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 دب العربي القديمالسرد القصصي في األ :مقدمة

 األستاذ الدكتور: كمال أحمد غنيم
 رئيس الرابطة األدبية 

 

الحمد لؾ يا رب كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، أنت كما أثنيت عمى نفسؾ، 
كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد، كعمى آلو كصحبو كمف الميـ ال أحصي ثناء عميؾ يا ا. كصٌؿ 

 ، كبعد: إلى يـك الديف نبعو مف عباد ا الصالحيف

السرد القصصي في أدبنا العربي منذ المحظات األكلى التي كرد إلينا فييا  كلدت جماليات
ة األدبية، نبض اإلبداع العربي قبؿ اليجرة بمائة كخمسيف عاما أك مائتيف. كتسممت في ثنايا الحيا

فتكجيا باحتكاء ربعو عمى األقؿ لتمؾ الجماليات في مخاطبة  الكريـ فآشعرا كنثرا، حتى جاء القر 
 البشرية بما يصمح أحكاليا.

كتطكر األمر عبر العصكر األدبية العربية المتتالية في سمسمة مف العطاء القصصي 
ف لـ يشٌكؿ ظاىرة تنافس الشع ر مكانتو، كصكال إلى عصرنا المميـ، ضمف حضكر يعتد بو، كا 

عصر الدكؿ كاإلمارات الثاني، الذم أصبح الزمف فيو زمف القصة في تعبير العديد مف النقاد 
 كالمؤرخيف.

كال شؾ أف العطاء القصصي يحتاج إلى دراسات تبمكر حجـ كجكده كتقارب جمالياتو، 
الدراما في أدبنا العربي عبر كمف ىنا كاف مشركعنا الكبير في التأريخ األدبي كالجمالي لمقصة ك 

 السنكات القميمة الماضية.
كاليـك نسعى إلى تحقيؽ ذلؾ الطمكح مف خبلؿ أبحاث إخكة أعزاء جمعنا بيـ القدر 

النصكص التي تمتعت مف خبلؿ تتبع  القديمة رك العصتمؾ الجميؿ لمحاكلة سبر أغكار 
  .تاريخ أمتنا بجماليات السرد في

، حؿايككف ذلؾ مقدمة أكسع لتأريخ أكبر كتحميؿ أعمؽ لتمؾ المر كأسأؿ ا عز كجؿ أف 
مف خبلؿ رصد الكاقع  سابقة دراسات عف عصر الدكؿ كاإلمارات الثاني،المرحمة الفي كقد أنجزنا 

السياسي كالحضارم لتمؾ الدكيبلت، كفف الشعر كمبلمح التطكر كأبرز الشعراء، كالفف القصصي 
، كنسير اليكـ بخطكات كالقصة الشعريةالسيرة الذاتية ك  رة كالمسرحيةبنكعيو الركاية كالقصة القصي

 ، كا نسأؿ أف يكتب لنا السداد كالتكفيؽ.السرد في عصكرنا السابقة تباعاكاثقة نحك رصد 
 ـيغنأحمد ػاؿ مكأ.د. 
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 الجاىمي عصرالقصصي في ال السرد
 عبد الرحمن العف

 

تميز العصر الجاىمي باألشعار الجزيمة كاليادفة، التي نعيش جماليا إلى عصرنا ىذا، 
كنستمد منيا األلفاظ الخبلبة، كالحكـ القكية الكاقعية، كلمعصر الجاىمي حكايات كأساطير، فتح 

آفاقان كاسعة جدان، حيث اشتممت مكسكعة لمدارسيف كالميتميف بالشعر العربي كالفف القصصي 
المغة العربية، عمى كثير مف أشعار كقصص كأساطير الجاىمييف، الذم ليـ الفضؿ بحضكر 
المغة العربية في أعمى المستكيات، ككاف لمسرد القصصي في العصر الجاىمي دكران بارزان، تضعو 

ة، الذم يضفي عمى المتعمميف، المناىج في مباحث المغة العربية في أغمب المراحؿ الدراسي
الشعكر بالمتعة، كاقتباس الكثير مف الحكـ، كتعمـ الكثير مف األمثاؿ، كتزكيدنا بأىـ أخبار األمـ 

 السابقة مف طبقة الشعراء كغيرىـ.

كيعتبر السرد القصصي يعد مف أبرز األساليب الفنية التي يمجأ إلييا الشعراء لتصكير كاقعيـ، 
يذا البحث )السرد القصصي في العصر الجاىمي( يتناكؿ مكضكع القصة كتفاصيؿ حياتيـ، ف

الشعرية، كألمثاؿ العربية كقصصيا، كالحكمة كالمثؿ، كسيتناكؿ أيضان أخبار األمـ السابقة، 
 .كاألساطير، الذم يتعمؽ بالسرد القصصي في العصر الجاىمي

مع تكضيح الصمة بينيا تكضيح أىمية السرد القصصي في العصر الجاىمي،  مشكمة البحث:
 كبيف السرد العربي الحديث.

تكضيح فكرة القصة الشعرية، كذكر نبذة عف الحكـ كاألمثاؿ في العصر  أىمية البحث:
 الجاىمي.

 أىداف البحث:

 تكضيح البناء القصصي في النصكص المختمفة. -

 تحديد مظاىر السرد القصصي في العصر الجاىمي. -
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 الدراسات السابقة:

 (ٕٚٔٓمعمري، عاشور )دراسة 

ىدفت ىذه الرسالة المعنكنة ب: " جماليات السرد القصصي في الشعر الجاىمي" إلى الكشؼ 
عف القصة في شعر الشعراء الجاىمييف ككذا الشعراء الصعاليؾ مف خبلؿ تتبع عناصرىا في 
يجاد عبلقة تربط الشعر بالقصة في شعر أبرز شعراء  مجمكعة مف أشير قصائدىـ، كا 

صر الجاىمي الصعاليؾ كغير الصعاليؾ. كرصد الجكانب الجمالية في سرد القصص في الع
 .(ُ)أشعارىـ مف خبلؿ غمبة العناصر القصصية في نصكصيـ الشعرية 

 (ٖٕٔٓدراسة يوسف، رياض )

تتبايف األطركحات حكؿ تاريخية السرد الجاىمي، كحكؿ الكجكد التاريخي لمسرد القصصي 
العربي قبؿ اإلسبلـ، فيناؾ فريؽ مف الباحثيف ينفي كجكد أم قصة عربية قبؿ اإلسبلـ مستندان 
إلى غياب نصكص قصصية مدكنة، كىناؾ فريؽ آخر يؤكد كجكد ىذه القصة مستندان إلى 

نة، كىناؾ فريؽ ثالث ال ينفي كجكد قصة جاىمية كلكنو يفترض أنيا أدلة كافتراضات معي
كجدت ثـ تعرضت لئلقصاء. كتيدؼ ىذه الدراسة إلى مناقشة ىذه األطركحات لثبلث مبينان 
ثغراتيا متكسبل بذلؾ الى بياف نسبيتيا كمحدكدية بعضيا أحيانان، كغالبان ما يمجأ الباحثكف 

ى إعماؿ حدكسيـ المجردة كفركضيـ األقرب إلى بسبب غياب الكثائؽ أك نقصيا. إل
 (. ِالمصادرات المنطقية )

 

 

 

                                                           

 .جامعة العربي بف مييدم، كمية اآلداب، قسـ المغة العربية، الجزائر ،َُِٕرميساء، كعاشكر صبرينة معمرم،  (ُ )

 ، مجمة اآلداب كالعمـك االجتماعية، جامعة فرحات عباس، الجزائر.َُِّرياض، يكسؼ  ( ِ ) 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 .ىدف الدراسة:ٔ

( جماليات السرد القصصي في َُِٕحيث ىدفت الدراسة األكلى دراسة معمرم، عاشكر )
 الشعر الجاىمي" إلى الكشؼ عف القصة في شعر الشعراء الجاىمييف ككذا الشعراء الصعاليؾ 

يجاد عبلقة تربط الشعر بالقصة  مف خبلؿ تتبع عناصرىا في مجمكعة مف أشير قصائدىـ، كا 
 صر الجاىمي الصعاليؾ كغير الصعاليؾ.في شعر أبرز شعراء الع

إلى مناقشة ىذه األطركحات  (َُِّبينما ىدفت الدراسة الثانية دراسة يكسؼ، رياض )
لثبلث مبينان ثغراتيا متكسبل بذلؾ الى بياف نسبيتيا كمحدكدية بعضيا أحيانان، كغالبان ما يمجأ 

لمجردة كفركضيـ األقرب إلى الباحثكف بسبب غياب الكثائؽ أك نقصيا. إلى إعماؿ حدكسيـ ا
 .المصادرات المنطقية

 .المنيج:ٕ

(، كدراسة يكسؼ، رياض َُِٕاستخدمتا كؿ مف الدراستيف دراسة معمرم، عاشكر )
 ( المنيج الكصفي التحميمي.َُِّ)

 .النتائج:ٖ

( بأف الشعر الجاىمي يحكم بنية سردية كقصصية، َُِٕأظيرت دراسة معمرم، عاشكر )
لجاىمي قصص مختمفة كقصص المغامرات العاطفية كقصص الحيكاف كتناكؿ الشعر ا

( بياف نسبية َُِّكقصص المعارؾ كاألياـ. بينما أظيرت نتائج دراسة يكسؼ، رياض )
 كمحدكدية السرد القصصي ككجكده قبؿ اإلسبلـ. 

 المتطمب األول: القصة الشعرية
 تعريف القصة:

ىي التعبير عف الحياة بكؿ تفاصيميا كجزيئاتيا كما تمر في الزمف، ممثمة في الحكادث 
الخارجية، كالمشاعر الداخمية، مع فارؽ كاحد، كىك أف القصة اختيار كتنسيؽ، اختيار لحادثة 
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أك عدة حكادث، تبدأ كتنتيي في زمف محدكد، كتصكر غاية معينة، كتساؽ جزئياتيا سياقان 
 . (ُ)إلى تصكير ىذه الغاية معينان يؤدم 

 
بالرغـ مف أف مصطمح القصة الشعرية مصطمح حديث، أخذ مكانو مف اقتراف كتبلقح خطابي 
القصة كالشعر في نص كاحد، فتكلد عندئذ خطاب أدبي جديد يمتاز بالمتعة كالجمالية، إال أف 

ة، فالميؿ إلى القصة الشعرية نفسيا ككجكد عمى أرض الكاقع ظيرت منذ عيكد كأجياؿ بعيد
تداخؿ القصة مع الشعر لينتج لنا ما يسمى )بالقصة الشعرية( بدا كظاىرة فنية بارزة في 

 الشعر العربي منذ العصر الجاىمي فمعظـ المعمقات تتضمف ذكرل حكادث 
جرت لمشاعر يقصيا في جزء مف قصيدتو عمى جزء التفاخر بنسبو أك شجاعتو أك بسالتو في 

 .(ِ)الحركب 
قد تداخمت القصة مع القصة العربية منذ بكاكير نشأة الشعر العربي، فبل نطالع أحد إذاى ف

دكاكيف الشعراء منذ عصر الجاىمية حتى يكمنا ىذا، إال ككانت القصة حاضرة في صفحاتو، 
فنجد القصة الشعرية بشكؿ متميز في قصائد )امرؤ القيس، عنترة بف شداد، عمر بف أبي 

 .(ّ)لركمي، البحترم...( كصكالن إلى القرف العشريف ربيعة، المتنبي، ابف ا
في حيف يرل أحد الباحثيف جازما: "إنني ال أستطيع أف أؤكد أف القصيدة العربية تعد بناءن 
قصصيا متكامبل تكافرت فيو كؿ أطراؼ القصة، كتكحدت في أشكاليا كؿ الضركب الفنية، 

 .(ْ) "التفكؽ فحممت أشكاؿ القصصكالقدرات األدبية التي دفعت بعض نماذجيا إلى 
 

 كمف أبرز القصص الشعرية في العصر الجاىمي:

 القصة في شعر امرئ القيس:
كماذا عمينا لك ضربنا في أغكار الزمف البعيد ننظر معان ىؿ استطاعت الجاىمية أيضان أف تقدـ 

ديف الحنيؼ قصدكا شعران؟ كماذا عمييا إف فعمت؟ فبل الجاىمية كال الشعراء الذيف جاءكا بعد ال
 أف يكتبكا قصة فيما ينظمكف مف شعر، بؿ إف فكرة القصة لـ تكف ترد عمى أذىانيـ جميعان.

                                                           

 مكقع الكتركني. https://2u.pw/Lz8ya َُِّيكسؼ، رياض  )ُ (
 المرجع نفسو.(  ِ)
  https://2u.pw/O1Zsقصيدة الراعي  -عند الجكاىرم -القصة الشعرية(  ّ(

 المرجع نفسو. (ْ)

https://2u.pw/Lz8ya
https://2u.pw/O1Zs
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فمنمؽ نظرة عمى بعض شعر امرئ القيس. كلعؿ قصة امرئ القيس جديرة بأف تركل. فيي مف 
كان أمتع ما جاء بو تاريخ الشعراء العرب. فأبك امرئ القيس ىك حجر بف الحارث كقد كاف مم

عمى أىؿ بني أسد كغطفاف. ككاف امرئ القيس يحب أف يشرب الخمر كيصحب النساء 
كيقكؿ الشعر. ككاف أبكه يكره منو ىذا جميعو كيضيؽ بو، حتى لقد أمر أتباعو آخر األمر أف 

 يذىب بو فيذبحو كيأتي لو بعينيو.
. كذبح جؤذرا كجاء كلكف التابع كاف أحصؼ مف أف ينفذ أمر الممؾ. فترؾ امرئ القيس خبيئان 

بعينو إلى الممؾ. فندـ حجر عمى ذلؾ فبشره التابع أنو لـ يقتؿ كلده. فأمره بأف يأتيو بو مف 
فكره. فأتى بو، كصفح األب، كلكف االبف ظؿ عمى قكؿ الشعر، كصحبة النساء، كشرب 

أحد  الخمر، فأمر بو أبكه كطرد. كعاش حياة نكدة، كقاسى األىكاؿ حتى قتؿ أبكه، كلـ ييب
مف أبنائو اآلخريف ليناؿ الثأر. فكقع الثأر عمى امرئ القيس، كقد قيؿ إنو حيف كجد نفسو 
مطالبان بنيؿ الثأر ألبيو، قاؿ: )ضيعني صغيراى، كحممني دمو كبيران، ال صحك اليكـ، كال سكر 

 يصيب غدان، اليكـ خمر كغدان أمر( كألى أال يأكؿ لحمان، كال يشرب خمراى، كال يدىف بدىف، كال
 امرأة، كال يغسؿ رأسو حتى يقتؿ مف بني أسد الذيف قتمكا أباه مائة.

كقد استطاع امرؤ القيس أف يناؿ ثأره، كلكنو قتؿ عف طريؽ آخر، غير طريؽ الثأر، فقد قيؿ 
إنو خرج إلى أرض الرـك يطمب الحماية مف القيصر بكستنيانكس، كلكنو أحب ابنتو فأحبتو، 

ره عمى قتمو، فيرب امرؤ القيس، كلكف تابع القيصر أدركو عند كسمع القيصر، فأجمع أم
أنقرة، كقاؿ لو إف الممؾ كاف يريده لينعـ عميو بحمة جديدة، كقدـ رسكؿ قيصر الحمة إلى امرئ 
القيس فإذا ىي مسممة، ككاف الجك حاران فساعد العرؽ السـ أف يسرم سريعان، كمات امرؤ 

 القيس.
أف يقتؿ ابنو. فيعدؿ التابع عف تنفيذ األمر، مبلمح القصص ألست ترل في حكاية الممؾ 

الغربي العالمي، الذم جعؿ مف ىذه الكاقعة أساسان لكثير مف األعماؿ القصصية العالمية، بؿ 
مف قصص األطفاؿ أيضان، ترل ىؿ تكررت القصة في حياة ممكؾ الغرب فاستميميا كتاب 

 تكحكا منو؟ ال أدرم.القصة، أك ىـ نظركا إلى تاريخنا العربي كاس
بنا اآلف إلى شعر امرئ القيس نتتبع أثر القصة فيو، كما أظنؾ ستنتظر مف امرئ القيس 
نما ىك يحكى  قصة ذات بداية كعقدة كنياية، فيك أكالن كأخيران لـ يقصد أف يركل لؾ قصة، كا 

لفف  لؾ شيئان مما كقع لو، في أسمكب قصصي. كنأتي في عصرنا ىذا لنجد فيما حكى أثران 
القصص، كنستخمص أف ىذا الفف جزء مف النفس اإلنسانية، تنشئتو إنشاء اف لـ تكف تعرفو، 
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كقد تطكر ىذا الفف في الشعر العربي حتى أصبح قصصان مكتمبلن في العصكر التي تمت 
 امرئ القيس.

 يقكؿ امرئ القيس:
 فصؿإذا ما الثريا في السماء تعرضت              تعرض أثناء الكشاح الم

 فجئت كقد نضت لنـك ثيابيا                 لدل الستر إال لبسة المتفضؿ
 فقالت: يميف ا مالؾ حيمة                  كما إف أرل عنؾ الغكاية تنجمي

 خرجت بيا أمشي تجر كراءنا                عمى أثرينا ذيؿ مرط مرجؿ
 طف خبت ذم عقاؼ عقنقؿفمما أجزنا ساحة الحى كانتحى               بنا ب

 إذا قمت ىاتي نكليني تمايمت                عمى ىضيـ الكشح ريا المخمخؿ
 ميفيفة بيضاء غير مفاضمة                ترائبيا مصقكلة كالسجنجؿ

أيف القصة إذف إنو يركم عف مغامرة غرامية لو، كىك يبالغ في الكصؼ شأف الفف الكاقعي 
الذم لـ يظير في األدب إال في القرف التاسع عشر. كبطبيعة الحاؿ ال تنتظر أف يككف كاقعيان 
في األحداث، إنما ال بد لو أف يقكؿ إف المرأة ميما يكف مف جماليا فيي ال تستطيع أف تقاكـ 

كفتنتو، كأنت ال شؾ تعرؼ أف األغمبية الكاثرة مف الشعر العربي، كانت تكتسب جماليا  أسره
مف مقدار الكذب، الذم كاف يضفيو الشاعر عمى ما ينظمو، كقد عاشت األجياؿ تستمتع بيذا 

 .(ُ)الكذب المنظكـ، بؿ إنيا عاشت ال تقبمو إال منظكمان 
 قصة عنترة بن شداد:

عيش مأساة، ىي حبو لعبمة، ال يجرؤ أف يتقدـ لمزكاج منيا، حتى أظير إف عنترة بف شداد كاف ي
 شأنو فأظير حبو، كظؿ كفياى عمى ىذا الحب ما امتدت بو الحياة.

كقبؿ أف نعرض قصة عنترة ال بد لنا أف نتعرؼ عمى لكف مف القصة القصيرة كىي تحبك إلى 
 مكانتيا في عمـ األدب.

تًمد عمى تقديـ الصكرة الفنية ديكف كبيًر ًعنايةو بالتمييد كالعيقدة تمؾ ىي القصة الكصفيَّة التي تىع
 كالحؿ، كقد طالىعىنا األدبي العربي كالغربيُّ عمى السكاء بنماذجى شتَّى مف ىذا النكع مف القصص.

                                                           

 https://2u.pw/NRAu0مكتبة مصر  -القصة في الشعر العربي لثركت أباظة ُ 
 

https://2u.pw/NRAu0
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ا مف ًشعر عنترةى كجدناهي غنيِّا بيذا المكف. كالعجيب أننا نًجد نفس ىذا  فإذا قرأنا معنا بعضن
 د الميتنبي، مع الفارؽ الزمني الضخـ الذم يفصؿ بيف الشاعريف.القصص عن

كظاىرة أيخرل غريبة عند عنترة، ىي أننا نًجد ًشعره سيبلن قريبى المناؿ، األمر الذم نفتًقديه فبل 
ر الشيير ابف ىانئ  ريف عنو كثيرنا مثؿ الشاعر الًعمبلؽ أبي تماـ، كاآلخى نًجده عند شيعراء ميتأخّْ

مف أيف تأتٍَّت ىذه السيكلة لعنترة، كىك ابف الجاىمية؟ ما أحسىب إالَّ أنو كاف شاعرنا األندلسي. ف
مىطبكعنا ال يبحثي عف الغريب، فقد كانت األلفاظ الشعرية بيف يدىيًو ىي التي تؤدّْم المعنى الذم 

 .ييريد مف أقرب طريؽ.

 عىكدنا إلى مأساًة عنترة كالقصة الكصفية في شعره:

  بؿ الخياؿي الميبيجي               فقمبيؾ منو العجه يتكىَّجأشاقىؾى مف ع

 فقٍدتى التي بانٍت فًبتَّ ميعذَّبنا               كتمؾ احتكاىا عنؾ لمبىيف ىىكدىجي 

 ًديار لذاًت الًخدًر عبمة أصبحٍت          بيا األربع اليكج العكاصؼ ترىج

نا   عف أىًميا اآلف ميزًعجي أال ىؿ ترل أف شظ عمى مزارىا       كأزعىجى

 فيؿ تيبمغنّْي دارىىا شدنيَّةه   ىمىمَّعةه بيف الًقفار تييمًمجي                 

ألمحي ظؿَّ ابتسامةو عمى شفتيؾ. أًتمؾ ىي السُّيكلة؟ كالكاًقع أنيا بالنسبة لعنترة سيمة. ثـ ابتعىدى عىنَّا 
أسى عميو إٍف ألغىزى في بيت، فمك قد استعماليا، فصارٍت إلى ما صارٍت إليو مف صعكبة. كال ب

نظرتى إلى األبيات السابقة لتبيَّنتى مدل السيكلة عنده عمى أيًَّة حاؿ، فالشٍَّدًنيَّة مىكًضعه باليمف 
ةي السرعة في تبختير. كنكاصؿ السَّير مع  مَّقة الخفيفة السريعة، كاليىٍممىجى ييعرىؼ باإلبؿ الجيدة. كاليمى

 :الصكرة:

  بنتى الكراـً ميبادرنا           كتحتيى ميرم مف اإلبًؿ أىكىجكقد سرتي يا 

                            بأرضو تىردَّم الماءي ًمف ىضباًتو            فأصبحى فييا نىبتييا يتكىَّجي 

                                                                     

 كأكرؽى فييا اآلسي كالضاؿي كالغىضا        كنبؽ كنسريف ككرد مكسج
 لئف أصحت األطبلؿ منيا حكاليان           كأف لـ يكف فييا مف العيش مبيج

ني فييا الغزاؿي الميغنَّجي   فيا طالىمىا مازحتي فييا عيبيمة               كمازىحى

 أزجُّ نقيُّ الخدّْ أبمجي أدعجي                           أغفُّ مميحي الدَّؿّْ أٍحكري أٍكحؿه          

قىيا كليس بينيا كممة إالَّ سمعناىا مف     آفى لي أف أبتًسـ أنا. أرأيتى ىذه األكصاؼ األخيرة كتبلحي
الشعراء الميحدثيف؟ كقبؿ ىذا، أرأيتى ىذه الصكرة الكصفية لمكركد كاألزىار كحنيًنًو إلى عبيمة 
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لى الشعر ييمازحيا ىنا و؟ كلعؿَّ أركعى ما قدَّمو عنترة إلى الشعر العربي عامَّةن كا  ؾ كتيماًزحي
ةن ميعمَّقتيوي الشييرة التي يبدؤىا ببيتو ما زلتي أذىؿ كمما فكرتي فيو:  القصصي خاصَّ

 ىؿ غادر الشعراء مف ميتردَّـ                    أـ ىؿ عرفت الدار بعد تكىُّـً 

 

كيؼ لـ ييغاًدر الشعراء مف ميتردَّـ كىك بعدي في الجاىمية؟ فماذا نقكؿ نحف بعد ألفي عاـو مف 
ميعمَّقتو؟ إذا كاف عنترة يقكؿ إف الشعراء لـ يترككا شيئنا ألحد يقكلو، فماذا يفعؿ الميشتغمكف بالففّْ 

يُّكف كالقصَّاصكف يقكلكف كال األدبي بعد ألفي عاـ؟ ظؿَّ الشعراء كقد انضَـّ إلييـ الناًثركف كالركائ
 !ينقًطعكف عف القكؿ. ألستى ترل معي أف المييَـّ في العمؿ الفني لـ ييصًبًح المعنى؟

ا مف ىذه القصيدة الرائعة:   فمنقرأ معنا بعضن

 أثًني عميَّ بما عممًت فإنَّني             سيؿه ميخالفتي إذا لـ أيظمىـً 
 ميرّّ مىذاقىتيوي كطعـً العمقىـً           فإذا ظيًممتي فإفَّ ظيمميى باسؿه  

 كلقد شربتي ًمف الميدامًة بٍعدىما         ركدى اليكاًجري بالمشكًؼ الميعمىـً 

ـً   بزجاجةو صفراءى ذاًت أسرَّةو            قيرنٍت بأزىرى في الشماؿ ميفدَّ

 مىـً فإذا شربتي فإنَّني ميستيًمؾه              مالي كًعرضي كاًفره لـ ييكٍ 

ري عف نىدنم      ككما عًممًت شمائمي كتىكرًُّمي ذا صحكتي فما أيقصّْ  كا 

                                        ••• 

 ييخبرًؾ مف شًيدى الكقيعة أنَّني        أغشى الكىغى كأعؼُّ عند المغنىـً 

 مف دىمي كلقد ذكرتيًؾ كالرّْماحي نىكاًىؿه          ًمنّْي كًبيض اليند تقطيري 

ـً   فكدىٍدتي تىقبيؿى السيكؼى ألنَّيا              لمىعىٍت كباًرًؽ ثىغًرًؾ الميتبسّْ

  

 قصة كصفية جاىمية كاممة ىذه األبيات الثبلثة، كامًض معي قميبلن 

 لمَّا سمعتي نداءى ميرَّةى قد عبلى            كابنىٍي ربيعةى في الغيباًر األٍقتىـً 

 لكائًيـ             كالمىكتي تحتى لكاًء آًؿ ميحمَّـً  كميحمَّـ يىسعىكف تحتى 

ثَّـً   أيقنتي أٍف سيككفي ًعند لقائيـ            ضربه يىطير عف الًفراخ الجي

ـً   لمَّا رأيتي القكـ أقبؿى جمعييـ             يىتذامىركف كررتي غيرى ميذمَّ

 بئرو في لىباًف األدىىـً يدعيكف عنتىرى كالرّْماح كأنَّيا             أشطافي 
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ـً   ما زلتي أرًمييـ بثغرًة نٍحًرًه             كلىباًنًو حتى تىسربىؿى بالدَّ

ـً   فازكىرَّ ًمف كٍقًع القىنا بمىباًنًو               كشكا إليَّ ًبعبرةو كتىحمحي

ـى الكبلـ ميكمّْمي ًم  لك كاف يىدرم ما الميحاكىرىةي اشتكى      كلكافى لك عى
يؾى عنترى أقًدـً كلقد   شفى نفسي كأبرأ سيقمىيا            قىيؿي الفكارس كى

أرأيتى قصة ىذا الحصاف، كرأيتى ىذه المَّمحة العبقرية: لك كاف يدرم ما الميحاكرة اشتكى، ثـ 
يؾ عىنترة أقدـ؟  أرأيتى أسىفىو كسيقمىوي مف أجؿ حصانو الذم لـ يىشًفًو إالَّ قىيؿي الفكارس، كى

اذة الكصؼ قصة كاممة   .(ُ)النَّبض، كاممة األحداث، أخَّ

 المتطمب الثاني: الحكمة والمثل

كىي مرآة تنعكس عمييا صكرة الحياة االجتماعية كالسياسية كالطبيعية، كىي تعبير يصدر 
عف عامة الناس دكف تكمؼ، كليذا يتجو الباحثكف عف طبائع الشعكب إلى دراسة أمثاليا. 
كربما كانت ىذه كحدىا التي كصمت إلينا كميا كما نطؽ بيا أصحابيا ببل تغيير أك تحريؼ 

يجاز شديد، كقبكؿ لمحفظ كالشيكع عمى كال زيادة أك نقص ، لما تمتاز بو مف تركيز بالغ كا 
األلسنة في كؿ مناسبة، كبذلؾ تككف اصح ما بقي مف النصكص النثرية الجاىمية كأقربيا إلى 

 .(ِ)أصكليا األكلى، كاف كانت ال تقدـ صكرة كاممة عف النثر الجاىمي 
 تعريفيا:

نطؽ بيما أصحابيما، مف غير تغيير أك تحريؼ، كال ىما فناف نثرياف كصبل لمناس كما 
يجاز شديد، باإلضافة إلى قبكليا لمحفظ،  زيادة كال نقصاف، لما تمتاز بو مف تركيز بالغ، كا 
كاشتيارىا عمى األلسف في كؿ مناسبة، كبذلؾ تككف أصح ما بقي ككصؿ، مف النصكص 

ف كانت ال تقد ـ صكرة كاممة عف النثر في العصر الجاىمية، كأقربيا إلى أصكليا األكلى، كا 
الجاىمي، كالحكـ كاألمثاؿ مرآة تعكس الكاقع االجتماعي كالسياسي، كىي جمؿ قصيرة بميغة، 
تخمك مف الحشك، كقد أكحت بو تجارب الحكماء كالمعمريف في الحياة، باإلضافة إلى العبلقات 

صدر عنو الرأم المحكـ، بيف الناس، كىي كذلؾ ثمار ناضجة مف ثمار العيش الطكيؿ الذم ي
قكؿ مكجز يتضمف حكما صحيحا لؤلشياء، ككنو نابع مف  الحكمةكالفرؽ بينيما يعكد إلى أف 

فيقترف في أصمو بقصة أدت إليو، ثـ  المثلكاقع الشخص كمعاناة تجاربو في الحياة، أما 
أغمب دخمت في نطاؽ األمثاؿ، باإلضافة أف الحكمة تختمؼ عف المثؿ، في أنيا تصدر في 

                                                           

)ُ(  https://2u.pw/iizjO .مكقع الكتركني .)القصة في الشعر العربي )مؤسسة ىنداكم 
 https://2u.pw/vag9nمكقع الكتركني  ِ

https://2u.pw/iizjO
https://2u.pw/vag9n
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األحياف عف فئة معينة مف الناس ليا تجاربيا كخبرتيا كثقافتيا في الحياة، بعكس المثؿ الذم 
يصدر عف عامة الناس، كقد دكف العرب أشير الحكـ كاألمثاؿ في العصر الجاىمي مما 
ساعد عمى حفظيا كتناقميا بيف األلسنة، مع أف أكثر ىذه الحكـ كاألمثاؿ ال ييعرؼ 

 .(ُ)أصحابيا
 الخصائص الفنية لمحكم واألمثال:

تمتاز األمثاؿ باإليجاز كجماؿ الصياغة، كقكة التأثير، كال ييمتزـي أف يككفى المثؿي صحيح 
المنحى فقد يىشتير مثؿه ال يصح معناه في كؿ كقت، كلكٍف صادؼى ظرفان شييران فاشتيير بو، 

رى الصحيح، كال كذلؾ الحكمة، كلما كانت األمثاؿ نتاج الناس جميعان فقد جمعًت الصحيح كغي
 .(ِ)فإف الحكمة كليدةي عقؿ متميز ذم ارتفاع فبل بٌد أف تككف صادقة في كؿ األحكاؿ 

 أسباب انتشار الحكم واألمثال في العصر الجاىمي:
ىناؾ عدة أسباب ساعدت عمى انتشار الحكـ كاألمثاؿ في العصر الجاىمي لتصبح 

 إحدل الفنكف النثرية اليامة.
 أبرز ىذه األسباب:كمف 

  بيئة فطرية يغمب عمييا األمية كتحتاج إلى تجارب مستخمصة بصكرة أقكاؿ ذات
 معنى صادؽ.

 .ارتباط المثؿ بحادثة أك قصة تساعد عمى انتشاره 

 .صياغة األمثاؿ في عبارات حسنة كسيمة تمتاز بدقة التشبيو 

 لعظمة مف شيكع الحكـ عمى ألسنة العرب كاعتمادىا بالتجارب كاستخبلص ا
 .(ّ)الحكادث كنفاذ البصيرة كغيرىا 

 أشير الحكم واألمثال في العصر الجاىمي:
  :كىذه الحكمة دعكة لمقناعة، ألف الطمع يقتؿ مصارع الرجال تحت بروق الطمع

 صاحبو.

                                                           

 https://2u.pw/zTmMnالحكـ كاألمثاؿ في العصر الجاىمي، مكقع الكتركني     )ُ(
 https://2u.pw/uCcVQمكقع الكتركني  ِ 
 https://2u.pw/zTmMnالحكـ كاألمثاؿ في العصر الجاىمي، مكقع الكتركني   ّ
 
 

https://2u.pw/zTmMn
https://2u.pw/uCcVQ
https://2u.pw/zTmMn
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  :ىي دعكة إلى التثبت مف األمر، قبؿ تكجيو المكـ كالذنب ُرب مموٍم ال ذنب لو
 لمبرمء.

  كتعني أف قيمة اإلنساف بأدبو ليس بمالو. ذىبو:أدب المرء خير من 

 :كىذه تدعك إلى حسف اختيار  من فسدت بطانتو كان كالغاص بالماء
 .(ُ)األعكاف 

 ثالثًا: األمثال العربية وقصصيا
 المتطمب الثالث: األمثال العربية وقصصيا

جمع مثؿ، كىك جممة مف القكؿ مقتطعة مف كبلـ أك مرسمة لذاتيا تنقؿ مما كردت فيو 
"األمثاؿ" إلى مشابيو دكف تغيير، بغية االستشياد بيا، كبعض األمثاؿ قد يككف مسجكعان 
متكازنان، كاف لـ يكف ىذا شرطان ال بد منو، كتمتاز ىذه الجممة بأنيا تمخص المكقؼ أك الجداؿ 

كتحسمو عمى خير كجو، كبأنيا قصيرة ال تتجاكز بضع كممات، كبأنيا مف الحيكية أك التعميؽ 
كالسبلسة كحبلكة الصياغة كبراعة التصكير كتعدد األبعاد بحيث يكتب ليا السيركرة كاالنتشار 
عمى ألسنة الناس، كبأنيا ال تخمك في كثير مف األحياف مف مكعظة كحكمة. كقد كتب )حنا 

دب( جاءت في أكثرىا غير مصقكلة، كما في قكليـ: أكؿ ما أطمع ضب الفاخكرم/ تاريخ األ
ذنبو، كىذا معنى جزاؼ ال معنى لو كال دليؿ عميو، كليس في عبارة المثؿ الذم أكرده ما 

( يدؿ عمى ركاكة أك ضعؼ في الصياغة البتة، بؿ تجرم عمى فحكلة َِِ)العربي/ 
 .(ِ)الصياغة العربية 

ف لـ تنؿ مف ىذا الجانب عناية عمى أيدم  كلؤلمثاؿ أىمية كبرل مف حيث داللتيا المغكية، كا 
الباحثيف المحدثيف، ألنيا لـ تدرس إلى اآلف دراسة لغكية مستكعبة تدرس خصائصيا كطبيعة 
تككينيا، تتميز ألفاظيا بالدقة، كتدؿ داللة بينة عمى سعة المغة العربية، كثرائيا كتعبيرىا عف 

فكار كتصكيرىا لخمجات النفس كمقدرتيا عمى التعبير االيحائي أدؽ المعاني، كأعمؽ األ
كطكاعيتيا، ألداء مختمؼ المضاميف، كما تضـ األمثاؿ الحس المغكم عند العرب األقدميف 

 . (ّ)كجرأتيـ في استخداـ المغة، كتطكيعاتيا، ألداء مختمؼ المضاميف 
 

                                                           

(ُ )https://cutt.us/co6ws .مكقع الكتركني 

 https://2u.pw/KlUqEد. إبراىيـ عكض  -األمثاؿ في العصر الجاىمي( ِ)
 (: األمثاؿ األخبلقية في العصر الجاىمي، رسالة ماجستير، كمية اآلداب كالمغات، الجزائر. َُِٓكناس، آماؿ )( ّ)

https://cutt.us/co6ws
https://2u.pw/KlUqE
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 المتطمب الرابع: األساطير في العصر الجاىمي

 األسطورة:تعريف 

ىي األحاديث التي تفتقر إلى النظاـ، كىي جمع الجمع لمسطر، الذم كتبو األكلكف مف األباطيؿ 
 .(ُ)كاألحاديث العجيبة، كاألساطير ىي األقكاؿ المزخرفة المنمقة 

 األساطير عند عرب الجاىمية:

 بف النعماف أف تركم كىي النعماف، شقائؽ أسطكرة فمنيا كبيران  تنكعان  منكعة العرب كأساطير
 حمراء زىكران  فرأل البرية، الى الربيع أياـ مف يكـ ذات كخرج الحيرة، عمى ممكان  كاف المنذر

 شقائؽ الكركد تمؾ فسميت العابثيف، أيدم مف ليحمكىا بيا يحيطكا أف جنده فأمر متفتحة.
 بسبب نعمافال شقائؽ سميت أنيا كيبدك الدـ، ىك أيضان  كالنعماف النعماف، أخكات أم النعماف

 أسطكرة فيي الزىر، ذلؾ تسمية لتفسير األسطكرة ىذه كضعت كقد لمدـ، المشابو األحمر لكنيا
   .(ِ)محض لغكم باعث ذات

 كلما الخكرنؽ، أسماه عظيـ، قصر ببناء الميندسيف أحد أمر قد نفسو النعماف أف أيضان  كيركل
 فسألو كمو، القصر ليدـ مكضعيا مف رفعت لك حجرة القصر في أف الميندس أخبره بناءه، أتـ

 ذلؾ كاف فمات. القصر أعمى مف فدفعو ال فأجابو: مكضعو يعرؼ غيره أحد كاف إف النعماف
 اعتقاد عمى تدؿ األسطكرة كىذه سنٌمار، جزاء جزاه المثؿ في قيؿ لذلؾ سنٌمار، يدعى الميندس

 طبيعة ىي كىذه ،كؿ مف ءجز  في يكمف كمو السر كأف كاحدة بنقطة يتعمؽ اإلبداع أف الناس
 .(ّ) مختمفة كأسباب عكامؿ الى اإلبداع يرد ال الذم األسطكرم التفكير

 الخاتمة:

بعد ىذا البحث الذم تكمـ عف السرد القصصي في الشعر الجاىمي، تكضح لنا أف السرد 
القصصي يعد األداة األكلى في األدب كالشعر القصصي، حيث تميز بركاية القصص الشعرية 
لعظماء الشعر الجاىمي، كأكصؿ لنا حكاياتيـ كتكجياتيـ، كفيمنا مف البحث أف الشعر الجاىمي 

                                                           

 https://cutt.us/RMNjn:  مكقع الكتركني ُ

 http://fantasyh.net/2901مف أساطير العرب في الجاىمية  ِ

 المرجع نفسو ّ

https://cutt.us/RMNjn
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، كيتميز بالحكـ الجزيمة كاألمثاؿ العظيمة، الذم ذكرىا الباحث، كقد تناكؿ البحث مميئاى باألساطير
بعض الدراسات السابقة التي تحدثت عف مكضكع السرد كالفف القصصي، التي تفتح مجاؿ 

 لمباحثيف كالدارسيف التكسع في ذلؾ المكضكع.

 المصادر والمراجع:

 (ُ)https://2u.pw/KlUqEد. إبراىيـ عكض  -*األمثاؿ في العصر الجاىمي
 مكقع الكتركني. https://cutt.us/RMNjn*األسطكرة في العصر الجاىمي 

 مكقع الكتركني https://cutt.us/co6ws*أشير الحكـ كاألمثاؿ  

 https://2u.pw/NRAu0مكتبة مصر  -*القصة في الشعر العربي لثركت أباظة 
 https://cutt.us/iMM8q*القصة الشعرية عند الجكاىرم، قصيدة الراعي أنمكذجاى 

 مكقع الكتركني https://2u.pw/iizjOالقصة في الشعر العربي )مؤسسة ىنداكم(. 
 https://2u.pw/2d0jVالقصة الشعرية 

  tt.us/Q5Y5whttps://cu*السرد القصصي مكقع الكتركني   

مجمة اآلداب كالعمـك تاريخية السرد القصصي العربي قبل اإلسالم،  (َُِّ*)رياض، يكسؼ 
 االجتماعية، جامعة فرحات عباس، الجزائر.

جماليات السرد القصصي في الشعر الجاىمي  :(َُِٕ*)معمرم، رميساء، كعاشكر صبرينة 
مييدم، كمية اآلداب، قسـ المغة العربية، جامعة العربي بف نماذج مختارة من شعر الصعاليك. 

 .الجزائر

 http://fantasyh.net/2901*مف أساطير العرب في الجاىمية 

  

https://2u.pw/KlUqE(1)
https://cutt.us/RMNjn
https://cutt.us/co6ws
https://2u.pw/NRAu0
https://cutt.us/iMM8q
https://2u.pw/iizjO
https://2u.pw/2d0jV
https://cutt.us/Q5Y5w
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 ثانيلالفصل ا

 معمقة عمرو بن كمثومالسرد القصصي في ات انتق
  

 
 

 تانالباحث
 دعاء عادل سالمة عابد

 شيماء أحمد محمود أبو شقرة
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 معمقة عمرو بن كمثومالسرد القصصي في تقانات 
 شيماء أحمد محمود أبو شقرة . أ دعاء عادل سالمة عابد . أ

 
 الممخص:

لقد كجدت فكرة البناء القصصي بعناصره مف زماف كمكاف كشخصيات كأحداث منذ 
ف كاف بقالب شعرم  يحكمو كزف كقافية، كىذا ما نجده في معمقة  العصر الجاىمي، حتى كا 

، التي تصاعدت فييا األحداث، كتبمكرت فييا الشخصيات، كيجسدت فييا بطكلة  عمرك بف كمثـك
 المكاف، كالزماف.

كلقد  جاء السرد القصصي في المعمقة لسببيف، األكؿ: ىك التحكيـ الذم ماؿ بو عمرك 
ـٌ عمر  بف ىند إلى آؿ بكر، كالثاني: إىانة ىند أْـّ عمر بف المنذر لميمى بنت الميميؿ بف ربيعة أ

، فكتب عمرك بف كمثكـ ىذا النص، الذم يحمؿ المفاخرة، العز، التشامخ، كاليجاء  بف كمثـك
كالغركر، كمف ىنا فإف  البحث يقكـ عمى استجبلء تقنيات السرد القصصي في المعمقة، معتمدنا 
بذلؾ عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يحقؽ األىداؼ المرجكة مف تكضيح لمناسبة كاحداث 

 اف كمكاف كشخصيات كراك في المعمقة.كتقنيات السرد القصصي مف زم
 : السرد، الحدث، الحبكة، الراكم، الشخصية، الزمف، المكاف.الكممات المفتاحية

 يقـك البحث عمى النحك اآلتي:
 العنوان المطمب العنوان المحور

 التمييد األّول
ا. األٌكؿ  السرد لغة كاصطبلحن
 عمرك بف كمثكـ. الثاني
 القصيدة.مناسبة  الثالث

 الثاني
البناء القصصي في معمقة 

 عمرو بن كمثوم.

 االفتتاحية. األٌكؿ
 الحدث الثاني
 الحبكة الثالث
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تقنيات السرد القصصي في  الثالث
 المعمقة.

 الركام. األكؿ
 الشخصية. الثاني
 الزمف القصصي. الثالث
 المكاف. الرابع

جاء في لساف العرب: تقدمة شيء إلى شيء تأتي بو متسقنا  السرد لغة واصطالًحا: 
بعضو في إثر بعض متتابعنا، سرد الحديث يسرده سردنا إذا تابعو، كفبلف يسرد الحديث سردنا إذا 

ابف منظكر عبارة عف نسؽ يعتمد عمى التتابع،  يراه، أم أف السرد كما (ُ)كاف جيد السياؽ لو
 (ِ)العناصر الثبلثة ىي التي تقـك عمى بناء مفيـك السرد.كاالتساع، كجكدة االتساؽ، كىذه 

ا: لعؿ أقرب مفيكـ لمسرد ىك الحكي كالذم يرتكز عمى أساسيف، أكليما: أف  اصطبلحن
يحتكم عمى قصة تضـ أحداثنا معينة، كثانييما: أف يعيف الطريقة التي تحكي بيا القصة، كتسمى 

أف تحكى بطرؽ متعددة، كليذا السبب فإف السرد ىذه الطريقة سردنا، ذلؾ أف قصة كاحدة يمكف 
ىك الذم يعتمد عميو في تمييز أنماط الحكي بشكؿ أساسي، كالسرد "ىك الكيفية التي تركل بيا 
القصة عف طريؽ قناة الراكم، كالمركم لو، كما تخضع لو مف مؤثرات بعضيا متعمؽ بالراكم 

 .(ّ)كالمركم لو كالبعض اآلخر متعمؽ بالقصة ذاتيا"
، فالمغة ىي الكسيمة التي يتـ (ْ)كىك "نقؿ الحادثة مف صكرتيا الكاقعية إلى صكرة لغكية"

مف خبلليا نقؿ القصة، لكف أيف يكمف االختبلؼ، فيي الطريقة التي يعتمد عمييا الكاتب في 
كتابة القصة، فنجد معمقة عمرك بف كمثكـ بالرغـ مف أنيا قصيدة، إال إنيا قامت عمى السرد 

ي، فسرد أحداثنا كفؽ التقنيات السردية، بتسمسؿ، يدؿ عمى ثقافة العقؿ العربي قبيؿ القصص
االسبلـ، كتدؿ عمى حاؿ التمرد الذم كجد مع خمؽ اإلنساف، فتمرد عمرك عمى المقدمة الطممية 

 التي تصؼ المحبكبة، كبكاء الديار، فقاـ بكصؼ الخمر.

