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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بسمممم  ال ما هلل ممممال ل ما الممممى  ما سممممى  بيمممما م مممم  ميممممه ال  بمممم  ا   سمممم   هلل ممممال مبيمممما   ممممو      
 . مالهللبو م ن مااله

فممممم  ا الا سممممم ن بن  مممممر   مممممر ا تممممم  ن  ممممم   ا نث  فنممممممننماع اا  المنمممممر ا سممممم ال ر ا   ب مممممر بممممم  تهللفممممم        
ا  ًتبممممممر  ًمممممم ن مال مممممم ا    فممممممال  البمممممم  ا   بمممممم  ًنمممممم ا     ف مممممم     ثمممممم  ا تمممممم ا  اأ، إذ ا  المممممم  ا هللممممممال   

ىممممذه ا نفمممم      ًشمممم  بممممن بقممممال ب يمممم   ا ال اسمممم   اأالب ممممر ، م ا  متيفممممر الب ممممر   فنمن اأبمممم   ب ممممر ا
ممممم ن  يمبممممم  هللهمممممم ا  بممممم ن ىمممممذه اال نممممم   مال اسمممممتي  بيممممما مفمممممه ا  نممممم ى  ا هللال ثمممممر ، ا ًب ممممم   ،  ًم

ًتممممم   مالسممممم   يممممما ا مبممممم  فممممم  تمممممالم ن    فممممم تي  ب، إذ ابت مممممال  م فمممممم ا تممممم ا  ا   بممممم  ، اأالب مممممر 
،  مت ت بيممممم   يًشممممم  بمممممن ا شمالممممم ر ا  تممممم     يممممم  اأمبممممم   بيممممما   ممممم  ا تممممم  ابت مممممال  ا تممممم ا   

ي ممممممر  ممممممن   اهللمممممم  ا    فمممممم   ق  ممممممر بي  ممممممر مث  ف ممممممر ما ت  ب ممممممر تمممممم       هلليممممممر   ممممممذا ت  ممممممال ىممممممذه 
 ت   من  ا   ب  مىم تو اأال ير .

فًمممم ن اقتمممم اي اسممممت ذت    ممممالب ا بمممم هللث ن ب  بهللمممم  ما ال اسممممر ،   ممممر  مممم  ت   يمممم  ث ممممر    فمممم   نثم      
 ب ممممم ن   ممممم   هللم مممممو(  ال اسمممممر ا مبممممم  فممممم  ًتممممم   مف ممممم   اأ. ال شممممم   ي م ممممم ب فممممم ى   ا ف همممممير    

مأن ا مبمممم  ف ممممو    ممممال ث  ممممر  ،  ممممن  مبمممم    تنمبممممر بممممن ا شمالمممم    ا تمممم  تمممم     يمممم  ابممممن ميًمممم ن
ا تممممم  ىمممممالف  ا ممممما ا الممممم   ا    فمممممر نالممممم ر ب ن ممممم   بي يممممم   ًثممممم  ا ت   ممممم   ا مممممما ال  فممممم  ا ًتممممم   

 . ي تي   
 الفصللللللل  ا   اىمممممممت   ،تهممممممم ن   ا  سممممممم  ر ثىثمممممممر فالمممممممم   ت مممممممال ي    ال مممممممر مت ي مممممممال            

المبحلللللل  بال اسمممممر ا مبممممم   ممممممن هلل ممممم  اأنممممممماع ما    المممممال مانممممممت   فممممم  ثىثممممممر  ب هللممممم  ، تهمممممم ن 
ممممم   ا    ا مبممممم  ا مممممماق   ب ن   مممممو    بهللممممم ف مممممال  المبحللللل  ال للللل   ، م  ممممم  ا مبممممم  ا بسممممم   ما  ً 

ف مممممال ال         المممممال ا مبممممم   المبحللللل  ال  لللللل ، م  ممممم  ا تممممم   م  ، اأالبممممم  ، ا فًممممم ى  ، ا تفسممممم  ب( 
   ، هلل     ، ن الب ، اشي  ب ( .فييمب    الال      ف

ف مممممال اىمممممت  بال اسمممممر اسمممممت ات      اأالاي ا مبممممم ب ، مق سممممم  بيممممما ثىثمممممر  الفصللللل  ال للللل     ممممم  م     
 ا  مممممم  ن ما شمممممم   المبحلللللل  ال لللللل    نممممممو ب السممممممتيى  ف  مممممم  تتبمممممم   المبحلللللل  ا    بنمممممم  ب هللمممممم  
،ا م  فمممممر  ا م  فمممممر ا  شممممميال رمم ممممم    ا شممممم   ا تممممم  ان سممممم   بممممم ن   فممممم  بنممممم ي ا مبممممم  مالم ى ممممم 
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المبحلللللللل  مامممممممممت  ( ، ا م  فممممممممر ا تنب  ممممممممر ، م  فمممممممر ا شمممممممم ي ا    ف مممممممر ، ا م  فممممممممر ا      مممممممر ،
 بال اسر م ت ر ا مب  . ال  ل 
مانممممت   فمممم   بهللثمممم ن  ، اىممممت  ا بهللمممم  بال اسممممر بن ممممر ا سمممم ال االمبمممم  ب ،  الفصلللل  ال  للللل  فمممم م      
بيمممما ب مممم ن الم  ا مممم امب فمممم   ا ب هللمممم    بال اسممممر ا مممم امب ما  مممم مب  ممممو مقممممال ب مممم    المبحلللل  ا   اىممممت  

ا سمممممم ال فًمممممم ن ا مممممم امب ا  يمممممم   ما مممممم امب ا  شمممممم  ة ، ثمممممم  ا هللممممممال   بممممممن م مممممم    ا مممممم امب   م  فممممممر 
ثممممممم  ا سممممممم ال ، م  فمممممممر االبمممممممىظ ، م  فمممممممر ا تنسممممممم ه ، م  فمممممممر االستشمممممممي ال ، م  فمممممممر ا مالممممممم  ( 

المبحللللل  اىمممممت  ، ف  ممممم  فالمممممين  ا هللمممممال   بمممممن ا  ممممم مب  مممممو م  ا مممممه  يمممممم ه فممممم  ا سممممم ال االمبممممم  ب 
مممممم  بيمممممما ا هللممممممال  مانسمممممم قو ا بن   ممممممر   نسممممممه ا تتمممممم ب  ، نسممممممه    ال لللللل  بال اسممممممر ا  مممممم مب ا ممممممذب  ً 

  ا ت ث يمممممر ، ا مالمممممف ر( ،  ال سمممممتي  بهللسممممم    ا مممممه ت مممممال  ي  ا شمالممممم ر ف مممممال  ا تهممممم  ن ( ، م  ممممم 
فممممم  ا سممممم ال  م يممممم  ن نالممممم    مممممن ا ال اسمممممر بيممممما ا ممممم ا   مممممن  ن  ا ممممم  ن   مممممال بنالممممم ا  فهف هممممم   

 قممممممممر ا   ن ممممممممر  فً نممممممم  ال اسممممممممتو   تالمممممممم   بيممممممما ا  ف،    ب  مممممممم   ًمممممممم ن فمممممممم  ا مبممممممم  ب  مممممممر  ًنممممممممو 
ا    ممممممم  ( ، ثممممممم  م ا مممممممم     ، م نمابمممممممو   ا مممممممالامي  ، ب  ( ماالسمممممممت   ع االسمممممممتب ه ماالسمممممممت   ع 

مممممر ا سممممم ال ر ا  مممممال  ام ا ال  م مممممر ،  ا  ًممممم ن ف مممممال تن م مممممو ا بهللممممم   مممممن هلل ممممم  تممممم ث  ه فممممم   ا ممممم  ا هللً 
ا  بممممم  م الم  ا ميفممممم ي ما  ممممم ال  ، م ا سممممم ن ، م ،  ا  سممممم الم ا سممممم ال فًممممم ن ا  ًممممم ن ا مممممماق     ا ب ممممم  ، 

ت ممممم   ا  سممممم  ر بممممم ى  ا  بممممم   ( ،   ممممم  ا  ًممممم ن ا ممممم  ا مممممماق    ثيمممممو ا  تم ممممم  ا تنبممممم ب ، ثممممم  م ،  م 
، مق   مممممر ا نتممممم    ا تممممم  تمالممممم  إ  يممممم  ا ب هللممممم  ب مممممال ال اسمممممتو  يمبممممم  فممممم  ًتممممم   مف ممممم   اأب ممممم ن 

 .ما بهللم  ا  نشم   ف  ا   ى   ب   ال ال  ما   ا   ما  س    ماال    ح
م م ممممممم ا   ممممممم  ًممممممم ن  يمممممممذه ا  سممممممم  ر  ن تمممممممت   ممممممممال فهممممممم  ال سمممممممبهلل نو مت ممممممم  ا  مال  ، مفهممممممم       

 بتممممالاي   ممممن امت مممم   ا  نمممممانا تمممم  ًمممم ن  يمممم  الم ا  ًب مممم ا  ا   ا.ال شمممم   ي م مممم ب ( اسممممت ذت  ا  شمممم فر
فممممم  م ممممم  تمممممالم  مسممممم     يمممممالا   ، فيممممم   ممممم  تممممم    مابمممممالاي ا  ىهللممممم   ما تم  يممممم   ما  ت ب مممممر ا  سمممممت   

سممممم   ال سممممممبهلل نو مت مممممم  ا  ن  فييممممم   نمممممم     ممممم  ا شممممممً  ماال تنممممم ن ما   فمممممم ن م  ت مممممم   ا بهللمممممم  ،
  مف ي   ً  م   م نف ن  ب ي ي  إنو س    ا الب ي .

االسممممممت ذ ا  سمممممم بال ا ممممممالًتم  هللسمممممم    مالبممممممال  مممممم   ن   شممممممً   سمممممم ت ذب فمممممم  قسمممممم  ا ي ممممممر ا   ب ممممممر    
سمممممممت ذ ا مممممممالًتم    سممممممم  سمممممممت ذ ا مممممممالًتم  شممممممم ً  ا ت   ممممممم  ماالاالا  سممممممم  م   ممممممم    بمممممممالن ن ا   سممممممم ب
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هللسمممممممم ن ا شمممممممم  ب ماالسممممممممت ذ ا م  ممممممممالب ماالسممممممممت ذ ا ممممممممالًتم  سممممممممى  االمسمممممممم  ماالسممممممممت ذ ا ممممممممالًتم  
ا   مممم الب ماالسممممت ذ ا  سمممم بال  ب مممم   ا ًىبمممم  ماالسممممت ذ ا  سمممم بال ا ممممالًتم هللمممم     ا  سمممم بال ا ممممالًتم 

    ن س بالن  ف  ات    ىذا ا بهلل  .ا الًتم   ماي ا م اب  ، مشً ب مت ال  ب  ً
 ن   ًممممممممن قمممممممال مف ممممممم  فممممممم  ت مممممممال   اهممممممم فر  ال مممممممال   يال اسممممممم   م سممممممم   ال سمممممممبهلل نو مت ممممممم  ا      

اأالب ممممر ، م ن   نمممم   ب يمممم  ىممممذا ا  همممم  ما  بممممم   ممممال  اسمممم ت ذب اأ ممممىي ، م ن   نتفمممم  بممممو  ممممى  
 ا  ي  ما    فر ، م م  البمان   ن  ا هلل ال ل    ا      ن .

 

 الباحث
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     ـ الرتاجن هقاربة يف املفهىم  1
الك يدددددددد    ْت الوكتبددددددد  الع بيددددددد  ب لوعم وددددددد ت     ددددددد   التددددددد الف وددددددد  اللتددددددد   الت  يدددددددد  التددددددد   ُيعددددددد   ددددددد       
  وبكدددد   ودددد  تدددد  ي  البشددددد ي  ي لددددو تشدددد ر  ددددد  التدددد الف الدددد  و  مدددد الشخصددددي ت الوتدددد لف ل دددد    عدددد 

 ت ت قدددددد و ر الوصدددددد يي  عمدددددد  ا لدددددد   الوع بدددددد   الو دددددد ب   ا   اودددددد ت  تدددددد الف ودددددد لسدددددد     يدددددد  ت
   كددددددددد   لددددددددد  كددددددددد   البددددددددد بمي    ددددددددد  التددددددددد  ي  ال ددددددددد يف  كددددددددد ل   عددددددددد   العظوددددددددد ر  ال كددددددددد ف  ال ددددددددد      

سدددددددو ت  ددددددد     تسددددددد     زوددددددد ف ا لليددددددد  الومم دددددد  لم لددددددد     و دددددد   ت لتدددددددلمي  ال لددددددد   الو دددددد   لإ
عبددددددد   ودددددددد  خددددددد   التصدددددددد   بددددددددي  ل ظتددددددد  الوددددددددي    الوددددددد ت    ددددددددف لدددددددد رت التددددددد الف ب سددددددددتخ   

الكتددددددد الو  سدددددد   ك تددددددت تدددددد الف الصددددددد ل ي   دددددد  الودددددد خ  لشددددددي   التددددددد الف زك دددددد  ودددددد   ي  دددددد  وددددددد  
 سددددددددددد ل  العظوددددددددددد  عمدددددددددددد  لسددددددددددد   ا تبيدددددددددددد ر  الددددددددددد ع      زصدددددددددددب ْت قصدددددددددددد  ا تبيددددددددددد ر   ك يدددددددددددد ت 

 لدددددد  التددددد ا  الع بدددددد  ب دددددد ا اللدددددد  الصددددد ل ي   ك اودددددد ت ا  ليدددددد ر   ا ددددد   تيدددددد  للدددددد  التددددد الف    قدددددد  
 يددددد  ك تددددددت ب اي تددددددا ودددددو تل بدددددد  عمودددددد ر ال ددددد ي  التبدددددد    دددددد  عمدددددف اللدددددد    التعدددددد ي   التو ددددددي  
 ددددد   يددددد    لددددد   ال ددددد ي  الددددد   اوتددددد   يوددددد  بعددددد  ليشدددددو   ددددد    التددددد الف ا خددددد      ك تدددددت مب دددددد ت 

ي  ددددددد    و دددددد  ابددددددد  اسدددددد  ل  مب ددددددد ت الت ددددددد    الم دددددد يي   الل  ددددددد ر   ابدددددد  سددددددد ف  ددددددف كتدددددددد السدددددددي   
ت  يددددد    ت عددددد    السدددددي   ددددد  ت ا تددددد  يلعددددد  وتدددددا   ودددددو  ددددد ا ال صدددددي  ال  لددددد  الددددد   يوتمكدددددا ز د التددددد الف

 . (1)ضخو   عم  وست   الكف 
 ك  ودددددددد  يب دددددددد   ددددددددد   يدددددددد   الشخصددددددددي ت وددددددددد ا   يخددددددددتمم ول دددددددد ف الت لوددددددددد  وددددددددو  دددددددد  السدددددددددي      

ختصدددددد      ددددد لل ل بيت وددددد  يكددددد   ودددددد  بيت ودددددد  وددددد   يددددد  السدددددع   ا     ال  اسددددد    َّ  ز ك  تددددد     قددددد
  ددددددد  تددددددد   ودددددددد    السدددددددي  ي لدددددددد   ددددددد ل بدددددددي  التددددددد الف  يددددددد  الم ددددددد    زوددددددد  وددددددد     الت  يددددددد  الكويددددددد  

 يتعودددددل  األتدددد ا  األ بيددددد  التددددد  تتتددددد    التع يددددر ب يددددد    لددددد  ز  زك ددددد   تع يلدددد  يمددددد   ز  ي صددددد  
ل    ددددددد  ك تددددددددد ز  يبددددددد   عمددددددد  السددددددددمي تبعددددددد  ل  لددددددد  العصدددددددد  الددددددد   كتبددددددددت  يدددددددا الت لوددددددد    تبعدددددددد  

الت لوددددد   وددددد   ق  تدددددا عمددددد   سدددددف صددددد     اضددددد     قي ددددد   وددددد  ولوددددد   الوعددددد  ر  الوعم وددددد ت  
اللدددددددد ل بدددددددي  التددددددد الف  السدددددددي  عتددددددد  ال ا سدددددددي    يتعمددددددددل  التددددددد  تلوعدددددددت ل يدددددددا عددددددد  الوتددددددد لف لدددددددا.

ب لت  يددددد  اللتيددددد  قدددددد   تعم دددددا ب لت  يدددددد  الكويددددد      لسددددددي   تلخددددد   يددددددلا   اسدددددع   ودددددد   يددددد   الشخصددددددي  
                                                                 

 7-5 :ز و     يش   الوش    ال  و  لمت لو  :   ت د ُيتظ  :    الت الف  السي  ال اتي    ات  يا و   ا  1
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   يلدددددد   لصددددددد  ب   ي ددددددد  الت لودددددد     دددددددف ز ك و لددددددر السددددددد  ي ددددددد  اسدددددد  ب    تلصدددددددي    يتدددددد     يكدددددد  
كت بددددددد   وتلصدددددددد     خ  دددددددد   لمت لودددددددد  التددددددد  ي صدددددددد  ال دددددددد ي   ي دددددددد  عددددددد  ز ددددددددف اتلدددددددد لات الشخصددددددددي  

  لددددددددد ا اعتوددددددددد ت كتدددددددددد الت لوددددددددد  عمددددددددد   ليددددددددد  ا تت ددددددددد ر  يددددددددد ك  األخبددددددددد   التدددددددددد   (1)الوتددددددددد لف ل ددددددددد  
 . تخمي    تصي      بي   الشخصي     ز  زْ  ُتكتد  يك   ل 

 

 / ترمجته وثقافتهبن خلكان اـ  2
ابدددددد  خمكددددد     ق ضدددددد  ال ضدددددد     شددددددو  ز ودددددد  بدددددد  و وددددد  بدددددد  ابدددددد ا يف بدددددد  زبددددد  بكدددددد    ددددد       

ز بدددددد  سدددددت   ودددددد    سددددددتو ل  بو يتددددد   لدددددد   ،  (2)  بمددددد  الشدددددد  ع الب وكدددددد    األالددددد ي    زبدددددد  العبددددد   
 سددددوو ب دددد  صدددد يي البخدددد    ودددد  زبدددد    عمدددد  يدددد  ابيددددا  دددد  ز بدددد زوددد  عموددددا   دددد  تل ددددا ابدددد  خمكدددد   

   زلددددددد ل لدددددددا الو يددددددد  الم سددددددد   عبددددددد  الوعدددددددل ال ددددددد     و وددددددد  بددددددد   بددددددد  ا  بددددددد  ُوكددددددد ف الصددددددد   
َّلددددددد  الو صدددددد  بعدددددد  وددددددد ت زبيددددددا   ضددددددد       ا ودددددد ف كوددددددد     دددددددف  دددددد      (3) ليتددددددد الشددددددع ي  

ب ددددد ر الدددد ي  زبدددد  الو  سدددد  ي سددددر بددددد   عتدددد  الشددددي الدددد ي  ابدددد  يدددد ت   ددددف اتت دددد  الددددد   مددددد  زقدددد ف 
ف   وشددددل  اشددددت    شددد ا   تل ددددا عميددددا  قدددد ز الت دددد  عمددد  زبدددد  الب دددد ر يعدددديش بدددد  عمددد  الت دددد    ددددف ق دددد  

 ودددددد    تدددددد د   دددددف اتت دددددد  الدددددد  وصددددد   سددددددك   ي ددددد    (4)عمددددد  ابدددددد  الصددددد    ددددددف اتت دددددد  َّلددددد  ال دددددد     
ف  الشددددددد ف  (5) بددددددد   الددددددد ي  السدددددددتل    عددددددد  ال  ضددددددد   ال ضدددددد ر ب ددددددد  عمددددددد  ال ضددددددد ر  ددددددد      دددددددف ق ددددددد  

   دددددددف زُقدددددديف وعدددددددا  ددددددد  ال ضدددددد ر سدددددددت  ز بدددددددو  سدددددددتي   بددددددد ألو ال لدددددد  سدددددددت  تسدددددددو  خوسددددددي  وتلددددددد  ا  
شددددو  الددددد ي  ابدددد  عمددددد  ال تلدددد   ليددددد  الددددد ي  عبدددد  السددددد ف الددددل ا   الوددددد لك   شددددو  الددددد ي  عبددددد  

ُعدددددددددل  عدددددددد  ال ضددددددددد ر سددددددددت  تسدددددددددو  سدددددددددتي  بعدددددددد    الدددددددد  و  ابددددددددد  الشددددددددي  زبددددددددد  عودددددددد  ال تبمددددددددد    
                                                                 

 28:  1981   3  و و  عب  ال ت   س     ا  الوع  ر   وص    مد ُيتظ  : الت الف  السي   1
 . 56/  51:  1991   2  تي : عو  عب  الس ف    ا  الكت د الع ب    مد ُيتظ : ت  ي  ا س ف   ال  ب   2
  تي : ا و  ا ت   م   ت ك  وصمل     ا  ا ي ر الت ا  الع ب    د ُيتظ : ال ا   ب ل  ي ت   ص   ال ي  الصل    3

 211 /4 :2111بي  ت   
  عب  اللت   ال م     ا  ا ي ر الكتد   المت      تي : و و   و و  د ُيتظ  : مب  ت الش  عي  الكب     السبك   4

 .  5/14 :ال      
  تي : و و  اب  اللض  اب ا يف    ا  ا ي ر د ُيتظ  :  س  الو  ض      ت  ي  وص   ال        عب  ال  و  السي م   5

 .  1/555 : 1967   1ا ي ر الكتد الع بي  م
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  وددددد  وصدددد   ددددد خ   بعددددد  سددددبو سددددتي     ددددف ُعددددل  ابددددد  الصدددد لب ل  ضدددد  عددددل الددددد ي  ابدددد  الصددددد ل  
كددددددد     ضدددددددد   ب  عددددددد   وت تددددددد   ع   دددددددد    ُعدددددددد ر عتدددددددا اتدددددددا    (1) خددددددد   لدددددددف ي خمدددددددا و مددددددددا وددددددد  ال كددددددد ف

ب لوددددددددد  د    سددددددددد  اللتددددددددد      بصدددددددددي ا  ب لع بيدددددددددد    ع وددددددددد   ددددددددد  ا  د  الشدددددددددع   زيددددددددد ف التدددددددددد     
العموددددد ر  ودددددت ف ابددددد  ك يددددد    كددددد   ز ددددد  قددددد    يدددددا    (2)ك    ا ددددد  ال  وددددد ك يددددد  ا مددددد    مددددد  الوددددد ا

ا لودددددد  اللضددددددد ر ب وشدددددددل  السدددددد    الصددددددد    ال  سددددددد ر     دددددد  ز   وددددددد  لددددددد    دددددد  زي ودددددددا قضددددددد ر 
كدددددد ت ا ت ابدددددد   لدددددا    قدددددد  كدددددد   الوتصددددددد  بعدددددد  وددددد  ب أل كدددددد فال ضددددد   ودددددد  سدددددد ل  الوددددد ا د   شددددددت م ا 

اتدددددددا كددددددد         قددددددد    يدددددددا ابددددددد  العوددددددد   ال تبمددددددد     وددددددد  و  سدددددددتا (3)بيتددددددا  بدددددددي  ابددددددد  الصددددددد ل   
ددددددددو  بددددددددي   سددددددد  السددددددددي    لدددددددد    العمددددددددف      ددددددد  (4) ا  عتدددددددد   ب يبدددددددد   يلسددددددد  ز دددددددد  زْ  يدددددددد ك  ز ددددددد و  ل 

 . ه 681  ت        وشل    ع ف   و س عيتا
 

 ةوظيف عتبة وـ العنىان /  3
ت دددددد ر  َّ   دددددد  ال  اسددددد ت ا  بيدددددد  الوع صدددددد    عت يدددددد  كبيدددددد  تددددد   العتدددددد ا   العتبدددددد ت التصدددددي        

س سدددددددي  ز دددددد   ال  اسددددددد ت الدددددد  و   بددددددد  التصدددددد   وددددددد  زلدددددد    دددددددف خص صدددددديت    ت  يددددددد  ل اتددددددد 
   لمعتدددددد ا   ظدددددد لر عددددددد    دددددد  التعيددددددي   ت  يددددددد  الوضددددددو    ا  ددددددد ار  (5)ودددددد  و  صدددددد    ال  ليددددددد  

ضدددددددد   ي  ال ظيلدددددددد  ا  لددددددد  التدددددددد   ددددددد   َّ تلتوددددددددو كم ددددددد   دددددددد  عتددددددد ا   ا ددددددد   اللو ددددددد      قددددددد   
    دددددددد   ال ظددددددددد لر ليسددددددددت خ ضددددددددع  لت تيددددددددد تتدددددددد بع   يوكدددددددد  زيضددددددددد     البدددددددد   دددددددد  كدددددددد  عتدددددددد ا  

                                                                 

:  1974 1  تي : ا س   عب      ا  ص    بي  ت   م ي  عمي     و و  ش ك  الكتب  د ُيتظ  :   ات ال  ي ت  ال 1
1  /111  _111 
 111د الوص   تلسا :  2
 588/  17:  1991   8  وكتب  الوع  ر   بي  ت   مالب اي   الت  ي    اب  ك ي   د 3
   1  تي : عب  ال      و و  ا  ت   م    ا  اب  ك ي    م  اب  العو   ال تبم     اخب   و    د ش  ات ال  د  د 4

1986  :7  /648 
د ُيتظ  : شع ي  العت ا     الشع  الللال   الوع ص     ستي  وسكي  )ام      كت  ا (  ل وع     ا    الللال  :  5

21 
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   عدددددددد   (1)لم ظيلددددددد  ا  لدددددددد   ال  ل ددددددد  زْ  تت الدددددددد ا  تك تدددددددد  زقددددددد    ضدددددددد  ا  ودددددددد  ال ظيلددددددد  ال  تيدددددددد  
الوضدددددو   وم ب ددددد  ع قدددد  العتددددد ا  ب لوضددددو   تلددددد  ز ك عتدددد ا  كتددددد د   يددددد ت ا عيدددد   قددددد    ددددل 

عودددددد  لددددددد ر بددددددا ودددددد  ز دددددد ا   زخبددددددد   تتعمددددددل بكدددددد  شخصدددددددي   (2)قددددددد  زخبدددددد لمعتدددددد ا    دددددد  و ضدددددد   
التدددد   كدددد   ي ددد  اتددددا اسددددو   كتدددد د   تددد لف ل دددد  ابدددد  خمكددد    قدددد  عبدددد  عددد   لدددد   دددد  و  ودددد  كت بدددا 

يااااااع   وفياااااعي ن ،ياااااع  ، وء ااااااع، ءا اااااع، نقل اااااع  ،   اااااع اااااااي اعق  ااااا  ءو نق ااااا ع  ءو ءاا ااااا  نق  
وتم دددددد     ددددد لعت ا  ز   عتبدددددد  يم  دددددد  ال (3)  نقك ااااااعد ا عاااااا   نق  ااااااون  قي اااااا    ،واااااا    اااااا و 

ا لمددددددت      دددددد  يددددد    و دددددد ا   دددددد   ا  ويدددددد  ب يدددددد  ت ميدددددد  الددددددت  لتتو ددددد   دددددد  اسددددددتتم قا  اسددددددت  ا
شددددل    وليددددد  يمت ددددد  ب ددددد    ددددد  ا       (4)   وددددا     ددددد   م ددددد  اس سددددي  ضدددددو   م ددددد ت بتدددد ر الدددددت  

  ب صدددددددلا تصدددددددد   يشددددددد  اتتب  دددددددا  وددددددد  يلدددددددد الت كيدددددددل عميدددددددا    صدددددددا  ت ميمدددددددا  ز   وددددددد  ال ددددددد     
   قددددددددد  كدددددددد   العتددددددددد ا   ا    وتسدددددددددلو   ودددددددددو  (5)ز ليدددددددد   ُيشدددددددددي  ز  ُيخبددددددددد    ز  يدددددددد    بوددددددددد  سددددددددديلت  

 .وضو   الكت د 

   تيجيات التأليفاسرتااملقدهة / ـ  4
الدددد  تلسدددددا  ت  يدددد  و قعدددددا  بتدددد ز ابدددد  خمكددددد   بو  ودددد  كت بدددددا بخمدددد د الو لدددددر  دددد  تظددددد    ا         

ودددد  عوميددددد  التددددللير   ددددد  يت ددددد   ودددد  ضدددددوي  ال يبدددد  الددددد  ضدددددوي  الددددتكمف بوددددد  ي ومددددا كددددد  وت وددددد  
ي اااااو  نقإ يااااا  هللقااااا   س ااااا  ن    اااااعق   ااااا   بدددددد   (6) تت دددددااودددد  و تددددد     لددددد    لت ددددد يف الددددد   

يت ددددد        (7) ءاااااو نق اااااع  ءس اااا  اااااا   س اااا  ااااا  نااااا ن ي  اااااا  ءااااا  اكاااا  ااااا   وكااااع نقاااا ي  
"  ااااخن    ناااا   اااا  نق اااا  ي   ،ااااع   نقاااا  الدددد  الوددددتكمف  ددد  الل دددد   ال  تيدددد  وددد  الو  ودددد  الخمددد د 

                                                                 

:  2113ات ا خت ر   الللال      وتش   د ُيتظ  : عتب ت لي ا  ليتيت و  الت  ال  الوت     عب  ال ل بمع ب   1
74 - 75 
 77د ُيتظ  : الوص   تلسا :  2
 21/  1د   ي ت ا عي   :  3
   ا  الت ض  الع بي    ال       د ُيتظ  : سيو مي ي  العت ا     شع  عب  ال   د البي ت     . عب  الت ص   س  و و  4
  2112   :11 
 53:   2111   1   لا   ال      ا   تي    عو     ا       م  د ُيتظ  : سيوي ر العت ا    بس ف قم  5
 124د ُيتظ  : ب    التل ي  _   عمي  ا خب      الس   الع ب  ال  يف    . ل    ول  عب   : 6
 19/ 1د   ي ت ا عي   :  7
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 ااااا  نوقااااا  نق اع ااااا  و ااااااون ي  ع  ااااا  ء ااااا  ك اااااي  وق اااااعل ااااااع     ،وااااا  ء ااااااع  نق   ااااا  ي  
س و اااا  ،وااااا   ع ااااام  اااا م   ااااا  كاااا  ،نااااا  ، فو اااام قااااا    اااا   ااااا ، و وفيااااع م  و ونقاااا    

ن  اااا لن ث وكااااا ث نق  ااااام ، ف  اااا ي هللقاااا    عق اااا  نقك ااااد نق و ااااو   امااااخن نقإاااا  ، وء ااااخي  اااا  
 ددددد    كشدددددر لتدددد  ابددددد  خمكدددد    ددددد  ،  (1)"نقُ    اااااي  قااااا   اااااع قااااا  ءعااااا م فااااا  ك اااااعدءفاااااونم ن   ااااا  

  دددد  بددددي  ودددد  خدددد    دددد    كت بددددا لموتم دددد    ودددد  خ ل دددد و  ودددد  عدددد  ولو عدددد  ادليدددد ت التدددد  قدددد فك ال
السدددددبد الدددد    عددددد   لتدددددللير  دددد ا الكتددددد د   دددد   لعدددددا بوع  ددددد  زخبدددد   الوت ددددد وي   وم لعددددد   الت  ودددد 

تختمددددددر  شخصددددددي ت ك يدددددد     تدددددد لف ل يدددددد   الكتدددددد الو سدددددد و  بدددددد ل   كدددددد    دددددد ا الكتدددددد د ال ددددديف الدددددد
وقاااا  ء نااااا   ااااخن نق   ناااا  ،واااا   ع إاااا    نونااااا  يدددد  العمددددف  الشدددد     الو كددددل   دددد    ودددد   

ااااااي   ااااا  نق و اااااع، ءو نق وااااوو ءو ن  ااااا ن، ءو نقااااول ن، ءو نق ااااا  ن، ، اااااا  كاااا   ااااا  قاااا   ااااام ث 
اااا  ءسونقاااا  ا ااااع و إااااي ،وياااا  نق ااااع  وي اااام نق ااااهن  ، اااا  خك  اااا   قدددد  تكدددد   ل يدددددا  (2) وء يااااي   

ف  و  سدددددت ف ب اعدددد     يددددد ت لدددددف يكشدددددر عت ددددد     ددددد  تدددد لف لشخصدددددي تا وددددد  خددددد    كددددد  زخبددددد   
  و  يميل ب ف و  وك و   ت     ز  شع  ز   س ل  .

ف ءي ااااااا  ،وااااااا  تددددددد  كت بددددددا عمددددددد   دددددد  ر الوعلدددددددف   دددددد     زودددددد  وت ليتددددددا  ددددددد  التددددددللير   ددددددد          
 ااا  كااااع  ءو  ي ااا ن   ااا  ،واااا  نق ااا ي  ، ف نااا نقُي هللقيااا  ، ونق ل ااااي فيااا    ااا ي  ءسااا ول نق  عااا  

نقم ااالث ءو  اااع  اااو ء ااا د نقيماااع ، و،وااا   ن ااا   نقم ااالث ، اااا   ااا  كاااع  ااااع   سااا ل  ااا  ن ااا  
غيااا م ، ف ااا  ي هللاااا ن ي  ،وااا  ءس ااا  ،    نقااااع، ء ااا د هللقااا  نقم ااالث  ااا  نقساااع، ، وكاااخقو ف واااي  
هللقااااا  ، ااااا م ، قيكاااااو  ء ااااام  قو  اااااعو  ، وني   كاااااع   اااااخن ُيإ ااااا  هللقااااا   ااااا  ي  نق   ااااا   و  ااااا ي  

س  نق  ااااا    فااااا  نق نااااا  وني  اااااع   ااااا  قاااااي   ااااا  عااااا   نق  عع  اااااي  ، قكااااا   اااااخم نق ناااااو
ز ا  ابدددددد  خمكدددددد   ودددددد  خددددد    دددددد   الوت ليدددددد  التيسددددددي  عمدددددد  الوتم دددددد   كدددددد      (3)  ءسوعااااااي  هللقياااااا 

ب دددددددد ا ال دددددددد   وددددددد  التتظدددددددديف    قدددددددد   اعددددددد    اخددددددددت ر ُق ال ددددددددا      ددددددد  يسددددددددت   زخبدددددددد    ودددددددد  الكتددددددد د 
وصدددد    وتعددددد     و   ددددد   وددددد  خ ل ددددد   قددددد لو تتممدددددو الدددد  ال  يدددددو الشددددد ير كوددددد  تتظددددد  الددددد  الددددد ت ر 

ولدددددد   ال ددددديف    عميت دددددد  ال ضددددديو  ددددد  تدددددد    وددددد  اللددددد   الدددددد   تت اصددددد  بت اصددددددما ال يددددد     و كددددد ا  
                                                                 

 19/  1:    ي ت ا عي  د  1
ددددددسا د  2  21/  1: تلددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددتلد  3  21/  1:  ساددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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وددددد       ضدددددو  ولددددد   الكتدددد د  ت اتدددددد  ق لعدددددا   َّ  يتمدددد   كددددد   خبددددد   خبددددد    تتضددددي دددد  بتددددد ر األ
زخبدددددد    عمدددددد  قيوددددددد   يتمددددددل عت دددددد     األخبددددددد   لويع دددددد  تتمدددددددل عدددددد   عدددددد  و لل  ددددددد   تعبدددددد  عددددددد  

 قدددد  اعتتدددد   يددددا عت يدددد  تت عددددت وع دددد  زخبدددد     اتبددددو ابدددد  خمكدددد    ليدددد      (1)  يتددددا لعصدددد        تددددا  
 لف ل دددددد      تددددددا    ددددددف لددددد  سددددددت       الشخصددددددي  الوتدددددكبيددددد    كدددددد   يسدددددد م الت لوددددد  ا ا لددددددف ي تدددددد   ا

اتددددددا اشدددددد    دددددد  ت  يدددددد  الو  ودددددد  الدددددد  سددددددعيا  دددددد  الت بددددددت ودددددد  صدددددد   ودددددد  ُيت دددددد  عدددددد  الشخصددددددي ت 
ف ااا  و اااالن ،وياااا   ااا  ء اااا  نق  نياااا  امااااخن نق ااا   و ء  فياااا   واااا ل فمااااو   الوتددد لف ل ددد      دددد   :
نق  ع ااا   ااا   نصاااع  نقنااااس  ا ااا  نق اااااي فيااا  ، فاااه   ااااخقي نقعمااا  فااا  نق ااااعد فااا  ننااا س  

، وقااا  ء  ااااع   فاااا    واااا    ااا    يواااااب ااااا  ، ااااا   س يااااي فيااا  س ااااا ع ونااااوي نق اااا  ث ،وياااا  
  َّ  زشدددددد   اشددددددد     اضددددددد   الدددددد  بددددددد   ل ددددددد   ودددددد  الددددددد  زْ  يظ ددددددد  الكتدددددد د ب ددددددد   الصدددددددي      (2)"

  يا خم   . ا  ص  أل   العمف    ت يي   َّْ   ل  اعم  الل  
       
     

                                                                 

 47:   ل    ول  عب   د ب    التل ي   1
 21/  1د   ي ت ا عي   :  2
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 املبحث االول
 أنواع اخلرب 

 
ر
 يف اللغة :  اخلرب

بيٍرتي  خبر: عمى  العربية المغة معاجـ في(  خبر) تدؿي مادة          . عممتو: أىم باألىمر؛ كخى
بىٍرتي  ًبيران  بوً  فاٍسأىؿٍ ﴿:  تعالى كقكلو. حقيقتو عمى عرفتو إذا أىٍخبيريهي، األىمرى  كخى  (؛ٗٓ)الفرقاف / ﴾خى

بىري . يىٍخبيري  خبيرنا عنو اسأىؿ: أىم بىري . األىخٍبار كاحد:  بالتحريؾ ، كالخى  عمف نىبإً  مف أىتاؾ ما: كالخى
بىري  تىٍستىٍخًبري  أي :  كالخى ،: كالجمع ، النَّبى بىرً  عف سأىلو:  كاٍستىٍخبىرىه ،الجمع جمع كأىخاًبير أىٍخبىاره  كطمب الخى

بٍَّرتي : كيقاؿ ييٍخًبرىهي؛ أىف بىرى  تىخى عٍَّفتي : كمثمو ؛ كاٍستىٍخبىٍرتيو الخى بٍَّرتي  كاٍستىٍضعىٍفٌتو، الرجؿ تىضى  الجكاب كتىخى
بُّري  كاالٍسًتٍخباري .  كاٍستىٍخبىٍرتيو بىر عف السؤاؿ: كالتَّخى ستخبره  الخى سألو عف .ىك النبأ كالجمع أخبار ، كا 

 ، كالمعاني ألمغكية كميا تشيري إلى سرد حدث معيف بطريقةو ما . ُ()الخبر ، كطمبى أٍف يخبره
 اخل

ر
 صطالحًا : ا رب

حداث ألافعاؿ ك ألامو ككحدتو ، فال يتفرع إلى تعدد ىك كؿ حدث تميز ببساطة فعالخبري "         
كاألخبار " ىي أحداث الماضيف كأفعاليـ كأحكاليـ كما طرأ عمى أكضاعيـ (  ، ِ)"كتنكع الشخصيات

، كما  ّ()كحياتيـ مما يتناقمو الركاة كيتحدث بو الالحقكف عف السابقيف أك شاًىدك الخبر كساًمعكه "
رتبط يث الذم ايـ كربما أطمؽ عميو الحدأفَّ " الخبرى شكؿه أساسي مف أشكاؿ السرد العربي القد

كمَّ عف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مف اقكاؿ ، كيشترؾ الخبر مع الحديث النبكم في  معناه بما ري
، كما تيعد االخبار المادة الرئيسة كالركيزة االساسية لمركاية  ْ()قياـ كؿ منيما عمى سند "

كظيفة االدبية كتغير ، كارتبط بخصيصة استقرار الٓ()العربيةككتب المكسكعات العربية الكبرل
                                                                 

 ِِٕ،  ِِٔ/ ْمادة ) خبر ( :  ق ،ُُْْ،  ّابف منظكر ، دار صادر بيركت ، ط ػ يينظر : لساف العرب  ، ُ
،  ُ، سعيد جبار ، شركة النشر كالتكزيع المدارس ، الدار البيضاء ، طػ الخبر في السرد العربي ػ الثكابت كالمتغيرات   ِ

ََِْ  :ٗٗ 
 ِٓ: ََِٖ،  ُ، ابراىيـ صحراكم ، منشكرات االختالؼ ، الجزائر، طػ السرد العربي القديـ األنكاع كالكظائؼ كالبنيات  ّ
 َٕ: ُٖٗٗ،  ُد القاضي كاخركف ، الرابطة الدكلية لمناشريف المستقميف ، ط، محمػ معجـ السرديات  ْ
 ّٓ: ، ابراىيـ صحراكمػ يينظر : السرد العربي القديـ ػ االنكاع كالكظائؼ كالبنيات  ٓ
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،كىك الذم ميزى الخبر بكصفو جنسان  ُ()المقامات كالشخصيات كالدكافع كىذا غير مكجكد في التأريخ
 أدبيان . 
يقكـي الخبري عمى بنيةو ثنائيةو تتمثؿي إحداىما بالسنًد" كالسند طريؽي المتًف "      

كاألخرل المتف   ِ()
رَّؼى جيرالد برنس البنية  بأنيا " شبكةه مف العالقاًت الحاصمًة بيفى المككناًت العديدًة لمكًؿ  كقد عى

 . ّ()كبيىف كًؿ مككفو عمى حدةو "
لـ يرٍد مصطمحا البساطة كالتركيب في مؤلفات قركف النشأة االكلى لتراثنا االدبي النثرم ،        

قصًر كالطكؿ كانا يشغالف حيزان ًمٍف المؤلفاًت النقديًة سيما كأفى العربى كانكا حيث أىفى مصطمحي ال
الى  لقصًر محمدة فالبالغةى كانت تدعكالطكؿ منقصةن كفي االى االيجاًز ، ألنيـ يركفى في  يميمكف
مف بتداءن نالٍت ثنائيةي البساطة كالتركيب اىتماـ الدارسيف في العصر الحديث ا، فقد  ْ()االيجاز

أخنباكـ الذم فرؽى في دراستو بيفى القصة القصيرة كالركاية ككنيما شكميف متناظريف ، كمركران 
بشمكفسكي الذم أشارى إلى ذلؾ في معرض حديثو عف تقنيات التركيب التي تحكؿ البسيط الى 

كتفريقو بيفى  األغراضمركب مف خالؿ التكازم كالتضميف ، كتكماتشيفسكي الذم صاغى نظرية 
البسيطة ،  األشكاؿ، ككصكالن إلى أندريو يكلس كنظرية متف الحكائييف ككالمو في الحكافزمبنى كالال

كتمييزه بيفى البسيط كالمركب مف خالؿ مجمكعة مف الخصائص كالميزات كالشفكية كالعامية التي 
تميزى بيا البسيط ، كالمغة السامية كالثبات التي أىمٍت المركب ألٍف يككفى أدبيان ، كأالف مكنتادكف في 

، كقد قامٍت المنظكمة الخبرية في  ٓ()االشكاؿ الكجيزة كتركيزه عمى االشكاؿ القكلية كمنيا النادرة 
كطريقة نقمو ، خبر كتاب كفيات األعياف عمى نكعيف ىما الخبر ) البسيط كالمركب ( بحسب ركاية ال

 نشأ فيو  كسنتناكؿ ذلؾ بالتفصيؿ.كالزمف الذم 

                                                                 

،  ُ، محمد القاضي ، دار الغرب االسالمي ، بيركت ، طػ يينظر : الخبر في أالدب العربي دراسة في السردية العربية  ُ
ُٖٗٗ  :ّّٕ 

 ٖ: ، زيف الديف العاممي ، منشكرات ضياء الفيرز ابادم ، قـ ػ البداية في عمـ الركاية   ِ
 ُُٗ: ََِّ، القاىرة ،  ُ، جيرالد  برنس ، تر: السيد اماـ ، ميريت لمطباعة كالنشر ، طػ قامكس السرديات  ّ
ػ يينظر : األشكاؿ النثرية القصيرة في عيكف األخبار البف قتيبة ، دراسة تصنيفية ، رشيدة عابد ، جامعة مكلكد معمرم ،  ْ

 ُُالجزائر ) رسالة ماجستير ( : 
 .َُُ: ، سعيد جبار العربي الثكابت كالمتغيرات  ػ يينظر: ، الخبر في ػالسرد ٓ
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 البسيط
ر
 اخلرب
يجعمو يندرجي تحتى جنس األنكاع النثريًة  ُ()أنو " أصغري كحدةو حكائية " تعريؼى الخبر  إفَّ         

البسيطًة ، كما إفى " نعت الخبر بالبساطًة أليجاًز خطابو السردم الذم يكادي  يختزؿ النص الى 
مجرًد حكايةو ال تحتفي بالمككناًت السرديًة التي تغيب أك قد تحضر كلكف بصكرةو مختزلةو ، ال 

مف مككناًت الخطاًب السردم باالمتداد لتشغؿ مساحة  تسمحي لمزمًف كالفضاًء كالشخصيًة كغيرىما
ـي الحدًث مجردان  كاسعة مف الكصًؼ كالتصكيًر ، ذلؾ أفى ما يعني ساردي الخبًر بشكؿو عاـو ىك تقدي

 ِ()مف تأثيراتو في الشخصيًة كارتباطو بالزمًف كالمكاًف "
فضالن عف االيياـً بالكاقعيًة  كيركزي الخبري البسيًط عمى الحدًث مع االيجاًز في االسمكًب      

، فيك ينمازي عف " الحكايًة بأفى مركز التكجيو فيو يتمحكري حكؿى  ّ()رتكازه عمى مرجعياتو تأريخيةو ال
 .( ْ)الفعًؿ كالحدًث "

غيرى أفَّ نسبةى االخباًر البسيطًة البنيًة كانٍت أكفىرى عددان مف االخباًر المركبًة في تراثنا النثرم     
ب ذلؾ أفى بنيتيا البسيطة أىمتيا إلى أٍف تحفظيا لنا المؤلفات األدبية ، كألسبابو تأريخية أيضان كسب

، ألف القركف اليجريًة االكلى مثمت بدايات التأليًؼ كالبساطة تسبؽي التعقيًد ، كالسبب اآلخر أفى 
 .( ٓ)بًر مف سياؽو ألخرالخبرى كحدةه سرديةه متنقمةه ، كالبساطةي تسيـ بطريقة فعالة في تنقًؿ الخ

السرديًة االخرل كالحكاية كالقصة  لألنكاعكعمى الرغـً مف بساطًة الخبًر إال أنو يعدي نكاةن      
كالسيرة ، إذ أفَّ بنية الخبر القائمة عمى مبدأم التراكـ كالتكامؿ تؤسس لظيكًر األنكاًع النثريًة 

 . ٔ()األخرل

                                                                 

 ُُٓ: ََِٔ،  ُ، سعيد يقطيف ، منشكرات رؤية ، القاىرة ، مصر طػ السرد العربي مفاىيـ كتجميات  ُ
  ُُ:المغرب ، محمد مشباؿ ، مطبعة الخميج العربي تطكاف،البالغة كالسرد جدؿ التصكير كالحجاج في أخبار الجاحظ ػ  ِ
 ُُْ:، محمد القاضي ػ يينظر : الخبر في األدب العربي  ّ
 ُِٓ:  ََِٔ،  ُسعيد يقطيف ، منشكرات رؤية ، مصر ، ط ، ػ السرد العربي مفاىيـ كتجميات ْ
 ِّٔ: ، محمد القاضي ػ يينظر : الخبر في أالدب العربي   ٓ
  ُُٓ:  ، سعيد جبار  ػ يينظر : الخبر في السرد العربي الثكابت كالمتغيرات ٔ
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كقصرىا  األخبارلى أفى " ليسى ليذه البساطًة عالقة بطكًؿ كيذىبي الدكتكر محمد القاضي إ      
نما تمتمسي البساطة مف الحركًة السرديًة التي يمكفي أٍف تختزؿ غالبان في ثنائيةو رئيسيةو كاحدةو " ( ُ)كا 

  . ِ()ىي " ثنائيةي الطمًب كاالستجابًة كالطمًب كعدـ االستجابًة "
حكى عبُد العزيِز بُف الفضِؿ قاؿ:خرَج خبار البسيطة التي كردت في كفيات االعياف :" كمف األ    

القاضي أبو العباِس أحمد بف ُسريج ، وأبو بكٍر محمد بف داوود الظاىري ، وأبو عبُد اهلِل نفطويو 
حبو إلى وليمٍة ُدعوا ليا ، فأفضى بيـ الطريؽ الى مكاٍف ضيٍؽ ، فأراَد كؿ واحٍد منيـ  مف صا

لكنو  ُث سوء االدب ، وقاَؿ ابُف داوود:أف يتقدـَ عميو ، فقاَؿ ابف سريج : ِضيُؽ الطريِؽ يور 
 ٖ()"ا استحكمت المودةُ بطمت التكاليؼيعرُؼ مقادير الرجاِؿ ، فقاَؿ نفطويو : إذ

تكمفي البساطة في ىذا الخبًر في ارتكازه عمى حدثو كاحدو ، فالحكار الذم دارى بيفى          
 إلى خمكصيـ القاضي كابف سريج كالظاىرم ،  كنفطكيو ينصبي عمى حدثو مركزمو كاحدو كىك

ضيؽو كمحاكلتيـ تجاكزه ، فالتسمسؿ السردم كاف كاضحان بعيدان عف التعقيًد ىدفو تقديـ  طريؽً 
 فى االطالة  قد تؤدم الى ممؿ السامع كالقارئ  .معمكمة أل

" وذكَر ابف عائشة أَف رجاًل مف أىِؿ الشاـِ قاَؿ: دخمُت المدينَة عمى ساكنيا  كمثمو أيضان      
أفضؿ الصالِة والسالـ فرأيُت رجاًل راكبًا عمى بغمٍة لـ أَر أحسف وجيًا وال سمتًا وال ثوبًا وال دابًة 

إليو فسألت عنو فقيَؿ : ىذا الحسُف بف عمي ابُف أبي طالٍب ، فامتأل قمبي لو  منو  ، فماَؿ وقمبي
بغضًا وحسدُت عميًا أْف يكوَف لو ابٌف مثمو ، فصرُت اليو وقمُت لو : أأنَت ابُف عمي بف أبي طالب 
 ؟ قاَؿ : أنا ابنو ، قمت : فعَؿ بؾ وبأبيؾ ػ أسبيما ، فمما انقضى كالمي قاؿ لي : أحسبؾ غريباً 
؟ قمُت : أجؿ ، قاؿ: مؿ بنا ، فأف احتجت إلى منزٍؿ أنزلناؾ أو الى ماٍؿ أسيناؾ أو الى حاجٍة 

وصنعُت عاوناؾ ، قاَؿ : فانصرفُت عنو وما عمى االرِض أحُب إلَي منو ، وما فكرُت فيما صنَع 
ال شكرتو وخزيُت نفسي"  . ٗ()وا 

                                                                 

 ّٖٓ: ، محمد القاضي ػ الخبر في السرد العربي دراسة في السردية العربية  ُ
 ّٖٓنفسو :  صدرلمػ ا ِ
 ْٖ/ ُػ كفيات االعياف:  ّ
ػػػػػػسونفػػػ  ػ ْ  ٖٔػ ٕٔ/ ِ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عمى التكازف ثـ الالتكازف ) الخرؽ ( ثـ إعادة  يتأسسي الخبري عمى متتاليةو سرديةو بسيطة قائمة    
مف أىًؿ   االمكر الى نصابيا حيثي التكازف ، فالحدث الرئيس الذم ينبني عميو الخبر رؤية رجؿو 

( ، كطبيعة الحكاًر م دار بينو كبيفى االماـ الحسف )( كالحكار الذالشاـً لإلماـ الحسف )
النصية القائمة عمى ثنائية االستخبار كاالخبار حتى كصؿى الحاؿ الى عدـ التكازف بسًب الشامي 

(  ، كعكدة التكازف بعد أٍف قابمو االماـ برحابةو صدرو كليفو عمى الرغـً مف سبو الحسف ) لإلماـ
 ف أم جزءو مف اجزائو.الخبري بالكحدة العضكية فال يمكف االستغناًء ع اتصؼلو ، إذ 

قاَؿ االصمعي: ذكرُت يومًا لمرشيِد نيـ سميماف بف عبد الممؾ ، وقمت بسيط آخر "  كفي خبر    
: إنو كاَف يجمس ويحضر بيَف يديو الخراؼ المشوية وىي كما ُأخرجت مف تنانيرىا فيريد أخذ 

لخروؼ فيأخذ ُكاله ، ُكالىا فتمنعو الحرارة ، فيجعؿ يده عمى طرؼ جبتو ويدخميا في جوؼ ا
فقاَؿ لي : قاتمؾ اهلل ، ما أعَممؾ بأخبارىـ ، اعمـ أنو ُعرضت عمَي ذخائر بني امية ، فنظرت 
إلى ثياٍب مذىبٍة ثمينٍة واكماميا ودكة بالدىِف ، فمـ أدر ما ذلؾ حتى حدثتني بالحديث ، ثـ قاَؿ 

يا ظاىرة فكساني منيا حمة ، وكاف : عمَي بثياِب سميماف ، فأتي بيا ، فنظر إلى تمؾ االثار في
 .  ٔ()االصمعي ربما خرَج فييا أحيانًا فيقوؿ : ىذه جبة سميماف التي كسانييا الرشيد " 

يقكـ الخبر عمى سرد لحدثو بسيطو ىك نيـ سميماف بف عبد الممؾ كحبو لمطعاـ ، فالبساطة في     
ذكره األصمعي  الذم قاـ بو ، كتأكيد صحة ما ىذا الخبر قائمة عمى أساس االسترجاع التأريخي

عف طريؽ الحدث الذم ذكره الرشيد ، فالخبر قاـ عمى سرد حدث كاحد بطريقة تكاممية حكارية ، 
يىرى الرشيد .  ككضعت جكابان لمسؤاؿ الذم حى

 
 
 
 
 

                                                                 

، .... ، ٕ،  ْٕ،  ّٕ، ٕٔ،  ٖٓ،  ِٗ، ِّ،  ِٖ،  ِٓ/ ،  ُ، لالستزادة يينظر :   ُْٕ/  ّػ كفيات االعياف :   ُ
ِ /ُْ  ،ُٓ  ،ِٔ  ،ّٔ  ،ّٗ  ،ُْ  ، ..... ،ّ  /ُُ  ،ُْ  ،ّٓ  ،ّٔ  ،ٔٔ  ،ٖٔ  ،ِٓٔ .... ، 
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ر
 املركب

ر
 اخلرب

ارتبطٍت سمةي البساطًة بالخبًر ، لكف قدرة الخبر عمى التكالًد السردم تؤىمو لمتناسًؿ كتكالد       
أجناس سردية اخرل كالحكاية كالقصة كالسيرة ، فالخبر المركب يمكف أٍف يتأسس مف بنى بسيطة 

فَّ ، ك  ُ()ى بنى معقدة يصعبي إرجاعيا الى البنى البسيطة أك النيكض عم " الترىينات المتكاترة  ا 
لمخبًر الكاحد كعبر أصكات سردية مختمفة تحكميا بنيات سكسيكثقافية مختمفة تساىـي كثيران مف 

 .( ِ)المركر مف الخبًر الى الحكايًة"
إفَّ االنتقاؿ مف البساطة الى التركيب أىؿى النص لمرسكخ في التقميد االدبي بعدما كانت       

الشفاىيةي سمةى البساطةً التي دفعت  باقصائو مف دائرة االدبي ، الرتباطو بتقميد شفكم مكتكب بمغة 
 (.ّ) متدنية ، فينفرد الخبر المركب في الرسكخ أدبيان مف حيث المغًة كالجنًس كالنكعً 

إفَّ مايتكفر في الخبر " مف خصائصى تجعؿ الربط بيف كحداتو أمران ممكنان سكاء كاف ذلؾ عف     
طريؽ الجمع اك االحتكاء أك المكاصمة ، أك عف طريؽ التضخيـ كالتفصيؿ كالمسرحة ، أك عف 

اخرل ،  طريؽ التركية ، ام إيراد الخبر الكاحد عمى لساف شخص تارة ، أك عمى لساف غيره تارة
 . ْ()فتتغير صيغتو كمما نيسب لراك جديدو "

فَّ الخبرى المركب يتأسس عمى كفؽ مبدأيف : أكليما تراكـ االحداث كثانييما : إكيمكف القكؿ      
تعدد الشخصيات ، ألنو عبارة عف مجمكعة مف االخبار المتصمة ، كالتكامؿ ىك الذم يؤسس 

، كقد يتكالد الخبر المركب مف التضميف  ٓ()اس الحدث النكعيف األكؿ كالثاني عمى أس الرتباط
 ،  ٔ()كالنظـ

 
                                                                 

 ِّٔػ يينظر : الخبر في االدب العربي :  ُ
 ُّٔثكابت كالمتغيرات : ػ الخبر في السرد العربي ال ِ
 َُٗػ المصدر نفسو :  ّ
 ُِٕػ معجـ السرديات :  ْ
، سعيد يقطيف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ػ يينظر : الكالـ كالخبر مقدمة  لمسرد العربي  ٓ

ُٖٕٗ :ُٗٓ 
 ُُٕػ يهنظر : معجـ السرديات  :  ٔ
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 .( ُ)ليككف حكاية قائمة عمى مجمكعة مف االحداث عمى كفؽ رباط زمني كمنطقي 
وحكى الصابي في كتاب ))االماثؿ واالعياف (( خبار المركبة في كفيات االعياف: "كمف األ       

إبراىيـ بف الميدي قاَؿ : خال جعفر بف يحيى يومًا في داره ، عف اسحاؽ النديـ الموصمي عف 
بالخموؽ وفعؿ بنا مثمو ، وأمر بأف يحجب  اؤه وكنت فييـ  فمبس الحرير وتضمخوحضر ندم

ب ))عبد الممؾ (( دوف ))بف عنو كؿ أحد إال عبد الممؾ بف بحراف قيرمانو ، فسمع الحاج
مقاـ جعفر ابف يحيى في داره ، فركب اليو ، (( وعرؼ عبد الممؾ بف صالح الياشمي بحراف

فأرسؿ الحاجب أْف قد حضَر عبد الممؾ فقاؿ : أدخمو ، وعنده أنو ابف بحراف ، فما راعنا إال 
دخوؿ عبد الممؾ بف صالح في سواده ورصافيتو فاربد وجو جعفر ، وكاف ابف صالح اليشرب 

عبد الممؾ حالة جعفر دعا غالمو فناولو النبيذ ، وكاف الرشيُد دعاه إليو فامتنع ، فمما رأى 
سواده وقمنسوتو ووافى باب المجمس الذي كنا فيو ، وسمـ وقاؿ : أشركونا في أمركـ ، وافعموا 
بنا فعمكـ بانفسكـ ، فجاءه خادـ فألبسو حريرة واستدعى بطعاـ فأكؿ وبنبيٍذ فأتي برطٍؿ منو 

فميخفؼ عني ، فأمر أْف يجعؿ بيَف يديو  فشربو ثـ قاؿ لجعفر : واهلل ما شربتو قبؿ اليوـ ،
باطية يشرب منيا ما يشاء . وتضمخ بالخموؽ  ونادمنا أحسف منادمة ، وكاف كمما فعؿ شيئًا 
مف ىذا ُسرَي جعفر ، فمما أراد االنصراؼ قاؿ لو جعفر : اذكر حوائجؾ فإني ما استطيع مقابمة 

ة عمَي فتخرجيا مف قمبو وتعيد الَي جميؿ ما كاف منؾ ، قاؿ : إَف في قمب أمير المؤمنيف موجد
عنده منؾ ، فقاؿ : وعمَي اربعة االؼ  رأيو فَي قاؿ : قد رضَي عنؾ امير المؤمنيف ، وزاؿ ما

نيا لحاضرة ، ولكف كونيا مف أمير المؤمنيف أشرُؼ بؾ وأدؿ  درىـ دينًا ، قاؿ : تُقضى عنؾ وا 
أْف ارفع قدره ، بصير مف ولد الخالفِة قاؿ:  عنده لؾ ، قاؿ : وابراىيـ ابني احبُ  عمى حسف ما

قد زوجو امير المؤمنيف العالية إبنتو ، قاَؿ : وأوثر التنبيو عمى موضعو برفع لواء عمى رأسو ، 
قاؿ : قد واله أميُر المؤمنيف مصر ، وخرج عبد الممؾ ونحف متعجبوف مف قوؿ جعفر واقدامو 

الغد الى باب الرشيد ، ودخَؿ جعفُر ووقفنا ، كما عمى مثمو مف غير إستئذاف فيو ، وركبنا مف 
كاف بأسرع مف أْف ُدعَي بأبي يوسؼ القاضي ومحمد بف الحسف وابراىيـ بف عبد الممؾ ، ولـ 

                                                                 

:  ََِٔ،  ُ، عبد الفتاح كميطك ، دار تكبقاؿ لمنشر ، المغرب ، ط في االدب العربيػ االدب كالغرابة دراسات بنيكية  ُ
ّٗ 
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يكف بأسرع مف خروج إبراىيـ والخمع عميو والمواء بيَف يديو وقد عقد لو عمى العالية بنت الرشيد 
الممؾ بف صالح ، وخرَج جعفر فتقدـ إلينا باتباعو إلى  وُحممت اليو ومعيا الماؿ الى منزؿ عبد

منزلو ، وصرنا معو ، فقاَؿ: اظف قموبكـ تعمقت بأوؿ أمر عبد الممؾ فأحببتـ عمـ أخره ، قمنا : 
ىو كذلؾ ، قاَؿ وقفت بيَف يدي أمير المؤمنيف وعَرفت ما كاف مف أمر عبد الممؾ مف ابتدائو الى 

أحسف ، ثـ قاؿ : فما صنعت معو ؟ فعرفتو ماكاف مف قولي لو ، انتيائو ، وىو يقوؿ : أحسف 
فاستصوبو وأمضاه ، وكاف ما رأيتـ ؛ ثـ قاَؿ ابراىيـ بف الميدي : فواهلل مأدري أييـ اعجَب فعاًل 
: عبُد الممؾ في شربو النبيذ ولباسو ماليَس مف لبسو وكاَف رجاًل ذا ِجٍد وتعفؼ ووقار وناموس 

 .ٔ()مضاء الرشيد ما حكـ بو جعفر عميو"ى الرشيد بما أقدـَ ، أو إ، أو إقداـ جعفر عم
مؿى عمى إيجاًد بنية إطنابية حدثت معيا متكاليات        إفَّ تراكـى مستكل االحداث في ىذا الخبًر عى

سردية ، ألف أساسى البناء كاف عمى خبرو بسيطو ثـ خيرؽى التكازف  ثـ السعي الستعادًة التكازف عمى 
، كألفى الخبرى سارى عمى كفؽ مراحؿ مف االنفتاًح كاالنغالًؽ ، فبعد  ِ() "رباطو زمني كمنطقي "كفؽ 

رؽي التكازف مف خالًؿ حضكر عبد الممؾ البرمكي كندمائأٍف تأسسى الخبري عمى خمكًة جعفر  و ، تىَـّ خى
، كقد بف صالح الياشمي كتفاجأ البرمكي بحضكره ؛ إذ ليسى مف عادتو حضكر ىكذا مجالس 

امتنع سابقا عف طمب الرشيد مف منادمتو ، لكف التكازف عاد مرة اخرل بعد أٍف طمبى عبد الممؾ أف 
ـ ىذا ، كتحكؿ مستكل السرد في الخبر عف الحدث الرئيس الى طمبو كاستجابةو  ـ في مجمسي يشاركي

في كصؼ تمبية  بيفى جعفر البرمكي كعبد ا بف صالح لتمبية مطالب عبد الممؾ ثـ انتقؿ السرد 
الرشيد لمطالب  عبد الممؾ ، كانتقاؿ الحديث الى ابراىيـ بف الميدم كتعجبو مما حصؿ ابتداءن مف 

تككيف ىذه البنية المركبة ،  مجالسة عبد الممؾ لمبرمكي لمالو مف تعفؼ ككقار ، كؿ ذلؾ أسيـ في
 االخبارية .طناب كتعدد الشخصيات كانا عامميف في نشكء ىذه المتكالية فاإل

وحكت فائقة بنت عبد اهلل اـ عبد الواحد بف جعفر بف خبار المركبة األخرل : "كمف األ     
سميماف ، قالت : كنا يوما عند الميدي أمير المؤمنيف ، وكاف قد خرَج متنزىًا الى االنبار ، إذ 

ُعجَف بالرماِد وىو  دخؿ عميو الربيع ، ومعو قطعة مف جراٍب فيو كتابة برماٍد وخاتـٍ مف طيف قد
                                                                 

  ُّّ - َّّ/  ُػ كفيات االعياف :  ُ
 ّٗاالدب كالغرابة دراسات بنيكية في االدب العربي: ػ  ِ
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أمير المؤمنيف ، ما رأيُت أجمؿ مف ىذه الرقعة جائني بيا رجٌؿ  مطبوع بخاتـ الخالفة، فقاؿ: يا
اعرابي ، وىو ينادي : ىذا كتاب أمير المؤمنيف ، ُدلوني عمى ىذا الرجؿ الذي يسمى الربيع ، 

حؾ وقاؿ ، صدقت ، ىذا فقد امرني أْف أدفعيا إليو ، وىذه ىي الرقعة ، فأخذىا الميدي وض
أميُر المؤمنيف أعمى رأيًا في ذلؾ ،  ـ بالقصِة كيؼ كانت ؟ قمنا :خطي وىذا خاتمي ، أفال أخبرك

فقاؿ : خرجت أمس إلى الصيد في غِب سماء ، فمما أصبحُت ىاَج عمينا ضباب شديد وفقدت 
اهلل اعمـ بو ، وتحيرت اصحابي حتى ما رأيُت منيـ احد ، واصابني مف البرِد والجوع والعطش ما 

عند ذلؾ فذكرت دعاء سمعتو مف أبي ، يحكيو عف أبيو عف جده عف ابف عباس رضي اهلل 
عنيما ، قاؿ : مف قاؿ اذا اصبح واذا امسى )) بسـ اهلل وباهلل والحوؿ وال قوة اال باهلل ، 

العظيـ (( وُقي  اعتصمت باهلل وتوكمت عمى اهلل ، حسبي اهلل ، الحوؿ وال قوة اال باهلل العمي
وُكفي وُىدي وُشفي مف الحرؽ والغرؽ واليدـ وميتة السوء ، فمما قمتيا ، رفع اهلل لي ضوء نار 
ذا ىو يوقُد نارًا بيَف يديو، فقمُت لو : أييا  ، فقصدتيا فإذا بيذا االعرابي في خيمة لو ، وا 

: ىاتي ذلؾ الشعير ، فأتت بو  االعرابي ، ىْؿ مف ضيافٍة ؟ فقاؿ : انزْؿ  ، فنزلت ، فقاَؿ لزوجتو
، فقاؿ: اطحنيو ، فابتدأت تطحنو ، فقمت لو : إسقني ماء ، فأتى بِسقاء فيو مذقة لبٍف أكثرىا 
ماء ، فشربت منيا شربة ما شربُت شيئًا قط إال وىي أطيب منو ، وأعطاني ِحمسًا لو فوضعُت 

يت ، فإذا ىو قد وثب إلى ُشويية رأسي عميو ، فنمُت نومة ما نمُت أطيب منيا وألذ ، ثـ انتب
ذا امرأتو تقوُؿ لو ويحؾ قتمَت نفسؾ وِصبَيتَؾ ، إنما كاَف معاشيـ مف ىذه الشاة ،  فذبحيا ، وا 
فذبحتيا فبأي شيء نعيش ؟ قاَؿ : فقمُت : ال عميؾ ، ىات الشاة ، فشققُت جوفيا ، واستخرجت 

نار وأكمتيا ، ثـ قمت لو : ىؿ عندؾ كبدىا بسكيف كانت في خفي ، فشرحتيا ثـ طرحتيا عمى ال
شيء أكتُب لؾ فيو ، فجاءني بيذه القطعة مف جراٍب ، وأخذت عودًا مف الرماِد الذي بيَف ، 
وكتبت لو ىذا الكتاب ، وختمتو بيذا الخاتـ ، وامرتو أْف يجيء ويسأؿ عف الربيع فيدفعيا إليو ، 

أردت إال خمسيف ألؼ درىـ ، ولكف جرت فإذا في الرقعة خمسمائة الؼ درىـ ، فقاؿ: واهلل ما
بخمسمائة الؼ درىـ ، ال انقص واهلل منيا درىمًا واحدًا ، ولو لـ يكف في بيت الماؿ غيرىا ، 
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احمموىا معو ، فما كاف إال قميؿ حتى كثرت إبمو وشاؤه ،وصار منزال مف المنازؿ ينزلو الناُس 
 . ُ()"لميديمنزؿ ُمضيؼ أمير المؤمنيف اممف أراد الحج ، وسمي 

 االنبار مع الى نزىة في الميدم خركج:  االكؿ الحدث ، حدثيف تركيب مف الخبر ىذا يقكـي       
 كخاتـ برمادو  كتاب فيو جرابو  مف قطعة كمعو الربيع الى االعرابي مجيء الثاني كالحدث ، حاشيتو

 الحدث اساس عمى الثاني الحدث كبيني ، الخالفة بخاتـ مطبكع كىك بالرماد عيجف قد طيف مف
 .  االكؿ
بيدأى الخبري بمقدمةو سرديةو عمى لساف فائقة بنت عبد ا التي ميدت لدكر تحكيمي ظير معو      

بداعو في تحكيؿ السرد عمى لساف الربيع ثـ انتقاؿ السرد الى الميدم الذم ركل  قدرة السارد كا 
بكب ضباب كثيؼ فرؽ ىذا الجمع احداث نزىتو في االنبار مع حاشيتو حتى  خيرؽ التكازف بي

مف خالؿ استرشاد  ؾ الخبر عمى نيايتو ليبدأ تكالده سردم جديدكجعؿ الميدم كحيدان ، كاكش
الميدم بنار االعرابي ، بعد ذكر الدعاء الذم سمعو عف ابيو إذ أسيـى ايضا بالتكالد السردم الذم 

كالتضميف  كالتكرار كالتتابع تداخؿال جعؿ بنية الخبر مركبة مف خالؿ تراكمية االحداث إذ عمؿ
 .المركب الخبر ىذا تشكؿ كتعدد الشخصيات عمى

وحكى اليمداني أيضًا أْف كمف األخبار المركبة األخرل التي كردت في كفيات األعياف : "       
سواديًا لقيو وىو يبكي ، فسألو السمطاف عف سبب بكائو ، فقاؿ : ابتعت بطيخًا بدرييمات ال 

ىا ، فمقيني ثالثة أغممة أتراؾ فأخذوه مني ، ومالي حيمة سواه ، فقاؿ : أمسؾ ، أممؾ غير 
واستدعى فراشًا ، وكافَ ذلؾ عند باكورة البطيخ ، وقاَؿ لو : إَف نفسي قد تاقت ، الى البطيخ  ، 
فطْؼ في المعسكر وانظر مف عنده شيء فأحضره ، فعاَد ومعو بطيخ  ، فقاَؿ : عنَد َمْف رأيتو ؟ 

فالف ، فأحضره وقاَؿ : ِمف ايف لؾ ىذا البطيخ ؟ فقاَؿ : جاَء بو الغمماف ،  األميرَؿ : عنَد قا
فقاَؿ أريدىـ الساعة ، فمضى وقد عرَؼ نية السمطاف فييـ ، فيربيـ وعاَد فقاَؿ : لـ أجدىـ ، 
فالتفت إلى السوادي وقاَؿ : ىذا ممموكي وقد وىبتو لؾ حيف لـ يحضر القوـ الذيَف اخذوا متاعؾ 

لئف خميتو الضربَف عنقؾ ، فأخذه السوادي بيده ، وأخرجو مف بيف يدي السمطاف فاشترى ، واهلل 

                                                                 

 ِٖٗ/  ِػ كفيات االعياف :   ُ
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سمطاف ، قد بعُت الممموؾ بثمثماثة دينار ،  االمير نفسو بثمثمائة دينار وعاد السوادي وقاَؿ : يا
 ٔ()فقاؿ : أو قد رضيت ؟ قاَؿ : نعـ ، قاَؿ : امض مصاحبًا "

دثو كاحدو ىك سرقة الغمماف األتراؾ لبطيخ السكادم ثـ تطكر تأسسى ىذا الخبر عمى ح       
ٍف عنده بطيخا ، حيث ذكر  الحدث عندما طمب اليمداني مف الفراش أٍف يطكؼ بالمعسكر كينظر مى
الراكم نكاة الخبر ثـ أثرل الخبر مف خالؿ السرد كتعدد الشخصيات فانحرؼ مسار السرد الى 

تيريب الغمماف بعدى أٍف عرؼى بنية السطاف فييـ كىنا تكالدت اليمداني كأحد االمراء الذم قاـ ب
االحداث بتمميؾ السكادم لممممكؾ اليمداني الذم اشترل نفسو بثمثمائة دينار ، كقد قاـ الخبر عمى 

ىذا  اسمكب السرد الحكارم كتعدد الشخصيات ، كالقكؿ كالفعؿ ، كؿ ىذه العكامؿ أسيمٍت بتشكؿ
 الخبر المركب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ّّْ،  َِٖ/ ٔ،  ِْٓ،  ِِٕ، ّْ/  ِ، ِْٕ،  ِّْ،  ِِٓ،  َُِ/ ُ، كينظر  ِٖٔ/  ٓػ كفيات االعياف :  ُ
 ،َّٔ  ،ٕ  /َُُ . 
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 املبحث الثاني : أمناط اخلرب
 ػ الخبر الواقعي :  ٔ

يككفي الخبري كاقعيان إذا كافى مكازيان لمتجربة كيتساكل كؿ الناس في إدراكو كتمثمو ، ألفَّ       
الكاقعية تقع ضمف تجارب اإلنساف المحسكسة ، كألف التجربة تتمثؿ بالعالقة التي يتخذىا االنساف 

إفَّ كاقعية الخبر تتأسس مف غياب سارد تخييمي مف المحكي ؛ " ، كما  ُ()مع العكالـ الكائنة
فالمسافة التي قد يضعيا المؤلؼ بينو كبيفى ما ييحكى مف أحداث تخمؽي ساردان يتكمؼ بتقديـ ىذه 
االحداث التي تمنح كؿ عمؿ سردم خاصية الالكاقعية في المقابؿ نجد أفى الكاقعية تقكـ عمى الغاء 

 ِ()د " ىذا السار 
إفَّ اقترابى الخبر مف الكاقع كابتعاده عنو يجعمو يندرجي تحتى جنس الكاقعي كالالكاقعي ، فإذا     

سبابو عدةو منيا السند الذم ييستيؿ اقع كرىينان لو اندرج تحت عنكاف الكاقعي ألكافَّ الخبري أسيران لمك 
أكثرى كاقعيةن  ت كأماكف تجعؿ منوبو الخبر ليناؿ قبكؿى المتمقي كذكر شخصيا

، كقد  حاكلنا  ّ()
تصنيؼ الخبر الكاقعي الى أصناؼ بمحاظ أحداثو كشخصياتو كفضائو الزماني كالمكاني كىي 

 اآلتي :

 أوالً : اخلرب التأرخيي :
إفَّ مف أىـ العقبات التي تكاجو الباحث ىك التفريؽ بيف الخبر التأريخي كالخبر األدبي ، ألف       

الخبر األدبي نشأ مف رحـ الخبر الػتأريخي ، فالباحث يكاجو" عقبة كؤدان حيف يركـ تدقيؽ الحد 
الخبر مشترؾ بيفى نصان تأريخيان ف الفاصؿ بيف الخبر مظيرا مف مظاىر االنشاء االدبي كالخبر

ـي ما كقع بالفعًؿ فتككف ( ، ْ)"االدب كالتأريخ صفة الحقيقة  لألحداثإال أفَّ الخبر الػتأريخي " يقد
، كأفى  "الخبر   ٓ()الفعمية كىذا الكاقعي الخالص يتكمؼ فيو المؤلؼ الشاىد بنقمو مباشرة أك تدكينو "

                                                                 

 ََِػ  ُٗٗػ  يينظر : الكالـ كالخبر مقدمة لمسرد العربي :  ُ
 ُّٗػ الخبر في السرد العربي الثكابت كالمتغيرات :  ِ
 ْٗٓ - ّٗٓػ يينظر : الخبر في االدب العربي ، دراسة في السردية العربية :  ّ
 ٓٗٓ -ْٗٓ سو :ػنفػ  ْ
 ُّٗػ الخبر في السرد العربي الثكابت كالمتغيرات :  ٓ
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يؿ لحادثو ذم قيمةو في حياة الجماعة  كبناءن عمى ذلؾ ، فإفَّ في أصمو تأريخ ، فيك نكع مف التفص
الراكية يتحرل صدؽى الركاية كيسكؽ خبره لمعمـ ال لمتأثير ، إذ كاف الخبر في نفسو صادقا أـ كاذبان 

 ُ()فإفى الراكم ال يعمد الى التنميؽ الفني في الركاية كليس مف شأنو أٍف يعمد إلى شيءو مف ذلؾ "
دكتكر محمد القاضي يرل أف "التاريخ شأنو شأف الركاية خطاب سردم ، كميما بالغنا في ،إال أفى ال

إسباًغ البعد المرجعي عميو يظؿي خطابان منجزان في مقاـً محدد تتحكـ فيو اعتبارات شتى تكجيو 
، كأفَّ  "الشخصية في الركاية التأريخية محؿ يتقاطع فيو التأريخي  ِ()كتضيء مسالؾ قراراتو"

ـ كالخاص كالمرجعي كالجمالي"كا ، كمف مقاصد االخبار التأريخية  الكظيفة التربكية  ّ()لركائي كالعا
كتعنى كتب التراجـ بيذا النكع مف  ( ْ) مف خالؿ ذكر قصص االسالؼ كاستخالص العبر منيا

االخبار لما ليا مف مكانة في رصد الحقيقة كالكقكؼ عمى المرجعيات التاريخية لمشخصية المترجـ 
 ليا .

