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 الراوي في تفسيرّي نور الثقمين والميزان
 
 

 م. مكارم خشان حيون                   شيماء خيري فاىم .أ. د      
 جامعة القادسية                        كمية التربية /  جامعة القادسية       

 كمية عموم الحاسوب وتكنموجيا المعمومات                                              
      makarim.heoon@qu.edu.iq        Shyamalan.fahim@qu.edu.iq 

 
 :الممخص

يتصدر الراكم أكثر مركيات تراثنا النثرم فالنص السردم ال يمكف أف يتشكؿ جماليان 
في غيبة الراكم فمف خالؿ ىذا الراكم كصمت أخبار كحكايات أسيمت كبشكؿ كبير 
في إيضاح كبياف معاني النصكص القرآنية, لذا أينيط بالمفسر اإلنتقاء مف ىذه 

لمركيات, ككاف مف أىـ عناصر ىذا االنتقاء ىك الراكم, فسيرة الراكم ليا دكر كبير ا
في قبكؿ مركياتو فضالن عف تطابقيا مع النص القرآني, لذا نجد صاحب تفسير نكر 

كأىؿ  الثقميف المحٌدث عبد عمي بف جمعة العركسي نقؿ المركيات عف رسكؿ اهلل
السيد محمد حسيف الطباطبائي يذكر  , فيما نجد صاحب تفسير الميزافبيتو

مركيات الكثير مف الركاة ثـ يتعرض ليا بالتزكية كالتمحيص, ككاف البد في ىذا 
البحث مف تكطئة تيعىرِّؼ بمفيـك الراكم في المغة كاالصطالح, كجاء البحث عمى 
محكريف تناكؿ األكؿ نكعيف مف الركاة) الخارجي ذك الرؤية المكضكعية, كالداخمي ذك 
الرؤية الذاتية(, كقد تعددت كظائؼ الراكم فكانت محكر البحث الثاني كالتي تنكعت 
بيف السردية, كالتكثيقية, كاإلبالغية, كالتفسيرية, كالتكاصمية, كاإلنتباىية, كالنقدية, ثـ 

 جاءت خاتمة البحث لتبيف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث.
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Summary 
The narrator is at the fore in most of the narratives of our prose 
heritage.The narrative text cannot be aesthetically formed in the 
absence of the narrator. Through this narrator, news and stories 
arrived that contributed greatly to clarifying the meanings of the 
Qur'anic texts, so the interpreter was entrusted with the selection 
of these narratives, and one of the most important elements of this 
selection was the narrator. The narrator's biography has a great 
role in accepting his narrations, as well as their conformity with 
the Qur'anic text. Therefore, we find the author of the updated 
interpretation of Noor al-Thaqalayn, Abd Ali bin Juma' al-Arousi, 
who transmitted the narrations from the Messenger of Allah and 
his holy family, while we find the author of the interpretation of 
the Al-Mizan, Sayyid Muhammad Husayn al-Tabataba'i, who 
mentions the narrations of many of The narrators are then 
exposed to them by acclamation and scrutiny, and it was 
necessary in this research to introduce the definition of the 
concept of narrator in language and terminology. The research 
came on two axes, the first dealt with two types of narrators 
(external with objective vision, and internal with self vision), the 
functions of the narrator were numerous, and it was the focus of 
the second research, which varied between narrative, 
documentary, reporting, explanatory, communicative, attentional, 
and critical, and then came the conclusion of the research to show 
the most important findings of the research. 

 
 توطئة

 مفيوم الراوي في المغة واالصطالح
المغة رجؿ راكو ك ركاية إذا كثيرت ركايتو كركل الحديث كالشعر يركيو ركاية  ييقاؿ في

ٌكاه, كرٌكل فالف فالنان شعران إذا ركاه لو حتى حفظو لمركاية عنو كتىرى
(ُ). 

, فال حكاية بال راكو يركم (ِ)كالراكم في االصطالح ييعٌد كسيطان بيف األحداث كميتمٌقييا
, كفي كساطتو بيف العالـ الممثَّؿ كالقارئ يككف (ّ)يااألحداث التي شيدىا أك سمع عن

عكنان سرديان لممؤلؼ الكاقعي الذم يىعيد إليو سرد الحكاية أساسان, فبالراكم يييتدل إلى 
معرفة مف يتكمـ, كيمكف تحديد معالمو مف خالؿ بصماتو التي يتركيا في الخطاب 
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تكاه كعالقتو بالمركم كما السردم, كالمكقع الزمني مف األحداث كضمير السرد كمس
يقٌدمو مف كظائؼ بعضيا إجبارم كبعضيا اآلخر إختيارم, فالراكم بكصفو أٌحد 
مككنات األثر القصصي لو الدكر األىـ مف بينيا ألنو عٌمة كجكدىا كالصانع الكىمي 

, كألنو ماىر في النسيج كيجيد صنعة الحديث, كال يشترط أف يككف اسمان (ْ)ليا
, (ٓ)يتكارل خمؼ ضمير أك صكت كبكاسطتو يصكغ أحداث ككقائع المركممتعينان, فقد 

إاٌل أنو قد ينتمي إلى عالـ آخر غير العالـ "كقد يككف الراكم أحد شخكص الحكاية 
الذم تتحرؾ فيو شخصياتيا كيقـك بكظائؼ تختمؼ عف كظيفتيا, كييسمح لو بالحركة 

..كيمكف النظر إليو عمى أنو...أداة في زماف كمكاف أكثر اٌتساعان مف زمانيا كمكانيا.
لإلدراؾ كالكعي, كأداة لمعرض باإلضافة إلى ذلؾ فإنو ذات ليا مقكماتيا الشخصية 

عمى طريقة اإلدراؾ, كعمى طريقة العرض, كىك بيذا يقؼ -إيجابان أك سمبان -التي تؤثر
ئ في المنطقة التي تفصؿ بيف المؤلؼ كالشخصيات كالمنطقة التي تفصؿ بيف القار 

كالٌنص, كالمنطقة التي تفصؿ بيف العالـ الفٌني المسجؿ في الٌنص كالصكرة الخيالٌية 
, كالحقيقة أٌف الٌنص (ٔ)"لمعالـ نفسو عندما يتشٌكؿ مف جديد في ذىف قارئ ىذا الٌنص

السردم بصكره كأشكاؿ عرضو كميا ال يمكف أف يتشكؿ جماليان في غيبة الٌراكم ألٌف 
ئٌية ىك إٍدراؾ غير مباشر يقٌدمو كسيط تقني بيف المتمٌقي كالعالـ إدراؾ الماٌدة الحكا"

الحكائي, كأٌف العالـ السردم ال ييقدَّـ بشكؿ محايد بؿ عبر منظكر ما, يتحكـ في 
, كليذا الٌراكم صفات تيعٌد أيسسان في اتخاذ ما يركيو (ٕ)"طبيعة العالقات بيف مكٌكناتو

ففي تفسير نكر الثقميف نجد المفسر يتحدد مصدران لكتب التفسير كشركح الحديث, 
 فقط. كأىؿ بيتوبنقؿ ركاياتو عف رسكؿ اهلل

كصاحب الميزاف في بحثو الركائي يحٌدد مصادر ركايتو كيتعرض لبعضيا بالتزكية أك 
عدميا عمى كفؽ ما يتطابؽ منيا مع القرآف الكريـ ميزاف الحؽ كالحقيقة, فالتفسيريف 

الركاة مف أحداث  المحكي كما نقمكه مف مركيات كاف ليا فاعميتيا يعتمداف ما يصٌكره 
 في فيـ كتحميؿ معاني النصكص القرآنية.

 أواًل: أنواع الراوي
إٌف الراكم كبعٌده مككنان سردٌيان رئيسان في البنية السردية يقـك بتصكير األحداث 

ال يقتصر عمى " كالشخصيات كيحبكيا بصكرة سردية كيضعيا بيف يدم المتمقي كدكره

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 41جملة كلية الشيخ الطوسي اجلامعة / العدد  
 

- 02 - 

نقؿ المعرفة إلى المتمقي, بؿ يتحكؿ إلى رؤية يتشكؿ العالـ الذم ينظر إليو بمكف 
ٌف طبيعة كمكقع  كرؤية كصكت الراكم تختمؼ باختالؼ  خصائصيا الذاتي كما كا 

, (ٖ)"الكظائؼ التي يقـك بيا, كبالمقدار الذم يحٌدد نمط الراكم كتضبط مكقعو,...
الحكاية, كالرؤية ىي طريقة الراكم في سرد األحداث, كتتعٌدد فالراكم ىك مف يركم 

 .(ٗ)الرؤل بتعٌدد زكايا الرؤية كطرائؽ السرد كأساليبو التي يستعمميا الركاة
كيمكف التمييز بيف نكعيف مف الرٌكاة ىما الراكم الخارجي الذم يكتفي بالركاية مف 

لراكم الداخمي الذم يعرؼ دكف المشاركة في صنع أحداثيا أك تكجيو شخصياتيا, كا
, كىما يمثالف نمطي السرد (َُ)كثيران مف األحداث ألٌنو مشارؾ كحاضر فييا

 .(ُُ)المكضكعي كالذاتي
 الراوي الخارجي ) رؤية موضوعية ( -ٔ

يبرز في ىذا النمط مف السرد ) الراكم العميـ ( كىك الذم يعرؼ كٌؿ شيء, كيتخذ 
عمى تحميؿ كؿ ما يحدث في الداخؿ كال يحٌده مكقعو خارج دائرة الحكي كلو القدرة 

زماف كال مكاف إذ يمتقط ما ىك آني مف مسار األحداث كيحدد ما تشعر بو كٌؿ كاحدة 
, كيعتمد السرد المكضكعي القائـ (ُِ)مف الشخصٌيات كما تفٌكر بو كينتقي بحرٌية كاممة

يا عرض التي تمثؿ كجية النظر التي يتـ مف خالل( ُّ)عمى الرؤية الخارجية
 , كالسارد ىنا ليس لو يد في مجريات األحداث التي يركييا.(ُْ)األحداث

لقد كرد في التفسيريف أخباران كحكايات كثيرة قائمة في سردىا عمى الٌنمط المكضكعي, 
"وبإسناده إلى بحر السقا قال: قال لي أبو عبد كمنيا ما جاء في تفسير الثقميف 

قال: اال أخبرك بحديث ما ىو في أيدي أحد : يا بحر حسن الخمق يسر ثم اهلل
من أىل المدينة؟ قمت بمى، قال: بينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو ذات يوم 
جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض األنصار وىو قائم فأخذت بطرف ثوبو 

شيئا حتى فعمت ذلك ثالث  فمم تقل شيئا ولم يقل ليا النبي فقام ليا النبي
في الرابعة وىي خمفو واخذت ىدبة من ثوبو ثم رجعت  مرات، فقام ليا النبي

ثالث مرات ال تقولين لو  فقال ليا الناس: فعل اهلل بك وفعل؟ جبست رسول اهلل
شيئًا وال ىو يقول لك شيئًا فما كانت حاجتك إليو؟ قالت: إّن لنا مريضًا فأرسمني 

ة من ثوبو يستشفى بيا، فمّما أردت أخذىا رآني فقام فاستحييت أْن أىمي ألخذ ىدب
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نمحظ في ىذا الخبر أٌف . (٘ٔ)آخذىا وىو يراني وأكره أن أستأمره في أخذىا فأخذتيا"
كاف يعظ المتمقي بحسف الخمؽ كأٌنو مف الييسر  الراكم كىك اإلماـ جعفر الصادؽ

ممتمقي بأٌنو ال يعرفو أحد مف أىؿ المدينة ثـٌ ما لبث أٍف أٌيد ىذا المعنى بخبرو يجـز ل
كىذه مف أساليب الٌراكم العميـ في العالـ في اإلقناع كالتدليؿ عمى صدؽ كحقيقة 

, كفي تحديده أٌف الجارية لبعض األنصار, كككف ما فعمتو بدافع االستحياء (ُٔ)المركم
ميؽ, كما جاء مف حكار ككصؼ الفعؿ كرٌد الفعؿ ك ٌميا تيظير يدٌؿ عمى حيسف الخي

سمات السرد المكضكعي الذم يصٌكر فيو الراكم األحداث كما ىي دكف أٍف تككف لو 
 يد فييا, مع عممو بما يجكؿ في نفكس شخصياتيا.

"مجمع البيان روى مسمم في  كمف أمثمة السرد المكضكعي ما نقمو العركسي عف
الصحيح عن ىدبة بن خالد عن حماد بن سممة عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي 

قال: كان ممك فيمن كان قبمكم لو ساحر، فمما  ليمى عن صييب عن رسول اهلل
مرض الساحر قال: إّني قد حضر أجمي فادفع إلّي غالمًا أعّممو السحر، فدفع إليو 

إليو، وبين الّساحر والممك راىب، فمّر الغالم بالراىب فأعجبو غالمًا وكان يختمف 
ذا ابطأ عن  كالمو وأمره، فكان يطيل عنده القعود، فإذا أبطأ عن الساحر ضربو وا 
أىمو ضربوه فشكا ذلك إلى الراىب، فقال: يا بني إذا استبطأك الساحر فقل حبسني 

ذا استبطأك أىمك فقل: حبسني الساحر، فبينما  ىو ذات يوم إذا بالّناس قد أىمي وا 
غشييم داّبة عظيمة فظيعة فقال: اليوم أعمم أمر الساحر أفضل أم أمر الراىب، 
فأخذ حجرا فقال: الميم إْن كان أمر الراىب أحّب إليك فاقتل ىذه الداّبة، فرمى 
فقمتيا ومضى الناس، فأخبر بذلك الراىب فقال: يا بني إّنك سُتبتمى فإذا ابُتميت فال 

عمّي، قال: وجعل يداوي الّناس فيبرئ األكمو واألبرص، فبينما ىو كذلك إذ  تدلّ 
عمَي جميٌس لمممك فأتاه وحمل إليو مااًل كثيرًا، فقال: أشفني ولك ما ىينا، فقال: أنا 
ال أشفي أحدا ولكّن اهلل يشفي فإْن آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاك، قال: فآمن فدعا 

لممك فقال: يا فالن من شفاك؟ فقال: رّبي قال: أنا؟ اهلل فشفاه فذىب فجمس إلى ا
قال: ال، رّبي ورّبك اهلل، قال: أو إّن لك رّبًا غيري؟  قال: نعم رّبي ورّبك اهلل فأخذه 
فمم يزل بو حّتى دّلو عمى الغالم، فبعث إلى الغالم فقال: لقد بمغ من أمرك أْن 

 يشفي قال: أو أّن لك رّبًا تشفي األكمو واألبرص قال: ما أشفي أحدًا ولكّن اهلل
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غيري؟ قال: نعم رّبي ورّبك اهلل فأخذه فمم يزل بو حّتى دّلو عمى الراىب فوضع 
المنشار عميو فنشر حتى وقع شقتين فقال لمغالم إرجع عن دينك فأبى فأرسل معو 
اّل فدىدىوه منو قال: َفَعَموا  نفرًا قال اصعدوا بو جبل كذا وكذا فإْن رجع عن دينو وا 
بو الجبل فقال: الّميم اكفنييم بما ِشئت فرجف بيم الجبل فتدىدىوا أجمعون وجاء 
إلى الممك فقال: ما صنع أصحابك؟ فقال: كفانييم اهلل فأرسل بو مّرة ُأخرى قال: 
اّل فأغرقوه فانطمقوا بو في قرقور فمّما  إنطمقوا بو فمججوه في البحر، فإْن رجع وا 

