حػداد لوػص  ا ألنمصطوػص ح ػب 
 .ّناع الحكصةصت فت الماااع االطرح

لم خّػػةة ااظةتّوػػص فػػت القّػػة  ّتاػػؿ رؤةػػة ( كرةمػػصس)ةقػػة   ف رؤةػػة االحق
  فػت  ف رؤةػػة األاؿ ممػدت إلػ  خمػػؽ كمةػصت ّناػا  ّحّوػػص  نػااع مّنػػددة (بػراب)

مػػ ى  ّنػصدؿ  خّػػةة ( المنػصرض)لاظةتػة ااحػدة  فنمػػ   ػبةؿ الم ػػصؿ فػدف  خّػػةة 
  (ال خّػػػةة)منػػػد بػػػراب  لكنوػػػص منػػػد زرةمػػػصس بػػػةف المم مػػػةف االنصمػػػؿ ( المنّػػػد )

ااحػػد ا ػػا المتوػػـا الػػذ  ة مػػو المّ ػػصبوصت ( النصمػػؿ)ألف المم مػػةف مّنػػدداف لكػػف 
نظػػرة البنصوةػػة المنصّػػرة لم خّػػةة م ػػّمدة مػػف متوػػـا الاظػػصوؼ فػػت . ّحػػت لااوػػه

الم ػػػصنةصت  فػػػػت  ف الكممػػػػة فػػػػت ال ممػػػػة ال ةنظػػػر إلةوػػػػص  نوػػػػص ذات داللػػػػة مػػػػص خػػػػصرج 
 .ؿ مص ّؤدةه مف دار امف نظصـ ال ممة ةصقوص  بؿ  ت ّكّ ب داللّوص مف خى

مف  ذا المنطمؽ  ّنبنت قراًّنص لم خّػةة الحكصوةػة فػت القّػة الّػافةة ممػ  
 :(3)محارةف

                                                        
 .51/ بنية النص السردي(1)
 .60/ األلسنية والنقد األديب: ، ينظر52/ نفسو(2)
أفادت الباحثة من منهج كرمياس من الغربيُت وسعيد يقطُت من العرب يف ربليلو للسَتة الشعبية الذي (3)

وما بعدىا، والنقد  92/ ينظر قال الراوي. اعتمده أصاًل عن فيليب ىامون يف سيمائية الشخصية
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مػػصـ ة ػػّمؿ ممػػ  البنةػػصت الكبػػر  لم خّػػةصت فػػت القّػػة الّػػافةة : األاؿ- 
 خّػػةصت مر نةػػة  ا خّػػةصت ّخةمةػػة  : ا ػػت ممػػ   نػػااع  ى ػػة
 .ا خّةصت رؤةصاةة

ةغطػػػت  نػػػااع البنةػػػصت الّػػػغر  لم خّػػػةصت لناامػػػؿ فػػػت القّػػػة  :ال ػػػصنت-ب
الػػذات االمااػػاع  االمر ػػؿ االمر ػػؿ : ّا ػػمؿ ممػػ  األنػػااع ال ػػّة
 .إلةه  االم صمد االمنصرض

اا ػػّةتصً لحػػؽ الّّػػنةؼ الػػذ   ػػر  ممةػػه البحػػث فػػت المبصحػػث ال ػػصبقة مػػف 
بنةّػػػت   نمػػػصط القػػػص الّػػػافت الػػػذاّت االمااػػػاع ااال ػػػّر صمت   ػػػةّـ ا ػػػّنراض

فػػت األنمػػصط ال ى ػػة اػػمف مممةػػة الّحمةػػؿ  الػػذ  ةاػػو م ػػّا  إطصرةػػص  .. المحػػارةف
 .ّ ر  الّطبةقصت امف محّا  كؿ إطصر

م:اظؾـقاتماظؽربىمظؾشكصقات:ماحملورماألول.أ

ةقّػػد بصلبنةػػصت الكبػػر  لم خّػػةصت  الا ػػط الػػذ  انب قػػت منػػه ال خّػػةة فػػت 
مػػػص ّػػـ ك ػػػؼ  ػػػذ  البنةػػػصت  مكػػػف ّحدةػػػد  فػػػدذا. مصلموػػص الطبةنػػػت ّا صربوػػػص الحةصّةػػػة

مىقّوص فةمص بةنوص  اكذلؾ ّكاف ّّار ااحد مف  خّػةصت الحكصةػة الّػافةة مػف 
القػػػػد ّمػػػػت اا ػػػػصرة فػػػػت ّموةػػػػد الر ػػػػصلة الخػػػػصص بػػػػػ متوػػػػـا . حةػػػػث التنػػػػؿ االّػػػػأ ةر

الّّػػاؼ  إف الّ ربػػة الذاّةػػة مومػػة  ػػدا  بػػؿ ّنػػد   ػػـ مّركػػزات الّ ربػػة الّػػافةة  
بقػػ  فكػػؿ مّّػػاؼ  بمػػغ در ػػة مػػف النمػػـ االتكػػر الّػػافت  إنمػػص  ػػا  ّػػؿ لذاّػػه ّا

ّ ربّػػه  ػػا امػػص رآ  امػػص  ربػػه  ػػا األ ػػصس لّحدةػػد مكصنّػػه لػػذلؾ  ػػصع بةػػنوـ مبػػد  
إذ ةّممػػذ المرةػػداف ممػػ   ةػػد   ػػةاخ الّّػػاؼ لكػػت ةػػدلا ـ ممػػ  منػػصلـ ( األ ػػّذة)

 وػػػػػة إلػػػػػ  مػػػػػف  نػػػػػص كصنػػػػت األ مةػػػػػة ما ... الطرةػػػػؽ الّػػػػػافت  ا حاالػػػػػه  امقصمصّػػػػه
الحكصوةػػة فػػت القّػػص الّػػافت  لوػػص اقػػو خػػصص  ا  ػػر مػػف الاػػرارة ( ال خّػػةة)

ّبػػػػو ّأ ةراّػػػػه  امػػػػف خػػػػىؿ ا ػػػػّقراً النمػػػػصذج الّػػػػافةة المّصحػػػػة لوػػػػذا  ا ّقّػػػػصؤ  ّا
 :البحث   مكف ّأ ةر  ى ة  نمصط مف ال خّةصت ا ت مم  النحا ا ّت

 :الغخصيات المرجعية: 0. 
ت القّػص الػذاّت  اةننػ  بػه   ػا ذلػؾ الػنمط مػف ا ا النمط األك ر ّت ػةص  فػ

ال خّةصت الّت ّقؼ ممػ  مر نةػة خصّػة بوػص ابأ ػمصووص امص ةّوػص الّصرةخةػة     
                                                                                                                             

 .001/البنيوي، زلمد سويريت
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ال خّػػػةصت ذات الا ػػػاد الحقةقػػػت فػػػت م ػػػةرة الّػػػصرةخ  ام ػػػرادة  ػػػةّروص ا حاالوػػػص 
اةكػػاف ّاظةػػؼ  ػػذا . ا ممصلوػػص فػػت مظػػصف الّػػصرةخ الخػػصص بصألمػػة الّػػت ّنّمػػت إلةوػػص

لنمط مف ال خّةصت ممػ  نحػا احّػراز   ةحػصفظ فةػه الػراا  ممػ  المىمػل النصمػة ا
لم خّػػػػةة المر نةػػػػة فػػػػى ّقػػػػـا  خّػػػػةة حػػػػرة محصفظػػػػة  خىقةػػػػة  باظػػػػصوؼ  ػػػػةوة 

 .(1)امّداوةة  ا ال  خىقةة  االحصلة  ذ  لة ت مطردة ّمصمص  
 ك ػػػر ال خّػػػةصت المر نةػػػة الّػػػت اردت فػػػت القّػػػص الّػػػافت فػػػت نمطػػػه 

ّمحػػارت حػػاؿ  مػػىـ الّّػػاؼ االم ػػوارةف مػػنوـ كصل نةػػد  ػػةخ الطصوتػػة   الػػذاّت 
اال ػػػػبمت اابػػػػػف ةزةػػػػد الب ػػػػػطصمت  اذ  النػػػػاف المّػػػػػر   ا بػػػػت  ػػػػػمةمصف الػػػػػدارانت  

ممف  بػت لوػـ حاػار مر نػت فػت مظػصف الّػصرةخ اا ػىمت ... االخااص  اآخرةف
ػػػػػػصر  ةخ امّػػػػػنتصت الّّػػػػػػاؼ ار ػػػػػػصومه  ممػػػػػػ   ف القّػػػػػص ال ّّنػػػػػػصاؿ  حػػػػػػاالوـ ّا

موػػػـ را  مػػػف ال خّػػػةة الحكصوةػػػة ( حػػػدث)حةػػااّوـ  إنمػػػص ّّ ػػػا ر الحكصةػػػة حػػػاؿ 
ػػػتوص إحػػػد  ا ػػػصوؿ الّربةػػػة الّػػػافةة فػػػت االقّػػػداً  داالّػػػه األل ػػػف بّا المر نةػػػة  ّا
بصلم ػػصةخ ا قطػػصب الّّػػاؼ ا مىمػػه الم ػػوارةف لػػذا كصنػػت الننصةػػة بصلغػػة فػػت ّّبػػو 

 .ةة األخبصر ااألحصدةثإ نصد الحكصةة  رةص  مم  طرةقة النرب فت راا
ػػػّـ رااةػػػة الحكصةػػػصت بنػػػد ّمقةوػػػص  ػػػتص ص  ا با ػػػصوؿ ح ػػػةة كصل ػػػمصع االرؤةػػػة  ّا

 ػػػػمنت   خبرنػػػػت  را   )االم ػػػػصركة مػػػػو ال خّػػػػةة المر نةػػػػة  لػػػػذا ّك ػػػػر ّػػػػةغ 
افػػت الغصلػػب ة ػػر  ماػػماف األحػػداث فػػت ّػػصلل ال خّػػةة    ذكػػر ...( حػػد نت 

ىمػػػػذّوـ المحص ػػػػف داف الم ػػػػصائ  فوػػػػت مراةػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ    ػػػػؿ الطرةقػػػػة ذاّوػػػػص  ّا
ا  )امرةػػدةوـ فةػػأّت ماػػماف القّػػة  ا وػػة )مػػف قبػػؿ الػػراا       ػػصً ممػػ  ( مقػػرًا

الػػػراا  اخصّػػػة فةمػػػص ةخػػػص الكرامػػػصت االػػػرؤ  االمنصمػػػصت  امػػػص داـ الحكػػػت ( نظػػػر
ةّنػػصاؿ ماقتػػص  ل خّػػةة مر نةػػة منوػػادة  ػػذا ةننػػت ا ػػاد ّػػدمةـ ّػػصرةخت آخػػر إلػػ  

ة   ا بةوػة ال خّػةة ا مكنػة ا اد ػص بػةف المدةنػة  ا مكػة  صنب ال خّةة المركزة
 ا بغػػػداد  ا مّػػػر  ا زةر ػػػص ب ػػػكؿ ةّطػػػصبؽ مػػػو الااقػػػو التنمػػػت الػػػذ  ةحػػػد نص بػػػه 
ّبػػصدؿ  الّػػصرةخ  فاػػى  مػػف ال خّػػةصت ال صناةػػة الّػػت ّرافػػؽ ال خّػػةة المر نةػػة ّا

ةػة الحػدث منوص الحدث ااألداار بةف الم ػص مة بصلحػدث ك خّػةة  صناةػة  ابػةف راا
فقػػط    ّكػػاف ال خّػػةة ال صناةػػة رااةػػة لمحػػدث مةصنػػص   ا ّمقةػػص  مػػف مةػػصف آخػػر  ا 

الطػػػػصس االن ػػػػؿ ) ّػػػػحصب اال ةػػػػذكراف بأ ػػػػمصووـ اةكّتػػػػت بػػػػذكر  قػػػػاالوـ كحكصةػػػػة 
                                                        

: ينظر: أحياناً يعطي الراوي للشخصيات بعداً خاصاً ومالمح خاصة بغض النظر عن مرجعيتها التارخيية(1)
 .95/ قال الراوي
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اكػػػػصف الوػػػػدؼ منوػػػػص ّأاةػػػػؿ  ػػػػذ  الننصّػػػػر ال ى ػػػػة  فةبػػػػد  الػػػػراا  بػػػػذكر ( اال ػػػػنرة
اقػصؿ ال ػصنت اقػصؿ ( قػصؿ األاؿ)ةكّتػت بػػ األّحصب فى ةذكر لوـ ا مص   ا ّػتة بػؿ 

ال صلػػػث اةػػػأّت ّأاةمػػػه فػػػت النوصةػػػة  ػػػا القػػػاؿ التّػػػؿ فّمػػػؾ ال خّػػػةصت ال صناةػػػة قػػػد 
ّكػاف مااػامة  ا مّا مػػة ا بػصت ّػػحة ّأاةػؿ ال ػػةخ الب ػطصمت اخطػػأ مػف  ػػاا  
ىمػػذة الطرةقػػػة  ػػػـ  خّػػةصت  صناةػػػة ّقػػػؼ  افػػت األمػػػـ األزمػػب ةكػػػاف المرةػػػداف ّا

الحػػػػصور المّ ػػػػصوؿ االم ػػػػػّغرب حػػػػد االنبوػػػػصر مػػػػف كرامػػػػصت األالةػػػػػصً  داومػػػػص  ماقػػػػؼ
الػذ   ةتّػؿ الكػىـ فةػه فػت التّػؿ ( الحػاار)ااألقطصب االم صةخ االا ػةط بةنومػص 

 .القصبؿ

 الغخصيات التخييلية: 2. 
اةقّػػد بوػػػص ال خّػػػةصت الّػػػت ال ا ػػاد ّػػػصرةخت لوػػػص كصل خّػػػةصت المر نةػػػة 

اّػػتصت ااقنػػة  اقػػد ةم ػػأ الػػراا  إلػػ  خمػػؽ  ػػذ  لكػػف ذلػػؾ ال ةمنػػو ا ػػّمصلوص ممػػ  ما 
 ا  ف . ال خّػػػػةصت ةنػػػػزز ماقػػػػؼ ال خّػػػػةة المركزةػػػػة الغصةػػػػصت حكصوةػػػػة مّنامػػػػة

تكةػػرا  إن ػػصنةص  إلػػ  حةػػااف  ا طةػػر  ػػـ ةّػػطنو  حػػدا ص  احػػاارا   ةن ػػب فنػػى  إن ػػصنةص  ّا
طػػارا  فػػت الاظػػصوؼ اال ػػرد ةػػّـ ممػػ  ل ػػصف الحةاانػػصت  كقّػػص الحةاانػػصت منػػد  ّا

ازةر ػػػػص  االقّػػػص المااػػػامةة الّػػػػت ( منطػػػؽ الطةػػػر)اقّػػػػص ( إخػػػااف الّػػػتص)
 حػػػد ( بةرا ػػػت الحكػػػةـ)ّؤلػػػؼ ألزػػػراض حكمةػػػة  خىقةػػػة  ا فم ػػػتةة فكرةػػػة كقّػػػة 

   ا  ف ةطمػػؽ اال ػػـ بػػى (1)ممػػاؾ ال ػػف ا ػػكا  الحةاانػػصت إلةػػه مػػف ظمػػـ اان ػػصف
ص ّحدةػػػد افػػػػت الغصلػػػػب ةن ػػػب إلػػػػ   ػػػػناب  خػػػر  بنةػػػػدة كمػػػػص فػػػت بنػػػػض القّػػػػ

 ا ر مػػػةف  (2)...(بنػػػض ممػػػاؾ الونػػػد)المااػػػامت منػػػد إخػػػااف الّػػػتص  فّػػػرا   ف 
ػصؼ المطمقػة الّػت ال  (3)ّخصّمص  حد مص ةواد  اا خر م ا ػت ازةر ػص مػف األّا

ّحدد بأ خصص منةنةف  إنمص ةحكـ  ػذا الغػرض طػصبو الّّػاةب المبص ػر ااأل ػصس 
ةصت الحكصةػة حقةقةػة  ـ إل  الودؼ األخىقت الحكمت حّ  ال ةوـ منػه كػاف  خّػ

خةصلةػػة  بػػؿ إف الطػػصبو الخةػػصلت االمطمػػؽ لوػػذ  الحكصةػػصت افػػر لوػػص مّنػػة ا ػػّقبصلةة  
ألف نتػػػػس اان ػػػػصف ّمةػػػػؿ إلػػػػ  مػػػػص  ػػػػا مغةػػػػب منوػػػػص ام ػػػػّار  اال  ػػػػةمص إذا كػػػػصف 

اكػذلؾ األمػر ةنطبػؽ ممػ  ال ػناب . اان صف فت مراحػؿ ناػ ه المبكػرة  ا طتالّػه
حةػػػث ة ػػػةو فػػػت آداب ا  ػػػصطةر األمػػػـ اال ػػػناب راح فػػػت مراحػػػؿ ّكانوػػػص األالػػػ  

                                                        
 .2/214رسائل إخوان الصفا، : ينظر(1)
 .3/073نفسو، (2)
 .0/318إخوان الصفا، (3)
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الغةػػب  امػػػاالـ ال ػػػحر اال ػػػف االحةاانػػػصت المّكممػػة ةنص ػػػب م ػػػّا  النقػػػؿ البػػػداوت 
الذ  ةّحكـ فةه ااح صس  ك ػر مػف المقػصةةس النقمةػة االمنطقةػة  اااح ػصس مػّربط 

ال  ػنار  بمخصاؼ اان صف اآمصله  فصّقصوػه لدالػ  الّحقةػؽ ال صنةػة ةنمػد إلػ  خمػؽ 
ال خّةصت احكصةصت ّقرب له  ذا النصلـ الم وػاؿ البنةػد الػذ  ةّّػار  نػه ةػّحكـ 

 .بمّةر  اقدراّه ا حىمه
 مػػص حػػةف ةّػػؿ األمػػر إلػػ  قّػػص الطةػػر االحةػػااف  فػػدف ال خّػػةصت ّأخػػذ 

الحةػػػااف     نػػػؿ الحةػػػااف (  ن ػػػنة)بنػػػدا  رمزةػػػص  خصلّػػػص   ةم ػػػأ فةوػػػص الحػػػصكت إلػػػ  
فكػؿ مػص ةتنمػه الحةػااف  ػا فػت الحقةقػة ةم ػؿ  مػـا . (1)ر اةتكػراألم ـ ةّكمـ اةحصا 

لكػف الػػذ  ةتنمػه الػراا   نػػص   ػا خمػؽ  ػػذ  . اان ػصف ام ػصكمه الا ادةػػة ااألخىقةػة
ال خّػػةصت الخةصلةػػة لكػػت ةػػدر  بوػػػص  ػػًا الّأاةػػؿ الػػذ  ك ةػػػرا  مػػص مػػصن  منػػه التكػػػر 

الّّػػػاؼ ا فكػػػصر   فنقػػػؿ  مػػػـا. الّػػػافت مػػػف مصمػػػة النػػػصس اال ص ػػػة ا  ػػػؿ الظػػػص ر
اطرحوص ممػ   ل ػنة الحةاانػصت ةم ػؿ   ػراً احّرازةػص  ةقػت   ػؿ الطرةقػة  ػًا الّأاةػؿ 
ااألذ   فاى  مف  نه ةند مممحص  فنةص  حكصوةص  ةنرض التكر الم ػرد فػت لغػة حاارةػة 

( ال ػةر)اةحػدث فػت  دب .  مةمة ّ ر   حدا وص بةف الحةاانصت  ا ال مػصدات  ةاػص  
  فةػػّـ ( خّػةة مر نةػػة)غ الػذ  ةن ػػأ فػت الحكصةػػة الّػػت ةكػاف بطموػػص  ف ةمػد التػػرا

خمػؽ الندةػػد مػػف ال خّػةصت ذات مىمػػل خصّػػة اممةػزة ّػػّىًـ مػػو مػص ة ػػند إلةوػػص 
خةمةػػة : فةكػػاف فػػت الحكصةػػة الااحػػدة نمطػػصف مػػف ال خّػػةصت(2)مػػف  داار مر نةػػة  ّا

د اظػػػصوؼ  دةػػػدة فّنمػػؿ األخةػػػرة ممػػ  ف ػػػل الم ػػصؿ  مػػػصـ الػػػراا  لإلبػػداع فػػػت إ ػػنص
   ( مممةػػة الّأ ةػػث)ا داار مّنامػػة ّمػػد ف ػػاات الحكصةػػة  ا ػػا مػػص مػػرؼ م ػػصزا  بػػػ 

خمؽ  خّةصت  صناةة لوص   مةػة فػت إزنػصً الحكصةػة بػأداار إاػصفةة  دةػدة ام ػاقة 
ةتػػّل الم ػػصؿ اا ػػنص   مػػصـ حرةػػة الّنصمػػؿ مػػو ال خّػػةصت المر نةػػة الّػػت ا ػػّقر لوػػص 

فػدف ا ػاد ال خّػةصت الّخةمةػة فػت القػص الّػافت اممةػه  . ااو ّػصرةخت خػصص
 :ّظوراف فت  كمةف مف الطرح

حةػػػااف  ا  مػػػصد  ا كصونػػػصت زةبةػػػة ّاظػػػؼ )خمػػػؽ  خّػػػةصت خةصلةػػػة : األاؿ
بّػػه  م ػػؿ ّمػػؾ ال ػػ رة ( لّنزةػػز مكصنػػة الّّػػاؼ اال خّػػةة المر نةػػة افاػػمه امّر

مقػد فػت ذاّػه  احتظ ممةػؾ مقػدؾ ال ّأكػؿ منػت  حػةف: قصومة( ال بمت)الّت خصطبت 

                                                        
 .2111السنة  48، عدد رللة كلية اآلداب. 21/ فائز طو عمر: احليوان يف احلكاية الصوفية: ينظر(1)
 .97/ قال الراوي: ينظر(2)
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اكذلؾ ال ػف اال ػةصطةف اال ػبصع اا فػصت  فػدار ص  نػص  (1) ف ال ةأكؿ إال مف الحىؿ
ّحػػدث مزاا ػػة بػػةف المر نػػت . ّنزةػػز  ةك ػػؼ قةمػػة التنػػؿ المّمةػػز منػػد المّّػػاؼ

 .االخةصلت مف ال خّةصت
 ف ّكػػاف ال خّػػةصت الخةصلةػػة  ػػت محػػار النمػػؿ الحكػػصوت اال ا ػػاد : ال ػػصنت

إال  -ممػ  الحقةقػة -لكف األداار ذاّوص ال ةمكػف  ف ةقػـا بوػص. ةة فةهل خّةة مر ن
   إاػػػػتصً اظػػػػصوؼ إن ػػػػصنةة ب ػػػػرةة ممػػػػ  ( األن ػػػػنة)اان ػػػػصف ا ػػػػا مػػػػص ةنػػػػرؼ بػػػػػ 

فوػػػت  خّػػػةصت خةصلةػػػة بمننػػػ   ف األداار الّػػػت ّػػػنوض بوػػػص خةصلةػػػة اال . الحةػػػااف
الحةػػػااف ّمػػػؾ ا ػػػاد لوػػػذا الحةػػػااف النػػػصطؽ المتكػػػر ممػػػ  ا ػػػه الحقةقػػػة  امػػػف زةػػػر 

ال خّػػةصت الّػػت ةطمػػؽ ذكر ػػص فػػت الحكصةػػة بنمػػـا امػػدـ ّحدةػػد  اةػػة اااػػحة لوػػص 
مممص   ف بنػض ال خّػةصت الخةصلةػة مػف حةػث الكةنانػة  ػت مخماقػصت حقةقةػة لكػف 

 .األداار الّت ّقـا بوص خةصلةة

 العجائبية/ الغخصيات الرؤياوية: 3. 
بػػػػت مػػػػف ال خّػػػػةة  ػػػػذا الػػػػنمط مػػػػف ال خّػػػػةصت فػػػػت الحقةقػػػػة  ػػػػا زةػػػػر من

المر نةػػة  إنمػػص  ػػا نػػاع مػػف ّحاالّوػػص الغراوبةػػة حػػةف ةػػأّت بأفنػػصؿ مّػػبةة ة ػػّحةؿ 
فةوص مف كةنانّه الحقةقة المألافػة إلػ  كةنانػة زةبةػة  ػا  فػت الرؤةػة الااقنةػة  ـ فػت 

دمػػػا  الّػػػافت ( ّػػػدؽ)اداومػػػص  ةكػػػاف  ػػػذا الّحػػػاؿ دلػػػةى  ممػػػ  . الرؤةػػػص الحممةػػػة
ػػحة مذ بػػه اطرةقّػػه ال ّػػت ّػػد ش  ا ّػػذ ؿ لػػةس مصمػػة النػػصس فح ػػب  بػػؿ   ػػؿ ّا

بّػػػه ا حاالػػػه امقػػدار مممػػػه انػػػاع ّ ربّػػه ا ك ػػػر مػػػص . الطرةقػػة  ةاػػػص  كػػػؿ بح ػػب مّر
ةظوػػر  ػػذا المػػاف مػػف ال خّػػةصت  فػػت قّػػص الكرامػػصت االػػرؤ  االمنصمػػصت  لةػػّـ 

الّػػػت ةمّػػػػصز بوػػػص الّػػػػافت  ا ػػػت ّتػػػػاؽ ( االخػػػّىؼ االّمةةػػػػز)فةوػػػص ّر ػػػةخ ااقنػػػػة 
 قرانػه امرةدةػه  ا  ف ّكػاف ال خّػةة الن صوبةػة م والػة  كصلػذ  حكػت مػف ّّار 

اقػػد . انك ػػرت ال ػػتةنة ابقةػػت  نػػص اامر ّػػت ممػػ  لػػاح: (2) بػػت ممػػراف الاا ػػطت قػػصؿ
قػػاؿ ذا : الػػدت لوػػـ فػػت ّمػػؾ الحصلػػة ّػػبةة ّػػّكمـ ّا ةقّمنػػت النطػػش  ف ػػمـ  مػػر  ِّ اا 

ص كػػاز مػػف ةػػصقات  حمػػر بر ػػؿ فػػت الوػػااً  ػػصلس افػػت ةػػد   م ػػمة مػػف ذ ػػب افةوػػ
 ػصؾ ا ػربص  ف ػربنص  ػـ ة ػأله مػف  ػذا الػذ   كرمػه اِّ ّنػصل  بػه  فةقػاؿ  ػذا : اقصؿ

فوػػػذ  . المنقػػػذ  نػػػه ّػػػرؾ  ػػػاا  لمراػػػصة اِّ فأ م ػػػه اِّ فػػػت الوػػػااً  ػػػـ زػػػصب مػػػنوـ

                                                        
 .073/ القشَتية(1)
 .065/ نفسو (2)
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 -إذا  ػممنص بّػحة نصقموػص–الحكصةة لـ ّمر  حدا وص فت حمـ  ا رؤةة إنمػص فػت الااقػو 
المنقػػذة كصنػػت زراوبةػػة م ةبػػة ّخػػرؽ قاا ػػص اقػػدراّوص قػػاانةف الا ػػاد  لكػػف ال خّػػةة

لإلن ػػصف امنطػػؽ األ ػػةصً  ا الم ػػص د الّػػت ةػػػر  فةوػػص الب ػػطصمت اقػػد انقمبػػت فػػػراة 
   ا ّمػػؾ الكرامػػصت الّػػت ةؤ ػػر فةوػػص الّػػافت إبػػرا ةـ الخػػااص ممػػ  مةنػػت (1)ر  ػػه

 ا م ػػتً حةّػػصف البحػػر  (2)ر ػػؿ ةرةػػد  ػػمبه  ابػػه  فّ ػػقط مةنػػص  حػػصؿ إ ػػصّره ممةوػػص
فػػت فػػـ كػػؿ منوػػص  ػػا رة إلػػ  ذا النػػاف المّػػر  ا ػػا ةركػػب  ػػتةنة فةبػػر  بوػػذا  ػػصبص  

  فتػػػت  ػػػذ  الحكصةػػػصت ا م صلوػػػص ك ةػػػر ممػػػص ّّاػػػمنه مّػػػنتصت (3)اّوػػػـ ب ػػػرقة قطةتػػػة
الّّػاؼ ا خبػصر المّّػافة  ا ك ػر مػص بػد  بوػص مػف  خّػةصت م صوبةػة ذات  فنػػصؿ 

 :خصرقة لمطبةنة  ىث  ت
 .الخار ممةه ال ىـ: اال   

 .الالت ّصحب الكرامصت:  صنةص  
 .منقذ م واؿ:  صل ص  
الخاػػر ممةػػه ال ػػىـ فّظوػػر  خّػػةة الخاػػر فػػت حػػداد الّػػارة الّػػت : أوالا 

ر ػػػموص لػػػه القػػػرآف الكػػػرةـ  مػػػف  نػػػه الػػػالت الّػػػصلل الػػػذ   ّػػػص  اِّ ّنػػػصل  
حّػػ  مػػف  الحكمػػة االمنرفػػة الدةنةػػة  ةخػػرؽ بوػػص حػػداد مػػدارؾ المخماقػػصت

كػػػػػصف مػػػػػنوـ مػػػػػف األنبةػػػػػصً االر ػػػػػؿ  اةر ػػػػػمه اِّ ّنػػػػػصل  إنقػػػػػصذا  ألالةصوػػػػػه 
الّػػػصلحةف االمّّػػػػافة الّػػػػصدقةف  ا ك ػػػػر مػػػص ةػػػػرد ذكػػػػر  فػػػػت الحكصةػػػػصت 
الّػػافةة بصلتنػػؿ المنقػػذ  اال   ػػـ ة ػػأؿ مػػف  اةّػػه فة ةػػب إنػػه الخاػػر  ػػـ 

اك ةػػرا  مػػص ّػػرد ّػػارة الخاػػر فػػت المػػصً اخاػػـ . (4)ةغةػػب مػػف األنظػػصر
 ػػػا الػػػذ  ( ع)لبحػػػصر  االحقةقػػػة  ف البنػػػد المر نػػػت ل خّػػػةة الخاػػػر ا

ّػػصغ دار  الغراوبػػػت فػػػت القّػػػص الّػػافت  مػػػف  نػػػص نػػػر    ف ّ ػػػكةؿ 
ال خّةة الحكصوةة ال ةخاو لّّنةؼ محدد  فصل خّةة الن صوبةػة لوػص 
.   ػػػػصس مر ػػػػت  ا قػػػػصدرة ممػػػػ  ااّةػػػػصف بصلتنػػػػؿ الغراوبػػػػت التػػػػصوؽ لمنػػػػصدة

 .  النمط الّخةمتااألمر ذاّه ةّدؽ مم
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الػػالت الّػػصلل ّػػصحب الكرامػػصت  ا ك ػػر مػػص ّّم ػػؿ  ػػذ  ال خّػػةة فػػت :  صنةػػص  
إمػػىـ الّّػػاؼ الكبػػصر ا  ػػؿ الطراوػػؽ الم ػػوارة كػػصلحىج  اال نةػػد ا بػػت 

ا ػػؤالً  ّػػحصب . ةزةػػد الب ػػطصمت اال ػػبمت اذ  النػػاف المّػػر  ازةػػر ـ
وـ بنػػػػةف طرةقػػػػة منرافػػػػة منػػػػد  ممػػػػة النػػػػصس فكػػػػصف النػػػػصس ةنظػػػػراف إلػػػػة

اا ػػػىؿ االّقػػػدةر االوةبػػػة  الكػػػف  ػػػذا ال ةننػػػت مػػػدـ ا ػػػاد فوػػػة ّ ػػػّوةف 
ػػػػػدحض  دلػػػػػّوـ  اال ّػػػػػؤمف بطػػػػػرةقّوـ  فةحػػػػػدث الّػػػػػداـ بػػػػػةف  فنموػػػػػـ ّا

 .المّّافة الكبصر االتوة المكذبة الم ككة
ػحة الطرةقػة   مند ذلػؾ ّظوػر الحص ػة إلػ  إمطػصً الػدلةؿ ممػ  الاالةػة ّا

لّػػػافت بػػػصِّ ابػػػصلقاة الّػػػت اكّ ػػػبوص مػػػف ا ػػػىمة المػػػنوي بػػػأف ة ػػػّ ةر ا
إخىّػػه ِّ النبصدّػػه  فّظوػػر ممػػ  ةدةػػه األفنػػصؿ الخصرقػػة كصلم ػػت ممػػ  

 ػذا . المصً اال مػاس ممػ  الوػااً  اا ػّحصلة األرض ذ بػص   امػص إلػ  ذلػؾ
النمط مف ال خّػةصت  ةاػص  لػه  ّػؿ مر نػت ألنػه ةّطػرؽ إلػ   حػداث 

. لوػػػػـ ا ػػػػاد ّػػػػصرةخت منمػػػػـاالمّّػػػػافة ممػػػػف ّ بػػػػت (  مػػػػىـ)احكصةػػػػصت 
اك ػػرت حػػاؿ  ػػةّروـ ا خبػػصر ـ األقصاةػػؿ  احكةػػت حػػاؿ قػػدراّوـ م صوػػب 
الك ةػػر مػػف القّػػص االحكصةػػصت الّػػت ةقػػؼ  مصموػػص البصحػػث فػػت  ػػؾ مػػف 
نصحةة ّحة اراد ػص ممػ  ا ػه الحقةقػة الة ػت مػف مبصلغػة المحبػةف   ا 

 ا ااػػػػو القّػػػػصص . ّمبػػػػةس ال ػػػػةصطةف  كمػػػػص ةػػػػر  ذلػػػػؾ ابػػػػف ال ػػػػاز 
 .الرازبةف فت ا ّمصلة د  ة ال صمنةف  اال  ةمص النصمة مف النصس

منقػػػذ م وػػػاؿ  ّظوػػػر  ػػػذ  ال خّػػػةة بكةتةػػػصت ا ةوػػػصت مخّمتػػػة افػػػت : ثالثىىىاا 
الغصلب ّكاف ر ى  ةظور فت خاػـ األزمػة لةقػدـ الحػؿ ااانقػصذ مػف داف 
 ف ةنػػرؼ مػػف ذاّػػه اكأنػػه مر ػػؿ مػػف قبػػؿ الننصةػػة االوةػػة انقػػصذ بنػػض 

د اِّ ّنصل  لوـ الن صة االخىص االةقظة بنػد الغتمػة  اقػد ّظوػر ممف ةرة
مممةة اانقػصذ  ػذ  لة ػت فقػط مػف طرةػؽ  ػخص م وػاؿ الواةػة بػؿ قػد 
ةّـ ذلؾ مف طرةػؽ الػرؤ  المتزمػة الّػت ّنبػه الغصفػؿ مػف زتمّػه  ا الرؤةػص 
ال ّػػؤد  الغػػرض المطمػػاب مػػف اانقػػصذ  فّكػػاف حػػةف إذ  خّػػةة المنقػػذ 

الرؤةػػص حػػةف ةّبػػو الراوػػت ّت ػػةر ( ّأاةػػؿ)ّػػةة قػػصدرة ممػػ  ّّم ػػؿ فػػت  خ
مػػاح لػػه بػػاادر الن ػػصة فقّػػة  حػػد  المػػؤاؿ انّػػةحّه  لةػػّـ لػػه الخػػىص ّا
المّػػػرفةف الػػػذةف  راد اِّ  ػػػبحصنه ّنبةوػػػه مػػػف زتمّػػػه ا ػػػوااّه فػػػأرا  رؤةػػػة 

حّػػ  ّظوػػر  خّػػةة المنقػػذ . متزمػػة  نمّػػه ةاػػطرب ااػػطرابص  مظةمػػص  
نػػػه  درؾ  ػػػةوص  مػػػف ّأاةػػػؿ األحصدةػػػث االػػػرؤ   فػػػت ّػػػارة ر ػػػؿ مػػػف  ةرا
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فةؤاؿ الرؤةص اةبنث بصلّأاةؿ إل  الحصلـ مف طرةػؽ  ػخص آخػر لكػت ال 
ػصحب النػػىج ابنػػد منصنػػصة ّّػػةر .. ة ػّكبر إذا ممػػـ مػػف  ػػا المػػؤاؿ ّا

ق ػؼ احكمػة ابّػةرة ّ نػؿ النػصس ّ ّ ػةر  فػت  حػصؿ الر ػؿ إلػ  ز ػد ّا
لة ػػأؿ  ػػذا الر ػػؿ الػػذ   ػػتص  ( مت ػػر الرؤةػص) مار ػص  حّػػ  فػػت ةػػـا  ّػػ  

اِّ مف زتمّه مم  ةدةه بند  ف ف ر له رؤةػص   فّن ػب النػصس مػف ذلػؾ  
ال  ػـر فػدنت حػػةف ف ػرت لػه الرؤةػػص  مػس فقػد كػػصف : فأخػذ الر ػؿ ة ةػػبوـ

تّه الةـا فوت ّنمةـ ممكت  .(1)ذلؾ ّنمةمص  ب رةص   مص  ّا

ماظؾـقاتماظصغرىمظؾشكصقات:ماحملورماظـاغي.مب

الّحمةػػؿ فػػت  ػػذا المحػػار  ةّمركػػز ممػػ  مص ةػػة األ ػػخصص الناامػػؿ فػػت  ةكػػؿ 
الحكصةػػػػة الّػػػػافةة  فمػػػػف النصحةػػػػة المنو ةػػػػة االنظرةػػػػة ا ػػػػد إف القّػػػػة مبػػػػصرة مػػػػف 
م مامػػة مػػف األفنػػصؿ ّقػػـا بوػػص  مصمػػة مػػف الناامػػؿ ةّػػؿ مػػدد ص إلػػ   ػػّة ا ػػت 

صلة مػػػص مّػػاافرة فػػػت كػػؿ ن ػػػصط ةقّػػػد بػػه الّااّػػػؿ مػػو مّمػػػؽ  ا مّمقػػػةف ال ػػداً ر ػػػ
إلػػػػػةوـ   ػػػػػااً  كصنػػػػػت  ػػػػػذ  الر ػػػػػصلة ذات منحػػػػػ  فم ػػػػػتت  ـ فنػػػػػت  ـ ا ّمػػػػػصمت  ـ 

 :ا ذ  الناامؿ  ت...  ةص ت
 الذات االماااع

 المر ؿ االمر ؿ إلةه
 الم صمد االمنصرض

  بّػػػت ّػػػىحةّه فػػػت ( كرةمػػػصس)القػػػد ظوػػػر  ػػػذا الّّػػػنةؼ ممػػػ  ةػػػد النصقػػػد 
 ػػااً  كػػصف ب ػػرا   ـ حةاانػػص   ـ  فصلبطػػؿ النصمػػؿ فػػت القّػػة(2)مخّمػػؼ م ػػصالت الحةػػصة

 ةوص   ـ قاة خصرقة  ةكاف فصمى  ا  ص ةص  فت القّة مف نصحةػة الك ػؼ مػف مىقػصت 
ا ػػذا الّّػػنةؼ ال ةننػػت إقصمػػة حػػد فصّػػؿ  (3)ال خّػػةصت بناػػوص بػػصلبنض ا خػػر

بػػةف الناامػػؿ مػػػف حةػػث الاظةتػػة االػػػدار  إنمػػص ن ػػد  ف ال خّػػػةة الّػػت ةقػػو ممةوػػػص 
أة لّحتػػز لن ػػصط  ػػمبت  ا إة ػصبت فوػػت فػػت منػػرض ا ػػّقبصلوص لتنػػؿ التنػؿ ّبقػػ  موةػػ

مػػصر  ػػت ّقػػـا بتنػػؿ آخػػر   كػػذا ّّػػبل ال خّػػةة الااحػػدة فػػصمى  امااػػامص  فػػػت 
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    ف  مة مىوؽ ةتراوص التنؿ  ا م مامػة األفنػصؿ الّػت ّاػطمو  (1)الاقت نت ه
ػػت ةة األّػػمل بأداووػػص ال خّػػةصت الناامػػؿ فػػت القّػػة  مػػف  نػػص كصنػػت الدرا ػػة الّا

منو ةػص  لّتكةػػؾ منصّػػر القػػص ألف المنػػصةةر ال صبّػػة قػػد ال ّّتػػؽ داومػػص  مػػو منطةػػصت 
 .النماذج المحمؿ

فػػػػت الحكصةػػػػص الّػػػػافةة الذاّةػػػػة ممػػػػ  نحػػػػا ( الػػػػذات االمااػػػػاع)ّّبػػػػد   نصوةػػػػة 
مخّػاص ةّم ػػؿ فػت  ف الّػػافت كػصوف لػػه ّ ربػة خصّػػة منتػردة لػػةس بمقػػدار    