: " وروي أفَّ عمي بف أبي طالب كمف األخبار التأريخية التي كردت في كفيات االعياف          
 ، عنو ، في وقت صالة الظير ، فقاؿَّ الصحابو : ، أفتقد عبد اهلل بف العباس ، رضي اهلل

، قاَؿ امضوا ماباؿ أبي العباس لـ يحضر الظير ؟ فقالوا : ولَد لو مولود ، فمما صمى عمي ، 
بنا اليو ، فأتاه فيناه فقاَؿ : شكرت الواىب ، وبورؾ لؾ في الموىوب ، ما سميتو ؟ فقاَؿ 

فحنكو ودعا لو ثـ رده إليو ُأخرَج اليو فأخذه أويجوز لي أْف أسميو حتى تسميو ؟ فأمَر بو ف
: ُخْذ إليَؾ أبا األمالؾ ، قد سميتو عميًا وكنيتو أبا الحسف ، فمما قاـَ معاوية خميفة قاَؿ البف وقاؿَ 

عباس : ليس لكـ  اسمو وكنيتو ، وقد كنيتو أبا محمد ، فجرت عميو ، ىكذا قاَؿ المبرد في 
 . ٘()الكامؿ "

                                                                 

:  ََِٗ، ُ، شكرم محمد عياد ، المجمس األعمى لمثقافة ، طػ القصة القصيرة في مصر دراسة في تأصيؿ فف أدبي  ُ
ٕٓٗ 

 ُٖ:   ََِٖ،  ُ، د محمد القاضي ، دار المعرفة ، تكنس ،ط ػ الركاية كالتأريخ دراسات في تخييؿ المرجعي ِ
 ّٕػ المصدر نفسو :  ّ
 ُّٖ، يينظر: خزانة شيرزاد االنكاع السردية في ألؼ ليمة كليمة :  ُٔٓػ يينظر: السرد العربي مفاىيـ كتجميات: ْ
 ِْٕ/  ّػ كفيات االعياف :  ٓ
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لفة لممتمقي كليس دث ككاقعة تأريخية ، فالخبر فيو أكاقعية الخبر مف خالؿ تناكلو لحتظير       
ماـ عمي عميو السالـ لعبد ا بف ينبني عمى حدث بسيط كاقعي ، ىك افتقاد األ فيو خرؽ لمتجربة ك

باس العباس كقت صالة الظير ، كسؤالو عنو ، كبعد عممو بالمكلكد الجديد ، ذىبى لعبد ا بف الع
كىنأه كحنؾ الطفؿ كسماه عميا ككناه أبا الحسف ، فمف حيث الشخصيات فيي شخصيات مرجعية 

( ، كعبد ا بف العباس( ، كما أفَّ الخبرى يكثؽ استالـ معاكية لمسمطة كتغيره ) االماـ عمي ) 
 كنية المكلكد كالذم جعمو اكثر كاقعية ىك نسبة الراكم الخبر لمصدر) كتاب الكامؿ( .

أبو الحسف موسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد كمف األخبار التأريخية االخرل : "        
، أحد أالئمة االثني الباقر بف عمي زيف العابديف ابف الحسيف بف عمي بف أبي طالب ، 

 .، عشر
اده قاَؿ الخطيب في تأريخ بغداد : )) كاَف موسى يدعى العبد الصالح ، مف عبادتو واجتي      

فسجَد سجدة في أوؿ الميؿ ، وسمَع  وىو يقوُؿ في  ، روي أنو دخَؿ مسجد رسوؿ اهلل 
أىؿ المغفرة ، فجعَؿ  أىؿ التقوى ويا سجوده : عظـ الذنب  عندي فميحسف  العفَو مف عندؾ يا

يرددىا حتى الصباح ، وكاَف سخيًا كريمًا ، وكاَف يبمغو أَف الرجؿ يؤذيو فيبعث اليو بصرة فييا 
ألَؼ دينار ، وكاَف يصر الصرر ثمثمائة دينار وأربعمائة دينار ومائتي دينار ، ثـ يقسميا 

 . ٔ()"مدينة فأقدمو الميدي بغداد وحبسوبالمدينة  ، وكاَف يسكف ال
( كبياف نسبو الشريؼ ) الخبري يترجـي لحياًة شخصيةو معركفة كىك االماـ مكسى الكاظـ        
( ، كىي ترجمة لشخصية دينية كتأريخية معركفة  ، تناكؿ بي طالب)عمي بف أ ماـباإلكاتصالو 

اعدائو ، ك تميزه بالسخاء كالكـر حتى مع  كزىده بتقكاه المعركؼ الخبر جانبا ميما مف حياتو كىك
      كختـ الخبر بتكثيؽ حبس الميدم العباسي لو ، فقد جرل عمى الخبر طابع التكثيؽ كالتسجيؿ .

قاَؿ شيخنا ابف االثير : فرأى مجاىد الديف في نجـ الديف  : " خبار التأريخية االخرلكمف األ     
الزاي وفتح مة وسكوف أيوب عقاًل ورأيًا حسنًا وحسف سيرة ، فجعمو ُدزدار ، بضـ الداؿ الميم

لؼ راء ، وىو لفظ اعجمي معناه حافظ القمعة ، وىو الوالي ، ودزه الداؿ الميممة وبعد األ 

                                                                 

 َّٗ/  ٓػ كفيات االعياف :   ُ
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بالعجمي القمعة ، ودار : الحافظ ػ فساَر الييا ومعو أخوه أسد الديف شيركوه ، فمما انيـز أتابؾ 
ة خالصتيا أَف مسعود بف الشييد عماد الديف زنكي بالعراؽ مف قراجا ػ قمت : وىي وقعة مشيور 

محمد بف ممكشاه السمجوقي ، المقدـ ذكره ، وعماد الديف زنكي صاحب الموصؿ قصدا حصار 
بغداد في أياـ االماـ المسترشد فأرسؿ إلى قراجا الساقي واسمو برس صاحب بالد فارس 

 . ٔ()"كرىما وانيزما بيَف يديو وانكسراخوزستاف ، يستنجد بو ، فأتاه وكبس عس
تتضحي تاريخيةي الخبر مف خالؿ سرده لكقائع تأريخية كمعارؾ دارت بيفى جيش قراجا فارس     

خكزستاف مف جية كمسعكد السمجكقي كعماد الديف زنكي صاحب المكصؿ مف جية اخرل إذ 
قصدا حصار بغداد ، فاستنجد المسترشد بقراجا كانيزما بيفى يديو ، كىي كاقعة تأريخية معركفة ، 

ؽ التاريخي مف العناصر الميمة في التراجـ االدبية ؛ ألنو يكشؼ الستار عف األحداث التي فالتكثي
 مرٍت بيا الشخصيات كمكاقفيا االيجابية كالسمبية في تمؾ االحداث .

 ثانيا : اخلرب األدبي 
سردية تقكـ عمى بنية قكاميا االحداث كالشخصيات كيظير بخطاب سردم  إفَّ الخبرى كحدةه       

، ألف اليدؼ الذم يسعى اليو األديب ىك إحداث أثر  ِ()عمى كفؽ آليات معينة ليككف نصان إبداعيان 
أدبي ، ك أفى سمة التخييؿ التي يتسـي بيا األدبي  بأسمكبفي المتمقي عف طريؽ التعبير عف الكاقع 

تخرجو مف الكاقعي الى المتخيؿ باالعتماًد عمى التقنيات الفنية كالجمالية كبذلؾ يككف اكثر حيكية 
ا أفَّ المائزى الرئيس بيف الخبر التأريخي كالخبر األدبي )األدبية( ألنيا ، كم ّ()مف الخبر التأريخي

غايةه في االخبار األدبية ، كىي صفةه عارضةه في األخبار التأريخية ، كألفَّ كظيفة الخبر التأريخي 
 ىي اإلعالـ كاالخبار .

فؽ الديف العيالنٌي كمف األخبار األدبية في كفيات األعياف الخبر الذم كردى في ترجمة مك      
وأخبرني أحد اصحابو أفَّ شخصًا قاَؿ لو : رأيت في بعض تواليؼ أبي العالء المعري " المصرٌم :

                                                                 

،  ِٕ، ِٕ/ِ،  ّٖٔ،  ّٖٕ،  ّْٗ،  ّّٔ،  ِّٕ، ْٓ/ُ، كلالستزادة يينظر :  ُِْ:  ٕػ كفيات االعياف : ج  ُ
ِٖٖ ،ّ /ِٕٔ ،ِٔٗ  ،ِِٕ  ،ِٕٔ  ،ّّّ ،ٔ /ِّْ  ،ِِّ  ،ِّْ  ،ِّٔ  ،ِّٖ  ،َّّ  ،ّّٕ  . 

 ُّدب العربي دراسة في السردية العربية : ألاػ  يهنظر : الخبر في  ِ
 َُِالخبر في السرد العربي الثكابت كالمتغيرات  : ػػ  يينظر : ّ
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ما صورتو : أصمحؾ أهلل وأبقاؾ ، لقد كافَّ مف الواجب أْف تأتينا اليوـ إلى منزلنا الخالي ، لكي 
غفؿ ؛ وسألو : مف أي أألبحر ىذا  نحدث عيدًا بؾ يازيف األخالء ، فما مثمؾ مف غيََّر عيدًا أو

؟  وىؿ ىو بيٌت واحٌد أـ أكثر ؟ فإذا كاَف أكثر فيؿ أبياتو عمى روي واحد أـ ىي مختمفة الروي 
؟ قاَؿ : فأفكر فيو ، ثـ أجابو بجواب حسف ، ثـ فكرت فيو فوجدتو يخرج مف بحر الرجز ، وىو 

ى روي الالـ ، وىي عمى صورة يسوغ المجزوء منو ، وتشتمؿ ىذه الكممات عمى أربع أبيات عم
استعماليا عند العروضييف ، ومف ال يكوف لو معرفة بيذا الفف فإنو ينكرىا ، ألجؿ قطع 

 الموصوؿ منيا ، والبد مف االتياف بيا لتظير صورة ذلؾ ، وىي : 
 اؿ مف كاف لقد قاؾ وأب  اهلل  أصمحؾ
 اؿ منزلنا  إلى وـ الي تأتينا أفْ  واجب
 االخؿ يازيف بؾ داً  عو نحدث لكي خالي
 غفؿ أو عيداً  غيرَ  مف   مثمؾ فما الء

  
وىذا إنما يذكره أىؿ ىذا الشأف لممعاياة ، ال ألنو مف االشعار المستعممة ، فمما استخرجتو    

 . ٔ()عرضتو عمى ذلؾ الشخص فقاَؿ : ىكذا قالو مظفر االعمى
تتضح أدبية الخبر مف الحدث الذم بينيَّ عمى كاقعةو أدبيةو ذيكرٍت في بعض مؤلفات أبي       

العالء المعرم ، إذ ذكرى أحدي أصحاًب مكفؽ الديف العيالني الشاعر المصرم، أفَّ شخصان كجو 
جيبو سؤاال لو عف أبياتو شعرية كبحرىا كركييا فطمب منو بأٍف يميمو لكي يفكر فيو ، كاذا بو ي

بجكاب حسف بانو مف بحر الرجز ) المجزكء منو ( ، كمف الكاضح أفَّ مقصدية الخبر تنصب في 
 بياف قدرة العيالنٌي كتمكنو مف فف العركض ، ككنو شاعران حاذقان كأديبان عركضيان .

قاؿ ليَّ االصمعي يوما ، وقد جئتو مسممًا إلى أْف :  وقاؿ يموت بف المزرعكمثمو الخبر اآلتي :" 
ذكَر الشعراء المحسنيف المداحيف مف المولديف فقاّؿ لي : ياأبا عثماف ، ابف المولى مف 

 : ٔ()المحسنيف المداحيف ، ولقد أسيرني في ليمتي ىذه حسف مديحو يزيد بف حاتـ حيث يقوؿ 

                                                                 

 ُِٓ/  ٓػ كفيات االعياف :   ُ
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 ]الكامؿ   [                                                      
ذا  فسواؾ بائعيا وأنت تشتري               تشترى أو كريمة تُباع وا 

 
 سبقت َمخيمتو يَد المستمطر مف سحابؾ المٌع       واذا تخيؿَ 

 
ذا صنعَت صنيعة أتممتيا         نداىما بمكدر  بيديف ليس وا 

 :ٕ()ولما َقدـ عميو ابف المولى المذكور انشده وىو أمير مصر 
 اضحى  وليس  لو   نظير واحد  العرب     الذي          يا

 
 فقير    الدنيا   في كاف ما          آخرٌ      مثمؾ   كاف لو

فدعا يزيد بخازنو وقاؿ : كـ في بيت الماؿ ؟ قاؿ : فيو مف العيف والورؽ ما مبمغو عشروف   
الؼ دينار ، فقاَؿ : ادفعيا اليو ، ثـ قاؿ : يااخي المعذرة الى اهلل تعالى واليؾ ، واهلل لو أف في 

وعرؼ بابف محمد بف مسمـ ، ممكي غيرىا لما ادخرتيا عنؾ ؛ وىذا ابف المولى ىو أبو عبد اهلل 
 . ٖ()"المولى
يقكـ ىذا الخبر االدبي عمى سرد حكارم دارى بيفى يمكت بف المزرع كاالصمعي ، إذ ذكر       

االصمعي الشعراء المداحيف المكلديف كأخذى يذكري ابف المكلى ككيؼ اثرٍت ابياتو في مدح يزيد بف 
غرك أفَّ الخبر يظير  كجعمتو يسير ليمة بسببيا ، كاخذ يقرأ تمؾ االبيات ، كال باألصمعيحاتـ 

مقدرة ابف المكلى في المدح كيحاكؿ السارد مف خاللو إظيار تمؾ المقدرة كاالجادة لمناس فضال 
 . عف بناء الخبر عمى حدث أدبي

الذي وضعو في ))أخبار وحكى أبو بكر الصولّي في كتابو كمف األخبار األدبية األخرل : "     
أبي تماـ (( أفَّ البحتري كافَّ يقوؿ : أوؿ أمري في الشعر ونباىتي فيو أني صرت إلى أبي تماـ 

                                                                                                                                                                                                           

مسمـ ) ابف المكلى ( ، يينظر : ديكانو المنشكر في مجمة البالغ ، ع  فأبي عبد ا محمد بف عبد ا بػ األبيات لمشاعر  ُ
ٖ  ،َُٖٗ  :ُِ 
 َُػ ينظر : المصدر نفسو :  ِ
 ِّٔ- ِّٓ/  ٔػ كفيات االعياف :  ّ
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وىو بحمص ، فعرضت عميو شعري ، وكافَّ يجمس فال يبقى شاعر إال قصده وَعَرَض عميو شعره 
اَؿ لي : أنت أشعر مف أنشدني ، ، فمما َسِمَع شعري أقبَؿ َعَميَّ وترؾ سائر الناس ، فمما تفرقوا ق

فكيَؼ حالؾ ؟ فشكوت َخّمة ، فكتَب إلى أىؿ معرة النعماف ، وشيَد لي بالحذؽ وشفَع لي إلييـ 
االؼ درىـ ، فكانت أوؿ وقاَؿ لي : امتدحيـ فصرت الييـ فأكرموني بكتابو ووظفوا لي أربعة  

 . ٔ()ماؿ اصبتو
 صدقصد البحترم لمقاء ابي تماـ في حمص ،  كقى يقكـ ىذا الخبر عمى حدث رئيس كىك        

بالحذؽ،  كشيادتو لو بي تماـ لشعر البحترمٌ أبي تماـ ليحكـ عمى شعرىـ  ، كاستحساف الشعراء أل
بك تماـ كشفع ألييـ إمف خمة عدـ االقباؿ عمى شعره في معرة النعماف حتى كتب  البحترمٌ ل كشكك 

    .دبية أثة لو عندىـ فأكرمكه ، فالخبر قائـ عمى حاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

،  ٗٗ،  ٖٕ/  ِ،  ّْٖ/  ِ،  ُُْ،  ّْٗ،  ّْٖ،  ّْٕ/ ُ، لالستزادة يينظر :  ِِ/  ٕػ  كفيات االعياف :   ُ
َُُ  ،ِّٔ  ،ِْٔ  ،ّ  /ٖٔ  ،َٗ  ،ُٔٔ  ،َُٕ   ،ُِٕ  ،ُْٖ  ،ُٖٓ  ،ُِِ  ،ِِّ  ،ِّٖ  ،ِّٗ  ،ِّٕ 

 ، .... ،ْ /ُُُ  ،ُُِ  ،ّْْ  ،ٓ /ُِ  ،ِٓ  ،َُْ  ،ُّٕ  ،ُِٓ  ،ِِِ  ،ِّٕ  ،ٔ /ٖٖ  ،ِّٓ  ،ٕ /
ُٓٗ  ،ِِٔ  ،ِْٓ . 
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 ثالثا : اخلرب الفكاهي
إفَّ طبيعةى النفس االنسانية تميؿ إلى التركيح كالضحؾ ، كقد زخرى تراثنا أألدبي بمؤلفاًت       

التفكو كاليزؿ ، كما " أفى الضحؾ طبيعة بشرية تمقي عمى الحياة ستارا مف الالكاقعية فترفع عف 
االنساف ىمكـى حياتو كتدفعو لمتفاؤؿ كلمنظر بفرحو الى المستقبؿ "
كقد حفمت المدكنة السردية  ُ()
 . ِ()النثرية بو فاف " اليزؿى لـ يكف ينفصؿ عف الجد كلـ يقؿ أىمية عنو " 

في حجمو قصير في طكلو ال  كالخبر الفكاىي " ىك نكع مف أنكاع القص الفكاىي صغير   
سطر القميمة ، يعتمد عمى كحدة قصصية كاحدة تكشؼ عف مكقؼ كاحد كيعتمد عمى يتجاكز األ

. كلميزؿ كالفكاىة أىمية مف حيث الجانب النفسي كاالخالقي  ّ()غةو فنيةو تتناسبي مع المكقؼ "ل
كاالجتماعي فضال عف الجانب التركيحي ، فقد يرادي بو كسيمة لتأكيد قيمة إنسانية كأخالقية أك 

فكار أك لمتعبيًر عف اال لمتعريؼ بكضعو  قائـو إذ ييعد كسيمة مف كسائؿ التعبيًر عف الرأم
 .ْ()المحرمة

إفى مقاصدى الخبر الفكاىي تختمؼي تبعان الختالًؼ المجتمعات كطبيعتيا مكانيان كزمانيان ، كلو      
 كظائؼى أىميا "

 ػ النقد االجتماعي  ُ
 ػ التخفيؼ مف كطأة الحياة ِ
 ػ ترسيخ عقكبة الفرد في الجماعة  ّ

                                                                 

 
 ٓ:  ، سراج الديف محمد ، دار الراتب الجامعية ، بيركت ، لبناف  في الشعر العربي. الفكاىة ػ النكادر كالطرائؼ  ُ
،  ُبقاؿ لمنشر ، الدارالبيضاء ، المغرب ط، دراسات في السرد العربي ، عبد الفتاح كميطك ، دار تك الحكاية كالػتأكيؿ  ِ

ُٖٖٗ :ْٓ 
ػ المككنات السردية لمخبر الفكاىي ، دراسة في أخبار الحمقى كالمغفميف إلبف الجكزم ، د . عبد ا محمد عيسى الغزالي  ّ

 ُّٗـ :  ََِّ،  َٗ، مجمة التراث العربي ، ع 
ػ  يينظر :الفكاىة كاليزؿ في كتاب الحيكاف لمجاحظ ، إ ، ـ ، د ناجح سالـ مكسى ، مجمة الخميج العربي ، جامعة  ْ

 َُِِ،  ّ، ع :  َْالبصرة ، مج :
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 . ُ()ػ اسمكب لمكاجية الخكؼ كالقمؽ " ْ 
وكاف َمزَّاحًا ، َدَخَؿ عميو كردت في ترجمة شيريح القاضي  : "االخبار التفكيية التي كمف      

َعِدي بف أرطأة فقاؿ لو : أيف أنت أصمحؾ اهلل ؟ فقاؿ : بينؾ وبيف الحائط ، قاؿ : استمع مني 
ـ ، قاؿ : ُقؿ أسمع ، قاؿ : إني رجٌؿ مف اىِؿ الشاـِ ، قاؿ : مكاف َسحيؽ ، قاؿ : تزوجت عندك

، قاؿ : بالرفاه والبنيف ، قاؿ : وأردت أْف أرحميا ، قاؿ : الرجؿ أحُؽ بأىمو ، قاؿ : وشرطت ليا 
دارىا ، قاؿ : الشرط ممؾ ، قاؿ : فاحكـ اآلف بيننا  ، قاؿ : قد فعمت ، قاؿ : فعمى مف حكمت ؟ 

 .ٕ()"ف ؟ قاؿ : بشيادة ابف أخت خالتؾقاؿ : عمى امؾ ، قاؿ : بشيادة م
دم بف ارطأة عمى شريح القاضي  ، إذ بني عمى حكار       يقكـ الخبر عمى حدث دخكؿ عى

تفكيي إبتدأ مف القاضي شريح الذم أجاب ابف ارطأة بجكاب تفكيي عندما سألو أيف أنت ؟  حيث 
أدل السرد الحكارم دكران بارزان في تككيف ىذا الخبر ، فكاف السؤاؿ يقابؿ بإجابة تفكيية مف قبؿ 

 شيريح الذم لـ تخؿي إجاباتو مف ركح التفكو  حتى خيتـ الخبر بذلؾ . القاضي 
وُيحكى عف أبي عطاء السندي خبار التفكيية التي كردت في كفيات االعياف :"كمف األ     

الشاعر المشيور ، واسمو مرزوؽ ، وىو مف موالي أسد بف خزيمة ، أنو كاَف في لسانو ىذه 
وحماد عجرد الشاعر ، وحماد بف الزبرقاف النحوي وبكر بف العجمة ، فاجتمع حماد الراوية 

مصعب المزني ، في بعض الميالي ليتذاكروا فقالوا : مابقَي شيء إال وقد تييا لنا في مجمسنا 
ىذا ، فمو بعثنا الى أبي عطاء السندي ليحضر عندنا ويكمؿ بو المجمس ، فأرسموا اليو ، فقاَؿ 

نما اختار لو حماد بف الزبرقاف : أيكـ يحتاؿ  ألبي عطاء حتى يقوؿ : جرادة وزج وشيطاف ؟ وا 
ىذه االلفاظ النو كاف ُيبدؿ مف الجيـ زايا ومف الشيف سينًا ، فقاَؿ حماد الراوية : أنا أحتاؿ في 
ذلؾ ، فمـ يمبثوا أْف جاءىـ أبو عطاء فقاَؿ ليـ : ىياكـ اهلل ، يريُد حياكـ اهلل ، فقالوا لو : مرىبا 

يدوف مرحبا مرحبا عمى لغتو ، فقالوا لو أال تتعشى ؟ فقاؿ : قد تعسيت ، فيؿ عندكـ مرىبا ، ير 
أبا ا نبيذ نشرب ؟ فقالوا : نعـ ، فأتوا لو بنبيذ فشرب حتى استرخى ، فقاَؿ لو حماد الراوية : ي

 عطاء ، كيَؼ معرفتؾ بالمغز ؟ فقاَؿ : ىسف ، يريد حسف ، فقاَؿ لو ممغزًا في جرادة : 
                                                                 

 ِْْ: ََِّ، شاكر عبد الحميد ، مطابع السياسة ، الككيت ، ػ الفكاىة كالضحؾ رؤية جديدة   ُ
 ُْٔ/  ِػ كفيات االعياف :  ِ
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 ٔ()منجالفِ    رجيمتييا   كأفَ  عوؼٍ  أـ تُكنى صفراء فما
 فقاَؿ : زرادة ، فقاَؿ : صدقت ، ثـ قاؿ ممغزًا في ُزٍج :

 بالسنافِ  ليستْ  الصدرِ  ُديفَ  ترسى الرمح في حديدة إسـ فما
، فقاَؿ حماد : أصبْت ، ثـ قاَؿ ممغزًا في مسجد بجواِر بني شيطاف  فقاَؿ أبو العطاِء : ُزز       

 ، وىو بالبصرة :
 أباف بني دوفَ  الميؿِ  فويؽ تميـ لبني مسجداً  أتعرؼُ 

 .ٕ()فقاَؿ ، ىو في بني سيطاف ، فقاَؿ : أحسنت ، ثـ تنادموا وتفاكيوا إلى سحرة في أرغِد عيٍش"
التفكيية ذات المقصد االمتاعي ، فيك يقكـ عمى حدث رئيس ، خبار عد ىذا الخبر مف األيي       

جمع  كؿُّ ًمٍف : حماد الراكية كحماد عجرد كحماد بف الزبرقاف كبكر بف مصعب كلقائيـ ذات ليمة 
لممنادمة إذ خطرت ليـ فكرة ، كىي أٍف يبعثكا الى الشاعر أبي عطاء السندم الذم كاف يعاني مف 

اد بف الزبرقاف : أيكـ يحتاؿ عميو ليقكؿ : جرادة كزج كشيطاف ، مشاكؿ في النطؽ ، فقاؿ حم
فتصدل حماد الراكية لالحتياؿ في ذلؾ ، ك بدأت الفكاىة عندما كصؿى أبك عطاء السندٌم لممجمس 

 ليبدأ فصال مف الفكاىة كالضحؾ كيستمر الى السحر .
نا يومًا نقرأ بالمدرسة الرواحية وك: " األعياف كفيات في كردت التي األخرل التفكيية األخبار كمف 

، فجاءه رجؿ مف االجناد وبيده مسطور بَديف ، وكاف الشيخ لو عادة بالشيادة في المكاتيب 
الشرعية فقاؿ لو :ياموالنا اشيد عميَّ في ىذا المسطور ، فأخذه الشيخ مف يده وقرأ أولو : أقرْت 

دي : ال ياموالنا ، الساعة تحضر ، وخرج فاطمة ، فقاؿ لو الشيخ : أنَت فاطمة ؟ فقاَؿ لو الجن
  ٖ()إلى باب المدرسة ، فأحضرىا وىو َيبتسـ مف كالـ الشيخ "

خبر آخر فكاىي امتاعي مف خالؿ حدث مجيء رجؿ مف األجناد الى الشيخ كقدـ لو  كىذا     
 الرجؿ : ال يامكتكب بديف ، كىنا تبدا الفكاىة عندما قاؿى الشيخ لمرجؿ أنت فاطمة ، عندىا قاؿ 

 .ىك مبتسـمكالنا ، الساعة تحضر ، كخرج إلحضارىا ك 
                                                                 

 َِْػ البيت لحماد الراكية  ، يينظر : تاج العركس لمزبيدم :  ُ
 ِِٖ/ ٓػ كفيات االعياف :  ِ
ػػػػػػسو ػ  ّ  .ّّٕ/  ٕ، ّْٕ/ ِ، ، ِْٔ، ِّْ،  ُْٔ، َُْ/  ُ، كلالستزادة يينظر: ْٗ/ٕ: نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رابعا : اخلرب التفسريي
لتعميؽ ، فمف خالليما يستطيع السارد إيصاؿ الفكرة إفى مف أىـ كظائؼ السارد التفسير كا     

كبياف مقصده ، كييتـ سارد الخبر التفسيرم بتقديـ معمكمات غير معركفة لدل المتمقي فيعرض 
كذكر الحكادث  لفيـ الخبر باألمثمةالتعميؿ كاالستدالؿ  أسمكب استعماؿأسبابيا كنتائجيا مف خالؿ 

يستطيع السارد أٍف يتناكؿ نصا ما بالتحميؿ كالبياف التفسيرم كنتائجيا ، كمف التفسير أيضا 
، فكظائؼ التنسيؽ كاالبالغ (ُ )لتكضيح  فقرة ليست اعتيادية مف ناحية الصعكبة في الشعر كالنثر

 كالتعميؽ كالتعبير كميا تسيـ في التفسير . 
:" وكاَف يحيى بف خالد ينظُر الى  كمف األخبار التفسيرية التي كردت في كفيات االعياف     

قصر الرشيد وحرمو ، ويغمؽ ابواب القصر وينصرؼ بالمفاتيح معو ، حتى ضيؽ عمى حـر 
لزبيدة تشكوؾ ؟  بت ػ وكاَف يدعوه بذلؾ ػ ماأ الرشيد ، فشكتو زبيدة الى الرشيد ، فقاَؿ لو : يا

، قاَؿ : فال تقبؿ قوليا فَي ، وازداد يحيى  فقاَؿ : أُمَتيـٌ أنا في حرمؾ ياأمير المؤمنيف ؟ قاَؿ : ال
عمييا غمظة وتشديدا ، فقالت زبيدة لمرشيد مرة اخرى في شكوى يحيى ، فقاَؿ الرشيد ليا : 
يحيى عندي غير متيـٍ في حرمي ، فقالت : فمـ لـ يحفظ ابنو مما ارتكبو ؟ قاَؿ : فخبرتو بخبر 

وأي دليؿ أدؿ مف الولد ؟ قاَؿ : وأيف ىو : قالت : العباسة ، قاَؿ : وىؿ عمى ىذا دليؿ ؟ قالت : 
كاَف ىنا ، فمما خافْت ظيوره وجيت بو الى مكة ، قاَؿ : وعمـ بذا سواؾ ؟ قالت : ليس بالقصر  
جارية إال وعممت بو ، فسكت عنيا ، وأظير إرادة الحج ، فخرج لو ومعو جعفر ، فكتبت 

إلى اليمف ، ووصَؿ الرشيد مكة ، فوكؿ مف َيثُؽ بو العباسة الى الخادـ والداية بالخروج بالصبي 
 .( ٕ)بالبحِث عف أمر الصبي حتى وجده صحيحا ، فأضمر السوء لمبرامكة"

يتأسس الخبر عمى حدث رئيس كىك قياـ يحيى بف خالد بالتشديد عمى حـر الرشيد ، كشككل     
زبيدة لمرشيد مف ذلؾ التشديد ، كنالحظ أفى السرد الحكارم الذم دارى بيفى زبيدة كالرشيد تخممو سرد 

فعمو ابف حجاجي لبياف رأييا في يحيى كمحاكلة إقناع الرشيد بيذا الرأم ، عف طريؽ إخباره بما 

                                                                 

 ٖٗ، ٕٗ:  ُٖٔٗ،  ُالعمالية لمطباعة كالنشر ، تكنس ، ط ، ابراىيـ فتحي ، ػ يينظر: معجـ المصطمحات أالدبية ُ
 ّّْ - ّّّ/ ُػ كفيات االعياف :  ِ
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يحيى مع العباسة ، استطاع السارد أٍف يكظؼ السرد لتعريؼ المتمقي بمعمكمة مف خالؿ المغة 
التقريرية ، كىك ىدؼ الخبر التفسيرم مف خالؿ اسمكب تكاصمي ييدؼ المرسؿ منو الى تقريب 

 .  ُ()معرفة معينة الى ذىف المتمقي كفيمو
: " وجميؿ بثينة كالىما مف بني ُعذره ،  يات االعيافكمف االخبار التفسيرية االخرل في كف       

وكانت بثينة تكنى إـ عبد الممؾ ، والجماؿ والعشؽ في بني عذرة كثير؛ ِقيؿ ألعرابي مف 
باؿ قموبكـ كأنيا قموب طير تنماث كما ينماث الممح في الماء ، أما تتجمدوف ؟  العذرييف : ما

وف الييا ، وقيؿ آلخر : ممْف أنَت ؟ فقاَؿ أنا مف قوـٍ إذا تنظر  فقاَؿ ِإنا ننظر إلى محاجر أعيف ال
 . ٕ()أحبوا ماتوا ، فقالت جارية سمعتو : ىذا ُعذري ورِب الكعبِة "

يبدأ ىذا الخبر التفسيرم ببياف قبيمة جميؿ كبثينة ، ثـ يشرع السارد الى تكضيح سمة العشؽ     
بيا قبيمة بني عذرة ، مف خالؿ سرد حكارم مع اعرابي مف بني عذرة ًقيؿى لو ما باؿى  التي تنماز

جاب اجابة جميمة بأنيـ ينظركف الى محاجر اعيف ال ينظر مكبكـ تنماث كما ينماث الطير ، فأق
الييا غيرىـ فيي تميـ فييـ العشؽ كىذا السرد التفسيرم كاف الغرض منو ايصاؿ معمكمة لممتمقي 

لعذرييف قكـ يعشقكف حد المكت ، كالذم قربى الصكرة اكثر الحكار الذم دار بيفى العذرم بأف ا
كشخص كسمعتو الجارية فما كاف إال أٍف تقكؿ : ىذا عذرم كرٌب الكعبة ، فيذا المثاؿ لتقريب 

 . لألذىافالخبر 
الػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػاءى فػػػػػػػػػػػػي ترجمػػػػػػػػػػػػة الحسػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػيؿ ،  كمػػػػػػػػػػػػف األخبػػػػػػػػػػػػار التفسػػػػػػػػػػػػيرية األخػػػػػػػػػػػػرل      
: " ولػػػػػػػـ يػػػػػػػػزْؿ فػػػػػػػي وزارة المػػػػػػػػأموف إلػػػػػػػى أْف ثػػػػػػػػارْت فسػػػػػػػرى سػػػػػػػبب عػػػػػػػزؿ المػػػػػػػػأمكف لػػػػػػػو كالػػػػػػػذم

عميػػػػػػػو اِلمػػػػػػػرةُ السػػػػػػػوداء ، وكػػػػػػػاَف سػػػػػػػببيا كثػػػػػػػرة جزعػػػػػػػو عمػػػػػػػى أخيػػػػػػػو الفضػػػػػػػؿ لمػػػػػػػا قُِتػػػػػػػؿ 
واسػػػػػػتولت عميػػػػػػو حتػػػػػػى ُحػػػػػػبس فػػػػػػي بيتػػػػػػو ومنعتػػػػػػو مػػػػػػف التصػػػػػػرؼ ، وذكػػػػػػر الطبػػػػػػري فػػػػػػػي 

لسػػػػػػػوداء ، تأريخػػػػػػػو أف الحسػػػػػػػف بػػػػػػػف سػػػػػػػيؿ فػػػػػػػي سػػػػػػػنة ثػػػػػػػالث ومػػػػػػػائتيف غمبػػػػػػػت عميػػػػػػػو ا
وكػػػػػاَف سػػػػػببيا أنػػػػػو مػػػػػرض مرضػػػػػًا شػػػػػديدًا فيػػػػػاَج بػػػػػو مػػػػػف مرضػػػػػو تغيػػػػػر عقمػػػػػو حتػػػػػى ُشػػػػػَد 

                                                                 

 الحكار المتمدف ، الشبكة الدكليةانماط النصكص ، محمد الكرداشي ، مقاؿ ، مجمة  ػ يينظر: ُ
  =www.m.ahewar.org/s.asp?aid=611291&rلالنترنت

 ّٔٔ/ُػ كفيات االعياف :  ِ
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بالحديػػػػػػػِد وُحػػػػػػػػبَس فػػػػػػػي بيػػػػػػػػت ، فاسػػػػػػػػتوزَر المػػػػػػػأموف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أبػػػػػػػي خالػػػػػػػػٍد ، وكانػػػػػػػػت 
 .  ٔ()"نة ست وثالثيف في مستيؿ ذي الحجةوفاتو س

المػػػػػأمكف احمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػي خالػػػػػػد خمفػػػػػػا لمحسػػػػػف بػػػػػػف سػػػػػػيؿ ،  ىػػػػػػذا الخبػػػػػر سػػػػػػبب اسػػػػػػتيزار ييفسػػػػػري     
يبػػػػػدأ الخبػػػػػر فػػػػػػي تفسػػػػػير سػػػػػبب االسػػػػػػتيزار، كىػػػػػك مػػػػػرض الحسػػػػػػف بػػػػػف سػػػػػيؿ ممػػػػػػا اثػػػػػر عمػػػػػى عقمػػػػػػو 
كحػػػػبس فػػػػي البيػػػػت ، إذ أخػػػػػذ السػػػػارد يبػػػػيف ك يفسػػػػػر سػػػػبب ذلػػػػؾ فػػػػي سػػػػػرده كيستشػػػػيد بمػػػػا كرد فػػػػػي 

 كتاب الطبرم لكي يككف الخبر اكثر مصداقية ككاقعية .

 ـ  اخلرب غري الواقعي  2
 أوال : الخبر المنامي 

كظيرٍت ازاءىا آراء كثيرة كمتباينة  فمنيـ  عناية كبيرةنالٍت المناماتي في مختمًؼ الحضارات      
جسادنا عند النكـ ، كمنيـ مف يركنيا إلياـ مية نعيشيا بعدى مفارقة انفسنا ألمف يرل أنيا تجربة فع

إليي ، فكؿ ذلؾ يدكر حكؿ فكرة اساسية بأنيا عبارة عف دكاؿ غنية بالدالالت ألنيا تتضمف 
يري الحمـ الى كاقع ، كقديما ميزى العرب بيفى الحمـ كالرؤيا ، فالرؤيا لدييـ مف ا كالحمـ ِ()مرساالن ييصِّ

ـ بالرؤيا الصادقة ، كيمكف أٍف تتفاعؿ العناصر العجائبية  مف الشيطاف ، ككثيران ما تتصؿ نصكصي
عند التقائيا بالحمـ أك الرؤيا العجائبية ، ألف الحالـ يحقؽ في أحالمو زمنان عجائبيان يفرض عمى 

فالحمـ خطاب سردم يتراءل لممرء في النكـ عمى شكؿ صكر متقاطعة  ّ()المتمقي تمقيو بالتصديؽ 
، كقد نيضت ( ْ)ت بعد عجائبي تشبو الى حدو كبير لغة الخطاب العجائبيكمتداخمة كلغتو ذا

 . ٓ()المنامات بكصفيا عالمات دالة عمى سياؽ الترجمة إذ انضكت تحت مظمة الخبر

                                                                 

 ُِّ/ ِػ كفيات االعياف :  ُ
، أريش فرـك ، ترجمة نبيمة ابراىيـ ، مكتبة غريب ، ػ يينظر : الحكايات كاالساطير كاالحالـ ػ مدخؿ الى فيـ لغة منسية  ِ

 ِٖ: القاىرة 
شكالية التأكيؿ  ّ دراسات كالنشر ، ، دضياء الكعبي ، المؤسسة العربية لمػ يينظر : السرد العربي القديـ ػ االنساؽ الثقافية كا 

 ِٕ: ََِٓ،  ُبيركت ، لبناف ، ط
 ُٔ، ُٓنظر : السرد العربي مفاىيـ كتجميات : ػ يي  ْ
، د دعد الناصر ، المؤسسة ػ  يينظر :المنامات في المكركث الحكائي العربي دراسة في النص الثقافي كالبنية السردية  ٓ

 ُٓٗ -ُّٗ:  ََِٖ، ُالعربية لمدراسات كالنشر ، عماف االردف،ط
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حدََّث ابراىيـ الحربي قاَؿ : رأيُت ِبشر بف : " كمف األخبار المنامية في كفيات العياف       
و خارج مف باب مسجد الرصافة وفي كمو شيء يتحرؾ ، فقمُت : الحارث الحافي في المناـ كأن

ما فعَؿ اهلل بؾ ؟ فقاَؿ : غفَر لي وأكرمني ، فقمُت : ماىذا الذي في كمؾ ؟ قاَؿ : َقِدـَ عمينا 
البارحة روح أحمد بف حنبؿ فنثَر عميو الدر والياقوت ، فيذا مما التقطُت ، قمت : فما فعَؿ يحيى 

نبؿ ؟ قاَؿ : تركتيما وقد زارا رب العالميف ووِضعْت ليما الموائد ، قمت : بف معيف وأحمد بف ح
 .ٔ()فأباحني النظر الى وجيو الكريـ "فمـَ لـ تأكؿ معيما أنت ؟ قاَؿ : قد َعَرَؼ ىواَف الطعاـ عميَّ 

خرة اآلشر بخير مغفكران لو يعيش نعيـ يمتد ىذا الخبر المنامي لذكر أخبار اآلخرة ، كرؤية ب       
، جزاءى عممو في الدنيا ،  كبشر الحافي كاف سببان لذكر شخصية أحمد بف حنبؿ إذ كاف ليما منزلة 
عالية في الدار الفانية ، فكانت الرؤية إحدل الكسائؿ التي يستعمميا السارد ليحسف الشخصية 

 كيبيف سمك مكانتيا كلكف بطريقة خيالية صرفة .
(، أفَّ خرل في كفيات األعياف في ترجمة اإلماـ مكسى الكاظـ )كمف األخبار المنامية األ      

 فرأى في النوـ عمي بف أبي طالب "االماـ كاف يسكف في المدينة فأقدمو الميدم بغداد كحبسو  
محمد )) فيؿ عسيتـ إْف توليتـ أْف تفسدوا في االرض وتقطعوا أرحامكـ ((، قاَؿ  وىو يقوؿ : يا

، وكاف أحسف الناس  اآليةفاذا ىو يقرأ ىذه الربيع : فأرسَؿ إليَّ لياًل ، فراعني ذلؾ ، فجئتو 
أبا الحسف ،  بو فعانقو وأجمسو إلى جنبو وقاَؿ : ياصوتا وقاؿ : عميَّ بموسى بف جعفر فجئتو 

في النوـ يقرأ عميَّ كذا ، فتؤمنني أْف تخرَج عميَّ  أيُت أميَر المؤمنيَف عمي بف أبي طالب إني ر 
أو عمى أحد مف أوالدي ، فقاَؿ : واهلل ال فعمَت ذلؾ وال ىو مف شأني ، قاَؿ صدقْت ، إعطو 

أل وىو صبح إثالثة أالؼ دينار ورده الى أىمو في المدينة ، قاَؿ الربيُع : فأحكمت أمره لياًل فما أ
 ٕ()في الطريِؽ خوَؼ العوائِؽ"

بيػػػػػدأى الخبػػػػػري بػػػػػذكر رؤيػػػػػة االمػػػػػاـ عمػػػػػي عميػػػػػػو السػػػػػالـ فػػػػػي المنػػػػػاـ كمخاطبتػػػػػو فػػػػػي عػػػػػدـ رعايػػػػػػة      
عتباريػػػػػػػػة تمثػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػيـ االيجابيػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػػؾ أفَّ " حضػػػػػػػػكر شخصػػػػػػػػيات ا( ، كالشػػػػػػػػؾ ذريػػػػػػػػة محمػػػػػػػػد )

سػػػػػػػػباًغ الشػػػػػػػػرعية المقصػػػػػػػػكدة لصػػػػػػػػاحبيا كمػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ حضػػػػػػػػكر الرسػػػػػػػػكؿ إلثػػػػػػػػراء الكػػػػػػػػريـ  الترجمػػػػػػػػًة كا 
                                                                 

 ٓٔ/  ُػ كفيات االعياف :  ُ
 َّٖ/  ٓ: كفيات االعيافػ  ِ
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فػػػػػي المنػػػػػاـ ييػػػػػرادي منػػػػػو تحسػػػػػيف ، فػػػػػإفَّ حضػػػػػكر االمػػػػاـ عمػػػػػي  ُ()"كاالمػػػػاـ عمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي طالػػػػػب
ظيػػػػػار إطاعتػػػػػو  خػػػػػراجيـ مػػػػػف  لإلمػػػػػاـشخصػػػػية الميػػػػػدم العباسػػػػػي كا  كحبػػػػػو لذريتػػػػػو كالعفػػػػػك عػػػػػنيـ كا 

 السجف .
وحكى أبو عبُد اهلل بف الحسيف بف عبد امية االخرل في كفيات االعياف :" كمف األخبار المن    

اهلل بف سعيد قاَؿ : كاَف يحيى بف أكثـ القاضي صديقًا لي ، وكاَف يودني واوده ، فماَت يحيى ، 
فكنُت اشتيي أْف أراه في المناـ فأقوؿ : ما فعَؿ اهلل بؾ ؛ فرايتو ليمة في المناـِ فقمُت : ما فعَؿ 

 يحيى خمطت عميَّ في الدنيا ، فقمت : يا  بؾ ؟ قاَؿ : غفَر لي إال أنو وبخني ثـَ قاَؿ لي : يااهلل
عمش عف أبي صالح عف أبي ىريرة حدثني بو أبو معاوية الضرير عف األ رب اتكمت عمى حديث

تحيي رضي اهلل تعالى عنو قاَؿ : قاَؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو وسمـ أنؾ قمت )) إني ألس
يحيى ، وصدَؽ نبيي ، إال أنؾ خمطَت عميَّ  (( فقاَؿ : عفوُت عنؾ ياأْف أعذَب ذا شيبة بالنار ِ 

 . ٕ()في داِر الدنيا "
يقكـي ىذا الخبر عمى حدثو رئيس ىك رؤية أبي عبد ا بف الحسيف لصديقو القاضي  يحيى     

بو بغفراف الذنكب إال أفَّ ا سبحانو كتعالى بف أكثـ في المناـ  كسؤالو لو عما فعؿى ا بو ، إذ أجا
،  ّ()"الؿ العقاب كالجزاء عمى مستحقيياكبخو كىك نكع مف العقكبة كقد " تبنٍت منامات عديدة إح

فرى  فالعقكبة كانت كاضحة في نص  كعمى الرغـ مف ذكر القاضي بأفَّ ا سبحانو كتعالى قد غى
السارد مف تبني الخبر لمسألة العقاب مف خالؿ مرجعية خاصة  كالمو ، كىك ما يؤكد مقصدية

 كنظرة ليذه الشخصية .
كبعض المنامات كانت تقكـ عمى التنبؤ باألحداث كىك " االستدالؿ عمى سير الحكادث          

كيندرج االدراؾ ،  ٗ()" في المستقبؿ مف اتجاه القكل كشدتيا كىي تعمؿ عمميا في الكقت الحاضر
كراء الحجاب مف  ضمف الكرامات كما يصطمح عميو بالكشؼ كىك االطالع عمى ما التنبؤم

                                                                 

 ُٔٗػ المنامات في المكركث الحكائي العربي ، دراسة في النص الثقافي كالبنية السردية :  ُ
، ُِٗ، َُٗ، ِّّ، ِّ/ ِ،  ِّٗ،  ُِّ،  ُٓٗ،  َٖ/ ُ، كلالستزادة ينظر :  ُّٔ/ : ٔػ كفيات االعياف ،  ِ
ّ /ُٓ ،ِٖ ،ُُٓ ،ِْٓ ،ّْٗ  ،ْ  /ٕٖ  ،ُٔٓ ،ِّٕ،ٓ /ٕٔ ،َّٗ ،ٔ /ُْٔ ،ُُْ،ٕ /ِٓ ،ّٔ ،ٕٔ ،ٖٔ. 
 ُِٓػ المنامات في المكركث الحكائي العربي ػ دراسة في النص الثقافي كالبنية السردية :  ّ
 ّٕػ الحكايات كاالساطير كاالحالـ ػ مدخؿ الى فيـ لغة منسية :  ْ
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، كقد حفؿى تراثنا االدبي بالمنامات كاالخبار التنبؤية، كأفَّ القرآف  ُ()المعاني العينية كاألمكر الحقيقية
 الكريـ ساؽى الينا العديد مف المنامات التي تحققت فييا الرؤيا.

 في رأيتُ :  فيو توفي الذي العاـ في إياس وقاؿَ : "  االعياف كفيات في التنبؤية االخبار كمف     
 فييا وأنا،  سنة وسبعيف ستاً  أبي وعاَش  ، يسبقني فمـ معاً  فجريا فرسيف عمى وأبي كأني المناـ

 فأصبح وناـَ  ، أبي عمر فييا ستكمؿا ليمة ؟ ىذه ليمة أي أتدروف:  قاؿَ  لياليو آخر كافَ  فمما ،
 .ٕ()"اهلل رحمو ، لميجرة ثمانيف سنة في معاوية أبيو وفاة وكانت ، ميتاً 

 قبؿ كمعرفتيا االحداث استباؽ عمى كالقدرة الكرامة عمى التنبؤم المنامي الخبر ىذا يركزي        
 الذم إياس مناـ مف الخبر ىذا في كاضحة التنبؤية فالكظيفة ،ّ() المدل قريب استباؽ كىك حدكثيا

 . بكفاتو تنبأ
: " قاَؿ عبُد اهلل بف يعقوب بف داود : أخبرني أبي  خبار التنبؤية في كفيات االعيافكمف األ    

أفَّ الميدي حبسو في بئر وبنى عمييا قبة ، قاَؿ : فمكثُت فييا خمس عشرة سنة ، وكاَف يدّلى 
لي فييا كؿ يوـ رغيؼ خبز وكوز ماء وُأوذف بأوقاِت الصالة فمما كاَف في رأس ثالث عشرة سنة 

 : ٗ()أتاني أٍت  في منامي فقاؿَ 
 ُغمـُ  حولو وبيٍت  جٍب  قعر مف فأخرجو ربّ  يوسؼ عمى حنا

قاَؿ : فحمدُت اهلل تعالى وقمت : أتاني الفرج ، ثـ مكثت حوال ال ارى شيئًا ، فمما كاَف رأس 
 :  ٘()الحوؿ الثاني أتاني ذلؾ االتي فأنشدني 

 أمرُ  خميقتو في يوـ كؿّ  لو إنو اهلل بو يأتي فرجٌ  عسى
 : ٙ()أتاني ذلؾ االتي بعد الحوؿ فقاؿَ قاَؿ : ثـ اقمُت حواًل أخر الارى شيئًا ، ثـ 

                                                                 

،  ُ، اسماء خكالديو ، منشكرات االختالؼ ، ط مات الصكفية بيفى التقديس كالتحميؽػ  يينظر : الفكو في قصص كرا ُ
َُِٓ  :ُِٔ 

 َِٓ/ ُػ كفيات االعياف :  ِ
 ِّٔػ  يينظر : المنامات في المكركث الحكائي العربي :  ّ
 ػ ػ بعد طكؿ بحث لـ يتكصؿ الباحث لقائؿ ىذا البيت ْ
 ػ بعد طكؿ البحث لـ يتكصؿ الباحث لقائؿ ىذا البيت .  ٓ
 ٗٓػ ػ البيتاف لمشاعر ىدبة بف الخشـر ، يينظر : شعر ىدبة بف الخشـر العذرم :  ٔ
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 قريب  فرجٌ   وراءه يكوف فيو أمست الذي الكرب عسى
 الغريب النائي أىمو ويأتي عافٍ   ويفؾ   خائؼ   فيأمف

شدد بو وسطؾ ، أفمما أصبحُت نوديُت ، فظننُت أني أوذف بالصالة ، فُدلَي حبؿ أسود وِقيَؿ لي : 
ففعمت وأخرجُت ، فمما قابمت الضوء عشي بصري ، فانطمقوا بي ، فُأدخمُت عمى الرشيد فقيَؿ لي 
: سمـ عمى أمير المؤمنيف فقمُت ، السالـ عميؾ ياامير المؤمنيف ورحمة اهلل وبركاتو ، الميدي ، 

هلل وبركاتو اليادي، فقاَؿ : فقاَؿ الرشيد ، لسُت بو ، فقمت السالـ عميؾ ياأمير المؤمنيف ورحمة ا
لست بو فقمت: السالـ عمى أمير المؤمنيف ورحمة اهلل وبركاتو ، فقاَؿ الرشيد ، فقمت : الرشيد ، 

شفَع فيؾ إلي احدا ، غير أني حممت الميمة صبية عمى  فقاَؿ يايعقوب بف داوود ، إنو واهلل ما
كنت بو فأخرجتؾ وكاف يعقوب  عنقي فذكرت حممؾ اياي عمى عنقؾ ، فرثيت لؾ المحؿ الذي

 ( ٔ)يحمؿ الرشيد وىو صغير ويالعبو "
مف خالؿ  يتأسسي الخبري عمى مناـً يعقكب بف داككد عندما كاف في السجف ، كالبشرل المنامية     

بيت مف الشعر إال أف خركجو تأخر حكال كامال حتى أتاه ذلؾ أآلتي مرة اخرل كبشره بخركجو مف 
التي تحمؿ نبؤة خركج يعقكب  ِ()السجف بعد طكًؿ انتظار ، كيعد ىذا المناـ مف الرؤيا الصالحة

 . مف السجف
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ِٔ،ِٓ/  ٕػ كفيات االعياف : ُ
 ِِّػ يينظر : السرد العربي مفاىيـ كتجميات :  ِ
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 ثانيًا : اخلرب الغرائبي
عنػػػػػدما يصػػػػػبح ارج العػػػػادة كالحقيقػػػػػة كيحصػػػػػؿ ذلػػػػؾ "تكمػػػػف غرابػػػػػة الخبػػػػر فػػػػػي كقػػػػػكع أحداثػػػػو خػػػػػ    

مػػػػا يقدمػػػػػو لنػػػػػا الخبػػػػػر يفػػػػكؽ أك يػػػػػكازم التجربػػػػػة كنصػػػػػبح أمػػػػػاـى عػػػػكالـو جديػػػػػدةو تتميػػػػػز بغرابتيػػػػػا عمػػػػػا 
ىػػػػك أليػػػػؼ كتنػػػػزاح عمػػػػػا ىػػػػك متػػػػداكؿ كيػػػػػكمي ، إفى ىػػػػذا االنزيػػػػاح يجعمنػػػػا فػػػػػي منطقػػػػة التمػػػػاس بػػػػػيفى 

 ، أم أفى المتمقػػػػػػػػي يكػػػػػػػكف أمػػػػػػػاـ أحػػػػػػػداث ككقػػػػػػػائع تخػػػػػػػرجي عػػػػػػػػف ُ()"كمػػػػػػػا ىػػػػػػػك تخييمػػػػػػػي مػػػػػػػاىك كاقعػػػػػػػي
يفػػػػػػػكؽ التجربػػػػػػػة ، كلكنػػػػػػػو يجػػػػػػد لػػػػػػػو سػػػػػػػندان فػػػػػػػي الكاقػػػػػػػع بكجػػػػػػػو مػػػػػػػف  المػػػػػػألكؼ اليػػػػػػػكمي ؛ ألفى الخبػػػػػػػرى 

 .ِ()مقي يمكفي تفسيرىا بقكانيف العقؿالكجكه ، بمعنى أفَّ الغرابةى التي تكاجو المت
اسػػػػػمكب مخيػػػػػؿ يعمػػػػػدي فيػػػػو المؤلػػػػػؼ إلػػػػػى معاينػػػػػًة الكاقػػػػع بعػػػػػيفو مغػػػػػايرة تػػػػػرل مػػػػػاال إفَّ الغرائبػػػػٌي "     
لتشػػػػػػػػػكؿ صػػػػػػػػػياغة نصػػػػػػػػػػية لكقػػػػػػػػػائع سػػػػػػػػػمتيا التغػػػػػػػػػاير المبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى مفارقػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػؿ كالكاقػػػػػػػػػػع نػػػػػػػػػرل 

يػػػػػػردي فػػػػػػي نػػػػػػػصو  ، كأفَّ كػػػػػػؿ مػػػػػػػا ّ()"تتعػػػػػػارض كمعياريػػػػػػة التقنػػػػػػػيف الحيػػػػػػاتيكالػػػػػػدخكؿ فػػػػػػي فضػػػػػػػاءات 
، كقػػػػػد ييعىمػػػػػػؿ كقػػػػػػكع  ْ()سػػػػػردم مػػػػػػف أحػػػػػداث أك ظػػػػػػكاىر خارقػػػػػة يمكػػػػػػف تفسػػػػػيرىا عقميػػػػػػا فيػػػػػك غريػػػػػػب

اء كأشػػػػػػياء تحػػػػػػدث بتػػػػػػدخؿ قػػػػػػكل الخبػػػػػر الغريػػػػػػب الػػػػػػى كاسػػػػػػطة فػػػػػكؽ طبيعيػػػػػػة مثػػػػػػؿ معجػػػػػػزات االنبيػػػػػ
، فيػػػػػػػػك خبػػػػػػػػر تخييمػػػػػػػػي تغيػػػػػػػبي فيػػػػػػػػو حالػػػػػػػػة المرجعيػػػػػػػػة لمزمػػػػػػػاف كالمكػػػػػػػػاف كتختمػػػػػػػػؼ فيػػػػػػػػو  ٓ()سػػػػػػػماكية

 صيركرة الكعي زمانيا .
َؿ بشػػػػػػػػػػػػػػر : وقػػػػػػػػػػػػػاخبػػػػػػػػػػػػػار الغرائبيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي كردت فػػػػػػػػػػػػػي كفيػػػػػػػػػػػػػػات االعيػػػػػػػػػػػػػاف : " األكمػػػػػػػػػػػػػف       

كنػػػػػُت فػػػػػي طمػػػػػب صػػػػػديؽ لػػػػػي ثالثػػػػػيف سػػػػػنة فمػػػػػـ أظفػػػػػر بػػػػػو ، فمػػػػػررُت فػػػػػي بعػػػػػض الجبػػػػػاؿ 
بػػػػػػػأقواـ مرضػػػػػػػى وزمنػػػػػػػى وعمػػػػػػػي وبكػػػػػػػـ ، فسػػػػػػػألتيـ ، فقػػػػػػػالوا : فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الكيػػػػػػػؼ رجػػػػػػػؿ 

، قػػػػػػاَؿ : فقعػػػػػػدت أنتظػػػػػػػر أوف بػػػػػػإذف اهلل تعػػػػػػالى وبركػػػػػػة دعائػػػػػػويمسػػػػػػح عمػػػػػػييـ بيديػػػػػػو فيبػػػػػػر 

                                                                 

   ََِ – ُٗٗ: لكالـ كالخبر مقدمة لمسرد العربيػ ا ُ
  َٔ:  ُّٗٗ، ، تكدكركؼ ، تر ، الصديؽ بك عالـ ، دار الكالـ الرباط ، ػ يينظر : مدخؿ الى االدب العجائبي  ِ
:  َُِِ،  ُ، د سعاد مسكيف ، رؤية لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، طػ خزانة شيرزاد ػ االنكاع النثرية في الؼ ليمة كليمة  ّ

ََِ-َُِ     
 . ََّػ  يينظر : معجـ السرديات :  ْ
شكالية التأكيؿ :  ٓ   ِْػ يينظر : السرد العربي القديـ االنساؽ الثقافية كا 
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انوا يبػػػػػػػرأوف مػػػػػػف عمميػػػػػػػـ فخػػػػػػرج شػػػػػػػيخ عميػػػػػػو جبػػػػػػػة صػػػػػػوؼ فممسػػػػػػػيـ ودعػػػػػػا ليػػػػػػػـ ، فكػػػػػػ
بمشػػػػػػيئة اهلل تعػػػػػػػالى ؛ قػػػػػػػاَؿ : فأخػػػػػػػذُت ذيمػػػػػػػو فقػػػػػػػاَؿ : خػػػػػػػِؿ عنػػػػػػػي ياسػػػػػػػرّي ، يػػػػػػػراؾ تػػػػػػػأنس 

 . ٔ()"ه فتسقط مف عينو ، ثـ تركني ومضىبغير 
عمييـ  أٍف يمسحي  تتجسدي الغرائبية في ىذا الخبر في مقدرة الرجؿ عمى شفاء المرضى ، فما      

بيديو حتى يبرؤا ، كىذه تعد مف الكرامات التي منحيا ا سبحانو كتعالى ألنبيائو ، فالخبر ينبئ 
ف ىناؾ أناس منحكا ىذه لتجربة لكنو ممكف الحصكؿ ألنو يفكؽ األكؼ ألعف حدث خارج الم

 الكرامة مف ا سبحانو كتعالى .
ف الماجشوف : ُعرَج بروح الماجشوف ، فوضعناه وقاَؿ ابمف األخبار الغرائبية األخرل : "ك       

عمى سرير الغسؿ وقمنا لمناِس : نروح بو ، فدخَؿ غاسٌؿ إليو يغسمو ، فرأى ِعرقًا يتحرؾ في 
عميو ، فاعتممنا عمى الناِس  أسفؿ قدمو فأقبؿ عمينا وقاَؿ : أرى عرقًا يتحرؾ وال أرى أْف أعجؿ

فرأى العرَؽ عمى حالو ، ثـ إنو  ناس وغدا الغاسؿ عميومر الذي رأيناه ، وفي الغد جاَء الباأل
ستوى جالسًا فقاَؿ :اتوني بسويؽ ،َفأُتَي بو فشربو ، فقمنا لو : خبرنا ما رأيت ، قاَؿ نعـ ُعرَج ا

بروحي ، فصعَد بي الممؾ حتى أتى سماء الدنيا فاستفتح ففتح لو ، ثـَ ىكذا في السموات حتى 
جشوف ، فقيَؿ لو : لـ يأف لو السابعِة ، فقيَؿ لو : مف معؾ ؟ قاَؿ الماانتيى بي الى السماِء 

 ، بقَي مف عمره كذا كذا سنة كذا شيرا وكذا كذا يومًا وكذاكذا ساعة ، ثـ ىبَط فرأيُت النبي بعد
وأبا بكٍر عف يمينو وعمر عف يساره وعمربف عبد العزيز بيَف يديو ، فقمُت لمممؾ الذي معي : 

، قاَؿ : إنو  اَؿ : ىذا عمر بف عبد العزيز قمت :إنو لقريٍب المقعد مف رسوؿ اهلل مف ىذا ؟ ق
 . ٕ()عمَؿ بالحِؽ في زمف الجور ، وانيما عمال بالحؽ في زمف الحؽ "

يحفؿي ىذا الخبر بالغرائبية ، فغرائبية البداية تجعؿ المتمقي أماـ خرؽ لمقكانيف الطبيعية ،      
غسًؿ كيبقى ثالثة أياـ ، ثـ يجمس كيطمب سكيقا ليشربو كيكمـ الناس ، فيذا فكيؼ ييكسدي ميتان لم

لىدى كاقعة تحطـ االلفة كتخرؽ التكقع مف خالؿ بقائو ثالثا عمى ىذه الحاؿ ، ثـ كالمو عف  الحدث كى
( كأبي بكر كعمر كعمر بف عبد العزيز ، كؿ ىذه الخكارؽ عركجو الى السماء كرؤيتو لمنبي )

                                                                 

  ِٕٔ- ِٕٓ/  ُػ كفيات االعياف :  ُ
ػػػػػسوػ  ِ  ّٕٔ/ ٔ: نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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غرائبيا كانصير الخبر ضمف فمسفة الكرامة التي تحصؿ لعدد مف االشخاص لقاء  جعمت الخبر
قكل ركحية تككنت لدييـ مف اخالصيـ  في عبادتيـ ككرعيـ كتقكاىـ ، كأفَّ غاية السرد مف ىذه 
االحداث ىك بياف منزلة عمر بف عبد العزيز في الدار الباقية كقربو مف الرسكؿ ليككف درسان لكؿ 

 في نصابيا. قارئ يفيـ االمكرمستمع ك 
اخبرني الشيُخ محمد بف عبيد ، كاَف قد بية االخرل في كفيات االعياف : "خبار الغرائكمف األ     
وىو صغير وذكَر أفَّ أباه أحمد كاَف صاحبو ، فقاَؿ : كنا مسافريف والشيخ يونس معنا ،  رأه

فنزلنا في الطريؽ عمى عيف بوار ، وىي التي يجمب منيا الممح البواري ، وىي بيَف سنجار 
وعانة ، قاَؿ : وكانت الطريُؽ مخوفة ، فمـ يقدر أحد منا أْف يناـَ مف شدة الخوؼ ، وناـَ الشيخ 

نمُت حتى جاء اسماعيؿ بف  يونس ، فمما انتبو قمُت لو : كيؼ قدرت  تناـ ؟ فقاَؿ لي : واهلل ما
 . ٔ()"أصبحنا رحمنا سالميف ببركة الشيخإبراىيـ عمييما السالـ وتدرؾ القٌفُؿ ، فمما 

تجسدٍت الغرائبية في نكـ الشيخ في  إذتأسسى ىذا الخبر الغرائبي عمى كرامة الشيخ يكنس     
أرض مخكفة كلـ يستطع أٍف يناـى مف كافى معو ، كالخبر يترؾ في نفس المتمقي شؾ في نسبة 
النص الى عالـ الكاقع كينزاح نحك التخييؿ إال أنو في النياية قابؿه لمتطبيؽ كالحصكؿ ، لرسكًخ 

ا ا لكثير مف االكلياء كالصالحيف ، كثير مف المفاىيـ في العقؿ الجمعي لمكرامة التي ييبي
 السالـ لتحدث السكينة كالطمأنينة فالكرامة حصمت مف خالؿ حضكر اسماعيؿ بف ابراىيـ عمييما

 ليذا الشيخ كيبدكا أفَّ الساردى أرادى مف ىذا الخبر اضافة القدسية ليذه الشخصية .
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ِِٓ،  ُِٔ،  ْٖ/ ٓ، ّٖٓ،  ُّ،  َّ/ ِ،  ِّّ،  ْٖ/ ُ، كلالستزادة يينظر :  ِٔٓ/ ٕػ كفيات االعياف : ُ
،ِٕٓ ،ٔ /ُٕٕ ،ٕ/ِٓ  . 
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   ثالثًا : اخلرب العجائبي
تعددت تعريفات العجيب بتعدد الرؤل كزاكية النظر فقد تعني ) االندىاش ،االنبيار ، اليكؿ ،      

اب ، كالعجب ( كقد يعد العجيب ) أية ، معجزة ، سحر ، بدعة ، برىاف ، حجة ( كمف االستغر 
، كقد تختمؼ النظرة الى العجائبي بحسب ُ()حيث الجنس ) خرافة ، أباطيؿ ، اكاذيب ، نكادر ( 

 الزماف كالمكاف كالمعتقد فما نراه عجائبيا قد يراه غيرنا غرائبيا أك حدثا طبيعيا .
ؼى    رى تكدكركؼ العجائبي بأنو " الترددي الذم يحسو كائف ال يعرؼ غير القكانيف الطبيعية فيما عى

 . ِ(")يكاجو حدثان طبيعيان حسب الظاىر
إلى  بار العجائب يعكد الى ليفة الركاةستطراًؼ أخالدكتكر محمد القاضٌي أفَّ سببى اكيرل       

 يخرج بيـ مف المألكًؼ كىك ما كالقراء الى ما إيراًد أخبار لـ تجًر عمى االلسنًة كسعي السامعيف
قكًؿ الصحيحة االعاجيب التي لمنفكس بيا كمؼ شديد كلمعلما فييا مف "( ، ّ)"يحقؽ المتعة الفنية
 . ْ()الييا النزاع القكم"

أفَّ حصكؿ الحيرة اك العجز عف معرفة كيفية كقكع الفعًؿ العجيب ىك الذم يكلد كيحدد يبدك "     
كيككف  ٓ()"تي تزخر بيا كتب العجائب العربيةكما تقدمو لنا مختمؼ الحكايات كاالخبار ال العجائبي

 ذلؾ عندما يفكؽ الخبر التجربة فنككف أماـ حدث خارج عف العادة كال يقبؿ العقؿ تصديقو .
كيقكـ الخبر العجيب عمى االسطكرة كالخرافة إذ أسيمت الغيبيات كعكالـ الجف كالشياطيف      
خمكقات الغريبة كالغكؿ ، كالسعالة ، كالعادات كالطقكس  كالتقاليد في قكلبة العقؿ البشرم كالم

 . ٔ()يمو كتنظيـ مدركاتو بيذا االتجاهالعربي كتشك

                                                                 

شكالية التأكيؿ  : ُ  ّٓػ يينظر : السرد العربي القديـ االنساؽ الثقافية كا 
 ْْػ مدخؿ الى االدب العجائبي:  ِ
 ّٓٔػ الخبر في االدب  العربي القديـ ، دراسة في السردية العربية  : ّ
 ُٔٓ/ ٓػ الحيكاف ، الجاحظ :  ْ
 ِّّ، السرد العربي مفاىيـ كتجميات :   ٓ
، يينظر : العجائبي في السرد القديـ ، مائة ليمة  ُُُ-َُُػ  يينظر : السرد العربي القديـ، االنكاع كالكظائؼ كالبنيات:  ٔ

 ُِٔ -ُِٓكليمة في الحكايات العجيبة كاالخبار الغريبة: 
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كعمى الرغـ مف االحجاـ عف دراسة العجائبي لفترات طكيمة إال أنو يبقى خالصة معتقدات      
نو يمثؿ المراحؿ االكلى مف كعي االنساف الشعكب أل ف لفترات طكيمة مف حياةسيطرت عمى االنسا

 . ُ()"شرم كتفكيره عبر العصكركىك سجؿ لمراحؿ تطكر العقؿ الب
رحمو اهلل في  قاَؿ أبو العباس القسطالنيّ كمف األخبار العجائبية في كفيات األعياف : "       

ذي الحجة سنة عشر وستمائة سمعُت الشيخ أبا عبد اهلل القرشي يقوؿ : كنت عنَد الشيخ أبي 
أْف يعقد عمى  لإلنسافإسحاؽ إبراىيـ بف طريؼ حاضرا فأتى إليو إنساف فسألو : ىؿ يجوز 

بة االنصاري نفسو عقدًا ال يحمو إال بنيؿ مطموبو ؟ فقاَؿ الشيُخ : نعـ ، واستدؿ بحديث أبي لبا
أتاني الستغفرت لو ولكف إذا  في قصِة بني النضير ، وقولو صمى اهلل عميو وسمـ : أما أنو لو

فعَؿ ذلؾ بنفسو ، فدعوه حتى يحكـ اهلل فيو ؛ قاَؿ : فسمعُت ىذه  المسألة وعقدُت عمى نفسي 
عمُؿ في الحانوت صناعتي أنني ال أتناوؿ شيئا إال بإظياِر قدره فمكثُت ثالثُة أياـٍ وكنُت إذ ذاَؾ أ

صبر إلى ٌص بيده شيء في إناٍء فقاَؿ لي :ا، فبينا أنا جالٌس عمى الكرسي إذ ظيَر لي شخ
العشاء تأكُؿ مف ىذا ، ثـ غاَب عني ، فبينا أنا في وردي بيَف العشائيف إذ إنشَؽ الجدار 

العسؿ ،  وظيرت لي حوراء بيدىا ذلؾ االناء الذي كاف بيد ذلؾ الشخص فيو شيء يشبو
فتقدمْت إاليَّ وألعقتني منو ثالثًا فصعقُت وُغشَي َعميَّ تـَ أفقُت وقد َذَىبْت فمـ يطْب لي بعَد ذلؾ 
طعاـٌ ، وُأشرَبْت في قمبي تمَؾ الصورة فما استحسنُت بعدىا شخصًا وال كنُت أتمكف مف سماِع 

 .  ٕ()كالـ الخمؽ "
بيدأى الخبري بدايةن طبيعيةن مف خالؿ سرد لقاء الشيخ بشخص كسألو ذلؾ الشخص عف تحقيؽ       

مايريده حتى تعمـ الشيخ كيؼى يعقد عقدان يناؿي بو مطمكبو كاستداللو بحديث لبابة ككيؼ تعيد عمى 
ىك خارج  نفسو البقاء ثالثان بدكف طعاـ حتى يظير لو قدرة ، كؿ ذلؾ كافى طبيعيا حتى حدثى ما

عف المألكؼ  ، فعندما يسمع المتمقي ىذا الخبر يككف مترددان في تصديؽ الخبر ألنو خارج عف 
قدرة االنساف  ك التردد الذم يحصؿ عند سماع ىذا الخبر ىك بسبب حدث غير طبيعي احدث 

مف التردد يمكف تصكره الف المتمقي يشعر بحالة  يقبؿ التفسير كال نو الي ألخرقان كحيرة لدل المتمق
                                                                 

 ُٕالحكائي العربي: ػ السردية العربية بحث في البنية السردية لممكركث ُ
 َُٗ/  ُػ كفيات االعياف :  ِ
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تجاه الحدث الرئيس لمخبر ، عندما ظير شخص بيده اناء كطمب منو الصبر حتى المساء كبشره 
بانو سيأكؿ منو  ثـ يستمر السرد بحدث جديد ىك خركج الجارية عندما  ينشؽ الجدار كتمعقو بما 

 يشبو العسؿ  لـ يطب لو طعاـ بعده .
وحكى بعض فقياء العجـ : جمة السيركردم : " كمف األخبار العجائبية التي كردت في تر       

انو كاَف في صحبتو ، وقد خرجوا مف دمشؽ ، قاَؿ فمما وصمنا الى القابوف القرية التي عمى 
باب دمشؽ في طريؽ مف يتوجو الى حمب ، لقينا قطيع غنـ مع تركماني ، فقمنا لمشيخ : 

عشرة دراىـ ، خذوىا واشتروا بيا رأس غنـ  ياموالنا نريُد مف ىذه الغنـ رأسًا نأكمو ، فقاَؿ : معي
، وكاَف ىناؾ تركماني فاشترينا منو رأسًا بيا ، ومشينا قمياًل فمحقنا رفيؽ لو وقاَؿ : ردوا ىذا 

عرَؼ يبيعكـ ، يساوي ىذا الراس أكثر مف ذلؾ ، وتقاولنا  الرأس ، خذوا أصغر منو ، فأفَّ ىذا ما
ياه ، فمما عرَؼ الشيخ ذلؾ قا خذوا الرأَس وامشوا وانا أقؼ وأرضيو ، فتقدمنا نحف  َؿ لنا:نحف وا 

، وبقي الشيخ يتحدث معو ويطيب قمبو ، فمما بعدنا قمياًل تركو وتبعنا ، وبقي التركماني يمشي 
يمتفت اليو ، فمما لـ يكممو لحفو بغيظ وجذب يده اليسرى ، وقاَؿ : أيَف  خمفو ويصيح بو وىو ال
ذا ب يد الشيخ قد انخمعت مف عند كتفو وبقيت في يد التركماني ودميا يجري تروح وتخميني  ؟ وا 

، فبيت وتحير في أمره ، فرمى اليد وخاَؼ ، فرجع الشيخ و أخَذ تمؾ اليد بيده اليمنى ولحقنا ، 
وبقي التركماني راجعا وىو يتمفت اليو حتى غاَب ، ولما وصَؿ الشيخ الينا رأينا في يده اليمنى 

 ( .ٔ)قمُت : وُيحكى عنو أشياء كثيرة ، واهلل أعمـ بصحتيا  غير، منديال ال
مف خالؿ سفر بعض فقياء العجـ كالشيخ كعند خركجيـ مف دمشؽ  ،  كاقعيةن  دأ الخبري بدايةن بى    

كفي الطريؽ صادفيـ راعي االغناـ التركمانٌي ، كطمبكا مف الشيخ أٍف يشترم ليـ رأس غنـ ليأكمكه 
، فقد بدا الخبر كاقعيا ليس فيو خرؽ لمتكازف ، لكف المفاجأة بحدكث الخرؽ عندما رفض رفيؽ 

رأس الغنـ بأصغر منو ، ىنا بدأ الخرؽ مف خالؿ مسؾ   بإبداؿىذه كأمرىـ التركماني عممية البيع 
التركماني يد الشيخ كخمعيا مف الكتؼ ثـ أفَّ الشيخ  أخذىا كأرجعيا الى مكانيا كلحؽ اصحابو كلـ 
يركا بيده إال منديال ، فالحدث ىنا يفكؽ كؿ تصكر كىك خارج عف العادة ، فكيؼ استطاع الشيخ 

                                                                 

 ِٗٔ/  ٔػ كفيات االعياف :  ُ
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ى مكانيا سميمة ، كاف نياية الخبر تؤكد اف ىذه الشخصية دارٍت حكليا امكر كثيرة ارجاع يده ال
كيبيف مكقفو منيا بعبارة بريئة تدخؿ في باب العجائبي فالمؤلؼ يثبتيا مف باب االمانة في النقؿ 

               ( كىذا يؤكد أفَّ ميمة النقؿ عند المؤلؼ تتقدـ عمى ميمة النقد .)كا أعمـ بصحتيا
وحكى الشيخ أبو البقاء المذكور في خرل في كفيات االعياف: "كمف األخبار العجائبية األ      

كتاب شرح المقامات عند ذكر العنقاء أفَّ أىؿ الرس كافَّ بأرضيـ جبؿ يقاؿ لو رمخ صاعد الى 
العنِؽ ،  السماء قدر ميؿ ، وكاَف بو طيور كثيرة ، وكانت العنقاء طائرة عظيمة الخمِؽ ، طويمة

ليا وجو انساف وفييا مف كؿ حيواف شبو ، مف أحسف الطير ، وكانت تأتي في السنة مرة ىذا 
بت بو ، الجبؿ فتمتقط طيره ، فجاعت في بعض سنيف وأعوزىا الطير فانقضت عمى صبي فذى

 بعادىا بما تذىب بو ، ثـ ذىبت بجارية اخرى ، فشكا أىؿ الرسِّ الىفسميت ) عنقاء مغربا ( إل
 ( .ٔ)"عا عمييا فأصابتيا صاعقة فاحترقتنبييـ حنظمة بف صفواف فد

ابتدأ الخبر بذكر حدثو خارؽو لمعادة كفكؽى التصكًر كىك كصؼ طائر العنقاء عظيمة الخمًؽ      
كالطكيمًة العنًؽ كليا كجو إنسافو ، كفييا مف كًؿ حيكاف شبو ، فالعجائبية كاضحة في بداية الخبًر،  

كالعادة ، ثـ يمتد  فيذه الصفات لطائر العنقاء ال يمكف أٍف يقبميا العقؿ كالمنطؽ كىي فكؽ التصكر
السرد العجائبي ليركم قصة انقضاض العنقاء عمى الصبي مرة  كعمى الجارية  مرة اخرل كذىابيا 

 بيما ، ناىيؾ عف نبي اسمو حنظمة ككيؼ استجابى ا لو كانزؿى صاعقة احرقت العنقاء.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ُٓٔ،  ِِٗ/ ْ،  ُِٓ،  ْٕ/ ّ، ُِٗ/ ِ، ِّّ، ُٗٓ،  ِّ/ ُ، كلالستزادة يينظر :  َُُ/ ّػ كفيات االعياف : ُ
 ،ُٔٔ  ،َّْ  ،ٓ /ُٔٔ  ،ُٔٗ  ،َُٕ  ،ٔ /َُُ  ،ُُُ  ،ُُْ  ،ِٕٓ ٕ /ٕٔ  ،ٖٔ  . 
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 املبحث الثالث
 اخلرب 

ر
 مقاصد

 توطئة
عياف عف المقاصد المشتركة لمعظـ مؤلفات النثر األلـ تخرج مقاصد الخبر في كفيات        

بف خمكاف بالترجمة لشخصيات متفاكتة مف حيث المستكل اقياـ  العربي القديـ ، فعمى الرغـ مف
المعرفي كاالجتماعي كالسياسي ، إال أنو انتقى اخباره بمقصدية قد تككف ظاىرة أك ضمنية حسب 

 تحسيف شخصية ، نقد...( .‘ الشخصية المترجـ ليا ) حجاج ، معرفة 
" وذكرُت مف محاسف كؿ كتابو  كلـ تخرج ترجماتو عف قصدية االمتاع إذ أشارى في مقدمة  

شخص مايميؽ بو مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة ليتفكو بو متأممو واليراه مقصورًا عمى 
، كىذا دليؿ عمى مكسكعية  ُ() اسموٍب واحٍد فيممو ، والدواعي إنما تبعُث إذا كاَف الكتاب مفننًا"

 التأليؼ كتنكع المادة المكجكدة كأدبية الترجمة .