                                                           

: لساف العرب. ط (ُ)  .ُِّ/ّـ، مادة )س، ر، د(، ُّٗٗ، دار صادر، بيركت، ّابف منظكر، محمد بف مكـر
 .ُٔـ، ََِٖ، الييئة المصرية العامة لقصكر الثقافة، القاىرة، ُانظر: عبد المطمب، محمد: ببلغة السرد النسكم. ط (ِ)
ـ، ََِّ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ّ. طلحميداني، حميد: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي (ّ)

ْٓ. 
 .ِٖـ، ُٕٗٗ، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، سكريا، ُيكسؼ، آمنة: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ. ط (ْ)
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لحكادث متتالية مف األحداث، ( فقد عرفو: "عرض G.Genetteأما جيرار جينيت )
، أما "حميد (ُ)حقيقية أك خيالية، عرض بكاسطة المغة، كبصفة خاصة بكاسطة مكتكبة("

لحميداني": "أف السرد ىك الطريقة التي تركم بيا القصة عف طريقة قناة الراكم كالمركم لو"، كفي 
يقدـ بيا ذلؾ رأيو أف القصة ال تحدد بمضمكنيا فحسب كلكف بالشكؿ كالطريقة التي 

 .(ِ)المضمكف"
 :عمرو بن كمثوم 

عمرك بف كمثكـ بف مالؾ بف عتاب بف زىير التغمبي، مف بني تغمب بف كائؿ، كينتيي 
نسبو إلى معد بف عدناف، كأٌمو ليمي بنت ميميؿ الذم ىك أخك كميب المشيكر، كقد ساد عمرك 
بف كمثكـ قكمو كىك ابف خمسة عشر عامنا، كمات كلو مف العمر مائة كخمسكف سنة، ككاف 

حتى بمغ مف أمره أف فتؾ بالطاغية عمرك بف ىند، في ببلط سمطانو، ككاف  فارسنا أبينا جريئنا،
ا فتٌاكنا، كبو يضرب المثؿ في الفتؾ، فيقاؿ: أفتؾ مف عمرك  عمرك بف كمثكـ شجاعنا مظفرنا مقدامن

ؽ.ىػ(، كاف شاعرنا فحبلن  ِٓـ(، كسنة )ََٔبف كمثـك لفتكو بعمرك بف ىند، ككانت كفاتو سنة )
الديباجة، كثير الطبلكة، حسف السبؾ، كاضح المعاني، شديد الفخر، قكم  مطبكعنا، صافي

 .(ّ)الشكيمة في الحماسة
 :مناسبة النص 

تعددت الركايات التي جعمت عمرك بف كمثكـ لكتابة النص، أك تسمسمت األحداث التي 
 نسجت النص الشعرم القصصي، منيا: 

خي النعماف بف المنذر المخمي، كقد أنشأ قسمنا منيا في حضرة الممؾ عمرك بف المنذر، أ .ُ
اشتير بأمو ىند، ككاف عند الممؾ كقت إنشائيا كفكد مف قبيمتي تغمب كبكر، ككاف يرأس 
، كيرأس البكرييف النعماف بف ىـر اليكشرم، كسبب ىذا االجتماع بيف  تغمب عمرك بف كمثـك

ي بكر كتغمب بعد يدم عمرك بف ىند أف الممؾ المنذر كالد عمرك كاف قد أصمح بيف قبيمت
حرب البسكس التي دامت أربعيف سنة، كلكنو خشي أف تعكد إلى الحرب، فأخذ منيما غبلـ 

                                                           

، تح: محمد معتصـ، كعبد الجميؿ األزدم، المجمس األعمى ُجينيت، جيرار: خطاب الحكاية )بحث في المنيج(. ط (ُ)
 .ُٕٕـ، صُٕٗٗلمثقافة، القاىرة،، 

 .ْٓلحميداني، حميد: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي.  (ِ)

ني، أبك عبد ا حسيف بف أحمد بف حسيف )ت ّ) ٍكزى ، ُىػ(. شرح المعمقات السبع، دار احياء التراث العربي، طْٖٔ(  الزَّ
 .َِّـ، ََِِ -ىػ ُِّْ
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رىائف، حتى إذا اعتدت إحداىما عمى األخرل أقاد مف الرىائف، كقد سار عمرك عمى خطة 
أبيو في ىذا االرتياف، كذات يكـ سير الممؾ ركبنا مف تغمب كبكر إلى جباؿ طيء، فأجمى 

 .(ُ)ريكف التغمبييف عف الماء، كدفعكىـ إلى مفازة، فتاىكا فييا، كماتكا عطشناالبك
جاء ناس مف بني تغمب إلى بكر بف كائؿ يستسقكنيـ، فطردتيـ بكر لمحقد الذم كاف بينيـ،  .ِ

فرجعكا فمات منيـ سبعكف رجبلن عطشنا، ثـ أف بني تغمب اجتمعكا لحرب بكر بف كائؿ، 
التقكا كره كؿ صاحبو، كخافكا أف تعكد الحرب بينيـ كما كانت، كاستعدت ليـ بكر حتى إذا 

فدعا بعضيـ بعضا إلى الصمح فتحاكمكا في ذلؾ إلى الممؾ عمرك بف ىند، فقاؿ عمرك: ما 
كنت ألحكـ بينكـ حتى تأتكني بسبعيف رجبل مف بكر بف كائؿ فأجعميـ في كثاؽ عندم، فاف 

ف لـ يكف ليـ حؽ خميت سبيميـ. ففعمكا كتكاعدكا ليـك  كاف الحؽ لبني تغمب دفعتيـ إلييـ، كا 
يجتمعكف فيو، فقاؿ الممؾ لجمسائو: مف تركف مف بني تغمب تأقي بو لمقاميا ىذا؟ فقالكا: 
، قاؿ: فبكر بف كائؿ؟ فاختمفكا عميو كذكركا غير كاحد مف  شاعرىـ كسيدىـ عمرك بف كمثـك

بف كائؿ إال عف الشيخ األصـ يعثر في أشراؼ بكر بف كائؿ، قاؿ: كبل كا ال تفريج بكر 
ريطتو فيمنعو الكـر أف يرفعيا حتى يرفعيا قائده فيضعيا عمى عاتقو. فمما أصبحكا جاءت 
تغمب يقكدىا عمرك بف كمثـك حتى جمس إلى الممؾ. كقاؿ الحارث بف حمزة: أني قد قمت 

 .(ِ)خطبة فمف قاـ بيا ظفر بحجتو كفمج عمى خصمو

ـ(: يظير أف الممؾ عمرك بف ىند أضمر لمشاعر عمرك بف كمثـك َٕٓ)قتمو لعمرك بف ىند  .ّ
الحقد لما رأل عنده مف شدّْة فخرو كتباهو، كتشامخ، فأراد أف ييذلَّو بإذالؿ أٌمو، قاؿ عمرك بف 
ُـّ عمرك  ىند، لندمائو: ىؿ تعممكف أحدنا مف العرب تأنىؼي أمُّو مف خدمة أيمّْي؟ فقالكا: نعـ! أ

؟ قالكا: ألفَّ أباىا مييىٍمًيؿي بف ربيعة، كعٌميا كيمىيب كائؿ أعٌز العرب، كبعميا  بف كمثكـ. قاؿ: ـى كًل
كمثكـ بف مالؾ أفرس العرب، كابنيا عمرك، كىك سّْيد قكمو، فأرسؿ عمرك بف ىند إلى عمرك 

اعة بف كمثـك يستزيره كيسألو أف ييًزيرى أيمَّو أيٌمو، فأقبؿ عمركه مف الجزيرة إلى الحيرة في جم
تىٍغًمب، كأقبمت ليمى بنت الميميؿ في ظيعيف بني تىغمب، كأمر عمرك بف ىند بركاقو فضيرب 
فيما بيف الحيرة كالفرات، كأرسؿ إلى كجكه أىؿ مممكتو فحضركا في كجكه تغمب، فدخؿ عمرك 

                                                           

ىػ، ُِِْ، ُىػ(. شرح المعمقات التسع مؤسسة، األعممي لممطبكعات، بيركت، ط َِٔ( الشيباني، أبك عمرك)ت ُ)
َّٓ. 

ىػ(. شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات، تحؽ: عبد ِّٖ( ابف األنبارم، أبك بكر محمد بف القاسـ بف بشار )ت ِ)
 .ُّٕ-َّٕىػ،ُِّٖ، ٓ(، طّٓالسبلـ محمد ىاركف، دار المعارؼ، سمسمة ذخائر العرب )
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كاؽ، ككانت  بف كمثكـ عمى عمرك بف ىند في ًركاقو، كدخمت ليمى كىند في قيبة مف جانب الرّْ
ُـّ ليمي بنت مييىٍمًيؿ بنت أخي فاطمة بنت عمٌ  ٍجر الشاعر، ككانت أ ة امرئ القيس بف حي

ربيعة، التي ىي أـ امرئ القيس، كبينيا ىذا النسب، كقد كاف عمرك بف ىند أمر أمَّو أف 
تينىحّْي الخدـ إذا دعا بالطُّرىؼ، كتستخدـ ليمي، فدعا عمرك بمائدة ثـ دعا بالطُّرىؼ، فقالت 

ليني يا ليمى ذلؾ الطَّبؽ، فقالت ليمى: ًلتىقيـٍ صاحبةي الحاجة إلى حاجتيا، فأعادت ىند: ناك 
ـي في  ٍه! يا لىتىٍغًمب! فسمعيا عمرك بف كمثكـ فثار الدَّ عمييا كألحٍت، فصاحت ليمى: كا ذيالَّ
كجيو؛ كنظر إليو عمرك بف ىند فعرىؼ الشرَّ في كجيو، فكثب عمرك بف كمثـك إلى سيؼو 

كاؽ، كساقكا نجائبو، كساركا نحك  لعمرك بف ىند، كنادل في بني تغمب، فانتبيكا ما غفي الرُّ
 .(ُ)الجزيرة

 المحور األول: البناء القصصي في معمقة عمرو بن كمثوم:
إف البناء السردم القصصي يتأتَّى كفؽ تسمسؿ منطقي، كنسيج متزف، بحيث يسير كفؽ 
ثبلث لبنات، أكليما: االفتتاحية، ثـ الحدث كالصراع، كأخيرنا: الحبكة، كقد تكاتفت كتعالقت تمؾ 
الثبلثية لتشكؿ التسمسؿ الحدثي في النص الماثؿ بيف أيدينا، المقتبس مف الحياة االجتماعية 

عاشيا الشاعر، فيك نص شعرم قصصي كاقعي، يسرد أحداثنا حقيقية، فاعتمد الشاعر التي 
عمى ذكر الكقائع، بؿ تصكيرىا ككأنيا ماثمة أمامؾ، فبدأت في مقدمتيا، ثـ تكالت األحداث التي 
 نىطَّؽ شخكصيا، فطاؼ بنا كتجكؿ في أبياتيا، كنسج الخيكط بتسمسؿ عذب، عمى النحك اآلتي:

 لقصصية في النص الشعري:االفتتاحية ا
تعد المعمقة مف حيث الشكؿ كاألسمكب كالتناسؽ كاالفتتاح شكبلن مف أشكاؿ السرد 
القصصي، ترسمت مف عتبتيا التي تمرد عمييا الشاعر كعمى السائد آنذاؾ الكقت، نعمـ أف 
 شعر ما قبؿ اإلسبلـ كخاصة المعمقات يفتتح الشاعر نصو بالكقكؼ عمى األطبلؿ كالبكاء،

 كاستكقاؼ الصحب...إلخ.
إال أف االفتتاحية في النص الماثؿ أمامنا جاء متمردنا مخالفنا لممألكؼ السائد، كىذا األمر 
، فقد تمرد عمى ممؾ آؿ بكر كقتمو، فسمؾ في  ليس بالغريب عمى فتاؾ العرب، عمرك بف كمثـك

 مقدمتو مسمؾ القصص، حيث بدأ نصو باالفتتاحية في قكلو:
                                                           

، ّىػ(.األغاني، تحؽ: إحساف عباس كأخركف، دار صادر بيركت، طّٔٓ( األصفياني، ألبي الفرج عمي بف الحسيف )ُ)
 .ّٔ/ُُىػ، ُِْٗ
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 بَصْحِنِك َفاْصَبِحيَنا َأاَل ُىبِّي
 

 َواَل تُْبِقي ُخُموَر األْنَدِريَنا 
 ُمَشْعَشًة َكَأنَّ الُحصَّ فيَيا 

 
 

 إذا َما الَماُء َخاَلَطَيا َسِخيَنا 
 َتُجوُر ِبِذي المَُّباَنِة َعْن َىَواهُ  

 
 

 إذا َما َذاَقَيا َحتَّى َيِميَنا 
 َتَرى المَِّحَز الّشِحيَح إذا ُأِمرَّتْ  

 
 (ُ)َعَمْيِو ِلَماِلِو فييا ُميينا 

 
 

كانت ىذه االفتتاحية مف قصيدة عمرك بف كمثـك سيد آؿ تغمب قيمت أماـ آؿ بكر، ككاف 
 الحكـ عمرك بف ىند، كأشاد عمرك بف ىند ألؿ بكر كىي لمحارث بف ًحمّْزة، التي كاف مطمعيا:

 َآَذَنتنا ِبَبيِنيا َأسماءُ 
 

 (ِ)ُربَّ ثاٍو ُيَملُّ ِمنُو الَثواءُ  
"اجتمع بكر كتغمب لممفاخرة عند عمرك بف ىند كفي ليمة المفاخرة ىيأ الشاعر قصيدتو،  

كجمع بعض شباب القبمتيف كأرادىـ أف ينشدكىا...كفي يكـ المفاخرة جمست ىند كراء ستكرىا 
عمى مجمس عمرك ابنيا، كحكـ تسمع ككانت ترفع سترنا بعد ستر إلعجابيا بالقصيدة كقربتو 

عمرك بف ىند لمحارث كبني بكر مما جعؿ آؿ تغمب يغضبكف كينصرفكف، كأمر عمرك بف ىند 
، مما جعؿ األحداث تحتدـ بيف عمرك بف كمثكـ  كعمر بف ىند، كىجا (ّ)أال ينضح أثره بالماء"

 عمرك بف كمثـك لعمرك بف ىند.
شعرىـ، كالنص القصصي تمامنا، غمب عمى اىتـ الشعراء القدماء بمقدمات افتتاحية ل

نصيـ، فافتتح الشاعر نصو الشعرم بالمقدمة الطممية التي اعتمد فييا عمى أسمكب الكصؼ، 
فامتاز بالتمرد عمى افتتاحيات عصره لينتقؿ إلى كصؼ الكأس كالشراب، كنبلحظ اعتماده عمى 

يقاؿ: ىب مف نكمو ىبَّا، إذا انتبو  )أال( تنبيو، كىك افتتاح الكبلـ كىيي: معناه قكمي مف نكمؾ،
 .(ْ)كقاـ مف مكضعو

فارتسمت المقدمة مف خبلؿ كصؼ الشاعر لحاؿ الساقية التي صبت الخمر بالقدح 
العظيـ، كأمرىا بأال تبقي منو شيئنا، فالبداية استحكذت عمى سمع المتمقي ككنيا بدأت بالتنبيو، 

كمما صبنت ليـ الجارية، كيصؼ الشارب ثـ يصؼ الخمر بأنيا مشعشعةن، كيصبحكف أسخياء 
مؽ بعد الكأس، كأىاف  الذم يميؿ بعد شربو لمخمر، حتى المحز البخيؿ المئيـ، يصبح حسف الخي
مالو ألجؿ الخمر، شعشع الشراب فاختمط بالماء كسخينة ىي صفة الماء، تمؾ المقدمة جاء في 

                                                           

 .ّّٕ-ُّٕ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارمُ)
 .ّْٓ( شرح المعمقات التسع لمشيباني ِ)
 .ِّٓ( شرح المعمقات التسع لمشيباني ّ)
 .ُّٕشرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارم ( ْ)
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ممؾ الحيرة، كبيف الحارث  كابف ىند-حادثة درات بيف شخكص ثبلث: )ابف كمثكـ سيد تغمب
شاعر بكر(، في مكاف كقعت فيو األحداث المتجسد في الحيرة، تمؾ التقنيات تعالقت لكي تجسد 
لنا السرد القصصي في النص الشعرم، القائـ تسمسؿ منطقي كالقصة النثرية تمامنا، لكننا أماـ 

كألفاظ شعرية تتخذ  عمؿ شعرم جعؿ المسمؾ أكثرى صعكبةن، ككنؾ مجبرنا عمى كزف كقافية،
 النفس القصصي.

 الحدث: -
يشكؿ الحدث المسار السردم الذم يعطي النص تماسكنا كانسجامنا متأنقنا، فالسرد ىك 
الحديث أك اإلخبار لكاحد أك أكثر مف كاقعة حقيقية، أك خيالية، مف قبؿ كاحد أك اثنيف أك أكثر 

 .(ُ)كد ليـمف السارديف كذلؾ لكاحد أك اثنيف أك أكثر مف المسر 
فيك تسمسؿ كتتابع الكقائع كاألحداث، بإضافة بعد حيكم نفسي فني جماؿ؛ لتصبح أكثر 
أدبية كعمقنا، تتسمسؿ األحداث فييا، ال يمقييا جممة كاحدة، بؿ يعتمد عف التدرج لجذب المتمقي، 

حداث فيذا كيحكم العديد مف العناصر التي تجعمو عمبلن أدبيان، فإف كنا نتحدث عف الكقائع كاأل
ال يعني انفصاؿ عناصر البناء القصصي، بؿ تقكـ الشخصيات بسرد األحداث كفؽ تسمسؿ 

 منطقي، كاآلتي:
 كاقعة           أشخاص           عبلقات         )أحداث(

اعتمد عمرك بف كمثكـ في نصو عمى سرد الحدث بتسمسؿ منطقي، كفؽ التطكر الفعمي  
ليا، حيث جاء النص عمى إثر حادثيف، األكؿ: عندما حكَّـ عمرك بف ىند لصالح الحارث بف 
ًحٌمزة، كاآلخر: عندما فتؾ عمرك بف كمثكـ كقتؿ عمرك بف ىند ممؾ الحيرة، فجاءت األحداث 

تكالية، بتطكر فعمي حقيقي لؤلحداث، ما دؿَّ عمى العقمية الجاىمية الفذة، القصصية متتابعة، م
الثقافية، فيذا الشاعر استطاع أف يطكع المغة الشعرية، لينسج قصة مف كاقعو، كنحف نتحدث عف 
أكائؿ الشعراء العرب، نتحدث عف القصائد البكر، نتحدث عمى تطكيع الشعر لكي يسرد لنا 

 بالتسمسؿ عمى النحك اآلتي:قصةن، فكانت األحداث 
 :إخبار ابف كمثكـ البف ىند أحداث كمفاخرة بقكميـ 

 َأَبا ِىْنٍد فاَل تعَجْل َعَمينا
 

 وانِظْرنا ُنَخبِّْرَك الَيِقينا 
                                                            

، ََِّ(، القاىرة، ّٖٔ، المشركع القكمي لمترجمة)ُ( ينظر برنس، جيرالد. المصطمح السردم، تر: عابد خزندرا، طُ)
ُْٓ . 
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 بَأنَّا ُنوِرُد الرَّاياِت ِبيضاً 
 

 وُنْصِدُرىنَّ ُحْمرًا قد َرِوينا 
نَّ اليوَم رىنٌ   ّن غدًا واِ   واِ 

 
 بما ال َتعمميناوَبعَد غٍد  

 وَأّياٍم لنا ُغرٍّ ِطوالٍ  
 
 

 َعَصيَنا الَمْمَك فييا أن َنِدينا 
ُجوه   وَسيِِّد َمْعَشٍر قد َتوَّ

 
 ِبتاِج الُمْمك َيحِمي الُمحجرينا 

 َتَرْكَنا الَخيَل عاِكفًة َعميوِ  
 
 

 مقمَّدًة َأعتََّتيا ُصُفونا 
 وقد ىرَّْت ِكالُب الَحّي مّنا 

 
 وشذَّْبنا َقتَاَدة َمن يمينا 

 
 

 مَتى َننُقْل إلى َقوٍم َرحانا
 

 (ُ)يكونوا في المِّقاِء ليا طحينا 
يقكـ الحدث عمى مجمكعة مف التقنيات التي تجعمو ماثبلن أمامنا، فتمؾ األحداث قائمة  

، كأبي عمرك بف ىند )ابف المنذر(،  فالحكار مكجو عمى تقنية الحكار بيف الشاعر عمرك بف كمثـك
مف ابف كمثكـ، طالبنا مف ابف ىند االنتظار لكي ييٍعًممىو اليقيف، فقاؿ: انتظرنا، اميمنا، ككأنو 
يتكعد، فيك حكار بيف شخصيف قائـ عمى التكعد أكثر مف ككنو قائـ عمى اإلخبار، ثـ يفخر ابف 

ا، كنصدرىف أم نردى ف حمرنا قد ركيف مف كمثكـ، فيقكؿ: "بأف الرايات: األعبلـ، نكردىف بيضن
، فالشاعر يكرد أعبلميـ حمراء ركيت بدـ العدك، أياـ ليـ بيض مشيكرة، (ِ)الدـ فصرف حمرنا"

مثؿ الحركب القديمة التي خاضيا قكمو، فأياـ غرٍّ طكاؿو عمى العدك، كعٌزًة قكـً ابف كمثكـ، يفخر 
لسكء أخبلقيـ، كسرنا ممف يسرد أحداث البلجئيف إلييـ كحمياتيـ ليـ، ككرىتنا كبلب الحي، 

 يفاخرنا، كفي المعارؾ يصبح العدك طحيننا.
تعالقت األحداث مع الشخكص بكاسطة الحكار محدثىا جكنا قصصينا، يربط بيف انتصارات 
قكمو كقصة تحكيـ عمرك ابف ىند لصالح الحارث بف حمزة، كىك بذلؾ اتخذ مف األسمكب 

 احدة.القصصي حمقة كصؿ تربط عدة قصص في معمقة ك 
 :قتل عمرو بن ىند 

سرد عمرك بف كمثكـ في نصو قصة قتمو لعمرك بف ىند، التي كانت ممزكجة بالفخر، 
كاليجاء، كتفخيـ األنا كالذات، بنفسو، ثـ بقبيمتو، فجاء الحدث الذم ىك فعؿ الشخصيات، كدار 

 في مكاف كفؽ زماف معيف، بتكليفة عبقرية، يقكؿ عمرك بف كمثكـ:
 رَاَخى النَّاُس َعنَّاُنطاِعُن ما تَ 

 
 وَنضِرُب بالسُّيوف إذا ُغِشينا 

 نُشقُّ بيا ُرُؤوَس الَقوِم َشقًّا 
 

 وُنْخِمييا الرِّقاب فيخَتمينا 
 

                                                           

 .َّْ-ّٖٓ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارم ُ)
 .ّٖٖلجاىميات البف األنبارم ( شرح القصائد السبع الطكاؿ اِ)
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 كَأن ُسيوفنا ِفينا وفييمْ 
 

 َخاريٌق بَأيِدي الِعِبينا 
 كَأنَّ ِثيابنا ِمّنا وِمنيم 

 
 ُخِضبن بُأرُجواٍن أو ُطِمينا 

 َيَرْوَن الَقتِل َمْجداً ِبِفتياٍن  
 

 وِشيٍب في الحروِب مجرَّبينا 
 بَأيِّ َمِشّيئٍة عْمَرو بَن ِىندٍ  

 
 

 نكوُن لَقْيمُكْم فييا َقِطينا 
 بَأيِّ َمِشّيئٍة عْمَرو بَن ِىندٍ  

 
 ُتطيُع بنا الُوشاَة وَتْزدرينا 

 تيدَّْدنا وَأْوِعْدنا ُرَويداً  
 

 (ُ)َمْقَتِويناَمَتى ُكنَّا أُلمَِّك  
تدكر األحداث في ىذه األبيات حكؿ القصة األكثر شيرةن لفتاؾ العرب، حكؿ قتمو لعمرك  

ـ(، كسردىا ابف األنبارم، فيقكؿ: "يظير أف الممؾ عمرك بف ىند أضمر لمشاعر َٕٓابف ىند )
و بإذالؿ أٌمو، قاؿ عمرك بف كمثكـ الحقد لما رأل عنده مف شدّْة فخرو كتباهو، كتشامخ، فأراد أف ييذلَّ 

ُـّ  عمرك بف ىند، لندمائو: ىؿ تعممكف أحدنا مف العرب تأنىؼي أمُّو مف خدمة أيمّْي؟ فقالكا: نعـ! أ
ـى؟ قالكا: ألفَّ أباىا مييىٍمًيؿي بف ربيعة، كعٌميا كيمىيب كائؿ أعٌز العرب،  عمرك بف كمثكـ. قاؿ: كًل

، كىك سّْيد قكمو، فأرسؿ عمرك بف ىند إلى كبعميا كمثكـ بف مالؾ أفرس العرب، كابنيا عمرك
عمرك بف كمثكـ يستزيره كيسألو أف ييًزيرى أيمَّو أليٌمو، فأقبؿ عمركه مف الجزيرة إلى الحيرة في 
جماعة تىٍغًمب، كأقبمت ليمى بنت الميميؿ في ظيعيف بني تىغمب، كأمر عمرك بف ىند بركاقو فضيرب 

كجكه أىؿ مممكتو فحضركا في كجكه تغمب، فدخؿ عمرك بف فيما بيف الحيرة كالفرات، كأرسؿ إلى 
كاؽ...كقد كاف  كمثكـ عمى عمرك بف ىند في ًركاقو، كدخمت ليمى كىند في قيبة مف جانب الرّْ
ي الخدـ، كتستخدـ ليمي، فدعا عمرك بمائدة، فقالت ىند: ناكليني  عمرك بف ىند أمر أمَّو أف تينىحّْ

ى: ًلتىقيـٍ صاحبةي الحاجة إلى حاجتيا، فأعادت عمييا كألحٍت، يا ليمى ذلؾ الطَّبؽ، فقالت ليم
ـي في كجيو؛ كنظر إليو عمرك  ٍه! يا لىتىٍغًمب! فسمعيا عمرك بف كمثـك فثار الدَّ فصاحت ليمى: كا ذيالَّ
ابف ىند فعرىؼ الشرَّ في كجيو، فكثب عمرك بف كمثكـ إلى سيؼو لعمرك بف ىند، كنادل في بني 

كاؽ، كساقكا نجائبو، كساركا نحك الجزيرة"تغمب، فانتبيكا   .(ِ)ما غفي الرُّ
فكتب القصة السابقة في أبياتو شعرية، ليدؿ عمى مفاخراتيـ كمكانتيـ بيف العرب، فقامت 
األبيات عمى قصة خالد إلى اليـك كالسبب في خمكدىا ىذا بأنيا امتازت بكاقعيتيا كتماسؾ 

كجب أف يتمسؾ بيا أبناؤنا، فيي تحمؿ المركءة  عناصرىا، فيي تمثؿ الصفات العربية التي
، كالكرامة كالنفس كالذات ثانينا.  اتجاه األـ أكالن

                                                           

 .َِْ-َُْ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارم ُ)
 .ّٔ/ُُ( األغانيِ)
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كصؼ المعركة: يضربكف بالسيكؼ إذا دنك، كيطعنكف إذا تباعدكا، فيشقكا الرقاب عف 
بغت ثيابيـ  الرؤكس بتمؾ السيكؼ، تمؾ السيكؼ كالمعبة بأيدم الصبياف، لكثرتيا كسرعتيا، كصي

دـ كاألرجكاف، كفتيانيـ يتصفكف في المعركة بالمجد كالشرؼ، كاعتمد عمى االستفياـ كالتكرار بال
"، فيذا التساؤؿ قائـ عمى تيكـ بممؾ الحيرة، بَأيِّ َمِشّيئٍة عْمَرو بَن ِىندٍ لصدر البيت: "

ا، أم كاستيجاف، كفخر بنفسو كبقكمو، فالمشيئة مف شاء يشاء، شئت، كالكشاة النمامكف، كتزدىين
 تستخؼ بنا، متى كنا ألمؾ خدمنا، كجزاء ذلؾ كاف قتؿ عمرك بف ىند.

لذا يحكم النص الشعرم حدثيف صاعديف تمثؿ في غضبو إزاء انحياز عمرك بف ىند 
لمحارث بف حمزة، فما كجد مف حؿ إال أف يفاخر بقكمو كشجاعتيـ ككأنو يتحدل ابف ىند فأنت 

 دارنا شيئنا فالمعارؾ كالبطكالت تشيد لنا.كاف حكمت لمحارث فيذا لف ينقص مف مق
أما الحدث الصاعد اآلخر: تصاعدت كتيرة الحدث في قكلو تقكينا، في جعؿ أمو خادمةن 

 ثـ تبدأ ىذه األحداث باليبكط تدريجينا بعد قتمو لمممؾ عمرك بف ىند.
 :الحبكة 

عمى أنيـ سادة بعد أف قتؿ عمرك بف كمثـك لعمر بف ىند، ختـ نصو بالغركر الذم يدؿ 
 األقكاـ، فجعؿ خاتمة نصو فخرنا كغركرنا، فيقكؿ:

 وَنحُن الحاكموَن إذا ُأِطعنا
 

 ونحُن العاِزُمون إذا ُعِصينا 
 ونحُن التَّاِركوَن ِلَما َسِخْطنا 

 
 وَنحُن اآلِخُذوَن ِلَما َرِضينا 

 َعَمْينا الَبْيُض والَيَمُب الَيَماِني 
 

 وَيْنحنيناوَأسياٌف ُيَقْمَن  
 َعمينا كلُّ سابغٍة ِدالص 

 
 َترى فوَق النِّجاِد ليا ُغُضونا 

 ِإَذا ُوِضَعْت َعِن اأَلْبَطاِل َيْوماً  
 

 رَأْيَت َليا ُجموَد الَقْوِم ُجونا 
 َكَأنَّ ُمتوَنينَّ ُمُتوُن ُغْدرٍ  

 
ياُح إذا َجَريَنا   ُتَصفُِّقَيا الرِّ

 ِمّناَنَزلتم َمْنِزَل اأَلْضَياِف  
 

ْمَنا الِقَرى أن َتْشِتُموَنا   فَعجَّ
 وَأنَّا الشَّاِرُبوَن الماَء َصْفواً  

 
 وَيشرْب غيُرنا َكِدرًا َوِطيَنا 

 َأاَل اَل َيْجَيمْن َأَحٌد َعَمينا 
 

 َفَنْجَيَل فوق َجْيل الجاىِمينا 
 ِإَذا َبَمـَغ الِفَطـاَم َلَنا َصِبـي   

 
 (ُ)الَجَبـاِبُر َساِجدْيَنـاَتِخـرُّ َلُو  

ا بالفخر كالغركر، نسج كصفو بحبكة   طاؼ الشاعر بنا في نصو بيف ثنايا أحداثو، خاتمن
منبعيا الفخر بقكمو، فاعتمد عمى صيغة الجمع التي تشي بالتعظيـ، فيـ الحاكمكف بالعقؿ ك"إذا 

                                                           

 .ِْٔ -ُُْ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارم ُ)
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شيئنا تركناه كلـ يستطيع أحده إجبارنا عزمنا عمى األمر أنفذنا، عزيمتنا كلـ نيب أحدنا...إذا كرىنا 
ذا رضينا أخذناه كلـ يحؿ بيننا كبينو أحد؛ لعزنا كارتفاع شأننا" ، نثبت عند القتاؿ مف (ُ)عميو، كا 

عصانا كنمنع ممف أطانا القتاؿ، كال نجبر عمى شيء كرىناه بؿ نتركو، كلو دركع مف جمكد 
ا األبداف، "إذا كضعت الدركع عف اإلبؿ، كأسياؼ تقمف ك كتنصب عف الضرب، تنحني لي

األبطاؿ يكما رأيت جمكدىـ سكدنا مف صدأ الحديد؛ أم طكؿ لبسيـ إياىا اتسخت جمكدىـ، كلـ 
يرد أف درنيا عمى الجمكد...شبو فضكؿ الدرع التي تشنج منيا بمتكف غدر...تدريج الدرع كحسف 

، شبو الدركع في صفائيا (ِ)نسجيا، فشبيا بطرائؽ الماء إذا ىبت عميو الريح عمى ظيكرىا"
بالماء في الغيدر، "نينعـ عمى مف أسرنا بالتخمية، كنييمؾ مف أتانا ييغير عمينا...نينعـ عمى مف 

، عاجمناكـ بالحرب كلـ ننتظركـ أف تشتمكنا، نحف (ّ)أسرنا بالتخمية، كنييمؾ مف أتانا ييغير عمينا"
لعزتنا نشرب الماء صفكا أف كردنا، كأنتـ يا بني مستعدكف، فبل ييطمع فينا، كال يفجؤنا بغارة أحد، 

 عمرك بف ىند تشربكف الماء كدرنا.
فنجيؿ فكؽ جيؿ الجاىميف، فنيمكو كنعاقبو بما ىك أعظـ مف جيمو، فنسب الجيؿ إلى 
نفسو، كىك يريد اإلىبلؾ كالمعاقبة، ليزدكج المفظاف، فتككف الثانية عمى مثؿ لفظ األكلى كىي 

ى؛ ألنيا مجازية، فالجيؿ الثاني مجازاة لمجيؿ األكؿ، ألف الجيؿ ال يرتضيو تخالفيا في المعن
أحد، كال يستسيغو، ذا بمغ صبياننا سف الفطاـ خضعت ليـ الجبابرة مف الناس، كانقادكا ليـ 

 .(ْ)مذعنيف، كفيو مف الغمك ما ال يخفى
ديده قد فتحيا إف الناظر لمكىمة األكلى قد يعتقد أف صراعنا آخر سيحدث، كىك جبية ج

( عمى نفسو كعمى قكمو حيث أننا نعمـ أف البيئة الجاىمية قائمة عمى  القاتؿ )عمرك بف كمثـك
الثأر، إال أنو لـ يذكر أمَّ شيء مف تخكفو مف قكـ ممؾ )الحيرة( بؿ استمر بالفخر ككأنو يرل 

ىدأت كتيرة أف ما فعمو ىك إنجاز عظيـ، فمـ يكف الحؿ في قتمو لعمرك بف ىند فقط، إنما 
أحداث قصة المعمقة تمامنا في األبيات الختامية التي تكتنز مفاخرةن كاصبةن فييا لتدلنا عمى أننا 

 أماـ شخصية جريئة ال تخاؼ المكت أبدنا.
                                                           

 .ُُْ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارم ُ)
 .ُْٔؿ الجاىميات البف األنبارم ( شرح القصائد السبع الطكاِ)
 .ُْٗ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات البف األنبارم ّ)
ىػ،  َُْٗ، ِ( الدرة، محمد عمي طو. فتح الكبير المتعاؿ إعراب المعمقات العشر الطكاؿ، مكتبة السكادم، جدة، طْ)

ُ/ْْٔ. 
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 ات السرد القصصي في المعمقة:نقاالمحور الثاني: تَ 
؛ ليصبح البناء القصصي  اتنقاالتى  تعالقت ، كمكافو ، كزمافو ، كشخصياتو السردية مف راكو

بذلؾ كسيمة مف كسائؿ الشاعر في التعبير عف قصة حقيقية بقالب شعرم يعتمد عمى التقنيات 
 السردية القصصية، كىذا ما أضفى عمى المعمقة جماليات خمدتيا إلى اليكـ.

 :الراوي 

مثكـ(، كالذم يعد في ذات المحظة الشخصية إف الراكم في المعمقة ىك )عمرك بف ك
ا بالحدث،  الرئيسة لمقصة، أم أنو ىك الراكم المشارؾ الذم يستخدـ ضمير المتكمـ فيظير ممتحمن
قناع المتمقي  كما يككف الحديث منصبنا عميو في مجمؿ مكضكعات القصة عف طريؽ اإلضاءة كا 

ف في إبراز أىـ شيء يربطيـ بالحدث مستعمبلن جميع قدراتو في الحكي عف ذاتو، كعف اآلخري
 ،  كقد قاـ بعدة كظائؼ، كىي:(ُ)عف طريؽ بنائيـ النفسي كالعقمي

، فنقؿ لمقارئ (ٕ)" نقل المعرفة ممن يعرف إلى من ال يعرف"قاـ بػ  الكظيفة السردية -
بطكالتو كقكمو، كقصة تحكيـ عمرك بف ىند بينو كبينو الحارث بف حمزة، كقصة قتمو 

 عمرك بف ىند، كأسبابيا، كما اتضح في بداية البحث.لمممؾ 

تجاكز الشاعر تقديـ الحكاية إلى البحث عف حكاية الحكاية   كظيفة الشرح كالتفسير -
يضاحيا  ا بالتعميؽ عمييا، كا  أم أنو ال يكتفي بنقؿ األحداث كتصكيرىا بؿ يقكـ أيضن

 كبياف عمميا؛ فيشرح األسباب في قتمو لعمرك بف ىند:

 اَل َيْجَيَمْن َأَحٌد َعَمْيَنا َأاَل 
 

 َفَنْجَيَل َفْوَق َجْيِل اْلَجاِىِميَنا 
 ِبأّي َمِشيَئٍة َعْمَرو بن ِىْندٍ  

 
 َنُكوُن ِلَقْيِمُكْم ِفيَيا َقِطيًنا 

 ِبأّي َمِشيَئٍة َعْمَرو بن ِىْندٍ  
 

 (ٖ)ُتِطيُع ِبَنا الُوَشاةَ  
 (َٕٕٚوَتْزَدِريَنا)ص

 

كىذه األسباب ىي: سفو عمرك بف ىند حينما أراد ألـ عمرك بف كمثـك أف تككف 
خادمة ألمو، فبيف الشاعر أنو ال أحد يسفو عميو، فإف فعؿ فإنو سيذيقو مف نفس الكأس أم 
يجازييـ بسفييـ جزاء ييٍرًبي عميو، فسمّْيى جزاء الجيؿ جيبلن الزدكاج الكبلـ كحسف تجانس 

                                                           

النقد األدبي )فصكؿ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ميفي: مككنات السرد الفانتاستيكي. مجمة حينظر: شعيب،  (ُ)
 .ٕٓىػ، ُُْْ، ْ، عُُالقاىرة، مج

 .ٖٓىػ، َُْٔ، مؤسسة األبحاث العربية، بيركت، ُالعيد، يمنى: الراكم المكقع كالشكؿ )دراسة في السرد العربي(. ط (ِ)
ني، أبك عبد ا )ت  (ّ) ٍكزى ىػ. كسيتـ ُِّْدار إحياء التراث العربي، مصر،  ،ُىػ(، شرح المعمقات السبع، ط ْٖٔالزَّ

 اإلشارة إلى أماكف الصفحات في ىذا الكتاب لئبل تكثر الحكاشي
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في ىذا الفعؿ تحقير لمشاعر كأمو، رغـ أنو لـ يظير مف الشاعر ما  المفظ، إضافة إلى أف
الذم ىك الشاعر نفسو -(؛ كبيذا الشرح يكصؿ الراكم ِِٕيستدعي الممؾ بأف يحقره )ص
 لمقارئ األسباب التي دفعتو لقتؿ الممؾ. -كالبطؿ الرئيسي في ىذه القصة

صادر التي يستقي منيا يمجأ الراكم فييا إلى ذكر بعض الم الكظيفة التكثيقية -
معمكمات ككقائع حقيقية يحاكؿ أف يقنع المتمقي بصحة أحداثو ككاقعيتيا، كمف ذلؾ ذكره 

 لمجمكعة مف األماكف، مثؿ )بىعىٍمبىؾ(، ك)دمشؽ(:

 ِوَكأٍس َقْد َشِرْبُت ِبَبْعَمَبكٍّ 
 

 (َٕٕٚوُأْخَرى ِفي ِدَمْشَق َوَقاِصِرينا)ص 
 البمدة، كرب كأس شربتيا بتينؾ البمدتيف...أم كرب كأس شربتيا بيذه  

تتعمؽ بالخطاب التربكم أك األخبلقي أك المذىبي الذم يحممو  الكظيفة األيدلكجية -
 ، كمف ذلؾ قكلو: (ُ)الراكم في عباراتو

ّنا َسْوَف تُْدِرُكنا اْلَمَناَيا  َواِ 
 

 (ُٕٙٔمَقدََّرًة َلنا وُمَقدَِّرينا)ص 
أم سكؼ تدركنا مقادير مكتنا، كقد قٌدرت تمؾ المقادير لنا كقدرنا ليا، كرغـ أنو جاىمي     

إال أف اإليماف بالقدر سكاء أكاف مكتنا أك حياة، ىك مف أركاف اإليماف التي حث عمييا اإلسبلـ 
 ، كىك يحمؿ فكر اإليماف بيذا القدر، رغـ أنو جاىمي لـ يدرؾ اإلسبلـ.(ِ)لما جاء
 ة:الشخصي 

إف الشخصية ىي التي تقكـ باألحداث فتحركيا كتحرؾ الصراع داخؿ القصة كىي كائف لو   
، (ّ)سمات إنسانية كمنخرط في أفعاؿ إنسانية بحيث يمكف أف يككف شخصية رئيسية، أك ثانكية

 ، كتنقسـ الشخصيات في المعمقة إلى:(ْ)كىي: المجمكع الكمي لتأثيرات الفرد في الجماعة
 محكرية:الشخصية ال -

كىي الشخصية الرئيسية التي تدكر حكليا األحداث، كتقكـ بحدث غير متكقع، كتككف 
في حالة صراع مستمر إما مع اآلخريف أك مع نفسيا، كتحمؿ أبعادنا نفسية كفكرية كاجتماعية 

                                                           

، دار النشر لمجامعات، القاىرة،  ِينظر: الكردم، عبد الرحيـ: الكردم، عبد الرحيـ: الراكم كالنص القصصي. ط (ُ)
 .ٓٔىػ، ُُْٕ

ىػ(، العقيدة الكاسطية، تح: أبك محمد أشرؼ بف ِٖٕلعباس أحمد بف عبد الحميـ )تينظر: ابف تيمية، تقي الديف أبك ا (ِ)
 َُّىػ، صَُِْ، أضكاء السمؼ، الرياض، ِعبد المقصكد، ط

 .َّىػ، ُِْْ، تر: السيد إماـ، ميراث لمنشر كالمعمكمات، القاىرة، ُينظر: جيرالند، يكنس: قامكس السرديات. ط (ّ)
 .ُٓىػ، صُُِْ، دار النيضة لمطباعة كالنشر بيركت، ُعمـ نفس الشخصية. طينظر: المميحي، حممي:  (ْ)
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، ككانت ىذه الشخصية في القصيدة ىي الشاعر، حيث حممت مجمكعة مف األبعاد، (ُ)معينة
 كىي:

لنفسي: حمؿ البطؿ مجمكعة مف االنفعاالت، كفخره بنفسو كبقكمو، لقكتيـ البعد ا 
 كتضحياتيـ في الحركب، كبعدـ تذلميـ لمممؾ لعزتيـ، كما نجـ عف ىذه العزة:

 ِبَأنَّا ُنورُد الرَّاَياِت ِبيًضا
 

 َوُنْصِدُرُىّن ُحْمرًا َقْد َرِويَنا 
 وأيَّاٍم َلَنا ُغرٍّ ِطَوالٍ  

 
 (ٕٕٔاْلَمْمَك ِفيَيا َأْن َنِديَنا )صَعَصْيَنا  

ا، كنرجعيا منيا حمرنا قد   يقكؿ: نخبرؾ باليقيف مف أمرنا بأنا نكرد أعبلمنا الحركب بيضن
ركيف مف دماء األبطاؿ، كنخبرؾ بكقائع لنا مشاىير كالغر مف الخيؿ عصينا الممؾ فييا كراىية 

 أف نطيعو كنتذلؿ لو.