م اكفنييم بما شئت، فانكفأت بيم السفينة وجاء حتى توّسطوا بو البحر قال: الّمي
قام بين يدّي الممك فقال: ما صنع أصحابك؟  فقال: كفانييم اهلل، ثّم قال: إّنك لست 
بقاتمي حّتى تفعل ما آمرك بو إجمع الناس ثّم اصمبني عمى جذع ثّم خذ سيمًا من 

إّنك ستقتمني، قال: كنانتي ثّم ضعو عمى كبد القوس، ثّم قل: باسم رّب الغالم ف
فجمع الّناس وصمبو ثّم أخذ سيمًا من كنانتو فوضعو عمى كبد القوس وقال: باسم 
رّب الغالم ورمى فوقع السيم في صدغو  ومات. فقال الناس: آمنا برب الغالم، 
فقيل لو: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل واهلل بك من الّناس، فأمر باألخدود فخددت 

أضرميا نارًا فقال من رجع عن دينو فدعوه، ومن أبى فأقحموه عمى أفواه السكك ثم 
فييا فجعموا يقتحمونيا، وجاءت امرأة بابٍن ليا فقال ليا: يا أمو إصبري فإّنك عمى 

 .(ٚٔ)الحق"
دارت أحداث الحكاية حكؿ غالـو آمف باهلل كثبت عمى إيمانو, فالراكم ىك النبي 

كفؽ تسمسؿ منطقي اٌتسـ  كبدأ سرده بػ)كاف( بأسمكب بسيط عمى محمد
بالمكضكعية البحتة, فاختفت العممية السردية إلى الحٌد األقصى لصالح الحكاية 
بحيث تجعؿ المتمقي داخؿ عالـ األحداث كيشعر إٌف األحداث كاقعٌية كىذه مف سمات 
السرد التأريخي بصفة عاٌمة كىذا ما أيطمؽ عميو بالسرد الشٌفاؼ كالذم يككف فيو 

 .(ُٖ)يطان ضركرٌيان بيف عالـو يعرفو ىك كيجيمو المتمٌقيالٌراكم كس
فالراكم محيط بعناصر الحكاية كميا عارفان بالٌشخصيات كأفكارىا كمشاعرىا مٌطمعان 
عمى كٌؿ األحداث كمف ثـ نقميا إلى المتٌمقي بأبسط صكرة إذ اكتفى بالسرد دكف تعميؽو 

األحداث بعالقةو سببٌية منطقٌية, كفييا عمى األحداث, فجاء سرده بسيطان ترٌتبت فيو 
 مف العجيب ما يشٌد المتمٌقي لإلصغاء لما فييا مف العبرة كالمكعظة.
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( كىك "يشبو التصكير السينمائي, /السردملقد قامت الحكاية عمى)الكصؼ المسركد
حيث يتـ تركيب تمؾ المشاىد األحادية لتكتسب طابع التكامؿ الٌنصي كما يؤٌطره في 

حركية, كيقرب...بيف الكصؼ كالسرد...حيث إٌنو ييقصي ممفكظات الكينكنة حالة 
, فالراكم لـ يصؼ الممؾ كال الساحر (ُٗ)كالصفات... كيحٌؿ محٌميا ممفكظات الفعؿ"

كال الغالـ  كال الراىب كلـ يصؼ كيؼ ارتجؼ الجبؿ أك كيؼ انقمبت السفينة, أك ما 
ة, كسردىا بشكؿ بسيط يجذب المتمٌقي كال شابو بؿ نراه مرٌكزان عمى األفعاؿ الحاصم

يشعره بالممؿ بؿ يمفت انتباىو إلى سير األحداث كنتائجيا, كأمثمة ىذا النكع كثيرة في 
 .(َِ)التفسير

كفي تفسير الميزاف نجد أخباران كحكايات كثيرة جاءت عمى كفؽ السرد المكضكعي, 
: أحيا اهلل الفي حديث ق "اإلحتجاج عن الصادقكمنيا ما نقمو مف كتاب 

قومًا خرجوا من أوطانيم ىاربين من الطاعون ال ُيحصى عددىم، فأماتيم اهلل دىرًا 
طوياًل حّتى بميت عظاميم، وتقّطعت أوصاليم، وصاروا ترابًا، فبعث اهلل في وقٍت 
أحّب اهلل أْن ُيري خمقو نبّيًا ُيقال لو: حزقيل، فدعاىم فاجتمعت ابدانيم، ورجعت 

، وقاموا كييئة يوم ماتوا، ال يفقدون في أعدادىم رجال فعاشوا بعد ذلك فييا أرواحيم
 .(ٕٔ)دىرا طويال"

كبصفتو راكو خارجٌي أخبرنا بو مف دكف  إٌف الٌراكم ليذا الخبر ىك اإلماـ الصادؽ
, كما ييمفت (ِِ)اإلشارة إلى أٌم تدٌخؿ شخصٌي فيو كمف دكف أٍف تككف لو عالقة بو

إٌف اإلماـ بدأه بذكر الفعؿ ) أحيا ( كىك مف عناصر تحقؽ  االنتباه في ىذا الخبر
الحكائية في الٌنص السردٌم ألٌنو فعؿ أك حدث قابؿ لمحكي ك"ال يتحٌقؽ بدكف فاعؿ أك 
مجمكعة مف الفكاعؿ القابمة ألف تتعٌدد أدكارىا كتختمؼ باختالؼ عالقاتيا مع الفعؿ 

, فالخبر ىنا أتى (ِّ)كزم )أساس الحكي("أك األفعاؿ المتعٌددة المتكٌلدة عف الفعؿ المر 
عمى اإلحياء كاإلماتة كىك المحكر الرئيس الذم دار  بو اإلماـ لمداللة عمى قدرة اهلل

حكلو, ثـٌ يعٌمؿ أٍف بعث اهلل لمنبٌي حزقيؿ كاف في كقتو أحب اهلل فيو أف يرل الخمؽي 
كىنا نجد الٌراكم يرتب قدرتو تعالى عمى الخمًؽ ك اإلحياء, فاجتمعت األبداف بدعكتو 

كيفٌية اإلحياء بعد المكت كالتي بدأت بدعكة النبٌي حزقيؿ ثـٌ اجتماع األبداف ثـٌ رجكع 
األركاح ليا ثـٌ قياميـ كييئة يـك ماتكا, ثـٌ يؤكد الٌراكم أٌف أعدادىـ كاممة ال نقص 
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ء شامالن فييا ثـٌ يؤٌكد أٌنيـ عاشكا بعد ذلؾ دىران طكيالن, فالكصؼ عمى إيجازه جا
لممعاني التي تصٌب في الحدث المحكرم لمخبر كىك نفكذ القدرة االليٌية في اإلحياء 
كذلؾ أٌيد المعنى بالتعميؿ, كالذم أسنده بترتيب األفعاؿ ليحٌقؽ أكثؼ المعاني في 
أبسط العبارات كأكجزىا, كىذا يدؿ عمى براعة الراكم كتمكنو كسمطتو عمى النص 

دارتيا.السردم كقدرتو عمى الت  حكـ في عناصره الحكائية كا 
"في الدر المنثور،  كمف الحكايات ذات السرد المكضكعي التي أكردىا الطباطبائي

كان ُيضرب  أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن نوحا
ثم ُيمف في لبد فُيمقى في بيتو يرون أنو قد مات ثم يخرج فيدعوىم حتى إذا أيس 
من إيمان قومو جاءه رجل ومعو ابنو وىو يتوكأ عمى عصا فقال: يا بني أنظر ىذا 
الشيخ ال يغرنك قال: يا أبت أمكني من العصا ثم أخذ العصا ثم قال: ضعني في 

فشجو موضحة في رأسو وسالت الدماء. قال  األرض فوضعو فمشى إليو فضربو
: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يكن لك في عبادك حاجة فاىدىم، نوح

ن يكن غير ذلك فصّبرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين فأوحى اهلل إليو  وا 
وآيسو من إيمان قومو وأخبره أنو لم يبق في أصالب الرجال وال في أرحام النساء 

 ۡ  َتِئسۡ  َءاَمَن َفاَل َتب ۡ  ِمَك ِإالَّ َمن َقدۡ  ِمَن ِمن َقوۡ  َلن ُيؤ ۥُنوٍح َأنَّوُ : يامؤمن قال
يعني ال تحزن عمييم واصنع الفمك. قال: يا رب  (ٖٙ)ىودَعُمونَ ۡ  ِبَما َكاُنوْا َيف

وما الفمك؟ قال: بيت من خشب يجري عمى وجو الماء فُأغِرق أىل معصيتي وُأطيِّر 
 .(ٕٗ)ا رب وأين الماء؟ قال: إني عمى ما أشاء قدير"أرضي منيم. قال: ي

كاصفان بإيجاز ما كاف  إف الراكم العميـ) ابف عباس( إستيٌؿ حكاية النبي نكح
يجرم عميو مف قكمو عمى كفؽ آلية التسريع)كاف ييضرب, ثـ ييمؼ...(, فاالستيالؿ 
في النٌص السردم القصير ذك أىمية عظيمة ييثير في المتمٌقي ىاجس التكغؿ في 
النٌص مف لحظة التمقي األكلى كىك حافز مشٌكؽ كعتبة تيحيؿ إلى محتكل النص 

عمى كفؽ آلية التباطؤ السردم)جاءه  حدثا تعرض لو النبي, ثـ يسرد (ِٓ)السردم
أف  -بكصفو عميمان -رجؿ كمعو ابنو...(, كما كاف ذلؾ مف الراكم اعتباطان إنما لييظير

كعمى إثره دعا ربَّو)رب  ىذا الحدث كاف بمثابة نقطة التحكؿ في رسالة النبي نكح
الثقافية التي "يشكؿ الديف أحد قد ترل ما ييفعؿ بي...(, كنمحظ تجمي حصيمة الراكم 
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أركانيا الرئيسة, التي تتداخؿ مع بقية مفرداتيا في عالقات أصيمة كمتشعبة, كمف ثـ 
فاإلتكاء عمى الخطاب الديني بكجو عاـ كالقرآني بكجو خاص يعد أحد المرتكزات 

آني , فتدليؿ الراكم عمى أحداث الحكاية بالنص القر (ِٔ)الثقافية لألدبيات العربية..."
ينـٌ عف إبداعو األدبي, كتعميقو عمييا بكشؼ المعنى يدؿ عمى عممو بالتفسير, مما 

 يظير سعة عممو كتضٌمعو بعمـ الركاية.
كأمثمة الراكم الخارجي ذم الرؤية المكضكعية في التفسير كثيرة تدٌؿ عمى ككنو راكيان 

خصيات عميمان كذا معرفة شاممة محيطان بكٌؿ شيء يدكر حكؿ األحداث كالش
 .(ِٕ)الحكائية

 الراوي الداخمي ) رؤية ذاتّية ( -ٕ
في ىذا المكف مف السرد يظير الراكم المشارؾ أك الشاىد كالذم مف خاللو يتـ تتبع 

, فرؤيتو داخمية (ِٖ)الحكي بصفتو ناقالن ألحداث رآىا كاستمع ليا مكضحان كيؼ كمتى
ألٌنو أحد شخكص المركم كييضفي انطباعاتو ككجية نظره عمى األحداث كالشخصيات 

, كلككنو مشاركان فيك ييخبر باألحداث مف زاكية (ِٗ)لذلؾ ييسمى بالراكم المصاحب
فييضفي  (َّ)كييعطييا تأكيالن معينان يفرضو عمى القارئ, كيدعكه إلى اإلعتقاد بو""نظره 

, كبصفتو راكو عيف فإٌنو (ُّ)بظالؿ اعتقاداتو عمى الكقائع كالمكاقؼ التي يعرضيا
سب قيمة كظيفية متضخمة بفضؿ دكره في إطار تشكيمو لمنص السردم فيك حمقة يكت

 .(ِّ)الكصؿ بيف عيف المتمٌقي كالمىشاىد التي جرت بعيدة عنيا
كأمثمة ىذا المكف مف السرد كثيرة في التفسيريف, كمنيا ما جاء في تفسير نكر الثقميف 

فقمت: قول اهلل  مع جماعة "روي عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند الصادق
َن ٱلطَّي ۡ  َبَعةۡ  َأر ۡ  ُخذإلبراىيم: ( أكانت أربعة ٕٓٙ)البقرةكَ ۡ  ُىنَّ ِإَليۡ  ِر َفُصرۡ  مِّ

من أجناس مختمفة أو من جنس واحد؟ قال: تحبون أْن أريكم مثمو؟ قمنا: بمى، 
قال: يا طاووس فإذا طاووس طار إلى حضرتو، ثم قال: يا غراب، فإذا غراب بين 

قال: يا بازي فإذا بازي بين يديو، ثّم قال: يا حمامة فإذا حمامة بين يديو، يديو، ثّم 
ثّم أمر بذبحيا كّميا وتقطيعيا ونتف ريشيا وأْن يخمط ذلك كّمو بعضو ببعض، ثّم 
أخذ برأس الطاووس فقال: يا طاووس فرأيت لحمو وعظامو وريشو تتميز من غيرىا 
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س بين يديو حيًا، ثّم صاح بالغراب كذلك حّتى التصق ذلك كّمو برأسو، وقام الطاوو 
 .(ٖٖ)وبالبازي والحمامة كذلك، فقامت كّميا أحياء بين يديو"

إٌف الراكم في ىذا الخبر العجائبي لـ يظير مجرد راكو شاىد إٌنما كاف راكيان فاعالن مف 
خالؿ سؤالو الذم إنطمؽ فيو مف معنى اإلحياء في اآلية القرآنية كالسؤاؿ عف جنس 
الطير فكاف منطمقان لتفعيؿ البيعد الدرامي في الخبر إذ أسس العيقدة, ثـٌ تستجيب 

)أتحٌبكف أٍف أريكـ  الشخصية المحكرية كالرئيسة في الخبر كىك اإلماـ الصادؽ
مثمو؟( كمنو يبدأ الراكم بسرد الحدث العجائبي كالذم ليس لو يده فيو إٌنما إقتصرت 

بمثابة المحرِّؾ لما جرل في الخبر مف حدث كىذه مشاركتو عمى السؤاؿ الذم كاف 
سمة الراكم المشارؾ أذ يحكي ما رآه مف خالؿ معاصرتو أك مشاركتو كلك بقميؿ مف 

, ثـٌ نمحظ في السرد الذاتي استعماؿ ضمير المتكمـ) كنت( المفرد مرة ( ّْ)األحداث
م داخؿ المركم يرل كمع الجماعة أيخرل) قمنا( كىذا متحٌقؽ ككنو سردان ذاتيان فالراك 

مف  كيسمع كيؤٌثر كيتأٌثر, ثـٌ ما يمبث الراكم حٌتى يسرد ما فعمو اإلماـ الصادؽ
أكثر مف مٌرة ما حدث أكثر "استدعاء الطيكر, مٌتبعان أسمكب التكاتر السردم إذ ركل 

مف مٌرة كىذا في الكاقع شكؿ آخر لمسرد المفرد ألٌف تكرار المقاطع النصية يطابؽ فيو 
كبعد االمر بذبح الطيكر كتقطيعيا كنتؼ ريشيا  (ّٓ)"ار األحداث في الحكايةتكر 

كخمطيا ببعض ككميا أحداث طبيعية؛ يأتي الحدث العجيب اآلخر كىك إحياؤىا كىنا 
يظير أسمكب الراكم فالعجائبي األٌكؿ ىك استدعاء الطيكر ركاه بشكؿ تفصيمٌي سردان 

طير منيا ركاه مٌرة كاحدة كىك ما ييسمى  مفردان, كالعجائبي الثاني كىك إحياء كؿٌ 
, كالحقيقة أٌف السارد في ىذا (ّٔ)بالمؤلؼ إذ ركل مٌرة كاحدة ما حدث أكثر مف مٌرة

الخبر أبدع في التصكير, فحضكره النصي ييعد مؤشرا داالن عمى دكره الميـ في 
 تأسيس المشيد السردم فيو.