مػػف  نػػص ةبػػرز . ةمػػصرس  ا ةنػػصةش الّ ربػػة ذاّوػػص  ػػخص آخػػر إدراؾ كنووػػص مػػص لػػـ
ذاّػػه  فذاّػػه  ػػت المركػػز ّا ربّػػه الخصّػػة ( الّػػافت)فػػت  خّػػةة ( الػػذات)مصمػػؿ 

 . ت ال ص د االر صف االمحؾ
ػػػػاؿ إلةوػػػػص  االمااػػػاع النػػػػصـ الػػػػى مّنػػػػص ت االػػػػدر صت النمػػػػ  الّػػػػت ةبغػػػػت الّا

ا ب دةػػػة الخمػػػػؽ . ااالّحػػػصد بوػػػص مػػػف طرةػػػؽ منرفػػػة  ػػػػاا ر األ ػػػةصً ارمػػػاز الكػػػاف
ممػػ  البمػػاغ  ػػت فػػت الغصلػػػب ( ّ ػػصمد )ةّخػػذ لػػه فػػت  ػػذ  المنرفػػة ا ػػػصوؿ . االقػػدرة

بػػػػة ( منصراػػػةف)اّػػػطنصع   ػػػخصص  ةظوػػػر مػػػػف خػػػىؿ الحػػػاار  نوػػػـ مػػػف داف مّر
قػػػػصً مػػػػص رقػػػػ   ممػػػػ    ػػػػصس ذلػػػػؾ ةّحػػػػد مصمػػػػؿ  الم ػػػػصمد )الّػػػػافت اةّ ػػػػاقاف الّر

بػػػػةفوػػػا ا ػػػةمة ا بػػػصت الػػػذات مػػػػف طرةػػػؽ خمػػػؽ م( االمنػػػصرض . نػػػصرض  دنػػػ  مّر
ظوػػػػر  خّػػػػةة  فػػػػت  ك ػػػػر مػػػػف  ةوػػػػة ا اةػػػػة  اةك ػػػػر فػػػػت القّػػػػص ( المر ػػػػؿ)ّا

الّػػافت  بنػػػث  ػػخص ة ػػػّطمو  خبػػصر الّػػػافت البطػػؿ  ان ػػػد  ػػذ  الظػػػص رة فػػػت 
لمرؤةػػػػص ( الراوػػػػت)القّػػػص اال ػػػػّر صمت  ةاػػػػص  ّّت ػػػػ   ػػػػذ  المااػػػػامة فػػػػت كػػػػاف 
مر ػػػى  إلػػػ  النػػػصس مر ػػػى  ا ػػػّطىمةص  ةنقػػػؿ ّػػػتة الّػػػافت بنػػػد ممصّػػػه  ػػػـ ةكػػػاف 

اقػػد ةكػػاف الّػػافت نت ػػه . لػػةقص رؤةػػص  اةحػػد وـ بّػػنةو اِّ ّنػػصل  بػػه بنػػد ممصّػػه
ػػؿ إلةػػه مػػف منرفػػة ّنػػذرت ممػػ  النػػصس   ػػبصبوص االمر ػػؿ   ػػا المر ػػؿ فةبمػػغ مػػص ّا

 .إلةوـ  ـ النصس كصفة
مّ ػكمة فػت  ةوػة خصر ةػة  ػت محػار ( الذات)فت القّص المااامت ّكاف 

أف ةكػػػاف حةاانػػػص   ا م مامػػػة حةاانػػػصت   ا زػػػرةبةف ةمّقةػػػصف  ا األفنػػػصؿ امصلوػػػص  كػػػ
ةّنراػػػػػػاف لخطػػػػػػر ةوػػػػػػدد حةػػػػػػصّوـ ادةمامػػػػػػة ا ػػػػػػاد ـ ة ػػػػػػببه مػػػػػػؤ ر ... مػػػػػػدنةةف

خصر ت زرةب كصل زةرة الّت  دد  منوص الغربػصً الػذةف زرقػت  ػتةنّوـ  ( مااامت)
. ابةرا ػػػت الحكػػػةـ ادفصمػػػه مػػػػف الحةاانػػػصت بنػػػد  ف  ػػػػدد اان ػػػصف  منوػػػص اا اد ػػػػص

ا حةصنػػص  ةكػػاف المااػػاع فكػػرة  ا امّقػػصد  ا مػػذ ب ةكػػاف الكتػػة المقصبمػػة لمػػذات فػػت 
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كقّػػػػة ...(  خػػػػىؽ  دةػػػػف  فكػػػػر)اّ ػػػػصؽ التنػػػػؿ الػػػػذاّت مػػػػو المنةػػػػصر المااػػػػامت 
كػػاف الرحمػػة  ا االنّقػػصؿ  ػػت الا ػػةمة لك ػػؼ النىقػػة . الةوػػاد  االم ا ػػت مػػ ى   ّا

 ػا ذاّػه ( الػذات)ةكػاف مصمػؿ  بةف الذات االماااع افت القصلػب فػت  ػذ  القّػص
فوػػا الداللػػة الاحةػػدة ممػػ  ّػػدؽ دمػػاا  امنّقػػد   االمر ػػؿ إلػػةوـ  ػػـ مػػف ( المر ػػؿ)

حػػػدد  خّػػػةة  فػػػت ( الم ػػػصمد االمنػػػصرض)ّز ػػػ  لوػػػـ  ػػػذ  النّػػػةحة األخىقةػػػة  ّا
ممػ  . مص ةة المنّقد ذاّه  االتنؿ الػذ  ة  ػد  نػص الػذ  ةّحػدد مػف الا وػة النظرةػة

 .ااةمصف االتنؿ   صس الّطصبؽ بةف
فػػػػت القّػػػػص اال ػػػػّر صمت ّكػػػػاف  خّػػػػةة الراوػػػػت  ػػػػت المر ػػػػؿ االمبنػػػػاث 
ال ػػػػّطىع  حػػػػااؿ الّػػػػافت المّػػػػاف    ا الػػػػرؤ  الّنبؤةػػػػة   مػػػػص الػػػػذات فةوػػػػص فوػػػػت 
ػاؿ إلػ  المطمػؽ االكمػصؿ   خّةة البطؿ الّافت ذاّه فت ّػراموص مػف   ػؿ الّا

لّػػت ّبقػػ   كبػػر داومػػص  مػػف كػػؿ اةبقػػ  المااػػاع داومػػص   ػػا حػػداد الّ ربػػة الت ػػةحة ا
. الػػػذاات الم ربػػػة  الّػػػت ّ ػػػبه بػػػصلبحر الػػػذ  كممػػػص ازددت منػػػه  ػػػربص  ازددت مط ػػػص  

 ػػػخص مّموػػػؼ لػػػزرع ال قػػػة فػػػت ذاّػػػه ممػػػ  ّػػػحة مذ بػػػه اةكػػػاف ( المر ػػػؿ إلةػػػه)
ػػػدقوص  ( الم ػػػصمد) قاا ػػػص ّا فػػػت ذلػػػؾ قػػػاة الّ ربػػػة ذاّوػػػص اقػػػاة الػػػنتس فػػػت ز ػػػد ص ّا
ػػػصرة بصل ػػػًا االاػػػنؼ الب ػػػر  الم بػػػاؿ ممةػػػه  مةػػػو ةكػػػاف الػػػنتس األ( المنػػػصرض) ما

 .فةّحدا ص  مةنص  لةّؿ إل  مبّغص . الخمؽ
 ف ننػػد  ػػداال  مصممةػػص   -ّاخةػػص  لإلة ػػصز االّااػػةل–مػػف  ػػذا الّ ػػخةص ةمكػػف 

مطبقػص  ممػ  . ال دا ػت( كرةمػصس)ّّال فةه األداار اال خّةصت بح ب ّّػنةؼ 
 :  امم  النحا ا ّتاألنمصط القّّةة ال ى ة لمقص الّافت

 
 العوامل

 األنماط
المرسل  المرسل الموضوع الذات

 إليه
 المعارض المساعد

القّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 الذاّت

نوصةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الّافت
الطرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 الّافت

 ػػػػػػػػػػػػػخص 
محػػصار  ا 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػصوؿ 
 م ّطمو

المرةػػػػػػػػػػػػػداف 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصور 

 الخمؽ

رفةػػػػػػػػػػػؽ  ا 
 قاة المبد  
= 

رفةػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاة 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتس 

 اال واة
القّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 

 المااامت
حةػػػػػػػااف  ا 
مدةنػػػػػػػػػة  ا 
   خصص

إ بػػػػصت قةمػػػػة 
فم ػػػػػػػػػػػػػتةة  ا 

  خىقةة

مبنػػػػػػػػػػػػػػاث 
طػػػػػػػػصور  ا 
حةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااف 
 إل  حكةـ

حكػػػػةـ بةػػػػد  
 ا  الحػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بصلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لمنصس

 األطمصع قاة الح ة
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 العوامل
 األنماط

المرسل  المرسل الموضوع الذات
 إليه

 المعارض المساعد

لقّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ا
 اال ّر صمت

ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة  الّافت
المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

 االطرةقة

 الراوت 
 
 
 
 
 

= 

حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ةحّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ممةوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
الراوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
اةبمغوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 

 لمنصس

ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ 
االمّقػػػػػػػػػػػػصد 
بصلز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

/ ال ػػػػػػػػػػػػػاع/
 الّق ؼ

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةة 

 اال واة

 (4)جدول رقم 

 أمناط القصة الصوفوة والعوامل الستة

 .داللة ّداخؿ مىوقت بةف مصممةف مّاصدةف)=( مىمة : مىحظة
إف محّػػػػمة مػػػػص ةمكػػػػف  ف ةخػػػػرج بػػػػه البصحػػػػث مػػػػف فحػػػػص ممػػػػؿ ال خّػػػػةة 
الحكصوةػػػػة فػػػػت القػػػػص الّػػػػافت بصمّبػػػػصر بنةصّوػػػػص الكبػػػػر  االّػػػػغر  الب ػػػػةطة   ػػػػت 

 مةػػة دار ال خّػػةة التصممػػة فػػت القّػػة الّػػافةة  ػػأنوص  ػػأف  نػػااع الّاكةػػد ممػػ   
القص األخر   بنصً مم  منػصةةر منطػؽ ال ػرد انمػا القّػة الػذ  ةقػرر  ف ال فنػؿ 
ّأكػػػد   مةػػػة دار البطػػػؿ الّػػػافت فػػػت حكصةصّػػػه  مصوػػػد إلػػػ   ف ّ ربػػػة  بػػػى فصمػػػؿ  ّا

 ا األحػػػااؿ الّّػػػاؼ ّ ربػػػة ذاّةػػػة ةمػػػر فةوػػػص الّػػػافت بمراحػػػؿ ّػػػدم  بصلمقصمػػػصت 
ّ رد مف مصلـ النص ات ّّصف  مو مصلـ الممكات ّا  .فّّّت  راحه ّا

لذا ّصر الّػافت  ّػؿ لذاّػه  ننػـ إنػه  خػذ الّّػاؼ مػف م ػصةخه ا قطصبػه  
مػػػف  نػػػص اخّمتػػػت . لكػػػف لػػػةس بصلاػػػرارة  ف ةحػػػط منػػػد النقطػػػة الّػػػت اقتػػػاا منػػػد ص
... االحػػػب االوػػػت  قػػػصاةموـ اطراحػػػصّوـ حػػػاؿ الحمػػػاؿ  ااالّحػػػصد  ااحػػػدة الا ػػػاد 

ألف الّّػػاؼ لة ػػت فكػػرة ااحػػدة بػػؿ طرةقػػة فػػت الّتكةػػر ّّمظوػػر بػػأك ر مػػف . الػػخ
 . ةوة اا ةمة

 مػػص مػػف ّطػػصبؽ متػػردات المػػنوي المّبػػو فػػت المبحػػث مػػو منطةػػصت ال خّػػةة 
الّافةة فت الحكصةصت  فدف البصح ة  صرت فةه مم  افؽ منوػصج الرؤةػة فػت التّػؿ 

ممػ  القصمػدة  لكػاف البحػث ةّنصمػؿ مػو من ػز حكػػصوت ( الػنص)ال ػصبؽ  فػت ّغمةػب 
خػػصص بمر نةّػػه التكرةػػة ّا مةصّػػه القصبمػػة لمّأاةػػؿ  األمػػر الػػذ   نمػػه ن ػػةي ذاّػػه  

ابند ّ خةص االخػّىؼ ةػّـ فػّل آفػصؽ الداللػة لّبةػصف   ػبصب . ابةوّه  افكر   ادةنه
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 .انزةصح النماذج مف منصةةر المنوي
ف متػػػردات الوةكػػػؿ القّػػػت  ّػػػّـ ّألةتوػػػص االػػػذ  اّاػػػل مػػػف خػػػىؿ مػػػص  ػػػبؽ  إ

ممػػ  نحػػا  ػػببت مّاافػػؽ ال ّر ػػؿ فةػػه فػػت  خّػػةصت  صناةػػة  ا قمةمػػة الّػػأ ةر لػػذلؾ 
كصنت القّة الّافةة فػت بنص ػص ال خّػةة ّ ػّمؿ ممػ  اخّػزاؿ كبةػر فػت األحػداث 

ا ػػػّّبو . امػػرض الموػػػـ منػػه االمػػػؤ ر االمّنمػػػؽ بحػػصدث  ػػػبقه  ا موةػػػأ لحػػدث قصبػػػؿ
األمػر الػذ  ةػػدما إلػ  الّّػرةل بك صفػػة . ت مػدد ال خّػةصت المم مػػةذلػؾ اخّػزاؿ فػػ

اؿ إل  زصةة القاؿ  امنّو  الحكمة راّته أل ؿ الّا  .البنصً القّّت ّا
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 توطئة
 
 

نّػػب ممػ  ااحصطػة بصلكةنةػػصت الّػت ا ػػّغؿ محػصار النمػؿ فػػت  ػذا التّػؿ  ّ
ممةوػػػص نظػػػصـ القّػػػة فػػػت مااػػػاع الّّػػػاؼ  بنػػػد  ف  ػػػر  ّحدةػػػد مكانػػػصت البنػػػصً 
ال ػػػػرد   ّا ػػػػخةص   ص ػػػػةصت الم ػػػػصؿ الاظػػػػصوتت فػػػػت القّػػػػة  فمحػػػػار التّػػػػمةف 

لة ػّقر . األركػصف ال ػرد   المكانػصت االاظػصوؼ اال خّػةة( مص ةة)المصاةةف كصف 
ا ػػّغصؿ  ػػذ  األركػػصف فػػت نظػػصـ القّػػة ممػػ  امّبػػصر  ف ( كةتةػػة)بنػػص المقػػصـ  نػػص منػػد 

ةبػػػص  منطقةػػػص  ّخاػػػو لػػػه آلةػػػة ال ػػػرد فةوػػػص  األ ػػػبصب فنةػػػة ّذاقةػػػػة  ّر لمقّػػػة نحػػػاا  ّا
ا ّقبصلةة ةحدث خمى  فػت  ػذا النظػصـ النحػا  القّّػت فةقػدـ مػص مػف حقػه الّػأخةر 

ةّ ػػنـ ( الكةتةػة)  ػػذ . ا كػذا...  ا النكػس   ا حػذؼ مػػص ة ػب  ف ةػػذكر  ا النكػس
النظػػر فةوػػػص االبحػػػث فػػػت ّمظوراّوػػػص إلػػػ   ػػػطل الػػػنص   ػػػا مبحػػػث فحػػػص آلةػػػصت 
ال ػػرد فػػت القّػػػة  الّػػت ّركػػػز النظػػر ممػػ  درا ػػػة النىقػػصت القصومػػػة بػػةف منصّػػػر 
ػةغه الّػت  المّف الحكصوت ااحداّه الاظصوتةػة بغةػة ك ػؼ   ػصلةب ال ػرد ا نمصطػه ّا

ػػمت . ّ ػػّغؿ بوػػص فػػت إ ػػراً ماػػماف الحكصةػػة ا ػػّنصدا  إلػػ  حقةقػػة كػػاف الحكصةػػة ّا
    فنػػصؿ ااظػػصوؼ لوػػص ّػػةغة  ػػرد خصّػػة ( مراةػػة( ) حػػداث)إلػػ  م ػػّقبموص ا ػػت 

ّخّمؼ مف راا  إل  آخر فاى  مف اخػّىؼ الرااةػة مػف راا  ااحػد  مػف اقػت إلػ  
ذات .  ذ  الن بةة ّ نؿ لمحكصةة  مػف    ّػنؼ كصنػت. آخر افت ظرؼ إل  زةر 

ةة مصوزة ل حةػث ّم مػت فػت ذات الّػافت  . وص مف  صور األّنصؼ األخػر خّّا
إز صً ػػص فػػت القّػػة اممةوػػص ّركػػزت  وػػاد  فػػت ّا ةػػه (  راد)المؤلػػؼ  ممػػة ركػػصوز 

اظةؼ ال خّةة لخدمة ّمؾ األ داؼ ّصبو األحداث ّا  .ال ممة ّا
مػف  نػػص ن ػد  نت ػػنص  مػصـ حقةقػػة  ف المؤلػػؼ ازصةصّػه ا  دافػػه  ػت األ ػػصس فػػت 

الػػذةف ةقػػرراف  ا ة ػػألاف  ا )فػػصلمؤلتاف  ػػـ . صّػػر الم ػػصنةة فػػت الػػنصّا ةػػه النن
ةتّػػػػحاف ممػػػػص فػػػػت  نت ػػػػوـ  ا ف األفكػػػػصر االنىقػػػػصت  ػػػػت   ػػػػصس حػػػػصالت إّبػػػػصع 
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اا ػػراً  الّّػػنةؼ  مػػص   ػػبووص الػػةس الّراكةػػب النحاةػػة  ػػت   ػػصس ذلػػؾ  لوػػذا ال 
ػػػتوص ةمكػػػف لمّق ػػػةمصت المنّػػػصدة لم مػػػؿ  ف ّمػػػدنص با ػػػصوؿ ّّػػػنةؼ لمنّػػػاص  بّا

ابمػػػػص  ف   ػػػػداؼ المؤلػػػػؼ القبمةػػػػة  ػػػػت . (1)(اقػػػػصوو فػػػػت  ػػػػةصؽ الّتصمػػػػؿ االّّػػػػصلت
الما وػصت األ ػصس لممػنوي الّػأاةمت فػت النقػد  لػػذا ن ػةر  نػص ممػ  افػؽ مػص انّو ّػػه 
نوػػي الر ػػصلة فػػت فّػػالوص ال ػػصلتة   ف نبػػد  بصلوةكػػؿ اننّوػػت بصلداللػػة االّأاةػػؿ  لكػػت 

ةػة ا ػًا الّأاةػؿ الػت النّػاص إذا مػص فقػدنص مػدة نحّصط مف موصا  الاقاع فت الذاّ
ؿ) لوػػػذا  ػػػصً . الّػػػت ةنبغػػػت  ف ّكػػػاف اا ػػػنة ا ػػػصممة  اممةقػػػة  امااػػػامةة( المػػػؤاا

مااػػاع  ػػذا التّػػؿ حمقػػة منطقةػػة مكممػػة لممكانػػصت الّػػت  ػػبؽ الحػػدةث ممةوػػص فػػت 
 :الذ   ر  ّق ةمه منو ةص  إل  المبصحث الروة ة المبةنة. التّمةف ال صبقةف

اؿ ّنػػػصاؿ النظػػػصـ الزمنػػػت فػػػت الحكصةػػػة الّػػػافةة  ا ػػػر  فةػػػه التّػػػؿ بػػػةف األ
ةػػػب)  ا  مةػػػة (زمػػػف ال ػػػرد)ا ( زمػػػف الحكصةػػػة)متوػػػامت  فػػػت درا ػػػة النىقػػػة ( الّّر

بخطةوػػػػص اال ػػػػّر صع الػػػػداخمت . القصومػػػػة اال دلةػػػػة بػػػػةف زمػػػػف الحكصةػػػػة ازمػػػػف الػػػػنص
مػػػ  درا ػػػة ّقنةػػػػة لدحػػػداث ابػػػةف اال ّ ػػػراؼ اال ػػػرد الىحػػػؽ  ػػػػـ ال ػػػصنت ةّركػػػز م

االةوػص امػص ةنّراػوص مػف  ااةقصع الحكصوت مف خىؿ ّّبو ّدر صت ّّرةب األحداث ّا
 ..خىّة  ا ا ّراحة  ا قطو  ا حاار م ود 

 ـ المبحث ال صلث فت ّةغة ال رد فت القّػة الّػافةة  الّػت ّظوػر الحكصةػة 
لمّنػػػه المراةػػة فػػػت  ػػػكؿ قّػػة    ك ػػػؼ ّػػػتصت المبنػػػ  الحكػػصوت اكةتةػػػة ّقدةمػػػه 

الحكػػػػػصوت بمننػػػػػ  الطرةقػػػػػة الّػػػػػت ّحػػػػػاؿ الخبػػػػػر ال ػػػػػرد  إلػػػػػ  قّػػػػػة  مػػػػػف خػػػػػىؿ 
مػف خػىؿ طراحػصت منػص ي النقػد ال ػرد   . مّطمحصت الم صفة االمنظار ا نمصطه

ابخصّػػػػة البنػػػػصوت الترن ػػػػت  ةػػػػرار  ةنةػػػػت  فػػػػت خطػػػػصب الحكصةػػػػة  االنػػػػادة إلةوػػػػص  
 .انظرةة ال رد مف ا وة النظر إل  الّبوةر

                                                        
 .400/ سبام حسان: روبرت دي بوجراند، تر: النص واخلطاب واإلجراء: ينظر(1)
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 األول المبحث
 النظام الزمني

 
 

م:زعنماحلؽاؼةموزعنماظلرد-0

ّقػػػؼ مااػػػامة البحػػػث فػػػت ّقنةػػػػة النظػػػصـ الزمنػػػت فػػػت القّػػػة  ا الرااةػػػػة  ا 
األنػػػااع ال ػػػردةة األخػػػر   ممػػػ   صنػػػب مػػػف األ مةػػػة ّ ػػػخص مػػػف خىلوػػػص ماامػػػؿ 
مّنددة ّنطػت بم مموػص خّػصوص النمػؿ ذاّػه امنّ ػه  ةاػص   ػـ مىقػة اال نػةف منػص  

 .ت ام ّا  إدراكه اا ّقبصلهبصلمّمق
ػمت ( إدارة)فوت ّك ؼ مف ذكصً القصص  ا ال صرد فت   رد الحكصةػة الّػت ّا
ممةوػػػص راحػػػص   -ب ػػػرد  الخػػػصص لوػػػص–إلةػػػه ب ػػػكموص الّ رةػػػد  زةػػػر التنػػػت  فةاػػػتت 

ّرةبوػػص المنطقػػت ّبنػػص    مصلةػػة فنةػػة ّأ ةرةػػة مػػف خػػىؿ الّناةػػو فػػت احػػدات القّػػة ّا
مف  نص م مت   ػـ متػردة فػت بحػث ّقنةػة النظػصـ الزمنػت . اقولّ م ؿ  حدا وص فت الا 

 :فت القّة  ت  مصت الّمصةز بةف زمنةف فت القّة  مص
 زمف الحكصةة-
 زمف ال رد-

ااألمػػػر  نػػػص لػػػةس ب دةػػػػد  فكػػػؿ درا ػػػة ّنراػػػػت لنقػػػد القّػػػة  ا الحكصةػػػػة  ا 
ةف االػذ  الرااةة ال بد  ف ةكاف لوص حاار فػت منرفػة حػداد  ػذا الّمػصةز بػةف الػزمن

األمػر الػذ  ةقػاد إلػ  إةاػصح التػرؽ بػةف الػزمنةف . مرؼ بػ م كمة الزمف فت القّة
ةػػػب  المػػػذكارةف  فػػػزمف الحكصةػػػة منطقػػػت رةصاػػػت ة ػػػةر فةػػػه الػػػزمف ممػػػ  افػػػؽ الّّر
المةقصّت لدحداث  فكمص ال ةكاف البطؿ فػت مكػصنةف فػت اقػت ااحػد  ابػنتس ال ػتً 

اقػػت ااحػػد إال فػػت فنةػػة ال ػػرد الرااوػػت  ال ةمكػػف  ف ة ػػرد مػػددا  مػػف األحػػداث فػػت
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فأنػت : ازمف الحكصةة  ػا زمػف ّػصرةخت ااقنػت كػصلزمف فػت ال ممػة النحاةػة. الحدةث
آّةػػؾ  مػػس   ا  وّػػؾ زػػدا    ةاػػص  فػػت : فػػت الّركةػػب النحػػا  ال ة ػػاز لػػؾ  ف ّقػػاؿ

زمػػػف الحكصةػػػة ال ة ػػػاز القتػػػز ممػػػ  الحػػػداد الزمنةػػػة المنطقةػػػة لد ػػػةصً فػػػصلطىؽ ال 
 .ا كذا... إال بند  ف ّكاف رابطة الزااج ةحدث

 مػص زمػػف ال ػػرد  ا زمػف القّػػة  فػػى ةتّػػرض احّرامػه لّ م ػػؿ الػػزمف المةقػػصّت 
الػػزمف الّػػصرةخت ( نحػػا)الػػذ   ػػرت فةػػه  حػػداث الحكصةػػة  بمننػػ   نػػه ةّ ػػصاز ممػػ  

بأ ػػصلةب مّنػػددة كص ػػّبصؽ األحػػداث الم ػػّقبمةة  ا ا ػػّر صع مػػص ماػػ  منػػد طرةػػؽ 
الػػخ فوػذا كمػه لنػػب فنػت بزمنةػة األحػػداث الحكصوةػة الوػذا المنػػب ... الرؤةػصالػامت  ا 

  ػػػداؼ  مصلةػػػة افنةػػػة لاال ػػػص لمػػػص ّمػػػصةزت   ػػػصلةب القّػػػصص االػػػرااوةةف اال ػػػصردةف 
ػػه لمتػػردات الحكصةػػة حّػػ  ّػػؤد   بكػػؿ   ػػكصلوـ افةػػه ةكمػػف ذكػػصً ال ػػصرد اح ػػف إداّر

 . دفوص الّأ ةر  االةّصلت ال مصلت
ؾ انطمقػػت رؤةػػة البنػػصوةةف إلػػ  قاػػةة الػػزمف فػػت القّػػة  مػػف ممػػ  امّبػػصر ذلػػ

حقةقػػػة االخػػػّىؼ بػػػةف الػػػزمنةف لمػػػص لوػػػص مػػػف   ػػػر ممػػػ  التػػػصحص النقػػػد  فػػػت ّػػػأ ةر 
حػةف ة ػػرداف . منصّػر الّمػصةز االّمةةػػز مػف قػػصص إلػ  آخػػر امػف رااوػػت إلػ  آخػػر

الّّػصبو  االحؽ  ف الداامت التنةة الّت ة د ص ال صرد فػت اػرارة ك ػر: حكصةة ااحدة
الطبةنػػت لدحػػداث  ال ّّنػػصرض مػػو  مصنػػة الكصّػػب  ا المؤلػػؼ فػػت مػػرض األحػػداث 
كمػػص اقنػػت فػػت ااقنةّوػػص  فوػػا ةنةػػد ّ ػػكةؿ الحػػدث الحكػػصوت بطرةقػػة الفّػػة  م ةػػرة  

ةػػػب المنطقػػػت لدحػػػداث ةاػػػتت  (1)ّبنػػػث ا ػػػّ صبة  مصلةػػػة منػػػد مّمقةوػػػص   ألف الّّر
صبػػػة ب ػػػبب ااقنةّوػػػص  ال ػػػدةدة  االّػػػذاؽ أل   مةػػػؿ ال ةػػػّـ إال ممةوػػػص راحػػػص  مػػػف الّر

بدةقػػػػصظ ممكػػػػة الّخةػػػػؿ اااد ػػػػصش اراح المّصبنػػػػة االّرقػػػػب  ةخمقوػػػػص  مةنػػػػص  منّػػػػر 
 .خمخمة الّّرةب المنطقت ل رةصف األحداث

احػػةف ةّػػب الّحمةػػؿ الّقنػػت ألنمػػصط ال ػػرد فػػت القّػػة فػػت ّكػػاةف كمػػت ةاػػو 
إ ػػػراً ماػػػمانوص فػػػت  ّػػػاؿ امحػػػددات نظصموػػػص ال ػػػرد  الػػػذ  اّبنّػػػه القّػػػة فػػػت 

مم   ذا ّّرب ااو متػص ةـ ماحػدة ل ى ػة مظػص ر . خطصب ل صنت منةف اله ّأ ةر
حػػػةف  ػػػرع بصلبحػػػث فػػػت المنػػػصنت المّنػػػددة لكممػػػة  (2)( ةنةػػػت) ػػػردةة ّنػػػرض لوػػػص 

بمتوامػػه ( الػػنص)فػػت المغػػصت األاربةػػة  كػػت ة ػػّخمص منوػػص مػػص ة ػػةر إلػػ  ( قّػػة)

                                                        
 .73/ دي، بنية النص السر 423/ نظرية البنائية(1)
 .298/ بالغة اخلطاب وعلم النص: ينظر(2)
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 :(1)ال صمؿ االدقةؽ فكصنت المظص ر ّمؾ
 .ا ت الماماف ال رد     المدلاؿ الحكصةة -
 .ا ت النص ال رد     الداؿ القّة -
طمػػػؽ ممػػػ  النممةػػػػة المنّ ػػػة ذاّوػػػص  اممػػػػ  م مامػػػة المااقػػػػؼ  القصا - ّا

 .المّخةمة المنّ ة لمنص ال رد 
امنوػػػص ا ػػػّخمص   ف مممةػػػة الّحمةػػػؿ امااػػػاموص ةّركػػػز فػػػت فحػػػص النىقػػػة 

ة  ابةنوػػص ابػػةف مممةػػة القػػص  اممػػ    ػػصس ذلػػؾ دمػػص ادرا ػػّوص بػػةف الحكصةػػة االقّػػ
حػػةف اقّػػرح درا ػػة القّػػة ممػػ  ( ّػػاداراؼ)إلػػ  ّنػػدةؿ مػػص اقّرحػػه قبمػػه (  ةنةػػت)

: إلػػػ  الم ػػػّاةصت ا ّةػػػة (2)الػػػزمف االمظوػػػر االّػػةغة: افػػؽ الم ػػػّاةصت ا ّةػػػة  ػػت
الػػػزمف  اة ػػػػةر إلػػػ  درا ػػػػة النىقػػػة بػػػػةف القّػػػة االحكصةػػػػة االّػػػةغ     الكةتةػػػػصت 

 ـ الّػات اةننػت بػه الطرةقػة الّػت ةّػدخؿ بوػص كػؿ مػف المر ػؿ . ااأل كصؿ ال ردةة
 االمّمقت فت مممةة ال رد

 ة ةر إل  مىقة القّة بصلحكصةة      ف الزمف االّةغ  
 .ة ةر إل  النىقة بةف القص االحكصةة االقّة     مص الّات 

 (.قّة)مم  افؽ الّحدةد الذ  حدد  قبى  لكممة 
: نػػص كصنػػت درا ػػة البنةػػة الزمنةػػة لمػػنص ال ػػرد  ّّمركػػز ممػػ  م ػػػّاةةفمػػف  

زمػػػف ال ػػػتً المحكػػػت  ازمػػػف ال ػػػرد ذاّػػػه     زمػػػف المػػػدلاؿ ازمػػػف الػػػداؿ  ابػػػةف 
ةػػػب بح ػػػب مقّاػػػةصت مممةػػػة القػػػص  ةػػػب اانحػػػراؼ مػػػف الّّر ّر الػػػزمنةةف ّػػػداخؿ ّا

مػػػػف ا  ػػػداؼ المؤلػػػػؼ  ا ال ػػػػصرد امػػػص ة ػػػػّغرؽ  ػػػػناات مػػػػف حةػػػصة البطػػػػؿ ال ةأخػػػػذ 
اممػ  زمػػف ال ػرد ةّحػدد زمػف الػنص  ا ػا الاقػػت . م ػصحة الػنص  ممّػةف  ا  ك ػر
  اةنّمػػػد   ص ػػص  ممػػ  زمنةػػػة الػػنص ألنػػه الػػػزمف (3)الػػذ  ن ػػّغرقه فػػػت قػػراًة الػػنص

المّ  ػػد فػػت الػػنص   مػػص الػػزمف الحكػػصوت فوػػا زمػػف فصلػػت مػػف الزمػػصـ  زمػػف مّخةػػؿ 
 مػص زمػف الػنص  ا ال ػرد فوػا . ةقو فت مود  ال صرد فػت ّػحّه  ا دقّػه  ا مػدموص

راكةػب لغاةػة ّحمػؿ مػدالةؿ  ػاؼ فػت كممػصت ا مػؿ ّا م  اد ل صنت فػت الػنص مّر
ةػػػػػب : احةػػػػث مػػػػػص  مكػػػػف فحػػػػػص م ػػػػّاةصت زمػػػػػف الػػػػنص ال ى ػػػػػة مػػػػف. منةنػػػػة الّّر

                                                        
 .299/ نفسو(1)
 .311/ نفسو(2)
 .310-311/ ، وبالغة اخلطاب وعلم النص45/خطاب احلكاية: ينظر(3)
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ااال ػػػّمرار االّكػػػرار  مكػػػف  ف نقػػػؼ ممػػػ  البنةػػػة الزمنةػػػة لمقّػػػة  االّػػػت مػػػف دانوػػػص 
 . (1)-تمم  حد ّنبةر  ةنة -النص( ةقّؿ)

( حةػػصة)مػػف  نػػص ّ ػػتً   مةػػة البحػػث فػػت البنةػػة الزمنةػػة لمقّػػة ألنوػػص م مػػ  
الػػنص ادةمامػػة ّػػأ ةر  فػػت مخّمػػؼ األاقػػصت ااألزمنػػة فػػت مخّمػػؼ األذااؽ االنقػػاؿ 

 .ااالنّمصًات
فػػػت القّػػػة الّػػػافةة  فنػػػؿ زمنػػػت  احاػػػار لوػػػذ  ال دلةػػػة المومػػػة بػػػةف زمػػػف 

قّػػػة الّػػػافةة فػػػت  ػػػذا ال صنػػػب البنػػػصوت اال  دمػػػت ّتػػػاؽ ال. الحكصةػػػة ازمػػػف ال ػػػرد
ف لػػـ ّبمػػغ  الموػػـ  إنمػػص لقػػد ّم مػػت فةوػػص م مػػؿ م ػػّاةصت البنةػػة الزمنةػػة فػػت ال ػػرد اا 
مػػػػؾ ماازنػػػػة اػػػػةز   فمكػػػػؿ  مّػػػػر   ّقنةػػػػة الرااةػػػػة الحدة ػػػػة   ا القّػػػػة الحدة ػػػػة ّا
اداافنػػه  ا  دافػػه ا  ػػصلةبه ا قصفّػػه  امنطةصّػػه الّػػت إف اّتقػػت فػػت  ػػةصقوص اان ػػصنت 

إف الّتكةػر  -بحػصؿ–اال ةننػت  ػذا . النصـ فى ّّتؽ فت ّتّةىّوص المّنػددة المّبصةنػة
التم ػػتت فػػت مااػػامة الزمػػصف   ا ّ  ػػداّه فػػت النّػػاص الحكصوةػػة لممّّػػافة  ا 
منػػد مػػف  ػػرد مػػنوـ  لػػـ ةكػػف ذا حاػػار امنصةػػة مػػف لػػدنوـ  بػػؿ إف الّػػافت ممػػ  

فةمػػػػػص ةّنمػػػػؽ األمػػػػر بّ ربّػػػػػه  (2)ا ػػػػه الخّػػػػاص  ةمّمػػػػؾ إح ص ػػػػػص  مصلةػػػػص  بػػػػصلزمف
: الّػػافةة خصّػػة  فوػػا فػػت حقةقػػة األمػػر ةحةػػ  بػػةف النػػصس مّازمػػص  بػػةف كةنػػانّةف

كةنانػة مصدةػة مح ا ػة  ن ػةة ّمػصرس مػص ةمػصرس النػصس مػف حالوػص لدةمامػة   ػػبصب 
اكةنانػػة  خػػر  زةػػر مح ا ػػة راحةػػة ّ ػػاس مػػاالـ ال ّرا ػػص إال  ػػت بنػػةف . الحةػػصة

ا نػػص  ػػا ر منػػصً المّّػػافة ام ػػكمّه مػػو م صةمةػػه  إنػػه . رةالقمػػب ال بػػصلنةف البصّػػ
ةنػػةش بّ ربػػة ةنةوػػص ّمصمػػص  اةنة ػػوص كأنوػػػص ما ػػادة بةنمػػص النػػصس ّ ػػد ذلػػؾ محػػػض 

 .خرافة  ا ا ـ  ا مبصلغة اانحراؼ
زمػف خػصص متّػاح ةنتػّل فةػه ممػ  : مف  نص كػصف المّّػاؼ ةحةػ  فػت زمنػةف

بمااقةػػت ال ػػنةف ااأل ػػور ااألةػػصـ مػػص ماػػ  اا ف اا ّػػت  ازمػػف مػػصـ مغمػػؽ محػػدد 
 .اال صمصت االمةؿ االنوصر

                                                        
 .310/ ، وبالغة اخلطاب23/ عودة إىل خطاب احلكاية: وينظر(1)
ادلعرفة : وما بعدىا وينظر -044/ حسام األلوسي/الزمان يف الفكر الديٍت والفلسفي القدًن : ينظر(2)

، أ يرفض الصويف االعًتاف بقسمة الزمان إىل ماٍض، حاضر، ومستقبل، يقول جالل 254/ الصوفية
 .2/84مثنوي، : ادلاضي واحلاضر حجاب مينع الواصلُت من مشاىدة احلق، ينظر)الدين الرومي 
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م:اظرتتقب-2

المصاػت  الحصاػر  : منطؽ األ ةصً ااألحداث ةخاو لقاانةف الػزمف المةقػصّت
 ف ّ ػػػرد ممػػػ  افػػػؽ  -مػػػف منحػػػ  الدرا ػػػة الزمنةػػػة–فوػػػؿ ةتّػػػرض بصلقّػػػة . ا ّػػػت

حقةقػػة  ف القّػػة ال ّّرةبوػػص الزمنػػت الطبةنػػت؟  اابػػص  ممػػ  ذلػػؾ  ة ػػب الّأكةػػد ممػػ  
 ػذا ال ػكؿ المػرا  لمحكصةػة األّػؿ . ا اد لوص مف داف ّػاّروص المراةػة الم ػرادة

فّمػػؾ حػػصؿ م صلةػػة . ال ننّظػػر  ف ةمنحنػػص ّػػارة طبػػؽ األّػػؿ مػػف الحكصةػػة األّػػؿ
ةقػـا  -ممػ  ّنبةػر  ةنةػت–نماذ ةة ال ا اد حقةقةص  لوص فػزمف الحكصةػة زمػف كػصذب 

ا الػزمف الكػػصذب  ػا مػف مّطمبػصت المنبػة ال ػردةة الّػػت مقػصـ الػزمف الحقةقػت امػد  ػذ
 .(1)كممص كصف الزمف فةوص افّرااةص   كصف لمقّة  ف ّكاف فنص  

ف ا ػػد  فػػدف القّػػة ّّػػبل بػػى قةمػػة فنةػػة  ا ّأ ةرةػػة اال ةّخمػػؽ ذلػػؾ البنػػد . اا 
فمػػػف  وػػػة . الن ػػػبت االخّةػػػصر  الػػػذ  ةؤ ػػػؿ األممػػػصؿ القّّػػػةة لمماازنػػػة االمقصرنػػػة

ةػػػب) ػػػؼ  ػػػذا  خػػػر   ةك ػػػه ( الػػػى ّّر فػػػت القّػػػة مػػػف   مةػػػة دار الػػػراا  فػػػت إداّر
ا ةووػص بمػص ةخػدـ زصةػصت القػص  كػأف ةقػـا الػراا  بػػ  ك ػر زمػف )ألحداث القّة ّا

قّة   ا ةك ر حصار  ذا القػص  لةتّحػه ممػ  زمػف مػصض  لػه  اقػد ةكػرر الػراا  
منػػة كػػت ةحقػػؽ اةػػداخؿ بػػةف األز ...  ػػذ  المنبػػة  فةك ػػر زمػػف القّػػة  ك ػػر مػػف مػػرة