 أواًل : المقصد المعرفي ) التعميمي ( 
طريًؽ  إفَّ مف أىـً مقاصد الخبر في كفيات األعياف ىك التعريؼ بالشخصيات المترجـ ليا عف    

سرد أخبار تتعمؽ بتفاصيًؿ حياًة كؿ شخصية اختارىا ابف خمكاف ، كالكظيفة االيدلكجية كالتعميمية 
يرمي اليو في النياية مف بث نصو السردم لمتأثير في المتمقي  عادة ما تتضمف قصد السارد كما

المدكنة السردية ، كقد حفظت لنا ّ()، " فالسرد ينيضي عمى مبدأ االمتاع المعرفي " ِ()كاقناعو
بو مف المكسكعية ، كاالخبار التي جاءت في كفيات  العربية التراث المعرفي العربي لما تمتاز

تشغمو مف مساحة نصية في كفيات  االعياف تمتازي بيذه الصفة ، ألفَّ  "الكقفة المعرفية " لما

                                                                 

 َِ/ ُات االعياف :ػ كفي ُ
 ٖٗػ يينظر : السرد العربي القديـ األنكاع كالكظائؼ كالبنيات :  ِ
، د ىشاـ مشباؿ ، دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، االردف ، ػ البالغة كالسرد كالسمطة في االمتاع كالمؤانسة   ّ
 ُِٓ: َُِٓ،  ُط
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، كعندما يككف ُ()يميان " االعياف جعمت منو مصدرا مف مصادر المعرفة كىي " تمنحي مؤلفو دكران تعم
القصد مف الخبر تكصيؿ معرفة ، يجعؿ المتمقي يدرؾ أشياء جديدة عف طريؽ إعماؿ الفكر 

 .  ِ()كالتأمؿ كالتعرؼ عمى معمكمة كالتفكير فييا
ِقيػػػػػَؿ : إفَّ الشػػػػػػيخ أبػػػػػػا كمػػػػػف األخبػػػػػار ذات المقصػػػػػدية التعميميػػػػػػة فػػػػػي كفيػػػػػات االعيػػػػػػاف : "        

)االيضػػػاح ( و ) التكممػػػة ( ، قػػػػاَؿ لػػػو يومػػػًا : كػػػػـ لنػػػا مػػػف الجمػػػػوع  عمػػػي الفارسػػػي ، صػػػػاحب 
عمػػػػى وزف ِفْعمػػػػى ؟ فقػػػػاَؿ المتنبػػػػي فػػػػي الحػػػػػاؿ : ِحجمػػػػى وِظْرَبػػػػى ؛ قػػػػاَؿ الشػػػػيخ أبػػػػو عمػػػػػي : 
فطالعػػػُت كتػػػَب المغػػػة ثػػػالَث ليػػػاؿ َعمِّػػػي أجػػػػُد ليػػػذيف الجمعػػػيف ثالثػػػًا ، فمػػػـ أجػػػد . وحسػػػُبَؾ مػػػػف 

الػػػة . وِحجمػػػى : جمػػػع َحَجػػػؿ ، وىػػػو الطػػػائر الػػػذي يسػػػمى يقػػػوُؿ فػػػي حقػػػو أبػػػو عمػػػي ىػػػذه المق
 .   ٖ(")ي دويبة منتنة الرائحةالَقَبَج ، والظِّربى : جمع َظرباف عمى مثاؿ َقِطراف وى

يتضػػػػػػػحي الغػػػػػػػػرض التعميمػػػػػػػػي فػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الخبػػػػػػػػر مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػكار السػػػػػػػردم الػػػػػػػػذم دار بػػػػػػػػيفى      
بنػػػػػػاء معرفػػػػػػة بكسػػػػػػاطة تكاصػػػػػػؿ الشخصػػػػػيات السػػػػػػردية فػػػػػػي الػػػػػػنص كالتػػػػػػي سػػػػػػعت مػػػػػف خاللػػػػػػو الػػػػػػى 

سػػػػػردم ىدفػػػػػػو نشػػػػػر معرفػػػػػػة مػػػػػف خػػػػػػالؿ ىيمنػػػػػة االفكػػػػػػار المعرفيػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػرد فػػػػػػالخبر كمػػػػػو بينػػػػػػيَّ 
عمػػػػػى حػػػػػػدث رئيسػػػػػػي تكجػػػػػو بػػػػػػو ابػػػػػػك عمػػػػػػي الفارسػػػػػي بسػػػػػػؤاؿ لممتنبػػػػػػي يخػػػػػص الجمػػػػػػكع التػػػػػػي عمػػػػػػى 

جابػػػػػػة المتنبػػػػػػي ىػػػػػػػذه االجابػػػػػػة الدقيقػػػػػػة ؼ السػػػػػػرد مػػػػػػػف خالليػػػػػػا الػػػػػػى نشػػػػػػػر التػػػػػػػي ييػػػػػػد كزف  ًفعمػػػػػػى كا 
 .ْ()عرفةم

كمف األخبار التعميمية األخرل في كفيات االعياف الخبر الذم جاء في ترجمة أبي عمي       
ويحكى أنو  كاَف يومًا في ميداف شيراز ُيساير عضد الدولة ، فقاَؿ لو : لـَ انتصب "الفارسي : 

المستثنى في قولنا ))قاـَ القوـ إال زيدًا (( ؟ فقاَؿ الشيخ : بفعٍؿ مقدر ، فقاَؿ لو : كيَؼ تقديره ؟ 
قطع الشيخ ، فقاَؿ استثني زيدًا ، فقاَؿ لو عضد الدولة : ىال رفعتو وقدرت الفعؿ امتنع زيد ؟ فان

                                                                 

: ََُِ،  ُ، د لؤم حمزة عباس ، منشكرات االختالؼ ،طػ  بالغة التزكير فاعمية االخبار في السرد العربي القديـ  ُ
ُِّ 

 َُّػ ينظر : االشكاؿ النثرية القصيرة في عيكف االخبارالبف قتيبة ، رشيدة عابد ، رسالة ماجستير :  ِ
 َُِ/ ُػ كفيات االعياف:  ّ
 ُِٓكالسمطة في االمتاع كالمؤانسة :  ػ يينظر : البالغة كالسرد ْ
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ليو وضَع في ذلؾ كالما حسنًا وحممو إإلى منزلو  وقاَؿ لو : ىذا الجواب ميداني . ثـ إنو لما َرجعَ 
 .ٔ()فاستحسنو ، وذكَر في كتاب االيضاح إنو انتصب بالفعؿ المقدـ بتقوية إال "

ف الحػػػػػػػدث قػػػػػػاـى عمػػػػػػػى سػػػػػػرد حػػػػػػػكارم معرفػػػػػػػي أل الغػػػػػػرض المعرفػػػػػػػي كاضػػػػػػحه فػػػػػػػي ىػػػػػػذا الخبػػػػػػػر       
)إال( ، فػػػػالخبر ييػػػػػرادي منػػػػػو ػبػػػػيفى  عضػػػػػد الدكلػػػػة كأبػػػػػي عمػػػػي الفارسػػػػػي فػػػػػي سػػػػبب نصػػػػػب المسػػػػتثنى بػػػػػ

، فيػػػػػػذا  ِ()لممتػػػػػكف الخبريػػػػػػة تعمػػػػػػيـ غريػػػػػػب المغػػػػػػةتحصػػػػػيؿ معرفػػػػػػة ، الف مػػػػػػف الكظػػػػػػائؼ االساسػػػػػػية 
الخبػػػػػر البسػػػػػيط تأسػػػػػػس عمػػػػػى حػػػػػدث تعريفػػػػػػي تعميمػػػػػي ىدفػػػػػػو ايصػػػػػاؿ معمكمػػػػػة لممتمقػػػػػػي عمػػػػػى كفػػػػػػؽ 

   صيغة سردية معينة .
: " وقاَؿ أحمد بف يوسؼ الكاتب : دخمُت عمى المأموف وىو يمسؾ  كفي خبر معرفي آخر     

أحمد أراؾ مفكرًا فيما تراه مني  كتابًا بيده ، وقد أطاؿ النظر فيو زمانًا وأنا ممتفت إليو ، فقاَؿ : يا
مكروه فيو  فإنو ال ، قمُت : نعـ ، وقى اهلل أمير المؤمنيف مف المكاره وأعاذه مف المخاوؼ ، قاؿَ 

سمعتو مف الرشيد يقولو في البالغة ، كاَف يقوؿ : البالغة  ، لكنني قرأُت كالمًا وجدتو نظير ما
التباعد عف االطالة ، والتقرب مف معنى البغية ، والداللة بالقميؿ مف المفظ عمى المعنى ، 

قرأُت ىذا الكتاب ، ورمى بو  وماكنُت أتوىـ أفَّ أحدًا يقدر عمى المبالغة في ىذا المعنى ، حتى
إلي ، وقاَؿ : ىذا كتاب مف عمرو بف مسعدة إلي ، قاَؿ : فقرأتو فإذا فيو ))كتابي إلى أمير 
المؤمنيف وَمف ِقبمي مف ُقواده وسائر أجناده في االنقياد والطاعة عمى أحسف ما تكوف عميو 

ختمْت لذلؾ أحواليـ ، والتاثْت معو  طاعة جنٍد تأخرْت ارزاقيـ ، وانقياد  ُكفاة تراخْت أعطياتيـ ، وا 
أمورىـ (( فمما قرأتو قاَؿ : إَف استحساني إياه بعثني عمى أْف أمرُت لمجند قمو بعطائيـ لسبعة 

 . ٖ()"حقو َمْف َحؿَّ محمو في صناعتوأشير ، وأنا عمى مجازاة الكاتب بما يست
نيضى الخبري عمى حدث دخكؿ احمد الكاتب عمى المأمكف كلـ يمبث أٍف سألو عما يراه منو      

كدار الحكار السردم بينيما عمى ىذا المنحى ، مرتكزا عمى كظيفة معرفية قكاميا بياف أىمية 

                                                                 

 َٖ/  ِػ كفيات االعياف : ُ
، د عقيؿ عبد الحسيف ، المؤسسة ػ يينظر : سردية الخبر العربي القديـ تمثالت العقؿ في أخبار الحكـ كالباه كالنساء  ِ

 ِٖ:  َُِٓ،  ُالعربية لمدراسات كالنشر ، بيركت لبناف ، ط
 ُٓٔ/  ُػ كفيات األعياف :  ّ
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 كتقدير البالغة كاثرىا في الخطاب ، كتأثيرىا في المأمكف حتى بادر الى إطالؽ أرزاؽ الجند ،
 الكتاب الذم دىبىجى الكتاب .

 
 

 ثانيًا : مقصد حجاجي 
 مقكلتي تبني إلى  كتتجو ، السببية مبدأ عمى قائمة عالقة أساس عمى الحجاج يقكـي        

 كاالفكار الحجج كتبادؿ الجدؿ عف طريؽ ، ُ()العالقة ىذه عف التعبير في كاإلظيار اإلضمار
خطابي كأٍف  سياؽ داخؿ حجاجية أدلة كاعتماد المتحاكرة االطراؼ بيفى  كاالستدالؿ المنطؽ كاعتماد

عف فضيمة  أك قيمة يستعمؿ المتكمـ استراتيجيات الحجاج مف اجؿ اقناع مخاطبو أك الدفاع 
فَّ  ِ()أخالقية عميا مف أجؿ تذكيره أك نو ييتكجو بو الى المتمقي الخبرى لو كظيفة في الحجاج ؛ أل ، كا 

 .  ّ()تنبييو أك نصحو
ييعػػػػػد الحجػػػػػػاج كسػػػػػػيمة يسػػػػػػعى المػػػػػػتكمـ مػػػػػػف خالليػػػػػػا الػػػػػػى تغييػػػػػػر نظػػػػػػاـ المعتقػػػػػػدات كالتصػػػػػػكرات     

و خمػػػػػػػؼى أقنعػػػػػػػػة السػػػػػػػػرد التػػػػػػػػي يرتػػػػػػػػدييا الخبػػػػػػػػر، لػػػػػػػدل المتمقػػػػػػػػي الفى السػػػػػػػػارد  يقػػػػػػػػكـ بتمريػػػػػػػػر خطابػػػػػػػػ
فالحجػػػػػػػػاج يقػػػػػػػػكـ إذف عمػػػػػػػػى تقنيػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػاب التػػػػػػػػي يسػػػػػػػػعى مػػػػػػػػف خالليػػػػػػػػا المرسػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى اذعػػػػػػػػاف 
المتمقػػػػػػػي الف غايػػػػػػػة الخطيػػػػػػػػب أك المرسػػػػػػػؿ ىػػػػػػػي االلغػػػػػػػػاء كالتغييػػػػػػػر فيعمػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػػتكل 

أك اقنػػػػػػاع  ْ()ستحضػػػػػػار اشػػػػػػياء غيػػػػػػر نصػػػػػػية لتغييػػػػػػر قناعػػػػػػات اآلخػػػػػػر أك الغائيػػػػػػا جػػػػػاجي مػػػػػػف االح
المخاطػػػػب عػػػػػف طريػػػػػؽ التػػػػػأثير كالتكاصػػػػؿ كالتخاطػػػػػب بػػػػػيفى المرسػػػػػؿ كالمخاطػػػػب مػػػػػع حتميػػػػػة تػػػػػكفر 
مػػػػػػؤىالت معرفيػػػػػػة كأخالقيػػػػػػة لػػػػػػػدل المرسػػػػػػؿ ألفى غػػػػػػرض الحجػػػػػػاج ىػػػػػػػك بنػػػػػػاء الحقيقػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػػؽ 

                                                                 

 ََِٗ،  ُ، باتريؾ شاردك ، ترجمة أحمد الكرداني ، دار الكتب الجديدة ، طػ يينظر : الحجاج بيفى النظرية كاالسمكب  ُ
:ِٓ   
 ِْ،  ُٗ:  َُِٔ،  ُ، د جميؿ حمداكم ، منشكرات االختالؼ ، طػ  يينظر : نظريات الحجاج  ِ
 ُٓالجاحظ:  ػ يينظر : البالغة كالسرد جدؿ التصكير كالحجاج في أخبار  ّ
، د محمد كناف جاسـ ، دار تمكز لمطباعة ،  ػ يينظر : المفارقة كمستكياتيا في السرد الحكائي في العصر العباسي ْ

 ْٓ: َُِٖ،  ُدمشؽ سكريا ، ط
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عمػػػػػػى  ، كقػػػػػد طالعنػػػػػػا ابػػػػػف خمكػػػػػاف بعػػػػػدد  مػػػػػػف األخبػػػػػار الحجاجيػػػػػة ، فمنيػػػػػا ُ()الحػػػػػكار كاالسػػػػػتدالؿ
وحكػػػػى صػػػاحب العقػػػد قػػػػاَؿ : بينػػػا معاويػػػة جػػػػالٌس فػػػي أصػػػػحابو إذ لخبػػػر اآلتػػػي: "سػػػبيؿ المثػػػاؿ ا

ِقيػػػَؿ لػػػو الحسػػػف بالبػػػاب ، فقػػػاَؿ معاويػػػة : إنػػػو إْف دخػػػَؿ عمينػػػا أفسػػػَد مػػػا نحػػػُف فيػػػو ، فقػػػاَؿ لػػػو 
مػػػرواف بػػػػف الحكػػػـ : ايػػػػذف لػػػو فػػػػإني أسػػػػألو عمػػػا لػػػػيَس عنػػػده فيػػػػو جػػػواب ، قػػػػاَؿ معاويػػػػة : ال 

لكػػػالـ ، وأذَف لػػػو ، فممػػػػا َدَخػػػَؿ َوَجَمػػػَس قػػػػاَؿ مػػػرواف : أسػػػرَع الشػػػػيُب تفعػػػؿ فػػػإنيـ قػػػوـ أُليمػػػػوا ا
حسػػػف ، إفَّ ذلػػػؾ مػػػف الخػػػوؼ ، قػػػاَؿ الحسػػػف : لػػػيس كمػػػا بمغػػػَؾ ولكنػػػا معشػػػر  إلػػػى شػػػاربؾ يػػػا

بنػػػػػي ىاشػػػػػـ طيبػػػػػة أفواىنػػػػػا ، عذبػػػػػة شػػػػػفاىنا ، فنسػػػػػاؤنا ُيقػػػػػبمَف عمينػػػػػا بأنفاسػػػػػيف وقػػػػػبميف ، 
نسػػػػاؤكـ يصػػػػرفف أفػػػػواىيف وأنفاسػػػػيف عػػػػنكـ إلػػػػى وأنػػػػتـ معشػػػػر بنػػػػي أميػػػػة فػػػػيكـ بخػػػػر شػػػػديد ف

أصػػػداغكـ ، فإنمػػػػا يشػػػػيُب مػػػػنكـ موضػػػػع العػػػػذار مػػػػف أجػػػػؿ ذلػػػػؾ ؛ قػػػػاَؿ مػػػػرواف : أمػػػػا إفَّ فػػػػيكـ 
بنػػػي ىاشػػػـ خصػػػمة سػػػوء ، قػػػاَؿ مػػػا  ىػػػي ؟ قػػػاَؿ : الغممػػػة ، قػػػاَؿ أجػػػؿ ، نزعػػػت الغممػػػة مػػػف  يػػػا

كـ ، فمػػػػا قػػػػاـَ نسػػػػائنا ووضػػػػعت فػػػػي رجالنػػػػا ونزعػػػػت الغممػػػػة مػػػػف رجػػػػالكـ ووضػػػػعت فػػػػي نسػػػػائ
أظمػػػـ  ألمويػػػة إال ىاشػػػمي ؛ فغضػػػَب معاويػػػة وقػػػاَؿ : قػػػد كنػػػت أخبػػػرتكـ فػػػأبيتـ حتػػػى سػػػمعتـ مػػػا

 :  ٕ()عميكـ وأفسَد مجمسكـ ، فخرَج الحسف رضواف اهلل عميو وىو يقوؿ
 قابؿِ   بعد   قابالً   أرجي وخمساً  حجة خمسيفَ  الدىر ىذا ومارستُ 

 بطائؿ كدحت أىوى الذي في وال جسيميا  بمغت  الدنيا في أنا فما
 ٖ()وأيقنت أني رىف موت   معاجؿ" أكفيا     المنايا  فيَّ  شرعتْ  وقد
( كمػػػػػػػركاف إذ يفى اإلمػػػػػػػاـ الحسػػػػػػف )بينػػػػػػيَّ ىػػػػػػذا الخبػػػػػػػر الحجػػػػػػاجي عمػػػػػػى الحػػػػػػػكار الػػػػػػذم دار بػػػػػػ   

ب اسػػػػػػرع الشػػػػػػػي( مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ السػػػػػػػخرية منػػػػػػو بقكلػػػػػػػو : )حػػػػػػاكؿ مػػػػػػػركاف إفحػػػػػػاـ األمػػػػػػػاـ الحسػػػػػػف )
(  اسػػػػػػػػػػتطاع أٍف يطػػػػػػػػػػػرح ( ، إال أفَّ االمػػػػػػػػػػاـ الحسػػػػػػػػػػف )شػػػػػػػػػػاربؾ ، إفَّ ذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػكؼالػػػػػػػػػػى 

االسػػػػػػػمكب معتمػػػػػػػدان اسػػػػػػػتراتيجيات  أفكػػػػػػاره كالػػػػػػػرد عمػػػػػػػى مػػػػػػػركاف بقػػػػػػػكة الحجػػػػػػػة ، كقػػػػػػكة المغػػػػػػػة كجمػػػػػػػاؿ

                                                                 

 ِٔ: ، جميؿ حمداكم ػ يينظر : نظريات الحجاج ُ
، لجنة الحديث في معيد باقر العمـك ، ( ( ، يينظر : مكسكعة كممات االماـ الحسف)ػ  االبيات لالماـ الحسف ) ِ
 ُٖٓ: ُِّْ،  ُط
 ٖٔ/ ِػ كفيات االعياف : ّ
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، مػػػػػف خػػػػػػالؿ الحػػػػػػكار الػػػػػذم تجمػػػػػػى بصػػػػػكرة متكاليػػػػػػة مػػػػػػف أفعػػػػػاؿ الكػػػػػػالـ فػػػػػػي  ُ()االقنػػػػػاع الحجػػػػػػاجي
فحػػػػػاـ مػػػػػػركاف فػػػػػػي حجاجػػػػػو ىػػػػػػذا ، فقكلػػػػػػو :  طػػػػػرح أفكػػػػػػاره كالػػػػػدفاع عنيػػػػػػا كالتػػػػػػأثير فػػػػػي الجالسػػػػػػيف كا 
)لػػػػػػػيس كمػػػػػػػػا بمغػػػػػػػؾ كلكنػػػػػػػػا  بنػػػػػػػي ىاشػػػػػػػػـ طيبػػػػػػػة أفكاىنػػػػػػػػا ، عذبػػػػػػػة شػػػػػػػػفاىنا ، فنسػػػػػػػائنا يقػػػػػػػػبمف عمينػػػػػػػػا 

 السمكب كقكة المغة كالحجة .تسـ بجماؿ اا‘ ف كقبميف ...( بانفاسي
وقػػػػاَؿ رجػػػػؿ لحػػػػاتـ االصػػػػـ : بمغنػػػػي أنػػػػؾ تجػػػػوز المفػػػػاوز مػػػػف " كمػػػف األخبػػػػار الحجاجيػػػػة :    

نمػػػػا زادي فييػػػا أربعػػػػة اشػػػػياء ، قػػػاَؿ  : ومػػػػا ىػػػػي غيػػػر زاد ، فقػػػػاَؿ حػػػاتـ : بػػػػؿ أجوزىػػػػا بػػػالزاد وا 
سػػػػػباب واألرزاؽ و ، واأللخمػػػػَؽ كميػػػػـ عبػػػػاد اهلل وعيالػػػػممكػػػػًا هلل ، وأرى ا؟ قػػػػاَؿ أرى الػػػػدنيا كميػػػػا 

 بيػػػػد اهلل ، وأرى قضػػػػػاء اهلل نافػػػػػذا فػػػػي كػػػػػؿ أرض اهلل ؛ فقػػػػػاَؿ لػػػػػو الرجػػػػؿ : نعػػػػػـ الػػػػػزاُد زادؾ يػػػػػا
 . ٕ()حاتـ ؛ أنت تجوز بو مفاوز اآلخرة "

ة تخذىا حاتـ االصـ منطمقان لبمكر الحجاجي عمى الحجج الكاقعية حيث اتأسسى ىذا الخبر      
ذلؾ ستنادان إلى تجربتو مف خالؿ تكضيحو كتفسيره لعالقة لمبراىيف المنطقية احجاجو في استعمالو 

نو يرل الدنيا كميا  سبحانو كتعالى كيرل الخمؽ كميـ عباد ا الكاقع ، فيك يجكز المفاكز أل
ـ كعيالو كاالسباب كاالرزاؽ بيد ا سبحانو كتعالى كأفَّ قضاء ا نافذه في كؿ أرض ، كقد قاـ حات

مف خالؿ الحجج كلذلؾ كافَّ  ّ()االصـ بتفسير كتكضيح العالقات الرابطة بيفى عناصر ىذا الكاقع
نعـى الزاد زادؾ ياحاتـ ، أنت لمتسميـ لحجتو كعندىا قاؿ لو : )حجاجو إقناعيان مما دفع بالرجؿ 

 تجكز بو مفاكز االخرة ( . 
وحكى عبد الممؾ بف قريب االصمعي قاَؿ : دخَؿ أعرابي عمى خالد وفي خبر حجاجي آخر: "

القسري فقاَؿ : قد امتدحتؾ ببيتيف ولست أنشدكيما إال بعشرة آالؼ درىـ وخادـ ، قاَؿ : ُقْؿ ، 
 ]الطويؿ               [فأنشأ يقوُؿ :                                                    

 نعـ سوى شيئاً  االشياء مف سمعت تكف لـ كأنؾ حتى(  َنَعـْ ) لزمتَ 

                                                                 

ػ يينظر : ظاىرة الحجاج في مقامات أبي زيد السركجي ، ا، ـ ، د صادؽ جعفر عبد الحسيف ، الرؾ لمفمسفة كالمسانيات  ُ
 ِ:  َُِٖ،  ّ( ، جَّكالعمـك االجتماعية ، كمية االداب ، جامعة ذم قار ، ع )

  ِٕ/ ْػ كفيات االعياف ، : ِ
 ْٖػ يينظر : الحجاج في شعر السيد الحميرم ، ، رسالة ماجستير ، جامعة القادسية ، كمية التربية :  ّ
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 ٔ()سمعت بيا في سالؼ الدىر واالمـ تكف لـ كأنؾ حتى(  ال) وأنكرت
عشرة آالؼ درىـ وخادمًا ، فتسمميا ؛ ودَخَؿ عميو أعرابي فقاَؿ : قد قمُت  فقاَؿ : إعطو ياغالـ

 ]الطويؿ                [ شعرًا ، وأنشأ يقوُؿ :                                             
 جوادُ  وأنت  عاؼٍ  أنني  سوى      لحاجة   أزرؾَ   لـ  إني أخالد
 ٕ()فأييما    تأتي   وأنت عمادُ       حاجتي األجروالحمد إفَ  أخالد

أعرابي ؛ قاَؿ وجعمت المسألة إلي أصمح اهلل أآلمير ؟ قاَؿ نعـ ،  فقاَؿ لو خالد : سْؿ يا       
عرابي ، قاَؿ : قاَؿ فأحطؾ ؟ قاَؿ : نعـ ، قاَؿ : قد حططتؾ أ قاَؿ: مائة الؼ درىـ ، قاَؿ أكثرت يا

المير ، مريؾ أعجب ، فقاَؿ : أصمَح اهلل اأعرابي ال أدري مف أي أ تسعيف ألفًا ، قاَؿ لو خالد : يا
أنت جعمت المسألة إلي فسألتؾ عمى قدرؾ وما تستحقو في نفسؾ ، فمما سألتني أْف أحَط 

غالـ  أعرابي ال تغمبني ؛ يا حططت عمى قدري وما أستأىمو في نفسي ، فقاَؿ لو خالد : واهلل يا
 . ٖ()ليو "أعطو مائة ألؼ درىـ فدفعيا ا

نشاده أبياتان مف الشعر مف أجؿ         يقكـ الخبر عمى حدث دخكؿ االعرابي عمى خالد القسرم كا 
العطاء ككسب الماؿ إال أفَّ االعرابي ذكر بيتيف أرادى مف خالليما أٍف يجعؿ خالد القسرم يستجيب 

اعترض لما يطمبو مف الماؿ كجعؿ المسألة لو ،  كقد طمب مبمغا كبيران مف الماؿ حتى أفَّ خالدان 
عميو ، كقاؿ لو : أكثرت ياأعرابي ، لكف األعرابي حاججو بأنو سألو عمى قدر مقامو ، فمـ يستطع 

 أٍف يرد طمبو . 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ػ بعد طكؿ البحث لـ يتكصؿ الباحث لقائؿ ىذيف البيتيف . ُ
 ػ بعد طكؿ البحث لـ يتكصؿ الباحث لقائؿ ىذيف البيتيف . ِ
 ِِٖ/ ِػ كفيات االعياف : ّ
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 ثالثا ـ مقصد نقدي 
اقع تأخذ جانبيف اكليما نو يحاكي الكاقع ، كألفَّ محاكاة الك لمخبر كظيفة اجتماعية ، أل          
 بف خمكاف عمى غرضيف نقدييف :اخر ايجابي ، كعمى ىذا المنحى السردم جرٍت أخبار سمبي كاآل

 أ ػ نقد الشخصية بيدؼ التقميؿ مف قيمتيا مف خالؿ السخرية . 
 ب ػ نقد النص  

 أ ػ  نقد الشخصية )السخرية (   
نكاع األإفَّ لمسخرية مقاصد كأنكاع متعددة ، كمنيا السخرية الشخصية التي تيعد مف أكثر         

شيكعان ، ألنيا تعتمد أساسان عمى المسائؿ الشخصية بيفى الناس فيما يتعمؽ بالحقد كالكراىية كالتحكـ 
ىداؼ متعددة مثؿ ، فيي سالح يستعمؿ لمنيًؿ مف الخصـ ببركدًة أعصابو  لتحقيؽ أ ُ()ريفباآلخ

ظيار التفكؽ كاالستيانةاالساءة ك  ة اسمكب عدائي مصكغ ، كالسخرية بدكافعيا المختمف ِ()التشفي كا 
قباؿ عمى ، كقد تستعمؿ السخرية بكصفيا مقكمان لمتأثير في المتمقي كحممو عمى اال ّ()بركح الفكاىة

 .   ْ()قضايا يعالجيا الساخر
ساخر داللة ىجائية ىدفيا التقميؿ مف قيمة الشخصية المنتقدة تكشؼ لنا مقصدية النقد ال      

كتصغيرىا كتحقيرىا كالنيؿ منيا ، كتجسدت ىذه السخرية عف طريؽ ذكر حدث معيف تارة ، كتارة 
 اخرل عف طريؽ المنامات 

: " وقاَؿ دعبؿ : كنا يومًا عنَد َسيؿ بف  عياففي كفيات األخبار التي فييا سخرية كمف األ      
ىاروف الكاتب البميغ ، وكاَف شديد البخؿ ، فاطمنا الحديث ، واضطره الجوع إلى أف دعا بغدائو ، 

                                                                 

 ُٔٓ:  ٓػ يينظر: السخرية في شعر إبف ميادة المٌرٌم ، ا.ـ. د كساـ محمد ذنكف، مجمة جامعة تكريت،ع  ُ
يمكف ، رسالة ماجستير ، جامعة  الدب العباسي ، كتاب البخالء نمكذجا ، ليمة سعيد ، تينيينافارية في ػ يينظر : السخ ِ

 ّٕ:  َُِٖعبد الرحمف ميرة ، بجاية ، الجزائر ، 
 ُٓ: ُٖٕٗعبد الحميـ حفني ، الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة ،  ػ يينظر : اسمكب السخرية في القرآف الكريـ ، ّ
ميف إنمكذجا ، محمد طراد ، جامعة الجزائر ػ يينظر : البعد البالغي لمسخرية مف منظكر التداكلية ، أخبار الحمقى كالمغف ْ

ََُِ  :ّ 
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تخرقو سكيف وال يؤثر فيو ضرس ، فاخَذ كسرة خبز فخاَض  فأُتي بقصعة فييا ديؾ عاٍس ىـر ال
فقد الرأس ، فبقي مطرقًا ساعة ، ثـ رفَع رأسو وقاَؿ في القصعة ، ف بيا مرقتو ، وَقَمَب جميع ما

 لمطباخ : أيف الرأس ؟ فقاَؿ : رميُت بو ، قاَؿ : ولـَ ؟ قاَؿ ظننُت أنؾ ال تأكمو ، فقاَؿ : لبئس ما
ظننت ، ويحؾ واهلل إني ألمقت َمْف يرمي برجميو فكيؼ مف يرمي برأسو ، والرأس رئيس ، وفيو 

ُفضؿ ، وفيو فرقو الذي يتبرؾ بو ، وفيو عيناه  ، ولوال صوتو لما الحواس األربع ، ومنو يصيحُ 
المتاف يضرب بيما المثؿ فيقاؿ : شراب كعيف الديؾ ، ودماغو عجب لوجع الكميتيف ، ولـ ير 
عظـ قط أىش مف عظـ رأسو ، أو ما عممت انو خير مف طرؼ الجناح ومف الساؽ ومف العنؽ 

أدري أيف ىو ، رميت بو  تأكمو فانظر أيف ىو ، قاؿ : واهلل ال؟ فإف كاف قد بمغ مف نبمؾ أنؾ ال 
 . ٔ()، قاَؿ : لكني أدري أيف ىو ، رميت بو في بطنؾ فاهلل حسبؾ "

يركزي الخبري عمى السخرية الشخصية مف سيؿ بف ىاركف ، إذ يبيف السارد الذم نقؿ الخبر       
سردي الخبرى مركزان عمى حدث رئيس ، كىك عمى لساف دعبؿ الخزاعٌي بخؿ سيؿ بف ىاركف ، كراحى ي

طمب سيؿ بف ىاركف الطعاـ بعد أف أطاؿ الحضكر عنده ، كلـ يشر الخبر إلى دعكة سيؿ بف 
ىاركف لمحضكر لكي يشارككه طعامو ، كىذا يدؿ عمى تركيز الخبر إلى إبراز بخؿ سيؿ حتى انو 

ذلؾ الرأس كفكائده بتفصيؿ دقيؽ  بدأ يحاسب الطباخ الذم رمى برأس الديؾ ، كاخذ يذكر محاسف
كانتيى بتكبيخو لمطباخ ، ككؿ ىذا السرد الحكارم الذم دارى بيفى سيؿ كطباخو ، اليدؼ منو التقميؿ 

 البخؿ الذميمة . ةصفكبالتالي بياف مف قيمة الشخصية كالسخرية منيا 
: " ورأيت في بعض المجاميع أفَّ أبا بردة َجَمَس يوما يفتخر بأبيو ويذكر  كمثمو الخبر اآلتي     

في مجمس عاـ وفيو الفرزدؽ فضائمو وصحبتو لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، وكاَف 
، فمما أطاَؿ القوؿ في ذلؾ أراد الفرزدؽ أْف يغَض منو فقاَؿ : لو لـ تكف ألبي موسى الشاعر

سوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لكفاه ، فامتعض أبو بردة مف ذلؾ ثـ قاَؿ : منقبة إال أنو َحَجـَ ر 
حجـَ أحدًا قبمو وال بعده ، فقاَؿ الفرزدؽ : كاَف أبو موسى واهلل أفضَؿ مف أْف  صدقْت ، لكنو ما

   ٕ()، فسكت أبو بردة عمى غيظ "ُيجربَ  الحجامة في رسوؿ اهلل 
                                                                 

 َِٕ- ِٗٔ/ ِف : اػ كفيات االعي ُ
ػػػػػػػسوػ  ِ  ُُ/ ّ: نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لذم دار بيفى الفرزدؽ كأبي بردة ، غمبت عميو ركح االستخفاؼ السرد الحكارم ا كاضحه أفَّ         
( كأطاؿ القكؿ في ذلؾ فانبرل لو كالتحقير ، بعد أٍف تحدث أبك بردة عف صحبة أبيو لرسكؿ ا )

الفرزدؽ لالنتقاص منو كالسخرية مف أبيو بتجريده مف أم فضيمة ، إذ كانت سخريتو مركزة عمى 
 الى كالد ابي بردة كىك ييدؼ الى تحقيره  كالتقميؿ مف قيمتو .قيـ سمبية نسبيا الفرزدؽ 

كمف األخبار األخرل التي فييا سخرية شخصية ىذا الخبر الذم كردى في ترجمة ابف القطاف       
وُحكي أنو َدَخَؿ مرّة عمى بعض أىؿ بغداد وقد تولى والية كبيرة لـ يكف مف أىميا ، : "  البغدادمٌ 

و وىنأه بالوالية ، وأظيَر الفرح والسرور ، ثـ خرَج ، فقاَؿ بعض الحاضريف : فسمـَ عميو ودعا ل
 .  ٔ()"ىذا يشيُر إلى قوؿ الناس في أمثاليـ : )) أرقص لمقرد في زمانو ((

ييطالعنا ابف خمكاف بيذا الخبر الذم يحمؿ في طياتو سخرية شخصية ، إذ يذكر فيو أفَّ ابف       
مى رىجؿ تكلى كالية في بغداد ، كلـ يكف مف أىميا فدعا لو ، كىنأه كأظير القطاف البغدادم دىخؿى ع

الفرح كالسركر، كبذلؾ قد استكجب السخرية مف بعض الحاضريف إذ تضمفى الخبر مثال أسيـ في 
التحقير كالتقميؿ مف قيمة الشخصية ، كقد اصبح دكر السخرية قكيا في ىذا الخبر الستشيادىا 

ثؿ مما جعؿى ال  ناس يحفظكنو كيرددكنو في قضاياىـ فيككف كقعو أكبر  .  بالمى

 ب ػ نقد النص 
يميزه فقد كافى يتحقؽ  لـ يكٍف ابف خمكاف ناقالن لألخبار أك مسايران لما جاء فييا ، كىذا ما        

: " قمُت دعٍت الحاجة إلى ذلؾ ، كمف األمثمة عمى ذلؾ  مف الخبر، كينقده ، كيصححو متى ما
ي جعفر يمكف أْف يكوف بيَف الرشيد ومعف أصاًل ، ألف معنًا قُتَؿ في خالفِة أب أنا: وىذا ال

ختالؼ في السَنة ، وىو بعد الخمسيف ومائة ، ما تقدـ ذكره في ترجمتو ػ عمى االالمنصور ػ حسب
  ٕ()فكيَؼ يمكف أْف يقوَؿ لو الرشيد ذلؾ والرشيد وليَّ الخالفة في سنة سبعيف ومائة ؟ "

بصكرة عامة  يرشدنا الخبر إلى حقيقة منيجية سمكيا ابف خمكاف في تأليفو لكفيات االعياف        
كلألخبار التي كردٍت فيو بصكرة خاصة ، مفادىا أنو انتقى أخباره بمقصدية كاضحة كدراية ، 

                                                                 

،  ُِْ/ ٓ، ُُ/ ، ّ،  ِِٓ،  َِٖ،  َِٕ/ ِ،  ُّْ،  ّٔٗ/ ُ، كلالستزادة يينظر :  ٗٓ/ٔػ كفيات االعياف :  ُ
ِٓٓ  ،ِٓٔ ،ٔ /ّٗٗ  ،ٕ /ْٗ . 

 ّّٕ/ ٔ: نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسوػ  ِ
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كتمحيص ، كتفحص فكاف بمكقع الخبير بما ينقؿ مف أخبار تخص شخصياتو التي ترجـ ليا  ، 
كىذا الخبر ينـ عمى اطالعو كتقصيو لحقيقة عامة كىي مقتؿ معف في خالفة أبي جعفر 

صكر، كبذلؾ تنتفي صحة معاصرتو لمرشيد ، لذلؾ كافى نقد ابف خمكاف ليذا النص مبنيان عمى المن
 .   كجية نظر الناقد العالـ بما يقكؿ

: " قاَؿ الموفؽ أبو الحجاج يوسؼ بف الخالؿ المصري كاتب اإلنشاء قاَؿ لي كفي خبر آخر     
، وىو شيخ أسمر الموف كث المحية  ابف بركات : رأيُت أبا يعقوب وىو ماش في طريؽ القرافة

مدور العمامة بيده كتاب وىو يطالع فيو في مشيتو . وىذا الذي ذكره إبف بركات فيو نظر ، فإفَّ 
الحافظ أبا إسحاؽ  إبراىيـ بف سعيد بف عبد اهلل المعروؼ بالحباؿ ذكره في كتاب ) الوفيات ( 

مي يوـ الثالثاء رابع المحـر سنة ثالث الذي جمعو فقاَؿ : توفي أبو يعقوب بف خرزاذ النجير 
ة مف سنة خمس وعشريَف وأربعمائة . وقاَؿ غيره : ولَد أبو يعقوب يوسؼ النجيرمي يوـ عرف

بف بركات المذكور ولَد بمصر في سنة عشريف وأربعمائة واربعيف وثمثمائة، ر  حمو اهلل تعالى ؛ وا 
ىكذا قالو إبف الحالؿ المذكور ، وتوفي بيا في سنة عشريف وخمسمائة وكاَف نحوي مصر ، 

بف البركات في تاريخ وفاة النجيرمي في السنة الثالثة افكيَؼ يمكف أْف يرى أبا يعقوب ، وقد كاَف 
 . ٔ()"لكف لعمو رأى ولده ، واهلل أعمـمف عمره ، 

 يتضح لنا في ىذا الخبر أيضا أف ابف خمكاف كاف يتفحص األخبار التي ينقميا ، كيككف عف      
دراية تامة بما ينقمو ، لذلؾ كجو نقده ليذا النص لعدـ معاصرة ابف بركات ألبي يعقكب ، فكيؼ 
يمكف أٍف راه كاستدؿ بنقده ىذا مف خالؿ التأكد مف تاريخ كالدتو في كتاب )الكفيات( لمحباؿ كالتي 

 منص بمكضكعية ، كدراية ،  كتفحص.ثبت مف خالليا عدـ معاصرتو لو ، إذ كجو نقده ل
 
 
 
 

                                                                 

 ٕٓ/ ٕػ كفيات االعياف : ُ
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 رابعا ػ مقصد اشياري إعالمي :  
عتماده اإلقناع أجؿ الكصكؿ إلى المخاطب مف خالؿ اييعد االشيار كسيمة لممتكمـ مف       

كالتأثير لتحقيؽ الغرض المتكخى منو ، كقد كردىٍت لفظة شيرى في لساف العرب : ) شيرى ( : يقكؿ 
كشيره تشييران كرجؿ شًير  الجكىرم : الشيرة كضكح االمر ، كقد شيره شيرة ، كشيره فأشيره،

 . ُ()كمشيكر ، معركؼ المكاف ، كسمي الشير لشيرتو كبيانو 
ك التأثير كاألقناع ، مف خالؿ رسالتو االشيارية التي تفترض كجكد إفَّ ىدؼ االشيار األكؿ ى    

مرسؿ  كمتمقي يستقبؿ ىذه الرسالة عف طريؽ األقكاؿ التي تحمميا الرسالة االشيارية مف أخبار 
 . ِ()كمعمكمات يسعى المرسؿ إلى ايصاليا لممتمقي 

معيف كيتناكلو تناكالن مكضكعيان مع أما عف عالقة الخبر باإلشيار ، فإفَّ الخبرى يركزي عمى حدث    
إرسالية معقمنة ككظيفية ، أما االشيار فإنو مع تركيزه عمى المكضكع إال أنو يتناكلو بشكؿ أكسع 

 إليو عمد ما كىذا ،ّ()كعٌده رمزان في المجتمع جتماعية كالمخياليةاالكأكثر تعقيدان مف حيث قيمتو 
 تحسيف بميمة االشيارم المقصد إذ يضطمع الي المترجـ لشخصياتو تناكلو خالؿ مف خمكاف ابف

 أك فضالن  الشخصية عمى تضفي أخبار ذكر خالؿ مف عيافاأل كفيات في ليا المترجـ الشخصيات
 . شجاعةن  أك عممان 
وقػػػػػاَؿ أبػػػػػو القاسػػػػػـ الُقشػػػػػيرّي :  كمػػػػف األخبػػػػػار التػػػػي حققػػػػػت ىػػػػػذه الكظيفػػػػة الخبػػػػػر اآلتػػػػػي : "     

اء ذلػػػؾ أْف قػػػاَؿ رأيػػػُت ربَّ العػػػزة عػػػزَّ وجػػػؿ فػػػي المنػػػاـ وىػػػو يخػػػاطبني وأخاطبػػػو ، فكػػػاَف فػػػي إثنػػػ
 ( .ٗ"): أقبَؿ الرجؿ الصالح ، فالتفتُّ فإذا أحمد الثعالبي مقبؿ الرب تعالى اسمو

فػػػػػػي تحسػػػػػػيف شخصػػػػػػية  الكظيفػػػػػػة االشػػػػػػيارية كاضػػػػػػحة فػػػػػػي ىػػػػػػذا الخبػػػػػػر فقػػػػػػد أدل المنػػػػػػاـ دكران       
 احمػػػػػػد الثعػػػػػػالبي عمػػػػػػػى لسػػػػػػاف القشػػػػػػػيرم ، مػػػػػػف خػػػػػػػالؿ شخصػػػػػػية اعتباريػػػػػػػة تػػػػػػركم المنػػػػػػػاـ كىػػػػػػك مػػػػػػػا

                                                                 

 ِِٔ/ ٕػ لساف العرب :  ُ
، جامعة عبد الرحمف ، رسالة ماجستير  سامية عثماني ، سكميو اكنيت  ػ يينظر : بالغة االشيار بيفى الكممة كالصكرة ، ِ

 ُٖ: ََُِميرة بجاية ، الجزائر ، 
 َُِِ،  ُ، بيرنار كاتكال ، ترجمة سعيد بنكراد ، دار الحكار لمنشر كالتكزيع ، سكريا ، طػ يينظر : االشيار كالمجتمع  ّ
:ْٔ 
 َٖ/ ُػ كفيات االعياف :  ْ
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يمثػػػػػؿ قيمػػػػػة ايجابيػػػػػة ، ككػػػػػذلؾ الصػػػػػبغة العجائبيػػػػػة التػػػػػي تكتنػػػػػؼ ىػػػػػذا المنػػػػػاـ مػػػػػف خػػػػػالؿ مخاطبػػػػػػة 
ا سػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػالى لمقشػػػػػػػػيرم كىػػػػػػػػك حػػػػػػػػدث يفػػػػػػػػكؽ التصػػػػػػػػكر فكيػػػػػػػػؼ يكمػػػػػػػػـ ا سػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػالى 

، كقػػػػػػد حػػػػػاكؿ السػػػػػرد اضػػػػػػفاء الكرامػػػػػة عمػػػػػى  القشػػػػػػيرم اكال مػػػػػف خػػػػػالؿ خطػػػػػػاب ُ()عتياديػػػػػا إنسػػػػػانا ا
ا لػػػػػػػو كعمػػػػػػػى الثعػػػػػػػالبي ثانيػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ قػػػػػػػكؿ الػػػػػػػرب : أقبػػػػػػػؿى الرجػػػػػػػؿ الصػػػػػػػالح كىػػػػػػػك مػػػػػػػا يحقػػػػػػػؽ 

 مقصد االشيار مف خالؿ ذلؾ . 
كمػػػػػػف األخبػػػػػػػار األخػػػػػػرل التػػػػػػػي تحقػػػػػػؽ كظيفػػػػػػػة االشػػػػػػيار خبػػػػػػػره كردى فػػػػػػي ترجمػػػػػػػة عبػػػػػػد ا بػػػػػػػف      

: " ويحكػػػى عػػػػف أبيػػػو أنػػػػو كػػػاَف يعمػػػؿ فػػػػي بسػػػتاف لمػػػػواله وأقػػػاـ فيػػػػو زمانػػػًا ، ثػػػػـ أفَّ  المبػػػارؾ 
مػػػواله جػػػػاءه يومػػػًا وقػػػػاَؿ لػػػػو : أريػػػد رمانػػػػا حمػػػػوًا ، فمضػػػى إلػػػػى بعػػػػض الشػػػجر وأحضػػػػَر منيػػػػا 

مضػػػػًا ، فحػػػػرَد عميػػػػو وقػػػػاَؿ : أطمػػػػُب الحمػػػػو فتحضػػػػر لػػػػي الحػػػػامض ؟ رمانػػػػا فكسػػػػره فوجػػػػده حا
ىػػػات حمػػػوًا ، فمضػػػى وقطػػػع مػػػف شػػػجرة أخػػػرى ، فممػػػا كسػػػره وجػػػده أيضػػػا حامضػػػا فاشػػػتد حػػػرده 
عميػػو ، وفعػػػَؿ كػػػذلؾ دفعػػػة ثالثػػػة ، فقػػػاَؿ لػػػو بعػػد ذلػػػؾ : أنػػػت مػػػا تعػػػرؼ الحمػػػو مػػػف الحػػػامض ؟ 

ـَ فقػػػاَؿ : ال ، فقػػػاَؿ : كيػػػؼ ذلػػػؾ ؟ فقػػػاَؿ ألننػػػي مػػػا  أكمػػػت منػػػو شػػػيئًا حتػػػى أعرفػػػو ، فقػػػاَؿ : ولػػػ
لػػػـ تأكػػػؿ ؟ قػػػاَؿ : ألنػػػؾ مػػػا أذنػػػت لػػػي ، فكشػػػَؼ عػػػف ذلػػػؾ فوجػػػَد قولػػػو حقػػػًا ، فعظػػػـ فػػػي عينػػػو 

 . ٕ()"البنة ، َفَنَمْت عميو بركة أبيووزوجو ابنتو ، ويقاؿ : إفَّ عبد اهلل ُرزؽ مف تمؾ ا
حػػػػػػػػدث طمػػػػػػػب صػػػػػػػػاحب البسػػػػػػػػتاف يتشػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػذا الخبػػػػػػػػر مػػػػػػػف السػػػػػػػػرد الحػػػػػػػػكارم المبنػػػػػػػي عمػػػػػػػػى       

الرمػػػػاف مػػػػف كالػػػػد عبػػػػػد ا بػػػػف المبػػػػارؾ إذ كػػػػػاف يعمػػػػؿ فػػػػي بسػػػػتاف لمػػػػػكاله كطمػػػػب منػػػػو أٍف يحضػػػػػرى 
لػػػو رمانػػػػان حمػػػػكان كأخػػػذ يحضػػػػر لػػػػو الرمػػػػاف لكػػػف يتبػػػػيف أٍف طعمػػػػو حػػػػامض ، كىػػػك لػػػػـ يعػػػػرؼ طعمػػػػو 

منػػػػػػو إشػػػػػػيار ؛ النػػػػػو لػػػػػػـ يأكػػػػػػٍؿ منػػػػػو ، كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿي عمػػػػػػى أمانتػػػػػو ، كيتبػػػػػػيف مػػػػػػف الخبػػػػػر أفَّ المقصػػػػػػدى 
قيمػػػػػة الشخصػػػػػية المتػػػػػػرجـ ليػػػػػا بػػػػػػأف يظيرليػػػػػا قيمػػػػػػا خيمقيػػػػػة تميزىػػػػػا بػػػػػػيفى النػػػػػاس كىػػػػػػك مػػػػػف مقاصػػػػػػد 

 تحسيف الشخصية مكضع الترجمة .
: وقػػػػػاَؿ محمػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف ،  كمػػػػف األخبػػػػار األخػػػػػرل التػػػػي تضػػػػمنت الكظيفػػػػػة االشػػػػيارية      

فػػػي النػػػوـ بعػػػَد موتػػػو فقمػػػت لػػػو : مػػػا فعػػػَؿ اهلل بػػػؾ  سػػػمعت أبػػػي يقػػػوؿ : رأيػػػت معروفػػػا الكرخػػػي
                                                                 

 ُٔٗ،ِّػ يينظر : المنامات في المكركث الحكائي دراسة في النص الثقافي كالبنية السردية:  ُ
 ِّ/ ّػ كفيات االعياف : ِ
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؟ فقػػػاَؿ : غفػػػَر لػػػػي ، فقمػػػُت : بزىػػػدؾ وورعػػػػؾ ؟ فقػػػاَؿ : ال ، بػػػؿ بقبػػػػوؿ موعظػػػة ابػػػف السػػػػماؾ 
رواه معػػػػػروؼ قػػػػػاَؿ :  ولزومػػػػػي الفقػػػػػر ومحبتػػػػػي لمفقػػػػػراء . وكانػػػػػت موعظػػػػػة ابػػػػػف السػػػػػماؾ مػػػػػا

ىػػػو يعػػػػظ النػػػاس ، فقػػػػاَؿ فػػػػي كنػػػُت مػػػػارًا بالكوفػػػة فوقفػػػػت عمػػػى رجػػػػؿ ُيقػػػاُؿ لػػػػو إبػػػف السػػػػماؾ و 
خػػػػالؿ كالمػػػػو : َمػػػػْف أعػػػػرَض عػػػػف اهلل بكميتػػػػو أعػػػػرَض اهلل عنػػػػو جممػػػػة ، وَمػػػػْف أقبػػػػَؿ عمػػػػى اهلل 
تعػػػػالى بقمبػػػػو أقبػػػػَؿ اهلل تعػػػػالى برحمتػػػػو عميػػػػو ، وأقبػػػػَؿ بوجػػػػوه الخمػػػػؽ اليػػػػو ، وَمػػػػْف كػػػػاَف مػػػػرة 

اهلل تعػػػالى وتركػػػػُت ومػػػرة فػػػاهلل تعػػػالى يرحمػػػو وقتػػػًا مػػػا ، فوقػػػَع كالمػػػو فػػػي قمبػػػي وأقبمػػػُت عمػػػى 
جميػػػع ماكنػػػت عميػػػو إال خدمػػػة مػػػوالي عمػػػي بػػػف موسػػػى الرضػػػا ، وذكػػػرت ىػػػذا الكػػػالـ لمػػػوالي 

 . ٔ()": يكفيؾ ىذا موعظة إْف اتعظتْ  فقاؿَ 
يتأسػػػػػػسي ىػػػػػػػذا الخبػػػػػػػر االشػػػػػػػيارم عمػػػػػػى منػػػػػػػاـ يػػػػػػػرل فيػػػػػػػو كالػػػػػػد محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف لمعػػػػػػػركؼ      

خػػػػػركم فػػػػػي رة كاضػػػػحة ترسػػػػػيـ الفضػػػػػاء األظيػػػػػر بصػػػػػك الكرخػػػػٌي بعػػػػػد مكتػػػػػو كقػػػػػد غفػػػػرى ا لػػػػػو ، إذ ي
ىػػػػذا المنػػػػاـ ممػػػػا يظطمػػػػع بميمػػػػة الكشػػػػؼ عػػػػف أخبػػػػار الشخصػػػػية المتػػػػرجـ ليػػػػا كمػػػػا أيثػػػػرى عنيػػػػا فػػػػي 
الحيػػػػػاة الػػػػػدنيا كامتػػػػػداد الفضػػػػػاء إلػػػػػى اآلخػػػػػرة يعطػػػػػي إيحػػػػػاء أكبػػػػػر بالصػػػػػدؽ حيػػػػػث العدالػػػػػة المطمقػػػػػػة 

ظيار السمات ا  . ِ()االيجابية لمشخصية المترجـ لي سبحانو كتعالى كا 
كمجمػػػػػػػؿ القػػػػػػػكؿ أفَّ مقاصػػػػػػػػد األخبػػػػػػػار بػػػػػػػدٍت كاضػػػػػػػػحة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ذكػػػػػػػػر أحػػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػػيات     

الطػػػػػابع الػػػػػذم تتميػػػػػز  خصػػػػياتو بأسػػػػػاليب متنكعػػػػػة كبػػػػيفالتػػػػي تػػػػػرجـ ليػػػػػا ، فقػػػػد قػػػػػدـ ابػػػػػف خمكػػػػػاف ش
 بو كؿ شخصية .

 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ِِّ/  ٓكفيات االعياف :ػ  ُ
 ُٔٗػ يينظر : المنامات في المكركث الحكائي :  ِ
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نخمػػػػػػػػػص ممػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػدـ أفَّ الخبػػػػػػػػػػر األدبػػػػػػػػػي إمػػػػػػػػػػا أٍف يكػػػػػػػػػكف بسػػػػػػػػػػيطان أك مركبػػػػػػػػػان ، كقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػكمٍت      

لمركػػػػػػػب ( أعػػػػػػػداد النػػػػػػكع البسػػػػػػيط كاُاألخبػػػػػػار البسػػػػػػيطة النسػػػػػػبة األكبػػػػػػػر ، كيكضػػػػػػح الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
 :كالنسبة التي شكميا كؿ نكع

 

 لنسبةا أعدادىا نواع البنائية لمخبراأل 

 %ٕٛٔ.ٜٛ ٖٜٚ النوع البسيط
 %ٔٛٚ.ٔ ٚٔ النوع المركب

 %ٓٓٔ ٜٗ٘ المجموع

 
 ( يكضح أنكاع األخبار كأعدادىا كنسبيا في كتاب كفيات األعياف .ِجدكؿ رقـ )

 النسبة أعدادىا أنكاعيا األخبار

 التاريخي األخبار الواقعية
 االدبي

 الفكاىي
 التفسيري

ٚٛ٘ 
ٚٙ 
ٜٔ 
ٔٛ 

ٕٛ.ٕٛ٘ % 
ٚ.ٜٙٙ % 
ٔ.ٜٜٔ% 
ٔ.ٛٛٙ  % 

األخبػػػػػػػػػػػػػػػػار غيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الواقعية

 المنامي والتنبؤي
 العجائبي
 الغرائبي

ٖٚ 
ٖٔ 
ٙ 

ٖ.ٛٚٛ % 
ٔ.ٖٕٙ % 
ٓ.ٕٙٛ % 

 % ٓٓٔ ٜٗ٘  المجموع
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 كمػػػػػػا خمكػػػػػاف ابػػػػػػف أخبػػػػػار مػػػػػػف األكبػػػػػر النسػػػػػػبة شػػػػػكمت فقػػػػػػد كاألدبيػػػػػة التأريخيػػػػػػة االخبػػػػػار أمػػػػػا      

كأدبيػػػػػػػة ميمػػػػػػة فػػػػػػػي المدكنػػػػػػػة  السػػػػػػػابؽ ، ألف الكتػػػػػػاب شػػػػػػػكؿ كثيقػػػػػػػة تأريخيػػػػػػة الجػػػػػػدكؿ فػػػػػػػي مكضػػػػػػح
العربيػػػػػػػة ، كشػػػػػػػػكمت االخبػػػػػػػػار الفكاىيػػػػػػػة كالتفسػػػػػػػػيرية نسػػػػػػػػبة أقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف التأريخيػػػػػػػػة كاألدبيػػػػػػػػة ؛ ألنيػػػػػػػػا 

خبػػػػػار فقػػػػد شػػػػػكمت نسػػػػػبة ضػػػػئيمة مقارنػػػػػة باأل كردت بقصػػػػد التػػػػػركيح ، كأمػػػػػا االخبػػػػار غيػػػػػر الكاقعيػػػػػة
 . الكاقعية كىي ذات مقصد جمالي إمتاعي 

 
 
    
 
 
 



 

 

 
 اسرتاتيجيات االداء اخلربي

 
ل : 

ّ
 االستهالل املبحث األو

  القرآن والشعر ودورهما يف بناء اخلرباملبحث الثاني : 
 اخلامتة املبحث الثالث : 
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 تىطئة
ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ب ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    األلخبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت اداء األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ات    ت اختلفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا    
خبتتتتتتتتتتت   ،   تتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتت  ة إلا،  متتتتتتتتتت  تتت تتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتت ت  المتتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتت لشخصتتتتتتتتتتت  ت لخبتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتت ا دة األ

لتنصتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  الخبتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتتتتت ء تب تتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتت  د مفتتتتتتتتتتتتتت    لم   تتتتتتتتتتتتت  ،   متتتتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتتت  
لتتتتتتتتتتت   ا   م  تتتتتتتتتتت   ،  متتتتتتتتتتت ة   تتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتت  تب تتتتتتتتتتت   خبتتتتتتتتتتت    ،  تتتتتتتتتتت  ة  ختتتتتتتتتتت   علتتتتتتتتتتت   ا     م   األخبتتتتتتتتتت  

ستتتتتتتتتت     خبتتتتتتتتتت    ، اعل متتتتتتتتت  متتتتتتتتت  تتلتتتتتتتتتتب منتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  ،   تتتتتتتتتد ت لتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  بصتتتتتتتتتت  ة  ا تتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  
   ، ألن تتتتتتتتتتت  ت شتتتتتتتتتتتاألخبتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتت    تلتتتتتتتتتتت  ا ت مختلفتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ت  اتبتتتتتتتتتتت   استتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتد عمتتتتتتتتتتتد   لتتتتتتتتتتت  

 تتتتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتتت     ،  متتتتتتتتتتت  خ (1) تتتتتتتتتتتت اب    تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتن عتبتتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتدع  المتلتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  اا
ت لتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتت  د    التتتتتتتتتتت ا   التتتتتتتتتتت    ختتتتتتتتتتتت    ملتتتتتتتتتتتت      المتلتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتدث التتتتتتتتتتت

خت تتتتتتتتتتتتت  اة  اع تتتتتتتتتتتتت ة  دالتتتتتتتتتتتتت  تلتتتتتتتتتتتتت  ال لمتتتتتتتتتتتتت ت الم د تتتتتتتتتتتتت  لل تتتتتتتتتتتتت   المتصتتتتتتتتتتتتت د ،   تتتتتتتتتتتتت  ااستتتتتتتتتتتتت    ا
  تتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتتت  ب اءتتتتتتتتتتتتت   ،عتتتتتتتتتتت  تصتتتتتتتتتتتت  س التتتتتتتتتتتت ا   بمصتتتتتتتتتتتت د   التتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتت  من تتتتتتتتتتت  الخبتتتتتتتتتتتت 

  متتتتتتتتتتتتتت  الخ تمتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتت ءت متن عتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت  ب ستتتتتتتتتتتتتتتب ،  (2)خبتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتتتتت  تب تتتتتتتتتتتتتتت ت ت
خبتتتتتتتتتتتتت   بصتتتتتتتتتتتتت  ة تب   تتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتت د  التتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتتتدة األال ظ فتتتتتتتتتتتت  المن تتتتتتتتتتتتتت  ب تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتد ت ختتتتتتتتتتتتتت  

ال تتتتتتتتتتتتت    ت ظتتتتتتتتتتتتت  بصتتتتتتتتتتتتت  ة  التتتتتتتتتتتتتت    الخبتتتتتتتتتتتت      ل تتتتتتتتتتتتتآ الستتتتتتتتتتتتت  د التتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتتت   خبتتتتتتتتتتتتت    ب  تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت 
   ت ل م تتتتتتتتتتتتتتت       ابتتتتتتتتتتتتتتت ة مستتتتتتتتتتتتتتت ت ة علتتتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتتآل  م  نتتتتتتتتتتتتتتت      ستتتتتتتتتتتتتتتتت م   عظ تتتتتتتتتتتتتتت          تتتتتتتتتتتتتتت  

 متتتتتتتتتت ة  ختتتتتتتتتتتتت   ،   تتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت ة   ظتتتتتتتتتت  الشتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت    الخبتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت   ظ  فتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتتت  
 .  ظ ف  خ ص  ب ب  الخب   ل   م  ع 

 
 
 

 
                                                                 

 118:   2115، ش  ب  ل ف  ،      للنش   الت ز ع ،  ت   نظ  : ه    ال  م ت    ال تب ت  بن ء التآ    1
، الم  ن ت  ال ظ     التتن  ت ، د ن ه   ست   ، منش  ات ات  د ال ت ب ت   نظ  : بن   الس د    التص  الص     2

  91،  88:  2113ال  ب ، دمش  ، س     ، 
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 املبحث االول
 الستهاللا

 ل تتتتتتتتت  صتتتتتتتت  ة  لتتتتتتتتت   ، تتتتتتتتت  الخبتتتتتتتت    استتتتتتتتن د  اتآستتتتتتتتت   متتتتتتتت   م  تتتتتتتتب   هتتتتتتتت   ستتتتتتتتتن د   استتتتتتتتت     ا        
ستتتتتتتتبدال      متتتتتتتت  اااستتتتتتتن د ت  تتتتتتت ت  عتتتتتتت  ت  تتتتتتت   التتتتتتتتخل  متتتتتتتت  ب تتتتتتت    لت تتتتتتتت  ،    متتتتتتت  ختتتتتتت    

ال  تتتتتتتب بمتتتتتت   تتتتتتتد         بتتتتتتتد هتتتتتت  ،    (1)ختتتتتت    تتتتتتم    ت  تتتتتت  عل  تتتتتت  ل تتتتتت  ت ا تتتتتت  البن تتتتتت  ال د تتتتتتدة 
 اابتتتتتتتتتداء   ل تتتتتتتت   متتتتتتت   تتتتتتتت   الب ا تتتتتتتت        متلتتتتتتت  ال  تتتتتتتتتب ب اعتتتتتتتت  اا تتتتتتتتت ح    علتتتتتتت  ال تتتتتتتت   ، 

  تتتتت  ت ف تتتتز  لل تتتتتدث  تتتتتتد     متتتتت ل   ، (2)تتصتتتت   ب استتتتت     متتتتت     تتتت   متتتتت   تتتت ام  لتتتتتد  الستتتت مع
لتتتتتتت    تتتتتتتت   البدا تتتتتتت  تشتتتتتتتت    هم تتتتتتت  استتتتتتتتت ات     تتتتتتتتت د المتلتتتتتتتتت   أل ،   ت تتتتتتتم   بتتتتتتت از الشخصتتتتتتتت  ت 

 ل تتتتتتت ت ت تتتتتتت    التتتتتتتن   انفت  تتتتتتت    تتتتتتت  عتتتتتتتت  التتتتتتتد   التتتتتتتت      التتتتتتت     شتتتتتتت  ال متتتتتتت      ستتتتتتتتع 
 . (3)       الم ن 

 شتتتتتتتتد   لتتتتتتتتت   ئنتبتتتتتتتت   الستتتتتتتت مع    التتتتتتتتت   اا لتتتتتتتت   لتتتتتتتتب ا س ستتتتتتتت ت     َّ ل ستتتتتتتتت     ظ فتتتتتتتتت         
 تتتتتتت تبت   ة م   تتتتتت  بآ ستتتتتت  التتتتتتت   عمتتتتتتت    ت  تتتتتت  التتتتتتن  ،   تتتتتتث   َّ لتتتتتت الم  تتتتتت   ،  ال  ن تتتتتت  التلمتتتتتت س 

ابتتتتتتتتتداء ابتتتتتتت  متتتتتتتع بت تتتتتتت  عن صتتتتتتتت  التتتتتتتن  بتتتتتتت ابت ع تتتتتتت   ، أل  الم نتتتتتتتت  ا  تتتتتتتآت   ا متتتتتتت  ختتتتتتت   
،    متتتتتتتتتت   (4) تتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتن ة صتتتتتتتتت  س الم نتتتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتت  ،  الستتتتتتتتتت مع ا  تبتتتتتتتتت   ا متتتتتتتتتتت  متتتتتتتتت 

استتتتتت    علتتتتتت  تنظتتتتتت   الستتتتتت د  تتتتت  مستتتتتت  ات مت تتتتتتددة  تتتتتتم    تتتتتدات ستتتتتت د   بستتتتتت ت     م  بتتتتتت  ا
(5) . 