عمي بن إبراىيم حدثني محمد بن "تفسير  كمف الحكايات التي أكردىا العركسي عف
الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال: لّما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر 

ابنتو أم الفضل اجتمع إليو أىل بيتو األدنين منو،  محمد بن عمي بن موسى
فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك اهلل أن تخرج عنا أمرًا قد ممكناه وتنزع عنا عّزا قد 

اهلل، فقد عرفت األمر الذي بيننا وبين آل عمي قديمًا وحديثًا، فقال المأمون: ألبسنا 
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أسكتوا فو اهلل ال قبمت من أحد منكم في أمره، فقالوا: يا أمير المؤمنين أَفُتزّوج قّرة 
عينك صبيا لم يتفقو في دين اهلل، وال يعرف فريضة من سنة، وال يميز بين الحق 

عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، فمو صبرت عميو  والباطل، وألبي جعفر يومئذ
حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة؟ فقال ليم المأمون: واهلل انو ألفقو 
منكم وأعمم باهلل وبرسولو وفرائضو وسننو وأحكامو واقرأ لكتاب اهلل و أعمم بمحكمو 

اسألوه فإن و متشابيو وخاصو وعامو وناسخو ومنسوخو وتنزيمو وتأويمو منكم، ف
ن كان كما قمت عممتم أن الرجل خير  كان األمر كما قمتم قبمت منكم في أمره، وا 
منكم، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم وأطمعوه في ىدايا أن يحتال عمى 
أبي جعفر بمسألة ال يدري كيف الجواب فييا عند المأمون إذا اجتمعوا لمتزويج فمّما 

قالوا: يا أمير المؤمنين ىذا يحيى بن أكثم إن أذنت   حضروا وحضر أبو جعفر
لو أن يسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن مسألة 
في الفقو لننظر كيف فقيو، فقال يحيى: يا أبا جعفر أصمحك اهلل ما تقول في محرم 

اىال؟ عمدا أو قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر: قتمو في حل أو في حرم؟ عالما أو ج
خطًأ؟ عبدا أو حرا؟ صغيرا أو كبيرا؟ مبدئا أو معيدا؟ من ذوات الطير أو من غيرىا؟ 
من صغار الصيد أو من كبارىا؟ مصّرا عمييا أو نادما؟ في وكرىا بالميل أو بالنيار 
عيانا؟ محرما لمعمرة أو لمحج؟ قال: فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم َيخَف عمى 

وكثر الناس تعجّبًا من جوابو ونشط المأمون فقال: نخطب يا أبا أىل المجمس، 
: نعم يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: الحمد هلل إقرارا جعفر؟ فقال أبو جعفر

بنعمتو وال إلو إال اهلل إخالصا لعظمتو، وصمى اهلل عمى محمد عند ذكره، وقد كان 
َمىَٰ ۡ  َوَأنِكُحوْا ٱلحرام فقال:من فضل اهلل عمى األنام أن أغناىم بالحالل عن ال َأيََٰ

ِمِحيَن ِمن ۡ  ِمنُكم َمٓاِئُكم ۡ  ِعَباِدُكم ۡ  َوٱلصََّٰ ۡ  َواِ  ِنِيُم ٱلمَُّو ِمن ۡ  ِإن َيُكوُنوْا ُفَقرَٓاَء ُيغ ۡ 
ِسٌع َعِميم ۦ  ِلوِ ۡ  َفض ثم إن محمد بن عمي نكح أم الفضل بنت ( ِّ)النكرۡ  َوٱلمَُّو وََٰ

مائة درىم، وقد زوجتك فيل قبمت يا أبا جعفر؟ عبد اهلل وبذل ليا من الصداق خمس
: نعم يا أمير المؤمنين قد قبمت ىذا التزويج بيذا الصداق، ثم فقال أبو جعفر

أولم عميو المأمون وجاء الناس عمى مراتبيم في الخاص والعام، قال: فبينا نحن 
لخدم كذلك إذ سمعنا كالما كأنو من كالم المالحين في مجاوباتيم، فإذا نحن با
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يجرون سفينة من فضة وفييا نسائج من إبريسم مكان القموس ممموءة غالية، 
فخضبوا لحاء أىل الخاص بيا، ثم مّدوىا إلى دار العامة فطّيبوىم، فمما تفّرق 
الناس قال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تبّين لنا ما الذي يجب عمى كل صنف 

: نعم يا أمير د؟ فقال أبو جعفرمن ىذه األصناف التي ذكرت في قتل الصي
المؤمنين إن المحرم إذا قتل صيدا في الحّل والصيد من ذوات الطير من كبارىا 
ذا قتل فرخا في الحّل  ذا أصابو في الحرم فعميو الجزاء مضاعفا، وا  فعميو شاة، وا 
ذا قتمو في الحرم  فعميو حمل قد فطم وليس عميو قيمتو ألنو ليس في الحرم، وا 

ذا كان من الوحوش فعميو في حمار الوحش فعميو ا لحمل وقيمتو ألنو في الحرم، وا 
ن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فصيام  بدنة وكذلك في النعامة وا 
ن كانت ظبيا فعميو شاة فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين فإن  ثمانية عشر يوما وا 

ن كان في الحرم ف عميو الجزاء مضاعفا ىديا بالغ لم يقدر فصيام ثالثة أيام، وا 
ن كان  الكعبة حقا واجبا عميو أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وا 
في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنو حتى يكون مضاعفا. وكذلك إذا أصاب 
ذا قتل الحمامة تصدق بدرىم أو يشتري بو طعاما لحمام الحرم،  أرنبا فعميو شاة، وا 

نصف درىم، وفي البيضة ربع درىم، وكّمما أتى بو المحرم بجيالة فال وفي الفرخ 
شيء عميو فيو ااّل الصيد فإن عميو الفداء بجيالة كان أو بعمم، بخطاء كان أو 
بعمد، وكّمما أتى العبد فكفارتو عمى صاحبو بمثل ما يمزم صاحبو، وكمما أتى بو 

ن كا ن ممن عاد فيو ممن ينتقم الصغير الذي ليس ببالغ فال شيء عميو فيو، وا 
ن دّل عمى الصيد وىو محرم فَقتل  اهلل منو ليس عميو كفارة، والنقمة في اآلخرة، وا 
فعميو الفداء، والمصّر عميو تمزمو بعد الفداء عقوبة في اآلخرة، والنادم عميو ال 
ذا أصاب ليال في وكرىا خطأ فال شيء عميو ااّل أن  شيء عميو بعد الفداء، وا 

فإن تعّمد بميٍل أو نيار فعميو الفداء والمحرم لمحج ينحر الفداء بمنى حيث يتعمده، 
ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كمو عن أبي 

 .(ٖٚ). والحديث طويل أخذنا منو موضع الحاجة"جعفر
زكاج اإلماـ فالراكم محمد بف عكف النصيبي يركم ما دار أمامو مف أحداث حكاية 

مف ابنة المأمكف, إذ بدأ سرده مباشران مما يجعؿ المتمقي يندرج مباشرة  الجكاد
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ف (ّٖ)كسط حركية األحداث, كىذا ما أصطيًمح عميو بالبداية الدينامية المباشرة , كىك كا 
لـ يتدخؿ في أحداث الحكاية, ااٌل أنو يعمؽ فيحدد بعض الشخصيات) ابنتو اـ 

دنيف منو,...(, كيكشؼ عف صفة البعض اآلخر ) كألبي جعفر الفضؿ, أىؿ بيتو األ
يكمئذو عشر سنيف,...(, كذلؾ نجده متباطئا في السرد في مكاضع الحكار بيف 
شخصيات الحكاية ألف أحداثيا مرتكزة عمى الحكار, كذلؾ نجد ىذا التباطؤ في سرده 

مف كالـ المالحيف لحدث جٌر الخدـ لمسفينة) فبينا نحف كذلؾ إذ سمعنا كالما كأنو 
في ليفة  -كما جعؿ شخصيات الحكاية-في مجاكباتيـ...(, كؿ ىذا يجعؿ المتمقي

كشغؼ لمعرفة جكاب المسائؿ التي طيرحت مسبقا فمـ تشغميـ األحداث عنيا, كفي 
بياف األمكر التي ذكرىا آنفا) قاؿ المأمكف:  نقؿ الراكم لطمب المأمكف مف اإلماـ

ف تبيف لنا...(,  فيذا الطمب مف باب العممية السردية يا أبا جعفر إف رأيت أ
, كىي المسائؿ التي طرحيا (ّٗ)اإلستعادية ألف فيو استعادة لما حدث في الماضي

اإلماـ عمى يحيى بف أكثـ, كالتي بيا أفحمو, كأثار تعجب الحاضريف, كألىميتيا في 
ر بعض مشاىد تظير األحكاـ أمر المأمكف بتدكينيا, كلككف الراكم شاىدا نجده يصك 

مف رؤيتو الداخمية) فانقطع يحيى بف أكثـ انقطاعا لـ يخؼ عمى أىؿ المجمس, ككثر 
الناس تعجبا, كنشط المأمكف, كجاء الناس عمى مراتبيـ في الخاص كالعاـ,...( كىذا 

عمى انتقاء األحداث التي يركييا مف الحكاية,  -ككنو شاىدأ -كمو يظير قدرة الراكم 
مف سيره عمى كفؽ آلية الترتيب المنطقي لكقكع األحداث في الكاقع عمى الرغـ 

 فالسابؽ سببا لكقكع الالحؽ.
كأمثمة السرد الذاتي في التفسير كثيرة تتمٌكف فييا أساليب الركاة في سرد األحداث 

 .(َْ)بحسب مستكياتيـ الثقافية كمرجعياتيـ كأىدافيـ
"في الدر  , كمنيا ىذا الخبر العجائبيكثيرةكأمثمة الراكم الداخمي في تفسير الميزاف 

المنثور: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
 حاتم وأبو الشيخ وابن مردويو عن أبي واقد الميثي قال: خرجنا مع رسول اهلل

ن قبل حنين فمررنا بسدرة فقمت: يا رسول اهلل اجعل لنا ىذه ذات أنواط كما كا
لمكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سالحيم بسدرة ويعكفون حوليا. فقال 
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ُموَسى ٱج: اهلل أكبر ىذا كما قالت بنو إسرائيل لموسىالنبي ا ۡ  َعل لََّنٓا ِإلََٰوۡ  يََٰ
 .(ُْ)( إنكم تركبون سنن الذين قبمكم"ٖٛٔ)األعرافۡ  َءاِلَية ۡ  َكَما َلُيم

بكممة)خرجنا( كالتي تدٌؿ عمى ككنو شخصية داخؿ يبدأ الراكم) كاقد الميثي( خبره 
 المحكي كيسترسؿ في سرده كراكو مشارؾ فيحٌرؾ الخبر بمحاكرتو لمرسكؿ

كطمبو)اجعؿ لنا ىذه ذات أنكاط كما كاف لمكفار ذات أنكاط( كىذه العبارة تدٌؿ عمى 
يرة عمى أحداث الجز "تداكؿ العرب ألخبار الجاىمية حتى بعد اإلسالـ, كال تقتصر 

ٌنما تمتٌد لتشمؿ ما حكليا مف ثقافات تؤثر في عقمية العربي كيحفظيا في  كتأريخيا كا 
قمبو كىك يأخذ منيا كميا ما يستحؽ الركاية, أٍم ما يستيكيو كيستيكم غيره, كتنتقؿ 
ىذه األخبار بيف العرب تيركل في مجالسيـ كيتسامركف بيا...إٌف ىذا المكف النثرم ىك 

خطره عمى العقكؿ كالقمكب معان فشاء أٍف يقضي عميو بما قٌص مف الذم عرؼ القرآف 
, كيؤٌكد ىذا المعنى أٌف الراكم ىنا لـ يكتؼ بنقؿ الحكار إٌنما عٌمؽ عميو (ِْ)"قصص

باألخبار عف عادة الكفار )ككاف الكفار ينكطكف سالحيـ بسدرة...( كتعميؽ الراكم 
لنٌص, كفي تحقيؽ مقصدٌيتو في إثبات حضكره كىيمنتو عمى ا"ىنا يظير رغبتو 

الخاصة التي دفعتو النتقاء مكضكعو معيف كصياغتو مف خالؿ رؤية محٌددة كبأدكات 
لغكية خاصة. لذلؾ يندفع الراكم...لييمقي عمى ذاتو حفنة ضكئية مكثفة...تستعرض 
قكاه المتحكمة في ىيكمة السرد كتنظيمو, يفعؿ ذلؾ عبر...التعميؽ عمى 

يظير في صكرة الراكم المصاحب إٌنما المشارؾ كالمحٌرؾ ككنو  فمـ (ّْ)"المسركد...
شخصية فٌعؿ السرد بالحكار السردم مف خالؿ الطمب الذم قاـ عميو حدث الخبر, 

( بقكلو )اهلل أكبر( تعظيمان كىنا يبرز دكر شخصية الخبر الرئيسة)النبي محمد
نقؿ الراكم الداخمي نص اآلية كتيكيالن إلتباع القـك سينف مف قبميـ في الجاىمية, كىنا ي

ليستكمؿ خطابو السردم كيستمر بتتابعو المنطقي  التي استشيد بيا الرسكؿ
, كيعكس (ْْ)فكجكد النٌص القرآني بجكار النٌص السردم يعضد مف قيمتو كيؤٌكدىا
 قدرة الراكم السردٌية ككيؼ يمج إلى ذىف المتمٌقي كيرسخ في ذىنو األفكار.