  اممػػػص ة نػػػؿ  ػػػذ  (2)(زصةػػػصت فنةػػػة منوػػػص الّ ػػػاةؽ  االّمص ػػػؾ  اااةوػػػصـ بػػػصلحقةقت
النممةػة مة ػارة ال ػػبؿ  مػصـ الػػراا  فوػا ة ػّخدـ ّقنةػػصت خصّػة ّكػػاف مقننػة لمقػػصرئ 
حػػةف ة نػػؿ ال خّػػةة الّػػت ّنػػةش حصاػػرا  مػػص ّّػػذكر حصد ػػص    ا  مػػرا  اقػػو لوػػص فػػت 

 .ةة ّارد لّدمةـ حقةقة  ا  وصدة مم  ماقؼالمصات  ا ّامةف  حداث ّصرةخ
 :(3)مف  نص  ةبرز م ّاةصف مف الّّرةب

 .م ّا  الاقصوو  ا ا ّّرةب األحداث كمص اقنت ّصرةخةص  : الّّرةب األاؿ
ةػػػػب ال ػػػػصنت أةػػػػه الػػػػراا     الاقػػػػصوو الّػػػػت : م ػػػػّا  القػػػػاؿ: الّّر ا ػػػػا الػػػػذ  ةّر

مت إل  القصرئ مف خػىؿ ا وػة نظػر الػراا  االخػى ؼ بػةف الّػّرةبةف قػصوـ  ألنػه ّا
فت حصلة زمبة الم ّا  األاؿ مم  القّة فدنوػص ّّحػاؿ إلػ  ّ ػ ةؿ ّػصرةخت حرفػت 
لماقػػصوو ا ػػػذا لػػةس اكػػػد القػػصص  ا الػػػراا  فقػػط إنمػػػص زصةّػػه ّ ػػػ ةؿ مػػص ةػػػؤ ر اةتةػػػد 

                                                        
 (.الزمان والصيغة) 81/ أوسبنسكي: ، وشعرية التأليف23/ بناء الزمن: وينظر. 46/ خطاب احلكاية(1)
 .75/ تقنيات السرد الروائي(2)
 .76-75/ ينظر نفسو(3)
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ذا مػص  ردنػص ّقّػت م ػّاةت الّّرةػب فػت القّػة الّػافةة  ّم ػأ إلػ  قػراًة  اةمّو  اا 
ت م ػػػػّاا ص الاقػػػػصونت ام ػػػػّاا ص القػػػػالت لة ػػػػّبةف لنػػػػص التػػػػرؽ بػػػػةف قّػػػػة ّػػػػافةة فػػػػ

ام صلنػص فػت ذلػؾ قّػة إبػرا ةـ . الم ّاةةف ا ةومػص الػذ  ةم ػؿ ّػارة القّػة الحقةقةػة
 .(1)الخااص الّافت االنّرانت

ماظؼراءةماظوضائعقة-3

كصف إبرا ةـ الخااص فت  تر فمقػت نّػرانةص  اّػطحبه فػت رحمّػه  احػةف  خػذ 
اع منومػػص مأخػػذا   راد النّػػرانت اخّبػػصر الم ػػمـ فػػت ا ػػّ صبة اِّ ّنػػصل  الّنػػب اال ػػ

لػػػدماة الم ػػػػمـ إذا  ػػػػأؿ اِّ طنصمػػػػص   ف ػػػػأؿ اِّ الخػػػػااص فػػػػأنزؿ اِّ ّنػػػػصل  ممةومػػػػص 
طنصمػػػص    ػػػـ بنػػػد مػػػدة بػػػصدر الخػػػااص لةمػػػّحف النّػػػرانت اة ػػػأؿ ربػػػه النطػػػصً فػػػةمف 

ػػػػحة منّقػػػد    فػػػػأنزؿ اِّ ّنػػػصل  طنصمػػػػص  النّػػػرانت ا ةقػػػػف بمكصنػػػة  ػػػػذا الّػػػافت ّا
اػػػنؼ مػػػص  نػػػزؿ فػػػت المػػػرة األالػػػ   فصلاقػػػصوو فػػػت  ػػػذ  القّػػػة ّ ػػػةر إلػػػ  اظػػػصوؼ 
 ػػردةة منةنػػة فةمػػص كصنػػت ممػػ  افػػؽ اقاموػػص الطبةنػػت اةمكػػف إة صز ػػص ممػػ  النحػػا 

 :ا ّت
 .الّافت االنّرانت اّطحبص فت  تر-0
 .اخّبصر النّرانت لّحة منّقد الّافت الم مـ-2
 .بصر اا ّ صب اِّ لدمصً الم مـّحقؽ االخّ-3
 .  مـ النّرانت-4
 .الم مـ ةخّبر النّرانت-5
 .ةّحقؽ االخّبصر  فةأّت النطصً ماصمتص  -6
 .ةخصؼ الم مـ اةداخمه ال ؾ-7
 .ةأّت الحؿ بمنرفّه بد ىـ النّرانت-8

م:اظؼراءةماظـصقةم-4

  ػػدافص  الػػراا  فػػت  ػػذ  القّػػة ةم ػػأ إلػػ  زحزحػػة مااقػػو بنػػض الاقػػصوو لةحقػػؽ 
ػػػؼ لمّأكةػػػد . ّ ػػػاةقةة م ةػػػرة : حكػػػت مػػػف إبػػػرا ةـ الخػػػااص قػػػصؿ)كػػػصف ة ػػػّخدـ الّا

                                                        
 .066-065/ الرسالة القشَتية(1)
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ممػ  )فنبػصرة ( دخمت البصدةة مػرة فر ةػت نّػرانةص  ممػ  ا ػطه زنػصر ف ػألنت الّػحبة
ػػؼ ااػػو لػػةس امّبصطػػص  ف ػػاؼ ةػػأّت دار  فػػت نوصةػػة القّػػة( ا ػػطه زنػػصر  ػػـ . ّا

فم ػػةنص  ػػبنة  ةػػصـ فقػػصؿ لػػت ةػػص را ػػب )ةت ػػل م ػػصال  مػػف األةػػصـ ةخّزلوػػص فػػت كممّػػةف 
الحنتةػة   ػصت مػػص منػدؾ مػػف االنب ػصط فقػػد  ننػص  فقمػػت إلوػت ال ّتاػػحنت مػو  ػػذا 

ف نػػؿ الػػراا  ّػػةغة الحػػاار الم ػػود   ػػت ّم ةػػؿ طبػػؽ األّػػؿ لّػػارة ...( الكػػصفر
فر ةػػت طبقػػص  ممةػػه خبػػز ا ػػااً ارطػػب اكػػاز . )الااقنػػة ذاّوػػص حػػةف ّخصطػػب اال نػػصف

امػػػادة إلػػػ  الػػػرقـ  ػػػبنة رزبػػػة فػػػت  نػػػؿ ( بنص ام ػػػةنص  ػػػبنة  ةػػػصـمػػػصً فأكمنػػػص ا ػػػر 
 ػػـ بػػصدرت اقمػػت ةػػص را ػػب النّػػصر   ػػصت مػػص منػػدؾ فقػػد )االخّبػػصر لمبطمػػةف مّكصفوػػص  

فننػد نػػزاؿ الطبػػؽ ة ػكت الػػراا  مػػف ذكػػر ( قطػػو)ا نػص ةحػػدث ( انّوػت الّابػػة إلةػػؾ
فصّكػأ ممػ  . )قّػة   رد فنؿ مف النّرانت مم   ذ  المن زة لةر ووص إلػ  نوصةػة ال

غةػرت  مّص  ادمص فدذا بطبقةف ممةوص  انصؼ مص كػصف ممػ  األاؿ اقػصؿ فّحةػرت ّا
حقػؽ االخّبػصر ( ا بةت  ف آكؿ : فػصلل ممػت فمػـ   ػب فقػصؿ) نػص مػادة إلػ  الحػاار ّا

كرػػػؿو فػػػدنت  ب ػػػرؾ ب ػػػصّرةف  حػػػد مص  نػػػت   ػػػود  ف ال إلػػػه إال اِّ ا  ػػػود  ف محمػػػدا  
ااألخػػر   نػػت قمػػت الموػػـ إف كػػصف لوػػذا النبػػد خطػػر منػػدؾ  ر ػػاؿ اِّ احػػؿا الزنػػصر 

ػػػػؼ ادار الزنػػػػصر فػػػػت القّػػػػة   ػػػػـ ...( فػػػػصفّل ممػػػػت بوػػػػذا فػػػػأّ  ب ػػػػبب ذكػػػػر الّا
 .ا ّر صع حدث اقو قبؿ  ذا الحاار  د  إل  حةرة الّافت ا كه

ػػؼ اا ػػّبصؽ  الّقنةػػصت الم ػػّخدمة فػػت  ػػذ  القّػػة ّنامػػت بػػةف الحػػاار االّا
منةػػة بػػةف فّػػرة اخّبػػصر الم ػػمـ افّػػرة اخّبػػصر النّػػرانت  ا ػػت األحػػداث االماازنػػة الز 

مػػػػػف رمزةػػػػػة خصّػػػػػة لوػػػػػص دالالّوػػػػػص الدةنةػػػػػة ( 7) ػػػػػبنة  ةػػػػػصـ  اال ةختػػػػػ  لمػػػػػص لمنػػػػػدد
  ا ( 41)ااأل ػػػطارةة االنت ػػػةة فػػػت الػػػنتس الب ػػػػرةة لمخّمػػػؼ   نص ػػػوـ  ػػػأف مػػػػدد 

لّركةػػز ممػػ  بغةػػة ا...  ا زةر ػػص  كمػػص ا ػػّخدـ الػػراا  ّقنةػػة االخّػػزاؿ االقتػػز( 71)
 .األحداث الروة ةة ااخّزاؿ الاقصوو الممودة

الّػت ّظوػر ممػ   ػكؿ ّنبةػر فنػت انّػصج  دبػت ( الكرامػة) ذ  القّة مف نمط 
قػد خمتػاا نامػص   دبةػص   -المّّػافة-مػف لػاف منػةف ةحكػت داف  ف ةحمػؿ  ا ػت بػذلؾ 

اا مأ ػػػصة ا  ػػمابص   دةػػػدا  فػػػت الّػػػراث األدبػػت ةحّػػػصج إلػػػ  درا ػػػة مطالػػة ألنوػػػـ مػػػصل 
فت لغػة رمزةػة ّوػـ بنػت اان ػصف ( الكرامة)اان صف اا اد  مم  األرض مف طرةؽ 

 .(1) مةنص  
ةػػػب األحػػػداث ّكػػػاف  فػػت القّػػػص المااػػػامت نمحػػػظ  ف ّقنةػػػة ال ػػرد فػػػت ّّر

                                                        
 .90-91/الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم : ينظر(1)
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 ممػػػ  ألف الم ػػػصؿ الّخةةمػػػت فةوػػػص  ا ػػػو  احرةػػػة الػػػراا  فػػػت إدارة الاقػػػصوو الّػػػت ال 
ذ  إف قّػػرت فػػت  ػػرد  حدا ػػه ّكػػاف زةػػر  مػػةف فػػت ّ ػػّرط ااقنػػص  فنمةػػص  طبةنةػػص  الػػ

ال رد ألف ال رد فت القّص الذاّت قرةب مػف نمػط ال ػةرة الذاّةػة الّػت ةكػاف فةوػص 
الةوػػاد  )لػػذا ن ػػد فػػت قّػػة .  ػػا األ ػػماب الموػػةمف فػػت ال ػػرد( الّ ػػ ةمةة)طػػصبو 

ردةة الّت حممنص م صلوص الاظصوتت فت التّؿ ال ػصبؽ  ا ػّخداـ ّقنةػصت  ػ( االم ا ت
 .مّنددة ةّـ مف خىلوص الك ؼ مف  خىؽ كؿ مف المّّصحبةف

ا ك ر مص امّمد فةوص  ت ّقنةة ا ّبصؽ األحداث حةف ةنػرؼ كػؿ منومػص  ّػاؿ 
مذ به  فصلةواد  ةنّقد با اد إله فت ال ػمصً ةطمػب منػه الخةػر لنت ػه اال ةتكػر فػت 

نّػػل  ا ةنػػصاف  ا مػػف خصلتػػه بػػؿ ةحػػؿ لػػه دـ مخصلتػػه امػػص لػػه اال ةنّػػر  حػػدا   ا ة
ةػػػرحـ  ا ة ػػػتؽ   مػػػص الم ا ػػػت فمذ بػػػه ةنّقػػػد بحػػػب الخةػػػر لمػػػنتس المنػػػصس اةكػػػر  
ف اِّ مػػػصدؿ حكػػػةـ خبةػػػر ة ػػػصز  بصاح ػػػصف  ال ػػػًا لغةػػػر  ألّػػػحصبه  ا مخصلتةػػػه اا 

 ذا الّ خةص ألّػاؿ كػى المػذ بةف إنمػص . (1)إح صنص  اةكصفأ الم ةوةف مم  ا صوّوـ
ػػّـ  ػػذ  الاقػػصوو فػػت  ػػا ا ػػّبصؽ ة ػػنر بػػأف  مػػة اقػػص وو آّةػػة  ػػّ بت ّػػحة ذلػػؾ  ّا

اظةتػػة  ػػردةة   ػػصس  ةمنػػت ممػػػ  ( النػػػأ ) ػػتر   ا ػػبقت اا ػػصرة إلػػ   ف ال ػػتر 
ةػػػػب فػػػػت الاقػػػػصوو بمػػػػغ در ػػػػة . القّػػػػص بأنمصطػػػػه ال ى ػػػػة  ػػػػذا فاػػػػى  مػػػػف  ف الّّر

المطصبقػػة مػػ ى  فػػت ّقنةػػة الم ػػود  ا الحػػاار  فػػصلزمف الػػذ  ة ػػّغرقه المّحصد ػػصف فػػت 
 ػااً  كػصف ماػماف الحػاار . حاار  ا ذاّه الزمف التنمت مقص ص  بصلكممػصت اال مػؿال

 مػػص فػػت القّػػص اال ػػّر صمت مػػف رؤ  امنصمػػصت  فػػدف المنبػػػة . حقةقةػػص   ـ مّخػػةى  
الزمنةػػة ّكػػاف فػػت  ا ػػه ّطار ػػص  ألف الرؤةػػص   ص ػػص   ػػت فنػػؿ ال زمنػػت داخػػؿ الػػزمف 

 .مؽ الى زمنةة االى حداد    ت خراج الراح مف إطصر الزمنةة إل  مط
ةػػب ال ػػرد  فػػت القّػػة الّػػافةة ةّػػدرج بح ػػب  ممػػ   ػػذا األ ػػصس فػػدف الّّر
بنػػد الحكصةػػػة مػػف الّ ػػػ ةمةة االااقنةػػة  فّطػػػار البنةػػة الزمنةػػػة فػػت القّػػػة الّػػػافةة 

 ػـ الػذاّت  الػذ   - ػـ المااػامت–ةكاف فت المّربة األال  القّص اال ػّر صمت 
نقةػػػدا   فػػػت قاػػػةة الػػػزمف ألنػػػه فػػػف  قػػػرب إلػػػ  الّ ػػػ ةؿ الػػػذاّت   ػػػا  قموػػػص ّطػػػارا  ّا

اكممػػص اّ ػػو م ػػصؿ الخةػػصؿ  مػػصـ الػػراا   كػػصف ذلػػؾ ادمػػ  إلػػ  ّقنةػػة  ممػػ  . لمّ ربػػة
نامص    .ا ك ر ّنقةدا  ّا

 ػػػػا فػػػػت زمػػػػف  -فػػػػت مػػػػدة رؤةػػػػص –فتػػػػت المنصمػػػػصت االػػػػرؤ   ف ةكػػػػاف الراوػػػػت 
قبؿ القرةػػب بػػػؿ ا ػػا لػػةس الم ػػّ. الحصاػػر   مػػص رؤةػػص  فوػػت اػػمف زمػػف الم ػػّقبؿ

                                                        
 .0/318رسائل إخوان الصفا (1)
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مف  نػص كػصف مبػد  الرؤةػص  ػردةص  ةّنػصاؿ . البنةد الذ  ةّؿ إل  ةـا القةصمة االح صب
ػػؼ حصلػػه  قبػػؿ )حػػصؿ الػػراا  قبػػؿ انّقػػصؿ الػػى امػػت إلػػ  الم ػػّقبؿ  فةبػػد  الػػراا  بّا

ّموةدا  لّأاةؿ دالالت الرؤةص بتنؿ ااو موةمنػصت الاقػصوو فػت الرؤةػص النصّ ػة ( الرؤةص
ّوػػا رر حػػصؿ الراوػػت لنت ػػه   ا مػػف ةػػر   خػػرةف مػػف حصلػػة نت ػػ ةة  ا ظػػرؼ م ػػةر ةونو
ا ػّبصؽ ) ذا األ ماب فػت نقػد البنةػة القّّػةة قرةػب مػف متوػـا . (1)رؤ  امنصمصت

فوػػا ةوةػػ  القػػصرئ نت ػػةص  ال ػّقبصؿ حػػدث  ا ااقنػػة مػػص  ةنطةػػؾ متصّةحوػػص (. األحػداث
لنت ػوص مػف الّػافت ( سحػدةث الػنت)فت ا ّوىؿ الرااةة  كمػص ةحػدث مػف ّػار لػػ 

مف ّػحة مذ بػه اطرةقّػه فّأّةػه اا صبػصت رؤ  ممػ  ل ػصف مّّػافة كبػصر ّافػص ـ 
الطرةقػػة الّػػافةة ( ّػػحة)اِّ ّنػػصل  ا ػػت فػػت الغصلػػب إ صبػػصت إة صبةػػة ّػػدؿ ممػػ  

رزةػػب االمّػػداؿ فةوػػص افػػت  ػػماؾ طراوقوػػص   افػػت الػػبنض ا خػػر مػػف المنصمػػصت (2)ّا
ةػػػػػب األحػػػػػداث كمػػػػػص ن ػػػػػد ص فػػػػػت رؤةػػػػػص ّبػػػػػدا فةوػػػػػص الّػػػػػةصزة التنةػػػػػة  م ةػػػػػة فػػػػػت ّّر

إذ ا ػػػػّممت ممػػػػ   -الّػػػػت  ػػػػبقت اا ػػػػصرة إلةوػػػػص فػػػػت التّػػػػؿ ال ػػػػصبؽ -(الػػػػا رانت)
 :ا ّغصؿ زمنت ّّرةبت  صً مم  المحصار ا ّةة

ةنقػػػؿ مػػػف راوػػػت الرؤةػػػص  ( مؤلػػػؼ)ّػػػات الػػػراا   ػػػا  خّػػػةة مااػػػامةة .0
 .ففزمنه حصار قرةب إل  زمف المرا  له بؿ ةّطصبؽ الزمنص

ػػؼ حػػصؿ الراوػػت .2 القػػد فكػػر الخػػصدـ لةمػػة )ا ػػّوىؿ ةموػػد لػػدالالت الرؤةػػص بّا
ػػاؿ كّصبػػه إلةػػه فػػت  ػػًا ر ةػػه فةػػه  ا ػػدة حقػػد  ممةػػه  ابقػػت طػػاؿ لةمّػػه  ّا

ػػصر الوزلةػػة اامّنػػو ممةػػه النػػـا أل ػػؿ ذلػػؾ ... مّن بػػص  مػػف مطصلبّػػه لػػه بصألّا
 .(3)..(لنصوـ زةو مف المةؿ  ـ زمبّه مةنه بند ذلؾ فر   فت مص ةر  ا

ةّػػؿ إلػػ  ال ػػًز األكبػػر االموػػـ مػػف الرؤةػػص ا ػػا رااةػػة ا ػػّر صمةة لمػػص رؤ  .3
الػراا  ةّحػدث بمغػة / فت المنصـ الكف بم صف الراوت الػذ   ّػبل ا ف الراوػت

فخر ػػت مػػف قبػػر   ةمػػـ الػػدامت إلػػ   ف بمغػػت إلػػ   رض المح ػػر .. )ا ف
زةبػػت  ػػر  فػػت ( آخػػرزمػػف )مػػف  ػػذ  النقطػػة ةبػػد  ...( اقػػد ال منػػت النػػرؽ

ةػـا ) ػا زصةػة األزمػصف الم ػّقبمةة ( زمػف)الى امػت  ػصمة نػـا الراوػت  مػف 
                                                        

أهنا إسقاط ال واعي  -ةيف إحدى طروحاتو التحليلي -علم النفس احلديث، يرى يف تفسَت األحالم(1)
حلاجات الوعي، دبعٌت أن ذبربة الرؤيا ادلنامية ىي استحضار متنوع خلربات الوعي وذلذا زبتلف رؤى 

اإلنسان : ينظر/ الناس وأحالمهم حبسب انتماءاهتم وأفكارىم وأعمارىم ومستوياهتم االجتماعية
 .يونج وآخرون، ورواية األصول وأصول الرواية: ورموزه

 .075/ الرسالة القشَتية، باب الرؤى وادلنامات: ينظر(2)
 .23/منامات الوىراين(3)
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ا ػػذ  مركزةػػة التكػػرة الزمنةػػة فػػت الػػرؤ  االمنصمػػصت ابقػػدر مػػص ةافػػؽ ( القةصمػػة
تػػػػو بػػػػصلنص إلػػػػ  الم ػػػػّا   الػػػػراا  فػػػػت ّاظةػػػػؼ منصّػػػػر ص ب ػػػػكؿ مقنػػػػو ةّر

ّػػتحة ( 43)مػػ  مػػد  التنػػت  اكػػذلؾ  ػػا حػػصؿ الػػا رانت فػػت  ػػذ  الرؤةػػص فن
ّ ػػػر  اقػػػصوو الرؤةػػػص فّنقطػػػو الّػػػمة بػػػةف الراوػػػت االػػػراا  االػػػزمف الحصاػػػر 

 .الحظة النـا  لة رد  حداث الم ّقبؿ كمص ةّار ص الى امت
  ّػػّـ بتنػػؿ ّػػةصزة لغاةػػة مّقنػػة -مػػص قبػػؿ الرؤةػػص–النػػادة إلػػ  الػػزمف األاؿ .4

ت  طةػػػب مػػػةش فبةنمػػػص نحػػػف فػػػ: )ّّاػػػمف انّقػػػصال  مافقػػػص  إلػػػ  مػػػصلـ الػػػامت
ذا ننمػػػػة مظةمػػػػة قػػػد  قبمػػػػت ازمقػػػػصت مّّصلةػػػة ا ّػػػػحصبنص ةوربػػػػاف  ا  نػػػص   اا 

مػػػص لكػػػـ؟ قػػػصلاا ممػػػت ممةػػػه ال ػػػىـ قػػػد  خػػػذ الطرقػػػصت ممػػػ  ال ػػػصمةةف : فقمنػػػص
فممػص انّوػ  بنػص ّػصح ... ا صًنص  ػرمصف الخةػؿ فةوػص محمػد بػف الحنتةػة ةػز ر

فاقنػػت ممػػ  بنػػص ّػػةحة مظةمػػة  صومػػة   خر ّنػػت مػػف  مةػػو مػػص كنػػت فةػػه 
 .(1)...( رةر  فصنّبوت مف نامت خصوتص  مذمارا  

 ػػذ  االنّقصلػػة ال ػػرةنة الّػػت حػػد ت فةوػػص النػػادة إلػػ  زمػػف الػػامت ّمػػت بم ػػرد 
 خر ّنػػت مػػف )    ػػدّوص  ممػػة ب ػػةطة (الحمػػـ)مغػػصدرة الػػزمف األاؿ فػػت الػػى امػػت 

ّخمص فتػت  ممػة مك تػة  مكػف فةوػص الػ...(  مةػو مػص كنػت فةػه ااقنػت ممػ   ػرةر 
 .مف زمف االنادة إل  الزمف الطبةنت الذ   ا  ةاص  زةر زمف القراًة

( الّّرةػب)بنصً مم  مػص  ػبؽ  ةمكػف  ف ةقػؼ البصحػث ممػ  حقةقػة  ف منّػر 
فػػت بنةػػة القّػػة زمنةػػص   ػػا محػػض خرافػػة  إذا مػػص  رةػػد بػػه ّّبػػو الحػػدث  ا الااقنػػة 

لوػص  -ممػ  الػارؽ–ا  فصلقّػة الحكصوةة ّتّةى  ابّ  ةمةة مقننة نصقمػة لمااقػو كمػص  ػ
مقّاػػةصّوص القراوةػػػة الّػػت ة ػػػةر الػػػراا  ممػػ  افػػػؽ نّصو وػػػص الّأ ةرةػػة الػػػةس محكامػػػص  

إلػ   -ممػ  م ػر  ػذ  المومػة–بنقؿ حرفةة الاقصوو الحكصوةة الّت ّؤد  نقموص حرفةػص  
 ذا ة الطرح  ابداوةػة الّتكةػر منػد ذلػؾ ّّػبل كأنوػص قّػة ما وػة لدطتػصؿ الػذةف 

زبػػة فػػت ّقّػػت الّتصّػػةؿ الدقةقػػة ألحػػداث القّػػة ا خّػػةصّوص  اة ػػداف ة ػػداف ر 
ّنابة فت االلّتػصت إلػ  الحػدث  ا الػربط بػةف الااقػو االحمػـ  ا الاقػصوو الم ػّر نة 

 . ا الم ّر نة الّت ةقّاةوص فف القص األدبت المؤ ر
  األمػر الػذ   د  (نحػا القّػة)ا ( نحا ال ممػة)فت فقرة  صبقة ّـ الربط بةف 

لػ  ّطػار كبةػػر لحػؽ نقػد القّػػة الحدة ػة  فتػػت  ػذ  الم ػألة الزمنةػػة لمقػص   ةاػػص  إ

                                                        
 .61/ الوىراين(1)
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ةظوػر األ ػر النحػا  فػت ّقنةػة القّػة ارااةّوػص  فمػا  خػذنص ممػ   ػبةؿ الم ػصؿ األ ػػر 
 ػػا كبةػػر . (1)فػػت ّركةػػب ال ممػػة النحاةػػة( الّقػػدةـ االّػػأخةر)البىزػػت الػػذ  ةحد ػػه  

ااال ّ ػػػراؼ فػػػت القػػػص مػػػف النصحةػػػة ( بصؽاال ػػػّ)ا ( اال ػػػّر صع)ال ػػػبه مػػػو بنةػػػة 
منطقةػػػػػػػػػة الااػػػػػػػػػو األالػػػػػػػػػت  الزمنةة فصلودؼ الّ  ةمت ال صذج مند القص ةقصبؿ 

قبػػػػػؿ  ف ّمحقوػػػػػص   ػػػػػصلةب الّقػػػػػدةـ االّػػػػػأخةر االحػػػػػذؼ ااااػػػػػمصر . ألركػػػػػصف ال ممػػػػػة
فاػػػػػى  مػػػػػف اال ػػػػػّر صع –فن ػػػػػد فػػػػػت ّقنةػػػػػة القػػػػػص . االّنرةػػػػػؼ االّنكةػػػػػر ازةر ػػػػػص

  بصالّػػطىح النحػػا  بحػػذؼ مػػص ة ػػّغنت منػػه مػػف الكػػىـ  ػػةوص  ةػػدم -ااال ػػّبصؽ
 ا مص ةند مػف فاػاؿ الكػىـ ال ةحّػصج إلةػه فػت إفوػصـ ال ػصمو المػراد . افوصـ ال صمو

 .مف الكىـ
فن ػد فػت القّػػة  نػصؾ الك ةػر مػػف المااقػؼ االاقػصوو ال صناةػػة لمػص ة ػّغنت منػػه 

ا ػذا ك ةػر فػت القّػة . صال صمو اة أؿ إذا مص بػصلغ القػصص فػت ّتّػةؿ الحػدةث فةوػ
الما وػػػة لوػػػدؼ مػػػص  كمػػػص  ػػػا حػػػصؿ القّػػػة الّػػػافةة الّػػػت ّننػػػ  بوػػػدؼ  خىقػػػت 

 .مذ بت منةف  ا فم تت مصـ
الّػػػػافت  إف ر ػػػػى  اػػػػرةرا  ةػػػػدنا مػػػػف ( إبػػػػرا ةـ الخػػػػااص)فتػػػػت حكصةػػػػة مػػػػف 

  فّقػػػدـ إلػػػةوـ () مصمػػػة مػػػف النػػػصس ةّػػػداالاف ا ةػػػصت القرآنةػػػة فػػػت م ػػػ د النبػػػت 
امممػػػاا  نػػػه كػػػصف لػػػت ّػػػبةة امةػػػصؿ اكنػػػت  خػػػرج إلػػػ  البقةػػػو )ّػػػه اقػػػص لوػػػـ حكصة

احّطػػب  فخر ػػت ةامػػص  ر ةػػت  ػػصبص  ممةػػه قمػػةص كّػػصف اننمػػه مرقػػاع مػػف إّػػبنه  
 ػر فػت حتػظ : فّا مت  نه ّصوه فقّدّه   ػمب  ابػه  فقمػت لػه انػزع مػص ممةػؾ فقػصؿ

مػػف بنةػػد إلػػ   ال بػػد فأ ػػصر بدّػػبنه: ال بػػد  قمػػت: فقمػػت ال صنةػػة اال صل ػػة فقػػصؿ. اِّ
 .(2)...(مةنت ف قطّص

فأنػػت ّ ػػد  إف ل ػػًا الػػراا  إلػػ  الّقنةػػصت ا ّةػػة ّقػػؼ دلػػةى  ممػػ   ف نظصمةػػة 
ةػػب فػػت النظػػصـ الزمنػػت فػػت القّػػة زةػػر ما ػػادة بػػؿ إف مػػدـ ا اد ػػص  ػػا فػػت  الّّر

 :ّصلل فف القص
لمػص حػدث فػت ااقنػة ( ا ػّر صمص  )قص حكصةة الر ػؿ الاػرةر لم مصمػة كػصف .0

 . صبقة
االننػػػؿ  االّػػػا ـ بػػػأف الر ػػػؿ ّصوػػػه كموػػػص ّػػػدؿ ممػػػػ  ( ذكػػػر قمػػػةص الكّػػػصف.)2

                                                        
 / إشكاليات القراءة وآليات التأويل: ، وينظر054/ زلمد عبد ادلطلب: ينظر البالغة واألسلوبية(1)

060. 
 .065/ الرسالة القشَتية(2)
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األحػػداث لّكػػاةف ّّػػار مػػف ال ػػصب  د  إلػػ  حػػداث فنػػؿ كػػصف ( ا ػػّبصؽ)
المحتز له  ا التكرة الّت ا ّبؽ فةوص الراا  األحػداث لةكػاف ّّػارا  خصطوػص  

 .مف الر ؿ
فقمػت ال صنةػة )رة حذؼ مػص ةتوػـ مػف ال ػةصؽ حّػ  ال حص ػة لمّكػرار فػت مبػص. 3

 ػػػػىث مػػػػرات  ( انػػػزع مػػػػص ممةػػػػؾ)   إف الااقنػػػػة ّكػػػػرر فةوػػػػص قػػػػاؿ ( اال صل ػػػة
ّأ ة ػػص  ممػػ  ذلػػؾ  فػػدف ( ال صنةػػة اال صل ػػة)فنػػاض منوػػص الػػراا  اخّّػػصرا   بػػػ 

ةػػػب المنطقػػػت   فنةػػة القػػػص األدبػػػت  ال بػػػد لوػػػص إف ّّنػػصرض مػػػو قػػػصناف الّّر
 :فصلّنصرض منه ةؤد  فصودّةف

بةة الطػػػرح القّّػػػت لمحكصةػػػصت ابػػػذلؾ ةّخمػػػؽ الّمػػػصةز خمػػػؽ ن ػػػ: األولىىى 
االّمةػػػز بػػػػةف الػػػرااة المّنػػػػددةف لحكصةػػػة ااحػػػػدة ا ػػػذ  بنةػػػػة   ػػػػمابةة 

 .ابىزةة
ا ّذاب ّذاؽ القصرئ  ا المرا  له اك ػب ح ػف ّمقةػه لمػنص بتنػؿ : ال صنةة

ك ةؼ الاحدات المغاةة لّؤد  منن   كبةرا    .ّقنةصت النص ذاّه ّا
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 الثانيالمبحث 
 تقنية اإليقاع الحكائي

 
 

إذا كػػػصف ااةقػػػصع مّػػػطمحص  نقػػػدةص  ّػػػر  آ ػػػصر  ممػػػ  ّػػػنةد الّػػػات االّركةػػػب 
ةّ  ػػد . ااألمػصرةض االقصفةػػة فػت ال ػػنر  فػػدف ااةقػصع فػػت فػف القّػػة لػػه  ػأف آخػػر

ػػة  ا  ممػة   ػػصلةب إ راوةػػة مّنػددة قػػد ّّ  ػد كموػػص فػػت  فػت ّقنةػػة حكصوةػة مخّّا
إف  مػة  ػرمة  ػػردةة ( القػصرئ)خمػؽ إةحػصً منػػد المػرا  لػه الػنص  ا بنػض منوػص  ّ

ّنػػػصرض بػػػةف زمػػػف الحكصةػػػة ازمػػػف القّػػػة  ػػػذ  ال ػػػرمة . قػػػد ّّنص ػػػب  ا ّخّمػػػؼ ّا
ػػة  ػػت فػػت االّػػطىح النقػػد  منػػد  ةنةػػت ّػػدم  بػػػ  االّػػت ّننػػت  (1)(المػػدة)المّتصّا

ّػرا   قةصس المدة الّػت ة ػّغرقوص الحػدث الحكػصوت فػت الاقػاع  مػو مػدة القّػة الّػت
ػػة ان ػػبةة ب ػػبب إف القػػرااً ةخّمتػػاف فػػت طػػراوقوـ . ّمػػؾ الحكصةػػة مػػؾ م ػػألة مّتصّا ّا

األداوةػػة فػػت القػػراًة  ا الرااةػػة بوػػذا ال ةمكػػف قةػػصس  ػػرمة زمنةػػة اااػػحة المقػػصةةس 
الّػت كصنػت فػت حصلػة الّّرةػب (2)فاى  مػف فقػداف در ػة الّػتر  ا النقطػة المر نةػة

الّػػت ( الم ػػود)ةػػة االمّّصلةػػة ال ػػردةة  مػػص مػػدا فػػت حصلػػة ّزامنػػص  بػػةف المّّصلةػػة الحكصو
ّّار نصقمة حاارا  بةف  خّػةصت الحكصةػة فتةوػص الػزمف المنبػر منػه بكممػصت الحػاار 

 . ا ذاّه الزمف الم ّغرؽ فت الااقنة الحكصوةة االّت  ةتّؿ الكىـ فةوص الحقص  
لػػه افّػػراض  االحػػؽ  إف افّػػراض قةػػصس ال ػػرمة ال ػػردةة بػػةف الحكصةػػة االقّػػة

ةّنذر ّطبةقه ألنه فت حص ة إلػ  قةص ػصت مخّبرةػة لح ػصب المػدة الم ػّغرقة لحػدث 
منةف مو طرةقة قّه بصلكممصت ةّدؽ األمر فػت حصلػة الّم ةػؿ الم ػرحت حػةف ةػّـ 

                                                        
 .010/ خطاب احلكاية(1)
الذي ترتبط ( الدميومة)، يقرب الزمن الصويف من زمن 099/ رية الروايةيف نظ: ، وينظر010/ نفسو(2)

داللتو بالتجربة الشعورية، وليس حركة الكواكب، وىو زمن نفسي يتقاطع فيو احلاضر وادلاضي 
 .02/ 2/ النقد البنيوي والنص الروائي: ينظر. وادلستقبل يف اللحظة العابرة ذاهتا
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خةؿ الزمصف الااقػو فةػه الحػدث  ( مػف طرةػؽ الػدةكار االمىبػس)ا ّحاصر المكصف ّا
ت الحةػػػة ممػػػ  خ ػػػبة الم ػػػرح  فصلحػػػػدث االحػػػدث م ػػػرادا  ممػػػ  ل ػػػصف ال خّػػػػةص

ة  ا المراةػػة فػػدف قةص ػػوص مّنػػذر فكػػصف إف . ة ػػصا  القػػاؿ زمنةػػص    مػػص القّػػة المقػػرًا
ا ّقّ  النصقد البنصوت م مامة ّقنةصت ّنمؿ منتػردة  ا م ّمنػة  فػت ّحقةػؽ إةقػصع 
حكصوت مف طرةؽ ال رد  مف خػىؿ ا ػّ مصر اامكصنػصت ال ػردةة ذات البنػد الزمنػت 

االم ػػػػص دة لكػػػػت ةّقػػػػرب  ا ( الّم ةػػػػؿ)  ة نػػػػؿ مػػػػف القػػػػص   ػػػػماب قرةبػػػػص  مػػػػف الػػػػذ
حػػاارا  بػػةف ال خّػػةصت لػػه ( الم ػػود)ةّػػداخؿ زمػػف القػػص مػػو زمػػف الّمقػػت  فّػػارة 

بنػػػد زمنػػػت مّطػػػصبؽ مػػػو زمػػػف الحكصةػػػة  اداللػػػة الاقتػػػة  ا الحػػػذؼ ااا مػػػصؿ كموػػػص 
تػػػصع  ا ّا ػػط  ا انختػػػصض إةقصمةػػة ال ػػػر  د ّحقةقػػص  ألزػػػراض ا ػػصوؿ ّقنةػػػة ّؤ ػػر اّر

اكنوػػػدنص فػػػت التّػػػاؿ ال ػػصبقصت  فػػػت ّػػػاخت ال صنػػػب . مّنػػددة ةوػػػدؼ إلةوػػػص ال ػػصرد
الػػداللت  ا اا ػػصر  الػػذ  ةبنػػث ممػػ  ّا ةػػه    مػػف مكانػػصت ال ػػرد  ا ّقنةصّػػه  ا 

 .اظصوته
ػػة بصل صنػػب الػػداللت الػػذ  ةبنػػث ممػػ   ف ػػةكاف لوػػذا المبحػػث منصةػػة مخّّا

بتاػػؿ مر نةّػػه –رد اال  ػػةمص إف القػػص الّػػافت الّقمػػب بػػةف إةقصمػػصت زمنةػػة لم ػػ
–الدةنةة االتكرةة اطرةقة المّّافة فت النظػر إلػ  قاػصةص الا ػاد االػدةف ااان ػصف 

بتنػػػؿ رؤةّػػػه الخصّػػػة (1)االقػػػصص الّػػػافت مننػػػت بقاػػػةة الػػػزمف ب ػػػكؿ مخّػػػاص
 .االمخّمتة

فػػت زمػػف القّػػة  مػػف ّنػػذر ااػػو ( المػػدة)ّّػػأّ  ّػػنابة البحػػث فػػت مص ةػػة 
محدد ادقةؽ بةف المقطو الحكصوت االمقطػو ال ػرد   األمػر الػذ  ةكػاف  ة ػر قةصس 

ػػتوص  (2)(الّااقّةػة)بنػصً ممػ  ذلػػؾ ّػةر إلػ  القػػاؿ بػػ . فػت الم ػرح افػف الّم ةػػؿ بّا
طرةقػػػػة  ا كةتةػػػػة ةقػػػػصس بوػػػػص  بػػػػصت ال ػػػػرمة    النىقػػػػة بػػػػةف قةػػػػصس زمنػػػػت اقةػػػػصس 

مقص ػة بصل ػصمصت ااألةػصـ ( كصةػةمػدة الح)مكصنت  فّحػدد  ػرمة الحكصةػة بصلنىقػة بػةف 
المقػػةس بصل ػػطار االّػػتحصت  ( طػػاؿ الػػنص القّّػػت)اال ػػوار اال ػػنةف  ابػػةف 

                                                        
 .025/ عرفان عبد احلميد: تطورىاينظر نشأة الفلسفة الصوفية و (1)

 .021/ عبد ادلنعم احللواين: السمو الروحي يف األدب الصويف-
 .317/ كولن ولسن، ترك عمر الديراوي: الشعر والصوفية-
 .26/ عدنان العوادي: الشعر الصويف-
 .073/ زكريا إبراىيم: ولًت ستيست، تر: الزمان واألزل-
 .21/22/ سي، رسالة ماجستَت سلطوطة، كلية الًتبية جامعة بغدادسالم األو : الزمن يف شعر الرواد-

 .012/ خطاب احلكاية(2)
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. اممػػ  الػػرزـ مػػف ّػػنابة ذلػػؾ ألف القاػػةة فػػت حص ػػة إلػػ  مقةػػصس  لم ػػرمة خػػصص  
إال  ف االمّمصد مم  متوـا الّااقّةة  ةمنل البحث فت زمنةػة القّػة بنػدا  قرةبػص  مػف 