                                                                 

: 1992،  1د عبد اهلل اب اه   ، الم  ز ال تلف  ال  ب  ، ت  ، ب ث    الم   ث ال     ت   نظ  : الس د   ال  ب    1
 238: ، ،  الن   ال  ب  التد    196

 196:   2116،  1، د   مد متل ب ، الدا  ال  ب   للم س ع ت ، ت ت   نظ  : م    المصتل  ت الب ا    تت  ه  2
-197 
 116ت ه    ال  م ت    ال تب ت  بن ء التآ    :  3
، د   س   النص   ، دا  ن ن   للد اس ت  النش   الت ز ع ، دمش  ، نظ  : ااست       البدا  ت    الن  اادب  ت     4

 24 - 23: 2119،  1س     ، ت
،  1، د ل    مزة عب   ، منش  ات ااخت   ، تت   نظ  : ب ا  التز    ت   عل   األخب      الس د ال  ب  التد    5

2111  :129 
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)   تتتتتتتت  ،   تتتتتتتت  ،  تتتتتتتتتدثَّ ،     ،  بتتتتتتتتت  تن عتتتتتتتتت  صتتتتتتتت ا ااستتتتتتتتت     تتتتتتتتت     تتتتتتتت ت ااع تتتتتتتت         
 تتتتتتتت   .. (     تتتتتتتتتد تتتتتتتتت د بصتتتتتتتتت ا تم  ل تتتتتتتت   تتتتتتتتتآ     بنتتتتتتتت  الف تتتتتتتتت  للم  تتتتتتتت   ،  م متتتتتتتتت  ت تتتتتتتتددت  الصتتتتتتتتت ا 

تفصتتتتتس عتتتتت   ،   تتتتت الستتتت د   ل ستتتتتت     تتتتت   ل تتتتت  خص  صتتتت   الم متتتتت  التتتتتت   نبنتتتتت  عل  تتتت  الستتتتت د 
 د  ن تتتتتتتتت  تتتتتتتتت بع المتتتتتتتتتت  اادبتتتتتتتت  ،  تب تتتتتتتتتد المتتتتتتتتت    عتتتتتتتت  الت   تتتتتتتتت   التآ  خ تتتتتتتتت  ،  تتتتتتتتت      َّ الستتتتتتتتت

من تتتتتتتتت ة      تتتتتتتتت   ن تتتتتتتتت ة 
،  (2)لستتتتتتتتت د بتتتتتتتتتد   ت تتتتتتتتتدد ن عتتتتتتتتتت  د لتتتتتتتتت    َّ ا  ،  متتتتتتتتت   ن تتتتتتتتت  ت لتتتتتتتتتت  للمستتتتتتتتت   (1)

     تتتتتتتتد  لستتتتتت د   علتتتتت    َّ هنتتتتتت   ستتتتتت  د ا ت شتتتتت  هتتتتتت   الصتتتتتت ا تتصتتتتت  بتتتتتت لت      اا     تتتتتت    
خ تتتتتتتت ت علتتتتتتتت   ستتتتتتتتت  ا  الستتتتتتتت  دا  بتتتتتتتت  ات ستتتتتتتت د   م شتتتتتتتت ة ب تتتتتتتت ء المتتتتتتتتت ل  تفصتتتتتتتس عتتتتتتتت  الستتتتتتت  د   

ستتتتت د  للمتلتتتتتت   ختتتت   ،  تتتتتت    هتتتت   ال بتتتتت  ات الستتتتت د   ب تتتت دة الستتتتت  د التتتت  التتتتت  اء متتتتت  (3)ال تتتتدث
 .(4)ل ا   ال    بل  ا د سم   م   م 
   ال متتتتتتتتتتتتتع    المتتتتتتتتتتتتتت ل      المفتتتتتتتتتتتت د   بصتتتتتتتتتتتتت      استتتتتتتتتتتتتت    الستتتتتتتتتتتت د   ا     تتتتتتتتتتتتت ءت  ا   َّ صتتتتتتتتتتتت ا       

ا   ن تتتتتت   تتتتتتت   متتتتتت    ا  تتتتتت   عتتتتتتن    تتتتتت  شتتتتتت ء ،  متتتتتت  هتتتتتت   ن  تتتتتت    لتتتتتت    اة    ال   تتتتتب   تتتتتت  تستتتتتتتند  
التتتتتتتتتت  اة الم تتتتتتتتتت        ختفتتتتتتتتتت   ب تتتتتتتتتد     ت تنتتتتتتتتتت ا   َّ  التتتتتتتتت ا ة علتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتت  ،  تتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت ع   متتتتتتتتتت 

 تتتتت      للبتتتتتدء  تتتتت ا  للتتتتت  اة الم استتتتتت    هتتتتت  ا تتتتت ا  ،   متتتتت   ستتتت ت م   بم متتتتتت   علتتتتت  خ تتتتت  متتتتت 
  استتتتتتت     شتتتتت   م   تتتتتت ة م متتتتت ة متتتتتت  ،  (5) تتتتت ء  ملتتتتتت  ااستتتتتت   تنا   تتتتتت     ب ل  ا تتتتت  ،   تتتتتت   بتتتتتد

   ب تتتتتتت  الستتتتتتت د    متتتتتتت  م شتتتتتتت ات ألنتتتتتتت   تتتتتتد   علتتتتتتت  ال ظ فتتتتتتت  التتتتتتتت   تتتتتتن ؛م ا تتتتتتع البن تتتتتتت  الستتتتتتت د   
عتتتت   ئ  تتتت  عتتتت  م شتتتت ات  تتتتد     التتتتت    ، عمتتتت  ستتتت        تتتت    تتتت   داختتتت  التتتتن  نفستتتت  ئت نبتتت

 . (6)  ف   بن ء الن  
 

                                                                 

،  41،  ت   نظ  : الت      خب   الف ج ب د الشدة للت    التن خ  ، البش   ال س ت  ،   ل  ت ال  م   الت نس    1
1997  :122 

 1، د اس ت    الس د ال  ب  ، عبد الفت ح  ل ت  ، دا  ت بت   ، الدا  الب   ء ، الم  ب ، ت ت   نظ  : ال       التآ    2
 ،1988  :34 
 37: الس د عند ال   ظ _البخ ء نم     _ ) ت     د ت  ا  ( : ت   نظ  3
 41 - 39،الس د عند ال   ظ:  151:    نظ    ال  ا   ، ب ث    تتن  ت الس د د .عبد المل  م ت   : ت   نظ  4
 194ت   نظ  : الس د   ال  ب   :  5
 87ت   نظ  : بن   الس د    التص  الص    :  6
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 :  آت  م  عل ااع    لس د         ت  م   تتس   ص ا ااست    ا      
المتصل  ب ل    م       الص ا  الشخص  ت الت    عل   المبن  عل  تتد     است     ا:  أولً  

( ،     ت  ،                     لت            ت   م   ) (1)تب  ت  ال نس      الن ع      النمت  
لحسف : كنا عنَد المأموف فذكروا مف بايع مف اقاَؿ إبراىيـ بف  "   ل  الخب  اآلت  :  ،  م 

داود فعدىـ واحدًا واحدًا بأسمائيـ النصار ليمة العقبة ، فاختمفوا في ذلؾ ، وَدخَؿ إبف أبي 
الناس فاضال فمثؿ أحمد ، فقاَؿ أحمد : بؿ إذا  ستجمَس اوُكناىـ وأنسابيـ ، فقاَؿ المأموف : إذا 

  ٕ()ف أعمـ بما يقولو منو"نيف الذي يفيـ عنو ، ويكوجالَس العالـ خميفة فمثؿ أمير المؤم
  َّ ه   الص    ت ت  انتب ع ة   َّ المت   الس د       ست   ه ا الخب  بص    )      (        

      ب ل  مت   ،    ش  ع  انتت   الت   ب ل   الت   المتص د  صبس اداةة إل  اد الت   
،           الس د عل  لس     د   (3)دب األإل  اد الت   ،    ش  س اة م   س ا  الخب  

 (4)ال   اتل  عل      ا    ن ت ) المتم           (الشخص  ت بص    ال   ب 
في كتاب )أخبار  وقاَؿ أبو عبد ا محمد بف عبدوس الجيشياريت  : " م ل  الخب  اآل      

: العباس بف جعفر الصبياني ، قاؿَ الوزراء ( وجدُت بخِط أبي عمي أحمد بف أسماعيؿ : حدثني 
ُطمب عبد الحميد بف يحيى الكاتب وكاَف صديقًا ألبف المقفع ، ففاجأىما الطمب وىما في بيت ، 

أنا ، خوفًا مف أْف يناؿ ؟ فقاَؿ كؿ واحد منيما : فقاَؿ الذيف دخموا عمييما :أيكما عبد الحميد 
صاحبو مكروه ، وخاَؼ عبد الحميد أْف يسرعوا إلى إبف المقفع فقاَؿ ترفقوا بنا ، فإفَّ كالِّ منا لو 

آلخر ويذكر تمؾ العالمات لمف وَجَيكـ ، ففعموا اعالمات ، فوكموا بنا بعضكـ ويمضي البعض 
ااست    الس د     ه ا الخب  تنتم  ال  الم    ،  ه     َّ ص      ،( ٘)"الحميد وُأخَذ عبد

 صلت     الم    ،  تم   مست   م  مست   ت ال ا   المف      ا      ع   ش   ال ل   ت د   
                                                                 

، 4،   14ت   نظ  : )الم ل  ، ال    ، الخت ب : مدخ  ال  ل  ل  الت   د  ( س  د  تت   ، م ل   ص   ، مج 1
1966  :211  

 1/82ت     ت ااع    :  2
 357 - 356ت   نظ  : الخب     اادب ال  ب  :  3
 اخ    ، ت  : ن    مصتف  ، دا  الخت ب   ،    ا    ن تت   نظ  : نظ    الس د م       النظ  ال  التب     4

   113- 112: للتب ع  ، الدا  الب   ء ، الم  ب 
 3/235ت     ت ااع    :  5
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هم   الخب   مص د ه  ل ب   م  خ ل           ،  ل  تنس   الم    ت الس بت  ال   عمد   (1)لم    
   ، المتفع ب  ا   ،ال  تبعبد ال م د  م    َّ الخب    د ب  َّ اإل     ال     مل   (2) مصدا  ت 

 .ب  المتفع    الت     بنفس  ا      عبد ال م د   د     ،       ٌّ من م     سب   صد ت  
رجػػػػاًل شػػػػابا مػػػػف  وُحكػػػػي عػػػػف إبػػػػف األعرابػػػػي قػػػػاَؿ : أسػػػػرْت طػػػػيء م لتتت  الخبتتتت  اآلتتتتت  : "      

العػػػرب ، فقػػػدـ عميػػػو أبػػػوه وعمػػػو ليفػػػدياه ، فاشػػػتطوا عمييمػػػا فػػػي الفػػػداء فأعطيػػػا بػػػو عطيػػػة لػػػـ 
يرضػػػػوا بيػػػػا ، فقػػػػاَؿ أبػػػػوه : ل والػػػػذي جعػػػػؿ الفرقػػػػديف يصػػػػبحاف ويمسػػػػياف عمػػػػى جبػػػػؿ طػػػػيء ل 

نصػػػػرفا ، فقػػػػاَؿ ألب لمعػػػػـ : لقػػػػد ألقيػػػػت إليػػػػو كممػػػػة لػػػػئف كػػػػاف اثػػػػـ أزيػػػػدكـ عمػػػػى مػػػػا أعطيػػػػتكـ 
فيػػو خيػػػر لينجػػػوف ، فمػػػا لبػػػث أف نجػػػا وطػػػرد قطعػػػة مػػف إبميػػػـ فػػػذىب بيػػػا ، كأنػػػو قػػػاَؿ لػػػو الػػػـز 

   ٖ()ما طالعاف عميو ول يبغياف عنو "الفرقديف عمى جبمي طيء فاني
خبتتتتتتتت   عتتتتتتتت  ال تتتتتتتتدث ب لم  تتتتتتت  بظتتتتتتتت ه ة م   ل تتتتتتتت  التتتتتتتت ا      تتتتتتتت   تبتتتتتتت ت صتتتتتتتت    اإلا  َّ "        

،  بم ن ن تتتتت  الم  تتتتت ع متتتت  تتتتتتت  التتتتتتآ       تتتتت ة علتتتت  المتلتتتتتت  التتتتت   تآستتتتت   عمل تتتت  الستتتتت د  ات تتتتت  
 ا   ستتتتتت  تتتتتت ء لشتتتتتت ب  متتتتت  ال تتتتتت ب الخبتتتتت  علتتتتتت   تتتتتدث   هتتتتتت ا  تتتتتتتد تآستتتتت  ،  (4) خ صتتتتتت   الت متتتتت "

لم  تتتتت    تتتتت ل  ب تتتتتد  الخبتتتتت  بف تتتتت  مبنتتتتت  ل ،  تتتتتتدمتتتتت   ستتتتت      تنتتتتت  الشتتتتت ب خلصتتتتت     َّ   تتتت ء  التتتتتد 
  تتتت    التتتتت ا      ستتتت  الشتتتت ب  بتتتتدا  ا تتتت   متتتت  الخبتتتت   صتتتتد   الت م تتتت    تتتت  التتتت   تتتت    لنتتتت  التتتت ا   

 .التخل  م  تب ت 
ستتتتتتتتت    ااخبتتتتتتتت    تتتتتتتت     تتتتتتتت ت ا الم  تتتتتتتظ   َّ صتتتتتتتت    )  تتتتتتتت    ( ل تتتتتتتت  النصتتتتتتتت ب اا بتتتتتتتت   تتتتتتتت       

لتتتتتتتتدل   علتتتتتتت  الت  تتتتتتتت  ،  تتتتتتتتت   التتتتتتتت  ئ امتتتتتتتت     تتتتتتتت    التتتتتتت ا   التم  تتتتتتت   تتتتتتتت  ا  متتتتتتت نم،   (5)ااع تتتتتتت  

                                                                 

 194ت   نظ  : الس د   ال  ب   :  1
 :  2118، د عبد اهلل اب اه   ، الم سس  ال  ب   للد اس ت  النش  ، ب   ت لبن      ت   نظ  : م س ع  الس د ال  ب  2
1/261 
 338/ 4ت     ت ااع    :  3
   98ت بن   الس د    التص  الص    ، الم  ن ت  ال ظ     التتن  ت : 4
 28،  25،  24،  21،  14،  12:  2،...... ، ج 74،  73،  69،  41، 32، 31: 1ت   نظ  :     ت ااع    :ج 5

، ... ،  49،  16،  14،  13،  12:  4، ....، ج 192،  174،  152،  151،  63،  47،  37:  3،.... ، ج 28
،  62،  57،  25:  7، ...... ،ج 24،  22،  17،  16،  11:  6، ... ، ج 137،  115،  69،  44،  18:  5ج
63  ،65  ،68  ،69  ...... ، 
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  خ ل تتتتتت  التتتتتتخل  متتتتتت  تب تتتتتت ت الخبتتتتت ،  تتتتتتتد   علتتتتتت    تتتتتت د   تتتتتت    التتتتت ا   متتتتتت  ،  تفستتتتت  ات عتتتتتتدة
ب تتتتتتتتت   الصتتتتتتتتت ا ) تتتتتتتتتت       َّ ااخبتتتتتتتتت   التتتتتتتتتت  تبتتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتت         تتتتتتتتت  ،  ت شتتتتتتتتت  ام تتتتتتتتت   ة بتتتتتتتتت    

،    تنبنتتتتتتتتت  علتتتتتتتتت   ن   تتتتتتتتت  الستتتتتتتتتت ا  (1)متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتدا   ال تتتتتتتتت ا    نتتتتتتتتت ة اس ستتتتتتتتت  ة  شتتتتتتتتت   (  اشتتتتتتتتتتت   ت  
 . ال  اب 
  فتتتتتتتتتتت  ،  تتتتتتتتتت  ت  ،    تتتتتتتتتتت  ، ب بتتتتتتتتتت  ات  ات صتتتتتتتتت ا م    تتتتتتتتتت  ، م تتتتتتتتتت  ) الخبتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتت   ا:  ثانيػػػػػػػػػػا

  متتتتتت   لتتتتتتت  الخبتتتتتتت ، نتلتتتتتتت  متتتتتتت  هتتتتتت ا ال تتتتتتتت ب ،   تتتتتتدت   تتتتتتت   تتتتتتت ب الت تتتتتتت ز  (    تتتتتتتدت  ستتتتتتم ت  ، 
ووقفػػػػػُت فػػػػػي كتػػػػػاب ))النصػػػػوص عمػػػػػى مراتػػػػػب أىػػػػػؿ الخصػػػػػوص(( عػػػػػف أشػػػػػعث بػػػػػف " آلتتتتت  :ا

بػػػػػف شػػػػػعبة المصيصػػػػػي قػػػػػاَؿ : َقػػػػػِدـَ ىػػػػػاروف الرشػػػػػيد الرقػػػػػة فانجفػػػػػؿ النػػػػػاس خمػػػػػَؼ عبػػػػػد ا 
المبػػػػػارؾ ، وتقطعػػػػػت النعػػػػػاؿ وارتفعػػػػػت الغبػػػػػرة ، فأشػػػػػرفت أـ ولػػػػػد أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف مػػػػػف بػػػػػػرج 

ُيقػػػاؿ لػػػػو ىػػػذا ؟ قػػػػالوا : عػػػاِلـ أىػػػؿ خراسػػػػاف َقػػػِدـَ الرقػػػػة  قالػػػْت مػػػػاالخشػػػب ، فممػػػا رأت النػػػػاس 
ليجمػػػػع النػػػػاس إل  عبػػػػد ا بػػػػف المبػػػػارؾ ، فقالػػػػت : ىػػػػذا وا الممػػػػؾ ، ل ممػػػػؾ ىػػػػاروف الػػػػذي

 . ٕ()"بُشَرط وأعواف
  تتتتتتد  ، دب تتتتتت  ستتتتتتتتب   نتتتتتت  متتتتتآخ   متتتتتت  مصتتتتتت د   م    تتتتتت ت المتلتتتتتتت  ا آهتتتتت   الصتتتتتت ا ت   تتتتتت      
هتتتتتتت ا مختصتتتتتتت   ، دعتتتتتت ن  التتتتتتت   م تتتتتتت   نتتتتتتت   نتتتتتتتت  ) : متدمتتتتتتت   ت بتتتتتتت بتتتتتتت  خل تتتتتتت    لتتتتتتت   تتتتتت  ا  تتتتتت  

م ل تتتتت ة بتتتتتت ات   علتتتتت   خبتتتتتت   المتتتتتتتدم   متتتتتت    لتتتتت  النب هتتتتتت   تتتتتت ا       تتتتتت ت    م التتتتتده  ،  متتتتتت  
منتتتتت  شتتتتت ء  ملنتتتتت  علتتتتتت  ااستتتتتتزادة    تتتتت ة التتبتتتتتع ،   متتتتتتدت  ،    تتتتتتع لتتتتت   تتتتت  عصتتتتت   متتتتتع متتتتتن   

لمتتنتتتت   لتتتت  متتتت ل    تتتتد   تتتتت  اا متتتت  ا   تتتت ا   التتتت  مت ل تتتت  ال تتتتتب الم ستتتت م  ب تتتت ا الفتتتت    ختتتت ت  متتتت 
       . (3)(. ت ب ..

ورأيػػػػػػُت فػػػػػػي بعػػػػػػض المجػػػػػػاميع أفَّ أبػػػػػػا نصػػػػػػر لمػػػػػػا ورَد عمػػػػػػى  م لتتتتت  الخبتتتتتت  اآلتتتتتتت  : "        
 عميػػػو وىػػػو بػػػزي أل ع الفضػػػالء فػػػي جميػػػع المعػػػارؼ فأدخػػػؿسػػػيؼ الدولػػػة وكػػػاف مجمسػػػو مجمػػػ

: حيػػػث أنػػػا أـ تػػػراؾ ، وكػػػاف ذلػػػؾ زيػػػو دائمػػػا ، فوقػػػَؼ ، فقػػػاَؿ لػػػو سػػػيؼ الدولػػػة : اقعػػػد ، فقػػػاَؿ 
                                                                 

، ب  ء عن د  م د  ،  س ل  ب   ت ب  اخب   اا د ال  ب  ت د اس      ت ب ع    ت   نظ  :  ل  ت بن ء الخب     الس 1
 65:  2112م  ست   ،   م   البص ة  ، 

 33/ 3ت     ت ااع    :  2
تتتتس نفتتتتتتتتتتتتتتتتت  3  19/ 1:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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حيػػػث أنػػػت ؟ فقػػػاؿ : حيػػػث أنػػػت ، فتخطػػػى رقػػػاَب النػػػاس حتػػػى انتيػػػى إلػػػى مسػػػند سػػػيؼ الدولػػػة 
وزاحمػػػو فيػػػو حتػػػى أخرجػػػو عنػػػو ، وكػػػاَف عمػػػى رأس سػػػيؼ الدولػػػة مماليػػػؾ ، ولػػػو معيػػػـ لسػػػاف 

ا الشػػػيد قػػػد أسػػػػاء ْف يعرفػػػو أحػػػد ، فقػػػاَؿ ليػػػـ بيػػػذا المسػػػاف : إف ىػػػذخػػػاص يسػػػاّرىـ فيػػػو قػػػؿَّ أ
 . ٔ()الدب ..."

ستتتتتتتتت  اتلتتتتتتت   لتتتتتت  المصتتتتتتتد  التتتتتت   الم ستتتتتتت تت    ستتتتتتت   الخبتتتتتت  بصتتتتتتت    م    تتتتتت   ستتتتتتتد  ب         
تلتتتتتتع بنفستتتتتت  علتتتتتت  ا   نتتتتت   بتتتتتت  خل تتتتتت   خبتتتتت     تتتتتت     تتتتتتد  نتتتتتت       تتتتت  ب تتتتتت  الم تتتتتت م ع ، امنتتتتت  

،  صتتتتتتتتت    (2)صتتتتتتتت   ال تتتتتتتتت    مصتتتتتتتت د    ،  بتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتتم   المتلتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  ت  تتتتتتتت   مصتتتتتتتتد  الخبتتتتتتتت  
   تتتتتت ت  تتتتتد علتتتتتت    َّ الخبتتتتت   صتتتتت   لتتتتتت  المتتتتتت ل  عتتتتتت  ت  تتتتت  ال   تتتتت   ااتتتتتتت   علتتتتت  المصتتتتتت د  

ذكػػػػر الزمخشػػػػري " م لتتتت  الخبتتتت  اآلتتتتت  :    تتتتت س مصتتتتدا       تتتت   تتتت  نتتتتت  الخبتتتت  . بنفستتت   هتتتت  متتتت 
الطيػػػاـ أفَّ الفضػػػيؿ قػػػاؿ يومػػػًا ألصػػػحابو : مػػػا تقولػػػوف فػػػي كتػػػاب ربيػػػع األبػػػرار فػػػي  خػػػر بػػػاب 

فػػػػي رجػػػػؿ فػػػػي كمػػػػو ثمػػػػر ثػػػػـ يقعػػػػد عمػػػػى رأس الكنيػػػػؼ فيطرحػػػػو فيػػػػو ثمػػػػرة ثمػػػػرة ؟ قػػػػالوا ىػػػػذا 
مجنػػػوف ، قػػػػاؿ : فالػػػذي يطرحػػػػو فػػػي بطنػػػػو حتػػػى يحشػػػػوه فيػػػو أجػػػػف منػػػو ، فػػػػإف ىػػػذا الكنيػػػػؼ 

  َّ    تتتتت  منتتتت  الخبتتتتت  ن   ستتتتت     الخبتتتت  بتتتت    المصتتتتد  التتتت  انل تتتتتظ  (3)"كنيػػػػؼُيمػػػػ  مػػػػف ىػػػػذا ال
بتتتت  خل تتتتت    خبتتتتت     تتتتتت تبت بمصتتتتت د  ت صتتتتت   ال تتتتت   استتتتتت   ب تتتتت  االم    تتتتت  التتتتتت    هتتتت   الصتتتتت  

،   تتتتتت  تم تتتتتت  المتلتتتتتتتت  متتتتتت  ت  تتتتتت   اصتتتتتتت   ال تتتتتت    مصتتتتتت د   ،  تتتتتتتتت س للمتلتتتتتتت   م  ن تتتتتت  التم  تتتتتتتز 
  تتتتتد ( ، 4)التتتتتت اءةا   عتتتتت  ت  تتتتت  الستتتتم      ال  ا تتتتت     نت تتتت   ل تتتتت  ب استتتتتت  التتتت  ا تتتتت   التتتتت   بتتتت  َّ ال

 خب   .ش    لد  المتلت  ب ا     ه   األعملت ه   الص ا المختلف  عل  خل  
 ستتتتتتب  بصتتتتتت    متتتتتت    بتتتتتتتدئ ب ل تتتتتتدث مب شتتتتتت ة ،  التتتتتت   ال تتتتتت ا   المشتتتتتت د  ااستتتتتتت    ا  ل تتتتتت  :  

الصتتتتتت ا الستتتتتتت بت  ،  تتتتتت   تتتتتتتت   التتتتتتت ا   ب نتتتتتت   بتتتتتتت    م   تتتتتت  مستتتتتتت    زمن تتتتتتت  ، ل تتتتتتد    تتتتتتت د الصتتتتتتت    
لقػػػػي الزبيػػػػػر بػػػػف بكػػػػار إسػػػػػحاؽ "الخبتتتت  اآلتتتتت  :      لتتتتت ،  م تتتتالتتتتت  تستتتت ل   تتتت د تلتتتت  المستتتت    

بػػػػف ابػػػػراىيـ الموصػػػػمي فقػػػػاؿ: ياابػػػػا عبػػػػد ا عممػػػػُت كتابػػػػًا سػػػػميتو )) كتػػػػاب النسػػػػب (( وىػػػػػو 
                                                                 

 5/155ت     ت ااع    :  1
 171ت  نظ  : الس د ال  ب  مف ه    ت ل  ت :  2
  48/  4ت     ت األع    :  3
 171الس د ال  ب  مف ه    ت ل  ت:  ت   نظ  : 4
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عممػػػت كتابػػػا سػػػميتو )) كتػػػاب قػػػاؿ: كتػػػاب الخبػػػار ، قػػػاؿ : وأنػػػت ياابػػػا محمػػػد ػ أيػػػدؾ ا ػ 
تآستتتتتت  هتتتتت ا الخبتتتتتت  علتتتتتت   تتتتتدث لتتتتتتت ء الزب تتتتت  بتتتتتت  ب تتتتتت    ٔ()الغػػػػػػاني (( وىػػػػػػو كتػػػػػػاب المعػػػػػػاني "

ستتتتت    الم صتتتتتل   هتتتتت  استتتتتت     تتتتت    علتتتتت  تتتتتتتد   هتتتتت   الشخصتتتتت  ت التتتتتت  دا  ب ن تتتتت  ال تتتتت ا  ،   ا 
تتتتتتتد   ال تتتتدث بصتتتتت  ة مب شتتتتت ة ، ستتتتتتت   متتتت  خ لتتتتت  التتتت ا   ا     متتتت ل    تتتت  ت ف تتتتتز لل تتتتدث  تتتتتتتد

س     .  ع  ت    المش د   ال  ا    الت    مت ب    الزب    ا 
عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف مػػػػرواف والػػػػد عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد َدخػػػػَؿ كثيػػػػر عمػػػى : " آلتتتتت ا م لتتت  الخبتتت          

ي مرضػػػػو ، وأىمػػػػو يتمنػػػػوف أْف يضػػػػحؾ ، وكػػػػافَّ يومئػػػػذ أميػػػػر مصػػػػر ، فممػػػػػا فػػػػالعزيػػػػز يعػػػػوده 
وقػػػَؼ عميػػػػو قػػػػاَؿ : لػػػول أْف سػػػػروروؾ ل يػػػػتـ بػػػأف تسػػػػمـ وأسػػػػقـ لػػػدعوُت ربػػػػي أْف يصػػػػرؼ مػػػػا 
بػػػػػؾ إلػػػػػي ، ولكنػػػػػي أسػػػػػأؿ ا تعػػػػػالى لػػػػػؾ العافيػػػػػة ولػػػػػي فػػػػػي كنفػػػػػؾ النعمػػػػػة ، فضػػػػػحؾ عبػػػػػد 

 تتتتتت    لتتتتتت   تتتتتتد  ستتتتت    ، الخبتتتتتت  بصتتتتت    ل ستتتتتتت متتتتتت  صتتتتت ا ااستتتتتتن د    ااستتتتتت    ب تتتتتد  (2)"العزيػػػػػػز
،     (3)ت   تتتتت  الم   تتتتتت  للتتتتتتن   تتتتتت     تتتتتت    متلتتتتتتت  الخبتتتتتت    متتتتتت    تتتتتت  الستتتتتت    ت الخ    تتتتتت  ال

 المتلت  لل دث بص  ة مب ش ة .   َّ ال ا      د ت        
الزىػػػػري يومػػػػًا مجمػػػػس ىشػػػػاـ بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ وعنػػػػده أبػػػػو  رَ َضػػػػحَ تتتتت  : " م لتتت  الخبتتت  اآل       

الزنػػػاد عبػػػد ا بػػػف ذكػػػواف فقػػػاؿ لػػػو ىشػػػاـ : أي شػػػير كػػػاف يخػػػرج العطػػػاء فيػػػو لىػػػؿ المدينػػػة 
؟ فقػػػاَؿ الزىػػػري : ل أدري ، فسػػػأؿ أبػػػػا الزنػػػاد عنػػػو فقػػػاَؿ : فػػػػي المحػػػـر ، فقػػػاَؿ ىشػػػاـ  لمزىػػػػري 

: مجمػػػػس أميػػػػػر المػػػػؤمنيف أىػػػػؿ أْف يسػػػػػتفاد : ياأبػػػػا بكػػػػر ، ىػػػػػذا عمػػػػـ اسػػػػتفدتو اليػػػػػوـ ، فقػػػػاؿ 
بصتتتتتنع ال تتتتدث متتتت  ختتتتت    استتتت متللخبتتتت  بتتتت    الشخصتتتتت  ت التتتتت    ا  م  تتتتد  التتتتت ، (4)"منػػػػو العمػػػػػـ

التتتتتتتتد   المب شتتتتتتت  ل تتتتتت  د   ال   تتتتتتت   لتتتتتتت    تتتتتت   ملتتتتتتت  متتتتتت   متتتتتتت  ااستتتتتتتت    ،  تتتتتتتد   تتتتتتت  التتتتتتت ا   
  تتتت   الزهتتتتت    تتتت  م لتتتتت  هشتتتتت   بتتتت  عبتتتتتد الملتتتتت   عنتتتتد  ابتتتتت  الزنتتتتت د  ال تتتت ا  التتتتت   دا  ب ن متتتتت  

     دب تتتتتت  ألنتتتتت    تتتتتد  متتتتت    اء  لتتتتتتاألعلتتتتت    تتتتتت ء الم لتتتتت   د تتتتتت   ب اعتتتتتت  ،  هتتتتت ا التتتتتتتد    تتتتتد  

                                                                 

 311/ 2ت     ت ااع    :  1
تتتتتتس ت  2  111/ 4:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
: 2111،  1، د ا مد ال د ان  ، الن د  اادب  ب ل     ، تت   نظ  : بدا   الن  ال  ا   مت  ب  آلل  ت تش   الدال   3

92 
 4/177ت     ت ااع    :  4
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  تتتتتدد م  تتتتت  انف تتتتت   المتلتتتتتت   خبتتتت   التتتتتت    دت    تتتتت  ،  هتتتتت  متتتت  لفتتتتت نظتتتتت  المتلتتتتتت  أل تتتتتداث األ
 دب   .األخب   األه   ،  عل   ل  تتآس   (1)مع الخب 

  متتتتتت     ستتتتتتف    عتتتتت  شتتتتتت ء متتتتت  ،  استتتتتتت    التتتتت    بتتتتتتد  باهتتتتت  استتتتتتت    ااستتتتتتف  م  ا:  رابعػػػػػاً 
لخبتتتتت   متتتتت  ااستتتتتتف    علتتتت  شتتتتتد المتلتتتتتت  للخبتتتت   م   لتتتتتت  م   تتتتت  ال تتتت اب متتتتت  ختتتتت   ستتتت د اهتتتت ا 

رأى أبػػػػو العبػػػػاس المػػػػذكور فػػػػي مرضػػػػو الػػػػذي مػػػػات فيػػػػو كػػػػأفَّ القيامػػػػة قػػػػد " آلتتتتت  :  تتت  الخبتتت  
ذا الجبػػػػػار سػػػػبحانو يقػػػػػوؿ : أيػػػػف العممػػػػػاء ؟ فجػػػػاءوا   فقػػػػػاؿ : مػػػػاذا عممػػػػػتـ فػػػػي مػػػػػا  قامػػػػْت واا

صػػػػػرنا وأسػػػػأنا ، فأعػػػػاد السػػػػؤاؿ كأنػػػػػو لػػػػـ يػػػػرَض بػػػػو ، وأراد جوابػػػػػًا رب ق عممػػػػتـ ؟ فقػػػػالوا : يػػػػا
 خػػػر ، فقمػػػت : أمػػػا أنػػػا فمػػػيس فػػػي صػػػحيفتي الشػػػرؾ وقػػػد وعػػػدت أْف تغفػػػَر مػػػا دونػػػو ، فقػػػاؿ : 

   ٕ()"ؾ بثالثة أياـ، رحمو ا تعالىذىبوا فقد غفرت لكـ    ومات بعد ذلا
 تتتتتتت   ال بتتتتتتت   التتتتتت       لستتتتتت  د م  تتتتتتت   بتتتتتت ا   تتتتتت  ستتتتتتتف  م    تتتتتتتس  ا ستتتتتتتت      ب ب تتتتتتد  الخبتتتتتت         

المتلتتتتتت   تتتتت  ت  تتتتتب عتتتتت   ال لمتتتت ء ،هتتتتت ا ااستتتتتتف       تتتتت   من متتتت   ب ال تتتتتزة   تتتتتد   تتتتت  ال تتتتت  ستتتتت اا
   ب  عن  ،   ه  بش  ة لل لم ء ال  مل         ف  اهلل ل    ن ب   . ل ف  لم     اإل

: مػػػا أحػػػدثت  رواف فقػػػاؿبػػػف عبػػػدؿ عمػػػى عبػػػد الممػػػؾ بػػػف مػػػادخػػػؿ "  م لتتت  الخبتتت  اآلتتتت  :      
، قػػػػاؿ ،  ٖ()مػػػػرأًة مػػػػف قػػػػومي فػػػردْت عمػػػػيَّ جػػػػواب رسػػػػالتي بيتػػػػي شػػػػعرابعػػػدي ؟ قػػػػاؿ : خطبػػػػُت 

 أجػػػػود مػػػػا ذكػػػػرت ومػػػػا ىمػػػػا ؟ وأنشػػػػده البيتػػػػيف المػػػػذكوريف ، فضػػػػحؾ عبػػػػد الممػػػػؾ وقػػػػاؿ : مػػػػا
 .ٗ()"بنفسؾ ، وأمر لو بألفي درىـ

هتتتتتتتت ا  دا   ب ن متتتتتتت  تتتتتتتبتتتتتتت  عبتتتتتتتتد  ا      تتتتتتتت  عبتتتتتتتد الملتتتتتتت  بتتتتتتتت  متتتتتتت  ا   لتتتتتتت  الخبتتتتتتت  ب ستتتتتتتتف  ابت تتتتتتتدئ  
 هتتتت ا ااستتتتتف    ه تتتتآ، بتتتت  عبتتتتد  ب تتتتد مف   تتتت  عبتتتتد الملتتتت  بتتتت  متتتت  ا  لتتتت  ا تتتت   علتتتت    متتتت  ال تتتت ا 

متتتتتت    متتتتتتت   متتتتتتت  ة  بتتتتتتت  عبتتتتتتد  ااتبتتتتتت  خ   المتلتتتتتتت  لم   تتتتتتت  ال تتتتتتدث التتتتتتت    نبنتتتتتت  عل تتتتتتت  الخبتتتتتت   هتتتتتتت 

                                                                 

 62ت   نظ  :  ل  ت بن ء الخب     الس د ال  ب  ، د اس     ع    ااخب  ،  س ل  م  ست   : 1
 67/ 1  : ت     ت ااع   2
   214/ 2:   نفتتتتتتتتتتتتتس ت    نظ  :  4

 سيخطيؾ الذي   حاولت مني     فقطِّع حبؿ وصمؾ مف حبالي
 وكنت  تعدُّ  ذلؾ   رأس  ماؿٍ    كما أخطأؾ معروؼ ابف بشٍر 

 214/  2ت     ت ااع    :  4
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بتتتتتتتتت لز اج من تتتتتتتت    ا متتتتتتتتت  عدتتتتتتتتت  االمتتتتتتتتت  ة   نتتتتتتتتت  تتتتتتتتتد      َّ    ، لتتتتتتتتتت ء الب تتتتتتتتت   متتتتتتتتت  الشتتتتتتتت     من ستتتتتتتتب  
 ا  ن تتتتت   ستتتت عده   تتتتت   متتتتتع د ن تتتت  متتتتت  النتتتتت    ب تتتتتد     تتتتت  ل تتتتت   لتتتتت  تلتتتتتب من تتتت  ال  تتتتت ء ب عتتتتتده 

 .   بت  ب     الب ت   
ِقيػػػػؿ لجعفػػػػر بػػػػف محمػػػػد ، يعنػػػػي الصػػػػادؽ : كػػػػـ تتػػػػأخر الرؤيػػػػا ؟  م لتتت  الخبتتتت  اآلتتتتت  : "       

قػػػاؿ : رأى النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ كػػػأفَّ كمبػػػًا أبقػػػع يمػػػ  فػػػي دمػػػو ، فكػػػاف شػػػمر بػػػف ذي 
 ، وكػػػاف أبػػػرص ، فكػػػاف تػػػأخير الرؤيػػػا بعػػػد خمسػػػيف سػػػنةالجوشػػػف قاتػػػؿ الحسػػػيف بػػػف عمػػػي 

 "(1) 
، هتتتتتتت ا ااستتتتتتتتتف     عتتتتتتت  تتتتتتتتتآخ  ال   تتتتتتت   اامتتتتتتتت     فتتتتتتت  الصتتتتتتت د  الخبتتتتتتت  بستتتتتتت ا       ستتتتتتتت  ا     

ل لتتتتتب   بتتتتتتع  لتتتتتا  تتتتت  دمتتتتت   اامتتتتت     فتتتتت  الصتتتتت د  ب   تتتتت  النبتتتتت  المصتتتتتتف  التتتتت     بلتتتتت     بتتتتت  
ستتتتتب ح د  ستتتتتبت استتتت   ستتتتن  علتتتت   تتتتد شتتتتم  الل تتتت   التتتت   ،   تتتتد تتتتتآخ  ت تتتتت  هتتتت   ال   تتتت  ب تتتتد خم

 .النب  المصتف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 68/  7ت     ت ااع    :  1



 استراتيجيات األداء الخبريالفصل الثاني ......................................................... 
 

 
70 

  :  آت ع    عم  األخب   ال ا دة        ت األ   ست    الس د  اا  ش          
 تتتت  ت   تتتت  ستتت    ت ااخبتتتت   التتتتت   استتتتت م  ابتتت  خل تتتت   صتتتت ا استتتت  ل   متن عتتتت  استتت مت  ت  1 

 . ت   ب   ال ا     س ل ب  
،  متتتتت   ن تتتتت  دلتتتتتتت    تتتتت ء  الت   تتتتت  خبتتتتت     نتتتتتت تتستتتتت  ب إلألا لت ب تتتتت  ستتتتتت  ات ال بتتتتت  ات التتتتتت   2

 .دب  ألاعل  ت بع المت  
تتت ش تتتت     الستتت  د  تتتزءاة  س ستتتت  ة ت  3   تتتتد  ستتتت    اات ا تتتد   تتتت   متتت      لألخبتتت   الستتتت دالبن تتت      م 

 تتتتتتتتتت ح الستتتتتتتتت  د ،   تتتتتتتتتث     ل  عتتتتتتتت  الستتتتتتتتت  د   التتتتتتتتت   عتتتتتتتتت     بآستتتتتتتتم ،   شتتتتتتتتت  الستتتتتتتتت د  تتتتتتتتت  لتتتتتتتت 
 آلت   :اداخ  الس د  م     اام ل  لشخص  ت    ص  ال د ث 

 ٔ()أخبرني عما أنت عميو ... راىيـشفيؽ البمخي : قاؿَّ لي إبقاؿَّ  *
 ٕ()* حكى ألصمعي عف أبيو ...

 ٖ()* روى بشر بف بكر ...
 ٗ()َحدثَّ سفياف بف عيينة ...* 
 ٘()وكاف أبو العباس الطوسي ...*
 ٙ()ولي الزيني المذكور الوزارة ...ولما * 

 ٚ()لما أىبط ا تعالى جبرائيؿ ...*ومنو أنو روي أنو 
  تتتتتد    تتتتت  ال تتتتتدث    ة ااستتتتتت    هتتتتت  التتتتتت  ت تتتتتدد م  تتتتتع التتتتت ا   ستتتتت اء   تتتتت   مشتتتتت    ت  تتتتتت       

  ة ل  .مف          شخص  ت    
 

                                                                 

 1/32ت     ت ااع    :  1
تتتتتس ت  2  71/  2:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتس  3  35/  3:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتس ت  4  47/  4:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 412/ 5:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ت  5
 58/ 6:  تتتتتتتتتس نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  6
 69/  7:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ت  7
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 بتتتتتتت   تتتتتتت     َّ صتتتتتتت    )  تتتتتتت   (  تتتتتتت   ل تتتتتت  ال  تتتتتتتز األ    تتتتتتتتتد  الستتتتتت  د   ،  اة  َّ هنتتتتتتت   ستتتتتتت  د تتتتتتت 4 
 :   ال د   اآلت    ه  م   ت س م  ااست    

     عدد الم ات الت    دت  الص   

    241 
    25 
دثَّ     24 
 12  لت  
      11 
     11 
 َّ    11 

      9 
 6     ل  
 4  خب ن 

 4   ت  
 4 بلا  

 4    ت  
 3 سم ت  
 3   دت  
 1 نتلت  

  نتتتتتتتتت ب تتتتتتتت  ااستتتتتتتتتت  ات تبتتتتتتتتد  بف تتتتتتتتت  مبنتتتتتتتت  للم  تتتتتتتتت    هتتتتتتتت  ت متتتتتتتتت  داات  تتتتتتتت    متتتتتتتتت   5
  الت م    تلت  بتب ت   عل   ا     ب لد    ااس   .خ ل   اب  خل    التم    
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 لثبنياملبحث ا
 خلربايف بنبء  لشعراالقرآن واهمية 

 خلربالقرآن يف بنبء ا اهميةأوال : 
ال تتتتتت ب  تتتتت  نص صتتتتت        بتتتتت ستتتتتتا   تتتتد التتتتتت    ال تتتتت    مصتتتتتد اة ل   تتتتت  متتتتت   نتتتتت ا  الن تتتت   تتتتتتد      

ت  نستتتتتب   متتتتت  ت د تتتت   ، متتتت  لتتتتت  متتتت   تتتتت ة ال  تتتت ل اآل تتتتت ت متتتتت   ظتتتت     تتتتت  ستتتت    الن تتتتت  ،   تتتتد  تتتتت  
تتتتتت    خبتتتتت      تتتتتت ت  أل  التتتتتتت    ن تتتتتت    نتتتتتت متممتتتتتت  لستتتتت    الن تتتتتت  ،   تتتتت ت     اع تتتتت   علتتتتتت  ا ب تتتتت ة م 

    م عتتتتتتت ت   تتتتتتت  ت متتتتتتتت    تتتتتتتت اداة ال تتتتتتت    بمتتتتتتت    تتتتتتت  متتتتتتتت  متتتتتتت دة  صصتتتتتتت   ت  تتتتتتتت  عتتتتتتت  الم  تتتتتتت   
ختتتتتت    تتتتتت ل عظ األ  تتتتتت  عتتتتتت  ال ظتتتتتت     (1)  ت     اا نتتتتتت    ا تتتتتت     تتتتتتاستتتتتتت  ا     تتتتتت      م تتتتتت ن

 تتتتتت ت الت  ن تتتتت   تتتتتتم  ستتتتت    الخبتتتتتت   متممتتتتت  لتتتتتت   متتتتت   تتتتتت  الخبتتتتتت  آلا  ت تتتتت   ،  الت  تتتتت س  الت لتتتتتت  
صػػػبياني ليػػػؤدي مػػػا عميػػػو ألاإلػػػى موسػػػى بػػػف عبػػػد الممػػػؾ  سػػػمـ نجػػػاح بػػػف سػػػممةلمػػػا أُ "اآلتتت  : 
مػػػػواؿ عاقبػػػػو فتمػػػػؼ فػػػي مطالبتػػػػو ، فحضػػػػَر يومػػػػًا عنػػػػد المتوكػػػؿ فقػػػػاؿ لػػػػو : مػػػػا عنػػػػدؾ األمػػػف 

، فاتصػػػػؿ  ٕ()﴾َعَمْيػػػوِ  َفَقَضػػػػى ُموَسػػػى َفػػػَوَكَزهُ ا ﴿ مػػػف خبػػػر نجػػػػاح بػػػف سػػػممة ؟ قػػػػاؿ : مػػػا قػػػػاؿ
ذلػػػؾ بموسػػػػى فمقػػػي الػػػػوزير عبيػػػد ا بػػػػف يحيػػػى بػػػػف خاقػػػاف فقػػػػاؿ : أييػػػا الػػػػوزير أردت قتمػػػػي 

إل بإدخػػػػاؿ أبػػػػي العينػػػػاء إلػػػػى أميػػػػر المػػػػؤمنيف وعداوتػػػػو لػػػػي ، فعاتػػػػب  فمػػػػـ تجػػػػد لػػػػذلؾ سػػػػبيالً 
ت الوقيعػػػػة فيػػػػو حتػػػػى ذممػػػػت سػػػػيرتو اء فػػػػي ذلػػػػؾ فقػػػػاؿ : وا مػػػػا اسػػػػتعذبعبيػػػػد ا أبػػػػا العينػػػػ

عمػػػى المتوكػػػؿ فقػػػاؿ : كيػػػؼ كنػػػت بعػػػدي لػػػؾ ، فأمسػػػؾ عنػػػو ، ثػػػـ َدَخػػػَؿ بعػػػد ذلػػػؾ أبػػػو العينػػػاء 
وشػػػػرىا غيبتػػػػؾ ، فقػػػػاؿ : قػػػػد وا اشػػػػتقتؾ ، قػػػػاؿ  ؟ فقػػػػاؿ : فػػػػي أحػػػػواؿ مختمفػػػػة خيرىػػػػا رؤيتػػػػؾ

قػػػاؿ : إنمػػػا يشػػػتاؽ العبػػػد ألنػػػو يتعػػػذر عميػػػو لقػػػاء مػػػوله وأمػػػا السػػػيد فمتػػػى أراد عبػػػده دعػػػاه ، ف
، قػػػػاؿ المتوكػػػػؿ : تػػػػأتي إلػػػػى  يػػػػت ؟ قػػػػاؿ : إبػػػػف أبػػػػي داود ألػػػػو المتوكػػػػؿ : َمػػػػْف أسػػػػخى مػػػػف ر 

أميػػػػر المػػػؤمنيف عمػػػػى موضػػػػع  يػػػػا ؟ قػػػػاؿ : إفَّ الصػػػدؽَ رجػػػؿ قػػػػد رفضػػػتو فتنسػػػػبو إلػػػػى السػػػخاء 
فَّ النػػػػاس يغمطػػػػوف فػػػيمف ينسػػػػبونو إلػػػػى الجػػػػود ألف  مػػػف المواضػػػػع أنفػػػػؽ منػػػػو عمػػػى مجمسػػػػؾ واا

                                                                 

 35 - 34مت  ب  تدا ل    ، ) س ل  م  ست  ( : -ت   نظ  :  ست ات     الخت ب     خب   ال ت ء  1
  15ت س  ة التص  ، اآل   :  2
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سػػػػخاء البرامكػػػػة منسػػػػػوب إلػػػػى الرشػػػػػيد ، وسػػػػخاء الفضػػػػؿ والحسػػػػػف بػػػػف سػػػػػيؿ منسػػػػوب إلػػػػػى 
ذا ُنسػػػػَب بػػػػف أبػػػػي داود منسػػػػوب إلػػػػى المعتصػػػػـ االمػػػػأموف ، وجػػػػود  الفػػػػتب وعبيػػػػد ا إلػػػػى ، واا

أميػػػػر المػػػػؤمنيف ، قػػػػاؿ : صػػػػدقت فمػػػػف أبخػػػػؿ َمػػػػف رأيػػػػت ؟ قػػػػاؿ :  السػػػػخاء فػػػػذاؾ سػػػػخاؤؾ يػػػػا
موسػػػػى بػػػػػف عبػػػػد الممػػػػػؾ ، قػػػػاؿ : ومػػػػػا رأيػػػػػت مػػػػف بخمػػػػػو ؟ قػػػػاؿ : يحػػػػػـر القريػػػػب كمػػػػػا يحػػػػػـر 

سػػػاءة ، فقػػػاؿ لػػػو : قػػػد وقعػػػت فيػػػو عنػػػدي اكعتػػػذر مػػػف إكحسػػػاف كمػػػا يعتػػػذر مػػػف الغريػػػب ، وي
إليػػػػو ول يعمػػػػـ أنػػػػي وجيػػػػت بػػػػؾ ، قػػػػاؿ : يػػػػا أميػػػػر  وقعتػػػػيف ومػػػػا أحػػػػب ذلػػػػؾ ، فالقػػػػو واعتػػػػذر

؟ قػػػاؿ : لػػػف تخػػػاؼ عمػػػى الحتػػػراس مػػػف الخػػػوؼ ، فسػػػار المػػػؤمنيف مػػػف يسػػػكتو بحضػػػرة ألػػػؼ 
إلػػػػى موسػػػػى واعتػػػػذر كػػػػؿ واحػػػػد منيمػػػػا إلػػػػى صػػػػاحبو ، وافترقػػػػا إلػػػػى صػػػػمب ، فمقيػػػػو الجعفػػػػري 

تقتمنػػػػي كمػػػػا قتمػػػػت ريػػػػد أف أتحنا فمػػػػا لػػػػؾ ل تأتينػػػػا ؟ قػػػػاؿ : ))عبػػػػد ا قػػػػد اصػػػػطم فقػػػػاؿ : يػػػػا
،  فتتتتت  هتتتتتت ا الخبتتتتت    دت    تتتتتتت      ن تتتتتتت    ٕ()مػػػػػػا أرانػػػػػػا إل كمػػػػػػا كنػػػػػػا أول " ٔ()"((مسنفسػػػػػػا بػػػػػػاأل

  ظفتتتتتت،  تتتتتد   تتتتتتت   تتتتت    تتتت  ال ظ فتتتت  المن تتتتتت  ب تتتت   تتتتم  الستتتتت د،  تتتتم  الستتتت    ال تتتتت   للستتتت د 
آل تتتتت  ال  ن تتتتتت  ا   التتتتت ز   بتتتتت  خ  تتتتت    م ستتتتت  ،  متتتتت   لتتتتت  لت ت تتتتت  ا  تتتتت   هتتتتت  ال    تتتتت  بتتتتتتاألاآل تتتتت  
ت  ب تتتتتت   لتتتتت   تتتتتتم  ستتتتت    الستتتتت د  متتمتتتتت  لتتتتتت   ال  ن تتتتت  خ تتتتتاألآل تتتتت  الل  تتتتت ج ،    نتتتتتتت   تتتتت ءت   تتتتتتد 

 الس د    نت  شب  ب ل  اب المس ت .
حكػػػػػى عاصػػػػػـ بػػػػػف آلتتتتتت  "اآل تتتتت ت ال ظ فتتتتت  الت  تتتت      متتتتت   تتتتت  الخبتتتت  اب تتتت    تتتتتتتت    تتتتد      

أفَّ يحيػػػػى بػػػػف يعمػػػػر يقػػػػوؿ : إفَّ أبػػػػي النجػػػػود المقػػػػرئ ، أفَّ الحجػػػػاج بػػػػف يوسػػػػؼ الثقفػػػػي بمغػػػػو 
، وكػػػػػػاف يحيػػػػػػى يومئػػػػػػذ بخراسػػػػػػاف ، فكتػػػػػػب مػػػػػػف ذريػػػػػػة رسػػػػػػوؿ ا الحسػػػػػػف والحسػػػػػػيف 

بعػػػث إلػػػيَّ بيحيػػػى بػػػف يعمػػػر ، فبعػػػث إليػػػػو اتيبػػػة بػػػف مسػػػمـ والػػػي خراسػػػاف ، أْف الحجػػػاج إلػػػى ق
؟ ، فقػػػػاؿ : أنػػػػت الػػػػذي تػػػزعـ أفَّ الحسػػػػف والحسػػػػيف مػػػػف ذريػػػػة رسػػػػوؿ ا ، فقػػػاـ بػػػػيفَّ يديػػػػو 

وا أللقػػػػيف األكثػػػػر منػػػػؾ شػػػػعرًا أو لتخػػػػرجف مػػػػف ذلػػػػؾ ، قػػػػاؿ : فيػػػػو أمػػػػاني إْف خرجػػػػت ؟ قػػػػاؿ 
 ۚ   َىػػػػَدْيَنا ُكػػػػالِّ  ۚ   َوَيْعقُػػػػوبَ  ِإْسػػػػَحاؽَ  َلػػػػوُ  َوَوَىْبَنػػػػاؿ : فػػػػإف ا جػػػػؿ ثنػػػػاؤه يقػػػػوؿ : ﴿: نعػػػػـ ، قػػػػا

يَِّتػػػػوِ  َوِمػػػػف ۚ   َقْبػػػؿُ  ِمػػػػف َىػػػػَدْيَنا َوُنوًحػػػا  ۚ   َوَىػػػػاُروفَ  َوُموَسػػػػى   َوُيوُسػػػػؼَ  َوَأيُّػػػوبَ  َوُسػػػػَمْيَمافَ  َداُوودَ  ُذرِّ
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 355 - 354/  1ت     ت ااع    :  2
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ِلؾَ  بػػػػراىيـ أكثػػػر ممػػػػا بػػػػيَف  ٘ٛلنعػػػاـ : ا﴾ )اْلُمْحِسػػػػِنيفَ  َنْجػػػػِزي َوَكػػػذَ  ( قػػػػاؿ : ومػػػػا بػػػيف عيسػػػػى واا
: مػػػػا أراؾ إل قػػػػد الحسػػػػف والحسػػػػيف ومحمػػػػد صػػػػموات ا عميػػػػو وسػػػػالمو ، فقػػػػاؿ لػػػػو الحجػػػػاج 

وىػػػػػذا مػػػػػف السػػػػتنباطات البديعػػػػػة الغريبػػػػػة  د قرأتيػػػػػا ومػػػػا عممػػػػػت بيػػػػػا قػػػػط  خرجػػػػت ، وا لقػػػػػ
قػػػػػاؿ : عاصػػػػػػـ : ثػػػػػػـ إفَّ أحسػػػػػػف مػػػػػػا اسػػػػػتخرج وأدؽ مػػػػػػا اسػػػػػػتنبط  العجيبػػػػػة ، فممػػػػػػو دره ، مػػػػػا

الحجػػػػاج قػػػػاؿ لػػػػو : أيػػػػف ولػػػػدت ؟ فقػػػػاؿ : بالبصػػػػرة ، قػػػػاؿ : أيػػػػف نشػػػػأت ؟ قػػػػاؿ : بخراسػػػػاف ، 
؟ فسػػػكت ، قػػػاؿ : فيػػػذه العربيػػػة أنػػػى ىػػػي لػػػؾ ؟ قػػػاؿ : رزؽ ، قػػػاؿ : خبرنػػػي عنػػػي ىػػػؿ ألحػػػف 

فقػػػػاؿ : أقسػػػػمت عميػػػػؾ ، فقػػػػاؿ : ذلػػػػؾ وا المحػػػػف السػػػػيء   قػػػػاؿ : ثػػػػـ كتػػػػب إلػػػػى قتيبػػػػة : إذا 
آل تتتت  الت  ن تتتت  ا تتتتتتت ،  ٔ()"يحيػػػػى بػػػػف يعمػػػػر عمػػػػى قضػػػػائؾ والسػػػػالـ جػػػػاءؾ كتػػػػابي ىػػػػذا فاجعػػػػؿ

تتتتتتتتس     تتتتتتت  متتتتتتتت  ختتتتتتتت   اآل  تتتتتتتتال ظ فتتتتتتت  الت النبتتتتتتتت   تتتتتتتت  الت  ن تتتتتتت  صتتتتتتتتل  الت ابتتتتتتتت  بتتتتتتتت         تتتتتتتتتد     
ال ستتتتتت    ال ستتتتتت      تتتتتت ل  هتتتتتت  الصتتتتتتل   الت ابتتتتتت  بتتتتتت   النبتتتتتت  المصتتتتتتتف   ،بتتتتت اه    ع ستتتتتت  ا

    خ   م     دل   عل   ل   .آلاعل  م  الس   ،    نت 
التتتتتت    تتتتتت ء  آلتتتتتتت ا تتتتتتت  ب تتتتتت  اآل تتتتتت ت الت  ن تتتتتت  ال ظ فتتتتتت  ال     تتتتتت   متتتتتت   تتتتتت  الخبتتتتتت    تتتتتد ت       

:  م م تتتتتت  ال  تمتتتتتت   صتتتتت د  ة   تتتتت    تتتتتد  نشتتتتتتد ستتتتتل م   بتتتتت  عبتتتتتتد الملتتتتت   ب  تتتتتت ،  تتتتت  ت  متتتتت  الفتتتتتت زد 
فقػػػاؿ لػػػو سػػػميماف : قػػػد أقػػػررت عنػػػدي بالزنػػػا وأنػػػا إمػػػاـ ، ولبػػػد مػػػف إقامػػػة الحػػػد عميػػػؾ ، فقػػػاؿ "

 الزَّاِنَيػػػػػةُ مػػػػػؤمنيف ؟ فقػػػػػاؿ : بقولػػػػػو تعػػػػػالى : ﴿الفػػػػػرزدؽ : ومػػػػػف أيػػػػػف أوجبػػػػػت عمػػػػػيَّ يػػػػػاأمير ال
ا  ( ، فقػػػػاؿ الفػػػػرزدؽ : إفَّ كتػػػػاب ٕالنػػػػور :) ﴾َجْمػػػػَدةٍ  ِماَئػػػةَ  ِمْنُيَمػػػػا َواِحػػػػدٍ  ُكػػػػؿَّ  َفاْجِمػػػػُدوا َوالزَّاِنػػػي

 َيِييُمػػػػوفَ  َوادٍ  ُكػػػؿِّ  ِفػػػػي َأنَُّيػػػـْ  َتػػػرَ  َأَلػػػػـْ  اْلَغػػػاُووفَ  َيتَّػػػػِبُعُيـُ  َوالشُّػػػَعرَاءُ ﴿ يػػػدرؤه عنػػػي بقولػػػػو تعػػػالى : 
، فتبسػػػػـ سػػػػميماف ( ، فأنػػػا قمػػػػت مػػػػالـ أفعػػػػؿ ٕٕٗ)الشػػػػعراء :  ﴾ َيْفَعمُػػػػوفَ  َل  َمػػػػا َيُقولُػػػػوفَ  َوَأنَُّيػػػـْ 

 تتت  الت  ن تتتت  الفتتتت زد   تتتت    ابتتت  لستتتتل م   بتتتت  عبتتتتد الملتتتت  آلا عدت ،  تتتتتد ستتتت ٕ()"وقػػػػاؿ : أولػػػػى لػػػػؾ
ب ل  تتتتت ج  ا تتتتتت    تتتتت  التتتتتتت     نتتتتتت   علتتتتت  الخل فتتتتتت  ، أل  استتتتتت ات     اإل   نتتتتتت بم  بتتتتتت    تتتتت  لتتتتتت  

 ال     .

                                                                 

 174/ 6ت     ت ااع    :  1
تتتتتس ت  2  95-94/  6:  نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بػػػػف سػػػػالـ عػػػػػف اوروى آلتتتتت  "ا  تتتتت  الخبتتتت    متتتت   الت ل م تتتت    ال ظ فتتتت    اآل تتتت ت   ب تتتت     تتتتت   ت    تتتتد     
لحػػػف ؟ قػػػػاؿ : فػػػي حػػػػرؼ ايػػػونس بػػػف حبيػػػػب قػػػاؿ : قػػػاؿ الحجػػػػاج ليحيػػػى بػػػف يعمػػػػر أتسػػػمعني 

واحػػػد ، قػػػاؿ : فػػػػي أّي ؟ قػػػاؿ : فػػػي القػػػػر ف قػػػاؿ : ذلػػػؾ أشػػػػنع ، ثػػػـ قػػػاؿ لػػػػو : مػػػا ىػػػو ؟ قػػػػاؿ 
(  ٕٗبػػػػػة : ) التو  ﴾أَحػػػػػّب إلػػػػػيكـ﴿إلػػػػػى قولػػػػػو :  – ﴾َوَأْبَنػػػػػاُؤُكـْ   َبػػػػػاُؤُكـْ  َكػػػػػافَ  ِإفْ  قُػػػػػؿْ ﴿:  تقػػػػػوؿ

فقػػػاؿ الحجػػػاج بتػػػدأ بػػػو ، اـ : كأنػػػو لمػػػا طػػػاؿ الكػػػالـ نسػػػي مػػػا بػػػف سػػػالافتقرؤىػػػا بػػػالرفع ، قػػػاؿ 
تسػػػمع لػػػي لحنػػػًا ، قػػػػاؿ يػػػونس : فألحقػػػو بخراسػػػاف وعمييػػػػا يزيػػػد بػػػف الميمػػػب بػػػػف  جػػػرـَ ل : ل

 . ٔ()"ابي صفرة ، وا أعمـ
اآل تتتتتت  ال   متتتتتت   تتتتت  هتتتتتت ا الخبتتتتت  ا  تتتتتت ة ت ل م تتتتتت  " هتتتتت   ظ فتتتتتت   س ستتتتتت    ت ظ تتتتت لتتتتتتد شتتتتتت         

  ب  ن تتتتت  ،  تتتتتد عمتتتتت   الخبتتتت   علتتتتت  ت  تتتت س  تتتت اءة اآل تتتتت  المب   تتتت  (2)متتتت   ظتتتت    المتتتتتت   الخب  تتتت "
 بص  ة ص     .

  بتتتتتت  لتتتتتتب   ال تتتتتتت ات التتتتتتت   ت تتتتتت   ل تتتتتتت  ت الت  ن تتتتتت   ظ فتتتتتتت  األ تتتتتت  تتتتتتد ت  تتتتتتت  ب تتتتتتت  اآل        
َدخػػػػَؿ عمػػػػى المتوكػػػػؿ ت  متتتت   بتتت  ال  نتتتت ء  نتتتت  "  الخبتتتت  اآلتتتتت  التتت     د  تتتت   تتتت ء  تتت النتتت    متتتت  

تقػػػػوؿ فػػػي دارنػػػػا  سػػػت وأربعػػػػيف ومػػػائتيف فقػػػاؿ لػػػػو : مػػػافػػػي قصػػػره المعػػػػروؼ بػػػالجعفري سػػػػنة 
ىػػػػذه ؟ فقػػػػاؿ : إفَّ النػػػػاس بنػػػػوا الػػػػدور فػػػػي الػػػػدنيا وأنػػػػت بنيػػػػت الػػػػدنيا فػػػػي دارؾ ، فاستحسػػػػف 
كالمػػػو ، ثػػػـ قػػػاؿ لػػػػو : كيػػػؼ شػػػربؾ لمخمػػػػر ؟ قػػػاؿ : أعجػػػز عػػػف قميمػػػػو وأفتضػػػب عنػػػد كثيػػػػره ، 
فقػػػاؿ لػػػو : دع ىػػػذا عنػػػؾ ونادمنػػػا ، فقػػػاؿ : أنػػػا رجػػػؿ مكفػػػوؼ ، وكػػػؿ َمػػػْف فػػػي مجمسػػػؾ يخػػػدمؾ 

مػػػف أْف تنظػػػر إلػػػػيَّ بعػػػيف راض ، وقمبػػػؾ عمػػػيَّ غضػػػػباف ، حتػػػاج أْف ُأخػػػَدـ ولسػػػػت  مػػػف ، وأنػػػا أ
أو بعػػػػيف غضػػػػباف وقمبػػػػؾ راض ، ومتػػػػى لػػػػـ اميػػػػز بػػػػيف ىػػػػذيف ىمكػػػػْت ، فأختػػػػار العافيػػػػة عمػػػػى 

أميػػػػر المػػػؤمنيف ، قػػػد مػػػػدح ا  التعػػػرض لمػػػبالء ، فقػػػاؿ بمغنػػػػا عنػػػؾ بػػػذاء لسػػػػانؾ ، فقػػػاؿ : يػػػا
ػػػػػازٍ ى﴿ َ  :( وقػػػػػاؿ عػػػػػز وجػػػػػؿٗٗ)ص :  ﴾َأوَّابٌ  ِإنَّػػػػػوُ  اْلَعْبػػػػػدُ  ِنْعػػػػػـَ ﴿ :تعػػػػالى وذـ ، فقػػػػػاؿ  َمشَّػػػػػاءٍ  مَّ

ستتتتت م    بتتتت  ال  نتتتتت ء ا، نل تتتتظ متتتت  ختتتت    (3)"( ٔٔ﴾ ) القمػػػػـ :َأِثػػػػيـٍ  ُمْعَتػػػػدٍ  ِلْمَخْيػػػػرِ  َمنَّػػػػاعٍ   ِبَنِمػػػػيـٍ 
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آل تتتتت   مبتتتتت   ت   استتتتتتت   متتتتت  خ ل متتتت  التتتتتتخل  متتتتت  الستتتتت ا  المف تتتت  التتتتت      تتتتت  لتتتتت  المت  تتتتت  
ختتتتتتتئ  متتتتتت ة  متتتتتتدح  متتتتتتت ة  تتتتتت     تتتتتتد   تتتتتت  اهلل ستتتتتتب  ن   ت تتتتتت ل   لتتتتتت   تتتتتتت   نتتتتتت  بشتتتتتت    تتتتتتد     آ بتتتتتتت 

  ت ب  ال     .
آلتتتتتتتتت  التتتتتتتت    تتتتتتت ء  تتتتتتتت  ت  متتتتتتتت  ا متتتتتتت   تتتتتتتت  الخبتتتتتتت   ت  م تتتتتتتت  تتتتتتت ت  ظ فتتتتتتتت  آلا  تتتتتتتتتت ب تتتتتتتت       

ميػػػػػػػر األَحَضػػػػػػػَر يومػػػػػػػًا إلػػػػػػػى دار " ال بتتتتتت   ال تتتتتتت  ا      َّ األد تتتتتتب  بتتتتتتت    ستتتتتت  صتتتتتت  ب الم تتتتتتت ب
نظػػػػر َمػػػػْف بالبػػػػاب اميػػػػر يوسػػػػؼ لػػػػبعض خدمػػػػو : األوالطبيػػػػب سػػػػعيد الغمػػػػاري ، فقػػػػاؿ  يوسػػػػؼ 
أحمػػػػد الكػػػػػورايي وسػػػػػعيد صػػػػػحاب ، فخػػػػرج الخػػػػػادـ إلػػػػػى البػػػػاب ثػػػػػـ عػػػػاَد إليػػػػػو فقػػػػػاؿ : األمػػػػف 

ميػػػر يوسػػػػؼ : مػػػف عجائػػػػب الػػػدنيا شػػػػاعر مػػػف كورايػػػػا وطبيػػػب مػػػػف غمػػػػازة األالغمػػػازي ، فقػػػػاؿ 
( أعجػػػػػُب ٛٚ)يػػػػػس :  ﴾ۚ   َخْمَقػػػػػوُ  َوَنِسػػػػػيَ  َمػػػػػَثاًل  َلَنػػػػػا َوَضػػػػػَربَ ﴿ :فبمػػػػػ  ذلػػػػػؾ الكػػػػػورايي ، فقػػػػػاؿ

منيمػػػػا خميفػػػػٌة مػػػػف كوميػػػػة ، فيقػػػػاؿ إفَّ الميػػػػر يوسػػػػؼ لمػػػػا بمغػػػػو ذلػػػػؾ قػػػػاؿ : إعاقبػػػػو بػػػػالحمـ 
آل تتتت  ام تتتت    ستتت  متتتت  ختتتت   األ ت  متتتت  متتتت ال تتت  ا     بتتتتد ،  تتتتتد  ٔ()"فيػػػػو تكذيبػػػػوعنػػػػو والعفػػػػو ف

 للتتتتت د عل تتتتت   ب تتتتتد     استصتتتتتت    تتتتتد هم   تتتتت    تتتتت اب ال تتتتتت  ا     المب   تتتتت  التتتتتت    نتتتتتت من ستتتتتب   تتتتتتداة 
    المب       عتب   ب ن     ب   َّ  م  اة م    م   .ب    اآل

ت تتتتتتتتتتتتت  ب تتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتت          اعتبتتتتتتتتتتتتت    الم عظتتتتتتتتتتتتت  ا" تتتتتتتتتتتت ت المب   تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتع الستتتتتتتتتتتت د  ظ فتتتتتتتتتتتتت  اآلت   
الم تتتتتتد  صتتتتتتت  ب  تتتتتت ء  تتتتتت  ت  متتتتتتت  ال تتتتتت    ال ب تتتتتتد  بتتتتتتت  المنصتتتتتت   بتتتتتت  التتتتتتتت    بتتتتتت   (2)" التتتتتت    
فقػػػػرأ أفَّ الحػػػػاكـ المػػػػذكور كػػػػاف جالسػػػػًا فػػػػي مجمسػػػػو العػػػػاـ وىػػػػو حفػػػػؿ بأعيػػػػاد دولتػػػػو ، " مصتتت 

 ثُػػػػَـّ  َبْيػػػػَنُيـْ  َشػػػَجرَ  ِفيَمػػػػا ُيَحكُِّمػػػػوؾَ  َحتَّػػػى   ُيْؤِمُنػػػػوفَ  َل  َوَربِّػػػؾَ  َفػػػػاَل بعػػػض الحاضػػػػريف قولػػػو تعػػػػالى ﴿
ػػػػا َحَرًجػػػػا َأنُفِسػػػػِيـْ  ِفػػػػي َيِجػػػػُدوا َل  مَّ ( والقػػػػارئ فػػػػػي ٘ٙ) النسػػػػاء :  ﴾َتْسػػػػِميًما َوُيَسػػػػمُِّموا َقَضػػػػػْيتَ  مِّ

بػػػابف الُمشػػػجر أثنػػػاء ذلػػػؾ يشػػػير إلػػػى الحػػػاكـ ، فممػػػا فػػػرغ مػػػف القػػػراءة قػػػرأ شػػػخص  خػػػر ُيعػػػَرؼ 
 ُدوفِ  ِمػػػف َتػػػْدُعوفَ  الَّػػػِذيفَ  ِإفَّ  ۚ   َلػػػوُ  َفاْسػػػَتِمُعوا َمثَػػػؿٌ  ُضػػػِربَ  النَّػػػاُس  َأيَُّيػػػا َيػػػاوكػػػاف رجػػػال صػػػالحًا ﴿

ف ۚ   َلػػػػوُ  اْجَتَمُعػػػػػوا َوَلػػػػوِ  ُذَباًبػػػػا َيْخمُقُػػػػػوا َلػػػػف المَّػػػػوِ   ۚ   ِمْنػػػػػوُ  َيْسػػػػَتنِقُذوهُ  لَّ  َشػػػػْيًئا الػػػػػذَُّبابُ  َيْسػػػػمُْبُيـُ  َواِا
، ثػػػػـ أمػػػػر ( فممػػػػا أنيػػػػى قراءتػػػو تغيػػػػر وجػػػػو الحػػػػاكـ ٖٚ) الحػػػػ  :  ﴾َواْلَمْطمُػػػػوبُ  الطَّاِلػػػػبُ  َضػػػُعؼَ 
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خػػػر شػػػيئًا ، ثػػػـ إفَّ بعػػػض أصػػػحاب إبػػػػف مػػػذكور بمائػػػة دينػػػار ، ولػػػـ يطمػػػؽ لآبػػػف المشػػػجر الل
سػػػتحالتو ، ومػػػا نػػػأمف أف يحقػػػد عميػػػؾ ا: أنػػػت تعػػػرؼ خمػػػؽ الحػػػاكـ ، وكثػػػرة  المشػػػجر قػػػاؿ لػػػو

يؤاخػػػذؾ فػػػي ىػػػذا الوقػػػت ثػػػـ يؤاخػػػذؾ بعػػػد ىػػػذا فتتػػػأذى معػػػو ، ومػػػف المصػػػمحة عنػػػدي  ، وأنػػػو ل
ه صػػػاحبو فػػػػي أْف تغييػػػب عنػػػو ، فتجيػػػػز إبػػػف المشػػػػجر لمحػػػ  َوَرِكػػػػَب  فػػػي البحػػػػر فغػػػرؽ ، فػػػػر 

النػػػػوـ ، فسػػػػألو عػػػػف حالػػػػو ، فقػػػػاؿ : مػػػػا أقصػػػػر الربػػػػاف معنػػػػا أرسػػػػى بنػػػػا عمػػػػى بػػػػاب الجنػػػػة ، 
 ٔ()"الى   وذلؾ بجميؿ نيتو وحسف قصدهرحمو ا تع

آل تتتتتت  الت  ن تتتتتت  م  تتتتتت  ا  تتتتتتد  ستتتتتتدت  ،  اانتتتتتت ا   التتتتتت عظال تتتتتت    هتتتتتت  لتتتتتتت    ل  ظ فتتتتتت    َّ  هتتتتتت       
ا   التتتتت    تتتتت   اال  تتتتت  الصتتتتت لس بتتتتت  المشتتتتت   التتتتت   لتتتتت    تتتتت  ل   متتتتت  ال تتتتت     متتتتت    تتتتت  التتتتتت  ئ 

 (2)    متتتتتتتت  ال  تتتتتتتت  علتتتتتتتت  النتتتتتتتتت  هتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتس ،  ب ستتتتتتتتب متتتتتتتت   تتتتتتتت ب  ال تتتتتتتت      ستتتتتتتتت لب عتفتتتتتتتتت  
 ال تتتتت    لتتتتت   اااست شتتتت د ب  تتتت ت آل تتتت  المب   تتتت   هتتتت  متتتت   هتتتت   ظتتتت    ا ا تتتت   متتتت  ختتتت   هتتتت   

ختتتتتتتت   هتتتتتتت  ال  تتتتتتت   ب  تتتتتتتت  ال تتتتتتت    الظتتتتتتت ل   عتتتتتتتتد  ال  تتتتتتت    لتتتتتتت  ظلمتتتتتتتت  اهنتتتتتتت    ظ فتتتتتتت    متتتتتتت    َّ 
  .،    َّ اهلل سب  ن   ت  ل   دخل  ال ن  بسبب ه ا الم     ن ت  الص د    تآ  د  
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 الشعر يف بنبء اخلرب اهميةثبنيب : 
ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع   ا  َّ الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  البتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  زة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    النشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتآة        

 تتتتتتتتتتت اد  متتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت  التلتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتت ب  التنستتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتت      ، المزا  تتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتت    الن تتتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتتت   
تتتتتتتتتتتتتتتتتمَّ   مصتتتتتتتتتتتتتتتتتنف   لشتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا ألخبتتتتتتتتتتتتتتتتت    خبتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه  ا،   ب تتتتتتتتتتتتتتتتت د التتتتتتتتتتتتتتتتتت  ئ عتتتتتتتتتتتتتتتتت  الملتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،   تتتتتتتتتتتتتتتتتتد   

م  تتتتتتتتتتع الشتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  المد نتتتتتتتتتت  ال  ب تتتتتتتتتت  ،    تتتتتتتتتتت     نتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  م  نتتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتتن    ت  تتتتتتتتتت داة ل تتتتتتتتتت  ،  ا
،   تتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتت   ه  ،   تتتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتتت  م  نتتتتتتتتتتتتتت ة    ستتتتتتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتتتتتت   ب تتتتتتتتتتتتت ة عنتتتتتتتتتتتتتتد ال تتتتتتتتتتتتتت ب 

 ستتتتتتتتت    بتتتتتتتتت  التتتتتتتتت ا   علتتتتتتتتت    متتتتتتتتت   متتتتتتتتت  لتتتتتتتتت    ،  تتتتتتتتتتد  تتتتتتتتت   لتتتتتتتتت    تتتتتتتتت      تتتتتتتتت م  نتتتتتتتت ت التتتتتتتتتن  
عتب تتتتتتتتتتتتتتت ة داختتتتتتتتتتتتت  الخبتتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت د   شتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت دة م    تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتع الن تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ا ،    تلتتتتتتتتتتتتت  الن تتتتتتتتتتتتت 

 تلع    تتتتتتتتتتتتتتتتت  التخ  تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    هم ت تتتتتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال ظ فتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت   ظ فتتتتتتتتتتتتتتتتت  الم    تتتتتتتتتتتتتتتتت  ا
تن  تتتتتتتتتتتتتتع  ظتتتتتتتتتتتتتت    الستتتتتتتتتتتتتتت د        تتتتتتتتتتتتتت  انفتتتتتتتتتتتتتتت ح الستتتتتتتتتتتتتت د علتتتتتتتتتتتتتت  الشتتتتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتتت،  تتتتتتتتتتتتتت ل  الستتتتتتتتتتتتتت د  

    تتتتتتتتتتتتدة    َّ التتتتتتتتتتتتتداخ  بتتتتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتتتت    الن تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت د  التتتتتتتتتتتت  تشتتتتتتتتتتتت  . (1)  تتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتت  ت  تتتتتتتتتتتت د  
   اة  تتتتتتتتتتت  نشتتتتتتتتتتتتآة آ  تتتتتتتتتتتت  الفنتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  ، ع تتتتتتتتتتت    ا  م تتتتتتتتتتت  م  تتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتل م  

م بتتتتتتتتتتتتت ة لصتتتتتتتتتتت   ااخبتتتتتتتتتتتت    ت بتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتع الن تتتتتتتتتتتت  ع  تتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتت ل خبتتتتتتتتتتت   األ
   .(2)التش          ء الس د 

 
  ب ن متتتتتتتتتتت  ع  تتتتتتتتتتتت   د متتتتتتتتتتتت  خبتتتتتتتتتتتت   ، ألاأل   تتتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت  الفنتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتآ   اة  تتتتتتتتتتتت  نشتتتتتتتتتتتآة       

اخبتتتتتتتتتتتتتت    دل تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتد   تتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتداث امتتلبتتتتتتتتتتتتت  ،   لشتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت   بتتتتتتتتتتتتتد   الم بتتتتتتتتتتتتتتت لصتتتتتتتتتتتتت   
اخبتتتتتتتتتتتتتت   ،  تتتتتتتتتتتتتتتد اعتب تتتتتتتتتتتتتتت ة  تتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتت د الشتتتتتتتتتتتتتت    ا   . (3)الخبتتتتتتتتتتتتت    ا   تتتتتتتتتتتتتت  شخصتتتتتتتتتتتتتت  ت 

ا تتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  ال ظتتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتت ت  الشتتتتتتتتتتتت   م متتتتتتتتتتتتت ة للن تتتتتتتتتتتت     شتتتتتتتتتتتت    ة لتتتتتتتتتتتتت     م  تتتتتتتتتتتتداة آ تتتتتتتتتتتت
 : آت  س     الب ث ل    ال ظ      م  

                                                                 

 91ت   نظ  : الب ا   الس د  السلت     اامت    الم انس  :  1
،    نظ  : الم    ت الس د      الت   ة  377د اس     الس د   ال  ب   :  –ت   نظ  : الخب     األدب ال  ب   2

 137د اس     اان ا   البن ء )  س ل  م  ست   ( :  –ال مد ن   
 377د اس     الس د   ال  ب   :  –دب ال  ب  ألات   نظ  : الخب      3
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 وظبئف الشعر : 
 يشػػػكؿ الشػػػعر مػػػع النثػػػػر إذمػػػػف الحػػػدث ،  يكػػػوف فييػػػا الشػػػعر جػػػزءاً  ولػػػػىاألفػػػة الوظي ت  1  
حكػػػػى عمػػػػي بػػػػف الجيػػػػـ قػػػػاؿ : لمػػػػا آلتتتتت  : "ا متتتت   تتتت  الخبتتت   (1)"المشػػػػيدية الحواريػػػػةالوظيفػػػػة "

افضػػػت الخالفػػػػة إلػػػى المتوكػػػػؿ أىػػػػدى إليػػػو إبػػػػف طػػػػاىر مػػػف خراسػػػػاف ىديػػػػة جميمػػػة فييػػػػا جػػػػواٍر 
ؿ الشػػػػعر دب وأجػػػادْت قػػػوألاطػػػائؼ وبرعػػػْت فػػػي يف جاريػػػة ُيقػػػاؿ ليػػػا محبوبػػػة قػػػد نشػػػأت باليفػػػ

وحػػػػذقْت الغنػػػػاء وقربػػػػت مػػػػف قمػػػػب المتوكػػػػؿ وغمبػػػػت عميػػػػو فكانػػػػت ل تفػػػػارؽ مجمسػػػػو ، فوجػػػػد 
أميػػػر المػػػؤمنيف ،  : لبيػػػؾ يػػػاعمػػػي ، قمػػػت  مييػػػا مػػػرة فيجرىػػػا أيامػػػًا   وبكػػػرْت عميػػػو فقػػػاؿ : يػػػاع

قػػػػاؿ : رأيػػػػت الميمػػػػة فػػػػي منػػػػامي كػػػػأني رضػػػػيُت عػػػػف محبوبػػػػة وصػػػػالحتيا وصػػػػالحتني ، قمػػػػت : 
اميػػػػر المػػػؤمنيف أقػػػرَّ ا عينػػػػؾ وسػػػرؾ ، إنمػػػػا ىػػػي عبػػػدتؾ والرضػػػػى والسػػػخط بيػػػػدؾ ،  خيػػػرًا يػػػا

أميػػػر المػػػؤمنيف سػػػمعت صػػػوت عػػػود مػػػف  ؾ إذ جػػػاءت وصػػػيفة فقالػػػت : يػػػاا أنػػػا لفػػػي ذلػػػ فػػػو
ى أتينػػػا حجرتيػػػا فػػػإذا تػػػعمػػػي ننظػػػر مػػػا تصػػػنع ، فنيضػػػنا ح حجػػػرة محبوبػػػة ، فقػػػاؿ : قػػػـ بنػػػا يػػػا

 ]المنسرح[                                      ىي تضرب العود وتغني : 
 يكممني    ول   إليو   أشكو أحداً  أرى ل القصر في أدور
 تخمصني    توبة   ليا  ليس معصية   أتيت    قد  كأنني
 فصالحني  الكرى في زارني قد ممؾ   إلى     لنا شفيع فيؿ
 ٕ()عاد إلى   ىجره    فصارمني لنا  لح الصباح ما إذا حتى

قػػػاؿ : فصػػػػاح أميػػػر المػػػػؤمنيف وصػػػحت معػػػػو ، فسػػػػمعْت فتمقتػػػو وأكبػػػػت عمػػػى قدميػػػػو تقبميمػػػػا ، 
رضػػػيت عنػػػي فتعممػػػت بمػػػا سػػػمعت  كأنػػػؾمػػػولي رأيػػػت فػػػي ليمتػػػي  ىػػػذا ؟ قالػػػت : يػػػا مػػػافقػػػاؿ : 