قال:  أمالي الشيخ في"لذاتي في الميزاف ىذه الحكاية جاء كمف أمثمة السرد ا 
محمد  قال: حدثني أبو الحسن عمي بن -يعني المفيد-محمد بن محمد  حدثنا

إبراىيم بن  الحسن بن عمي الزعفراني، قال: حدثنا أبو إسحاق الكاتب، قال: حدثني
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اهلل العنبري،  عبد محمد بن عمي، قال حدثنا العباس ابن محمد الثقفي، قال: حدثنا
عن عبد الرحمن بن األسود الكندي اليشكري، عن عون بن عبيد اهلل، عن أبيو عن 

يومًا وىو نائم وحّية في جانب البيت  رسول اهلل جده أبي رافع قال: دخمت عمى
فظننت أنو يوحى إليو فاضطجعت بينو وبين  النبي فكرىت أن أقتميا وأوقظ

 النبي فكنت ىنيئة فاستيقظو. كان إلّي دونالحّية فقمت: أن كان منيا سوء 
( حّتى أتى عمى آخر ٘٘)المائدة"َوٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ  ۥِإنََّما َوِليُُّكُم ٱلمَُّو َوَرُسوُلوُ وىو يقرأ:

اآلية ثم قال: الحمد هلل الذي أتم لعمي نعمتو، وىنيئًا لو بفضل اهلل الذي آتاه، ثم 
يا ففعمت ثم قال لي: أقتميافأخبرتو بخبر الحّية فقال لي: ما لك ىينا؟قال لي:

الباطل؟ جيادىم حقًا  رافع كيف أنت ، وقوم يقاتمون عميًا وىو عمى الحق وىم عمى
فقمت: يا رسول اهلل أدع اهلل  هلل عّز اسمو فمن لم يستطع بقمبو، ليس وراءه شئ

إن لكل نبي وقال: بيالن قال: فدعا قتاليم لي إن أدركتيم أن يقويني عمى
ن أميني أبو رافع قال: فمّما بايع الناس عميًا بعد عثمان، وسار طمحة  أمينًا، وا 

فبعت داري بالمدينة وأرضًا لي بخيبر وخرجت بنفسي  النبي والزبير ذكرت قول
ألستشيد بين يديو فمم أدرك معو حتى عاد  وولدي مع أمير المؤمنين

صفين فقاتمت بين يديو بيا وبالنيروان أيضا، ولم البصرة، وخرجت معو إلى  من
، فرجعت إلى المدينة، وليس لي بيا دار وال أرض عمي استشيد أزل معو حّتى

 أمير المؤمنين أرضًا بينُبع، وقسم لي شطر دار عمي فأعطاني الحسن بن
 .(ْٓ)"فنزلتيا وعيالي

, كاإلماـ عمي اهللفي ىذا النمكذج يسرد الراكم )أبك رافع( حكايتو مع رسكؿ 
تجمك "ة فيك راكو مشارؾ بدكر رئيس في حكايتو التي يبدأىا بداية كصفية مشيديٌ 

الغمكض عف حركة األبطاؿ, كما تكشؼ عف قسـ مف حكاراتيـ, دكف أٍف ينفمت 
عنصر الزمف كما المكاف مف الذكر, ذلؾ أٌف العالقات القائمة بيف الشخصيات تيقدَّـ 

خامر المتمٌقي إثر ذلؾ التساؤؿ الذم يتبٌدد حالة اإلمتداد في قراءة مختصرة مفىٌسرة, في
, كىذا الحاصؿ فيما نقمو الراكم الذم دخؿ عمى الشخصية الفاعمة في (ْٔ)"النٌص 

كككنو في حالة النـك فالراكم يحرص عمى عدـ  حكايتو كىي شخصية الرسكؿ
لخطر بو )الحٌية(, كىنا إيقاظو ألٌنو قد يككف في حالة تمٌقي الكحي, رغـ إحاطة ا
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ينجمي الغمكض عف شخصية أبي رافع ككنو بطالن مجاىدان مستعٌدان لمتضحية بنفسو 
كبيف  )إٍف كاف فييا سكء كاف إلٌي دكنو( فيضطجع بيف النبيدكف رسكؿ اهلل

كىك يتمكا آياتو مف القرآف ييتٌميا دكف أٍف يقاطعو الراكم األفعى, كىنا يستيقظ النبي
كىنا  بكجكد األفعى إٌنما يتركو حٌتى يحمد اهلل عمى تماـ نعمتو عمى عمي أك يخبره

تظير الشخصية الرئيسة الثالثة في الحكاية, كالتي نزؿ فييا الكحي ثـٌ يتكٌجو 
( كىنا ييخبره بأمر األفعى فيأمره النبي بقتميا؛ ىذا مالؾ ىاىنا؟إلى الراكم) النبي

الداخمي المشارؾ حكايتو أظير لنا سمات الشخصيات المشيد الذم افتتح بو الراكم 
, ثـٌ يسترسؿ كالراكم ثـٌ اإلماـ عمي الرئيسة في حكايتو بدءان مف رسكؿ اهلل

مف حكار فيو استشراؼ لممستقبؿ الذم يدركو  في سرد ما دار بينو كبيف الرسكؿ
ؤ السردم في الراكم كيعيشو مسترجعان ذات الحكار, إٌف الراكم اعتمد أسمكب التباط

مطمع حكايتو كحيف كصكلو لمذركة نجده يتسارع في سرد األحداث كىذا األسمكب 
لأليٌمة كبياف حقيقة األيمكر  اقتضتو الغاية مف الحكاية كىي إيصاؿ رسالة النبي

ٌف ما كاف كاف بقضاء اهلل كقدىًره ليمٌيز الخبيث مف الطيب, فجاءت الحكاية منشطرة  كا 
بداية النصؼ األٌكؿ كمٌثمت الذركة كالختاـ نصفيا الثاني ككأنيا نصفيف مٌثؿ مشيد ال

في كٌفة كما حصؿ بعد رحيمو في  متكائمة مع ككف أف ما حصؿ في عيد النبي
كٌفة أيخرل, كىذا يدؿ عمى براعة الراكم في استحضار المشاىد ككيفٌية العرض 

 يتكٌقع.السردم الذم ال ييشعر المتمٌقي بالممؿ بؿ يجذبو مف حيث ال 
 .(ْٕ)كأمثمة ىذا المكف مف السرد كثيرة في الميزاف

مف خالؿ ما كرد في التفسيريف مف نمطي السرد المكضكعي كالذاتي نجد أٌف أكثر 
أمثمة السرد الذاتي قائمة عمى النصكص العجائبية كلعٌؿ ىذا يعكد إلى طبيعة أحداثيا 

ؿ راكو حاضر كشاىد عياف كصعكبة تقٌبميا كحقائؽ عند المتمٌقي لكف سردىا مف قب
يجعميا أكثر تقٌبالن, كذلؾ األمر مع النصكص السردٌية التي تصب في بياف أسباب 
النزكؿ مف النصكص التفسيرية ألنيا قائمة عمى بياف معاني النص القرآني كىك أمر 

فاعمية في ترسيخ  -كراكو مشارؾ أك مصاحب-ليس باليٌيف لذا يككف لدكر السارد 
في ذىف المتمٌقي, كذلؾ نجد الراكم في السرد الذاتي غالبان ما يظير  معاني النصكص

في صكرة الطالب كالمتسائؿ, كعمى صعيد النكع النثرم نجده في الخبر مكًجزان, 
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كيدخؿ في الحدث مباشرة, كفي الحكاية أكثر تفصيالن, كيركز عمى الشخصية, في 
نكعة في أشكاليا كمضامينيا المقابؿ نجد النصكص القائمة عمى السرد المكضكعي مت

فيي األكثر كاألكسع خاصة مع الراكم العميـ الذم ىك عمى عمـو تاـ بمجرياتيا فيظير 
في أكثر المركيات ذم سمطة في سرده, كذلؾ عمى صعيد النكع النثرم نجد لديو في 

 الحكاية متسعان لمكصؼ كالتعميؽ, يقابمو اإليجاز في الخبر.
 ثانيًا: وظائف الراوي

, كليس الميراد بيا الكظيفة (ْٖ)كشؼ النٌقاد كالمنٌظركف عف كظائؼ كثيرة يؤٌدييا الراكم
المياـ الممقاة عمى عاتؽ الراكم أك الغايات مف "بالمعنى االصطالحي إٌنما ىي 

دكران شديد الخطكرة في تأريخ المتعة ", كالراكم ىك المبدع النثرم الذم أٌدل (ْٗ)"السرد
, كترؾ بصماتو الكاضحة في تاريخ الفنكف كاآلداب, كما تركيا في كتأريخ الفائدة معان 

ككاف لسانو الطٌيع كقممو السٌياؿ, باإلضافة إلى ذاكرتو -تأريخ المعارؼ كالعمـك
كاف ىذا كٌمو عكنان لألجياؿ المتعاقبة في آداب الدنيا  -الحافظة أك خيالو المبدع

 .(َٓ)"لقراءةعايشيا في عصكر المشافية كما عاصرىا في عصكر ا
كتستتر باختفائو  إٌف الكظائؼ التي يؤٌدييا الراكم في النصكص السردية تظير بظيكره

ألنيا العالمات التي تدؿ عمى كجكده إف كاف ظاىران كعمى اختفائو إف كاف 
 .(ُٓ)مستتران 

كعمى كفؽ ما يسرده الراكم لممركم لو كطريقتو في ىذا السرد كغايتو منو تتحدد 
يؤدييا, كعمى الرغـ مف تنكع الكظائؼ بيف السردية, كاإلبالغية, الكظيفة التي 

كالتكثيقية, كالتفسيرية,...إلخ, إال أف أغمب المركيات تيظًير أكثر مف كظيفة لمسارد 
في المركم الكاحد, إاٌل أف فيو كظيفة تغمب عمى الكظائؼ األخرل في الخبر الكاحد 

 أك الحكاية الكاحدة.
راكم مؤديان كظائؼ عدة أبرزىا السردية, كاإلبالغية, كالتكثيقية, كفي التفسيريف ظير ال

كالتفسيرية, ككميا تصٌب في معنى اإليضاح كالتحميؿ, كالتعميؿ, كالتفسير التي 
 يقتضييا تفسير النص القرآني الكريـ.
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 الوظيفة السردية -ٔ
عما يركيو, ماداـ المركم مكجكدان فال بٌد لو مف راكو ميٌمتو تصكير كنقؿ ما يعرفو 

كطريقتو في كضع ما يعرفو بيف يدم المركم لو بأسمكبو قصصي ىك السرد كىك مف 
, كالكظيفة السردية (ِٓ)الكظائؼ األساسية كالبدييية التي يعتمد عمييا كجكد الراكم

كظيفة تختص بإنشاء العالـ "ألٌنيا  (ّٓ)محضة ال يمكف ألم سارد أٍف يحيد عنيا
يحٌقؽ أغراض الراكم, كيضمف في الكقت نفسو تقبؿ السردم كتنظيمو عمى نحكو 

, كلكي يصدؽ عمى الراكم ككنو راكيان (ْٓ)"المتمٌقي لممسركد, كاقتناعو بو, كتفاعمو معو
يذه الكظيفة أساس في عممو؛ فبتحٌققيا يتحٌقؽ مصداؽ النص عميو إتقاف فف السرد, ف

 السردم.
كميا الكاردة في التفسيريف, مف  إف الكظيفة السردية متحققة في األخبار كالحكايات

محمد بن أبي  حدثني أبي عن عمي بن إبراىيم تفسير"ذلؾ ما أكرده العركسي عف 
قال: إّن اهلل تبارك وتعالى غضب عمى ممك  عمن حّدثو عن أبي عبد اهلل عمير

 من المالئكة فقطع جناحو و ألقاه في جزيرة من جزائر البحر، فبقي ما شاء اهلل
جاء ذلك الممك إليو فقال: يا نبي اهلل  إدريس في ذلك البحر، فمما بعث اهلل

عميو  إدع اهلل أن يرضى عّني ويرد جناحي، قال: نعم فدعا إدريس فرد اهلل
ألك حاجة؟ قال: نعم ُأحب ان ترفعني إلى  :جناحو ورضي عنو، قال الممك إلدريس

ش لي مع ذكره، فأخذه الممك عمى فإّنو ال عي الموت السماء حتى أنظر إلى ممك
يحرك رأسو تعّجبًا، فسّمم  الموت جناحو حتى انتيى بو إلى السماء الرابعة فإذا ممك

الموت، فقال لو: ما َلَك ُتَحرِّك رأسك؟ قال: إّن رّب العّزة أمرني  عمى ممك إدريس
ذا اْن أقِبض روحك بين السماء الرابعة والخامسة، فقمت: يا رّب وكيف يكون ى

وغمظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام، ومن السماء الرابعة إلى السماء الثالثة 
مسيرة خمسمائة عام، ومن السماء الثالثة إلى السماء الثانية مسيرة خمسمائة 
عام، وغمظ السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام، وكل سمائين وما بينيما كذلك 

 :ماء الرابعة والخامسة، وىو قولوفيكف يكون ىذا؟ ثم قبض روحو بين الس
ُو َمَكاًنا َعِميِّاۡ  َوَرَفع  .(ٓٓ)وسمي إدريس لكثرة دراستو الكتب" (ٚ٘)مريمنََٰ
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نمحظ أٌف الراكم في سرده الحكائي لحكاية النبي إدريس مع المالئكة حٌقؽ الكظيفة 
فينا حٌقؽ , (ٔٓ)الحكائيات تيبنى عمى نقؿ الفعؿ كالحدث""السردية بصيغة فنية كألٌف 

الراكم الكظيفة السردية في إدائو الحكائي , الذم استيٌمو بنقؿ حدث الممىؾ الذم أٌدت 
بو الحاجة إلى التكٌسؿ بالنبي إلى اهلل ليرضى عنو, كعميو كانت لمممىؾ عالقة بالنبي 
تدفعو إلى الرغبة بتحقيؽ شيء لو كىذا الشيء يككف السبب في دىشة شخصيات 

(, ليعمـ المتمقي أٌف مدار الحكاية حكؿ قبض ت, كالنبي إدريسالحكاية )ممؾ المك 
ركح النبي إدريس لكف ليس عمى األرض ثـٌ يكٌثؽ الراكم المبدع ما يسرده بنصو مف 

بصفتو كثير الدراسة  القرآف الكريـ كيختـ الحكاية بذكر تسمية النبي إدريس
 لمكتب.

لو لما فييا مف التشكيؽ الذم يشٌده  كالحقيقة إٌف ىذه الطريقة في السرد تجذب المركم
لمعرفة بقٌية الحكي)المركم( فبيف تصكير األحداث كأفعاؿ الشخصيات نجد الدكافع 
النفسية ألفعاؿ الشخصيات كما نجد النتائج المترتبة عمى سير األحداث, فالراكم 

 .(ٕٓ)أكفى الكظيفة السردية حقيا في ىذه الحكاية العجائبية المشٌكقة
َوِمَن ٱلنَّاِس َمن َيُقوُل وفي المجمع، قال الكمبي: نزل قولو:"كجاء في الميزاف 

( اآلية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك أّنو أسمم ٓٔ)العنكبوتَءاَمنَّا
فحمفت ُأّمو أسماء  فخاف أىَل بيتو فياجر إلى المدينة قبل أن يياجر النبي

ال تأكل و ال تشرب و ال تغسل رأسيا و ال  بنت مخرمة بن أبي جندل التميمي أن
وىما أخوا -تدخل كنا حّتى يرجع إلييا فمّما رأى أبناىا أبو جيل والحارث إبنا ىشام 

جزعيا ركبا في طمبو حّتى أتَيا المدينة فمقياه وذكرا لو القصة فمم يزاال  -عياش أُلّمو
عيما وقد كانت ُأّمو بو حّتى أخذ عمييما المواثيق أن ال يصِرفاه عن دينو و تب

صبرت ثالثة أيام ثم أكمت وشربت. فمّما خرجوا من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافا 
وجمده كل واحد منيما مائة جمدة حتى برئ من دين محمد جزعا من الضرب وقال 
ما الينبغي فنزلت اآلية و كان الحارث أشّدىما عميو فحمف عياش لئن قدر عميو 

 ّن عنقو. فمّما رجعوا إلى مكة مكثوا حينا ثم ىاجر النبيخارجًا من الحرم ليضرب
والمؤمنون إلى المدينة وىاجر عياش وحُسن إسالمو وأسمم الحارث بن ىشام 

عمى اإلسالم ولم يحضر عياش فمقيو عياش  وىاجر إلى المدينة وبايع النبي
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مم يومًا بظير قبا ولم يشعر بإسالمو فضرب عنقو فقيل لو: إّن الرجل قد أس
ِمٍن َأن ۡ  َوَما َكاَن ِلُمؤفأخبره بذلك فنزل: فاسترجع عياش وبكى ثّم أتى النبي

 .(ٛ٘)(اآلية"ٕٜ)النساء اۡ     ِمًنا ِإالَّ َخطَ ۡ  ُتَل ُمؤۡ  َيق
أراد الراكم في ىذه الحكاية بياف سبب نزكؿ اآلية القرآنٌية, فسرد حكاية عٌياش بف أبي 

كاف إسالمو, كخالؿ سرده التتابعي نجد الراكم ربيعة مع أيٌمو كأخكيو أليٌمو ككيؼ 
كاصفان مرة )كقد كانت أيٌمو صبرت ثالثة أياـ ثـٌ أكمت كشربت(كمعمالن أخرل )كقاؿ ما 
ال ينبغي فنزلت اآلية, ككاف الحارث أشٌدىما عميو...( ثـٌ يستمر بالسرد الكصفي 

