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   ملخص البحث  
يف  ِدّي  ْ السَّ البناء  عىل  الضوء  إلقاء  الدراسة  هذه  هتدف 
مفّصلًة  الداية،  البن  العقبى(  وحسن  )املكافأة  كتاب 
األعامل،  نظام  حيث  من  احلكاية  جانبي  يف  القول 
األساليب،  يف  املتمّثل  واخلطاب  ْخِصيَّات،والفضاء،  والشَّ
والزمن، والتبئري، كام تستهدف الكشف عن مميزات البناء 
ِدّي يف املدونة، وتبّي طواعية الكتب الرتاثيَّة للقراءات  ْ السَّ
استكناه  عىل  القراءات  هذه  ومقدرة  احلديثة،  ة  النقديَّ
ووظائفها.وقد  مجاليَّاهتا  عىل  والوقوف  األدبيَّة  النصوص 
موضوع  ملناسبتها  السدية  املناهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 

الدراسة، كام استفادت من املناهج النقدية احلديثة.
املدونة  بي  وطيدة  عالقة  وجود  الدراسة:  نتائج  وأهم 
حكايات  لنا  أنتجت  املدونة  هذه  وأنَّ  التاريخ،  وبي 
املدونة  وأنَّ  واألدب،  التاريخ  عمق  يف  ترضب  ِدّية  َسْ
بالثراء املعريّف الذي  ِدّي، وتتميَّز كذلك  ْ بالثراء السَّ تتميَّز 
تضمنته قصصها التي تعرض كثرًيا من األحداث التارخيية 
ختلو  تكاد  ال  املدونة  أنَّ  تبيَّ  كام  واالجتامعية،  والسياسية 
ة التي تسع  ِديَّ ْ قصة من قصصها من وجود احلركات السَّ
تشتمل  املدونة  وأنَّ  مه،  وتقدُّ ره  تطوُّ عىل  وتساعد  السد 
واخلارجّي،  والداخيّل،  الصفرّي،  الثالثة:  التبئري  أنامط 
قصص  عىل  الداخيل  ثم  الصفرّي،  التبيئر  غلبة  وتبّي 

املدونة.
الكلامت املفتاحية: 

ِدّي، احلكاية، اخلطاب. ْ البناء السَّ

Abstract
The study aims at shedding light on the narrative 
structure in the book titled ( The Reward and The 
good Sequence) Written by Ibn Aldaih, demon-
strating the two sides of the histoire in items of 
the acts' system, the characters, the setting and 
the discourse which is embodied in techniques, 
chronicle and focalization, it also aims at clari-
fying the advantages of the narrative structure in 
the blog and shows that the traditional books are 
flexible to be a topic for the modern criticizing 
readings and that these readings are able to grasp 
the literary texts and understand its beauties and 
functions.
The study depends on the narrative methods as 
it was sutible to the topic of the study and it also 
benefits from the modern criticizing methods. 
The important results of the study: there's a close 
relation between the blog and history. The blog 
produced a narrative stories which have roots in 
the depth of history and literature, this blog is 
distinguished with narrative richness and char-
acterized by a big amount of knowledge which 
is included in the histoires showed frequently 
in the historical, political and social incident s,it 
also shows that the blog's histoires are barely 
devoid of anisochrony which moves the narra-
tion hastily and help to develop and to improve 
it.The blog includes the three patterns of focal-
ization:The zero focalization,the internal and 
the external ones, it represents the dominance of 
the zero model of focalization,then the internal 
model on the histoires of the blog.
Keywords:
The narrative structure,the histoire,the discourse, 
the book titled (The Reward    and The good Se-
quence) ,Ibn Aldaih.
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مقدمة

احلمــد هلل الــذي خلــق اإلنســان، وعلمــه البيــان، 
والصــالة والســالم عــىل نبيــه حممــد وعــىل آلــه أفضــل 

ــليم. ــم التس ــالة وأت الص
ــم يف  ــأن عظي ــا ش ــة هل ــات الرتاثيَّ ــك يف أن املدون ال ش
ــب  ــن جوان ــب م ــراز جان ــة وإب ــة العربيَّ ــة املكتب خدم
ــن  ــا م ــه بعًض ــي دفتي ــم ب ــذي يض ــرتاث األديب ال ال
ــة. والعمــل عــىل  ــة واحليــاة االجتامعيَّ املالمــح التارخييَّ
هــذه املدونــات مــن األعــامل التــي جيــب عــىل الباحثي 
أال يتخلَّــوا عنهــا وأن يشــاركوا فيهــا، مــن هــذا املنطلق 
أردت مناقشــة املوضــوع مناقشــة جــادة، وأديــر النظــر 
نحــو الــرتاث؛ فوقــع االختيــار عــىل إحــدى املدونــات 
ــا،  ــات منعدًم ــن الدراس ــا م ــي كان حظه ــة الت الرتاثيَّ
وهــي "كتــاب املكافــأة وحســن العقبــى" الذي ألفــه أبو 
جعفــر أمحــد بــن يوســف بــن إبراهيــم، املعــروف بابــن 
ــويف  ــد ســنة 240 هـــ أو نحوهــا، وت ــة، وقــد ول الداي
ســنة 340هـــ، مــن فضــالء أهــل مــر، ولــه بــاع يف 
كثــري مــن العلــوم منهــا: األدب، والطــب، والنجامــة، 
واحلســاب. والــده مــن جلــة كتَّــاب مــر، أخــذ عــن 
أبيــه ولعــه بالكتابــة واحلســاب فقــد كان أحــد وجــوه 
ــن  ــة، حس ــن املجالس ــاء، وكان حس ــاب الفصح الكتَّ
الشــعر. لــه العديــد مــن املؤلفــات منهــا: كتــاب 
ــه  ــرية ابن ــون، وس ــن طول ــد ب ــرية أمح ــأة، وس املكاف
مخارويــه بــن أمحــد بــن طولــون، وســرية هــارون بــن 
ــر  ــون، وخمت ــي طول ــامن بن ــار غل ــش، وأخب أيب اجلي
ــي،  ــار املنجم ــاب أخب ــرة، وكت ــاب الثم ــق، وكت املنط
وإن كان حمقــق كتــاب املكافــأة يرجــح أن كتــاب 
املنجمــي كان لوالــده. )ياقــوت احلمــوي، 1414، 

ــب، 1359هـــ، ص12(. ص560،559، الكات
وقــد "ســاق أمحــد بــن يوســف كتابــه هــذا عــىل 
مدرجــة مــن القــول يف املكافــأة عــىل احلســن والقبيــح، 
ــزع  ــي اجل ــدد ونف ــر والتش ــى يف الص ــن العقب وحس

عــن النفــس، وهــو يف أكثــره يــروى اخلــَر عمــن حدثه 
ــاهده  ــه أو ش ــا لقي ــة م ــه حكاي ــوغ يف عبارت ــه أو يص ب
ــب  ــف، قري ــل التكل ــه قلي ــو يف بيان ــتخرجه وه أو اس
ــه  ــه ذلــك أن ــد عــن الغمــوض. وســهل ل اللفــظ، بعي
ــه يف  ــياقة كالم ــت س ــارع، ...فكان ٌث ب ــدِّ ــه حم بفطرت
كتابتــه َأشــبه منهــا بالكتابــة. وهــو إذا عــرض لغــرض 
ــو يف  ــم ه ــاوٍق، ث ــب وتس ــوح وترتي ــه بوض ــان عن أب
ــب  ــرة، قري ــم الفك ــرأي، حُمْك ــزُل ال ــك ج ــالل ذل خ

ص9،8،7(. 1359هـــ،  ــب،  الَغْور")الكات
ــة،  ــم التارخييَّ ــا القي ــي لن ــبق تتب ــا س ــالل م ــن خ  وم
ــاء  ــي إىل دراســة البن ــة؛ ممــا دفعن ــة هلــذه املدون واألدبيَّ
ِدّي لبعــض حكاياهتــا؛ للكشــف عــن أدبيَّــة تلــك  ْ الــسَّ
ــد  ــوز. وق ــن كن ــه م ــام حتمل ــف ب ــوص، والتعري النص
ــة  ــيميائيات السدي ــسد والس ــائية ال ــن إنش ــذت م اخت
ــتنطاق  ــي الس ــري مع ــت خ ــة، فكان ــا للدراس منهج
ــسد  ــة ال ــت مطاوع ــا أثبت ــام أهن ــة، ك ــات املدون مجالي
ــة  ــك نجاع ــج، وكذل ــن املناه ــوع م ــذا الن ــي هل الرتاث
ــا  ــة، مم ــل والدراس ــة يف التحلي ــة احلديث ــج النقدي املناه
ــراءة  ــا يف ق ــتعي هب ــث أن يس ــىل الباح ــتوجب ع يس

ــه. ــص وتفتيق الن
ــي،  ــي رئيس ــة ومبحث ــث إىل مقدم ــم البح ــد قس وق
األول: احلكايــة ومــا ينــدرج حتتهــا مــن نظــام األعامل، 
ــث  ــز احلدي ــاين: ترك ــاء، والث ــخصيات، والفض والش
ــن،  ــاليب، والزم ــل يف األس ــاب املتمث ــن اخلط ــه ع في

ــج. ــرز النتائ ــا أب ــرت فيه ــة ذك ــم خامت ــري. ث والتبئ

املبحث األول: احلكاية
ــي،  ــل قص ــات األوىل ألي عم ــة اللبن ــّكل احلكاي تش
فهــي املرتكــز الــذي يطــوع الكاتــب اخلطــاب خلدمتــه، 
ــاء  ــب يف البن ــذا اجلان ــة ه ــىل أمهيَّ ــدل ع ــا ي ــذا مم وه
ِدّي، والعالقــة الوطيــدة بــي عنــارصه مــن  ْ الــسَّ
جهــة، وبــي اخلطــاب مــن جهــة أخــرى. وفيــام يــأيت 
ــامل،  ــنظام األع ــة كـ ــارص احلكاي ــم عن ــىل أه ــف ع نق
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ِدّي املتمثــل يف املــكان. ْ ــْخِصيَّات، والفضــاء الــسَّ والشَّ

نظام األعامل:
ــارص،  ــن العن ــة م ــىل جمموع ِدّي ع ْ ــسَّ ــص ال ــوم الن يق
ــج  ــك أن املناه ــص، وال ش ــتوجب التمحي ــي تس الت
ــة  ــرًيا يف خدم ــهاًما كب ــهمت إس ــة أس ــة احلديث النقديَّ
اد ســر أغــوار  ـــقَّ ِدّي، ممــا هّيــأ للنُـّ ْ النــص الــسَّ

ــا. ــة هل ــراءات ال هناي ــم ق ــوص وتقدي النص
ــدة التــي تســتوجب الوقــوف  ومــن بــي العنــارص املعقَّ
ــو  ــامل، فه ــام األع ــة نظ ِديَّ ْ ــة السَّ ــد املعاجل ــا عن عليه
يمثــل "االنتقــال مــن حالــة إىل أخــرى يف قصٍة مــا، وال 
ــة إال بتتابــع األحــداث - واقعــًة كانــت  قــوام للحكاي
أم متخيلــًة - ومــا ينشــأ بينهــا مــن رضوب التسلســل 
ص145(  2010م،  مؤلفــي،  والتَّْكرار.")جمموعــة 
ــع  ــوع الوقائ ــع، أو جمم ــال ووقائ ــلة أفع ــي "سلس وه
التــي تكــون خــط القصــة عــىل مســتوى الفعــل 
ص101(،  1431هـــ،  يــان،  ِدّي")مانفريــد،  ْ السَّ
وهــذا يعكــس قيمتهــا وأمهيتهــا؛ ألنَّ احلــدث كــام يرى 
بــول ريكــور " ليــس جمــرد يشء عابــر، إنــه أكثــر مــن 
جمــرد حــدث وكفــى، بــل هــو يســهم يف جمــرى عمليَّــة 
ــور،  ــا وهنايتها")ريك ــهم يف بدايته ــام يس ــسد، مثل ال

بــول، 1999م، ص41(.
ــه  ــا يرتئي ــب م ــامل بحس ــام األع ــة نظ ــف معاجل  وختتل
ــة، ومــن  الناقــد، وكذلــك بحســب مــا تفرضــه املدون
ــك  ــائي، وكذل ــج اإلنش ــأعمد إىل املنه ــإين س ــا ف هن
ــات  ــه )غريــامس( للكشــف عــن مكنون مــا ذهــب إلي
ــو  ــىل النح ــل ع ــة العم ــتكون منهجيَّ ــذا س ــص؛ ل الن

اآليت:
املقاطع.. 1
ة.. 2 ِديَّ ْ الرامج السَّ

املقاطع:
مركبــة  ِدّيــة  َسْ وحــدة   " هــو  ِدّي  ْ الــسَّ املقطــع 
لتطــور  تتابعهــا  أحــداث ختضــع يف  مــن جممــوع 

ص378(.  2010م،  مؤلفــي،  خمصوص")جمموعــة 
ــات،  ــة أو املقاطــع تتكــون مــن متتالي ِديَّ ْ واجلمــل السَّ
إليــه  ذهــب  مــا  َحَســب  عــىل  التامــة  واملتتاليَّــة 
تــودوروف تتألــف يف الغالــب مــن مخــس مجــل، حيــث 
إن " الفرصــة املثاليَّــة تبــدأ بوضعيَّــة هادئــة جتعلهــا قــوة 
ــراب،  ــة اضط ــك حال ــن ذل ــج م ــة، وينت ــا مضطرب م
ويعــود التــوازن بفضــل قــوة موجهــة وجهــة معاكســة، 
والتــوازن الثــاين شــبيه بالتــوازن األول، ولكنهــام 
ــان  ــة نوع ــد، إذن يف القص ــًدا، يوج ــي أب ــا متامثل ليس
مــن احللقــات: حلقــات تصــف حالــة )تــوازن أو 
اضطــراب( وحلقــات تصــف االنتقــال مــن حالــة إىل 
أخرى")طــودوروف، تزفيطــان، 1990م، ص 69(.

ة: ِديَّ ْ الربامج السَّ
ــتقراء  ــق اس ــن طري ــون ع ــم يك ــن التنظي ــوع م ــي ن ه
ــة بطريقــة منظمــة تســهم يف تفتيقها،  ِديَّ ْ النصــوص السَّ
ــا  ــا هل ــص مؤاتًي ــون الن ــي أن يك ــة ينبغ ــذه الطريق وه

ــي. ــم منطق ــه يف تنظي ــاب أحداث ــى تنس حت
ــد )غريــامس(  ِدّي عن ْ ــارة الرنامــج الــسَّ و" تطلــق عب
عــىل تتابع احلــاالت والتحــوالت التــي ترتابــط انطالًقا 
مــن عالقة بــي ذات معينــة وموضــوع حمدد، ومــا يطرأ 
عليهــا مــن حتــول، فــكل مرحلــة مــن تلــك املراحــل 
هلــا موقعهــا اخلــاص داخــل اخلطاطــة احلكائيَّــة، 
ــتدعي  ــدة تس ــة، كل واح ــة منطقيَّ ــة بطريق ــي مرتب وه
األخــرى، وال يمكــن االنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى 
ــة  ــتحقاقات الرضوريَّ ــذات باالس ــوض ال ــد هن إال بع
املنشــود")الداهي،  اهلــدف  إلدراك  تؤهلهــا  التــي 

حممــد، 2006م، ص12(.