حممتيا الشخصية كأثرت عمى دكرىا في العمؿ األدبي كفكرة البعد الفكرم: األفكار التي  
 عدـ االستسبلـ ألف ىذا ليس مف شيـ الشجعاف؛ كقكلو: 

 َأاَل اَل َيْعَمُم اأَلْقَواُم َأنَّا
 

 (َٕٕٙتَضْعَضْعَنا َوَأنَّا َقْد َونينا )ص 
أم ال يعمـ األقكاـ أننا تذٌلمنا كانكسرنا كفترنا في الحرب، أم لسنا بيذه الصفة فتعممنا    

األقكاـ بيا، اتصافو بفكرة األنفة كعدـ االنكسار، كاف دافعنا أساسنا لقتمو لمممؾ، فيك لـ ينكسر في 
 أشد األكقات كىي الحرب، فيؿ سيخضع كيخنع لمممؾ بمكافقتو ألف تعمؿ أمو خادمة.

البعد االجتماعي: كىي عبلقة البطؿ بمف حكلو كمكانتو االجتماعية، كالتي اتضحت مف  
 خبلؿ أبياتو، حيث إنو مف أىؿ عز كشرؼ، كذلؾ في قكلو:

 َوِرْثَنا َمْجَد َعْمَقَمة بِن َسْيفٍ 
 

 َأَباَح َلَنا ُحُصوَن اْلَمْجِد ِدينا 
 َوِرْثُت ُمَيْمِياًل َواْلَخْيَر ِمْنوُ  

 
 زىيرًا ِنْعَم ُذْخِر الذَّاِخِريَنا 

 َوَعتّاًبا َوُكْمُثوًما َجميًعا 
 

 (ِٕٕٛبِيْم ِنْمَنا ُترَاَث اأَلْكَرِميَنا) 
أم كرثنا مجد ىذا الرجؿ الشريؼ مف أسبلفنا، كقد جعؿ لنا حصكف المجد مباحة قيرنا  

المكانة االجتماعية لبطؿ  كعنكة، أم غمب أقرانو عمى المجد ثـ أكرثنا مجده ذلؾ؛ بالتالي فإف
تَّاب كزىير ككمثكـ )كىـ أجداده( كبيـ بمغ  القصة مرمكقة كرثيا عمف سبقو، كعمقمة كالميميؿ كعى

 ميراث األكاـر أم حاز مآثرىـ كمفاخرىـ فشرؼ ىك كقكمو بيا.
 
 

                                                           

 .ِِٓىػ، َُُْينظر: بحراكم، حسف: بنية الشكؿ الركائي. )د.ط(، المركز الثقافي العربي، بيركت،  (ُ)
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 الشخصية الثانكية: -

الرئيسية أك تقكـ بدكر تابع غرضي ال يغير مجرل الحكي، قد تككف صديؽ الشخصية 
إحدل الشخصيات التي تظير في المشيد بيف حيف كآخر، كقد تقكـ بدكر تكميمي مساعد لمبطؿ 

، كفي (ُ)أك معيؽ لو، كغالبنا ما تظير في سياؽ أك أحداث أك مشاىد ال أىمية ليا في الحكي
 المعمقة قد ذكر عدة شخصيات ثانكية، منيا: 

 ليمى بنت ميميؿ )كالدة الشاعر(: 

 ى يعاتبني أبوىاأفي ليم
 

 (ِ)وأخوتيا وىم لي ظالمونا 
 عمرك بف ىند:  

 َأَبا ِىْنٍد َفاَل َتْعَجلْ 
 

 (ٕٕٔوَأْنِظْرَنا ُنَخبِّْرَك اْلَيِقيَنا)ص 
 أم يا عمرك بف ىند ال تعجؿ عمينا كانظرنا نخبرؾ باليقيف مف أمرنا كشرفنا... 

 أـ عمرك بف ىند: 

 ُرَوْيًداَتَيدَّْدَنا َوَأْوِعْدَنا 
 

 (َٕٕٚمَتى ُكّنا أُلّمَك ُمْقَتِويَنا )ص 
ا ليا حتى نعبأ بتيديدؾ ككعديؾ   أم تميؿ في تيديدنا فمتى كنا خدمنا ألمؾ، أم: لـ نكف خدمن

 إيانا...
عمقمة بف سيؼ، ك الميميؿ، كعتَّابنا ككمثكـ كىـ أجداده كما سبؽ ذكرىـ الذيف أكرثكه  

 العزة، كغيرىـ...

 ي في المعمقة:الزمن القصص 

كسيتـ تناكؿ ىذه التقنية في نقطتيف: المفارقات الزمنية، كاإليقاع الزمني في المعمقة، عمى   
 النحك اآلتي:

: المفارقات الزمنية في المعمقة:  أكالن
المفارقة في البناء السردم ناجمة عف انحراؼ ترتيب النظاـ الزمني المتمثؿ في المادة 

)المقاطع الزمنية( لزمني القصة كالخطاب، كالمفارقة الزمنية حكاية تتضمف حكاية أخرل  الحكائية
تضاؼ ليا أك تعد تابعة لمحكاية األكلى بحيث تككف ىذه التضمينات " أكثر تعقيدنا كبإمكاف أم 

                                                           

، بيركت، لبناف،ُينظر: بكعزة، محمد: تحميؿ النص السردم تقنيات كمفاىيـ، ط (ُ) -ٕٓىػ، ُُّْ ، الدار العربية لمعمـك
ٖٓ. 

 .ُّّىػ، ُِِْ، بيركت، لبناف، ُ( الشيباني، منسكب ألبي عمرك، شرح المعمقات التسع، تح: عبد المجيد ىمك، طِ)
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، كجاءت ىذه المفارقة (ُ)مفارقة أف تككف في شكؿ حكاية أكلى النسبة لمفارقة أخرل تتآلؼ معيا"
 كاآلتي:
 .(ِ)االسترجاع:  يستطيع االسترجاع الذىاب بعيدنا في الماضي -ُ

اتضح مف خبلؿ المحكر األكؿ أف المعمقة قد كتبت في مناسبتيف؛ لذلؾ فإف القارئ قد    
يعتقد أف الشاعر يسترجع أحداثنا ماضيةن، كىك في الحقيقة غير ذلؾ، إنما كاف زمنا كتابة 

األمر ال يعني أف القصيدة قد خمت مف بعض االسترجاعات، القصيدة منفصميف، غير أف ىذا 
 منيا: 

 االسترجاعات في المعمقة:

 االسترجاع
 

 سياقو
 

السعة 
)تحسب 

بعدد 
 األبيات(

الصفحة من 
 كتاب الزوزني

تذكر الشاعر لوقت 
الصبا،  واليوى، 
وشوقو إلى العشيقة 
لما رأى حمول إبميا 

 سيقت عشيًّا...

با   كىًاشتىقتي لىٌماتىذىكٍَّرتي الصّْ
دينا مكلىيا أيصيبلن حي  رىأىيتي حي

 

 َِِص: بيت كاحد

استرجاع بطوالت 
تغمب؛ متحديًّا بيا 
محاولة عمرو بن 

 ىند في إذاللو.

 كأيَّاـو لىنىا غيرٍّ ًطكىاؿو  -
ٍينىا اٍلمىٍمؾى ًفييىا أىٍف  عىصى

 نىًدينىا
 كقكلو:

شىـً بًف  - ًبرىأسو ًمٍف بىًني جي
 بىٍكرو 

  أبيات ْ
 

  ِِٔص
 
 

 ِِٕص

                                                           

، تح: محمد معتصـ، كعبد الجميؿ األزدم، المجمس األعمى ُجينيت، جيرار: خطاب الحكاية )بحث في المنيج(. ط (ُ)
 .ْٕىػ، ُُْٖلمثقافة، القاىرة، 

 .ُُٕىػ، ُِْٔ، مكتبة القادسية، غزة، ُينظر: شعث، أحمد: شعرية السرد في الركاية العربية المعاصرة. ط (ِ)
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كنىا   نىديؽُّ ًبًو الٌسييكلىةى كىاٍلحيزي
)أم ال نخشى سيد بكر  

كال القكم فييـ كال 
 الضعيؼ(.

ك أىٍعيىٍت  -  فإٌف قىنىاتىنىا يا عىٍمري

مىى األىٍعدىاًء قىٍبمىؾى أىٍف  عى
 تىًمينىا

العرب تستعير لمعز اسـ (
 القناة، 

كيقكؿ: فإف قناتنا أبت أف 
، يريد قبمكتميف ألعدائنا 

أبى أف يزكؿ  أف عزىـ
بمحاربة أعدائيـ 
كمخاصمتيـ كمكايدتيـ، 
يريد أف عزىـ منيع ال 

 يراـ.
شىـً بًف  - ٌدٍثتى ًفي جي فىيىٍؿ حي

بىٍكرو  ًبنىٍقصو ًفي خيطيكًب 
ًلينىا  األىكَّ

ا التذكير بأياميـ كالحركب الطكاؿ التي دارت في حرب  كمف ضمف االسترجاعات  أيضن
البسكس، بيف آؿ بكر كبيف تغمب، كأخذ يفخر بيذه األياـ كبانتصاراتيـ عمى أعدائيـ مف آؿ 

 بكر.
االستباؽ: جمب لممستقبؿ قبؿ كقكعو أم أنو تنبؤ لو، كلـ يكجد كال في أم بيت مف  -ِ

 أبيات القصيدة.

 ثانينا: اإليقاع الزمني:
 كىك يحدث مف خبلؿ تسريع كتبطئة السرد، عمى النحك اآلتي:
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 تسريع السرد: 

يحدث السرد السريع عندما يمجأ السارد إلى تمخيص كقائع ، أك تقميصيا، أك المركر  
 عمييا فتممح جممةن أك عبارة بيا ىذا التسريع، أم أنو يتجنب اإلسياب بالتفاصيؿ معتمدنا عمى: 

 :(ٔ)التمخيص  -ٔ
أشكاؿ السرد يقـك عمى تمخيص حكادث كقعت في فترة زمنية طكيمة ) أياـ، شكؿ مف 

شيكر، سنيف، عيكد... (، كالمركر السريع عمى فقرات زمنية طكيمة أك تقديـ عاـ لشخصية 
جديدة، أك عرض الشخصيات الثانكية التي ال يتسع المجاؿ لمعالجتيا معالجة تفصيمية، أك 

لزمنية كما كقع مف أحداث،  كمف ذلؾ عرضو بشكؿ سريع ألنسابو اإلشارة السريعة إلى الثغرات ا
 كالميميؿ كعتٌاب، ككمثكـ، كغيرىـ...، كعرض سريع يمخص قكتو كقكة قكمو، كعزتو بيـ:

 َوُكّنا اأَلْيَمِنيَن ِإَذا الَتَقْيَنا  
 

 َوَكاَن اأَلْيَسَرْيِن َبُنو َأِبيَنا 
 َفَصاُلوا َصْوَلًة فيَمْن َيميِيمْ  

 
 َوُصْمَنا َصْوَلًة فيَمْن َيمينا 

 َفآُبوا بالنَِّياِب وبالسََّباَيا 
 

 (َٖٕٓوُأْبَنا ِباْلُمُموِك ُمَصفَِّديَنا) 
يقكؿ: كنا حماة الميمنة إذا لقينا األعداء ككاف إخكاننا حماة الميسرة، يصؼ غناءىـ في  

عامؿ ممؾ غساف عمى تغمب حرب نزار كاليمف، عندما قتؿ كميب كائؿ لبيد بف عنؽ الغساني 
حيف لطـ أخت كميب ككانت زكجتو،  فحمؿ بنك بكر عمى مف يمييـ مف األعداء، كحممنا عمى 
مف يمينا؛   فرجع بنك بكر بالغنائـ كالسبايا كرجعنا مع الممكؾ مقيديف، أم اغتنمكا األمكاؿ كأسرنا 

 يع لمسرد.(، لخص ىذه القصة في بضعة أبيات، كىذا تسر َِّالممكؾ. )ينظر: ص
 :(ٕ)الحذف -ٕ

يتخمى السرد في الحذؼ عف جزء مف الحكاية فيغفؿ أحداثنا البد أف تككف قد كقعت لكنيا 
ال تذكر في النص، كيبدك الحذؼ مف خبلؿ مقابمة كحدة مف زمف السرد فتككف األكلى قد انمحت 

 أك أسقطت فبل تظير نتيجة لسرعة القصة.
بف ىند، كأـ الشاعر، كلـ يفصؿ فييا، إنما  كلقد حذؼ تفاصيؿ األحداث بيف أـ عمرك

ٍقتىًكينا" )ص (، كفي ظف الدراسة أنو لـ يكف ييدؼ ليذه ِِٕاكتفى بقكلو: "متى كنا ألمؾ مى

                                                           

 .َٔ-ٗٓينظر: شعث، أحمد: شعرية السرد في الركاية العربية.  (ُ)
 .ِٔ-ُٔينظر:  شعث، أحمد: شعرية السرد في الركاية العربية المعاصرة.  (ِ)
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التفاصيؿ التي لف تخدـ أغراض القصيدة مف فخر كحماسة؛ لذلؾ استغنى عف التفاصيؿ التي ال 
 جاعة، كالعزة كقكتيـ في المعارؾ.تعني ىذا الغرض، كذكر التفاصيؿ التي تخدـ فكرة الش

 تبطئة السرد، كيقـك عمى )المشيد كالكقفة(: 
 المشيد ) الحوار(: -ٔ

يضع المشيد المتمقي في عبلقة مباشرة مع الشخصيات الحكارية مما يضفي عمى النص 
نكعنا كبيرنا مف الحيكية مف خبلؿ تفاعؿ المتمقي مع ىذه الشخصيات، كلقد قامت القصيدة عمى 

 ف طرؼ كاحد، كىك الشاعر، فكاف يحاكر ساقية الخمر فيقكؿ:حكار م
 َأاَل ُىّبي بصحِنِك فاصبحينا

 
 (َٕ٘ٔواَل تُْبِقي ُخُموَر اأَلْنَدِرينا )ص 

أم استيقظي مف نكمؾ أيتيا الساقية كاسقيني الصبكح بقدحؾ العظيـ، كال تدخرم خمر  
 ىذه القرل، كالحبيبة التي يخبرىا بما قاسى كعانى:

ِق يا َظعينا  ِقفي َقبَل الَتَفرُّ
 

 (ُٕٚٔنَخبِّرِك الَيقينا َوُتخِبرينا )ص 
أم قفي مطٌيتؾ أيتيا الحبيبة الظاعنة نخبرؾ بما قاسينا بعدؾ، كتخبرينا بما القيت  

 (.ِِٕبعدنا، كيتحدث بصيغة المخاطب، يخاطب عمرك بف ىند )ص
 الوقفة: -ٕ

لمخمر في بداية المعمقة، ككصؼ كىي الكصؼ، كمف ذلؾ كصؼ الشاعر الدقيؽ 
 شجاعتو كشجاعة قكمو في الحركب:

 ُنَطاِعُن َما َترَاَخى النَّاُس َعنَّا
 

 َوَنْضِرُب بالسُُّيوِف ِإَذا ُغشينا 
 ِبُسْمٍر ِمْن َقَنا اْلَخّطّي ُلْدنٍ  

 
 (َٖٕٕذَواِبَل َأْو ِبِبيٍض َيْخَتمينا)ص 

قت تباعدىـ عنا، كنضربيـ بالسيكؼ إذا أيتينا، أم نطاعف األبطاؿ ما تباعدكا عنا، أم ك  
أم أتكنا، فقربكا منا، يريد أف شأننا طعف مف ال تنالو سيكفنا، نضاربيـ بسيكؼ بيض يقطعف ما 

 ضرب بيا، تكصؼ الرماح بالسمرة؛ ألف سمرتيا دالة عمى نضجيا في منابتيا. 
  :المكان 

ا ىي " األماكف التي تحدىا حدكد مف جكانبيا الثبلثة    كتنقسـ إلى أماكف المغمقة أيضن
 ، كمف ذلؾ قكلو:(ُ)عمى أقؿ تقدير، بشرط أف تككف ليا حدكد سقفية"

 َوَأْنَزْلَنا الُبُيوَت ِبِذي ُطُموحٍ 
 

 (ٕٕٔإلى الشَّاَماِت َنْنِفي اْلُموِعِديَنا )ص 
                                                            

لتو في الركاية العراقية، رسالة دكتكراه، إشراؼ: جميؿ التكريتي، جامعة بغداد، العراؽ، الحربي، رحيـ: المكاف كدال (ُ)
 .ِٖىػ، ُِْْ
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أم كأنزلنا بيكتنا بمكاف يعرؼ بذم طمكح إلى الشامات ننفي مف ىذه األماكف أعداءنا 
 الذيف كانكا يكعدكننا، كالبيكت أماكف مغمقة. 

، كنجد...  ككذلؾ األماكف المفتكحة: كدمشؽ، كبىٍعمىبىؾٍّ
لعب المكاف دكرنا ىامِّا، حيث شيد المكاف عمى شجاعة الشاعر، كفخره بنفسو، كشيد 

 ت قكمو كفركسياتيـ كانتصاراتيـ في الحركب، كمف ذلؾ نجد، التي قاؿ فييا: بطكال
 َيُكوُن ِثَفاُلَيا َشْرِقيِّ َنْجدٍ 

 
 (َٕٕٕوُلْيَوُتَيا ُقَضاَعَة َأْجَمِعيَنا)ص 

أم تككف معركتنا الجانب الشرقي في نجد، كتككف قبضتنا قضاعة أجمعيف، فاستعار  
كلمقتمى اسـ الميكة ليشاكؿ الرحى كالطحيف، حيث إف الثّْفاؿ: خرقة أك جمدة  لممعركة اسـ الثفاؿ

تبسط تحت الرحى ليقع عمييا الدقيؽ، المُّيكة القبضة مف الحب تمقى في فـ الرحى، كقد ألييت 
 الرحى ألقيت فييا ليٍيكىة.

 
 النتائج:

كابف ىند ممؾ  -ت بيف شخكص ثبلث: )ابف كمثكـ سيد تغمبر اجاءت المقدمة في حادثة د .ُ
الحيرة، كبيف الحارث شاعر بكر(، في مكاف كقعت فيو األحداث المتجسد في الحيرة، تمؾ 
التقنيات تعالقت لكي تجسد لنا السرد القصصي في النص الشعرم، القائـ تسمسؿ منطقي 

مسمؾ أكثرى صعكبةن، ككنؾ مجبرنا عمى كالقصة النثرية تمامنا، لكننا أماـ عمؿ شعرم جعؿ ال
 كزف كقافية، كألفاظ شعرية تتخذ النفس القصصي.

تعالقت األحداث مع الشخكص بكاسطة الحكار محدثىا جكنا قصصينا، يربط بيف انتصارات  .ِ
قكمو كقصة تحكيـ عمرك ابف ىند لصالح الحارث بف حمزة، كىك بذلؾ اتخذ مف األسمكب 

 قصص في معمقة كاحدة. القصصي حمقة كصؿ تربط عدة
سرد عمرك بف كمثكـ في نصو قصة قتمو لعمرك بف ىند، التي كانت ممزكجة بالفخر،  .ّ

كاليجاء، كتفخيـ األنا كالذات، بنفسو، ثـ بقبيمتو، فجاء الحدث الذم ىك فعؿ الشخصيات، 
 كدار في مكاف كفؽ زماف معيف، بتكليفة عبقرية.

ي غضب عمرك بف كمثـك إزاء انحياز عمرك يحكم النص الشعرم حدثيف صاعديف تمثؿ ف .ْ
بف ىند لمحارث بف حمزة، فما كجد مف حؿ إال أف يفاخر بقكمو كشجاعتيـ ككأنو يتحدل 
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ف حكمت لمحارث فيذا لف ينقص مف مقدارنا شيئنا فالمعارؾ كالبطكالت  ابف ىند فأنت كا 
 تشيد لنا.

ينا، في جعؿ أمو خادمةن ثـ أما الحدث الصاعد اآلخر: تصاعدت كتيرة الحدث في قكلو تقك  .ٓ
 تبدأ ىذه األحداث باليبكط تدريجينا بعد قتمو لمممؾ عمرك بف ىند.

 الراكم في القصة ىك عمرك بف كمثكـ كىك الشخصية الرئيسية العميمة بكؿ شيء. .ٔ

تنكعت الشخصيات في المعمقة، ككميا شخصيات كاقعية، فكاف الشاعر ىك الشخصية  .ٕ
انكية مثؿ عمرك بف ىند، كأمو، كأجداده الذيف ذكرىـ ليعتز الرئيسية، كبقية الشخصيات ث

 بيـ، كيفاخر بيـ.

تنكعت اإليقاعات الزمنية مف تسريع كتبطئة لمسرد، كاستخدـ تقنية االسترجاع بكثرة، فكاف  .ٖ
 بيا يعكد إلى أمجاد كبطكالت قبيمتو التي يفاخر بيا. 

 يشيد بطكالت كمفاخرات الشاعر.تنكعت األمكنة بيف مغمقة كمفتكحة، كنجد كغيرىا مما  .ٗ
 

 المصادر والمراجع:
ىػ(. الأغاني، تحؽ: إحساف عباس ّٔٓاألصفياني، ألبي الفرج عمي بف الحسيف ) -ُ

 قُِْٗ، ّكأخركف، دار صادر بيركت، ط

ىػ(: شرح القصائد السبع ِّٖابف األنبارم، أبك بكر محمد بف القاسـ بف بشار )ت  -ِ
بلـ محمد ىاركف، دار المعارؼ، سمسمة ذخائر العرب الطكاؿ الجاىميات. تحؽ: عبد الس

 ىػ،ُِّٖ، ٓ(، طّٓ)

 ىػ.َُُْبحراكم، حسف: بنية الشكؿ الركائي. )د.ط(، المركز الثقافي العربي، بيركت،  -ّ

ىػ(، العقيدة الكاسطية، ِٖٕابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ )ت -ْ
 ىػ.َُِْ، أضكاء السمؼ، الرياض، ِطتح: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد، 

، تر: السيد إماـ، ميراث لمنشر كالمعمكمات، ُجيرالند، يكنس: قامكس السرديات. ط -ٓ
 ىػ.ُِْْالقاىرة، 

، تح: محمد معتصـ، كعبد ُجينيت، جيرار: خطاب الحكاية )بحث في المنيج(. ط -ٔ
 ىػُُْٖالجميؿ األزدم، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 
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رحيـ: المكاف كداللتو في الركاية العراقية، رسالة دكتكراه، إشراؼ: جميؿ الحربي،  -ٕ
 ىػ.ُِْْالتكريتي، جامعة بغداد، العراؽ، 

الدرة، محمد عمي طو. فتح الكبير المتعاؿ إعراب المعمقات العشر الطكاؿ، مكتبة  -ٖ
 ىػ.َُْٗ، ِالسكادم، جدة، ط

ٍكزىني، أبك عبد ا )ت  -ٗ ، دار إحياء التراث ُت السبع، طىػ(، شرح المعمقأْٖالزَّ
 ىػ ُِّْالعربي، مصر، 

ىػ(. شرح المعمقات التسع مؤسسة، األعممي لممطبكعات، َِٔالشيباني، أبك عمرك)ت  -َُ
 ُبيركت، ط

، الييئة المصرية العامة لقصكر الثقافة، ُعبد المطمب، محمد: ببلغة السرد النسكم. ط -ُُ
 ـ.ََِٖالقاىرة، 

، مؤسسة األبحاث ُكالشكؿ )دراسة في السرد العربي(. ط العيد، يمنى: الراكم المكقع -ُِ
 ىػ،َُْٔالعربية، بيركت، 

، دار النشر ِالكردم، عبد الرحيـ: الكردم، عبد الرحيـ: الراكم كالنص القصصي. ط -ُّ
 ىػُُْٕلمجامعات، القاىرة،  

، المركز الثقافي ّلحميداني، حميد: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي. ط -ُْ
 ـ.ََِّالعربي، الدار البيضاء، 

، دار النيضة لمطباعة كالنشر بيركت، ُالمميحي، حممي: عمـ نفس الشخصية. ط -ُٓ
 ىػ.ُُِْ

: لساف العرب. ط -ُٔ  ـ.ُّٗٗ، دار صادر، بيركت، ّابف منظكر، محمد بف مكـر

ميفي: مككنات السرد الفانتاستيكي. مجمة النقد األدبي )فصكؿ(، الييئة المصرية حشعيب،  -ُٕ
 ىػ.ُُْْ، ْ، عُُامة لمكتاب، القاىرة، مجالع

، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، ُيكسؼ، آمنة: تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ. ط -ُٖ
 ـُٕٗٗسكريا، 
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 السرد القصصي في القرن اليجري األول
 ماىر قننكمال 

 

ه، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف ييده إف الحمد  نحمد
ا فيك الميتد، كمف يضمؿ فمف تجد لو كليان مرشدان ،كأشيد أف ال إلو إال ا، كأشيد أف محمدان 

 عبده كرسكلو أما بعد. 

ألدب العربي النثر ية ، كيشمؿ ااألدب العربي ىك مجمكعة مف األعماؿ المكتكبة بالمغة العرب
 الشعر المكتكبيف بالعربية ك كذلؾ يشمؿ األدب القصصي ك الركاية ك المسرح ك النقد .ك 

، كظؿ نابضان بالحياة حتى يكمنا ىذا ، لذلؾ العصر الذىبي لئلسبلـ ازدىر األدب العربي خبلؿ 
عماؿ األدبية ) القصة ك الركاية ك المسرح ك السيرة الذاتية ...الخ( في كؿ قرف ازدىرت ىذه األ

ك في كؿ عصر حيث كاف ازدىار ىذه األعماؿ المعان ك صاخبان في ىذه العصكر ، فقد شيد 
 كؿ عصر مف العصكر تألؽ عمؿ مف األعماؿ بما فييا مف شعراء ك كتٌاب ك أدباء .

عف األعماؿ النثرية في عصر مف العصكر كىك عصر  سنتحدث في ىذا البحث المتكاضع
 اإلسبلـ أك ) القرف األكؿ لميجرة ( ، سنتحدث عف .

 القصة في )الشعر ، الحديث الشريؼ ( -ُ

 األمثاؿ -ِ

 الحكايات   -ّ

 األساطير . -ْ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 معرفة الفنكف النثرية التي كانت في ىذا العصر. -ُ

 معرفة مدل ازدىار ىذه الفنكف ك األعماؿ النثرية ك األدبية في ىذا العصر . -ِ

 معرفة العكامؿ التي ساىمت في تطكر ىذه األعماؿ في ىذا العصر . -ّ

 التتبع الزمني في تطكر لمفنكف ك األعماؿ . -ْ

انت ميمشة في العصر الجاىمي مثؿ )القصة ك تكضيح بعض األعماؿ أك الفنكف التي ك -ٓ
 المسرح ك السيرة الذاتية ... الخ (

 

أما المنيج الذم استخدمتو في ىذا البحث ىك المنيج ) الكصفي التحميمي ( فعف طريؽ ىذا 
البحث سأقـك بكصؼ بعض األعماؿ النثرية ك تحميميا كقد يظير بعض مف المنيج التاريخي في 

ث معتمد اعتمادان كميان عمى التتبع التاريخي ليذه األعماؿ ، لكف ما ييمنا في ىذا البحث ألف البح
 ىذا البحث ىك الكصؼ ك التحميؿ أكثر مف التاريخي .

 

 رسالة دكتوراة حول الفن القصصي عند فاروق خورشيد: دراسة نقدية. -ٔ

 ممخص الرسالة :

،كىك ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة اإلبداع القصصي عند الكاتب الكبير فاركؽ خكرشيد 
كاتب مصرم لو العيد مف المؤلفات في القصة القصيرة كالركاية كالمسرح كالبحكث حكؿ 

 األدب الشعبي كالسيرة الشعبية كأدب الطفؿ

كقؼ ىذا البحث عند فاركؽ خكرشيد مبدعا قصصيان في فف القصة القصيرة كالركاية فقط 
لذم يظنو الكثير أنو ليس إال ،ليعطيو حقو مف الدرس النقدم، لقد أردنا إنصاؼ ىذا المبدع ا

مجرد باحث في التراث الشعبي العربي كخاصة السير الشعبية؛ غير أف الحقيقة التى يؤكدىا 
ىذا البحث أف فاركؽ خكرشيد مبدع متميز كمجدد في فنى القصة القصيرة كالركاية العربية 

 كىك ما غاب عف كثير مف نقادنا.
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 كضح لنا دكتكر فاركؽ :

 عند فاركؽ خكرشيد القصة القصيرة -ُ

 التكثيؼ القصصي في الشعر العربي  -ِ

 تكثيؼ الشعرم كالرمز -ّ

 المرحمة الدرامية كبناء القصة القصيرة -ْ
 قراءات نقدية ،القصة العربية في العصر اإلسالمي ، د. معراج أحمد الندوي -ٕ

 أبرز النتائج التي جاءت عند د.معراج في القصة العربية .

عصر مف العصكر كجاءت مف حيز الكجكد استجابة عاشت القصة العربية في كؿ   -ُ
 .لرغبة الناس بالمغة في إطار ىذا المكف األدبي

 .في األدب الجاىمي قصص كثير يدكر عمى أياـ العرب كحركبيـ -ِ

في القرآف الكريـ كثير مف قصص األمـ األنبياء كالرسؿ، كفي العصر العباسي ترجـ  -ّ
 .كثير مف القصص الشعكب األجنبية

  .عصر اإلسبلمي عصر التجميع لمقصة العربيةيعتبر ال -ْ

نزؿ القرآف عمى محمد صمى ا عميو كسمـ عمى ىيئة سكر كأجزاء مف سكر تحمؿ  -ٓ
تعاليـ اإلسبلـ. كىذه التعاليـ تتكرر مرات عديدة في القرآف كمو كىي مدعكمة بقصص 

 .الكاحد األحد حضارات قديمة ككقائع بائدة أبطاليا أكلئؾ الذيف ابتعدكا عف عبادة ا

خكتو، كقصة مكلد  -ٔ في القرآف قصص آدـ كحكاء، كقصة الطكفاف، كقصة يكسؼ كا 
عيسى، كقصة مكسى كفرعكف مصر تمثؿ كميا كحدات كاممة داخؿ البناء أك اإلطار 

 .األكبر كىك القرآف الكريـ

كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أكؿ مف سمؾ نيج القرآف الكريـ، كترسـ خطاه في  -ٕ
يؼ القصة مف أجؿ نشر الكعي كتعميؽ مبادئ اإلسبلـ في النفكس حيث نجد أف تكظ

 الرسكؿ صمى ا عميو يتخذ مف القصة أسمكبا ميما مف أساليب الدعكة.
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لقد بدأ النثر األدبٌي أكثر ازدىارنا كبيركزنا مٌما كاف عميو في العصر الجاىمٌي، إذ تأٌثرى بتعاليمو 
لنثرٌم في خدمتو كالدعكة إليو، كلعٌؿ كحممت مىضامينو مبادئ اإلسبلـ، ككٌمؼ أدباؤه نتاجيـ ا

بعض شعائر الديف اإلسبلمي التي ترتكز عمى األنكاع النثرٌية األدبية كانت السبب األكؿ في 
ذييكع فٌف النثر كميجاراتو لمشعر شيرة في العصر اإلسبلمي، فصبلة الجمعة كشعائر الحج 

ٌف الرسائؿ األدبٌية التي ارتكز كالعيد كٌميا كانت تتطٌمب فف الخطبة، ىذا باإلضافة إلى ف
كصحابتو في نشر اإلسبلـ كالٌدعكة إليو في مختمؼ  -صٌمى ا عميو كسٌمـ-عمييا الٌرسكؿ 

 .(ُ)األمصار كاألقطار

لعٌؿ ازدىار فٌف النثر في عصر صدر اإلسبلـ كاف عمى ارتباطو كثيؽو بازدىار الكتابة في 
الجاىمٌية يرتكزكف بشكؿو أساسي عمى الشعر في حياتيـ ذلؾ العصر، فبينما كاف الٌناس في 

؛ حيثي -صٌمى ا عميو كسٌمـ-اليكمية، بدأت الكتابة بالشُّيكع كاالنتشار في عيد رسكؿ ا 
اٌتخذ عددنا مف الكتٌاب ليقكمكا بتدكيف القرآف الكريـ كحفظو، كما اٌتخذ عددنا مف الكتٌاب 

رساليا إلى الممكؾ لدعكتيـ إلى اإلسبلـ، ككذلؾ الحاؿ في كالٌرسؿ ليقكمكا بتدكيف رسائمو كا  
 -صٌمى ا عميو كسٌمـ-عيد الخمفاء الراشديف الذيف حٌثكا عمى تدكيف حديث رسكؿ ا 

 .(ِ)لحمايتو مف الضياع، كجمع القرآف الكريـ الذم كاف في عيد عثماف بف عفاف

ارز في تدكيف األدب العربٌي في العصر لقد كاف لتدكيف القرآف الكريـ كالحديث النبكم أثر ب
اإلسبلمٌي، ال سٌيما كقد ظيرت مدرستاف نحكٌيتاف ىما: مدرسة الككفة كمدرسة البصرة الٌمتاف 
اىتٌمتا بتقعيد الٌمغة العربية كجٍمع شكاىدىا مٌما ركم عمى ألسنة العرب، كما ساعدت حركة 

ميؿ الخٌط إضافةن إلى إلماميـ بالٌشعر التدكيف عمى ظيكر عدد مف الكيتٌاب الذيف يعنكفى بتج
 .(ّ)كاألدب

لذلؾ يبلحظ الباحث أف عكامؿ ازدىار النثر ك األدب في عصر صدر اإلسبلـ أك )القرف 
 األكؿ اليجرم ( ىـ:

                                                           

 (.ِٖينظر، ىاجر ، البنية الفنية في نثر صدر اإلسبلـ نماذج مف خطب الرسكؿ صمى ا عميو ،)ص(ُ)
 (.ِٔينظر، ضيؼ ،العصر اإلسبلمي، ص )(ِ)
 (َُِالشفكية كالتدكيف في القرنيف االكؿ كالثاني اليجرييف، ص )ينظر، كربكش، ركاية الشعر بيف (ّ)
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 معرفة الكتابة كاف ليا دكران كاضحان في ازدىار األدب العربي ك النثر في ىذا العصر. -ُ

 كاف لو دكران كاضحان في تطكر األدب العربي.نزكؿ القرآف الكريـ في ىذا القرف  -ِ

الحديث الشريؼ مف العكامؿ التي عممت عمي ازدىار الفنكف النثرية ك األدبية في ىذا  -ّ
 العصر.

ايضان مف العكامؿ التي عممت عمى ظيكر بعض الفنكف األدبية ك تطكرىا ىك تدكيف  -ْ
 الحديث الشريؼ ك القرآف الكريـ .

 . كية كىـ : مدرسة الككفة ك البصرةر ك ظيكر المدارس النحازدىار النحك في ىذا العص -ٓ

يبدك أف أكؿ ظيكر لمفف القصصي ك المسرحي كاف عند اليكناف، كمصداقان ليذا قكؿ أحد نقادنا 
المعاصريف ، ممف عنكا بدراسة ىذا الفف كنقده )كلمشعر في المسرح تاريخ أعرؽ مف تاريخ النثر، 

المسرحية تكتب نثران، بؿ إنو حصر الشعر المعتمد بو عنده في فمـ يكف يدكر بخمد أرسطك، أف 
 .(ُ)المسرحيات كالمبلحـ ، كلـ يعبأ لذلؾ بالشعر الغنائي(

ةي في المغة ىي عبارة عف حكاية مكتكبة مستمدة مف الكاقع أك الخياؿ أك مف االثنيف معان،  "الًقصَّ
 ."(ِ)عمى أسس معينة مف الفف األدبي، كجمعيا ًقصىص كتككف مبنية

تعتبر القصة مف فنكف النثر العربي ك الغربي كىي فف أدبي عالمي قديـ جدان، كقد كيجد عند 
أما القصة في   معظـ الشعكب كاألمـ قبؿ اإلسبلـ، كخصكصان عند حضارات الركـ، كالفرس،

لقصة قديمان أك في بعض الدكؿ غير عصر اإلسبلـ ليا بعض الخصائص التي تختمؼ عف ا
 مسممة كىذه الخصائص : الكاقعية في القصة ك خمكىا مف الخياؿ ك كالسرد .

"كالقصة بمفيكميا المعاصر ىي تسجيؿ لما يحدث في فترة معينة مف الفترات، سكاء كانت 
؛ األمر الذم دفعو أحداثان كثيرةن أـ حدثان كاحدان، كتككف ىذه األحداث قد تركت أثران في نفس الكاتب

                                                           

 .)ُٓىبلؿ ،في النقد المسرحي، )ص (ُ)
 قامكس كمعجـ المعاني متعدد المغات ، مكقع الكتركني.  (ِ)
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إلى كتابتيا، كقد تككف ىذه األحداث كاقعةن خبلؿ فترة طكيمة فتشكؿ ما يسمى بالركاية، أك فترة 
زمنية متكسطة فتشكؿ ما يسمى بالقصة، أك تككف الفترة قصيرة فتشكؿ ما يسمى بالقصة 

 .(ُ)القصيرة"

  كالقصائد العربية عند كانت نشأة القصة في الحضارة العربية كانت مستمدة مف الشعر
الشعراء ، فكاف الشعراء عند كتابة القصائد يقكمكف يسردكف ك يصفكف البطكالت التي 

ككانت تسرد     كانكا يخضكنيا ، فمف خبلؿ ىذا الكصؼ أك السرد ظيرت القصة ،
أيضان قصص المحبكبيف ، أم قصة الحبيب مع عشيقتو ك األلـ الذم كاف يعيش فيو ك 

كاف يعيش بيا فمف خبلؿ ىذه المكاضيع الخاصة في الشعر ظيرت لنا السعادة الذم 
 القصة سكاء كانت قصة كبيرة أك قصة صغيرة .

لذلؾ سأتحدث في مكضكع القصة عف أنكاعيا بالتفصيؿ مع الشكاىد أك األمثمة غمى ذلؾ كمف 
 أنكاع القصة :

 القصة في القرآف الكريـ  -ُ

 القصة في الحديث الشريؼ  -ِ

 ة القصة الشعري -ّ

، المعجز -صمى ا عميو كسمـ-، المينزؿ عمى نبٌيو محمد -تعالى-القرآف الكريـ ىك كبلـ ا 
بمفظو، المتعٌبد بتبلكتو، الميفتتح بسكرة الفاتحة، كالمينتيي بسكرة الناس، المكتكب في المصاحؼ، 

 .(ِ)نا بالتكاتركالمنقكؿ إلي

 

 
                                                           

 .(ُٓ-ُٗينظر، الربيعي،  القصص القرآني.. رؤية فنية، ص ) (ُ)
 ).ُٗو، )صدراسة تحميمية لمركيات -ا الديممي ، جمع القرآف(ِ)
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كضحنا مسبقان أف كانت بداية القصة قديمان أم كانت مكجكدة مسبقان في العصكر القديمة 
كخاصة في  الركـ ك الفرس ، ثـ ظيرت في الحضارة العربية قبؿ اإلسبلـ عف طريؽ الشعر ك 

القصائد العربية في العصر الجاىمي تكضح القصائد الذم كانكا يكتبكنيا الشعراء ، كانت معظـ 
لنا بعض القصص كما كضحنا مسبقان أنو كاف الشعراء يسردكف في القصائد بعض بطكالتيـ ك 

 بعض قصصيـ عف الحب ك عف محبكبتو .... الخ.

عند ظيكر اإلسبلـ تكسعت القصة بمفيكميا ك انتشارىا ، فكاف اإلسبلـ سببان كاضحان في 
في الحضارة العربية ، لذلؾ يرجع الفضؿ إلى القرآف الكريـ فمف انتشرت  ظيكر ك تطكر القصة

 القصة في القرآف الكريـ انتشاران كاضحان كتكسع مفيكميا في ىذا العصر .

لـ يعتمد القرآف الكريـ أسمكبان كاحدان إليصاؿ رسالتو إلى الناس، بؿ تعددت أساليبو كتنكعت، 
كحينان آخر يعتمد أسمكب ضرب المثؿ، كتارة يعتمد أسمكب فيك حينان يعتمد أسمكب الحكار، 

التربية النفسية كالتكجيو الخمقي، إلى غير ذلؾ مف األساليب التي ال تخفى عمى مف تأمؿ 
 .كتدبر كتاب ا العزيز

كأسمكب القصة مف األساليب التي اعتنى القرآف الكريـ بيا عناية خاصة؛ لما فييا مف 
االتعاظ كاالعتبار. كقد ألمح القرآف إلى ىذا في أكثر مف آية مف  عنصر التشكيؽ، كجكانب

إلى غير ذلؾ مف اآليات التي تبيف   (ُ)فاقصص القصص لعميـ يتفكركف(} :ذلؾ قكلو تعالى
 اعتماد القرآف أسمكب القصص، تحقيقان لمقاصد كأغراض .

 :لمقصة في القرآف الكريـ ثبلث أنكاع كىي 

  ،قصص األنبياء، كقد تضمنت دعكتيـ إلى قكميـ، كالمعجزات التي أيدىـ ا بيا
كمكقؼ المعانديف منيـ، كمراحؿ الدعكة كتطكرىا كعاقبة المؤمنيف كالمكذبيف. كقصة 

براىيـ، كغيرىـ مف األنبياء كالمرسميف ، عمييـ جميعان أفضؿ الصبلة كالسبلـ   .نكح، كا 

                                                           

  [.ُٕٔ]األعراؼ: (ُ)
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كقصة الذيف أخرجكا مف ديارىـ كىـ ألكؼ حذر المكت، قصص تتعمؽ بحكادث غابرة، 
آدـ، كأىؿ الكيؼ، كذم القرنيف، كقاركف، كأصحاب السبت،  كجالكت، كابني كطالكت

  .كمريـ، كأصحاب األخدكد، كأصحاب الفيؿ كغيرىـ

  قصص تتعمؽ بالحكادث التي كقعت في زمف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كغزكة
نيف ، كتبكؾ، كاألحزاب، كاليجرة، كاإلسراء، كنحك ذلؾ. كال يخرج القصص بدر، كأيحد، كحي

 .(ُ)القرآني عف ىذه األنكاع الثبلثة

القصة في مفيكميا العربي ك الغربي ليا عناصر ، فالعناصر ركنان ميمان في بناء القصة 
 كىذه العناصر ىي :الشخصيات ، الزماف ، المكاف ، الحؿ ، الصراع ، الحبكة ، النياية.

 ىذه عناصر ألم قصة سكء كانت عربية أك غربية ، لكف السؤاؿ :ىؿ عناصر القصة
 بمفيكميا العاـ يختمؼ عف عناصر القصة في القرآف الكريـ ؟

 تتككف القصة مف مجمكعة مف العناصر كىي :

 األشخاص -ُ

 الزماف -ِ

 المكاف -ّ

 األحداث -ْ

 الصراع -ٓ

 النياية كالحؿ -ٔ

 المغة -ٕ

 سنتحدث عف كؿ كاحدة باختصار شديد :

 األشخاص : -ُ

                                                           

 قصص كركايات عربية، مكقع الكتركني.  (ُ)
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يمكف أف يقكـ الحدث  "تعد الشخصيات العمكد الفقرم لمقصة ، إذ ترتبط بيا األحداث فبل
دكف شخصيات ، كال يتشرط في الشخصيات أف تككف إنسانية ، فممكف أف تككف مف الحيكانات 

 . (ُ)أك النباتات أك الجمادات ، رمزية أك حقيقية"

 الزماف كالمكاف: -ِ

زمف القصص في القرآف الكريـ تختمؼ حسب كؿ قصة ككؿ زمف القصة كعنصر الزمف 
مطمؽ مف كؿ قيد، إال قيد الماضي، فميست ليذا الزمف حدكد تحده، في القصة القرآنية زمف 

  .بؿ ىك حدث مضى كانتيى

كمف أمثمة القصص في عنصر الزماف ، فإف زمف  قصة أصحاب الكيؼ يختمؼ عف 
 زمف قصة سيدنا يكسؼ أك باقي القصص.