سالـ الحارث بف ىشاـ,  كالرجكع إلى مكة كىجرة النبي كالمؤمنيف إلى المدينة كا 
كنمحظ أٌف الكظيفة السردية في ىذا النص ظيرت مف خالؿ إنتقاء الراكم لإلحداث 
ليعبر عف كقكعيا في مكانيا, كطريقتو في رسـ صكرتيا, إٌف ىذا اإلنتقاء يظير 

كف ذلؾ أك شخصية الراكم كيحٌدد معالمو, كاختيار الراكم ليذا الجزء مف الحدث د"
ليذا المشيد دكف المشيد اآلخر لو دكافع عديدة منيا: الرغبة في التأثير في 

, كبغٌض (ٗٓ)"المخاطب, كمنيا الرغبة في إتقاف الحبكة حٌتى تككف أكثر جماالن...
النظر عٌما إذا كاف ىذا ىك سبب نزكؿ اآلية أك غيره, إاٌل إٌننا نمحظ قدرة الراكم 

حكاية كتنسيقيا مف البداية حٌتى نيايتيا ىذه القدرة التي السردية في حبؾ أحداث ال
 .(َٔ)تنطكم عمييا كظيفتو كساردو لممركم

 الوظيفة التوثيقية -ٕ
في ىذه الكظيفة يقع عمى عاتؽ الراكم جعؿ القارئ اكثر ثقة في صدؽ مركيو, 
كتختمؼ أساليب التكثيؽ كتتنكع بحسب األذكاؽ كاختالؼ العصكر كضبط األسانيد 

, فباإلضافة إلى تضميف الراكم خطابو الحكائي عناصران فنية (ُٔ)سبيؿ المثاؿ عمى
سردية فإٌنو يعٌزز قناعة المركم لو في مضاميف المركم الكاقعية كبيا يؤٌيد 

ٌؿ النثر الحكائي الكارد في التفسيريف خاضع ليذه الكظيفة كالتي (ِٔ)الحقائؽ , كجي
كاء في الدالالت أـ في الكقائع, كمف ذلؾ ما يبتغي الراكم مف خالليا تأكيد الحقائؽ س

أبو  بإسناده إلى أبى الجارود قال: قال أصول الكافي في"جاء في تفسير نكر الثقميف 
إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من كتاب اهلل ثم قال في بعض حديثو  جعفر

نيى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقيل لو: يا بن  رسول اهلل إنّ 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 41/ العدد  جملة كلية الشيخ الطوسي اجلامعة
 

- 29 - 

مِّن  ۡ  َر ِفي َكِثيرۡ  الَّ َخييقول: رسول اهلل أين ىذا من كتاب اهلل؟ قال: إّن اهلل
ُيمۡ  نَّج َن ۡ  َبي ۡ  لََٰحِ ۡ  ِإص ۡ  ُروٍف َأوۡ  َمع ۡ  َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأو ۡ  ِإالَّ َمن ۡ  َوىَٰ

َلُكُم ٱلَِّتي َجَعَل ٱلمَُّو َلُكمۡ  ُتوْا ٱلسَُّفَيٓاَء َأمۡ  اَل ُتؤ( وقال: ٗٔٔ)النساءۡ  ٱلنَّاسِ   ۡ  وََٰ
 ۡ  َد َلُكمۡ  َيٓاَء ِإن ُتبۡ  َأش ۡ  ُموْا َعن  َ ۡ  اَل َتس(. وقال: ٘)النساءاۡ  ِقيََٰم
 .(ّٔ)"(ٔٓٔ)المائدةۡ  ُكمۡ  َتُسؤ

في ىذا الخبر ناقمو األٌكؿ المفسر العركسي كثٌقو مف خالؿ نسبتو إلى مصدره, كىك 
الكافي كصاحب الكافي أسند الخبر إلى الراكم الشاىد أبي الجاركد كالذم نقؿ الخبر 

كالذم يمٌثؿ الراكم كالشخصية في ىذا الخبر كبمجرد قكلو  عف اإلماـ الباقر
يتحٌكؿ أبك الجاركد إلى مركم لو, فيك راكو حيف نقؿ الخبر مكثٌقان إٌياه مف خالؿ نسبتو 

)كىك الثٌقة األكبر(  كالذم يركم عف رسكؿ اهلل إلى ثقة كىك اإلماـ الباقر
خبران استيٌمو بقكلو)إذا حدثتكـ بشيء فاسألكني مف كتاب اهلل( ككتاب اهلل المصدر 
الثقة األعمى, كىك بيذا مٌيد لتكثيؽ خبره كأبرز كظيفتو كمكٌثؽو كالتي بمكجبيا يكٌثؽ 

, ثـٌ يبدأ بسرد (ْٔ)سب ما قٌرره كراكو سمة ممٌيزة كتقرير سردم كلذا ييعٌد عيرفان مكثٌقان بح
, كمف خالؿ الحكار السردم يكجو لو المركم لو السؤاؿ طالبان حديث رسكؿ اهلل

)أيف ىذا مف كتاب اهلل؟( فيجيب  -كالذم استدعاه الراكم في أٌكؿ سرده-التكثيؽ 
الراكم بذكر النصكص القرآنية, كتـٌ تكثيؽ كٌؿ ما جاء في الحديث النبكم بالنص 

, كركاة األحداث القرآني. كىذه الكظيفة غالبان ما نجدىا عند الركاة مف أىؿ البيت
 .(ٓٔ)التأريخية

"كتاب كمال الدين، وروضة الكافي، مسندًا عن أبي حمزة عن نقؿ الطباطبائي عف 
في الحديث: فمكث نوح ألف سنة إال خمسين عامًا لم يشاركو في  أبي جعفر

نبّوتو أحد ولكنو قدم عمى قوم مكذبين لألنبياء الذين كانوا بينو وبين آدم وذلك 
( يعني من كان بينو ٘ٓٔ)الشعراءَسِمينَ ۡ  ُمرۡ  ُم ُنوٍح ٱلۡ  َقو ۡ  َكذََّبت:قولو

نَّ َربَّكَ وبين آدم إلى أن انتيى إلى قولو: ( ٗٓٔ)الشعراءٱلرَِّحيمُ  َعِزيزُ ۡ  َلُيَو ٱل َواِ 
 .(ٙٙ)وقال فيو أيضا: وكان بينو وبين آدم عشرة آباء كميم أنبياء"

لحكاية النبي نكح عميو السالـ نجده يكثؽ األحداث التي  ففي سرد اإلماـ الصادؽ
 .(ٕٔ)يسردىا بالنصكص القرآنية فيأتي باآلية القرآنية دليالن كقاعدة كتكثيقان لممعنى
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 الوظيفة اإلبالغية -ٖ
كفييا ييدؼ الراكم إلى إيصاؿ رسالة إلى المركم لو عف طريؽ المركم السردم الذم 

, كفي التفسيريف تضمنت المركيات معافو (ٖٔ)كثيران ما يحمؿ معنى أخالقيان أك إنسانيان 
حممكف دينية, كتعميمية كاألحكاـ كالتشريع  فكاف التبميغ في طميعة ما أىـٌ الركاة بما ي

"في أصول الكافي: مف رسائؿ دينية كتربكية كمف ذلؾ ما جاء في تفسير نكر الثقميف 
صالح بن عقبة عن نصر بن قابوس عن أبي عبد اهلل قال: إلطعام مؤمن أحّب إلّي 
من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قال: قمت: عشر رقاب وعشر حجج؟ قال: فقال: 

جيء إلى ناصب فيسألو والموت خير لو يا نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونو في
من مسألة الناصب يا نصر من أحيا مؤمنًا فكأنما أحيا الناس جميعًا، فإن لم 

ن أطعمتموه فقد أحييتموه"  .(ٗٔ)تطعموه فقد أمّتموه وا 
 في ىذا الخبر يسرد الراكم الحكار الذم دار بينو كبيف اإلماـ جعفر الصادؽ

ميا ذات أبعاد تربكية كالذم مف خاللو أبمغ الراكم الم ركم لو برسالة إنسانية كأخالقية عي
عريقة, كىي إطعاـ المؤمف, ليس ىذا حسب إنما نتج عف الحكار العٌمة مف ىذا 
التبميغ كىي كفاية المؤمف كحفظ ماء كجيو فإطعامو إحياء لو, فالراكم نصر بف 

باستفياـ  قابكس في سرده لمخبر صٌكر لممركم لو كيؼ تمٌقى الخبر مف اإلماـ
دامة اتصالو مع  استنكارم )عشر رقاب كعشر حجج؟!( كىذا يدؿ عمى شٌد انتباىو كا 

 .(َٕ)الفعؿ كالحدث الحكائييف كىذه مف سمات الكظيفة اإلبالغية
كأمثمتيا في التفسير كثيرة ألٌف األخبار كالحكايات السردية في التفسير فييا رسالة 

 .(ُٕ)د منياتبمغيا لممتمٌقي ككنو باحثان عف المرا
َأيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا ٱلمََّو َوٱلرَُّسولَ :"في قولو تعالىنقؿ الطباطبائي   يََٰٓ

( اآلية: أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد ٕٚ)األنفال
فقال: إن أبا سفيان  : أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبرائيل النبياهلل

بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليو واكتموا فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن 
 ال َتُخوُنوْا ٱلمََّو َوٱلرَُّسولَ محمدًا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل اهلل: 

 .(ِٕ)(اآلية"ٕٚ)األنفال
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نمحظ في ىذا الخبر أٌف الراكم جابر األنصارم أراد أف يبمغ المركم لو رسالة 
كيكٌجييـ إلى كٌؿ ما ييرضي اهلل كيينٌجييـ, مستعمالن األسمكب السردم)الخبر السردم( 
كشاىد ييبمِّغ مف خاللو رسالةن إلى الناس مستعينان بالعالقات الداللية التي تصؿ بيف 

يؤدم إلى التحاـ المكٌكف الركائي, "بط بيف األحداث دالليان أجزاء النص الخبرم, فالر 
كيصمو منطقيان مع ما سيؤكؿ إليو, فتككف عالقة النص كالمنصكص عميو عالقة 

, كالكثير مف األخبار كالحكايات (ّٕ)"سميمة تخدـ بمنطقية المقصد الذم تغٌياه الناص
ركم لو عف طريؽ مركٌيو كالذم الكاردة في التفسير تحمؿ رسالة ييبمغيا الراكم إلى الم
قناعو  .(ْٕ)مف خاللو يظير تمكنو مف التأثير في المتمقي كا 

 الوظيفة التفسيرية -ٗ
ال يكتفي الراكم في بعض سرده بنقؿ كتصكير أحداثو إٌنما يعٌمؽ عمييا شارحان كمعمالن 
ف كمكضحان بعض ما يدكر فييا, كىنا تبرز الخصائص الذاتية لمراكم ألٌنو يتمٌكف م

يتكاءـ مع  , كىذا(ٕٓ)إعطاء صكرة لألحداث كييظيرىا في صكرة البسيط الكاضح
السرديات التي يؤتى بيا لتفسير معاني اآليات القرآنية, كمف أمثمتيا في تفسير نكر 

عمي بن إبراىيم عن أبيو ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان الثقميف عف "
قال في حديث  مار عن أبي عبد اهللجميعًا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ع

بمكة بالبطحاء ىو و أصحابو، ولم ينزلوا الدور، فمّما  ونزل رسول اهلل :طويل
كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أْن يغتسموا وييموا بالحج، وىو قول 

( ٛٚ)الحج  ۡ  رََِٰىيمَ ۡ  ِإب ۡ  فاّتِبُعوا مِّمََّة َأِبيُكم:اهلل تعالى الذي أنزل عمى نبيو
وأصحابو ميمين بالحج حّتى أتى منى، فصمى الظير والعصر  فخرج النبي

والمغرب والعشاء اآلخرة والفجر، ثّم غدا والناس معو، و كانت قريش تفيض من 
 المزدلفة وىي جمع، و يمنعون الناس أْن يفيضوا منيا، فأقبل رسول اهلل

ُثمَّ يضون فأنزل اهلل تعالى عميووقريش ترجو أْن تكون إفاضتو من حيث كانوا يف
( يعني ٜٜٔ)البقرةۡ  ِفُروْا ٱلمَّوَ ۡ  َتغۡ  ُث َأَفاَض ٱلنَّاُس َوٱسۡ  َحي ۡ  َأِفيُضوْا ِمن

سحق في إفاضتيم منيا ومن كان بعدىم، فمّما رأت قريش أّن  سمعيل وا  إبراىيم وا 
قد مضت كأّنو دخل في أنفسيم شئ لمذي كانوا يرجون من  قّبة رسول اهلل

بحيال األراك فُضربت قبتو  اإلفاضة من مكانيم حّتى انتيى إلى نمرة وىو بطن عرنة
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ومعو قريش  وضرب الناس أخبيتيم عندىا فمّما زالت الشمس خرج رسول اهلل
ياىم ثم وقد اغتسل وقطع التمبية حّتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرىم و ن

صّمى الظير والعصر بأذان و إقامتين، ثّم مضى إلى الموقف فوقف بو، فجعل 
الناس يبتدرون أخفاف ناقتو يقفون إلى جانبيا فنحاىا ففعموا مثل ذلك فقال: أييا 

وأومأ بيده الى  –الناس ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن ىذا كمو 
زدلفة، فوقف الناس حّتى وقع قرص فتفّرق الناس، وفعل مثل ذلك بالم -الموقف

حّتى انتيى إلى المزدلفة وىي المشعر  الشمس ثّم أفاض وأمر الناس بالدعة
 .(ٕٔ)الحرام"

في  يسرد حكاية إفاضة الرسكؿ إٌف راكم الحكاية ىنا اإلماـ جعفر الصادؽ
الحج, كخالؿ سرده نمحظ تعميقو شارحان كمحٌددان لبعض المعاني كىنا نجده حٌدد 

في مكة كىك البطحاء فمـ يكتؼ بإسـ مكة بؿ  المكاف الذم نزؿ فيو الرسكؿ
حٌدد)بمكة بالبطحاء( ألٌف البطحاء أحد أحياء مكة, ثـٌ عٌمؽ عمى أمر الرسكؿ الناس 

 ۡ  مِّمََّة َأِبيُكمد في قكلو تعالى الذم أنزلو عمى نبيوباالغتساؿ كالتيميؿ بالحج بأٌنو كر 
(, كىذا التعميؿ لمفعؿ في الحدث الذم سرده, كحيف كصؿ ٖٕ)الحج  ۡ  رََِٰىيمَ ۡ  ِإب

لإلفاضة عٌمؽ بإيضاح عادة قريش في اإلفاضة مف المزدلفة)ككانت قريش تفيض مف 
اإليضاح كضعه  المزدلفة كىي جمع كيمنعكف الناس أٍف يفيضكا منيا( كفي ىذا

لممعمكمة بيف يدم المتمٌقي حٌتى يككف عمى بٌينة مف األمر كيعي أىشكاؿ المناسؾ قبؿ 
) البقرة ثُمَّ َأِفيُضواْ اإلسالـ كبعده, كيمٌيز الفرؽ بينيما, كذلؾ عٌمؽ مفٌسران لمعنى اآلية

سحاؽ في افاضتيـ منيا كمف كاف بعدىـ(ُٗٗ سماعيؿ كا   ( بقكلو )يعني إبراىيـ كا 
( ليس ُٗٗ)البقرةُث َأَفاَض ٱلنَّاُس ۡ  َحي ۡ  ِمنكفي ىذا التعميؽ تفسير لمعنى قكلو 