ــل،  ــن الفض ــى ب ــي حيي ــول: "حدثن ــع األول: يق املقط
عــن حييــى بــن نجــه، وكان هــذا الرجــل حســن 
فــرج  بــن  عمــر  إىل  "تــرددت  قــال:  الكتابــة-، 
ــام.  ــن األي ــوم م ــه يف ي ــت علي ــدة، فدخل ــّي م ج خَّ الرُّ
ــوم  ــذا الي ــد اســتتممت يف ه ــاك! ق ــد أنضين ــال: "ق فق
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ــت  ــني. واضطرب ــل َس ــد عم ــع يل بتقلي ــنة"، ووقَّ س
فيــام أحتــاج إىل التجهــز بــه، فلــامَّ مل يبــَق عــيّل إال َنــصُّ 
ْزت ظهــري وثقــيل، ووقفــت عــىل بــاب دار  ركايب، َبــرَّ
أمــري املؤمنــي املنتــر أنتظــر توديــع عمــر واخلــروج 

ص26(.  1359هـــ،  عميل")الكاتــب،  إىل 
ــن  ــى ب ــذات األول)حيي ــع، ال ــذا املقط ــا يف ه ــر لن يظه
ــذات  ــىل ال ــتمرار ع ــرتدد باس ــت ت ــي كان ــه( الت نج
الثانيــة ) عمــر الرخجــي(، فالــذات األوىل كانــت 
قــد   / عنــه  انفصلــت  ثــم   ، باملوضــوع  متصلــة 
أنضينــاك، قــد اســتتمت يف هــذا اليــوم ســنة، غــري أهنــا 
سعــان مــا اتصلــت باملوضــوع )وهــو تقلــد عملهــا 
اجلديــد(، وهنــا تبــدو لنــا الــذات األوىل يف حالــة 
تــوازن ثــم اضطــراب وهــو االنقطــاع عــن املوضــوع، 
ــة  ــذات الثاني ــي أن ال ــرى، يف ح ــرة أخ ــوازن م ــم ت ث

ــوازن. ــة ت كان يف حال

ــه "فرأيــت غلــامن عمــر  املقطــع الثــاين: يبــدأ مــن قول
ــخط  ــل يل: "س ــبب، فقي ــن الس ــألت ع ــلَّلون فس يتس
أمــري املؤمنــي عــىل عمــر!" فِحــْرُت، وِخْفــُت أن 
أرجــع إىل منــزيل فأخــس مجيــع مــا أنفقتــه. فــإين لفــي 
ــه  ــرج، ومع ــن ف ــر ب ــرج عم ــى خ ــرية حت ــك احلَ تل
ــن كل  ــال يل: "أي ــاس، فق ــي العب ــيعة بن ــن ِش ــل م رج
مــن كان معــي؟"، فقلــت "تســلَّلوا للحــادث!"، فقال: 
ل يب هــذا الشــيعي عــىل أن ينفينــي إىل بــالد  " وقــد ُوكِّ
ه يل"، قلــت:"  الــرتك، ومل ُأِعــدَّ شــيًئا وال أجــد مــن ُيعــدُّ
ــا أصحبــك شــكًرا عــىل  ــٌر ُيقلــك، وأن هــذه قبــة وَظْه
ــرض  ــة، وأح ــب القب ــد" فرك ــن التقلي ــلفتني م ــا أس م
الشــيعي قبــة لــه، وركبنــا وأنــا أعادلــه، وانتهــى املســري 
بنــا إىل خرســان. وكنــا ال نفــى مــن بلــدان خراســان 
ــذي  ــد ال ــن البل ــا م ــظ طبًع ــاه أغل ــد إال وجدن إىل بل
ــة  ــا يف هناي ــا قوًم ــارى، فرأين ــا بخ ــى بلغن ــاه، حت فارقن
ــب  ــي رآين أتعج ــال يل - ح ــاع، فق ــظ الطب ــن غل م
منهــم -:"كيــف لــو رأيــت الــرتك وبلداهنــم؟ يقتلــون 

املســتجري هبــم، وُيغــري بعضهــم عــىل بعــض، فيهلــك 
النــازع إليهــم بينهــم"، فــزادين هــذا القــول هتيًبا للســري 
ــكت  ــى، ومتاس ــتغرب من ــا اس ــت م ــم ملك ــه، ث مع
ــرتك، وإين  ــارى إىل أرض ال ــن ُبخ ــري ع ــا الس ــد بن وج
معــه يف القبــة - وهــو حيدثنــي بــيء قــد شــغلني عــن 
تبيُّنــه مــا يقلقنــي مــن ركــوب مــا أقدمــت عليــه مــن 

ص27(.  1359هـــ،  ــب،  اخلطر")الكات
ــراب  ــة االضط ــابق حال ــع الس ــة املقط ــح يف بداي تتض
ــذي  ــر ال ــي، ذات عم ــوازن الذات ــدان ت ــة يف فِْق املتمثل
ــه  ــم علي ــه ُحِك ــلطة؛ ألن ــوع الس ــن موض ــل ع انفص
ــه  ــن نج ــى ب ــيًئا، وذات حيي ــك ش ــد يمل ــي ومل يع بالنف
ــل  ــز للعم ــل التجه ــن أج ــك م ــا يمل ــس م ــذي خ ال
اجلديــد الــذي أســندته الــذات األوىل إليــه، ومل يتصــل 
بــه للســبب اآلنــف الذكــر. ويالحــظ حماولــة للتغيــري 
تتمثــل يف رد فعــل حييــى عندمــا علــم باألمــر، ومل 
م لــه قبتــه واملســري  يــرتك عمــر يذهــب وحــده، بــل قــدَّ
ــذي كان  ــي ال ــراع النف ــن ال ــم م ــىل الرغ ــه ع مع
ــات  ــن العقب ــوف م ــرار، واخل ــذا الق ــراء ه ــه ج يعيش

ــب. والعواق

ــق  ــمعنا حل ــى س ــه: " حت ــن قول ــث: م ــع الثال املقط
الريــد، فتشــوفنا هلــا، وواىف هبــا رســول أمــري املؤمنــي 
ــه ورده  ــا عن ــن الرض ــرضة: م ــره باحل ــام أم ــه ب وكتاب
إىل مرتبتــه؛ ويأمــره فيــه بكشــف مــدن خراســان، 
ــه،  ــتقرت علي ــا اس ــوب م ــىل أص ــا ع ــد عقوده وجتري
ــتتم  ــام اس ــا. فل ــادة فيه ــا والزي ــري هب ــتثارة التوف واس
ــارك  ــال: "ب ــاب إيّل؛ وق ــى الكت ــد اهلل وألق ــه؛ مح قراءت
اهلل لــك يف اخلــالص وهنــأك املزيــد". ورد إىل تأمــل مــا 
ــه أمــري املؤمنــي مــن كشــف عقــود النواحــي"  أمــر ب
ــان  ــع ارهت ــار؛ م ــف دين ــة أل ــزيل بامئ ــت إىل من فانرف
الســلطان")الكاتب،  وإمحــاد  املعاملــي  شــكر 

.)28 ص27،  1359هـــ، 
ة أخــرى لــكل مــن   يف هــذا املقطــع يعــود التــوازن مــرَّ
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

الذاتــي، هــذا التــوازن الــذي ُفِقــد يف املقاطــع الســابقة 
ًة أخــرى. وعــادت الــذات لتتصــل باملوضــوع مــرَّ

ِدّي عىل النحو اآليت: ْ ل الرنامج السَّ ويتشكَّ
ذات عمر متصلة بالسلطة وتكافئ ذات حييى إذن  

٦	  

 لربيد،ا حلق مسعنا حىت: " قوله من: الثالث املقطع
 مبا كتابهو  املؤمنني أمري رسول –ا وواىف هلا، فتشوفنا

 و◊مره ؛مرتبته إىل ورده عنه الرضا من: äحلضرة أمره
 على عقودها وجتريد خراسان، مدن بكشف فيه

 والزÜدة ا– التوفري واستثارة عليه، استقرت ما أصوب
 إّيل؛ لكتابا وألقى هللا محد قراءته؛ استتم فلما. فيها
 ورد. "املزيد وهنأك اخلالص يف لك هللا äرك: "وقال
 عقود كشف  من املؤمنني أمري به أمر ما Òمل إىل

 مع نار؛دي ألف مبائة منزيل إىل فانصرفت" النواحي
(الكاتب، "السلطان وإمحاد املعاملني شكر ار'ان

 .)٢٨، ٢٧هـ، ص١٣٥٩

 نم لكل أخرى مرَّة التوازن يعود املقطع هذا يف 
 لسابقةا املقاطع يف فُِقد الذي التوازن هذا الذاتني،
 .مرًَّة أخرى äملوضوع لتتصل الذات وعادت

 :على النحو اآليت السَّْرِديّ  الربkمج ويتشكَّل

 ذنإ حيىي ذات وتكافئ äلسلطة متصلة عمر ذات
 .السرد بداية يف                 م Ç ذ=  احلالة

 = لعملل وتستعد، املكافأة –ذه ترّحب حيىي ذات

 .السرد بداية يف               م Ç ذ  

 =  السلطة عن تنفصل عمر ذات

 .السرد منتصف يف               م È ذ

 يف                م È ذ=  املكافأة ختسر حيىي ذات
 .السرد منتصف

 =  أخرى مرة للسلطة تعود عمر ذات

 .السرد Œاية يف                م Ç ذ

 = وزÜدة املكافأة على حتصل حيىي ذات

 .السرد Œاية يف               م Ç ذ 

لى النحو السري فهي ع جوفيما يتعلق بعناصر الرب†م
 اآليت:

 نمل املسؤول مكافأة يف تتمثل عمر لذات :اإليعاز
 حب يف ثلتتمف حيىي ذات يف أما وإخالص، جبدٍّ  يعمل

 نم واخلوف والشدة، الرخاء يف ومالزمته املسؤول
 .اخلسارة

 .حيىي على وفضله عمر منصب :الكفاءة

 ذلك بعد وَّلحت سلبيıا، مث السرد بداية يف كان  :اإلجناز
 . إجيايب إجناز إىل

 .äملوضوع الذات اتصال :اجلزاء

 الءجب اتضح نظرة فاحصة للقصص السابقة وبعد
 وجد قدو  مضامينها، يف حتملها اليت اهلادفة الرسائل

 مرورًا سلسلالت من يتضح الذي السَّْرِديّ  الرتابط فيها
 بدأت أŒاا كم  مث النهاية، فالوسط، äلبداية،

 وقد. سردال من الغاية وهي بنتيجة وختمت äستهالل
 ونةاملد قصص السَّْرِديَّة والربامج املقاطع خدمت

 .أغوارها وسرب قراء'ا يف وأسهمت

 :الشَّْخِصيَّات

 سردال يف املهّمة العناصر من الشَّْخِصيَّات تعد
 ونبدَسْرِدّي  نصٍّ  تصور ميكن ال"فـ القصصي؛
"فهي  ،)٤٥ص، هـ١٤٢٨، اجلديع، خالد("شخوص

م، ٢٠١٠جمموعة مؤلفني، ."(العمود الفقري للحكاية
 اللغة ألنّ  ؛َسْرِديّ  عمل كل  حمور هي"و  )٢٧٠ص
 بواسطتها، إال يقوم ال واحلوار –ا، إال توجد ال

 ال قصّ ال وعمليَّة بل بتحركها، إال ينجز ال واحلدث
 يف ورهد عن السارد هلا ختلى إذا لساŒا على إال تتم

٦	  

 لربيد،ا حلق مسعنا حىت: " قوله من: الثالث املقطع
 مبا كتابهو  املؤمنني أمري رسول –ا وواىف هلا، فتشوفنا

 و◊مره ؛مرتبته إىل ورده عنه الرضا من: äحلضرة أمره
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 ورد. "املزيد وهنأك اخلالص يف لك هللا äرك: "وقال
 عقود كشف  من املؤمنني أمري به أمر ما Òمل إىل

 مع نار؛دي ألف مبائة منزيل إىل فانصرفت" النواحي
(الكاتب، "السلطان وإمحاد املعاملني شكر ار'ان

 .)٢٨، ٢٧هـ، ص١٣٥٩

 نم لكل أخرى مرَّة التوازن يعود املقطع هذا يف 
 لسابقةا املقاطع يف فُِقد الذي التوازن هذا الذاتني،
 .مرًَّة أخرى äملوضوع لتتصل الذات وعادت

 :على النحو اآليت السَّْرِديّ  الربkمج ويتشكَّل

 ذنإ حيىي ذات وتكافئ äلسلطة متصلة عمر ذات
 .السرد بداية يف                 م Ç ذ=  احلالة

 = لعملل وتستعد، املكافأة –ذه ترّحب حيىي ذات

 .السرد بداية يف               م Ç ذ  

 =  السلطة عن تنفصل عمر ذات

 .السرد منتصف يف               م È ذ

 يف                م È ذ=  املكافأة ختسر حيىي ذات
 .السرد منتصف

 =  أخرى مرة للسلطة تعود عمر ذات

 .السرد Œاية يف                م Ç ذ

 = وزÜدة املكافأة على حتصل حيىي ذات

 .السرد Œاية يف               م Ç ذ 

لى النحو السري فهي ع جوفيما يتعلق بعناصر الرب†م
 اآليت:

 نمل املسؤول مكافأة يف تتمثل عمر لذات :اإليعاز
 حب يف ثلتتمف حيىي ذات يف أما وإخالص، جبدٍّ  يعمل

 نم واخلوف والشدة، الرخاء يف ومالزمته املسؤول
 .اخلسارة

 .حيىي على وفضله عمر منصب :الكفاءة

 ذلك بعد وَّلحت سلبيıا، مث السرد بداية يف كان  :اإلجناز
 . إجيايب إجناز إىل

 .äملوضوع الذات اتصال :اجلزاء

 الءجب اتضح نظرة فاحصة للقصص السابقة وبعد
 وجد قدو  مضامينها، يف حتملها اليت اهلادفة الرسائل

 مرورًا سلسلالت من يتضح الذي السَّْرِديّ  الرتابط فيها
 بدأت أŒاا كم  مث النهاية، فالوسط، äلبداية،

 وقد. سردال من الغاية وهي بنتيجة وختمت äستهالل
 ونةاملد قصص السَّْرِديَّة والربامج املقاطع خدمت

 .أغوارها وسرب قراء'ا يف وأسهمت

 :الشَّْخِصيَّات

 سردال يف املهّمة العناصر من الشَّْخِصيَّات تعد
 ونبدَسْرِدّي  نصٍّ  تصور ميكن ال"فـ القصصي؛
"فهي  ،)٤٥ص، هـ١٤٢٨، اجلديع، خالد("شخوص

م، ٢٠١٠جمموعة مؤلفني، ."(العمود الفقري للحكاية
 اللغة ألنّ  ؛َسْرِديّ  عمل كل  حمور هي"و  )٢٧٠ص
 بواسطتها، إال يقوم ال واحلوار –ا، إال توجد ال

 ال قصّ ال وعمليَّة بل بتحركها، إال ينجز ال واحلدث
	٦ يف ورهد عن السارد هلا ختلى إذا لساŒا على إال تتم  

 لربيد،ا حلق مسعنا حىت: " قوله من: الثالث املقطع
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ذات حييى ترّحب هبذه املكافأة، وتستعد للعمل =

ذات عمر تنفصل عن السلطة =

منتصف السد.
ذات عمر تعود للسلطة مرة أخرى = 

ذات حييى حتصل عىل املكافأة وزيادة =

ــىل  ــي ع ــسي فه ــج ال ــارص الرنام ــق بعن ــام يتعل وفي
النحــو اآليت:

اإليعــاز: لــذات عمــر تتمثــل يف مكافــأة املســؤول ملــن 
ــل  ــى فتتمث ــا يف ذات حيي ــالص، أم ــدٍّ وإخ ــل بج يعم
يف حــب املســؤول ومالزمتــه يف الرخــاء والشــدة، 

ــارة. ــن اخلس ــوف م واخل

الكفاءة: منصب عمر وفضله عىل حييى.

ل بعــد  اإلنجــاز: كان يف بدايــة الــسد ســلبيًّا، ثــم حتــوَّ
ذلــك إىل إنجــاز إجيــايب. 

اجلزاء: اتصال الذات باملوضوع.