أما بخصكص المكاف فيك نفسو مثؿ الزمف أم مكاف كقكع أم قصة ذكرت في القرآف 
لكريـ يختمؼ عف قصة ثانية ك ثالثة ، القصة القرآنية ال تمتفت إلى المكاف، كال ييجرم لو ا

ذكران إال إذا كاف لممكاف كضع خاص يؤثر في سير الحدث، أك يبرز مبلمحو، أك يقيـ شكاىد 
العبرة كالمكعظة، كما في قصة اإلسراء، حيث ذكر القرآف مكاف أحداثيا لبلعتبارات 

إف لـ يكف لممكاف أم اعتبار مف االعتبارات المتقدمة، فإف القرآف ال يمتؼ المتقدمة. أما 
 .(ِ)غمى ذكر المكاف، كال يعكؿ عميو، كما في قصة أصحاب الكيؼ، كنحكىا

 األحداث  -ّ

"األحداث ىي التفاصيؿ التي تتكالي لنسج القصة ، كىي عنصر أساسي في عناصر القصة 
كضكع ألف المكضكع ىي الفكرة العامة الحافزة عف كىي مكازية لممكضكع كىي تنبثؽ مف الم

 .(ّ)كتابة القصة"

 

                                                           

 ( ُِالقصة القصيرة ، د .كماؿ غنيـ ، ص ) (ُ)
 قصص كركايات عربية ، مكقع الكتركني. (ِ)
 (ُّالقصة القصيرة ، د .كماؿ غنيـ ، ص ) (ّ)
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 الصراع  -ْ

"يشكؿ ىذا العنصر الييكؿ الرئيسي لمقصة ، فبل معنى لؤلحداث دكف كجكد صراع يشد 
 .(ُ)المتمقي"

 النياية كالحؿ -ٓ

"تنحدر القصة بشكؿ كبير نحك النياية أك الحؿ المقنع الذم قد يكافؽ تكقعات المتمقي كقد 
يفاجئو دكف الخركج عف السياؽ الطبيعي لتطكر أحداث القصة ، بؿ يككف الحؿ مستمدان مف 

 (ِ)سياؽ األحداث ،يقنع المتمقي ،كيجد لو تفسيران منطقيان"

 المغة  -ٔ

"تعتمد المغة أكثر مف شكؿ ، منيا : الحكار بشكؿ قميؿ نسبيان ،كالسرد الذم يتخممو الكصؼ ، 
لمكاقؼ بيف الرقة كالقكة ، كما أف لغة الرجاؿ تختمؼ عف لغة كتختمؼ لغة الحكار باختبلؼ ا

 . (ّ)النساء ، كلغة المتعمميف كطريقة تعبيرىـ تختمؼ عف لغة غير المتعمميف كطريقة تعبيرىـ"

أما األغراض أك اليدؼ مف القصة ، فكاف لكؿ قصة مقصد كغرض يختمؼ مف قصة 
اليدؼ الرئيسي مف القصة القرآنية ىك االطبلع عمى أخبار األمـ السابقة كأخذ لقصة ، فكاف 

العبرة منيـ ليعمـ المطمع عمى ذلؾ سعادة مف أطاع ا، كشقاكة مف عصاه؛ كىذا يعني أف 
نما ما تحمؿ تمؾ األخبار كالقصص مف  القصد مف القصص القرآني ليس السرد كالركاية، كا 

  .إلى اتباع سبؿ الفبلح كالرشاد، كتجنبو طرؽ الزيغ كالضبلؿ مكاعظ كعبر، ترشد قارئيا

تتميز القصة في القرآف الكريـ بأنيا تمتزج بمكضكعات السكرة التي ترد فييا امتزاجان 
عضكيان ال مجاؿ فييا لمفصؿ بينيا كبيف غيرىا مف مكضكعات السكرة، بحيث لك حذفنا القصة 

                                                           

 (ُْالمرجع نفسو، ص )(ُ)
 (ُْالمرجع نفسو، ص )(ِ)
 (ُٓالمرجع السابؽ ، )ص  (ّ)
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يضاحو  مف مكقعيا الكارد في السكرة الختؿ المعنى، ألف القصة تسيـ في بياف مضمكف النص كا 
مك حذفنا عمى سبيؿ المثاؿ، قصة الغراب التي كردت أثناء الحديث عف قصة ابني آدـ ،ف(ُ)لمقارئ

)قابيؿ كىابيؿ( لما استقاـ المعنى، ألف الغرض مف ذكر الغرابيف كاف لحكمة إليية لبياف حكمة 
 .دفف المكتى

 "القصة القرآنية تتميز ببعض الخصائص ك المميزات التي تفرقيا عف القصة اإلنسانية كىذه
 الخصائص ىي:

 القصة القرآنية أصدؽ مف القصة اإلنسانية . -ُ

 القصة القرآنية أحسف مف القصة اإلنسانية -ِ

 القصة القرآنية أنفع مف القصة اإلنسانية. -ّ

كيمتاز القرآف الكريـ بالدقة في اختيار الكممات التي تحمؿ دالالت عميقة، كتعبر عف  -ْ
 .(ِ)أحداث كثيرة بأقؿ عدد مف الكممات

في القصة القرآنية كميا حقيقية عمى العكس مف القصة اإلنسانية التي قد  الشخصيات -ٓ
 تككف حقيقية أك مجازية.

عبلكة عمى ذلؾ، فإف القصص القرآني يمتاز بسمك الغاية، كشريؼ المقصد، كصدؽ   
الكممة كالمكضكع، كتحرم الحقيقة، بحيث ال يشكبيا شائبة مف الكىـ أك الخياؿ أك مخالفة 

  ."(ّ)الكاقع

تحدثنا مسبقان عف القصة في القرآف الكريـ ، كتعرفنا عف أنكاع القصة في القرآف الكريـ ك 
 عناصر القصة كخصائص القصة أم الفرؽ بيف القصة القرآنية ك القصة اإلنسانية.

 كىي القصة   مف الفنكف الذم اشتيرت في ىذا العصر )عصر اإلسبلـ( القصة بنكعييا
القرآنية ك القصة في الحديث الشريؼ ، كتـ تكضيح القصة في القرآف الكريـ ، أما 

                                                           

 (ُالقصة في القرآف الكريـ، الخصائص كالدالالت ، )ص ،الصعبي (ُ)
 (ّالمرجع نفسو ، )ص(ِ)
 (ّالمرجع نفسو ، )ص (ّ)
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بالنسبة لمقصة في الحديث الشريؼ فقد تعددت كتنكعت عمى لساف رسكؿ ا صمى ا 
كقد أجاد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في تكظيؼ القصة في أحاديثو  عميو كسمـ ،

القيـ السامية التي يركميا، خاصة أف النفس البشرية تميؿ إلى  الشريفة تكظيفان يخدـ
سماع القصص، كتحتفي بالحكايات، كيسيؿ إيصاؿ المعمكمة كالحكمة عبر القصة، بدالن 

فكاف نبي ا صمى ا عميو كسمـ يكضح أغراض أك اليدؼ مف  مف القكؿ المباشر،
شريؼ ،لذلؾ تنكعت القصة في الحديث عف طريؽ القصة كسرد القصة أثناء الحديث ال

ىذا الجانب ، كمف خبلؿ ىذا المبحث سنتناكؿ ىذه القضية كسنبيف القصة في الحديث 
 الشريؼ.

، أك  -صٌمى ا عميو كسٌمـ-"فيك ما نيقؿ عف رسكؿ ا  ، أك تقريرو ، أك فعؿو مف قكؿو
 "(ُ)صفةو 

 

 

في ىذا الشكؿ تككف القصة عبارة عف مثاؿ ييضرب لصحابة مف أجؿ أف يبسط مفيـك 
الحديث ، حيث يبدأ النبي بمتًف الحديث بطرح مفيكـ كتأتي القصة تكضيحا ليذا المفيـك 

 .كتبسيطا لو

 األمثمة عمى ذلؾ:كمف 

عف النبي صمى ا عميو كسمـ: قاؿ: )مثؿ المسمميف  "عف أبي مكسى رضي ا عنو،
كالييكد كالنصارل، كمثؿ رجؿ استأجر قكما، يعممكف لو عمبل يكما إلى الميؿ، عمى أجر معمكـ، 

ا باطؿ، فعممكا لو إلى نصؼ النيار، فقالكا: ال حاجة لنا إلى أجرؾ الذم شرطت لنا، كما عممن
فقاؿ ليـ: ال تفعمكا، أكممكا بقية عممكـ، كخذكا أجركـ كامبل، فأبكا كترككا، كاستأجر أجيريف 

                                                           

 ).ُِمعبد ، نفحات مف عمـك القرآف ، )ص  (ُ)
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بعدىـ، فقاؿ ليما: أكمبل بقية يكمكما ىذا، كلكما الذم شرطت ليـ مف األجر، فعممكا، حتى إذا 
قاؿ ليما: كاف حيف صبلة العصر قاال: لؾ ما عممنا باطؿ، كلؾ األجر الذم جعمت لنا فيو. ف

أكمبل بقية عممكما، ما بقي مف النيار شيء يسير، فأبيا، كاستأجر قكما أف يعممكا لو بقية يكميـ، 
فعممكا بقية يكميـ حتى غابت الشمس، كاستكممكا أجر الفريقيف كمييما، فذلؾ مثميـ كمثؿ ما قبمكا 

 ."(ُ)مف ىذا النكر

 مـ أراد أف يقارف بيف المسمميف نبلحظ مف خبلؿ الحديث أف الرسكؿ صمى ا عميو كس
 ك الييكد كالنصارل فاستيؿ الحديث بضرًب مثاؿ حتى يبسط مفيكـ الحديث لصحابة ،
ارتكز  الحديث الشريؼ عمى الحكار بشكؿ خفي، فقد كاف مطمع الحديث ثـ المثؿ 
القصصي المقدـ معتمدا عمى بناء حكارم يتمثؿ في المقارنة ، لذلؾ مف خبلؿ ىذا 

 يف لنا شكؿ مف أشكاؿ القصة في الحديث النبكم.الحديث ب

 

"كيقصد بيا القصص الكاقعية التي بيا مظاىر الحنك عمى الحيكاف، كىي تختمؼ عف النكع 
السابؽ، في ككنيا قصصا حقيقية، كما كرد في تفسيرىا، كقد ركاىا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: 

كقعت بالفعؿ، فالرسكؿ يعيد ذكرىا، مؤكدا كقكعيا، كمبينا  مف باب التقرير الكاضح لمحادثة التي
 .(ِ)نتيجة الفعمة ذاتيا ثكابان أك عقابان"

 ومن األمثمة عمى ذلك:

أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: قاؿ: بينا رجؿ يمشي،  "عف أبي ىريرة رضي ا عنو:
يميث، يأكؿ الثرل مف  فاشتد عميو العطش، فنزؿ بئرا فشرب منيا، ثـ خرج فإذا ىك بكمب

العطش، فقاؿ: لقد بمغ ىذا مثؿ الذم بمغ بي، فمؤل خفو ثـ أمسكو بفيو، ثـ رقي فسقى الكمب، 
ف لنا في البيائـ أجرا؟ قاؿ: في كؿ كبد رطبة  فشكر ا لو فغفر لو. قالكا: يا رسكؿ ا، كا 

 "(ّ)أجر

                                                           

 (ُّّ/ ِالبخارم ، كتاب اإلجارة، )ج (ُ)
 كقع الكتركني. د. مصطفي جمعة ، القصة في السيرة النبكية ، م(ِ)
 (ُٓٔ/ِبخارم، كتاب الشرب كالمساقاة،  )ج(ّ)
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 لحديث قصة حقيقية نبلحظ مف خبلؿ ىذا الحديث أف النبي ضرب لصحابة مف خبلؿ ا
عف رجؿ اشتد عميو العطش ، فنزؿ إلى البئر حتى يشرب ثـ خرج فكجد كمبان يميث مف 

 العطش فساعده عمى الشرب ...الخ "

فمف خبلؿ ىذا الحديث يكضح لصحابة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عف قضية الرفؽ 
، م ف المكقؼ المذككر، بالحيكاف ككاف ىذا التكضيح عف طريؽ قصة حقيقية كانت بالماضو

خرجت الحكمة الشاممة مف الحديث أف " في كؿ كبد رطبة أجر "، فالمراد مف الرطكبة 
 .، كىذا األمر عمى سبيؿ الكجكب (ُ)الحياة، كالرطكبة تتأتى مف الماء

 

،  ىي تمؾ القصص التي تككف مركية عف أمـ سابقة ، كنكعان ما تككف طكيمة أم )حكاية(
 .(ِ)كىي قصص تككف ليا بعض األىمية مثؿ إرشاد الناس كبعض القيـ اإلنسانية كاإلسبلمية

كيكد الكثير مف ىذه النكعية مف القصص في الحديث الشريؼ ألف النبي صمى ا عميو كسمـ 
يككف قاصدان أف يكثر مف ىذه النكعية لما فييا مف أىمية قصكل لزرع القيـ كاألخبلؽ ك المبادئ 

 نسانية ك اإلسبلمية.اإل

 

ىي تمؾ القصص التي عايشيا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ككاف طرفان فييا كتكجد قصص 
 كثيرة مف ىذه النكعية كقد تكفرت في كثير مف كتب الحديث الشريؼ  ككتب السيرة ك الصحاح .

 كمف األمثمة عمى ذلؾ :

مىًت ا ٍيرى تىٍمرىةو كعىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت دىخى ـٍ تىًجٍد ًعٍنًدم شىٍيئنا غى ٍمرىأىةه مىعىيىا اٍبنىتىاًف لىيىا فىسىأىلىٍت فىمى
ؿى النَّبً  ٍت فىدىخى رىجى ـٍ تىٍأكيٍؿ ًمٍنيىا ثيَـّ قىامىٍت فىخى لى ٍتيىا بىٍيفى اٍبنىتىٍييىا كى يُّ صمى ا فىأىٍعطىٍيتييىا ًإيَّاىىا فىقىسىمى

                                                           

تح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب المساقاة، فصؿ سقي الماء. حيث يقكؿ اإلماـ النككم تعقيبا عمى الحديث  (ُ)
الشريؼ: إف عمكمو مخصكص بالحيكاف المحتـر كىك ما لـ يؤمر بقتمو فيحصؿ الثكاب بسقيو، كيمتحؽ بو إطعامو كغير 

  . ذلؾ مف كجكه اإلحساف إليو
 السيرة النبكية ، مكقع الكتركني. مصطفى جمعة ، القصة في (ِ)
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مىًف اٍبتيًميى ًبشىٍيءو ًمٍف ىىًذًه اٍلبىنىاًت كيفَّ لىوي   " قىاؿى النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـعميو كسمـ فىأىٍخبىٍرتيوي فى 
 " (ُ)ًسٍترنا ًمفى النَّاًر 

 ىذا حديث كاضح مف ناحية المعنى كلو دالالت كثيرة مف أىميا  التصدؽ ككثرة الصدقات

 

ىي القص التي تخبرنا إلى يـك القيامة مف أحداث  كتككف بشكؿ قصص أم حكاية ، 
 .كىك شكؿ فيو كصؼ لمشخكص كالمكاف كاألحداث بدقة ككثافة لغكية

كىذه النكعية مف القصص يككف فييا الكصؼ بشكؿ كبير كىذا الكصؼ يككف في األحداث 
كبيرة لذلؾ كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  ك الزماف كالمكاف كىذه القصص ليا أىمية

 يكثر مف ىذه نكعية مف القصص حتى يككف اإلنساف عمى معرفة لما سيحدث يـك القيامة .

  

كىي عبارة عف األحداث ك المكاقؼ الذم صارت مع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ فكانكا 
ؿ صمى ا عميو كسمـ عف مكاقفيـ الصحابة ك المسمميف ك العرب في ذاؾ الزماف يعبركف لرسك 

ك عف مشكاليـ فكاف النبي صمى ا عميو كسمـ يعبر عف رأيو ك مكقفو مف مشاكميـ أك يقـك 
بحميا ، فيذه المكاقؼ ك األحداث تيعد مف أنكاع القصة الذم صارت مع النبي صمى ا عميو 

 كسمـ ، كمف األمثمة عمى ذلؾ:

 حكاية )نخمة أبا الدحداح(  

 ي :كى

بينما كاف يجمس عميو الصبلة كالسبلـ ” رسكؿ ا صمى عميو كسمـ“دخؿ شاب يتيـ إلى مجمس 
، فقاؿ ”جئت أشكك إليؾ جارم“مع أصحابو، فألقى الشاب عمييـ السبلـ، كقاؿ يا رسكؿ ا: 

كنت أقكـ بعمؿ سكر حكؿ حديقتي فقطعت “، فقاؿ الشاب: ”كلماذا تشكك مف جارؾ؟“الرسكؿ: 
” الرسكؿ“، فطمب ”ارم السكر، فطمبت منو شرائيا، كلكنو رفض أف يبيعيا لي أك يتركيانخمة ج

                                                           

 [.َِّٗ]الترمذم ، كتاب البر كالصمة، رقـ الحديث (ُ)

 



57 

 

بشككل الشاب، كطمب منو أف يترؾ لو النخمة أك ” الرسكؿ“أف يأتكه بالجار، فمما أتى إليو، فأخبره 
 .يبيعيا لو، كلكف الجار رفض

في ظميا مائة عاـ؛ فتعجب  بع لو النخمة، كلؾ نخمة في الجنة يسير الراكب“فقاؿ لو الرسكؿ: 
الصحابة مف العرض الرائع كالمغرم، فمف يدخؿ النار كلو نخمة في الجنة؟!، كماذا يكجد بالدنيا 
يساكم نخمة في اآلخرة؟، كىؿ تكجد نخمة في الدنيا تساكم نخمة مف نخيؿ اآلخرة؟؛ كلكف الرجؿ 

ىش الصحابة مف مكقفو؛ كاف يعشؽ متاع الدنيا فرفض عرض الدنيا مقابؿ عرض اآلخرة، فد
إذا اشتريت ” يا رسكؿ ا“أحد أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كقاؿ: ” الدحداح“فتدخؿ 

 .بالمكافقة” الرسكؿ“نخمة الرجؿ، كأعطيتيا لمشاب، نخمة الجنة سكؼ تككف لي؟، فأجابو 

نعـ كمف ال “جؿ: فأجاب الر ” أتعرؼ بستاني ذك الستمائة نخمة؟“لمرجؿ: ” أبا الدحداح“فقاؿ 
البستاف، القصر، السكر ”: “أبا الدحداح“، فقاؿ ”فكؿ التجارم يريدكنو” أبا الدحداح“يعرؼ بستاف 

” الرسكؿ“، فكافؽ الرجؿ كفرح بالبيعة؛ كشيد ”الشاىؽ، كالبئر مقابؿ نخمتؾ، فماذا تقكؿ؟
ؿ أمبلكو إلى الشاب بإعطاء نخمتو التي اشتراىا مقاب” أبا الدحداح“كأصحابو عمى البيع، كقاـ 

، فقمؽ ”ال“، فقاؿ الرسكؿ: ”يا رسكؿ ا ألي نخمة الجنة؟“اليتيـ لكي يكمؿ سكر حديقتو، كقاؿ: 
أبا ”كبلمو قائبل: يا ” الرسكؿ”مف رد الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، فاستكمؿ ” أبا الدحداح“

ببستانؾ، ” ا“عمى كـر إف ا عرض نخمة مقابؿ نخمة في الجنة فقط، كأنت زايدت ”الدحداح 
كقصرؾ، كبئرؾ، كحائطؾ؛ كرد الكريـ عمى كرمؾ بأف لؾ بساتيف في الجنة ال أستطيع 

 .”حصرىا

، كفسر قكلو المداح: ىك النخؿ المثقؿ ”كـ مف مداح إلى أبا الدحداح“ألصحابو: ” الرسكؿ”قاؿ 
يؿ التي يصفيا ألبي مف كثرة التمر، كظؿ يكرر جممتو، إلى أف تعجب الصحابة مف كثرة النخ

 .”أبا الدحداح“الدحداح، كتمنى الصحابة لك كانكا مكاف 

لقد بعت القصر، “إلى زكجتو، دعاىا إلى خارج المنزؿ، كقاؿ ليا: ” أبا الدحداح”كعندما عاد 
، ففرحت زكجتو بالخبر فيي تعرؼ شطارة زكجيا في التجارة، ”البئر، البستاف، كالحائط الشاىؽ

يسير الراكب في ظميا مائة عاـ،   مقابؿ نخمة في الجنة”:أبا الدحداح “، فقاؿ فسألتو عف ثمنيـ
 .”، ربحت البيع”أبا الدحداح”لقد ربحت البيعة يا “فقالت لو زكجتو: 
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 لمقصة م الحديث الشريؼ بعض الخصائص الخاصة بيا مف أىميا:

النبكم ىك األساس، فيك يتسؽ مع طبيعة السرد الشفاىي إف البناء الحكارم في القصص  -ُ
 لؤلحاديث الشريفة

إف السرد في القصص النبكم قصير عامة، ألنو ييمىقى عمى مستمعيف، كبالتالي فإف  -ِ
 .الرسكؿ حريص عمى الكثافة المغكية، كالعرض بأقؿ العبارات

لمكقؼ بدقة، خاصة التي تصؼ ا في السرد القصصي يمكف تمييز " الكقفة الكصفية -ّ
أف القصص ذات مكاف كزماف محدكداف، فجاءت القصص النبكية في مجمميا قصيرة، 
تصؼ أحداثا محددة كبشخكص قمة، رغبة في إيصاؿ رسالتيا بشكؿ ميسر فبل يضيع 

 .(ُ)السامع بيف أحداث القصة كطكليا

قصصية في إيجاز في السرد النبكم حكار " درامي الطابع "، كالحكار أكثر اآلليات ال -ْ
 .(ِ)الحدث، كتعميؽ الداللة

يرل الباحث أف ىناؾ اختبلؼ ك فرؽ بيف القصة بنكعييا كىي )النبكية ك 
 القرآنية( كىذه االختبلفات تككف ضمف النقاط التالية:

 مكضكعات قصة القرآنية أكثر مف مكضكعات  قصة النبكية . -ُ

السرد في القصة القرآنية كاف أطكؿ مف القصة النبكية ، كىذا تـ ذكره مسبقان أف مف  إف -ِ
 خصائص القصة النبكية أف السرد فيو قصيران.

 إف الكثافة المغكية المكجكدة في القصة القرآنية أكثر مف القصة النبكية . -ّ

القصة القرآنية ،  قد تككف القصة النبكية تـ ذكرىا أك ًذكري معناىا في القرآف الكريـ أك -ْ
 كىذا قد يبدك لنا ع أىمية القصة أك المكقؼ .

أكثر القصص النبكية كاف يستخدـ بيا نظاـ اإليجاز عمى العكس مف القصة القرآنية  -ٓ
 التي كانت قصة تكضح التفاصيؿ ك المكاقؼ البسيطة.

                                                           

 (.ْْبرنس،  قامكس السرديات، )ص (ُ)
 (.ْٓالمرجع نفسو ، )ص  (ِ)
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حف عناصر القصة النبكية قد تختمؼ اختبلفان بسيطان عف عناصر القصة القرآنية ، فن -ٔ
نعرؼ أف القصة النبكية قصيرة الحدث كمحدكدة  فقد يككف بيا األشخاص أيضان 

 محدكديف .

  

بعد ما تعرفنا عف القصة في القرآف الكريـ كالقصة في الحديث الشريؼ ، كتعرفنا عف أىـ 
يث الشريؼ كأىمية القصة في ىذيف المكضكعيف ، أما في ىذا القصص في القرآف كالحد

المبحث سنكضح القصة في الشعر في ىذا العصر ك أىـ المكضكعات التي انتشرت بيا 
 القصة في الشعر .

انتشرت القصة انتشاران كاضحان في العصر الجاىمي ، كانتشرت مكضكعات القصة في ىذا 
المكضكعات التي انتشرت في العصر الجاىمي  العصر انتشاران كاضحان ، كمف أىـ ىذه

)القصة الحربية( ، كنحف نعرؼ أف مف مميزات العصر الجاىمي القكة ك الحرب ، لذلؾ كانكا 
يسردكف لنا القصص في شعرىـ عف المعارؾ ك البطكالت ك قكتيـ كسبلحيـ... الخ ، كأيضان 

ة الشاعر كقبيمتو كقكمو مف القصص في العصر الجاىمي تمؾ القصة التي كانت تحكي حيا
بكؿ دقة كبساطة كتعكس كاقعو الذم عاش فيو بشكؿ يجمع بيف جماؿ الشعرم كبساطة 

 الحدث كصدقو كامانتو.

لكف عندما جاء اإلسبلـ عمؿ ثكرة دينية اجتماعية كسياسية غيرت مفاىيـ الحياة السائدة 
العصبية القبمية   آنذاؾ فقضت عمى الكثنية  كالشرؾ كعبادة االصناـ ،كما قضت عمى

كالتناحر ، كما الغت الفكارؽ االجتماعية كاالقتصادية عندما دعت إلى المكاساة أماـ ا 
 كجعمت المسمميف سكاسية .

عبلف الحرب كالجياد تارة ، كالقمـ كقكؿ الشعر تارة اخرل، لذلؾ  "بدأ الصراع بيف الرسكؿ كا 
ف ك المشركيف ، كجاءت معارؾ الدعكة كانت النقائض اإلسبلمية األكلى م معارض المسممي

النبكية فظيرت قصائد الجياد كالدعكة الدينية ،فكانكا الصحابة يدكنكف كؿ ىذه المعارؾ ككؿ 
ىذه األحداث في الشعر كعمى شكؿ قصص ، فالشعر إذف كاف سبلحان فعاالن في المعركة 
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ت كثيرة كدراسات العقيدة بجانب سبلح السيؼ كالجياد ،كلقد كانت ىناؾ بحكث كمناقشا
 . ُمتنكعة قديمان كحدثيان عف مكقؼ اإلسبلـ كالقرآف مف الشعر"

 القصة الحربية" 

 القصة االجتماعية 

 قصص الكـر 

 قصص البخؿ 

 عجاء الضعيؼ 

 قصص الشاعر 

 قصص المجتمع 

 قصص الشككل 

  القصص العاطفية 

 القصص العاطفية 

 قصص المقدمات الطممية 

 قصص رحيؿ األحبة 

 )قصص الحب العفيؼ )عركة بف حزاـ 

 )قصص المجكف)سحيـ 

 قصص التشبيو كالمثؿ(ِ)" 

كىناؾ الكثير مف القصص التي انتشرت في ىذا العصر ، كىذا يدؿ عمى انتشار القصة انتشاران 
 كاضحان في عصر العصر .

كانت البداية اإلسبلمية كالمعارؾ كالفتكحات اإلسبلمية السبب المباشر في التكسع في القصة  
 خاصة القصة الشعرية ك القصة النثرية .

                                                           

 انظر، الخطيب ، القصة كالحكاية في الشعر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم. (ُ)
 المرجع نفسو. (ِ)
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مثاؿ عؿ القصة الحربية في الشعر العربي في صدر اإلسبلـ ، قصة معركة بدر ، حيث قاؿ 
معركة بدر ككاف يحكي عف الصراع بيف اإليماف كبيف الشرؾ كالحؽ ك حساف بف ثابت في 

 الباطؿ .

 "ابتدأ حساف بف ثابت أبياتو بالغزؿ التقميدم:

 كخط الكحي في الكرؽ القشيب              "عرفت ديار زينب بالكثيب
 مف الكسٌمي منيـٌ سككب                تعاكرىا الرياح ككؿ جكف

 أمست              يبابا بعد ساكنيا الحبيبفأمسى رسميا خمقان ك 

 بعد المقدمة التي ابتدأ بيا حساف بف ثابت ، انتقؿ إلى أحداث بدر الكبرل فقاؿ:

 كرد حزازة الصدر الكئيب              فدع عنؾ التذكر كؿ يـك 
 كخبر بالذم ال عيب فيو               بصدؽ غير أخبار الكذكب

 ر             لنا في المشركيف مف النصيببما صنع المميؾ غداة بد
 بدت أركانيا جنح الغيكب               غداة كأف جمعيـ حراء 

 .(ُ)"كأسد الغاب مرداف كشيب          فكافيناىـ منا بجمع          

استخدـ الشاعر ىنا اسمكب الخطاب الغائب مع الكصؼ ك التشبيو ، كىذا كمو يعمؿ عمى رسـ 
كصكرة تعبر عف نصر ا لنبيو محمد صمى ا عميو كسمـ كمف معو ، رغـ  المعركة بصدؽ

 . (ِ)جيش المشركيف الذم كاف عدده يفكؽ عدد المسمميف بألؼ مرة"

                                                           

 (َٕحساف بف ثابت ،) ص  ثابت، ديكاف(ُ)
 (.ُُْ,ُُّانظر، الخطيب ، القصة كالحكاية في الشعر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم، )ص  (ِ)
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كاضح أف ىذه القصيدة تمخص أحداث المعركة كتكصؼ رجاليا ك أسمحتيـ كالسيكؼ كالرماح 
ف ، كانت نتائج ىذه الحرب سريعة  ألجؿ إعطاء صكرة متكاممة عف النصر الذم حالؼ المسممي

 حيث تركت جثث كفار قريش في أرض معركة كقذفيا المسممكف بعد ذلؾ في بدر:

 قذفناىـ كباكب في القميب                          ينادييـ رسكؿ ا لٌما

 كأمر ا يأخذ بالقمكب                      ألـ تجدكا حديثي كاف حقان 

 .(ُ)صدقت ككنت ذا رأم مصيب                      طقكا لقالكافما نطقكا كلك ن

كأيضان يتناكؿ حساف بف ثابت قصة قصيرة كقعت في بدر كىي فرار حكيـ كالحارث بف ىشاـ مف 
ساحة القتاؿ فيجٌسميا كيكررىا عدة مرات ليؤكد مف خبلؿ ذلؾ ضعؼ المشركيف كانيزاميـ أماـ 

 قكة المسمميف:

 (ِ)كنجاء مير مف بنات األعكج                            بدر ركضونجى الحكيـ يـك 

 (ّ)كاليبرزٌل يزؿ فكؽ المنسج                            ألقى الٌسبلح كفٌرعنيا ميمبلن 

 (ْ)بكتائب مؤلكس أك ممخزرج                              لٌما رأل بدران تسيؿ جبلىيا

 (ٓ)يمشكف مييعة الطريؽ المنيج                              صبر يساقكف الكماة حتكفيا

"ركل لنا حساف بف ثابت قصة فرار ىذا المشرؾ مف المعركة ، كنبلحظ أنو استعمؿ التشبيو 
كالكصؼ كاالستعارة الجميمة ، فقد شبو ىذا اليارب في سرعتو كشدة جريو بفرس أصيؿ مف بنات 

، ح عنو حتى يككف خفيفا في الحركةلمسمميف ألقى السبلاألعكج ، كلشدة رعبو كفزعو مف جيش ا
، كتكجد الكثير مف التشبييات ، فيذه التشبييات بينت لنا كصكرت لنا  (ٔ)كسريعان في الركض"

                                                           

 (.َٕثابت، ديكاف حساف بف ثابت ،) ص (ُ)
 (ُِٓنفس المرجع،) ص  (ِ)
 : األسكار مف أساكرة الفرس ، يزؿ: يسرع ، منسج: الفرس عنيا : أم بدر ، ميمبلن: أم ضاالن كاإلبؿ السائبة ، اليبرزم (ّ)
 جبلىيا : الكادم  (ْ)
صبر: صفة لمكتائب ، يساقكف الكماة :المحاربيف المسمحيف الشجعاف ، المييع : المنيج :كاحد مف الطريؽ الكاضح يريد  (ٓ)

 أنيـ ال يختمكف أعداءىـ ، كلكف يكاشفكنيـ.
 (ُُٔالشعر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم ، )ص الخطيب، القصة كالحكاية في (ٔ)
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ضعؼ المشركيف في المعركة كقكة المسمميف ، رغـ عدد المسمميف الذم كاف قميبلن بالنسبة لعدد 
 المشركيف.

  التي كانت ليا حيزان كبيران في ىذا العصر ىي القصص أيضان مف القصص في الشعر
االجتماعية ، كالسبب في ذلؾ أف العادات ك التقاليد التي كانت في العصر الجاىمي 
كانت كميا عادات تربت عمى الكفر ك الشرؾ با ، كلكف عند دخكؿ اإلسبلـ أصبحت 

الجاىمي ، لذلؾ كثر  ىذه العادات االجتماعية أجمؿ بكثير مما كانت عميو في العصر
 الحديث عنيا كمف النماذج عمى ذلؾ :

 قصص الكرم:  -ٕ

 مثاؿ عمى ذلؾ:

قصة عمرك بف االىتـ أنو كاف رجبلن مكسران يممؾ ما يمكٌنو مف إكراـ ضيفو بسعة كبيرة كاقتدار 
لديو كأكرميا لتككف طعامان كىك يممؾ ركحية الكـر كالرغبة فيو بدليؿ أنو اختار أفضؿ ناقة 

 ، كىذه شيـ العرب التي كاف يتصفكف بيا . فولضي

كيبدك لنا مف خبلؿ األبيات القادمة أنيا كانت ىذه القصة في فصؿ الشتاء كفي ليمة مظممة 
باردة جدان ، ككاف بيت الشاعر ىك المكقع تمؾ األحداث ، كأبطاليا ىـ الشاعر كأىمو كضيفيـ 

 الميمي ، حيث يقكؿ الشاعر:

 "مستنبح بعد اليدكء دعكتو 
 كقد حاف مف نجـ الشتاء خفكؽ

 يعالج عرنينا مف الميؿ باردان 
 تمٌؼ رياح ثكبو كبركؽ

 تألؽ في عيف مف المزف كداؽ 
 لو ىيدب داني الٌسحاب دفكؽ

 أضفت فمـ أفحش عميو كلـ أقؿ

 ألحرمو :إٌف المكاف مضيؽ   
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 فقمت لو: أىبل كسيبلن كمرحبان 
 كصديؽفيذا صبكح راىف 

 كقمت إلى البرؾ اليكاجد فاتقت                       

 مقاحيد ككـ كالمجادؿ رٌكؽ   

 بإماء مرباع النعاج كأنيا 
 إذا عرضت دكف العشار فنيؽ

 بضربة ساؽ أك بنجبلء ثٌرة 
 ليا مف أماـ المنكبيف فتيؽ  

 كقاـ إلييا الجازراف فأكفدا
 يطيراف عنيا الجمد كىي تفكؽ

 ضرعيا كسناميا فجٌر إلينا 
 كأزىر يحبك لمقياـ عتيؽ   

 بقير جبل بالسيؼ عنو غشاءه
 أخ بإخاء الٌصالحيف رفيؽ

 فبات لنا منيا كلمٌضيؼ مكىنا
 شكاء سميف زاىؽ كغبكؽ

 كبات لو دكف الٌصبا كىي قٌرة 
 لحاؼ كمصقكؿ الكساء رقيؽ

 ككؿ كريـ ينقي الٌذـ بالقرل
 كلمخير بيف الٌصالحيف طريؽ

 لعمرؾ ما ضاقت ببلد بأىميا 
 "(ُ)كلكف أخبلؽ الٌرجاؿ تضيؽ

 

                                                           

 (.ُِٔ/ ُالضبي ، المفضميات ، ،)ج (ُ)
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اختمؼ تعريؼ الحكاية في كثير مف الكتب لكف يبقى معنى تعريفيا كما ىك حتى لك 
اختمفت التعاريؼ ، فقد عرفيا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في الحديث الشريؼ بمعنى: اعادة 

 القكؿ كنقمو كما ىك 

 أما معناىا االصطبلحي:

حداث كما ىي دكف زيادة أك نقصاف مع الدقة كالضبط في عممية النقؿ بشكؿ ىك نقؿ األ
 .(ُ)يجعميا متكاممة الصكرة غير مفككة كالعقدة المفتكلة

راد "كما كضحنا مسبقان أف الحكاية ىي نقؿ األحداث بدرجة عالية في الدقة كالضبط ، فقد أ
اإلنساف نقميا لآلخريف كما ىي في الحقيقة ك الكاقع ككمما كانت صادقة كدقيقة في رسـ الكاقع ك 
الحياة اإلنسانية كانت ناجحة بغض النظر عف حجميا ،إذ قد تككف طكيمة تنقؿ عدة أحداث 

 لؤلشخاص أنفسيـ ، أك صغيرة الحجـ في أحدثيا كشخكصيا ،أكقد تككف كسطان بيف الحاليف .

يذا الشكؿ تنفرد الحكاية ببعض المميزات التي يجعميا خاصة فتككف جامعة لكؿ أنكاع فب
 القصص مع احتفاظيا بسماتيا الخاصة كشركطيا البلزمة لنجاحيا كحكاية.

كانت تدؿ الحكاية قديمان عند العرب عمى األحاديث كاألخبار كاألسمار ك الخرافات ، 
احبكت كشفت عف خمؽ أصحابيا ألف ىذا الخمؽ نتيجة  كالحكاية أيضان عمييا الخرافة كىي إذا

 .(ِ)فإذا لـ تكشؼ ذلؾ فيي معيبة فنيان 

                                                           

 (.ِْالخطيب ، العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم، )ص (ُ)
 (.ُٗ,ُٖمحمكد، القصة العربية في العصر الجاىمي، )ص (ِ)
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تعد الحكاية مرآة الكاقع بكؿ ما فيو مف حقائؽ كخياالت ، كليذا اطمقت عمى القصة التي 
، كىذه القكاؿ ذكرىا الكثير مف عمماء حيث أف ذه األقكاؿ  (ُ)تصكر الحاضر كتحكي جكانب منو

 ف الحكاية أصيمة في تراثنا قديمان كفي لغتنا بمفظيا كمعناىا.تؤكد أ

  الحكاية لـ ترد في القرآف الكريـ ، إال أنيا جاءت في الحديث النبكم بمعنى المحاكاة كما
 .(ِ)مٌر بنا ، كبمعنى نقؿ األخبار كما ىك في حقيقتو"

 

  كمتطكران حتى ظير لنا الحكاية كاف بداية ظيكره في العصر الجاىمي ثـ بقى مستمران
عصر صدر اإلسبلـ ،فالحكاية بمعناىا كانت تتمحكر في تقؿ األحداث مف الماضي 
لمحاضر مع المحافظة عمى سماتيا ك تفاصيميا الخاصة كشركطيا البلزمة ، الحكاية قد 
تككف طكيمة كقد تككف قصيرة أك قد تككف كسطان ككانت الحكاية أكثر انتشارىا  في 

 ؼ عمى العكس مف القرآف الكريـ التي لـ تظير فيو .الحديث الشري

 األسطكرة -ُ

 الخرافة  -ِ

 الممحمة -ّ

 كمثاؿ عمى الحكاية مف ناحية أنكاعيا:

 تعريف األسطورة: -ٔ

األسطكرة في المغة : تعني الخط كالكتابة بشكميما المنظـ الذم يتألؼ مف سطكر متتابعة ،كىذا 
كاضح مف أقدـ المعاجـ المغكية مثؿ: معجـ العيف الذم قاؿ: السطر ىك الصؼ مف الكتب كمف 

 . (ّ)الشجر مغركس كنحكه ، كالسطر : الخط كالكتابة كالطرس

                                                           

 نفس المرجع. (ُ)
 عر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم .القصة كالحكاية في الش ينظر، الخطيب ، (ِ)
 ب(.ِّّ/َُٓالفراىيدم العيف ،)مج/(ّ)
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تعريفيا االصطبلحي: ىي قصة خيالية مؤلفة فييا مف التنميؽ كالتزكيؽ كالجيد الفكرم  "أما
كالخيالي ما يدعك إلى التأني في ركايتيا كنقميا إلى اآلخريف بكصفيا تضـ األباطيؿ كأكاذيب 
كبعدا عف الكاقع فيي إذف عممية خمؽ كابداع ، كىي أيضان قصص شعبي يعبر عنيا التجارب 

لبدائية كتيتـ بالحديث عف مكقؼ اإلنساف مف قكل الطبيعة كمف اآللية الخيالية كما االنسانية ا
 .(ُ)تخيميا القدماء كمف الكائنات الكاقعية "

 األساطير في صدر اإلسالم)القرن األول اليجري(. -ٕ

كاف الظيكر األكؿ لؤلساطير في العصر الجاىمي كقد انتشرت في ىذا العصر انتشاران كاسعان  
أكدتو القصائد الجاىمية ، أما في صدر اإلسبلـ أك القرف األكؿ كاف انتشاره قميؿ عمى  كىذا ما

العكس مف العصر الجاىمي الذم كانت منتشرة فيو بحجـ أكبر ، أما األساطير اإلسبلمية ىي 
عبارة عف حكايات التقميدية المتعمقة باإلسبلـ يؤمف العديد مف المسمميف بأف تمؾ الحكايات 

كمقدسة كتحتكم عمى حقائؽ عميقة ، تشتمؿ ىذه الحكايات التقميدية عمى سبيؿ المثاؿ تاريخية 
 ال الحصر ، القصص المذككرة في القرآف .

 ما مف األمثمة عمى ىذه األساطير المكجكدة في القرآف الكريـ:

كمف "اإلسبلـ يتضمف العديد مف األساطير أك الحكايات كما يطمقكا عمييا العديد مف العمماء ، 
 ىذه األساطير ، الركاية المسيحية لمريـ كأـ يسكع .

إف القرآف الكريـ يضيؼ تفاصيؿ كتفسير إسبلمي : مثؿ في النسخة اإلسبلمية ، يتحدث يسكع 
 ". ِفي حيف أنو ال يزاؿ طفبلن ، كىك يذكر عف نفسو أنو نبي يحمؿ معجزة ، كليس تجسيد 

 ـ:كمف األمثمة عف األسطكرة في صدر اإلسبل

"ثمة أساطير تتعمؽ بالمعتقدات الدينية، فقد كاف لمعرب آليتيـ في الجاىمية األكلى كالثانية، 
لى ذلؾ يشير القرآف الكريـ  كعرفكا ػ مثؿ سائر شعكب المنطقة ػ عبادة اآللية الشمسية كالقمرية، كا 

                                                           

 (.ِٕالخطيب ، القصة كالحكاية في الشعر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم،)ص(ُ)
 المكسكعة العربية العالمية، األساطير العربية ، مكقع الكتركني.  ِ
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ال لمقمر، ﴿ كمف آياتو الميؿ كالنيار كالشمس كالقمر، ال تسجدكا لمشمس ك  :في قكلو تعالى
 .(ُ)كاسجدكا  الذم خمقيف﴾ 

كما أكثر آلية العرب في الجاىمية، كما أكثر أصناميـ كأكثانيـ كأنصابيـ الرامزة إلى ىذه  .
اآللية، في مراحؿ عقائدية متبلحقة كمتداخمة، مثاؿ ذلؾ اآللية الشمسية البلت )إلية الخصب 

 "(ِ)القمرية مناة باعتبارىا إلية المكت أك المنيةكالحب كالجماؿ( كمثميا العٌزل، أك اآللية 

 ومن األساطير التي كانت منتشر الحديث عنيا أسطورة زرقاء اليمامة وىي:

"ذكر لنا جكاد عمي في كتابو المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ أف زرقاء اليمامة كانت مف 
بلـ ككانت األسطكرة تدكر حكؿ كأنيا أسطكرة كانت في عصر قبؿ اإلس(ّ)بنات لقماف بف عاد "

قكة بصيرة زرقاء اليمامة ، فقاؿ عنيا أنيا كانت تبصر مف بعد كثير كأنيا كانت تساعد رجاؿ 
 قبيمتيا بكشؼ تحركات أعدائيـ .

لكف السؤاؿ : أسطكرة زرقاء اليمامة كانت في عصر الجاىمي ، ىؿ كانت ىذه األسطكرة منتشر 
 ة ؟الحديث عنيا في العصكر اإلسبلمي

الجكاب : نعـ ، كانت ىذه األسطكرة منتشرة في العصكر اإلسبلمية سكاء كاف في القرف األكؿ أك 
 الثاني أك الثالث أك الرابع أك الخامس أك السادس .

قد انتشرت ىذه األسطكرة في صدر اإلسبلـ فكانت تحكى لكثير مف الناس في ذلؾ العصر ، 
ـ عمى انتشارىا في العصكر التالية كانتشارىا في ساعد انتشار ىذه األسطكرة في صدر اإلسبل

 الشعر ك الحكايات  كمثاؿ عمى أنيا كردت في الشعر العربي مثؿ قكؿ المتنبي :

 كأبصر مف زرقاء جٌك ألنني .... إذا نظرت عينام ساكىما

فيذا البيت يدؿ عمى أف اسطكرة زرقاء اليمامة انتقمت مف عصر الجاىمي إلى عصر اإلسبلمي 
 انتشرت بيف الشعراء ، فأسطكرة زرقاء اليمامة مف األساطير الذم كانكا الناس يحككا بيا . كقد

                                                           

 [ّٕ]فصمت ،آية  (ُ)
 العربية العالمية، األساطير العربية ، مكقع الكتركني.المكسكعة (ِ)
 (ُّٗ/ ُعمي ، المفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ )ج (ّ)
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الخرافة حديث المتعة كالخياؿ كاسع خصب يثير الدىشة كاإلعجاب كالذىكؿ أحيانان لما فيو مف 
أساس ىا مف الصحة ، كربما كاف الكذب األكيد  كقائع ممتعة كمثيرة رغـ أنيا غير حقيقية ، كال

 فييا مشجعان عمى اإلفاضة كالخياؿ كاإلغراؽ.