تفػػػؽ ؟ اذا كيػػػؼ أعجػػػب مػػػف ىػػػ رأيػػػتعمػػػي  ، قػػػاؿ : وانػػػا وا رايػػػُت  مثػػػؿ ذلػػػؾ ، فقػػػاؿ لػػػي : يػػػا
صػػػػطبب ومػػػػا زالػػػػت تغنيػػػػو انػػػػا فيػػػػو ودعػػػػا بالجمسػػػػاء والمغنػػػػيف و ورجعنػػػػا إلػػػػى الموضػػػػع الػػػػذي ك

حظػػػػوة عنػػػػده حتػػػػى كػػػػاف أمػػػػره مػػػػا كػػػػاف ، فتفػػػػرؽ جواريػػػػو  يومػػػػو ذلػػػػؾ   قػػػػاؿ : وزادتبيػػػػات األ

                                                                 

 81الس د ال  ب  التد   ، د اس     ع     اخب   ) س ل  م  ست  ( : ت  ل  ت بن ء الخب     1
ت ااب  ت لم ب ب        المت    ،   نظ  : اام ء الش اع  مخت ت  د د لص  ب ااا ن   ب  الف ج ااصب  ن  :  2
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وصػػػػارت محبوبػػػػة إلػػػػى وصػػػػػيؼ الكبيػػػػر فمػػػػا زالػػػػت حزينػػػػػة باكيػػػػة ، فػػػػدعاىا يومػػػػًا وأمرىػػػػػا  أْف 
 ]مجزوء الكامؿ[        :ٔ()وجيء بعود َفوِضَع في حجرىا فغنتتغني فاستعفتو 
 جعفرا وػػػػػػػػػػيػػػػػػػف أرى ل يػػػػػػػػػػػل  يمذُ   عيش  أيُّ 
 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  فقد  وسقاـ ضنى في   كاف  مف كؿ
 ُيشترى  لو ترى الموت التي  محبوبة  رػػػػػػػػػػغي

ػػػػػػػي حوتو اػػػػػػػمػػػػػػب  لشترتو ػػػػ  لتقبرا داىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٕ()تعالىولبست السواد والصوؼ وما زالت تبكيو وترثيو حتى ماتت رحميا ا 

،   َّ ال تتتتتت ا  ال تتتتتتتمن  التتتتتتت    علتتتتتتت   ن   تتتتتت  الستتتتتتت ا   ال تتتتتت اب شتتتتتتت   مشتتتتتت داة   ا  تتتتتتت ة ستتتتتتت د  ة       
ال تتتتت ا  الم تتتتتم   ت صتتتت ا  تتتت   الشتتتتت    تتتتزء  متتتتت  الن تتتتت    ستتتت    تتتتت  تنتتتتت م  الستتتت د ،  متتتتت   ستتتتت م

(  تتتتتتت  ت ز تتتتتتز الستتتتتتت د  ت ل تتتتتتتد    تتتتتتت   متتتتتتع الشتتتتتتت   نصتتتتتتت ة متم ستتتتتتت  ة ا  م تتتتتتت   )  تتتتتت     لتتتتتتتت    لتتتتتتتت 
وكػػػػػاف الفػػػػػرزدؽ كثيػػػػػر التعظػػػػػيـ لقبػػػػػر أبيػػػػػو ، فمػػػػػا " الخبتتتت  ااتتتتتت  :       تتف تتتتت  ،  م لتتتتت  تتتتأل زا

سػػػػتجار بػػػػو إل نيػػػػَض معػػػػو وسػػػػاعده عمػػػػى بمػػػػوغ غرضػػػػو ، فمػػػػف ذلػػػػؾ ماحكػػػػاه اجػػػػاءه أحػػػػد و 
لػػػى تمػػػيـ بػػػف زيػػػد القينػػػي بػػػالد  المبػػػرد فػػػي كتػػػاب الكامػػػؿ أفَّ الحجػػػاج بػػػف يوسػػػؼ الثقفػػػي لّمػػػا وَّ

يخػػػرج مػػػف أىميػػػا مػػػف شػػػاء ، فجػػػاءْت عجػػػوز إلػػػى الفػػػرزدؽ فقالػػػْت  السػػػند َدَخػػػَؿ البصػػػرة فجعػػػؿ
: إنػػػػي اسػػػػتجرْت بقبػػػػػر أبيػػػػؾ ، وأتػػػػْت بحصػػػػػيات ، فقػػػػاَؿ : مػػػػا شػػػػػأنؾ ؟ قالػػػػْت : إفَّ تمػػػػيـ ابػػػػػف 

يػػػػره ، فقػػػػاَؿ ليػػػػا : ومػػػػا إسػػػػـ زيػػػػد خػػػػرَج بػػػػابف لػػػػي معػػػػو ، ول قػػػػرة لعينػػػػي ول كاسػػػػب عمػػػػيَّ غ
                         : ٖ()ض مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػخص، فكتػػػػػػػػػػػَب إلػػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػػػسإبنػػػػػػػػػػػؾ؟ فقالػػػػػػػػػػػْت : خنػػػػػػػػػػػي

 ]الطويؿ                                                                             [
 جوابيا عميَّ    يعيا فال    بظيرٍ  حاجتي  تكونفَّ  ل    زيدٍ  بف تميـ
 شرابيا   يسوغ     ما  إـ لَعبرةِ  منة فيو واحتسب خنسياً  لي وىب
 ُترابيا عمييا    الساقي وبالحفرة بغالٍب    تميـ يا    فعاذتْ   أتتني

                                                                 

 162: ااصب  ن  الف ج  ب  ااا ن  لص  ب  د د مخت ت الش اع  اام ء:    نظ  ، المت          لم ب ب  ااب  تت  1
 356/ 1ت     لت ااع    :  2
،  1، ش      بت  عل    ع   ، دا  ال تب ال لم   ، ب   ت لبن   ، ت ت ااب  ت للف زد  ،   نظ  ، د  ا  الف زد  3

1998  :81 
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 شيابيا شبَّ  الحربُ ا م إذا وليثٌ  ماجدٌ     أنؾ     القواـ عمـ وقد
أـ حبػػػػػيش ثػػػػػـ قػػػػػاَؿ :  فممػػػػا وردَّ الكتػػػػػاب عمػػػػػى تمػػػػػيـ تشػػػػػكؾ فػػػػػي السػػػػـ فمػػػػػـ يعػػػػػرؼ أخنػػػػػيس
َف خنػػػػيس وحبػػػػيش ، انظػػػػروا مػػػػف لػػػػو مثػػػػؿ ىػػػػذا السػػػػـ فػػػػي عسػػػػكرنا ، فأصػػػػيب سػػػػتة مػػػػا بػػػػي

 .ٔ(")فوجو بيـ إليو
عتتتتتت دة  نت   تتتتتتت  متتتتتت  ختتتتتت   ال تتتتتتتدث   تتتتتتتلع الشتتتتتت    تتتتتت  هتتتتتتت ا الخبتتتتتت  بم متتتتتت       تلتتتتتتتت  ال ا  تتتتتت   ا 

 نصتتتتتب التتتتت     التتتتت    ستتتتتد  الفتتتتت زد  بآب تتتتت ت شتتتتت      تتتتت ءت متممتتتتت  للن تتتتت    ل تتتتتدث التتتتت    تتتتت   
ب تتتتت ت التتتتتت   تتتتتت ءت ألابن تتتتت   ستتتتتد  الفتتتتت زد  ب تتتتت   ا تتتتتد ل تتتتت  علتتتتت  تلتتتتتب المتتتتت  ة متتتتت  الفتتتتت زد         

 تتتتتتتداخ  الن تتتتتت   متتتتتع الشتتتتتت    م ستتتتتتداة ل متتتتت  نصتتتتتت   ا  م تتتتتت   تتتتتت  منستتتتت م  متتتتتتع ال تتتتتتدث التتتتت     
 . ا زا   

بػػػػف قتيبػػػػة فػػػػي كتػػػػاب )طبقػػػػات الشػػػػعراء ( : قػػػػاؿ أبػػػػو ضػػػػرار اوقػػػػاؿ آلتتتت  : " ا م لتتت  الخبتتتت      
ذا معيػػػػا بنػػػػوف ليػػػػا ، فقمػػػت : اكانػػػػت تنشػػػػدؾ شػػػػيئًا ممػػػػا قػػػػاؿ فييػػػػا ذو  الغنػػػوي : رأيػػػػُت ميػػػػة واا

 تعػػػػالى عر ذي الرمػػػة ول تػػػػراه ، فجعمػػػت الرمػػػة ؟ قػػػاؿ : نعػػػػـ ، ومكثػػػْت ميػػػػة زمانػػػًا تسػػػمعُ شػػػػ
عمييػػػػػا أْف تنحػػػػػر َبَدنػػػػػة يػػػػػوـ تػػػػػراه ، فممػػػػػا رأتػػػػػو رأْت رجػػػػػاًل دميمػػػػػًا أسػػػػػود ، وكانػػػػػت مػػػػػف أىػػػػػؿ 

                                                           : ٕ()، وابؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ، فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ذو الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هتاقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت : واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَأالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ، ف
 ]الطويؿ                                                                           [

 بادياً  كاف لو العارُ  الثياِب  وتحتَ  مالحةٍ  مف ِمسحة َمي   وجو عمى
فْ  طعمو    يخُبثُ   الماء أفَّ  َترَ  ألـ  صافياً  أبيَض  الماءِ  لوفُ  كاف واا

 ٖ()بمٍي ولـ  أممؾ  ضالؿ   فؤاديًا  فانقضى ل َّ  الذي الشعر فواَضيعةَ 
   تتتتتت  عمتتتتتت  الشتتتتتت   علتتتتت    متتتتتت   الستتتتتت د  ب تتتتتتد     تتتتتت  الخبتتتتت  نل تتتتتظ المشتتتتتت د   ال  ا  تتتتتت         

نبتتتتتت   ل تتتتتت     ال متتتتتت  ب تتتتتت   ااب تتتتتت ت التتتتتتتت  ال متتتتتت   ه ل تتتتتت  متتتتتت  شتتتتتت هدت متتتتتت  منظتتتتتت  ،   ت م تتتتتت   ا ا
متتتتتتد  تآلمتتتتتت  لمتتتتتت  ستتتتتتمع من تتتتتت    ستتتتتتف  علتتتتتت  شتتتتتت    التتتتتت     لتتتتتت     تتتتتت  ،   ل   تتتتتت  بتتتتتت   الخبتتتتتتت  تبتتتتتت   

                                                                 

 88/ 6ت     ت ااع    :  1
 292: 1995دا  ال تب ال لم   ، ب   ت لبن   ، ، تس :   مد  س  بسج ، ت   نظ  : د  ا     ال م   2
 4/12ت     ت ااع    : 3
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 التتتتتن  الشتتتتت    ت  تتتتتس لنتتتتت  المشتتتتت د ال تتتتت ا   التتتتت    صتتتتتبس بم  بتتتتت  الخبتتتتت  ل متتتتت   ا تتتتتدة  بتتتتتت ت 
متتتتتتت  تتتتتتتتتد  متتتتتت  عتبتتتتتتت  ن   تتتتتتت  نظمتتتتتتت ال   تتتتتتت  بتتتتتتت   الشتتتتتتت   الشتتتتتت   م متتتتتتت  للستتتتتتت د  م  تتتتتتداة إلنتتتتتتتت ج 

 . (1) الن  

ــــة الث ـ 2 ــــة :الىظيف ــــة بني ــــة املعر ي ااشتتتت    لتت  تتتت    مهتتتت      ت ستتتت : الىظيف  
الشتتتتتتتتتت   لت  تتتتتتتتتت د م تتتتتتتتتتم ن  ،   بتتتتتتتتت    ل تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت    تفتتتتتتتتتت  الخبتتتتتتتتتت  بم تتتتتتتتتتت ا  الن تتتتتتتتتت   م    االم تتتتتتتتت

حكػػػػى أبػػػػو الخطػػػػاب الخبتتتت   آلتتتتت  : "   متتتت   تتت (2)    ستتتتد  علتتتت  الم نتتتت  متتتت  ختتت   هتتتت   ال ظ فتتتت 
العبػػػػاس النػػػػامي قػػػػاؿ : فوجدتػػػػو دخػػػػؿ عمػػػػى أبػػػػي  ف عػػػػوف الحريػػػػري النحػػػػوي الشػػػػاعر أنػػػػوإبػػػػ

سػػػيدي فػػػي رأسػػػؾ  بياضػػػًا وفيػػػو شػػػعرة واحػػػدة سػػػوداء ، فقمػػػت لػػػو : يػػػا جالسػػػًا وراسػػػو كالثغامػػػة
فييػػػػا شػػػعر ، فقمػػػػت :  ه بقيػػػػة شػػػبابي وأنػػػا أفػػػػرح بيػػػا ولػػػيْ شػػػعرة سػػػوداء ، فقػػػػاؿ : نعػػػـ ، فيػػػذ

 ]المنسرح[أنشدنيو ، فأنشدني : 
    

 رؤيتيا العيوفُ  تيوى سوداء َبِقيتْ  شعرةً  الرأس في رأيت
 ُغرَبَتيا   رحمِت   ألَّ    با تروعيا   إذ  لمبيض فقمتُ 
 ٖ()تكوف فيو البيضاء َضرتيا وطفٍ  في السوداء لبثُ  فُقؿ

فكيػػػػؼ حػػػاؿ سػػػػوداء بػػػػيف ألػػػػؼ  خطػػػػاب بيضػػػػاء واحػػػػدة تػػػروع ألػػػػؼ سػػػػوداء،يػػػػا أبػػػا ال ثػػػـ قػػػػاؿ:
 ٗ()"؟بيضاء
إلنستتتتتتتتت    ال  تتتتتتتتت ة تتتتتتتتتتد  م   تتتتتتتت  ب   تألن تتتتتتتتتمتتتتتتتتت  ال ظتتتتتتتتت    الم متتتتتتتت  ال ظ فتتتتتتتتت  الم    تتتتتتتت   ت  تتتتتتتتد       

،  (5)آت  شتتتتتت هداة      تتتتتت      صتتتتتت  لشخصتتتتتت  ت     تتتتتتدثت ستتتتتت    تتتتتت  بنتتتتتت ء م   تتتتتت   تتتتتت   التتتتتت     
 ع تتتتتد  متتتتت  ختتتتت   ب تتتتت   ال تتتتتدث التتتتت     للخبتتتتت  ،   شتتتتت   تتتتتتد   تتتتتس الشتتتتت   م تتتتتم   الخبتتتتت  

                                                                 

 83  عل   ااخب      الس د ال  ب  التد   :  –ت   نظ  : ب ا  التز     1
 82-81د اس     ع    ااخب   إلب   ت ب  )  س ل  م  ست   ( :  –ت   نظ  :  ل  ت بن ء الخب     الس د ال  ب  التد    2
، تس : صب س  د   ، متب   دا  البص   ، ب داد ،  ااب  ت للش ع    مد ب  م مد الن م  ،   نظ  : ش   الن م  ت  3

1971 :43  
  1/126ت     ت  اع    :  4
 91ت   نظ  : الب ا   الس د  السلت     اامت    الم انس  :  5
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ب تتتتت ت ،   ألالشتتتت   متتتتتد  اعتتتتتزاز  بتتتتت  ال بتتتتت   النتتتت م  ب تتتتت   الشتتتت  ة الستتتتت داء ألن تتتتت  تتتتت     بشتتتتتب ب  
الن تتتتتتتت   ت ز تتتتتتتتزاة  ت  تتتتتتتت داة لمتتتتتتتت    د   تتتتتتتت  متتتتتتتت  المشتتتتتتتت ع  الداخل تتتتتتتتت    عتتتتتتتت دت  الم تتتتتتتتم   الشتتتتتتتت     

وذكػػػػػر الخطيػػػػػب فػػػػػي ) تػػػػػاريد بغػػػػػداد ( : " الخبتتتتت  اآلتتتتت  م لتتتت  ،  للشخصتتتت   ال   ستتتتت   تتتت  الخبتتتتت 
 ىػػػؿِ أأفَّ إبػػػف الزيػػػات المػػػذكور كػػػاف يعشػػػؽ جاريػػػة مػػػف جػػػواري القيػػػاف ، فبيعػػػت مػػػف رجػػػؿ مػػػف 

، ثػػػػػـ إنػػػػػو أنشػػػػػا ُغشػػػػػي عميػػػػػو ىؿ عقػػػػػؿ إبػػػػػف الزيػػػػػات حتػػػػػى، فاخرجيػػػػػا ، قػػػػػاؿ : فػػػػػذخراسػػػػاف 
                                                        ]البسيط[                                                            :ٔ()يقوؿ

 السدؼِ   في لمنجـ   رعيتو وطوؿ الدِنؼِ  العاشؽ ليؿ ساعات طوؿ يا
 األلؼ   دقة   منو الجسـ  كأنما ُحَرؽ اخي  مف  ثيابي تواري ماذا
 ألسؼ مف  لقى الذي  لطوؿ إل كمد  مف   يعقوب   اسفا يا قاؿ ما
 ٕ()فميستدؿ عمى   الزيات    وليقؼ دنفاً    اليوى  َميت يرى أفْ  سره َمفْ 

نت  تتتتتت   بتتتتتت  الز تتتتتت تاشتتتتتت    تتتتت    تتتتتت اء   ت  تتتتتت د  ،  تتتتتت  َّ ال  ستتتتتت   تتتتتت  هتتتتتت ا الخبتتتتتت    تتتتتت   نل تتتتتظ     
   بتتتتتت  ل تتتتتت   ال    تتتتتت    امتتتتتت  عل تتتتتت    تتتتتت     تتتتتتت    تتتتتت      تتتتتت  شتتتتتت  اة ،   تتتتتت ءت هتتتتتت   ااب تتتتتت ت م ملتتتتتتت

التتتتتتت    تتتتتتتت ء  الشتتتتتتت   ستتتتتتت ت ستتتتتتتت د    علتتتتتتت  م تتتتتتتم   الخبتتتتتتت  ب  ا   لم تتتتتتت   الستتتتتتت د  م  تتتتتتتدةة لتتتتتتت  ، 
وأخبرنػػػػي بعػػػػض الفاضػػػػؿ بمدينػػػػة أربػػػػؿ فػػػػي سػػػػنة خمػػػػس " :آلتتتتت ام متتت ة للستتتت د ، م لتتتت  الخبتتتت  

فػػػي سػػػنة عشػػػػريف وسػػػتمائة بالمدرسػػػة النظاميػػػػة  قػػػػاَؿ : كنػػػت فػػػي بغػػػػدادف وسػػػتمائة ، وعشػػػري
لدب ، إذ جػػػػػاء شػػػػػيد اأبػػػػػي الػػػػػدر ونحػػػػػف نتػػػػػذاكر ، فقعػػػػػدُت يومػػػػػًا عمػػػػػى بابيػػػػػا إلػػػػػى جانػػػػػب 
: أتعػػػػرؼ أبػػػػو الػػػدرفجمػػػَس قريبػػػًا منػػػػا ، فقػػػاَؿ لػػػي ضػػػعيؼ القػػػوى والحػػػػاؿ يتوكػػػأ عمػػػى عصػػػػا ، 

              بػػػػػػػيص ، الػػػػػػػذي يقػػػػػػػوؿ فيػػػػػػػو : الحػػػػػػػيصمػػػػػػػف ىػػػػػػػذا ؟ فقمػػػػػػػُت : ل ، فقػػػػػػػاَؿ : ىػػػػػػػذا مممػػػػػػػوؾ 
 ]الوافر                                                                              [

 حبا قطُّ   عندي  تزداد فمف تقبى أو تقمص أو تشربْش 
 ٖ()فإف ترِد الزيادة ىاِت قمبا َقمبي كؿَّ   حبؾ بعُض   تممؾ

                                                                 

 295: 1991: د  م   س  د ، الم مع ال ت    ، اب  ظب  ، ، تس ت   نظ  : د  ا  ال ز   م مد ب  عبد المل  الز  ت  1
 96/ 5ت     ت ااع    :  2
ت الب ت    نسب   للش ع  ش  ب الد    ب  الف ا   س  د ب  م مد الم     ب)ال    ب  (،  ل    د الب  ث ه     3

 الب ت      د  ان  الم    م         زاء .
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، وأفكػػػر فيمػػػا كػػػاف عميػػػو ، ومػػػا  ؿ حالػػػو إليػػػو ، ولقػػػد طمبػػػت أنػػػا قػػػاؿ : فجعمػػػت أنظػػػر إليػػػو    
 تتتت  هتتتت ا الخبتتتتت   ٔ()"ىػػػػذيف البيتػػػػػيف فػػػػي ديػػػػػواف الحػػػػيص بػػػػػيص فمػػػػـ أجػػػػػدىما فيػػػػو ، وا أعمػػػػػـ

ب تتتتتتت ت   ل تتتتتتتت   ت  الشتتتتتتت   علتتتتتتت  مملتتتتتتتت   ال تتتتتتت   بتتتتتتتت   متتتتتتت  ختتتتتتت     تتتتتتتت   ستتتتتتتتد  التتتتتتت ا   ب ستتتتتتتتا
اب تتتتت ت علتتتتت  ت  تتتتت س الخبتتتتت   ت  تتتتت د   تتتتت ل  اال تتتت   بتتتتت    تتتتت  ممل  تتتتت   بتتتتت ل  عملتتتتتت هتتتتت   

 اب  ت ب    الشخص     ل  م   ظ    الش   الم      .اع  ت ه   

  م  تت       ستت م  الشتت   إل  تت ح : الىظيفــة املريعيــة الىظيفــة الثبلثــة : ػػػ  ٖ
وقػػػػػػاؿ أبػػػػػو العينػػػػػػاء : مػػػػػا رأيػػػػػػُت أفصػػػػػػَب  متتتتتت   تتتتت  الخبتتتتت   آلتتتتتت  "  (2)"لم    تتتتت  شتتتتت    ستتتتتتن داة ا

لسػػػػانًا ول أصػػػػوَب رأيػػػػًا ول أحضػػػػر حجػػػػة مػػػػف ابػػػػف ابػػػػي دؤاد   قػػػػاَؿ لػػػػو الواثػػػػؽ : ُرِفَعػػػػْت فيػػػػؾ 
ذب َكػػػػبمنزلتػػػي مػػػف أميػػػػر المػػػؤمنيف فيُ  رقعػػػة فييػػػا كيػػػػت وكيػػػت ، فقػػػاَؿ لػػػػيَس بعجيػػػب أْف ُأحسػػػػد

  قػػػاَؿ : وزعمػػػوا أنػػػؾ وّليػػػت القضػػػاء رجػػػاًل أعمػػػى ، قػػػاَؿ : بمغنػػػي أنػػػو إنمػػػا عمػػػي عمػػػػى  عمػػػيَّ 
فحفظػػػػت ذلػػػػؾ لػػػػو وأمرتػػػػو أْف يسػػػػتخمَؼ   قػػػػاَؿ : وفييػػػػا بكائػػػػو عمػػػػى أميػػػػر المػػػػؤمنيف المعتصػػػػـ 

 أنػػػػَؾ أعطيػػػػت شػػػػاعرًا ألػػػػؼ دينػػػػار ، قػػػػاؿ : كػػػػاف دوف ذلػػػػؾ ، وقػػػػد أثػػػػاب رسػػػػوؿ ا صػػػػمى ا
قطعػػػوا لسػػػانو عنػػػي ، وىػػػذا شػػػاعر طػػػائي مصػػػيب محسػػػف لػػػو ا خػػػر :  عميػػػو وسػػػمـَ كعبػػػًا وقػػػاؿَ 

                                                 ]الكامؿ[                                           لـ أدع لو إل قولو فيؾ لممعتصـ : 
 قرار ودارُ  لوحشتيا سكفٌ  إنو الخالفة بياروف فاشدد
 ٖ()ما كنت تتركو بغير سوار معصـٌ  ذلؾ بأف عممت ولقد

 . ٗ()" مسمائة دينارفقاَؿ الواثؽ : قد وصمتو بخ
ستت    ب  د اد التخل  م  الت   الم      ل   ب ل      ل  ب ت   م  ا   ه ا الخب        

الش   لش ع   ت      ل      مدح الم تص  ،  س       الب ت        ة      ب  د اد ال   
ال ظ ف  الم         بن ء ه ا الخب    دت   اس مت ب ل   م  خ ل م  ستت         ب   م  ف  ا

                                                                 

 125- 124/ 6ت      ت ااع    :  1
 82د اس      ت ب ع    ااخب   )  س ل  م  ست   ( :  -ت   نظ  :  ل  ت بن ء الخب     الس د   2
 146: ،  دم     ع     س  :  ا   ااسم  ، دا  ال ت ب ال  ب  ، ب   ت ت   نظ  ش ح د  ا   ب  تم    3
 398 - 397/  1ت     ت ااع    :  4
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وحكى أبو : "  البخت  ال     ء    ت  م   ب  آلت  ا م ل  الخب   ل  خت م  بص  ة تب     ، 
ر ، الفرج الصبياني في كتاب الغاني في ترجمة أبي ُدلؼ العجمي   قاؿ : أخبرني أحمد بف عما

أبي البختري وىب بف وىب القاضي فتى مف ولد قاؿ : كنا عند أبي العباس المبرد يومًا وعنده 
أمرد حسف الوجو ، وفتى مف ولد أبي ُدلؼ الِعجمي شبيو بو في الجماؿ ، فقاؿ المبرد لبف أبي 

ؿ : البختري : أعرؼ لجدؾ قصة طريفة مف الكـر حسنة لـ ُيسَبؽ الييا ، فقاؿ : وما ىي ؟ قا
اؿ  ير الذي كانوا يشربوف منو  فقُدعي رجؿ مف اىؿ األدب إلى بعض المواضع فسقوه نبيذًا غ

 ]المتقارب[                                                                      فييـ :
 ُمقترِ   عمى   مثر   كيثار واحد   مجمس في   نبيذاف
 المسكرِ   في قياسؾ  لزمت الطعاـ  في ذا فعمؾ كاف فمو
 البختري أبي صنيع صنعت الكراـ  شأو  تطمب كنت ولو
 ٔ()فاغنى  المقؿَّ  عف  المكثرِ  البالد   في   إخوانو   َتَتبعَ 

دينار ، قاؿ ابف عمار : فقمت لو : قد فعؿ  فبعث اليو بثمثمائةفبمغت األبيات أبا البختري       
جدُّ ىذا الفتى في مثؿ ىذا المعنى ما ىو أحسف مف ىذا ، قاؿ : وما فعؿ ؟ قمت : بمغو أفَّ رجاًل 

 ]البسيط[     افتقر بعد ثروة ، فقالت امراتو : افترض في الجند ، فقاؿ : 
 قؼِ  الدارعيف وقوؿ  السالح َحْمؿ شططاً   كمفتني   فقد عني إليؾ
 الّتمؼِ  إلى  مشتاقاً   وُأصبب أُمسي َرجالً   ِخمتني  المنايا رجاؿ أمف

 الكتؼِ   بارز  إلييا  أمشي  فكيؼ فأكرىيا غيري إلى المنايا تمشي
 ٕ()"أو قمبي    في   جنبي  أبي  ُدلؼ   خمقي مف القرف نزاؿ أف حسبِت 

إمراتػػػػؾ أْف يكػػػػوف رزقػػػػؾ ؟ قػػػػاؿ : مائػػػػة دينػػػػار ، فاحضػػػػره أبػػػػو ُدلػػػػؼ ثػػػػـ قػػػػاؿ : كػػػػـ أّممػػػػت      
قػػػاؿ : وكػػػـ أممػػػت أْف تعػػػيش ؟ قػػػاؿ : عشػػػريف سػػػنة ، قػػػاؿ : فػػػذلؾ عمػػػى مػػػا أممػػػت أمراتػػػؾ فػػػي 

                                                                 

 ت ل   ت ص  الب  ث لت    ه   ااب  ت  1
 ت ل   ت ص  الب  ث لت    ه   ااب  ت. 2
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مالنػػػػػا مػػػػػف سػػػػػمطاف ، وأمػػػػػر بإعطػػػػػاءه إيػػػػػاه ، قػػػػػاؿ : فرأيػػػػػت َوْجػػػػػو ابػػػػػف أبػػػػػي ُدلػػػػػؼ يتيمػػػػػؿ ، 
   ٔ()وانكسر ابُف أبي البختري انكسارًا شديدًا "

       
ب ن متتتتت  الخبتتتتت  م  نتتتتت  الخبتتتتت  علتتتتت  المزا  تتتتت  بتتتتت  َّ الن تتتتت   الشتتتتت    متتتتتنس هتتتتت ا التتتتتتداخ   نتتتت َّ ب         

 بتتتتت  ز     تتتتت   للشتتتت   د      ستتتت   الختتتتتت ب المبنتتتت  علتتتتت  م    تتتت  شتتتتت      تتتت  تنتتتتت م  الخبتتتت   ن تتتت   
 ب تتتتتتتد      تتتتتتت  المبتتتتتتت د  ستتتتتتت   الشتتتتتت    تتتتتتت  بنتتتتتتت ء هتتتتتتت ا الخبتتتتتت   تتتتتتتتت   ال تتتتتتتدث   تتتتتت      تتتتتت   لتتتتتتت  ، 

  ختتتتتت     تتتتتتت  خبتتتتتت   لتتتتتتت  ال  تتتتتتت  التتتتتت    تتتتتتت   شتتتتتت  ا     متتتتتتت   بتتتتتتت  خصتتتتتت    تتتتتتتد  بتتتتتت  البختتتتتتتت   متتتتتتت
،  ا   َّ  بتتتتتتتت  عمتتتتتتت    نبتتتتتتت   بتتتتتتتت    ب تتتتتتتد بلتتتتتتت ل  ب  تتتتتتتتت  الشتتتتتتت     مستتتتتتتم    ب ل م  تتتتتتت  د نتتتتتتتت   البختتتتتتتت  

تتتتتد  بآب تتتتت ت  متتتتت  الشتتتتت   ل  تتتتت    تتتتتد   تتتتتتت  ب تتتتتد  تتتتت  ة   تتتتتد ب تتتتتث ال تتتتت   بتتتتتت   م  تتتتت  ابتتتتت  د لتتتتت   ع َّ
ا   تتتتتتتتزء   الشتتتتتتت     م اتتتتتتتت  تآمتتتتتتت  ،  تتتتتتتنل ظ متتتتتتتت  ختتتتتتت   الخبتتتتتتت    َّ ا علتتتتتتت  متتتتتتت    نتتتتتتتتتد لتتتتتتت      متتتتتتت  

 م لتتتتت     ستتتتت    تتتت  ت  تتتتت س م  تتتتت  الشخصتتتتت  ت  تتتتت  الخبتتتتت   ت تتتتز  متتتتت  التشتتتتت    الستتتتت د  للخبتتتتت ،
 كػػػاف أحمػػػد بػػػف المػػػدبر إذا مدحػػػو شػػػاعر ُحكػػػي عػػػف يمػػػوت بػػػف المػػػزرع قػػػاؿ :آلتتتت  : "االخبتت  

 يفػػػارقوه أو يصػػػمي مائػػػة ركعػػػو ولػػػـ يػػػرض شػػػعره أمػػػر غممانػػػو أْف يمضػػػوا بػػػو إلػػػى المسػػػجد فػػػال
ألفػػػػػػراد المجيػػػػػػدوف فأتػػػػػػاه أبػػػػػػو عبػػػػػػد ا ا، فكػػػػػػاف ىػػػػػػذا دأبػػػػػػو   قػػػػػػاؿ : فتحامػػػػػػاه الشػػػػػػعراء إل 

 و فػػػػػي النشػػػػػيد فقػػػػػاؿ لػػػػػو :ـ المصػػػػػري المعػػػػػروؼ بالجمػػػػػؿ فاسػػػػػتأذنالحسػػػػػيف بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػال
          ]الوافر[

 الولةُ     تنتجع  بالمدح  كما مديحاً  حسفٍ  أبي في أردنا
 والفرات    دجمة  كفيو   ومف ُطرّاً    الثقميف   أكـر فقمنا
 الصالة      عمييف    جوايزه لكف المدحات يقبؿ فقالوا
 الزكاة    الشأف   إنما صالتي عيالي يغني وما ليـ فقمت

 ٕ()فتصبب لي الصالة ىي الِصالت منو الصاد بكسر فيأمرني

                                                                 

 39 - 38/  6ت     ت ااع    :  1
 1131/  1ت ااب  ت للش ع  ال س   ب  عبد الس   المص   الم     ب ل م  ،   نظ  : م    اادب ء :  2
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المػػػػدبر وقػػػاؿ : مػػػػف أيػػػػف أخػػػػذت ىػػػذا ومػػػػف أيػػػػف وقػػػػع لػػػؾ ؟ فقػػػػاؿ : أخػػػػذت مػػػػف  فضػػػحؾ إبػػػػف
 قوؿ أبي تماـ :

ـُ فإْف كسرت عيافةً  ُىفَّ الَحما
()ٔ 

 . ٕ()فأعجبو صدقُُو ووصمو"قاؿ : 

 د   لتتتتتت   عتتتتتتت دة الت  بتتتتتت  الن   تتتتتت  متتتتتت  ختتتتتتت      الشتتتتتت    تتتتتت  بنتتتتتتت ء الخبتتتتتت   تن م تتتتتت   استتتتتت          
الت تتتت   بتتتتتد   التتتتت ا   الشتتتتت    ب تتتتتد     ستتتتت دَّ ال ستتتتت   بتتتتت  عبتتتتتد الستتتتت    ا تتتتتع ال تتتتت   شتتتتت  اة ،  عمتتتتت   

  َّ الصتتتتتتل   ب تتتتتت ، (3)التشتتتتتت    الشتتتتتت    علتتتتتت  تنظتتتتتت   ال   تتتتتت  بتتتتتت   الشتتتتتت    الن تتتتتت  ب تتتتتتد عتبتتتتتت  ن   تتتتتت 
   تتتتتت  شتتتتت      هتتتتتت  ب تتتتتتت ستتتتتتن داة  لتتتتتت  م  االتتتتتن  الن تتتتتت   شتتتتتت  اة    تتتتتتز علتتتتت   عتتتتتت دة  نتتتتتتت ج ب ن متتتتت  

   المدب    ع ب  صد       ل  .ابعت ا   ب ل    نع ا ب  تم   ،   

      تتت   الشتت   بتتد   المتنبتتئ ب لمستتتتب  : التنبؤيــةلىظيفــة ا :الرابعــةالىظيفــة ػ  ٗ
دجمػػػػة قػػػػاَؿ أبػػػػو الحسػػػػيف أحمػػػػد العمػػػػوي : بينػػػػا أنػػػػا فػػػػي داري عمػػػػى " آلتتتتت  ا متتت   تتتت  الخبتتت   (4)

 :   ٘()بمشرعة القصب في ليمة ذاِت غيـٍ ورعٍد وبرٍؽ ، سمعُت صوت ىاتؼ يقوؿ
 الطمبْ  في نفسؾ ُمراد ف الحسي أبا بَمْغتَ  لَّما

 النوب  عف واحتتجتَ  لي الميا حدِث  مف وأمنتَ 
 الذىب  بيت مف  وُأخذتَ  الردى  يدُ  إليؾ مّدتْ 

 .   ٙ()الميمةقاَؿ: فإذا بمعز الدولة قد توفي في تمؾ 
  َّ ال ظ فتتتت  التنب  تتتتت   ا تتتتت    تتتتت  هتتتتت ا الخبتتتتت  متتتت  ختتتتت   الشتتتتت   التتتتت   ستتتتتم   ال لتتتتت   متتتتت        

بمتتتتتتت ت الخل فتتتتتتت  م تتتتتتتز  ئ ختتتتتتت  الشتتتتتتت   د   المتنبتتتتتتت   د لتتتتتتت   هتتتتتت ت    هتتتتتتت  بمشتتتتتتت ع  التصتتتتتتتب علتتتتتتت 

                                                                 

م    1  73،   نظ  : ش ح د  ا   ب  تم   للتب  ز  : ت صد  الب ت ألب  تم   ،  ع ز  :         ن     
 21 - 19/  2ت     ت األع    :  2
 141-139د اس     اان ا   البن ء )  س ل  م  ست  (:  –ت   نظ  : الم    ت الس د      الت   ة ال مد ن    3
 84إلب   ت ب  )  س ل  م  ست  (:د اس     ع    ااخب    –ت   نظ  :  ل  ت بن ء الخب     الس د ال  ب  التد   4
 ت ب د ت   ب ث ل   ت ص  الب  ث لت    ه   ااب  ت. 5
 176/ 1ت      ت األع    :  6
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قػػػػاؿ محمػػػػد بػػػػف  م لتتت  الخبتتتت   آلتتتت  : " ت تتتت     تتت ة م تتتز الد لتتتت  ،   ة استشتتت ا   اة  تتتدد م عتتتتد  الد لتتت  
 جبتو ، فقاؿ : أمحمد ، ف يُت في المناـ كأفَّ قائاًل يقوؿ : ياأالمعافري : ر 

 ٔ()َليَت البالد بأىميا َتَتَصدَّعُ  ِفراقيـ عند يقاؿُ  الذيف َذَىبَ 
، فمػػػػات فػػػػي مرضػػػػػو قػػػػاؿ : وكػػػػافَّ أشػػػػيب مريضػػػػًا ، فقمػػػػت : مػػػػا أخػػػػوفني أْف يمػػػػوت أشػػػػيب 

عتتتتت  ت  تتتتت  ،   َّ ل تتتت ا الب تتتتتت الشتتتتت    د  اة  ب تتتتت اة  تتتتت  بنتتتت ء الخبتتتتت  ،   لتتتتت   ٕ()"ذلػػػػػؾ ، وا أعمػػػػػـ
 تتتتتتدد الشتتتتتتت       شتتتتتت ب ( ،  الن   تتتتتت  بمتتتتتت ت )ستتتتتتتب     شتتتتتتت  عتتتتتت  االنبتتتتتت ءة التتتتتتت  شتتتتتت لت ل ظتتتتتت  

 ستش ا   ة ل   ة ه   الشخص   .ام عداة 
فػػػػي  قػػػػاؿ أبػػػو عثمػػػاف التميمػػػػي قاضػػػي مػػػػرواف بػػػف محمػػػػد : رأيػػػتُ آلتتتت  : " ا  م لتتت  الخبتتت       

منػػػامي كػػػأف عاتكػػػة بنػػػت عبػػػد ا بػػػف يزيػػػد بػػػف معاويػػػة ناشػػػرة شػػػعرىا وىػػػي واقفػػػة عمػػػى مرقػػػى 
وص حػػػػألاسػػػمـ وىػػػي تنشػػػد بيتػػػيف مػػػف قصػػػيدة بػػػيف مراقػػػي منبػػػر رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو و 

 ]الكامؿ[                                                                 التي أوليا : 
ؿبيت    يا  ٖ()عاتكة  الذي اتعزَّ

 كنا   بو  زمنًا  نسّر   ونجذؿ أيف الشباب وعيشتنا    المّذ   الذي
 ٗ()حزنًا    يعّؿ بو  الفؤاد  وينيؿ ذىبْت   بشاشتو   وأصبب   ذكره

قػػػاؿ أبػػػو عثمػػػاف التيمػػػي : فمػػػػـ يكػػػف بػػػيف ذلػػػؾ وبػػػيف الحادثػػػػة عمػػػى بنػػػي أُميػػػة إل أقػػػؿ مػػػػف   
 . (5)شير

د  اة م  ز تتتتت ة  تتتتت  ت   تتتتتت   ختتتتت  الشتتتتت    نل تتتتتظ ال ظ فتتتتت  التنب  تتتتت  للشتتتتت    تتتتت  هتتتتت ا الخبتتتتت   تتتتتتد       
إلخبتتتتتت   ب لمستتتتتتتتب  ،   تتتتتت   للتشتتتتتت    الستتتتتت د  د    تتتتتت  بنتتتتتت ء الخبتتتتتت  التتتتتت    تتتتتت    د تتتتتت  التتتتتتت     ا

نشتتتتتت ده  ابتتتتت  ع متتتتتت   التالمنتتتتت   التتتتتت         متتتتت   تتتتتت  ع ت تتتتتت  بنتتتتتت عبتتتتتتد اهلل بتتتتت   ز تتتتتتد بتتتتت  م    تتتتتت   ا 

                                                                 

 ت ل   ت ص  الب  ث لم          ه ا الب ت ب د ت   ب ث . 1
 1/239ت     ت  اع     :  2
 . 152الف اد م    ،  نظ  ش   اا   : ت صد  الب ت للش ع  اا    اانص    ،  ع ز  :     ال د   ب   3
 155ت   نظ  : المصد  نفس  :  4
  152- 151/ 3ت     ت ااع    :  5
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    علتتتتتتت  ب ل  د تتتتتت  التتتتتتتت     تتتتتتتت      تتتتتت   الشتتتتتتت   لم متتتتتتت  التنبتتتتتتت    تتتتتتت   االب تتتتتتت   متتتتتتت   صتتتتتتت دة 
 . م   

ــة ػ  ٘ ــةالىظيف ــر  :  اخلبمس ــة الش شتت   لشتت ح خبت     ا  تت    متت       ت ت  ب ل: وظيف  
كمػػػػػػا فػػػػػػي " (1)ستتتتتتتخدا  ل تتتتتت  شتتتتتت     تتتتتتت    بتتتتتتتت ب  الخبتتتتتت  الشتتتتتت    متتتتتتع الخبتتتتتت  الن تتتتتت   اختتتتت   
آلتػػػػي : َحػػػػَدَث الصػػػولي عػػػػف محمػػػػد بػػػػف يحيػػػى قػػػػاؿ : حػػػػدثني يحيػػػى بػػػػف عمػػػػي قػػػػاؿ : االخبػػػر 

كػػػاف محمػػػد بػػػػف القاسػػػـ بػػػػف ميرويػػػو يقػػػدـ دعػػػػباًل عمػػػى أبػػػػي تمػػػاـ ، فقمػػػت لػػػػو : بػػػأي شػػػػيء 
ذا منيقدمتػػػو فمػػػـ يػػػأت بمقنػػػع ، فجعمػػػت أنشػػػده محاسػػػ ا فػػػإذا محاسػػػف أبػػػي تمػػػاـ أكثػػػر وأطػػػرز واا

 ]الخفيؼ[      عيوب دعبؿ أعظـ وأفحش ، فأقاـ عمى رأيو وتعصبو لدعبؿ فقمت :
 الُحكاـِ ٍر وما   فيؾ      لة    ػػػػػػالشع   في أتحكـ جعفرٍ  أبا يا

 رؼ صعب فكيؼ   نقد   الكالـ ػػإفَّ نقد الدينار إل عمى  الصي
 جساـألارواح    و ألاعار بيف    ػػتفرؽ في ألشقد رأيناؾ ليس 

 دث قْيٌف في وقت عرض الحساـ ػػإنما يعرؼ العتيؽ مف    المح
 ٕ()ليس ُخّؼ البعير  مثؿ   السناـ ل تقس دعباًل   إذف   بحبيٍب 

 تتتتتت  ستتتتتتت     األب تتتتتتت ت  تتتتتتد   دت د  اة  ب تتتتتت اة  تتتتتتت  الشتتتتتت ح  اا  تتتتتتت ح   د   َّ التشتتتتتت    الشتتتتتتت        
،  (3)الشتتتتتت    تتتتتتت  تآ  تتتتتتد الت تتتتتتت   تلع بتتتتتتت الم  د تتتتتت   تآ  تتتتتتتداة للتتتتتتد   التتتتتتت     تتتتتت التتتتتتد    عتتتتتت    متتتتتتت 

 ب تتتتتد الستتتتتت د التتتتت   دا  بتتتتتت  َّ الت ستتتتتت  بتتتتت  م    تتتتتت      تتتتتت  بتتتتت  علتتتتتت   تتتتتت   تتتتتتتد   الشتتتتتت ع  دعبتتتتتت  
الن  تتتتتد آلل تتتتت ت ال  تتتتتت   م تتتتت     النتتتتتتتد متتتتتتت   اة ب نتتتتتت ااب تتتتت ت الشتتتتتت      تتتتت    ، علتتتتت   بتتتتت  تمتتتتتت   

   متتتت   ا     ت تتتتتد ه  عنتتتتتد م متتتتد بتتتتت  الت ستتتتت  بتتتت  م    تتتتت    لتتتتت   بت تتتتد عتتتتت  الصتتتتت اب   ت ص تتتتتس   تتتتت  
  تتتتتتد شتتتتتت  ت ااب تتتتتت ت الشتتتتتت     م  تتتتتت     تتتتتت  بتتتتتتت  علتتتتتت  متتتتتت  بتتتتتت  م    تتتتتت    اة  متتتتتت  الشتتتتتتت ع    

قػػػػاؿ محمػػػػد بػػػػف يزيػػػػد النحػػػػوي : خػػػػرَج أبػػػػو تمػػػػاـ إلػػػػى خالػػػػد بػػػػف آلتتتتت  : "ا م لتتتت  الخبتتت  ،   ن تتت ة 
دحػػػػو فػػػامر لػػػػو بعشػػػػرة  لؼ درىػػػػـ ونفقػػػة لسػػػػفره وأمػػػػره أف ل يقػػػػيـ إْف يزيػػػد وىػػػػو بأرمينيػػػػة فامت

                                                                 

 84ب   ت ب  ) س ل  م  ست  (:اخب   ااد اس      ت ب ع    –  ب  التد   ل  ت بن ء الخب     الس د ال ت   نظ : 1
 2/21اع    : ات     ت  2
 92س د  السلت     اامت    الم انس  :ت   نظ  : الب ا   ال 3
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ه تحػػػت شػػػجرة د فػػػر يضػػػت عميػػػو أيػػػاـ فركػػػب يزيػػػد ليتصػػػكػػػاف عازمػػػا عمػػػى الخػػػروج ، فودعػػػو وم
، فقػػػػاؿ وقدامػػػػو زكػػػػرة فييػػػػا نبيػػػػذ وغػػػػالـ بيػػػػده طنبػػػػور فقػػػػاؿ : حبيػػػػب ؟ قػػػػاؿ : خادمػػػػؾ وعبػػػػُدؾ 

 ]المنسرح[                               : ٔ()ؿفعؿ بؾ الماؿ ؟ فقا لو : ما
 مف صمتؾأبقيت شيئًا لديَّ   عممني  جودؾ  السماح  فما
 كمقدرتؾ كأفَّ لي     قدرًة     ما مرَّ  شيُر حت سمحت بو
 في سنتؾالساعة ما تجتبيو  تنفؽ باليوـ   باليبات   وفي
 ٕ()"ىبتؾل أفَّ  ربيَّ  يمد   في  فمست  أدري مف أيف تنفؽ لو

ب نتتتتت  الخبتتتتت  علتتتتت   تتتتتدث    تتتتتت    هتتتتت  متتتتتدح  بتتتتت  تمتتتتت   لخ لتتتتتتد بتتتتت   ز تتتتتد  ا   امتتتتت  لتتتتت  ،  نل تتتتتتظ     
بصتتتتتت  ة  ل تتتتتت  صتتتتتت  ة ال تتتتتتدث التتتتتت   نتلتتتتتت  التتتتتتت ا    التتتتتت   صتتتتتت   ال تتتتتتدث تصتتتتتت   اة  ا   تتتتتت  ،   تتتتتتت  

الشتتتتتت   بتتتتتتد   ، ل تتتتتتت    د  ب تتتتتتد   تتتتتت   علتتتتتت  هتتتتتت   ال  تتتتتتآة د  خ لتتتتتد بتتتتتت   ز تتتتتتد  بتتتتتت  تمتتتتتت   ، ل نتتتتتت    تتتتتت
 ستتتتتبب ب تتتت ت م  فتتتتت  لخ لتتتتد بتتتتت   ز تتتتد األ  بتتتت    بتتتتت  تمتتتت   متتتتت  ختتتت   هتتتتت   الشتتتت ح  التفستتتت   للخبتتتتت  

  م     ال     ل  . نف    ألم ال  
عرابي أعمـ األوقاؿ ثعمب أيضًا : أجمع أصحابنا أنو لـ يكف بعد إبف ت  : "اآل م ل  الخب       

جمَس عنده قاؿ بف السكيت ، وكاف المتوكؿ قد ألزمو تأديب ولده المعتز با ، فمما ابالمغة مف 
مير أْف نبدأ فقاؿ المعتز : بالنصراؼ ، قاؿ يعقوب : فأقوـ ، قاؿ المعتز ألالو : بأي شيء يحب 

ـ فاستعجؿ فعثر بسراويمو فسق ط ، والتفت إلى يعقوب خجاًل وقد : فأنا أخُؼ نيوضًا منؾ ، وقا
 ]الطويؿ[                                                   : ٖ()وجُيو ، فأنشد يعقوب حمرّ إ

 يس ُيصاُب المرُء مف عثرة الرجؿِ ول ُيصاب  الفتى  مف  عثرة  بمسانو
 ميؿ  يػػػػػػػف تْبرأ  بالرجؿ  وعثرتو رأسو  ُتذىبُ  القوؿ   في  فعثرتو

                                                                 

، تس : خل   م م د ش     اخ    ، منش  ات دا  اا    ال د دة ت ااب  ت ألب  تم   الت    ،   نظ  ، خب    ب  تم    1
 159-158:  1981،  3، ب   ت لبن   ، ت

 24/ 2ت     ت ااع    : 2
    خب   الن  ة  الش  اء  ال لم ء ، تس :   دل  ت الب ت   اب  الس  ت ،   نظ  : ن   التب  المختص  م  المتتب   3

 353: زل      
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فممػػػػا كػػػػاف مػػػػف الغػػػػد دخػػػػَؿ يعقػػػػوب عمػػػػى المتوكػػػػؿ فػػػػأخبره بمػػػػا جػػػػرى ، فػػػػأمر لػػػػو بخمسػػػػيف    
 ٔ()"لؼ درىـ وقاؿ : قد بمغني البيتافأ

متتتتتتتت  ختتتتتتتت   ت  تتتتتتتت    لم  تتتتتتتت  ع تتتتتتتت ة  تتتتتتتت  الشتتتتتتتت ح  اا  تتتتتتت ح   تتتتتتتت ة التشتتتتتتت    الشتتتتتتتت      د      
ستتتتت عد الشتتتتت   بت   بتتتتت  متتتتتع الستتتتت د علتتتتت  ت تتتتت    بن تتتتت     الم تتتتتز  متتتتت   صتتتتت  م  تتتتت  متتتتت    تتتتت اج ، 

نمتتتتتتتت   تتتتتتت   هنتتتتتتتت   ، نل تتتتتتتظ   َّ  ظ فتتتتتتتت  الشتتتتتتت ح  لتتتتتتتت  ت تتتتتتتت   بنتل تتتتتتتت  لل تتتتتتتدث    عم تتتتتتتت   تمتتتتتتتت زج ،   ا 
 ال  ج ال     ع     الم تز .    ح  ش ح  ت ل   ل  س عد عل  ت   ز 

تتتتتتتتت ب  الت  بتتتتتتت  ب ن متتتتتتت  ، الشتتتتتتت    الن تتتتتتت   تتتتتتت    علتتتتتتت   ستتتتتتتنتج ممتتتتتتت  ستتتتتتتب    َّ التتتتتتتتداخ  بتتتتتتت  ن     
 تتتت  تنتتتت م   بنتتتت ء الستتتت د ،  لتتتتت    تتتت  الشتتتت   ع  تتتت    ا ت   تتتت  علتتتت  الن تتتت  بتتتتت   الشتتتت  استتتت     تتتتد 

 . م م ة ل 
اخبتتتتتتتتت   التتتتتتتتتت    دَّ    تتتتتتتتت  د   للتتتتتتتتتت    ال تتتتتتتتت     ال تتتتتتتتتد ث الشتتتتتتتتتت    ا( 4   تتتتتتتتتس ال تتتتتتتتتد     تتتتتتتتت  )  

  الش     عداده   النسب  الت  ش ل      من   : 
 

 لنسب ا  عداده  اخب  ا  

 % 4.6121 44 د   الت    ال    

 % 8.9198 85 د   الش  

اخبتتتتتتتتتتتتتتتتت   الخ ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  د  

 ال د ث  الش    

825 86.4779% 

 %111 954 الم م  

 
خبتتتتتتتت   الخ ل تتتتتتت  متتتتتتتت  د   التتتتتتتتت     الشتتتتتتتت    ال تتتتتتتتد ث  لم  تتتتتتتظ متتتتتتتت  ال تتتتتتتتد   الستتتتتتتت ب    َّ األا      

،  بتتتتت  ،   تتتتتد شتتتتتت   الشتتتتت   نستتتتتب   ب تتتتت ة مت  نتتتتتت  بتتتتتد   التتتتتت     ال تتتتتد ث النبتتتتتت   األشتتتتت لت  النستتتتتب  
                                                                 

 6/399ت     ت ااع    :  1



 استراتيجيات األداء الخبريالفصل الثاني ......................................................... 
 

 
92 

  الشخصتتتتتتت  ت   لأل تتتتتتداث  ة     صتتتتتتتف      تتتتتت ة    شتتتتتتت هداة لع ب ظتتتتتتت    متن عتتتتتت   تتتتتتتتد  تتتتتتآتنتتتتتت    تتتتتتتأل
ا تنتتتتتتتت   ستتتتتتتم  ا  تتتتتتت  ت تتتتتتتت        تتتتتتتد  تتتتتتتآت   تتتتتتتت  صتتتتتتتلب الستتتتتتت د ل  لتتتتتتتتد م  تتتتتتت ع ت مختلفتتتتتتتت    ستتتتتتت    

من تتتتت  ال ظ فتتتتت  ال     تتتتت   ال عظ تتتتتت   ة ظتتتتت    عتتتتتتدآل تتتتت ت الت  ن تتتتتت   تتتتتتد  تتتتتتتت  ،  متتتتت  ا (1)الستتتتت د 
 .  الت ل م        ن ة   نت   اب ة لس ا 

خلتتتتتتت  تشتتتتتتتت    ستتتتتتت د  م  تتتتتتتتد ستتتتتتتت م   التتتتتتتتت     الشتتتتتتت    تتتتتتتت  ا  تتتتتتتد  ستتتتتتت   هتتتتتتتت ا التنتتتتتتت    تتتتتتتت       
 . ا تن   الس د ا ل      ع  سم  مب أل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 91ت   نظ  : الب ا   الس د  السلت     اامت    الم انس  : 1
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 املبحث الثبلث
 اخلبمتة

 ةتىطئ
 بتتتتتتت   تتتتتت  ااستتتتتم    ستتتتتتب ل        تتتتتت   م  متتتتتت ة  ة    تتتتتت  "  ختتتتت  متتتتتت   َّ للخ تمتتتتت   هم تتتتتت   ب تتتتتت        
اخ تتتتتتت   تتتتتت  ب تتتتتتت  ا،  هتتتتتتت  " الفصتتتتتت  ( 1)تم تتتتتت  الز تتتتتتت دة عل تتتتتت  ،  ا  تتتتتتتآت  ب تتتتتتد    ستتتتتتت  منتتتتتت  " ا

  تتتتب الخلتتتتتت ب نتتتتت   ب ن تتتت  ،  الخ تمتتتتت  تستتتتت عد   ل تتتتت  ا،  شتتتت    الستتتتت د  ت تتتت ء ب تتتتتد  تتتتت  ال تتتتتدة 
الخ تمتتتتت  ااهتمتتتت   التتتتت   ن لتتتتت  ااستتتتت    لمتتتتت  ت متتتتت  ، ن لتتتتت  ( 2)" علتتتت  ت ت تتتتت  ال تتتتد  متتتتت  ال متتتتت 

نفتتتتتت اج  زمتتتتتت  ،   تتتتتت  عتتتتتت  الن   تتتتتت ت المفت  تتتتتتت  امتتتتتت  عن صتتتتتت    تتتتتت  ة المتلتتتتتتت  ،  ت صتتتتتت   مت تتتتتتت    
 تمتتتتتت      ت تتتتت    ستتتتتتن    تتتتتتدة بل  تتتتتت  شتتتتتتت ت ا  تتتتتت  الخا،    (3)ا تتتتتتت ة مت تتتتتتدداة ل  تمتتتتت ات التتتتتت  تفتتتتتتتس

،  متتتتتتتت  شتتتتتتت  ت ال ت بتتتتتتتت  الصتتتتتتتت      (4) ن تتتتتتت   بمتتتتتتتت  ت  ف تتتتتتتتظ  متتتتتتت  د   ا  هتتتتتتتت  لتتتتتتتتت ب ال  تتتتتتتد ب تتتتتتتت أل
 ب تتتت اة  تتتتت  ت   تتتت  المتلتتتتت   لتتتت  متصتتتتد   الخبتتتت  عنتتتتدم  ت ستتتتت      تتتت ة  تتتتت د ،   تتتت  م اعتتتت ة الخ تمتتتت  

       عتدة الخب  ب د     تص   ل     ت   .
 ن تتتتت   اا  د تتتتتث النب  تتتتت   الشتتتتت    تتتتت ت الت  اآلع تتتتت   بتتتت   األتن عتتتتت ختتتتت ات   ااخبتتتتت    تتتتت     تتتتت ت   
 . (هلل  عل ا)    مل ب  د تنت   ن     تب         ، استف  م  اع ء  ال ب  ات لد اال  م    

لحبيػػػػػب بػػػػف مسػػػػػممة الفيػػػػػري  قػػػػاؿ الحسػػػػػف  متتتت   م لتتتت  الخ تمتتتتت  الت  ن تتتت  هتتتت ا الخبتتتتت  : "     
: ربَّ مسػػػػير لػػػػؾ فػػػػي غيػػػػر طاعػػػػة ا ، قػػػػاؿ : أمػػػػػا مسػػػػيري إلػػػػى أبيػػػػؾ فػػػػال ، قػػػػاؿ : بمػػػػػى ، 

قميمػػػة ، فمػػئف كػػاف قػػػاـ بػػؾ فػػي دنيػػػاؾ لقػػد قعػػد بػػػؾ فػػي  خرتػػػؾ  لكنػػؾ أطعػػت معاويػػػة عمػػى دنيػػا
 َصػػػػػاِلًحا َعَمػػػػال َخَمطُػػػػوا﴿  :خيػػػػرًا كنػػػػػت كمػػػػا قػػػػاؿ ا تعػػػػػالى  ، فمػػػػو كنػػػػت إذ فعمػػػػت شػػػػػرًا قمػػػػت

                                                                 

   الت   ان  ، تس: م مد م   الد   ، دا  ال    للنش  ، ب   ت ، ، اب   شت ال مدة    م  س  الش     داب   نتد   1
 239:  1974،  4لبن   ، ت

 76ت المصتلس الس د  :  2
 85ت   نظ  : بن   الس د    التص  الص    :  3
  ، ب   ت ، د اس     متدم ت النتد ال  ب  التد   ، عبد ال زا  ب   ، ا   ت   الش  ت   نظ  : مدخ   ل  عتب ت الن   4

 31:  2111لبن   ، 
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ػػػػا ُقمُػػػػوِبِيـ َعَمػػػػى   رَافَ  َبػػػػؿْ  َكػػػػالَّ ( ولكنػػػػؾ كمػػػػا قػػػػاؿ ا تعػػػػالى : ﴿ٕٓٔ)التوبػػػػة: ﴾ َسػػػػيًِّئا َو َخػػػػرَ   مَّ
 تتتتت     ن تتتتت  ع تتتتتدت  الخبتتتتت  ،   نتتتتتدم  ت  تتتتتت   ت  بخت تتتتتت،   (1)"( ٗٔ)المطففػػػػػوف :  ﴾وفَ َيْكِسػػػػػبُ  َكػػػػػاُنوا

  َّ مستتتتت     تتتتتت   متتتتتع  ب تتتتتت   ال ستتتتت  عل تتتتت  الستتتتتت   ب لستتتتت ا  ااستتتتتتتن     ل ب تتتتتب بتتتتتت  مستتتتتلم     بتتتتتت 
نتتتتتتت  خلتتتتتتتت عملتتتتتتت  ،   تتتتتتتد  تتتتتتت   ابتتتتتتتد ليمتتتتتتت   متتتتتتت    َّ    بتتتتتتت  أل،  هنتتتتتتت  ت لتتتتتتتب   بتتتتتتت علتتتتتتت  بتتتتتتت  

تتتتد     بتتتتت  بتتتت  ت     تتتت  ن ت     نتتتتت    تتتت   تتتت    بتتتت ت مستتتت   بتتتت  ستتتتلم   تتتت  ا تتتت  ت عتتتت  اهلل متتتت  ع   
نفتتتتت اج عتدتتتتتت  ب تتتتتد ا خ تتتتتت  ب متتتتت  الخبتتتتت    د تتتت  التتتتت  ،  تتتتتت لسختتتت     بتتتتت ت خلتتتتتت  ل ملتتتتت  الصتتتت لس ب ل

تتتت َّ    تتتتت           تتتت  بتتتت  مستتتتلم  متتتت     بتتتت  اامتتتت   ال ستتتتت  عل تتتت  الستتتت   ،  ب تتتت   الخ تمتتتت  التتتتت   ظ 
بتتتتتت ل    التتتتت    تتتتتت   لتتتتت  د    ب تتتتتت   تتتتت  التتتتتت  الخبتتتتت   ختمتتتتتت  ،  م لتتتتتت  التتتتتن  الت  نتتتتتت  ب استتتتتتدا  

سػػػػػتقر حالػػػػػو فػػػػػي اس وخمسػػػػػيف ومػػػػػف سػػػػػنة خمػػػػػ " اآلتتتتت  :  تتتتت ء  تتتت  ت  متتتتت  الصتتتتل      الخبتتتت 
معػػػػو وولَّػػػػى فػػػػي الحصػػػػوف  صػػػػنعاء ، وأخػػػػذ معػػػػو ممػػػػوؾ الػػػػيمف الػػػػذيف أزاؿ ممكيػػػػـ ، وأسػػػػكنيـ

ولي تيامػػػػػة إل لمػػػػػف وزف خػػػػػتمط  بمدينػػػػػة صػػػػنعاء عػػػػػدة قصػػػػػور ، وحمػػػػَؼ أْف ل يػػػػػاغيػػػػرىـ ، و 
مائػػػة ألػػػؼ دينػػػار ، فوزنػػػػت لػػػو زوجتػػػو أسػػػػماء عػػػف أخييػػػا أسػػػعد بػػػػف شػػػياب ، فػػػوله ، وقػػػػاؿ 

 َيَشػػػػاءُ  َمػػػفْ  َيػػػػْرُزؽُ  المَّػػػوَ  ِإفَّ   المَّػػػػوِ  ِعْنػػػدِ  ِمػػػػفْ  ُىػػػوَ  ولتنػػػػا أنػػػى لػػػػؾ ىػػػذا ؟ فقالػػػػت : ﴿م ليػػػا : يػػػا
 َىػػػػػِذهِ ، فقبضػػػػػو وقػػػػػاؿ : ﴿ أنػػػػػو مػػػػػف خزانتػػػػػو، فتبسػػػػػـ وعمػػػػػـ (ٖٚ)  ؿ عمػػػػػراف ﴾ِحَسػػػػػاٍب  ِبَغْيػػػػػرِ 

الخبتتتت   تتتتت ءت  هتتتتت ا ،  تتتت  (٘ٙ)يوسػػػػػؼ (2)" ﴾َأَخاَنػػػػػا َوَنْحَفػػػػظُ  َأْىَمَنػػػػػا َوَنِميػػػػػرُ  ِإَلْيَنػػػػػا ُردَّتْ  ِبَضػػػػاَعتَُنا
  تتتتت   ب  تتتتت   الخ تمتتتت  من ستتتتتب  للستتتت د ب تتتتتد      تتتت   الصتتتتتل    لز  تتتتتت   ستتتتم ء  نتتتتت  لتتتت  هتتتتت ا  ا   بت تتتت 

آل تتتت  ام  تتتتت  متستتتتت  متتتتع ستتتت    خ تتتتت  ب تتتت  الخبتتت      نتتتتت    بتتتتت  ا آل تتتت  التتتتت     ن تتت  ،  تتتت     ب تتتت  ب
نتتتتتتتت ت منتتتتتتتتت  ،  م لتتتتتتتتت   د  ال تتتتتتتتت   الم من ستتتتتتتتب   ختتتتتتتتتتت    ب المب   تتتتتتتت  ، ممتتتتتتتتت   د   لتتتتتتتت  ختتتتتتتتتت  الخبتتتتتتتت  

قػػػاَؿ محمػػػد بػػػف حبيػػػب : صػػػعَد الوليػػػػد بػػػف عبػػػد الممػػػؾ المنبػػػر ، فسػػػمَع صػػػػوت الخبتتت  اآلتتتت  : "
؟ قيػػػػػؿ البيعػػػػة ، فػػػػػأمَر بيػػػػػدميا ، وتػػػػولى بعػػػػػض ذلػػػػؾ بيػػػػػده ، فتتػػػػػابع  نػػػػاقوس فقػػػػػاَؿ : ماىػػػػذا

لخػػػـر ممػػػؾ الػػػروـ : إفَّ ىػػػذه البيعػػػة قػػػد أقرىػػػا مػػػف كػػػافَّ قبمػػػؾ ، االنػػػاس ييػػػدموف ، فكتػػػب اليػػػو 
ْف تكػػػػف أصػػػػبْت فقػػػػد أخطػػػػأوا فقػػػػاَؿ : مػػػػْف يجيبػػػػو  ؟ فقػػػػػاَؿ فػػػػإْف يكونػػػػوا أصػػػػابوا فقػػػػد أخطػػػػأْت واا

                                                                 

 69 - 68/  2ت      ت ااع    :  1
تتتس  ت  2 تتتتتتت  413 - 412/  3: نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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يماف إذ يحكمػػػػاف فػػػػي الحػػػػرِث إذ نفشػػػػْت فيػػػػو غػػػػنـ القػػػػوـ ، وداود وسػػػػمالفػػػػرزدؽ : تكتػػػػب اليػػػػو: 
 . (1)"ماف ، وكال  تينا ُحكمًا وعمماً وكنا لُحكميـ شاىديف ، ففيمناىا ُسمي

ألختتتتت   ملتتتتتت  اا  بتتتتت  علتتتتت  ا  هتتتتت  تتتتت  هتتتتت ا الخبتتتتت   تتتتتتتت  اآل تتتتت  الت  ن تتتتت  ال   متتتتتت  ال ظ فتتتتت         
بتتتتتتت  عبتتتتتتتد  النتتتتتتت     ،  تلتتتتتتتب ال ل تتتتتتتد تتتتتتتتج علتتتتتتت  هتتتتتتتد  الب  تتتتتتت  التتتتتتتت     تتتتتتت ب    تتتتتتت  االتتتتتت    التتتتتتت   

تتتتتت       بتتتتتت    تتتتت    آل تتتتت  المب   تتتتتت  ،    نتتتتتتت    بتتتتت  بل  تتتتتت   تتتتتتد خ تتتتتتت  اخت تتتتتت   الفتتتتتت زد  ل تتتتتت   االملتتتتت  م 
 ب   الخب  .

تتتتتتد  خبتتتتتت    ب تتتتتتد ث  نبتتتتتت   شتتتتتت    ألا ت ختتتتتتتت   ب تتتتتت          الخبتتتتتت   متتتتتت   تتتتتت   الخبتتتتتت  اآلتتتتتتت  : "        
ذىػػػب كػػػػف قاضػػػيًا ، قػػػػاؿَّ أو تعفينػػػػي ا:   عنػػػػو عبػػػد ا بػػػػف عمػػػر فقػػػػاؿَ دعػػػا عثمػػػػاف رضػػػي ا

أميػػػػر المػػػػؤمنيف ، ألػػػػـ  تعجػػػػْؿ يػػػػا ذىػػػػب كػػػػف قاضػػػػيًا ، قػػػػاَؿ لاأميػػػػر المػػػػؤمنيف ؟ قػػػػاَؿ ل ،  يػػػػا
( يقػػػػوؿ : مػػػػف عػػػػاَذ بمعػػػػاذ ؟ قػػػػاَؿ : بمػػػػى، قػػػػاَؿ : فػػػػإني أعػػػػوذ بػػػػا أْف تسػػػػمع رسػػػػوؿ ا )

بػػػيف النػػػاس ؟ قػػػاَؿ : يمنعنػػػي أكػػػوف قاضػػػيًا ، قػػػاؿ : ومػػػا يمنعػػػؾ مػػػف ذلػػػؾ وأبػػػوؾ كػػػافَّ يقضػػػي 
( : مػػػػف كػػػػاف قاضػػػػيا بػػػػيف المسػػػػمميف فقضػػػػى بجيػػػػؿ فيػػػػو فػػػػي النػػػػار ، ومػػػػف قػػػػوؿ النبػػػػي )

ا ( 2)"ًا ، فمػػػػا أرجػػػػو مػػػػف القضػػػػاء بعػػػػد ىػػػػذاكػػػػاف قاضػػػػيا بحػػػػؽ أو بعػػػػدؿ سػػػػأؿ أف ينفمػػػػت كفافػػػػ
  ب تتتتتتتتت ا ال تتتتتتتتد ث النبتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  د    ب تتتتتتتت   تتتتتتتت   ظ فتتتتتتتتت  الخبتتتتتتتت  متتتتتتتت    تتتتتتتتتث الخبتتتتتتتت اختتتتتتتتتت  شتتتتتتتت    َّ 

استتتتتتدا  ب ل تتتتتتد ث   تتتتتت  اااستتتتتتدا    تتتتتت  عتتتتت  ال ظ فتتتتتت  ال عظ تتتتت  ال تتتتتتمن   للخبتتتتتت  ،  تتتتتتد ب تتتتتت  َّ 
التصتتتتتتتد  للت تتتتتتت ء متتتتتتتع  تتتتتتت   ة االتتتتتتتتزا  ب تتتتتتتد د اهلل  تتتتتتت  ال  تتتتتتت   متتتتتتت    ا  تتتتتتت  الت  تتتتتتت  ال  هتتتتتتتت  

تتتتتتتتت   ب تتتتتتت ا ال تتتتتتتد ث النبتتتتتتت   الشتتتتتتت    ،  م لتتتتتتت  التتتتتت      تتتتتتت  ب  لتتتتتتت  ،  تتتتتتتتد   تتتتتتت د الستتتتتتت  د متتتتتت  ااخ
ذكػػػػػره الحػػػػػافظ إبػػػػػف عسػػػػػاكر فػػػػػي ) تػػػػػاريد التتتتت    تتتتت ء  تتتتت  ت  متتتتت   م تتتتت  ب  نتتتتت  " آلتتتتتت االخبتتتت  

دمشػػؽ ( وقػػػاؿ : ِقيػػػؿ لػػػو : لػػػو قػػػرأْت القػػػر ف كػػاف أعػػػود عميػػػؾ مػػػف الشػػػعر ، فقػػػاؿ : ىػػػذا أنػػػس 
 ٗ()"((ٖ()لشػػػػعر لحكمػػػػةإفَّ مػػػػف اقػػػػاؿ : )) بػػػػف مالػػػػؾ رضػػػػي ا عنػػػػو أخبرنػػػػي أفَّ رسػػػػوؿ ا 

ختتتتتتت   هتتتتتت ا الخبتتتتتت  ب ل تتتتتتد ث النبتتتتتت   الشتتتتتت      ستتتتتتد  ظتتتتتت    الخبتتتتتت  الظ ه  تتتتتت   ال تتتتتتمن   ا   َّ  ،
                                                                 

 97/  6ت     ت ااع    :  1
تتتتتتس  ت  2  134 - 133/  2: نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 246/  4ت   نظ  : مسند   مد ب   نب  :  3
 366/  1ت     ت ااع    :  4
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،   ظ فتتتتتت  الخبتتتتتت  الظ ه  تتتتتت  ال   تتتتتت ج التتتتتت   استتتتتتتت   ب استتتتتتتت   م تتتتتت  ب  نتتتتتت  التتتتتت د علتتتتتت  منتتد تتتتتت  
تتتتتتدا   ابتتتتتت  ب تتتتتتد ث النبتتتتتتت   النبتتتتتتت    متتتتتت  ال ظ فتتتتتت  ال تتتتتتمن   للخبتتتتتتت   تتتتتت لخب    تتتتتتس م  تتتتتت   م    

(  متتتتت  الشتتتتت  ،  م لتتتتت  الخبتتتتت )سػػػػػمع أنػػػػػس بػػػػػػف مالػػػػػؾ آلتتتتتت  : "ا  بنػػػػػػو ابػػػػػف ا  روى عنػػػػػو
إسػػػػحاؽ ، وقػػػػاؿ أبػػػػو حػػػػاتـ محمػػػػد بػػػػف يوسػػػػؼ بػػػػف يعقػػػػوب بػػػػف إسػػػػحاؽ بػػػػف البيمػػػػوؿ : قػػػػاؿ 

نبػػػػار إلػػػػى الحجػػػػاج إلػػػػى واسػػػػط أل اعػػػػف جػػػػدي حسػػػػاف : خرجػػػػُت فػػػػي وفػػػػد أىػػػػؿ جػػػػدي إسػػػػحاؽ 
، فقػػػد دخمنػػػا ديوانػػػو فرأيػػػُت شػػػيخًا والنػػػاس حولػػػو يكتبػػػوف  نػػػتظمـ إليػػػو مػػػف عاممػػػو عمينػػػا الرقيػػػؿ

؟ فقمػػػت عنػػػو ، فسػػػألت عنػػػو فقيػػػؿ لػػػي : أنػػػس بػػػف مالػػػؾ ، فوقفػػػت عميػػػو فقػػػاؿ لػػػي : مػػػف أيػػػف 
نػػػتظمـ إليػػػػو ، فقػػػاؿ لػػػػي : بػػػػارؾ ا فيػػػؾ ، فقمػػػػت : حػػػػدثني  لميػػػػرا: مػػػف النبػػػػار ، جئنػػػا إلػػػػى 

نػػػػَو عػػػف المنكػػػػر  ، فقػػػاؿ : سػػػػمعتو يقػػػوؿ :بشػػػيء سػػػػمعتو مػػػف رسػػػػوؿ ا  مػػػػر بػػػالمعروؼ واا
  ل تتتتد ث  تتتت ء ،  (2)"ابي فمػػػػـ أسػػػػمع منػػػػو غيػػػػر ىػػػػذا الحػػػػديث  وأعجمنػػػػي أصػػػػح ٔ()مػػػػا اسػػػػتطعت
تتتتتت  لتتتتتتت  داة لمتتتتتت   تتتتتت ء بتتتتتت   هتتتتتت  اانبتتتتتتت     اة   تتتتتت ة عتتتتتت  ال ظ فتتتتتت  الت ل م تتتتتت  التتتتتتت  ت تتتتتتد   تتتتتت ء م   

شتتتتتتتت عت   التتتتتتتتد   خ   تتتتتتتت  التتتتتتتت  هتتتتتتتت  عمتتتتتتتت د بتتتتتتت   النتتتتتتتت    التآ  تتتتتتتتد علتتتتتتت  التتتتتتتتت   األنشتتتتتتت  ال تتتتتتتتد ث  ا 
 ااس م   تد لخصت الخ تم  الخب  خ   تلخ   .