وبعــد نظــرة فاحصــة للقصــص الســابقة اتضــح 
ــة التــي حتملهــا يف مضامينهــا،  بجــالء الرســائل اهلادف

ِدّي الــذي يتضــح مــن  ْ وقــد وجــد فيهــا الرتابــط الــسَّ
ــة،  ــم النهاي ــط، ث ــة، فالوس ــروًرا بالبداي ــل م التسلس
ــي  ــة وه ــت بنتيج ــتهالل وختم ــدأت باس ــا ب ــام أهن ك
ــة مــن الــسد. وقــد خدمــت املقاطــع والرامــج  الغاي
ــة قصــص املدونــة وأســهمت يف قراءهتــا وســر  ِديَّ ْ السَّ

ــا. أغواره

ْخِصيَّات: الشَّ
ــسد  ــة يف ال ــارص املهّم ــن العن ــْخِصيَّات م ــد الشَّ تع
ــدون  ِدّي ب ــصٍّ َسْ ــور ن ــن تص ــي؛ فـــ"ال يمك القص
ص45(،  1428هـــ،  خالــد،  شــخوص")اجلديع، 
"فهــي العمــود الفقــري للحكاية.")جمموعــة مؤلفــي، 
ِدّي؛  ــل َسْ ــور كل عم ــي حم 2010م، ص270( و "ه
ألّن اللغــة ال توجــد إال هبــا، واحلــوار ال يقــوم إال 
بواســطتها، واحلــدث ال ينجــز إال بتحركهــا، بــل 
ــا  ــىل هل ــاهنا إذا خت ــىل لس ــم إال ع ــّص ال تت ــة الق وعمليَّ
ــم،  ــح، إبراهي ــن صال ــك") اب ــن دوره يف ذل ــارد ع الس

وابــن صالــح، هنــد، 2009م، ص50(. 
وبعــد نظــرة فاحصــة ملــا ذهــب إليــه )غريــامس( أراين 
ــْخِصيَّات  ــة َش ــخصيَّة لدراس ــول الش ــوره ح ــع تص أتب

احلكايــة حمــل الدراســة مــن خــالل اآليت:

ــْخِصيَّات: وهي َشــْخِصيَّات رئيســة وأخرى  أنــواع الشَّ
ــة، والعوامــل: وهــو مصطلــح اقرتحــه غريــامس  ثانويَّ
ــْخِصيَّات وتشــخيصها ليــس  يقــوم عــىل "وصــف الشَّ
ــه،  ــا تعمل ــر إىل م ــل بالنظ ــه، ب ــي علي ــا ه ــب م بحَس
ــد،  ــي، حمم ــميتها بالعوامل")الداه ــبب تس ــذا س وه

ص36(.  2009م، 
وتقــوم دعائــم النمــوذج العامــيل عنــد )غريــامس( عىل 
ــة أزواج، كل زوجــي  ســتة عوامــل موزعــة عــىل ثالث
ــراد،2001م،  ــام )بنك ــط بينه ــة ترب ــدان يف عالق يتح

ــو اآليت: ــىل النح ــي ع ص95( وه

ــوع:  ــذات باملوض ــط ال ــي ترب ــة: الت ــة الرغب 1. عالق
الــذات )الفاعــل(                   املوضــوع .
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

ــل  ــل باملرَس ــط املرِس ــي ترب ــل: الت ــة التواص 2. عالق
إليــه: املرِســل )الدافــع(                   املرَســل إليــه 

)املســتفيد(.

املســاعد  بــي  تربــط  التــي  الــراع:  عالقــة   .3
املعــارض.  = املســاعد  واملعــارض: 

ــْخِصيَّات وعواملهــا  وفيــام يــأيت نقــف عــىل أنــواع الشَّ
يف قصــة: )أيب مصلــح واملحبــوس(: "حدثنــي موســى 
بــن مصلــح املعــروف بــأيب مصلــح - وكان هــذا 
ــد كان  ــون- أن أمح ــن طول ــد ب ــد أمح ــات عن ــن الثق م
يراعــى أمــر املحبــوس حتــى يمــي لــه حــول، فــإذا 
ــن  ــت م ا:" إذا بين ــول يل سًّ ــره. وكان يق ــازه مل يذك ج
ــإين  ــتأمرين؛ ف ــه واس ــهل علي ــاحة فس ــراءة س ــل ب رج
ــن  ــال موســى ب ــه". ق اســتعمل التشــدد للــرضورة إلي
مصلــح:" وكان يف احلبــس رجــل قــد زاد عــىل ســنتي 
ــره؛  ــن أم ــيًئا م ــألنا ش ــه؛ ال يس ــا إىل اهلل برغبت منقطًع
ــرضع إىل  ــبيح والت ــالة والتس ــىل الص ــبُّ ع ــو ُيِك وه
اهلل، فقلــت لــه يوًمــا: " النــاس يضطربــون يف أمورهــم؛ 
ــت  ــم؛ وأن ــة إىل ذوي عناياهت قع ــالق الرُّ ــألوين إط ويس
ــي  ــرًيا. وَرّق قلب اين خ ــزَّ ــم؟"، فج ــن مجلته ــارج ع خ
عليــه وَكــُر يف نفــي حملُّــه، فخلــوت بــه وقلــت 
لــه: "لــو اســتجزُت إطالقــك بغــري إذن لفعلــُت؛ 
ــرف  ــا أع ــال: "واهلل م ــرك". فق ــتعن يب يف أم ــن اس لك
ــذا  ــج - وكان ه ــب اخللي ــرَي أيب طال ــد غ ــذا البل يف ه
ــر -  ــون بم ــن طول ــد ب ــي أمح ــوىل رشطت ــل يت الرج
ــم؛  ــن يفه ــع م ــالة م ا؛ أو برس ــه سًّ ــُت إلي ــو وصل ول
ــي يف  ــه: "واهلل آلت ــت ل ــري" فقل ــهيل أم ــوُت تس لرج
ا  ــك سًّ ــا ُأطلق ــي. أن ــىل نف ــه ع ــر ب ــا ُأخطِ ــرك م أم
ــي  ــرب عن ــك ال هت ــة أن ج ــامن حُمرَّ ــي بأي ــىل أن توثقن ع
ــْن  ــة َم ــدك بمنزل ــت عن ــال: "إذا كن ــُرين"، فق وال خُتِْف
ــاي". فوافقتــه  ُيشــكُّ فيــه؛ فــال حاجــة يل بإخراجــك إيَّ
- مــن غــري يمــي ارهتنــت هبــا - عــىل أن يقيــم ثالثــة 
ــه عــىل أن يصــرَي  أيــام، فأطلقتــه ليلــة اجلمعــة، وفارقُت

إىّل ليلــَة االثنــي، فلــام كان َســَحُر يــوم الســبت، وافــاين 
كــام فتحــت بــاب الســجن، فلــام دخــل ســجد ومحــد 
اهلل، وقــال يل: بعثــت إىل أيب طالــب اخلليــِج امــرأًة مــن 
ــف يف  ــألته أن يلط ــي، وس ــه إطالق ــت عن ــا وطوي أهلن
ــع  ــى ترج ــرأة حت ــف امل ــك، وخلَّ ــد بذل ــري فوع أم
إيلَّ باجلــواب. وركــب إىل األمــري عشــيَّة اجلمعــة، 
فأقــام إىل قريــب مــن الَعَتَمــة، ثــم انرفــت إيلَّ املــرأة 
فقالــت: "واىف أبــو طالــب األمــري وهــو مغمــوم، فقــال 
ــاًل  ــي رج ــد أذكرتن ــال: "واهلل لق ــه فق ــه في يل: "كلمت
ــري  ــل أن يص ــدم إىل رج ــم تق ــة!"، ث ــاج إىل ُعُقوب حيت
ــه إيّل أن  بــك إليــه عنــد جلوســه يف يــوم الســبت، ووجَّ
ــم  ــي مل أتكل ــرك، فليتن ــل يف أم ــز وج ــع إىل اهلل ع أرج
فيــك!". فَســِحْرت -مــع مــا تيقنتــه مــن أمــرى- خوًفا 
أن يأتيــك رســوله فــال جيــدين، فيلحقــك مكــروه منــه. 
ورأيــُت ُكلَّ مــا ُيوِعــدين بــه أســهل عــىلَّ مــن أن ُأخفــر 
ــى  ــار حت ــل النه ــام ترجَّ ". ف ــرك يفَّ ــك يب، وتقدي ظنّ
ــد  ــدار -وق ــرضُت ال ــى. وح ــلمه من ــُل فتس واىف الرج
ــاص  ــي اخل ــه ب ــون، وجملس ــن طول ــد ب ــرضه أمح أح
ــر.  ــه يف الثغ ــالب علي ــه باإلج َت ــام رآه بكَّ ــام- فل والع
ــه  ــه، ولقيــه بالرأفــة، بضــدِّ مــا ِخْفُت فاعتــذر ُبعــذر َقبَِل
ــدي إىل  ــواين عن ــِر إخ ــن آَث ــكان م ــه. ف ــه، وأطلق علي
قــت األيــام بينــي وبينــه" )الكاتــب، 1359هـــ،  أن فرَّ

 .)11  ،10 ص9، 

ْخِصيَّات الرئيسة "الذات": الشَّ
موسى بن مصلح.. 1
املحبوس.. 2

ة: ْخِصيَّات الثانويَّ الشَّ
أمحد بن طولون.. 1
أبو طالب اخلليج.. 2
املرأة التي بعثها املسجون.. 3

ْخِصيَّات: سامت الشَّ
موســى بــن مصلــح: مــن الثقــات عنــد أمحــد بــن . 1
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

طولــون، رحيــم.
املحبوس: الصالح، التقوى، حفظ الوعد.. 2
أمحد بن طولون: أمري، حكيم.. 3
ــن . 4 ــد ب ــي أمح ــوىل رشطت ــج: يت ــب اخللي ــو طال أب

ــر. ــون يف م طول
املرأة: من أهل املحبوس. . 5

ــة يف قصــة " أيب مصلــح  أمــا مــا يتعلــق األدوار العامليَّ

 )11  ،10 ص9،  1359هـــ،  واملحبوس")الكاتــب، 
ــو اآليت: ــىل النح ــي ع فه

الذات: )موسى بن مصلح(.
املرِسل: الرأفة باملحبوس.

املرَسل إليه: املحبوس.
املساعد: مكانة موسى بن مصلح.

املعارض: خوفه من أمحد بن طولون.

بينام تكون الرتسيمة العامليَّة لذات املحبوس عىل النحو اآليت:
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

ــتطاعت  ــابقة اس ــة الس ــن خــالل األدوار العامليَّ وم
خــالص  وهــو  املوضــوع،  إىل  تصــل  أن  الــذات 
املحبــوس مــن الســجن، وبذلــك حصــل اجلــزاء 

املنشــود.
ــأة"،  ــاب املكاف ــص "كت ــر يف قص ــان النظ ــد إمع وبع
تتصــل  القصــص  تلــك  َشــْخِصيَّات  أن  يالحــظ 
ــور  ــو املح ــل ه ــد البط ــا، ويع ــااًل وثيًق ــخ اتص بالتاري
األســاس الــذي تــدور حولــه القصــص، كــام أّن 
ــي  ــال، والت ــد ردود األفع ــىل رص ــب ع ــامم منص االهت
ــن  ــة م ــي الغاي ــاب فه ــوان الكت ــن عن ــا م ــح جليًّ تتض

ــص. ــك القص ــد تل رص

الفضاء:
ينبغــي أوال حتديــد املقصــود بالفضــاء هنــا؛ حتــى 
ال تظهــر إشــكاالت املصطلــح ومــا جيــر خلفــه، 
ــرك  ــذي يتح ــرايف "ال ــاء اجلغ ــو الفض ــا ه ــد هن فالقص
فيــه األبطــال، أو يفــرتض أهنــم يتحركــون فيــه" 

ص62(. محيــد،1991م،  )احلمــداين، 
ــا كتــاب "املكافــأة" والفضــاء اجلغــرايف فإنــه مل يبعــد  أمَّ
ــة القديمــة التــي  ِديَّ ْ كثــرًيا مــن مشــاهبة املدونــات السَّ
ال توغــل يف رســمه، وال تبالــغ يف بطولتــه فتذكــره 
لوظائــف مــن أمههــا اإلهيــام بواقعيَّــة األحــداث إال مــا 
كان مــن املدونــات التــي تتخــذ مــن املــكان بطولتهــا.
املــكان  املدونــة  هــذه  أمكنــة  عــىل  غلــب  وقــد 
ــة  ــك قص ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــي(، وم املرجعي)التارخي
ــم يمــِض  ــه" يقــول" ... فل ــد القــسي وديوانيان "خال
ــا  ــر متولًي ــن عم ــف ب ــراق يوس ــى وَرَد الع ــوٌل حت ح
لعملــه فحبســه يف ُحجــرة مــن ديوانه")الكاتــب، 
1359هـــ، ص3(. ففــي هــذه القصــة ذكــر ملــكان عام 
ــد  ــوان خال ــو دي ــاص وه ــكان خ ــراق، وم ــو الع وه
القــسي، وكلهــا أماكــن تارخييَّــة، فديــوان خالــد 

ــه. ــروف يف زمان ــسي مع الق
وقصــة "ابــن أســباط واخلنــاق" يقــول: "حدثنــي عّمى 

ــد اهلل  ــا عب ــرُت أب ــال: " انتظ ــم، ق ــن إبراهي ــحاق ب إس
الواســطي - كاتــب أمحــد بــن طولــون - يف داره، 
ــَل  ــون. فأوص ــن طول ــد ب ــد أمح ــن عن ــع م ــى رج حت
ــاب َثَبــَت مــن وقــف بالبــاب، فــرأى  إليــه بعــُض احلُجَّ
ــه:  ــل ل ــه. فقي ــأل عن ــباط فس ــن أس ــامعيل ب ــه إس في
ــذا  ــال: "إنَّ ه ــرف". فق ــاًل وان ــاب طوي ــف بالب "وق
الرجــل ممــن َعَمــر هــذه املنزلــة مــدة طويلــة، ولســت 
ــه، ومــن اجلميــل أن أركــب  ــه حلاجــة ل أشــك أن جميئ
ــم  ــه". ث ــا حمبت ــغ فيه ــه، وأبل ــُه حوائج ــه فأْقَتِضَي إلي
ــن  ــامعيل ب ــا دار إس ــى دخلن ــه، حت ــب وست مع رك
أســباط – وهــي التــي ملكهــا الّشــرُي بعــده – فرأينــا داًرا 
عاريــة مــن الســتوِر والُفــُرش، وتأملنــا مــن فيهــا مــن 
احلََشــم عــىل حــال ســيئة. فاســتقبله إســامعيل بالشــكر 
والدعــاء لــه، فقــال لــه الواســطي: "إنــه ال فــرق بينــك 
الســاعَة عنــدي يف املرتبــة التــي كنــَت فيها")الكاتــب، 

ص12(.  1359هـ، 
لقــد كان لذكــر املــكان يف القصــة الســابقة أمهيَّــة 
بــارزة يف تتــايل األحــداث وانساهبــا، فمــكان وقــوف 
ــفت  ــال داره كش ــك ح ــباط، وكذل ــن أس ــامعيل اب إس
للواســطي عــن حالــه، بــل املــكان األول هــو الدافــع 
ملــا جــاء بعــده مــن أحــداث، وهنــا ال يمكــن جتاهــل 
ــة.  ــذه القص ــه يف ه ــام ب ــذي ق ــدور ال ــكان، أو ال امل
ــة يف زماهنــا. ــة معروف ــة الســابقة كّلهــا تارخييَّ واألمكن
وقــد ورد املــكان التارخيــي أيًضــا يف قصــة "ابــن 
نصــري والــوراق" يقــول: "وّدعــت إســحاق بــن نصــري 
ــرج إيلَّ  ــداذ، فأخ ــايت إىل بغ ــض َخَرَج ــادّي يف بع الِعَب
ثالثــة آالف دينــار وقــال: "إذا دخلــت بغــداد، فادفــع 
ألــف دينــار إىل ثعلــب، وألــف دينــار إىل املــرد، ورص 
ل ُدّكاٍن للوراقــي، فإنك  إىل قــر وضــاٍح فانظــر إىل أوَّ
ــاخ،  ــد ش ــا - ق ــا أو ميًت ــا - إن كان حيًّ ــد صاحَبه جت
ــرُأ  ــري يق ــن نص ــحاق ب ــه: "إس ــل ل ــه وق ــس إلي فاجل
ــدك  ــذي كان يقص ــالم ال ــو الغ ــالم: وه ــك الس علي
ــب،  ــن دار الرومّيي...")الكات ــاًل م ــيَّة - راج كل عش
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

1359هـــ، ص16،17(. 
كذلــك قصــة "املؤلــف وعــراب مــن القيســيَّة" يقــول: 
"وملــا اســتفحل أمــر بــن اخلليــج، انحــاز عنــه جيــش 
منهــم،  الُفســطاط  وخــال  ة  اإلســكندريَّ إىل  مــر 
النواحــي،  واضطربــت  أهنــاس،  بمدينــة  وكنــت 
الفســطاط")الكاتب،  ُمشــاهدة  إىل  واحتجــت 

ص16،17(. 1359هـــ، 
فالقصــص الســابقة حــوت جمموعــة األماكــن التارخييَّة 
املعروفــة آنــذاك، ليســت تلــك القصــص فحســب بــل 
أغلــب القصــص اهتــم الســارد فيهــا بذكــر األمكنــة، 
ــا  ــف أبرزه ــن الوظائ ــة م ــة جمموع ــهمت يف تأدي فأس

اإلهيــام بواقعيــة القصــص.