ىذا كحسب إٌنما فٌسر معاني بعض المسميات التي أكردىا في خبره )نمرة كىك بطف 
كقكلو )المزدلفة كىي المشعر الحراـ( فينا بيف معاني  ,(ٕٕ)عرنة بحياؿ أآلراؾ(

الكممات التي تكسـ بيا أماكف الحج, كذلؾ نمحظ أف الراكم العميـ شرح ما يجكؿ في 
نفكس بعض شخصيات الحكاية كقكلو عٌما كاف يختمج نفكس قريش)كقريش ترجك أٍف 

 قبة رسكؿ اهلل تككف إفاضتو مف حيث كانكا يفيضكف(, كقكلو )فمٌما رأت قريش افٌ 
قد مضت كأنو دخؿ في أنفسيـ شيء لمذم كانكا يرجكف مف اإلفاضة مف مكانيـ(, 
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فالراكم لـ يظير ىنا مجردى ساردو مصكرو بؿ عميمان بعمؿ األحداث كتكجيات 
الشخصيات, كأدكارىا كأفعاليا في المركم, كاستطاع أٍف يصكر حكـ اإلفاضة في 

 .(ٖٕ)بسيط عمى اإلفياـالحج بأسمكب سردم حكائي تفسيرم 
( ٗٔ)ىكدَرىَٰ ۡ  ُبشۡ  رََِٰىيَم ِبٱلۡ  ُرُسُمَنٓا ِإب ۡ  َجٓاَءت ۡ  َوَلَقدكفي تفسيره لقكلو تعالى

"وفي الدر المنثور،  كما بعده, نقؿ الطباطبائي حكاية الرسؿ الذيف جاءكا إبراىيـ
أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 

نما كان خوف قال:  لما رأى إبراىيم أنو ال تصل إلى العجل أيدييم نكرىم وخافيم، وا 
إبراىيم أنيم كانوا في ذلك الزمان إذا ىّم أحدىم بامرٍئ سوءًا لم يأكل عنده يقول: 
إذا أكرمت بطعامو حرم عميَّ أذاه، فخاف إبراىيم أن يريدوا بو سوءًا فاضطربت 

م، وكان إذا أراد أن يكرم ضيفا أقام سارة وامرأتو سارة قائمة تخدمي مفاصمو.
نما ضحكت أنيا قالت: يا إبراىيم وما تخاف؟ إنيم ثالثة  ليخدميم فضحكت سارة، وا 
نفر وأنت وأىمك وغممانك. قال ليا جبرئيل: أيتيا الضاحكة أما أنك ستمدين غالمًا 

ييا يقال لو: إسحاق ومن ورائو غالم يقال لو: يعقوب فأقبمت في صرة فصكت وج
فأقبمت والية تقول: واويمتاه ووضعت يدىا عمى وجييا استحياًء فذلك 

َذا َبع ۡ  َعُجوز ۡ  َءأَِلُد َوَأَنا، وقالت:(ٜٕ)الذارياتَىَياۡ  َوج ۡ  َفَصكَّتقولو: ِلي ۡ  َوىََٰ
رََِٰىيَم ۡ  ِإب ۡ  َفَممَّا َذَىَب َعن (.قال: لّما ُبّشر إبراىيم بقول اهلل:ٕٚ)ىودۡ  ًخاۡ  َشي
و ( بإسحاق يجادلنا في قوم لوط، وكان ٗٚ)ىودَرىَٰ ۡ  ُبشۡ  ُه ٱلۡ  َوَجٓاَءتُع ۡ  ٱلرَّ

لى من بعثتم؟ قال: إلى قوم لوط وقد أمرنا  جدالو أنو قال: يا جبريل أين تريدون؟ وا 
َينَّوُ  ۡ  َلُم ِبَمن ِفيَياۡ  ُن َأعۡ  َقاُلوْا َنح ۡ  اۡ  ِإنَّ ِفيَيا ُلوطبعذابيم. فقال إبراىيم:  ۥَلُنَنجِّ

(، وكانت فيما زعموا تسمى والقة. فقال إبراىيم: ٕٖ)العنكبوتَرَأَتوُ ۡ  ِإالَّ ٱم ٓٓ ۥَلوُ ۡ  َوَأه
إْن كان فييم مائة مؤمن أتعذبونيم؟ قال جبرئيل: ال. قال: فإن كان فييم تسعون 
مؤمنون تعذبونيم؟ قال جبرئيل: ال. قال: فإن كان فييم ثمانون مؤمنون تعذبونيم؟ 

قال جبرئيل: ال. فمما لم قال جبرئيل: ال ـ حتى انتيى في العدد إلى واحد مؤمن 
يذكروا إلبراىيم أن فييا مؤمنًا واحدًا قال: إّن فييا لوطًا. قالوا: نحن أعمم بمن فييا 

 .(ٜٚ)لُننجَيّنو وأىمو إاّل امرأتو"
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مع الرسؿ الذيف جاءكه بالبشرل, كلـ  يسرد الراكم)ابف عباس( حكاية إبراىيـ
فعاؿ الشخصيات محٌمالن كمفٌسران يكتؼ بحكايتو التفسيرية إٌنٌما كقؼ عند بعض أ

ٌنما كاف خكؼ إبراىيـ أٌنيـ في ذلؾ  كمعٌمالن, ككقفتو عند خكؼ إبراىيـ معٌمقان)كا 
الزماف...( فعٌمؿ خكؼ شخصية الحكاية الرئيسة مف خالؿ كشفو عف عادة اجتماعية 

ما يمبث كانت في زمنو كبيذا يجد المركم لو تبريران مقنعان لفعؿ الشخصية الرئيسة, ثـٌ 
كانت زكجتو سارة فيقكؿ)ككاف إذا  أٍف ييعٌمؽ بعد أٍف يحٌدد أٌف امرأة النبي إبراىيـ

أراد أٍف يكـر ضيفا أقاـ سارة ليخدميـ( كفي ىذا رٌد لمف يشكؿ عمى أف النبي 
لو زكجة أيخرل غير سارة كىي ىاجر, كذلؾ يشرح الراكم )ضحكة  إبراىيـ

ٌنما ضحكت أٌنيا ق الت...( ففي ىذا التعميؽ بياف كتكجيو لضحؾ امرأة سارة(بقكلو)كا 
النبي في حضرة ضيفو كفيو تبرير لممركم لو حٌتى يستبيف أفعاؿ الشخصيات, ثـٌ 
يعٌمؿ شارحان بالتفصيؿ كيؼ صٌكت كجييا كلماذا بقكلو)كضعت يدىا عمى كجييا 

في آية قرآنية استحياءن( ثـٌ ما يمبث الراكم العميـ أٍف يذكر نص ىذا الفعؿ الذم جاء 
مع  كريمة؛ مكثٌقان الحدث, ثـٌ يعمؽ مكضحان كمفصحان عف جداؿ إبراىيـ

الرسؿ)ككاف جدالو أٌنو قاؿ: ياجبريؿ...( كىنا تفصيؿ لمحكار, كذلؾ نجد ابف عباس 
) ككانت فيما زعمكا تسمى كالقة( ثـٌ يستمر في سرد  يذكر اسـ زكجة النبي لكط

متٌبعان السرد الفردم ثـٌ السرد التكرارم  النبي إبراىيـالحكار الذم دار بيف الرسؿ ك 
كتجدر اإلشارة إلى أٌف الركاة  المتشابو, بحسب ما يقتضيو تكضيح الصكرة لممركم لو.

الذيف يركزكف عمى تحميؿ كتعميؿ المكاقؼ في أثناء سردىـ مف خالؿ التعميؽ عمى 
أفعاؿ الشخصيات كأحداث السرد, نجد تحميميـ لمجانب النفسي بارزان كالتصريح بما 

ييمٌكف النفس "يجكؿ في نفكس الشخصيات كتعميؿ ردكد أفعاليـ كىذا التحميؿ النفسي 
شرية لمراكم كالسامع في نفس الكقت مف الخركج عف القيكد االجتماعية المتحكمة الب

فييا...لذلؾ تيعتبر القصة متنٌفسان مباشران لمجنس باستعماؿ الفاظ حسنة 
كفي مدار التفسير كبياف المعاني كاف لمطريقة التي يسرد بيا الركاة  .(َٖ)"صريحة...

عامالن فٌعاالن في الداللة عمى  -فٌسريفمعٌمميف كشارحيف كم-األخبار كالحكايات 
المعاني التي تالمس النفس اإلنسانية كتيثير انتباىيا كتيحدث تفاعميا مع النص 
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, ففييا تبصرة لمباحث (ُٖ)كتستكعب معانيو بشكؿ مبٌسط يسيؿ عمى اإلفياـ
 .(ّٖ), كعكنان لفيـ قصص اآليات القرآنية(ِٖ)المتأمؿ

 الوظيفة التواصمية -٘
اـ الراكم في ىذه الكظيفة عمى تأسيس صمة ما أك حكار مع المركم لو, ينصب اىتم

, (ْٖ)كتقـك عؿ تبادؿ المشاعر كييخمؽ فييا جٌكان اجتماعيان أكثر تأثيران عمى المتمٌقي
كمف  ,(ٖٓ)فالراكم يتجو إلى المركم لو لمتأثير فيو أك لمتثبت مف كجكد تكاصؿ بينيما

عيون األخبار حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو في أمثمتو في تفسير نكر الثقميف "
قال: حدثنا أبي عمي بن الحسين قال: حدثنا أبي ي...بن عمي بن عبد اهلل البصر 

بالكوفة في مسجد الجامع  قال: كان عمي بن أبي طالب الحسين بن عمي
فقال يا أمير المؤمنين إني أسألك عن أشياء فقال:  الشام إذ قام إليو رجل من أىل

تفقيًا وال تسأل تعنتًا فأحدق الناس بأبصارىم فقال: أخبرني عن أّول ما خمق  سل
فمّم خمقت السماوات؟ قال من بخار  اهلل تبارك وتعالى؟ فقال: خمق النور، قال:

الماء، قال: فمّم خمقت األرض؟ قال: من زبد الماء، قال: فمّم خمقت الجبال؟ قال: 
القرى؟ قال: ألّن األرض دحيت من تحتيا،  أم مكة من األمواج، قال: فمم ُسّميت

وسألو عن السماء الدنيا مّما ىي؟ قال: من موج مكفوف وسألو عن طول الشمس 
والقمر وعرضيما؟ قال: تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ، وسألو كم طول 
الكوكب وعرضو؟ قال: اثنا عشر فرسخًا في اثني عشر فرسخًا، وسألو عن ألوان 

وأسمائيا؟ فقال لو: اسم سماء الدنيا )رفيع( وىي من ماء ودخان،  السماوات السبع
واسم سماء الثانية )قيذوم( وىي عمى لون النحاس، والسماء الثالثة اسميا 
)الماروم( وىي عمى لون الشبة، والسماء الرابعة اسميا )أرفمون( وىي عمى لون 

والسماء  الفضة، والسماء الخامسة اسميا )ىيعون( وىي عمى لون الذىب،
السادسة اسميا )عروس( وىي من ياقوتة خضراء، والسماء السابعة اسميا 

 .(ٖٔ)"الحاجة )عجماء( وىي دّرة بيضاء، والحديث طويل أخذنا منو موضع
كشخصية الخبر الرئيسة ىك  سمسمة سند ىذا الخبر تنتيي إلى الحسف بف عمي

, كالذم يتحٌكؿ إلى راكم حيف يستخبره المركم لو, أبكه اإلماـ عمي بف ابي طالب
)رجؿ مف اىؿ الشاـ( يأتي إلى مسجد في الككفة ليسأؿ اإلماـ عف أخبار)أشياء( 
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بصفتو راكيان ىنا ييحقؽ التكاصؿ بينو كبيف المركم لو بمحاكرتو  كاإلماـ عمي
مركم لو في إنتاج كتحديد نكع السؤاؿ)سؿ تفٌقيان كال تسأؿ تعنتٌان( كىك بيذا ييشرؾ ال

, كدليؿ (ٕٖ)"يحٌكؿ النص إلى بنية منفتحة عمى المستكل الداللي"الداللة النصية مما 
حيف صٌكر لنا رٌدة فعؿ الناس عمى ما  تحقؽ التكاصؿ ىنا بٌينو اإلماـ الحسيف

السائؿ)فأحدؽ الناس بأبصارىـ( كىذا أكبر برىاف عمى تحقؽ  كٌجو بو اإلماـ عمي
يد الراكم ألىخبارو يعجزي عف معرفتيا عامة الناس كىك اإلماـ  ىذه الكظيفة عؿ

كيستمر الحكار بينو كبيف المركم لو بشكؿ متكاصؿ ليمنح الخبر بعدان  عمي
 .(ٖٖ)معرفيان مؤثران 

ـي ٱؿكفي تفسيره لقكلو تعالى ؽٌ ۡ  ميؤۡ  أيٍكلى ًَٰٓئؾى ىي ( أكرد ْ)األنفاؿۡ  اۡ  ًمنيكفى حى
عن الحارث بن مالك األنصاري أّنو مّر برسول  الطبرانيالطباطبائي خبران عف "

فقال لو: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنًا حّقًا. قال: أنظر ما  اهلل
تقول فإّن لكّل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عرفت نفسي عن الدنيا 
فأسيرت ليمي و أضمأت نياري وكأني أنظر إلى أىل الجنة يتزاورون فييا، وكأني 

 .(َٗ)"فييا، قال: يا حارث عرفت فالزم، ثالثاً  (ٜٛ)أنظر إلى أىل النار يتضاغون
الراكم ىنا )الحارث بف مالؾ( يسرد خبر إيمانو لكنو لـ يعتمد األسمكب  الكصفي إٌنما 
اعتمد في تصكيره أسمكب السرد الحكارم القائـ عمى السؤاؿ كالجكاب فيحقؽ تكاصالن 

التكاصؿ في ىذا الخبر عمى صعيديف: داخمي بينو كبيف المركم لو, كتحقؽ 
 , فسؤاؿ رسكؿ اهللكخارجي؛ فالداخمي حققو الراكم في حكاره مع رسكؿ اهلل

أٍف يكجو لو ما فيو تحريؾ  لو, كجكابو بككنو أصبح مؤمنان حٌقان أٌدل برسكؿ اهلل
تقكؿ(  سبقو بقكلو)أنظر ما لمكعي كاإلدراؾ عنده)ما حقيقة إيمانؾ؟( كالدليؿ أٌنو

) فإٌف لكٌؿ شيء حقيقة( فيذا إخبار بمعمكمةو, كعمى ضكءًه يبدأ كىذا أمر, ثـٌ قكلو
الراكم بسرد ما جرل معو, فالتكاصؿ متحٌقؽ بيف شخصيتٌي الخبر داخمو, كذلؾ حقؽ 
الراكم التكاصؿ الخارجي مع المتمقي حيف صٌكر لو كيفية إيمانو كىؿ ىك اإليماف 

حكار القائـ بينو كبيف رسكؿ اهلل كالذم يثير فضكؿ المتمقي حقيقة؟ مف خالؿ سرده لم
الذم ال  في معرفة الجكاب, كقد يخٌمنو تأكيالن منو, كذلؾ نقمو لكالـ رسكؿ اهلل

عنصره ينطؽ عف اليكل فيو ارتكاز عمى ذاكرة المتمقي الجمعية ألٌف قكؿ الرسكؿ
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كبيذا أٌدل كظيفة التكاصؿ , (ُٗ)"اإلرث المشترؾ بيف الراكم كالمتمقيف" أساسي كىك
 بكفاءة عالية.