 .الااقو الحكصوت
فػػت ّ ربػػة الّّػػاؼ ماقػػؼ مػػف الػػزمف ةظوػػر اػػمنص  فػػت األحػػااؿ االمقصمػػصت 

احد االن ػؽ االوػت ااا ػراؽ كموػص لوػص ماقػؼ ... الّافةة مف ّ صـ  راحت افنصً ّا
قػػت ااح ػػصس االحػػدث فػػاؽ ( الػػى زمػػف)اػػمنت مػػف الػػزمف  ػػا ال ػػنار بػػػ  حػػةف ةّر

ةّػػبل الّػػافت إزاً الحػػاا ز المصدةػػة مػػف نتػػس امكػػصف امحػػددات الزمػػصف المةقػػصّت 
 .إح صس ال زمنت ةقو فت نقطة الّتر اكأنه ةحة  فت مركز الكاف

م ألة الزمف الّافت ّبق  مف القاصةص المومػة االطرةتػة ا مػو مػف المّػصدر 
 .مر ت مم  مااامة الزمف الّافت

فاى  مف  ف الركاف إلػ  مؤ ػر آلػت ةقػةس مػدة القّػة امػدة الحكصةػة  ةقطػو 
لكػػت ّخّمػػؼ ا ػػّ صبصّوـ اةكػػاف النصقػػد ااحػػدا  مػػف  ػػؤالً ( الػػنصقػػراً )الطرةػػؽ  مػػصـ 

( القػػػػراًة)قّػػػػة مكّابػػػػة بّػػػػات م ػػػػماع ّبػػػػةف إف إةقػػػػصع ( قػػػػراًة)القػػػػرااً  فّ ربػػػػة 
 :ةخاو لمكنانةف

ممػػػػرا    قصفػػػػة  قامةػػػػة  مةػػػػاال  . )إمكصنةػػػػة القػػػػصرئ امقػػػػدار فومػػػػه لمػػػػنص: األاؿ
 (.نت ةة

ةة النص ذاّه: ال صنت  .خّّا
مـ  ف ا ػّخداـ ّقنةػػصت ااةقػػصع الحكػصوت   ػػت ممػػص ةقػو فػػت قّػػد اال ةمكػف الػػز 

م ػػبؽ مػػف لػػدف الػػراا   ا المؤلػػؼ  إف  مػػة داامػػت ا  ػػدافص  ّ نػػؿ الركػػاف إلػػ  م ػػؿ 
 ػػذ  الّقنةػػصت اػػرارةص  لّحقةػػؽ ّمػػؾ الغصةػػصت االػػدالالت لوػػذا  ػػةكاف بح نػػص الػػداللت 

ت قةػػصس المػػدة الزمنةػػة االغػػصوت مّزامنػػص  مػػو الحػػدةث مػػف الحركػػصت األربػػو األ ػػصس فػػ
 :ا ت

 :(1)الحركات الزمنية وتقسن إل   ربء. 
 .الحذؼ.0
تةة.2  .الاقتة الّا
 .الم ود الحاار .3

                                                        
 .82/ تقنيات السرد الروائي. 018/ خطاب احلكاية: ينظر(1)
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 .الم مؿ.4
الحركػػػصت الػػػ ىث األالػػػ  ّم ػػػؿ منصّػػػر  صبّػػػة ا  ص ػػػةة فػػػت بنةػػػة الػػػزمف فػػػت 

الحػػاار  فوػػا ا ػػةط قػػد ةّخمػػؿ الحركػػصت األ ص ػػةة اةقػػو فػػت ( الم ػػود)القّػػة   مػػص 
الػػذ  ة ػػكؿ حركػػة مّغةػػرة ّنمػػؿ بمرانػػة كبةػػرة ( الم مػػؿ)فػػت حػػةف ةكػػاف . وصاػػمن

 .بصلم صؿ المّامف بةف الم ود االحذؼ
الػػػةس ا ػػػّبصقص  لنّػػػصوي  ػػػذا المبحػػػث  إنمػػػص بػػػدًا   ؤكػػػد  ف الّتػػػصات حصاػػػر فػػػت 

 :احّمصلةة ا اد الحركصت األربو  مةنص  فت القّة الّافةة اال بب إف
 .الةس النكس( ّنظةر االتحصال) صبؽ مم  ( النص)إف -0
إف ا ػػّخداـ  ػػػذ  الحركػػػصت قػػػد ةخاػػػو بػػػأك ر األحةػػػصف إلػػػ  متػػػا الخػػػصطر -2

لوذةف ال ببةف    د إف م ػصؿ حرةػة الّحػرؾ ممػ   راػةة . احص صت ال صرد ازصةصّه
ػػتت  ةبّنػػد قػػدر الم ػػػّطصع   ػػذا المبحػػث ةنبغػػت  ف ّكػػاف متّاحػػة اذات طػػصبو ّا

 .لوتو النّاص مف ّن اؼ المنصةةر الم باقة  ا
ماحلذف:ماحلرطةماألوىل.0.أ

ّػر ـ  حةصنػػص  بػػ    اةننػ  بػػه الحركػػة الزمنةػة الّػػت ةكّتػت بوػػص الػػراا  (1)(القتػػز)ّا
بدخبصرنص إف  ػناات قػد مػرت  ا  ػوارا  مػف ممػر  خّػةصّه مػف داف  ف ةخبػر مػف 

 ػػػػناات  ا )فػػػػصلزمف ممػػػ  م ػػػّا  الاقػػػصوو طاةػػػؿ . ّتصّػػػةؿ األحػػػداث فػػػت ال ػػػنةف
بػػةف نػػامةف (  ةنةػػت)اةمةػػز .  مػػص الػػزمف ممػػ  م ػػّا  القػػاؿ فوػػا ّػػتر( ...  ػػور

ةػػػذكر فةوػػػص الػػػراا  إف قػػػدرا  مػػػف ال ػػػنةف مػػػر ممػػػ  ( حػػػذاؼ ّػػػرةحة)مػػػف الحػػػذاؼ 
ا ت الّػت ال ةّػرح بوػص فػت الػنص ( حذاؼ امنةة)ا . األحداث مف داف ّتّةؿ

نمػػػص ة ػػػّدؿ ممةوػػػص القػػػصرئ مػػػف خػػػىؿ  غػػػرة فػػػت الّ م ػػػؿ الزمنػػػت  ا انحػػػى ؿ فػػػت اا 
 .(2)ا ّمرارةة ال ردةة

 نػصؾ  ػبه  ػةاع فػت  -النربت منه االمّػر ـ إلػ  النربةػة -فت القص الّافت
ا ػػّخداـ ّقنةػػة الحػػذؼ  ا القتػػز ممػػ  األحػػداث فننػػد  ػػرد القّػػص الّػػافةة فةمػػص 

.   ّبػػػةف إف  ػػػذ  الّقنةػػػة مّػػػافرة ب ػػػكؿ ممحػػػاظ(3)ّة ػػػر لمبصح ػػػة مػػػف مظػػػصف ّػػػافةة
                                                        

 .80/ محيد حلمداين: وينظر أسلوبية الرواية. 82/ تقنيات السرد الروائي: ينظر(1)
 .009-007/ خطاب احلكاية(2)
: إخوان الصفا، الغربة الغريبة: ، روض الرياحُت يف حكايات الصاحلُت، منطق الطَتالرسالة القشَتية(3)

ابن اجلوزي، وحلية : تلبيس إبليس: مثنوي، الرومي: البوستان سعدي شَتازي، طبقات الصوفية
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ا الّػػاافر اال ػػةاع بنػػد مػػرض بنػػض مػػف النمػػصذج ممػػ   ػػنأّت إلػػ  ذكػػر دالالت  ػػذ
الم ػػت  ػػػبنة )ةّكػػرر ذكػػػر مػػدة زمنةػػػة  (1)(الخػػااص االنّػػػرانت)ذلػػؾ  فتػػت قّػػػة 

مػػف داف إمػػىـ مػػف األحػػداث الّػػت ّاػػمنّوص  ػػذ  األةػػصـ ال ػػبنة اال  ػػةمص  ف (  ةػػصـ
المااػػاع مػػف كرامػػة خّػػوص اِّ ّنػػصل  ابػػرا ةـ الخػػااص االنّػػرانت بنػػد إ ػػىمه 

 .أف ةنزؿ لوـ طنصمص  افةرا  ة د  اموـ امط وـ لةـا ااحدب
ال ّّنص ػػب مػػو القػػاؿ ( الحػػدث)فصلاااػػل  نػػص إف المػػدة الّػػت ا ػػّغرقوص التنػػؿ 

 ػىث كممػصت ممػ   ػطل الػنص ال ّّنص ػب مػو م ػقة ( الم ػت  ػبنة  ةػصـ)فةوص  فػػ 
ل نةػد  ف حػةف  ػأؿ الحػصج ا (2)(ال نةػد االحػصج)التنؿ ذاّه  اكذلؾ الحصؿ فت قّػة 

ةنطةػه  ػةوص  ةحػي بػه فأمطػص  در مػص  ف ػوؿ اِّ ّنػصل  لػه ح ػة فوػا فػت كػؿ مااػػو 
ةااوػه امػص احّػصج إلػ  ّػرؼ الػدر ـ  بػدا    ػـ  ممػة  ة ػد  ّػحصبص  ةّكمتػاف بصلطنػصـ اا 

فممػػػص ح  ػػػت امػػػدت إلػػػ  بغػػػداد دخمػػػت ممػػػ  )ةػػػذكر ص الػػػراا  ممػػػ  ل ػػػصف الر ػػػؿ 
بطقا ػػػػه الك ةػػػػرة المنوػػػػادة امدّػػػػه  -محػػػػيفةػػػػر  إف المػػػػدة الم ػػػػّغرقة ل...( ال نةػػػػد

المنمامػػػػة  فاػػػػى  مػػػػف طرةػػػػؽ النػػػػادة مػػػػف بةػػػػت اِّ الحػػػػراـ إلػػػػ  بغػػػػداد  كػػػػؿ  ػػػػذا 
طصلػػة  ػرح فػػدذا مػػص ّة ػػر ... ة ػّدمت اقّػػص  لػػةس بصلة ػةر  ابػػه حص ػػة إلػ  ّتّػػةؿ اا 

؟ كػؿ  ػذ  الّ ػصؤالت ةقػػؼ ... مػر الحػي فػت قمػة فمػص  ػأف النػػادة اكةػؼ مػصد م صنػص  
  (3)(الخػػااص اال ػػبو االبقػػة)را  لػػه اال ة ػػد لوػػص  اابػػص   ػػصفةص  افػػت قّػػة ممةوػػص المػػ

الحػػػػدث فةوػػػػص مّركػػػػز ممػػػػ  بنةػػػػة زمنةػػػػة لحػػػػد ةف ّّاقػػػػؼ داللػػػػة القّػػػػة ممػػػػ  نػػػػصّي 
ػػػصحبه فػػػت البرةػػػة  -الحػػػدث األاؿ: حكمّومػػػص فػػػت المةمػػػة األالػػػ  ةبةػػػت الخػػػااص ّا

ه النػـا بّصّػص   فػت فة داف  بنص  فةخصؼ ّصحب الخااص اةّند إل    رة اال ةأّةػ
 مػص المةمػة ال صنةػة . حةف الخااص ةظؿ نصومص   صدوػص  اال ػبو ة ػمه مػف ر  ػه إلػ  قدمػه

بقػػة احرمّػػه النػػـا منػػد ( الخػػااص)فبػػصت اال نػػصف فػػت م ػػ د فػػت قرةػػة  زم ػػت فةػػه 
ػةصحه ( لد ػد)ذلؾ ا ّت ر الّدةؽ مف األمر مف احّمػصؿ الخػااص  اانزمص ػه ّا

. مةمة فت حصؿ مو نت ه  فت زةػر حصلػه البصرحػة فكػصف مػو اِّفة ةبه إنه ال( بقة)مف 
مػػػف ذ  النػػاف المّػػػر  فػػػت م ػػػألة  (4)( ػػػند   ػػػةراز )افػػت قّػػػة ةراةوػػػص  ػػنرا  

                                                                                                                             

 .األولياء
 .066-065/ الرسالة القشَتية(1)
= صفر الزمن على مستوى الوقائع( = زمن القص)الزمن على مستوى القول . 067/ الرسالة القشَتية(2)

 .019/ زمن الوقائع، ينظر خطاب احلكاية> أيام وسنوات، زمن القص 
 .068/ نفسو(3)
 .406ترمجة وتأليف زلمد موسى، ص ( البوستان)يف كتاب  (4)
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الّاااػػػو حػػػةف قػػػدـ ممةػػػه   ػػػؿ مّػػػر ةر انػػػه  ف ةػػػدما اِّ  ف ةنػػػزؿ المطػػػر ألنػػػه 
ذا  إف( الػػراا )بنػػد مػػرار مػػدة مػػف الػػزمف  ػػمنت    . )مقػػرب فػػى ةػػرد اِّ كىمػػه

الـ ّػنقض  مػدة طاةمػة حّػ   ػخت ال ػمصً  ماػ  بمػدةف ( مدةف)الناف ّا ه ّمقصً 
احػةف  ػمو نػزاؿ المطػػر مػصد ذا النػاف إلػ  مّػػر  ...( م ػرةف ةامػص    ػصً الخبػػر

 ػػمنت إف الػػرزؽ ةاػػةؽ ممػػ  النمػػؿ االػػدااب : )احػػةف  رػػوؿ مػػف  ػػبب رحةمػػه قػػصؿ
فمػـ  ر فػت  ػذا الػاطف مػف  ػػا  االطةػر بمػص ةقػو مػف آ ػصـ فنػؿ األ ػرار فتكػػرت ك ةػرا  

 ...(.  ا  ممى  منت
فػت  ػػذ  القّػة  ى ػػة ماااػو ةقتػػز فةوػص الػػراا  ممػ  الحػػدث فةخّّػر الػػزمف 

 ػذ  األقػااؿ مػف حةػث ( مدة الزمف  مدة زةر طاةمة  م ػرةف ةامػص  )بكممصت مندادة 
تػز متوـا المدة  ت ال ّػنوض بااقػو الحػدث الػذ  ا ػّغرقه فنػى  فػت  ػذا الػزمف  فةق

الػػراا  لةنقػػؿ منطقػػة الّػػراع إلػػ  حةػػز مكػػصنت آخػػر اة نػػؿ ّغةػػر الػػزمف  ا مػػرار 
مػػدة مػػص مػػف الػػزمف م ػػازص  لّغةػػر حػػد ت مػػص ةخػػدـ داللػػة  خىقةػػة مصمػػة  ا ّػػافةة 

 .خصّة
لوػػذا االخّّػػصر ال ػػدةد االقتػػز الزمنػػت ممػػ  الحػػاادث المّاػػمنة فػػت ردح مػػف 

تصّػةمه احة ةصّػه  لداللػة  ةمكػف الزمف ةّرح بػه الػراا  اةح ػب مػف الّتّػةؿ فػت ّ
الاقػػاؼ ممةوػػص ا ػػّنّص ص  مػػف م مػػؿ   ػػداؼ الػػراا  مػػف رااةػػة قّّػػه ممػػ  ال ػػكؿ 

 :ال رد  الذ   صًت ممةه  ا ز ص فت اااصًات الداللةة ا ّةة
ػػػػافةة  -مااػػػػامةص  –الػػػراا  الّػػػػافت محكػػػـا -0 ب ممػػػػة   ػػػداؼ  خىقةػػػػة ّا

ةّػػػص . لوص إلػػػ  المػػػرا  لػػػهةكػػػرس فنػػػه القّّػػػت از ػػػصً  ػػػذ  األ ػػػداؼ اا 
ذامػػة لخمػػؽ كػػرةـ  ا مىمػػص  مػػف ّػػحة طرةػػؽ الّّػػاؼ . ّحقةقػػص  لتصوػػدة  اا 

الّتصّػةؿ لػةنمف مػف ( ةّ ػصاز) ذ  الغصةػصت ةا ػه الػراا  إلةوػص بّػر  فوػا 
فكػػأف ّػػارة ال ػػرد فػػت القّػػص الّػػافت   ػػبه بموػػصث الػػراكض . ال ػا ر

رة ا ح ػػصر خمػػؼ  ػػدؼ ةمػػاح لػػه فػػت األفػػؽ  فوػػا ةّ ػػصاز الن ػػرات الّػػغة
 .الطرةؽ  اماانو الطبةنة ألنه ةا ه نظرة ّاب األفؽ

ػػص  -2 الػراا  الّػافت  ػػااً  كػصف  دةبػص  مربةػػص   ا مػف ّػر ـ إلػػ  النربةػة نّّا
 ػػا ّػػصحب لغػػة مّةػػدة فػػت مّنوػػص المتظػػت ال ػػر   . ّّػػافةة زةػػر مربةػػة

امػػػػف   ػػػػبصب البىزػػػػة األ ػػػػمابةة  ػػػػت ... ابىزّوػػػػص ابةصنوػػػػص  افّػػػػصحّوص 
ز  احػػذؼ فاػاؿ الكػػىـ  امػص ال ةحّػػصج إلةػه ال ػػصمو  امػص ةقػػو فػػت ااة ػص

 .داورة األمر البدةوت الذ  ال ةحّصج منه إل  ذكر
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 -ّّ ػػؽ مػػو النػػأ  -بنةاةػػص  –فػػت ااةقػػصع الحكػػصوت الزمنػػت ( الحػػذؼ)حركػػة -3
مننػػ  ذلػػؾ إف . كمػػص مػػر الحػػدةث ممػػ  ذلػػؾ فػػت التّػػؿ ال ػػصبؽ -اظةتةػػص  

النػػأ  اال ػػتر ااالبّنػػصد لوػػدؼ مػػص  ةّ ػػؽ  القّػػص الّػػافةة ّبػػد  باظةتػػة
ذلػػػؾ مػػػو حركػػػة الحػػػذؼ  ا القتػػػز ممػػػ  الػػػزمف ألف النػػػأ  حػػػةف بػػػد ت بػػػه 

  (النػػأ )القّػػة  فدنوػػص  لغػػت األحػػداث ال ػػصبقة ممةوػػص ابػػد ت مػػف لحظػػة 
مركػػػز امك ػػػؼ  الة ػػػت قّػػػة ّتصّػػػةؿ ( حػػػدث)فصلقّػػػة الّػػػافةة قّػػػة 

 .مصّنة
قػػه  ااقافػػه ممػػ  نصّػػةة بىزةػػة إف االحّكػػصـ إلػػ   ػػدؼ ة ػػن  إلػػ  ّحقة-4

ن ػػػّ نت مػػػف ذلػػػؾ  -ن ػػػبت فػػػت القػػػص الّػػػافت( قّػػػر)الػػػذلؾ  د  إلػػػ  
 . ذا القّر ّتة نصّ ة مف الدالالت ال ىث -القّص التم تت

ماظوضػة:ماحلرطةماظـاغقة.م2.أ

الّػػػت ّقػػػػو ممػػػ  النقػػػةض مػػػػف الحركػػػة ال ػػػػصبقة ( اال ػػػّراحة) ا مػػػص ة ػػػم  بػػػػػ 
ّبد  فػ.  ا القتز( الحذؼ) ػتص  )ت القػص ممػ   ةوػة قػص الػراا  ّا ةّػبل فةوػص ( ّا

زمػػػػف القػػػػص  طػػػػاؿ مػػػػف زمػػػػف الااقنػػػػة  ا الحػػػػدث  اح ػػػػب رمزةػػػػة المنصدلػػػػة الّػػػػت 
 :(1) ت مم  النحا ا ّت(  ةنةت)اانوص 

 زمف الاقصوو< ( القص)زمف القاؿ 
 ؽ/ ز < ص / ز 

ػتةة ّخّمػؼ مػف حةػث النػدد فػت القّػة الااحػدة  إذ ةنقطػو  ا ذ  الاقتصت الّا
 ػةر األحػػداث لةّاقػػؼ الػػراا  منػػد زااةػة منةنػػة فةّػػؼ مكصنػػص   ا  خّػػص  اال ةمكػػف 

ػتةة زاوػدة ّ ػؼ مػف قػدرة بىزةػة لمػراا  ح ػب كػى . االدمصً إف  ػذ  الاقتػصت الّا
ػؼ فةوػص ممػ  إاػصًة الحػدث  فدف األمر ةّند  ذلؾ إلػ    ػداؼ  ػردةة ةنمػؿ الّا

الػػػذ   ػػػبؽ  -(الااػػػو األالػػػت)ا ػػػا قرةػػػب ال ػػػبه مػػػف متوػػػـا . القػػػصدـ بنػػػد الاقتػػػة
االحقةقػػػة إف  ػػػذ   -الحػػػدةث منػػػه فػػػت التّػػػؿ األاؿ اػػػمف اال ػػػّوىؿ القّّػػػت

الحدة ػػػة الّػػػت فةوػػػص  ػػػنة فػػػت  (2)(فػػػف الرااةػػػة)الحركػػػة الزمنةػػػة  ك ػػػر مػػػص ّا ػػػد فػػػت 
ػػؼ  ػػػصرع  ا مدةنػػػة  ا  ػػػخص مػػػدة  ػػػصؼ فقػػػد ة ػػػّغرؽ ّا الّنبةػػر ا ػػػخصً بصألّا

                                                        
 .83/ تقنيات السرد الروائي: وينظر. 002، 019/ خطاب احلكاية (1)
، وشعرية 061/ ، ادلرايا احملدبة89/ 2/لنقد البنيوي والنص الروائي، ا063، 017/ يف نظرية الرواية (2)

 .74-70/ التأليف
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 .ّتحصت مف الرااةة
ػػػتةة فػػػت  ف ال ػػػصرد ةاقػػػؼ م ػػػر  األحػػػداث لة نػػػد ّّحػػػدد   مةػػػة ال اقتػػػة الّا

طصقصّػػػه لةّػػػؼ منظػػػرا   ا  خّػػػص   ا  ػػػةوص   ال ة ػػػّطةو     حػػػد آخػػػر النظػػػر إلةػػػه 
 ف ةّػػطحب المػػرا  لػػه ( ال ػػصرد)محصالػػة مػػف الػػراا  . انقػػؿ ننّػػه إلػػ  المػػرا  لػػه

لتػػػػرض خمػػػػؽ حصلػػػػة م ػػػػّركة مػػػػف الّتصمػػػػؿ االماقػػػػؼ . لمنصةنػػػػة مػػػػص مػػػػصةف( القػػػػصرئ)
ػػػػصؼ اااػػػػل ااارد   اااح ػػػػصس  ممػػػػ  الػػػػرزـ مػػػػف  ػػػػصمش الن ػػػػبةة فػػػػت  ػػػػذ  األّا
ػػتت مػػف ا وػػة نظػػر   ػػا  الّػػت قػػد ال ّّتػػؽ مػػو رؤةػػة  فصل ػػصرد ةنقػػؿ لنػػص الم ػػود الّا

 . خر  لمم ود نت ه
 ك ػر مػػص ا ػػدت  ػذ  الحركػػة الزمنةػػة فػت الػػنص القّّػػت الّػافت  فػػت نػػاع 

صلطاؿ ن ػػػبةص  إذا مػػػص قػػػةس بػػػػ القّػػػص المااػػػامت الػػػذ  ةّ ػػػـ طػػػصبو ال ػػػرد فةػػػه بػػػ
القّػػػػص الػػػػذاّت الػػػػذ  ةّمحػػػػار حػػػػاؿ ّ ربػػػػة محػػػػددة فػػػػت األمػػػػـ األزمػػػػب ّكػػػػاف 
ػػػػػوص لوػػػػػـ حاػػػػػار ّػػػػػصرةخت   خّػػػػػةة ذاّةػػػػػة ذات مر نةػػػػػة ّصرةخةػػػػػة     ف  خّا

 .احقةقت
 ػػػذ  ال ػػػمة الّػػػت طبنػػػت القّػػػص المااػػػامت بػػػصلطاؿ   نمػػػت فةػػػه مّ ػػػنص  

ػػػػػتةة)لحركػػػػة  ػػػػؼ األمكنػػػػة ااأل ػػػػػخصص الّػػػػت ة ػػػػّغرقوص الػػػػػر ( الاقتػػػػة الّا اا  بّا
النؿ الطصبو الّخةمت فػت  ػذا النػاع مػف القّػص . ااألحااؿ الّت ّمر بصل خّةصت

ػػتةة  كصلػذ  ن ػػد  مػػص ى  بااػػاح  ػػؼ االاقتػػصت الّا ة نػؿ الم ػػصؿ اا ػػنص   مػصـ الّا
فػػػت القّػػػص المّاػػػمنة فػػػت ر ػػػصوؿ  خػػػااف الّػػػتص ذات المننػػػ  األخىقػػػت النػػػصـ 

ػػؼ ة ػػبؽ    حػػدث فػػت ّحدةػػد ااطػػصر (1)ةنػػةاالتم ػػتت  فتػػت قّػػة المد   ن ػػد الّا
مخّػػبة ك ةػػرة : )النػػصـ لمدةنػػة كصنػػت ممػػ  ر س  بػػؿ فػػت  زةػػرة مػػف  زاوػػر البحػػر

الػننـ  رخةػة البػػصؿ  طةبػة الوػااً  مذبػػة المةػص   ح ػنة الّربػػة  ك ةػرة األ ػ صر  لذةػػذة 
ػتت ةبػةف الحػ...( ال مصر  ك ةرة   نصس الحةاانصت صؿ الماػصدة بند  ذا النػرض الّا

ّنغػػةص مػػف الح ػػد االبغػػت )إذ إف حػػصؿ  ػػذ  المدةنػػة  ػػا لػػةس م ػػؿ البمػػد الّػػت فةوػػص 
االندااة ا نااع ال ر  كمص ةكاف بةف   ػؿ المػدف ال ػصورة المّاػصدة الطبػصع  المّنػصفرة 

ػػتةف ( القػػا   الم ػػّّة األ ػػااً  القبةحػػة األممػػصؿ  ال ػػةوة األخػػىؽ اكػػصف ةكتػػت ّا
بةنػػة مػػػف حصلػػة الّاػػػصد  ػػذ  بػػدال  مػػػف  ػػذ  المّرادفػػػصت  فػػت  ممّػػةف لّنطػػػت ّػػارة

 .الك ةرة

                                                        
 .41-37/ 4/ أخوان الصفاء (1)
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طصوتػػة مػػف   ػػؿ ّمػػؾ )ابنػػد  ػػذا النػػرض ةكػػاف م ػػّوؿ الاظػػصوؼ النػػأ   بػػػ إف 
( المدةنػػػة التصاػػػمة ركبػػػاا البحػػػر فك ػػػر بوػػػـ المركػػػب ارمػػػت بوػػػـ المػػػاج إلػػػ   زةػػػرة

وػػص مةػػاف فػػت  بػػؿ امػػر  فةػػه   ػػ صر مصلةػػة  ممةوػػص  مػػصر نػػزرة  فة)ةّػػتوص بػػػ  نوػػص 
ذا مصمػػة   ػػؿ  زػػصورة  امةص وػػص كػػدرة  افةوػػص مغػػصرات مظممػػة  افةوػػص  ػػبصع اػػصرةة  اا 

حّػػػ  إف ... ابنػػػد ذلػػػؾ ان ػػػاا المقػػػصـ فةوػػػص امص ػػػراا القػػػراد...( ّمػػػؾ ال زةػػػرة قػػػردة
بناوـ ر   رؤةص الخىص فت المنصـ كأنه مػصد إلػ    مػه اذاةػه  ابنػد  ف اّتػؽ مػو 

ةخطػػؼ القػػراد لةأكموػػص اخطػػؼ الر ػػؿ المػػص   ّػػحصبه ممػػ  الوػػرب  ػػصً طػػصور ممػػف
فطػف  نػه لػةس مػػف ال ػنس الػذ  ةأكػؿ  لقػػص  ممػ   ػطل بةػت فكػػصف  ػا بةػت الر ػػؿ 
الذ  زػصدر  قبػؿ زػرؽ ال ػتةنة  اظػؿ ةّمنػ  ألخاانػه نتػس المّػةر  حػةف كػصناا  ػـ 

 . نصؾ ةبكاف ممةه لظنوـ  ف الطةر قد افّر ه
ػػتةة  خػػذت حةػػزا   كبػػر   ن ػػد  ف الاق(1)(بةرا ػػت الحكػػةـ)امػػف قّػػة  تػػصت الّا

مػػػف مممةػػػة ال ػػػرد  فػػػصلراا   فةوػػػص ةطةػػػؿ الاقػػػاؼ منػػػد األمػػػصكف فػػػت المممكػػػة الّػػػت 
طةبة الوااً االّربة  فةوص  نوػصر مذبػة  امةػاف  صرةػة  ا ػت )ةحكموص بةرا ت بػ  نوص 

ك ةػػػػرة الرةػػػػؼ االمرافػػػػؽ افنػػػػاف األ ػػػػ صر ااأللػػػػااف مػػػػف ال مػػػػصر االرةػػػػصض ااألنوػػػػصر 
ػػػػؼ الم ػػػػوب لطبةنػػػػة  ػػػػذ  المممكػػػػة  ةقػػػػاؿ ...( ااألنػػػػاار االرةػػػصحةف بنػػػػد  ػػػػذا الّا

الػراا  إف  مصمػػة مػػف البحػػصرة زرقػػت  ػػتةنّوـ ممػػ   ػػصط   ػػذ  ال زةػػرة فنػػصش مػػف 
ن ػػص مػػف الغػػرؽ مػػف البحػػصرة ممػػ   ػػذ  ال زةػػرة لكػػنوـ بػػدًاا ة قمػػاف ممػػ  الحةاانػػصت 

الممػػػؾ إلػػ    ػػػؿ اةحممانوػػص مػػص ال ّطةػػػؽ  ف ػػكت ذلػػػؾ إلػػ  ممكوػػص بةرا ػػػت  فبنػػث 
ال ػػتةنة مػػف ةػػدما ـ إلػػ  حاػػّره  فحاػػر مػػنوـ نحػػا مػػف  ػػبنةف ر ػػى  مػػف بمػػداف 

ػػموـ إلػػ  م م ػػه بنػػد  ى ػػة  ةػػصـ فػػت زمػػف ( قتػػز) نػػص ةحػػدث (  ػػّ  فػػأكرماا  ػػـ  ّا
ال رد فحذؼ الراا  ّتصّةؿ األةصـ ال ى ة الّت قاص ص البحػصرة فػت كنػؼ الممػؾ قبػؿ 

الوـ إلةه  .ّا
ػػػؼ الممػػػؾ فوػػػا النػػػصدؿ  الحػػػصكـ المنّػػػؼ بنػػػد ذلػػػؾ ةػػػذ ب الػػػر  اا  إلػػػ  ّا

ال ػػمل  مػػف ةقػػر  األاػػةصؼ  اةػػؤا  الغربػػصً  اةػػرحـ المبّمػػ   اةمنػػو الظمػػـ اةػػأمر 
. بصلمنراؼ  اةنو  مف المنكػر  اال ةبّغػت فػت ذلػؾ زةػر ا ػه اِّ ّنػصل  امراػصّه

ة ممػ   ف ابند ذلؾ ّبد  المحصكمة بةف الممؾ االبحػصرة اطػرح ح  وػـ النقمةػة االنقمةػ
فػػػت  ػػػكؿ . اِّ خمػػػؽ الحةاانػػػصت ا ػػػخر ص لّكػػػاف مبةػػػدا  لإلن ػػػصف ا ػػػا ممػػػؾ ممةوػػػص

                                                        
/ وحكاية الشيخ صنعان وعقده الزنار لعشقو الفتاة ادلسيحية، منطق الطَت. 214/ 2/ أخوان الصفاء (1)

 .241-208/ فريد الدين العطار
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بخطبػػة  (1)(البغػػؿ)خطػػب م ػػوبة فػػت الحمػػد االدةبص ػػة اذكػػر الػػدالوؿ   ػػـ ةػػرد ممةػػه 
 ػـ ... م صبوة ةتند فوـ اان صف لمنصنت ا ةصت القرآنةة الخصّػة بصألننػصـ االحةاانػصت

 .نسةحكـ الممؾ بند ذلؾ ب ار اا
قّػػػػػػػص الػػػػػػػرؤ  )اال ةقّّػػػػػػر األمػػػػػػػر ممػػػػػػ  القّػػػػػػػص المااػػػػػػػامت  فتػػػػػػت 

ػػػػتةة ك ةػػػػرا   ا ػػػػا  مػػػػر م ػػػػّحب بػػػػؿ (االمنصمػػػػصت   ّ ػػػػخص اااػػػػحة الاقتػػػػصت الّا
امطمػػػاب فػػػت م ػػػؿ  ػػػذا النػػػاع مػػػف القّػػػص الّػػػت ةكػػػاف فةوػػػص الخةػػػصؿ  صنحػػػص  نحػػػا 
ال ػػػنة ااالمّػػػداد  ػػػـ الرزبػػػة فػػػت ك ػػػب قنصمػػػصت المػػػرا  لػػػه بمػػػص ةػػػرا   فةكػػػصؿ لػػػه 

ػؼ االننػات لةقّػرب ذ نػه امخةمّػه مػف ااقػو الرؤةػص المّخةمػة فػت ذ ػف الػػراا ا . لّا
قرةب ّارة الحمـ الّت كصف ال ص د الاحةػد ممةوػص  ػا الػراا  الكػاف . الراوػت فقػط/ ّا

الراوػػػػػت الّػػػػػافت ةنقػػػػػؿ ّػػػػػارة رؤةصاةػػػػػة ال ةرا ػػػػػص ا خػػػػػراف فوػػػػػا مننػػػػػت بّتّػػػػػةؿ 
صؼ اننات األمكنة الّت  ص د ص فت رؤةػص   ػااً  كصنػت  ػذ  الرؤةػص حقةقةػة  -األّا

 .(2)- ـ مّخةمة
منػػػد المّّػػافة ااّربصطػػػه ( الحمػػـ) ػػذا اقػػد نظػػػر الّحمةػػؿ النت ػػػت إلػػ  م ػػػألة 

ّخاػػػنصف إلػػػ  الطراوػػؽ مةنوػػػص لكانومػػػص مػػػف ( الكرامػػػة االحمػػـ)بصلكرامػػصت  فا ػػػد  ف 
ّت طبةنة مّ صبوة اةقامصف باظصوؼ نت ػةة مّقصربػة فػصلحمـ االكرامػة ال ةخاػو لمقػال

ا مص ّنبةر مف حص صت الىامػت االقمػؽ ااا ػقصطصت النصّ ػة مػف  (3)المكصف االزمصف
فةنبػػػر بك صفػػػة ابرمزةػػػة ( ّػػػدامت األفكػػػصر)الومػػػـا الم ػػػّقبمةة فةنطمػػػؽ منػػػد الّػػػافت 

 . دةدة مف محّا   ر  مف الدالالت النت ةة االنقمةة االتكرةة
ا   اةنػةش ّتصّػةموص فةحرص الّافت مم  رااةة الكرامصت فت  ػكموص الرؤةػص

اةنقموػػػص إلػػػ  النػػػصس  ألنوػػػص دلةػػػؿ اقّرابػػػه مػػػف اِّ   ا إف اِّ ّنػػػصل   نػػػؿ مػػػف  ػػػذا 
 .الّافت م م  لمحبّه لنبصد  المخمّةف

فت القّص اال ّر صمت   مة ّتصات فػت حاػار الحركػة ال صنةػة مػف الػزمف  

                                                        
 .لفيل، والفرسوبعده احلمار، والثور، وا (1)
سبت اإلشارة سابقًا إىل أن مصداقية ىذه الرؤى والكرامات يبقى الباحث على موقف متحفظ منها،  (2)

سبت مناقشتها ىنا بوصفها نوعاً أدبياً وتعبَتاً قصصياً وقد نظر بعض من الباحثُت يف األصول النفسية 
علي زيعور، الفصل األول : الكرامة: نظري/ واالجتماعية واألسطورية دلنشأ الكرامات والرؤى واخلوارق

09-40. 
 .31-29/ الكرامة الصوفية واألسطورة: ينظر (3)

 .24الوىراين 



- 209  -

ػتةة  فتػت القّػص اال ػّر صمت القّػةر ّكػاف م ػصحة الػنص محػ دادة الاقتة الّا
ااالّ ص  فةوص ةكاف مّابص  ب كؿ روػةس امبص ػر إلػ  التنػؿ الخػصرؽ الػذ  ّنّوػت بػه 

ػػػػػؼ ألف . الرؤةػػػػػص  ا الكرامػػػػػة  نػػػػػص ةنمػػػػػا ممػػػػػ  ( الحػػػػػدث)فّقػػػػػؿ الحص ػػػػػة إلػػػػػ  الّا
ؼ) / الذ  ة ػّدمت ا ػّرخصً اف ػحة منص ػبة لمّمقػت  ة ػّنرض منوػص الػراا ( الّا

 .مّصدر الّّاؼ قدراّه األطاؿ فةمص ّة ر لمبصح ة مف/ الراوت
فتػػت م ػػػّوؿ الرؤةػػص الّػػػت ا ػػد نت ػػػه فةوػػص فػػػت  رض المح ػػر امنػػػد إح ص ػػػه 

 ػػػذا  ػػػا الةػػػـا : )... بػػػصلواؿ االّنػػػب االغػػػرؽ  ّمنػػػ   منةػػػة حػػػدث فةوػػػص نت ػػػه فقػػػصؿ
النبػػػاس القمطرةػػػر  ا نػػػص ر ػػػؿ اػػػنةؼ الػػػنتس خػػػاار الطبػػػصع اال ّػػػبر لػػػت ممػػػ  

ـ فػت  ػذ  ال ػصمة فػت  ػذا المكػصف منصةنة  ذ  الداا ت  كنت   ػّوت ممػ  اِّ الكػرة
اننػػػػػػصرة نبةػػػػػػذ  (4)نص ػػػػػػتة  ا ػػػػػػبف  ػػػػػػنصر  (3)طبص  ػػػػػػة (2)  ازبدةػػػػػػة(1)رزةتػػػػػػص  مقةبةػػػػػػص  

ةنػػػصدانت ممةوػػػص بأخبػػػصر خػػػاارـز اقمػػػر الػػػدةف بػػػف  (6)  االحػػػصفظ النمةمػػػت(5)ّػػػةدنصنت
 : ىؿ ةغنت لت

 يىىىىىىىىىىىىا أهىىىىىىىىىىىىل نعمىىىىىىىىىىىىان إلىىىىىىىىىىىى  وجنىىىىىىىىىىىىاتكم
 

 

 (7)...(تعىىىىىىىىىز  الشىىىىىىىىىىقااق ال إلىىىىىىىىىى  النعمىىىىىىىىىىان 
 

ن د  ذا اال ّغراؽ فت ّتّةؿ األمنةة الّػت ّمنص ػص ممػ  اِّ ّنػصل  بصأل ػمصً ا 
االحقةقػػة إف  ػػاؿ مػػص ةػػرا  الراوػػت مػػف م ػػص دة ةػػـا القةصمػػة االح ػػصب . االّتّػػةىت

ّ نؿ المًر فت مبندة مػف ذكػر الطنػصـ اال ػراب اال ػنر اال ػمر ااألّػدقصً  فّمػؾ 
فكةػػؼ بصألمنةػػصت . مػػف  ّػػحصبه اذاةػػهحػػصؿ ةػػاد  ف ةتّػػد  نت ػػه بأمػػه ا بةػػه اةّبػػر  

ػتةة الّػت  (8)الةس  ذا الم صؿ الةّةـ فت الرؤةص  انمص  نصلػؾ الك ةػر مػف الاقتػصت الّا
                                                        

 .مصنوع من اللوز األخضر: عقييب (1)
 .وعاء من اخلزف احملروق ادلصفى: زبدية (2)
 .طعام من بيض وبصل وحلم: طباىجة (3)
 .نسبة إىل سنار بالسودان: سناري (4)
 .نسبة إىل صيدا: صديناين (5)
، وىو من 248/ 4شذرات الذىب (/ ىـ574)تاجر بُت الشام ومصر والعراق متوىف سنة : العليمي (6)

 .أصحاب الوىراين
 .24/ الوىراين (7)
/ 4/ أخوان الصفاء: وينظر. من ادلصدر نفسو. 47/49-46، 35، 26ص : ينظر منامات الوىراين (8)

 .ُت وفيها يتضح الوصف رللى مهماً ألسلوبية أخوان الصفاءوما بعدىا رؤيا بعض ادلًتف 91-90
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ّ ػػّمؿ ممػػ  األقػػااؿ اا ةػػصت القرآنةػػة ا بةػػصت ال ػػنر بمااػػامصت  ػػّ  ألف الرؤةػػص 
  ّكّنتوػػص ان ةػػصالت ذ نةػػة ك ةػػرة ة ػػّر و فةوػػص الراوػػت الحػػصؿ ال ػػصبؽ قبػػؿ م ةوػػه إلػػ