 تعريف الخرافة -ٔ

"الخرافة ىي قصة قصيرة مف مجمكعة األفعاؿ المرتبة  التي تدكر حكؿ مكضكع ،كىي ذات 
مغزل أخبلقي ،كغالبان ما يككف األشخاص فييا كحكشان أك جمادات أك مخمكقات أخرل 

 .(ُ)ية"متخم

األدب العربي بو الكثير مف ىذه القصص التي يمكف أف نطمؽ عمييا خرافة ، كبخاصة في 
 .(ِ)العصر الذم سبؽ ظيكر اإلسبلـ

 كمف األمثمة عمى الخرافة: 

"في اليكـ الذم مات فيو ابنو )إبراىيـ( ظفَّ النَّاس أفَّ كسكؼ الشمس كاف سبب مكت )إبراىيـ(، 
فقاؿ: "إفَّ الشَّمس كالقمر آيتاف مف  -صمى ا عميو كسٌمـ –النَّبيّْ الكريـ ككصؿ ىذا التَّعميؿ إلى

 "آيات ا ال ينكسفاف لمكت أحد كال لحياتو

عف كؿ ما يتعمؽ بذلؾ مثؿ :الطىيىرىًة كالتكلًة كالبكمًة  -صمى ا عميو كسٌمـ –:نيى النبي كأيضان 
 .بيعية بمنيج عممي بعيد عف الخرافة"كالتميمًة إلى غير ذلؾ، كتعامؿ مع الظكاىر الط

 

 

 
                                                           

 (.ُِ، )ص َُٗٗ)بغداد، كزارة ثقافة كاالعبلـ، ُالخطيب ،. بشرل الخطيب ،ط (ُ)
 (.ُِعبدالحكيـ، القصة العربية في العصر الجاىمي ، )ص (ِ)



71 

 

الممحمة العربية في صكرتيا الشعرية تعني القصائد التي سجمت أياـ العرب في عصر ما قبؿ 
اإلسبلـ ك معارؾ اإلسبلـ الكبرل كمعركة بدر كمؤتة كذلؾ الفتكح اإلسبلمية خارج شبو الجزيرة 

 (ُ)العربية ، مثؿ اليرمكؾ كالقادسية كنياكند

"تشير المعاجـ إلى أف المثؿ: ىك جممة خيالية ذائعة االستخداـ ، تدؿ عمى صدؽ التجربة أك 
النصيحة أك الحكمة ، يرجع إلييا المتكمـ . كقديما عرفكا المثؿ بأنو حكمة شعبية قصيرة تتداكؿ 

ص ، لكف عمى األلسنة ، أك ىك جممة غالبا ما تككف قصيرة ، تعبر عف حدث ذل مدلكؿ خا
 .(ِ)يبقى عمى المستمع تخمينو "

"استطاع المثؿ اإلسبلمي اف يحقؽ حضكران قكيان عمى الساحة الثقافية في صدر اإلسبلـ؛ إذ 
كاكب مرحمة التحكؿ كاالنتقاؿ مف الجاىمية إلى اإلسبلـ، فعبَّر عف ركح العصر الجديد تعبيران 

  .ؿ مف طكر الجاىمية إلى طكر اإلسبلـدقيقان. فكيؼ تجمَّى أثري االنتقا

األمثاؿ مف األساليب الذم كاف يضربيا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ لصحابة ، فيذه األمثاؿ 
تعمؿ عمى تعميـ كتربية الصحابة رضكاف ا عمييـ في أحداث كمكاقؼ متعددة بيدؼ إيصاؿ 

القيمة التربكية، كيستقر في العقؿ خبللو تغرس في النفس  المعنى المراد، كالذم مف خبللو 
 المعنى المطمكب.

كمف مميزات المثؿ أنو أسرع في التأثير، كأكقع في النفس، كأبمغ في الكعظ، كأقكل في الزجر، 
كأقكـ في اإلقناع ، كىي عبارة عف أسمكب تربكم لو دكر عظيـ في الدعكة اإلسبلمية ، لما فييا 

الغامضة ، عف طريؽ أمثاليا كما يشابييا مف المعاني  مف تقريب كتسييؿ المعاني البعيدة أك
                                                           

 (.ُّكاية في الشعر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم، )ص الخطيب، القصة كالح (ُ)
 (.ٓالحمزاكم، األمثاؿ العربية كاألمثاؿ العامية مقارنة داللية ، )ص(ِ) 
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كقد استعمؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ىذا األسمكب في قضايا مختمفة  المحسكسة كالكاضحة ،
 .كفي مكاطف متعددة، كالسيرة النبكية زاخرة باألمثمة الدالة عمى ذلؾ

سكؿ صمى ا عميو كسمـ لصحابة كمف األمثمة في ىذا القرف ، ىي األمثمة الذم كاف يعطييا الر 
 رضكاف ا عمييـ كمف ىذه األمثمة:

 عف الدنيا -ُ

 خاتـ األنبياء -ِ

 المؤمنكف الجسد كاحد -ّ

 الصبلة كالطيارة مف الذنكب -ْ

 فرح ا بتكبة عبده -ٓ

 قراءة القرآف -ٔ

 الصاحب الصالح -ٕ

 المعاصي كالشيكات -ٖ

 عميو كسمـ يمقييا ىذه أمثمة قميمة مف مجمكعة مف األمثمة الذم كاف الرسكؿ صمى ا
لصحابة رضكاف ا عمييـ ، فكاف الرسكؿ إذا شرح مسألة في الديف ككانت ىذه المسألة 
صعبة  أك غير كاضحة لصحابة قاـ بضرب مثاؿ بسيط عف المكضكع أك عف المسألة ،كىذا 
أسمكب يعمؿ عمى تبسيط المعمكمة كىذا يدؿ عمى حكمة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في 

 يار المثؿ كفي شرح المسائؿ.اخت

أيضان استخدـ القرآف الكريـ ضرب األمثمة في كثير مف اآليات القرآنية ، كىذه األمثاؿ تساعد 
 عمى  تسييؿ معاني القرآف الكريـ كتكضيح المعنى لمقارئ ، كمف أىداؼ األمثاؿ لمقرآف:

 التذكير كالكعظ. - أ

 الحث كالزجر. - ب

 االعتبار كالتذكير. - ت

 معقؿ كتصكيره بصكرة المحسكس لتبث في األذىاف.تقريب المراد ل - ث

 فيو لكف مف ألكاف اليداية . - ج
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انتشرت األمثاؿ في ىذا العصر انتشاران كاضحان ، لذلؾ فقد شيدت تطكران عف األمثاؿ في 
العصر الجاىمي ، كحيث كاف لؤلمثاؿ عمى اختبلؼ أنكاعيا ىذا التأثير الكبير عمى المستكل 

التربكم، ككانت تمتمؾ قدرا مف السمطة اإلقناعية كاف مف الضركرم الثقافي ك االجتماعي ك 
أف تتـ دراستيا، بغية التعرؼ عمى مدل انسجاـ مضمكنيا الفكرم مع المضاميف اإلسبلمية 
األصيمة، أك مدل مساىمتيا في تنمية الفكر كالركح، أك تحفيز اإلنساف كدفعو نحك عمؿ 

 .(ُ)الخير كالتعاكف"

 تم بعون اهلل وفضمو االنتياء من ىذه الدارسة و استخمصنا مجموعة من االستنتاجات أىميا:

 .انتشر في ىذا العصر القصة بأنكاعيا كاألمثاؿ كأيضان الحكايات 

 .معرفة الكتابة كاف ليا دكران كاضحان في ازدىار األدب العربي ك النثر في ىذا العصر 
 .نزكؿ القرآف الكريـ في ىذا القرف كاف لو دكران كاضحان في تطكر األدب العربي 
 ىار الفنكف النثرية ك األدبية في ىذا الحديث الشريؼ مف العكامؿ التي عممت عمي ازد

 العصر.

 .شيدت الفنكف النثرية تطكران كاضحان عمى ما كاف في العصر الجاىمي 

   كانت بداية القصة قديمان أم كانت مكجكدة مسبقان في العصكر القديمة كخاصة في
 الرـك ك الفرس.

 لمكضكعات التي انتشرت القصة انتشاران كاضحان في العصر الجاىمي ، كمف أىـ ىذه ا
 انتشرت في العصر الجاىمي )القصة الحربية( .

  انتشر المثؿ اإلسبلمي في ىذا العصر ،فكاف لو دكر كاضح في تطكر الثقافة
 اإلسبلمية.

 .لعبت الحكاية دكران ميمان في التكسع الديني كتطكر الثقافة اإلسبلمية 

 . تطكر الشعر كتطكرت أغراضو في ىذا العصر 

 في ىذا العصر عما كانت في العصر الجاه ظيرت قصص جديدة 

                                                           

 الخطيب ، القصة كالحكاية في الشعر العربي في صدر اإلسبلـ ك العصر األمكم. (ُ)
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 .  بيركت :دار الكتب العممية. ،ُ،طدراسة تحميمية لمركاتو.ََِٔالدليمي، كـر

 ،القاىرة(:الثقافية لمنشر.ُطالقصص القرآني )رؤية فنية(،(.ََِِالربيعي، فالح.) 

 ،)د.ط(،)د.ـ(:)د.ف(. القصة في القرآف الكريـالصعبي، إبراىيـ .)د.ت(. 

 ،القاىرة: دار المعارؼ.ٔ،طالمفضمياتالضبي، المفضؿ.)د.ت(.  

 ،)د.ط(،)د.ـ(:)د.ف(.  يالعصر اإلسبلمضيؼ ، شكقي . )د.ت(. 

 ،لبناف:دار الساقي.ْ،طالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ.ََُِعمي، جكاد. 

 ، الرابطة األدبية :مركز العمـ كالثقافة.ُ، طالقصة القصيرة.َُِٗغنيـ، كماؿ. 
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شفكية كالتدكيف في القرنيف األكؿ كالثاني ركاية الشعر بيف الكربكش، إبراىيـ .)د.ت(. 

 ،)د.ط(،)د.ـ(: )د.ف(.اليجرييف

 ، )د.ط(،)د.ـ(:)د.ف(.القصة العربية في األدب الجاىميمحمكد، عمي.)د.ت(. 

 ،القاىرة :دار السبلـ.ِ،ط نفحات مف عمـك القرآف. ََِٓمعبد، محمد. 
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كؿ صمى ا عميو البيئة في نثر اإلسبلـ مف خطب الرسىاجر، ابف حيزية .)د.ت(. 
 ،)د.ط(،)د.ـ(: )د.ف(  كسمـ

 ،)د.ط(،)د.ـ(:)د.ف(. في النقد المسرحيىبلؿ، محمد غنيمي. )د.ت(. 

 مكاقع االنترنت: 

 ( ، تعريؼ ك معنى قصة .  ََُِينظر ، ) -1
 www.almaany.com، المكقع  َُِِاكتكبر َِتاريخ االطبلع 

 ( ،قصص القرآف ،أنكاع القصص القرآنيةَُِٖينظر،)فبراير،  -2
 www.stories26.com، المكقع َُِِاكتكبر  َِتاريخ االطبلع ، 

 ( ،قصص القرآف ،أنكاع القصص القرآنيةَُِٖينظر،)فبراير،  -3
  www.stories26.com، المكقع َُِِاكتكبر  َِتاريخ االطبلع ، 

، َُِِاكتكبر  ُِ(، القصة في السنة النبكية، تاريخ االطبلع َُِِينظر،) -4
  https://www.alukah.net/sharia/0/123873/#_ftn3المكقع 

، المكقع مكقع َُِِاكتكبر  ِٓ(،األساطير العربية، تاريخ االطبلع َُِِينظر،) -5
  https://mawsoati.com/new/355159_0.htmاكتركني، 
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 قرن اليجري الثانيالقصصي في الالسرد 
 محمد نسيم عمي

ال شٌؾ أف الفنكف النثرية كالشعرية عيرفت عند العرًب منذي القدـ، ككاف لؤلخبار دكره بارزه 

في حكاية ما يدكر مف سيرو ككقائع لمعرب، كقصص، كحكايات يتناقميا العرب مف جيؿ آلخر 

كمف سكؽ آلخر، كمف ذلؾ سير بعض الحكماء، أك كقائع العرب مف حركب، كمكاقؼ أدت 

بيا ألسف الناس، منيا ما بقي حتى يكمنا ىذا، كمنيا ما اندثر مع األياـ،  لضرب أمثاؿ تجرم

ككذلؾ استمٌر األمر في عصكر لحقت بالجاىمية، بداية مف عصر النبكة حيث فاحت نسائـ، 

كرياحيف القصًص القرآني، كمف ذلؾ ما درسناه في محاضراتنا مف قصة يكسؼ عميو السبلـ، 

ا، فيي قصص قرآني جاء بو الكحي مف رٌب العالميف، كأٌنى لقاصٍّ كما تحممو مف قيـ ال حدكد لي

 بشرم أف يقارب بكتاباتو ما قٌصو رب العالميف!؟ 

كقد استمٌر السرد القصصي نثرنا كشعرنا بقص كثير مف المكاقؼ كاألخبار، عمى سبيؿ 

إثبات حؽ أك  التسمية تارة، أك االعتبار تارة أخرل، أك حتى بياف الحقيقة لك كاف األمر ألجؿ

إبطاؿ باطؿ، كما ىي مكاقؼ الصحابة كما سردكه مف أحاديث ألعماؿ قاـ بيا النبي صمى ا 

عميو كسمـ، أك إقرار أقٌره، أك اعتراض اعترضو كصفا كليس نقبل قكليا عنو، كمف ذلؾ كثير 

 يمكف الرجكع إلى كتب السيرة لتصفح أخباره، أك إف دعانا داعو نذكريه فيما يأتي.

ا ك  لـ يتكقؼ الكتابي كاألدباءي المسممكف عف التأليؼ أك السرد، مف كاقع حياتيـ، قصصن

، مركرا بالعصر األمكم، ككذلؾ العصر العباسي، كما يعنيني في بحثي ىك القرف  كحكاياتو
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الثاني ىجرية، كالذم يرافقنا منذي مشارفة العصر األمكم عمى االنتياء حتى بدايات العيد 

الفترة، مع ما تحممو مف تميز بأنيا عصر التدكيف، أك ككنيا بداياًت الترجمة عف العباسي، كىذه 

األمـ األخرل خاصة عف ببلد اليند كببلد فارس، نتيجة إسبلـ أقكاـ منيـ، كعيشيـ في الدكلة 

اإلسبلمية، كقد تناكؿ األدباء مف العرب كالعجـ في تمؾ الفترة الشأف النثرم القصصي أك حتى 

صصي، بما ال يدع مجاال لمشؾ بكجكد سردو قصصي في القرف الثاني ىجرية، أسعى الشعرم الق

في بحثي، لبياف أىـ أصنافو، كأشيرى تأليفاًتو السردية في ذلؾ الكقت، مع بياف أسماء عديدة ليذه 

 األشكاؿ الفنية القصصية، كأىـ ما تعالجو مف مكضكعات.

ىمية البحث، لكفَّ ًمف الضركرم بيافى : لعؿ في المقدمة بعضى بيافو عف أأىمية البحث

األىميًة بشكؿ منفرد، فإف الفف القصصي اليكـ، يمكج فيو الكثيركف، مف حيث اعتقد بضعيـ أنو 

 لـ يكف لدل العرب سردا قصصيا، كىنا تبرز األىمية مف حيث:

ذكر السرد القصصي في شكمو القديـ عند العرب، كالذم تمثؿ في كتب األمثاؿ التي   -

قصص األمثاؿ، كالسرد  القصصي في الشعر، ككتب السير كالقصص المترجمة  سردت

 مثؿ كميمة كدمنة.

 :  تنبع مشكمة البحث مما يمي:مشكمة البحث

 الكقكؼ عمى تمؾ البدايات لمسرد القصصي عند العرب.  -

الكقكؼ عند بعض مبلمح الصمة بيف السرد العربي القديـ، كالقصص الفني اليكـ خبلؿى  -

 لفنكف السرد القصصي في ذلؾ القرف. التمثيؿ

 أىداف البحث:
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 التعريؼ بالسرد القصصي. -

 ذكر نبذة عامة عف مبلمح السرد القصصي قديما. -

 ذكر نبذة عف أشكاؿ السرد القصصي قديما. -

 ذكر أشكاؿ السرد القصصي قديما. -

 التمثيؿ ألىـ أشكاؿ السرد القصصي القديـ. -

 السرد أك الفف القصصي اليكـ.بياف الصمة بيف السرد القصصي قديما ك  -

 التكصؿ لنتائج ذات جدكل في شأًف كجكد السرد القصصي العربي قديما. -

 

 الدراسات السابقة:

، كمية الدراسات ىويدا حسن عثمان كّنةقدمت الباحثة  -ُ ، الطالبة في جامعة الخرطـك

شكال القصة في العصر العباسي مع العناية بأىم األالعميا، دراسة ماجستير بعنكاف: 

ـ، تناكلت فيو مفيكـ القصة الحديثة كنشأتيا كعناصرىا، ََِّ، في العاـ السردية

كأنكاعيا، كمراحؿ تطكر القصة الفنية حتى العصر األمكم ثـ درست الفف القصصي في 

العصر العباسي األكؿ كالثاني، متناكلة أىداؼ القصاص في طرح قصصيـ، كعناصر 

 بناء القصص.

يجا معينا اتبعتو، لكنيا فٌصمت منيج البحث حسب الفصكؿ لـ تحدد الباحثة من

كيؼ قسمت الفصكؿ ككيؼ درست عناصر الفف كالبناء في القصة كىذا في الفصميف 

األكؿ كالثاني، بينما تخبرنا بأنيا في الفصؿ الثالث درست دراسة تحميمية لمبناء 

 القصصي.
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ا دكف اإلشارة إلى كالكاضح أنيا اتبعت المنيج الكصفي التحميمي في منيجي

 ذلؾ.

 لكف بحثيا لـ يسعفني كثيرا، كلـ تتناكؿ شيئا مف القرف الثاني اليجرم.

الفن القصصي في النثر ، أطركحةى دكتكراه بعنكاف: ركان توفيق الصفديقٌدـ الباحث:  -ِ

، كذلؾ في كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية في العباسي في القرنين الثالث والرابع اليجري

ـ، حيث تناكؿ الفف القصصي مف الشفكية لمكتابية ماٌرا عمى َُُِدمشؽ، لمعاـ جامعة 

مراحمو التاريخية حتى القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف حيث فصؿ فييما، كمتناكال أنكاعيا 

المتعددة، كالمؤثرات التي أثرت عمى القصة العباسية، كاتبع بذلؾ المنيج الكصفي كأحيانا 

 بعض النماذج القصصية. التحميمي في تحميؿ

كانت إحدل نتائج الدراسة تأكيده عمى كجكد عنصر القص قديما مع اختبلؼ بعض معاييره 

عف العصر الحديث، كاإلقرار بكجكد معاناة يعانييا باحثك األدب اليكـ في محاكلتيـ التثبت مف 

 ابؽ.كجكد فف قصصي عند العرب، مع تسميمو أف ىذه المعاناة أقؿ مما كانت في الس

 خطة البحث:

 المقدمة. -ٔ

 أىمية البحث. -ٕ

 مشكمة البحث. -ٖ

 الدراسات السابقة. -ٗ

 المبحث األول: نبذة عن السرد القصصي ماىيتو وأشكالو، وأىم مالمحو. -٘

 المتطمب األول: تعريف السرد القصصي. . أ
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 المتطمب الثاني: نبذة عن أشكال السرد القصصي في القرن الثاني اليجري. . ب

 القصصي النثري في القرن الثاني ىجريةالمبحث الثاني: السرد  -ٙ

المتطمب األول: قصص الحيوان: ونجد ذلك جميا في قصص كميمة ودمنة الخيالية  . أ

 البن المقفع.

 المتطمب الثاني: فن السير. . ب

 المتطمب الثالث: األخبار ونقل قصص ووقائع العرب والفتوحات وغيرىا. . ت

 المتطمب الرابع: قصص األمثال. . ث

 رد القصصي الشعري في القرن الثاني ىجريةالمبحث الثالث: الس -ٚ

 .الخاتمة -ٖ

 أىم التوصيات والنتائج. -ٜ

 الِفيرست. -ٓٔ

 المراجع. -ٔٔ

 المبحث األول: السرد القصصي ماىيتو، وأشكالو وأىم مالمحو.

 المتطمب األول: تعريف السرد القصصي.

يتككف ىذا المصطمح مف قسميف األكؿ ىك السرد، كالثاني ىك القصصي نسبة لمقصص، 

ىك: "نقؿ األحداث كالمكاقؼ مف صكرتيا الكاقعية إلى صكرةو لغكية تجعؿ السرد أما تعريؼ 
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.  بيذا يتضح أف السرد في مفيكمو ىذا يشمؿ كبل مف (ُ)القارئ يتخيميا ككأنو يراىا بالعيف"

 لؤلخبار كالسير كالقصص القديمة، ككذلؾ الفف القصصي اليكـ.السرد القديـ 

كىما كممتاف جاءتا مف  القصص أو النسب إلى القصص بقولنا: القصصيكأما تعريؼ 

كالتي تعريفيا: " ىك قالب تعبيرم يعتمد فيو الكاتب عمى سرد أحداث معينة تجرم  قصةكممة 

يا كسردىا عمى الكصؼ مع عنصر بيف شخصية كأخرل أك شخصيات متعددة، يستند في قصٌ 

التشكيؽ حتى يصؿ بالقارئ أك السامع إلى نقطة معينة تتأـز فييا األحداث، كتسمى العقدة، 

. كيبدك مف خبلؿ التعريؼ السابؽ أف (ِ)كيتطمع المرء معيا إلى الحؿ حتى يأتي في النياية"

كبيف ضـٌ كممة السرد إلييا بدال القصة ىنا بمفيكميا الفني الجديد، كلكي أكٌفؽ بيف ىذا التعريؼ 

مف الفف، أقكؿ: إف القصصي ىنا يقصد بيا ذلؾ السرد الذم تكجد فيو مبلمح القصة، كميا أك 

بعضيا، كليذا اخترنا لبحثنا مصطمح السرد القصصي بدال مف الفف القصصي، كقد يككف ىناؾ 

عريؼ كؿ مف السرد تعريؼ أشمؿ كأدٌؽ لمسرد القصصي كمصطمح مكحد، لكني حاكلت إبداء ت

 كالقصة منفرديف، ثـ التكفيؽ بينيما في بياف مصطمح السرد القصصي.

 المتطمب الثاني:  نبذة عن أشكال السرد القصصي في القرن الثاني اليجري:

انطبلقا مف مفيكـ السرد القصصي، يمكنني التحدث عف بعض أشكاؿ النثر التي تحمؿ 

جاءت في القرف الثاني اليجرم كىي عمى النحك  في مضمكنيا سردا كحكارا قصصيا، كالتي

، يجمس قصاص (ّ)التالي : ففي بدايات القرف اليجرم عرفت المجالس القصصية في البصرة

مىساءىـ بأخبار العرب الجاىمييف، ككذا غزكات النبي صمى ا عميو كسمـ،  عرب يحدثكف جي

                                                           

 .)د.ؽ(.ِٗٗـ.صََِْق، ُِْٓ، ٓالتحرير األدبي: د. حسيف عمي محمد حسيف، مكتبة العبيكاف، ط (ُ)
 .ُِٗالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .)د.ط، د.ؽ(.َٓـ، صُٖٔٗاإلطار األدبي في مطمع العصر العباسي: عزيزة فكاؿ، دار الشماؿ  (ّ)
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ية كمدخؿ لبحثنا في ىذا القرف، كفتكحات المسمميف حتى كقتيـ طبعا، كيمكف اعتباراىا كبدا

 كالمؤسؼ أنني كجدت مرجعا يتحدث عنيا، لكف عجزت عف اإلتياف بمثاؿ عنيا!

كذلؾ كجدت قصص األمثاؿ العربية في ذلؾ القرف، ككذلؾ اتسمت بعض القصائد بمزايا 

 سردية قصصية كما في خمريات أبي نٌكاس، ككاف ىناؾ قصص إخبارية ركاىا الركاة الذيف سٌمكا

باإلخبارييف في ذلؾ العصر ينقمكف أحداثا جرت قبميـ، أك باألحرل في عيد النبكة أك الخبلفة 

الراشدة، كربما في أكقات أخرل مف القرف األكؿ، أك غير ذلؾ بأسمكب سردم يحمؿ في طياتو 

بعض مبلمح السرد القصصي، كىناؾ قصص مؤلفة عمى غرار قصص مترجمة، كما في 

ف اختمؼ ككنيا مؤلفة أك مترجمة، كىناؾ مف قاؿ أف ابف المقفع أضاؼ  قصص كميمة كدمنة كا 

 ؛ ألغراض معينة، ال يعنينا ذكرىا.(ُ)عمى قصص كميمة كدمنة إضافات

ككذلؾ فٌف السير الذم برع فيو عدد مف كتاب كركاة ىذا القرف، كىناؾ غير لكف مف  

مسرد القصصي في القرف السرديات القصصية، سنجدىا في عرضنا القادـ ألىـ ما ينتمي ل

 الثاني.

 المبحث الثاني: السرد القصصي النثري في القرن الثاني ىجرية:

سيرافقنا في ىذا المبحث عدة أشكال لمسرد القصصي في ذلك القرن، بداية من 

القصص المترجمة ككتاب كميمة ودمنة، مرورا بالسير سيرة النبي صمى اهلل عميو وسمم 

ده اإلخباريون من قصص لمعرب وقد ذكرت أىم ىؤالء اإلخباريين نموذجا، وكذلك بعض ما سر 

                                                           

، ككتاب: كامحمداه إف ُِٔانظر: كتاب األدب المقارف: مناىج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، ص (ُ)
 .ُّٕ، صِـ، جََِٔق، ُِْٕ، ُمصر، ط  -شانئؾ ىك األبتر: سيد حسيف العفاني، دار العفاني
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ومثمت ببعض أخبارىم، وكذلك قصص األمثال وذكرت بعضيا كأمثمة، وما تتصل بو من مالمح 

 مع فننا القصصي اليوم.

المتطمب األول: قصص الحيوان: ونجد ذلك جميا في قصص كميمة ودمنة الخيالية البن 

 المقفع:

مرجع، أف البف المقفع دكرنا بارزنا في النثر عمكما كفي فف  حيث كجدت في غير

القصص  في القرف الثاني اليجرم، كىك مف نقؿ أك كتب ألؼ كتاب )كميمة كدمنة(، كقد كجدت 

، فيككف (ُ)مف يتحدث عنو بنكع مف الكسطية، كالذم أخبر بأنو نيًقؿ لنا عبر ابف المقفع بتصرؼ

يات كالقصص في كتاب )كميمة كدمنة(، فأبكاب كميمة كدمنة بيذا حبل كسطا في أصؿ ىذه الحكا

تتنكع، كقد يككف أضاؼ عمى قصصو األصمية أك غٌير فييا، لتتكافؽ مع مجتمع المسمميف 

يكميا، أك مغزاه مف الكتاب، ككذلؾ ىناؾ مف يشكؾ في كجكد أصؿ غير عربي لمكتاب، المفيد 

د القصصي ذلؾ القرف، كفي نقؿ سير الممكؾ كاف لنا معرفة أف البف المقفع باعا طكيبل في السر 

، فيك مف فتح باب ترجمة سير ممكؾ الفرس، مثمما فعؿ في ترجمة )خدام (ِ)لو سيـه كبير

في سير ممكؾ الفرس، ك)التاج( في سيرة الممؾ كسرل أنك شركاف، ك)آييف نامة( في  (ّ)نامة(

 أحكاؿ الفرس كعاداتيـ كأخبلقيـ كغيرىا كثير...

كالجدير ذكره ىنا أف المتابع لتمؾ القصص المكجكدة في مترجمات، أك مؤلفات ابف 

ف كانت بأسماء حيكانات، كالغراب  المقفع، يممح الخياؿ الكبير فييا، ككذلؾ كضكح الشخكص كا 

كالجرذ كالقرد، كغير ذلؾ، ككذلؾ تتابع األحداث، ككضكح المكاف غالبا فيحدد الغابة أك القرية أك 
                                                           

 .ُُٓ-ُُْـ، صُٔٗٗ، ُعي، طالتراث القصصي في األدب العربي: محمد رجب النجار، دار الكتاب الجام (ُ)
 ُٖٓ ص، ُٕٓٗ، ّالقاىرة، ط -النثر الفني كأثر الجاحظ فيو: عبد الحكيـ بمبع، مكتبة كىبو (ِ)
ـ، َُِٔسيرة إبداع بيف حضارتيف العربية كالفارسية: أ. د. حسيف جمعة، دار رسبلف لمنشر كالتكزيع،  -ابف المقفع (ّ)

 .ٖٔص
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كيفيـ زمانيا، فتدكر القصة بيف األسد ممؾ الغابة كبقية الحيكانات، لتحاكي الكاقع كالحياة، البمد، 

كترشدنا ألخبلقيات معينة، كىكذا تككف اكتممت بصكرة كبيرة كثير مف عناصر القصة اليكـ، 

زعموًا أن ، حيث يقكؿ: "قصة القرد والنجاركمف أمثمة تمؾ القصص في كتاب )كميمة كدمنة(: 

رأى نجارًا يشق خشبة بين وتدين، وىو راكب عمييا؛ فأعجبو ذلك. ثم إن النجار ذىب  قرداً 

لبعض شأنو. فقام القرد؛ وتكمف ما ليس من شغمو، فركب الخشبة، وجعل ظيره قبل الوتد، 

ووجيو قبل الخشبة؛ فتدلى ذنبو في الشق، ونزع الوتد فمزم الشق عميو فخر مغشيًا عميو. 

 " (ُ)جار من الضرب أشدفكان ما لقي من الن

كما بدا لنا، السرد شٌيؽ يشد القارئ، كالشخصيات حيكية، كاألحداث تسير في سياؽ 

ف افتقدت لماىية الصراع الحقيقي في الفف القصصي اليكـ، إال أنيا احتكت عمى  مترابط، كا 

!  خاتمة كنياية كاضحة، كلذلؾ أميؿ لككنيا أقصكصة كاألقصكصة اليـك

ميمة كدمنة، ىناؾ عناكيف كثيرة يحسف ذكرىا لمف يحب االستزادة في كفي داخؿ كتاب ك

مكضعيا، مف ذلؾ قصة الحمامة المطكقة، كقصة الناسؾ كابف عرس، كالقرد كالغيمـ، كالناسؾ 

 كالضيؼ، كعناكيف أخرل كثيرة، يحسف الرجكع إلييا لمف أرد في كتاب كميمة كدمنة، البف المقفع.

أمكر شتى، كفكائد غاية في الرفعة، كيبدك فييا اتصاليا تظير في قصص كميمة كدمنة 

!  الكثيؽ بييئة كعناصر كحقيقة القصة الفنية اليـك

مف ناحية أخرل، قد لمىٍحتي في غير مكضعو ما أتفؽ معو شخصيِّا في أف لكميمة كدمنة 

ا في تطكر كازدىار فف القصة المركية عمى ألسف الحيكاف في األدب العربي، في  أثرنا كاضحن

عصكر شتى الحقةو لزماف ابف المقفع، كمف ذلؾ تقميدي البعض لو، أك حتى نظـى قصص الكتاب، 
                                                           

 .ٔٗـ، صُّٔٗ، ُٕالقاىرة،ط  -ىػ(، المطبعة األميرية ببكالؽُِْكميمة كدمنة: عبد ا بف المقفع ) (ُ)
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مثمما فعؿ أيباف بف عبد الحميد بف الحًؽ البرامكة، حيث نظمو فيما يقارب أربعة عشر ألؼ بيت 

ف شعرم، ككذلؾ نظمو عمي بف داكد كبشر بف المعمر، كغيرىـ، فيما كتب ابف اليبارية في القر 

، كحديثا ىناؾ قصص مثؿ (ُ) السادس اليجرم كتابا سٌماه)نتائج الفطنة في نظـ كميمة كدمنة(

 ، كىناؾ أعماؿ أخرل كتبت كنظمت متأثرة بيذا الكتاب.(ِ)قصة )الثعمب كعناقيد العنب(

 المتطمب الثاني: فن السير

ظير ىذا  ىػ(،ُِٓككذلؾ كاف تطكر فف السيرة في ىذا القرف، فعمى يد ابف إسحاؽ)ت 

ف كاف ممف يؤخذ عميو  الفف كفف متكامؿ، كجمع مادة السيرة المتفرقة التي دٌكنيا سابقكه، كا 

وكان ممن ىّجن كيطعف في مركياتو بأنيا مخمكطة، حيث يقكؿ فيو السيكطي في المزىر:" 

الشعر وحمل كّل غثاء محمد بن إسحاق، ... وكان أعمم الناس بالسير، قبل الناس عنو 

وكان يعتذر منيا ويقول: ال عمم لي بالشعر، إنما أوتى بو فأحممو، ... فكتب في  األشعار

السيرة من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط ... ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، أفال يرجع 

إلى نفسو فيقولك من حمل ىذا الشعر ومن أّداه منذ آالف السنين، واهلل يقول )فقطع دابر 

"، إنما استرسمت في ذكر مقكلة السيكطي، بياننا لؤلمانة (ّ)ظمموا(، أي ال بقية ليمالقوم الذي 

 العممية كمدل الثقة بسير ابف إسحاؽ!

                                                           

 . ِّٔ-ُِٔانظر: األدب المقارف: مناىج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، ص (ُ)
 .ِْٗانظر: المرجع نفسو، ص (ِ)
 .ُّٕ-ُّٔ. صُالمزىر في عمـك العربية: السيكطي، ج (ّ)
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كيصؼ أحدىـ فف السيرة بالمرحمة االنتقالية بيف القصص العربي قبؿ اإلسبلـ، 

ًتو، كأىميًة كالقصص العربي في اإلسبلـ، حيث سٌف ابف إسحاؽ سٌنة كتابة نسًب البطًؿ كقبيم

 .(ُ)القبيمًة في بداية كتابًة سيرًتو أك قصًتو

كمف أىـ ما ًقيؿ في فف السيرة، أنو تتضح مبلمح الصمة بينيا كبيف القصة الفنية اليكـ 

مف حيث أنيا ذكر ألحداث حقيقية جرت فييا شخصيات، كفييا أمكنة كأزمنة كصراعات 

سيرة النبي صمى ا عميو كالتي دٌكنيا عنو ابف  كنيايات، كمف أىـ السير التي ركاىا ابف إسحاؽ

 ىشاـ، كمف كتاب سيرة ابف ىشاـ أنقؿ ىذا النمكذج الذم جاء كما يمي:

"ائتمار قريش بالرسول: َقاَل اْبُن إْسَحاَق: َفَممَّا رََأْت ُقَرْيٌش َأنَّ أصحاب رسول 
ِو َأْمًنا َوَقرَارًا، َوَأنَّ َقْد َنَزُلوا َبَمًدا َأَصاُبوا بِ  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

النجاشيَّ َقْد َمَنَع َمْن َلَجَأ إَلْيِو ِمْنُيْم، َوَأنَّ ُعمر َقْد َأْسَمَم، َفَكاَن ُىَو وحمزُة ْبُن 
َوَأْصَحاِبِو، َوَجَعَل  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -َعْبِد اْلُمطَِّمِب َمَع َرُسوِل المَِّو 

ْساَلُم يفُشو في القبائل، اجتمعوا وائتمروا َأْن َيْكتُُبوا ِكتَاًبا َيَتَعاَقُدوَن ِفيِو  اإلِْ
َعَمى َبِني المّطمب، عمى أال ُينكحوا إَلْيِيْم َواَل ُينكحوىم، َواَل َيِبيُعوُىْم َشْيًئا، َواَل 

َتَعاَىُدوا َوَتَواثَُقوا َعَمى َيْبتَاُعوا ِمْنُيْم؛ َفَممَّا اْجَتَمُعوا ِلَذِلَك َكَتُبوُه ِفي َصِحيَفٍة، ُثمَّ 
ِحيَفَة ِفي َجْوِف اْلَكْعَبِة َتْوِكيًدا َعَمى َأْنُفِسِيْم، َوَكاَن َكاِتُب  َذِلَك، ُثمَّ عمَّقوا الصَّ
ِحيَفِة َمْنُصوَر ْبَن ِعْكرمة بن عامر بن ىاشم بن عبد َمَناِف ْبِن َعْبِد  الصَّ

َوُيَقاُل: النَّْضُر ْبُن اْلَحاِرِث. َفَدَعا عميو  :ِىَشامٍ َقاَل اْبُن  .الدَّاِر ْبِن ُقَصيٍّ 
 (ٕ)َفُشلَّ بعُض أصابعو." -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 

 

                                                           

 .ُٖٗـ،صُٕٓٗ، ِالقاىرة، ط -انظر: في الركاية العربية: عصر التجميع: فاركؽ خكرشيد، دار الشركؽ (ُ)
ىػػ(، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، شركة ُِّالسيرة النبكية البف ىشاـ: عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب المعافيرم ) (ِ)

 )نسخة الشاممة كىي مكافقة لممطبكع(..)د.ط، د.ت، د.ؽ(. ّ،صِالطباعة الفنية المتحدة.  ج
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كأظف أف السرد في ىذه السير، قريب مف ككنو أخبارا، كلكنو ككنو يتعمؽ بشخصيات 

كاف كشخصيات محددة سمي بالسيرة، كيتضح فيو مبلمح قصصية سردية ظاىرة، مف زماف كم

 كسرد أحداث كصراع، كنياية مفاجئة.

 المتطمب الثالث: األخبار ونقل قصص ووقائع العرب والفتوحات وغيرىا.

،  (ُ)ككذلؾ كاف لطائفة اإلخبارييف في ىذا القرف أثره بٌيف حيث رككا أخبار العرب كأياميـ

ق(، كسيؼ بف ُْٕكـ )، كعاصرىه عكانةي بفي الح(ِ)ق(ُْٔكمنيـ محمد بف السائب الكمبي )ت

، ككذلؾ يذكر غيري مصدرو إخبارييف (ْ)ق(َُٗق(، كأبك يقظاف النسابة)َُٖ) (ّ)عمر التميمي

آخريف مثؿ: المدائني، كابف سعيد، كخميفة بف خياط، عمر بف شبة النميرم، كىذا األخير كاف 

، ككاف ليؤالء (ٓ)ممف أدركو الطبرم كأخذ عنو مركيات كثيرة في كتبو مثؿ كتاب الطبقات الكبرل

اإلخبارييف فائدة كبرل في جمع األخبار كالركايات التي حصمت قبميـ أك عاصرتيـ، كالفتكحات 

كأحكاؿ الرٌدة، كأحكاؿ كأخبار المسمميف في العصر األمكم ككذلؾ بدايات العصر العباسي، 

ر كقصص كبعيدا عف قضية الجرح كالتعديؿ، نحٌدث بما يخصنا مف ناحية فائدة ىذه األخبا

كحكايات كانتماء لمسرد القصصي في ذلؾ الكقت خاصة القرف اليجرم الثاني، فالظاىر أف ىذه 

اإلخبار كالركايات كانت صكرة بدائية جدا لمقصة فييا سرد قصصي ككانت تدكر فيو أحداث 

                                                           

انظر: مكجز دائرة المعارؼ اإلسبلمية: ىكتسما، كأرنكلد، كباسيت، ىارتماف، ترجمة: مجمكعة مف أساتذة الجامعات  (ُ)
المصرية كالعربية، راجعيا: أ. د. حسف حبشي، أ.د. عبد الرحمف عبد ا الشيخ، أ.د. محمد عناني، مركز الشارقة لئلبداع 

 .َِٕ، صِّـ، جُٖٗٗفكرم، ط أكلى، ال
انظر: مركيات السيرة النبكية بيف قكاعد المحدثيف كركايات األخبارييف: أكـر بيف ضياء العمرم، مجمع الممؾ فيد  (ِ)

 . )د.ط، د.ت(.ٖ-ٕلطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة  المنكرة، ص
 ٕانظر المرجع ذاتو ص (ّ)
 .ٖانظر المرجع ذاتو ص (ْ)
انظر: صحيح ضعيؼ تاريخ الطبرم: اإلماـ أبك جعفر بف جرير الطبرم، تحقيؽ: محمد بف طاىر البرزنجي، دار ابف  (ٓ)

 .َُٕ، صُـ، جََِٕىػػ، ُِْٖ، ُدمشؽ، ط  -كثير
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كاقعية، كيذكر فييا أشخاص حقيقيكف، كمشكبلت كقعت فعبل أك مكاقؼ، كنتائج انتيت إلييا في 

 قع الحاؿ. كا

ىػ(، ُْٕكلضرب نمكذج مف ىذه األخبار كمف ىؤالء اإلخبارييف: عكانة ابف الحكـ )

إخبارم ككفي ضميع في الشعر كاألنساب، كلو كتاب )سيرة معاكية كبني أمية(، كلو  الفضؿ في 

 ذكر أخبار األيمكييف كخمفائيـ، كلو )كتاب التاريخ( يتكمـ فيو عف التاريخ اإلسبلمي في القرف

األكؿ اليجرم، يذكر فيو أحداث الردة، كفتكحات الخمفاء، كتناكؿ الصراع بيف أمير المؤمنيف 

عمي بف أبي طالب، كخصكمو، ككذلؾ تنازؿ الحسف، كحدث فيو عف أخبار كشؤكف العراؽ 

كالشاـ حتى نياية حكـ عبد الممؾ بف مركاف، عمى أنو كاف يستقي معمكماتو مف قبيمة كمب 

 .ُييفالمكالية لؤلمك 

كالذم ييمنا في ذكر ىذا الكبلـ عف ىذا اإلخبارم، أنو كاف يركم األخبار بناء عمى 

مصدر يعتمد عميو، فكانت أحداثا كركايات حقيقية، فييا صراعات حقيقية عمى الحكـ، كفييا 

غالب كمغمكب، كفييا زماف كمكاف، كشخصيات، لكنيا تبقى أخبارا ال إنشاء كال مف قبيؿ القصة 

، كالتي تعتمد غالبا عمى فف التشكيؽ الفني الخيالي أك اإلبداعي،  عمى أنني حاكلت  الفنية اليـك

نقؿ بعض أخبار ىذا اإلخبارم، كعمى كؿٍّ فإني أميؿ لككف اإلخبارييف شٌكمكا لبنة في بناء السرد 

كف ذكر اإلخبارم، كلـ يكف لذلؾ أثرنا كبيرا في السرد القصصي المعيكد، كلذا أكتفي بما ذكرتو د

 بعض األخبار.

 

                                                           

انظر: سير أعبلـ النببلء: محمد بف أحمد بف عثماف بف قيماز الذىبي، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، محمد نعيـ القرشي،  ُ
 .َُِ، صٕـ ، جُِٖٗىػػ ، ُُّْبيركت،  -الرسالةمؤسسة 
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 المتطمب الرابع:  قصص األمثال.

كمف أىـ ما عرؼ مف السرد القصصي في ىذا العصر أيضا، قصص األمثاؿ، كربما 

يككف خيرى مثاؿ لنا في ذلؾ القرف ليذا السرد القصصي، ىك ما كجد مكتكبا في كتاب المفضؿ 

معممة ألسباب ضرب ىذه األمثاؿ، ، ككانت ىذه القصص كتاب األمثالبعنكاف  ىـ(ٛٙٔ)الضبي

ف لكتابو ىذا أىمية في معرفة قصص ضرب الكثير مف أمثاؿ العرب.  كسبب كحكاية المثؿ، كا 

 ومن حكايات األمثال أو قصص األمثال التي تحدث عنيا ما يمي: 

 " أسعده أـ سعيد"-          الحديث ذك شجكف"-

 "سبؽ السيؼ العذؿ".-

ؿ كثيرة، لكنني أنتخب ىذه لبياف كيفية سرده كذكر قصة كؿ مثؿ منيا، طبعا كاألمثا 

"زعموا أن ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن معد وكان لو لقصة المثؿ يقكؿ: 

ابنان يقال ألحدىما سعد واآلخر سعيد، وأن إبل ضبة نفرت تحت الميل، وىما معيا، فخرجا 

د فذىب، ولم يرجع، فجعل يطمبانيا، فتفرقا في طمبيا، فوجدىا سعد فجاء بيا، وأما سعي

 ضبة يقول بعد ذلك إذا رأى تحت الميل سوادًا مقباًل أسعد أم سعيد؟ فذىب قولو مثاًل.