ختتتتتتتت   ب لشتتتتتت    متتتتتت  ااا تبتتتتتت   متتتتتت  التتتتتت    ال تتتتتت      ا  تتتتتد   بنتتتتتت  الخبتتتتتت  علتتتتتت  المزا  تتتتت  بتتتتتت  َّ     
بػػػػػف النجػػػػػػار فػػػػػػي )تػػػػػػاريد اوذكػػػػػػره ال زالتتتتتت  : "   ختتتتت  آلتتتتتتت  التتتتت    تتتتت ء  تتتتتت  ت  متتتتت ا تتتتت  الخبتتتتت  

)  ﴾ َأْنُفِسػػػػِيـْ  َعَمػػػػى َأْسػػػػَرُفوا الَّػػػػِذيفَ  ِعَبػػػػاِديَ  َيػػػػاقػػػػرأ القػػػػارئ بحضػػػرتو ﴿بغػػػداد ( فقػػػػاؿ : كػػػػاف قػػػػد 
:  ٖ()( ثػػػـ أنشػػػدَّ يقػػػوؿعبػػػادي ضػػػافة إلػػػى نفسػػػو بقولػػػو )يػػػافقػػػاؿ : َشػػػرفيـ بيػػػاء اك (ٖ٘الزمػػػر 

  :  
 لخميعُ   إنو  ألعادي وقوؿُ  ُحبيا جنب في الموـُ  عميَّ  وىافَ 
نني ، باسمي ُنوديتُ  إذا أصـُ   لسميع عبَدىا يا لي ِقيؿَ  إذا واا

                                                                 

 ت ب د ت   ب ث ل  اهتد  ل      تب ال د ث . 1
 194/  2ت     ت ااع    :  2
، اب  ال م د ال نبل  ، تس : عبد ت الب ت   أل مد ب  م مد الت س  ال زال  ،   نظ  : ش  ات ال هب     خب   م   هب  3

 111 - 99/  6:  1986،  1، دا  اب       ، ت عبد الت د  اا ن  ت
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 :ٔ()قمُت : ومثؿ ىذا قوؿ بعضيـ
 ٕ()فإنو  أشرُؼ  أسمائي َعبَدىا  بيا إل تدعني ل

اخب   ،  ا   َّ خ تم  ه ا الخب    ءت  ا  َّ الش    آت  ب صف  م م  للن           م     
       ،  خ ت  الخب  بآب  ت ش     ازل     ث  سدت  ه   الخ تم  الف      ال ظ    المت ددة 

ب  ت الت  األالن    الش    ن  ظ   َّ س    اآل   الت  ن    ختل  تم م  ع  م ن   ب  للتداخ  
لد  عنص  المف      أل  ه   الخ تم  الف      ال   ب  ع  س    ال دث   ختت       الخب    ل    

 . (3)إلب ل بت  ت  تتس  ب لت ا  االخب    ص   ت  ال   دا  ب    الشخص  ت من   
طربْت السفف وبكى واضوكافَّ إبراىيـ في البحر وىبْت الريب  هن    خب   اختتمت  بدع ء : "      

أدىـ لو سألتو أْف يدعو ا ، وكاَف قائمًا في ناحية مف الناس فقيؿ لبعضيـ : ىذا إبراىيـ بف 
ترى ما فيو الناس ؟ فرفع رأسو وقاَؿ : الميـ قد  أبا إسحاؽ ، ما السفينة ممفوؼ رأسو وقاؿ : يا

 د   َّ   عل   الدع ء ش لت خت م ة لل دث الس د   آع (4")أريتنا قدرتؾ فأرنا رحمتؾ ، فيدأْت السفف
خت  ت ازن   ، ع  ت      د  شخص  ت الخب  ال    دم   ال ا   االت از   ل  اا داث ب د     

 ع  ت    ال ص  ال    ن سب ال  ام  الت    مل   عند  ب ال زة  ال  ل  .
لقي سفياف الثوري رابعة وكانت زرية  هن   اخب   اختتمت ب  م  ،  م     الخب  اآلت  : "      

ـ عمرو أرى حاًل رثة فمو أتيت جارؾ فالنًا لغير بعض ما أرى ، فقالْت لو : أ اؿ ليا : ياالحاؿ فق
ترى مف سوء حالي ؟ ألسُت عمى السالـ فيو العز الذي ل ذؿ معو والغنى الذي  سفياف وما يا

ؼ ل فقر معو والنس الذي ل وحشة معو   وا إني ألستحيي أْف أسأؿ الدنيا َمْف يممكيا فكي
سمعت مثؿ ىذا الكالـ ، وقالْت رابعة  أسأليا مْف ل يممكيا ؟ فقاـ سفياف وىو يقوؿ : ما

ض أْف يذىب لسفياف: إنما أنت أياـ معدودة فإذا َذَىَب يوـ َذىَب بعضؾ ويوشؾ إذا ذىَب البع

                                                                 

 ت ل   ت ص  الب  ث لت    ه ا الب ت ب د ت   ب ث . 1
 98 - 97/  1ت     ت ااع    :  2
ب   ت ب  )  س ل  م  ست   ( : د اس      ت ب ع    ااخب   ا – ت   نظ  :  ل  ت بن ء الخب     الس د ال  ب  التد   3

75 – 76  
 32/  1ااع    : ت     ت  4
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  هن   سدت   ظ ف  الخب  ختت  ه ا الخب  ب ل  م  ،  ال  ما،  (1)"الكؿ وأنت تعمـ فاعمؿ
  تد،   ل دث ال         لت ء سف    ال     ب اب   ال د     مش هدت  ل    ه   ز   ال    ال عظ  

ع     عن   ال     الزهد    الدن   ،      ابد م  خت  الخب  بخ تم   عظ   تتن سب مع س  ت   
  عل  زهده  ه   الخ تم  الت  عب ت       اب   ب    ال  م  الت  تد م  م     عن   ،    نت 

    الدن    الت        اآلخ ة     دا  الت ا   عل  ال م ع ال م  ل   .
و عبػػػػػػد ا أحمػػػػػػد بػػػػػػف " قػػػػػػاَؿ أبػػػػػػآلتتتتتتت  : استتتتتتتف     متتتتتت   تتتتتت  الخبتتتتتت     تتتتتد   ختتتتتتتت  الخبتتتتتت  ب      

: لقيػػػت إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ الموصػػػمي بعػػػدما كػػػؼَّ بصػػػره فسػػػألني عػػػف أخبػػػػار حمػػػدوف النقيػػػب
فأخبرتػػػػو ثػػػـ شػػػػكوت إليػػػو غمػػػػي بقطػػػع أذنػػػػي فجعػػػؿ يسػػػػألني ويعزينػػػي ، ثػػػػـ النػػػاس والسػػػمطاف 

بػػػػف  قػػػاَؿ لػػػػي : مػػػػف المتقػػػدـ اليػػػػوـ عنػػػػد أميػػػػر المػػػؤمنيف والخػػػػاص مػػػػف ندمائػػػو ؟ قمػػػػت محمػػػػد
ومػػػػا مقػػػػدار أدبػػػػو وعممػػػػػو ؟ فقمػػػػت : أمػػػػا أدبػػػػو فػػػػػال أدري ،  عمػػػػر ، قػػػػاؿ : وَمػػػػْف ىػػػػذا الرجػػػػػؿ

الػػػدار يػػػوـ عقػػػد المتوكػػػؿ ألولده الثالثػػػة  ولكنػػػي أخبػػػرؾ بمػػػا سػػػمعت منػػػو منػػػذ قريػػػب   حضػػػرنا 
 فدخؿ مرواف بف أبي حفصة فأنشده قصيدتو التي يقوؿ فييا :

 ٕ()ورد فكيؼ لنا بشمو وجنتيا في بيضاء    
َفُسػػػرَّ بػػػذلؾ سػػػرورًا  شػػػديدًا وأمػػػر َفُنثػػػَر عميػػػو بػػػدرة دنػػػانير وتطػػػوع فػػػي حجػػػره وأمػػػره بػػػالجموس 

ى أبقػػػػاؾ رأيػػػػُت كػػػػاليوـ ول أر  أميػػػػر المػػػػؤمنيف ، مػػػػا يػػػػا وَعقػػػػَد لػػػػو اليمامػػػػة والبحػػػػريف ، فقػػػػاؿ :
لرض ، فقػػػػاؿ محمػػػػد بػػػػف عمػػػػر : ىػػػػذا بعػػػػد عمػػػػر طويػػػػؿ إْف شػػػػاء اا مػػػػا دامػػػػْت السػػػػموات و 

ـَ ؟ حتػػػػى تسػػػػػمع  ا ، فقػػػػاؿ لػػػػي إسػػػػحاؽ : ويمػػػػؾ ، جزعػػػػُت عمػػػػػى أدبػػػػؾ  وغمػػػػؾ قطعيػػػػا ؟ لػػػػ
ختتتتتت   ا  َّ  ٖ()"؟ع ىػػػػؤلءمكػػػػوؾ  ذاف ايػػػػش كػػػػاف ينفػػػػع مػػػػمثػػػػؿ ىػػػػذا الكػػػػالـ ؟ ويمػػػػؾ لػػػػو أفَّ لػػػػؾ 

 تتتتتتت ء ااستتتتتتتتف    اا      هتتتتتتت ا الخبتتتتتتت  ب تتتتتتت   ااستتتتتتتتف  م ت    تتتتتتت  منتتتتتتت   داةة للتتتتتتتتآ     تتتتتتت  المتلتتتتتتتت  
ستتتتتتتتن    ستتتتتت    الم صتتتتتتل  علتتتتتتت    متتتتتتد بتتتتتتت   متتتتتتد    زعتتتتتتت  استتتتتتتتن     ة عنتتتتتتدم  ال شتتتتتت   ا  تتتتتت ة 
،  ت  متتتتتت   ت  تتتتتتب منتتتتتت  لستتتتتتم ع   لتتتتت  ال تتتتتت   التتتتتت   دا َّ  تتتتتت  م لتتتتتت  المت  تتتتتت  عنتتتتتد  تتتتتتتع   نتتتتتت  

                                                                 

 286 - 285/  2ت     ت ااع    :  1
 25:  1973، تس : د .  س   عت ا  ، دا  الم     ،  ت   نظ  : د  ا  م  ا  ب   ب   فص   2
 411/  1ت     ت ااع    :  3
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لفتتتتتت    ظ فتتتت  د  نتتتت    تتتتد  أل تتتت  ة   تتتت  ة المتلتتتتت  ألمنتتتت   تتتت  ن   تتتت  الخبتتتت  ،  تتتت   لتتتت   ستتتت    تتتتت  
 ا  ب  ع  الس ا  المت  ح .انتب   المتلت   د     ل  ت ص   م ل م  م  خ   ا

خبتتتتت    تتتتت     تتتتتت ت األ بتتتتت  متتتتت   ت  متتتتت  الشتتتتت    شتتتتتت    لتتتتت  النستتتتتب  األ  تتتتتد   ختتتتتتت  الخبتتتتت  بآب تتتتت     
" حػػػدث الصػػػػولي عػػػف عبػػػػد ا بػػػف محمػػػػد بػػػف حفػػػػص قػػػػاؿ : ع تتت    متتت   تتت  الخبتتتت  اآلتتتت  : األ

ـُ  مػػػرأًة عنػػػد بػػػاب المسػػػجد وكنػػػُت أعرفػػػو فػػػي اغمسػػػُت يومػػػًا إلػػػى المسػػػجد فػػػإذا بػػػأبي نػػػواس يكمػػػ
عتػػػػػذر اقػػػػُؼ ىػػػػذا الموقػػػػؼ بحػػػػٍؽ أو باطػػػػؿ ، فمجػػػػالس الحػػػػديث واآلداب ، فقمػػػػُت لػػػػو : مثمػػػػؾ ي

 :ٔ()ىذه البياتَتَب إلي ذلؾ اليوـ ثـ كَ 
 َسَحرًا تكممني  رسوؿ أبصرتياإفَّ    التي   

 كادْت ليا نفسي تزوؿ إليَّ    رسالة    َدَستْ 
 صر خطوة ردؼ ثقيؿ مف واضب الخديف يؽ

 يرمي وليس لو  رسيؿ الصبا   قوس  متنكب
 ما تقوؿحتى  تسمع   فمو  أّف    ُأذنؾ عندنا
 ٕ()ىو جميؿ أمري لديؾ لرأيت ما  استقبحت مف

   بشتتتتت    ب تتتتت   تتتتت  بنتتتتت ء الستتتتت    الستتتتت د  للخبتتتتت    نتتتتت  م متتتتت  استتتتت  َّ  ختتتتتتت   الخبتتتتت  ب لشتتتتت      
الشتتتت    تتتتت  اابتتتتت ل   د تتتتت  لتتتتت  تآ  تتتتداة للتتتتتد   التتتت     د   تتتتللخبتتتت    تتتتتد  د   ظ فتتتتت  الت  تتتتت د   ،     

 ب تتتتتتتت    المتتتتتتتت  ة  تتتتتتتت   ب نتتتتتتتت   ،  تتتتتتتتتد ب تتتتتتتت َّ    بتتتتتتت  نتتتتتتتت ا  متتتتتتتت  (3)  الشتتتتتتت ح  تآ  تتتتتتتتد الت تتتتتتتت      د  تتتتتتتت  
 .بآب  ت م ب ة خ ت  ب   الخب 

سػػػػػػتعممت ا" قػػػػػػاؿ الييػػػػػػثـ  م لتتتتت  الخبتتتتتت  اآلتتتتتت  التتتتتت    تتتتت ء  تتتتتت  ت  متتتتت  ال  تتتتتت   بتتتتتت  عتتتتتد  :      
عمػػػى صػػػدقات بنػػػي فػػػزارة ، فجػػػاءني رجػػػؿ مػػػنيـ فقػػػاؿ : ُأريػػػؾ عجبػػػًا ؟ فقمػػػت : بمػػػى ، فػػػانطمؽ 

يػػػدخؿ الػػػدليؿ  ، قػػػػاؿ :  دخػػػؿ ، فقمػػػت : إنمػػػاا :ؿ شػػػاىؽ فػػػإذا فيػػػو صػػػدغ  ، فقػػػاؿ لػػػيإلػػػى جبػػػ
تسػػػػع ، فػػػإذا نحػػػػف بضػػػػوء ، اا أُنػػػػاس ، فكػػػاف ربمػػػػا ضػػػاؽ الجبػػػػؿ و فػػػدخؿ فاتبعتػػػػو ، ودخػػػؿ معنػػػػ

                                                                 

 515:   2111، 1، تس : ب  ت عبد ال ف   ال د    ، ه     ب  ظب  لل ت    ، ت ت   نظ  : د  ا   ب  ن ا  1
 111/  2ت     ت ااع    :  2
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ذا خػػػػرؽ ذاىػػػػب فػػػػي الرض ، واذا عكػػػػاكيز فػػػػي الجبػػػػؿ ، فجػػػػذبناىا فػػػػإذا ىػػػػي  فػػػػدنونا منػػػػو ، واا
ذا ىػػػػػػو كتػػػػػػاب  ذا كتػػػػػػاب منقػػػػػػور فػػػػػػي الجبػػػػػػؿ مقػػػػػػدار إصػػػػػػبعيف أو أكثػػػػػػر ، واا سػػػػػػياـ عػػػػػػاد ، واا

 : بالعربية ، وىو
 معادُ  النفوس فاصدقف الرمؿ لوى الموى بذي سفب أبيات إلى ىؿ أل

 ٔ()والبالد   بالد" ذ الناس  ناس ، إ نحبيا   وكنا     كانت   لنا بالد
نتتتتتتتت  عتتتتتت  ت  ت تتتتتت  التشتتتتتت    الستتتتتتت د  ا    تتتتتت  هتتتتتت ا الخبتتتتتت    تتتتتتتدة ع تتتتتت    ،  شتتتتتت   الشتتتتتت        

تتتتت  ا تتتتت    متتتتت  د       تتتتتتتآ      تتتتتت  الستتتتت د    ،اختتتتت   ببن تتتتت  الخبتتتتت امتتتت  الن تتتتت   لتتتتت  الشتتتتت   ، م 
،   تتتتتتتتت ءت  (2)    تتتتتتتتت  بنتتتتتتتتت ء الستتتتتتتتت    الستتتتتتتتت د   ستتتتتتتتتنتتتتتتتتتت د التتتتتتتتتن  الشتتتتتتتتت    لستتتتتتتتتلت  الن تتتتتتتتت  ا،  تتتتتتتتتد 

 الخ تم  م   دة ب لش  . 
: نػػػػػػدـ الرشػػػػػػيد مػػػػػػا كػػػػػػاف منػػػػػػو فػػػػػػي أمػػػػػػر  قػػػػػػاؿ الجيشػػػػػػياريّ  م لتتتتت  الخبتتتتتت  اآلتتتتتتت  :"          

فػػػي أمػػػرىـ ، وخاطػػػب جماعػػػة مػػػف إخوانػػػو بأنػػػو لػػػو َوِثػػػَؽ  فػػػرط منػػػو البرامكػػػة وتحسػػػر عمػػػى مػػػا
يقػػػػوؿ : حممونػػػػا  مػػػػنيـ بصػػػػفاء النيػػػػة مػػػػنيـ ألعػػػػادىـ إلػػػػى حػػػػاليـ ، وكػػػػاف الرشػػػػيد كثيػػػػرًا مػػػػا

، فممػػػػػا صػػػػرنا إلػػػػػى مػػػػػا أرادوا لػػػػػـ ا ، وأوىمونػػػػػا أنيػػػػـ يقومػػػػػوف مقػػػػػاميـعمػػػػى ُنصػػػػػحائنا وكفاتنػػػػػ
 ]الطويؿ[                                                     :  ٖ()يغنوا عنا ، وأنشد

 ]الطويؿ[
 ٗ()" مف الموـ أو سدوا المكاف الذي سدوا ألبيكـ أبا ل  عمينا أقموا

  َّ الخ تمتتتتتتتت  الشتتتتتتتتت      تتتتتتتت  هتتتتتتتتت ا الخبتتتتتتتتت  التتتتتتتت ا د عتتتتتتتتت  ال شتتتتتتتتت د شتتتتتتتت لت   عتتتتتتتتت دة م تتتتتتتتتم ن           
التتتتن   بتتتتت ت  ل بتتتت   لمتلتتتتت  للخبتتتت  الستتتت د    تتتتآ  التتتت ا     اد تآ  تتتتتد م  تتتت  ال شتتتت د ن   تتتت ة  شتتتتت    ة 

 م  ف .
دُت فػػػػػػي ثػػػػػػـ إنػػػػػي وجػػػػػػ "آلتتتتتت  :اهلل  علتتتتت  ( ،  متتتتت   تتتتتت  الخبتتتتت  ا  تتتتتد   ختتتتتتت  الخبتتتتت  بصتتتتتت    )     

( تػػػػػأليؼ الػػػػػوزير أبػػػػػي سػػػػػعد محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحيـ كتػػػػػاب )طبقػػػػػات الشػػػػػعراء
                                                                 

 111/  6ت     ت ااع    :  1
 157 - 156ت   نظ : الم    ت الس د      الت   ة ال مد ن   ، د اس     اان ا   البن ء )  س ل  م  ست  ( :  2
 72  نظ  د  ا  ال ت    ب  ا    ش ح اب  الس  ت : ت الب ت للش ع  ال ت    ،  3
 228/  6ت     ت ااع    :  4
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الممقػػػب عميػػػد الدولػػػة ترجمػػػة ولػػػي الدولػػػة ابػػػف خيػػػراف المػػػذكور ، وذكػػػر لػػػو شػػػعرًا وقػػػاؿ : كػػػاف 
حسػػػػػف الوجػػػػػو ، ورد الخبػػػػػر بوفاتػػػػػو فػػػػػي شػػػػػير رمضػػػػػاف مػػػػػف سػػػػػنة إحػػػػػدى وثالثػػػػػػيف  شػػػػػاباً 

، وأربعمائػػػة ، وكػػػاف وقػػػوفي عمػػػى ىػػػذا الفصػػػػؿ فػػػي أواخػػػر خمػػػس وسػػػبعيف وسػػػتمائة بالقػػػػاىرة 
تتتتتت س صتتتتت    اهلل  علتتتت  للتتتتت ا   الت تتتتت   متتتت  م  تتتتتدة الخبتتتت   ت متتتتت  علتتتت  تب  تتتتتت  متتتتت   (1)"وا أعمػػػػػـ

 ا   . تب  ت  ،       ه  ن   ة للخب  ا

                                                                 

 383/ 3ت     ت األع    :  1



 

 

 
  بنية السرد اإلخباري

ل: 
ّ
 الراوي واملروي لهاملبحث األو

 
 املروياملبحث الثاني : 
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 ول األادلبحج 
 انراوي وادلروي نه

 فػ. لو والمروي والمروي، الراوي،: ىي مكونات ثالثة تضافر مف لمخطاب السردية البنية تتشكؿ    
 ُيشترط وال.  متخّيالً  أـ اً حقيقي أكاف سواء ،عنو ُيخبر أو خبرال يروي الذي الشخص ىو( الراوي)

 يصدر ما كؿ ىو( المروي)و. بحرؼ لػو ُيرمز أو ما، بضمير يتقّنع فقد ، متعّيناً  اسماً  يكوف أف فيو
. والمكاف الزماف مف فضاء ويؤطرىا بأشخاص، تقترفالتي  األحداث لتشكيؿ وينتظـ الراوي، عف
إفَّ الخوض في مكونات السرد يتطمب منا  ، الراوي يرسمو ما يتمقى الذي فيو( لو المروي) وأما

الثة  الث المكونات شكمو في بنية السرد ،ألف السرد ينبني عمى ىذه معرفة ىذه المكونات وما ت
وؿ الراوي والمروي لو  األمبحثيف  عمىرتأينا تقسيـ الفصؿ ا، ولذا  ُ()راوي، مروي ، مروي لو

والمبحث الثاني المروي إليجاز السرد في الخبر واعتماده عمى الحدث أكثر مف الشخصية وزئبقية 
  .الزماف والمكاف فيو 

 الراكم:  أكلن 
القارئ والمؤلؼ الواقعي فيو العوف  ُيعد الراوي الواسطة بيف العالـ الممثَّؿ والقارئ وبيف     

 ٖ()"الراوي صوت يختبئ خمفو الكاتب"، ألف  ٕ()الخبرالسردي الذي َيعيد إليو المؤلؼ الواقعي سرد 
وىو أي المؤلؼ الذي يختار لو موقعًا يقربو مف ختراع المؤلؼ وتصوراتو الخاصة امف " ، فيو 

فالراوي الذي    ْ()"خرى في الحكاية كالزماف والمكافاألالحوادث ، والشخوص والعناصر المتداخمة 
خرى عميمًا ى الحكي ويمكف أْف يكوف صريحًا )ظاىرًا( بدرجة أو بأيروي النص يتموقع في مستو 

 الحداث المرويةاتزيد أو تقؿ مف المواقؼ و  عمى مسافةتو ، ويمكف كذلؾ أْف يحتؿ موقعًا بذاواعيًا 

                                                                 

  ٓٔػ  ُينظر : موسوعة السرد العربي ، د. عبد اهلل إبراىيـ :  ٔ
 ٜ٘ٔػ  ُينظر : معجـ السرديات ، د. محمد القاضي وأخروف :  ٕ
 ٘ٚٔ: ، بيروت لبناف  ٖ، دار الفارابي ، ط ػ تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي ، د. يمنى العيد  ٖ
 ٚٚ:  ٕٓٔٓ،  ٔ، الدار العربية لمعمـو ناشروف ، بيروت لبناف ، طػ  بنية النص الروائي ، إبراىيـ خميؿ  ٗ
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أو بنية مف صياغة سموب أالراوي في الحقيقة ىو الف " ، ُ()، أو يكوف خارج الحكيوالشخصيات
وسيتطرؽ البحث لدراسة أنواع الرواة ،  ٕ()أنو شأف الشخصية والزماف والمكاف"بنيات القص ش

 وموقعيـ داخؿ الحكي .

 أنكاع الركاة
، حيث أشار  : ىو الراوي الذي يعمـ عف الشخصية أكثر مف الشخصية نفسيا الراكم العميـػ  ٔ 

الشخصية ( ، بؿ أفَّ السارد يقوؿ أكثر مما تعممو أي شخصية مف  >) السارد تودوروؼ اليو 
و يمتمؾ القدرة غير المحدودة ، في ٗ()عالـ بكؿ شيء وحاضر في كؿ مكاف"، "إنو  ٖ()الشخصيات

دوف مف بطاؿ ص . فيكشؼ لنا العوالـ السرية لؤلشخاى االبعاد الداخمية والخارجية لؤلموقوؼ عمل
ىو " ال ينشغؿ بأف ، و  ٘()مف أقنعة المؤلؼ  اً أْف تقؼ في طريقو سقوؼ أو حواجز ، ويعد قناع

يجري في دماغ  كتسب ىذه المعرفة ، إنو يرى ما يجري خمؼ الجدراف كما يرى مايشرح لنا كيؼ ا
كىك حينئذ بكاسط لسرل إلى الحجاج اكقاؿ القاضي لما حيمؿ آلتي : "اكما في الخبر  ،  ٙ()"طموب

بكاسط القصب قبؿ أٍف  يبني مدينة كاسط  قاؿ لحاجبو : قدـ إلي سيدىـ فيركز بف الحصيف ، 
كتب لي ا، فقاؿ أبا عثماف ما أخرجؾ مع ىؤلء ؟ قاؿ : فتنة عمٍت الناس  جاج : ياحفقاؿ لو ال

نظر ، قاؿ أبيا ثـ كتاكتبيا أكلن ، قاؿ : ثـ آمف عمى دمي ؟ قاؿ اأمكالؾ ، قاؿ : ثـ ماذا ؟ قاؿ : 
ىي ؟  ، فقاؿ الحجاج : أيف ىي كعند مفغالـ ، ألؼ ألفي ألؼ ، حتى ذكر مالن كثيران  كتب ياا

نكاع العذاب ، ككاف مف جممة ما بيف مالي كدمي ، فأمر الحجاج فعيذب بأ جمعتقاؿ : ل كا أل
سده ثـ ينضح عميو عيًذبى بو أٍف ييشد عميو القصب الفارسي المشقكؽ ثـ يجر حتى يجرح ج

الخؿ كالممح ، فمما حسَّ بالمكت قاؿ : إفَّ الناس ل تىشكفَّ أني قيتمتي كلي كدائع كأمكاؿ عند 
الناس ل تؤدل اليكـ أبدان ، فأظيركني لمناس ليعممكا أني حي فيؤدكا الماؿ ، فأخرج فصاح في 

لن فمف كاف لي عنده شيء الناس : مف عرفني فقد عرفني ؛ أنا فيركز ، إفَّ لي عند أقكاـ ما
                                                                 

 ٖٗٔ:  ٖٕٓٓ، القاىرة ، مصر  ٔاماـ،ميريت لمنشر والمعمومات ، ط:السيد ، جيرالد برنسػ  ُينظر : قاموس السرديات  ٔ
 ٗٛٔ:  ٕٗٓٓ، مكتبة االسرة ، القاىرة ، مصر ، ، سيزا قاسـ دراسة في ثالثية نجيب محفوظ ػ بناء الرواية  ٕ
 ٕٔٓ: ت ، تر: محمد معتصـ المطابع االميرية ، الكويجيرار جينيت بحث في المنيج  ،ػ ُينظر : خطاب الحكاية ،  ٖ
 ٚٚ:  ٕٓٔٓ،  ٔ، منشورات االختالؼ ، الجزائر ، طػ تحميؿ النص السردي تقنيات ومفاىيـ ، محمد بو عزة  ٗ
 ٔٛػ ُينظر : بنية النص الروائي ، إبراىيـ خميؿ :  ٘
 ٛ٘ػ ينظر : مقوالت السرد االدبي ، تزيفيتاف تودوروؼ :  ٙ
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فيك لو كىك منو في ًحؿ فال يؤديف أحد منو درىمان ، ليبمغ الشاىد الغائب ؛ فأمر بو الحجاج  
ـٌ بما  ،ُ()"فقيتؿ ال ريب أفَّ الراوي في ىذا الخبر قد قدـ الشخصيات وىو عالـ تماـ العمـ بيا مم

 ث عف فيروز بف الحصيف ومافحدَّ يخبرنا كيؼ توصؿ إلى ذلؾ ،  حصؿ معيا مف أحداث فيو ال
حتاؿ عميو لكي يبمغ الناس يؼ رفض أْف يسمـ أموالو لو وكيؼ الحقو مف عذاب مف الحجاج وك

ذلؾ كاف مطمؽ المعرفة في كؿ شيء فميس بعدـ دفع االمواؿ لمحجاج ، فموقؼ الراوي مف كؿ 
براء ذمة إستطاع مف خالليا الشخصياتو أسرار وكانت لديو معرفة برغبة شخصيتو السرية التي 

عبيد المتكمـ الزاىد المعروؼ آلتي الذي جاء في ترجمة عمر بف اومثمو الخبر  . موالواالناس مف 
، ككاف صاحبو كصديقو قبؿ الخالفة كدخؿى عمر يكمان عمى أبي جعفر المنصكر في خالفتو : "

ظو بمكاعظ ، منيا : إفَّ ىذا فكعكلو معو مجالس كأخبار ، فقربو كاجمسو ، ثـ قاؿ لو ًعظني ، 
حذرؾ ليمة ف كاف قبمؾ لـ يصؿ إليؾ ، فأصبح في يدؾ لك بقي في يد غيرؾ مممر الذم أاأل

 اؿ : لدرىـ ، قراد النيكض ، قاؿ : قد أمرنا لؾ بعشرة آلؼ أتمخض بيكـ ل ليمة بعده ، فمما 
خذىا ، قاؿ : كا ل آخذىا ، ككاف الميدم كلد المنصكر حاضران ، تأ : كاحاجة لي فييا ، قاؿ

فقاؿ : يحمؼ أمير المؤمنيف كتحمؼ أنت ؟ فالتفت عمرك إلى المنصكر كقاؿ : مف ىذا الفتى ؟ 
لحرار ، اقد البستو لباسان ما ىك مف لباس ىذا الميدم كلدم ككلي عيدم ، فقاؿ : أما لقاؿ : 

يككف عنو ، ثـ التفت  ما يككف بو أشغؿ ما، كميدت لو أمران أمتع ستحقو اسـ ما كسميتو با
ذا حمؼ أبكؾ أحنثو عمؾ ، ألف أباؾ أقكل عمى إعمرك الى الميدم كقاؿ : نعـ ياإبف أخي ، 

قاؿ : إذا الكفارات مف عمؾ ، فقاؿ لو المنصكر : ىؿ مف حاجة ؟ قاؿ : ل تبعث إلي حتى آتيؾ 
  ]مجزكء الكامؿ[  : ِ()، كقاؿفأتبعو المنصكر طرفو  كمضى ل تمقني ، قاؿ : ىي حاجتي ،

 صيد يطمب كمكـ ركيدٍ  يمشي كمكـ
غيرى عمرك بف عبيد
"()ّ 

 ينطمؽ بسرد حكائي في ىذا الخبر ، وىو ماأْف يطمؽ العناف لمقص ل انفؾ الراوي العميـ ما      
يؤكد أنَّو يستند إلى إعطاء المجاؿ الواسع لشخصياتو في الحديث داخؿ القص فضال عف تحكمو 

                                                                 

 ٖٛ/ٕػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٘ٓٔ/  ٙػ البيت لمخميفة المنصور العباسي في مدح عمر بف عبيد ، ُينظر : سير أعالـ النبالء :  ٕ
 ٔٙٗ/ٖػ وفيات االعياف :  ٖ
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المنصور وولده شيء عف شخصية  رؼ كؿَّ ، فيو يعالتي يريد أْف يعرفيا المتمقي  المعمومة في
الراوي في ىذا الخبر ال يروي عف نفسو وانما عف شخصيات متباينة االمزجة ف، عمر بف عبيدو 

كيحكى آلتي : "اومثمو الخبر  .قع لكنو يرينا الشخصية عف قرب وكأننا نعيشيا ونتعامؿ معيا والمو 
: إفَّ بالباب رجالن زعـ أفَّ لو سببان يمت بو إليؾ ، فقاؿ عميو حاجبو يكمان فقاؿ لوأفَّ الفضؿ دىخؿى 

: أدخمو ، فأدخمو فإذا ىك شاب حسف الكجو رث الييئة ، فسمـ ، فأكمأ إليو بالجمكس فجمس ، 
، كاسـ فقاؿ لو بعد ساعة : ما حاجتؾ ؟ قاؿ : كلدة تقرب مف كلدتؾ ، كجكار يدنك مف جكارؾ 

لسـ السـ ، كلكف مف أعممؾ ا الجكار فيمكف ، كقد يكافؽ ا: أمسمؾ ، قاؿ الفضؿ مشتؽ مف ا
بالكلدة ؟ قاؿ : أخبرتني إمي أنيا لما كلدتني ًقيؿ ليا : قد كلد ىذه الميمة ليحيى بف خالد غالـ 
كسمي الفضؿ ، فسمتني امي فيضيالن إكباران لسمؾ أف تمحقني بو ، كصغرتو لقصكر قدرم عف 

؟ قاؿ : خمس كثالثكف سنة ، قاؿ : : كـ أتى عميؾ مف السنيف  قدرؾ ، فتبسـ الفضؿ كقاؿ لو
منعؾ مف  صدقٍت ، ىذا المقدار الذم أعدُّ ، قاؿ : فما فعمت أمؾ ؟ قاؿ : ماتت ، قاؿ : فما

المحاؽ بنا متقدمان ؟ قاؿ : لـ أرضى لنفسي لمقائؾ ، ألنيا كانت في عامية معيا حداثة تقعدني 
بقمبي منذ أعكاـ ، فشغمت نفسي بما يصمح لمقائؾ حتى رضيت  عف لقاء الممكؾ  ، كعمؽ ىذا

غالـ أعطو لكؿ عاـ  لمر كالصغير ، قاؿ : ياانفسي ، قاؿ : فما تصمح لو ؟ قاؿ : الكبير مف 
ستعمالو ، لؼ درىـ يجمؿ بيا نفسو إلى كقت امضى مف سنِّو الؼى درىـ ، كأعطو عشرة آ

والحديث عنيا ومعرفة خفاياىا في ىذا  إفَّ معرفة الراوي بالشخصيات  ،ُ()"عطاه مرككبان سريان كأ
أي الرؤية مف الخارج فعندما يروي  (الشخصية >الراوي خبر يضع الراوي تحت رؤية سردية )ال

 ضؿ والحوار السردي الذي دار بيفيمت الى الف اً لو سبب فَّ أدعى با الرجؿ الذي الراوي عف دخوؿ
الفضؿ والرجؿ وما فيو مف خفايا فجوار االسـ والمكاف وقرب الوالدة  مف الفضؿ كميا اسرار يعمـ 

الراوي ينفصؿ عف الشخصية ليس مف أجؿ رؤيتيا مف اوي وسردىا عمى لساف الرجؿ ألف "بيا الر 
باشرة ولكف مف أجؿ أْف تعتبر رؤيتو موضوعية وم ، الخارج ورؤية حركاتيا واالستماع الى اقواليا

، والمالحظ أفَّ الراوي العميـ قد أكثر الحديث  ٕ()ـ الحضور"ئوىو فوقيـ كإلو دالحياة شخصياتو 

                                                                 

 ٖٖ-ٕٖ/ٗػ وفيات أالعياف :  ٔ
 ٜٕٛ: ٜٜٚٔ،  ٖ، المركز الثقافي ، بيروت ، لبناف طسعيد يقطيف الزمف ػ السرد ػ التبئير ، ػ تحميؿ الخطاب الروائي ،  ٕ
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ر موجود في الوقت نفسو وما يرويو ىو عف االشخاص لكنو لـ يتحدث عف نفسو فكأنَّو موجود وغي
 .  ٔ()الدليؿ عمى وجوده

وأطمؽ عميو بويوف )الرؤية مع( الشخصيات  إحدى تعممو يقوؿ إال ما ال: الراكم المشارؾػ  ٕ   
لمراوي تتمثؿ في قربو الوثيؽ ، إفَّ مزية الرؤية مع  ٕ()(ر عنو تودوروؼ )السارد = الشخصيةوعب

االشخاص الذيف جرت وقائعيا ليـ وىو ايضا شديد القرب مف  مف الحوادث التي يروييا كونو أحد
روايتو أو كذبيا فالثقة تعود  يروي ، الف المتمقي إْف صدؽَ  الشخصيات فضال عف تحممو تبعات ما

، الف" الرؤية مع او نو ُينشئ عالقة مباشرة مع المتمقي عميو ، فال وجود لممؤلؼ في ذلؾ أللو أو 
لراوي والشخصية جعميا توماشفسكي تحت عنواف السرد الذاتي والواقع أف العالقة المتساوية بيف ا

شخصية الراوي يكوف ىنا مصاحبا لشخصيات يتبادؿ معيا المعرفة بمسار الوقائع وقد تكوف ال
م عف إياس أنو قاؿ : ما غمبني كرك " كما في الخبر االتي : ،  ٖ()"نفسيا تقوـ برواية االحداث

أحد قط سكل رجؿ كاحد ، كذلؾ اني كنت في مجمس القضاء بالبصرة ، فدخؿ عميَّ رجؿ شيد 
ىك ممؾ فالف ، فقمت لو : كـ عدد شجره ؟ فسكت  –كذكر حدكده  –عندم أفَّ البستاف الفالني 

خشب  ، فقاؿ : كـ عدد ثـ قاؿ : منذ كـ يحكـ سيدنا القاضي في ىذا المجمس ؟ فقمت : منذ كذا
بدأ الراوي بسرد الحدث الذي شارؾ فيو  . ْ()سقفو ؟ فقمت لو : الحؽ معؾ ، كأجزت شيادتو " 

الى مجمس دخوؿ الشاىد حدث معو وشاىده ، ف ؿ الينا إال ما، فالراوي ىنا ال ينقوكاف بطمو 
)الراوي المشارؾ( والحوار الذي دارَّ بينيما حوؿ الشيادة القاضيإياس القضاء وشيادتو بيفَّ يدي 

وكيؼ أفَّ الشاىد أفحمو عندما وجو اليو سؤااًل حوؿ سقؼ المجمس الذي يقضي فيو بيفَّ الناس منذ 
الذي حدد وجية نظر الراوي المشارؾ ولـ خبر مف خالؿ ذلؾ الحوار لا يروي لنايو فكذا مدة ، 

 .ووجوده في مجمس القضاء  ٘() خرج عف مسار مشاىداتوي

                                                                 

 ٕٛػ نقاًل مف  بنية النص الروائي ، إبراىيـ خميؿ :  ٔ
 ٕٔٓػ بنية النص الروائي ، إبراىيـ خميؿ :  ٕ
 ٛٗػ بنية النص السردي ، د. حميد الحمداني :  ٖ
 ٜٕٗ/ ٔػ وفيات االعياف :  ٗ
 ٛٔ(:  ػ ػ ُينظر : السرد عند القاضي التنوخي ، خالدة ماضي ، رسالة ماجستير ، )الجامعة المستنصرية ٘
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: "قػػػػاؿ محمػػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػػرحمف : كنػػػػت جالسػػػػتي الميػػػػػثى بػػػػف سػػػػػعد  ومثمػػػػو الخبػػػػر االتػػػػي     
مػػػػف أىميػػػا ، كرأيػػػػت كشػػػيدتي جنازتػػػو كأنػػػػا مػػػع أبػػػي ، فمػػػػا رأيػػػت جنػػػازة أعظػػػػـ منيػػػا كل أكثػػػر 

كميػػػػـ عمػػػػييـ الحػػػػزف كالنػػػػاس يعػػػػزم بعضػػػػيـ بعضػػػػان كيبكػػػػكف ، فقمػػػػت ألبػػػػي : يػػػػا أبػػػػًت ، كػػػػؿ 
كاحػػػد مػػػف النػػػاس صػػػاحب الجنػػػازة ، فقػػػاؿ لػػػي : يػػػابني كػػػاف عالمػػػان سػػػعيدان كريمػػػان حسػػػفى الفعػػػؿ 

 ،) كنػػػػػت إفَّ اسػػػػتعماؿ الػػػػراوي لضػػػػػمير الػػػػتكمـ. ُ()"تػػػػػرل مثمػػػػػو أبػػػػػدان  بنػػػػي ل كثيػػػػر الفضػػػػػاؿ ؛ يػػػػػا
جعمػػػػػػػػو ينػػػػػػػدرج كشخصػػػػػػػػية مػػػػػػػػف الشخصػػػػػػػػيات الرئيسػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  ، رأيػػػػػػػػُت ، قمػػػػػػػػُت (جالسػػػػػػػُت ، شػػػػػػػػيدُت 

سػػػػػػػتخداـ الػػػػػػػػراوي ضػػػػػػػمير المػػػػػػػتكمـ لتعيػػػػػػػػيف ، أي " إفَّ او كػػػػػػػراٍو مشػػػػػػػارؾ أسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي وضػػػػػػػػعو الخبػػػػػػػر 
فػػػػػػالراوي المشػػػػػػػارؾ ، "ٕ()"حكمػػػػػػا أفَّ الػػػػػػػراوي ىػػػػػػو ىػػػػػػذه الشخصػػػػػػػيةإحػػػػػػدى شخصػػػػػػيات الراويػػػػػػػة يعنػػػػػػي 

وجػػػػػد مسػػػػػػافة بػػػػػيف الػػػػػػراوي والقػػػػػارئ ألنيػػػػػػا تأنشػػػػػأ عالقػػػػػػة مباشػػػػػرة بالقػػػػػػارئ فػػػػػي غيػػػػػػاب الوسػػػػػيط فػػػػػػال 
مجػػػػػاؿ الرؤيػػػػة وحػػػػػده ىػػػػػو الػػػػػذي  " لػػػػػيس يػػػػػرى بيرسػػػػػي لوبػػػػوؾ أفَّ ، و  ٖ()تراجعػػػػت إلػػػػػى أدنػػػػػى درجػػػػة 

سػػػػػػتخداـ ضػػػػػػمير المػػػػػػػتكمـ ، بػػػػػػؿ كػػػػػػذلؾ طبيعػػػػػػة االسػػػػػػػموب فينػػػػػػاؾ صػػػػػػيغة شخصػػػػػػية يمقييػػػػػػػا يحػػػػػػدد ا
محمػػػػػػد  ، فػػػػػالحوار السػػػػػردي الػػػػػػذي حصػػػػػؿ بػػػػػيف ٗ()مميػػػػػزًا فػػػػػي طرحػػػػػػو"عمػػػػػى وضػػػػػعو تجعػػػػػؿ الػػػػػػراوي 

لمتمقػػػػػػي ا وذلػػػػػؾ يسػػػػػػاعد فػػػػػػي إقنػػػػػػاعجعػػػػػػؿ سػػػػػػرده أكثػػػػػػر واقعيػػػػػة لقربػػػػػػة الوثيػػػػػػؽ مػػػػػػف الحادثػػػػػػة ووالػػػػػده 
 دجتمعػػػػت بػػػػابف السػػػػكيت عنػػػػػقػػػػاؿ ابػػػػك عثمػػػػاف المػػػػازني : ا: "  ومثمػػػػو الخبػػػػر االتػػػػي . بوقوعيػػػػا

أبػػػا يكسػػػؼ عػػػف  ؿٍ عبػػػد الممػػػؾ : سىػػػ بػػػف ممػػػؾ الزيػػػات الػػػكزير ، فقػػػاؿ محمػػػدمحمػػػد بػػػف عبػػػد ال
كجعمػػػػػت أتباطػػػػأ كأدافػػػػػع مخافػػػػة أٍف أكحشػػػػػو ألنػػػػو كػػػػػاف لػػػػي صػػػػػديقان ، مسػػػػألة ، فكرىػػػػػت ذلػػػػؾ 

فػػألح عمػػػيَّ محمػػػد بػػػف عبػػػد الممػػػؾ كقػػػاؿ : لػػـ ل تسػػػألو ؟ فاجتيػػػدت فػػػي اختيػػػار مسػػػألة سػػػيمة 
عنػػػا ﴿ألقػػػارب يعقػػػكب ، فقمػػػت لػػػو : مػػػا كزف نكتػػػؿ مػػػف الفعػػػؿ مػػػف قػػػكؿ ا تعػػػالى :  فأرًسػػػٍؿ مى

( فقػػػػػاؿ لػػػػػي : نفعػػػػؿ ، قمػػػػػت : ينبغػػػػػي أٍف يكػػػػػكف ماضػػػػػيو نكتػػػػػؿ ، ّٔ)يكسػػػػػؼ:  ﴾أخانػػػػا نىٍكتػػػػػؿ
فقػػػػاؿ : ل ، لػػػػيس ىػػػػذا كزنػػػػو إنمػػػػا ىػػػػك نفتعػػػػؿ ، فقمػػػػت لػػػػو : نفتعػػػػؿ كػػػػـ حػػػػرؼ ىػػػػك ؟ قػػػػاؿ : 

، فقمػػػػت : أيكػػػكف أربعػػػػة خمسػػػو أحػػػرؼ ، قمػػػػت : فنكتػػػؿ كػػػـ حرفػػػػا ىػػػك ؟ قػػػػاؿ : أربعػػػة أحػػػرؼ  

                                                                 

 ٕٖٔ/ ٗػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٜٙ: ، بيروت لبناف  ٕٕٓٓ،  ٔ، دار النيار لمتوزيع والنشر ، طػ  معجـ مصطمحات نقد الرواية ، لطيؼ زيتوني  ٕ
 ٜٚػ ُينظر : بنية النص الروائي ، إبراىيـ خميؿ :  ٖ
 ٕٕٔ:  ٕٓٓٓ،  ٕ، دار مجدالوي لمنشر ، عماف االردف ، طػ صنعة الرواية ، بيرسي لوبوؾ ، تر: عبد الستار جواد  ٗ
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أحػػػرؼ ؟ فػػػانقطع كخجػػػؿ كسػػػكت ، فقػػػاؿ محمػػػد بػػػف عبػػػد الممػػػؾ : فإنمػػػا أحػػػرؼ بػػػكزف خمسػػػة 
ٍزفى نكتػػػػؿ  ؟ قػػػػاؿ : فممػػػػا خرجنػػػػا قػػػػاؿ لػػػػي تأخػػػذ كػػػػؿ شػػػػير ألفػػػػي درىػػػػـ عمػػػػى أنػػػػؾ ل تحسػػػف كى

قاربتػػػػؾ جيػػػدم ، كمػػػػا أبػػػا عثمػػػػاف ىػػػؿ تػػػػدرم مػػػا صػػػػنعت ؟ فقمػػػت لػػػػو : كا لقػػػد  : يػػػػايعقػػػكب
أحػػػػػد بػػػػو عثمػػػػاف المػػػػازني حيػػػػث يػػػػروي لنػػػػا وىػػػػو أإف الػػػػراوي لمخبػػػػػر ىػػػػو  . ُ()"لػػػػي فػػػػي ىػػػػذا ذنػػػػب

الػػػػػراوي عبػػػػػد الممػػػػػؾ الزيػػػػػات وابػػػػػف السػػػػػكيت " الشخصػػػػيات المشػػػػػاركة فػػػػػي الحػػػػػدث ومعػػػػػو محمػػػػػد بػػػػف
فشخصػػػػػػية الػػػػػػػراوي  ( ٕ")رفتػػػػػػػو الشخصػػػػػػيف المشػػػػػػاركيف فػػػػػػػي الحػػػػػػدثفػػػػػػي ىػػػػػػذا الخبػػػػػػػر لػػػػػػـ تتجػػػػػػاوز مع

يفَّ الػػػػػرواة داخػػػػػؿ الحػػػػػدث حػػػػػددْت موقعػػػػػو مػػػػػف الحكػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ الضػػػػػمير النحػػػػػوي الػػػػػذي يميػػػػػز بػػػػػ
،  ٗ()"ىػػػػػػذا السػػػػػػرد باسػػػػػتعماؿ ضػػػػػػمير المػػػػػػتكمـوىػػػػػػو " يمفػػػػػظ ،  ٖ()مػػػػػف خػػػػػػالؿ ثنائيػػػػػػة الػػػػػتكمـ والغائػػػػػػب

الزيػػػػػػػات ) بينػػػػػػو وبػػػػػػػيَف الشخصػػػػػػيات  خػػػػػػػالؿ ىػػػػػػذا السػػػػػػػرد الحػػػػػػواري الػػػػػػػذي داربػػػػػػؿ كػػػػػػاف بطمػػػػػػػو مػػػػػػف 
بػػػػف السػػػػػكيت ا يوسػػػػػؼ مسػػػػػألة( بػػػػػف السػػػػكيت ) َسػػػػػْؿ أبػػػػمػػػػب الزيػػػػػات منػػػػو أْف يوجػػػػػو سػػػػؤااًل ال، وط (وا 

عتقػػػػػد أنيػػػػػا سػػػػػيمو اح عبػػػػػد الممػػػػػؾ الزيػػػػػات سػػػػػألو مسػػػػػألة اوكرىػػػػػو أْف يوحشػػػػػو لقربػػػػػو منػػػػػو وبعػػػػػد إلحػػػػػ
تعممػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػيات  ال يعمػػػػػػػػػػـ إال مػػػػػػػػػػػا... ، إفَّ الػػػػػػػػػػراوي فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػاف " محػػػػػػػػػػػدود العمػػػػػػػػػػـ 

، إفَّ موقػػػػػع  ٘()واحػػػػػد" بمسػػػػػار المعرفػػػػة يػػػػػا فػػػػي صػػػػػنع الحػػػػػدث فيػػػػو يتبػػػػػادؿ معػػػػػوباعتبػػػػاره مشػػػػػاركًا ل
أْف يمكػػػػػف لمػػػػػراوي  الالسػػػػػردية و" رؾ( مػػػػػف الحكػػػػػي ىػػػػػو الػػػػػذي حػػػػػدد الرؤيػػػػػةالمػػػػػازني ) الػػػػػراوي المشػػػػػا

تعممػػػػػػو   يعمػػػػػػـ إال مػػػػػػا، أي إنػػػػػػو ال  ٙ()"يقػػػػػدـ لنػػػػػػا تفسػػػػػػيرًا لؤلحػػػػػػداث قبػػػػػػؿ أْف تجػػػػػػده الشخصػػػػػية ذاتيػػػػػػا
 . الشخصيات

 
 
 

                                                                 

 ٜٖٛ - ٜٖٚ/  ٙػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٕٚٔ:   ٕٙٓٓ،  ٔ، مكتبة االداب ، القاىرة ، طػ السرد في الرواية المعاصرة ، د . عبد الرحيـ كردي ٕ
: ٕٕٔٓ، ٔ، المركز الثقافي ، الدارالبيضاء طالشكؿ والداللة، سعيد يقطيف  –ػ ُينظر : السرديات والتحميؿ السردي  ٖ

ٔٓٔ 
 ٕٓٔ: ، بغداد ، تحميال وتطبيقًا ، سمير الرزوقي ، جميؿ شاكر ، دار الشؤوف الثقافية ػ مدخؿ إلى نظرية القصة  ٗ
يقاع السرد ، آمنة يوسؼ  ٘  ٙٔ-٘ٔ:  ٕ٘ٔٓ،  ٔ، مؤسسة االنتشار العربي ، طػ الراوي وا 
،  ٔ، عطية لمنشر والتوزيع ، غزة ، فمسطيف ط محتوى الشكؿ وأنماط الراوي ، خضر محجز  –ػ تقنيات السرد الروائي  ٙ
 ،ٕٓٔٗ  :ٜٗ 
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 وظائف انراوي
، الف وجود السارد ينتفي بانتفاء ة التي ينبني عمييا السرد الوظيفة الرئيس: ٔ  سردالػ كظيفة  

دوف أْف يفقدىا، فمف البدييي أْف  مف يمكف لو أْف يحيد عنيا ، فيي وظيفتو المحضة التي الالسرد
ككاف الحسف ا جاء في ترجمة الحسف البصري : "، ومثاؿ ذلؾ م ٔ()تكوف مف أوؿ أسباب تواجده

شيخ أترضى نفسؾ  بف الحسيف عمييما السالـ ، فقاؿ لو : يا يقص في الحج ، فمرَّ بو عمي
لممكت ؟ قاؿ : ل ، قاؿ : فممو في أرضو معاد غير ىذا البيت ؟ قاؿ : ل ، قاؿ : فثـ دار لمعمؿ 
غير ىذه الدار ؟ قاؿ : ل ، قاؿ : فعممؾ لمحساب ؟ قاؿ : ل ، قاؿ : فمـ تشغؿ الناس عف 

وظيفة السارد مف حيث  جمية بصورة  نمحظ   ِ()"لحسف بعدىااطكاؼ البيت ؟ قاؿ : فما قصَّ 
دارة السرد الحواري الذي دار بينيا تقديـ ، فالوظيفة السردية ُتعد الدور الرئيس الذي  الشخصيات وا 

 .يقوـ بو الراوي 

أخالقيًا أو  ىتتضمف مغز  إذ يكوف دور الراوي فييا إبالغ رسالة لمقارئ: ِ    بالغاإل كظيفة ػ  
إليو فيي مف ركائز ، ويتكفؿ السارد بموجبيا بنقؿ االحداث واإلخبار عنيا إلى المسرود  ٖ()نسانياً إ

قاؿ شفيؽ البمخي : قاؿ لي إبراىيـ أخبرني عما أنت : "كما في الخبر اآلتي  ٗ()أي نص سردي 
زقت  ذا منعت صبرت ، قاؿ : ىكذا تعمؿ كالب بمخ عندنا ، قمت لو أعميو ، فقمت : إذا ري كمت كا 
ذا منعت شكرتفكيؼ تعمؿ أنت ؟ قاؿ  زقت آثرت كا   ، فقد وظؼَّ السرد الحواري بيف ٓ()": إذا ري

                                                                 

  ٚٗٔ، السردية العربية : ُٗٓٔينظر  : مدخؿ الى نظرية القصة:  ٔ
 ٖٛ،  ٔٛ،  ٚٚ،  ٖٚ،  ٜٙ،  ٚٙ،  ٙ٘،  ٛٗ،  ٜٖ،  ٖٖ،  ٖٔ/ ٔ، لالستزادة ُينظر :  ٓٚ/ ٕػ وفيات االعياف :  ٕ
 ،ٜٓ  ،ٕٖٜ  ،ٕٛٔ  ،ٖٖٖ  ،ٖٖٚ ، .....ٕ /ٖٔ  ،ٖٕ  ،ٗٛ  ...... ،ٖ /ٙٙ  ،ٕٛ  ،ٕٔٔ  ،ٕٔٚ  ،ٕٚ٘ ٖٔٛ 
 ،ٗ٘ٚ  ،ٗٙٚ ، ... ،ٗ /ٕٗ  ،ٙٔ  ،ٔٙ٘  ،ٕٖٓ  ،ٕٜٚ  .... ،٘ /ٛ٘  ،ٜٜ  ،ٕٔٓ  ،ٕٔٙ  ... ،ٙ /ٔٚ ،٘ٚ  ،
ٙٙ  ،ٔٓٗ  ... ،ٚ /٘ٗ  ،٘ٚ  ،ٙٓ  ،ٖٔٓ  ،ٖٔٚ  ،ٜٜٔ  ،ٕٔ٘  ،ٕ٘ٔ  . 
 ٗٓٔػ ُينظر: مدخؿ الى نظرية القصة :  ٖ
 ٕٛٔالدبي العربي الحديث ، د. أحمد رحيـ كريـ : انظر : المصطمح السردي في النقد ػ يُ  ٗ
،  ٜٖ،  ٖٔ،  ٖٕ،  ٜٔ/ ٕ، ...  ٜٔ،  ٖٛ،  ٔٚ،  ٛٗ،  ٜٖ/ ٔ، لالستزادة ُينظر : ٕٖ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٘
ٛٔ  ... ،ٖ/ٔٚ  ،ٖٔ  ،ٛٚ  .... ،ٗ /ٙٔ  ،ٚ٘  ،ٕٔٗ  ،ٜٔ٘  ..... ،٘ /ٙٚ  ،ٔٓٗ  ،ٕٖٕ  ،ٕٗٚ  ...ٙ /ٖٜ 
 ،٘ٔ  ،ٜٚ  ،ٔٚ٘  ،ٜٔٚ  ....... ،ٚ /ٕٖ   ،ٖٚ  ،ٕٙ  ،ٕٛ  ،ٖٔٓ  ،ٔٓٚ  ،ٔ٘٘ ... 
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براىيـ لنشر قيـ الكـر   وااليثار ومساعدة االخريف والصبر عمى المنع والشكر في االحواؿالبمخي وا 
 . كميا
يقوـ حداث أو لتنظيـ الداخمي لمخطاب مذكرا باأليأخذ الراوي عمى عاتقو ا :ّ  تنسيؽالػ كظيفة  

نسبت اليو  إذكما في الخبر الذي جاء في ترجمة القاضي التنوخي ،  ُ()التأليؼ بينيابربطيا أو 
 ىذه االبيات :

 أفسدًت نسؾ أخي التقي المترىًب  المذىًب  الخمار في لممميحة قؿ
 يتىميب  لـ  كيؼ  لكجيؾ   عىجبان  تحتو   خدؾ كنكر الخمار نكر

 لمحسف  عف  ذىبييما مف مذىب كجمعت بيف المذىبيف فمـ يكف
ذا    ِ()قاؿ  الشعاع  ليا اذىبي لتذىبي أتٍت عيفه  لتسرؽ  نظرةن كا 

، كقد اذكرتني ىذه البيات في الخمار المذىب حكاية   : )اذىبي لتذىبي(كما ألطؼ قكلو    
، كمعو حمؿ مف ـ مدينة رسكؿ ادً كقفت عمييا منذ زماف بالمكصؿ ، كىي أف بعض التجار قٌ 

الخيميًر السكد ، فمـ يجد ليا طالبان ، فكسدت عميو كضاؽ صدره ، فقيؿ لو : ما ينفقيا لؾ إل 
مسكيف الدارمي ، كىك مف مجيدم الشعراء المكصكفيف بالظرؼ كالخالعة ، فقصده فكجده قد 

ركت الشعر تزىد كانقطع الى المسجد ، فاتاه كقص عميو القصة ، فقاؿ : ككيؼ أعمؿ كأنا قد ت
، كعكفت عمى ىذه الحاؿ ؟ فقاؿ لو التاجر : أنا رجؿ غريب ، كليس لي بضاعة إل الحمؿ 

                                     كتضرع إليو ، فخرج مف المسجد كاعاد لباسو الكؿ كعمؿ ىذيف البيتيف كشيرىما كىما : 
 ]الكامؿ                                                                           [

 متعبد   بناسؾ  أردت  ماذا السكد الخمار في لممميحة قيؿ
ر  كاف  قد  ّ()"حتى قعدًت لو بباب المسجدً  ثيابو  لمصالة  شمَّ

                                                                 

 ٗٓٔػ ُينظر : مدخؿ الى نظرية القصة :  ٔ
، تح : عبود الشالجي ، دار صادر بيروت ، لتنوخي ػ االبيات لمقاضي التنوخي ، ُينظر نشوار المحاضرة لمقاضي ا ٕ

ٜٖٔٚ    :ٙ /ٖٛٗ 
، تح : عبد اهلل الجبوري ، مطبعة دار ػ البيتاف لمشاعر مسكيف الدارمي ، ُينظر : ديواف الشاعر مسكيف الدارمي  ٖ

 ٖٓ:  ٜٓٚٔالبصري ، بغداد ، 
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مى ما كاف عميو ، كاحبَّ كاحدة ذات خمار عفشاع بيفَّ الناس أفَّ مسكينان الدارمي قد رجع     
، فمـ يبؽ بالمدينة ظريفة إل كطمبت خماران اسكد ، فباع التاجر الحمؿ الذم كاف معو أسكد 

 ُ()لى تعبده كانقطاعو"ـ فيو ، فمما فرغ منو عاد مسكيف إبأضعاؼ ثمنو ، لكثرة رغباتي
ات بيف أبيات القاضي التنوخي وابييظير دور الراوي التنسيقي مف خالؿ آلية الربط         

رتبطت بيا فاستدعاء الحادثة التي كانت سببًا في انشاد أبيات مسكيف الدارمي والحادثة التي ا
خضعت لتنسيؽ الراوي إذ قارب بيف النصيف و مسكيف الدارمي ومف ثـ رواج بضاعة التاجر 
 .  الشعرييف لما بينيما مف مشابية لفظية ومعنوية  

وتظير ىذه الوظيفة مثال حيف يثبت السارد في خطابو المصدر الذي  :ستشيادالػ كظيفة  ْ  

 ، حيث تمكف ىذه الوظيفة الراوي مف كشؼ مصادر استمد منو معموماتو أو درجة دقة ذكرياتو
بف ذكر ا إذلمنظر في وفيات االعياف ،وقد شكمْت نسبة الفتة  ِ()معموماتو التي يستقي منيا خبره

كقاؿ أبك العباس المبرد في ": في الخبر اآلتي  كماخمكاف المصنفات التي استقى منيا أخباره 
كتاب )الكامؿ( : إفَّ أبا العتاىية كاف قد استأذف في أٍف يطمؽ لو أٍف ييدم إلى أمير المؤمنيف 

العسكرم في كتاب كحكى أبك أحمد : " تيومثمو الخبر اآل ،ّ()"...في النيركز كالميرجاف 
نيفا كاربعيف سنة إلى  التصحيؼ ( أف الناس غبركا يقرؤكف في مصحؼ عثماف بف عفاف )

يت في بعض المجاميع أفَّ أحمد بف "رأ : ومثمو الخبر االتي ،  ْ()"أياـ عبد الممؾ بف مركاف ...
أبي خالد الحكؿ كزير المأمكف كقؼ بيفَّ يدم المأمكف كخرج يحيى بف أكثـ مف بعض 

                                                                 

،  ٖ٘ٙ،  ٖٗٗ،  ٖٖٗ،  ٜٖٖ،  ٖٖ٘،  ٖٖٓ،  ٖٕٕ/ ٔ، لالستزادة ُينظر :  ٔٙٔ- ٓٙٔ/  ٗػ وفيات االعياف :  ٔ
ٖٛٚ  ،ٖٜٛ  .... ،ٕ /ٖ٘  ،ٖٚ ،ٙٚ  ،ٛٔ  ،ٔٓٔ  ،ٖٔٓ ٔٗ٘  ... ،ٖ /ٗٔ  ،ٙٓ  ،ٜٓ  ،ٜٔ٘  ،ٜٕٔ  ،
،.....ٗ /ٔٚ  ،ٖ٘  ،ٚ٘  ،ٔٓٚ  ،ٖٔٔ  ،ٔٙٔ  .... ،٘ /ٗٚ  ،ٖٚ  ،ٖٛ  ،ٔٓٓ  ،ٔ٘٘  ،ٜٔ٘،ٕٔٔ  ... ،ٙ /
ٔٗ ،٘ٔ ،  ٜٔٓ   ،ٔٚ٘   ،ٕٜٜ  ،ٖٖٜ  ، ..... ،ٚ /ٚٚ  ،ٖٔٔ  ،ٖٔ٘  ،ٕٖ٘  ..... 
، بنية السرد في كتب أخبار النساء والجواري الى ٘ٓٔ، مدخؿ الى نظرية القصة :  ٕ٘ٙػ  ُينظر : خطاب الحكاية :  ٕ

 ٖٓالقرف العاشر اليجري ، رائد حامد خضير ) إطروحة دكتوراه ( :
 ٕٕٓ / ٔػ وفيات االعياف :  ٖ
،  ٖٓٔ،  ٛٙ، ٖ٘،  ٕٖ:  ٕ، .... ، ج ٕٕٓ،  ٕٕٚ،  ٔٔٔ،  ٔ، لالستزادة ُينظر : ج ٕٖ/  ٕ:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو   ػ  ٗ

 ٓٔٔ،  ٓ٘: ٘، .. ،ج ٕ٘ٗ،  ٖٚٔ،  ٜٕٔ،  ٜٚ،  ٖٔ:  ٗ... ،ج ٔٓٔ،  ٕٙ:  ٖ،..... ،ج ٜٕٓ،  ٕٚٓ،  ٜٓٔ
،  ٕٙٔ،  ٓٚ،  ٙٗ:  ٚ، ... ، ج ٖٙٙ،  ٜٜٕ،  ٙٗ:  ٙ، .. ، ج ٕٚٛ ، ٕٕٗ،  ٖٕٚ،  ٕٙٔ،  ٕٔٔ،  ٜٔٔ، 

ٕ٘ٓ . 
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 ستقىا بمصادر الراوي ستشيادا إفَّ  .صعد ، فصعد المستراحات ، فكقؼ ، فقاؿ لو المأمكف : ا
 الى الراوي شارأ فقد ،ٔ()المسرود بواقعية لو المسرود إيياـ ويحقؽ الخبر يؤصؿ أخباره منيا

 واالستشياد . التوثيؽ وظيفة حقؽ قد يكوف وبذلؾ المصنفات 
 

  واألماكف، والطبيعة، لؤلحداث، وصفية مشاىد بتقديـفييا  الراوي يقوـ :كصؼالػ كظيفة  ٓ 

 مشيداً  يراقب المتمقي وكأف ،متخفياً  يظؿ إنو بؿ حضوره، عف ُيعمـ أف دوفمف  واألشخاص،
 ككاف المبرد يحب الجتماع في المناظرة، كما في الخبر االتي : "فيو لمراوي وجود ال حقيقياً 

كالستكثار منو ، ككاف ثعمب يكره ذلؾ كيمتنع منو ، كحكى ابك القاسـ جعفر بف محمد بف 
ختف ثعمب : لـ حمداف الفقيو المكصمي ككاف صديقيما ، قاؿ : قمت لبي عبد ا الدينكرم 

يأبى ثعمب الجتماع بالمبرد ؟ فقاؿ : ألف المبرد حسف العبارة حمك الشارة فصيح المساف ظاىر 
عمى الظاىر إلى أٍف  جتمعا في محفؿ حكـ لممبردعمب مذىبو مذىب المعمميف ، فإذا ااف ، كثالبي

يرى الدكتور عبد اهلل إبراىيـ أفَّ الوظيفة الوصفية مف وظائؼ الراوي المتماىي ، ِ()"يعرؼ الباطف
السرد سموب وصفية دوف أْف ُيعمف عف حضوره بأ تقديـ مشاىدعمى بمرويو ، حيث يعمؿ الراوي 

حسف وصؼ المبرد بأنو ) إذوصفًا عف المبرد وثعمب ،  ، فالراوي في ىذا الخبر َقَدـَ  ٖ()الموضوعي
مذىبو مذىب ) أما ثعمب فقد وصفو بأف، (الشارة فصيح المساف ظاىر البيافالعبارة حمك 

الشخصيات مالمح كؿ شخصية مف ظيار ، وبذلؾ يكوف الراوي قد قدـ وصفا أسيـ في إ(المعمميف
 محؿ الوصؼ في الخبر .

 ادلروي نهحانيا : 
القؿ االشخص الذي ُيسرد لو والمتوضع أو المنطبع في السرد وىناؾ عمى لو ىو " المروي     

مسارد نفسو الذي لواحد أو أكثر يجري إبرازه ظاىريًا ، مسرود لو لكؿ سرد يقع عمى مستوى الحكي 
                                                                 

، دار صفاء لمنشر ، عماف ػ ُينظر : المصطمح السردي في النقد االدبي العربي الحديث ، د. أحمد رحيـ الخفاجي  ٔ
 ٕٛٔ:  ٕٕٔٓ،  ٔاالردف ، ط

 ٘،  ٗ/ ٚ،  ٘ٚ،  ٘٘/ ٙ،  ٖٕٙ،  ٕٔٗ،  ٛٔ/ ٘،  ٕ٘ٚ،  ٚٙ/ٕ، لالستزادة ُينظر :  ٖٗٔ/ ٗػ وفيات االعياف :  ٕ
 ،ٚٗ   .... 
 ٓ٘ٔ -ٜٗٔػ ُينظر : السردية العربية  ، د. عبد اهلل إبراىيـ :  ٖ
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و لو كؿ واحد منيـ يوجمكف أف يكوف ىناؾ عدة مسروديف ليوجو الكالـ لو أو ليا . وفي سرد ي
، أو ىو الذي يتمقى ما يروي الراوي بوصفو  ٔ()"سارد واحد أو سارد مختمؼ تناوب مفالكالـ بال

فيو مف أحداث  كائنًا متخياًل ، فيو متمٍؽ لممروي بما سمًا متعينًا أـخطاب سواًء أكاف االمقصود بال
الذي قد والبد لنا مف التفريؽ بيف المروي لو والقارئ ، فالقارئ ليس ىو المروي لو  . ٕ()ووقائع

يتشابو معو في بعض الحاالت ، إال أفَّ الكاتب يمجأ إلى وضع حد بينيما مف خالؿ تخصيص 
يتمظير المروي   ،  ٖ()أوصاؼ المروي لو التي يقؿ معيا التساوي بيف أوصاؼ المروي لو والقارئ

لو ، ومرة يظير  رايًا ومروياً  عّدهفمرة يظير عف طريؽ االسناد ب عدة  صوربلو في وفيات االعياف 
 ث لدراسة ىذه االنواع فيما يمي : كمرٍو لو ممسرح ، ومرة يكوف خفيًا وسيعرض البح

  سناداإلػ ٔ
إال أفَّ لػػػػػػػػػػو  ٗ()بػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػف أفَّ " االسػػػػػػػػػناد ُيسػػػػػػػػػػتخدـ لترسػػػػػػػػػي  الخبػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي الواقػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػاريخي"     

خػػػػرى فػػػػي الخطػػػػاب فيػػػػو يعمػػػػؿ عمػػػػى إكمػػػػاؿ أسػػػػاليب السػػػػرد إذ البػػػػد مػػػػف مػػػػرٍو لػػػػو عنػػػػدما وظيفػػػػة أ
يتصػػػػػؿ السػػػػػند بػػػػػأوؿ راٍو ، حيػػػػػث ُيعػػػػػػد الػػػػػراوي الثػػػػػاني مػػػػػرٍو لػػػػػو ويغػػػػػػدو الػػػػػراوي الثالػػػػػث راٍو ثػػػػػاٍف لػػػػػػو 

بػػػػػػػو العػػػػػػػال أبػػػػػػػو زيػػػػػػػد المعػػػػػػػػروؼ أحكػػػػػػػى كمػػػػػػػا فػػػػػػػي الخبػػػػػػػػر االتػػػػػػػي : "  وىكػػػػػػػذا حتػػػػػػػى آخػػػػػػػر السػػػػػػػند .
لصػػػػػػبغ بػػػػػػف زيػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد الحػػػػػػارثي حػػػػػػدثني أبػػػػػػك أصػػػػػػبغ نباتػػػػػة ابػػػػػػف ابالنسػػػػػابة ، قػػػػػاؿ : 

الندلسػػػي عػػػػف جػػػده زيػػػػد بػػػػف محمػػػد ، قػػػػاؿ : بعػػػػثَّ المعتمػػػد بػػػػف عبػػػػاد صػػػاحب اشػػػػبيمية إلػػػػى 
كأمػػػػره أٍف يتجيػػػػز بيػػػػا كيتكجػػػػو إليػػػػو ، ككػػػػاف بجزيػػػػرة أبػػػػي العػػػػرب الزبيػػػػدم خمسػػػػمائة دينػػػػار ، 

صػػػػقمية كىػػػػػك مػػػػف محميػػػػػا كىػػػػػك أبػػػػك العػػػػػرب مصػػػػػعب بػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػي الفػػػػػرات القرشػػػػػي 
،  ( ٓ)..."الزبيػػػرم الصػػػػقمي الشػػػػاعر كبعػػػث مثميػػػػا إلػػػػى أبػػػػي الحسػػػف الحصػػػػرم كىػػػػك بػػػػالقيركاف 

 الػػػػذي كػػػػػاف مػػػػروي لػػػػػوأبػػػػػو العػػػػالء والػػػػػراوي أبػػػػو أصػػػػػبغ بػػػػف نباتػػػػػة فػػػػػي ىػػػػذا الخبػػػػػر ىػػػػو  لػػػػووي مػػػػر ال
 حسػػػػػب سمسػػػػػمة السػػػػػند .بموقػػػػػع الػػػػػراوي والمػػػػػروي لػػػػػو يتغيػػػػػر  وىكػػػػػذا مػػػػػف ِقبػػػػػؿ جػػػػػده زيػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد
                                                                 

 ٖٗٔ- ٕٗٔ، المصطمح السردي ، جيرالد برنس :  ٔ
 ٕٔ- ٔٔ، ُينظر : السردية العربية ، عبد اهلل إبراىيـ :  ٕ
ػ ُينظر : السرد في مؤلفات القاضي أبي عمي التنوخي ، خالدة ماضي عبد الرحيـ )رسالة ماجستير ( ،الجامعة  ٖ

 ٔٗ - ٓٗ:  ٕٕٓٓالمستنصرية ، 
 ٖٖٖػ الخبر في االدب العربي ، محمد القاضي :  ٗ
 ٖٖٖ/  ٖػ وفيات االعياف :  ٘
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أخبرنػػػي أحػػػد أصػػػحابو أنػػػػو قػػػاؿ : كنػػػت قاعػػػػدان : " بػػػف خمكػػػػافالمػػػروي مػػػف قبػػػؿ ا خبػػػرال ىػػػذا وفػػػي
عمػػػػى بػػػػاب أبػػػػي محمػػػػد عبػػػػد ا بػػػػف الخشػػػػاب النحػػػػكم ببغػػػػداد ، كقػػػػد خػػػػرج مػػػػف عنػػػػده أبػػػػك 
القاسػػػػػـ الزمخشػػػػػرم اإلمػػػػػاـ المشػػػػػيكر ، كىػػػػػك يمشػػػػػي فػػػػػي جػػػػػاكف خشػػػػػب فػػػػػإفَّ أحػػػػػد رجميػػػػػو 

ذا ، المػػػػروي لػػػػو فػػػػي ىػػػػ ُ()".قػػػػاؿ : كالنػػػػاس يقكلػػػػكف : ىػػػػذا الزمخشػػػػرم ..سػػػػقطت مػػػػف الػػػػثمج ، 
بػػػف خمكػػػػاف عػػػػف نفسػػػو بػػػػال سمسػػػػمة سػػػند وبالتػػػػالي يكػػػػوف ىػػػػو الخبػػػر ىػػػػو ابػػػػف خمكػػػاف ، فقػػػػد أخبػػػػر ا

اف راويػػػػػًا بػػػػف خمكػػػػتقػػػػد إلػػػػى التوثيػػػػػؽ الػػػػدقيؽ فقػػػػد ذكػػػػػر االمػػػػروي لػػػػو ، لكػػػػف السػػػػػند فػػػػي ىػػػػذا الخبػػػػػر يف
 مجيوؿ كما في االخبار االتية : بف خمكاف أخباره بصيغة المبني لممجيواًل ، وقد َيستيؿ ا

ًكم عف أياس*    ِ()""ري
 ّ()""ييحكى أفَّ الخميؿ  * 
  ْ()"أيحضر الشعبي" * 
   ٓ()""كييقاؿ أفَّ عزة * 
  ٔ()"ركل لما كرد الثعمبية"كيي * 
بف خمكاف ذكر الراوي أغفؿ ا ،ٖ()حيكي أفَّ مكضع المعترؾ""*  ٕ()كقيؿ أفَّ عدم بف أرطأة"" * 

بف ابصيغة المبني لممجيوؿ وفي بعض االخبار يذكر ستيميا ا والمروي لو في ىذه االخبار التي
" ذكر حماد ،  ٗ()قاؿ أبكالقاسـ القشيرم""اآلتية :وف ذكر المروي لو كما في االخبار خمكاف الراوي د
 . (ُُ)" حكى المدائني "،  (َُ)حماد الراكية "

                                                                 

 ٖٓٗ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٔ
ػػػػػػػػسو نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٕ  ٜٕٗ/  ٔ: ػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػسو ػ  ٖ  ٕٛٗ/  ٕ:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػسو ػ ٗ ػػػػػػػ  ٕٔ/  ٖ: نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػسو ػ ٘  ٛٓٔ/  ٗ:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػسو ػ  ٙ  ٖٖٚ/  ٘:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػسو ػ  ٚ  ٖٓٓ/ ٙ:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػسوػ  ٛ  ٚٔٔ/  ٚ:   نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػسو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفػػػػ  ٜ  ٓٛ/  ٔ:  ػػػػػػػػػػػػػ
 ٖٙ/  ٕ:   ػػػػػػػػػػػػسونفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٓٔ
 ٖٙ/  ٖػ وفيات االعياف :  ٔٔ
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نما توقؼ عند راٍو واحٍد ، ولـ يظير        المروي لو في في االخبار السابقة لـ يمتد السند وا 
فَّ غيابو عمى مستوى النص ال االخبار . يعني اختفاءه نيائيًا ، ولكنو يكوف مضمرًا في ذىف  وا 
 الراوي .