كالبد مف اإلشارة إلى أف في قكؿ الراكم في ختاـ خبره )ثالثا( )صياغة استخدامية( 
, ليحكي (ِٗ)تيظير نمطان مف الحكي يتكلى فيو بث سردم كحيد عٌدة حدكثات مجتمعة

ىا عمى التي كرر  ما حدث مرات عديدة مرةن كاحدة فبدالن مف تكرار عبارة الرسكؿ
( استعمؿ الراكم لفظة)ثالثا( اختصاران   .(ّٗ)مسامع الحارث)يا حارث عرفت فالـز

 الوظيفة اإلنتباىية  -ٙ
في ىذه الكظيفة يمتفت الراكم إلى المركم لو كيتحقؽ مف اتصالو بو كتأٌثًره بما يتمقاه 

المركم لو معو منو كأطمقكا عمييا اسـ الكظيفة الندائية ألٌف الراكم يختبر فييا تكاصؿ 
عمار  عن, كمف ذلؾ ما نقمو العركسي "(ْٗ)مف خالؿ مناداتو بأسمكب أك طريقة ما

َن ٱلمَِّو ۡ  َأَفَمِن ٱتََّبَع ِرضعن قول اهلل:  قال: سألت أبا عبد اهلل بن مروان وََٰ
ُو َجَينَّمُ ۡ  مَِّن ٱلمَِّو َوَمأ ۡ  َبٓاَء ِبَسَخط ۡ  َكَمن آل (َمِصيرُ ۡ  َس ٱلۡ  َوِبئ ۡ  َوىَٰ

( فقال: ىم واهلل يا عمار درجات المؤمنين عند اهلل، وبمواالتيم ٕٙٔعمران
وبمعرفتيم إّيانا يضاعف اهلل لممؤمنين حسناتيم ويرفع ليم الدرجات الُعمى وأما 

فيم واهلل  َمِصيرۡ  ٱلإلى قولو:مَِّن ٱلمَّوِ  ۡ  َبٓاَء ِبَسَخط ۡ  َكَمنقولو يا عمار: 
طالب، وحق األئمة مّنا أىل البيت فباؤوا بذلك  عمي بن أبي الذين جحدوا حقّ 

 .(ٜ٘)"بسخط من اهلل
تحٌكؿ إلى دكر المركم  إف الراكم ليذا الخبر في تمقية اإلجابة مف اإلماـ الصادؽ

لو كاإلماـ أصبح الراكم الذم لفت إنتباه المركم لو مف خالؿ مناداتو )يا عمار( 
مرتيف خالؿ ىذا الخبر, حتى يحقؽ تكاصمو كيمفت انتباىو لما يركيو, كنجد أمثمة ىذه 
الكظيفة مف قبؿ الراكم في المركيات التي تحتكم أخباران مميزة ذات معافو جديدة قد 

ب عمى الكثيريف تصديقيا, كذلؾ إذا كاف المركم لو يجيؿ األمر الذم يتحدث يصع
 .(ٔٗ)فيو الراكم أك ال يعيو, ففي مناداتو أثناء السرد يتـ لفت انتباىو كتأكيد المعنى لو

الخشاب، عن عبد اهلل بن جريح  سميمان بن مسمم عنكمف أمثمتو في الميزاف "
اهلل بن عباس قال: حججنا مع رسول  المكي، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد

فأخذ باب الكعبة ثم أقبل عمينا بوجيو فقال: أال أخبركم بأشراط  حجة الوداع اهلل
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: فقال: بمى يا رسول اهلل فقال نالساعة؟ وكان أدنى الناس منو يومئذ سمما
وتعظيم الشيوات، والميل مع األىواء،  الصالة، واتباع إّن من أشراط القيامة إضاعة

المال، وبيع الدِّين بالدنيا فعندىا يذاب قمب المؤمن وجوفو كما يذوب الممح في 
ّن ىذا لكائن يا  الماء مما يرى من المنكر فال يستطيع أن يغيره قال سممان: وا 

: أي والذي نفسي بيده يا سممان إّن عندىا يمييم أمراء جورة، رسول اهلل؟ قال
ّن ىذا لكائن يا رسول ظممة، وأ ووزراء فسقة، وعرفاء مناء خونة فقال سممان: وا 

: أي والذي نفسي بيده يا سممان إّن عندىا يكون المنكر معروفًا اهلل؟ قال
الصادق  والمعروف منكرًا، واؤتمن الخائن، ويخون األمين، ويصدق الكاذب، ويكذب

ّن ىذا لكائن يا رسول اهلل؟ قال سممان : أي والذي نفسي بيده يا قال سممان، وا 
فعندىا إمارة النساء، ومشاورة اإلماء، وقعود الصبيان عمى المنابر ويكون 

طرفًا والزكاة مغرمًا، والفيئ، مغنمًا، ويجفو الرجل والديو، ويبر صديقو،  الكذب
ّن ىذا لكائن يا رسول اهلل؟ قال : أي ويطمع الكوكب المذنب. قال سممان: وا 

في التجارة، ويكون المطر  زوجيا رك المرأةوالذي نفسي بيده يا سممان وعندىا تشا
قيظًا، ويغيظ الكرام غيظًا، ويحتقر الرجل المعسر، فعندىا يقارب األسواق إذا قال 

ّن ىذا  .ىذا: لم أبع شيئًا وقال ىذا: لم أربح شيئًا فال ترى إال ذامًا هلل قال سممان: وا 
فعندىا يمييم أقوام : أي والذي نفسي بيده يا سممان لكائن يا رسول اهلل؟ قال

ْن سكتوا استباحوىم ليستأثروا بفيئيم وليطؤن حرمتيم،  إْن تكمموا قتموىم، وا 
وليسفكن دماءىم وليممؤن قموبيم رعبًا فال تراىم إاّل وجمين خائفين مرعوبين 

ّن ىذا لكائن يا رسول اهلل؟ قال .مرىوبين : أي والذي نفسي بيده قال سممان: وا 
يؤتى بشئ من المشرق وشئ من المغرب يمون أمتي، فالويل يا سممان إّن عندىا 

لضعفاء أمتي منيم، والويل ليم من اهلل، ال يرحمون صغيرًا، وال يوّقرون كبيرًا، وال 
يتجاوزون عن مسئ أخبارىم خناء، جثتيم جثة اآلدميين، وقموبيم قموب 

ّن ىذا لكائن يا رسول اهلل؟ قال .الشياطين ذي نفسي : أي والقال سممان: وا 
بيده يا سممان وعندىا يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويغار عمى الغممان 
كما يغار عمى الجارية في بيت أىميا وتشبو الرجال بالنساء والنساء بالرجال، 

ّن ىذا  .ويركبن ذوات الفروج السروج فعميين من أمتي لعنة اهلل قال سممان: وا 
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أي والذي نفسي بيده يا سممان إّن عندىا تزخرف : لكائن يا رسول اهلل؟ فقال
والكنائس، وتحمى المصاحف وتطول المنارات وتكثر  البيع كما تزخرف المساجد

ّن ىذا لكائن يا رسول  .الصفوف بقموب متباغضة وألسن مختمفة قال سممان: وا 
: أي والذي نفسي بيده وعندىا تحمى ذكور أمتي بالذىب، ويمبسون لاهلل؟ قا

ّن ىذا لكائن يا رسول  الحرير والديباج ويتخذون جمود النمور صفاقا. قال سممان: وا 
الربا، ويتعاممون  : أي والذي نفسي بيده يا سممان وعندىا يظيراهلل؟ قال

ّن ىذا لكائن يا رسول  .بالغيبة والرشى، ويوضع الدين ويرفع الدنيا قال سممان: وا 
سممان وعندىا يكثر الطالق فال يقام هلل  : أي والذي نفسي بيده يااهلل؟ فقال

ّن ىذا لكائن يا رسول اهلل؟ قال .حد، ولن يضر اهلل شيئاً  : أي قال سممان: وا 
 .والذي نفسي بيده يا سممان وعندىا تظير القينات والمعازف ويمييم أشرار أمتي

ن ىذا لكائن يا رسول اهلل؟ قال ن : أي والذي نفسي بيده يا سمماقال سممان: وا 
فقراؤىم لمرئاء  ويحج أوساطيا لمتجارة، ويحج أغنياء أمتي لمنزىة، يحج وعندىا

لغير اهلل ويتخذونو مزامير، ويكون  القرآن والسمعة فعندىا يكون أقوام يتعممون
قال  .بالقرآن، ويتيافتون بالدنيا الزنا، ويتغنون أقوام يتفقيون لغير اهلل، ويكثر أوالد

: أي والذي نفسي بيده يا سممان ذاك رسول اهلل؟ قال سممان: وان ىذا لكائن يا
إذا انتيك المحارم، واكتسبت المآثم، وسمط األشرار عمى األخيار، ويفشو الكذب، 

المباس، ويمطرون في غير أوان  وتظير المجاجة، وتفشو الفاقة ويتباىون في
عن والنيي  األمر بالمعروف المطر، ويستحسنون الكوبة والمعازف، وينكرون

المنكر حّتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من في األمة، ويظير قراؤىم 
وعبادىم فيما بينيم التالؤم، فأولئك يدعون في ممكوت السماوات: االرجاس 

ّن ىذه لكائن يا رسول اهلل؟ فقال .واألنجاس : أي والذي نفسي قال سممان: وا 
حّتى أّن السائل ليسأل فيما بين الغني إاّل الفقر  بيده يا سممان فعندىا ال يخشى

ّن ىذا لكائن يا رسول  الجمعتين ال يصيب أحدا يضع في يده شيئا. قال سممان: وا 
: أي والذي نفسي بيده يا سممان عندىا يتكمم الرويبضة، فقال: وما اهلل؟ قال

: يتكّمم في أمر العامة من لم يكن قال أبي وأمي؟ فداك الرويبضة يا رسول اهلل
كّل قوم إاّل أنيا خارت  يظنّ  فمم يمبثوا إال قمياًل حّتى تخور األرض خورة فال يتكّمم
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في ناحيتيم فيمكثون ما شاء اهلل ثّم ينكتون في مكثيم فتمقي ليم األرض أفالذ 
كبدىا، قال: ذىب وفضة ثم أومأ بيده إلى األساطين فقال: مثل ىذا فيومئذ ال ينفع 

 .(ٕٗ)"(ٛٔ)محمد ۡ  رَاُطَياۡ  َجٓاَء َأش ۡ  دَفقَ ذىب وال فضة فيذا معنى قولو:
في ىذه الحكاية نقؿ الراكم ابف عباس)الذم ما يمبث أٍف يتحٌكؿ إلى مركم لو( حكاران 

, كالمسمميف متمثميف سرديان دار بيف شخصيات الحكاية الرئيسة)رسكؿ اهلل
عمييـ أحداثان استباقية عف أحداث الحقة يذكرىا  بسمماف( حيث يعرض الرسكؿ

( بدأ سرده بالحكار المباشر)أال أيخبركـ , فالراكم ىنا)النبي محمد(ٖٗ)ليـ مقدمان 
بأشراط الساعة؟( فيأتي الجكاب مف أقربيـ إليو )سمماف( )بمى يارسكؿ اهلل( كىذا ما 

ك أكثر الحديث في إطار شخصيتاف أ"أيطمؽ عميو اسـ )الحكار التناكبي( كفيو تتناكب 
المشيد داخؿ العمؿ القصصي بطريقة مباشرة...كىك أكثر أنكاع الحكار تداكالن كانتشاران 
في األدب القصصي يقـك الكاتب مف خاللو بنقؿ نص كالـ المتحاكريف متقيدان 
بحرفٌيتو النحكية كصيغتو الزمنية, كيتأسس الحكار المباشر عمى فكرة المشيد الذم 

بره أقكاؿ الشخصيات كييعد ىذا النكع مف الحكار مف أبرز النتائج التي تيعرض عى 
أسفرت عف التغيير الذم طرأ عمى دكر الراكم في القصة حيف كاف يمارس ميمة 

 .(ٗٗ)"سردية مييمنة, فيعمـ عف الحدث قبؿ أف يقع كيقٌص عمينا ما يراه مف زاكيتو
اه مف األىمية بمكاف كلمعرفتو , كلككف ما رك فالراكم المييمف ىنا ىك رسكؿ اهلل

)ككنو حامالن رسالة رٌبو( بأٌف ما سيركيو سيثير دىشة المتمٌقي الٌف فيو ما يفكؽ تصكره 
اآلني ككنو مسممان لو زاجر مف الدِّيف كالحياء؛ لذا نجده اعتمد الكظيفة االنتباىية 

لحكاية خمس باستعماؿ طريقيف األنكلى النداء )ياسمماف( كالتي تكٌررت عمى مدار ا
عشرة مٌرة كالطريقة الثانية القسـ مؤٌكدان بإم )إم كالذم نفسي بيده(, مما جعؿ الحكاية 
عبارة عف لكحة سردية حكارية تنبييية, كجكاب المركم لو يدؿ عمى تفاعمو كانطباؽ 
ٌف ىذا لكائف  كظيفة الراكم التنبييية عمى المركم لو, ككأٌف سؤاؿ المركم لو )كا 

( إلتفاتة منو لممركم كمراد الراكم. كغالبان ما يؤٌدم ىذه الكظيفة الخطباء يارسكؿ اهلل؟
 .(ََُ)كالذيف يعتمدكف الركايات في تكجيو المركم لو كالتدليؿ عمى المعاني
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 الوظيفة النقدية -ٚ
كفييا يعرض الراكم المركم لنقده, كعمى كفؽ الكارد في التفسيريف مكضع البحث لـ 

الفني األدبي إٌنما ىك نقد متعمؽ بالجانب التأريخي, كالصراع يكف النقد بالمفيـك 
, فالكاقع الثقافي الذم نشأت فيو ىذه المركيات (َُُ)االجتماعي, كتصحيح المفاىيـ

كما فيو مف معتقدات دينية تجعؿ النقد الشكالني غير كاؼ كحده لقياـ نقد حقيقي 
ؤٌدم الكظيفة النقدية بعد أٍف , كفي التفسيريف نمحظ الراكم في األكثر ي(َُِ)لممركيات

يتبادؿ الدكر مع المركم لو مف خالؿ الحكار القائـ عمى اإلستفياـ كالجكاب, كالنقد 
يأتي تصحيحان لممعاني كبياف عمؿ األحكاـ كذلؾ تصحيح المركيات عف األنبياء 

"قال اإلمام الحسن بن كاألمـ السالفة, كمف ذلؾ ما جاء في تفسير نكر الثقميف 
رسول  قال: قال حدثني أبي عن جدي عن الرضا عن آبائو عن عمي عمي
اختارنا معاشر آل محمد واختار النبيين واختار المالئكة المقربين  :إّن اهللاهلل

وما اختارىم إال عمى عمم منو بيم أّنيم ال يوافقون ما يخرجون بو عن واليتو 
ومنقطعون بو عن عصمتو، وينتيون بو إلى المستحقين لعذابو ونقمتو، قاال فقمنا 

باإلمامة عرض اهلل  هللرسول ا لّما نّص عميو لو: فقد روي لنا إّن عمياً 
تعالى واليتو في السماوات عمى فكام وفكام من المالئكة فأبوىا، فمسخيم اهلل 

: معاذ اهلل ىؤالء المكّذبون لنا المفترون عمينا، المالئكة ىم رسل ضفادع فقال
اهلل فيم كسائر أنبيائو ورسمو إلى الخمق أَفَيكون منيم الكفر باهلل؟ قمت: ال، قال: 

 .(َُّ)"المالئكة إّن شأن المالئكة لعظيم، وان خطبيم لجميلفكذلك 
مف خمقو أنبياء, كأكلياء,  كىك عف اختيار اهلل فراكم الخبر ىنا رسكؿ اهلل