املبحث الثاين: اخلطاب
ِدّي،  ــل َسْ ــوي يف أي عم ــزء احلي ــاب اجل ــد اخلط يع
فمــن خاللــه يركــز املتلقــي عــىل اللغــة ومــا حتمــل مــن 
ــد  ــَغ هبــا هــذا العمــل، وعالقتهــا بالعدي أســاليب ِصْي
مــن الســياقات التــي حُتمــل هبــا النصــوص، ويف ذلــك 
ــا  ــي يوليه ــرية الت ــة الكب ــىل األمهيَّ ــة ع ــة واضح دالل
ِدّي، الــذي يتمثل يف أســاليب  ْ الكاتــب للخطــاب الــسَّ
اخلطــاب، والزمــن، والتبئــري، وفيــام يــأيت نفصــل 

ــا. ــول فيه الق

الصيغة: 
تعــد الصيغــة مــن أهــم عنــارص اجلــذب التــي حيــاول 
ــري  ــي والتأث ــتاملة املتلق ــل اس ــن أج ــا م ــرواة جتويده ال
فيــه؛ لذلــك اهتــم الــرواة هبــا وتباينــت طــرق الروايــة 

واألســاليب التــي يســتعملوهنا.
ــة  ِديَّ ْ ــة السَّ ــاة الصيغ ــارد مراع ــىل الس ــب ع ــذا جي ل
ــر؛ إذ  ــن آخ ــاًل م ــز عم ــا يمي ــي م ــا، فه ــامم هب واالهت
إن "كل عمــل أديب -حكائيًّــا كان أم غــرَي حكائــّي- 
ــك  ــا، تل ــٍو م ــىل نح ــه ع ــكيله بصياغت ــي يف تش ره
ــه  ــح كينونت ــدال مفاتي ــال ج ــه ب ــي متنح ــة الت الصياغ
ــا ليكــون  ــة، ال بــل هــي التــي تؤّهــل عمــاًل أدبيًّ األدبيَّ

ص132(.  2005م،  داود،  عشــتار  كذلك")حممــد، 
ــة التــي  ِديَّ ْ وفيــام يــأيت نقــف عــىل األســاليب السَّ

املدونــة. وردت يف 

أوال: السد.
ــه أســلوب مــن  ــا ال يضاهي ال شــك يف أنَّ للــسد حظًّ
األســاليب يف احلكايــات الرتاثيَّــة، فهــو املهيمــن عليها، 
وقــد قــال ذلــك الدكتــور حممــد القــايض: إنَّ أســلوب 
التمثيــل )الــسد( هــو املدخــل الرئيــس ملعظــم أخبــار 

الرتاث)القــايض، حممــد، 1998م، ص388(. 
ــدث أو  ــرض حل ــسد "ع ــت أنَّ ال ــريار جين ــرى ج وي
ــرض  ــة، ع ــة أو خياليَّ ــداث، حقيقيَّ ــن األح ــة م ملتوالي
لغــة  بواســطة  خاصــة  وبصفــة  اللغــة،  بواســطة 

ص71(. 1992م،  جــريار،  مكتوبة")جنيــت، 
ــة عــىل قصــص "كتــاب  ِديَّ ْ وتــكاد تســيطر الصيغــة السَّ
املكافــأة"، وفيــام يــأيت أدرج بعــض األمثلــة عــىل ذلــك 
ــول:  ــف" يق ــليامن واملؤل ــن س ــد ب ــة "حمم ــا: قص منه
ــب،  ــة املْذه ــوٌز مجيل ــا عج ــاب عجائَزن ــت تنت "وكان
ــأم حممــد، فيجتمعــن عــىل  ضعيفــة احلــال - ُتعــَرف ب
ــل  ــام دخ ــا. فل ــا بكفايته ــت أخصه ــة، وكن كل صاحل
حممــد بــن ســليامن مــَر، َنــَزَل يف ظاهرها، واســتْدعى 
الطُّولونيَّــة،  أســباب  مــن  الواحــد  بعــد  الواحــد 
ــي  ــة، فراعن ــم اإلخاف ــوِط وعظ ــه بالس ــتصفى مال فاس
ــس يف  ــإين جلال ــُفه، ف ــي َعْس ــُت أن يلحقن ــره، وخْف أم
ــة  ــا خائــف، حتــى دخلــت جاريَّ ــام وأن يــوم مــن األي
واهلل  فظننُتهــا  عــىّل،  فســلمت  العجــوز،  أم حممــد 
دهُتا،...")الكاتــب، 1359هـــ،  ــا عوَّ تقتــى بعــَض م
ص50،51(. يالحــظ يف املقطــع الســابق تتــايل الصيــغ 
ــاب،  ــل يف )تنت ــراوي، وتتمث ــان ال ــىل لس ــة ع ِديَّ ْ السَّ
جيتمعــن، أخصهــا، دخــل، نزل، اســتدعى، اســتصفى، 
راعنــي، خفــت، دخلــت، ســلمت، ظننتهــا( وغريهــا 
ــو  ــة، وه ــي وردت يف القص ــة الت ِديَّ ْ ــال السَّ ــن األفع م
بذلــك حيقــق مجلــة مــن الوظائــف، منهــا: نقــل 
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

ــداث  ــك األح ــة تل ــي ملعرف ــارة املتلق ــداث، وإث األح
ــر. ــن مصائ ــا م ــب عليه ــا ترت ــة وم املتعاقب

ــسد  ــرض ال ــة حي ــذه املدون ــن ه ــر م ــع آخ ويف موض
يف قصــة "ابــن نصــري والــوراق" يقــول: "وّدعــت 
ــى إىل  ــض َخَرَجات ــادّي يف بع ــري الِعَب ــن نص ــحاق ب إس
بغــداد، فأخــرج إيلَّ ثالثــة آالف دينــار وقــال: "إذا 
دخلــت بغــداد، فادفــع ألــف دينــار إىل ثعلــب، وألــف 
ل  دينــار إىل املــرد، ورص إىل قــر وضــاٍح فانظــر إىل أوَّ
ُدّكاٍن للوراقــي، فإنــك جتــد صاحَبهــا - إن كان حيًّــا أو 
ــا - قــد شــاخ، فاجلــس إليــه وقــل لــه: "إســحاق  ميًت
الغــالم  الســالم: وهــو  يقــرُأ عليــك  بــن نصــري 
الــذي...، قــال يل أمحــد بــن وليــد: فلــام دخلــُت 
بغــداد - ودفعــت األلفــي دينــار إىل ثعلــب واملــرد -، 

ص16،17(.  1359هـــ،  )الكاتــب،  مضيــت..." 
ــا، وقــد  ففــي القصــة الســابقة يبــدو فعــل الــسد جليًّ
ــة مناوبــة مــن قبــل الــراوي  ِديَّ ْ ُنقلــت لنــا األفعــال السَّ
والشــخصيَّة التــي أســند إليهــا الــراوي احلديــث، 
ــة يف اآليت: )وّدعــت، أخــرج،  ِديَّ ْ وتتمثــل األفعــال السَّ
ــُت،  ــل، دخل ــس، ق ــر، اجل ــع، رص، انظ ــت، ادف دخل
ــت  ــى، جلس ــُت، أف ــت، رأي ــت، ألفي ــت، مضي دفع
إليــه، وســألته عــن حالــه(. ونجــد الــراوي يف القصــة 
ــداث  ــة األح ــي بواقعي ــاع املتلق ــاول إقن ــابقة حي الس
التــي وردت فيهــا، ويعمــل جاهــدا عــىل إبقــاء ذهــن 

ــداث. ــك األح ــة تل ــدودا ملتابع ــي مش املتلق
ــة نجــد أنَّ الســارد يركــز  وبعــد تتبــع الــسد يف املدون
ــسد  ــن ال ــد هيم ــغ، فق ــن الصي ــوع م ــذا الن ــىل ه ع
عــىل معظــم قصــص املدونــة، كــام أن الســارد يضطلــع 
ــة ويغلــب عليهــا، ولكنــه مــع ذلــك  ِديَّ ْ ــة السَّ بالعمليَّ
ــْخِصيَّات فيهــا عــن طريــق إســناد احلديــث  يــرك الشَّ

إليهــا.

ثانًيا: احلوار. 
األحــداث  سد  عــن  الــراوي  يتخــىل  عندمــا 

ــْخِصيَّات  للشَّ ــة  ِديَّ ْ السَّ العمليَّــة  ويــوكل 
احلضــور  عــىل  فـ"يعمــل  احلــوار،  لنــا  يــرز 
ويتيــح  ــْخِصيَّات،  للشَّ والنفــّي  الذهنــّي 
عــن  التعبــري  ــة  وحريَّ الــكالم،  فرصــة  هلــا 
ص92(. الرحيم،1427هـــ،  عبــد  نفســها")كردي، 
واحلــوار يف اصطــالح اإلنشــائيي هــو: أن حيكــي 
بينهــا،  أو وقــع  ــْخِصيَّات،  الشَّ قالتــه  الســارد مــا 
واضًعــا كالمهــا يف موضــوع سده، فقــد ُيعيــد إنتاجــه 
ــْخِصيَّات يف الواقــع، وهنــا  حرفيًّــا، كــام صــدر مــن الشَّ
اًفا،  ــفَّ ــسد ش ــح ال ــخصيَّة، ويصب ــام الش ــي أم ينمح
ــه  ــه بخطاب ــام يدجم ــاًم حين ــر تعتي ــارد أكث ــون الس أو يك
1989م،  وآخــرون،  جــريار،  اخلاص)جينيــت، 

.)106 ص
ويقــوم احلــوار بوظائــف متعــددة "كاإلهيــام بالواقــع، 
ــْخِصيَّات،  والوصــف، واإلخبــار، ورســم مالمــح الشَّ
ــة، واإلســهام يف بنــاء احلكايــة  ودفــع احلركــة القصصيَّ
بالتمهيــد ألحداثهــا، أو باالرتــداد إىل مــا مــى منهــا 
ممــا تعمــد الــراوي إســقاطه، أو باإلشــارة ســلًفا إىل مــا 
الــسد بعد")جمموعــة مؤلفــي، 2010م،  يبلغــه  مل 

ص159(.
يضــاف إىل الوظائــف الســابقة مــا ذكــره الدكتــور 
ــه  ــه وآليات ــوار خلفيات ــه )احل ــومة يف كتاب ــادق قس الص
وقضايــاه( فكانــت عــىل النحــو اآليت: وظيفــة التطوير، 
ــل،  ــة التأوي ــر، ووظيف ــار، والتصوي ــاز، واإلخب واإليع
واالســتبطان. )قســومة، الصــادق،2009م، ص65 - 

.)68
ولعــيل أذكــر هنــا بعــض القصــص التــي توضــح لنــا 
ــة،  ــا الدراس ــي تتناوهل ــة الت ــوار يف املدون ــور احل حض
الغــوري  حممــد  قصــة  القصــص:  تلــك  ومــن 
ــذا  ــري ه ــك غ ــا أمل ــه: "واهلل م ــت ل ــص "... فقل ول
ــك  ــن بيت ــال: "وأي ــدك!"، فق ــه يل عن ــس، فارفع الكي
ــد"،  ــن ولي ــاس ب ــُت: "يف دور العب ــطاط؟"، فقل بالفس
ــوري"،  ــد الغ ــت: "حمم ــمك؟"، فقل ــا اس ــال: "م فق
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

عــىل  جلالــس  لشــأنك"..."وإين  "امــِض  فقــال: 
ــى  درجــة املســجد بــي املغــرب وعشــاء اآلخــرة، حت
ــزل  ــا من ــال يل: "هاهن ــف يب، فق ــد وق ــاًل ق ــُت رج رأي
ــا  ــو!"، وال واهلل! م ــا ه ــت: "أن ــوري؟"، قل ــد الغ حمم
ــه كان  ــاَل، ألن ــه امل ــذي أعطيت ــل ال ــُت إىل الرج اهتدي
عنــدي أول مــال ذاهــب، فقــال يل: "َعنَّْيَتنــي"، وأخرج 
ــت  م ــَديت، وتطعَّ ــيلَّ ِج ــُردَّت ع ــه إيّل، ف ــس فدفع الكي

.)118 ص117،  1359هـــ،  احلياة...")الكاتــب، 
ــة  ــع العمليَّ ــهم يف تتاب ــابقة أس ــة الس ــوار يف القص احل
ــن  ــب م ــف جوان ــه كش ــام أن ــا، ك ــة وإثرائه ِديَّ ْ السَّ
ــح  بــل وضَّ ليــس هــذا فحســب،  ــْخِصيَّات،  الشَّ
ــخص  ــص إىل ش ــول الل ــل يف حت ــة تتمث ــة عجيب مفارق
أهلهــا،  إىل  األمانــات  ويــرد  املــال،  حيفــظ  أمــي 
ــي  ــة الت ــكان واهليئ ــل امل ــن تفاصي ــف ع ــه كش ــام أن ك
يف  فالســارد  ــْخِصيَّات.  الشَّ بعــض  عليهــا  كانــت 
ــسد  ــلم ال ــو يس ــرًيا، فه ــد كث ــابقة مل يبتع ــة الس القص
ــذا،  ــرى، وهك ــارة أخ ــتلمه ت ــارة ويس ــْخِصيَّات ت للشَّ
ــا.  ــي صيغه ــزاوج ب ــة ت ِديَّ ْ ــة السَّ ــل العمليَّ ــا جع مم
فاحلــوار هنــا هنــض بوظيفــة يمكــن أن تتجــىل يف 
ــخصيات.  ــح الش ــم مالم ــار ورس ــف واإلخب الوص

.)159 ص  2010م،  مؤلفــي،  )جمموعــة 
ومــن القصــص أيًضــا قصــة "رجــل مــن صنائــع 
الرجــل  فــكان   ..." يقــول:  األمويــي واملنصــور" 
ــك  ــظ ذل ــره، فأْحف ــن ذك ــاٍر م ــد كل ج ــم عن يرتحَّ
ــدّو  ــىل ع ــم ع ــم ترتحَّ ــع: "ك ــه الربي ــال ل ــا، فق مجاعتن
أمــري املؤمنــي؟"، فقــال الرجــل للربيــع: "جملــُس 
ــْكر  ــس بُش ــقُّ املجال ــده اهلل - أح ــي - أيَّ ــري املؤمن أم
املحِســن، وجمــازاة الـــُمْجِمل، وهلشــام يف ُعنُقــي ِقــالَدٌة 
ال َينِْزعهــا إال غاســيل"، فقــال لــه املنصــور: "ومــا هــذه 
ــن  ــاين ع ــه، وأغن ــدين يف حيات ــال: "قلَّ ــالدة؟". ق الِق
ــنت  ــور: "أحس ــه املنص ــال ل ــه!"، فق ــَد وفات ــريه بع غ
بــارك اهلل عليــك! وبحســن املكافــأِة ُتْســَتَحث الصنائُع، 
ــَوارف"، ثــم أدخلــه يف خاصته")الكاتــب،  وتزكــو الَع