ا خػػػرة  ألّػػػحصبه ا خّػػػةصت ّصرةخةػػػة منرافػػػة فػػػت ّػػػصرةخ اا ػػػىـ مػػػنوـ الخمتػػػصً 
فوػػػا . امػػنوـ القػػػصدة امػػػنوـ القّمػػة امػػػنوـ األالةػػػصً ااألومػػػة االمّّػػافة ازةػػػر ـ ك ةػػػر

ػػنةنوـ فةوػػص  ػػةغّه فػػت ا خػػرة فة ػػّر و حػػصلوـ فػػت الػػدنةص ّا ةػػر   ػػكؿ مػػذابوـ ّا
 .خرا حّ    موـ ذلؾ لوذ  األلااف فت النذاب األ

ػداد  تةة  فاػى  مػف كانوػص حركػة زمنةػة فةوػص اّر مف  نص    د إف الاقتصت الّا
افةوص ا ّر صع اا ػّغىؿ لت ػحة الػزمف المّػداخؿ بصلمصاػت االحصاػر اا ّػت    ػد 

الػػراا   فوػػت م ػػبصر  ةػػد ةظوػػر لنػػص   ػػمابةة الكصّػػب / فةوػػص م مػػ  أل ػػمابةة المؤلػػؼ
اطغةػصف  خّػةة األدةػب . فظّه اخزةنػه الػذ نتا قصفّه المغاةة االّنبةرةة اكذلؾ حص

 .المؤلؼ  الّنبةر فةه ةنما مم  الحدث
ماملشفد:ماحلرطةماظـاظـة.م3.أ

المنصدلػػػة الزمنةػػػة فػػػت  ػػػذ  الحركػػػة ّأخػػػذ  ػػػكؿ الّنػػػصدؿ  فّّطػػػصبؽ مػػػدة زمػػػف 
الاقصوو مو المدة الم ّغرقة مم  م ّا  القاؿ  اةكػاف ذلػؾ فػت ّػةغة الحػاار بػةف 

 :فدف: ب رمزةة  نةتال خّةصت  ابح 
 (1)ؽ/ ز = ص / ز 

 زمف القص زمف الاقصوو
فػصلراا  فػت  ػػذ  الحركػة الزمنةػة ةّنػػصزؿ مػف مكصنػه لةّػػرؾ ال خّػةصت ّّحػػصار 

مػدـ (  ةنةػت)فةمػص بةنوػص  ا ػذا المقطػو الحػاار  ةػأّت فػت ّاػصمةؼ ال ػرد  اةؤكػد 
ه فػػػت الػػػنص إزتػػػصؿ التػػػرؽ بػػػةف مػػػدة الحػػػاار الحقةقػػػت التنمػػػت اال مػػػؿ المنبػػػرة منػػػ

القّّػػت  فػػصلحاار الػػااقنت الػػذ  ةمكػػف  ف ةػػدار بػػةف   ػػخصص منةنػػةف  قػػد ةكػػاف 
بطةوػػص   ا  ػػرةنص  ح ػػب طبةنػػة الظػػراؼ المحةطػػة  مػػو مرامػػصة لحظػػصت الّػػمت  ا 
الّكػػػرار ممػػػص ة نػػػؿ االحّتػػػصظ بػػػصلترؽ بػػػةف زمػػػف الحػػػاار ازمػػػف القّػػػة قصومػػػص  ممػػػ  

قّػػػراب مػػػف بقةػػػة الحركػػػصت الزمنةػػػة ممػػػ  الػػػرزـ مػػػف ذلػػػؾ  فػػػدف در ػػػة اال. (2)الػػػدااـ
األخػػػر   ب ػػػبب  نػػػؾ ال ّممػػػؾ مقةص ػػػص   صبّػػػص  ّقػػػةس بػػػه ال ػػػرمة ال ػػػردةة لمػػػنص مػػػو 

اةبق   ذا الّقػصرب افّرااػةص  ألف الحػاار  ػمة المّحػصارةف     ػا ذا . ااقنه التنمت
                                                        

 .021/ ، خطاب احلكاية84/ تقنيات السرد الراوي: ينظر (1)
 .313/ ، بالغة اخلطاب وعلم النص78/ بنية النص السردي: ينظر (2)
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طبةنػػة ن ػػبةة ّخّمػػؼ مػػف  ػػخص إلػػ  آخػػر  امػػف ظػػرؼ إلػػ  آخػػر منػػد ال ػػخص 
ة نػػػؿ مػػػف الم ػػػود  قػػػرب الحركػػػصت إلػػػ  الّطػػػصبؽ مػػػو الػػػزمف  االػػػذ . ذاّػػػه ا كػػػذا

  فصلم ػػود المتّػػؿ ةمنػػف فػػت ّقّػػت (الّتّػػةؿ)التنمػػت  إنػػه ة ػػّمؿ ممػػ  خصّػػةة 
حرفةػػػة الحػػػاار المّبػػػصدؿ بػػػةف ال خّػػػةصت ممػػػ  النكػػػس ّمصمػػػص  مػػػو الحركػػػة الزمنةػػػة 

  ا الممخػص المركػػز  اة ػػد بنػػض( الم مػػؿ)الرابنػة الّػػت  ػػةأّت ذكر ػص بنػػد حػػةف  
المركػػز  ةحةػػؿ إلػػ  ّقصبػػؿ ( الم مػػؿ)المتّػػؿ ا( الم ػػود)البػػصح ةف إف الّقصبػػؿ بػػةف 

بمننػػػ   ف ااةقػػػصع  (1)ماػػػمانت بػػػةف مػػػص  ػػػا درامػػػت فػػػت ال ػػػرد امػػػص لػػػةس بػػػدرامت
الزمنت فت ال رد ب كمه الممطاط المتّؿ االم مػؿ المك ػؼ  ػا ّنص ػب ماػمانت 

 ػػة كبةػػرة  فػػت حػػةف ةنتػػػّل لااقػػو القّػػة  ا الحكصةػػة فة مػػؿ مػػص لػػةس لم ػػػرد بػػه حص
ال رد اةطػاؿ اةتّػؿ فػت الم ػص د الدرامةػة الّػت ّقػـا بػدار فصمػؿ امػؤ ر فػت  ػةر 

 .األحداث
مف  نػص كػصف ال ػكؿ ر ػةف الماػماف  اااةقػصع الزمنػت ا ػّ صبة لقػصناف التصوػدة 
االغصةػػة مػػف ذكػػر   ـ مػػدـ ذكػػر   اذلػػؾ ةننػػت  ف ّػػاافر  ػػذ  الحركػػصت الزمنةػػة زةػػر 

ػه  -لنص القّّػت  فصلحص ػةإلزامت فت ا الّػت ّقرر ػص ذ نةػة المؤلػؼ ا  دافػه اقدّر
.  ػػت الّػػت ّتػػرض ا ػػاد حركػػة  ا اال ػػّغنصً مػػف  خػػر  -الّنبةرةػػة اذكػػصؤ  األدبػػت

مػػف  نػػص  كصنػػت ن ػػبة  ةمنػػة بنػػض .  ا إف ّّ ػػصار حركّػػصف فػػت فقػػرة نّػػةة ااحػػدة
ت إلػػ  الحركػػصت الزمنةػػة فػػت القػػص الّػػافت  ذات طغةػػصف اااػػل مػػف نمػػط قّّػػ

الحػدث االغصةػة ( ماػماف)الحركػة الزمنةػة ا(  ػكؿ)آخر ب بب الّنمؽ الػداللت بػةف 
الحػاار  فػت القّػة ( الم ػود)بنصً مم   ذ  التراةة الداللةػة  ن ػد  ف حركػة . منه

الّػػػػػػافةة ّ ػػػػػػغؿ حةػػػػػػزا  مومػػػػػػص  اكبةػػػػػػرا  فػػػػػػت األنمػػػػػػصط القّّػػػػػػةة ال ى ػػػػػػة  الػػػػػػذاّت 
 .االمااامت ااال ّر صمت
فت الػذاّت  ّطغػ  فةػه ّػارة مقطػو مك ػؼ لقّػة طاةمػة  فت القّص الّػا 

     لقطػػة  ا (2)بمغػػة   ػػؿ الػػدرامص االم ػػرح( الم ػػود) ا مػػص ةطمػػؽ حػػدة ص  بمّػػطمل 
م مامػػػة لقطػػػصت مك تػػػة الداللػػػة  اافةػػػة  ةاػػػص  لنقػػػؿ ّتصّػػػةؿ ّمػػػؾ المقطػػػة بحاار ػػػص 

ػوص احركػصّوـ اانتنػصالّوـ ة   ػمابةة ا ػت قصومػة كػذلؾ ممػ  قػدر ... اكممصّوص  ا خّا
ّنبةرةػػة ّ ػػ ؿ مػػص بقػػت فػػت الػػذاكرة مػػف ااقنةػػة الحػػاار ذاّػػه كمػػص  ػػر  فػػت الحكصةػػة  

ّخةػػؿ مػػص لػػـ ةّػػمد فػػت الػػذاكرة  اال  ػػةمص إذا مػػر ممػػ  الحكصةػػة مػػف حةػػث  ػػت  -ّا
                                                        

 .314/ بالغة اخلطاب وعلم النص (1)
 .66/ احد لؤلؤةموسوعة ادلصطلح النقدي ترمجة عبد الو / الدراما: ينظر (2)
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ااّر ممةوػص رااة انقمػه مّنػدداف  فكممػص بنػد الػزمف اك ػر  -حدث ااقنت فنمت زمف ّا
 .ةف الدقةؽ لااقنةة الااقنة الحكصوةةالرااة  انتت ال قة بصلنقؿ األم

بنػػػد  ف  م ػػػؾ بخةػػػاط التكػػػرة  -فةنّمػػػد  نػػػص الػػػراا  ممػػػ  مخةمّػػػه القّّػػػةة
 .فت ّةصزة حاار قّّت بةف  خاص الحكصةة -االماماف االتحا 

ااحػػػدة مػػػف   ػػػـ المظػػػص ر ( حركػػػة الم ػػػود الحػػػاار )مػػػف  ػػػذا ال صنػػػب    ػػػد 
الحكصةػة ( قّّػةة)ةػؿ ماػصؼ إلػ  لمتػف الحكػصوت  فاػى  مػف  نوػص دل( القّّةة)

القّػػة الّػػافةة الػػـ ّبمػػغ در ػػة القّػػة ( حكصوةػػة)الّػػافةة  ردا  ممػػ  مػػف ةقالػػاف بػػػ
 .مف حةث الّقنةصت البنصوةة االتنةة االداللةة

افػت ا ّػػت بةػصف ّطبةقػػت ممػ  قّػػص ّػػافةة ّنبنػت ممػػ    مةػة الحػػاار فػػت 
ا ةوػػه ابمػػارة إةقصمػػه بحةػػث ةّنص ػػب مػػو  ان ػػةر . ااقنةػػة حدا ػػهّػػةصزة الحػػدث ّا

 نػص إلػػ  م ػألة  ػػبؽ الكػػىـ ممةوػص فػػت التّػؿ األاؿ حػػاؿ الػػراا  االمػرا  لػػه   ػػا 
ذلؾ االقّراب الكبةر بػةف  ػكؿ رااةػة القّػص الّػافت ارااةػة األخبػصر ااألحصدةػث 
مػػف حةػػث مرامػػصة الدقػػة فػػت النقػػؿ االحػػرص ممػػ  مّػػداقةة النصقػػؿ امنرفّػػه اذكػػر  

مػػؾ مػػف مىمػػل ا. بصال ػػـ فػػت م ػػصؿ النمػػـا الدةنةػػة . لّا ةػػؽ الرااوػػت االدقػػة النممةػػةّا
بصلنقػػػػؿ الّػػػػحةل  -قػػػػدر الم ػػػػّطصع -فػػػػصلّـز الػػػػراا  الّػػػػافت. ااألخبصرةػػػػة ااألدبةػػػػة

فك ػػرت مبػػصرات قػػصؿ  اقمػػت اقةػػؿ ارا  مػػف ا ػػمنت . القرةػػب مػػف الااقنػػة التنمةػػة
 ػحة زمنةػة فتت قّػة ّػافةة ذاّةػة محباكػة البنػصً اك ةػرة األحػداث فػت ف... ار ةت
مػػف مبػػد الااحػػد الار ػػصنت  (1)(ال ػػمؾ االّػػبت)ا ػػت قّػػة ( ةػػـا ااحػػد فقػػط)قّػةرة 

 ػػػمنت  بػػػص مبػػػد اِّ بػػػف : ةقػػػاؿ  ػػػمنت محمػػػد بػػػف ممػػػت المقػػػر  بطر ػػػاس ةقػػػاؿ
ا ػّوت االػدّت ممػ  االػد  ةامػص  مػف األةػصـ  ػمكص  فماػ  االػد  إلػ  : ال ىً ةقػاؿ

مػف ةحممػػه فػر   ّػبةص  اقػؼ بحذاوػػه ال ػاؽ ا نػص منػه  فص ػّر   ػػمكص  ااقػؼ ةنّظػر 
ننػـ فحممػه ام ػ  مننػص  ف ػمننص ا ذاف  فقػصؿ : ةص مـ  ّرةد مف ةحممػه؟ فقػصؿ: فقصؿ

ال فصحمػػؿ ال ػػمؾ  : الّػػبت  ذاف المػػؤذف ا حّػػصج  ف  ّطوػػر ا ّػػمت فػػدف راػػةت اا 
فػنحف  الػػ   ف نّاكػؿ فػػت ال ػمؾ  فػػدخمنص : اااػو الّػػبت ال ػمؾ امػػرا  فقػصؿ  بػػت

ػػػم   فممػػػص خر نػػػص فػػػدذا بصل ػػػمؾ مااػػػاع مكصنػػػه  الم ػػػ د فّػػػمةنص ا ػػػصً الّػػػبت ّا
قػؿ لػه حّػ  : فحممه الّبت اما  مننص إل  دارنص فذكر االد  ذلػؾ لاالػدّت فقصلػت

 :ةقةـ مندنص اةأكؿ مننص  فقمنص له  فقصؿ

                                                        
 .071/ القشَتية (1)
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 :إنت ّصوـ  فقمنص-
 :فّناد إلةنص بصلن    فقصؿ-
دخؿ الم ػ د إلػ  الم ػصً إذا حممت مػرة فػت الةػـا ال  حمػؿ  صنةػص   الكنػت  ػأ-

 . ـ  دخؿ ممةكـ
فما  فممص  م ةنص دخؿ الّبت ا كمنػص فممػص فرزنػص دلمنػص  ممػ  مااػو الطوػصرة 

ّا ّمر القّة حّ  ةقػـا الّػبت بكرامػة ة ػتت فةوػص ...( ار ةنص منه  نه ةؤ ر الخماة
 .بنّص  مّصبة بصلحم  المزمنة اةذ ب مف داف فّل  بااب اةخّتت

  لحص ّنػػص إلػػ  الحػػاار الػػذ   ػػر  فػػت  ػػذ  القّػػة القصومػػة  اردنػػص قّػػة كصممػػة
ممػػ  حػػاار ال خّػػةصت فةمػػص بةنوػػص اةكػػصد ال ةخمػػا  ػػطر مػػف  ػػذ  القّػػة لػػةس فةػػه 
حاار مّبصدؿ ا ؤاؿ ا ااب ةنبر مف  رمة زمنةة مّ ػصاةة مػو  ػرمة الحػدث ذاّػه 
  الذ  ة ّغرؽ باػنص  مػف الكممػصت   ػذا ممػ  الػرزـ مػف ا ػاد حركػصت زمنةػة  خػر 

  ف مػػة حػػذافصت ك ةػػرة (الحػػذؼ)ّكّنػػؼ القّػػة  ػػصبقة  ا الحقػػة لمحػػاار  ابخصّػػة 
فقمنػػص لػػػه  ... )فقصلػػت لػػه قػػؿ لػػه حّػػ  ةقػػةـ منػػدنص( فػػذكر االػػد  ذلػػؾ لاالػػدّت)م ػػؿ 
.  ػـ  دخػؿ ممػةكـ)... ابند الحاار مبص ػرة ةػدخؿ زمػف  دةػد بػداف ّموةػد ...( فقصؿ 

ـ ة ػػّغرؽ إال كممّػػةف فػػت حػػػةف  ف فػػدخاؿ اقػػت الم ػػػصً لػػ...( ماػػ  فممػػص  م ػػةنص
 .الزمف ة ّغرؽ  صمصت مف اقت الغداً حّ  الم صً مرارا  بصلنّر

ػدؽ نصقمػه  ألننػص ننػصةف نّػص   اال ةننت البصحػث  نػص  ّػحة الحػاار المنقػاؿ ّا
لمػػص كػػصف األمػػر كػػذلؾ  فػػدف فػػت .  دبةػػص  ةحمػػؿ فكػػرا  ّػػافةص   الػػةس نّػػص  فكرةػػص  بحّػػص  

مّخةػؿ امػرض المقػدرة البىزةػة االّنبةرةػة  ألف األمػر القّص المااامت ف حة ل
الػػػػةس حةػػػػصة  ػػػػخص بنةنػػػػه  ا  ػػػػةرة . ال ااقػػػػو لػػػػه إال الحكمػػػػة االوػػػػدؼ االمخةمػػػػة

ال راا  لوػص  ػا  ( مر ػمة)مّّاؼ منةف  فصل خّةصت فت القّص المااػامت 
المؤلػؼ  اةخّػص ال خّػةصت بػذكر دةنوػػص  ا امّقصد ػص  ا ّػتة مصدةػة فةوػص   مػػص 

الةوػاد  )فتػت قّػة . حةااف االطةر  فمكؿ حةااف  ا طةر ا ـ ةّ م  بػهقّص ال
م ى   ن د  ف الحاار الذ  ة ػاد فػت  ػذ  القّػة محصالػة ح ة ػة اقنػصع ( االم ا ت

حّػػ  إف الػػػراا  ةمػػل فػػػت  ػػذ  المحػػػصاالت . المّمقػػت بااقنةػػة  ػػػذ  القّػػص الخةصلةػػػة
واد  ةخصطػب الم ا ػت فن د   ماب النداً ذا حاار بةف فت  ػذ  القّػص  فػصلة

  فك ػرة اراد   ػماب النػداً ّػدؿ ممػ  (ةػص خا ػصؾ)ةػص مغػص  االم ا ػت ةخصطبػه بػػ: بػ
افػػػت قّػػػص الطةػػػر كػػػذلؾ  فػػػدف الػػػراا  ة ػػػمـ زمػػػصـ . القػػػرب االحاػػػار االااقنةػػػة

الرااةة لم خاص لّقاؿ مص مند ص لةكاف  ػا نػصقى  فقػط  ابنػد انّوػصً الحػاار ةّػدخؿ 
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 .ّطارات الحكصةةاخّزاؿ الزمف امّصبنة 
 مػػص قّػػص الػػرؤ  االمنصمػػصت  فصلحػػدث  م ػػ  مصاػػةص  الة ػػت القّػػة فةػػه إال 

  (الاقتػػة)ا ػػّر صمص  لمػػص  ػػر  فػػت المنػػصـ  ادقػػة رااةػػة الرؤةػػص  ك ػػر مػػص ّحّػػصج إلػػ  
ا ػػذا ال ةننػػت . االاقتػػصت الّػػافةة الّػػت ّقػػرب ّػػارة المنػػصـ فػػت مخةمػػة المػػرا  لوػػـ

االمنػػصـ  إنمػػص ةػػأّت ّقّػػت الم ػػود االحػػاار انقمػػه اننػػداـ ّػػارة الم ػػود فػػت الحمػػـ 
وص ا حدا وص ا  ااووص  .  كصال  لوةوة الرؤةص ا خّا

فػػزمف الم ػػود الحػػاار  مّقػػصطو مػػو زمػػف الرؤةػػص االمنػػصـ  فػػصألاؿ مّطػػصبؽ مػػو 
 .حد ه  اال صنت مّقصطو مو زمف الحصار االةقظة

ماجملؿل:ماحلرطةماظرابعةم-4-أ

ّبػػػدا ال ػػػرمة ال ػػػردةة  (1) حةصنػػػص  ( ااة ػػػصز) ػػػم  فػػػت  ػػػذ  الحركػػػة الزمنةػػػة ّا
  فتةػه ّخّػزؿ باػو  ػناات بباػو كممػصت  ا (الم ػود)مم  الاد ّمصمص  مف حركػة 

منصنص  فت المتػردات ازصلبػص  مػص ّكػاف .   طر فة مؿ مص ال حص ة لم رد فةه ّتّةى  اا 
الػذ  ة ػكؿ ا ةمة انّقصؿ ك ةرة ال ةاع بػةف م ػود اآخػر  االن ػةي ) ذ  الحركة  ت 

المحمػػػػة الم مػػػػ  لمحكصةػػػػة الرااوةػػػػة الّػػػػت ةّحػػػػدد إةقصموػػػػص األ ػػػػصس بّنػػػػصاب الم مػػػػؿ 
لوػػذا فوػػت حركػػة مّغةػػرة ال ػػرمة زةػػر محػػددة ألنوػػص فػػت الغصلػػب  ّ ػػغؿ  (2)(االم ػػود

الحةػػز مػػص بػػةف الم ػػود االحػػذؼ  فّخّّػػر  ا ّػػا ز األحػػداث  ا المّغةػػرات الااقنػػة 
- :م مؿ االحذؼ  نقةـ المنصدلة ا ّةةااةاصح الترؽ بةف ال. (3)بةنومص

 (.الاقصوو)ة نؿ زمف ال رد  ّغر مف زمف الحكصةة   الحذؼ  
 .ة نؿ زمف ال رد  قّر مف زمف الحكصةة  الم مؿ  

( الح ػـ)      ػا التػرؽ بػةف (القّػر)ا( الّػغر)فصلترؽ بةف اال نػةف ةّحػدد بػػ
اات  ا   ػور  ا  ةػصـ مػف   فصلراا  ةقص فت باػنة   ػطر مػص مدّػه  ػن(االمّداد)ا

 :لوذا كصنت منصدلّه الرمزةة. داف ّطرؽ إل  الّتصّةؿ
االتػصرؽ الػدقةؽ .  ّغر مف زمػف الاقػصوو( ال رد)زمف القص  -ؽ/ز> ص /ز
  إف الحػػذؼ ةمغػػت  ػػناات  ا   ػػورا  مػػف ممػػر األحػػداث (الحػػذؼ)ا( الم مػػؿ)بػػةف 
نمػص فدف الػراا  ( الم مؿ) مص فت ( امرت  ىث  ناات)فةقاؿ  ال ةحػذؼ اال ةمغػت اا 
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البطػؿ ةػػذ ب إلػػ   ػػترة )ة مػؿ اال ةتّػػؿ بػػذكر الحػػدث اال ةقػاؿ كةػػؼ حػػدث كػػصف 
فػػت  ممػػة ا ػػطر ااحػػد مػػص مدّػػه  ػػناات مػػف ...( اةنػاد اةّػػزاج اةن ػػب  ربنػػة  االد

 .ممر اان صف
وػػةمف ممػػ   ػػذ  الحركػػة الزمنةػػة ّػػةغة ال ػػصرد النمػػةـ  الػػذ  ةػػر  األحػػداث  ّا

ا ػػػذا اا مػػػصؿ ال ةػػػأّت متػػػا . لنػػػص الموػػػـ منوػػػص بح ػػػب امّقػػػصد مػػػف الخػػػصرج فة مػػػؿ 
إنمػػص  مػػة دالالت ااظػػصوؼ . الخػػصطر  ا ا ػػّ صبة لرزبػػة ّنبةرةػػة ذاّةػػة  ا مترااػػة

( حػػػػذؼ) ػػػنمقت ممةوػػػػص الاػػػػًا كص ػػػتةف فػػػػت ذلػػػػؾ مػػػف زصةػػػػصت الػػػػراا   فوػػػا كمػػػػص 
قّػص   ا( الحػاار)أل ػبصب ادااع  ػردةة امااػامةة  ا طػصؿ  ػؼ)ّا نػػد ااقتػص  م( ّا

أل ػػبصب ادالالت  ػػػنبةنوص مػػػف ( ة مػػػؿ)فوػػا  نػػػص . بنػػض الم ػػػص د  ا ال خّػػػةصت
 .خىؿ الّطبةؽ مم  نمصذج ّافةة

الّػت مػػر لوػػص ذكػػر فػػت حركػػة  (1)(الخػػااص االنّػػرانت ّػػصحب الزنػػصر)فتػت قّػػة 
مػػف داف ّتّػػةؿ مػػص حػػدث فػػت ...( فم ػػةنص  ػػبنة  ةػػصـ)لػػذكر  فػػت مااػػامةف ( الحػػذؼ)

بةنػػت كرامػػة اال نػػةف األةػػصـ ال ػػبنة مػػف ال ػػت ر  ابنػػد انقاػػصً المػػدة الّػػت ّّػػصحبص فةوػػص ّا
ممػػػ  اِّ مػػػز ا ػػػؿ الّػػػت ممػػػ    ر ػػػص   ػػػمـ النّػػػرانت ا ػػػود ال ػػػوصدّةف احػػػؿ الزنػػػصر  

فأكمنػػػص ام ػػػةنص احػػػي )...  كمػػػؿ الػػػراا   ػػػرد القّػػػة بنػػػد انّوػػػصً الاقػػػصوو الروة ػػػةة فةوػػػص 
ف مػػو فػػت  ػػذ  ال ممػػة مػػص  (2)(ًا قمنػػص بمكػػة  ػػنة  ػـػ إف النّػػرانت مػػصت ادفػػف بصلبطحػػص

امب زمنػػػه  ػػػناات مػػػف ممػػػر البطػػػؿ فصألكػػػؿ االم ػػػت االحػػػي اااقصمػػػة بمكػػػة  ػػػنة  ة ػػّػ
ه ادفنه  .كؿ  ذا   مؿ فت  ممة. امّا

حةف خػرج إلػ  الحػي ا مطػص  ال نةػد در مػص   (3)(الز ص ت اال نةد)اكذلؾ قّة 
الػػدر ـ إلػػ   ّػػحةحص  فمػػـ ةحػػّي إلةػػه طػػاؿ مػػدة ح ػػه احػػةف مادّػػه رزػػب فػػت إمػػصدة

الػػـ  حػػّي إلػػ  الػػدر ـ فممػػص : )... ال نةػػد  فةػػرا  الػػراا  القّػػة ممػػ  النحػػا ا ّػػت
  فمػدة الحػي ...(ح  ت ار نت إل  بغداد دخمت مم  ال نةػد فمػد ةػد  اقػصؿ  ػصت

ا ػػت   ػػور اطرةػػؽ النػػادة مػػف مكػػة إلػػ  بغػػداد بح ػػب ا ػػصوط النقػػؿ القدةمػػة  ػػت 
ّامب مػػف الػػراا  إال  ممػػة بباػػو كممػػصت طرةػػؽ  ػػصقة ا ػػترة طاةمػػة مر قػػة  لػػـ ّ ػػ

الزةػػص  فةوػص ّتصّػػةؿ األحػػداث االاقػصوو الّػػت مػػف المحّمػؿ  ف ّقػػو أل  م ػػصفر . فقػط
االقّػػة ال صل ػػة الّػػت   ػد اال ّ ػػوصد بوػػص ذا مغػػز  . احػصج فػػت  ػػذ  الطرةػػؽ الطاةمػة
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قبػػؿ  ف نّطػػرؽ إلػػ  ال صنػػب الػػداللت االػػاظةتت . افصوػػدة فػػت  ػػذ  التقػػرة مػػف البحػػث
االّػت  (1)(الّػبت اال ػمؾ)القّة  ت . فت زمنةة القص الّافت( الم مؿ)حركة ل

حمػػؿ  ػػذ  القّػػػة مةػػزة كانوػػص حكصةػػػة ( الم ػػػود)مػػر بنػػص ّحمةموػػػص ممػػ  مااػػامة  ّا
مػف آذاف الظوػر حّػ  ف ػر الةػـا )م ممة ك ةرة األحداث ّّـ فػت زاػاف ةػـا الةمػة 

صبةػػػة ّػػغةرة  فبنػػػد اكػػؿ  ػػػذ  األحػػداث  ػػػرت فػػت م ػػصحة م ػػػرة   ػػطر كّ( ا ّػػت
  ل ػػراً  ػػمؾ مػػف ال ػػاؽ القػػصووـ بصلّػػبت الػػذ  اقػػؼ (الػػراا )ذ ػػصب األب ااالبػػف 

فػت منّّػؼ الم ػصفة لةّػمت فػت الم ػ د اةّبنػه الالػد ا بػا  لمّػىة ابنػد االنّوػصً 
ػػى إلػػ  البةػػت اقػػص الاالػػد خبػػر الّػػبت لماالػػدة فقصلػػت : حمػػؿ الّػػبت ال ػػمؾ اّا

إنػػت ّػػصوـ  فقمنػػص فّنػػاد إلةنػػص : فقػػصؿ: ننػػص فقمنػػص لػػهقػػؿ لػػه حّػػ  ةقػػةـ منػػدنص اةأكػػؿ م
إذا حممػػت مػػرة فػػت الةػػـا ال  حمػػؿ فػػت الةػػـا  صنةػػة الكنػػت  ػػأدخؿ : بصلن ػػ   فقػػصؿ

الم ػػ د إلػػ  الم ػػصً  ػػـ  دخػػؿ ممػػةكـ فماػػ  فممػػص  م ػػةنص دخػػؿ الّػػبت  كمنػػص فممػػص 
فممػص كػػصف  فرزنػص دلمنػص  ممػ  مااػػو الطوػصرة ار ةنػص  نػػه ةػؤ ر الخمػاة فّركنػص  فػػت بةػت

فػػػت بنػػػض المةػػػؿ كػػػصف لقرةػػػب لنػػػص بنػػػت زمنػػػة ف ػػػصًت ّم ػػػت ف ػػػألنص ص مػػػف حصلوػػػص  
فقمػػت فماػػةنص لنطمػػب الّػػبت فػػدذا . قمػػت ةػػص رب بحرمػػة اػػةتنص  ف ّنػػصفنت: فقصلػػت

 .فمنوـ ّغةر امنوـ كبةر -: األبااب مغمقة كمص كصنت الـ ن د الّبت فقصؿ  بت
كػػت ةّبػػةف لمقػػصرئ مقػػدار ك صفػػة  مػػة اػػرارة دمػػت إلػػ  إةػػراد القّػػة بأكمموػػص ل

األحػػػػداث الّػػػػت ا ػػػػّممت ممةوػػػػص القّػػػػة ا ػػػػرمة إةقػػػػصع ّػػػػاالت األحػػػػداث  ّا ػػػػذةب 
قمنػػص )ال ػػصنا  اا ػػّخدامه لخدمػػة الحػػدث الػػروةس االبطػػؿ القّّػػت الػػروةس  فنبػػصرة 

وػػػص لمّػػػبت لدكػػػؿ منػػػد ( لػػػه فممػػػص )امبػػػصرة . مااػػػت مػػػف حرفةػػػة قػػػاؿ األـ ادمّا
دـ مػػػف داف ّقػػػدةـ ّتّػػػةمت لممػػػدة التصوّػػػة  ا م رةػػػص  دخػػػاؿ إلػػػ  زمػػػف مّقػػػ(  م ػػػةنص

 حػػػػدا وص   مػػػػص قّػػػػة التّػػػػصة المرةاػػػػة ادخالوػػػػص فػػػػت  حػػػػداث القّػػػػة  نػػػػؿ م ػػػػر  
ر  فاػى  مػف ّا ةػه الننصةػة ااال ّمػصـ لمركػز  األحداث ةمةؿ إل  الك صفة  ك ر االّػّا

حػدث فةػّـ ّاظةػؼ األحػداث ال صناةػة لخدمػة ( الّبت)األحداث فت القّة  ال ا ا 
روػػػةس امص ةػػػة  ػػػذا الّػػػبت الػػػذ   ػػػا فػػػت  ةوػػػة فّػػػ  فقةػػػر ا ػػػا فػػػت الحقةقػػػة الػػػت 

 .ّصلل اذا مقصـ اخطر
ةر إةقػػصع  فحػػصاؿ الػػراا  فػػت  ػػذ  القّػػة ّك ةػػؼ منصّػػر ال ػػرد اال ػػرمة لّػػّا

ا ػػػذ  الّػػػتة ّ ػػػـ النمػػػصذج ال ى ػػػة الّػػػت . األحػػػداث الك ةػػػرة فػػػت مػػػدة زمنةػػػة قّػػػةرة
الػػة الحركػػة الرابنػػة فػػت ااةقػػصع الزمنػػت فػػت القّػػة اخّرنػػص  ف ّكػػاف ّطبةقػػص  ممػػ  مق
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الّػػػافةة   مػػػص فػػػت القػػػص اال ػػػّر صمت  فػػػدف المنصمػػػصت ّك ػػػر فةوػػػص ّػػػةغ ال ػػػؤاؿ 
اال ػػااب  ػػااً  كػػصف الراوػػت  خّػػةة فػػت الرؤةػػص  ـ  نػػه الػػراا  ال ػػص د ممػػ  م ػػر  

ل ػػة   حػداث رؤةصاةػة فقػط ةنقموػص المػرا  إلػةوـ  كمػص مػر ذلػؾ فػت الحركػة الزمنةػة ال ص
لحص ة ة د ص الراا  اقنصع  ػصمنةه  مػص فػت قاػةة اا مػصؿ فن ػد حاػار ص اػوةى  
فػػت الػػرؤ  االمنصمػػصت الوػػذا األمػػر داللػػة امغػػز    ػػد ص فػػت رزبػػة الراوػػت فػػت ك ػػب 

ّدةقه لم ر   حػداث زةبةػة  ػرت فػت مػصلـ الرؤةػص فػى ةنتػو  نػص .  قة المرا  له ّا
د  ػػمة الغمػػاض االم والةػػة الّػػت ّػػؤاؿ اا مػػصؿ االّك ةػػؼ الػػذ  ةاػػتت ممػػ  ال ػػر 

قّػػت الّتصّػػةؿ  طبنػػص  إلػػ  مػػدـ الّّػػدةؽ فرااةػػة الػػرؤ  ّ ػػّمـز الب ػػط اااطصلػػة ّا
ػػػتوص ا ػػػصوؿ إقنصمةػػػة ة ػػػد الحص ػػػة إلةوػػػص الػػػراا  مص مػػػة امطمابػػػة ممػػػ  الّػػػنةد  بّا

 .ال رد 
مػػػف  نػػػص  ن ػػػد  ف منّػػػر الّتػػػصات لػػػه حاػػػار فػػػت  ةمنػػػة الحركػػػصت األربػػػو 

نػػػت فػػػت القّػػة الّػػػافةة  ا ػػػذا الّتػػصات طبةنػػػت ألف داللةػػػة القّػػػص لإلةقػػصع الزم
فرات ا اد   ادمت إلةه حص ػة ال ػصرد التكرةػة االنت ػةة مػف خػىؿ احّ ػصب اقػو 

الوص  . ذ  ا لةصت فت ذات المّمقت االنمؿ مم  ا ّةتصً  راوط ّأ ةر ص اّا

ماظّؿواترم-ب

ّػة  مػف الاػرارة الاقػاؼ بند مقالّت الّّرةب االمػدة اااةقػصع الزمنػت فػت الق
ته مقالة ّقو امف إطصر البحث فػت زمنةػة القػص ممػ  . مند مّطمل الّااّر بّا

الػرزـ مػػف اقػػاع االخػػّىؼ فػػت مػػد الّػػااّر مقالػػة زمنةػػة  ـ   ػػمابةة ممػػ  امّبػػصر  ف 
  ا ػػػذا الّكػػػرار  ا الّػػػااّر ذا (1)الّػػػااّر  ػػػا مىقػػػصت الّكػػػرار بػػػةف الحكصةػػػة االقّػػػة

ممػػػ  مػػػػد  مظوػػػرا  مػػػػف المظػػػػص ر (  ةنةػػػػت)لػػػذا  كػػػػد .  ةاػػػػص  طػػػصبو زمنػػػػت امػػػدد  
األ ص ػػػةة لمزمنةػػػػة ال ػػػػردةة  اال ةمنػػػػو ذلػػػػؾ  ف ةكػػػاف مظوػػػػرا    ػػػػمابةص  ةك ػػػػؼ مػػػػف 
ػػػػة مااػػػػنةة  ا ذاّةػػػػة نت ػػػػةة مػػػػف خػػػػىؿ الّقمػػػػب ممػػػػ  المحػػػػصار  دالالت مخّّا

 .األربنة لنىقصت الّااّر فت ال رد
: ىقػػػػصت الّػػػػااّر مػػػػف  وّػػػػةفّنطمػػػؽ محارةػػػػة ممػػػػؿ  ػػػػذ  المحػػػػصار األربنػػػة لن

 .الحدث  االقاؿ مف نصحةة الّكرار  ا مدـ الّكرار
 :المحصار األربنة كص ّت(  نةت)ابنبصرة  خر  ّب ةطةة  ك ر ةتّؿ 
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 .ّرا  مرة ااحدة مص اقو مرة ااحدة.0
 .ّرا  مرات مدةدة مص اقو مرات مدةدة.2
 .ّرا  مرات مدةدة مص اقو مرة ااحدة.3
 .(1)ة مص اقو مرات مدةدةّرا  مرة ااحد.4

مػف خػىؿ  ػذا الّنػصاب الّكػرار  بػةف الاقػصوو اال ػرد  ةػّـ الك ػؼ مػف   ػداؼ 
مقػت ماػماف القّػة اطرةقػة  زصةة فت األ مةة االدقة بحةث ّنةف ممػ  ا ػّةنصب ّا
 رد ص حةث ةمّصز الراا   ا ة د نت ه مخّصرا  لمحار منػةف داف آخػر فػت مااػاع 

اقػػد ّكّ ػػؼ قّػػة ااحػػدة األنمػػصط األربنػػػة . آخػػر ةخّمػػؼ مػػف األمػػر فػػت مااػػاع
ة ػػةر ذلػػؾ إلػػ  حقةقػػة  ف ا ػػّخداـ الكصّػػب لوػػذ  األنمػػصط إنمػػص ةػػأّت لػػدااع .  مةنوػػص

فّكػػرار الحػػدث الااحػػد مػػدة . ذاّةػػة افنةػػة ة ػػد لوػػص حص ػػة فػػت طرةقػػة  ػػرد  لمحػػدث
ػػةصزصت / مػػرات ة ػػّدمت  ف ةم ػػأ المؤلػػؼ الػػراا  إلػػ  ّنػػدةىت   ػػمابةة الغاةػػة ّا

ّنبةرةة بحةث ةّؿ إل  قمة   مابةة ةّافر فةوص منّر الك صفػة المغاةػة فػت الّنبةػر 
 .بنبصرة ااحدة مف  تً ةّكرر حدا ه  ك ر مف مرة

مػػػف  نػػػص   ّػػػت النىقػػػة بػػػةف زمنةػػػػة البحػػػث فػػػت منّػػػر الّػػػااّر فػػػت ال ػػػػرد  
 ف مػػػػة اظةتػػػػة فنةػػػػة   ػػػػمابةة لمّكػػػػرار  كػػػػأف ّكػػػػاف ّأكةػػػػدا   ا. امّنمقصّػػػػه األ ػػػػمابةة

اكػصف الػراا  م ػكانص  بتنػؿ ةنػصاد  فة ػػةر إلةػه فػت  ك ػر مػف مبػصرة ابػػأك ر . )إلحصحػص  
 .(2)(مف ّةغة  اقد ة كؿ  ذا التنؿ بؤرة محارةة فت بنةة النمؿ القّّت

ً  مم  مص ّقدـ  ّّأكد اػرارة بحػث مااػامة الّكػرار فػت ال ػرد فػت اػًا  بنص
بػػصلتكرة االمّمقػػت فوػػا ة نػػد طصقصّػػه  مّنمقصّوػػص الداللةػػة األ ػػمابةة  ألف الػػراا  محكػػـا

ػػؿ)ا. إلػػ  التكػػرة   ػػمابص  ابأقّػػر در ػػة بمغػػة مػػؤ رة( ةّػػؿ)لكػػت  التكػػرة إلػػ  ( ةّا
( زمنةػة)لوػذا ال   ػد خىفػص  بػةف مقالػة . مّمؽ مّنطش  مماؿ   ؤاؿ  ام قؼ  ةاص  