ثم إن ضبة  ثم أتى عمى ذلك ما شاء اهلل أن تأتي ال يجيء سعيد، وال يعمم لو خبر،

عمى سرحة بعد ذلك بينما ىو يسير والحارث بن كعب في األشير الحرم، وىما يتحدثان إذا مرا 

فوصف  -أترى ىذا المكان؟ فإني لقيت فيو شابًا من ىيئتو كذا وكذا  بمكان فقال لو الحارث:

- فوصف صفة البرد -فقتمتو وأخذت بردًا كان عميو، ومن صفة البرد كذا وكذا  -صفة سعيد 

ه فأرينو، فأراه إيا :قال ىا ىو ذا عمي، :قال وسيفًا كان عميو فقال ضبة: ما صفة السيف؟ 
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 .فعرفو ضبة ثم قال: "إن الحديث لذو شجون". ثم ضربو حتى قتمو، فذىب قولو ىذا أيضًا مثالً 

سبق السيف العذل، فأرسميا  :فالمو الناس وقالوا قتمت رجاًل في األشير الحرم فقال ضبة

 .(ٔ)مثال"

في عرض قصة المثؿ، ككيؼ تككف كحدىىا  ىـ(ٛٙٔ)ىكذا تبدك طريقة المفضؿ الضبي

ثبلثة أمثاؿ شييرة، كنبلحظ تشابو سرد ىذه القصص لتمؾ األمثاؿ بحيث تتناكؿ  قصة ضرب

 ،) تمؾ األحداث عبرا كفكائد، كما تذكر الزمف القصير في قكلو ) ليؿ (، أك قكلو )األشير الحـر

ككذلؾ ما فييا مف شخصيات، مع عامؿ التشكيؽ في بياف الصراع، منذ البداية حتى النياية، 

 النتيجة لمصراع، مع بياف ضرب مثؿ عند كؿ حدث.كذلؾ الخاتمة ك 

 المبحث الثالث: السرد القصصي الشعري في القرن الثاني ىجرية:

كنجد السرد القصصي ماثبل في قصائد شعراء ذلؾ العصر، كقصائد بشار بف 

ككذلؾ الشاعر مسمـ بف  (ِ)ىػػ( الخمريةُٗٗىػػ(،  كقصائد أبي نكاس)تػُٕٔبرد)ت

 ىػػ(.َِٖالكليد)ت

 ه(  : ٜٜٔالمتطمب األول: السرد القصصي في شعر أبي نواس)تـ

ق( يتحدث عمى لساف الساقي أك المغنية أك تاجر الخمر أك ُٗٗفيذا أبك نكاس)تػ

صاحب الحانة، كيقٌص لنا كصؼى حالة تمبسو ليبل كيبل يراه أحد يتبع الحككمة يكميا ككيؼ 

                                                           

 -ىػ(، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الرائد العربئُٖكتاب أمثاؿ العرب: المفضؿ بف محمد بف يعمى بف سالـ الضبي) (ُ)
 .ْٖ-ْٕـ،  صُُٖٗ، ُبيركت، ط

. ْٔٗالقاىرة،  ص -المعارؼانظر: اتجاىات الشعر العربي في القرف الثاني اليجرم: د. محمد مصطفى ىدارة، دار  (ِ)
 )د.ط، د.ت(
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، كىكذا... كيبدك (ُ)انة فيطرؽ بابيا فيرعب صاحبيا لحيف إبداء اإلشارة التي بينيمايصؿ لمح

 السرد القصصي الشعرم جميا في خمريتو ىذه إذا يقكؿ:

 َوَليَمِة  َدجٍن  َقد  َسَريُت   ِبِفتَيةٍ 
 ِإلى َبيِت َخّماٍر َودوَن َمَحمِّوِ 
 َفُفزَِّع ِمن ِإدالِجنا َبعَد َىجَعة
 َتناَوَم َخوفًا َأن َتكوَن ِسعاَيٌة 
 َوَلّما َدَعونا ِباسِمِو طاَر ُذعرُهُ 

 
 َوباَدَر َنحَو الباِب َسعيًا ُمَمبِّيًا  

  
 َفَأطَمَق َعن ناَبيِو َوانَكبَّ ساِجدًا  

  
 َوقاَل ِادُخموا ُحيِّيُتُم ِمن ِعصاَبٍة  

  
 َوجاَء ِبِمصباٍح َلُو َفَأناَرُه   

 
 ِرحنا ىاِت ِإن ُكنَت باِئعًا  َفُقمنا أَ 

  
 َفَأبدى َلنا َصيباَء َتمَّ َشباُبيا

 
 َفَمّما َجالىا ِلمَندامى َبدا َليا  

  
 َوجاَء ِبيا َتحدو ِبيا ذاُت ُمزِىر

 

 ُتنازُِعيا َنحَو الُمداِم ُقموبُ  
 ُقصوٌر ُمنيفاٌت َلنا َوُدروبُ 
 َوَليَس ِسوى ذي الِكبِرياِء َرقيبُ 

 ُه َبعَد الِرقاِد َوجيبُ َوعاَودَ 
 َوَأيَقَن َأنَّ الَرحَل ِمنُو َخصيبُ 

 
 َلُو َطَرٌب ِبالزاِئريَن َعجيبُ 

 
 َلنا َوىَو فيما َقد َيُظنُّ ُمصيبُ 

 
 َفَمنِزُلُكم َسيٌل َلَديَّ َرحيبُ 

 
 َوُكلُّ الَّذي َيبغي َلَديِو َقريبُ 

 
 َفِإنَّ الُدجى َعن ُممِكِو َسَيغيبُ 

 
 َكأِسيا َوُوثوبُ  َليا َمَرٌح في

 
 َنسيُم َعبيٍر ساِطٍع َوَلحيبُ 

 
(  (َٕيتوُق ِإَلييا الناِظروَن َربيُب

 
القصصي، حيث يمكف لمقارئ مبلحظة ما تتسـ بو ىذه األبيات مف مبلمح كصفات تقٌربيا لمسرد 

المسير   كامتبلكيا الحبكة الدرامية، فيك يحدد الزماف كالمكاف كالشخصيات كالحدث كالذم ىك عبارة عف
                                                           

 .ْٔٗو، صنفسالمرجع  (ُ)
 .ْٕٗ-ْٔٗ، صونفسالمرجع   (ِ)



92 

 

ليبلن لمحانة لشرب الخمر، ثـ يصنع عنصر المفاجأة؛ مفاجأة الزائريف لمخمار، كخكفو، ثـ اطمئنانو، إلى 

 كألبي نكاس خمرية سردية أخرل، يقكؿ فييا: .(ٔ)حيف ينتيي الشاربكف مف سكرىـ

 وفتيان صدق قد صرفُت مطيَّيم

 فمما حكى الزنار أن ليس مسمما

 بن مريمعمى دين المسيح  :فقمنا

 ولكن ييودي بحبك ظاىرا

 فقالن لو ما االسم؟ قال سموأل

 وما شرفتني كنية عربية

 ولكنيا خفت وقمت حروفيا

 فقمنا لو : عجبا بظرف لسانو

 فأدبر كالمزور يقسم طرفو

 وقال لعمري لو أحطتم بعممنا

 فجاء بيا زيتية ذىبية

 خرجنا عمى أن المقام ثالثة

 معصابة سوء ال ترى الدىر مثمي

 إذا ما أتى وقت الصالة تراىمو

 

 إلى بيٍت خمار نزلنا بو ُظيرا 

 ظننا بو خيرا فصيره شرّا

 فأعرض مزَورًّا وقال لنا ُكفرا

 ويضمر في المكنون منو لك الخترا

 عمى أنني أكنى بعمر وال عمرا

 وال أكسبتني ال سناء وال فخرا

 وليست كأخرى إنما خمقت وقرا

 خمراأجدت أبا عمرو فجود لنا ال

 ألوجينا شطرا وأرجمنا شطرا

 لممناكمو لكن سنوسعكم عذرا

 فمم نستطع دون السجود ليا صبرا

 فطاب لنا حتى أقمنا بيا شيرا

ن كنَت منيم ال بريئا وال صفرا  وا 

 (ٕ)يحثونيا حتى تفوتيم سكرا

 

                                                           

 .ُّٖ-ُُٖـ، صَُُِانظر: البناء الدرامي في الشعر العربي القديـ: عماد حسيف، شمس لمنشر،  (ُ)
القاىرة،  -مطباعةأخبار أبي نٌكاس: عبد ا بف أحمد بف حرب الميزمي العبدم أبك ىفاف، دار مصر ل (ِ)

 . )د.ط(.ِّـ،صُّٓٗ
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فتية إلى  ففي ىذه األبيات نجد أبا نٌكاس في خمرية أخرل يسرد ما جرل معو حيف اصطحبو

خٌمار ييكدم اسمو )سمكءؿ(، ذات ظييرة، كاشتركا خمرنا يصفيا أبك نكاس بقكلو )زيتية ذىبية(، كقد 

أقامكا شيرا كامبل عمى غير طاعة ا، فما كاف مف الشاعر إال أف كصؼ بخمريتو ىذه ذلؾ المكقؼ 

كالخمار مف جية أخرل،  في حياتو، كبيف في حكار داخؿ األبيات، ما دار بينو كبيف صحبو مف جية،

ليبدك جميا ذلؾ الحدث المقصكد منو كما يظير إعبلف الشاعر ألفكار ال تتناسب كقيـ اإلسبلـ التي 

 !(ُ)تحـر الخمر

 ىػػ(:ََِ)ت المتطمب الثاني: السرد القصصي في شعر أباٍن بن عبد الحميد الالحقي

، فحيث لو  يك حينما سمع بزكاج ذلؾ البخيؿ قصيدة ىجائية ذكر فييا أبافي أحداثنا كحكاراتو

الشحيح،  كحدث الزكاج ىنا بداية قصة كأم قصة أخرل، أخذ يذكر كقائع كأخبار حصمت مع محمد 

ذلؾ المتزكج، ييثبتي فييا بخمىو، كؿ ىذه األقصكصة الشعرية ليفشؿ زيجة صاحبو )محمد(، كنجدىا في 

 : (ِ)ىذه األبيات حيث يقكؿ فييا

 ارهلّما رأيت البّز والشّ 
 والّموُز والّسّكُر ُيرَمى بو
 وأحضروا الُمميين لم يتركوا
 قمت لماذا؟ قيَل ُأعُجوَبةٌ 
 ال عّمر اهلل بيا بيَتو
 ماذا رأت فيو؟ وماذا رجت؟
  أسود كالّسّفود ينسى لدى التّ 
 يجرى عمى أوالده خمسة
 وأىمو في األرض من خوفو

 

 والفرُش قد ضاقت بو الحاره 
 من فوق ذي الدار وذي الداره
 طبال وال صاحَب زّماره
 محمٌد ُزوَِّج َعمَّاره
 وال رأْتو ُمدركـــا ثاره
 وىي من النسوان مختاره
 ّنور بل محراك قّياره
 أرغفة كالّريش طّياره

 (ٖ)إن أفرطوا في األكل سّياره
 

                                                           

 .ْٔـ،  صَُِِ-َُُِ، ُانظر: عناصر القصة العباسية: عبد القادر الصفدم، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، ط (ُ)
 .ْٕانظر: المرجع نفسو، ص (ِ)
 .ُّّ،صّـ، جُٓٗٗ-َُٔٗ،  ُمصر، ط -تاريخ األدب العربي: الدكتكر شكقي ضيؼ، دار المعارؼ (ّ)
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األحداث، بحيث تتضح في األبيات السابقة السردية القصصية كعامؿ الحدث أك 
كأسمكب السرد كاضح في ىذه األبيات، كالفكرة كاحدة كأنيا المغزل مف األبيات كما في 

 .السرد الشعرم ىك إفشاؿ زيجة محمدالقصة الحديثة، كالمغزل الذم اتضح مف خبلؿ ىذا 
 
كربما تككف ىذه السردية الشعرية أقؿ اتصاال باألدب القصصي اليـك الفتقادىا  

الحبكة، كقد اكتفى بذكر صفة المكاف دكف تحديده في األبيات األكلى عكامؿ مثؿ الزماف ك 
ف ظيرت فييا الشخصي   .ات كىك في ذكره اسـ محمد كعٌمارةكا 

 
 كليذا ارتأيت ذكر ىذا المثاؿ مف نماذج السرد الشعرم.

 

 

 ىــ(:ٕٛٓالمتطمب الثالث: السرد القصصي في شعر مسمم بن الوليد)

 (، ىػػَِٖكىذا مسمـ بف الكليد )ت

 لو أبيات يقكؿ فييا:
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 أديري عمي الراَح ساقيَة الخمرِ 
 وممتطم األمواِج يرمي عباَبو
 ُمَطعََّمٍة ِحيتاُنُو ما ُيِغبُّيا
 ِإذا ِاعَتَنَقت فيِو الَجنوُب َتَكفََّأت
 َأنَّ َمَدبَّ الَموِج في َجَنباِتيا
 َكَشفُت َأىاويَل الُدجى َعن َميوِلوِ 

 ُب َفَأصَبَحت.َلَطمُت ِبَخدَّييا الَحبا
 َتجافى ِبيا النوتيُّ َحّتى َكَأنَّما
 َتَجمَُّج َعن َوجِو الَحباِب َكما ِانَثَنت
 َأَطمَّت ِبِمجذافيِن َيعتِوراِنيا
 َفحاَمت َقمياًل ُثمَّ َمرَّت َكَأنَّيا
 َكَأنَّ الَصبا َتحكي ِبيا حيَن واَجَيت
 َيَممنا ِبيا َليَل الِتماِم أِلَرَبعٍ 

 ت َحّتى ِاطِّالِح َخفيرِىاَفما َبَمغَ 
 َوَحّتى َعالىا الَموُج في َجَنباِتيا
 َرَمت ِبالَكرى َأىواُليا َعن ُعيوِنِيم.

 

 وال تسأليني واسألي الكأَس عن أمري. 
 يجرجُره اآلذّي لمَعبِر فالَعْبر
 َمآِكُل زاٍد ِمن َغريٍق َوِمن َكسرِ 
 َجواريِو َأو قاَمت َمَع الريِح ال َتجري
 َمَدبُّ الَصبا َبيَن الِوعاِث ِمَن الُعفرِ 
 ِبجاِرَيٍة َمحموَلٍة حاِمٍل ِبكرِ 
 ُمَوقََّفَة الداياِت َمرتوَمَة الَنحرِ 
 َيسيُر ِمَن اإِلشفاِق في َجَبٍل َوعرِ 
 ُمَخبََّأٌة ِمن ِكسِر ِستٍر ِإلى ِسترِ 
َميا َكبُح الِمجاِم ِمَن الُدبرِ   َوَقوَّ

 اٍء َعمى َوكرِ ُعقاٌب َتَدلَّت ِمن َىو 
 َنسيَم الَصبا َمشَي الَعروِس ِإلى الِخدرِ 
 َفجاَءت ِلِستٍّ َقد َبقيَن ِمَن الَشيرِ 
 َوَحّتى َأَتت َلوَن الِمحا ِمَن الِقشرِ 
 ِبَأرِدَيٍة ِمن َنسِج ُطحُمِبِو ُخضرِ 

 .َٔفباَتت َأىاويُل الُسرى ِبِيُم َتسري
 

لجبؿ كالبحر مع رفقاء لو، يصؼ فييا حيث يتحدث شاعرنا في أبياتو عف رحمةو في ا

كصفا حركيا، كيبدك فييا مبلمح القصة، فيك يصكر الحدث يصكر حدث االرتحاؿ أك الرحمة 

عبر البحر عمى متف سفينة،  كيذكر فييا أشخاصا ىـ رفقاؤه كالبحار قائد السفينة، كيصؼ 

                                                           

العصر  -أديرم عمي الراح ساقية الخمر: الشاعر العباسي مسمـ بف الكليد األنصارم الممقب بصريع الغكاني، الديكاف ُ
 العباسي، )مكقع إلكتركني(.
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بيا ليؿ التماـ ألربع   البحر كأمكاجو كىذا تعبير عف المكاف، كيعبر بعدىا عف الزمف يممنا

 .ُفجاءت لستٍّ قد بقيف مف الشير

 ىكذا تبدك السردية الشعرية عند شاعرنا مسمـ بف الكليد.

كقد يككف ىناؾ قصص شعرم في ذلؾ الكقت، غاب عف مرأل بحثي، إنما ىذا الذم 

يذكر ذكرتو يكضح جيدا ما في القصة الشعرية ذلؾ القرف مف شبو بالقصة الفنية اليكـ، حيث 

الحدث الذم تنطمؽ عبره األخبار كالحكارات كالمشكبلت، ليصؿ لنتيجة يسردىا الشاعر في قالب 

 شعرم خفيؼ كبسيط ككاضح.

 الخاتمة:

ختاما، يبدك لنا كـ لتراثنا النثرم السردم مف تأثير كبير عمى الفف القصصي، كأف انتماء  

ره، فعمى مٌد مداد الكتب الذم كٌثؽ سرديات ىذا السرد لمعائمة الفنية القصصية، أمر ال يمكف إنكا

العرب قديما، تبدك حقيقة ىذه العبلقة بينيما، فقد تبيف ما في الشعر القصصي مف حكار كسرد 

قصصي، كحبكة كصراع أحيانا، ككذلؾ في قصص األمثاؿ تبدك القصة الفنية قريبة مف ذلؾ 

كاف كتاب كميمة كدمنة لعامؿ السرد المدكف في بطكف كتب قصص األمثاؿ، كأكثرىا كضكحا 

التشكيؽ كعكامؿ أخرل كالشخصيات الحيكانية الخيالية كغيرىا، كيمكف أف تككف سرديات 

ف لـ نذكر بعضا منيا، كفي فٌف السير ظير عامؿ االىتماـ بشخص معيف  اإلخبارييف كذلؾ كا 

ؿ في في ذكر أحداث تتعمؽ بو مع بياف زماف كمكاف، حدث رئيسي، كأننا نسرد قصة بط

ف كاف في  أقصكصة فنية حديثة، كىكذا ظير ىذا القرف الثاني ىجرية ثريا بالسرد القصصي كا 

بدايات األمر، فمـ نصؿ لمقركف البلحقة لنرل المقامات كغيرىا، ككميا تؤكد فكرة نشكء الفف 
                                                           

، ُّ، جُِانظر: القصيدة/ القصة في تراثنا الشعرم: حسف فتح الباب، النادم األدبي الثقافي بجدة، مج  ُ
 .َِٓ-ِْٗـ،صَُُِ
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القصصي في صكرة السرد القصصي قديما، كامتداده حتى اليكـ ليتطكر في صكرتو الفنية 

 !الحالية

 أىم النتائج والتوصيات

 من أىم النتائج:

القصة قديما تكفرت في سرديات قصصية نثرية متنكعة مثؿ: كميمة كدمنة، كقصص  -

 اإلخبارييف، كالسير، كقصص األمثاؿ.

، ككصؼ الحدث كالزماف  - القصة الشعرية حممت بعض مبلمح القصة الفنية اليـك

 كالمكاف، كالشخصيات.

 أغمبو عمى سرد الكقائع الحقيقية.اعتمد السرد قديما في  -

كاف ينقص السرد العربي في ذلؾ العصر عناصر مثؿ الحبكة كالصراع كالتشكيؽ ليككف  -

 عمبل فنيا قصصيا.

 لـ أجد في ىذا القرف أٌيا مف األساطير أك قصص ىذه األساطير! -

 توصية:

رف األكؿ أرجك أف يككف ىناؾ تقسيـ لؤلدب بشكؿ عاـ بتقسيـ يعتمد عمى القركف، الق -

كالثاني كالثالث كىكذا، لتداخؿ بعض الحقب السياسية في قركف معينة كالقرف الثاني 

 الذم يتداخؿ فيو نياية حكـ األمكييف ببداية حكـ العباسييف.

 :المراجع
سيرة إبداع بين حضارتين العربية والفارسية: أ. د. حسين جمعة، دار  -ابن المقفع -ُ

 م.ٕٙٔٓرسالن لمنشر والتوزيع، 
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اتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري: د. محمد مصطفى ىدارة، دار  -ِ
 . )د.ط، د.ت(ٜٙٗالقاىرة،  ص -المعارف

أخبار أبي نّواس: عبد اهلل بن أحمد بن حرب الميزمي العبدي أبو ىفان، دار مصر  -ٖ
 . )د.ط(.ٖٕم،صٖٜ٘ٔالقاىرة،  -لمطباعة

 مية، جامعة المدينة العالمية.األدب المقارن: مناىج جامعة المدينة العال -ٗ
م.)د.ط، ٜٙٛٔاإلطار األدبي في مطمع العصر العباسي: عزيزة فوال، دار الشمال  -٘

 د.ق(.
 م.ٕٔٔٓالبناء الدرامي في الشعر العربي القديم: عماد حسين، شمس لمنشر،  -ٙ
-ٜٓٙٔ،  ٔمصر، ط -تاريخ األدب العربي: الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف -ٚ

 .ٖم، جٜٜ٘ٔ
ه، ٕ٘ٗٔ، ٘رير األدبي: د. حسين عمي محمد حسين، مكتبة العبيكان، طالتح -ٛ

 م.)د.ق(.ٕٗٓٓ
، ٔالتراث القصصي في األدب العربي: محمد رجب النجار، دار الكتاب الجامعي، ط -ٜ

 م.ٜٜٙٔ

الذىبي، تحقيق شعيب  سير أعالم النبالء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز  -ٓٔ
 مٕٜٛٔىــ ، ٖٔٗٔبيروت،  -األرناؤوط، محمد نعيم القرشي، مؤسسة الرسالة

ىــ(، تحقيق: ٖٕٔالسيرة النبوية البن ىشام: عبد الممك بن ىشام بن أيوب المعافيري ) -ٔٔ
طو عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة.)د.ط، د.ت، د.ق(. )نسخة الشاممة وىي 

 ممطبوع(.موافقة ل
صحيح ضعيف تاريخ الطبري: اإلمام أبو جعفر بن جرير الطبري، تحقيق: محمد بن  -ٕٔ

 م.ٕٚٓٓىــ، ٕٛٗٔ، ٔدمشق، ط  -طاىر البرزنجي، دار ابن كثير
، ٔعناصر القصة العباسية: عبد القادر الصفدي، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، ط -ٖٔ
 م.ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ
، ٕالقاىرة، ط -فاروق خورشيد، دار الشروقفي الرواية العربية: عصر التجميع:  -ٗٔ
 م.ٜ٘ٚٔ

، ٕٔالقصة في تراثنا الشعري: حسن فتح الباب، النادي األدبي الثقافي بجدة، مج  -٘ٔ
 م.ٕٔٔٓ، ٖٔج

 كتاب األدب المقارن: مناىج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية. -ٙٔ
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ىـ(، تحقيق: ٛٙٔلضبي)كتاب أمثال العرب: المفضل بن محمد بن يعمى بن سالم ا -ٚٔ

 م.ٜٔٛٔ، ٔبيروت، ط -إحسان عباس، دار الرائد العربي

، ٚٔالقاىرة،ط  -ىـ(، المطبعة األميرية ببوالقٕٗٔكميمة ودمنة: عبد اهلل بن المقفع ) -ٛٔ
 م.ٖٜٙٔ
مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات األخباريين: أكرم بين ضياء  -ٜٔ

. )د.ط، ٛ-ٚباعة المصحف الشريف بالمدينة  المنورة، صالعمري، مجمع الممك فيد لط
 د.ت(.
 م.)د.ط، د.ق(ٜٜٛٔالمزىر في عموم العربية: السيوطي، المكتبة العصرية،  -ٕٓ

موجز دائرة المعارف اإلسالمية: ىوتسما، وأرنولد، وباسيت، ىارتمان، ترجمة: مجموعة  -ٕٔ
حبشي، أ.د. عبد الرحمن عبد اهلل من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، راجعيا: أ. د. حسن 

 .ٖٕم، جٜٜٛٔالشيخ، أ.د. محمد عناني، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، ط أولى، 
 .ٜ٘ٚٔ، ٖالقاىرة، ط -النثر الفني وأثر الجاحظ فيو: عبد الحكيم بمبع، مكتبة وىبو -ٕٕ

، ٔمصر، ط  -وامحمداه إن شانئك ىو األبتر: سيد حسين العفاني، دار العفاني -ٖٕ

 .ٕم، جٕٙٓٓ، هٕٚٗٔ

 مراجع إلكترونية :

أديري عمي الراح ساقية الخمر: الشاعر العباسي مسمم بن الوليد األنصاري الممقب  -
 العصر العباسي، )موقع إلكتروني(. -بصريع الغواني، الديوان
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 قصصي في القرن الثالث اليجريالالسرد 
 طارق أبو عريبان

 

 اْلُمَقدَِّمة

إف الحمد  نحمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف     
ييده ا فيك الميتد، كمف يضمؿ ا فمف تجد لو كليان مرشدان، أشيد أف ال إلو إال ا، كأشيد أف 

 عبده كرسكلو، كبعد:محمدان 

يعتبر التاريخ اإلسبلمي مادة دسمة لمسرد القصصي، كتعتبر الحقبة الزمنية في القرف الثالث 
اليجرم حقبة مميئة باألحداث كالتطكرات عمى جميع األصعدة؛ فيي كانت ضمف الفترة الذىبية 

يا أحداث كانت مادة لمخبلفة العباسية، فالدكلة اإلسبلمية كانت مستقرة إلى حد ما؛ لكف كجد في
 لمحديث كالنقاشات، مما جعميا رافدان ميمان لمسرد القصصي.

كسنحاكؿ في ىذا البحث أف نقؼ عمى أىـ أشكاؿ السرد القصصي في ىذه الحقبة الزمنية، كقد 
 سميت البحث:

 السرد القصصي في القرن الثالث اليجري

 مشكمة البحث: 

 كفف مستقؿ. عدـ بركز فف السرد القصصي في ىذه الفترة

 أىمية البحث:

تبرز أىمية البحث أنو يحاكؿ أف يجمع ما تناثر مف مكضكعات السرد القصصي في حقبة لـ 
 يكف السرد القصصي متبمكران.

 أىداف البحث:

 تحديد األكضاع التي أثرت في إثراء أشكاؿ السرد القصصي في القرف الثالث اليجرم. -ُ
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 الثالث اليجرم.تحديد مظاىر السرد القصص في القرف  -ِ

 الدراسات السابقة:

لـ أقؼ في حدكد ما اطمعت عميو عمى دراسة أفردت الحديث عف السرد القصصي في القرف 
 الثالث اليجرم؛ لكف كجدت دراسة تكممت عف القصص في العصر العباسي بشكؿ عاـ، كىي:

السكداف، كقد  -، إعداد ىكيدا كنو، رسالة ماجستير لجامعة الخرطـكالقصة في العصر العباسي
 تحدث عف تطكر القصة قبؿ العصر العباسي كعف طبيعة القصة في العصر العباسي.

 ما يميز الدراسة:
اإلطار الزمني، فالدراسة ستحاكؿ الحديث عف السرد القصصي في القرف الثالث فقط، كليس عف 

 الخبلفة العباسية كميا.

 خطة البحث:
 كالعممية في القرف الثالث اليجرم.المبحث األكؿ: األكضاع السياسية 

 المبحث الثاني: أشكاؿ السرد القصصي في القرف الثالث اليجرم.

 

 المبحث األول: األوضاع السياسية والعممية في القرن الثالث اليجري.
ال يمكف معرفة الفنكف األدبية كمنيا أشكاؿ السرد القصصي إال بمعرفة الظركؼ كاألكضاع التي 

 الفنكف األدبية؛ ألف األدب في جمو انعكاس لمبيئة التي خرج فييا.نشأت فييا ىذه 

 المطمب األول: األوضاع السياسية في القرن الثالث اليجري.

كاف القرف الثالث اليجرم مف القركف الخاضعة لسمطاف العباسييف، ككانت الدكلة العباسية قد 
كىك سابع الخمفاء  المأمون ثالثاستقرت أكضاعيا، كتجذرت قكتيا، فأكؿ الخمفاء في القرف ال
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ىػ(، كقد كاف مف محبي العمـ كالمعرفة فقد  ُِٖ - ُٖٗالعباسييف، كحكـ لمدة عشريف عاـ )
 .(ُ) قاـ المأمكف بتشجيع العمـ كالتعمـ

كىك أخك الخميفة ىاركف الرشيده، كقد اشتير ىذا  إبراىيم بن الميديكمف الخمفاء أيضان:  
كالمكسيقى، كقد كاف مف كبار شعراء كأدباء بني العباس كحكـ لمدة سنتيف  الخميفة باحترافو الغناء

 .(ِ) ىػ( فقط كتكفي بعمر الستيف عامناَِّ-َِِ)

، يعد المعتصـ با مف أقكل خمفاء بني العباس كأشيرىـ، فيك المعتصم باهللكجاء مف بعدىما  
العرب كالفرس كقد شيد مدينة مف جمب عشرات األالؼ مف الجنكد الترؾ لكي ينيي الخبلؼ بيف 

سامراء التي تعتبر مدينة عسكرية عباسية، ككاف ذلؾ بعدما ضاؽ أىؿ بغداد بكثرة الجند في فترة 
.اشتير المعتصـ بكثرة الفتكحات في عيده كقتاؿ البيزنطييف في عمكرية كقكة الدكلة (ّ)حكمو

ء عمى ثكرة الزط كثكرات العباسية العسكرية بسبب جمب الجنكد الترؾ، كما نجح في القضا
خراساف كغيرىا، كبالرغـ مف ىذه االضطرابات الداخمية استمر المعتصـ بدعـ العمـ كالثقافة لذلؾ 

  (ْ) ازدادت ىيبة بغداد المعرفية كالثقافية.

ىك ىاركف الثاني الكاثؽ با بف محمد المعتصـ با،  ىارون بن محمد )الواثق باهلل(كمف ثـ 
ىػ(، اشتير  ِِّ -ِِٕؽ با أك أبك القاسـ كأبك جعفر، كقد حكـ إلى يكـ كفاتو )الخميفة الكاث

 (ٓ)بمكاقفو المساندة لممعتزلة فيما يخص مسألة خمؽ القرآف.

ككانت فترة الخميفة المتككؿ بداية ضعؼ  جعفر بن محمد المعتصم )المتوكل عمى اهلل(ثـ   
مر ىذه الدكلة، فقد شيدت فترة حكـ المتككؿ ضعؼ الدكلة العباسية كفاتحة الفترة الثانية مف ع

 .(ٕ)كانت فترة حكمو مميئة (ٔ) الدكلة.

                                                           

 . َٔ-ٗانظر: عصر المأمكف: أحمد رفاعي  (ُ)
 .ُِٖ-ُِِانظر: العباسييف مف الدعكة إلى الدكلة: كسيـ العاني   (ِ)
 .ِِّانظر: تاريخ الخمفاء: جبلؿ الديف السيكطي  (ّ)
 .ِِّانظر: تاريخ الخمفاء: جبلؿ الديف السيكطي  (ْ)
 .ُِٓ-َُِانظر: الدكلة العباسية الجزء األكؿ: محمد شاكر  (ٓ)
 .ُِٓ-َُِانظر: الدكلة العباسية الجزء األكؿ: محمد شاكر  (ٔ)
 .ُِٓ-َُِانظر: الدكلة العباسية الجزء األكؿ: محمد شاكر  (ٕ)
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ىػ(، كقد حاكؿ  ِْٖ-ِْٕكحكـ ألقؿ مف عاـ كاحد ) محمد بن جعفر )المنتصر باهلل(ثـ جاء  
  (ُ)التخفيؼ مف سيطرة الجنكد األتراؾ إال أنو فشؿ كقتؿ مسمكمنا

محمد بن ( ثـ محمد بن المتوكل )المعتز باهللثـ جاء  (ِ) هلل(أحمد بن المعتصم )المستعين باثـ 
 كىؤالء حاكلكا أف ينيكا سيطرة الترؾ عمى الدكلة. الواثق )الميتدي باهلل(

ىػ(، كقد كصؼ ِٕٗ-ِٔٓكدامت فترة حكمو طكيبلن ) أحمد بن المتوكل )المعتمد عمى اهلل(ثـ  
أحمد بن عيده بعيد انتعاش الخبلفة العباسية بسبب السيطرة عمى الجنكد الترؾ كضعفيـ ثـ 

آخر الخمفاء العباسييف الذم نجحكا في ضبط الجنكد  طمحة بن جعفر المتوكل )المعتضد باهلل(
ا بعكد النيضة ِٖٗ-ِٕٗاألتراؾ كدامت فترة خبلفتو لحكالي عشرة أعكاـ ) ىػ كتميزت فترتو أيضن

  (ّ)االقتصادية لمدكلة العباسية.

ىػ(، شيد فترة حكمو ازدىار ِٓٗ-ِٖٗخبلؿ الفترة ) عمي بن أحمد المعتضد )المكتفي باهلل(ثـ 
  (ْ) الدكلة العباسية.

طيع أف إذا ىذه الحقبة الزمنية مف حيث الجكانب السياسية كانت مستقرة إلى حد بعيد، فنست
 نجمؿ بعض األمكر التي تؤثر عمى الحركة األدبية:

 االستقرار السياسي يؤدم إلى الحركة األدبية اإلبداعية. -ُ

 الترجمة كالتكسع فييا يؤدم إلى ظيكر فنكف أدبية جديدة. -ِ

الدعـ السياسي لمتيارات الفكرية العقائدية كدعـ الخمفاء لممعتزلة يؤدم إلى اشتعاؿ  -ّ
 الساحة األدبية.

 

 

                                                           

 . َُْ-َُّانظر: تاريخ الدكلة العباسية: محمد طقكش  (ُ)
 . َُْ-َُّمحمد طقكش  انظر: تاريخ الدكلة العباسية: (ِ)
 .َٓ-ُانظر: الدكلة العباسية في عصر المعتضد با، ناريماف صادؽ عبد القادر،  (ّ)
 . َُْ-َُّانظر: تاريخ الدكلة العباسية: محمد طقكش  (ْ)
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 المطمب الثاني: األوضاع العممية في القرن الثالث اليجري.

يعتبر القرف الثالث مف القركف المزدىرة عمميان حتى إنو يعتبر امتدادان لمعصر الذىبي لمحكـ 
العباسي، فقد انتشرت فيو العمكـ كالحركة األدبية، كقد تعدد المظاىر العممية في ىذا القرف، كمف 

 ىذه المظاىر:

 ر حركة الترجمة.أواًل: تطو 
كاليكنانية كاليندية مف القرف الثاني اليجرم كامتد في  بدأت حركة الترجمة عف الفمسفات اإلغرقية

نىٍيف بف إسحاؽ مترجمان، كيعد مف  القرف الثالث؛ بؿ بمغت ذركتيا في عيد المأمكف، فقد عيف حي
السريانية كالفارسية  -باإلضافة لمعربية  -كبار المترجميف في ذلؾ العصر، ككاف يجيد 

فظت  كاليكنانية. قاـ بترجمة أعماؿ جالينكس كأبقراط كأرسطك كالعيد القديـ مف اليكنانية، كقد حي
 بعض ترجماتو: أعماؿ جالينكس كغيره مف الضياع.

عينو الخميفة العباسي المأمكف مسؤكالن عف بيت الحكمة كديكاف الترجمة، ككاف يعطيو بعض 
 (ُ)الذىب مقابؿ ما يترجمو إلى العربية مف الكتب.

 .ثانيًا: نشاط الحركة العقائدية
ىذه الفترة تعتبر فترة مشحكنة بالتيارات العقائدية، كالمعتزلة كأىؿ السنة؛ كىذا أثر بشكؿ كبير 
عمى الحركة العممية فييا، فيكجد مجمكعة مف الخمفاء تبنكا آراء المعتزلة، كقد حدثت فتنة القرآف 

 في ىذه الحقبة الزمنية.

 ثالثًا: تدوين الحديث النبوي.
بكم في القرف الثاني اليجرم، إال أنو قد بمغ ذركتو في القرف الثالث بدأ تدكيف الحديث الن

اليجرم، فاألئمة الكبار كالبخارم كمسمـ كأصحاب السنف كأبي داكد كالنسائي كالترمذم كابف 
ماجو كميـ كانكا في القرف الثالث، فيؤالء يعكد ليـ الفضؿ األكبر في تكثيؽ كتدكيف السنة 

 مرجع ميـ لمقصص. النبكية، كالحديث النبكم

                                                           

 انظر:   المكسكعة الحرة (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D

8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
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 رابعًا: النشاط الفقيي.
المذاىب الفقيية األربعة كانت بدايتيا في القرف الثاني اليجرم؛ لكف امتدت لمقرف الثالث 

ق، كقد نشط أتباع المذاىب في ُِْاليجرم، فاإلماـ أحمد كىك رابع المذاىب األربعة تكفي عاـ 
 ىذه الفترة الزمنية.

 قرآن.خامسًا: النشاط في تفسير ال
كأيضان برزت في ىذه الحقبة الزمنية حركة تفسير القرآف، فالمفسر العظيـ الطبرم عاش في ىذه 

 الفترة الزمنية؛ فقد فسر القرآف الكريـ، كال شؾ أف كتاب الطبرم مميء بالقصص.

 سادسًا: نشاط كتب السير والتراجم والتاريخ.
نشطت في القرف الثالث كثيران، كلـ تعد ال شؾ أف كتب السير قد بدأت في القرف الثاني؛ لكف 

السير النبكية ىي فقط محؿ الكتابة؛ بؿ تكسعكا في السير كالتراجـ ليترجمكا لمركاة كأخبارىـ كسير 
حياتيـ؛ حتى يتحققكا مف صحة الركايات عنيـ، كتكسعكا لجمع األخبار، فمف ذلؾ كتاب أخبار 

 تاريخ أبي زرعة الدمشقي.الشيكخ كأخبلقيـ لممركذم، ككذلؾ كتب التاريخ ك

 سابعًا: النشاط الشعري واألدبي.
ككاف مف المظاىر التي برزت في ىذا العصر النشاط الشعرم كاألدبي، كحماسيات أبي تماـ 
كالبحترم كغيرىما، كىناؾ كتب تتحدث عف النكادر، النكادر في المغة ألبي زيد 

 ق(.ُِٓاألنصارم)

 ية والعممية عمى وجود السرد القصصي.المطمب الثالث: أثر األوضاع السياس

قمنا سابقان إف األدب انعكاس لمكاقع، كبالنظر لمكاقع السياسي كالعممي في القرف الثالث اليجرم 
نجد صدل ىذا الكاقع قد أثر بشكؿ أك بآخر عمى كجكد القصص، كذلؾ مف خبلؿ األمكر 

 التالية:

حبؾ القصص؛ فيذه األحداث األحداث السياسية كالصراعات المكجكدة كانت مادة ل -ُ
 كانت مف دعامات السير الغيرية.

 الصراعات العقائدية، كالمناظرات العممية أيضان كانت مف ركافد القصص. -ِ
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 تدكيف السنة النبكية كانت مف ركافد السيرة النبكية، أم: القصة النبكية. -ّ

 النشاطات الشعرية تعتبر مف دعامات القصة الشعرية. -ْ

التي كثرت في كتب التفسير رافد مف ركافد القصة، كخاصة في تفسير ابف  اإلسرائميات -ٓ
 جرير الطبرم.

 الخبلفات المذىبية كانت تمثؿ رافدان مف ركافد القصة. -ٔ

 المبحث الثاني: أشكال السرد القصصي في القرن الثالث اليجري.
الثالث، كاف ال بد  بعد أف كقفنا في المبحث السابؽ عمى األكضاع السياسية كالعممية في القرف

مف الكقكؼ عمى أشكاؿ السرد القصص التي كانت مكجكدة في ىذا القرف مف الزماف، كلف أتكمـ 
عف المفيكـ لمسرد القصصي مف الناحية النظرية؛ بؿ سأشرع بالحديث عف أشكاؿ السرد 

 القصصي في ىذه الحقبة مف الزمف.

 يجري.المطمب األول: القصص المفسرين في القرن الثالث ال

؛ -صمى ا عميو كسمـ–ال شؾ أف القصص القرآني كجد بمجرد نزكؿ القرآف عمى النبي محمد 
لكف ىناؾ قصص كتفاصيؿ في القصص القرآني أىمميا القرآف كلـ يتطرؽ لتفصيبلتيا، فظيرت 

في ىذه الحقبة مف الزماف تفاسير اعتنت بالتفسير كبالقصص القرآني، كذكرت تفاصيؿ في 
تكف مكجكدة سابقان، كمف أىـ الكتب التي حشدت ىذه النكع مف القصص تفسير القصص لـ 

ف كاف قد تكفي في بدايات القرف الرابع اليجرم؛ إال أف َُّالطبرم ) ق( كاإلماـ الطبرم كا 
تفسيره أمبله في القرف الثالث، فقد ركم عف الخطيب البغدادم أنو قاؿ: "سمعت عمي بف عبيد 

  (ُ)محمد بف جرير مكث أربعيف سنة يكتب في كؿ يـك منيا أربعيف كرقة" ا المغكم يحكي : أف

، كمف األسباب التي جعمت (ِ)ىػ َِٕكقد قاـ الطبرم بإمبلء تفسيره عمى أبي بكر بف كامؿ سنة 
 :(ّ)تفسير الطبرم يحتكم عمى الكثير مف السرد القصصي ىي

                                                           

 .ِٕٔ/ُْسير أعبلـ النببلء: الذىبي (ُ)
 .ِِْٓ/ٔـ األدباء: ياقكت الحمكم معج (ِ)
 .ٕٗ-ٖٕ/ُانظر: تفسير الطبرم  (ّ)
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ف النبي، أك أقكاؿ الصحابة أك اعتمد عمى التفسير بالمأثكر، كىك التفسير باألحاديث ع -ُ
 التابعيف في تفسير معاني اآليات، كىذه اآلثار مادة دسمة لمسرد القصصي.

يقؼ عمى األسانيد، فيشتمؿ عمى عدد كبير مف األحاديث كاآلثار المسندة، منيا  -ِ
 الصحيح كالضعيؼ، كال شؾ أف األسانيد تحتكم عمى الكثير مف القصص.

سيره أخبارنا مف القصص اإلسرائيمي، كاإلسرائيميات تحتكم اإلسرائيميات: فيسكؽ في تف -ّ
 الكثير مف القصص.

فمف السرد القصصي في تفسير الطبرم ما ذكر في قصة يكسؼ مف تفاصيؿ لـ تذكر في  
 .(ِ)ككذلؾ تفاصيؿ البرىاف الذم رآه(ُ)القرآف، تفاصيؿ غكاية امرأة العزيز، كتفاصيؿ اليـٌ 

 يات كالقصص التي تستحؽ الكقكؼ عمييا.كتفسير الطبرم محشكد بالركا

 المطمب الثاني: السير.

 كنستطيع أف نقسـ السير في ىذه الحقبة لقسميف:

 القسم األول: القصص النبوية.
مادة دسمة لمسرد القصصي، كحياتو كانت محط عناية  -صمى ا عميو كسمـ–تعتبر حياة النبي 

الفترة تعتبر الفترة الذىبية لتجميع الركايات النبكية المسمميف في العصكر كميا، فقد كانت ىذه 
 كتدكينيا بشكؿ كامؿ، ففي ىذه الحقبة الزمنية تـ االىتماـ ب:

صمى ا عميو –الركايات الحديثية: فيذه الفترة تعتبر ذىبية في تدكيف حديث رسكؿ ا  -ُ
ق( ِٕٗم )ق( كالترمذِٕٓق( كأبك داكد)ُِٔق( كمسمـ)ِٔٓفاإلماـ البخارم ) -كسمـ

ق( كميـ كانكا في ىذه الحقبة مف الزماف، َّّق( كالنسائي )ِّٕكابف ماجو )
كالقصص النبكية ليست كليدة القرف الثالث؛ بؿ كليدة القرف األكؿ اليجرم؛ لكف ىناؾ 

ككاف الزىاد كالقصاص  -صمى ا عميو كسمـ–قصص كأحداث تـ كضعيا عمى النبي 

                                                           

 .ِٖ/ُّتفسير الطبرم  (ُ)
 .ْٖ/ُّتفسير الطبرم  (ِ)
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أحاديث لـ يقميا النبي لتجمب السامعيف، كتمتعيـ  -سمـصمى ا عميو ك –ينسبكف لمنبي 
 ألغراض متعددة.