1359هـــ، ص66(.
ــْخِصيَّات  احلــوار يف القصــة الســابقة حيمــل ســامت الشَّ
وأفكارهــا، ليــس ذلــك فحســب بــل ســار باألحــداث 
ــة متوقفــة عــىل احلــوار الــذي  ورســم هنايتهــا، فالنهاي
ــة  ــلَّم العمليَّ ــارد س ــور، فالس ــل واملنص ــي الرج دار ب

ــْخِصيَّات وســارت هبــا حتــى النهايــة. ــة للشَّ ِديَّ ْ السَّ
ومــن خــالل تتبــع قصــص املدونــة يالحــظ أن احلــوار 
مل يكــن صيغــة طارئــة عــىل القصــص، وإنــام كان 
ــة  ِديَّ ْ ــة السَّ ــتكامل العمليَّ ــارًكا يف اس ــا مش ــا هل مالزًم
ــه  ــىل أن ــه ع ــر إلي ــكاره أو النظ ــن إن ــتكاماًل ال يمك اس

ــة. فضل

ثالًثا: الوصف.
ــة داخــل اخلطــاب، فيأخــذ كل  ِديَّ ْ تتآلــف الصيــغ السَّ
ــف  ــارد والوظائ ــرة الس ــىل نظ ــاًء ع ــاره بن ــر مس عن
ــكل  ــك يف أن ل ــة، وال ش ــن كل صيغ ــا م ــي يرومه الت
ــرى. ــة األخ ــة الصيغ ــن أمهيَّ ــل م ــة ال تقل ــة أمهيَّ صيغ
والقصــة تتكــون مــن "روايــة أعــامل عــن طريــق 
احلــوار،  طريــق  عــن  أقــوال  ونقــل  الــسد، 
ومتثيــل أشــياء وأماكــن وَشــْخِصيَّات عــن طريــق 
ص297(. )1431هـــ،  يــان،  الوصف")مانفريــد، 
ِدّي بعــدة وظائــف،  ْ وينهــض الوصــف يف النــص الــسَّ
ــة،  ِديَّ ْ ــة، والسَّ ــة، والتمثيليَّ ــة، والتعبرييَّ منهــا: التعليميَّ
ــي  ــف ه ــذه الوظائ ــة، ه ــة، واإلبداعيَّ واإليديولوجيَّ
ِدّي)جمموعــة  ْ التــي تتحكــم يف مواطنــه مــن النــص السَّ

ــي، 2010م، ص472(. مؤلف
مل يكــن الوصــف يتصــف بقلــة احلضــور يف هــذه 
املدونــة )كتــاب املكافــأة وحســن العقبــى( فقــد شــارك 
ــة وآزرهــا، وهــذا مــا ســيأيت تبيانــه  ِديَّ ْ ــة السَّ يف العمليَّ

ــة: ــص اآلتي ــالل القص ــن خ م
ــف،  ــا الوص ــدى فيه ــي وردت تب ــص الت ــن القص م
قصــة "ابــن الزنــق والقاســم بــن شــعبة" يقــول: "كان 
وابِّ - يعرف  ــس يف الــدَّ بنحــو دار العنقــود شــيخ يتنخَّ
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

ــه يف  ــا، ورأيت ــر أكابره ــق بم ــد حل ــق - ق ــن الزن باب
أيــام أمحــد بــن طولــون قــد علــت ســنُّه، وَضعــف عــن 
ــروح،  ــُف ال ــٍت - خفي ــن أخ ــه اب ــرف. وكان ل الت
ــس يف الــدواب  مقبــوُل الصــورِة، ُحْلــو األلفــاظ، يتنخَّ
- فخــف عــىل قلــب القاســم بــن شــعبة. ... فانــرف 
ابــن أخــت ابــن الزنــق مــن عنــد القاســم وقــد خلــع 
ــب،  م")الكات ــة ُمَلحَّ ــا ُجّب ــن حتته ــّز م ــة َخ اع ــه ُدرَّ علي

ص18(. 1359هـ، 
ــو  ــىل النح ــابقة ع ــة الس ــواردة يف القص ــاف ال فاألوص

اآليت:

"ابن طولون وابن أخته والقاسم بن شعبة"
اعة: )خز/ حتتها جبة(. الُدرَّ

ابن الزنق: )علت سنُّه/ ضعف عن الترف( 
القاسم بن شعبة: من أكابر أصحاب ابن طولون.

ــول  ــروح/ مقب ــف ال ــق: )خفي ــن الزن ــت اب ــن أخ اب
ــدواب(. ــس يف ال ــاظ/ يتنخ ــو األلف ــورة/ ُحْل الص

ــة  ــف نمطيَّ ــابقة فكث ــة الس ــف يف القص ــر الوص توات
ــم  ــْخِصيَّات، فريس ــه الشَّ ــم ب ــا تتس ــي م ــهد، وب املش
ــام  ــة ب ــا عالق ــل هل ــي تفاصي ــة، ويب ــورة الوصفيَّ الص
ســيأيت مــن أحــداث، فهــي نــوع مــن التمهيــد ملــا يــأيت 

ــا. بعده
وقــد يــأيت الوصــف يف أول القصــة فيكــون باعًثــا عــىل 
القــص ومشــارًكا يف اســتاملة املتلّقــي، مــن ذلــك قصــة 
"تاجــر وزوجتــه" يقــول " ... رأيــت بــي يديــه ابنــي 
ــام،  ــري إليه ــل بنظ ــام رآين أقب ــة، فل ــة النظاف ــه يف هناي ل
ــه:  ــت ل ــت، وقل ــا"، ففعل ــب أن تعوذمه ــال يل: "أح ق
"اســتجدت األمَّ فحُســَن َنْســُلك!"، فقال: "مــا بالبرة 
منها")الكاتــب،  إيّل  أحــبُّ  ُأّمهــام، وال  مــن  أقبــُح 
1359هـــ، ص58(. هــذه املفارقــة العجيبــة التــي أدىل 
هبــا الســارد ومحلهــا يف صيغــة الوصــف، كانــت ســبًبا 

ــة وإثرائهــا. ِديَّ ْ ــة السَّ يف اســتمرار العمليَّ
لقــد ُأخرجــت املدونــة مــن قبــل ســارد اهتــّم باملزاوجة 

ــه  ــىل الوج ــة ع ــدم القص ــة؛ لتق ِديَّ ْ ــغ السَّ ــي الصي ب
ــذي  ــتوى ال ــىل املس ــارد، وع ــا الس ــه هل ــذي يرتضي ال
ــن  ــف يف املواط ــتعمل الوص ــي، فاس ــه املتلق ــح ب يطم
التــي خيدمهــا، كذلــك احلــوار والــسد، فقــد اســتخدم 
كالًّ منهــام يف املوضــع الــذي يضمــن لــه تأديــة الوظيفــة 

املنوطــة بــه.

الزمن:
عندمــا نتحــدث عــن الزمــن فنحــن نتحــدث عــن يشء 
ــا  ــطي( حريتن ــف )أوغس ــد وص ــوس، وق ــري حمس غ
مــن الزمــن بقوله:"مــا الزمــن إذن؟ يســأل أوغســطي: 
ــرط أن ال  ــو؟ ب ــا ه ــدة م ــة جي ــرف معرف ــي ألع إنن
يســألني أحــد عنــه، لكــن لــو ســألني أحــد مــا هــو؟ 
بــول،  الرتبكت")ريكــور،  أفــسه  أن  وحاولــت 

2006م،6/1(.
د ال حمســوس،  فـ"الزمــن مظهــر نفــّي ال مــاّدّي، وجمــرَّ
ــه  ــلط علي ــا يتس ــالل م ــن خ ــه م ــي ب ــد الوع ويتجسَّ
بتأثــريه اخلفــّي غــري الظاهــر، ال مــن خــالل مظهــره يف 
د؛  حــّد ذاتــه، فهــو وعــي خفــّي؛ لكنــه متســّلط، وجمــرَّ
ــدة" )مرتــاض، عبــد  لكنــه يتمظهــر يف األشــياء املجسَّ

ــك، 1998م، ص201(. املل
بأنــه:  ــة  ِديَّ ْ السَّ املصطلحــات  معجــم  ويعّرفــه 
الرتتيــب  السعــة،  الزمنيَّــة:  العالقــات  "جممــوع 
ــداث  ــف، واألح ــي املواق ــة ب ــخ القائم ــي، ...إل الزمن
ــروّي،  ــاب امل ــة، واخلط ــي القص ــا ب ــة، وسده املرويَّ
ص198(. 2003م،  جريالــد،  واملسد")برنــس، 
ــذي  ــوي ال ــدوره احلي ــز ب ــن يتمي ــك يف أنَّ الزم وال ش
ة،  االســتمراريَّ صفــة  ــة  ِديَّ ْ السَّ العمليَّــة  ُيكِســب 
ــدرس  ــف ي ــو: كي ــا ه ــا هن ــذي يواجهن ــؤال ال والس

ــن؟ الزم
ــة(  ــاب احلكاي ــه )خط ــت يف كتاب ــدم جــريار جيني ق
ــاب  ــن يف اخلط ــة الزم ــول دراس ــورة ح ــة متط دراس
ــي،  ــن احلك ــة وزم ــن القص ــي زم ــن ناحيَت ِدّي م ْ ــسَّ ال
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ــة،  ِديَّ ْ ــات السَّ ــب، والسع ــص يف الرتتي ــي تتلخ والت
ــا. ــا هن ــئ عليه ــا نتك ــر. ولعلن والتوات

أواًل: الرتتيب:
ــه  ــف عن ــي خيتل ــن احلك ــداث يف زم ــب األح إن ترتي
ــن  ــى م ــو بمعن ــاب ه ــن اخلط ــة، فـ"زم ــن القص يف زم
ــو  ــة ه ــن القص ــي أن زم ــي، يف ح ــن خط ــاين زم املع
زمــن متعــّدد األبعــاد. ففــي القصــة يمكــن ألحــداث 
ــزم  ــاب مل ــن اخلط ــد، لك ــري يف آن واح ــرية أن جت كث
ــد  ــا بع ــد منه ــأيت الواح ــا لي ــا متتالًي ــا ترتيًب ــأن يرّتبه ب
ــديّس  ــكل هن ــقاط ش ــق بإس ــر يتعل ــر، وكأن األم اآلخ
ــأيت رضورة  ــا ت ــن هن ــتقيم؛ م ــط مس ــىل خ ــد ع معقَّ
إيقــاف التتــايل الطبيعــي لألحــداث، حتــى إن أراد 
ــل يف  ــا حيص ــري أن م ــرب، غ ــن ق ــه ع ــف اتباع املؤل
ــوع  ــاول الرج ــف ال حي ــو أنَّ املؤل ــان ه ــب األحي أغل
إىل هــذا التتــايل "الطبيعــي" لكونــه يســتخدم التحريــف 
تــودوروف،  مجاليَّة")تزفيطــان،  ألغــراض  الزمــاين 

ص55(. د.ت، 
هــذا التحريــف الزمنــي يوّلــد املفارقــات الزمنيَّــة 

واالســتباقات. االســرتجاعات  يف  املتمثلــة 

1.االسرتجاع:
هــو أحــد أطــراف املفارقــة الزمنيَّــة، يتخــىلَّ فيــه 
ــرة  ــود بالذاك ــسد األول ليع ــتوى ال ــن مس ــراوي ع ال
ــا يف  ــه فريوهي ــض أحداث ــتعيد بع ــاٍض يس ــن م إىل زم

زمــن متأخر)قاســم، ســيزا، 2004م، ص58(. 
ــة  ــة القصصيَّ ــراء اللحظ ــرتجاعات "إلث ــأيت االس وت
بــكل مــا قــد يكــون ســابًقا عليها")عــيل، هيثــم 
بــي  "للمقارنــة  أو  ص64(،  2008م،  احلــاج، 
وضعيتــي؛ كأن يقـــارن الســارد بي وضعـــيَّة البطــــل 
احلــــاليَّة، ووضعـيـتـــه يف بدايــة احلكاية")املرزوقــي، 
ســمري، وشــاكر، مجيــل، د.ت، ص83(، "أو تـغـيـــري 
دلـالـــات بعــض األحــداث، أو تفســريها تفســرًيا 
جديًدا")املــوايف، نــارص، 2003م، ص155(، أو "ملء 

الفجــوات التــي خيلفهــا الــسد وراءه")بحــراوي، 
ص122(.  2009م،  حســن، 

وتنقسم االسرتجاعات إىل:

أ. اسرتجاع داخيّل:
بدايــة  أو  الروايــة،  "منطلــق  إىل  العــودة  أي 
ص60(. 1997م،  جــريار،  احلكاية")جينيــت، 

ب.  اسرتجاع خارجّي:
هــذا النــوع مــن االســرتجاع يعــود فيــه الــراوي 
إىل األحــداث والوقائــع التــي حدثــت قبــل نقطــة 
2004م،  مهــا،  تلك)القــراوي،  االنطــالق 

. )1 9 5 ص

ج. اسرتجاع مزجّي:
ــالق،  ــة االنط ــىل نقط ــابقة ع ــة س ــودة إىل نقط أي "الع
ــا حتــى تتجــاوز وصــواًل إىل  ولكنهــا تســتمر تصاعديًّ
النقطــة التــي توقــف عندهــا الــسد" )املــوايف، نــارص، 

ص155(. 2003م، 

2. االستباق: 
ــة تقــوم عــىل أن ُيــروى حــدث  ِدّي هــو "كّل حركــة َسْ
ــريار، 1997م،  ــت، ج ــر مقدًما")جيني ــق أو ُيْذَك الح
"يدفــع  االســتباقات  مــن  النــوع  وهــذا  ص51(. 
ــم  ــاؤل؛ )ث ــب وتس ــار، وترق ــة انتظ ــارئ إىل حال الق
مــاذا(، و)مــاذا حــدث(" )القــراوي، مهــا، 2004م، 

ص212(.