ةتت   إذا مص ا ونص األنظػصر إلػ  حقةقػة كػاف النمػؿ األدبػت الّػأل(  مابةّه)الّااّر  ا 
إنمص  ا إبداع مّكصمؿ ةكمؿ بناه بناص   اةت ػر بناػه بناػص   اكػؿ متّػؿ مػف 
متصّػػػؿ  ةكمةّػػػه النصمػػػة إنمػػػص ةنمػػػؿ اة ػػػةر افقػػػص  لاظةتػػػة ةؤدةوػػػص ّت ػػػر ا ػػػاد  فػػػت 
الػنص  الغصةػػة ّت ػػةر الم ػػًا إلػػ  القػرارات داف زةر ػػص اال ا ػػاد  نػػص لمنةصرةػػة ّحػػدد 

مػ  النكػس ّمصمػص   ّنظػر إلػ  ممػؿ األدةػب  متص  مػص  ػةقـا بػه المؤلػؼ إنمػص األمػر م
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 .ّا ّؽ منه قاانةنه
الر ػػػػؿ )مػػػػص مػػػػد  نماذ ػػػػص  ةناػػػػا  ّحػػػػت القّػػػػص المااػػػػامت  فػػػػت قّػػػػة 

الػذ  مػصش حةػصة الّػرؼ اال ػته االطػةش حّػ   ّػص  البةػصف ب ػكؿ  (1)(المّرؼ االرؤةػص
ف رؤةػػص ّّكػػرر ممةػػه كػػؿ لةمػػة ّتزمػػه ا ػػا بػػةف خدمػػه ار ػػصؿ قّػػر  االمنػػزمةف االػػراقة

ػتوص حػد ص  محارةػص  . ااألطبصً فن د فت القّة ّكرار ذكر حاار الرؤةص المتزمػة بّا
 .فت القّة ألنوص ّكاف  بب الّحاة اااللّتصت لدخطصً امحص بة النتس

ممػػ  ّػػنةد القّػػة الّػػافةة فمػػف خػػىؿ النمػػصذج المخّػػصرة لمبحػػث  ةمحػػظ  ف 
الت الّػػت ال ّ ػػّدمت الػػنمط األاؿ فػػت الّػػااّر ب ػػكؿ طبةنػػت  ػػا األك ػػر فػػت الحػػص
(: الّػػػػبت اال ػػػػمكة)ّكػػػػرارا   فّقػػػػاؿ مػػػػرة ااحػػػػدة مػػػػص ةقػػػػو مػػػػرة ااحػػػػدة كطػػػػصلو قّػػػػة 

ممػ   -فصلحػدث اقػو مػرة ااحػدة( ا ّوت االػدّت ممػ  االػد  ةامػص  مػف األةػصـ  ػمكص  )
امبػػر منػػه بنبػػصرة  -الػػرزـ مػػف احّمصلةػػة اقامػػه إال  ف فػػت القّػػة حػػدث مػػرة ااحػػدة

قنػػػة ال ّ ػػػػّدمت ّكػػػرارا  فػػػت    نمػػػػط كػػػصف ألنوػػػص ااقنػػػػة ااحػػػدة داف ّكػػػرار ألف الاا
ب ةطة ةمكف لوص  ف ّحدث مػو  ك ػر النػصس اب ػوالة   ػذا فاػى  مػف  ف دار  ػذ  
الااقنػػػة فػػػت الحكصةػػػة لػػػـ ةكػػػف  ػػػا  محتػػػز ادافػػػو إلػػػ  نمػػػا األحػػػداث االمقػػػصً بػػػذلؾ 

 .الّبت الذ   ا محار القّة ا ا ر ص
نػػػددة لمػػػص اقػػػو مػػػرات مّنػػػددة فةنػػػدر  مػػػص منكػػػاس الػػػنمط األاؿ ا ػػػا رااةػػػة مّ

ا اد  ذا النمط فت ال رد لمػص ة ػّمؿ ممةػه مػف خصّػةة الّكػرار المػؤد  إلػ  ال ػأـ 
فاى  مػف خصّػةة ااة ػصز االّك ةػؼ الّػت ا ػدنص ص فػت . االمىؿ مف لدف مرا  له

القّص الّافت الّت ّدما إل  االخّّصر امػدـ الّتّػةؿ  ا الّكػرار  فمػص حػدث 
. بصامكصف رااةّه مػرة ااحػدة إذا كػصف الحػدث ااحػد فػت المػرات  مةنوػص  ك ر مف مرة

االمغػػة النربةػػة ااأل ػػماب النربػػت مةػػصؿ إلػػ  خّةّػػة ااة ػػصز االّك ةػػؼ فػػى ّر ػػؿ 
فػػػت  ممّػػػه اكػػػؿ زةػػػصدة فػػػت المبنػػػ  ال بػػػد دمػػػتو إلةوػػػص زةػػػصدة فػػػت المننػػػ   ػػػاازت 

 .بت ذا مف ا وة نظر مصمة ّخص   مابةة الخطصب النر . ا اد ص
 مػػػص مػػػف نصحةػػػة خصّػػػةة ّّنمػػػؽ بػػػصلتف القّّػػػت الّػػػافت فػػػدف احّكصمػػػه إلػػػ  

ف كػصف / الػراا  الّػافت/فوػا ( فنةػة ال ػرد) ك ػر مػف ّبنةػه لمقالػة ( زصوةة ال ػرد) اا 
 دةبص   صردا  حػةف را  القّػص إال  ف  دفػه كػصف  ػا المننػ  االمغػز  االداللػة امػص 

ربا  ّػػافةة خصّػػةّؤدةػػه القّػػة مػػف دالالت  خىقةػػة خصّػػة ّا . ةػػة ادةنةػػة مصمػػة ّا
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أ ة ػػص  ممػػ  مػػص  ػػبؽ ذكػػر  ن ػػد  ف الػػنمط الرابػػو  ػػا األك ػػر . اممػػ  مكػػس ذلػػؾ  ّا
ا ػػذا مػػص . ارادا  لا ػػاد داامػػت المنناةػػة إف ةػػرا  مػػرة ااحػػدة مػػص اقػػو  ك ػػر مػػف مػػرة

ةّنص ػػب مػػو طبةنػػػة األ ػػماب النربػػت الػػػذ  ةخّّػػر الػػدالالت الك ةػػػرة فػػت  قػػؿ مػػػص 
فحػػػةف ةكػػػاف الحػػدث مّكػػػررا  ذاّػػه فػػػت  ػػػبنة  ةػػصـ مػػػ ى  كقّػػػة . ظةمكػػف مػػػف األلتػػص

 (1)حػػةف اّػػطحب  حػػد  ّػػحصبه بقػػاا فةوػػص ممػػ  حػػصؿ ااحػػدة( الخػػااص فػػت البصدةػػة)
اػػنتت  : فممػػص كػػصف الةػػـا ال ػػصبو اػػنؼ ّػػصحبه ف ػػأله الخػػااص مػػف حصلػػه  فقػػصؿ

راًؾ المػػػػصً ا : فقػػػػصؿ. المػػػػصً:  ةمػػػػص زمػػػب ممةػػػػؾ المػػػػصً  ا الطنػػػػصـ؟ فقمػػػت: فقػػػصؿ لػػػػه
 ...(.فصلّتت فدذا مةف مصً كصلمبف الحمةب ف ربت

فحػػةف كصنػػت الحػػصؿ ااحػػدة فػػت  ػػبنة  ةػػصـ اال ػػاع االنطػػش االاػػن   اخّػػػزؿ 
الػػراا  ذلػػؾ الػػـ ةكػػرر القػػاؿ  ػػبو مػػرات إنمػػص ّبػػةف ذلػػؾ ااكّتػػ  بػػذكر مػػدد األةػػصـ 
حّمت المنرفة مند المّمقت  ف الحصلػة ذاّوػص ّازمػت ممػ  األةػصـ ال ػبنة  مةن وػص ّا

 -فػػت المة الا ةػػص الدةنةػػة اا ػػىمةة ازةػػر اا ػػىمةة( 7)فاػػى  مػػف رمزةػػة النػػدد 
فىف الةـا الػذةف حػد ت منػه إاػصفة فػت األحػداث ّا ػدد ااخػّىؼ  اا ػّدم  ذلػؾ 

افػػػت  ػػػذا إ ػػػصرة رمزةػػػة إلػػػ   ف نوصةػػػة الخمػػػؽ ّمػػػت فػػػت الةػػػـا . ذكػػػرا  ّتّػػػةمةص  منػػػه
بر ااألنػػػصة  فصلخػػػصلؽ مػػػز ا ػػػؿ بكػػػؿ ال ػػػصبو ا ػػػا   ػػػؿ كػػػصؼ ألف ةكػػػاف رمػػػزا  لمّػػػ

ه ا ّغرؽ إن صً الكاف االخمؽ مند   بنة  ةصـ  . ىله امّزه ا برّا
ن ّنّي ممص  بؽ إف الطصبو النتػا   امرامػصة ال صنػب الػداللت لمحكمػة القالةػة  

ة ػػػصز   ػػػذ  األ ػػػةصً االطاابػػػو  ػػػت الّػػػت ... اااح ػػػصس بك صفػػػة األ ػػػماب النربػػػت اا 
مااػػػامة الّػػػااّر ا نمصطػػػه األربنػػػة  ابػػػرزت حرةػػػة  ا ػػمت القّػػػص الّػػػافت فػػػت

الػراا  الّػافت فػت  ف الداللػة اخّػصرت   ػكصلوص الػةس النكػس ا ػذ  ااحػدة مػف   ػـ 
 . مصت ّدؽ الّ ربة اابدامةة ااألدبةة

 
 

 

                                                        
 .070/ القشَتية (1)



- 230  -

 
 
 
 

 المبحث الثالث
 صيغة الّدرد

 
 

متورؽة

ص  صنػب ا ّكمصال  لماااع ّقنةصت ال ػرد فػت القّػة  ّنػرج الدرا ػة إلػ  فحػ
موـ مف ّقنةصت ال رد ا ػا مػص ةنػرؼ بػػ الّػةغة ال ػردةة  ا  ةوػة ال ػرد امػص ةّنمػؽ 

اكموػػػص ّّاحػػػد فػػػت . المنظػػػار االم ػػػصفة  االّبوةػػػر  ا ا وػػػة النظػػػر: بوػػػص مػػػف متػػػص ةـ
د الكةتةة الّت ةرا  بوص الػراا  مػص ةػر   ا  ػرد مػص ةػرا  مػف خػىؿ ا وػة نظػر  . ّر

ازرافةػػص  ل امؤكػػد مػػص ا وػػة النظػػر  ػػذ  ّّحػػدد بنػػاع . محػػدث الحكػػصوتال نػػصقى  نقػػى  فّا
اكػػذلؾ مص ةػػة الػػراا  . النىقػػة الّػػت ّػػربط الػػراا  بصلقّػػة  ا  خّػػةصّوص  ا  حػػدا وص

 ا (  ػػػص د ممػػػ  األحػػػداث)نت ػػػه اماقنػػػه مػػػف مممةػػػة ال ػػػرد مػػػف حةػػػث الحاػػػار 
 (.ةرا  مص ةرا  مف داف ممـ بمص  ة ر  المصذا  ر )الغةصب 

( المؤلػػػؼ)ال ػػػرد ّخّتػػػت مىقػػة  دلةػػػة احةاةػػػة  ةاػػص  بػػػةف  ّحػػت مقالػػػة  ةوػػة
  فػػصلمؤلؼ ةخّتػػت ّحػػت  مبػػصب الػػراا  اةنطػػؽ بم ػػصنه  ػػا فةكػػاف الػػراا  (الػػراا )ا

حّػ  ( المؤلػؼ)ا ةمة ّقناةة ّحت ّّرؼ المؤلؼ ةّرؼ مف خىلوص ا وة نظػرة 
د فػت ال ػرد ّقنةػة الػراا  ال ػص )لوػذا قةػؿ  ف . كأف الراا   ا الراح النصطقة لممؤلؼ

الرااوت ّنصدؿ ّقنةة آلة الّّػاةر فػت النمػؿ ال ػةنمصوت  االاظةتػة فػت كمّػص الحػصلّةف 
 .(1)( ت الّقصط المروت انقمه إل  القصرئ  ا الم ص د

ألنوػص  (2)النػؿ مقالػة  ةوػة ال ػرد مػف المقػاالت المومػة فػت ممػـ ال ػرد الحػدةث
                                                        

 .91/ تقنيات السرد الروائي (1)
 .077/ خطاب احلكاية (2)
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لرااوػػت حػػةف مةػػزت ك ػػتت مػػف  صنػػب موػػـ ا  ػػصس فػػت طراوػػؽ ال ػػرد القّّػػت اا
بػػػةف المؤلػػػؼ االػػػراا  مػػػف  وػػػة  اك ػػػتت مػػػف البنػػػث الػػػذاّت فػػػت  ػػػرد األحػػػداث  
فػػصلمؤلؼ ال ةمكػػف  ف ةكػػاف مااػػامةص  ألف النمػػؿ األدبػػت الػػذ  ة ػػرد  إنمػػص ةّػػؿ 
إلػػ  مّمقةػػه مػػف خىلػػه  ػػا فػػى بػػػد  ف ةكػػاف مطبامػػص  براحػػه اامةػػه ادر ػػة  قصفّػػػه 

اا ػػّقت . امػػص ة ػػّنبطه مػػصلـ الىامػػت النمةػػؽامااقتػػه ّ ػػص  األ ػػةصً الاامةػػة منوػػص 
الّػت ةػدؿ مننص ػص النحػا  ممػ    ػكصؿ التنػؿ المخّمتػة ( mode)مػف ( ّةغة)كممة 

الّت ّ ّنمؿ لّأكةد  مػر مقّػاد  المّنبةػر مػف ا وػصت النظػر المخّمتػة  إذف فوػت 
القػػػدرة ممػػػ  رااةػػػة مػػػص ةػػػر  اطػػػرؽ ممصر ػػػّه مػػػف ا وػػػة نظػػػر منةنػػػة  ا ػػػت منػػػد 

ادر ػػصت ّم ةمػه لمحكصةػة فوػػت ّتةػد منرفػػة  (1)( ػػكؿ الخبػر ال ػرد )نػت ّن(  ةنةػت)
كمةػػة الّتصّػػةؿ ام ػػّا  المبص ػػر ادر ّوػػص  ابنػػد الم ػػصفة الّػػت ّتّػػؿ بػػةف الػػراا  
االحػدث  فاػى  مػف ّنظػةـ الخبػر المخّػػصر لمرااةػة  بمننػ  ّحدةػد الم ػصفة التصّػػمة 

كػصف  ػذا المتوػـا م ػومص  فػت حػؿ ف. بةف الراا  االحدث االحدث رؤةة امكصنص  اماقتص  
إ ػػػػػكصلةة ماقػػػػػو المؤلػػػػػؼ االػػػػػراا  فػػػػػت مممةػػػػػة ال ػػػػػرد بػػػػػةف الذاّةػػػػػة االمااػػػػػامةة  
فصلمااػػػػػػػامةة الّػػػػػػػرؼ ال ا ػػػػػػػاد لوػػػػػػػص فػػػػػػػت النمػػػػػػػؿ األدبػػػػػػػت إذا كػػػػػػػصف المقّػػػػػػػاد 

اال الذاّةػػػة . بصلمااػػامةة الّ ػػرد الّػػصـ امػػػدا األدب  ػػوصدة لغاةػػة ةػػػدلت بوػػص المؤلػػؼ
( مػػػف طرةػػػؽ)إنمػػػص ّػػػّـ مممةػػػة ال ػػػرد . الػػػذات امنوػػػصالمحاػػػة الّػػػت ّّ ػػػا ر حػػػاؿ 

  فصلػػػذات المبدمػػػة  ػػػت ّػػػصحبة الرؤةػػػة ا ػػػت المّّػػػرؼ فػػػت (منوػػػص)الػػػذات الػػػةس 
 .ّا ةه منصّر القص فت اًا الباامث االمحتزات ااأل داؼ

  مةػػػة خصّػػػػة فػػػت بحػػػث  ةوػػػة ال ػػػرد ألنػػػػه ( المنظػػػار)لوػػػذا كػػػصف مّػػػطمل 
األمػػر الػػذ  ة ػػوـ إ ػػوصمص  فػػصمى  فػػت فػػت ا وػػصت النظػػر ( االخػػّىؼ)ةّقّػػ  ذلػػؾ 
  اممػػ  النصقػػد  ف ةنطمػػؽ (2)المّمقػػت منطمقػػص  مػػف الػػنص اةحةػػؿ إلةػػه/ مىقػػة المر ػػؿ

مػػػف قنصمػػػة كػػػاف المؤلػػػؼ القػػػصص فنصنػػػص   مػػػف  نػػػص كصنػػػت الاػػػرارة قصومػػػة ممػػػ  فوػػػـ 
ّػػاراّه الّػػت  ن ػػز بوػػص  ممصلػػه  ا ػػذ   ػػه ّا   ػػمابةة  ػػذا التنػػصف مػػف خػػىؿ نّّا

بدامػه  فمػػص ممةػػه األممػصؿ اال ػػه اا  نّػػاص  ػت مخماقػػصت  ػػذا التنػصف ّا  ػػدات قدّر
لوػػذا نظػػر .  ػػا التنػػؿ االخمػػؽ  ػػـ ةػػأّت النػػصس بنػػد ذلػػؾ لةّػػأالاا اةّتحّػػاا اةّػػذاقاا

بنػػض النقػػصد الترن ػػةةف إلػػ  اظةتػػة ال ػػصرد فػػت القّػػة كتنػػؿ الخمػػؽ االوػػت فةقػػاؿ 
                                                        

، نظرية (أمهية لدراسة الرواية)النظر أهنا إحدى التصورات النقدية الكثَتة  وجهة( فريدمان)حيث عدت  (1)
 .01/ السرد من وجهة النظر إىل التبئَت

 .8/ عناد غزوان: ، والتحليل النقدي واجلمايل لألدب221/ معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ينظر (2)
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ةػذكرنت  ػػذا  (1)(اةّػػمتة ػب ممػػ  ال ػصرد  ف ةقمػػد اِّ فػت إبدامػػه      ف ةتنػؿ )
كنػت كنػزا  مختةػػص   فأحببػت  ف  رمػرؼ  فخمقوػتر الخمػؽ لكػػت )القػاؿ بصلحػدةث القد ػت 

 (. رمرؼ
مػػف  نػػص كصنػػت مممةػػة الخمػػؽ األدبػػت مممةػػة ما وػػة إلػػ  مّمػػؽ متكػػؾ ل ػػننوص 
ماوػػػؿ لػػػدالالّوص لػػػذا كػػػصف حاػػػار المّمقػػػت فػػػت الػػػنص  ػػػا ااطػػػصر الػػػذ  ة ػػػب  ف 

بةب ا ػّخداـ بنػض الّقنةػصت داف زةر ػص  مػف كصّػب  خػر ةنطمؽ منه النصقد فت ّ 
امف نص  خر  منطمقػةف فػت حقةقػة التػصرؽ الموػـ بػةف الحكصةػة اال ػرد  فمػص دامػت 
القػػدرة قصومػػػة ممػػ  كّصبػػػة الحكصةػػة الااحػػػدة بمىةػػةف الطػػػرؽ ااأل ػػصلةب ااالّ ص ػػػصت  

( ظػػػػارالمن)ا( الم ػػػػصفة)فػػػػدف الحص ػػػػة ال  ػػػػؾ قصومػػػػة فػػػػت الحػػػػدةث مػػػػف متوامػػػػصت 
ػػػتوص  مةنػػػص  ة ػػػكاىف مظوػػػرا  مػػػف مظػػػص ر  منظراّوػػػص اا راوةػػػة  بّا فػػػت ( األدبةػػػة)ّا

الّػػت ّ ػػكؿ ( الّػػةغة ال ػػردةة)ابص ّمصمومػػص ةّ ػػكؿ مػػص ةنػػرؼ بػػػ. الػنص القّّػػت
ال صنب ال صنت مف منظامة البحث فػت ال ػردةصت  ا ػا مػص ةطمػؽ ممػ  الكةتةػة الّػت 

فصلقّػة ّبػث لمقػصرئ ب ػكؿ مبص ػر . ةّـ بوص  رد مص ةحك  فت القػص مػف منمامػصت
ّخّمػؼ فػت قربوػص  ا بنػد ص مػف حصلػة ( م ػصفصت) ا زةر مبص ر مو المحصفظة ممػ  

ةكػػػاف الػػػراا  مّحكمػػػص  بكػػػـ ادر ػػػة المنمامػػػصت الّػػػت ةب وػػػص ّبنػػػص  لدر ػػػة . إلػػػ   خػػػر 
 ..منرفة ال خّةصت الم صركة فت الحدث بوص

ػػد) ا  (ا وػػة النظػػر) ا ( الرؤةػػة)حةػػث ةقػػـا مػػص ةنػػرؼ بػػػ بّحدةػػد ( نقطػػة الّر
 .(2)منظار األحداث المراةة

مػػف  نػػص  بػػرز فػػت مااػػامة الّػػةغة ال ػػردةة  مّػػطمحصف فػػت ّػػةغ ال ػػرد 
ّّحػػػػػدد ممػػػػػ    ص ػػػػػومص ( perspective)االمنظػػػػػار ( distance)الم ػػػػػصفة :  مػػػػػص

افةمػص ةػأّت مػرض اّػطىحت مػو ا ػّةتصً . المنمامصت الّت ةقدموص النص ال ػرد 
 .وت مم  مّاف القص الّافتال صنب اا را

م:امللاصةماظلردؼة-0

مّطمل ةنن  بّحدةد البنػد الػذ  ةتّػؿ بػةف التصمػؿ االم ػص د  ا بػةف الػراا  
الػػراا  فػػػت ا وػػػة ( منظػػػار)ا ػػذ  الم ػػػصفة  ػػت الّػػػت ة ػػػّند إلةوػػص . االقػػصوـ بصلحػػػدث

االم ػػصفة ال ػردةة مػػف المّػػطمحصت ال ػػردةة . نظػر  الّػػت ةػػرا  المػرا  فػػت اػػاووص
                                                        

 .09/ نظرية السرد (1)
 .315/ صبالغة اخلطاب وعلم الن: ينظر (2)
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مومػػة اال ةننػػت ذلػػؾ  نوػػص ّخػػص الحقػػؿ ال ػػػرد  فقػػط إنمػػص ّػػدخؿ فػػت فػػف الر ػػػـ ال
 ف  اؿ مػػػف (  ةنةػػػت)اةػػػر  . (1)االّ ػػػكةؿ اال ػػػةنمصوةصت االبىزػػػة االّّػػػاةر  ةاػػػص  

كػصف قػػد ّنػػصاؿ  ػذ  الم ػػألة  ػػا  فىطػاف فػػت  موارةّػػه  ا ػا ةّحػػدث مػػف ال ػػصمر 
  ادمػػص (2)ال ػصمر نت ػه حػةف ةكػاف بػةف ّػةغّةف  ػردةّةف  ػػصمة ةكػاف المػّكمـ  ػا

 فىطػػاف  ػػذ  الّػػةغة بػػػ حكصةػػة خصلّػػة  حػػةف ةبػػذؿ ال ػػصمر  وػػاد  لةحممنػػص ممػػ  
امّقػػصد بأنػػه لػػةس  ػػا المػػّكمـ  بػػؿ  خّػػةة مػػص  امػػص مػػدا ذلػػؾ مػػف األقػػااؿ فة ػػمةه 

. اممػػ  الػػرزـ مػػف كػػاف اقتػػة  فىطػػاف ال ّّنمػػؽ بػػصلنص ال ػػرد .  فىطػػاف محصكػػصة
وػػة الػػراا   ةمكػػف  ف ّكػػاف  اؿ بػػصدرة إلػػ  ّقّػػت  ػػذا إال  ف  ػػىمة النظػػر إلػػ   

كمػػص حػػدث فػػت  مةركػػص اانكمّػػرا نوصةػػة القػػرف . ال صنػػب ب ػػكؿ  ك ػػر ّحمػػةى  ا ك ػػر دقػػة
الّص ػو م ػر ابداةػة القػرف الن ػرةف حػةف ّأّػمت   ص ػةصت نظرةػة الرااةػة ممػ  ةػػد 

ىمةػذ  ابخصّػة فػت مّػطمحةه  ةػؿ النػرض االقػاؿ  فتػرؽ بػةف ّم:  نر   ػةمس ّا
رمػػز ّا ػػةر داف  ف . الػػنص امحصكصّػػه  ارااةّػػه االقػػاؿ إنمػػص  ػػا لغػػة االمغػػة ّػػدؿ ّا

حصكت  .ّقمد ّا
ةغّةف فت ال رد  :مف  نص  كصف لزامص  الّمةةز بةف مقالّةف ّا

ّـ الّةغة األالػ  ب ػرد المقػصطو زةػر (3)(حكصةة األحداث احكصةة األقااؿ)   ّا
مػػف النصقػػد  ا    قػػصص ( رااةّوػػص)صبّوػػص الحاارةػػة فػػت القّػػة الّػػت إذا مػػص  مةػػدت كّ

آخر  ألمكف اخّزاؿ مدد الكممػصت إلػ  حػد كبةػر مػف خػىؿ ّحكػـ المؤلػؼ بػنمط  ا 
ك ةػػؼ الحػػدث االّركةػػز ممػػ  الموػػـ مػػف األحػػداث افةمػػص . ّحدةػػد م ػػصالت القػػص ّا

ةأّت إ راً ّطبةقت مم   ذا الّحكـ بصل رمة ال ردةة ممػ  الطرةقػة الّػت اّػطننوص 
مطػػػصً )قّػػػة  -ممػػػ   ػػػبةؿ الم ػػػصؿ -فمػػػا  خػػػذنص (4)مػػػو الػػػنص الوػػػامةر  فىطػػػاف 

 :  اطبقنص ممةوص طرةقة  فىطاف لظورت مم  النحا ا ّت(األزرؽ ا راب القمل
 رواية الباحثة رواية المؤلف

نػػػػت إلةػػػػػه امر ّػػػػه در مػػػػػةف مػػػػف  مػػػػػف ززلوػػػػػص دف)
لة ػّر  الػدقةؽ فخػػرج مػف بةّػه فمقػػت  صرةػة ّبكػػت 

دفػػػػو لػػػػت مػػػػاال  : مػػػػص بصلػػػػؾ؟ فقصلػػػػت: فقػػػػصؿ لوػػػػص

دفنت إلةه امر ّه در مةف لة ّر  لوػـ 
دقةقػص   فا ػػد فػػت الطرةػػؽ  صرةػػة ّبكػػت 
 اػػػػػػػػصمت در مػػػػػػػػةف دفنومػػػػػػػػص إلةوػػػػػػػػص 
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در مػةف   ػّر  لوػـ  ػػةوص  ف ػقطص منػت فأخػػصؼ  ف 
فػػدفو مطػػصً الػػدر مةف إلةوػػص امػػر ممػػ  . ةاػػربنت

حػػػصنات ّػػػدةؽ لػػػه ممػػػف ة ػػػؽ ال ػػػصج اذكػػػر لػػػه 
فقػصؿ لػه . ً خمػؽ زا ّػهالحصؿ امص ةخصؼ مػف  ػا 

خػػػذ مػػػف  ػػػذ  الن ػػػصرة فػػػت  ػػػذا ال ػػػراب : ّػػػصحبه
لنمكػػػػـ ّنّتنػػػػاف بوػػػػص فػػػػت  ػػػػ ر الّنػػػػار إذا لػػػػةس 
ة صمد فت اامكصف فت  تً آخر  فحمؿ الن ػصرة 
افػػّل بػػصب دار  ارمػػ  بػػصل راب ارد البػػصب ادخػػؿ 
الم ػػ د إلػػ  مػػص بنػػد النّمػػة لةكػػاف النػػـا  خػػذ ـ 

ّل البػػػصب ا ػػػد ـ فممػػػص فػػػ. اال ّّطةػػػؿ ممةػػػه المػػػر ة
 (1)...(ةخبزاف الخبز

 ػػص  اقاػػ  مطػػصً نوػػصر  إلػػ  مػػص ماال
بنػػػػػػد النّمػػػػػػة فػػػػػػت حػػػػػػصنات ّػػػػػػصحبه 
الن صر  صكةص  له حصله اخافه مف  ًا 
خمؽ زا ّه فدفو إلةه  رابص  فةه ن ػصرة 
إذ ال ة ػػػػػػصمد  اامكػػػػػػصف فػػػػػػت  ػػػػػػتً 

ذا بػػػه حػػػةف . آخػػػر فحمموػػػص إلػػػ  دار  اا 
ةنػػػػاد إلػػػػ  بةّػػػػه لػػػػةى  ة ػػػػد ـ ةخبػػػػزف 
خبػػػػػػزا  ممػػػػػػص كػػػػػػصف فػػػػػػت ال ػػػػػػراب مػػػػػػف 

 ...دقةؽ

ةّاػػل التػػصرؽ بػػةف الػػرااةّةف مػػف حػػةف الم ػػصفة ال ػػردةة الم ػػّغرقة فػػت فاػػصً 
اةحػػدث م ػػؿ  ػػذا الّك ةػػؼ مػػف ( متػػردة بػػةف الػػرااةّةف 57متػػردة مقصبػػؿ  90)المغػػة 

ػػػصؼ ا ػػػرح األ ػػػبصب  اكػػػىـ الػػػنتس  خػػػىؿ حػػػذؼ فاػػػاؿ الكػػػىـ اناافمػػػه كصألّا
ا كػذا  ا ػذا ال ةننػت بحػصؿ  مػدـ حص ػة ال ػرد ... ر بغةة الّاكةػداالحاارات  االّكرا

إلػػػ   ػػػذ  الناافػػػؿ  فوػػػت ّػػػؤد  اظػػػصوؼ  ػػػردةة اداللةػػػة لوػػػص   مةّوػػػص ممػػػ  الّػػػنةد 
التنػػت االمااػػامت االبنػػػصوت فػػت    قّػػة فوػػػت ّػػدخؿ فػػت ّ ػػػكةؿ مكانػػصت البنةػػػة 

نػػص  ػػا إةاػػصح إال  ف المقّػػاد بػػه  . ال ػػردةة  االاظػػصوؼ االمحتػػزات االػػزمف  ةاػػص  
ذلػػؾ ال صنػػب الن ػػبت الػػذ  ة ػػخص فػػت كػػؿ مممةػػة  ػػرد أل  حكصةػػة فوػػذ  الناافػػؿ 

فوػػا .  ػػت موةمنػػصت   ػػمابةة ال ػػصرد الّػػت ال ّ ػػبه بصلاػػرارة      ػػرد ل ػػصرد آخػػر
 .ةرا  حد ص  مف خىؿ نظر   ا

النػػؿ اقّػػراب ّػػةغة ال ػػرد الّػػافت مػػف رااةػػة الخبػػر  ا الحصد ػػة مػػف حةػػث 
بر الروةس االحدث المركػز  اربػط المكانػصت األخػر  بخػةط  ػرد  الّركةز مم  الخ

 ػػػا الػػػذ  ة نػػػؿ ّػػػةغة حكصةػػػة .. ةػػػؤاؿ إلػػػ  مومػػػة لوػػػص مىقػػػة بصلحػػػدث المركػػػز  
األحػداث ّمةػػؿ إلػػ  الّركةػػز ممػ  الحػػدث الػػةس المغػػة  اممػ  التحػػا  الػػةس الّقنةػػة 

ةنمػػد  إلػػ  حػػد مػػص  ال كمػػص ن ػػد ذلػػؾ منكا ػػص  فػػت القّػػص الرااوػػت الحػػدةث الػػذ 
بػػػراز   ػػػمابةّه الّػػػت ّطةػػػؿ ال ػػػرد ال لغصةػػػة ّخػػػص  حػػػداث  ا ػػػصوؿ ّقنةػػػة لمّػػػأ ةر اا 
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 .(1)الرااةة قدر مص ّخص برامّه األ مابةة  اذكصً إداّره  لةصت مممه ال رد 
تصّػػةؿ (2)(حكصةػػة األقػػااؿ) مػػص    فوػػت ّخػػص طراوػػؽ  ػػرد الم ػػود االحػػاار ّا

ػػػته حكصةػػػة مػػػف الحػػػدث الخػػػصص المنقػػػاؿ بمتظػػػه مػػػف ممػػػ  ل ػػػصف ال ػػػ خاص بّا
االػػراا  فػػت  ػػذا النػػاع . الحػػاار التنمػػت الػػذ  ّداالّػػه ال خّػػةصت فنػػى  فػػت الحكصةػػة

مف الحكصةة ةحاؿ الخطصب ال رد  إلػ   قػااؿ  ػااً  كػصف منوػص مانالا ػص  داخمةػص   ا 
افػػت  ػػػذا المػػاف مػػف الخطػػػصب ةتّػػرض الػػػراا  ّطصبقػػص  بػػػةف . حػػاارا  خصر ةػػص  م ػػػمامص  

دةة التنمةػػة ا ػػرمة الخطػػصب المنبػػر منوػػص  اةكػػاف فػػت إمكػػصف ال ػػصرد الااقنػػة الم ػػو
ك ةػػؼ النبػػصرة مػػف خػػىؿ حػػذؼ األقػػااؿ الحاارةػػة بػػةف   ف ةكّتػػت بػػصخّزاؿ الحػػدث ّا

لكػف الػراا  فػت  ػذا . ال خّةصت لّّك ؼ فت باو  مؿ ّ ةر إلػ  الحػدث إ مػصال  
مةػػػة البةصنػػػصت المػػػاف مػػػف الحكصةػػػة  ةوػػػدؼ إلػػػ   ممػػػة مػػػراـ مػػػف  ف الّنص ػػػب بػػػةف ك

ااألدنػػ  مػػف المر ػػؿ إلػػ  المّمقػػت  ةمةػػؿ بػػدار  إلػػ  م ػػكمة الػػزمف فػػت ( األحػػداث)
ال ػػػرمة ال ػػػردةة  ألف كمةػػػة المنمامػػػصت ّماػػػت فػػػت اّ ػػػص  ااحػػػد منػػػصكس ل ػػػرمة 

بػػػةف  ػػػىث حػػػصالت لمخطػػػصب الممتػػػاظ  ا الػػػداخمت  (3)( ةنةػػػت)الحكصةػػػة  لوػػػذا مةػػػز 
 :لم خّةصت فت ال رد ا ت

 ا محكػػت ا ػػت األك ػػر بنػػدا  ااألك ػػر إة ػػصزا  فػػصلراا  ة مػػؿ خطػػصب م ػػراد -0
 .التكرة اة ّغنت بذلؾ مف حاار ال خّةصت

خطصب منقاؿ بأ ماب زةػر مبص ػر   ػااً مػص كػصف حػاارا  داخمةػص   ـ ممتاظػص  -2
قمػت لّػدةقت  نػه ممػت القةػصـ بػأمر مػص   ا خطػر فػت بػصلت  ف : كأف ّقاؿ

 .لة  نوص ال ّامف نقى  حرفةص  لمحكتمةزة  ذ  الحص...  قـا بوذا األمر
الخطػػػصب المنقػػػاؿ ا ػػػا محصكػػػصة خصلّػػػة لمحكصةػػػة ال خّػػػةة فةػػػه ّّحػػػدث -3

بنت ػػػوص مػػػف نت ػػػوص خػػػىؿ الحكصةػػػة األقػػػااؿ ّتّػػػةى  اكأنػػػه ةمػػػّقط م ػػػودا  
ااقنةػػص   ػػر  بػػةف ال خّػػةصت  ان ػػّطةو إ مػػصؿ بنػػض  ػػذ  المرامػػت فػػت 

 :الممحصت ا ّةة
 
 ػػػذا األ ػػػماب لكػػػت ال ّػػػأّت ّػػػةغة ال ػػػرد ممػػػ    ف الػػػراا  ةنػػػصار فػػػت-0

                                                        
 .057/ ، وبناء الزمن يف الرواية ادلعاصرة082/083/خطاب احلكاية : ينظر (1)
 .083/ نفسو: ينظر (2)
 .63/ وعودة إىل خطاب احلكاية. 317-316/ وبالغة اخلطاب وعلم النص. 086-085/ نفسو (3)



- 237  -

 . كؿ ااحد اطرةقة ااحدة ّؤد  إل  ال أـ
لااقنةػػػة ( حرفػػػت)ك ػػػب ّّػػػدةؽ المّمقػػػت  المػػػرا  لػػػه مػػػف خػػػىؿ نقػػػؿ -2

 . مصمه اب ةنصرةا  الخصص( ةم ؿ)الم ود اكأنه 
ػػه ممػػ  الػػّقمص  -3 دافػػو  مػػصلت ّػػذاقت ةػػاحت ب ػػنة خةػػصؿ الػػراا  اقدّر

راا  محصكػػصة الااقػػو إلػػ   قّػػ  در ػػة ممكنػػة كػػصف اكممػػص كػػصف  ػػدؼ الػػ
 .الّزامه  ك ر بحكصةة األقااؿ

 ػػا األ ػػـ فػػت ( ّنػػدد الّػػةغ)اةبقػػ  منّػػر المنصابػػة االمنػػصارة  ا مػػص ة ػػم  بػػػ
نػػددت  كػػػصف  دمػػ  إلػػػ  . ّا ةػػه ال ػػػرد  ػػذ  الا وػػػة اكممػػص ّنامػػػت ّػػةغ ال ػػػرد ّا

ػذاقةص   تػاؽ القّػة فنةػص  ّا القػص الّػافت ةّػافر النامػصف فػت . ن صح مممةة ال رد  ّا
ممػػ  حاػػار اااػػػل فػػت نمػػصذج ك ةػػػرة منػػه  فكممػػص ا ػػػدت حكصةػػة األحػػداث كػػػذلؾ 
ّا ػػػػد حكصةػػػػة األقػػػػااؿ  فةم ػػػػأ الػػػػراا  إلػػػػ  الّنػػػػاع األاؿ الخّػػػػزاؿ بنػػػػض المااقػػػػؼ 
ػػػاال  إلػػػ  الحػػػدث المركػػػز   اةكػػػاف ا ػػػّخدامه لمّػػػنؼ ال ػػػصنت  حػػػد  ااألحػػػداث ّا

تصممػه مػو ماػماف القّػة  إذا مػص نقمػت الداامت المومة لك ػب ّّػدةؽ الم ّمقػت ّا
نقػػػى  م ػػػودةص  حرفةػػػص  اكػػػصف الػػػراا   ػػػص دا  ممػػػ   -ح ػػػب رااةػػػة الػػػراا  طبنػػػص   -لػػػه

اةغمػب نػاع حكصةػة األقػااؿ ممػ  ... الحدث فنقمه ب ممػه  امبصراّػه  احااراّػه ااقتصّػه
القّػػػػػص الػػػػػذاّت ااال ػػػػػّر صمت   مػػػػػص حكصةػػػػػة األحػػػػػداث فّغمػػػػػب ممػػػػػ  القّػػػػػص 

اال ةننػػت ذلػػؾ خما ػػص مػػف النػػاع األاؿ  فصلنامػػصف مػػف الرااةػػة ةّازمػػصف . متالمااػػا 
ػػػته   ػػػمابص  فنةػػػص  ّقنةػػػص  ةممػػػؾ زمصمػػػه  ممػػػ  م مػػػؿ األنػػػااع القّّػػػةة الّػػػافةة بّا

 .الراا 

م:املـظور-2

مػػػػف حةػػػػث كانوػػػػص اػػػػرارة مّنمقػػػػة بدرا ػػػػة البنػػػػد  ا ( المنظػػػػار)ّػػػػأّت درا ػػػػة 
مػف األ مةػػة لكانوػػص ّك ػؼ مػػف م ػػّاةصت الم ػصفة ال ػػردةة  ا ػػت قاػةة لوػػص قػػدر ص 

مػػػرض الحكصةػػػة مػػػف خػػػىؿ ماقنةػػػة الػػػراا  بػػػدزاً الحػػػدث اال خّػػػةصت   ػػػذا ممػػػ  
الّػػػنةد المنو ػػػت  مػػػف ا وػػػة نظػػػر فم ػػػتةة  قصفةػػػة مصمػػػة  ن ػػػد  ف مقمةػػػة اان ػػػصف 
ّػػّحكـ إلػػػ  حػػػد كبةػػػر فػػػت ّ  ػػةد الم ػػػردات  ا محصكػػػصة الّ  ػػػدات  فةظوػػػر البنػػػد 

ااان ػػػصف ال ةنقػػػػؿ . الػػػػذ  ةطبػػػو بمة ػػػمه النمػػػػؿ المحكػػػتالػػػذاّت الن ػػػبت الخػػػصص 
 ا المقػػدار الػػذ  ا ػػّامبه منػػه (.. كمػػص  ػػص د   ػػا)  إنمػػص ةنقمػػه (كمػػص  ػػا)الحػػدث 