لى جماعية الرواة مف وأحيانًا ُيشير ابف خمكاف لـ يذكر السند أفَّ ا وفي االخبار اآلتية نجد     
" حكى  ُ()" قاؿ لي بعض أصحابي "  دوف ذكر أسماء محددة فيكونوف ىـ الرواة وىو المروي لو

 .ِ()لي بعض الفضالء " 
"   كما في االخبار اآلتية :بف خمكاف أخباره بدوف ذكر السند وفي بعض االخبار يبدأ ا      

ؿى جرير عمى الكليد كعنده عدم بف الرقاع " كلما خرج ، "ْ()،" لقيَّ سفياف الثكرم رابعة" ّ()كدىخى
 حتى البف خمكاف بدأ أخباره بصورة مباشرة دوف ذكر السند نمحظ أْف ا،  ٓ()محمد بف عبد ا "

ختيارىا وبراعة في ترتيب وىذا يؤشر دقة مف لدف المؤلؼ في ايترؾ بينو وبيف مرّويو مسافة زمنية 
احداثيا الف ابتداء المؤلؼ بفعٍؿ ما يحدد موقؼ المتمقي في االنفعاؿ مع الخبر وعدمو وعميو 

 . ٙ()اروسرديتياتتأسس متعة االخب
ختمؼ معيا بف خمكاف وااخبار أاختمفت في  البداياتومف خالؿ كؿ ما تقدـ نخرج إلى أفَّ     

في ظيور الراوي مف عدمو  أدى فعاًل واضحاً ظيور الراوي بصورة واضحة مف خالؿ السند الذي 
جمية ،  بصورة بف خمكاف في سرد إخباره ونوع في عرض السند ، فيظير المروي لو تارةفقد نوع ا

 ختفاء الرواة . وأحيانًا أخرى يختفي مع ا

ىو الذي يكوف شخصية محددة يوجو ليا الخطاب داخؿ النص ، وىو : ػ المركم لو الممسرح ِ  
وقد برزت صورة المروي لو  ٚ()يريده الراوي  في فيـ وتفسير ما ُيسيـظاىر لمعياف ومعروؼ 

                                                                 

 ٜٗ/  ٚ:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو  ػ  ٔ
 ٖٛٔ/  ٚ:  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو   ػ  ٕ
 ٓٚٗ/  ٔ: نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو     ػ  ٖ
 ٕٙٛ / ٕ:     نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسوػ  ٗ
 ٔٙٗ/  ٖ:     نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسوػ  ٘
 ٕٙدراسة في كتاب عيوف االخبار )رسالة ماجستير( :  –ػ ُينظر : آليات بناء الخبر في السرد العربي القديـ  ٙ
معة بابؿ ػ ُينظر : المروي لو في قصص جاسـ عاصي ورواياتو ، محمد حميـ حسف ، مجمة كمية التربية االساسية ، جا ٚ

 ٜٚٔ:  ٕٗٔٓ ٔ، ؾٛٔ، ع 
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حد الشخصيات في مستوى السرد االوؿ إلى مروي لو ممسرح في مستوى السرد أالممسرح أو 
 لي قاؿ:  قاؿ يزيد بف محمد حدثني:  قاؿ" :المبرد في ترجمة الثاني كما في الخبر الذي جاء 

 كالمعالجيف المجانيف مكاضع إلى فتصير مجمسنا مف تنصرؼ أنؾ بمغني العباس أبا يا المازني
 ، القساـ مف كعجائب الكالـ مف طرائؼ ا أعزؾ ليـ إفَّ :  لو فقمت:  قاؿ ؟ ذاؾ في معناؾ فما
 ، خميصة أبي بفا مع مستقرىـ إلى يكمان  دخمت:  فقمت ، منيـ رأيتو ما بأعجب حدثني:  اؿق

 عمى فمررتي  ، بميتيـ مقدار عمى مراتبيـ فرأيت ،  أحكاليـ كالمتقمد النفقة عمييـ المتقمد ككاف
 إلى ككجيو نظيؼ حصير عمى جالس كىك ، جبيتو بالدىف كتبرؽ صمعتو تمكح منيـ شيخ
 بو أكلى مف ؟ السالـ أيف ، ا سبحاف:  فناداني ، غيره إلى فجاكزتو ، الصالة يريد كأنو القبمة

 حسف عمينا ألكجبت بتدأتٍ ا كنت لك:  فقاؿ ، عميكـ السالـ:  كقمت منو فاستحسنت ؟ أنت أك أنا
 لمقادـ إفَّ  ييقاؿ كاف ألنو ، العذر مف جياتو ألحسف أدبؾ سكء نصرؼ أننا عمى ، عميؾ الرد

 ، لي يكسعو كأنو ينفضو  حصيرة مف مكضع إلى كأكمأ ، عندنا ا أعزؾ جمسا ، دىشة
 ناحية ككقفت ذلؾ عف فأحجمت ، إياؾ إياؾ:  خميصة أبي ابف فناداني ، الدنك عمى فعزمت

 آلة معؾ أرل ىذا يا:  محبرة معي رأل كقد لي قاؿ ثـ ؛ منو الفائدة كأرصد مخاطبتو أستجمب
 النحك أصحاب مف الدباء أـ غثاثاأل الحديث أصحاب أتجالس:  أحدىا تككف أل أرجك رجميف
.... "  تامة معرفة أعرفو نعـ:  قمت ؟ المازني عثماف أبا أتعرؼ:  قاؿ ، الدباء:  قمت ؟ كالشعر

نصرافو إلى مواضع وي لو المازني وقد بدأ بسرد خبر االراوي في ىذا الخبر ىو المبرد والمر ،  ( ُ)
، لو ممسرحًا ، حيث ُيعد المازني مرٍو يما دارَّ بينالمجانيف ، وكاف ذلؾ عف طريؽ الحوار الذي 

مجالستو المجانيف ؟ فكاف سأؿ المبرد عف سبب  نوبب في سرد االحداث الخبرية ألنو كاف السأل
 .السترساؿ السرد واكتماؿ الدائرة  سؤالو سبباً 

ىو المروي لو الذي ال يتمتع بوجوده داخؿ السرد ، بؿ ىو : ػ المركم لو غير الممسرح ّ  
، حيث يتجو الراوي في سرده إلى مروي لو متخيؿ  عند بثو خطابومروي لو إفتراضي يخمقو الراوي 

فيـ أي ، يكوف المروي لو خفيًا فيو مرسؿ إليو صامت ، ف ٕ()تواجدهال توجد أي إشارة عمى 
                                                                 

 ٖٙٔ- ٖ٘ٔ/  ٗػ وفيات االعياف :  ٔ
السالـ ، دعاء عادؿ عبد الكريـ ،)رسالة ماجستير( ، جامعة المثنى ،  ػ ُينظر : المكونات السردية في روايات وارد بدر ٕ

ٕٓٔٙ  :ٔٙٛ 
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ذكر حماد الراكية أفَّ تي : " ،  كما في الخبر اآل ٔ()المروي ليـ كالرواة أما خفييف أو متجمييف
يتني بمحدث مف المسجد ، فأتاه بسبرة بف الجعد ، ا: سو فقاؿ لحر بالككفة الحجاج سير ليمة 
ذلؽ كقمب شديد ، فقاؿ لو الحجاج : ممف الرجؿ ؟ قاؿ : مف بني شيباف ، فدخؿ كسمَّـ بمساف 

؟ قاؿ : قد جمعتو في سبرة ، قرأت القرآف  قاؿ : ما اسمؾ ؟ قاؿ : سبرة بف الجعد ، قاؿ : يا
ٍف خالفتو فقد ضيعتو ، فاتخذه الحجاج سميران ، فما كاف  صدرم ، فإف عممتي بو فقد حفظتو كا 

الراوي في ىذا الخبر يتحدث إلى مرٍو لو خفي ، ،  ِ()يث إل كجد عنده منو يتطمب شيئان مف الحد
حيث أفَّ السرد ُيسرد عمى لساف الراوي فقط دوف مرٍو لو ممسرح ظاىري ، فالمروي لو خفي سمبي 
، وىذا المروي لو حاضر في ذىف الراوي فقط وىو الذي يتصوره دوف حضوره عمى مستوى 

الراوي لـ ُيشر اليو يستطيع معرفتو الف  لو لكف ال مروياً  ىناؾ الخبر يشعر أفَّ ، ومف يقرأ ( ٖ)النص
 صراحة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

تر: الحسف حمامة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ػ ُينظر: التخييؿ القصصي الشعرية المعاصرة ، شمومييت ريموف كنعاف  ٔ
 ٖ٘ٔ:  ٜٜ٘ٔ،  ٔ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

 ٖٙ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٕ
ػ ُينظر : المروي لو في قصص جاسـ عاصي ورواياتو ، محمد حميـ حسف ، مجمة كمية التربية االساسية لمعمـو التربوية  ٖ

 ٖ٘ٔ:  ٕٗٔٓ،  ٛٔواالنسانية ، جامعة بابؿ ، ع 



 ................................................................ بنية السرد االخباريالفصل الثالث ..........

 

119 

 ادلبحج انخاني 
 رويـــــــــادل 

 احلذثأوال : 
سمسمة مف الوقائع المتصمة بالوحدة والداللة مف خالؿ بداية ووسط ونياية ، يمثؿ الحدث "     

المادة االساسية " ونـ بصورة كبيرة في تشكؿ الخبر ، ألالفعؿ يسيف،  ٔ()"نظاـ نسقي مف االفعاؿ
،  حركة كما يفعؿ الرقص او التمثيؿ الفعؿ الذي قوامو الىو و التي يعتمد عمييا فف الخبر 

محاكاة عف طريؽ المغة ، فالمغة نفسيا ىي التي تنقؿ الحركات وتسرد االفعاؿ عمى مسامع لاب
وعقمو فيتخيؿ صورة لمحدث تشبيو لكنيا مشوبة برؤية الراوي ومشاعره وأحاسيسو ووجية القارئ 
،  الحدث في بناء الخبر ألنو يؤدي إلى إنتاج سرد في الزمكافومف ىنا تأتي اىمية ،  ٕ()نظره 

التي يعمؿ الحدث  فيو يشكؿ محورًا أساسيًا ترتبط بو عناصر العمؿ االدبي االخرى ، كالشخصية 
نساؽ وسيتطرؽ البحث إلى األ ّ() عمى الكشؼ عف ابعادىا وصراعيا مع الشخصيات االخرى

 البنائية لمحدث .

 نساق انبنائيت نهحذثاأل  
ترتيب بالبنائية ، حيث تُقدـ االحداث لمسامع  ُيعد مف أقدـ االنساؽ" : *ػ نسؽ التتابع ُ   

سردىا بحسب ترتيبيا الزمني ، يسعى الراوي إلى سرد االحداث بشكؿ يتـ ، أي  نفسو وقوعيا
ومف أمثمة ىذا البناء ما جاء في الخبر  ٗ()خيطي متسمسؿ مخضعًا بناء الحدث لمنطؽ السببية

أنو دخؿ عمى الميدم فأنشده قصيدة فقاؿ لو : : " قاؿ أبك العيناء بمغنا عف أبي ديلمة  االتي

                                                                 

 ٗٚ، معجـ مصطمحات نقد الراوية ، د. لطيؼ زيتوني : ٜٔػ المصطمح السردي ، جيرالد برنس :  ٔ
 ٕٜلمقصة القصيرة ، د. عبد الرحيـ كردي :  ػ البنية السردية ٕ
ػ ُينظر : الحدث في شعر السيد الحميري ، د. سجا جاسـ محمد ، جامعة بغداد ، كمية االداب ، مجمة كمية التربية  ٖ

 ٕٚ:  ٕٙٔٓ،  ٜٗ، ع  ٕٕاالساسية ، مج 
 *إفَّ نسؽ التتابع كاف لو النصيب االكبر في كتاب وفيات االعياف

السرد والسيرة النبوية ، سيرة إبف ىشاـ انموذجًا  ، ـ . ـ جعفر جمعة ، بحث منشور في موقع جامعة االماـ  ػ في نظرية ٗ
 sadq.edu.iqالصادؽ :
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سمني حاجتؾ ، فقاؿ : يا أمير المؤمنيف : ىىٍب لي كمبان ، فغضب ، كقاؿ : أقكؿ لؾ سمني 
؟ قاؿ : بؿ لؾ ، حاجتؾ ، فتقكؿ ىب لي كمبان ؟ فقاؿ : يا أمير المؤمنيف ، الحاجة لي أـ لؾ 

، فأمر لو بكمب ، فقاؿ : يا أمير المؤمنيف ، ىبني : فإني أسألؾ أٍف تيبى لي كمب صيد قاؿ
ف يقكـي  لو بدابة ، فقاؿ : يا الصيد أفأعدكا عمى رجمي ؟ فأمرإلى خرجت  أمير المؤمنيف ، مى

أمير المؤمنيف : ىبني ًصدتي صيدان كأتيت بو المنزؿ مف  عمييا ؟ فامر لو بغالـ ، فقاؿ : يا
مير المؤمنيف ، ىؤلء يبيتكف في البادية ؟ فأمر لو بدار أ يطبخو ؟ فأمر لو بجارية ، فقاؿ : يا

يقكت ىؤلء  أمير المؤمنيف ، قد صيرت في عنقي كفاء مف عياؿ ، فمف أيف لي ما ، فقاؿ : يا
فقد عرفت ، فما ريب غامران ، قاؿ : أما العامر ؾ ألؼ جريب عامران كالؼ ج؟ قاؿ : قد اقطعت

فيو ، قاؿ : أنا أقطع أمير المؤمنيف مائة ألؼ جريب بالبدك الغامر ؟ قاؿ : الخراب الذم لشيء 
يف ؟ قاؿ : مف أألؼ جريب جريبان كاحدان عامران ، قاؿ : مف  ، كلكني أسأؿ أمير المؤمنيف مف

أمير المؤمنيف ، إذا حكؿ  بيت الماؿ ، فقاؿ الميدم : : حكلكا الماؿ كأعطكه جريبان ، قاؿ : يا
عف  اؿ : كا ما رددتني، قاؿ ، فيؿ بقيت لؾ حاجة ؟ ق حؾ منومنو الماؿ صار غامران ، فض
إفَّ الحدث الرئيس الذي تشكؿ بموجبو الخبر ىو دخوؿ أبي .  ُ()"حاجة أىكف عميَّ فقدان منيا

نشاده قصيدة كاف نتاجيا أْف ترؾ لو الميدي حرية إختيار عطاءه بقول : وُدالمة عمى الميدي وا 
( ، وبدأ بعدىا حصوؿ النسؽ التتابعي المتسمسؿ عبر سرد حواري دارَّ بيف الميدي )سمني حاجتؾ
جزءًا بعد ، حيث سار الحوار " عمى نحٍو متواٍؿ بحيث تتعاقب مكونات المادة السردية وأبي ُدالمة 

سط لتواء في الزماف ، وليذا ُعدَّ ىذا النسؽ في الخطابات السردية مف أبآخر ، دوف ارتداد أو ا
أحداث السرد وصوال إلى النياية  ، حيث تكمف البساطة في تتابع ( ٕ)"شكاؿ النثر الحكائي التّخيميأ

ركل محمد بف العباس اليزيدم بإسناد ذكره قاؿ : أيتيى أبك جعفر : " ومثمو الخبر االتي، 
بعبد  –الجعدم  أخك السفاح كىك ثاني خمفاء بني العباس بعد قتؿ مركاف بف محمدالمنصكر 

مف ككنيـ لالحميد الكاتب كالبعمبكي المؤذف كسالـ الحادم ، فيـٌ  المنصكر بقتميـ جميعان 
أحسف الناس حداء ، فقاؿ : كما أمير المؤمنيف فإني  ستبقني ياإأصحاب مركاف ، فقاؿ سالـ : 

ت صكتي بمغ مف حدائؾ ؟ فقاؿ : تعمد إلى إبؿ فتظمئيا ثالثان ثـ تكردىا الماء ، فإذا كردت رفع
                                                                 

 ٕٖٔ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٛٓٔػ المتخيؿ السردي ، د.عبد اهلل إبراىيـ : ٕ
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 مر المنصكر بإبؿتشرب حتى أسكت ، قاؿ : فأ بالحداء فترفع رؤكسيا كتدع الشرب ثـ ل
، فمما بدأت بالشرب رفع سالـ صكتو بالحداء فامتنعت مف ت ثالثة أياـ ، ثـ أكردٍت الماء فأظمأ

 كت ، فاستبقى سالمان كاجازه كأجرل عميو رزقو ، كقاؿ لو البعمبكيسالشرب ثـ لـ تشرب حتى 
أمير المؤمنيف ، قاؿ : كما عندؾ ؟ قاؿ : أنا مؤذف ، قاؿ : كما بمغ مف  المؤذف : استبقني يا

أذانؾ ؟ قاؿ : تأمر جارية تقدـ إليؾ طستان كتأخذ بيدىا إبريقان كتصب عميؾ ، كأبتدئ األذاف 
رية ذاني حتى تمقي اإلبريؽ مف يدىا كىي ل تعمـ ؛ فأمر بجاأفتدىش كيذىب عقميا إذا سمعٍت 

فأعدت إبريقان فيو ماء كقدمٍت إليو طستان كجعمت تصب عميو ، كرفع البعمبكي صكتو باألذاف 
فبقيت الجارية شاخصة كألقت اإلبريؽ مف يدىا ، فاستبقاه كأجازه كأجرل عميو الرزؽ كصٌير أمر 

ما عندؾ ؟ الجامع إليو . كقاؿ لو : عبد الحميد الكاتب : إٍستىبًقني يا أمير المؤمنيف ، قاؿ : ك 
فاعيؿ كعممت ألاقاؿ : أنا أبمغ أىؿ زماني في الكتابة ، فقاؿ لو المنصكر : أنت الذم فعمت بنا 

إفَّ ،  ُ()بنا الدكاىي . فأمر بو فقيطعٍت يداه كرجاله ثـ ضيربٍت عنقو ، كا أعمـ أم ذلؾ كاف . " 
سترجاع ، أي أفَّ الحدث بدأ دوف انقطاع أو ا متسمسالً مفتتابع مستوى الحدث في ىذا الخبر جاء 

أشكالو ر االنواع شيوعًا وبساطة وأقدـ مف نقطة محددة وتتابع وصواًل إلى نياية معينة وىو أكث
بشكؿ  وفيميا وضروبو ، وقد يعود سبب ىذا الشيوع إلى رغبة االنساف في معرفة االشياء تباعاً 

، حيث بدأ الحدث بجمب المنصور لعبد الحميد الكاتب والبعمبكي وسالـ الحادي  ٕ()سيط ومفصؿب
أسيـ في تتابع وكاف ىذا بعد مقتؿ مرواف الجعدي ، وقد ىَـّ بقتميـ ، وقد دارَّ بينيـ سرد حواري 

الخبر حيث أخذ كؿ واحد منيـ بتبرئة نفسو ومحاولة التقرب مف المنصور بعمؿ ما ، فأخذ سالـ 
طة صوتو اسخالؿ سيطرتو التامة عمى اإلبؿ بو طرح موىبتو في الِحداء وبراعتو فيو مف الحداء ب

وىي في أشد الحاجة لشرب الماء وقد نجح في ذلؾ واستبقاه المنصور وأجرى عميو رزقو ، وأما 
المؤذف فقد استعمؿ صوتو في االذاف وما لو مف جماؿ أوقع االبريؽ مف يد الجارية ونجح ىو 

وقد صيََّر لو المنصور أمر الجامع ، وىكذا يستمر تتابع الحدث حتى يصؿ إلى نيايتو االخر بذلؾ 

                                                                 

 ٖٕٔ - ٖٕٓ/  ٖػ وفيات االعياف :  ٔ
،  ٗٗمقاربة نصية ، ـ.ـ نجوى محمد جمعة ، مجمة أداب البصرة ، ع  –ػ ُينظر : بناء الحدث في شعر نازؾ المالئكة  ٕ

ٕٓٓٚ  :ٜٙ 
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عبد الحميد الكاتب وما جرى معو فقد كاف المنصور يحمؿ عميو غيضاً وحنقًا كبيرًا أدى بو إلى مع 
 ضرب عنقو وبيذا يكوف الخبر قد وصؿ إلى نياية محددة .

" فمف ذلؾ ماحكاه مركاف بف ابي حفصة  زائدة بف معف تي الذي جاء في ترجمةومثمو الخبر اآل
دَّ الشاعر المذككر قاؿ : أخبرني معف بف زائدة ، كىك يكمئذ متكلي بالد اليمف  ، أفَّ المنصكر جى

في طمبي كجعؿ لمف يحممني إليو مالن ، قاؿ : فاضطررت لشدة الطمب إلى أٍف تعرضت لمشمس 
بة صكؼ ، كركبت جمالن كخرجت متكجيان إلى ، كخففت عارضي كلبست جحتى لكحت كجيي 

عني اسكد متقمؼ حرب ، كىك أحد أبكاب بغداد ، تب البادية ألقيـ بيا ، قاؿ : فمما خرجت مف باب
، كقبض عمى يدم ، فقمت ناخو  أبسيؼ ، حتى إذا غبت عف الحرس قبض عمى خطاـ الجمؿ ف

كمف أنا حتى أيطمب ؟ فقاؿ : أنت معف لو : ما بؾ ؟ فقاؿ : أنت طمبة أمير المؤمنيف ؟ فقمت : 
ىذا إتؽ ا عز كجؿ ، كأيف أنا مف معف ؟ فقاؿ : دىٍع ىذا ، فكا إني  بف زائدة ، فقمت لو : يا

ضعاؼ ما جعمو مت لو : ىذا جكىر قد حممتو معي بإألعرؼ منؾ بؾ ، فمما رأيتي منو الجد ق
ؾ دمي ، قاؿ : ىاتو ، فأخرجتو إليو ، المنصكر لمف يجيئو بي ، فخذه كل تكف سببان في سف

ٍدقتني  فنظر فيو ساعة كقاؿ : صدقت في قيمتو ، كلست قابمو حتى أسألؾ عف شيء ، فإف صى
فقمت : قيؿ : إفَّ الناس قد كصفكؾ بالجكد ، فأخبرني ىؿ كىبتى مالؾ كمو قط ؟ قمت : أطمقتؾ ، 

، حتى بمغ العشر ، فاستحييت كقمت :  ل ، قاؿ : فنصفو ؟ قمت : ل ، قاؿ : فثمثو ؟ قمت : ل
راجؿ كرزقي مف أبي جعفر المنصكر كؿ  أظف أني قد فعمت ىذا ، قاؿ  كما ذاؾ بعظيـ ، أنا 

شير عشركف درىمان ، كىذا الجكىر قيمتو ألكؼ دنانير ، كقد كىبتو لؾ ككىبتؾ لنفسؾ كلجكدؾ 
 ، فال تعجبؾ نفسؾ ، كلتحقرد منؾ الماثكر بيف الناس ، كلتعمـ أفَّ في ىذه الدنيا مف ىك أجك 

بعد ىذا كؿ جكد فعمتو كل تتكقؼ عف مكرمة ، ثـ رمى العقد في حجرم كترؾ خطاـ الجمؿ ككلى 
، قد كا فضحتني كلسفؾ دمي أىكفي عميَّ مما فعمت ، فخذ ما دفعتو  ىذا  منصرفان ، فقمت : يا

، كا ل أخذتو كل آخذ ثمنا الي ىذا لؾ فإني غنيه عنو ، فضحؾ كقاؿ: أردت أٍف تكذبني في مق
أبدان ، كمضى لسبيمو ، فكا لقد طمبتو بعد أف أمنت كبذلت لمف يجيء بو ما شاء ، فما عرفت 

 ُ()إبتمعتو . "لو خبران ككأف األرض 
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لمعف بف زائدة وتعيينو جائزة المنصور الحدث الرئيس الذي ينبني عميو ىذا الخبر ىو طمب       
وما أْف ىَـّ بالخروج لمف يحممو اليو ، فما كاف منو إال أْف يتخفى محاوال اليروب الى مكاف آمف ، 

مف باب بغداد طالبًا البادية حتى تبعو ذلؾ الرجؿ االسود الذي كاف يعرفو وىكذا يستمر السرد 
دار بينو وبيف الرجؿ بعدما أمسؾ الرجؿ بخطاـ ناقتو  يالذابعي لمخبر مف خالؿ الحوار التت

سبب  توضيحووصؿ الخبر إلى ذروتو بصورة تتابعية مف خالؿ طمب الرجؿ مف معف بف زائدة 
و أنا أجود منؾ ود وىو لـ ينفؽ حتى عشر مالو ، ولـ يقبؿ أْف يأخذ الجوىر منو وقاؿ لجوصفو بال

ث حتى وصؿ إلى نيايتو بأف يطمؽ الرجؿ سراح معف بف وقد تتابع الحد جودؾ .ب فال تتفاخر بعد 
حتى وصؿ الى نياية الخبر بحؿ دوف ارتداد أو قطع مف فإفَّ الحدث في ىذا الخبر تتابع زائدة ، 
 .العقدة 

ي نتج مف ذُيعد التضميف السردي مف أقدـ أنساؽ البناء النثري العربي ال: ػ نسؽ التضميف ِ  
وبكيفيات متعددة ، أي إقحاـ حكاية داخؿ حكاية ، مف دوف االىتماـ تعالؽ نص مع نص آخر 

تحقيؽ غاية ذاتية أو بالتسمسؿ الزمني حيث تتداخؿ االحداث وتتقاطع مع بعضيا مف أجؿ 
فالتضميف يعضد الخبر ويعمؿ  ، ( ِ")خرىإدخاؿ قصة في قصة أ"  يعمؿ الراوي عمى إذ ،ُ()تفسيرية
" حدث عمي بف سعيد إتاحة الفرصة لمراوي لتأدية وظيفتو التفسيرية ، كما في الخبر اآلتي :عمى 

ٌدثتيؾ بحديث ما مرَّ عمى مسامعؾ مثمو قط ،  الكاتب قاؿ : قاؿ لي جحظة : إف كتمت عميَّ حى
قمت : أنا مكضع سرؾ كالمجالس باألمانة ، قاؿ : اصطحبت أيامان فأصبحت يكمان مخمكران ، فبينا 

جارية متنقبة راكبة عمى حمارىا كبيف يدييا كصائؼ أنا جالس عمى باب دارم إذ أقبمت  
اف حمارىا كقد سطعت السكة مف ركائح طيبيا ، فبقيت مبيكتان كالغزلف يحففف بيا كيمسكف عن

متحيراى اعجب مف كماؿ خمقيا كنكر ما بدا لي مف كجييا ، فمما جاكزتني كقفٍت كتأممتني ساعة 
عظامان ، فقالت : يا فتى  ثـ سممت فرددت عمييا أحفى سالـ كابره كقمت عمى قدمي إجاللن ليا كا 

سيدتي عمى الرحب كالسعة كلؾ الفضؿ  في ىذا اليكـ ؟ قمت : يا ىؿ في منزلؾ محتمؿ لمقايمة

                                                                 

ستير( دراسة في االنواع والبناء ، ماىر حميد الزيادي )رسالة ماج –ػ ُينظر : المرويات السردية في التذكرة الحمدونية  ٔ
:ٕٔٚ 
ضمف كتاب طرائؽ التحميؿ االدبي ، تر : عبد القادر عقار ، اتحاد كتاب اتممغرب ؼ ، ػ مقوالت السرد االدبي ، تودورو  ٕ
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فما كذبت أف ثنت رجميا كنزلت ، كقالت : ادخؿ بيف يدم ، كأمرٍت جكارييا فدخمف كالمنة ؛ 
بالحمار إلى الدىميز ثـ دخمت كما أحسب جميع ما أراه إل نكمان ل يقظة كشكان ل يقينان . فمما 

 ]الطكيؿ[ :الشاعرإلى اعجازىا فحٌمتو كما قاؿ ىا إستقر بيا المجمس مدٍت يد
تقتٍ  الشمس دكنو قناعان  فالقتٍ   ُ()بأحسف مكصكليف كؼٍّ كمعصـً  كا 

عني صكت مف فتفكرت في أمرم كأنا ل أعقؿ مف السركر فقمتي : ىذه جارية مغنية بمغيا      
أيقرب ما حضر مف طعاـ سيدتي أتأذنيف في أٍف  ذه عني ، فقمت : ياصنعتي فأرادٍت أٍف تأخ

لعمو بمغؾ مف متخير اصكاتي ؟ فقالت : ما عمى ذلؾ فكت ، كلكف قـ اآلف  كشراب كأغنيؾ ما
نفسي  تريد . فقمت إلييا كقد اخذني الركع حتى ما أممؾ كشأنؾ فاقًض حاجتؾ ثـ تصير إلى ما

تي ىؿ لؾ في سيد ميابة ليا ، فمما فرغت مما لـ أكف آممو كل تسمك ىمتي إليو قمت : يا
قصدتً  لو ؟ قالٍت : عسى يككف ىذا في يكـ غير ىذا ،  فأيغنيؾ ما الطعاـ كادعكا بالعكد 

قناعتيا فاعتجرت بو كنيضت مسرعة فمـ أيًحر جكابان كبقيتي متحيران ، فمما كمدٍت يدىا إلى 
لة المسأؾ ما خبرؾ ؟ قالت : لك تركت صارت إلى الدىميز لتركب قمت : سألتؾ بنعمة ا عمي

؛ كاف أحبَّ إليؾ كأعكد عميؾ ، قمت : لبد لي مف عمـ حالؾ ، قالت : أما إذ أبيت فسأصدقؾ 
أٍف  بف عـ ىك بعمي يخالفني إلى جكيرية لي مشكىة المنظر ، فأقسمت باأليماف المحرجةلي ا

مف ، فانا أطكؼ ل كجيان كأكحش مف أقدر عميو صكرةقبح مف أر أطكؼ بغداد حتى أبذؿ نفسي أل
ف عاد إلى مثؿ فعمو عدتي  الفجر إلى ىذه الساعة فما رأيت بيا أقبح منؾ ، فبررت قسمي كا 

؛ ثـ تكلت عني تبمغو الغيرة بصاحبيا  اليؾ إٍف لـ أجد أكحش منؾ ، كىذا يسيره في جنب ما
 با الحسف أٍف إفراط القبح ليينتفع بو حتى كافممف دخؿ النار فكا ما ظننتي يا أكبقيت أخزل 

ف عميؾ فإفَّ القرد إنما يقع السركر بو كالضحؾ منو لتجاكزه في قبح  ذلؾ اليكـ ؛ قمت : ىكِّ
لقاء جحظة فَّ الحدث الرئيس في ىذا الخبر ىو إ . ِ()"قاؿ : فاكتـ عميَّ ، قمت : نعـالصكرة ، 

 ثـ مافي باب داره ومرور الجارية مع وصائفيا وكيؼ أنو ُبيت لرؤيتيا ، بالجارية عند جموسو 
كاف جحظة مندىشًا خاللو يا سرد ملبثْت أْف حدثتو عف حاجتيا إلى أْف تقيؿ في بيتو وقد دار بين

                                                                 

ف ػ البيت لمشاعر أبو حية النميري ، وقد وردت كممة )فألقت( في الشاىد الشعري أما في الديواف )فأدنت(  ُينظر : ديوا ٔ
 ٙٚالشاعر : 
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كأنو في حمـ ، ودار ما دار بينيما حتى ىمت بالخروج فبادرىا جحظة بسؤاؿ عف خبرىا وما فعمتو 
ومعرفة السبب ،أقسـ سألة ، وىنا يدخؿ الخبر في مرحمة التضميف فبعد أْف طمبْت منو أْف يترؾ الم

عمييا إال أْف تبيف سبب ذلؾ ، أجابتو بخبرىا وكيؼ أفَّ زوجيا يخالفيا إلى جويرية مشوىة المنظر 
ْف عاد زوجيا عادْت  وقسميا ببذؿ نفسيا الى أقبح مف ترى مف البشر وىي بذلؾ قد أبرْت َقَسميا وا 

اية مف ىذا التضميف تفسيرية بينْت ، فقد أقحـ الراوي الخبر الثاني في سياؽ الخبر الرئيس والغ
قاؿ جحظة : كنت بحضرة : " ومثمو الخبر االتيالوؿ لمخبر . مف أجمو وقع الحدث ا السبب الذي

األمير محمد بف عبد ا بف طاىر ، فاستأذف الزبير بف بكار حيف جاء مف الحجاز ، فدخؿ ، 
فَّ أمير المؤمنيف د قربت بيننا اآلداب فأكرمو كعظَّمو ، كقاؿ لو : إٍف باعدٍت بيننا األنساب لق ، كا 

ديب كلده كامر لؾ بعشرة آلؼ درىـ كعشرة تخكت ثياب كعشرة أبغؿ تحمؿ عمييا اختارؾ لتأ
كدعو قاؿ لمشيخ : أركنا حديثان نذكرؾ رحمؾ إلى حضرة سيرَّ مف رأل ، فشكر ذلؾ كقبمو ، فمما 

نا أنا في مسيرم : بما شاىدت ، قاؿ : بيدت ؟ قاؿ بو ، قاؿ : أيحدثؾ بما سمعت أك بما شاى
زائيا رجؿ في نعشو ميت ، حبالةو منصكبة فييا ظبي ميت ، كبإىذا بيف مسجديف إذ أبصرت ب
 كامرأة حىسرل تسعى كتقكؿ : 

 يبتذؿي   المكت  أكؼ  في  كبىٍعميا عالنية نىٍيدو  بني فتاة أمستٍ 
ؿي فحاؿ ًمٍف دكف ظبي  بو  أضفُّ   فيو راغبة ككنت  ُ()الريمة األجى

مير أعمـ ، يء أفدنا مف ىذا الشيخ ؟ قمنا : األثـ خرجى ، فقاؿ محمد بف عبد الطاىر : أم ش
ـ أسمعو في كالـ العرب )) أمسػٍت فتاة بني نيد عالنية (( أم ظاىرة كىذا حرؼ ل :فقاؿ : قكلو

ـ  حيثُبني ىذا الخبر عمى حدث لقاء االمير محمد بف طاىر بالزبير بف بكار ، ،  ِ()قبؿ ىذا" عظَّ
طمب منو وأوشؾ الخبر عمى نيايتو ولده، وبعد أْف ىَـّ بالمغادرة عظَّـ لقاءه وأكرمو واختاره لتأديب 

ي ضمف سياؽ الخبر االوؿ مف االمير أْف يذكر لو حديثا يذكره بو ، وبذلؾ يظير حدث وخبر ثان
الة فييا إثناء سيره بيف المسجديف وما رأى خالؿ ذلؾ مف حببف بكار شاىده ا سترجاع ماخالؿ ا

ة التي قالْت البيتيف ، إفَّ ىذا التضميف ييدؼ مف وراءه الراوي إلى ظبي ونعش رجؿ ميت والمرأ
قمت كحكى لي الكجيو أبك عبد : "  ومثمو الخبر االتي، غاية تفسيرية لكالـ لـ يسمعو مف العرب 

                                                                 

 ٖ٘ٔ/  ٖػ البيتاف لمشاعر عمرو بف الحارث المضاض الجرىمي ، ُينظر : االغاني ،  ٔ
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ا محمد بف عمي بف أبي طالب المعركؼ بابف سكيد التاجر التكريتي قاؿ : كاف الشيخ محيي 
الفرج بف الجكزم الكاعظ المشيكر قد  أبيالديف أبك المظفر يكسؼ بف الحافظ جماؿ الديف 

بف الممؾ الكامؿ بف الممؾ العادؿ بف أيكب سمطاف مصر تكجو رسكلن مف بغداد إلى الممؾ العادؿ 
في ذلؾ الكقت ، ككاف أخكه الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب بف الممؾ الكامؿ محبكسان في قمعة 

قاؿ الكجيو : فمما عاد محيي الديف راجعان إلى بغداد كقدـ دمشؽ ، كنت بيا ،  –الكرؾ يكمئذ 
ك الفضؿ عباس بف عثماف بف نبياف اإلربمي ، ككاف فدخمت عميو أنا كالشيخ أصيؿ الديف أب

رئيس التجار في عصره ، كجمسنا نتحدث معو فقاؿ : قد حمفت الممؾ ناصر داكد صاحب الكرؾ 
 ، قاؿ : فقاؿ لو الصيؿ : يايخرج الممؾ الصالح مف الحبس إل بأمر أخيو الممؾ العادؿ  أف ل

تاج إلى إذف ؟ ىذا اقتضتو حيي الديف : كىؿ ىذا يحمكلنا ، ىذا بأمر الديكاف العزيز ؟ فقاؿ م
، كلكف أنت تاريخ أصيؿ ، فقاؿ : يعني مكلنا أني كبرت كما أدرم ما اقكؿ ، كأنا  المصمحة

أحكي لمكلنا حكاية في ىذا المعنى أعرفيا مف غرائب الحكايات ، قاؿ : ىات ، فقاؿ : كاف ابف 
حمؿى كاسط كىك ثالثكف ألؼ دينار ل يمكف أٍف رئيس الرؤساء ناظر كاسط يحمؿ في كؿ شير 

يتأخر يكمان كاحدان عف العادة ، فتعذر في بعض األشير كماؿ الحمؿ ، فضاؽ صدره لذلؾ كذكره 
مكلنا ىذا ابف زبادة عميو مف الحقكؽ أضعاؼ ذلؾ كمتى حاسبتو قاـ بما  لنكابو ، فقالكا لو : يا
تؤدم كما يؤدم الناس ؟ فقاؿ : أنا معي خط  لـ ل، فاستدعاه كقاؿ لو : يتـ الحمؿ كزيادة 

، قاؿ : ىؿ معؾ خط مكلنا اإلماـ الناصر ؟ قاؿ : ل : قاؿ : قـ  اإلماـ المستنجد بالمسامحة
كاحمؿ ما يجب عميؾ ، قاؿ : ما ألتفت إلى أحد كل أحمؿ شيئان كنيض مف المجمس ، فقاؿ 

يف كناظر النظار ، كما عمى يدؾ يد كمف ىك النكاب لغبف رئيس الرؤساء : أنت صاحب الكسادت
حممكه ك ىذا حتى يقابمؾ بمثؿ ىذا القكؿ ؟ كلك كسبت داره كأخذت ما فييا ما قاؿ لؾ أحد شيئان 

فما كاف إل مديدة حتى خرج الممؾ الصالح مف حبس الكرؾ كممؾ  حتى ركب بنفسو كأجناده ...
ُبني فإف الخبر االوؿ  الخبر االوؿ بخبر ثافٍ جمية تضميف نمحظ بصورة  ُ()"كاف مصر ككاف ما

َقِدـَ رسوال إلى بغداد و  الذي توجوبف الجوزي ر التكريتي واالماـ ابف سويد التاجعمى حدث لقاء ا
الممؾ الصالح المحبوس وقد أمر  خبرلشي  االربمي وقد سردَّ عمييـ دمشؽ والتقى بإبف خمكاف وا
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الجوزي صاحب السجف بعدـ إطالؽ سراحو إال بموافقة أخيو الممؾ العادؿ وما جرى خالؿ  إبف
، وىنا كاف التضميف مف خالؿ ذلؾ  يقوؿ في خالؿ أنو كبر وما يدري ماأشكؿ عميو ب ، إذذلؾ 

متناعو عف مع ناظر واسط وا خبرهبف ربادة و اوىو خبر  نفسو في المعنى لخبرذكر الشي  االربمي 
ه ومجيء االمر مف بغداد بتوزيره لحقوؽ الواجبة عميو وكيؼ أشار عميو وزراءه أْف يكبس دار إداء ا

استعاف الراوي  إذابالغي  ا التضميف، فكاف الغرض مف ىذ وبذلؾ أذعف ناظر واسط ليذا االمر
  .لتصحيح الخطأ بطريقة غير مباشرة  بخبٍر غريٍب 
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 انشخصيت حانيا : 
، فال يمكف تصور أْف يكوف ىناؾ الميمة السردي عناصر البناء  ُيعد عنصر الشخصية مف      

ونالحظ أفَّ "سردًا خاليًا مف الشخصيات ، فضال عف العناصر االخرى الحدث والزماف والمكاف  ، 
ز وذلؾ بناًء عمى الدور الذي تضطمع بو في مجرى درجة حضور الشخصية مبدأ أساسي لمتمي

والشخصية الفاعمة بمختمؼ أبعادىا االجتماعية والنفسية والثقافية يمكف التعرؼ عمييا  ، ٔ()الحكي"
مف إخبار  مف خالؿ ما يخبر بو الراوي ، أو ما تخبر بو الشخصيات ذاتيا أو ما يستنتجو القارئ

 ، وقد تناوؿ البحث الشخصية مف حيث التمثيؿ والوصؼ . ٕ()عف طريؽ سموؾ الشخصيات

 أنواع انشخصياث
، مستغنية عف كؿ الوسائط ذاتيا بذاتيا  تعتمد ىذه الطريقة عمى تقديـ الشخصية ": ُ تمثيمية الػ 

تعرض نفسيا التي يمكف أْف ُيعزى إلييا وظيفة نقؿ المعمومات المتعمقة بيا إلى المتمقي حيث 
 ٖ()موقعيا الخاص مف منظومة الحكي" عف ذاتيتيا ، وتحدد أفكارىا وطموحيا ، وبذلؾ تبمور وتعبر

ضمير المتكمـ فالتحدث بصيغة ي الشخصية تعبر عف نفسيا ويتجنب التعميؽ عمييا ، ، ويدع الراو 
في ترجمة  كما في الخبر الذي جاء، يتيح المساحة الكافية لمشخصية في التحدث عف نفسيا 

كقاؿ السندم بف شاىؾ : كنت ليمة نائمان في غرفة الشرطة بالجانب الغربي ، : "  جعفر البرمكي
                       :إزائي ، كعميو ثكب مصبكغ بالعصفر، كىك ينشدفرأيتي في منامي جعفر بف يحيى كاقفان ب

 ]الطكيؿ[                                                         
    

 سامر  بمكة   يىٍسمير  كلـ  أنيس الصفا إلى الحىجكف بيف يكف لـ كأف
 ْ()صيركؼي الميالي كالجيدكدي  العكاثرً  أىميا   فأبادنا   كٌنا      نحف بىمى 

                                                                 

، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب  ، ، سعيد يقطيف ػ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ػ ػ قاؿ الراوي  ٔ
 ٜٗ:  ٜٜٚٔ،  ٔط
 ٓ٘ػ ُينظر : بنية النص السردي ، د. حميد الحمداني :  ٕ
زىرة بنيني ) إطروحة دكتوراه ( ، جامعة الجزائر ، باتنة ،  -مقاربة بنيوية   -ػ بنية الخطاب الروائي عند غادة السماف  ٖ

ٕٓٓٚ  :ٛٚ 
 ٕٕٓػ البيتاف لمشاعر عمرو بف الحارث بف مضاض الجرىمي ، ُينظر : تاج العروس :  ٗ
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يراه اإلنساف  فانتبيت فزعان ، كقصصتيا عمى أحد خكاصي فقاؿ : أضغاث أحالـ ، كليس كؿ ما
كالشرط يجب أٍف ييفسر ، كعاكدت مضجعي ، فمـ تنؿ عيني غىمضان حتى سمعت صيحة الرابط 

كقعقعة لجـ البريد كدؽ باب الغرفة ، فأمرت بفتحيا ، فصعد ساٌلـ البرش الخادـ ، ككاف الرشيد 
إلى جانبي  يكجيو في الميمات ، فانزعجت كأيرعدىت مفاصمي ، كظننت أنو أمر فيَّ بأمر ، فجمس

ذا فيو يا سندم ، ىذا كتابنا بخطنا مختكـ بختمنا بالخاتـ الذم في  كأعطاني كتابان ففضضتو ، كا 
ل  –يدنا ، كمكصمو ساٌلـ البرش ، فإذا قرأتو فقبؿ أٍف تضعو مف يدؾ فامض إلى دار يحيى 

كساٌلـ معؾ حتى تقبض عميو ، كتكقره حديدان ، كتحممو إلى الحبس في مدينة  –حاطو ا 
المنصكر المعركؼ بحبس الزنادقة ، كتقدـ إلى باداـ بف عبد ا خميفتؾ بالمصير إلى الفضؿ 

نتشار الخبر ، كأٍف تفعؿ بو مثؿ ما تقدـ بو إليؾ في دار يحيى ، كقبؿ اإلى ابنو مع رككبؾ 
و أيضا إلى حبس الزنادقة ، ثـ بيثَّ بعد فراغؾ مف أمر ىذيف أصحابؾ في يحيى ، كأٍف تحمم

في بناء ىذا  اسيـضمير التكمـ الشؾ أفَّ  ،  ُ()اباتو"عمى أكلد يحيى كأكلد إخكتو كقر  القبض
، فقد ترؾ  ٕ()عف طريؽ التقديـ المباشرالخبر عف طريؽ سرد الشخصية الذاتي لما حصؿ معيا 

قدـ الراوي  ، والراوي المجاؿ لمشخصية في الحديث عف نفسيا وما جرى ليا وتجنب التعميؽ عمييا 
ثـ ترؾ ليا الحرية في التعبير عف  شخصية السندي بف شاىؾ وكأنيا تمثؿ عمى مسرح الحياة ،

وسماع كالميا وردود أفعاليا  ،يقة رؤية أفعاؿ الشخصية وىي تعمؿ إذ تتيح ىذه الطر ،  نفسيا
ومواقفيا مف اآلخريف بشكؿ مباشر ورسـ مالمحيا عبر صراعيا مع محيطيا وما يحيط بيا مف 

فقد تكمـ السندي عف المناـ الذي ،  ٖ()قوى سياسية او طبيعية ورصد نموىا ونمو الوقائع وتطورىا 
 الحوار لعب وقد يمات مف أوامره ،رآه وما نتج عنو مف مجيء ساّلـ االبرش الذي يرسمو الرشيد لمم

 الشخصية بواطف وكشؼ لمسندي التمثيمية الشخصية عرض في واالبرش السندي بيف دار الذي
ومثمو الخبر االتي الذي جاء في التي وقعت معيا .  االحداث وتفسير وايضاح فييا يعتمؿ وما

كقاؿ حاتـ : لقينا الترؾ فكاف بيننا جكلة فرماني تركي بكىؽ فأقبمني عف : " ترجمة حاتـ االصـ
فرسي كنزؿ عف دابتو كقعد عمى صدرم كاخذ بمحيتي ىذه الكافرة كأخرج مف خفو سكينان ليذبحني 

                                                                 

 ٖٖٛ - ٖٖٚ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٗٗػ تحميؿ النص السردي_ تقنيات ومفاىيـ _ محمد بو عزة :  ٕ
 ٘ٓٗػ ُينظر : المصطمح السردي في النقد االدبي العربي الحديث ، أحمد رحيـ الخفاجي :  ٖ
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كاف قمبي عنده كل عند سكينو إنما كاف قمبي عند سيدم فأنظر ماذا  بيا ، فكحٌؽ سيدم ما
سيدم قضيتى عميَّ أٍف يذبحني ىذا فعمى الرأس كالعيف أنا لؾ  : يا ينزؿ بو القضاء ، فقمت

آخذ بمحيتي إذ رماه المسممكف بسيـ كممكؾ . فبينما أنا أخاطب سيدم كىك قاعد عمى صدرم 
فما أخطأ حمقو فسقط عني فقمتي أنا إليو كأخذت السكيف مف يده كذبحتو ، فما ىك إل أٍف تككف 

في ىذا الخبر  ٔ()"و ما لـ تركا مف اآلباء كاألمياتمف عجائب لطف قمكبكـ عند السيد حتى تركا
معو  حصؿ يا فقد قاـ حاتـ االصـ بسرد ماالراوي المجاؿ أماـ الشخصية لمتعبير عف نفس فسح

حاتـ االصـ لسرد تمؾ المحظات الحرجة التي مرْت بو إذ انبرى ،  عندما دارت المعركة مع الترؾ
وىو بيذا السرد يقدـ لنا تجربتو المريرة التي عاشيا مع ىذا عتزامو قتمو وا عتالء التركي لصدرهاب

التركي لوال فضؿ اهلل بأف َمفَّ عميو بسيـ رماه المسمموف بو أزاحو عف صدره حيث جسد حاتـ تمؾ 
الشخصية " التي يستند النص عمى تجربتيا في تقديـ وقائع ِصَيغو وتمثؿ قوة في حضورىا مركز 

: كاف أبك نؤاس لي قاؿ محمد بف نافع : " ومثمو الخبر االتي.  ٕ()ركتو "الحدث وأساس ح
، فكقع بيني كبينو ىجرة في آخر عمره ، ثـ بمغتني كفاتو فتضاعؼ عمي الحزف ؛ فبينا صديقان 

؟ قاؿ : لت حيف كنية ، فقمت : الحسف بف  أنا بيف النائـ كاليقظاف إذ رأيتو فقمت : أبا نؤاس
تي قبؿ مكتي ىانئ ؟ قاؿ : نعـ ، قمت : ما فعؿ ا بؾ ؟ قاؿ : غفر لي بأبيات قمتيا في عم

تيت أىمو فمما رأكني أجيشكا بالبكاء فقمت ليـ : قاؿ أخي شعرا قبؿ كىي تحت الكسادة ؛ فأ
ندرم ما ىك ، قمت : أيذنكا لي  ككتب شيئان لمكتو ، قالكا : ل نعمـ إل أنو دعا بدكاة كقرطاس 
ثـ رفعت ؾ بعد ، فرفعت كسادة فمـ أر شيئان أدخؿ ؛ قاؿ : فدخمت إلى مرقده فإذا ثيابو لـ تحر 

 ]الكامؿ[                                            : ّ()أخرل فإذا أنا برقعة فييا مكتكب 
 عممت  بأف    عفكؾ   أعظـ  فمقد رب إٍف  عظمٍت     ذنكبي  كثرة يا
 فمف الذم   يرجك  كيدعك  المجـر محسفه  إل     يدعكؾ   ل كاف إفٍ 

                                                                 

 ٕٛ/  ٕوفيات االعياف :  ػ ٔ
، اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ  ػ سرد االمثاؿ ) دراسة في البنية السردية لكتب االمثاؿ العربية ( ، د . لؤي حمزة عباس ٕ

 ٕٗٔ:   ٖٕٓٓ، سوريا ، 
 ٕٓٔٓ،  ٔط ، تح : بيجت الحديثي ، ىيئة ابي ظبي لمثقافة ،ػ االبيات لمشاعر أبي نؤاس ، ُينظر : ديواف أبي نؤاس  ٖ
 :٘ٚٛ 
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 رددت    يدم      فمف ذا    يرحـ فإذا تضرعان  أمرت كما ربِّ  أدعكؾ
 ُ()كجميؿ   عفكؾ   ثـ   أني   مسمـ   الرجا    إل  كسيمة   إليؾ  مالي

إفَّ حديث الشخصية جسد بواطنيا الذاتية وعالقة الصداقة الوثيقة مع أبي نؤاس حتى تعكرْت تمؾ 
 لجأتْ زف تضاعؼ عنده بسماعو خبر موتو فأالصداقة مما أثر عمى محمد بف نافع وأفَّ الح

المنامية التي أعادْت العالقة مف جديد وبردْت حزنو الشخصية الى التعويض عف طريؽ الرؤيا 
، فال يخمو الخبر مف مقصد وعظي لمناس بأف اهلل سبحانو ما بعد أْف أخبره بغفراف ذنوبو السي

ْف كاف صغيرًا  ، وال يرد دعاء مف يدعوه وتعالى يغفر الذنوب ويجازي مف يعمؿ عماًل صالحًا وا 
    بدعوة خالصة .

 وصفيت ان ـ  2
يا، مصدر المعمومات عف الشخصية ، حيث يخبرنا عف طبائعيا وأوصاف فييايكوف السارد         

،  ٕ()خرى ، وفي ىذه الحالة يكوف السارد وسيطا بيف الشخصية والقارئأو يوكؿ ذلؾ إلى شخصية أ
الف السرد ،  ّ()"متالزمافال يخمو سرد مف وصؼ فيما " أفْ السرد وتكمف أىمية الوصؼ في 

المعمومات والتفاصيؿ ي ويزوداف القارئ بًا بتشخيص العالـ التخييمي الراو والوصؼ يضطمعاف مع
يعمؿ السارد عمى مراقبة الشخصية حيث ،  ٗ()حداث والشخوص واالزمنة والفضاءاتالمتصمة باأل

وبواعث ىذا التطور ويفسر بعض مف الخارج ويرسـ حدودىا ، ويدرس أفعاليا وأفكارىا وتطورىا ، 
 ، كما في( ٘)تصرفات الشخصية ويعطي رأيو في أفعاليا وردود أفعاليا عمى نحو صريح ومباشر

رحمو ا ككقفت في بعض المجاميع عمى شيء مف أخبار ذم النكف المصرم : " الخبر االتي
تعالى ، فقاؿ : إفَّ بعض الفقراء مف الناس تالمذتو فارقو مف مصر كقىًدـى بغداد فحضر بيا 

                                                                 

 ٖٓٔ - ٕٓٔ/  ٕف : اػ وفيات االعي ٔ
 ٗٗػ ُينظر : تحميؿ النص السردي تقنيات ومفاىيـ ، محمد بو عزة :  ٕ
،  ٔ، منشورات االختالؼ ، الجزائر ، طػ بنية السرد العربي مف مسألة الواقع إلى سؤاؿ المصير ، محمد معتصـ  ٖ

ٕٓٔٓ  :ٖٓ 
ػ ُينظر : السرد في مؤلفات القاضي أبي عمي التنوخي ، خالدة ماضي عبد الرحيـ )رسالة ماجستير ( ، الجامعة  ٗ

 ٛ٘المستنصرية: 
ػ ُينظر : بنية الشخصية في رواية التبر إلبراىيـ الكوني ، ليندة بف عباس ) رسالة ماجستير ( ، جامعة محمد بوضياؼ  ٘
 ،ٕٓٔ٘  :ٜ 
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، ثـ صرخى ككقع ، فحرككه جدكا قاـ ذلؾ الفقير كدار كاستمعسماعان ، فمما طاب القكـ كتكا
داد  ، فكجدكه ميتان ، فكصؿ خبره إلى شيخو ذم النكف فقاؿ ألصحابو تجيزكا حتى نمشي إلى بغ

بمد قاؿ الشيخ : ائتكني فقدمكا عمييا ، كساعة قدكميـ ال فمما فرغكا مف أشغاليـ خرجكا إلييا
بذلؾ المغني ، فأحضركه إليو ، فسألو عف قضية ذلؾ الفقير ، فقصى عميو قصتو . فقاؿ لو : 

رىخى الشيخ عمى ذلؾ الم غني فكقع مبارؾ ؛ ثـ شرع ىك كجماعتو في الغناء ، فعند ابتدائو فيو صى
، فقاؿ الشيخ : قتيؿ بقتيؿ ، أخذنا ثأر صاحبنا ؛ ثـ أخذ في التجييز كالرجكع إلى الديار ميتان 

يبدأ الراوي الخبر بذكر شخصية الشي   ذي ،  ُ()كلـ يمبث ببغداد بؿ عاد مف فكره"المصرية ، 
فيي عاليا المصري ذات البعد العجائبي ، حيث يصؼ الخبر ىذه الشخصية ويعبر عف أفالنوف 

وقد وصؼ الراوي ىذه ، ٕ()شخصية ذات قدرات عجيبة تخرؽ قواىا وقدراتيا قوانيف الوجود االنساني
ومثمو الخبر االتي الشخصية وما تحممو مف قوى خارقة فبمجرد أْف صرخ بوجو المغني وقع ميتًا . 

قاؿ : كنت في طمب صديؽ كحكى الجنيد أيضان عف سرم : " الذي جاء في ترجمة سري السقطي
رضى كزىمنى كعيمي كبكـ  ، ثالثيف سنة ، فمـ أظفر بو ، فمررت في بعض الجباؿ بأقكاـ مى

فسألتيـ عف مقاميـ في ذلؾ المكضع ، فقالكا : في ىذا الكيؼ رجؿ يمسح بيده عمييـ فيبرؤف 
، فممسيـ بإذف ا تعالى كبركة دعائو ، فكقفت أنتظر معيـ ، فخرج شيخ عميو جبة صكؼ 

ؿِّ  كدعا ليـ ، فكانكا يبرؤف مف عمميـ بمشيئة ا عزَّ كجؿ ، قاؿ : فأخذت بذيمو ، فقاؿ : خى
 مف الشخصية إظيار في الوصؼ أسيـ، ّ()يراؾ تأنس بغيره فتسقط مف عينو"عني ياسرم ل 

وصفية حيث يعمؿ السارد عمى تقديـ " الشخصية بصورة  جمؿ عبر مخبوءة أحداث سرد خالؿ
منتيى الوضوح دوف أْف يكوف عميو إجمالية وبكثير مف التفاصيؿ حتى يستوعبيا فكر القارئ ب

ميزات خارقة مف ، فقد كانت ىذه الشخصية العجائبية تمتمؾ  ٗ()"اكتشافيا تدريجيًا مع تقدـ السرد
تكمف عجائبيتيا في تكوينيا الذاتي وطريقة تشكيميا المخالفة  وخالؿ لمس المرضى والدعاء ليـ ، 

                                                                 

 ٖٚٔ - ٖٙٔ/  ٔ ػ وفيات االعياف : ٔ
 ٜٓٔ -ٜٛٔػ ُينظر : بنية السرد في القصص الصوفي ) المكونات والوظائؼ والتقنيات( ، د . ناىضة ستار:  ٕ
 ٖٛ٘/  ٕػ وفيات االعياف :  ٖ
 ٕٛ:  ٔػ بروست وجماليات الحداثة ، زىرة مدني ، تر : جينا بسطا ، المركز القومي لمترجمة ، ط ٗ
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ميمًا في إظيار ىذه الشخصية فقد كاف  فعالً التقديمات الغيرية  أدتْ ، فقد  ٔ()لما ىو مألوؼ 
ستطاع مف ا مف شخصية الشي  ويعرؼ ما يدور معو وما يتصؼ مف صفات خارقة اً الراوي قريب

 محمد ككاف: "  الحنفية بف محمد ترجمة في جاء الذي االتي الخبر خالليا إبراء المرضى . ومثمو
 ككاف( . الفقياء طبقات)  في الشيرازم إسحاؽ أبك الشيخ ذكره كقد ، كالكرع العمـ كثير المذككر

 ، عميان  أباه أفَّ ( الكامؿ) كتاب في المبرد حكاه ما منيا ، عجيبة أخبار ذلؾ في كلو ، القكة شديد
 محمد فقبض ، حمقة ككذا كذا منيا لينقض:  فقاؿ ، لو كانت درعان  ستطاؿا ، عنو ا رضي
.  أبكه حده الذم المكضع مف فقطع جذبيا ثـ ، فضميا عمى كالخرل ذيميا عمى يديو إحدل
عتراه غضب الحديث بيذا حيًدث إذا الزبير بف ا عبد ككاف  كاف ألنو ، الرعدة كىك ، فكؿا كا 

الراوي الخبر بوصؼ  ستيؿا، ِ(). "  القكل شديد أيضا الزبير إبف ككاف ، قكتو عمى يحسده
عنو عجيب  خذ يصؼ ىذه القوة مف خالؿ ذكر شيءثـ أ شديد القوة بشخصية محمد بف الحنفية 

مف الحمقات فقطع محمد  اً درعا وطمب أْف ينقض منيا عدد ستطاؿ والده االماـ عمي عندما ا
، حيث يرسـ الراوي الشخصية بيذا الوصؼ الذي ال يحتاج الحمقات التي حدىا االماـ عمي 
نعكاسًا لممبادئ والصفات معرفة الشخصية ، فميس الوصؼ إال امعو المتمقي الى جيد كبير في 

 التي تكمف في أعماقيا .

 انزمن:  حانخا  
، كما ُيعد مف عناصر فيو مميء بالمعاني والمدلوالت زئبقيًا فضفاضًا الزمف عنصرًا  يعد      

وفؽ رواية الكاتب المستمدة مف  عمى ف أىميتو في قدرتو عمى التمركزمكميمة حيث تالسرد ال
ضمف إطار زمني ، فإف فقد السرد ال إخصوصية كؿ سرد ، فالشخصيات واالحداث ال تتحرؾ 

تارة ، الزمف توقؼ وَجمَد وال يمكف لو أْف يستمر ، والزمف يمتاز بالمرونة فيو يتحرؾ لؤلماـ 
يسمح بظيور أساليب  إال أفَّ الخبر بوصفة جنساً سردياً قصيرًا ال،  ٖ()خرىويستذكر الماضي تارة أ

                                                                 

 ٜٜيد يقطيف : ػ ُينظر : قاؿ الراوي ، سعٔ
،  ٕٓٔ/ ٗ،  ٚٔ/  ٖ،  ٖٛ٘/ٕ،  ٖٙٔ،  ٕٙٙ،  ٔٚٔ،  ٘ٙ/   ٔ، وُينظر لالستزادة : ٓٚٔ/  ٗػ وفيات االعياف :  ٕ

ٔٚٓ  ،ٖٕٓ . 
، ابريؿ  ٖٔػ ُينظر : إنزياح الزمف في رواية أصابع لوليتا ، فاطمة خبشي ، مجمة أفاؽ عممية ، تمنغست ، الجزائر ، ع  ٖ

ٕٓٔٚ  :ٔٙٓ 
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الظيور  ليا في السرود ذات االمتداد التي تتيحة فيو ، ألف ىذه االساليب تظير السرد بصورة جمي
، والخبر كما مرَّ بنا في البحث مف االنواع النثرية البسيطة التي ال تحتفي بصورة واضحة 

اد لشغؿ مساحة واسعة ، وتظير ىذه بالمكونات السردية فيو ال يسمح لمزمف والشخصيات باالمتد
 .ة وبصورة أوضح في االخبار المركبة االساليب بصورة مقتضبة في بعض االخبار البسيط

 ـ ادلفارقت انزمنيت 1
مفارقة تتجو نحو المستقبؿ بالنسبة لمحظة الراىنة ، تفارؽ الحاضر إلى "  ىو:   الستباؽأ ػ 

أو أكثر ستحدث بعد المحظة الراىنة أو المحظة التي يحدث فييا توقؼ المستقبؿ ، إلماح إلى واقعة 
قوـ الراوي باستباؽ الحدث ي"  ويقع االستباؽ عندما ُ()" لمقص الزمني ليفسح مجااًل لالستباؽ

يمكف حدوثو أو  في السرد بأحداث أولية تميد لآلتي وتومئ لمقارئ بالتنبؤ واستشراؼ ما الرئيس
مف ، وقد يكوف االستباؽ  ٕ()"زمنية أولية تعمف صراحة عف حدث ما سوؼ يقعيشير الراوي بإشارة 

قاؿ يزيد بف أبي مسمـ   :" كما ورد في الخبر االتيبالحوادث ،  خالؿ الرؤيا أو مف خالؿ التنبؤ
كاتب الحجاج بف يكسؼ الثقفي ، سمعت الحجاج يقكؿ : بينا نحف عند عبد الممؾ بف مركاف 

عبد ا بف العباس  بف ؼ يحادثو كيسألو ، إذ أقبؿ عمي زه لو كمعو قائبدكمة الجندؿ في منت
كىمس بيما كانتقع لكنو كقطع حديثو ، قاؿ ، فمما رآه عبد الممؾ مقبالن حرؾ شفتيو كمحمد إبنو 

فسمـ فأقعده  أٍف كيؼَّ عنو ، كجاء عميليَّ عبد الممؾ : فكثبت نحك عمي ألرده ، فأشار إ الحجاج
قعد ، ككممو كسألو ، ككاف عمي حمك يمس ثكبو ، كأشار إلى محمد أٍف ا إلى جانبو ، كجعؿ

المحادثة ، كحضر الطعاـ فأتي بالطست ، فغسؿ يده كقاؿ : أٍدًف الطست مف أبي محمد ، فقاؿ 
القائؼ  : أنا صائـ ، ثـ كثب فأتبعو عبد الممؾ بصره حتى كاد يخفى عف عينيو ، ثـ التفت إلى

فقاؿ : أتعرؼ ىذا ؟ فقاؿ : ل ، كلكف أعرؼ مف أمره كاحدة ، قاؿ : كما ىي ؟ قاؿ : إٍف كاف 
بنو فإنو يخرج مف عقبو فراعنة يممككف الرض كل يناكييـ ميناكو إل قتمكه ، االفتى الذم معو 

مف صمبو ثالثة  قاؿ : فأربد لكف عبد الممؾ ، ثـ قاؿ : زىًعـى راىب إيميا كرآه عندم أنو يخرج

                                                                 

 ٙٛٔالمصطمح السردي ، جيرالد برنس : ػ  ٔ
 ٕٔٔ:  ٕٗٓٓ،  ٔ، المؤسسة العربية لمدراسات ، بيروت لبناف ، طػ الزمف في الرواية العربية ، د. ميا حسف قصراوي  ٕ

 *القائؼ الذي يعرؼ النسب بفراستو ُينظر : المعجـ الوسيط 
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جتماع ابي مسمـ لخبر أبدأ الخبر بداية طبيعية بسرد يزيد بف  ُ()عشر ممكان ، كصفيـ بصفاتيـ ."
بنو قبؿ عمي بف عبد اهلل بف العباس واعبد الممؾ بف مرواف والحجاج بف يوسؼ الثقفي حيث أ

مف سياؽ الخبر في قمب عبد الممؾ شيء عمى عمي بف عبد اهلل وىو واضح وكاف عمييـ ، محمد 
عندما أراد الحجاج أف يجيز عميو وأمره عبد الممؾ في الكؼ عنو وكاف ىناؾ قائؼ مف ضمف 

أ االستباؽ السردي بذكر نصرافو وىنا بدد الممؾ سؤالو عف معرفة عمي بعد االحضور فوجو اليو عب
نو يخرج مالقائؼ ال تداعْت االحداث المستقبمية ف عقبو فراعنة يممكوف االرض حيث بنو محمد وا 

فييا الراوي صيغة دالة  استعمؿستبقيا الراوي في الزمف الحاضر وفي المحظة اآلنية لمسرد حيث وا
، كذلؾ ذكر عبد الممؾ بأف الراىب ذكر لو بأف   ٕ()عمى المستقبؿ لكونو يسرد أحداثًا لـ تقع بعد

الستباؽ االوؿ الذي باؽ آخر يؤكد استايخرج مف صمبو ثالثة عشر ممكًا وصفيـ بصفاتيـ وذلؾ 
: " إفَّ الحجاج كفد عمى عبد الممؾ فمر مف منصرفو بدير فنزلو ومثمو الخبر االتي ذكره القائؼ .

شيخ ، ىؿ تجدكف في  بيذا الدير شيخان مف أىؿ الكتاب عالمان فدعا بو كقاؿ : يا، فقيؿ لو : إفَّ 
كتبكـ ما أنتـ فيو كنحف ؟ فقاؿ : نعـ ، نجد ما مضى مف أمركـ كما أنتـ فيو كما ىك كائف ، 

سـ بغير صفة ، قاؿ : فما كفان ؟ قاؿ : كؿ ذلؾ مكصكؼ بغير اسـ كاقاؿ : أفمسٌمى أـ مكص
مف يقـ  مؾ أقرع ،تجدكف صفة أمير المؤمنيف قاؿ : نجده في زماننا الذم نحف فيو أنو م

ٍف ؟ قاؿ : رجؿ ييقاؿ لو الكللسبيمو يصرع ، قا يد ، قاؿ : ثـ ماذا ؟ قاؿ : رجؿ اسمو ؿ : ثـ مى
قاؿ : أفتعمـ ما ألي ؟  –قمت : كىك سميماف بف عبد الممؾ  –سـ نبي يفتح بو عمى الناس ا

بعد مكتي ؟ : نعـ ، قاؿ : فمف يميو بعدم ؟ قاؿ : رجؿ ييقاؿ لو يزيد ، قاؿ : في حياتي أـ قاؿ
يتمظير ،  ّ(): يغدر غدرة ، ل أعرؼ غير ىذا"قاؿ : ل أدرم ؟ قاؿ : أفتعرؼ صفتو ؟ قاؿ 

الحدس والتوقع الذي يمتمكو الشي  ، حيث أطمؽ الشي  العناف لخيالو االستباؽ في ىذا الخبر ب
فما أف وجو الحجاج  ٗ()ليستشرؼ المجيوؿ ويتوقع أحداثاً عمى سبيؿ االفتراض ويخمف ما سيحدث 

وأسماءىـ حتى ف خالؿ ذكر الذيف يحكموف وصفاتيـ السؤاؿ لو حتى بدأ باستشراؼ االحداث م

                                                                 

 ٙٛٔ/  ٗػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٙٙاية المعاصرة تيار الوعي نموذجًا ، د. مراد عبد الرحمف مبروؾ : ػ ُينظر : بناء الزمف في الرو  ٕ
 ٜٕٛ - ٕٛٛ/  ٙػ وفيات االعياف :  ٖ
 ٕٜػ ُينظر : تحميؿ النص السردي ، محمد بو عزة :  ٗ
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 . ٔ()لمحوادث الالحقة  المتمقي تييئة إلى ييدؼ حقيقي استشراؼ فيو ،نتيى بيزيد وقد تنبأ بغدره ا
تمؾ الميمة في منامو أفَّ  ككاف قد رأل: " ومثمو ىذا الخبر الذي جاء في ترجمة آؽ سنقر البرسقي

عدة مف الكالب ثارٍت بو ، فىقىتىؿ بعضيا كناؿ منو الباقي ما آذاه ، فقص عمى أصحابو فأشاركا 
عميو بترؾ الخركج مف داره عدة أياـ ، فقاؿ : ل أترؾ الجمعة لشيء أبدان ، فغمبكه عمى رأيو 

أ فيو فأكؿ ما رأل )) ككاف أمر كمنعكه مف قصد الجمعة ، فعـز عمى ذلؾ . ثـ أخذ المصحؼ يقر 
ا مقدكران(( ، فركب إلى الجامع عمى عادتو ، ككاف يصمي في الصؼ الكؿ فكثبى عميو بضعة 

يـ ثالثة عشر نفسان عدة الكالب التي رآىا في المناـ ، فجرحكه بالسكاكيف ، فجرحى ىك بيده من
، حيف رأى آؽ سنقر في منامو  المنامي، ُبنيَّ ىذا الخبر عمى االستباؽ ِ()"كقيتؿ رحمو ا تعالى

مف الكالب ثارْت عميو ، حيث شكؿ ىذا المناـ مسار الحدث وما ستؤوؿ إليو االمور في  أفَّ عدداً 
الزمف القريب ، ولـ يستجب آؽ سنقر لمشورة أصحابو بعدـ الخروج مف منزلو ، حيث كاف يدأب 

القرآف الكريـ اآلية المباركة لحضور صالة الجمعة ، وخرج بعد أْف قرأ في امع في الخروج إلى الج
، شكؿ ذكر المناـ االوؿ استباقًا داخميا أكده وقوع الحدث الذي شاىده (( ، ))وكاف أمر اهلل مقدوراً 

، حيث أكد ( ٖ)يتجاوز الخاتمة وال يخرج عف إطارىا الزمني في منامو ، وىو االستباؽ الذي ال
 تحقؽ المناـ واقعا مع آؽ سنقر في نياية الخبر  .

  السترجاعب ػ 
 مفارقة" وىو  ٗ()حدث سابؽ لمنقطة التي نحف فييا"بأنو " كؿ ذكر الحؽ ل االسترجاع ُيعرؼ      

 المحظة ىذه قبؿ حدثت وقائع أو لواقعة ستعادةا ، الراىنة لمحظة بالنسبة الماضي إلى تعيدنا زمنية
 لعممية النطاؽ ليدع االحداث لمساؽ الزمني قصال فييا يتوقؼ التي المحظة أو الراىنة

حداث يعمؿ عمى مؿء الفجوات التي يخمفيا السرد وراءه أو االشارة إلى أحيث  ، ٘(")االسترجاع

                                                                 

وي بنية الشكؿ الروائي ، حسف بحرا ،ٖٕٓٓالبناء والرؤيا مقاربات نقدية _ د. سمر روحي الفيصؿ :  –ػ الرواية العربية  ٔ
 :ٖٕٔ  
، ٔ٘ٔ،  ٘ٗٔ/  ٖ، ٖٕٕ، ٜٔٔ، ٕٚ/  ٕ،  ٖٕٖ، ٕٓ٘/ ٔ، لالستزادة ُينظر: ٛٔٗ- ٚٔٗ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٕ

ٔ٘ٙ ،ٗ /ٕٙ 
 ٜٔٔ:  ٜٕٓٓ،  ٔ، عيف لمدراسات االنسانية ، طػ ُينظر : البنية السردية في الرواية ، عبد المنعـ القاضي  ٖ
 ٓٙػ خطاب الحكاية ، جيرار جينيت :  ٗ
 ٕ٘ػ المصطمح السردي ، جيرالد برنس : ٘
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إذ  ؛ُيعد االسترجاع مف أكثر التقنيات الزمنية السردية حضورًا ، و   ٔ()سبؽ لمسرد أْف تركيا جانباً 
 ويوظفو في الحاضر السردي ،جميعيا ،  مراحمو بينقطع زمف السرد الحاضر ويستدعي الماضي 

 قسميف : عمى، وينقسـ االسترجاع  ٕ()فيصبح جزءًا  ال يتجزأ مف نسيجو
ومنو " ،ٖ()سعتو كميا داخؿ الحكاية االولىؿ : ىو االسترجاع الذي تظ أوال : االسرتجاع انذاخهي

 الميدم أمر قكلو متنعتا لما:  قاؿ فحكى ، الشعر قكؿ ترؾ العتاىية أبك ككافالخبر اآلتي " 
 ، فيو آكم مكضعان  فطمبت ، ىالني منظران  كرأيت ديىشت دخمتو فمما ، الجرائـ سجف في بحبسي

 لما عميو سالـ غير مف كجمست ، فقصدتو الخير سيما عميو كالكجو البزَّة حسف بكيؿ أنا فإذا
ذا مميان، كذلؾ فمكثت ، كالفكر كالحيرة الجزع مف فيو أنا  ]الطكيؿ[       : ْ()ينشد بالرجؿ كا 

برً   إلى  العزاءً   حسفي  كأسممني ألفتو  حتى  الضرِّ  مسَّ  تعكدتي   الصَّ
يَّرىني  أدرم  ل حيث مف ا صنيع بحسف كاثقان  الناسً  مف يأسي كصى

 ا أعزؾ تفضؿ: :  لو فقمت ، عقمي إليَّ  كثاب ، بيما كتبركت البيتيف فأستحسنت:  قاؿ    
 فمـ دىخمتى  ، كمركءتؾ عقمؾ اقؿ، أدبؾ أسكأ ما كيحؾ ، إسماعيؿ يا:  فقاؿ ، بإعادتيما عميَّ 
 مني سمعت حتى ، المقيـ عمى الكارد مسألة سألتني كل ، المسمـ عمى المسمـ ميـست عميَّ  تسمـ
 تستنشدني طفقت ، غيره معاشان  أدبان  كل خيران  فيؾ تعالى ا يجعؿ لـ الذم الشعر مف بيتيف
 عتذرتا كل ، منؾ كاف ما تذكر كلـ ، القبض بسط تكجب مكجدة كسالؼى  أنسان  بيننا كأف مبتدئان 
 أنت؟ كفيـ:  قاؿ ، يدىش فيو أنا ما فدكف ، متفضال إعذرني:  فقمت ، أدبؾ إساءة مف بدا عما
 الساعة  ييدعى كأنا ، فتيطمؽ تقكلو أفٍ  كلبد ، إلييـ كسببؾ عندىـ جاىؾ ىك الذم الشعر تركت
 ككاف ، بدمو تعالى ا لقيتي  عميو دلمت فإف ، ا رسكؿ ابف زيد بف بعيسى فأطمب ، بي

ل ، فيو خصمي  ا رسكؿ  حتسابيكا صبرم ترل أنت كىا ، منؾ بالحيرة أكلى فانا ، قيتمت كا 
 اسمع ، كالمنع التكبيخ عميؾ أجمع ل:  فقاؿ ، منو كخجمت ، كجؿ عزَّ  ا يكفيؾ:  فقمت ،

فٍ :  لو فقمت.  كبي بو ديعيَّ  ثـ ، حفظتيما حتى مراران  عميَّ  اعادىما ثـ ، البيتيف  اعزؾ أنت مى
                                                                 

ػ ُينظر : بنية السرد في كتب أخبار النساء والجواري إلى القرف العاشر اليجري ، رائد حامد خضير ،)اطروحة دكتوراه (  ٔ
 ٕٛ، جامعة القادسية ، : 

 ٕٜٔػ ُينظر : الزمف في الرواية العربية ، د. ميا حسف القصراوي :  ٕ
 ٓٙػ ُينظر: خطاب الحكاية ، جيرار جينيت:  ٖ
  ٓٙػ البيتاف لموسى بف عبد اهلل بف أبي طالب ، ُينظر : زىر آالداب وثمر االلباب ، الحصري :  ٗ
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 بيف كقفنا فمما ، الميدم عمى فأدخمنا ، زيد بف عيسى صاحب حاضر أنا:  قاؿ ؟ كجؿ عزَّ  ا
 فيرب تطمبو ؟ زيد ابف عيسى أيف يدريني كما:  قاؿ ؟ زيد بف عيسى أيف:  لمرجؿ قاؿ يديو
 آخر كأيف ؟ متكاريان  كاف متى:  لو قاؿ ؟ خبره عمى أقؼ أيف فمف ، كحبستني البالد في منؾ

 لتدلف كا:  قاؿ ، خبران  لو عرفت كل ، تكارل منذ لقيتو ما:  قاؿ ؟ لقيتو مف كعند ؟ بو عيدؾ
 ا رسكؿ إبف عمى أدلؾ ما فكا ، لؾ بدا ما صنعا:  فقاؿ ، الساعة عنقؾ ألضربف أك ، عميو
 ، عنو لؾ كشفت ما كجمدم ثكبي بيف كاف كلك ، بدمو السالـ عميو كرسكلو تعالى ا كألقى 
:  قاؿ ، أقكؿ بؿ:  قمت ؟ بو لحقؾا أك ، الشعر أتقكؿ:  فقاؿ بي دعا ثـ ، عنقو إضربكا:  قاؿ

ليقطع التواصؿ  ستدعى الراوي الماضي مف خالؿ االسترجاع الداخميا ،( ٔ")فأطمقت ، اطمقكه
" تَـّ االسترجاع و  باألخرىحداث وليعود بذاكرتو إلى الماضي رابطًا االحداث إحداىا الزمني لؤل

حبسو بسجف الجرائـ لنا خبر  روى حيث ، ٕ()الوراء"داخميًا بطريقة السرد التقميدي بعودة الراوي إلى 
 . متناعو عف قوؿ الشعرالبأمر الميدي الكبرى 

،كما في الحكاية اع الذي تظؿ سعتو كميا خارج سعة ىو االسترج: حانيا : االسرتجاع اخلارجي  
كقالت مريـ امرأة أبي عثماف : كنا نؤخر المعب : "الخبر االتي الذي جاء في ترجمة سعيد الحيري 

كالضحؾ كالحديث إلى أٍف يدخؿ أبك عثماف في كرده مف الصالة ، فإنو إذا دىخؿى ستر الخمكة لـ 
 يحس بشيء مف الحديث كغيره . كقالت : صادفت مف أبي عثماف خمكة فأغتنمتيا ، كقمت : يا

يـ ، لما ترعرعت كأنا بالرم ككانكا يراكدكني مر  أبا عثماف ، أم عممؾ أرجى عندؾ ؟ فقاؿ : يا
، قد أحببتؾ حٌبان ذىب بنكمي كقرارم ، ابا عثماف  مرأة فقالت : ياجاءتني اعمى التزكج فأمتنع 

كأنا أسألؾ بمقمب القمكب أٍف تتزكج بي ، فقمت : ألًؾ كلد ؟ قالت : نعـ فالف الخياط في مكضع 
فمما دخمت كجدتيا عرجاء عكراء سيئة الخمؽ ، فقمت : كذا ، فراسمتو ، فأجاب ، فتزكجت بيا  

كرامان ، ما قدرتو لي ، ككاف أىؿ بيتي يمكمالميـ لؾ الحمد عمى  كنني عمى ذلؾ ، فازيدىا برٌان كا 
إلى أٍف صارٍت ل تدعني أخرج  مف عندىا ، فتركت حضكر المجمس إيثاران لرضاىا كحفظان لقمبيا 

                                                                 

،  ٖ٘ٔ/ ٗ،  ٜٜٕ،  ٜٕٚ،  ٜٕٙ، ٖٓٚ/ ٕ،  ٕٛ/ٔ، لالستزادة ُينظر :  ٕٕ٘ – ٕٕٗ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٔ
ٖٗٚ  ،٘ /ٕٖٕ . 
:   ٖٕٔٓ،  ٔ، تموز لمطباعة ، دمشؽ سوريا ، ط وائي في أدب جبرا إبراىيـ جبرا ، د. إبراىيـ جنداريػ الفضاء الر  ٕ

ٕٕٔ 



 ................................................................ بنية السرد االخباريالفصل الثالث ..........