أنواعه:
ــا الداخليَّــة فتتمثــل  اســتباقات داخليَّــة وخارجيَّــة. فأمَّ
عنهــا  يكشــف  أوليَّــة،  إشــارات  أو  "أحــداث  يف 
الراوي ليـمـّهـــد حلــــدث سيــــأيت الحــــًقا، وبنــاًء 
ــة اســتباق  ــه ُيعــد احلــــدث أو اإلشــــــارة بمنزل علي
متـــــهيـــــدي للــحــــدث اآليت يف السد")جينيــت، 

ص213(.  1997م،  جــريار، 
ــلة  ــن "سلس ــة ع ــا رصاح ــن فيه ــة فيعل ــا اخلارجيَّ وأم
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وقــت  يف  الــسد  سيشــهدها  التــي  األحــداث 
ص137(.  2009م،  حســن،  الحق")بحــراوي، 
وإذا حاولــت الكشــف عــن االســرتجاع واالســتباق يف 

بعــض قصــص املدونــة جتدهــا عــىل النحــو اآليت:
يقــول:  بــن ملــول وابــن متيــم"  "هــارون  قصــة 
ٍت  ــتِغالَّ ــا وُمس ــااًل مجًّ ــه م ــُت من ــى وِرث ــات أب ــا م "مل
ــي  ــار، ويمنعن ــىل ِزيِّ التجَّ ين ع ــُرُ ــًة - وكان َيْق نفيس
إىل  فعَمــدُت   - اهليئــة  يف  ف  َ والــسَّ ق  التَخــرُّ مــن 
أثــواب َويْشٍ َســِعيِدّي كانــت يف املتاجــر التــي خلفهــا 
ــم  ــن متي ــم ب ــن إبراهي ــحق ب ــا إس ــدي... ووافان وال
ــك  ــُد ُيْتَمتِ ــد سين ُبْع ــال: "لق ــي فق ــًدا، فتأملن ُمْفتق
ــب، 1359هـــ، ص20(. ــك ..." )الكات ــُن ِزيِّ وُحْس
ــر  ــي يظه ــتباق ضمن ــة باس ــذه القص ــراوي ه ــدأ ال يب
طبيعــة التغيــري الــذي ســيطرأ عــىل شــخصيَّة هــارون 
ــا. ثــم عــاد  ابــن متيــم بعــد أن ورث مــن أبيــه مــااًل مجًّ
واســرتجع مــا كان عليــه مــن احلــال الســيئة يف اللُّبــس 
املتاجــر  كان يف  ومــا  املعيشــة،  ــع يف  التوسُّ وعــدم 
ــا  ــد مل ــراوي يمّه ــا كأن ال ــة، وهن ــواع األقمش ــن أن م
ســيحدث مــن تغــري يف اللبــاس وغــريه. ويكمــن 
االســرتجاع أيًضــا يف قــول إســحق بــن إبراهيــم: "لقــد 
سين ُبْعــُد ُيْتَمتِــك" ويف هــذه العبــارة اســرتجاع حلالــة 

ــارون. ــها ه ــي عاش ــم الت اليت
ــوراق"  ــري وال ــن نص ــة "اب ــا قص ــص أيًض ــن القص وم
ُدّكاٍن  ل  أوَّ إىل  فانظــر  وضــاٍح  قــر  إىل  رص   ...
للوراقــي، فإنــك جتــد صاحَبهــا - إن كان حيًّــا أو 
ــا - قــد شــاخ، فاجلــس إليــه وقــل لــه: "إســحاق  ميًت
بــن نصــري يقــرُأ عليــك الســالم: وهــو الغــالم الــذي 
كان يقصــدك كل عشــيَّة - راجــاًل مــن دار الرومّيــي - 
بدرعــة وعاممــة ونعــل رقيقــة، فيســتعري منــك الكتــاب 
بعــد الكتــاب، فــإذا اقتضيتــه ِكــَراَء مــا نســخ منــه قــال: 
ــي يف  ــتقرت معرفت ــإذا اس ــع". ف ن ــيّل إىل الصُّ ــر ع "اص
ــه:  ــار وقلــت ل ــه هــذه األلــف الدين نفســه دفعــَت إلي
"هــذه ثمــرة صــرك عــيّل". قــال أمحــد بــن وليــد: فلــام 

ــب  ــار إىل ثعل ــي دين ــت األلف ــداد - ودفع ــُت بغ دخل
واملــرد -، مضيــت إىل قــر وضــاح، فألفيــت الــدكان 
التــي وصــف يل قفــًرا ليــس فيــه كتــاب، ورأيــُت فيهــا 
ــألة إىل  ــا إىل املس ــم خرجن ــه ... ث ــذي وصف ــيخ ال الش
ــال:  ــري، فق ــن ُنَص ــحاق ب ــَرُ إس ــا َخ ــياَء كان فيه أش
"قــد كان جييُئنــي مــن داِر الروميــي غــالم - فأســمح 
ــحاق"،  ــه: "إس ــال ل ــخة - يق ــد النُس ــخة بع ــه بالنُّْس ل
ُت  وكان يِعــدين يف كّل يشء يأُخــُذه إىل الصنــع، وُأْخــِرْ
ــب، 1359هـــ،  ــْر..." )الكات ــي ِم ــع بنواح ــه وق أن

ص16،17(.
القصــة حتــوي اســرتجاعات وبعــض  أّن  يالحــظ 
االســتباقات، تتمثــل أوىل تلــك االســرتجاعات عندمــا
وصــف دكان أحــد الوراقــي، ويقطعهــا اســتباق 
لوصــف ذلــك الــوراق أنــه قــد شــاخ، ثــم يسرتســل 
ــدر  ــد ص ــوراق، وق ــك ال ــع ذل ــه م ــرتجاع قصت يف اس
ــم  ــري، ث ــن نص ــن اب ــتباق م ــرتجاع واالس ــذا االس ه
ــا  ــرتجع م ــد ليس ــن ولي ــد اب ــك دور أمح ــد ذل ــأيت بع ي
ــذي  ــكان ال ــل إىل امل ــا وص ــري عندم ــن نص ــه اب ــه ل قال
وصــف لــه، فقــد وجــد ذلــك الــدكان قفــًرا ليــس فيــه 
ــن نصــري،  ــوراق لقصــة اب ــاب، وكــذا اســرتجاع ال كت
ــر  ــا ُأخ ــتباق عندم ــب باالس ــم الرتتي ــم خت ــن ث وم

ــري. ــن نص ــود اب ــكان وج ــن م ــن ع ــذ زم ــوراق من ال

ثانًيا: املدة:
ــسد،  ــع ال ــة أو تسي ــا السع ــق عليه ــا يطل ــي م وه
ــة  ــن احلكاي ــريف زم ــة ط ــىل "مقارن ــتها ع ــوم دراس وتق
احليــاة، وزمــن  واألحــداث كــام جتــري عــادة يف 
ــالح،  ــل، ص ــتغرقه يف النص")فض ــذي تس ــا ال قّصه

.)18 2000م،ص
األربعــة  ويقســم )جينيــت( األشــكال األساســيَّة 
ــت  ــدرج حت ــي تن ــّميها والت ــام يس ــة ك ِديَّ ْ ــة السَّ للحرك
املــدة إىل طرفــي متناقضــي، وطرفــي وســيطي، 
فاملتناقضــان مهــا احلــذف والوقفــة الوصفيَّــة، أمــا 
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ــواري  ــهد احل ــالن يف املش ــيطان فيتمث ــان الوس الطرف
1997م،  جــريار،  )جينيــت،  واملجمل)اخلالصــة( 

.)109 -108 ص

1.  احلذف أو اإلضامر: 
"ويشــكل اإلضــامر أسع حركــة سديــة عــىل اإلطالق 
ــن  ــة م ــرتة زمني ــىل ف ــسد ع ــز ال ــل يف قف ــو يتمث إذ ه
ــاب"  ــود يف اخلط ــا وج ــون هل ــث ال يك ــة بحي احلكاي

)جمموعــة مؤلفــي، 2010م، ص30(.

املجمل أو اخلالصة:
ــرت  ــا ج ُض أهن ــرَتَ ــع ُيْف ــداث ووقائ ــي "سد أح ه
يف  واختزهلــا  ســاعات،  أو  أشــهر  أو  ســنوات  يف 
صفحــات أو أســطر أو كلــامت قليلــة، بــدون التعــرض 
ص76(. 1991م،  محيــد،  للتفاصيل")احلمــداين، 

والســارد يســتطيع مــن خــالل اخلالصــة التخلــص من 
احلشــو الــذي يبطــئ حركــة الــسد، وتتجــىل وظائفهــا 
ــداث  ــاوز األح ــكك، وجت ــن التف ــسد م ــة ال يف محاي
ــْخِصيَّات  ــة، وتقديم االســرتجاع، والســامح للشَّ الثانويَّ
ــراوي،  ــورة موجزة)الق ــور بص ــر بالظه ــي مل ُتْذَك الت

ــا، 2004م، ص225(. مه

2. الوقفة الوصفيَّة، أو االسرتاحة:
ويــراد هبــا "التوقــف احلاصــل مــن جــراء املــرور 
مــن سد األحــداث إىل الوصــف؛ أي الــذي ينتــج 
ــة  ــه ديموم ــي تطابق ــص القص ــن الن ــع م ــه مقط من
يــان،  احلكاية"")مانفريــد،  نطــاق  عــىل  صفــر 

1431هـــ،ص90(. (

3. املشهد:
يقصــد بــه "املقطــع احلــوارّي الــذي يــأيت يف كثــري مــن 
الروايــات يف تضاعيــف السد")احلمــداين، محيــد، 
ــتواء  ــهد بـ"اس ــن املش ــرف زم 1991م، ص78(. ويع
زمــن اخلطــاب، وزمــن احلكاية")القــايض، حممــد، 

ص59(. 2003م، 

ــن  ــت مواط ــي تضمن ــص الت ــودة إىل القص ــد الع وعن
ــة  ِديَّ ْ ــات السَّ ــان السع ــرتجاع؛ لبي ــتباق واالس االس
التــي حوهتــا تلــك القصــص، والبدايــة بقصــة "هارون 
بــن ملــول وابــن متيــم" يقــول: "ملــا مــات أبــى وِرثــُت 
ين  ــُرُ ــًة - وكان َيْق ٍت نفيس ــتِغالَّ ــا وُمس ــااًل مجًّ ــه م من
ف يف  َ ق والــسَّ ــار، ويمنعنــي مــن التَخــرُّ عــىل ِزيِّ التجَّ
ــة - فعَمــدُت إىل أثــواب َويْشٍ َســِعيِدي كانــت يف  اهليئ
املتاجــر التــي خلفهــا والــدي ... ثــم واىف مجاعــة مــن 
ــٌد  ــيّل واح ــر ع ــا أنك ــو اهلل م ــه، ف ــوان أيب وأصفيائ إخ
ــام كان  ــاليف. فل ــن زي أس ــه م ــت إلي ــا خرج ــم م منه
ــن  ــحاق ب ــول إس ــاين رس ــوم، واف ــك الي ــي ذل يف ع
متيــم: "عنــدي مــن ال حتتشــمه، فتؤنــس مجاعتنــا 
ــك!".  ــن زي ــوم حس ــي الي ــد أعجبن ــورك؟ فق بحض
فــزدت يف اخِللعــة وركبــت، فلــام دخلــُت إليــه مل أفقــد 
ــطت  ــام توس ــدي. فل ــوان وال ــن إخ ــًدا م ــده أح عن
إســحاق:  يب  وصــاح  الغلــامن،  ابتــدرين  الصحــن 
ــرتحت! وال  ــَى واس ــاك َم ــل أنَّ أب ــا جاه ــم ي "تتوه
ــم  ــاء بأسه ــؤالء اآلب ــك ه ــف ل ــاك خلَّ ــُم أّن أب تعل
ــفعون  ــة، وال يش ــم العقوب ــأ بألي ــن اخلط ــك ع يردُّون
ــه  ــِرقُّ عن ــوك َي ــا كان أب ــم م ــن َعظي ــك م يف مصلحت
فيــك؟" ثــم بطحــت يف وســط الــدار، فصحــُت هبــم:" 
وال أَتْيــَت بمثــل هــذا الفعــل!". ورُضبــُت رَضًبــا 
ًحــا، ومل ُترفــع املِْقَرعــة عنــي حتــى َحلفــت هلــم أال  ُمرِّ
أزيــد عــىل َمْعــِرض والــدي واقتصــاده، فأقمــت عــىل 
ــب،  ــه إىل أن تويف")الكات ــا زال عن ــوم" وم ــذا إىل الي ه

ص21-20(. 1359هـــ، 
ــو اآليت:  ــىل النح ــة ع ــات الزمنيَّ ــدت السع ــد وج وق
احلــذف يف بدايــة القصــة، فلــم يبــي املــدة التــي تلــت 
ــم  ــل فل ــم أمج ــن ث ــم؟ وم ــد ك ــده، وبع ــوت وال م
يوّضــح املســتغالت النفســيَّة التــي ورثهــا، وكذلــك مل 
ــف كان؟  ــش يف أي يشء كان، وكي ــق العي ــل ضي يفّص
ث عــن  ــة عندمــا حتــدَّ وأعقــب ذلــك بالوقفــة الوصفيَّ
ــل  ــم جيم ــر، ث ــا يف املتاج ــي وجده ــاب الت ــواع الثي أن
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مــرة أخــرى عندمــا كان يصــف موقــف أصدقــاء 
والــده حينــام شــاهدوه أول مــرة. ثــم تــأيت بعــد ذلــك 
ــة  ــف لطبيع ــم وص ــواري، ث ــهد احل ــة، فاملش اخلالص
ــاه الغــالم، ثــم خالصــة ينهــي هبــا  الــرضب الــذي تلقَّ

ــث. احلدي
نصــري  "ابــن  قصــة  مــع  احلــال  وهكــذا 
 )18  ،17 ص16،  1359هـــ،  والوراق")الكاتــب، 
التــي ُذِكــرت ســابًقا، فقــد وجــد فيهــا احلــذف، 
ــة، ومل تقــف السعــات  ــة الوصفيَّ واخلالصــة، والوقف
ــة عنــد هاتــي القصتــي، فــال تــكاد قصــة مــن  ِديَّ ْ السَّ

قصــص املدونــة ختلــو منهــا. 

التبئري: 
ــة  ــت لرؤي ــة خضع ــي وردت يف املدون ــات الت احلكاي
أبــًدا  نكــون  "يف األدب ال  الســارد/الراوي؛ ألننــا 
بــإزاء أحــداث، أو وقائــع خــام، وإنــام بــإزاء أحــداث 
ــان،  ــودوروف، تزفيط ــو معي")ط ــىل نح ــا ع ــدم لن تق
1990م، ص51(. فالقصــص التــي وصلــت للقــارئ 
مل تصــل إال مــن خــالل وســيط، هــو الراوي)القــايض، 

حممــد، 2003م، ص60(.
"الــذي يضطلــع بالــسد، وحيــدد  والــراوي هــو 
والكيفيَّــة  الكميَّــة  املقاييــس  ويضبــط  نظامــه، 
ــد،  ــوى أو املغامرة"")مانفري ــراد املحت ــتعملة يف إي املس

ص247(. )1431هـــ،  يــان، 
رؤيــة  عــىل  ينطبــق  أن  بــد  "ال  فالــراوي 
ص116(،  1990م،  اهلل،  عبــد  خاصة")إبراهيــم، 
ــن  ــل، ال يمك ــد متكام ــة كل واح ــراوي والرؤي و"ال
فصــل أحدمهــا عــن اآلخر"")إبراهيــم، عبــد اهلل، 

ص117(. 1990م، 
ــل )جينيــت( إطــالق مصطلــح التبئــري  ولقــد فضَّ
ِدّي؛ لكونــه األكثــر جتريــًدا وجتاوًبــا  ْ عــىل الرؤيــة الــسَّ
ــؤرة السد)جينيــت، جــريار،  ــري )بروكــس( ب مــع تعب

ص201(. 1997م، 

وحيــدد )جينيــت( التبئــري بأنــه "حــر املجــال، بمعنــى 
ى يف  ــمَّ ــام ُيَس ــه ب ِدّي يف عالقت ْ ــسَّ ــار ال ــار اإلخب اختي
ِدّي باملعرفــة املطلقــة الغامضــة، ومصــدر  ْ التقليــد الــسَّ
ــز  ــّميه املرك ــا يس ــالل م ــن خ ــم م ــار يت ــذا االختي ه
املعــي موقعــه") يقطــي، ســعيد، 2005م، ص304(.
و"التبئــري ليــس الرؤيــة ذاهتــا، وإنــام هــو عمليَّــة 
التعديــل أو الرتكيــز؛ أي عمليَّــة انتقــاء العدســة، 
والفتحــة، وتوجيــه الرؤيــة - عــىل ذلــك النحــو 
ــه، أو  ــد رؤيت ــي، قص ــوع مع ــو موض ــار - نح املخت
إدراكــه مــن زاويــة معينــة، وبمقــدار حمدد"")مانفريــد، 

ص279(. )1431هـــ،  يــان، 
وقد قسم )جينيت( التبئري إىل أنامط ثالثة:

أواًل: احلكاية غري املبأرة، أو ذات التبئري الصفري.
ثانًيا: التبئري الداخيل.