السيرة النبكية: كاف االىتماـ بالسيرة النبكية كبير في ىذه الحقبة مف الزماف، فمف الكتب  -ِ
ق( ك كتاب مغازم ُِّالتي ظيرت في ىذه الحقبة مف الزماف سيرة ابف ىشاـ )

ق( ِِٖكاألخبار الطكاؿ لمدينكرم )  ق(ُِٖق(، كتاريخ أبي زرعة )َِٕالكاقدم)
 ق(. َِْكتاريخ خميفة بف خياط)

 القسم الثاني: السير الغيرية أو التراجم.
ما تحدثنا عنو في القسـ األكؿ ىك السيرة النبكية لكف ما سنتكمـ عنو في ىذه القسـ قصص 

الكتب التي اىتمت  الصحابة كالتابعيف كأتباعيـ، فقد اىتـ العمماء بيذا النكع مف التراجـ، فمف
ق( محتكل المجمديف المذيف كصبل إلينا: "كىما المجمداف ِٕٕبذلؾ: المعرفة كالتاريخ لمفسكم )

الثاني كالثالث كيتناكؿ المجمد الثاني أكاخر الحكليات التي تناكليا سائر المجمد األكؿ المفقكد، 
القسـ المتعمؽ بمعرفة  ىػ. ثـ يبدأ ِِْىػ كينتيي في حكادث سنة  ُّٔكيبدأ مف خبلؿ سنة 

الرجاؿ كيتناكؿ تراجـ الصحابة كالتابعيف كيخص بعضيـ بتراجـ مسيبة. أما )المجمد الثالث( فقد 
ترجـ فيو لمف بعد التابعيف مف ركاة الحديث كبٌيف أحكاؿ الكثيريف مف الرجاؿ مف ركاة الحديث 

ككذلؾ مف الكتب التي اىتمت  (ُ)«"معرفة القضاة»مف حيث الجرح كالتعديؿ، كما عقد عنكانا في 
ق( كتاريخ ِِٖق(  كاألخبار الطكاؿ لمدينكرم )ُِٖبيذا النكع مف السير تاريخ أبي زرعة )

 ق(. َِْخميفة بف خياط)

ككذلؾ يكجد كتب اعتنت بسيرة بعض األعبلـ بشكؿ كامؿ، كمنيا كتاب سيرة اإلماـ أحمد بف 
 ق(.ِٓٔحنبؿ، كالذم كتب الكتاب ابنو صالح)

 مب الثالث: القصص الشعري.المط

احتكت األشعار في ىذه الحقبة مف الزمف عمى قصص؛ بؿ مف الشعراء مف برزكا في ىذا 
( ِِٖالجانب مف القصص فعبركا عف األحداث بتصكير قصصي بديع، كمف ىؤالء أبي تماـ)

                                                           

 .ُْ/ُمقدمة التحقيؽ لمكتاب  (ُ)
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 ق(، كمف النماذج عمى القصص الشعرم قصة فتح عمكرية التي دكنيا أبك تماـِْٖكالبحترم)
 في قصيدة رائقة كرائعة، كقد صكر فييا األحداث أجمؿ تصكير، فمف أبياتيا:

 في حدًه الحدُّ بيفى الجدّْ كالمَّعبً  السٍَّيؼي أىٍصدىؽي ًإٍنبىاءن ًمفى الكيتيبً 
فائًح الى سكدي الصَّحائًؼ في  ميتيكًنيفَّ جبلءي الشَّؾ كالريىبً  بيضي الصَّ

ـي في شيييًب األىٍرمىاحً  ًميسىٍيًف الفي السٍَّبعىةً  الشُّييبً  الىًمعىة كالًعٍم  بىٍيفى الخى
مىا كـي كى اغيكه ًمٍف زيٍخريؼو فييا كمٍف كىًذًب  أىٍيفى الركايىة ي بىٍؿ أىٍيفى النُّجي  صى

 لىٍيسىٍت ًبنىٍبعو ًإذىا عيدٍَّت كالغىرىبً  تخرُّصان كأحاديثان ممفَّقة
ـى ميٍجفمة فىًر األىٍصفىار أىٍك رىجىبً  عجائبان زعمكا األيَّا ٍنييفَّ في صى  عى

فيكا الناسى ًمٍف دىٍىيىاءى ميٍظًممىة كَّ  إذا بدا الكككبي الغربيُّ ذك الذَّنبً  كخى
 مىا كىافى ميٍنقىًمبان أىٍك غٍيرى ميٍنقىًمبً  كصيَّركا األبرجى العيٍميا ميرتَّبة

 قيطيبً ما دار في فمؾ منيا كفي  يقضكف باألمر عنيا كىي غافمة
 لـ تيٍخًؼ ماحؿَّ باألكثاف كالصميبً  لك بيَّنت قٌط أمران قبؿ مكقعو

 نىٍظـه ًمف الشٍعًر أىٍك نىٍثره ًمفى الخيطىبً  فىٍتحي الفيتكًح تىعىالىى أىٍف ييحيطى ًبوً 
 كتبرزي األرضي في أثكابيا القيشيبً  فتحه تفتَّحي أبكابي السَّماًء لوي 

ٍقعىة عىمُّك  رىفىتٍ يىا يىٍكـى كى فَّبلن معسكلة ى الحمبً  ريَّة اٍنصى  منؾى المينى حي
بىبً  أبقٍيتى جدَّ بني اإلسبلـً في صعدو   كالميٍشًركيفى كدىارى الشٍرًؾ في صى

ٍييا فيدَّميا ـٍ يصبً  رمى بؾى اي بيٍرجى  كلٍك رمى بؾى غيري اً ل
 كاي مفتاحي باب المعقؿ األشبً  ًمٍف بىٍعًد ما أىشَّبيكىا كاثقيفى ًبيىا
متان  ـٍ تيًجبً  أجبتوي ميعمنان بالسَّيًؼ مينصى ٍبتى ًبغىٍيًر السٍَّيًؼ لى لىٍك أىجى  كى

 كلـ تيعرٍّْج عمى األكتاًد كالطُّنيبً  حٌتى تىرىٍكتى عىمكد الشٍرًؾ ميٍنعىًفران 
ـٍ قىٍبؿى  ًتٍسعيكفى أىٍلفان كآساًد الشَّرىل نىًضجىتٍ  ميكديىي  نيٍضًج التيًف كالًعنىبً جي

ٍت بالًمٍسًؾ لـ تىًطبً  يا ريبَّ حكباءى لمَّا اجتثَّ دابرىـٍ  مخى  طابىٍت كلىٍك ضي
ًميفىة ى المًَّو جازىل المَّوي سىٍعيىؾى عىفٍ  ٍرثيكمىةً  الدٍيًف كاإًلٍسبلىـً كالحىسىبً  خى  جي
ـٍ ترىا ٍرتى بالرَّاحةً  الكيبرل فم  مفى التَّعبً تيناؿي إالَّ عمى جسرو  بصي

كًؼ الدَّىًر مف رحـو   مكصكلة و أٍك ذماـو غيًر مينقضبً  إف كاف بيفى صيري
 كبىٍيفى أيَّاـً بىٍدر أىٍقرىبي النَّسىبً  فبىٍيفى أيَّاًمؾى البلَّتي نيًصٍرتى ًبيىا

وى العىرىبً  أىٍبقىٍت بىني األٍصفىر الًمٍمرىاًض كاًسًميـي  كًه كجمٍَّت أىٍكجي ٍفرى الكجي  (ُ)صي

                                                           

 .ُِّ/ُالحماسة المغربية: الجراكم  (ُ)
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فيذه القصيدة قد احتكت عمى الحدث كىك فتح عمكرية، كالشخصيات سكاء الرئيسة كىك المعتصـ 
أـ الثانكية كالرـك كالمنجمكف كغيرىـ، ككذلؾ الصراع كالعقدة، ككذلؾ احتكت عمى الحؿ، 

 فعناصر القصة مكجكدة فييا إلى حد ما.

 المطمب الرابع: قصص األمثال.

ىذه الحقبة الزمنية قصص األمثاؿ، كيعتبر أبرز مف كتب في كمف القصص التي عرفت في 
ق( في كتابو المعركؼ ِِْقصص األمثاؿ في ىذه الحقبة الزمنية ىك أبك عبيد ابف سبلـ)

 األمثاؿ.

فمف النماذج عمى ىذا النكع مف القصص ما قاؿ ابف سبلـ: "مف أمثاليـ في ىذا: سكت ألفان 
مف القكؿ ىك السقط الردمء، كالخمؼ مف الناس، كىذا المثؿ كنطؽ خمفان. قاؿ أبك عبيد: كالخمؼ 

 كقكؿ الشاعر:

 زيادتو أك نقصو في التكمـً  ككائف ترل مف صامتو لؾ معجب
كىذا البيت يركل عف األحنؼ بف قيس، كذلؾ أنو كاف يجالس رجؿ يطيؿ الصمت حتى أعجب 

شي عمى شرؼ المسجد؟ فعندىا بو األحنؼ ثـ إٌنو تكمـ فقاؿ لؤلحنؼ: يا أبا بحر أتقدر أف تم
 .(ُ)تمثؿ األحنؼ بيذا البيت. "

 كمف القصص التي ذكرىا أيضان: "مف أمثاليـ في ىذا: عند النكل يكذبؾ الصادؽ.

ككاف المفضؿ يخبر بحديثو أفَّ رجبلن كاف لو عبد لـ يكذب قط، فبايعو رجؿ ليكذبنو، كجعبل 
العبد: دعو يبت عندم الميمة، ففعؿ فأطعمو لحـ  الخطر بينيما أىميما كماليما، فقاؿ الرجؿ لسيد

حكار كسقاه لبنان حميبان في سقاء حازر فمما أصبحكا تحممكا كقالكا لمعبد: الحؽ بأىمؾ، فمما تكارل 
عنيـ نزلكا، فأتى العبد سيده فسألو فقاؿ: أطعمكني لحمان ال غثان كال سمينان كسقكني لبنان ال 

ظعنكا فاستقمكا فساركا بعد أك حمكا " كفي النكل يكذبؾ الصادؽ " محمضان كال حقينان كتركتيـ قد 
 .(ِ)فأرسميا مثبلن كأحرز مكاله ماؿ الذم بايعو كأىمو"

                                                           

 .ٓٓ/ُاألمثاؿ  (ُ)
 .ٔٓ/ُاألمثاؿ  (ِ)
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كالمبلحظ عمى قصص األمثاؿ أنيا تشبو إلى حد بعيد األقصكصة، في أنيا صغيرة جدان، كتعنى 
 بالعبرة أكثر مف الشخصيات.

 .المطمب الخامس: أخبار الزىاد وقصصيم

كمف القصص التي عرفت في ىذه الحقبة الزمنية أيضان قصص الزىد كالزىاد، ككاف مف أبرز مف 
ق( في كتابو الزىد، كقد ذكر فيو جممة كبيرة مف قصص ُِْكتب في ىذا النكع اإلماـ أحمد )

الزىد، كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد؛ بؿ كجدت مجمكعة مف الكتب التي كميا سميت باسـ الزىد 
ق( كالزىد ألسد بف مكسى ِّْق( كالزىد ليناد بف السرم )ِٕٓ، الزىد ألبي داكد)منيا

ق( كالزىد البف أبي عاصـ ُِٖق( كالزىد البف أبي الدنيا )ِٕٕق( كالزىد ألبي حاتـ )ُِِ)
ق(، كلؾ أف تتخيؿ أف ىؤالء العمماء اعتنكا اعتناء كبيران بالزىد في ىذه الحقبة مف الزماف، ِٕٖ)

 ت ردة فعؿ لؤلكضاع السياسية التي يعيشيا الناس.ككأنيا كان

ٍبًد المًَّو: أىفَّ عيمىرى ٍبفى  دى عىٍف عى دَّثىنىا أىبيك دىاكي فمف قصص الزىد ما ذكره أبك داكد في كتابو: "حى
مى  : كى . قىاؿى ٍنًزًلؾى ـى قىاؿى أًلىًبي عيبىٍيدىةى: اٍذىىٍب ًبنىا ًإلىى مى ـى الشَّا طَّاًب، ًحيفى قىًد : اٍلخى ٍنًزًلي؟ قىاؿى ا تىٍصنىعي ًبمى

ـٍ يىرى شىٍيئنا.  ٍنًزلىوي فىمى ؿى مى ، فىدىخى مىيَّ ٍينىٍيؾى عى رى عى ا تيًريدي ًإالَّ أىٍف تىٍعصي : مى : اٍذىىٍب ًبنىا ًإلىٍيًو. قىاؿى فىقىاؿى عيمىري
ٍحفىةن كىأىٍنتى أىمً  شىنِّا كىصى ؟ فىًإنّْي الى أىرىل ًإالَّ ًلبىدنا كى ـى أىبيك عيبىٍيدىةى ًإلىى أىٍيفى مىتىاعيؾى ، أىًعٍندىؾى طىعىاـه؟ فىقىا يره

ري عىيٍ  . فىقىاؿى لىوي أىبيك عيبىٍيدىةي: قىٍد قيٍمتي لىؾى ًإنَّؾى سىتىٍعصي ، فىبىكىى عيمىري ذى ًمٍنيىا كيسىٍيرىاتو ٍكنىةو فىأىخى . جى مىيَّ نىٍيؾى عى
ا ، يىٍكًفيؾى ًمفى الدٍُّنيىا مى ٍؤًمًنيفى ٍيرىؾى يىا أىبىا  يىا أىًميرى اٍلمي ٍتنىا الدٍُّنيىا كيمَّنىا غى يَّرى : غى ، قىاؿى عيمىري ًقيؿى بىمَّغىؾى اٍلمى

 (ُ)عيبىٍيدىةى"

فكتب الزىد تحتكم عددان زاخران مف القصص القصيرة التي تعتني بيذا المكضكع، فقصص الزىد 
الجامعة بيف ىذه تشبو إلى حد بعيد األقصكصة، في قصرىا كاعتنائيا بالفكرة، كىنا الفكرة 

 القصص مكضكع الزىد في الدنيا.

 

 

                                                           

 .ُِٔ/ُالزىد: أبك داكد  (ُ)
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 المطمب السادس: قصص األحداث.

ال شؾ أف األحداث التي حدثت في التاريخ اإلسبلمي عديدة كمديدة؛ لذلؾ كجدت كتب اعتنت 
بتكثيؽ األحداث سكاء في الفتكحات أك الغزكات أك حتى الفتف الداخمية، كمف الكتب التي اعتنت 

صمى ا –ق( كقد سطر ىذا الكتاب الفترة التي تمت مكت النبي َِٕبذلؾ كتاب الردة لمكاقدم )
كارتداد العرب، ككيؼ تعامؿ معو الصديؽ، ككذلؾ أخبار الفتكحات، كقد جممة مف  -يو كسمـعم

ق( كفتكح مصر كالمغرب ِٕٗالكتب منيا: فتكح الشاـ لمكاقدم أيضان كفتكح البمداف لمباذرم )
 ق(ِٕٓألبي قاسـ المصرم)

 المطمب السابع: قصص المناظرات.

، ككاف لمتفاعؿ مع الحضارات األخرل كالثقافات نتيجة اشتيرت المناظرات في ىذه الحقبة الزمنية
في زيادة الحركة الفكرية كالثقافية، فقد انتشرت الترجمة لكتب الفبلسفة، كظيرت قضايا فكرية لـ 
تكف مكجكدة سابقان، كقضية خمؽ القرآف،  ككذلؾ انتشار المذاىب الفقيية كأتباعيا، كأشير 

نة خمؽ القرآف، كسبب المحنة التي كقعت بأحمد بف القصص ما حصؿ مع اإلماـ أحمد في فت
حنبؿ ىك أف الخميفة المأمكف دعا الفقياء كالمحدثيف أف يقكلكا  بخمؽ القرآف، كما يقكؿ المعتزلة 
الذيف اختار منيـ كزراءه كصفكتو، كلكف أحمد بف حنبؿ لـ يكافؽ المأمكف في رأيو، كلـ ينطؽ 

كبلـ ا، كقد أدل ذلؾ إلى نزكؿ األذل الشديد بو، كالذم بمثؿ مقالتو بؿ كاف يقكؿ إف القرآف 
ابتدأ في عصر المأمكف ثـ تكالى في عصر المعتصـ كالكاثؽ بكصية مف المأمكف كاتباعان 
لمسمكو. كاستمر حبسو ثمانية كعشريف شيران، كبعد مكت المأمكف استمرت المناظرات في عيد 

الكاثؽ الخبلفة أعاد المحنة عمى أحمد مرة أخرل؛  المعتصـ كالتعذيب بأحمد بف حنبؿ كبعد تكلي
 .(ُ)لكف لما تكلى المتككؿ الخبلفة بعده أنيى ىذه المحنة

كيعتبر ىذا الحدث مف أشير القصص التي تناقمتيا األجياؿ جيبلن بعد جيؿ، كىك ما ميز اإلماـ 
شير المناظرات في أحمد كثيران، كقد تمقى العمماء محنتو كمناظراتو بالسرد دائمان، فيي مف أ

 التاريخ اإلسبلمي.

                                                           

 .ْٔأحمد بف حنبؿ: محمد أبك زىرة  (ُ)
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 المطمب الثامن: قصص البمدان.

كقد عرؼ في ىذه الحقبة مف الزماف تكثيؽ قصص الببلد، كما جرل فييا مف أحداث، كمف مر 
ق( كقد ِِٔفييا مف شخصيات، كمف الكتب التي اعتنت بذلؾ كتاب تاريخ المدينة البف شبة )

 خ المدينة كما جرل فييا مف أحداث.احتكل ىذا الكتاب عمى تفاصيؿ تاري

كىذا الكتاب يشبو إلى حد بعيد الركايات المطكلة، كال يحتكم شخصيات مركزية؛ بؿ األمر يدكر 
 حكؿ السرد لقصص المكاف.

 الخاتمة:

 أواًل: النتائج.

األكضاع السياسية في القرف الثالث اليجرم أثر في ظيكر مظاىر مف السرد  -ُ
 القصصي.

العممية مف تطكر حركة الترجمة كنشاط الحراؾ العقائدم كتدكيف السنة كغيرىا األكضاع  -ِ
 أثر في كجكد مظاىر مف السرد القصصي.

ظير القرف الثالث اليجرم مظاىر جديدة لمقصص القرآني كىي قصص المفسريف  -ّ
 لؤلحداث التي لـ يكف مصرحان بيا في القرآف لمتفسير مف خبلؿ المأثكر كاإلسرائيميات.

في ىذه الحقبة الزمنية السير كشكؿ مف القصص سكاء بالقصص النبكية أـ بالسير  كجد -ْ
 الغيرية كالتراجـ.

 برز القصص الشعرم بشكؿ كاضح عند أبي تماـ كالبحترم كغيرىما مف الشعراء. -ٓ

 تشبو قصص األمثاؿ كقصص الزىد األقصكصة في األدب المعاصر. -ٔ

 رات كقصص األحداث.مف المظاىر لمقصص في ىذه الحقبة قصص المناظ -ٕ

 تشبو قصص البمداف الركايات المطكلة التي ال تحتكم شخصيات مركزية. -ٖ
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 ثانيًا: التوصيات.

التكسع في التطبيؽ عمى مظاىر السرد القصصي في كؿ شكؿ مف أشكاؿ السرد  -ُ
 القصصي في القرف الثالث.

 .باإلسرائمياتاستخراج مظاىر السرد القصصي في كتب التفسير كخاصة تأثرىا  -ِ
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 سالسادالفصل 

 الرابعالسرد القصصي في القرن اليجري 
  

 
 

 الباحث
 يوسف حميد
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 السرد القصصي في القرن الرابع اليجري
 يوسف محمود حسن حميد

 

ربما ال يكجد أدب آخر مرتبط بشكؿ كثيؽ بتاريخ شعبو مثؿ االدب العربي، ك رتابة الحياة 
ك الفتكحات العربية،  الترؼ اإلمبراطكرم لمعباسييف ، التفاعؿ   البدكية، ك ظيكر اإلسبلـ

 كالتبلقح مع الحضارات األخرل ، فترة الرككد الثقافي،

ك ردكد الفعؿ كاإللياـ بسبب المكاجية االستعمارية، كؿ ىده العكامؿ تنعكس جميعيا عمى األدب 
 العربي،الذم يتكازل صعكده كىبكطو مع حظكظ العرب أنفسيـ.

دب العربي ىك: كىك تراث األمة العربية كاممة مف االدب كاالخبلؽ كتفافة ك شعر كنثر ك قد فاأل
 سجؿ عبر كتابات عديدة كمؤلفات.

 . ككما نعمـ أف لؤلدب قسماف : الشعر كلو فركع عديدة كالنثر كلو فركع عديدة أيضان...

العربي كىك الفف القصصي ما ييمني كحسب ما أنا مكمؼ بو سأىتـ بنكع محدد مف أنكاع األدب 
كفي عصر محدد أيضا أال كىك العصر الرابع اليجرم كما أف الفف الذم سأتحدث عنو زاخر 
كمميء كلـ يتكقؼ األدباء العرب عف الكتابة فيو حتى ىذه المحظة مف كاقع حياتيـ أك حكاياتيـ 

 المنقكلة ..

اليجرم في التقكيـ اإلسبلمي كسأتخصص بالبحث في العصر المعني بو أال كىك العصر الرابع 
 لمميبلد. ََُُإلى  ُّٗأك التقكيـ اليجرم ىك القرف الذم يطابؽ ما بيف السنكات مف 

كسنتحدث عف الثركات النثرية السردية المكضكع في ىذا القرف كسأسعى في بحثي بياف أىـ 
أسماء عديدة ليذه األصناؼ الكاردة في مجاؿ كأشير التأليفات السردية في ذلؾ الكقت ..مع بياف 

 األلكاف الفنية القصصية ، كأىـ ما تعالجو ...

  : أىمية البحث 

تعد القصة مف أبرز الفنكف النثرية كأكسعيا انتشارا في تراث العرب األدبي؛ فقد عرفكا 
ىذا الفف، كأغرمكا بو منذ العصر الجاىمي، ككصمت إلينا بعض قصصيـ الشفكية 
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كغيره مف قدماء األخبارييف كالركاة كالمؤلفيف، كما المركية عف طريؽ عبيد بف شرية 
اشتمؿ القرآف الكريـ عمى عدد كثير مف القصص التي كاف ليا أثر كبير في نشأة طبقة 
القصاص كالمذكريف، قبؿ أف يشرع العرب في ترجمة تراث كاسع جدا مف القصص 

المكلدة منذ اليندم كالركمي كالفارسي التي كاف ليا ظاىر األثر في تطكر القصص 
مطمع العصر العباسي، كبرع في تأليفيا عدد غير قميؿ مف كبار أدباء ذلؾ العصر 
ككتابو الذيف خمفكا لنا تراثا ضخما في ميداف الفف القصصي قبؿ أف تظير المقامات في 
أكاخر القرف الرابع اليجرم، كما عمينا في ىذا البحث ىك إظيار أنكاع ىذا النكع األدبي 

 صر.في ىذا الع
 : مشكمة البحث 

 .في العصر أك القرف الرابع اليجرمتتمثؿ مشكمة البحث في إظيار الفف القصصي كأنكاعو 
  : أىداؼ البحث 

 التعريؼ بالسرد القصصي  -     

 ذكر نبذة عامة عف ألكاف السرد القصصي  -
 ذكر نبذة عف مبلمح السرد القصصي  -
 التمثيؿ ألنكاع السرد القصصي القديـ  -
 ذكر نكع جديد في الفف القصصي أال كىك المقامة  -
  الدراسات السابقة في مجاؿ بحثي-
 الدراسات السابقة : •

 أكالن: 
 "الكتاب: الفف القصصي في النثر العربي حتى مطمع القرف الخامس اليجرم...

 تأليؼ: د. راكاف الصفدم
 َُُِالناشر: الييئة العامة السكرية لمكتاب دمشؽ 

 صفحة" ََْالصفحات: 
يقسـ المؤلؼ د. راكاف الصفدم، أبحاث كتابو الى إلى أبكاب ثبلثة، ففي الباب األكؿ 
)الفف القصصي مف الشفكية إلى الكتابة(، يسمط الضكء ضمف فصمو االكؿ، عمى 
)القصة الشفكية مف الجاىمية حتى عصر التدكيف (، اذ يبحث فيو الظاىرة الشفكية في 

 الجاىمية.القص، كأنكاع القصص في 
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كفي اإلسبلـ كأثر القرآف الكريـ كالسيرة النبكية في تأصيؿ ظاىرة القص، لنصؿ إلى 
سمات عامة لمقصة الشفكية. كأما في الفصؿ الثاني )القصة الكتابية حتى القرف الثالث 
اليجرم ( فقد رصد الصفدم، حركة التدكيف كاستقرار النص الشفكم كحركة الترجمة 

 القصص المدكنة في ىذه المرحمة .كالتأليؼ كأنكاع 
 

)الفف القصصي في العصر العباسي كاألندلسي حتى مطمع القرف الخامس لميجرة( ىك 
عنكاف الباب الثاني في الكتاب، حيث قسمو المؤلؼ الى فصميف، ففي )المؤثرات الخارجية 

ددت في القصة ( يبحث المؤثرات الخارجية في السرد العباسي ، مف أكضاع سياسية تر 
أصداؤىا في القصة العباسية كظكاىر اجتماعية كثقافية أسيمت، ال في القصة العباسية 

 ُفحسب، بؿ في خمؽ بعض عناصرىا كتطكيرىا .
 ثانيان:

"النزعة القصصية في األدب العربي حتى القرف الرابع اليجرم ) دراسة في النشأة كالتطكر 
 ..شيخ مكسى، محمد خير -كالمكقؼ النقدم مف القص (

تعد القصة مف أبرز الفنكف النثرية كأكسعيا انتشارا في تراث العرب األدبي؛ فقد عرفكا ىذا 
الفف، كأغرمكا بو منذ العصر الجاىمي، ككصمت إلينا بعض قصصيـ الشفكية المركية عف 

كالركاة كالمؤلفيف، كما اشتمؿ القرآف الكريـ  طريؽ عبيد بف شرية كغيره مف قدماء األخبارييف
عمى عدد كثير مف القصص التي كاف ليا أثر كبير في نشأة طبقة القصاص كالمذكريف، 
قبؿ أف يشرع العرب في ترجمة تراث كاسع جدا مف القصص اليندم كالركمي كالفارسي التي 

عباسي، كبرع في كاف ليا ظاىر األثر في تطكر القصص المكلدة منذ مطمع العصر ال
تأليفيا عدد غير قميؿ مف كبار أدباء ذلؾ العصر ككتابو الذيف خمفكا لنا تراثا ضخما في 
ميداف الفف القصصي قبؿ أف تظير المقامات في أكاخر القرف الرابع اليجرم، كتصبح الفف 
القصصي األثير لدل كثير مف الكتاب كالمؤلفيف منذ ذلؾ الحيف. كلـ يكف النقد العربي 
القديـ بمنأل عف ىذا الفف أك بمعزؿ عف مقاربتو؛ إذ كاف لكثير مف النقاد كالمؤلفيف آراء 
نافذة كدقيقة في أصكلو كقكاعده ككظيفتو كأساليبو، كعمى رأسيـ كتاب ىذه القصص أنفسيـ 
كما تدؿ عمى ذلؾ مقدمات مؤلفاتيـ القصصية خاصة، كآراؤىـ النقدية المبثكثة في ثنايا 

ل، كآراء غيرىـ مف النقاد الذيف أكلكا ىذا الفف القصصي كأربابو قسطا مف كتبيـ األخر 

                                                           

 *مصدر: )مكقع البياف( ُ



121 

 

اىتماميـ النقدم كعنايتيـ، كحاكؿ ىذا البحث رصد ىذه اآلراء النقدية خاصة في أثناء تتبعو 
التجاىات القصة العربية القديمة حتى أكاخر القرف الرابع اليجرم. كقد تناكؿ البحث ىذه 

ة القصة العربية القديمة كتطكرىا، منذ أف كانت قصة شفكية مركية الجكانب المتصمة بنشأ
عف أىؿ الجاىمية، إلى أف أصبحت قصة مدكنة كفنية اختص بيا أك شارؾ في تأليفيا عدد 
بداء الرأم فييا  كبير جدا مف الكتاب كالمؤلفيف في العصر العباسي. كما شارؾ في نقدىا كا 

 اء الذيف أكلينا آراءىـ النقدية في الفف القصصي قسطاعدد غير قميؿ مف النقاد العرب القدم
 (.ُ)كافرا مف االىتماـ في ىذا البحث

 : المبحث األكؿ 

 نبذة عف السرد القصصي تعريفو كأشكالو:
 *المتطمب األكؿ: تعريؼ السرد القصصي :

السرد القصصي يقـك بنقؿ التجربة نقدية كالتي ال تتشابو في الثقافة النقدية العربية كىك الذم 
يعتمد عمى المنيج البنيكم الذم يعيد المشاىدة في طبيعة عمؿ تحميؿ األعماؿ األدبية 
القائمة عمى معطيات عممية ، كمعتمد عمى مادتو ك أدكاتو المتاحة مما يعطي مف دراسات 

ألسنية جديدة ، فيك تتبع يمحؽ بالنقدية العربية ، ك ما أتمتو التجارب األدبية ، بعد لغكية ك 
السير بإتجاه التحميؿ الداخمي مف خبلؿ دراسة النصكص السرد ية ، ككيفية أف معظـ 
الدراسات التي كضعت المقاربة البنائية كأحتكت عمى مقدمات ، كمداخؿ التي تظير مدل 

جيكد المتابعة بالغرب كما يخص في كصؼ النظرية التي التي يقـك الفائدة النقدية مف ال
عمييا لمسرد بدالئؿ منيجية ، اذ تحتاج األلزامية العممية ، كفيـ ىذه النظرية مف خبلؿ 

 البحث عف تجمياتيا في األعماؿ النقدية العربية.
كالقراءة مف ىذا  ف السرد داخؿ المغة العربية ىك السير كفؽ سيرة كاحدة كأما السرد الحديثإ

المنطمؽ ، ثـ أضحى السرد مكجكد في األعماؿ القصصية عمى عكس ما في الجكار ، ثـ لـ 
يكضح أف يستحدث معنى السرد فأضحى مترابط مف الكبلـ ، ك لكف في شكؿ حكي كلقد 
استحدث ىذا المعنى ، كالذم يدؿ ىذا النكع ألقرب األجناس األدبية لتكضح ىذه التقنية 

مع التغيير في النظرة بكتابتيا في التعامؿ مع المغة العربية ، ككقت الحدث ، المختصة 
كمكاف الحكي ، فاف كانت السردية بمعناىا التقميدم ادؿ عمى كظيفة يقـك بيا السارد ك 
كيعمؿ بيا بحسب األنظمة المغكية ، كرمزية فإنيا قد سارت بحسب مفيكما كبير كمعيار 

 ِركد لو ، كبالشخصيات التي تقكـ بالسرد.مرتبط بعالقة السارد بالمس

                                                           

 النزعة القصصية في األدب العربي حتى القرف الرابع اليجرم -شيخ مكسى، محمد خير ُ
 أساليب السرد في القصة ِ
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 *المتطمب الثاني: نبذة عف أشكاؿ السرد القصصي في القرف الرابع اليجرم:

"قسـ مكسى سميماف القصص العربي الصميـ إلى خمسة أقساـ ىي: القصص األخبارم، 
كالقصص البطكلي، كالقصص الديني، كالقصص المغكم )المقامات(، كالقصص الفمسفي(. 

 نأخذ عمى ىذا التقسيـ إال مصطمح )األخبارم( الذم نفضؿ أف نستبدؿ بو مصطمح كال
)الكاقعي(، أما القصص البطكلي فيندرج تحت مسمى )القصة الشعبية( أك )السيرة الشعبية(، 

 ُكىي فف ازدىر في القركف البلحقة لممرحمة التي نحف في صددىا".
 :المبحث الثاني 

  القرف الرابع اليجرم ..أىـ ألكاف السرد القصصي في 

كبحسب أشكاؿ الفف القصصي التي ذكرناىا في المبحث األكؿ كبحسب تقسيمات الدكتكر 
 ركاف الصفدم في كتابو الفف القصصي نبدأ بالترتيب فنبدأ.. 

*المتطمب األكؿ في ىذا المبحث أك الشكؿ األكؿ مف أشكاؿ الفف القصصي في القرف الرابع 
 اليجرم أال كىك :

 ة الدينية كالتاريخية :القص
تعكد أصكؿ القصص الديني إلى مركيات ابف عباس ككىب بف منبو ككعب األخبار كابف إسحؽ 
صاحب السيرة، التي أخذت تنمي مع الزمف، كتداخميا أىكاء كأساطير، ليخرج بذلؾ القصص 

عكس اتجاىان عف النطاؽ الديني المحض، فمـ يعد ي -كما تقكؿ الدكتكرة كديعة طو نجـ  -الديني 
 ِدينيان كاحدان بؿ يعكس اتجاىات المذاىب المختمفة"

 ّكتشير الدكتكرة نجـ إلى اختبلط بعض ىذا النكع مف القصص باألساطير الفارسية. 
*كمف أبرز الكتب في ىذه المرحمة التي تناكلت القصص الدينية المتعمقة الخمؽ كاألنبياء كتاب 

لممكؾ"، كتأتي أىميتو مف أنو كاف أشبو بالشاىد عمى حركة ىػ" "تاريخ الرسؿ كا َُّالطبرم "ت 
القصة الدينية، فيك ينقؿ بأسانيده جيكد اآلخريف، حتى كاد أف يغدك تكثيقان لمقصة الدينية عند 
مف سبقو أكثر منو تأليفان شخصيان، كلـ يكف الطبرم بدعان في ذلؾ فيذا ديدف المؤلفيف في زمانو، 

مف سبقيـ كمركياتيـ، كقد يتصرؼ المؤلفكف في مركيات غيرىـ أك  يتكئكف دائمان عمى أخبار
ينقمكنيا بالمعنى، غير أننا ال نعتقد أف الطبرم فعؿ ذلؾ، ألنو كىك الديف الزميت كاف يتكرع مف 

                                                           

 .ُُْد.ركاف الصفدم الفف القصصي حتى مطمع القرف الخامس اليجرم ..ص ُ ُ
 
 .ُّالقصص كالقصاص في األدب االسبلمي ص ِ
 ُُٓنفسو ص  ّ
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إقحاـ نفسو في مكضكع خطير كقصص األنبياء، كلذلؾ نجده يعيد التنبيو عمى أنو إنما ينقؿ 
ما يكف في كتابي ىذا مف خبر ذكرناه عف بعض الماضيف مما ركايات اآلخريف، فيقكؿ: "ف

يستنكره قارئو، أك يستشنعو سامعو، مف أجؿ أنو لـ يعرؼ لو كجيان ؛ الصحة، كال معني في 
نما أتى مف قبؿ ناقميو إلينا، كأنا إنما أدينا ذلؾ  الحقيقة، فميعمـ أنو لـ يؤت في ذلؾ مف قبمنا، كا 

 .ُعمى نحك ما أدم إلينا" 

 القصة الكاقعية:

تشمؿ القصة الكاقعية مكضكعات الحياة المتنكعة، كالصراعات كالقضايا االجتماعية كالعاطفية 
كالثقافية كالسياسية، كتدكر أحداثيا في كاقع حقيقي أك متخيؿ شبيو بالكاقع المعيش، كأبطاليا 

األدب العربي  شخصيات تتحرؾ كفؽ منطؽ الحياة الكاقعية. ككانت سمة الكاقعية أبرز سمات
بمختمؼ فنكنو منذ العصر الجاىمي، حتى لقد عدت مثمبة فيو، فالقصيدة الجاىمية كانت انعكاسان 
لحياة الصحراء، كنقائض جرير كالفرزدؽ كاألخطؿ كانت صكرة لمصراعات القبمية في المجتمع، 

رؽ في الطبيعة كالشعر األمكم كاف صكرة لمصراعات السياسية كالمذىبية، كالشعر األندلسي الغا
عكس البيئة األندلسية الجميمة، كشعر أبي نكاس كأضرابو كاف صدل لمحياة المدنية الجديدة. أما 
القص فيك مغمكس أكثر في الحياة، ألنو يتناكؿ حياة الناس بصكرة مباشرة، كيتناكؿ مكضكعات 

 ِكتخضع لقكانيف الكاقع كمتطمباتو. مرتبطة بزماف كمكاف محدديف،

قصة الكاقعية أعبلـ كبار، سالت أقبلميـ بأنمكذجات مختمفة مف القصص، كقدمت كبرز في ال
صكرا فييا الكثير مف الصدؽ الفني كحرارة الحياة، فبل بأس مف الكقكؼ عند أىـ كتاب القصة 

 ّالكاقعية.
 

 ابف الداية:
ىػ كقيؿ قبؿ َّْىػ كتكفي سنة ِِٔكلد بعد سنة  ْىك أحمد بف يكسؼ المعركؼ بابف الداية

ذلؾ، كقيؿ بعد ذلؾ. كانت أـ أبيو يكسؼ بف إبراىيـ داية إلبراىيـ بف الميدم فنسب إلييا. انتقؿ 

                                                           

 .ُّصُتاريخ الرسؿ كالممكؾ ج ُ
 .ٖٓىيغؿ .الفف الركمانسي، دار الطباعة،بيركت ص ِ
 ُِّد.ركاف الصفدم الفف القصصي حتى مطمع القرف الخامس اليجرم ص ّ
 ُْٓص  ٓمعجـ األدباء ج  ْ
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ىػ، ككاف أديبان كاتبان لو كتاباف ِِٔأبكه بعد كفاة إبراىيـ بف الميدم إلى دمشؽ ثـ إلى مصر عاـ 
 ُطباءفي أخبار ابف الميدم كأخبار األ

غير أف أشير كتبو كتاب "المكافأة كحسف العقبي"، كيسميو حاجي خميفة "كتاب العقبي" كيسميو 
الباباني كذلؾ كيذكر كتاب المكافأة مستقبل كأغمب الظف أف كمييما نظر إلى أجزاء الكتاب عمى 

نمكذج أنيا كتب مستقمة. كتدؿ حقكؿ كتبو المعرفية عمى سعة عممو كمكسكعية فكره، فيك إذا أ
 لممثقؼ األديب كالعالـ في عصره. 

ككتاب "المكافأة صكرة ناصعة عما كصمت اليو القصة الكاقعية في القرف الرابع، لما يتميز بو مف 
قدرة عمى تصكير الحياة االجتماعية كالسياسية في عصره، كبساطة شديدة محببة، باإلضافة إلى 

فيك يستخدـ تعبيرات كمفردات عامية نكية شعبية كاضحة عمى مستكل الشخصيات كالمغة، 
و "النثر الفني في القرف مصرية كثيرة أشار إلييا زكي مبارؾ في دراستو القيمة عنو في كتاب

 .الرابع

يصكر حياة المصرييف  -كما يقكؿ د. محمد رجب النجار  –جعمت منو مصدران أدبيان نادران 
كخمؿ اقتصادم إباف حكـ الدكلة  كتقاليدىـ، كما يعانكنو مف قير سياسي كاضطياد عسكرم

الطكلكنية(. كمما ال شؾ فيو أف كظيفة أحمد بف يكسؼ في دكاكيف الدكلة أتاحت لو االتصاؿ 
بقضايا الشعب كمشكبلتو كمعرفة دقائؽ حياتو، باإلضافة إلى اشتغالو بالزراعة كالتجارة، فقد 

 يمة.غطى الكتاب جميع فئات الشعب تقريبان، كؿ ذلؾ بمغة بسيطة كجم

قسـ أحمد بف يكسؼ كتابو إلى ثبلثة أقساـ: قسـ يحتكم عمى إحدل كثبلثيف قصة قصيرة حكؿ 
مكافأة الجميؿ بالجميؿ، كقسـ ثاف يضـ إحدل كعشريف قصة في مكافأة القبيح بالقبيح، كقسـ 
ثالث في تسع عشرة قصة في حسف العقبي. كقصص الكتاب جميعا تتسـ بقصرىا كتكثيفيا، 

 مسةالقريبة مف ركح الشعب كنبض الحياة.كبمغتيا الس

كال يخفى ما في الكتاب مف رسالة اجتماعية إصبلحية، تقكـ عمى الترغيب في فعؿ الخير 
كالتحذير مف فعؿ الشر كعكاقبو، كبث ركح األمؿ كالتفاؤؿ في مكاجية األزمات، باإلضافة إلى 

البشرية في مكاجيتيا ظركؼ اىتمامو بمكضكع التربية كالسمكؾ االجتماعي كتحكالت النفس 
                                                           

 ُٔص  ٓالبغدادم ىدية العارفيف ج ُ
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الحياة، كىك ما يجعؿ الكتاب كنا قصصيان نقديان إصبلحيان، كرسالة اجتماعية مف مؤلؼ كاسع 
 ُالعمـ نبيؿ الغاية كالطمكح.

 المقامة:

فف المقامة فف عباسي يمثؿ خبلصة تطكر الكتابة النثرية الفنية في القرف الرابع اليجرم، فيك 
النثر العربي في مكاجية الشعر، بعد أف ارتفع شأف الكتابة في المجتمع  يمثؿ المكانة التي بمغيا

العباسي، كقد ال نبالغ إف قمنا إف المقامة كانت المنافس الحقيقي لمشعر العربي مف حيث قدرتيا 
عمى الجمع بيف اآلليتيف الكتابية كالشفكية، لتبدك كأنيا المحطة الفنية التي استراح عندىا اإلبداع 

 العربي بعد تطكرات كثيرة أصابت المجتمع كالثقافة كالمغة. الفني 

كالمقامة فف يختصر مرحمة مف الثقافة العربية بسمات ضعفيا كقكتيا، كىي محطة ميمة أخرل 
 مف محطات السخرية التي طبعت ىذا العصر .

 بديع الزماف كنشأة فف المقامة:

مذاني، كلعؿ ىذا المقب جاء متأخران، كقد ىك أبك الفضؿ أحمد بف الحسيف، لقب ببديع الزماف الي
رأل د. عبد الرحمف ياغي أف أكؿ مف لقبو بيذا المقب الثعالبي في )يتيمة الدىر(، قد تككف 

 السجعة دفعت بو إلى ذلؾ في قكلو: 

  ۔ ِ"ىك بديع الزماف كمعجزة ىمداف"

تقؿ إلى جرجاف كلد كنشأ بيمذاف شمالي ببلد فارس، كدرس عمى أبي الحسيف ابف فارس، كان
كأقاـ بيا مدة متصبلن بأبي سعد محمد بف منصكر ، ثـ انتقؿ إلى نيسابكر سنة اثنتيف كثمانيف 
كثبلثمئة حيث أممى فييا مقاماتو، كقد استعر بينو كبيف أبي بكر الخكارزمي صراع كمساجبلت 

 ّإلى أف مات الخكارزمي.