 

139 

مس عشرة سنة ، ككنت معيا في بعض أكقاتي كأني قابض ، كبقيت معيا عمى ىذه الحالة خ
ظي عمى الجمر كل أبدم ليا شيئان مف ذلؾ ، إلى أٍف ماتت ، فما مف شيء عندم أرجى مف حف

بو عثماف عمى أعمؿ االسترجاع الخارجي الذي قاـ بو  . ُ()عمييا ما كاف في قمبيا مف جيتي"
رجى عندؾ ( أسألتو زوجو ) اي عممؾ  ماعندالعودة إلى الماضي الخارجي إلعادة حدث سابؽ 

وىنا بدأ أبو عثماف بإسترجاع خبر زواجو مف تمؾ المرأة الدميمة وصبره عمييا حتى مماتيا مع 
كراميا حتى وفا ىموأالموـ الذي القاه مف  في ضتيا ، ويدؿ ذلؾ عمى أفَّ الحاضر أواستمراره ببرىا وا 

تكوف المقابمة بيف الماضي الخارجي والحاضر إشارة إلى مسار عمى ىذا الخبر ألوانًا جديدة حيث 
، وقد أدى ىذا االسترجاع وظيفة وعظية مف خالؿ ما مرَّ بسعيد الحيري مف مصاعب  ٕ()الزمف 

وصبره عمى ما كتب اهلل لو مما ادى إلى وصولو إلى ىذه المرحمة مف حسف العبادة والصبر عمى 
 وتعالى في كؿ الظروؼ .البالء مف خالؿ حمده هلل سبحانو 

 

  في كما ، (3)ارجي واالسترجاع الداخميبيف االسترجاع الخيجمع  :االسرتجاع ادلزجيحانخا ـ 
 كزىادة عمـ لو البصرة مف رجؿ عمي عمى قىًدـى :  بكار أخي إبف حاتـ أبك قاؿ":  االتي الخبر
 شيادة في فجاء الياـ بو فمضت ، المكتب في معو كاف أنو كذكر ، كأدناه كقربو فأكرمو كنسؾ
 زاىد رجؿ ىذا:  لعمي فقمت ، شيادتو قبؿ فما عمي عند فكديا مصر شيكد مف شاىداف كمعو
 أرز عمييا مائدة عمى ككنا صغاران  كنا أنو إل شيادتو رددت ما أخي ياابف:  قاؿ ، تعرفو كأنت
 بكتاب أتيزأ:  لو فقمت((  أىميا لتغرؽ أخرقتيا: ))  لي فقاؿ باصبعي األرز فنقبت حمكل كفيو
 ،ٗ()"منو ذلؾ أذكر كأنا قبكلو عمى أقدر كما ، مدة كالمو عف أمسكت ثـ ؟ الطعاـ عمى تعالى ا

شكؿ ذكر الخبر مف قبؿ الراوي استرجاعًا خارجيًا فقد ذكر أبو حاتـ قدوـ الرجؿ عمى عمو وما 
 صغير وىو المائدة خرؽ لحدث بكار القاضي ستذكارا مثؿ قدحصؿ معو مف رفض شيادتو ، و 

                                                                 

 ٖٓٚ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٔ
 ٜ٘ػ ُينظر : بناء الرواية سيزا قاسـ :  ٕ
ػػ  ٖ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ٛ٘:  ػػػػػسو    نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٕٔٛ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٗ
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 موقؼ تفسير في االسترجاع ىذا اسيـ حيث لمخبر الداخمي االطار داخؿ  داخمياً  سترجاعاً ا
 ، وبذلؾ يكوف الخبر قد بني عمى االسترجاع المزجي . الرجؿ مف بكار القاضي

 
 

 ـ احلركت انسرديت ) ادلذة او انذميومت( 2
وفؽ رؤية الكاتب وظروفو ، عمى  ركة السردية أربع تقنيات حددىا جيرار جينيتتشمؿ الح      
بطاءه وىي )تعم المشيد ، صة ، الحذؼ( و) الوقفة، الوصؼ( و)الخالؿ عمى تسريع السرد وا 

والوصؼ  تقنيتا الخالصة والحذؼ عمى تسريع السرد ، وتتكفؿ الوقفةالحوار( ، حيث تعمؿ 
. وقد وردت ىذه التقنيات في عدد مف أخبار وفيات االعياف ، كما في  ٔ()والمشيد والحوار بإبطاءه

: حدثني قاؿ عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ ربيعة الرأي : " الخبر االتي الذي جاء في ترجمة 
فٌركخان أبا عبد الرحمف بف أبي ربيعة خرج في البعكث إلى خراساف أياـ  مشايخ أىؿ المدينة أفَّ 

ربيعة ثالثيف ألؼ دينار، فقدـ بني إمية غازيان كربيعة حمؿ في بطف إمو ، كخمؼ عند زكجتو إـ 
الباب برمحو فخرج ربيعة ، المدينة بعد سبع كعشريف كىك راكب فرسان كبيده رمح ، فنزؿ كدفع 

عدك ا ، اتيجـ عمى منزلي ؟ فقاؿ فركخ : ياعدك ا ، أنت دخمت عمى حرمي ،  كقاؿ : يا
جتمع الجيراف ، فبمغ مالؾ بف أنس كالمشيخة فأتكا كتمبب كؿ كاحد منيما بصاحبو حتى افتكاثبا 

يعينكف ربيعة ، فجعؿ ربيعة يقكؿ : كا لفارقتؾ إل عند السمطاف كأنت مع إمرأتي ، ككثر 
بمالؾ سكتكا ، فقاؿ مالؾ : أييا الشيخ ، لؾ سعة في غير ىذه الدار ، فمما أبصركا الضجيج ، 

فقاؿ الشيخ ىي دارم كأنا فركخ ، فسمعت المرأة كالمو فخرجت كقالت : ىذا زكجي ، كىذا إبني 
ختزؿ الحذؼ واضحًا في ىذا الخبر حيث ا بدا ، ِ()كأنا حامؿ بو ، فاعتنقا كبكيا ..."الذم خمفو 

ي قضاىا في الغزو ، ولـ يذكر تفاصيؿ ىذه المدة بعًا وعشريف سنة مف حياة فروخ التسي الراو 
ولـ  ٖ()االزمنة وتكثيفيا في نقاط دالة" ختزالية لتفتيتعاشيا ، فالحذؼ "ينطوي عمى نزعة االتي 

                                                                 

ػ يُنظر : المرويات السردية في التذكرة الحمدونية ) دراسة في االنواع والبناء ( ، ماىر حميد عبد )رسالة ماجستير ( ،  ٔ
 ٕٚٔجامعة المثنى : 

 ٜٕٛ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٕ
 ٜٕٚػ القصة القصيرة جدًا في السرد العربي المعاصر) أنظمة البناء وانتاج الداللة ( د. محمد حمزة الشيباني :  ٖ
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، وقد أدى ىذا  يكشؼ لنا عف مصير فروخ في ىذه السنيف الطويمة التي قضاىا بعيدًا عف عائمتو
 . الحذؼ إلى تسريع السرد 

) الوقفة / الوصؼ ( تعمؿ عمى إبطاء السرد  ، كما في الخبر الذي جاء في ترجمة  وأما  
ببالد منبج كمعو  ذكر المسعكدم في ) مركج الذىب ( ، أفَّ ىاركف الرشيد إجتازالبحتري : " 

عبد الممؾ بف صالح ككاف أفصح كلد العباس في عصره ، فنظر إلى قصر مىشيد كبستاف معتمر 
امير المؤمنيف ، قاؿ :  باألشجار كثير الثمار ، فقاؿ : لمف ىذا ؟ فقاؿ : ىك لؾ كلي بؾ يا

ؼ مدينتؾ ؟ ككيؼ بناء ىذا القصر ؟ قاؿ : دكف منازؿ أىمي ، كفكؽ منازؿ الناس . قاؿ : فكي
اؿ : فكيؼ ليميا ؟ قاؿ : سحر قاؿ : عذبة الماء باردة اليكاء ، صمبة المكطأ قميمة الدكاء ، ق

عممت الوقفة عمى إبطاء السرد في ىذا الخبر ألنيا تقنية تعمؿ عمى تعطيؿ زمف السرد ،  ُ()"كمو
دورًا بالغ  لية الوصؼ فيو يؤديآفأصبح الزمف عمى مستوى القوؿ أطوؿ وىي ترتبط عادة ب

االىمية في بناء النص ويسيـ في عرض االشياء والوقائع والحوارات المجردة مف الغاية والقصد 
توقؼ الراوي عف سرد االحداث وبدأ بوصؼ ،  ٕ()مف وجودىا المكاني عوضًا عف وظيفتيا الزمنية

 . بف صالح عف طريؽ الحوار الذي دار بيف ىاروف الرشيد وعبد الممؾ القصر والمدينة والزمف

 : ادلكان  رابعا  
ُيعد المكاف أحد العناصر الميمة في بناء السرد ، سواء أكاف ىذا البناء واقعيًا أـ متخياًل ،      

شأنو شأف أي نتاج  ٖ()والثقافية المتبادلة بيف االنساف ومجتمعوفيو يستوعب العالقات االجتماعية 
المكاف ال يعيش منعزاًل عف باقي  "ألف  ٗ() ىـوأفكار  ساكنيو جتماعي آخر يحمؿ جزءًا مف أخالقيةا

نما يدخؿ في عالقات متعددة مععناصر السر  المكونات الحكائية االخرى لمسرد كالشخصيات  د وا 
واالحداث والرؤيات السردية ، وعدـ النظر إليو ضمف ىذه العالقات والصالت التي يقيميا يجعؿ 

                                                                 

  ٖٓ/  ٙػ وفيات االعياف :  ٔ
ػ ُينظر : حركة السرد عند قصي الشي  عسكر في رواية شيء ما في المستنقع ، إيناس جاسـ محمد)رسالة ماجستير(  ٕ

 ٖٗجامعة البصرة : 
 ٕٔٔٓ، الييئة العامة السورية لمكتاب ، دمشؽ ، ػ ُينظر : جماليات المكاف في قصص سعيد حورانيو ، محبوبة محمدي  ٖ
 :ٖٜ 
  ٙٔ: ٜٙٛٔ، دار الشؤوف الثقافية ، بغداد ، ػ ُينظر : الرواية والمكاف ، ياسيف النصير  ٗ
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االطار الذي فيو "،  ُ()"الذي ينيض بو الفضاء الروائي داخؿ السردمف العسير فيـ الدور النصي 
 تطرؽ البحث لدراسة المكاف مف حيث الواقعي والمتخيؿ .ي، وس ٕ()تقع فيو االحداث"

 
 

 ) الكاقعي (المكاف ػ ُ

 البيتأ ػ 
الحمػػػػػيـ وذكرياتػػػػو وكينونتػػػػػو جسػػػػد البيػػػػػت قػػػػيـ االلفػػػػػة بإمتيػػػػاز ألنػػػػػو مػػػػأوى االنسػػػػػاف ووجػػػػوده يُ      

حػػػػػػاتـ  جمػػػػػػةومػػػػػػف االخبػػػػػػار التػػػػػػي دارت احػػػػػػداثيا فػػػػػػي البيػػػػػػت الخبػػػػػػر الػػػػػػذي جػػػػػػاء فػػػػػػي تر ، ٖ()الخفيػػػػػة
كقػػػػاؿ حػػػػاتـ : كقػػػػع الػػػػثمج بػػػػبمخ فمكثػػػػت فػػػػي بيتػػػػي ثالثػػػػة كمعػػػػي أصػػػػحابي فقمػػػػت : االصػػػـ : "

يخبرنػػػػػي كػػػػػؿ رجػػػػػؿ مػػػػػنكـ بيمتػػػػػو ؛ قػػػػػاؿ : فػػػػػأخبركني فػػػػػإذا لػػػػػيس فػػػػػييـ أحػػػػػد ل يريػػػػػد إل أٍف 
لػػػي : ىمتػػػؾ أنػػػت يػػػا أبػػػا عبػػػد الػػػرحمف ، قػػػاؿ : قمػػػت : تػػػكب مػػػف تمػػػؾ اليمػػػة ؛ قػػػاؿ : فقػػػالكا ي

ذا رجػػػػؿ  مػػػػا ىمتػػػػي إل شػػػػفقة عمػػػػى إنسػػػػاف يريػػػػد أٍف يحمػػػػؿ رزقػػػػي فػػػػي ىػػػػذا الطػػػػيف ؛ قػػػػاؿ : كا 
أبػػػا عبػػػد الػػػرحمف ، خػػػذ  جػػػاء كمعػػػو جػػػراب خبػػػز كقػػػد زلػػػؽ فابتمػػػت ثيابػػو بطػػػيف ، كقػػػاؿ : يػػػا قػػد

شػػػػػكؿ البيػػػػػت فػػػػػي ىػػػػػػذا الخبػػػػػر قػػػػػيـ االلفػػػػػة والشػػػػػعور بالطمأنينػػػػػة والػػػػػدفئ بعػػػػػػد أْف ،  ْ()"ىػػػػػذا الخبػػػػػز
كمػػػػػا مػػػػاف والطمأنينػػػػػة ، ود االصػػػػػدقاء الػػػػذي يشػػػػػعر المػػػػػرء باألسػػػػقط الػػػػػثمج بػػػػبم  ، إضػػػػػافة إلػػػػػى وجػػػػ

نػػػػو بػػػػػاهلل سػػػػبحانو وتعػػػػػالى فة ىػػػػػذا الرجػػػػؿ الزاىػػػػػد الػػػػورع حػػػػػاتـ االصػػػػـ وحسػػػػػف ظيوضػػػػح الخبػػػػػر صػػػػ
 الحاؿ .وىو في ىذه بأف يبعث لو رزقو 

اهلل سبحانو وتعالى ، وعمى الرغـ مف أفَّ  ة والتقرب إلىاف العبادة والطمأنينىو مك:   المسجدب ػ 
ومف االخبار التي دارت أحداثيا في  .مافألااحة  و المسجَد مكاٌف مغمٌؽ إال أنو يبعث عمى الر 

قاؿ أبك العباس المبرد في إسناد ذكر : "الحجاج بف يوسؼالمساجد الخبر الذي جاء في ترجمة 
كأىؿ الككفة يكمئذ الككفة ب  الجامع مسجدالآخره عبد الممؾ بف عمير الميثي قاؿ : بينا نحف في 

                                                                 

 ٕٙػ بنية الشكؿ الروائي ، حسف بحراوي :  ٔ
 ٙٓٔسيزا قاسـ : ػ بناء الرواية ،  ٕ
 ٙٓٔمحمد بو عزة :  –تقنيات ومفاىيـ  –ػ ُينظر : تحميؿ النص الروائي  ٖ
 . ٖ٘ٔ، ٖٕٙ/ ٕ،  ٖٕٙ،  ٚٙٔ،  ٖ٘ٔ،  ،  ٘ٛ،ٕٛ/ ٔ، لالستزادة ُينظر :  ٕٛ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٗ
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ذكك حاؿ حسنة يخرج الرجؿ منيـ في العشرة كالعشريف مف مكاليو إذ أتانا آت فقاؿ : ىذا 
بو قد دىخؿى المسجد متعممان بعمامة غطى بيا الحجاج ابف يكسؼ قد قىًدـى أميران عمى العراؽ ، فإذا 

أكثر كجيو متقمدان سيفان متنكبان قكسان يؤـ المنبر ، فقاـ الناس نحكه حتى صعد المنبر فمكث 
، فقاؿ الناس بعضيـ لبعض : قبح ا بني أمية حيث تستعمؿ مثؿ ىذا عمى يتكمـ ساعة ل

كـ ؟ فقالكا : أميؿ حتى ننظر ، فمما رأل العراؽ ، قاؿ عمير بف ضابئ البرجمي : أل أحصبو ل
 ]الوافر[                            : ُ()عيكف الناس إليو حسر المثاـ عف فيو كنيض كقاؿ

 تعرفكني العمامة أضع متى الثنايا كطالع جال ابف أنا
 متى أضع العمامة تعرفكني

ني لصاحبيا ،  أىؿ الككفة كالعراؽ إني ألرل رؤكسان قد ـ قاؿ : كا ياث   أينعت كحاف قطافيا كا 
فَّ أمير المؤمنيف نثر كنانتو فمحى ، ك الككأني أنظر إلى الدماء بيف العمائـ ك  عيدانيا  عجما 

 . ِ()"عكدان كاصمبيا مكسران ...ىا فكجدني أمرٌ 
فما ، تكمف المفارقة في ىذا الخبر في أْف يتحوؿ المكاف اآلمف إلى مكاف خوؼ وتيديد ووعيد     

أْف َدَخَؿ الحجاج الى المسجد وقد غطى وجيو متقمدًا سيفو ومتنكبًا قوسو والناس في حيرة مف أمره 
، ثـ بدأ صعد المنبر ولبث ساعة وىو ساكت حتى أماط المثاـ عف وجيو وقد استشيد بيذا البيت 

الصالة ُأسَس عميو المسجد مف إقامة بتيديده ووعيده لمناس بقطع رؤوسيـ ، وىذا خالؼ ما 
وكؿ القيـ التي جاء بيا ديننا  خير والصالح ونشر المحبة والتسامحجتماع المسمميف عمى الوا

 الحنيؼ .
لفة مى العيش فيو ، فال يشعر فيو باأل: يُعد السجف مكانًا معاديًا الف االنساف ُيرغـ ع  السجفج ػ 

 يتصؼ فضاءه بالضيؽفيو مكاف مغمؽ إجباري   ٖ()بالعداء والكراىية نينة والراحة بؿ يشعروالطمأ
ألنو يشؿ حركة السجيف  وىو مكاف عزلة مطمقة ولكؿ ذلؾ ُيعد مكانا سمبياً  ٗ()المساحة  يةمحدودو 

                                                                 

، ،   ٕٚٔٓ،  ٔسف الجبوري ، ط، تح : محمد فميح ح ػ البيت لمشاعر سحيـ بف وثيؿ الرياحي ، ُينظر : ديواف الشاعر ٔ
 ٕٙ: رند لمطباعة والنشر  ، دمشؽ 

 . ٕٔٚ،  ٖٖ/ ٕ،  ٘ٙ/ ٔ، لالستزادة ُينظر :  ٖٖ/  ٕػ وفيات االعياف :  ٕ
 ٕٙٗػ ُينظر : المصطمح السردي في النقد االدبي العربي الحديث ، احمد رحيـ كريـ الخفاجي :  ٖ
 ٓٙالعربية ، سمر روحي الفيصؿ : ػ ُينظر : السجف السياسي في الرواية  ٗ
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كما   ٔ()ويقيد حريتو ، وعميو أْف يتأقمـ مع الوضع الجديد ويستجيب لالنفعاالت التي تُفرض عميو
( كاف أبك يعقكب يخ أبك إسحاؽ الشيرازم في كتاب )طبقات الفقياءكقاؿ الش" : في الخبر االتي

غتسؿ كلبس ثيابو كمشى حتى يبمغ باب المؤذف كىك في السجف يكـ الجمعة االبيكيطي إذا سىمعى 
رجع عافاؾ ا ، فيقكؿ أجيب داعي ا ، فيقكؿ : االسجف ، فيقكؿ لو السجاف : أيف تريد ؟ 

لسجف في ىذا الخبر يظير ا    ِ()إنؾ تعمـ أني أجبت داعيؾ فمنعكني"فيقكؿ أبك يعقكب : الميـ 
ده يأداء واجباتو الدينية ، فضال عف تقي كونو مكاناً معاديا ألنو يحـر االنساف مف أبسط حقوقو وىو

ويبرز دور السجانيف االكثر وحشية فيشعر االنساف فيو بسمب حريتو لحرية االنساف بصورة عامة 
 .وقسوة في معاممة السجناء 
لمكثير  مسرح االماكف الميمة المغمقة وىيُتعد دور الخمفاء والقادة مف :  دكر الخمفاء كالقادة دػ 

ما في الخبر الذي جاء ك،   ر مف الشخصيات العامة ورجاؿ الدولةمف االحداث يمتقي فييا الكثي
أبي داكد بالمأمكف أنو قاؿ : كنت  بتداء اتصاؿ إبفي اككاف ف: " (في ترجمة )إبف أبي داود

أحضر مجمس القاضي يحيى بف أكثـ مع الفقياء فإني عنده يكمان إذ جاءه رسكؿ المأمكف فقاؿ 
لو : يقكؿ لؾ أمير المؤمنيف : انتقؿ إلينا كجميع مف معؾ مف اصحابؾ ، فمـ يحب أٍف احضر 

رة المأمكف فأقبؿ المأمكف معو ، كلـ يستطع أٍف يؤخرني ، فحضرت مع القكـ ، كتكممنا بحض
ينظر إلي إذا شرعت في الكالـ كيتفيـ ما أقكؿ كيستحسنو ثـ قاؿ لي : مٍف تككف ؟ فانتسبت لو 
ٍبسىة القدر كبمكغ الكتاب أجمو ،  ، فقاؿ : ما أخرؾ عنا ؟ فكرىت أٍف أحيؿ عمى يحيى ، فقمت : حى

ا أمير المؤمنيف ، ثـ إتصؿ عـ يل حضرتو ، فقمت : ن: ل أعممف ما كاف لنا مف مجمس إفقاؿ 
يبيف الخبر مكانة الحضور في مجمس المأموف حيث يحرص الخمفاء عمى حضور  .ّ()"المر

االدبية فمجمس الخميفة كاف مكانًا يحفؿ بالشخصيات ، الشخصيات العممية والميمة في مجالسيـ 
المختمفة راء وتناقش فييا المسائؿ العممية فييا اآل والمغوية والمحدثيف فشكمت منابر ثقافية تتبادؿ

                                                                 

 ٚٚ:  ٕٔٔٓ، الييئة العامة السورية لمكتاب ، دمشؽ ، عبيدي الػ جماليات المكاف في ثالثية حنا مينو ، ميدي  ٔ
 . ٖٙ،  ٕٙ/  ٚ،  ٙٚٔ/  ٕ،  ٕٕٗ/ٔ، لالستزادة ُينظر : ٕٙ/  ٚػ وفيات االعياف :  ٕ
،  ٖٕ/ ٚ، ٜٖٙ/ ٙ، ٚ٘ٗ/ ٖ،  ٕٛٔ/ ٕ،  ٖٔٗ،  ٕٖٗ، ٖٖٛ/ٔ: ، لالستزادة ُينظر ٗٛ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٖ
٘٘ . 
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منع يحيى بف اكثـ  قدراتيـ وامكانياتيـ لينالوا رضا الخميفة ، وىذا ماظيار ويتبارى فييا العمماء إل
 مف تقريب ابف أبي دواد مف الخميفة المأموف لعمو شأنو العممي وانو كاف يفوؽ أقرانو .

ىو مكاف شديد االنغالؽ يؤوؿ اليو االنساف بعد موتو صغيرًا كاف أـ كبيرا  ، ومف :  القبر ق ػ 
ر محب الديف بف النجار كذك" في ترجمة الخطيب البغدادي :جاء  االخبار التي ورد فييا ذكر القبر

في) تاريخ بغداد( أفَّ أبا البركات إسماعيؿ بف أبي سعيد الصكفي  قاؿ : إف الشيخ أبا بكر إبف 
مو ا ، ككاف يمضي زىراء  الصكفي كاف قد أعدَّ لنفسو قبران إلى جانب قبر بشر الحافي ، رح

سبكع مرة كيناـ فيو كيقرأ فيو القرآف كمو ، فمما مات أبك بكر الخطيب  ككاف قد إليو في كؿ أ
أكصى أٍف ييدفف إلى جانب قبر بشر _ جاء أصحاب الحديث إلى أبي بكر أبف زىراء ، كسألكه أٍف 
يدفف الخطيب في القبر الذم كاف قد أعده لنفسو كأٍف يؤثره بو ، فامتنع مف ذلؾ امتناعان شديدان 

إلى كالدم الشيخ ؿ : مكضع قد أعددتو لنفسي منذ سنيف يؤخذ مني ، فمما رأكا ذلؾ جاءكا ، كقا
عطيـ زىراء كقاؿ لو : أنا ل أقكؿ لؾ اأبي سعد كذكركا لو ذلؾ ، فأحضر الشيخ أبا بكر ابف 

القبر ، كلكف اقكؿ لؾ : لك أفَّ بشران الحافي في الحياء كأنت إلى جانبو فجاء أبك بكر يقعد 
نؾ ، أكاف يحسف بؾ أٍف تقعد أعمى منو ؟ قاؿ : ل بؿ كنت اهقكـ كأجمسو مكاني ، قاؿ : فيكذا دك 

ينبغي أٍف يككف الساعة قاؿ : فطاب قمب الشيخ أبي بكر كأذف ليـ في دفنو ، فدفنكه إلى جانبو 
 سفر اآلخرة، يجسد القبر مكاناً مغمقا موحشا لكنو يمثؿ بالنسبة لمذيف يستعدوف إلى  ُ() "بباب حرب

ليذا الموقؼ وأْف يختار االنساف قبره قبؿ موتو يمثؿ تحديًا كبيرًا مع فيـ يعدوف العدة  مكانًا فسيحًا 
نفسو التي تتوؽ لمحياة والتمسؾ بيا وبيف العمؿ لسفر اآلخرة وىذا ما فعمو الشي  الصوفي الذي 

لو مسكنًا مؤقتًا وىذا إذ أصبح القبر كاف يذىب إلى قبرة مرة في كؿ اسبوع ويناـ فيو ويقرأ القرآف ، 
ستعداد الصوفي لسفر  اآلخرة فيكوف القبر مكانًا اليفًا بالنسبة لو ، وبعد موت الخطيب يدُؿ عمى ا

ووافؽ بعد أْف طمب منو الشي  أبو سعد ذلؾ بعد طُمَب منو أْف ُيدفف فيو فرفض لتمسكو بيذا القبر 
ترتبط بالمكاف نفسو ولكف بشعور الشخصية  ف والفتو الفعدائية المكاأْف طابت نفسو مف حديثو .

 جسده الخبر السابؽ . اتجاه المكاف وتفاعميا االيجابي او السمبي وىذا ما

                                                                 

  ٖٜ/  ٔػ وفيات االعياف :  ٔ
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الجباؿ كػ   بحثا الناس يقصدىا والتي الراحة عمى تبعث التي المفتوحة االماكف مف الجباؿ تعد: 
حكى الديب الشاعر أبك بكر " ابف قوطيةوقد ورد ذكر الجبؿ في ترجمة ،  بجماليا التمتع عف

يحيى بف ىذيؿ التميمي أنو تكجو يكمان إلى ضيعة لو بسفح جبؿ قرطبة ، كىي مف بقاع الرض 
الطيبة المكنقة ، فصادؼ أبا بكر إبف القكطية المذككر صادران عنيا ، ككانت لو أيضان ىناؾ 

                                                      ]البسيط[ :ُ()داعبان لوي ، فقمت عمى البديية مضيعة ، قاؿ : فمما رآني عرج كاستبشر بمقائ
 فمؾ لو كالدنيا الشمس ىك كمف لو شبيو ل يامف أقبمت أيف مف

 قاؿ : فتبسـ كأجاب بسرعة : 
كفيو ستره عمى الفتاؾ  إف فتككا                خمكتو النساؾ يعجب منزؿو  مف       

()ِ 
 ّ()ه إذ كاف شيخي ، كمجدتو كدعكت لو"تمالكت أف  قبمت يدقاؿ : فما 

يمجأ االنساف ليذه  إذيسر الناظريف  مفتوحًا مونقاً  فضاءً  في ىذا الخبر جسد جماؿ المكاف  
ف القوطية الذي استبشر ى الشاعر يحيى التميمي باستاذه إبإلتق أذاالمكنة لمترويح عف نفسو ، 

بف ؿ مف خالليا ىذا البيت  مداعبًا استاذه االشاعر التميمي الذي قانطمقت قريحة بمقائو وىنا ا
القوطية والذي بدوره أجابو ببيت مف الشعر ، وقد كاف لممكاف دوره في نشوء ىذا الحدث ومناسبة 

 قوؿ الشعر .

 (غري انواقعي) انتنبؤيـ ادلكان ادلتخيم  2
ذات المشاىد المنامية ُيقصد بالمكاف المتخيؿ ذلؾ المكاف الذي يظير في االحالـ والرؤى       

ؽ إبقاء المناـ ة التي تحرص عمى إثارة المتمقي وتحفيزه عف طريالقصيرة المكتنزة بالقيـ الموضوعي
ذا كاف المكاف الواقعي يمكف تحديد أبعاده الجغرافية واالجتماعية والنفسية  ٗ()حاضرًا في ذاكرتو ، وا 

متالكو بعدًا ماديًا موضوعيًا يمكف مف خاللو معاينتو المتخيؿ فاقد لتمؾ الشروط لعدـ ا فإف المكاف
دراكو عف طريؽ الحواس فيو ال يترأى سوى لمذات المتخيمة التي تنسج أبعاده وتمنح لو واقعية  وا 

                                                                 

وصمنا مف شعر ابف ىذيؿ االندلسي ، مجمة مجمع المغة العربية  ػ  البيت لمشاعر يحيى بف ىذيؿ االندلسي ، ُينظر : ما ٔ
 ٓٔ، الجزء االوؿ :  ٚٚ، د حمدي منصور ، المجمد 

 ٖٜٕ٘/  ٘ي بكر محمد بف عمر القرطبي المعروؼ بابف القوطية ، ُينظر : معجـ االدباء : ػ البيت ألب ٕ
   ٜٖٙ/  ٗػ وفيات االعياف :  ٖ
ػ ُينظر : المرويات السردية في التذكرة الحمدونية _ دراسة في االنواع والبناء _ ماىر حميد الزيادي )رسالة ماجستير ( ،  ٗ

 ٕٕٔ:  ٕٚٔٓجامعة المثنى ،
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: يجسد المكاف المتخيؿ الخبر االتي الذي جاء في ترجمة أبي دلؼ العجميو  ٔ()متخيمة أو محتممة 
ت في المناـ آتيان أتاني فقاؿ أفَّ ديلؼ بف أبي ديلؼ قاؿ : رأيحكى جماعة مف أرباب التكاريخ "

، فقمت معو ، فأدخمني داران كحشةن كىٍعرىةن سكداء الحيطاف مقمعة السقكؼ : أجب المير لي
كاألبكاب كأصعدني عمى درج منيا ، ثـ أدخمني غرفة في حيطانيا أثر النيراف كفي أرضيا أثر 

ذا بأبي كىك عيريا مستفيـ : دلؼ ؟ قمت : دلؼ : ف كاضع رأسو بيف ركبتيو ، فقاؿ كالالرماد ، كا 
 ]الخفيؼ [                                                                : يقكؿ  فأنشأ

ٌناؽً  البرزخ  في  لقينا ما عنيـ  تيخؼً  كل  أىمنا أبمغىفٍ   الخى
 كما قد ألقي فارحمكا كىحشىتي قد سيًئٍمنا عف كؿ ما  قد فعمنا

 ثـ قاؿ : فيمت ؟ قمت : نعـ ، ثـ أنشد :
 لكاف  المكت  راحة  كؿِّ  حيِّ  فمك  كنا    إذا   متنا   تيركنا
 ِ()كنيسأؿ  بعده  عف  كؿ   شيِّ  كلكنا   إذا        ميتنا    بيعثنا

بي دلؼ وىو أجسد المناـ مكانا حمميًا بالنسبة ألبف ،  ّ()فيمت ؟ قمت : نعـ ، كانتبيت"ثـ قاؿ : أ
نتقالو مف الحياة الدنيا إلى يمر بيا االنساف حيف ا مكاف غير واقعي يجسد الحياة البرزخية التي

وصؼ المكاف وصفا مرعبا وىو  وتـ،  يو مكاف غير مرئي وال يمكف إدراكو بالحواسفاالخرة ، 
مقمعة السقوؼ واالبواب وفييا غرفة في حيطانيا أثر النار  عبارة عف دار وحشة وعرة حيطانيا سود

لمكاف إال مف لوؼ فال نستطيع تخيؿ ىذا االبرزخي غير مأ ثر الرماد ، فيذا المكافأوفي ارضيا 
ه إبف أبي دلؼ ومشاىدة والده عمى ىذه الحاؿ ، ثـ ينتقؿ بعد وصفو ليذا خالؿ المناـ الذي رآ
و وقد يتبيو وىو جالس ورأسو بيف ركبمف خالؿ وصفو أل وعذاب القبرخرة باآلالمكاف إلى التذكير 

 عمى حالة البعث بعد الموت ومانَبو ولده لعظـ الحاؿ الذي ىو عميو وأكد مف خالؿ أبيات الشعر 
  حمؿ الخبر وظيفة وعظية ترشد االنساف الى العمؿ الصالح . ، إذيو االنساف مف مصير يالق
 

                                                                 

 ٙٓٔ: ُٕٛٓٓينظر : المكاف في شعر إبف زيدوف ، ساىرة عميوي حسيف )رسالة ماجستير ( ، جامعة بابؿ ، ػ  ٔ
دار الكتب ، تح : محمد عبد القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا ، ػ ُينظر : المنتظـ في تاري  االمـ ، ابف الجوزي  ٕ

  ٘ٓٔ/  ٔٔ: العممية بيروت 
 ٖٖٕ،  ٖٚ،  ٛٔ/ ٘،  ٕٖٚ/ ٗ،  ٚ٘ٔ،  ٙ٘ٔ،  ٔ٘ٔ،  ٘ٗٔ/  ٖ، لالستزادة ُينظر :  ٛٚ/  ٗػ وفيات االعياف :  ٖ
 ،ٖٕٓ . 
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     حث الى جملة من النتائج يوجزها على الوجه اآلتي :خلص البا

حضػػػػػال اا  فيػػػػػػ ا فػػػػػع يػػػػػػ اعـ الفاػػػػػ ع اه اػػػػػػ ف      ا ي ػػػػػ  ال  لػػػػػػؼ  ماػػػػػ  فػػػػػػع  الخبػػػػػػ    ؿ  ك  ش ػػػػػ  -1
 الي ع ػػػػػػػػ  لمثيقػػػػػػػػ  الال ااػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػاف اليػػػػػػػػػي اث الالخبػػػػػػػػ    ف ليػػػػػػػػي اث ب  ػػػػػػػػػع  مػػػػػػػػ  اهخبػػػػػػػػػ   اليػػػػػػػػع   مػػػػػػػػػع  

 الساط ا  ث فا ا باف ال  ضع الالح ض    الأسه ع  بشكؿ كبا  فع حفظ ال ا ف  الث با  .
اه اػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػاف الالاقثاػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػع   ميهػػػػػػػػػ  اهخبػػػػػػػػػػ    ي ال ػػػػػػػػػع  اهخبػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػالا    فػػػػػػػػػع الفاػػػػػػػػػ ع -2

  الغ اب  الالثع ئبا  .   الغا  الالاقثا     م  ب هخب  اليي اخا  الاه با  
حاػػػػػػػػػػؽ  الخبػػػػػػػػػػػ  البسػػػػػػػػػػاط حضػػػػػػػػػػػال اا كباػػػػػػػػػػػ اا     يب طػػػػػػػػػػ  ب لحػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػ   اخيػػػػػػػػػػػ ؿ ال ثػػػػػػػػػػػ  ع  -3

الاالع هػػػػ    بخػػػػػيؼ الخبػػػػػ  ال  كػػػػػس الػػػػ   حاػػػػػؽ حضػػػػػال اا بسػػػػػاط ا   هف  ػػػػف سػػػػػ  ع اليػػػػػ اعـ أ هػػػػػ  
 .قا س ا ب لسا  يكالف  الع   

يثػػػػػػػ  ع   ا اػػػػػػػ  اهخبػػػػػػػػ   فػػػػػػػع الفاػػػػػػػػ ع اه اػػػػػػػ ف بػػػػػػػ خييؼ الشخاػػػػػػػػا ع ال يػػػػػػػ عـ لهػػػػػػػػ     -4
ك  ػػػػػػػػع  ع  اع  ااػػػػػػػػ ا   ث فاػػػػػػػ  هػػػػػػػػ فه  ي الاػػػػػػػػ  ال يماػػػػػػػع ب ل ث فػػػػػػػػ    ال  هػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػ ف  هػػػػػػػ   ػػػػػػػػ 

ال ظاػػػػػػػ  يسػػػػػػػػث  ليسػػػػػػػيف     ػػػػػػػػف يعػػػػػػػػ  س اهخػػػػػػػ اف   ال  هػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػع  اع  ااػػػػػػػػ ا  ا ي  اػػػػػػػػ  
 ه فه   فع ال مؿ الالسيـ  ف ال يماع .

اخيمفػػػػػػػع  اسػػػػػػػيهي ع اهخبػػػػػػػ   الػػػػػػػالا    فػػػػػػػع الفاػػػػػػػ ع اه اػػػػػػػ ف ف  هػػػػػػػ   ػػػػػػػ  اسػػػػػػػي هؿ  ب لاػػػػػػػا   -5
   الاليػػػػػع بػػػػ ال ه  أسػػػػػه ع  فػػػػػع يغااػػػػ  سػػػػػا ق ع اأخبػػػػ   اليػػػػػع ااػػػػػالـ بهػػػػ  الػػػػػ اال  الأسػػػػػ لاب    الكي اػػػػ

   أسػػػػػػػػه ع  هػػػػػػػػػ ا الاػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػع اضػػػػػػػػف   الالاقثاػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػ  بثػػػػػػػػ  اهخبػػػػػػػػػ   ه هػػػػػػػػ  ا ي ػػػػػػػػػ ع   مػػػػػػػػػ  
 اػػػػػػ    اسػػػػػػػيا    هػػػػػػػ  ابػػػػػػف خمكػػػػػػػ ف أخبػػػػػػػ  ا   فا ػػػػػػ  أسػػػػػػػه ع  اػػػػػػػا  اخػػػػػػ   فػػػػػػػع اضػػػػػػػ       ع 

 يماع بيبث     ا الا   م   االاه  .
اػػػػػػ رف الكػػػػػػ اـ  ال  فػػػػػع ب ػػػػػػ   اهخبػػػػػػ      شػػػػػكؿ حعػػػػػػ   اػػػػػػا  أسػػػػػه ع  فػػػػػػع ا ق ػػػػػػ ع كػػػػػ ف لم -6

 يا س  ا ا لم ص . ف اهخب   الفع أخب   اخ   شكؿ  قففع قسـٍ  
أسػػػػػهـ الشػػػػػث  فػػػػػػع ب ػػػػػ   ال  ػػػػػػ  الكػػػػػالف  ثػػػػػػ  الحػػػػػ    ضػػػػػػالا    ا كػػػػػف  ثهػػػػػػ  فاػػػػػم   ػػػػػػف   -7

 .الالي ب ا   فا  الال  عثا  ال      الق  كشؼ البح   ف الظ ئؼ الشث  ال ث
فاهػػػػػػ   عماػػػػػػي ال ػػػػػػع  خػػػػػػالاياـ اهخبػػػػػػ   فػػػػػػع الفاػػػػػػ ع اه اػػػػػػ ف      شػػػػػػكمع الخ ي ػػػػػػ   ه اػػػػػػ  غ    -8

اهخبػػػػػػ   اليالقػػػػػػؼ  ماهػػػػػػ  اسػػػػػػػياب ؿ ال يماػػػػػػع لمخبػػػػػػ        االعػػػػػػع  بػػػػػػػاف ا اػػػػػػ ع الا ر اػػػػػػ    الالحػػػػػػػ ا  
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 ال بػػػػػال    الالشػػػػػػث   الالحكػػػػػػـ   الالػػػػػ       الالثبػػػػػػ  اع ا سػػػػػػيفه  ا  القػػػػػػ  فيحػػػػػع  افػػػػػػؽ اليػػػػػػ اخؿ الف ػػػػػػع
 باف ه ا اه الاع .

الاػػػػ ا  ما ػػػػػ ا   الاخػػػػػ    شػػػػػ  ك ا    ػػػػػ   كػػػػػ ف  ا ال  فػػػػػع السػػػػػ   اأخبػػػػ    بطػػػػػ اايافظهػػػػ   الػػػػػ ا -9
 يث  ع  الظ ئف  باف الس     الاأبيغ   الالي ساؽ   الا سيشه   الالالاؼ .   الق 
ظهػػػػػػ  ال ػػػػػػ ال  لػػػػػػ  فػػػػػػع السػػػػػػ   باػػػػػػػا   يثػػػػػػ     ػػػػػػف ط اػػػػػػؽ ا سػػػػػػ         ػػػػػػؿ  ال  الػػػػػػػ اال   -11

 القثػػػػػػػ   ػػػػػػف السػػػػػػػ     ال ػػػػػػ    ػػػػػػػ ال  لػػػػػػ    سػػػػػػػ   االعػػػػػػ  لػػػػػػػ  الخطػػػػػػ س  اخػػػػػػػؿ الال ػػػػػػ ال  لػػػػػػػ  حسػػػػػػس 
 الس   الاخ   غا    س   اخما  ال اال  افي اضا ا فماس ل  العال   اخؿ الس   .

 ػػػػػف    اػػػػػػ  ب اػػػػػػ  السػػػػػ   ا خبػػػػػػ    فهػػػػػال ال كاػػػػػػ   ا سػػػػػػ س كػػػػػ ف الحػػػػػػ     اػػػػػ اا فػػػػػػ  يا  -11
 .اليع ا يك   ماه  ب    الخب  

  الالضػػػػػػػػل طػػػػػػػ بع الشخاػػػػػػػا ع ال ال هػػػػػػػػ  قػػػػػػػ ـ ابػػػػػػػف خمكػػػػػػػ ف شخاػػػػػػػػا ي  بيسػػػػػػػ لاس  ي ال ػػػػػػػ   -12
ال بػػػػػػ ع   ػػػػػػف  ايهػػػػػػ   ػػػػػػف  فسػػػػػػه   القػػػػػػ  ع الشخاػػػػػػا ع بطػػػػػػ ااياف ا اللػػػػػػ  قػػػػػػ  ع  فػػػػػع اهحػػػػػػ ا    

 الف يػػػػػػػػ خؿ الػػػػػػػ اال  الػػػػػػػػ   ايع ػػػػػػػػس اليثماػػػػػػػؽ  ماهػػػػػػػػ  الا ط هػػػػػػػػ    ػػػػػػػػف خػػػػػػػيؿ  القثهػػػػػػػػ   ػػػػػػػػف الحكػػػػػػػع
الي  اماػػػػػػػ    الأ ػػػػػػػػ  الالاػػػػػػػفا  فاكػػػػػػػالف الػػػػػػػػ اال  ال سػػػػػػػ ح  الك فاػػػػػػػ  لػػػػػػػ لؾ    اطمػػػػػػػػؽ  ماهػػػػػػػ  الشخاػػػػػػػا  

 فاه   ا   ال ثمال  ع فهال اثطع كؿ شع    ه  الاكالف الساط ا با ه  الباف ال يماع .
خمكػػػػػػػ ف بػػػػػػػاف ا سػػػػػػػيب ؽ الا سػػػػػػػػي ع ع اقياػػػػػػػ ع يا اػػػػػػػ ع السػػػػػػػ   ال   ػػػػػػػع فػػػػػػػع اخبػػػػػػػ   ابػػػػػػػف  -13
الػػػػػػػػ     الا ػػػػػػػػ  الالح كػػػػػػػػ  السػػػػػػػػ  ا        شػػػػػػػػي يغاػػػػػػػػ  فػػػػػػػػع ايعػػػػػػػػ ا السػػػػػػػػ   الايخػػػػػػػػ ع  اهخبػػػػػػػػ    ػػػػػػػػف بي

الال    ػػػػػػ ع الالحػػػػػػ س الاليالقػػػػػػع الا سػػػػػػػي ك    ف  قػػػػػػ ع فػػػػػػع اسػػػػػػػيب ؽ المحظػػػػػػ ع ال اه ػػػػػػ  أال اسػػػػػػػي ع ع 
 الح ؼ أال الالقف  الالالاؼ  أال لحظ ع س با  أال الاف   م  ا ح ا   ف خيؿ الخيا 

احيضػػػػػػػػػػػ ع ا حػػػػػػػػػػػػ ا   فػػػػػػػػػػػػع أخبػػػػػػػػػػػ   ابػػػػػػػػػػػػف خمكػػػػػػػػػػػ ف فشػػػػػػػػػػػكمع فضػػػػػػػػػػػػ  ا  يثػػػػػػػػػػػ  ع  اه ػػػػػػػػػػػ كف  -14
  . سس الطباث  الخب  ال اا  اع   ش ا  اي  الالشخاا ع اللكف بإ



 

 



 المصادر والمراجع ..........................................................................

 

 

152 

 

 الكتب 

 ن الكريم.آالقر 
 ) أ (

 تمام ، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ، تحقيق خميل محمود عساكر واخرون  أبي أخبار
  . 0651،  3لبنان ، ط، منشورات دار االفاق الجديدة ، بيروت ، 

 لمنشر توبقال دار ، كميطو الفتاح عبد ، العربي األدب في بنيوية دراسات ـ والغرابة األدب 
 . 6113، 0ط ، المغرب ،

 
  ، اسموب السخرية في القرآن الكريم ، عبد الحميم حفني ، الييئة المصرية العامة لمكتاب

 . 0645القاىرة ، 
 والنشر لمدراسات نينوى دار ، النصير ياسين د ، االدبي النص في البدايات فن االستيالل 

 . 6116 ، 0ط ، سوريا ، دمشق ، والتوزيع
 والتوزيع لمنشر الحوار دار ، بنكراد سعيد ترجمة ، كاتوال بيرنار ، والمجتمع االشيار ، 

 . 6106 ، 0ط ، سوريا
 تحقيق الدكتور  االصبياني الفرج أبي االغاني لصاحب جديد مخطوط الشواعر االماء ،

 . 0651،  0خميل العطية ، دار النضال لمطباعة والنشر والتوزيع ، ط
 ) ب (

 الداللة ، د. أحمد العدواني ، النادي األدبي  تشكل آلليات مقاربة الروائي النص بداية
 . 6100،  0بالرياض ، ط

 باشراف الناشر ، مكتبة المعارف الدمشقي ، حققتو ىيئة  كثير بن ،الحافظ والنياية البداية
 . 0661،  5بيروت ، ط

 لمترجمة ،  القومي المركز ، بسطا جينا:  تر ، مدني زىرة ، الحداثة وجماليات بروست
 .6102،  0مصر ، ط ، القاىرة
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  بالغة التزوير ـ فاعمية االخبار في السرد العربي القديم ـ د. لؤي حمزة عباس ، منشورات
 . 6101،  0االختالف ، ط

  البالغة والسرد ـ جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ ، محمد مشبال ، مطبعة
 . 6101الخميج العربي ، تطوان ، المغرب ، 

  البالغة والسرد والسمطة في االمتاع والمؤانسة ، د . ىشام مشبال ، دار كنوز المعرفة
 . 6102،  0لمنشر والتوزيع ، عمان / االردن ، ط

 القاىرة ، االسرة مكتبة  ، قاسم سيزا محفوظ، نجيب ثالثية في مقارنة دراسة – الرواية بناء 
 .  6111مصر، ،
 مبروك الرحمن عبد مراد. د ، نموذجاً  الوعي تيار المعاصرة الرواية في الزمن بناء 
 معتصم ، منشورات  محمد ، المصير سؤال إلى الواقع مسألة من العربي السرد بنية

 .  6101،  0االختالف ، الجزائر ، ط
 ـ المكونات والوظائف والتقنيات ـ د ناىضة ستار ،  الصوفي القصص في السرد بنية

 .  6113منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، 
 دراسة في ثالثية خيري شمبي ) األمالي ألبي عمي حسن ولد ، الرواية في السردية البنية 

 0زكريا القاضي ، عين لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، ط المنعم خالي ( عبد
 ،6116 . 
  بحراوي ، المركز الثقافي  حسن  الروائي ـ الفضاء ، الزمن ، الشخصية ـ  الشكل بنية

 . 0661،  0العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
 0ط ، لبنان بيروت ، ناشرون لمعموم العربية الدار ، خميل إبراىيم ، الروائي النص بنية ، 

6101. 
 العربي الثقافي المركز ، الحمداني حميد. د ، االدبي النقد منظور من السردي النص بنية 

 . 0660 ، 0ط ، لبنان بيروت، ، والتوزيع والنشر لمطباعة
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 ) ت (
  تاج العروس من جواىر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق مصطفى

 . 0653حجازي ، طبعة حكومة الكويت ، 
 تح : عمر ه(  415شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي)ت ، االسالم تاريخ ،

 .  0661،  6عبد السالم ، دار الكتاب العربي ، ط
 العربي الثقافي ،المركز يقطين سعيد ، التبئير – السرد – الزمن ، الروائي الخطاب تحميل 

 0664 ، 3ط ، لبنان ، بيروت ، والتوزيع والنشر لمطباعة
 عزة ، منشورات االختالف ، الجزائر ،  بو محمد – ومفاىيم تقنيات – الروائي النص تحميل

 .  6101، 0ط
 كنعان ،ترجمة الحسن  حمامة ،  ريمون شمومييت ، المعاصرة الشعرية القصصي التخييل

 .  0662،  0ب ، طدار الثقافة لمنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، المغر 
 0651،  3، محمد عبد الغني حسن ، دار المعارف ، مصر ، ط والسير التراجم . 
 لمنشر عطية محجز، خضر ، الراوي وأنماط الشكل محتوى – الروائي السرد تقنيات 

 .  6101، 0ط ، فمسطين ، غزة ، والتوزيع
 3ط ، الفارابي دار ، العيد يمنى. د ، البنيوي المنيج ضوء في الروائي السرد تقنيات ، 

 . لبنان بيروت
 ) ج (

  ، جماليات المكان في ثالثية حنا مينو ) حكاية بحار الدقل المرفأ البعيد ( ، ميدي العبيدي
 . 6100منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ، 

 محمدي محمد آبادي ، الييئة العامة  محبوبة ، حورانيو سعيد قصص في المكان جماليات
 م.  6100السورية لمكتاب ، دمشق ، 

 ) ح (
  الحجاج بين النظرية واالسموب ، باتريك شاردو ، ترجمة أحمد الودرني ، دار الكتب

 . 6116،  0الجديدة ، ط
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 السيوطي ، تحقيق  الرحمن جالل الدين عبد ، والقاىرة مصر تاريخ في المحاضرة حسن
 . 0634،  0، دار احياء الكتب العربية ، طمحمد أبو الفضل ابراىيم 

  الحكايات واألساطير واالحالم ـ مدخل الى فيم لغة منسية ، أريش فروم ، ترجمة صالح
 . 0660،  0حاتم ، دار الحوار لمنشر والتوزيع ، سوريا الالذقية ، ط

 راستيا ـ فنيتيا ، فردريش فون دير الين ، ترجمة نبيمة الحكاية الخرافية ـ نشأتيا ـ مناىج د
 ابراىيم ، مكتبة غريب ، القاىرة .

  ، الحكاية والتأويل ـ دراسات في السرد العربي ، عبد الفتاح كميطو ، دار توبقال لمنشر
 . 0655،  0الدار البيضاء ، المغرب ، ط

 ) خ (
 الغرب دار ، القاضي محمد. د ، العربية السردية في دراسة – العربي االدب في الخبر 

 0665 ، 0ط ، بيروت ، االسالمي
  الخبر في السرد العربي ـ الثوابت والمتغيرات ـ سعيد جبار ، شركة النشر والتوزيع المدارس

 . 6111،  0، الدار البيضاء ، ط
 -نشر خزانة شيرزاد ـ األنواع النثرية في ألف ليمة وليمة ، د. سعاد مسكين ، رؤية لم

  6106، 0والتوزيع ، القاىرة ، ط
 -لممطابع العامة الييئة ، واخرون معتصم محمد ترجمة ، جينيت جيرار ، الحكاية خطاب 

 0664 ، 6ط ، االميرية
 ) د ( 

 نؤاس برواية الصولي ،تحقيق بيجت عبد الغفور الحديثي ، ىيئة أبي ظبي  أبي ديوان
 . 6101،  0لمثقافة ، االمارات العربية ، ط

 السكيت ، دراسة وتبويب محمد قميحة ، دار الكتب  ابن وشرح برواية الحطيئة ديوان
 . 0663،  0العممية ، بيروت ، لبنان ، ط

 0الفرزدق ، شرحو وضبطو عمي فاعور ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، ط ديوان 
0656. 
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 0662بيروت ، لبنان ، الرمة ، تحقيق احمد حسن بسج ، دار الكتب العممية ،  ذي ديوان  
 0ط ، لبنان ، بيروت ، العممية الكتب دار ، فاعور عمي وضبطو شرحو ، الفرزدق ديوان 

0656. 
 0643حفصة ، تحقيق د. حسين عطوان ، دار المعارف ،  أبي بن مروان ديوان . 
 ه( ، تحقيق عبد اهلل الجبوري ، خميل ابراىيم العطية ، 56ديوان مسكين الدارمي ) ت

 . 0641مطبعة دار البصري ، بغداد ، 
   المجمع ، سعيد جميل الدكتور وتحقيق شرح ، الزيات الممك عبد بن محمد الوزير ديوان 

 . 0661 ، ظبي أبو ، الثقافي

 
 ) ر (

 يقاع الراوي  ، يوسف آمنة.د ،( نموذجا – يوسف لخالد النيار وحشة رواية)  السرد وا 
 6102 ، 0ط ، العربي االنتشار مؤسسة

  ، الرواية والتاريخ دراسات في تخييل المرجعي ، د. محمد القاضي ، دار المعرفة ، تونس
 .6115، 0ط
 0653، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  النصير ياسين ، والمكان الرواية . 

 ) ز (
 القصراوي ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،  حسن ميا. د ، العربية الرواية في الزمن

 . 6111،  0بيروت ، لبنان ، ط
 -الحصري ، تحقيق د. يوسف عمي الطويل ، دار الكتب  ، االلباب وثمر اآلداب زىر

 . 0664العممية بيروت ، لبنان ، 
 ) س (

 عباس ،  حمزة لؤي.  د ،(  العربية االمثال لكتب السردية البنية في دراسة)  األمثال سرد
 .  6113اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، 
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  السرد العربي القديم ـ األنساق الثقافية واشكالية التأليف ـ د. ضياء الكعبي ، المؤسسة
 . 6112،  0العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ،ط

 شورات االختالف السرد العربي القديم ـ األنواع والوظائف والبنيات ، ابراىيم صحراوي ، من
 . 6115،  0، الجزائر ، ط

  0ط ، مصر ، القاىرة ، رؤية منشورات ، يقطين سعيد  ـ وتجميات مفاىيم ـ العربي السرد ، 
6113 . 

 مكتبة ، كردي الرحيم عبد.  د(  نموذجا ظمو فقد الذي الرجل)  المعاصرة الرواية في السرد 
 6113 ، 0ط ، القاىرة ، اآلداب

 العربي الثقافي المركز ، يقطين سعيد والداللة، الشكل – السردي والتحميل السرديات ، 
 . 6106 ، 0ط ، البيضاء، المغرب الدار

 -عقيل. د ،( والنساء والباه الحكم أخبار في العقل تمثالت)  القديم العربي الخبر سردية 
 . 6102،  0الحسين ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط عبد

 إبراىيم اهلل عبد. د  - الحكائي لمموروث السردية البنية في بحث – العربية السردية 
 . 0666 ، 0ط ، العربي الثقافي ،المركز

 -دار  محمد حسن الناصر عبد. د ، البياتي الوىاب عبد شعر في العنوان سيموطيقيا ،
 01:  6116النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، 

 -6110،  0نية ، عمان ، االردن ، ط، وزارة الثقافة االرد قطوس بسام ، العنوان سيمياء. 
 ) ش(

 تحقيق عبد القادر االرناؤوط /،  الحنبمي العماد ابن في أخبار من ذىب ، الذىب شذرات ،
 .  0653،  0محمود االرناؤوط ، دار ابن كثير ، ط

  ه(، منشورات ضياء 632العاممي )شرح البداية في عمم الدراية ، زين الدين بن عمي
 . 0661الفيروز آبادي ، قم ـ ايران ، 

 تمام الخطيب التبريزي ، قدمو ووضع ىوامشو وفيارسو ، راجي االسمر ،  أبي ديوان شرح
 دار الكتاب العربي .
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   النميري ، تحقيق د. يحيى الجبوري ، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي  حية أبي شعر
 . 0642سوريا ،  ، دمشق ،

 األحوص ، جمع وتحقيق الدكتور ابراىيم السامرائي ، مكتبة االندلس ، بغداد ،  شعر
0636. 

  لمطباعة رند ، الجبوري حسن فميح محمد الدكتور تحقيق ، الرياحي وثيل  بن  سحيم شعر 
 .  6110 ، 0ط ، سوريا ، دمشق ، والتوزيع والنشر

  ، 0641مطبعة دار البصري ، بغداد ، شعر النامي ، تحقيق صبيح رديف 
 جامعة ،(دكتوراه اطروحة) مسكين حسنية ، المعاصر الجزائري الشعر في العنوان شعرية 

 . 61:  الجزائر ، وىران
 ) ص ( 

 والتوزيع لمنشر مجدالوي دار ، جواد الستار عبد: تر ، لوبوك بيرسي ، الرواية صنعة ، 
 .6111 ، 6ط ، االردن ، عمان

 ) ط (
 ه ( ، تحقيق محمود محمد  440تاج الدين السبكي ) ت ، الكبرى الشافعية طبقات

 .الطناحي ، عبد الفتاح الحمو ، دار احياء الكتب ، القاىرة 
 ) ع ( 

 منشورات االختالف ،  بمعابد الحق عبد ، المناص الى النص من جينيت جيرار عتبات ،
 . 6113الجزائر ، 

  ، مائة ليمة وليمة في الحكايات العجيبة واألخبار الغريبة ، د. العجائبي في السرد القديم
 .6106،  0نبيل حمدي  ، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ، االردن ،ط

 ه( ، تحقيق محمد 123العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ، ابن رشيق القيرواني )ت
  . 0646، 1بنان ، طمحي الدين عبد الحميد ، دار الجيل لمنشر والطباعة ، بيروت ، ل
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 ) ف (
 جنداري ، تموز لمطباعة ، دمشق ،  إبراىيم. د ، جبرا إبراىيم جبرا أدب في الروائي الفضاء

 . 6103،  0سوريا ، ط
  ، 6113الفكاىة والضحك رؤية جديدة ، د. شاكر عبد الحميد ، مطابع السياسة ، الكويت  
  والتحميق ، أسماء خوالديو ، منشورات الفكو في قصص كرامات الصوفية بين التقديس

 . 6102،  0االختالف ، ط
 موروا ، ترجمة أحمد درويش ، المشروع القومي لمترجمة  اندريو ، الذاتية والسير التراجم فن

 ،0666 . 
 0، تحقيق احسان عباس ، دار صادر بيروت ، ط الكتبي شاكر محمد ،  الوفيات فوات  ،

0641 . 
 مرتاض ، المجمس الوطني  الممك عبد. د السرد تقنيات في بحث ، الرواية نظرية في

 . 0661لمثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، 
 ) ق ( 

 يقطين ، المركز الثقافي العربي  سعيد ) البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ( ، الراوي قال
 . 0664 0، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

 0قاموس السرديات ، جيرالد برنس ، ترجمة السيد امام ، ميريت لمنشر والمعمومات ، ط  ،
 6113القاىرة ، مصر ، 

 محمد. د(  الداللة وانتاج البناء أنظمة) المعاصر العربي السرد في جداً  القصيرة القصة 
  6103،  0الشيباني ، دار نيبور لمطباعة والنشر والتوزيع ، العراق ، القادسية ، ط حمزة

  القصة القصيرة في مصرـ دراسة في تأصيل أدبي ـ ، شكري محمد عياد ، المجمس األعمى
 . 6116،  0لمثقافة ، ط

 ) ك (
  الكالم والخبر مقدمة لمسرد العربي ، سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء

 .0664،  0، المغرب ، ط
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 ) ل (
  ه (، دار 400أبو الفضل جمال الدين ابن منظور)تلسان العرب ، محمد بن مكرم

 ه. 0101، 3صادر بيروت ، ط
 ) م (

 إبراىيم ، المركز  اهلل عبد.د ) مقاربات في التناص والرؤى والداللة (، السردي المتخيل
 .  0660،  0الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 ترجمة الصديق بو عالم ، دار الكالم ،  مدخل الى األدب العجائبي ، تزيفيتان تودوروف ،
 . 0663،  0الرباط ، ط

  ، مدخل الى عتبات النص ـ دراسة في مقدمات النقد العربي القديم ـ  عبد الرزاق بالل
 . 6111افريقيا الشرق ، بيروت لبنان ، 

 الشؤون دار ، شاكر وجميل المرزوقي سمير ، وتطبيقاً  تحميالً  – القصة نظرية إلى مدخل 
 بغداد ، الثقافية

 لمترجمة القومي المشروع ، خزندار عابد ترجمة ، برنس جيرالد ، السردي المصطمح ، 
 .6113 ، 0ط ، القاىرة

 صفاء دار ، كريم رحيم أحمد. د ، الحديث العربي االدبي النقد في السردي المصطمح 
 . 6106 ، 0ط ، االردن عمان ، والتوزيع لمنشر

 األديب إلى معرفة األديب ـ  ياقوت الحموي ، تحقيق احسان عباس ، االدباء ـ ارشاد  معجم
 . 0663،  0دار الغرب االسالمي ، ط

 0معجم السرديات ، محمد القاضي واخرون ، الرابطة الدولية لمناشرين المستقمين ،ط  ،
0665 

 معجم المصطمحات األدبية ،ابراىيم فتحي ، التعاضدية العمالية لمطباعة والنشر ، تونس  ،
 0653،  0ط
 0وتطورىا ، د.أحمد مطموب ، الدار العربية لمموسوعات ، ط البالغية المصطمحات معجم 

 ،6113 .  
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 0ط ، والنشر لمتوزيع النيار دار ، زيتوني لطيف. د ، الرواية نقد مصطمحات معجم ، 
 . لبنان ، بيروت ، 6116

 الوسيط ، مجمع المغة العربية ، االدارة العامة لممعجمات واحياء التراث ، جميورية  المعجم
 .  6111،  1مصر العربية / ط

  المفارقة ومستوياتيا في السرد الحكائي في العصر العباسي ، د. محمد ونان جاسم ، دار
 .6105، 0تموز لمطباعة ، دمشق ، سوريا ، ط

 االدبي السرد تحميل طرائق كتاب ضمن ، تودوروف تزيفيتان،  االدبي السرد مقوالت ، 
 .0666 ، 0ط ، ،الرباط المغرب كتاب اتحاد ترجمة ، عبد القادر عقار ، منشورات

 ( ماجستير رسالة)، الكريم عبد عادل دعاء ، بدر السالم وارد روايات في السردية المكونات
 035:  6103 ، المثنى جامعة ،
  الحكائي العربي ـ دراسة في النص الثقافي والبنية السردية ، د. دعد المنامات في الموروث

 .  6115،  0الناصر ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، عمان ، األردن ، ط
 الجوزي، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، مصطفى عبد  ابن ، االمم تاريخ في المنتظم

 ن .القادر عطا ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنا
 العربي ، د . عبد اهلل ابراىيم ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت  السرد موسوعة

 . 6115لبنان ، 
 0163،  0موسوعة كممات االمام الحسن )ع( ، لجنة الحديث في معيد باقر العموم ، ط 

 ه.
 ) ن (

 0،ط بيروت صادر دار ، الشالجي عبود تحقيق ،  التنوخي القاضي ، المحاضرة نشوار ، 
0643. 

  ، 6103نظريات الحجاج ، د. جميل حمداوي ، منشورات االختالف . 
 التبئير، جيرارجينيت واخرون ، ترجمة ناجي مصطفى ،  الى النظر وجية من السرد نظرية

 .0656،  0دار الخطابي لمطباعة والنشر، الدرا البيضاء المغرب ، ط
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 لعربي ، سراج الدين محمد ، دار الراتب الجامعية النوادر والطرائف ـ الفكاىةـ  في الشعر ا
 بيروت ، لبنان .

 المقتبس في أخبار النحاة واألدباء والشعراء والعمماء ، ابو عبد  من المختصر القبس نور
 اهلل محمد المرزباني ، تحقيق رودلف زليايم ، اختصار الحافظ اليغموري .

 ) ه (
 6102في ، رؤية لمنشر والتوزيع ، ، شعيب حمي ىوية العالمات في العتبات وبناء التأويل. 

 ) و (
 خميل بن ايبك الصفدي ، تحقيق أحمد االرناؤوط ، تركي  الدين صالح ، بالوفيات الوافي

 م .6111مصطفى ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 
 بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس ابو ، الزمان أبناء وأنباء االعيان وفيات 

 .0645 ، 0ط بيروت صادر ،دار عباس احسان. د تحقيق ، خمكان بن

الرسائل واألطاريح الجامعية     

 
 ) أ (

 (ماجستير رسالة) ، ، صفية حمادو تداولية مقاربة- الثقالء أخبار في الخطاب إستراتيجية 
 . 6102، جامعة مولود معمري ، 

 بياء ، قتيبة البن أالخبار عيون كتاب في دراسة ـ العربي السرد في الخبر بناء آليات 
 . 6106 ، البصرة جامعة ،( ماجستير رسالة) ، الغزي حميد عناد

  ، االشكال النثرية القصيرة في عيون األخبار البن قتيبة ـ دراسة تصنيفية ـ رشيدة عابد
 . 6101)رسالة ماجستير( جامعة مولود معمري ، كمية اآلداب ، قسم المغة العربية ،

 () ب 
  ، البعد البالغي لمسخرية من منظور التداولية ، أخبار الحمقى والمغفمين انموذجًا ، محمد طراد

 . 6103جامعة الجزائر ، 
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  بالغة االشيار بين الكممة والصورة ، سامية عثماني ، سوميو اونيت ، رسالة ماجستير ، جامعة
 .6101عبد الرحمن، ميره بجاية ، الجزائر، 

 (  دكتوراه إطروحة)  بنيني زىرة -  بنيوية مقاربة - السمان غادة عند الروائي الخطاب بنية، 
 . 6114 ، باتنة ، الجزائر جامعة

  حامد خضير رائد ، اليجري العاشر القرن إلى والجواري النساء أخبار كتب في السرد بنية 
  القادسية جامعة ،(  دكتوراه اطروحة)،
 جامعة ،(  ماجستير رسالة)  عباس بن ليندة ، الكوني إلبراىيم التبر رواية في الشخصية بنية 

 م.  6102 ، بوضياف محمد

 ) ح (
  ، الحجاج في شعر السيد الحميري ، نجاح جابر سممان ، رسالة ماجستير ، جامعة القادسية

 .  6104كمية التربية ، 
 محمدجاسم  إيناس ، المستنقع في ما شيء رواية في عسكر الشيخ قصي عند السرد حركة 

 6106، البصرة جامعة( ماجستير رسالة)

 ) س (
 جامعة الموصل  ( دكتوراه إطروحة)،  فادية مروان أحمد  نموذجا البخالء_ الجاحظ عند السرد ،

 .  6111، كمية اآلداب ، 
 (  ماجستير رسالة) الرحيم عبد ماضي خالدة ، التنوخي عمي أبي القاضي مؤلفات في السرد، 

 م . 6116المستنصرية ،  الجامعة

 ) م (
 الزيادي حميد ماىر_  والبناء االنواع في دراسة_  الحمدونية التذكرة في السردية المرويات 

   6104، المثنى جامعة ،(  ماجستير رسالة)
 6115 ، بابل جامعة ،(  ماجستير رسالة) حسين عميوي ساىرة ، زيدون إبن شعر في المكان 
 ( ماجستير رسالة)، الكريم عبد عادل دعاء ، بدر السالم وارد روايات في السردية المكونات، 

 م.  6103 ، المثنى جامعة

البحوث المنشورة في الدوريات  
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 الجزائر ، تمنغست ، عممية أفاق مجمة ، خبشي فاطمة ، لوليتا أصابع رواية في الزمن انزياح  
 أداب مجمة ، جمعة محمد نجوى م.م ، نصية مقاربة – المالئكة نازك شعر في الحدث بناء 

 .6114 ، 11 ع ، البصرة
 مجمة ، االداب كمية ، بغداد جامعة ، محمد جاسم سجا. د ، الحميري السيد شعر في الحدث 

 6103 ، 61 ع ، 66 مج ، االساسية التربية كمية
  2السخرية في شعر ابن ميادة المري ، ا، م، د وسام محمد ذنون ، مجمة جامعة تكريت ، العدد 

 . 6106، أيار  06، المجمد 
 الرك ، الحسين عبد جعفر صادق د ، م ا، ، السروجي زيد أبي مقامات في الحجاج ظاىرة 

 . 6105 ، 31 العدد ، قار ذي جامعة ، اآلداب كمية ، االجتماعية والعموم والمسانيات لمفمسفة
  ، الفكاىة واليزل في كتاب الحيوان لمجاحظ ، ا، م، د ناجح سالم موسى ، مجمة الخميج العربي

 . 6106،  31، العدد  11جامعة البصرة ، مج 
 التونسية الجامعة حوليات ، الوسالتي البشير ، التنوخي لمقاضي الشدة بعد الفرج أخبار في القص  

 . 066:  0664 ، 10،ع
 المجمد ، منصور حمدي د ، العربية المغة مجمع مجمة ، االندلسي ىذيل ابن شعر من وصمنا ما 

 01:  االول الجزء ، 44
 01مج ، فصول مجمة ، يقطين سعيد ، التوحيدي ليالي الى مدخل:  الخطاب ، الكالم ، المجمس 

 610:  0633 ،1ع ،
 االساسية التربية كمية مجمة ، حسن حميم محمد ، ورواياتو عاصي جاسم قصص في لو المروي 

 6101 ، 05 ع ، بابل جامعة ، واالنسانية التربوية لمعموم
 االساسية التربية كمية مجمة ، حسن حميم محمد ، ورواياتو عاصي جاسم قصص في لو المروي ، 

 . 046:  6101 0ك ،05 ع ، بابل جامعة
  الحمقى والمغفمين البن الجوزي ، د. عبد اهلل المكونات السردية لمخبر الفكاىي ـ دراسة في أخبار

 م . 6113،  11محمد عيسى الغزالي ، مجمة التراث العربي ، العدد 

 األنترنت  شبكة 
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 الدولية الشبكة ، المتمدن الحوار مجمة ، مقال ، الورداشي محمد ، النصوص أنماط 
 www.m.ahewar.org/s.asp?aid=611291&r=0لالنترنت
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     The news has a great importance in the Arab narrative blog . Many books 

have celebrated different styles of the news because of the importance of the 

news as a narrative genre , as well as the colleration between the news and 

history , and what the narrative blog has of the encyclopaedic  element which 

contributed to the preservation of our prose heritage transmitted by generations .                                                            

       The Arab narrative blog is full of sorts of prose arts that have attracted the 

attention of scholars in the modern era, as the Arab literary heritage represents a 

knowledge treasure that was still providing the Arab library with various literary 

arts, and literary studies have worked to uncover these great valuables, and study 

them according to modern approaches, and the news was present Among these 

literary genres, ancient literature contained a large proportion of the news , As 

the authors of Arab heritage relied on the news to write their books, and the 

books of biographies included a large percentage of news because they have a 

fundamental role in translation, as they archive the lives of the translated 

characters, so the interest in studying these types was according to modern 

approaches to reveal the contents of these books, when It represents it from a 

scientific, cultural and social value that chronicles an important stage in our Arab 

history and authentic identity  .                            

    There are prose writings that did not reach the hands of researchers in research 

and study, so the suggestion of my professor (Prof. Dr. Shaima Khairi Fahim) to 

study the news in the Book of notables because it contains various news about 

the characters that Ibn Khalkan translated, and because the news in it is a textual 

object that was built upon more The translations contained in the book .                                                        

     The aim of studying this news in the mortality of notables lies in revealing 

this literary genre, which did not receive sufficient attention from literary 

studies, as well as the primary goal of communicating knowledge to the recipient 

The letter included three chapters, led by an introduction and a preamble, the 

first chapter concerned with studying the news in terms of types and purposes 

and was organized into three sections, the first topic included the simple and 

complex news, while the second topic discussed the actual news with its patterns 
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(historical, literary, comic, interpretive), As for the third topic, it studied the 

purposes of the news, so the news is a destination (Marafi, Hajjaji, Naqdi, 

Ashary)  

      As for the second chapter, it focused on studying the strategies of news 

performance, and it was divided into three topics about me, the first topic of it 

was the initiation, while the second topic followed the role of the Qur’an and 

poetry in building the news and poetry functions that were divided between 

(scenic function, cognitive function, reference function, predictive function, 

explanation function) As for the third topic, it deals with the conclusion of the 

news . 

        In the third chapter, the research focused on studying the structure of the 

news narration, and it was organized in two topics. The first topic concerned 

with the study of the narrator and the narrator for him. , The martyrdom function, 

the description function), while the second topic concerned with the study of 

Meroitic, which focuses on the event and its structural structure (sequence 

format, modulation format).                                     

      As for the personality, his study was subjected to research, examining the 

types of characters (representational, descriptive), and time has a share of the 

study, although time is a loose element, and his presence in the news is a small 

percentage, his study was limited to the time difference (anticipation and 

recovery) and retrieval of its types (internal, external) The mixture), then the 

narrative movement of duration or permanence. As for the place that was 

discussed in terms of its effect on the narration, it was the realistic place (home, 

mosque, prison, the role of caliphs and leaders, the grave, mountains), while the 

unrealistic place is the same as the predictive imagery, then it is sealed The most 

important message Reached by the researcher after studying the news in the 

book and Fiat objects, and a list of sources and references, letters, Alatarih, 

studies and research published in journals ).                                               ) 
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