ثالًثــا: التبئــري اخلارجي)جينيــت، جــريار، 1997م، 
.)201 ص

ومــن هــذا املنطلــق ســيكون املحتــوى التطبيقــي هلــذا 
املبحــث يف نطــاق األنــامط الســابقة، مــع اســتبعاد 
ــه مل  ــي؛ ألن ــتقراء والتق ــد االس ــي بع ــري اخلارج التبئ

ــة. ــص املدون ــرد يف قص ي

أواًل: التبئري الصفري:
ــط  ــا ال ترتب ــري "عندم ــن التبئ ــوع م ــذا الن ــون ه يك
ــْخِصيَّات،  ــة شــخصيَّة مــن الشَّ املــادة الــواردة برؤيــة أيَّ
فيغيــب االنتقــاء إذن، وينعــدم تعديــل الرؤيــة بــام 
يوافــق شــخصيَّة معينــة؛ أي أنَّ املنشــئ ال يعمــد ههنــا 
إىل تضييــق التبئــري عــىل نحــو خمصــوص يتامشــى 
ــة  ــاة معين ــة مصف ــس ثم ــخصيَّة، فلي ــة الش ــع رؤي م
باعتبــار أن الرؤيــة يف هــذه احلالــة رؤيــة الــراوي 
ــريار، 1997م، ص281، 282(. ــت، ج العليم")جيني
تتجــاوز  معلومــات  الــراوي  إيــراد  يف  و"يتجــىلَّ 
طاقــة إدراك شــخصيَّة مشــاركة، أو شــاهد عيــان 
جمهــول، ينقــل أحداًثــا متزامنــة تــدور يف أمكنــة 
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متباعدة")جمموعــة مؤلفــي، 2010م، ص66،65(. إذ 
"يعــرف الــراوي أكثــر مــن الشــخصيَّة، بــل يقــول أكثر 
ــْخِصيَّات")جينيت،  ــن الشَّ ــخصيَّة م ــه أي ش ــا تعلم مم
جــريار، 1997م، ص201(. وُيعــرَّ عنــه بالــراوي 

ص201(. 1997م،  جــريار،  العليم)جينيــت، 

ثانًيا: التبئري الداخيل:
ــن  ــة م ــه املعلوم ــل ب ــذي تنق ــري ال ــامط التبئ ــد أن "أح
ــة، أو  ــة، أو اإلدراكيَّ ــخصيَّة املفهوميَّ ــر الش ــة ظ وجه

منظورهــا") برنــس، جريالــد، 2003م، ص96(.
ــم  ــام ورد يف معج ــيل -ك ــري بالداخ ــذا التبئ ــمي ه وس
ِدّيــات - لســببي: "أوهلــام: أن البــؤرة تقــع داخــل  ْ السَّ
عــامل احلكايــة، وثانيهــام: أنَّ البــؤرة تقع داخل شــخصيَّة 
ــة تنتهــي مــن خالهلــا  يســّميها جينيــت شــخصيَّة بؤريَّ
ــخصيَّة  ــا بالش ــق منه ــا تعل ــكار، م ــدركات واألف امل
ــْخِصيَّات")جمموعة  الشَّ مــن  بغريهــا  أو  ذاهتــا، 

ص66،65(. 2010م،  مؤلفــي، 
ويتميــز هــذا النــوع بكونــه "يتيــح للشــخصيَّة أن 
تســفر بوضــوح عــن أفكارهــا، ومواقفهــا، وتوقــد فيــه 
ــة يف  ــرة اجلوهريَّ ــول الفك ــري ح ــجال الفك رشارة الس

ص133(. 1990م،  اهلل،  عبــد  الرواية")إبراهيــم، 
الشــخصيَّة  تعلمــه  مــا  إال  يقــول  ال  فالســارد 
املبئرة)جينيــت، جــريار، 1997م، ص201(. وفيــام 
ــري  ــامط التبئ ــي أن ــي تب ــأيت أورد بعــض القصــص الت ي
ــَدت يف  ــي ُوِج ــت(، والت ــا )جيني ــص إليه ــي خل الت

قصــص املدونــة.
ــي  ــول: "وحدثن ــوس" يق ــح واملحب ــو مصل ــة "أب قص
ــح - وكان  ــأيب مصل ــروف ب ــح املع ــن مصل ــى ب موس
هــذا مــن الثقــات عنــد أمحــد بــن طولــون - أن أمحــد 
ــول،  ــه ح ــي ل ــى يم ــوس حت ــر املحب ــى أم كان يراع
ــح:  ــن مصل ــى ب ــال موس ــره... ق ــازه مل يذك ــإذا ج ف
ــا  "وكان يف احلبــس رجــل قــد زاد عــىل ســنتي منقطًع
إىل اهلل برغبتــه؛ ال يســألنا شــيًئا مــن أمــره؛ وهــو ُيِكــبُّ 

عــىل الصــالة والتســبيح والتــرضع إىل اهلل، فقلــت 
لــه يوًمــا:" النــاس يضطربــون يف أمورهــم؛ ويســألوين 
قعــة إىل ذوي عناياهتــم؛ وأنــت خــارج عــن  إطــالق الرُّ
اين خــرًيا. وَرّق قلبــي عليــه وَكــر يف  مجلتهــم؟"، فجــزَّ
ــُه، فخلــوت بــه وقلــت لــه:" لــو اســتجزت  نفــي حملُّ
إطالقــك بغــري إذن لفعلــُت؛ لكــن اســتعن يب يف 
ــرَي  ــد غ ــذا البل ــرف يف ه ــا أع ــال: "واهلل م ــرك". فق أم
أيب طالــب اخلليــج - وكان هــذا الرجــل يتــوىل رشطتي 
ا؛ أو  أمحــد بــن طولــون بمــر - ولــو وصلــُت إليــه سًّ
برســالة مــع مــن يفهــم؛ لرجــوُت تســهيل أمــرى" ... 
فلــام كان َســَحُر يــوم الســبت، وافــاين كــام فتحــت باب 
الســجن، فلــام دخــل ســجد ومحــد اهلل، وقــال يل: بعثت 
إىل أيب طالــب اخلليــِج امــرأًة مــن أهلنــا وطويــت عنــه 
إطالقــي، وســألته أن يلطــف يف أمــري فوعــد بذلــك، 
ــب  ــواب. ورك ــع إيلَّ باجل ــى ترج ــرأة حت ــف امل وخلَّ
إىل األمــري عشــيَّة اجلمعــة، فأقــام إىل قريــب مــن 
ــو  ــت: "واىف أب ــرأة فقال ــت إيلَّ امل ــم انرف ــة، ث الَعَتَم
ــه  ــه في ــال يل: "كلمت ــوم، فق ــو مغم ــري وه ــب األم طال
فقــال: "واهلل لقــد أذكرتنــي رجــاًل حيتــاج إىل ُعُقوبــة!" 

ــب، 1359هـــ، ص9،10،11(. )الكات
عنــد إمعــان النظــر يف أحــداث احلكايــة الســابقة، 
ــْخِصيَّات، بعضهــا شــارك يف  نلحــظ جمموعــة مــن الشَّ
ــر  ــض اآلخ ــا، والبع ــًرا هل ــداث وكان مبئ ــة األح رواي
ــد  ــابق يوج ــع الس ــي املقط ــارد، فف ــة الس ــع لرؤي خض
الــراوي العليــم بوضــوح، فقــد كشــف عــن تفاصيــل 
بعــض األحــداث يف عالقاهتــا مــع بعضهــا، وكذلــك 
ــراوي  ــيَّ أنَّ ال ــا تب ــن هن ــا، وم ــن دواخله ــف ع كش

ــابق. ــع الس ــخصيَّة يف املقط ــن الش ــر م أك
بينــام نجــد الــراوي يف هنايــة القصــة يفاجئنــا بمســاواته 
ــه ال  ــل إن ــه، ب ــا تعلم ــم إال م ــال يعل ــخصيَّة، ف للش
يســتطيع التنبــؤ بــام ســيحدث مــع ســبق معرفتــه 
" فاعتــذر  ــْخِصيَّات، وذلــك يف املقطــع اآليت:  بالشَّ
ــه،  ــه علي ــا ِخْفُت ــدِّ م ــة، بض ــه بالرأف ــه، ولقي ــذر َقبَِل بع
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

ص11(. 1359هـــ،  وأطلقه")الكاتــب، 
والقصــة الثانيــة قصــة حممــد الغــوري واللــص: 
ــت  ــال: كان ــح الغــوري، ق ــن صال ــد ب ــي حمم "وحدثن
يل بضاعــة أعــود بفضلهــا عــىل شــميل، ... فقلــت لــه: 
"واهلل مــا أملــك غري هــذا الكيــس، فارفعــه يل عندك!"، 
ــُت: "يف دور  ــطاط؟"، فقل ــك بالفس ــن بيت ــال: "وأي فق
العبــاس بــن وليــد"، فقــال: "مــا اســمك؟"، فقلــت: 
ــأنك"..."وإين  ــِض لش ــال: "ام ــوري"، فق ــد الغ "حمم
ــاء  ــرب وعش ــي املغ ــجد ب ــة املس ــىل درج ــس ع جلال
اآلخــرة، حتــى رأيــُت رجــاًل قــد وقــف يب، فقــال يل: 
"هــا هنــا منــزل حممــد الغــوري؟"، قلــت: "أنــا هــو!"، 
وال واهلل! مــا اهتديــُت إىل الرجــل الــذي أعطيتــه 
ــال يل:  ــب، فق ــال ذاه ــدي أول م ــه كان عن ــاَل، ألن امل
ــُردَّت عــيلَّ  ، ف ــِى"، وأخــرج الكيــس فدفعــه إيلَّ "َعنَّْيَتن
ــب، 1359هـــ،  ــاة..." )الكات ــت احلي م ــَديت وتطعَّ ِج

ص118-117(.
يالحــظ يف القصــة الســابقة أّن الــراوي داخــيل، وهــو 
ــْخِصيَّات يف القصــة، وقــد ســلَّم راوي املدونة  أحــد الشَّ
ــة،  ــل يف الرواي ــى تدخ ــدون أدن ــخصيَّة ب ــة للش الرواي
وكان الــراوي الداخــيل يــسد األحــداث بــدون إظهار 

بالعلــم هبــا.
ــا القصــة الثالثــة فهــي قصــة "ابــن الزنــق والقاســم  أمَّ
ــيخ  ــود ش ــو دار العنق ــول: "كان بنح ــعبة" يق ــن ش ب
وابِّ - يعــرف بابــن الزنــق - قــد حلــق  ــس يف الــدَّ يتنخَّ
بمــر أكابرهــا، ورأيتــه يف أيــام أمحــد بــن طولــون قــد 
ــن  ــه اب علــت ســنُّه، وَضعــف عــن التــرف. وكان ل
ــو  ــورِة، ُحْل ــوُل الص ــروح، مقب ــُف ال ــٍت - خفي أخ
ــب  ــىل قل ــف ع ــدواب - فخ ــس يف ال ــاظ، يتنخَّ األلف
ــن  ــت اب ــن أخ ــرف اب ــعبة. ...فان ــن ش ــم ب القاس
ــة  اع ــه ُدرَّ ــع علي ــد خل ــم وق ــد القاس ــن عن ــق م الزن
ــب، 1359هـــ،  م")الكات ــة ُمَلحَّ ــا ُجّب ــن حتته ــّز م َخ

ص18(.
تبــي يف القصــة الســابقة ســيطرة الــراوي العليــم 

ــة  ــذه القص ــري يف ه ــة فالتبئ ــداث القص ــىل سد أح ع
تبئــري صفــري؛ ألن الســارد مــن الوهلــة األوىل يؤّطــر 
ــه  ــز ب ــا تتمي ــرف م ــا، ويع ــّي تفاصيله ــداث فيب األح
َشــْخِصيَّاهتا مــن صفــات ظاهــرة وباطنــة، ممــا يكشــف 
ــة بــام حيصــل فهــو أكــر مــن الشــخصيَّة. درايتــه التامَّ
إنَّ قــراءة متأنيَّــة لقصــص املدونــة مــن شــأهنا أن 
تكشــف بوضــوح عــن غلبــة حضــور الــراوي العليــم 
يف قصــص هــذه املدونــة، ذلــك احلضــور الســافر 
ــه  ــى بدرايت ــه أن يتباه ــن خالل ــارد م ــد للس ــذي يري ال
الشــاملة ملــا يــروى، فالغلبــة للتبئــري الصفــري، ومــن 

ــيل. ــم الداخ ث

اخلامتة:
ــاب  ــسدي يف كت ــاء ال ــة البن ــا دراس ــت بن ــد أفض لق
خطاهبــا  يف  للنظــر  العقبــى"،  وحســن  "املكافــأة 
ــوع الكبــري يف مقاطعهــا  ــة التن الــسدي العــام، ومعرف
النصيــة وســامهتا املضمونيــة، ورأينــا ونحــن نقــرأ 
ــال  ــا باملج ــي تربطه ــة الت ــك الصل ــة تل ــذه املدون ه
األديب، وخصوصــًا الــسدي منــه، ورأينــا أيضــًا مــدى 
اســتيعاهبا للمنهــج النقــدي احلديــث الــذي يقــرأ 
النصــوص مــن الداخــل. ومــن هنــا قادنــا البحــث إىل 
الوقــوف عــىل مــادة متنوعــة يف أحداثهــا وشــخصياهتا، 
وال غرابــة واحلالــة تلــك أن تزخــر املدونــة بجملــة مــن 
ــذا  ــسدي، هك ــا ال ــوالت يف خطاهب ــاالت والتح احل
ِدّي  ْ ــسَّ ــاء ال ــىل البن ــوف ع ــن الوق ــث م ــن البح متك
لكتــاب "املكافــأة وحســن العقبــى"، ودراســة عنــارص 
احلكايــة واخلطــاب يف قصصــه، عــن طريــق االســتعانة 
ــي  ــع الت ــائيَّة يف املواض ــة واإلنش ِديَّ ْ ــيميائيات السَّ بالس
ختــدم النــص. وقــد تبــي للباحثــة الثــراء املعــريف الــذي 
ــى"  ــن العقب ــأة وحس ــاب املكاف ــص "كت ــه قص تضمنت
التارخييــة  األحــداث  مــن  العديــد  فيهــا  فوجدنــا 
القيــم  تعكــس  التــي  واالجتامعيــة،  والسياســية 
التارخييــة واألدبيــة لتلــك القصــص. وقــد وقفنــا 
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

ــة  ــالل دراس ــن خ ــص م ــامل يف القص ــام األع ــىل نظ ع
ــراء  ــة التــي تكشــف عــن ث ِديَّ ْ املقاطــع والرامــج السَّ
ــىل  ــا ع ــأة، وقدرهت ــاب املكاف ــة يف كت ــة القصصيَّ احلرك

ــص. ــة يف الن ــث احلرك ب
ــْخِصيَّات بأنواعهــا وصفاهتا،  ثم تناولــت الدراســة الشَّ
واســتعنَّا بالنمــوذج العامــيل عنــد )غريــامس( للوقــوف 
لنــا  وتبــي  ــْخِصيَّات،  للشَّ العامليَّــة  األدوار  عــىل 
االتصــال الوثيــق بــي شــخصيات القصــص والتاريخ. 
ثــم ُأختتــم احلديــث عــن احلكايــة يف قصــص املدونــة 
بتنــاول عنــر املــكان، وقــد غلــب عــىل أمكنــة 
القصــص األمكنــة ذات املرجــع التارخيــي، وهــذا يؤكد 

ــخ. ــة والتاري ــص املدون ــي قص ــدة ب ــة الوطي العالق
ــسد،  ــة "ال ــن الصيغ ــث ع ــا للحدي ــك انتقلن ــد ذل بع
ــاب  ــص كت ــة قص ــي أدبيَّ ــي تب ــف" الت ــوار، الوص احل
ــغ داخــل اخلطــاب  ــد تآلفــت هــذه الصي ــأة، وق املكاف
ــة  ِديَّ ْ السَّ العمليَّــة  تتابــع  يف  وأســهمت  ِدّي،  ْ الــسَّ
ــث  ــن حي ــن م ــول يف الزم ــا الق ــم فصلن ــا. ث ونامئه
وكذلــك  واالســتبقات،  بأنواعهــا  االســرتجاعات 
ــة  ــذف، والوقف ــة يف: "احل ــة املتمثل ِديَّ ْ ــركات السَّ احل
ــي  ــة"، وتب ــواري، واخلالص ــهد احل ــة، واملش الوصفيَّ
ــة  ــص املدون ــن قص ــة م ــو قص ــكاد ختل ــا ال ت ــا أهن لن
ــسع  ــي ت ــة الت ِديَّ ْ ــركات السَّ ــذه احل ــود ه ــن وج م
مــه. وختــم البحــث  الــسد وتســاعد عــىل تطــوره وتقدُّ
ــرّي،  ــة: الصف ــه الثالث ــري وأنامط ــن التبئ ــث ع باحلدي
ى لنــا غلبــة التبيئــر  والداخــيّل، واخلارجــّي، وتبــدَّ

ــة. ــص املدون ــىل قص ــيل ع ــم الداخ ــرّي، ث الصف
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ــل األزدي،  ــد اجللي ــد معتصــم، وعب ــة: حمم )ترمج
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منشــورات  البيضــاء،  الــدار  مصطفــى(، ط1، 
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20

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

والتوزيــع. للنــر  املــدارس 

الداهــي، حممــد. )2009م(. ســيميائية الــسد . 12
بحــث يف الوجــود الســيميائي املتجانــس. ط1، دار 
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ــة. منوب

ــص . 21 ــل الن ــد. )2003م(. حتلي ــايض، حمم الق

ــكيلياين. ــس، دار مس ــسدي. ط2، تون ال

احلــوار . 22 )2009م(.  الصــادق.  قســومة، 
تونــس،  ط1،  وقضايــاه.  وآلياتــه  خلفياتــه 

للنــر. مســكيلياين 

الزمــن . 23 )2004م(.  مهــا.  القــراوي، 
العربيــة  املؤسســة  ط1،  العربيــة.  الروايــة  يف 

والنــر. للدراســات 

ــف. . 24 ــن يوس ــد ب ــة أمح ــن الداي ــب، اب الكات
ــى.  ــن العقب ــأة وحس ــاب املكاف )1359هـــ(. كت
ــرة،  ــاكر(، ط1، القاه ــد ش ــود حمم ــق: حمم )حتقي

مطبعــة االســتقامة.