ا ػػذا  مػػر ّّػػافر ممةػػه م مػػؿ نػػااحت (. ااحػػد)الػػرااة لحػػدث ( اخػػّىؼ)ا ػػذا ة ػػاغ 
ت فوموػػػػص الحةػػػصة امةػػػصدةف النمػػػـا اان ػػػػصنةة الّػػػت ةػػػدخؿ اال ّوػػػصد االبنػػػػد الػػػذاّت فػػػ
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حمةموص انقموص  .ّا
حةمػػة ّقنةػػة  اا ػػةمة )اةقّػػد بػػصلمنظار  ا ا وػػة النظػػر اّػػطىحص  نقػػدةص  بأنػػه 

ػاؿ إلػػ    ػػداؼ  ك ػػر طماحػص   ا ػػت الا ػػةمة الّػػت فػت مّنػػصاؿ المبػػدع لةك ػػؼ  لمّا
اال ةحكػػـ ممػػ   ػػذ  (. ح ػػب رزبصّػػه)مػػف نااةػػص  الخصّػػة لكػػت ةػػؤ ر فػػت ال موػػار 

قّوص بصلمتص ةـ األك ر ممامةػة لممننػ  ااأل ػر الػذ  ا ػّخدـ الّقنةة إال مف خىؿ مى
 .(1)لّحقةقه

اةبػػػػدا  ف  ػػػػذ  الاػػػػػرارة النصمػػػػة االخصّػػػػػة   ػػػػت الّػػػػت دمػػػػػت إلػػػػ  ا ّمػػػػػصـ 
الدار ػةف االمنظاػػرةف لم ػكمة المنظػػار منػد ّحمػػةموـ لمّقنةػصت ال ػػردةة كمػص ةػػر  ذلػػؾ 

( اكس ااارةػػػفبػػػر )حػػػةف مػػػرض لمنظرةػػػصت الّػػػت  ػػػبقّه ابخصّػػػة نظرةػػػة  (2) ةنةػػػت
( البػػػؤرة ال ػػػردةة)ّحػػػت ّ ػػػمةة ( ا وػػػة النظػػػر)االنكمةػػػزةةف حػػػةف مراػػػص لمّػػػطمل 
مػػف ال خّػػةة : ااا صبػػة ممػػ   ػػؤاؿ موػػـ -ا ػػت ّ ػػمةة مافقػػة ممػػ  ر    ةنةػػت

الّػػت ّا ػػه ا وػػة نظر ػػص المنظػػار ال ػػرد ؟  ا مػػف الراوػػت؟ امػػف المػػّكمـ؟  فااػػنص 
المنظػػػػػار داخمػػػػػت  ا خػػػػػصر ت  ّنمةطػػػػػص  ربػػػػػصمت األطػػػػػراؼ ام ػػػػػداال  بح ػػػػػب ماقػػػػػو

االم ػػّا  ال ػػصنت ةّّػػؿ بصل خّػػةة الرااةػػة ممػػ    ػػصس زةػػصب الػػراا   ا حاػػار  
بػػو  ػػذ  النظرةػػة مقػػاالت  خػػر  ك ةػػرة . فػػت الحػػدث فةّحػػدد ماقػػو البػػؤرة االمنظػػار ّا

بػػػصط القػػػصوـ بػػػةف الّػػػةغة االّػػػات    ب خّػػػةة  (3)مػػػرض لوػػػص  ةنةػػػت نظػػػرا  لىّر
نػػصؾ ّناةػػو  ػػرد  ةمػػزج بػػةف الّػػةغة االّػػات  لوػػذا قػػر الػػراا   فػػى بػػد  ف ةقػػـا  

غطػػت م مػػؿ (  ةنةػػت)قػػرار  ممػػ  الّنصمػػؿ بػػ ىث مّػػطمحصت ّػػافر  ػػذا المػػزج  ّا
انّػػطمل : ا ػػت. الّػػةغ الّػػت ةّبنص ػػص    راا   ػػااً فػػت القػػص القػػدةـ  ا الحػػدةث

 (:باةاف)ممةوص بّ مةصت الترن ت 
الػػػراا  )نكما صك ػػػانت بػػػػالرؤةػػػة مػػػف الخمػػػؼ  ّا ػػػم  بصّػػػطىح النقػػػد اال-0

ّكاف فةه ال خّةة الرااةة محةطة مممػص  بكػؿ األحػداث لوػذا ةرمػز ( النمةـ
 (.مف ال خّةة< الراا  )لوص بػ

الرؤةػة مػػو  ةكػػاف الػػراا  منرفػػة فةوػػص ّّ ػػصا  منرفػػة ال خّػػةة اةرمػػز لوػػص -2
 (.ال خّةة= بصلراا  )

ال خّػةة اةرمػز لوػص الرؤةة مف الخصرج  ةكاف الػراا  فةوػص  قػؿ منرفػة مػف -3
                                                        

 .220-221/ معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة: ، ينظر38/ نظرية السرد: ينظر (1)
 .098/ خطاب احلكاية (2)
 .319 -، وبالغة اخلطاب201-099/ نفسو (3)
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 (.ال خّةة> الراا  )بػ
فكػػصف . افػػؽ  ػػذ  المّػػطمحصت ةمكػػف ّحدةػػد بػػؤرة  ػػرد كػػؿ نمػػط رؤةػػا  منوػػص

قّػػة ذات : قّػػة مبػػأرة  االنػػاع ال صلػػث: قّػػة مندامػػة البػػؤرة اال ػػصنت: النػػاع األاؿ
 .بؤرة خصر ةة حةث ةمصرس البطؿ  ممصله مف زةر  ف ننمـ نااةص  ا  دافه ام صمر 

ةّػػػل ذكػػػر   نػػػص مػػػف حةػػػث  ف ( الم ػػػصفة ال ػػػردةة)قةػػػؿ فػػػت مااػػػامة إف مػػػص 
القّة الااحدة ال نتّرض  ف ةّّػةغ منظار ػص ال ػرد  ممػ  نمػط ااحػد  ا ػذا دلةػؿ 
مرانػة  اطبةنػة نقةػة منػد المؤلػؼ  فوػا ةّقمػب بػةف  ػذ  الّػةغ بحكػـ حص ػة ال ػػرد 

األ ػمابةة الخصّػة  إلةوص  ا إح ص ه بحص ة ال رد إلةوص ممص ة بت فت النوصةػة ال ػمة
 .الّت ّمةز  ردا  مف آخر

افػػؽ  ػػذ  الرؤةػػة الّػػت ّػػؤمف  ف ماػػصمةف األ ػػةصً ا  ػػداؼ الخػػصلؽ  ػػت الّػػت 
ّترض  كمةة األ كصؿ  فى نممت قنصمصت انخمؽ منوص قصنانػص   إنمػص ننظػر فػت طبػصوو 
خّمؼ فت ّأاةؿ   ػبصب الم ػًا إلػ  ّمػؾ األ ػكصؿ امّمػصدا  ممػ  الغصةػصت  األ ةصً  ّا

فنمػػػ  ّػػنةد القػػص الّػػػافت  ن ػػد  ف بػػؤرة ال ػػػرد فػػت منظػػػار . االتحػػا  االداللػػة
الػػراا  اماقنػػه مػػف  خّػػةصّه ااألحػػداث  ذات ّػػتة موةمنػػة ةحػػدد ص النػػاع بمننػػ  
 ف األنمصط ال ى ة الّت اقّرحنص ص نماذج إ راوػت لمدرا ػة  قػد ّ ػكمت افػؽ المنظػار 

اا ػػّر صمت  اممةػػه ّكػػاف البػػؤرة ذاّػػت امااػػامت : الػػذ  ةّخػػذ  الػػراا  مػػف مراةػػه
 .ال ردةة ّصبنة لنمط القص انامه

 (5)جدول رقم 

 موقع البؤرة السردية ضمن أمناط القصة الصوفوة

 األنماط
 البؤرة

 االسترجاعي الموضوعي الذاتي

  ك ر  ك ر  ك ر الرؤةة مف خمؼ
  قؿ  قؿ  ك ر الرؤةة مو

 ال ّا د  قؿ  قؿ الرؤةة مف الخصرج
. طط ةبةف بمغة مك تة ن ػبة ّحدةػد ا وػة النظػر فػت األنمػصط ال ػردةة ذا المخ

وػػػػص  ةنػػػػاد إلػػػػ  القػػػػراًة االّأاةػػػػؿ الّػػػػت  تصّا الكػػػػف   ػػػػبصب اخػػػػّىؼ  ػػػػذ  الن ػػػػب ّا
الػػػػػراا   اال  مػػػػػف خػػػػػىؿ ّحدةػػػػػد  لزااةػػػػػة نظػػػػػر  اماقنػػػػػه مػػػػػف األحػػػػػػداث : ةمصر ػػػػػوص

د منّمػدا  ممػ  النصقػ/ اال خّةصت مػف نصحةػة الحاػار االغةػصب   ػـ ةمصر ػوص القػصرئ
ػػأاةى   فتػت القّػػص الػػذاّت . ااقػو النّػػاص  امػص ةمكػػف ا ّ ػتصفه منوػػص ا ػّنّص ص  ّا
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م ى   ةظور اااحص   ف   ماب الراا  النمػةـ الػذ  ةػدرؾ  مةػو األ ػةصً  ػت الزااةػة 
الػراا   -الّبوةرةة الموةمنة فت  ذا النمط  ألف القّص الػذاّت إمػص ةكػاف بمغػة األنػص

 ا  ف ةراةػه . د  إنمص ةقص  ةوص  قد اقو له فصمّمػؾ زمػصـ النمػـ بػهنت ه  ا ا فت  ر 
منػػه  ػػص د رافػػؽ الّػػافت  ا كػػصف ااحػػدا  مػػف  خّػػةصت الحػػدث  فرؤةّػػه قرةبػػة مػػف 

حػةف ةكػاف الػراا  حصاػرا  لكنػه لػةس ممةمػص   ( مو)اكذلؾ الرؤةة . رؤةة البطؿ نت ه
ىمػػػذة ا ػػػذا ةا ػػػد بك ػػػرة ب ػػػبب نظػػػصـ الّممػػػذة الّػػػافةة  فمكػػػؿ ّػػػاف ت مرةػػػداف ّا

امؤةػػػداف  ةراقبػػػاف ّ ربّػػػه  اةّحػػػراف حركصّػػػه ا ػػػكنصّه ألنػػػه نمػػػاذج م  ػػػد لمتكػػػرة 
 .الّافةة

الػػػػػراا  ) مػػػػص القّػػػػص المااػػػػػامت فػػػػى ا ف ةىومػػػػه  ػػػػػكؿ الرااةػػػػة بّػػػػةغة 
أل ػػػػداؼ حكمةػػػػة ال ةنمػػػػـ  -فوػػػػت حكصةػػػػة مّػػػػنامة  مّخةمػػػػة فػػػػت الغصلػػػػب(. النمػػػػةـ

طاراّوػص إال الػ راا    مػص القّػص اال ػّر صمت فوػا قرةػب ال ػبه   رار ص ا حدا وص ّا
الراوت فةوص  ا البطػؿ اال ػص د منػص  ممػ   حػداث /بصلنمط األاؿ الذاّت  لوذا فصلراا  

لوػػذا ال ةمكػػف  ف ّكػػاف منرفػػة الػػراا  بصلحػػدث مػػف الخػػصرج  ا  قػػؿ . الحكصةػػة/ الرؤةػػص
اع آخػػر مػػف ال خّػػةة ب ػػبب ذلػػؾ االزدااج فػػت األداار االمومػػصت  اةظوػػر فػػت نػػ

فةوص البطؿ فػت منػصـ مػف قبػؿ آخػرةف  ّكػاف الرااةػة ( ةرر )مف الرؤ  االمنصمصت بأف 
الراوػػػت إال  ػػػص دا  مّزامنػػػص  مػػػو األحػػػداث / المروػػػت الػػػةس الػػػراا / فةوػػػص بمنةػػػة البطػػػؿ

فوػػا . بح ػب المقػدار الػذ  ّمنحػه إةػص  ال خّػةة الروة ػةة( فػت رؤةػص)ةنقػؿ مػص ةػرا  
 .رؤةص  اراا  فت مصلـ الةقظة خّةة  صناةة فت داخؿ ال

نخمػػػص مػػػف  ػػػذا  إلػػػ  ّقرةػػػر حقةقػػػة ا ػػػّنّص ةة ّؤكػػػد  ف ا وػػػة النظػػػر الّػػػت 
ّنص ػب  ػةغّه الّػت ال بػد  ف ّّ ػؽ ّا ةّبنص ص الراا   ت الّت ّحدد نمط المنظػار ّا

 .مو طبةنة النص امرامةه ادالالّه

م:تعددؼةماظصقغ-3

نػة فػت ّنػاع الّػةغ ال ػردةة ّمت اا صرة فت فقرة  ػصبقة إلػ   ف منّػر المرا 
ااألّاات فت القّة  ةند مف المظػص ر المحمػادة فػت م ػّاةصت ال ػرد فػت القّػة 

إلػ  الاظػصوؼ الّػت مػف   موػص  -فةمص بند -الااحدة ّدما إلةه ارارات نّةة ّ ةر
 ػةكاف لوػص مااػو خػصص فػت  ػذا  - رد ال صرد مم  ّمؾ الّػةغة  ا ممػ  زةر ػص

اقػػد منػػت بم ػػألة ّنػػدد الّػػةغ ااظةتّوػػص فػػت  -ل ػػصردالتّػؿ ّ ػػّافت فةػػه اظػػصوؼ ا
 ف المحكػت المػبوـ : مػ ى  ةػر (  ػصّرر) ةصؽ ال رد الدار اف ا ّحصب المنػص ي  فػػ

حػةف ةبػدا . الامةر ةنزع إل  المةؿ بب ػصطة إلػ  الرزانػة ااحّػراـ حرةػة ال خّػةصت
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ذاّػت فػى -ةر مص ممػ  الّػنةد ال ػ. (1)ال صرد فةوص  ص ى  بنةصت  خّةصّه ا فكصر ـ
ا ػػاد لػػداع  إلػػ  احّ ػػصب ال ػػصرد ألف القّػػة   ص ػػص   ػػت ك ػػؼ مػػف الػػذات ّننػػت 
بصلااقو التنمت الذ  ةرزب ال صرد ب رد   فةكػاف مااػو الّبوةػر مركػزا  ممػ  اظةتّػه 

مم   ذا فوا مّازع بػةف ذاكػرة التصمػؿ اذاكػرة ال ػصرد فػت ّنظػةـ .  صردا  الةس بطى  
ال خّػةة امىقصّوػػص بصل ػصرد فػػصلخبر ال ػرد  ةمكػػف  ابح ػب ماقػػو. الخبػر ال ػػرد 

ةغ  ربو  : ف ةبث بأ كصؿ ّا
 . ف ّكاف ال خّةة ل صف حصلوص-0
 . ف ةقدـ ال خّةة  خص آخر فت القّة-2
 . ف ةقدـ ال خّةة  صرد-3
 .(2) ف ّقدـ ال خّةة نت وص بنت وص اال صرد اال خّةصت األخر   مةنص  -4

ػػّربط ّػػػةغ ال ػػرد ا  ػػػكصله بما  قػػػو الّبوةػػر فػػػت ال ػػػرد  فنمػػ    ص ػػػه ةّحػػػدد ّا
تصمموػػص فػػت خبػػر . ّػات ال ػػصرد لم خّػػةصت نػدد  ػػذ  الّػػةغ ال ةمنػػو ّػداخموص ّا ّا

 ػػػػرد  ااحػػػػد بػػػػؿ ةكػػػػاف ذلػػػػؾ  دمػػػػ  إلػػػػ  ّتػػػػنف ال ػػػػصرد فػػػػت إدارة منصّػػػػر الػػػػنص 
ا خّػػةصّه ا حدا ػػه  فاػػى  مػػف  ف مقػػدار ّقبػػػؿ المػػرا  لػػه االمّمقػػت ةكػػاف  ك ػػػر 

تصمؿ ا   .(3)ّأ را ّ صبة ّا
  (حكػت  ف) -(الػراا )اك ةرا  مص ّػرد فػت القػص الّػافت ّػةغة  ػردةة ّبػد  بػػ

الػػػخ  فةنػػػرض لنػػػص نت ػػػه اا ػػػطة لّ ػػػخةص ...(...  ػػػمنت  ف فىنػػػص  ...( )قةػػػؿ  ف)
ممػػ   -   ػػـ ة ػػمـ زمػػصـ ال ػػرد إلػػ  ال ػػصرد لة ػػرد الحكصةػػة بمغػػة األنػػص(ال ػػصرد)مص ةػػة 

ال ػػػػرد  ا خّػػػػةصّه احاار ػػػػص  الػػػػةس ماػػػػصمةف الخبػػػػر  - ك ػػػػر النمػػػػصذج الّػػػػافةة
اػرارة  ف ةكػاف ال ػصرد بطػى   إنمػص ة ػاز كانػه  حػد ال خّػةصت المحػصارة لمحػػدث 

فػػصلراا   بػػا مبػػد اِّ ابػػف ال ػػىً  (4)(الّػػبت اال ػػمؾ) ا المىزمػػة لمبطػػؿ  كقّػػة 
ة مـ قةصد ال رد إل  إحد   خّةصت الحكصةة ا ا ابف ّصحب الػدار الػذ  اػةؼ 

حػػةف اكّػػرا  لةحمػػؿ لوػػـ ال ػمؾ إلػػ  الػػدار  فّمػػر  مةػػو األحػػداث الّػبت الّػػافت 
ال ػػصرد الػػذ  ةنمػػػـ مممػػص  محةطػػص  ب مةػػو ال خّػػػةصت / إلةنػػص مػػف منظػػار  ػػػذا االبػػف

ابػدا الّنػدد فػت ّػةغ ال ػرد ممػ  نحػا  . ااألحداث ااألقااؿ االنةاصت احدةث النتػاس
                                                        

 .76/ ردنظرية الس: ينظر (1)
 .50-51/ ، وعودة إىل خطاب احلكاية218/ ، خطاب احلكاية076/ يف نظرية الرواية: ينظر (2)
 .53-50/ ، ونقد استجابة القارئ018-016/ نظرية التلقي مقدمة نقدية: ينظر (3)
 .073/ الرسالة القشَتية (4)
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 : ك ر اااحص  فت رؤةص الا رانت فت ماااو مّنددة
 .(1)...(فغمبّه مةنه بند ذلؾ فر   فةمص ةر  النصوـ)مةـ ة ّوؿ ال رد بػراا  م- 
فخر ػت مػف قبػر   ةمػـ الػدامت إلػ   ف .. )(2)ةبد  ال رد مو ال صرد الذاّت-ب

 ...(.بمغت إل   رض المح ر
مػف طرةػؽ نقػؿ الحػاارات ( الرؤةة المّػصحبة)مّف الرؤةص ةنّب فت قصلب - ػ

 .التزع األكبرااألقصاةؿ االواا س فت لحظصت 
اكػػذلؾ األمػػر فػػت القّػػص المااػػامت  فدنػػه ةّػػرااح بػػةف ال ػػرد مػػف ال ػػصرد 

الحػػػػاارات ااألحػػػػداث الّتّػػػػةمةة (  ا ّخةاػػػػؿ)النمػػػػةـ  االرااةػػػػة المّػػػػصحبة فػػػػت نقػػػػؿ 
 .االم ممة الّت ّ ةر إلةوص رماز القّص المااامت

م:وزائفماظلارد-4

ػػه لمحػػػدث خمػػس اظػػصوؼ ةؤدةوػػػص ال ػػصرد فػػت ّنظ(  ةنةػػت)ة ػػّقرئ  داّر ةمػػه اا 
 .(3)ال رد   بح ب نماذ ه اا راوت

 :والوظااف هي
الاظةتػػة ال ػػردةة  اظةتػػة اادارة  اظةتػػة الااػػو ال ػػرد   االاظةتػػة االنّبص ةػػة 

 . ا الّااّمةة  االاظةتة األةدلا ةة
 ػػػػػذ  الاظػػػػػصوؼ الخمػػػػػس الم ػػػػػّنبطة مػػػػػف النمػػػػػاذج اا راوػػػػػت الػػػػػذ  امّمػػػػػد  

  فقػػػد ّ ػػػّغرؽ اظةتػػػة ااحػػػدة م مػػػؿ الحػػػدث (4)منػػػص    ال ةتّػػػرض ا اد ػػػص ( ةنةػػػت)
ال ػػرد  لحكصةػػة مػػص  الكػػف الّنػػاع دلةػػؿ حرةػػة ال ػػصرد فػػت ّأدةػػة مومػػصت مّنػػددة فػػت 
تػػصع بم ػػّا  الػػنص القّّػػت إلػػ  م ػػّا  الػػنص المتّػػاح الػػذ  ةقبػػؿ  إمكصنوػػص االّر

 ػوؿ الّندد االّنػاع فػت اال ػّ صبة االقػراًة االّمقػت  فةكػاف بػذلؾ قػد اكّ ػب ّػتة ال
 .الممّنو فت ك رة مّمقةه ااخّىؼ م ّا  ّمقةوـ

التكرةػػػػة األةدةالا ةػػػػة فػػػػت ّا ةػػػػه  (5)(الاظةتػػػػة)فػػػػت القػػػػص الّػػػػافت ّطغػػػػ  

                                                        
 .071/ القشَتية (1)
 .23/منامات الوىراين (2)
 .265-264/ خطاب احلكاية: ينظر (3)
 .265/ نفسو (4)
ىنا يقصد بو ادلهام واألعمال اليت ينهض هبا السارد يف العملية السردية، وىي مرتبطة ( الوظيفة)مصطلح  (5)
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دارة آلةػػػصت ال ػػػرد لكػػػت ّّبنػػػ  التكػػػرة الّػػػافةة  منصّػػػر القػػػص  انةاػػػصت ال ػػػصرد  اا 
حمػػػػػؿ محّاا ػػػػػص الراحػػػػػت االا ػػػػػدانت االنرفػػػػػصنت لكػػػػػت ّكّ ػػػػػب القةمػػػػػة ااقنصمةػػػػػة  ّا

الاظةتػػة )ابػػة مػػف لػػدف المرةػػدةف ا ػػصلكت الطرةػػؽ الّػػافت  مػػف  نػػص اّربطػػت المطم
فتػػت الّ ربػػة الّػػافةة  نػػصؾ  ػػةخ امرةػػد ا ػػذا ( الاظةتػػة الّااّػػمةة)بػػػ( األةدةالا ةػػة

ال ةمنػػو ا ػػاد الاظػػصوؼ األخةػػرة اكػػؿ مػػص ةّػػدر مػػف  ػػذا ال ػػةخ  ػػا محػػط ا ّمػػصـ 
قمةػػػد مػػػف المرةػػػد ػػػدبر ّا لحكصةػػػصت اال ػػػةر القّػػػةرة فكصنػػػت القّػػػص اا. اا ػػػّموصـ ّا

الطرةػؽ . لة ّاتً بوص المرةد فػت   نػصً  ػماكه. الّنمةـ الّافت)ااحدة مف ا صوؿ 
ه اةقةنه  .لةّدبر م راّه امخصطر   بمه حىّا

إف ّتصمػػػؿ اان ػػػ صـ الػػػاظةتّةف التكرةػػػة االّااّػػػمةة  منػػػد ال ػػػصرد فػػػت القّػػػة 
طر الّتكةػػر الّػػافت الّػافةة  ة ػػكؿ نظػرة إ مصلةػػة لمقػػص الّػافت ب ػػكؿ مػػصـ ةػؤ 
فػت القّػػص ( ال ػػصرد)امّمػد ص البحػث فػػت م ػر  فّػاله امبصح ػػه ال ػصلتصت  فػدف 

ةأخػػذ مومػػة مركزةػػة  فةكػاف ال ػػصرد  ػػا الما ػػه لدحػػداث االمّػػصبو ( الّػافت الػػذاّت
فػػػت حصلػػػة كػػػاف ال ػػػصرد  ػػػصردا   -االمالػػب الػػػذ  ّّمحػػػار حالػػػه األحػػػداث امػػػف   مػػه

 مػػىـ الّّػػاؼ ام ػػصةخ الطرةقػػة  ن ػػد  ػػذ  الاظةتػػة ذاّةػػص   ا  ػػصردا  مػػف  ػػاا  فػػت 
المركزةػة موةمنػػة ممػ   زمػػب القّػص فػػت حكصةػصت الر ػػصلة الق ػةرةة الّػػت اػػمنت 

 .الكـ األكبر فت  قصّةص الّّاؼ
فػػت ( الػػراا )ّّحػػد مػػو ( ال ػػصرد) مػص فػػت القّػػص المااػػامت  فػػدف  خّػػةة 
نظػػػػػةـ كةتةػػػػػة  ػػػػػرد ( اادارة)مممةػػػػػة ال ػػػػػرد  فةكػػػػػاف ال ػػػػػصرد  ػػػػػا القصوػػػػػد باظةتػػػػػة  ّا

ّ مػػ  فةوػػص  ةاػػص  الاظةتػػة الّااّػػمةة بتنػػؿ  األحػػداث  فوػػا الػػراا  النمػػةـ الاحةػػد  ّا
مػرا  )داخػؿ الحكصةػة كمػص فػت قّػص الطةػر  ا خػااف الّػتص  ا( م راد له)ا اد 

الم ػراد )  ةخّمؼ األاؿ مػف ال ػصنت  فػت  ف (القصرئ  ا المّمقت)خصرج الحكصةة ( له
 خّػػةة فةوػػص ة ػػود بنػػض  حػػدا وص اال ةنػػت مغزا ػػص الرمػػز   فػػت الحكصةػػة  ػػا( لػػه

ال ػػػصرد بتػػػؾ  ػػػترات القّػػػة  ا ػػػذا ذاّػػػه ةنّقػػػؿ ّمقصوةػػػص  إلػػػ  / االّػػػأاةمت فةقػػػـا الػػػراا 
الّػػػافت  فػػػت الّا ػػػه زةػػػر ( ال ػػػصرد)ا ػػػذ  الّتصّػػػة ذكةػػػة مػػػف لػػػدف (. المػػػرا  لػػػه)

مػػف األمػػر المبص ػػر المبص ػػر لممػػرا  لػػه احّةصطػػص  لمنػػصزع الػػنتس اان ػػصنةة فػػت نبا ػػص 
فّّ ػرب إلةػه الحكمػة  ا . االنوت المقرع  ااافوصـ  ا إ وصر  وموص بأمر مف األمػار

النّػػػةحة  ا المنمامػػػة بطرةػػػؽ زةػػػر مبص ػػػرة بةنمػػػص   ةمنػػػت الاظةتػػػة التكرةػػػة ممػػػ  
                                                                                                                             

فلو داللتو اخلاصة سبت دراستها ( فالدميَت بروب)بادلصطلح اخلاص بـ( الوظيفة)أما . بالغاية من السرد
 .يف موضعها يف البحث ضمن الفصل الثاين
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قّػػص الػػرؤ  االكرامػػصت ب ػػكؿ اااػػل  لّا ػػه ا ّمػػصـ ال ػػصرد ّػػاب المااػػامة 
الػػػةس  مػػػة ّنػػػصرض بػػػةف ( ّػػػصحب الكرامػػػة) ا ( وػػػتالمر )الدقةقػػػة الّػػػت ةمّػػػصز بوػػػص 

التكر االطصبو الّخةمت فت قّص الػرؤ  االكرامػصت ألف فم ػتة الرؤةػص االكرامػة منػد 
ػػػّةف ّّك ػػػؼ  المّّػػػافة ّّركػػػز فػػػت  ف المّّػػػاؼ فػػػت  ػػػصّةف الحػػػصلّةف المخّّا
بػػػة مػػػف المحبػػػاب  فصلرؤةػػػص االكرامػػػػة  ػػػاله  ام ػػػّا  ّػػػػتصوه  امّر فةومػػػص در ػػػة ّا

 .ّحد فةوص الغةب بصلنةصفلحظّصف ة
بػػػرز الاظةتػػػة الّااّػػػمةة فػػػت قّػػػص الػػػرؤ  االمنصمػػػصت الّػػػت ّنّمػػػد إةقػػػصع  ّا

احػػػػاار مّبػػػػصدؿ ةك ػػػػؼ مػػػػف دالالت الرؤةػػػػص  ا ( الم ػػػػراد لػػػػه)بحاػػػػار ( الم ػػػػود)
 .الكرامة  ا   بصبوص امكصنة ّصحبوص
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 الخاتمة
 نتائج البحث و فر المستقب 

 
 

 ػػذا البحػػث حطػػت رااحمػػه منػػد  ػػذ  الارقػػة الّػػت لكػػؿ مطػػصؼ خّػػصـ  امطػػصؼ 
ّحػصاؿ إة ػػصز   ػػـ مػص خر ػػت بػػه األطراحػػة مػف نّػػصوي  امػػص اقتػت ممةػػه مػػف فااوػػد  
بح ب ّّرةب متصّؿ البحث الّػت ّّربػت ممػ  افػؽ الّػدرج المنطقػت الػذ  ّتراػه 

 :طبةنة المنوي المّبو  االنّصوي ّتّل منوص اااصًات ا ّةة
ناموػػػص ّا ػػػنب مػػػدالةؿ مقاالّوػػػص  ػػػا نّػػػصج إف اخػػػّىؼ المنػػػص ي -0 الحدة ػػػة ّا

ة ػػػػب  ف ال .. ّتكةػػػر  اخىّػػػة ّأمػػػػؿ  اا ػػػّكمصؿ ل وػػػد ال ػػػػصبؽ مػػػنوـ
ةكػػػػاف حػػػػصوى   مػػػػصـ البصحػػػػث لخػػػػاض ماػػػػمصر ص  اا ػػػػّةنصب فاػػػػػصًاّوص 

ػػػػحة االنّمػػػػصً  . المّرامةػػػػة إنمػػػػص الرؤةػػػػة الاااػػػػحة  ا ػػػػىمة القّػػػػد  ّا
 ػػت الاا ػػب ّاافر ػػص فػػت ذات . .االقنصمػػة ب ػػما مػػص نمّمػػؾ مػػف  دب رفةػػو

البصحػث امقمػػه كػػت ّّحػػدد مااقتػه إزاً م ػػكىت البحػػث اال  ػػةمص حػػصالت 
المنو ػػت فة ػػر  ال وػػد  اةكػػد ( القصلػػب)مػػف االّ ػػصؽ مػػو ( المػػّف)نتػػار 

ػؿ إلػ   ػةة ( داللةػة)الخصطر كت ةّّا ةختةوػص  ػذا النتػار ّّنمػؽ بخّّا
اال ّمصمةػػػػػػة االدةنةػػػػػػة المّػػػػػػاف األدبةػػػػػػة االمر نةػػػػػػة الّصرةخةػػػػػػة االنت ػػػػػػةة 

ة الّصدرة منوص  .ااابدامةة المخّّا
أّػػػةؿ -2 ػػبط  ػػػدلةص  بصلمراحػػػؿ الّػػت مػػػر بوػػػص مػػف ن ػػػأة ّا متوػػـا الّّػػػاؼ اّر

طػػػار مغػػػصةر لػػػراح المتوػػػـا األاؿ  فنبػػػرت القّػػػة الّػػػافةة مػػػف  ػػػذ   ّا
المراحػػػػؿ ّّػػػػرةحص   ا رمػػػػزا   فصنطبنػػػػت مىمػػػػل القّػػػػة بمراحػػػػؿ الن ػػػػأة 

وػػر   ى ػػص فػػت البداةػػة الدةنةػػة ااالنّوػػصً بصألفكػػصر االّأّػػةؿ  ػػذ  الّػػت ظ
لػػػلف لػػػـ   ػػػد مػػػص  -فكػػػصف ماقػػػؼ البصح ػػػة منطمقػػػص  مػػػف قنصمػػػة. التم ػػػتةة

ّػػػر  فػػػت الّّػػػاؼ نزامػػػص  إن ػػػصنةص  فطػػػر  الطػػػصبو  -ةػػػنقض  ا ةنصقاػػػوص
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ااالخػػّىؼ إنمػػص ةقػػو فػػت المقػػاالت  مػػص المتػػص ةـ فوػػت ااحػػدة منػػد  ػػناب 
اةكػػاف ّطػػػار متوػػػـا الّّػػاؼ بح ػػػب طبةنػػػة . النػػصلـ اقامةصّػػػه ا دةصنػػػه

ػته حص ػة إن ػػصنةة  المراحػؿ الّصرةخةػة مػو القنصمػة المؤكػدة  نػه انطمػؽ بّا
 .لمخىص االّطور

  لّاافر ػػص ممػػ  مقامػػصت (القّػػة)القّػػة الّػػافةة نػػاع  دبػػت اػػمف  ػػنس -3
كصممػػػػت مكانصّوػػػػص مػػػػف : النػػػػاع القّّػػػػت الحكصةػػػػة اال ػػػػرد االخطػػػػصب  ّا

مػػػػف راا  امػػػػرا  امػػػػرا  لػػػػه  ابّػػػػد ت القّػػػػة حةػػػػث البنةػػػػة القّّػػػػةة 
ػػػػتوص ا ػػػػةمة مػػػػف ا ػػػػصوؿ  ػػػػذب قمػػػػاب المرةػػػػدةف  الّػػػػافةة  ػػػػتص ةص  بّا
ّا بةّوـ مم  الطرةقة   ـ دانت فّاقتت بذلؾ ّػةراّروص لّّحػدد بّػةغة 

حمةموص نقدةص   ة ةمكف فحّوص ّا  .لغاةة خطصبةة مخّّا
ػته مكانػص  بن-4 صوةػص  مػف خػىؿ برزت لى ّوىؿ القّّت   مةة اااػحة بّا

خمػػػؽ موػػػػصد  الػػػت ل ػػػػترات القّػػػػة الحمالوػػػص  ةاػػػػص   فػػػةمكف مػػػػف خػػػػىؿ 
اال ػػػّوىؿ ا ّ ػػػتصؼ مػػػص  ػػػّؤاؿ إلةػػػه  حػػػداث القّػػػة بح ػػػب  نمصطوػػػص 

ػػػػأت  ػػػػذ  الدرا ػػػػة  نموػػػػص فػػػػت األ ػػػػكصؿ ا ّةػػػػة ذاّػػػػت  : ال ى ػػػػة الّػػػػت اّر
مااػامت  اا ػّر صمت  اةنػػد اال ػّوىؿ مػف مؤ ػػرات ذكػصً الػراا  فػػت 

وػػػصت نّػػػةة ّخّػػػزؿ الموػػػـ مػػػف األحػػػداث ا نمػػػصط ال خّػػػةصت خمػػػؽ منب
الّػػػػت ( النوصةػػػصت المتّاحػػػػة)امقػػػدة القّػػػػة احموػػػص  مػػػػو االحّتػػػصظ بقةمػػػػة 

ّك ػػػب القػػػص الّػػػافت مزةػػػة اطرافػػػة حػػػةف ةّنمػػػؽ األمػػػر بصلكرامػػػصت  ا 
 .الخاارؽ  ا المنصمصت

ااػػػحت فػػػت القػػػص الّػػػافت مػػػف حةػػػث مكانصّػػػه البنصوةػػػة ا صقػػػة النىقػػػة -5
بػػةف الػػراا  االمػػرا  لػػه  ألف  ػػذا الػػنمط األدبػػت  ػػا مػػف حةػػث  الرابطػػة

الّّػػػػافةة بػػػػةف ( نظػػػػصـ الّممػػػػذة)األ ػػػػصس  دب ّػػػػا ةوت نػػػػصبو مػػػػف قةمػػػػة 
ممػػػ   ػػػذا ّنامػػػت . القطػػػب  ا ال ػػػةخ ابػػػةف المرةػػػد االطصلػػػب  ا ال ػػػصلؾ

مااقو الراا  إزاً مراةه بةف كانػه ممةمػص   ا  حػد  خّػةصت القّػة ةقػـا 
ت ةر  احؿ  تراّه  ةاص  باظةتة نقؿ الحدث   .ّا

ػة فػت البحػث  -6 بنةة المرا  الّافت ال ّّافر مم  مّػداقةة لوػص مخّّا
إال إذا ّاـل مدا ذلؾ الّتصمؿ بػةف المػرا  اال خّػةصت اا وػة النظػر الّػت 
ةنوض بوص الراا  فت ّ طةر اظػصوؼ القػص لةػّـ ّكصمػؿ منصّػر القػص 

ػػالوص إلػػػ  المػػػرا  لػػه ممػػػ  ( خبػػػر الحكػػػصوت ػػرد ال)اةقػػػو اخػػػّىؼ . بّا
افػػؽ حص ػػة الػػراا  إلػػ  الّركةػػز منػػد  ةمػػة حكصوةػػة مػػص   ا النكػػس حػػةف 
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ةخّػػزؿ مػػػص ةّكػػػرر حدا ػػػه بّرصبػػة اكػػػذلؾ اال ػػػّر صع ااال ػػػّبصؽ  فا ػػػصوؿ 
 . رد الخبر  ت  داات ة ّخدموص الراا  بح ب ّقدةر الحص ة ااأل مةة

فر القّػػػة مػػػف حةػػػث البنةػػػة الاظةتةػػػة لمقّػػػة الّػػػافةة  ا ػػػد البحػػػث ّػػػاا-7
مػػف ( بػػراب)الّػػافةة ممػػ    ص ػػةصت الاظػػصوؼ ال ػػردةة الّػػت ا ػػّنبطوص 

نّوػػت باظةتػػة الحػػؿ  ا ( النػػأ )الخرافػػصت الرا ػػةة  الّػػت ّبػػد  باظةتػػة  ّا
الة ػػت النبػػرة فػػت ّطػػصبؽ الم ػػصؿ الاظػػصوتت الخرافػػت . االّم ةػػد( المكصفػػأة)

ابػػػرزـ  مػػو الم ػػػصؿ الاظػػػصوتت الّػػػافت  فمكػػػؿ طبةنّػػػه امنّ ةػػػه امّمقةػػػه 
ػػػؿ البحػػػث إلػػػ  ّػػػاافر االخّبػػػصرات ال ى ػػػة الروة ػػػة فػػػت القّػػػة  ذلػػػؾ ّّا

اا ػػػػػدت . االخّبػػػػػصر الّر ػػػػػةحت االروة ػػػػػت االّم ةػػػػػد : الّػػػػػافةة ا ػػػػػت
البصح ػػػػة اػػػػرارة الػػػػربط بػػػػةف  نمػػػػصط الاظػػػػصوؼ ادالالّوػػػػص لكػػػػاف القػػػػص 

 .الّافت قّص  ما وص  مقّادا  لبث حقصوؽ ا فكصر ةقّد إلةوص قّدا  
ّة الّافةة ممػ  نمطػت البنةػصت الكبػر  االّػغر  ل خّػةصت ّافرت الق-8

الػػػػذات االمااػػػػاع االمر ػػػػؿ االمر ػػػػؿ إلةػػػػه  : اماامموػػػػص ال ػػػػّة الروة ػػػػةة
االم ػػصمد االمنػػصرض  فبػػرزت فةوػػص بنةػػة خصّػػة  ػػت امّمػػصد  خّػػةصت 
ذات حاػػػػػػار مر نػػػػػػت فػػػػػػت ال قصفػػػػػػة الدةنةػػػػػػة النصمػػػػػػة  ا اا ػػػػػػىمةة  ا 

 .الّافةة خصّة
آلةػصت ال ػػرد القّّػػت فػػت القّػة الّػػافةة مػػف بنةػػة  اك ػؼ البحػػث فػػت-9

النظػػػصـ الزمنػػػت بػػػةف زمػػػف الحكصةػػػة ازمػػػف ال ػػػرد الػػػذ  ةكػػػاف االخػػػّىؼ 
االّتػػصات فةمػػص بةنومػػص خصلقػػص  بنةػػة  مصلةػػة ّأ ةرةػػة ّػػصدرة مػػف إدارة ذكةػػة 
 لةػصت ال ػػرد مػػف لػػدف الػػراا   فمػةس بصلاػػرارة  ف ةّتػػؽ الػػزمف المةقػػصّت 

حص ة الحذؼ لمص ةتوػـ مػف ال ػةصؽ : ة دااع   منوصاالزمف القّّت ل مم
فى حص ة لػذكر  ألف فػت ذلػؾ ّنرةاػص  بػذكصً المّمقػت فػت ك ػؼ ال صنػب 