                                                           

 ُِٗالصفدم الفف القصصي حتى مطمع القرف الخامس اليجرم ص د.ركاف ُ
 َٔرأم في المقامات ص ِ
. كفيات األعياف، َِِك  ُُٔ، ص ۲معجـ األدباء، ج (. ۱۰۳ - ِٔٓ)الباب الخامس: ص  ْ( يتيمة الدىر، ج  ّ
صكتو في الميؿ فنبش عنو  ، قيؿ إنو مات مسمكما، كقيؿ إنو أصيب بغيبكبة قدفف ظنا أنو مات ثـ أفاؽ في قبره كسمع۳ج

 فكجد ميتا مف ىكؿ القبر كقد أمسؾ لحيتو بيده!
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 تعريؼ المقامة:

ص القصيرة التي يكدعيا الكاتب ما يشاء مف فكرة أدبية، يعرؼ زكي مبارؾ المقامة بأنيا القص 
، كىك تعريؼ عاـ ينطبؽ ُأك فمسفية، أك خطرة كجدانية، أك لمحة مف لمحات الدعابة كالمجكف 

 عمى جميع القصص القصيرة، كال يظير خصكصية المقامة. في حيف يعرؼ 

كة التمثيمية، كفييا تدكر د. شكقي ضيؼ المقامات بأنيا نكع مف القصص القصيرة تحفؿ بالحر 
 -، كىك تعريؼ عمى أىميتو  ِمحاكرة بيف أحدىما عيسى بف ىشاـ كاآلخر أبا الفتح اإلسكندرم

نما يركز عمى الجانب الحكارم فييا.  ال يمـ بجميع عناصر المقامة، كا 

عتمد عمى حادث طريؼ، كأسمكب أما د. جميؿ سمطاف فيعرؼ المقامة بأنيا قصة صغيرة ت
كيرل أنيا نمط جديد في األدب العربي، كبناء جميؿ يقكـ عمى دعامتيف أصيمتيف . ّمنمؽ

أكالىما: حادث كاقع أك مخترع، كالثانية: أسمكب مزيف مصقكؿ لو خصائصو المعركفة التي 
، كىك تعريؼ يجمع بيف الشكؿ كالمضمكف، كيكاد يفي بالغرض، غير  ْانتيى إلييا تطكر الكتابة
 المقامة تحديدا دقيقا .أنو ال يحدد خصكصية 

 تسميتيا:
يجمؿ د. عبد الممؾ مرتاض تطكر مصطمح المقامة بأف لفظ )مقامة(اشتؽ مف )قاـ(، كىك اسـ 

مف كممة أك خطبة، ثـ  -أم المجمس  -مكاف، ثـ تكسع فيو عمى كؿ ما يقاؿ في ىذه المقامة 
حيانا عمى أقصكصة تطكر مدلكؿ ىذا المفظ حتى صار مصطمحان خاصان يطمؽ عمى حكاية، كأ

، فقد استخدـ لفظ المقامة في ٓليا أبطاؿ معينكف، كخصائص أدبية ثابتة، كمقكمات فنية معركفة
الشعر العربي بمعنى المجمس أك مكضع يقاـ فيو، أك الجماعة مف الناس يجتمعكف في مجمس أك 

لمفظ عند . أما في النثر العربي فقد استعمؿ أمكقؼ لمفصؿ في خصكمة أك حض عمى الخير
الجاحظ بالمفيكـ السابؽ، ككاف ابف قتيبة مف أكائؿ الكتاب الذيف أطمقكا عمى األحاديث الكعظية 
التي يقكـ بيا خطباء أماـ خمفاء أك أمراء لفظ )مقامات(، كقد أفرد فصبلن ؛ "عيكف األخبار" 

                                                           

 .ِِْ، ص ُبارؾ )زكي(، النثر الفني في القرف الرابع، ج  ُ
 .ِْٔالفف كمذاىبو في النثر العربي، ص  ِ
 َِفف القصة كالمقامة، ص ّ
 ۲۰. ۱۳نفسو، ص  ْ
 .۳۲فف المقامات في األدب العربي، ص  ٓ
 .۳۱نفسو، ص  ٔ
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، ُب "العقد الفريد"بعنكاف "مقامات العباد عند الخمفاء كالممكؾ"، ككذلؾ فعؿ ابف عبد ربو في كتا
إذ كاف بعض الزىاد يفدكف عمى الممكؾ كيعظكنيـ بخطبة مؤثرة، كما كاف يفعؿ عمرك بف عبيد 
مع المنصكر. أما عند المسعكدم فيدك معناىا حكؿ المكعظة كالخطبة، كال يتطكر مفيكـ المقامة 

 .ِعند القالي
 نشأة فف المقامات:

فنكف الكبلـ؟ بالتأكيد ال، فبل يمكف لفف أف يكلد ببل  ىؿ نشأ فف المقامة منقطعان عما قبمو مف
جذكر، كلكف ىذه الجذكر ال تعني أبدأ أنيا الثمرة ذاتيا، كلذلؾ ال نتفؽ مع رأم محسف يكسؼ 
في أنو "مف غير المعقكؿ أف يفرض فف المقامة جدارتو بكتابي اليمذاني كالحريرم فقط، فميا 

مثؿ القكؿ إف الميميؿ أكؿ مف نظـ الشعر، كالصحيح ، كيرل ذلؾ ّدكف شؾ أساس فيما سبقيا"
أف شعرا كثيرا مفقكدا قيؿ ككجد قبمو، ألف فف المقامة كاف في عصر التدكيف ال المرحمة الشفكية، 
فبل يمكف أف يغفؿ التدكيف أمران ميمان كيذا، فبل سبيؿ لممقارنة بيف الحاليف. حاكؿ الباحثكف أف 

بدافع الفضكؿ العممي، كلكف لـ يمبثكا أف انساقكا كراء إغراءات يجدكا أصكال كثيرة لممقامات، 
البحث، فخمطكا أحيانان بيف الجذكر كالثمرة، كمنذ القديـ كاف األدباء مشغكليف بفكرة )األكلكية(، 
إلى حد تأليؼ كتب في ىذا الشأف، كأغركا بمعرفة أكؿ مف كقؼ عمى األطبلؿ كأكؿ مف شبب 

ذلؾ مف أمكر بدت غالبان أشبو بالضرب بالرمؿ أكثر منيا بحثان  كأكؿ مف قاؿ كذا، إلى غير
عمميان أك تقصيان تاريخيان. مف ىنا يجب عمينا الحذر حيف ندرس نشأة فف المقامات، فبل نخمط بيف 

 المؤثرات التي استمد منيا عناصره كبيف تاريخية النشأة الفنية.
بتكر فف المقامات، كأكؿ مف أشار إلى ىػ( م۱۲۳يكاد الباحثكف يجمعكف عمى أف ابف دريد )ت

ذلؾ الحصرم في )زىر اآلداب( حيف قاؿ: "كلما رأل أبا بكر محمد بف الحسف ابف دريد األزدم 
أغرب بأربعيف حديثا، كذكر أنو استنبطيا مف ينابيع صدره، كاستنخبيا مف معادف فكره، كأبداىا 

رض أعجمية، كألفاظ خكشية، فجاء أكثر لؤلبصار كالبصائر، كأىداىا لؤلفكار كالضمائر، في معا
ما أظير تنبك عف قبكلو الطباغ، كال ترفع لو حجبيا األسماع، كتكسع فييا؛ إذ صرؼ ألفاظيا 
كمعانييا، في كجكه مختمفة، كضركب متصرفة، عارضيا ألربعمئة مقامة في الكنية، تذكب ظرقا، 

طؼ مساجمتيا، ككقؼ مناقمتيا، بيف كتقطر حسنا، ال مناسبة بيف المقامتيف لفظا كال معنى، كع
رجميف سمى أحدىما عيسى بف ىشاـ كاآلخر أبا الفتح اإلسكندرم، كجعميما يتيادياف الذر، 

                                                           

 .ُْٔ- ُٖٓ، ص ۱. العقد الفريد، جّّْ - ۱۱۱، ص ۲عيكف األخبار، ج  ُ
 ۲۲- ۳۱فف المقامات في األدب العربي، ص  ِ
 .۳۱۱ٗ، دار المنارة، البلذقية: ُالظكاىر القصصية عند العرب، ط  ّ
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كيتنافثاف السحر، في معاف تضحؾ الحزيف، كتحرؾ الرصيف، يتطمع منيا كؿ طريفة، كيكقؼ 
  .ُية"منيا عمى كؿ لطيفة، كربما أفرد أحدىما بالحكاية، كخص أحدىما بالركا

 أىداؼ المقامة:
رأل بعضيـ أف اليمذائي كضع مقاماتو ليدؼ تعميمي، تعميـ الناشئة المغة كتمريف نفسو عمى 

، كرأل بعضيـ اآلخر أف غرض أصحاب ىذا الفف تبياف مقدرتيـ المغكية قبؿ ِالكتابة كاإلنشاء
عد لفف المقامة ال . غير أف ىناؾ مف رأل أىدافان أبّأم شيء آخر، كىك ما جعمو قصصان باىتا

يقتصر عمى ىذه الزاكية الضيقة مف الرؤية، فقد رأل د. جميؿ سمطاف أف الغايات االجتماعية 
كاألدبية كانت أجؿ ما رمى إليو البديع في مقاماتو، فيك باإلضافة إلى المشكبلت اإلنسانية التي 

قافة عامة كاطبلع في يعالجيا، ييدؼ أيضان إلى مقاصد أدبية تتمثؿ في: إظيار ما يمكف مف ث
التاريخ كاألدب كالمغة، االنتفاع بممكتو في التيكـ كاإلضحاؾ كالنقد الخمقي، تقريره لبعض األحكاـ 

ف كاف يعمي مف شأف الكدية  ْكاآلراء في النقد كالتقكيـ الفكرم لى ذلؾ أيضان الممؾ مرتاض، كا  كا 
 .ٓة، كما يقكؿفيي الفكرة الرئيسية التي تقـك عمييا جميع مكاضيع المقام

رأينا كيؼ شغؿ الشكؿ الفني لممقامة الباحثيف أكثر مما شغميـ الجانب الفكرم فييا، أك الرسالة 
التي تضمنيا ىذا الفف، فمع إقرارنا بأف المقامة كانت تحديان فنيان نثريان في عصرىا، فإنيا في 

رل عند دراستنا لممؤلؼ الكقت نفسو لـ تكف خالية مف المضمكف الفكرم كاألىداؼ العميقة، كسن
الضمني أف المقامة تحمؿ في ثناياىا كجعان اجتماعيان شديدان، كىجاء مريران لزمف فاسد انحطت فيو 

 القيـ كاختمت المكازيف .
 القصة الرمزية:

ىي قصة تككف غالبا عمى ألسف الحيكاف، تسربت إلى الذاكرة الشعبية مف الخرافات القديمة، 
ألمثاؿ، عند مؤرج السدكسي كالمفضؿ الضبي كمف جاء بعدىما مف كنجد بقاياىا في كتب ا

المؤلفيف كالميداني كالعسكرم كسكاىما، كلكف قصص الحيكاف الرمزية ستصبح غاية مقصكدة في 
كتاب "كميمة كدمنة" الذم جعؿ مف ىذا النكع فنا قائما بذاتو يرقى بالفكر كالكجداف، كقد رأينا أف 

تحة عصر القصة الكتابية، كأف أىمية ىذا الكتاب تكمف في أنو كتاب "كميمة كدمنة"كاف فا
قصص خالص، كشكؿ فني راسخ، كرأينا اىتماـ األدباء بو كمحاكلتيـ نظمو شعرا كتقميده نثران، 
كالسيما ما كضعو سيؿ بف ىاركف في نياية القرف الثاني، كلكننا نبلحظ انحسارا ليذا المكف مف 

                                                           

 ِّٓ، ص ۳زىر اآلداب، ج ُ
 .َِٓ- ِْٖضيؼ )شكقي(، الفف كمذاىبو في النثر العربي، ص  ِ
 .ّّٔ)مكسي(، األدب القصصي عند العرب، ص  سميماف ّ
 .ُُْ - ۳۳۲سمطاف )جميؿ(، فف القصة كالمقامة، ص  ْ
 .ُٖٓ- ُْٖرتاض )عبد الممؾ(، فف المقامات في األدب العربي، ص  ٓ



128 

 

كلعؿ منافسة األنكاع القصصية األخرل التي أخذت تتكطد في  التأليؼ نحك قرف كنصؼ القرف،
الذائقة الشعبية، كانت السبب األساس في تراجع القصص الرمزم، إلى أف كضع إخكاف الصفا 
رسالتيـ الثانية كالعشريف التي تضمنت تداعي الحيكاف عمى اإلنساف في محكمة يرأسيا ممؾ 

 الجف .
تبدأ الركاية بػ "فصؿ في بياف بدء الخمؽ"، ككيؼ كاف اإلنساف قد تمدف كأخضع الطبيعة لو، 
كسخر الحيكاف في مأربو، ثـ بعد ىذا التمييد، تبدأ الركاية التي تعبر عف تذمر الحيكاف مف ظمـ 

عمى نمط كتاب "كميمة  -كما يقكؿ أحمد أميف  –اإلنساف. كقد استغؿ إخكاف الصفا الرمزية 
دمنة" ككالكا لئلنساف أشكاالن كألكانان. كيقارف د. مجدم شمس الديف بيف "كميمة كدمنة" كرسالة ك 

"تداعي الحيكانات عمى اإلنساف" فيرل أف جمسات المحكمة في رسالة إخكاف الصفا تشبو األبكاب 
 الرئيسية في "كميمة كدمنة"، كأف الفصكؿ التي تتمك كؿ جمسة مف الجمسات تقابؿ الحكايات
الفرعية التي تشتمؿ عمييا أبكاب "كميمة كدمنة". كذلؾ يرل فييا تطكران خطيران لفف القصة عمى 
لساف الحيكانات، فقد انتقمت بيا مف مغزاىا الخمقي كاالجتماعي القريب المتناكؿ السيؿ المأخذ 

ة إلى مغزی فمسفي باطني بعيد، كيرجع ىذا إلى اعتمادىـ عمى المصادر الفمسفية كالرياضي
 .ُكالطبيعية

كخبلصة الرسالة أنو انعقدت محكمة لمحاكمة اإلنساف أماـ محكمة الجف اتيـ فييا اإلنساف 
ببطشو كظممو، "كاتفؽ أف كلي أمر المسمميف مف الجف ممؾ يقاؿ لو بيراست الحكيـ. كحدث أف 

يا ىذا طرحت العاصفة في كقت مف األكقات مركبان مف سفف البحر إلى ساحؿ الجزيرة التي يسكن
الممؾ. ككاف في المركب قـك مف التجار كالصناع كأغنياء الناس، فخرجكا إلى تمؾ الجزيرة، كفتنكا 
بما فييا مف الفكاكو كالبقكؿ كالرياحيف، كصادقكا ما فييا مف البيائـ كالطيكر كالسباع كالكحكش 

 كاليكاـ كالحشرات، في ألفة ال يشكبيا تنافر كال شقاؽ .
مقاـ في تمؾ الجزيرة، كأخذكا يتعرضكف لما فييا مف الحيكانات ليسخركىا كاستطاب الناس ال

فيركبكىا، أك يحممكا عمييا أثقاليـ، فنفرت منيـ كىربت، فخرجت الناس في طمبيا العتقادىـ أنيا 
عبيد خرجت عف طاعتيـ. فمما رأت الحيكانات رغبة اإلنساف في استعبادىا، جمعت زعماءىا 

ممؾ الجف، كشكت إليو ما لقيت مف جكر بني آدـ، فعقدت المحاكمة، كخطباءىا، كذىبت إلى 
كتكمـ زعيـ كؿ صنؼ مف أصناؼ الحيكانات باتياـ اإلنساف بظممو كعنتو. فدافع اإلنساف أكؿ 
األمر بأف ا تعالى أباح لو ذلؾ، فقاؿ: كاألنعاـ خمقيا لكـ فييا دؼء كمنافع كمنيا تأكمكف، 

ف كحيف تسرحكف[، كقاؿ: ]كالخيؿ كالبغاؿ كالحمير لتركبكىا كزينة [ كلكـ فييا جماؿ حيف تريحك 
كقاؿ: التستككا عمى ظيكره ثـ تذكركا نعمة ربكـ إذا استكيتـ عميو[. فقاؿ زعيـ البغاؿ: أييا الممؾ، 

                                                           

 .۳۱۱ ُّٓشمس الديف )مجدم محمد(، كميمة كدمنة، ص  ُ
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ليس في شيء مما قرأ ىذا اإلنسي داللة عمى ما زعمكا أنيـ أرباب كنحف عبيد، إنما ىي آيات 
 عمييـ، فقاؿ سخرىا لكـ[، كما قاؿ سخر الشمس كالقمر، كالسحاب كالرياح. تذكار بنعمة ا

ككقؼ الثعباف يتحدث عف الحشرات كاليكاـ، كقاؿ إف أكثرىا صـ بكـ عمي، ببل يديف كال رجميف 
ف أكثرىا  كال جناحيف كال منقار كال مخمب، كال ريش عمى أبدائيا، كال شعر كال كبر كال صكؼ، كا 

اء فقراء مساكيف، ببل حيمة كال حكؿ كال قكة، كمع ذلؾ فاإلنساف ىاجميا حيث عراة حفاة، ضعف
كانت، كقتميا أينما كجدىا. كرؽ قمب الثعباف فدمعت عيناه مف الحزف... كىكذا أنطؽ مؤلؼ 

 الرسالة قكؿ زعيـ كؿ صنؼ باتياـ اإلنساف بالظمـ كالعنت .
ىذا بإنطاؽ زعيـ كؿ أمة، كبجعؿ ككاف قد حضر في المحاكمة كفكد مف األمـ، كتطرؽ مف 

الجني يعقب عمى قكؿ زعيـ األمة بما في تعداد مفاخرىا، بتعداد معايبيا، كيندمج في ثنايا ىذه 
 .ُالمحاكمة طرؼ لطيفة في الفمسفة كطبائع الحيكاف"

 القصة الفمسفية كالنقدية:
سفية كالنقدية، التي تطكرت القصة العربية إلى شكؿ كمكضكع جديديف، في ما نسميو القصة الفم

أفادت مف جميع إمكانات أنكاع القص األخرل، فقد أخذت مف القص الكاقعي أحداثا كأخباران، 
كمف القص الرمزم استطرادا كتسمسبلن كتشخيصان لمحيكاف، كمف القصة الدينية كاألسطكرية 

بية كالخرافية في كالقصة الشعبية الخرافية أمداء خيالية كاسعة كظفت فييا الجف كالكائنات الغي
 الحدث، كمف المقامة تقنية المغة أحيانا.

كمف الطبيعي أف تككف ىذه القصة قصة نخبة، ألنيا تتكجو إلى مخاطب مثقؼ عارؼ بمجاؿ 
المغة كاألدب كالفمسفة، فيي تقدـ أفكارا فمسفية عميقة بعيدة عف اىتماـ اإلنساف العادم، أك تعالج 

 ـ إال األدباء كالكتاب .مكضكعان ثقافيان كأدبيان ال يي
 القصة الفمسفية: -أ 

ىػ( َِٔككانت كالدة القصة الفمسفية منذ القرف الثالث اليجرم حيف ترجـ حنيف بف إسحاؽ )ت
، كربما كانت ترجمة ىذه القصة بدافع البعد الفمسفي الذم ِقصة "سبلماف كأبساؿ" عف اليكنانية

ة اليكنانية، إذ لـ ييتمكا كثيرا بالقصص اليكنانية فييا كىك ما يندرج ضمف اىتماـ العرب بالفمسف
كال األساطير، فقد كانكا يركف اليكناف أمة الفمسفة كالفرس أمة القصص، كلعؿ السبب يعكد إلى 
أف المترجميف عف اليكنانية كانكا مف النصارل السرياف الذيف كانكا يأنفكف مف األساطير الكثنية، 

نكا مف المجكس المتحكليف إلى اإلسبلـ )مثؿ ابف المقفع( الذيف أما المترجمكف عف الفارسية فكا
 ييميـ إحياء تراث قكميـ بصكرة مف الصكر.

                                                           

. ۲۱۱ - ۳۱۱، ص ۲. كالرسالة في: رسائؿ إخكاف الصفا )ط. عكيدات(، ج ُِٔ - َُٔ، ص ۱ظير اإلسبلـ، ج  ُ
 كطبعت الرسالة مستقمة بعنكاف "تداعي الحيكانات عمى اإلنساف" قدـ ليا فاركؽ سعد، كنشرتيا دار اآلفاؽ الجديدة ببيركت.

 .۱۰۰النجار )محمد رجب(، النثر العربي القديـ، ص  ِ
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ىػ( ليؤلؼ قصتيو الفمسفيتيف "حي بف يقظاف" ك"سبلماف كأبساؿ"،  ِْٖثـ جاء ابف سينا )ت  
رضيا ليؤسس بذلؾ نيج طرح األفكار الفمسفية عف طريؽ القصص. أما القصة النقدية ككاف غ

النقد االجتماعي كاألدبي، فكلدت مف مداد ابف شييد في "رسالة التكابع كالزكابع"، كأبي العبلء 
 المعرم في "رسالة الغفراف" .

 :ُحي بف يقظاف - ۳
قصة حي بف يقظاف ال يمكف أف تقرأ مف غير فؾ رمكزىا، كلذلؾ سنحاكؿ تمخيصيا مع دالالتيا 

محممة بالرمكز الفمسفية أنو حيف كاف مقيما في ببلد برزة مع الرمزية. يركم ابف سينا في قصتو ال
رفقائو، أقبؿ عميو شيخ طاعف في السف، كلكنو قكم لـ تتغير حالو كما تغير جسمو، فحياه كبدأ 
يسألو عف كنو أحكالو، فقاؿ لو إنو حي بف يقظاف كبمده بيت المقدس كحرفتو السياحة في أقطار 

اسة فيقكؿ: "إف عمـ الفراسة لمف العمكـ التي تنقد عائدتيا نقدا فيعمف العكالـ. كيسألو عف عمـ الفر 
ما يسره كؿ مف سجيتو، فيككف تبسطؾ إليو كتقمصؾ عنو بحسبو"، كيستفيض في الكبلـ المرمز 
عما يحصؿ لئلنساف بقكة عمـ الفراسة مف تمييز بيف الصدؽ كالكذب كالحؽ كالباطؿ، كعما يمفقو 

ؿ( ماداـ الذم عف يساره )القكة الشيكانية( كالذم عف يمينو )القكة شاىد الزكر )قكة التخي
ذ الت  الغضبية( يستبداف ببدنو، كال خبلص إال بالغربة تأخذه إلى ببلد يتحرر فييا مف ىؤالء، "كا 
حيف تمؾ الغربة كال محيص لؾ عنيـ فمتطميـ يدؾ كليغمبيـ سمطانؾ"، فاستيدل ىذا الشيخ كأقبؿ 

ال سبيؿ إلى االنقطاع إليو ألنو ما داـ في بدنو فستظؿ نكازعو تشده إلييـ. عمى نصائحو، كلكف 
كيعكد إلى مساءلتو عف األقاليـ، فيقكؿ لو إف حدكد األرض ثبلثة، حد يحده الخافقاف )عالـ 
المركبات المحسكسة في عالمي األرض كالسماء(، كحداف غريباف، حد المغرب )الييكلى( كحد 

ؿ كاحد منيما صقع قد ضرب بينيما كبيف عالـ البشر حد محجكر لف المشرؽ )الصكرة(، كلك
المكتسبكف منة )عمـ المنطؽ( لـ يتأت لمبشر بالفطرة. كال يقطع تمؾ  -يعدكه إال الخكاص منيـ 

الميامو الفاصمة إال مف يغتسؿ بتمؾ العيف الخرارة التي تمد نيران عمى البرزخ، مف اغتسؿ منيا 
عف الحد الغربي )الييكلى(، فيجيبو بأنو بحر كبير حامئ سماه الكتاب خؼ عمى الماء. كيسألو 

اإلليي "عينا حمئة"، ال عمار لو إال غرباء يطرؤكف عميو، كلكنو ال يبقي أحدان مف الكائنات 
الفاسدة ألنو ال يقبؿ الصكر، "فترل اإلنساف قد جممو مسؾ بييمة كنبت عميو أثيث مف العشب، 

فيذا إقميـ خراب سبخ مشحكف بالفتف كالييج كالخصاـ كاليرج  ككذلؾ حاؿ كؿ جنس آخر،
قميمكـ )النكع اإلنساني( أقاليـ أخرل )المعدنية  يستعير البيجة مف مكاف بعيد، كبيف ىذا اإلقميـ كا 
كالنباتية كالحيكانية("، كلكف كراءه مما يمي محط أركاف السماء إقميما شبييا بو في الخبلء، كلكنو 

لنكر، كالعمارة فيو مستقرة، كلكؿ أمة صقع محدكد، كأقربيا بقعة سكانيا صغار أقرب إلى ككة ا

                                                           

 (.ُٗٓٗسينا كابف طفيؿ كالسيركردم، تح: أحمد أميف، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر ) حي بف يقظاف البف ُ
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الجثث حثاث الحركات كمدنيا ثماني مدف )فمؾ القمر(، كيتمكىا مممكة أىميا أصغر جثثان ييتمكف 
بالكتابة كالنجكـ كالطمسمات كالصنائع الدقيقة )فمؾ عطارد( مدنيا تسع. كيصؼ باقي الممالؾ 

مؿ كؿ منيا، كآخرىا مممكة كبيرة العمار )فمؾ البركج(، كبعدىا مممكة )الفمؾ )األفبلؾ( كع
التاسع( عمار الركحانيكف مف المبلئكة ال ينزليا البشر كمنيا ينزؿ عمى مف يمييا القدر. كيمييا 
إقميـ )الفمؾ العاشر أك عمة العمؿ( ال يعمره بشر كال نجـ كال شجر كال حجر. كبيذيف اإلقميميف 

األرضكف كالسماكات كالعبكر بينيما عبكر في ممالؾ الجماد كالنبات كالحيكاف حتى يتصؿ 
المممكة اإلنسانية التي يتصرؼ في أمكرىا قرنا الشيطاف، قرف يطير )القكل المدركة في اإلنساف( 
 كقرف يسير )القكل المحركة(، كىما قبيمتاف )القكة الغضبية كالقكة الشيكانية( كتطير فييا الشياطيف
)القكة المتخيمة(، كفييا سكؾ خمس )الحكاس الخمس( لمبريد )اإلدراؾ( تكصؿ األخبار إلى 
مرصد بباب اإلقميـ الذم ينقميا إلى خازف يعرضيا عمى الممؾ )النفس اإلنسانية(، فالقرف السيار 
 بقبيمتيو يتربص لئلنساف كيزيف لو سكء العمؿ، مف قتؿ كأذل، أك فحشاء كمنكر، كالقرف الطيار
فإنو يسكؿ لو التكذيب بما ال يرل كيصكر لديو حسف العبادة لممطبكع كالمصنكع، كأف ال نشأة 
أخرل كال قيكـ عمى الممككت. كمف القرنيف طكائؼ تيدل بيدم المبلئكة قد نزعت عف غكاية 
المردة كتقيدت سير الطيبيف مف الركحانييف،فيي تخالط الناس كال تعبث بيـ، كىي الجف )القكة 

تعقمة مف الحكاس(، ككراء ىذا اإلقميـ إقميـ سكنتو المبلئكة األرضيكف كىي طبقتاف: أمارة الم
)عممية( كمؤتمرة )عممية(، تيبطاف إلى أقاليـ الجف كاإلنس ىكيا كتمعناف في السماء رقيا 
)النفكس الناطقة(، كمف استطاع عبكر ىذا اإلقميـ "خمص إلى ما كراء السماء فممح ذرية الخمؽ 

قدـ، كليـ ممؾ كاحد مطاع، فأكؿ حدكده معمكر بخدـ )النفكس الفمكية( لممكيـ األعظـ )ا( األ
عاكفيف عمى العمؿ المقرب إليو زلفي"، كىـ أمة بررة مجردكف مف الشيكات كالغضب، متمدنكف 

 ُيسكنكف قصكرا كأبنية سرية )األفبلؾ( متينة، كبعدىـ "أمة أشد اختبلطا )الحدكد الركحانية(
مكيـ مصركف عمى خدمة المجمس بالمثكؿ، مكنكا مف الحفكؼ حكؿ المجمس األعمى "كمتعكا بم

بالنظر إلى كجو الممؾ كصاال ال انفصاؿ فيو، كحمكا تحمية المطؼ في الشمائؿ كالحسف كالثقافة 
 في األذىاف كالنياية في اإلشارات كالركاء الباىر كالحسف الرائع كالييئة البالغة، كضرب لكؿ كاحد
منيـ حد محدكد كمقاـ معمكـ كدرجة مفركضة ال ينازع فييا، كأدناىـ منزلة مف الممؾ ىك أبكىـ 
)العقؿ الفعاؿ( كىـ أكالده كحفدتو، كعنو صدر إلييـ خطاب الممؾ كمرسكمو، كىـ ال يشيخكف، 
 كأما ممكيـ فبل يستطاع كصفو كال تمثيمو "بؿ كمو لحسنو كجو، كلجكده يد، يعفي حسنو آثار كؿ

، كمتي ىـ بتأممو أحد مف الحافيف حكؿ بساطو غض الدىش  حسف، كيحقر كرمو نفاسة كؿ كـر

                                                           

(، كقد أثبتنا ىذا المدلكؿ مف خبلؿ االطبلع عمى ِٓفسرىا أحمد أميف بالعقكؿ الفعالة المفارقة لممادة أصبل )حاشية ص  ُ
 األدبيات اإلسماعيمية.
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طرفو فأب حسيرا يكاد بصره يختطؼ قبؿ النظر إليو، ككاف حسنو حجاب حسنو، ككاف ظيكره 
نما يؤتكف  سبب بطكنو، ككاف تجميو سبب خفائو، كالشمس لك انتقبت يسيران الستعمنت كثيران، كا 

ـ دكف مبلحظتو. ثـ يقكؿ الشيخ حي بف يقظاف في الختاـ : "لكال تعزبي إليو مف دنك قكاى
ف شئت اتبعني إليو كالسبلـ".  بمخاطبتؾ منبيا إياؾ لكاف لي بو شاغؿ عنؾ، كا 

فتح ابف سينا الباب لمف جاء بعده، فأصبحت قصة "حي بف يقظاف" منطمقان لمتعبير عف فمسفة 
ىػ(، كتفكقا ٕٖٓىػ( كالسيركردم )قتؿ ُٖٓبعد ابف طفيؿ )تكؿ كاتب كرؤيتو، فألؼ مثميا فيما 

 عميو مف الناحية الفنية، فقد كانت العناصر السردية فييما أبرز كأقكل كأجمؿ .
 القصة النقدية:

 التكابع كالزكابع:
مؤلؼ ىذه الرسالة ىك أبك عامر أحمد بف أبي مركاف عبد الممؾ بف مركاف بف أحمد بف عبد 

ثـ مف أشجع كىـ بطف مف غطفاف، ككاف جد أبيو أحمد بف عبد الممؾ كزير الممؾ مف شييد، 
 الخميفة األمكم الناصر عبد الرحمف الثالث، كأكؿ مف تسمى بذم الكزارتيف في األندلس.

كلد أبك عامر بف شييد بقرطبة في خبلفة ىشاـ بف الحكـ بف عبد الرحمف الناصر، في كقت  
بكه عامبلن لممنصكر ككاف ثريا، كلبث أبك عامر متصبل استبداد الحاجب المنصكر، ككاف أ

بالمظفر بعد كفاة أبيو المنصكر، كبمغ رتبة الكزارة، كلما ثقؿ سمعو قعد بو عف الكتابة لؤلمير، 
 .ُىػِْٔكقد سجف في عصر الحمكدييف، ككاف الىيا ماجنا، كتكفي في سنة 

ختمفة األغراض ركيت في "الذخيرة" ذكر لو عدة كتب كرسائؿ لـ يبؽ منيا سكل جممة رسائؿ م 
ك"يتيمة الدىر" كأشيرىا رسالة "التكابع كالزكابع" التي أثبتيا ابف بساـ الشنتريني األندلسي في 

 .ِالقسـ األكؿ مف كتابو "الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة"
نما بعد  ىػ كما أكردىا برككمماف، َْْيرل بطرس البستاني أف "التكابع كالزكابع" لـ تؤلؼ سنة  كا 

. كيرل زكي مبارؾ أنيا ّىػ، كأنيا تقدمت "رسالة الغفراف" بتسع سنكات أك أقؿ ُْْسنة 
ىػ، في حيف يرل د. مصطفى السيكفي أنيا دكنت بيف عامي  َْٕ - َّْكضعت في الفترة 

ىػ، كيرل أف دافع تدكيف "التكابع" شخصي في المقاـ األكؿ نابع مف إحساسو بأف  َِْ - ُْٔ
 ره مف الشعراء كالكتاب لـ ينزلكه المنزلة التي تميؽ بو لذلؾأىؿ عص

                                                           

. ُّٔ، ُُٔ، َُٔ، ُٕٓفي الصفحات: . ۲۱ك  ۲۲ك  ۳۰ك  ۱(، ص رسالة التكابع كالزكابع )مقدمة االبستاني  ُ
 .ُِٔ، ص ْالجميس الصالح، ج ( ۳۰۱)
 .ٖٔك ّٔنفسو، ص  ِ
 .ٓٗرسالة التكابع كالزكابع )مقدمة االبستاني( ص  ّ



133 

 

، ُيمتمس التكريـ كالتقدير عند الشعراء كالكتاب األفذاذ الذيف ىـ أعمى قدرا مف أىؿ عصره جميعا
كىك ما يتفؽ مع رأم البستاني أيضا. كيشير البستاني إلى تأثر ابف شييد اليمذاني، في حيف 

شكعة كد. عبد الممؾ مرتاض تأثره المقامة اإلبميسية تحديدا كغيرىا يرل السيكفي كد. مصطفى ال
. ال شؾ في تأثر ابف شييد المقامات، في تكظيؼ القصة في نقد الشعراء ِمف المقامات

كالكتاب، كفي ركح السخرية كالتيكـ، كلكنو أخذ طريقة القص مف مكركث عربي قديـ ىك فكرة 
ي، كشؽ لو دربان خاصا، نحك القصة الخيالية النقدية التي شياطيف الشعراء، كفكرة الجف كالسعال

 تدكر في عالـ مفترض .
، فيذكر لو  تمتطي القصة صيكة الرسالة، إذ يكجو المؤلؼ خطابو إلى صديقو أبي بكر بف حـز
كيؼ تعمـ في صباه، ككيؼ أف حبيبان لو مات فأراد رثاءه فأرتج عميو، فتصكر لو جني ىك "زىير 

لو الشعر، كأصبح تابعو يدعكه بأبيات لقنيا عنو، فيمثؿ لو كيكحي إليو، ثـ يسأؿ  بف نمير" كأتـ
صاحبو أف يزيره أرض التكابع كالزكابع، فيطير بو عمى متف جكاده حتى ينزؿ كادم األركاح، 
فيزكر أصحاب امرئ القيس كطرفة كأبي تماـ كقيس بف الخطيـ كشاعر الخمرة كينتيي عند 

ي كؿ ذلؾ يساجميـ كيأخذ اإلجازة منيـ. ثـ يسير إلى الكتاب كقد صاحب المتنبي، كىك ف
اجتمعكا في بعض المركج لممذاكرة، كفييـ تابع الجاحظ كعبد الحميد الكاتب، كيأخذاف عميو شغفو 
بالسجع، ثـ يقرأ عمييما رسالة الحمكاء فيستحسنانيا، كيشكك أمر حساده كيزرم بصاحب بديع 

 جاحظ كعبد الحميد شاعرا كخطيبا .الزماف، ثـ يجيزه صاحبا ال
ثـ يحضر مع صاحبو مجمس أدب مف مجالس الجف، فيدكر الكبلـ عمى بيت لمنابغة، كينشدىـ 

طريقة سرقة الشعر دكف أف يفتضح  ۳۰۰شعران لو، كيبحث الجني في الطريقة التي تحسف بيا 
 أمر صاحبيا، كيستنشده أشعاران.

لحمير الجف كبغاليـ، فتدعكه لمحكـ في شعريف لحمار ثـ يسير مع صاحبو فيشرفاف عمى ناد  
كتتقدـ إكزة تريد مناظرتو في النحك كالغريب، كىنا ينتيي  –بغمة أبي عيسى  -كبغؿ مف عشاقيا 

كيبدك ابف شييد في الرسالة ساخران ناقما عمى أدباء عصره كعممائو،  ّما كصمنا مف الرسالة
فيصكر تابعة أحد النحاة باإلكزة رمز الحمؽ كالسخافة،  كالسيما النحكم األندلسي ابف اإلفميمي،

كىك ما يعبر عف أزمتو في محيطو الثقافي، فاختار لمدفاع عف مكانتو األدبية كاليجكـ عمى 
خصكمو شكبل غير تقميدم، ىك "القصة النقدية" تكسؿ بو التأثير غير العادم، كىك محؽ في 

                                                           

 ٖٔك  ْٕ، ص ُٖٓٗمبلمح التجديد في النثر األندلسي، عالـ الكتب، بيركت:  ُ
قسـ األدب،  -الشكعة )مصطفى(، مناىج التأليؼ عند العمماء العرب . ۱۲- ۱۳اني(، ص رسالة التكابع كالزكابع )البست ِ

. مرتاض )عبد الممؾ(، فف المقامات في األدب ٕٓ. السيكفي )مصطفی(، مبلمح التجديد في النثر األندلسي، ص ُّْ
 َّٓالعربي، ص 

 ٖٗرسالة التكابع كالزكابع )مقدمة االبستاني( ص ّ
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مثؿ غيره مف الكتاب، كلكنو ىنا نسيج كحده ينماز ذلؾ، فإنو لك ىجا عصره برسالة عادية لكاف 
 منيـ كينفرد عنيـ بفف خالد.

 القصة الشعبية:
ظؿ عامة الشعب يتمقكف القصة سماعان عمى األغمب لتفشي األمية بينيـ، كلعدـ قدرتيـ عمى 
ارتياد مجالس الطبقة األرستقراطية، كما في ظاىرة القصاص التي امتدت في ىذه المرحمة 
كتطكرت، كزاد إقباؿ الناس عمييا، إلى حد باتت تشكؿ خطرا عمى الثقافة الدينية الرسمية، مما 

ض الفقياء إلى التصدم ليا، كعمى رأسيـ ابف الجكزم في "كتاب القصاص كالمذكريف"، دفع ببع
غير أف شفكية ىذه القصة ال يمنع مف تطكرىا كتابيان أيضان، ألف القصاص كانكا بحاجة دائمة 
إلى النيؿ مف مناىؿ القص التي كفرىا ليـ الكراقكف، إضافة إلى حاجة الطبقة العميا مف المجتمع 

اىيتيا كمتعتيا الفنية باقتناء كتب األسمار كالخرافات، كفي ىذا العصر ازدىر التأليؼ إلى رف
كالترجمة في مثؿ ىذا النكع مف الفف، كأغمب الظف أف ىذا القص الدنيكم نضج عمى الكرؽ كفي 
صمت الحبر قبؿ ظيكر السيرة الشعبية في العصر الفاطمي، لما فيو مف فحش كتعير ال يناسب 

اية الشفكية المباشرة في المجالس الشعبية، فشتاف ما بيف لغة السيرة الشعبية التي تممح مقاـ الرك 
 كال تصرح كبيف لغة "ألؼ ليمة كليمة" الصريحة الفاقعة!

ىػ(، في المقالة الثامنة مف كتاب الفيرست في أخبار المسامريف َّٖكيذكر ابف النديـ )ت
كتب المنقكلة عف الفرس كاليند كالركـ كالكتب كالمخرفيف كأسماء الكتب المصنفة، عشرات ال

 ُالعربية، غير أف أشيرىا عمى اإلطبلؽ كتاب"ألؼ ليمة كليمة".
 ألؼ ليمة كليمة:

ىػ( أكؿ مف أشار إلى كتاب "ألؼ ليمة كليمة" بقكلو: "إف ىذه أخبار ّْٔكاف المسعكدم )
ؿ عمى أىؿ عصره مكضكعة مف خرافات مصنكعة، نظميا مف تقرب لمممكؾ بركايتيا، كصا

ف سبيميا سبيؿ الكتب المنقكلة إلينا كالمترجمة لنا مف الفارسية كاليندية  بحفظيا كالمذاكرة بيا، كا 
كالركمية، كسبيؿ تأليفيا مما ذكرنا مثؿ كتاب ىزار أفسانة، كتفسير ذلؾ مف الفارسية إلى العربية 

مكف ىذا الكتاب ألؼ ليمة كليمة، كخبر ألؼ خرافة، كالخرافة بالفارسية يقاؿ ليا أفسانة. كالناس يس
الممؾ كالكزير كابنتو كجاريتيا، كىما شيرزاد كدنيازاد كمثؿ كتاب فرزة كسيماس كما فيو مف أخبار 

 . ِممكؾ اليند كالكزراء، كمثؿ كتاب السندباد كغيرىا مف الكتب في ىذا المعنى"

                                                           

 ُْٔكتكر الصفدم ص الفف القصصي الد ُ
 .ُِٓ، ص ۲مركج الذىب، ج  ِ
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نى كتاب ىزار أفساف كمعناه ألؼ كيأتي بعده ابف النديـ ليقكؿ: "فأكؿ كتاب عمؿ في ىذا المع
خرافة... كيحتكم عمى ألؼ ليمة كعمى دكف المنتي سمر ألف السمر ربما حدث بو في عدة لياؿ، 

 .ُكقد رأيتو بتمامو دفعات، كىك بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث"
يمة كيحار د. عبد ا إبراىيـ في تعبير المسعكدم "ألؼ خرافة" كتسمية الناس لمكتاب "ألؼ ل

، كىي حيرة ال مسكغ ليا ألف المسعكدم نفسو يحؿ ىذا الغمكض الذم يراه إبراىيـ بقكلو ِكليمة"
"كالناس يسمكف ىذا الكتاب ألؼ ليمة كليمة، فالتسمية األكلى فارسية كالثانية عربية شعبية أخذت 

ال تدؿ عمى  مف الشكؿ العاـ لمكتاب، كال يعقؿ أف تستمر التسمية الفارسية، كالسيما إذا كانت
عمـ ليحتفظ بيا كما في "كميمة كدمنة"، في الكقت الذم كاف فيو الكتاب قاببلن أف يصبح كعاء 
لمقصص الشعبي العربي الذم تدفؽ عميو فيما بعد كجعؿ الكتاب يتضخـ قرنان بعد آخر، ليغدك 

 في النياية كتابان عربيان بحؽ.
 الخاتمة: •

 ختاما،
البحث كينفعنا بعممكـ دكتكرنا ككما رأينا أف الثرف الرابع اليجرم زاخر فا نسأؿ أف ينفعنا بيذا  

بأنكاع السرد القصصي كلقد قمنا بتعريؼ السرد القصصي كذكرنا أقسامان لو كذكرنا المتجدد منو 
 كالجديد كمف بيد الدراسة فقد قمت بكضع بعض النتائج اليامة كالتكصيات...

 النتائج: •
ة عند العرب منذ بدايتيـ عف طريؽ المشافية حتى كصمت الى القرف :أف القصة كانت مكجكدُ

 الرابع اليجرم ...
:كاف لبلسبلـ دكرا عظيما في انجاح ىذا المجاؿ فكتابة السيرة كالسير مف أىـ دكافع حفظ ِ

 التراث القصصي ...
 :تعريؼ السرد شيء كتعريؼ القصة شيء كاذا جمعناىـ نخرج تعريفا اجرائيا.ّ
 الديني بدأ عمى يد عباس ككىب بف منبو .. : القصصّ
 :اختمطت بعض القصص األكلى باألساطير كالقصص...ْ
 التكصيات: •
 :ينصح بدراسة أكثر تنكعان ليذا المجاؿ البحثي ..ُ
:نرجك أف يتـ فص القركف المتتالية مثؿ الرابع عف الخامس فصبل كامبل كدراسة كؿ كاحد منيـ ِ

 عمى لكحده..

                                                           

 ّّٔالفيرست، ص  ُ
 .ٖٓ - ْٖالسردية العربية، ص  ِ
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 القصص السردية عبارة عف امتداد طبيعي عف القصص العربية القديمة .... :يجب اعتبارّ
 :زيادة جيكد الباحثيف في دراسة ىذا المجاؿ .ْ
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. (ٔ

الصفدي ، ركان ، الفن القصصي في النثر العربي حتى مطمع القرن الخامس اليجري، دمشق،  (ٕ
 م.ٕٔٔٓ، ٔلمكتاب ،  ط الييئة العامة السورية 

 م.ٕٕٓٓ، ٔالنجار ، محمد رجب ، النثر العربي القديم ، القاىرة ، ط  (ٖ

 م .ٜٓٙٔ دار المعارف ، ضيف، شوقي ،الفن ومذاىبو في النثر العربي ، القاىرة ،  (ٗ

 محسن ، يوسف ، الظواىر القصصية عند العرب ، دار المنارة،  (٘

 م.ٜٜٛٔ،     ٔالالذقية ، ط 

 م.ٕٓٓٓالمؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ٕإبراىيم ،عبد اهلل، السردية العربية، بيروت، ط (ٙ

 م.ٖٜٗٔمبارك ، زكي ، النثر الفني في القرن الرابع ، القاىرة ، دار الكتب المصرية،  (ٚ

أمين ، أحمد ، ابن سينا وابن طفيل والسيروردي حي بن يقظان ، القاىرة ، دار المعارف ،  (ٛ
 م.ٕٜ٘ٔ

،  ٔياغي ،عبد الرحمن ، رأي في المقامات ، بيروت ، المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع ، ط (ٜ
 م. ٜٜٙٔ

األندلسي ، ابن شييد ، رسالة التوابع والزوابع ، تحقيق بطرس البستاني ، بيروت ، دار صادر ،   (ٓٔ
 م.   ٜٔ٘ٔ

 م. ٕٗٓٓالعرب ، القاىرة ، دار العمم لممالين ، الشكعة ، مصطفى ، مناىج التأليف عند العمماء  (ٔٔ

 م.ٜٜٜٔ،  ٔالسيوفي ، مصطفى، مالمح التجديد في النثر األندلسي ، القاىرة ، ط (ٕٔ

 م.ٖٕٔٓ، ٔبيروت ، دار الجيل ، ط القيرواني ،إبراىيم بن عمي الحصري ، زىر اآلداب ، (ٖٔ

 م.ٖٜٛٔ،  ٔ، دار الكتاب المبناني ، ط سميمان ، موسي ، األدب القصصي عند العرب ، بيروت (ٗٔ
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 م .ٖٜٗٔسمطان ،جميل ، فن القصة والمقامة ، دمشق ، دار األنوار ،  (٘ٔ

شيخ موسى ، محمد خير، النزعة القصصية في األدب العربي حتى القرن الرابع اليجري ، الكويت ،  (ٙٔ
 م.ٜٛٛٔ،  ٔاتحاد الكتاب العرب ، ط

 م.ٜٙٛٔ، ٔكميمة ودمنة ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، طشمس الدين ، مجدي محمد ،  (ٚٔ

 م. ٜٜٚٔعبد اهلل بن مسمم ،عيون األخبار ، ، دار الكتب العممية ،  ابن قتيبة ، (ٛٔ

 م .ٕٙٓٓاألندلسي، ابن عبد ربو ، العقد الفريد ، بيروت ، دار الكتب العممية ،  (ٜٔ

 م.ٖٜٗٔمشق ، جمعية التمدن اإلسالمي ،  سمطان، محمد جميل ، فن القصة والمقامة ، د (ٕٓ

 م.ٜٜٚٔعوض ، يوسف نور ، فن المقامات بين المشرق والمغرب ، دمشق ، دار القمم ،  (ٕٔ

 م .ٜٜٛٔالقاضي ، محمد ،  الخبر في األدب العربي ، بيروت ، دار الغرب اإلسالمي ،  (ٕٕ

 م .ٜٜ٘ٔ،  ٔالمعارف ، طالقمماوي ، سيير ، ألف ليمة وليمة ، القاىرة ، دار  (ٖٕ

مرتاض ، عبد الممك ، فن المقامات في األدب العربي ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية لمكتاب ،  (ٕٗ
 م.ٜٛٛٔ

 م.ٜٜٛٔ( المسعودي ، عمي بن الحسين ، مروج الذىب ، الشركة العالمية لمكتاب ، ٕ٘

 م.ٖٜٛٔدار الكتب العممية ، النيسابوري ، عبد الممك الثعالبي ، يتيمة الدىر ، بيروت ،  (ٕٚ

 م . ٖٜٜٔ،  ٔالحموي ،  ياقوت ، معجم األدباء ، بيروت ، دار الغرب االسالمي ، ط (ٕٛ

 م . ٕٜٚٔابن خمكان ، أحمد بن محمد إبراىيمي ، وفيات األعيان ، بيروت ، دار صادر ،  (ٜٕ

، دار الكتاب الجامعي  ٔالكويت ، ط  (   النجار ، محمد عرب ، النثر العربي من الشفاىية الى الكتابية ،ٖٓ
 م.ٜٜٙٔ، 
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