كــردي، عبــد الرحيــم. )1427هـــ(. الــراوي . 25
والنــص القصــي. ط1، القاهــرة، مكتبــة اآلداب.

ــسد . 26 ــم ال ــان. )1431هـــ(. عل ــد، ي مانفري
مدخــل إىل نظريــة الــسد. )ت: أمــاين أبــو رمحــة(، 

ــوى. ــق، دار نين ط1، دمش

معجــم . 27 )2010م(.  مؤلفــي.  جمموعــة 
الدوليــة  الرابطــة  تونــس،  ط1،  السديــات. 
ــي،  ــيل احلام ــد ع ــتقلي، دار حمم ــن املس للنارشي
ــار  ــة االنتش ــان، مؤسس ــارايب، لبن ــان، دار الف لبن
ــي،  ــر، دار الع ــة، م ــر، دار تال ــريب، اجلزائ الع

املتلقــي. دار  املغــرب، 

ــة . 28 ــان. )1432هـــ(. بني ــدي عدن ــد، ع حمم
احلكايــة يف البخــالء للجاحــظ. ط1، إربــد، عــامل 

ــور. ــراق، دار نيب ــث، الع ــب احلدي الكت
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يقطــي، ســعيد. )2005م(. حتليــل اخلطــاب . 36
الــدار  ط4،  الروائي)الزمن-السد-التبئــري(. 

ــريب. ــايف الع ــز الثق ــرب، املرك ــاء - املغ البيض

ــريب . 37 ــسد الع ــعيد. )2006م(. ال ــي، س يقط
ــع. ــر والتوزي ــة للن ــات. ط1، رؤي ــم وجتلي مفاهي

ب/ الدوريات:

إبراهيــم، عبــد اهلل. )2001م(. "الــسد والتمثيــل . 1
ــث يف  ــارصة بح ــة املع ــة العربي ــسدي يف الرواي ال
ــة  ــر، جمل ــة قط ــه". جامع ــسد ووظائف ــات ال تقني

ــدد16. ــات، الع عالم

"املنامــات . 2 )1428هـــ(.  خالــد.  اجلديــع، 
األيوبيــة". املجلــة العربيــة األردنيــة يف اللغــة 

.3 العــدد   ،3 املجلــد  وآداهبــا،  العربيــة 

ــيميولوجية . 3 ــد. )د.ت(. "س ــد املجي ــن، عب العابدي
الروايــة العربيــة". جــدة، جملــة عالمــات يف النقــد، 

النــادي األديب الثقــايف، املجلــد 19، ج74.
Q āʾimat Almarājiʿe: 

A/ Alkutub:

1. ʿAbdel Salām, Fātiḥ. (1999 AD). Alḥi-
wār Alqaṣaṣī Taqniātih wa ʿAlāqātih 
As-sardia. Ṭa 1, Almuʾasasah Alʿarabi-
ah lid-dirāsāt Wan-nashr.

2. Ad-dahī, Moḥammed. (2006 AD). Sim-
iayiʾat Alkalām Ar-riwaʾī. Ṭa1, Ad-dār 
Albayḍaʾ, Sharikat Almudaris lin-nashr 
wat-tawziʿe.

3. Ad-dahī, Moḥammed. (2009 AD). 
Simiayiʾat As-sard baḥath fī Alwujūd 
As-simiayiʾī Almutajans. Ṭa 1, Dār 
Ruʾyat Miṣr.

4. Al-ʿAmāmī, Moḥammed Najīb. (2010 
AD). Alwaṣf fī An-naṣī As-sardī bayn 
An-naẓariah walʾijrāʾ. Ṭa 1, Tūnis, Dār 
Moḥammed ʿAlī.

5. Al-Ḥamdānī, Ḥamīd. (1991 AD). Bin-
yat An-naṣ As-sardī Min Manẓūr An-
naqd Alʾadbī. Ṭa 1, Beirūt, Almarkaz 
Althaqāfia Alʿarabī.

6. ʿAlī, Ḥaitham Al-Ḥājj. (2008 AD). 
Az-zamān An-nawʿī Wa Ishkāliah An-
nawʿe As-sard. Ṭa 1, Beirūt-Lebnān, 
Muʾasasat Alʾintishār Alʿarabī.

7. Alkātib, Ibn AD-Dāyah Aḥmad Ibn 
Yūsuf. (1359 AH). Kitāb Almukafāʾah 
Wa Ḥusn Al-ʿUqba. (Taḥqīq: Maḥmoūd 
Muḥammad Shāker), Ṭa 1, Alqāhirah, 
Maṭbʿat Al-Istiqāmah.

8. Al-Muwāfī, Nāṣer. (2003 AD). Alqiṣah 



22

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

Alʿarabiah ʿAṣr Alʾibdāʿe. Ṭa3, Miṣr - 
Alqāhirah, Dār An-nashr liljāmiʿāt.

9. Alqadī, Moḥammed. (1998 AD). 
Alkhabar fī Alʾadab Alʿarabī Dirāsat fī 
As-srdyah Alʿarabiah. Ṭa 1, Tūnis, Dār 
Al-Gharb Al-Islāmī, Beirūt, Kuliyat 
Alʾādāb, Manoūbah.

10. Alqadī, Moḥammed. (2003 AD). Taḥlil 
An-naṣ As-sardī. Ṭa 2, Tūnis, Dar 
Meskiliani.

11. Al-Qaṣrāwī, Maha. (2004 AD). 
Az-zaman fī Ar-riwayah Alʿarabiah. 
Ṭa 1, AlMuʾasasat Alʿarabiah.

12. Baḥrawī, Ḥassan. (2009 AD). Binyat 
Ash-shakl Ar-rawaʾī. Ṭa2, Ad-dār Al-
bayḍaʾ- Almaghrib, Almarkaz Althaqā-
fia Alʿarabī.

13. BouʿAzza, Muḥammad. (2010 AD). 
Taḥlīl An-naṣī As-sardī, Tiqniāt Wa 
Mafāhīm. Ṭa 1, Ad-dār Alʿarabiah 
lilʿulūm Nashirūn.

14. Ibn Ṣaleḥ, Ibrāhīm, Wa Ibn Ṣaleḥ, 
Hind. (2009 AD). Alḥikayah Almith-
liah ʿAn Ibn Al-Muqaffaʿ. Ṭa 5, Sfax, 
Dar Muḥammad ʿAlī Al-Ḥami.

15. Ibrāhīm, ʿAbdullāh. (1990 AD). Almu-
takhayal As-sardī. Ṭa 1, Beirūt-Leb-
nān, Almarkaz Althaqāfia Alʿarabī.

16. Jeanette, Girard, Wa Akhrūn. (1989 
AD). Naẓariat As-sard Min Wijhat 
An-naẓar Ilā At-tabʾir. (Tarjamat: Nājī 
Mustafa), Ṭa 1, Ad-dār Albayḍaʾ, Man-
shūrāt Alḥiwār Alʾakādīmī waljāmʿī.

17. Jeanette, Girard. (1992 AD). Ḥudūd  
As-sard. (Tarjamat: BenʿIssa Bou 

Ḥamālah), Ṭa 1., AR-Ribāt, Manshūrāt 
Itiḥād Kitāb Almaghrib.

18. Jeanette, Girard. (1997 AD). Khitāb 
Alḥikāyah. (Tarjamat: Muḥammad 
Muʿtaṣim, ʿAbdul Jalīl Al-Azdī, Wa 
ʿOmar Ḥela), Ṭa 2, Almajlis Alʿalā 
lith-thaqāfah, Alhayʾat Alʿamah lilmat-
abiʿe Alʾamiriah.

19. Kasūmah, Aṣṣādiq. (2009 AD). Alḥi-
wār Khalfiātih Wa ʾĀliātih Wa Qa-
dāyāh. Ṭa 1, Tūnis, Mskeliānī lin-nashr 
lid-dirāsāt Wan-nashr.

20. Kūrdī, ʿAbdel Raḥim. (1427 AH). Ar-
rāwī Wan-naṣ Alqaṣaṣī. Ṭa 1, Alqāhi-
rah, Maktabat Alʾādāb.

21. Majmuʿat muʾalifīn. (2010 AD). Muʿ-
jam As-sardiāt. Ṭa 1, Tunis, Ar-rābiṭah 
Ad-duwaliah lin-nāshirīn Almustaqilī-
na, Dār Muḥammad ʿ Alī Al-Ḥamī, Leb-
nān, Dār Al-Farābī, Lebnān, Muʾasa-
sat Alʾintishār Alʿarabī, Aljazāʾir, Dār 
Tālah, Miṣr, Dār Al-ʿAin, Almaghrib, 
Dār Al-Mutaqlī.

22. Manfred, Jan. (1431 AH). ʿIlm As-
sard Madkhal Ilā Naẓariat As-sard. 
(Tarjamat: Amānī Abu Raḥma), Ṭa 1, 
Dimashq, Dār Nīnawa.

23. Marzoūkī, Samīr, Wa Shāker, Jamīl. 
(D.T). Madkhal ʾIla Naẓariat Alqiṣah. 
Aljazāʾir, Ad-dār Alʿarabiah lin-nashr, 
Diwān Almaṭbuʿāt Aljāmeʿiah.

24. Mendūlā, A.A. (1997 AD). Az-zamān 
War-riwāyah. (Tarjamat: Bakr ʿAbbās, 
Murājaʿt: Iḥsān ʿAbbās), Ṭa 1, Beirūt, 
Dār Ṣāder.

25. Muḥammad, ʿIshtār Dawoūd. (2005 



23

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء السَّ

AD). Alʾisharāh Aljamāliah fī Almath-
al Alqurʿānī. (D. I), Dimashq, Itiḥad 
Alkutāb Alʿarab.

26. Muḥammad, ʿUday ʿAdnān. (1432 
AH). Binyat Alḥikāyah fī Albukhalāʾ 
liljāḥiẓ. Ṭa 1, Irbid, ʿĀlam Alkutub 
Alḥadīth, AlʿIrāq, Dār Nippūr.

27. Murtaḍ, ʿAbdul Malik. (1998 AD). fī 
Naẓariat Ar-riwaya. Kuwait, Almaj-
lis Alwaṭanī lith-thaqāfah Walfunūn 
Walʾadab.

28. Nussī, Abdel Majīd. (2002 AD). At-
taḥlīl As-siymiāʾī lil-khitāb Ar-rāʾī. Ṭa 
1, Almadāris, Ad-dār Albayḍaʾ, Almar-
kaz Althaqāfia Alʿarabī.

29. Prince, Gerald. (2003 AD). Qāmūs 
As-sardiāt. (Tarjamat: As-sayid. 
Imam), Ṭa 1, Alqāhirah, Merritt lin-
nashr wat-tawziʿe.

30. Qāsim, Sizā. (2004 AD). Bināʾ Ar-ri-
wāyah: Dirāsat Muqāranat fī Thulāthi-
at Naguib Maḥfoūz. (D.Ṭ), Matabiʿe 
Alhaʾyah Alʿamah Almiṣriah lil-kitāb.

31. Ricoeur, Paul. (1999 AD). Alwujūd 
Az-zamān Was-sard. (Tarjamat: Saʿed 
Al-Ghānimī), Ṭa 1, Beirūt- Ad-dār Al-
bayḍaʾ, Almarkaz Althaqāfia Alʿarabī.

32. Ricoeur, Paul. (2006 AD). Az-zam-
ān Was-sard. (Tarjamat: Saʿed Al-
Ghānimī Wa Falāḥ Raḥīm), Ṭa 1, Dār 
Alkitāb Aljadīdah Almutaḥidat.

33. Tūdorūv, Tzveṭān. (1990 AD). 
Ash-shiʿeriah. (Tarjamat: Shukrī 
Al-Mabkhoūt Wa Rajaā Bin Salāma), 
Ṭa 2, Ad-dār Albayḍaʾ, Toubkal lin-
nashr.

34. Tzveṭan, Todūrūv. (D.T). Maqūlāt fī 
As-sardī Alʾadbī. (Tarjamat: Al-Ḥus-
sein Saḥbān, Wa Fuʾād Safā). Ḍimn 
Kitāb: (Taraʾiq fī Taḥlīl As-sard.(

35. Yāqoūt Al-Ḥamawī, Shihāb Ad-dīn 
Abū ʿAbdullāh. (1414 AH). Muʿjam 
Alʾudabāʾ ʾIrshād Alʾarīb ʾIla Maʿrifat 
Alʾadīb. (Taḥqīq: Iḥsān ʿAbbās), Ṭa 1, 
Beirūt, Dār Al-Gharb Al-Islāmī.

36. Yaqṭīn, Saʿid. (2005 AD). Taḥlīl Alkh-
itāb Ar-riwāʾī (Az-zaman-As-sard-At-
tʾabīr). Ṭa 4, Ad-dār Albayḍaʾ- Almagh-
rib, Almarkaz Althaqāfia Alʿarabī.

37. Yaqṭīn, Saʿid. (2006 AD). As-sard 
Alʿarabī Mafāhīm Wa Tajliyāt. Ṭa1, 
Ruʾyah lin-nashr wat-tawziʿe.

B/ Ad-duwryāt:

1. Al-ʿĀbidīn, ʿAbdul-Majīd. (D.T). 
"Simiūlūjiat Ar-riwāyah Alʿarabiah". 
Jeddah, Majalat ʿAlāmāt, fī An-naqd, 
An-nādī Alʾadabī Ath-thaqāfī, Almu-
jalad 19, Aljuzʾ 74.

2. Al-Judayʿa, Khāled. (1428 AH). "Al-
manāmāt Alʾayūbiah". Almajalah 
Alʿarabiah Alʾurduniyh fī Allughah 
Alʿarabiah Aa ʾĀdābihā, Almujalad 3, 
Alʿadad 3

3. Ibrāhīm ʿAbdullāh. (2001 AD). "As-
sard Wat-amthīl As-sardī fī Ar-ri-
wāyah Alʿarabiah Almuʿāsirah baḥath 
fī Tiqniāt As-sard Wa Waẓāʾifuh". 
Jāmiʿat Qatar, Majalat ʿAlāmāt, Alʿa-
dad 16.