فاى  مف االخػّىؼ بػةف الػزمنةف ةنػد ا ػةمة . الم كات منه فت النص
 .لمك ؼ مف   مابةة القصص  ا الراا 

الوػػػذا ااةقػػػصع  كمػػػص  ف لم ػػػنر بنةّػػػه ااةقصمةػػػة  فممقّػػػة إةقصموػػػص  ةاػػػص  -01
ػػػػػة ّّم ػػػػػؿ فػػػػػت  ربػػػػػو حركػػػػػصت  ػػػػػت الحػػػػػذؼ  االاقتػػػػػة : ّقنةػػػػػة مخّّا

ػػتةة  االم ػػود الحػػاار   االم مػػؿ تػػصات حاػػار  ػػذ  الحركػػصت . الّا ّا
األربػػو  ةػػدؿ ممػػػ  حرةػػة الػػراا  فػػػت ا ػػّ مصر منطةػػصت  ػػػذ  الّقنةػػة بمػػػص 
ةخػػػػدـ  ةمػػػػة القػػػػص  ا ػػػػدؼ الػػػػراا   فنمػػػػ   ػػػػبةؿ الم ػػػػصؿ  إف حاػػػػار 

فػػػت القّػػػص المااػػػامت    مػػػ  منػػػه فػػػت القّػػػص ( ةػػػةالحركػػػة ال صن)
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اال ػػػػػّر صمت ب ػػػػػبب  ف األخةػػػػػر قّػػػػػةر امك ػػػػػؼ م ػػػػػصحة الػػػػػنص فةػػػػػه 
. محدادة امّابة نحا التنؿ الخػصرؽ الػذ  ّنّوػت إلةػه الرؤةػص  ا الكرامػة

ػؼ االّتّػةؿ مص مػة امطمابػة ألف ( المااامت)بةنمص  فصلحص ػة إلػ  الّا
إلػ  اامنػػصف فػت حػث خةػػصؿ  ف مػػة حص ػة. مقػدار الّػدؽ فةػػه نػزر ة ػةر

 .المرا  له لّّار م رح األحداث
ال ةػػػّـ الاقػػػاؼ ممػػػ  كصمػػػؿ بنةػػػة ال ػػػرد القّّػػػت مػػػف داف البحػػػث فػػػت -00

فػػػػصلخبر .  ةوػػػػة ال ػػػػرد  ا ّػػػػةغّه الّػػػػت ّ مػػػػ  بوػػػػص ممػػػػ   ػػػػطل الػػػػنص
ػػػةمه بكةتةػػػصت مّنػػػددة ّك ػػػؼ مػػػف التػػػرؽ بػػػةف  حكصةػػػة )ال ػػػرد  ةػػػّـ ّّا

اػػػل مػػػف خىلوػػػص  ف الم ػػػصفة ال ػػػردةة لةّ( حكصةػػػة األقػػػااؿ)ا( األحػػػداث
الم ػػػّغرقة فػػػت فاػػػصً المغػػػة  ػػػت زةػػػر مػػػص ّ ػػػّغرقه األحػػػداث ذاّوػػػص لػػػا 

ا ػػػذا الّتػػػصات ةػػػؤد  إلػػػ  ّحقةػػػؽ . اخّزلػػػت بّػػػةغّوص الحكصوةػػػة الب ػػػةطة
حّػػػ  ةبنػػػػد ( المنػػػصارة)مػػػراـ  مّنػػػددة منوػػػص   ف الػػػراا  فةوػػػص ةمػػػصرس دار 

ف خػػىؿ نقػػؿ الحػػػدث  ػػـ ك ػػب ّّػػػدةؽ المّمقػػت مػػ. ال ػػأـ مػػف المّمقػػت
 ػـ ةػأّت الػدافو ال مػصلت الّػذاقت . الااقنت اكأنه ةم ؿ  مصمػه ممػ  م ػرح

امحصكػػصة ( ّقمػػص)لػد  المّمقػػت الػػذ  ةبن ػػه ممػػ  ذلػػؾ قػػدرة الػػراا  ممػػ  
 .الااقو  مصلةص  

ك ػػػػؼ مّػػػػطمل المنظػػػػار ال ػػػػرد  مػػػػف خػػػػىؿ ّطبةقػػػػه ممػػػػ  األنمػػػػصط -02
ىث  ػػػت رؤةػػػة النمػػػةـ  القّّػػػةة الّػػػافةة ال ى ػػػة  مػػػف نقػػػصط ّبوةػػػر  ػػػ

تصات  ذ  الػرؤ  فػت نقػؿ الخبػر  االرؤةة الم صازة  االرؤةة مف الخصرج  ّا
ال رد  مف منظار ص  فػصلمنظار الػذ  ةّبنػص  الػراا   ػا الػذ  ةحػدد نمػط 
ػةغّه  فنمػ   ػبةؿ الم ػصؿ  فػدف نمػط القّػص اال ػّر صمت ال  ال رد ّا

نةػػػة البطػػػؿ  المروػػػت  ّنص ػػػب رؤةػػػة الػػػراا  النمػػػةـ  ألف الرااةػػػة ّكػػػاف بم
الراوػػت إال  ػػص دا  مّزامنػػص  مػػو األحػػداث ةنقػػؿ مػػص ةػػرا   فوػػا / الػػةس البطػػؿ

 . خّةة  صناةة فت مصلـ الرؤةص  اراا  فت مصلـ الةقظة
ممػ    ػػصس ذلػػؾ ّػافار القػػص الّػػافت ممػ  ّنددةػػة فػػت الّػةغ ال ػػردةة بػػةف 

لقّػػص  اةنػػد الػػراا  االمػػرا  الّػػافت  نػػّي مػػف ّنػػاع األزػػراض الّػػافةة فػػت ا
األمػػػر الػػػذ  ة نػػػؿ  فػػػؽ الم ػػػّقبؿ .  ػػػذا داال  ممػػػ  ناػػػي  ػػػذ  الّ ربػػػة ا ّػػػصلّوص

م ػػرمص   مػػصـ ناافػػذ بح ةػػة ّبػػد  مػػف حةػػث انّوػػت  ػػذ  الدرا ػػة  لّك ػػؼ مػػف  اانػػب 
بنػػد  ف ّػػـ . الّأاةػػؿ ا ػػةمةصً المننػػ  الّػػافت فػػت إطػػصر القّػػة ممػػ  نحػػا خػػصص

لزمنػػػت لمقّػػػة الّػػػافةة  فاػػػى  مػػػف ّحدةػػػد مكانػػػصت األ ػػػصس البنػػػصوت الاظػػػصوتت اا
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البحػث فػت   ػمابةة القػص الّػافت  األمػر الػذ  بػه حص ػة إلػ  كبةػر  وػد  اطػاؿ 
 .منصنصة  ا نة إدراؾ

ابنػػد  فػػػدف   ػػػؿال نّة ػػػة فػػػت البحػػػث  ػػػا البحػػػث ذاّػػػه امزاالّػػػه  امنصنصّػػػه  .. 
فاػػػى  مػػػف  ف درا ػػػة ّػػػراث الّػػػافةة األدبػػػت موػػػـ مػػػف  اانػػػب الّتكةػػػر ااابػػػداع 

 .ل مصؿ فت الذات النربةة األّةمة ااا ىمةة الخصلدةاا
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 مصادر البحث ومراجعه
 
 

 .القرآف الكرةـ-

-  -
 .0984/ ّافةؽ الزةد   الدار النربةة لمكّصب: أثر المسانيات ري النقد العربي الحديث-
 .0939/ الغزالت  مّر: إحياء عموم الدين-
 .0936/ س  بصرةسكراا .مص ةنةاف اب: أخبار الحبلج-
ممػػت ّػػصفت ح ػػةف  دار المنػػصرؼ : األدب الصىىوري رىىي مصىىر رىىي القىىرن السىىابا الهجىىر -

 .0164/ بمّر
 .0974/ 2مّطت  ال كنة  دار الكّصب المبنصنت  بةرات  ط: األدب ري موكب الحضارة-
 .0993/ 0ةص ةف النّةر  دار ال ؤاف  ط: االستهبلل رن البدايات ري النص األدبي-
مّػػػػطت   ػػػاةؼ  من ػػػػارات  صمنػػػة ممػػػػـ الػػػنتس الّكػػػػصممت  دار : س الن سىىىىية لئلبىىىىداعاألسىىى-

 .0969/ 3المنصرؼ بمّر  ط
 .0986/  صكر مبد الحمةد  بغداد: كماد لةتت  ّرااس  ّر: األسطورة والمعن -
/ 0حمةػػػد لحمػػػدانت  من ػػػارات درا ػػػصت  ػػػةمصوةة  دبةػػػة ل ػػػصنةة  المغػػػرب  ط: أسىىىموبية الروايىىىة-

0989. 
 .0982/ 3مبد ال ىـ الم د   الدار النربةة لمكّصب  ط: موبية واألسموباألس-
 .0996/ 4نّر حصمد  با زةد  المركز ال قصفت النربت  ط: إشكاليات القراءة وآليات التأويل-
 .0990/ 0 نةد الغصنمت  دار ال ؤاف ال قصفةة النصمة  ط: أ نعة النص-
 .0979/   دار النوصر لمن ر  بةراتمارةس  با نصار: األلسنية والنقد األدبي-
 .0964/ 4  دار المنصرؼ بمّر  طعباس محمود العقاد: اهلل-
 .0982/ 4محمد م مصف ن صّت  ط: فراةد  ّر: األنا والهو-
 .0977/ مّطت  ّصلل  دم ؽ: كماد  ّرااس  ّر: األنثروبولوجيا البنيوية-
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 .0984/ ل ؤاف ال قصفةة  بغداد مةر ممت  دار ا: ةاني اآخراف  ّر: اإلنسان ورموزل-
 (.ت.د)محماد حب اِّ  دار الحدا ة  بةرات : الةـ  ةمس  ّر: أنواع التجربة الدينية-

- ب-
 /  حمػػػد بػػػدا  احصمػػػد مبػػػد الم ةػػػد  القػػػػص رة:   ػػػصمة بػػػػف منقػػػذ  ّحػػػػ: البىىىديا رىىىي نقىىىد الشىىىعر-

0961. 
ةرار  ّػػر(: الكتابىىة والعقىىل وا لهىىة)بىىبلد الرارىىدين - األب  لبةػػر ابانػػص  دار ال ػػؤاف  : ػػصف بػػّا

 .0991/ 0ال قصفةة  ط
/ 2 ند  فةات مبد الرزاؽ  دار ال ؤاف ال قصفةة  ط: الةـ اابنوصةـ  ّر: ببلد ما بين النهرين-

0986. 
 .0992/ ّىح فاؿ  مصلـ المنرفة  الكاةت: ببلغة الخطاب وعمم النص-
 .0984/ ةة النصمةمحمد مبد المطمب  الوةوة المّر : الببلغة األسموبية-
مبػد القػصدر القػط  الػدار المّػرةة : إبػرا ةـ الّػةرفت  مرا نػة: اداةػف مػاةر  ّػر: بنىاء الروايىة-

 (.ت.د)لمّألةؼ االّر مة 
/ مػراد مبػد الػرحمف مبػراؾ  الوةوػة المّػرةة النصمػة لمكّػصب: بناء الزمن ري الروايىة المعاصىرة-

0983. 
 .0983/ ع الن ر الم ّرؾ  بغداد  القص رةفدا  مصلطت  م را : بناء النص التراثي-
 .0977/ 3ح ةف الااد  الدار النربةة لمكّصب  لةبةص  ط: البنية القصصية ري رسالة الغ ران-
/ محمد الالت امحمد النمر   دار ّابقصؿ  الدار البةاصً:  صف كا ف  ّر: بنية المغة الشعرية-

0987. 
 .0993/ 2ال قصفت النربت  ط حمةد لحمدانت  المركز: بنية النص السرد -
محمػػػد  ػػػبةى  مؤ  ػػػة األبحػػػصث : زالػػػدمصف اآخػػػراف  ّػػػر: البنيويىىىة التكوينيىىىة والنقىىىد األدبىىىي-

 .0984/ 0النربةة  ط
 .0986/ 0م ةد المص طة  دار ال ؤاف ال قصفةة  ط:  اكز  ّر: البنيوية وعمم اإلشارة-
 . ػ0312ال طنافت  ّانس  نة : بهجة األسرار-
 .0950/  ند   ةراز   ّألةؼ محمد ما    نداا   القص رة: نالبوستا-
 .0985/ 5مبد ال ىـ  صراف  القص رة  ط: ال صحظ  ّحػ: البيان والتبيين-

- ت-
 ػػنةد بنكػػراد  المركػػز ال قػػصفت النربػػت  : امبّرااةكػػا  ّػػر: التأويىىل بىىين السىىيمياايات والت كيكيىىة-

 .2111/ 0ط
 .0955 / ااد ممت  بغداد: تاريخ العرب-
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 .0965/ 3زكت ن ةب محماد  ط: بّرند ر ؿ  ّر: تاريخ ال مس ة الغربية-
 .0/0999محمد فّاح  النصد  األدبت ال قصفت   دة  ط: تحميل النص الشعر -
/ 2ممػػػت زةنػػػار  دار الطمةنػػػة لمطبصمػػػة االن ػػػر بةػػػرات  ط: التحميىىىل الن سىىىي لمىىىذات العربيىىىة-

0978. 
/ منػػصد زػػزااف  دار آفػػصؽ مربةػػة لمّػػحصفة االن ػػر  النػػراؽ: التحميىىل النقىىد  والجمىىالي لىىؤلدب-

0985. 
/ 0لح ػػف  حمصمػػة  دار ال قصفػػة  المغػػرب  ط:  ػػمامةف رةمػػاف كننػػصف  ّػػر: التخييىىل القصصىىي-

0995. 
ح ةف مؤنس  إح صف ّدقت النمد   م مة كّب  قصفةة  :  صخت ابازارث  ّر: تراث اإلسبلم-

 .0988/ 2الكاةت  ط
 / 0زكػػػػت مبػػػػصرؾ  مطبنػػػػة االمّمػػػػصد  مّػػػػر  ط: مي رىىىىي األدب واألخىىىىبلقالتصىىىىوف اإلسىىىىبل-

0938. 
 .0963/ 0 با النى متةتت  دار المنصرؼ  ط: التصوف الثورة الروحية ري اإلسبلم-
 .0971/ 0محمد كمصؿ إبرا ةـ  دار الكّب ال صمنة  ط: التصوف طريقاا وتجربة ومذهباا -
 .0987/ نة  صمنة بغدادفصاؿ ال صمراوت  مطب: التعبير القرآني-
 .0961/ الكىبصذ   مّر: التعرف لمذهب أهل التصوف-
/ مّطت  زةار  دار المنصرؼ  مّػر: مّطت  ّتااف  مرا نة: فراةد  ّر: ت سير األحبلم-

0951. 
 .0980/ 4مز الدةف إ مصمةؿ  دار النادة  ط: الت سير الن سي لآلداب-
 .0968/ ـ محماد  مكّبة االن ما المّرةةمبد الحمة: الت كير ال مس ي ري اإلسبلم-
 .0991/ لبنصف -  بةرات0ةمن  النةد  ط: تقنيات السرد الروااي-
 .0983/   مكّبة ال رؽ ال دةد  مطبنة الا صـ  بغداد( ػ597ت )ابف ال از  : تمبيس إبميس-
 .0994/ 0 با ةنرؼ المرزاقت  دار الطمةنة لمطبصمة االن ر  بةرات  ط: التمقي والتأويل-
 .0959/ مّطت  مبد الرزاؽ  القص رة: تمهيد لتاريخ ال مس ة اإلسبلمية-
م ص ػػد مّػػطت  بو ػػت  الكّػػصب ال ػػصمف : التيىىار اإلسىىبلمي رىىي شىىعر العصىىر العباسىىي األول-

 .0982/ 0م ر  ط

- ث-
محمػػد خمػػؼ اِّ محمػػد امحمػػد ززمػػاؿ  ػػىـ  دار : ّحقةػػؽثىىبلث رسىىاال رىىي إعجىىاز القىىرآن، -

 (.ت.د)ر  المنصرؼ بمّ
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- جـ-
 .0962/ 3محمد البوت  مكّبة ا بة  ط: الجانب اإللهي ري الت كير اإلسبلمي-
 .0979/ 0كمصؿ  با دةب  دار النمـ لممىةةف  ط: جدلية الخ اء والتجمي-

- حـ-
 .0948/  حمد مبد ال ّصر ال اار   دار الكّصب النربت بمّر: الحب العذر  نشأته وتطورل-
 .0965/  مةمصف دنةص  دار المنصرؼ بمّر: لغزاليالحقيقة ري نظر ا-
 .0988/ 0مبد التّصح كمةطا  دار ّابقصؿ لمن ر  المغرب  ط: الحكاية والتأويل-
 .0967/ فؤاد محمد  بؿ  دار المنصرؼ بمّر  مكّبة الدرا صت التم تةة: حكمة الصين-
 .0967/   بةرات0932/  با ننةـ األّبوصنت  مّر: حمية األولياء-
/ 2محمػد زنةمػت  ػىؿ  مكّبػة االن مػا المّػرةة  ط: الحياة العاط ية بىين العذريىة والصىورية-

0961. 
 ػػمةـ طػػه الّكرةّػػت  دار ال ػػؤاف :  ػػارج لانّةنػػا  ّػػر: الحيىىاة اليوميىىة رىىي بىىبلد بابىىل وآشىىور-

 .0979/ ال قصفةة

- خـ-
 .0965/ م مصف إ مصمةؿ  بةرات: الحكةـ الّرمذ   ّحػ: ختم األولياء-
/ 2محمػػد منّّػػـ اآخػػراف  الم مػػس األممػػ  لم قصفػػة  ط:  ةػػرار  ةنةػػت  ّػػر: خطىىاب الحكايىىة-

0997. 
 .0985/ 0مبد اِّ الغذامت  النصد  األدبت ال ناد   ط: الخطياة والتك ير-

- د-
  نقموػػص إلػػ  النربةػػة محمػػد  صبػػت اآخػػراف  مطبنػػة ال ػػنب  9م ػػػ : دااىىرة المعىىارف اإلسىىبلمية-

 .القص رة
 .0965/ 4مبد  ال مصلت  دار ّصدر بةرات  ط: ري تاريخ ال مس ة دراسات-
 (.ت.د)إننصـ ال ند   مؤ  ة ال رؽ األا ط لمطبصمة االن ر : دراسات ري ال مس ة اليونانية-
مبػػد الااحػػد لؤلػػؤة  ما ػػامة المّػػطمل النقػػد   دار : دا ػػف  ّػػر. دبمةػػا.س: الىىدراما والىىدرامي-

 .0980/ الر ةد لمن ر
 .0973/ 0الخطةب اال كصفت  من ارات دار ا فصؽ  بةرات  ط: زيل وغرة التأويلدرة التن-
 .2111/ 2مةحصف الراةمت ا ند البصزمت  المركز ال قصفت النربت  ط: دليل النا د األدبي-
 .0987/ 0محمد متّصح  المركز ال قصفت النربت  ط: دينامية النص-
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- ر-
كمصؿ  بػا دةػب  الوةوػة المّػرةة : الشعر الجاهمي الرؤ  المقنعة نحو منهج بنيو  ري دراسة-

 .0986/ لمكّصب
 .0957/   دار ّصدر  بةراترساال أخوان الص اء وخبلن الوراء-
مبػد : ابّحقةػؽ. 0957/   دار الكّصب النربت  بةرات( ػ465ت )الق ةر  : الرسالة القشيرية-

 .0966/ الحمةـ محماد امحمد بف ال رةؼ  القص رة
 .0945/  با النى متةتت  القص رة: متيةرسالة المبل-
/ ا ةػه   ػند من ػارات اّحػصد الكّػصب النػرب: مصرت رابةر  ّر: رواية األصول وأصول الرواية-

0987. 
 .0980/ 0  دار ابف ر د  بةرات  طمجموعة مؤل ين: الرواية العربية وا ا وآراق-
 .0971/ ابف الخطةب  الدار البةاصً: روضة التعريف بالحب الشريف-
/ مبػػد الػػرزاؽ ال ػػند   بغػػداد:  بػػا ال ػػنصدات  ّحػػػ: روض الريىىاحين رىىي حكايىىات الصىىالحين-

0985. 

- ز-
 .0981/ 0ح صـ األلا ت  بةرات  ط: الزمان ري ال كر الديني وال مس ي القديم-
زكرةػص إبػػرا ةـ  المؤ  ػػة الاطنةػة لمطبصمػػة االن ػػر  بةػػرات  : االّػر  ػػّةس  ّػػر: الزمىىان واألزل-

 .0967/ ةارؾنةا 

- س-
 .0970/ الّوصمت نتر   الدار الّان ةة لمن ر: سايكموجيا القصة ري القرآن-
 .0992/ 0مبد اِّ إبرا ةـ  المركز ال قصفت النربت  ط: السردية العربية-
/ 0مبػد المػننـ الحمػاانت   ػركة البػصبت الحمبػت بمّػر  ط: السمو الروحي ري األدب الصىوري-

0948. 

- ش-
 .0978/   اكصلة المطبامصت الكاةت3مبد الرحمف بدا   ط: قة ري اإلسبلمشخصيات  م-
 .0949/ مبد الرحمف بدا   مّر: شطحات الصورية-
 .0986/ 0مدنصف النااد   دار ال ؤاف ال قصفةة  ط: الشعر الصوري-
/ 3ممػػػر الػػػدةراا   من ػػػارات دار ا داب  بةػػػرات  ط: كػػػالف ال ػػػف  ّػػػر: الشىىىعر والصىىىورية-

0979. 
 ػػػنةد الغػػػصنمت انصّػػػر حػػػىا   الم ػػػراع ال قػػػصفت : بػػػارةس  ا بن ػػػكت  ّػػػر: عرية التىىىأليفشىىى-
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 .0999/ لمّر مة
 .0974/ خمداف ال منة  من ارات اّحصد الكّصب النرب  دم ؽ: الشمس والعنقاء-

- ص-
 .0955/ محمد فؤاد مبد البصقت  دم ؽ: ّحػ: صحيح مسمم-
 . ػ0355/ حةدر  بصد  0  ط( ػ597ت )ابف ال از  : ص ة الص وة-
 .0963/ كصمؿ مّطت  ال ةبت  بغداد: الصمة بين التصوف والتشيا-
 .0980/ مبد ال ّصر  ااد  دار الر ةد لمن ر: بةر ت لاباؾ  ّر: صنعة الرواية-

- ط-
 .0957/ بةرات: طبقات ابن سعد-
رةبة  مكّبػة نػار الػدةف  ػ:   ّحػػ( ػػ814ت)ابػف الممقػف  ػراج الػدةف المّػر  : طبقات األولياء-

 .0973الخصن ت  القص رة  
 .0953/ نار الدةف  رةبة  القص رة: ال ممت  ّحػ: طبقات الصورية-
 (.ت.د)ال نرانت  مّر : الطبقات الكبر -

- ظ-
 .0964/  حمد  مةف  القص رة: ظهر اإلسبلم-

- ع-
 .0986/ نصوؿ حناف  بغداد: عقااد ما بعد الموت-
محمد مصبػد ال ػصبر   مركػز درا ػصت الاحػدة النربةػة  : ه ّا مةصّهالنقؿ ال ةص ت النربت محدداّ-

 .0995/ 3ط
 .0985/ 02محمد م مصف ن صّت  دار القمـ  ط: عمم الن س ري حياتنا اليومية-
 .0993/ ممر ما   بص ص  اّحصد الكّصب النرب  دم ؽ: عمر الياري  طب العصر-
 .0988/  ؽمحماد الوص مت  دم: رابرت  الز  ّر: عناصر القصة-
 .0998/ محمد فكر  ال زار  الوةوة المّرةة النصمة لمكّصب: العنوان وسيموطيقا االتصال-
 .0966/ ال ورارد   بةرات :عوارف المعارف-
/ 0محمػد منّّػـ  المركػز ال قػصفت النربػت  ط:  ةػرار  ةنةػت  ّػر: عودة إلى  خطىاب الحكايىة-

2111. 
 .0956/ ر  امحمد ززماؿ  ىـ  القص رةطه الحص : ابف طبصطبص  ّحػ: عيار الشعر-
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- ف-
 .ابف مربت  دار ّصدر: ال توحات المكية-
 .0985مبد الراص الطنصف  دار الر ةد  بغداد  : ال كر السياسي ري العراق القديم-
 .0967/ 0مبد القصدر محماد  دار التكر النربت  ط: ال مس ة الصورية ري اإلسبلم-
 .0973/ لرحمف بدا   دار ال قصفة  بةراتمبد ا:  ر طا  ّر: رن الشعر-
 .0957/ محمد خمؼ اِّ  مطبنة النواة  القص رة :ال ن القصصي ري القرآن-
 .0965/ ح ةف القبصنت  المؤ  ة المّرةة: رن كتابة القصة-
 (.ت.د)ابف الندةـ  مطبنة اال ّقصمة  : ال هرست-
 .0987/ 0ل ؤاف ال قصفةة  ط حمد المدةنت  دار ا: ري أصول الخطاب النقد  الجديد-
 .0985/ ّافةؽ الطاةؿ  مصلـ المنرفة: ري تراثنا العربي اإلسبلمي-
 .0993/ محمد النصّر الن ةمت  الدار النربةة لمكّصب: ري الخطاب السرد -
 .0984/ 2ةمن  النةد  من ارات دار ا فصؽ  بةرات  ط: ري معررة النص-
 .0998/ مصلـ المنرفة  الكاةت مبد الممؾ مّرصض : ري نظرية الرواية-

- ر-
 .0975/ ةص ةف النّةر  بغداد: القاص والوا ا

 .0997/ 0 نةد ةقطةف  المركز ال قصفت النربت  ط:  ال الراو -
 .0991/ 0ب ر  الخطةب  دار ال ؤاف ال قصفةة  ط: القصة والحكاية ري الشعر العربي-
 .0972/ د إبرا ةـ  دار ال قصفة مّرمبد الحمة:  صص العشاق النثرية ري العصر األمو -
 .0990/ 0مبد ال ىـ الم د   دار  مةة  ط:  ضية البنيوية-

- ف-
 .0978/ 0ح ةنت نصم ة  مؤ  ة الر صلة  ط: الكتابة ال نية ري مشرق الدولة اإلسبلمية-
 .0992/ طراد الكبة ت  دار ال ؤاف ال قصفةة   ى ة   زاً  بغداد: كتاب المنزالت-
 .0984/ 2ممت زةنار  دار األندلس  ط: مة الصورية واألسطورة والحممالكرا-
 .0997/ 0 نةد ةقطةف  المركز ال قصفت النربت  ط: الكبلم والخبر-

-  -
مبػػد الحمػػةـ محمػاد  اطػػه مبػػد البػػصقت  : مبػػد الا ػػصب ال ػنرانت  ّحػػػ :لطىىااف المىىنن واألخىىبلق-

 .0985/ من ارات دار الحكمة  دم ؽ  بةرات
 .0961/ ال راج الطا ت  مطبنة ال نصدة: المما-
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- ن-
  0محمػػػد مبػػػد ال ػػػىـ كتػػػصفت  ط:  ػػػىؿ الػػػدةف الرامػػػت  الكّػػػصب األاؿ اال ػػػصنت  ّػػػر: مثنىىىو -

 .0966/ بةرات
 . ػ0390/ مبد النزةز  ةد األ ؿ  منود الدرا صت اا ىمةة: المدخل إل  أدب التصوف-
 .0997/ راااف ظصظص  مصلـ المنرفة: م مامة مف الكّصب  ّر: مدخل إل  أدب التصوف-
/  ػػمةر المرزاقػػت ا مةػػؿ  ػػصكر  م ػػراع الن ػػر الم ػػّرؾ  بغػػداد: مىىدخل إلىى  نظريىىة القصىىة-

0986. 
 .0998/ مبد النزةز حماد   مصلـ المنرفة: المرايا المحدبة من البنيوية إل  الت كيك-
 .0999/ 0حصّـ الّكر  المؤ  ة ال صمنةة لمدرا صت  ط: مرايا نرسيس-
 .0983/ 5محمد م مصف ن صّت  ط: فراةد  ّر: معالم التحميل الن سي-
 .0993/ 0حمةد لحمدانت  من ارات درا صت  صؿ  ط: رةتصّةر  ّر: معايير تحميل األسموب-
 .0980/   بةرات0 نصد الحكةـ  ط: المعجم الصوري الحكمة ري حدود الكممة-
 .0970/ 0مبنصنت  ط مةؿ ّمةبص  دار الكّصب ال: المعجم ال مس ي-
 .0985/ 0 نةد مماش  دار الكّصب النربت  ط: معجم المصطمحات األدبية المعاصرة-
 .0974/ م د  ا بة  لبنصف: معجم المصطمحات ري المغة واألدب-
 .0992/ 0نص ت ح ةف  ادة  دار ال ةؿ  بةرات  ط: المعررة الصورية-
 .0961 /دار الكّصب المبنصنت  بةرات: مقدمة ابن خمدون-
 .0976/ طه بصقر  بغداد: مقدمة ري أدب العراق القديم-
 ػػصكر مّػػطت   ػػمةـ  دار ال ػػؤاف : لا ػػت مةػػر  ّػػر: مقدمىىة رىىي األنثروبولوجيىىا االجتماعيىىة-

 .0983/ ال قصفةة
 (.ت.د)ممر الدقصؽ  دار ال رؽ النربت  بةرات  : مبلمح النثر العباسي-
 .0975/ طه بصقر  بغداد :ممحمة كمكامش-
/ إبػرا ةـ  ػنىف امحمػد نغػش  دار الكّػصب النربػت:   ّحػػمنامات الىوهراني ومقاماتىه ورسىاامه-

0968. 
 .0984/ 3بدةو محمد  منة  دار األندلس  ط: فرةد الدةف النطصر  ّر: منطق الطير-
 .0952/  حمد زماش  مّر: الغزالت  ّحػ :المنقذ من الضبلل-
إبػػػػرا ةـ الخطةػػػػب  ال ػػػػركة المغربةػػػػة لمنص ػػػػرةف : ّػػػػرفىدةمةػػػػر بػػػػراب  : موررولوجيىىىىا الخرارىىىىة-

 .0986/ 0المّحدةف  ط
 .0970/ 0  دار الكّصب النربت  بةرات  طموسوعة عباس محمود العقاد-
 . ػ0328/ الغزالت  مطبنة كرد ّصف: ميزان العمل-
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- ن-
 .0934/ 2زكت مبصرؾ  المكّبة الّ صرةة الكبر   ط: النثر ال ني ري القرن الرابا الهجر -
 .0969/إبرا ةـ ب ةانت  القص رة: نشأة التصوف اإلسبلمي-
/ مرفػػػصف مبػػػد الحمةػػد  مطبنػػػة الكّػػب اا ػػػىمةة  بةػػػرات: نشىىأة ال مسىىى ة الصىىىورية وتطورهىىىا-

0974. 
 .0998/ 0ّمصـ ح صف  مصلـ الكّب  ط: رابرت با راند  ّر: النص والخطاب واإلجراء-
 .0999/ بنحدا  المطبنة األمرةة ر ةد: بةرنصر فصلةط  ّر: النص الروااي-
 .0998/ حةصة  ص ـ  الم مس األمم  لم قصفة: داالس مصّرف  ّر: نظريات السرد الحديثة-
 ػػنةد الغػػصنمت  المؤ  ػػة النربةػػة لمدرا ػػصت االن ػػر  :  ػػمدف  ّػػر: النظريىىة األدبيىىة المعاصىىرة-

 .0996/ 0بةرات  ط
 .0987/ 3ةة  طّىح فاؿ  دار ال ؤاف ال قصف: نظرية البنااية-
مػز الػدةف إ ػمصمةؿ  النػصد  األدبػت ال قػصفت  : رابرت  الب  ّػر: نظرية التمقي مقدمة نظرية-

 .0994/ 0ط
 / ر ػػػػصد ر ػػػػد   مكّبػػػػة االن مػػػػا المّػػػػرةة  القػػػػص رة: نظريىىىىة الىىىىدراما مىىىىن أرسىىىىطو إلىىىى  ا ن-

0968. 
ّػطت   من ػارات نػص ت م:  ةنةػت اآخػراف  ّػر: نظرية السرد من وجهىة النظىر إلى  التبايىر-

 .0989/ 0الحاار األكصدةمت  ط
إبػرا ةـ الخطةػب  ال ػركة المغربةػة : ّػر: نظريىة المىنهج الشىكمي نصىوص الشىكبلنيين الىروس-

 .0982/ 0لمنص رةف المّحدةف  ط
ح ػػػف نػػػصظـ اممػػػت حػػػصكـ  الم مػػػس األممػػػ  : ّػػػامبكنز  ّػػػر. ب.  ػػػةف: نقىىىد اسىىىتجابة القىىىارئ-

 .0999/ لم قصفة
 .0994/ 2محمد  اةّرت   فرةقةص ال رؽ  ط: النقد البنيو -
 .0997/  نار مغةث  الم راع القامت لمّر مة: االف ّارةف  ّر :نقد الحداثة-
 .0991/ 0حمةد لحمدانت  المركز ال قصفت النربت  ط: النقد الروااي وااليديموجيا-
 .0989/ رةكصف إبرا ةـ  دار ال ؤاف ال قصفةة: نقد الشعر ري المنظور الن سي-
 .0989/ مدنصف بف ذرةؿ  من ارات اّحصد الكّصب النرب: النقد واألسموبية-
 .0984/  مو ال ةخ محمد مبد   من ارات مكّبة النواة  بغداد: نهج الببلغة-

 األطاريح الجامعية
خصلػد  ػػور   طراحػة مص  ػّةر  مخطاطػة فػت كمةػػة ا داب : البنىاء ال نىي رىي الروايىىة العربيىة-

 .0996/  صمنة بغداد
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 ػىـ األا ػػت   طراحػػة مص  ػػّةر مخطاطػة فػػت كمةػػة الّربةػػة  صمنػػة : الىىزمن رىىي شىىعر الىىرواد-
 .0985/ بغداد

خصلػػػد  ػػور   طراحػػة دكّػػػارا  مخطاطػػة فػػػت كمةػػة ا داب فػػػت :  صىىص الحيىىىوان جنسىىىاا أدبيىىاا -
 .0999/ ال صمنة الم ّنّرةة

  مخطاطػة فػت  صمنػة بغػداد فصور طه ممر   طراحػة دكّػارا: النثر الصوري ري األدب العربي-
 .0991/ كمةة ا داب

 الدوريات
 .  ةص ةف النّةر(الننااف فت النص األدبت)  58  ص 0994/   مصةسآراق عربية-
ال ػػةرة الذاّةػػة ) 0998  ل ػػنة 2  ع06األردف  م ػػمة ا داب االمغاةػػصت  مػػي: أبحىىاث اليرمىىوك-

 .  فصوز طه ممر(مند الّافةة
 .   صمةة  حمد(ّحمةؿ البنةا  لم ردال)  0978/ 3ع: األ بلم-
 .  مصلؾ المطمبت( لؼ لةمة الةمة بىزة ال مو)  0992/ 2ع: التراث الشعبي-
  (الّّػاؼ فػػت إةػراف القدةمػػة)  0998/ 73اّحػصد الكّػصب النػػرب  دم ػؽ  ع : التىراث العربىىي-

 .نوصد خةصطة: ّر
 (.ال ردةة حداد المتواـ)  0992/ 2ع: الثقارة األجنبية-
 .  محمد انقصر(الّارة الرااوةة االمّمقت)  0992/ 6ع: راسات سيميااية أدبية لسانيةد-
  (الرؤةػػة الّػػافةة فػت ال ػػنر النراقػػت الحػػدةث)  4  م ػػػ0999/ 2ع: مجمىىة جامعىىة القادسىىية-

 .حمزة فصاؿ
  فػػصوز طػػه (الحةػػااف فػػت الحكصةػػة الّػػافةة)  2111/ 48ع: مجمىىة كميىىة ا داب جامعىىة بغىىداد-

 .ممر
 .  قةس كصظـ ال نصبت(حكصةة ّافةة)  26  م ػ0999/ 4ع: المورد-
دالؿ ال مػػصؿ )  ال ػػنة ال صل ػػة االن ػػراف  اّحػػصد  دبػػصً دم ػػؽ 0994/ 276ع: المو ىىف األدبىىي-

 .  راااف ال ل(مقصربة لتكر الحىج

 المراجء األجنبية
-Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Great Britain: oxford 

university) press, 1960. 

-Lexicon universal Encyclopeida, (New York), 11. 
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ABSTRACT 

 

This study is consisted of two levels: theoretical and practical. The first 
one is embodied in defining the study’s method with the formalist, 
constructive method in criticizing story and this method approved 
it’s outstanding presence in the methods of modern criticism in 
analysing story, novel, legends, superstitions and the achievements 
of tale peoples as for the examination of their tale structures on the 
linguistic, narrative and semiotic level, in addition to the lfexibility 
of this method which gives the researcher the opportunity to move 
between his sayings and obtaining the formula which balances the 
modern method mode with the antiquity of the studied theme and it’s 
clear contrasting with the structures of its models which their 
methods depended there up on, as for intellectual, social and 
religious references which the mystical fictional depended there up 
on. The second is the practical level which is devoted to mystical and 
fictional models of prosperous century of the arabic Ages, the 
Abbasside Age which witnessed a great development in the Age’s 
Scientific, intellectual, literary and civilizational nature. The famous 
of these stories are depended and they are classified into two 
classes. 

1)Fictional models divulged in the mystical classification between history 
and sociology’s books and the history of literature and scientific 
encyclopedia. 

2)fictional collections compose acomplete compilation specilalized for 
these models like the bird stories and animals otherwise. 

This study is divided into an apreliminary, three chapters and 
concussion. 

The preliminary discusses the genesis of mystical story as aliterary genre 
depends on the essentails of the story and according to what has 
been defined by the scholars of literary gener. It connects this 
genesis with the concept of mysticism and its development across 
epoches, beginning religious therein and ended philosophical. The 
study of this developmental aspect shows the important side in the 
development of fiction techniques with the development of the levels 
of genesis and originality of mystical story. 

The chapters of the study is presented with theoretical preface discusses 
the sayings of the constructive method in criticizing story and its 
most important directions and the chosen there from for this study 
and the justification of this choice. 

The text of this study has three constructive levels to criticize the story> 

The first defines the components of narrative sturcture and these 
components include three elements: narrative preface, narrator, 
receiver, and the mystical narrated, and it is followed with detailed 
study of the functional aspect of story’s criticism by depending on 
the method of “Brobe” and “Rolan Barth”, thus, the fuctions of 
narration, their forms and significances are defined. Chapter three 
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examines narrations mechanism and its techniques and especially 
the story’s chronological order and the four chronological 
movements and arrangement included in the tale rhythm of the story 
and the characterization of narration’s modes which appeared 
therein to the reader. 

Results 

1)Creating harmony between the western modem methods and the old 
arabic texts- the matter which is considered by the ancestoral 
grammarians as a type of mperfection and despotism by depending 
the consciousness of choice and confirmation from the critical 
theses. 

2)Defining the seperationg line between the two sayings the mystical tale 
and mystical story, and the hypothesis of the study is the 
confirmation of the fictionality of the mystical story by depending the 
sayings of the story’s new criticism. 

3)The mystical story depended on the basic of narrative sturcutre as for 
the basics of narration. The narrator, the receiver and the nature of 
the narrated inspite of the spontaneaous character of narration and 
its remotness from the verbal decoration and expressive invocation. 

4)Mystical story depended on the essentials of story’s functional example 
which beging with the function of outlying and ends with 
glorification or reward, the issue which confirm the fact that the 
mind of man and human affection harmonizes in it’s general 
sturctures inspite of the difference of sex, beliefe and nationalities. 

5)Narration techniques and it’s mode in mystical story are consistent 
with the concepts of mysticism and its ideas which the mystist 
expresses them frankly field saying therein his word. 

6)The study is not possible with out the classification of types of my 
story’s genre according the position of the narrator as for event, 
thus it is classified into three classes subjective, obhective and 
retospective. 

I don’t claim that I mode my final decision in this study but I made my 
affort and I hope that I served the heritage of my immortal Islamic 
doctrie and put it the proper position, that the Arabic fictional 
heritage is not of less value than the fictional achievment in the 
world, thus it can be studied in the light of the modern western 
methods. 

If there is afavour that eneloses the neck of the study and the researcher, 
it is the favour of the superisor. Dr Enad Ghazwan who enriches the 
study with the favours of his scientific graces and avoids the zeal 
which may by prejudice the essence of the scientific research, and I 
ask the Almighty God to lengthen his age to be a candel in the way of 
generations. 

Nahidha Sattar Ubaid 
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