كمالئكة ثـ ما يمبث أٍف يذكر المركم لو ركاية يعرضيا عمى الراكم الذم يتحٌكؿ إلى 
مركم لو)ركم لنا أٌف عميان...( كعند انتياء الخبر يرجع المركم لو إلى دكره األٌكؿ 

لراكم( : معاذ اهلل...( فينفي خبر المركم لو) افقاؿ)راكيان لكنو )ناقدان مصححان(, 
 .(َُْ)ناقدان لو كمصححان كمعمالن 

أنو ُسئل عن قولو  "بإسناده عن الصادقكمما جاء في تفسير الميزاف 
اآلية، فقال: ما يقولون؟ قيل: إّن  (ٚ)ىودءِ َمآ ۡ  ُشُو َعَمى ٱلۡ  َوَكاَن َعر:تعالى

العرش كان عمى الماء والرب فوقو! فقال: كذبوا، من زعم ىذا فقد صّير اهلل محمواًل 
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ووصفو بصفة المخموقين، ولزمو أّن الشئ الذي يحممو ىو أقوى منو. قال: إّن اهلل 
حمل دينو وعممو الماء قبل أْن تكون سماء أو أرض أو جن أو إنس أو شمس أو 

سيئؿ عف العرش فبدؿ أٍف يككف راكيان  الصادؽ فالراكم ىنا اإلماـ, (َُٓ)مر"ق
صار مركيان لو ألٌنو تبادؿ الدكر مع المركم لو كنقطة التحٌكؿ بسؤالو )ما يقكلكف؟( 

 .(َُٔ)كلٌما صار الخبر بيف يديو رجع راكيان ناقدان مصححان كمعمالن محمالن 
اإلشارة إلى أٌف الراكم أٌيان كاف ما يسرده بعد تحديد ما سبؽ  مف الكظائؼ البٌد مف 

فالبٌد أٌف تككف لو مف ذلؾ المسركد غاية كىذه الغاية تضفي عمى المسركد الكظيفة 
التي يؤٌدييا السارد سكاء كاف بقصد أـ بغير قصد, فالمركم يفرض بطبيعتو سماتان 

 لو. عمى الراكم مف ناحية التشكيؿ كالبناء السردم مراعيان طبيعة المركم
 

 :الخاتمة
 في ختاـ البحث البد لنا مف الكشؼ عف النتائج التي تمخضت عنو:

مف خالؿ ما كرد في التفسيريف مف نمطي السرد المكضكعي كالذاتي نجد أٌف  -ُ
أكثر أمثمة السرد الذاتي قائمة عمى النصكص العجائبية كلعٌؿ ىذا يعكد إلى طبيعة 

المتمٌقي لكف سردىا مف قبؿ راكو حاضر كشاىد أحداثيا كصعكبة تقٌبميا كحقائؽ عند 
عياف يجعميا أكثر تقٌبالن, كذلؾ األمر مع النصكص السردٌية التي تصب في بياف 
أسباب النزكؿ مف النصكص التفسيرية ألنيا قائمة عمى بياف معاني النص القرآني 

ية في فاعم -كراكو مشارؾ أك مصاحب-كىك أمر ليس باليٌيف لذا يككف لدكر السارد 
 ترسيخ معاني النصكص في ذىف المتمٌقي.

 نجد الراكم في السرد الذاتي غالبان ما يظير في صكرة الطالب كالمتسائؿ.  -ِ
عمى صعيد النكع النثرم نجد الراكم في الخبر مكًجزان, كيدخؿ في الحدث مباشرة,  -ّ

 الشخصية.ككاف في الحكاية أكثر تفصيالن السيما في الكصؼ كالتعميؽ, كيركز عمى 
إف النصكص القائمة عمى السرد المكضكعي متنكعة في أشكاليا كمضامينيا  -ْ

فيي األكثر كاألكسع خاصة مع الراكم األبرز فييا كىك الراكم العميـ فيك عمى عمـو 
 تاـ بمجرياتيا كيظير في أكثر المركيات ذا سمطة في سرده.
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اتيـ الثقافية, كمرجعٌياتيـ, تتمكف أساليب الركاة في سرد األحداث بحسب مستكي -ٓ
 كأىدافيـ.

ظيرت براعة بعض الركاة كسمطتيـ عمى النص كتمٌكنيـ منو مف خالؿ قدرتيـ  -ٔ
دارتيا.  عمى استحضار المشاىد كعرضيا السردم كالتحكـ في العناصر الحكائية كا 

المركيات جاءت معينان لتفسير اآليات لذا نجد الراكم يركز عمى سرد األفعاؿ  -ٕ
حاصمة بشكؿ مبسط يجذب المركم لو كال يشعره بالممؿ بؿ يشٌد انتباىو الى سير ال

 األحداث كنتائجيا.
عمى الرغـ مف تنكع الكظائؼ إال أف أغمب المركيات تيظًير أكثر مف كظيفة  -ٖ

لمسارد في المركم الكاحد, إاٌل أف فيو كظيفة تغمب عمى الكظائؼ األخرل في الخبر 
 لكاحدة.الكاحد أك الحكاية ا

في مدار التفسير كبياف المعاني كاف لمطريقة التي يسرد بيا الركاة األخبار  -ٗ
عامالن فٌعاالن في الداللة عمى المعاني التي  -معٌمميف كشارحيف كمفٌسريف-كالحكايات 

تالمس النفس اإلنسانية كتيثير انتباىيا كتيحدث تفاعميا مع النص كتستكعب معانيو 
 ى اإلفياـ.بشكؿ مبٌسط يسيؿ عم

لمراكم في النثر الحكائي كجكداف: أكليما في السند, كالثاني في متف النص  -َُ
 السردم.
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 :اليوامش
                                                 

 . ِّٖ: ٓ( يينظر لساف العرب مادة )ركم( ُ)
 . ُُُ( يينظر معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة, سعيد عمكش ِ)
 . ٓٗ( يينظر معجـ مصطمحات نقد الركاية ّ)
 . ِْٕ, المنيج التككيني مف الرؤية إلى اإلجراء  ُٓٗ( يينظر: معجـ السرديات ْ)
, تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج  ُّ-ُُ: ُ( يينظر: مكسكعة السرد العربي ٓ)

 . ُٕٓالبنيكم 
 .  ُٖ -ُٕ( الراكم كالنص القصصي ٔ)
 . ٓ( أنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ ٕ)
 . ْٔ( تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي ٖ)
كما  ّْٖ, البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ  ِٔ( يينظر: المتخيؿ السردم ٗ)

 بعدىا. 
 . ٕٔ -ٓٔ( يينظر تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي َُ)
 . ُٖٗ( يينظر نظرٌية المنيج الشكمي نصكص الشكالنييف الركسُُ)
, قامكس  ُٖ -َٖف ( يينظر: القصة القصيرة النظرية كالتقنية ,إنريكي اندرسك ُِ)

 .ُّٗالسرديات 
 .  َُِ( يينظر المتخيؿ السردم ُّ)
 .ِْٓ( يينظر المصطمح السردم ُْ)
 . ْْٔ: ٕ( نكر الثقميف ُٓ)
 . َُِ( يينظر الراكم كالٌنص القصصي ُٔ)
 . ُُٔ -ُٗٓ: ٖ( نكر الثقميف ُٕ)
 . ٖٗ( يينظر نظرية السرد مف كجية النظر إلى التبئير ُٖ)
 . ُْ -َْكظائفو في السرد العربي القديـ  ( أنماط الراكم كُٗ)
 . ّٖٗ, ِّٖ: ٓ, ْٗٔ: ْ, َّٓ, ِّٗ: ُ( يينظر نكر الثقميف: َِ)
 .  َِْ: ِ( الميزاف ُِ)
 . َٔ( يينظر مدخؿ لدراسة الركاية , جيرمي ىكثكرف ِِ)
 . ُٗ( قاؿ الٌراكم ِّ)
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 .ُٖٗ: َُ( الميزاف ِْ)
 .ٖٖالسردٌية يينظر البراعة البيانية كاإلتقانات  (ِٓ)

 .َُٔ( أنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ ِٔ)
 . ِّْ: ُٓ, ُٖٗ, ِّ: َُ,  ِْٓ -ِْْ: ٗ, ُِٖ,  ٖٔ: ُ( يينظر الميزاف ِٕ)
, بنية النص السردم ُٖٗ( يينظر: نظرية المنيج الشكمي نصكص الشكالنييف الركسِٖ)

 .ْٔمف منظكر النقد األدبي
 . ُُٗ( يينظر المتخيؿ السردم ِٗ)
 . ْٕ( بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي َّ)
 . ُِٗ, قامكس السرديات ِِٓ( يينظر: المصطمح السردم ُّ)
 .ِْ( يينظر أنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ ِّ)
 . ّّٔ: ُ( نكر الثقميف ّّ)
 . ّْ( يينظر العجائبي في السرد العربي القديـ ّْ)
 . ّٖ تحميالن كتطبيقان  ( مدخؿ إلى نظرية القصةّٓ)
 . ْٖ -ّٖ( نفسو ّٔ)
 .ِِٗ – َِٗ: ُ( نكر الثقميف ّٕ)
 . ُٔٗ -ُْٗ( ينظر البداية كالنياية في الركاية العربية ّٖ)
 .ُِٓ( ينظر تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي ّٗ)

: ٖ, ْٔٓ: ٕ, َُْ, ٕٔ: ٔ, ِّْ: ّ, ْْ: ِ,  ٖٔ -ٕٔ: ُيينظر نكر الثقميف  (َْ)
َّٓ... , 
 .ُِِ: ٖالميزاف  (ُْ)
 .ُٓفي الركاية العربية عصر التجميع  (ِْ)
 .ِْٔأنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ  (ّْ)
 .ِٗٓينظر أنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ  (ْْ)
 .ُٔ -ُٓ: ٔالميزاف  (ْٓ)
 .ّٔالبداية في النٌص الركائي  (ْٔ)
 .ُّّ: َِ, ٕٗ: ُٓ, ِٖٓ: ٕ, ُّٔ: ٓ,  ِِْ: ْ,  َّّ: ُيينظر الميزاف  (ْٕ)
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كما بعدىا , مدخؿ إلى  ّٓكما بعدىا , قاؿ الراكم  ِْٔيينظر: خطاب الحكاية  (ْٖ)
, ٕٗ -ٔٗكما بعدىا , معجـ مصطمحات نقد الركاية  َُْ تحميالن كتطبيقان  نظرية القصة

: ِكما بعدىا , مكسكعة السرد العربي ٕٓت شيرزاد كما بعدىا, قال ّّضفائر شيرزاد 
 كما بعدىا. ُْٖ
 .ٔٓالبنية السردية  في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة  (ْٗ)
 .ُتقنيات الفف القصصي عبر الراكم كالحاكي  (َٓ)
 .ٗٓينظر الراكم كالنص القصصي  (ُٓ)
 .َُْيينظر مدخؿ إلى نظرية القصة تحميالن كتطبيقان  (ِٓ)
 .ِْٔالحكاية  يينظر خطاب (ّٓ)
 .َُْأنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ  (ْٓ)
 .ِّٖ: ْنكر الثقميف  (ٓٓ)
 .ِِٔالمنيج التككيني مف الرؤية إلى اإلجراء  (ٔٓ)
 , ...ٗٗ: ٓ, َِّ: ْ, ْٖٔ -ْٔٔ: ُلممزيد يينظر نكر الثقميف  (ٕٓ)
 .ٖٗ: ُٔالميزاف  (ٖٓ)

 .ُٔ-َٔ( الراكم كالنص القصصي ٗٓ)
, ُٕٓ -ُّٕ: ُّ, َّْ, ُٓٗ -ُِٗ: ٗ, ُّْ -َّْ: ِلممزيد يينظر الميزاف  (َٔ)
َِ :ِٖ ,ّّٓ. ..., 

 .ٕٔيينظر الراكم كالنص القصصي  (ُٔ)
 .ِٕٔيينظر المنيج التككيني مف الرؤية إلى اإلجراء (ِٔ)
 .ّّٕ: ِنكر الثقميف (ّٔ)
 . ّّيينظر المصطمح السردم  جيرار جينيت  (ْٔ)
: ٕ, ُّٖ: ْ, ُِٔ: ِ, ُْٖ, َْٖ, ُْْ -ُّْ: ُالثقميف لممزيد ينظر نكر  (ٓٔ)
ٖٗ. ..., 
 .ِّٗ: ُٓ( الميزاف ٔٔ)
 .ْٕ: َِ, ِّْ -ِّٗ: ُٔ, ِّٓ: ُٓ, ٕٔ, ِٔ: ِ( لممزيد يينظر نفسو ٕٔ)
, َُٗ, مكسكعة السرد العربيَُْ( يينظر: مدخؿ إلى نظرية القصة تحميالن كتطبيقان ٖٔ)

 .ِّٔاإلجراء المنيج التككيني مف الرؤية إلى 
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 .ِِٕ: ِنكر القميف  (ٗٔ)
 .ِّٔ مف الرؤية الى اإلجراءيينظر المنيج التككيني  (َٕ)
, َُٖ: ٕ, ِِْ, َِّ: ْ, ِِّ: ِ, ُْٗ, َّٖ, ّٗٔ: ُيينظر نكر الثقميف  (ُٕ)
... 

 .ِٓ:  ٗالميزاف (ِٕ) 
 .ُُْ -ُُّتمٌثالت سردية  (ّٕ)
, ُٕٕ: ُٔ, ِّْ: ُٓ, ٗٓ -ٖٓ: ُُ, ْٗ: ٕ, ُِٔ:  ِلممزيد يينظر الميزاف  (ْٕ)
... 

 .ّٔ -ِٔيينظر: الراكم كالنص القصصي  (ٕٓ)
 .َِْ -ِّٗ: ُنكر القميف (ٕٔ)
, َِٗ: ًُٓنمرة: الجبؿ الذم عميو أنصاب الحـر بعرفات, لساف العرب مادة )نمر( (ٕٕ)

 .ُّٕ: ٗعرنة: مكضع بعرفات, لساف العرب مادة )عرف( 
, ُْٖ, ٕٕ: ْ, ّٔٓ, ِٓٔ -ِْٔ: ِ, ّْٖ, ِّّ: ُكلممزيد يينظر نكر الثقميف  (ٖٕ)
ُْٗ. 
 .َِٔ -ِٗٓ: َُالميزاف  (ٕٗ)
 .ُِٕ: ِالحكاية الشعبية في المجتمع الفمسطيني  (َٖ)
, ٖٔ, ِٓ: َِ, ِٕٗ: ُٓ, ُٔ -ُٓ: ّ, ّْٕ, ِّْ: ِلممزيد يينظر الميزاف  (ُٖ)
ِٖ..., 

 .ِٔ: ْيينظر الميزاف  (ِٖ)
 .َُٗ: َُنفسو  (ّٖ)
 .ُٔٔالركاية دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فٌف القصة يينظر نظرية  (ْٖ)
 .ْْٕيينظر معجـ السرديات  (ٖٓ)
 .ٕٔ-ٔٔ: ُنكر الثقميف  (ٖٔ)
 .ِٖٓأنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ  (ٕٖ)
, ِِٔ, ُِٓ, ُّٔ: ْ, ُّّ, ُِٔ: ِ, ُّٗ: ُلممزيد يينظر: نكر الثقميف  (ٖٖ)
ّْٓ... , 
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الضغاء صكت كؿ ذليؿ مقيكر شيٌؽ عميو, كضغا يضغك إذا صاح كضج, كتضاغكا  (ٖٗ)
 .ٗٔ: ٖتباككا, لساف العرب مادة )ضغا( 

 .ُٓ -ُْ: ٗالميزاف  (َٗ)
 .ِٖٓأنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي القديـ  (ُٗ)

 .ُُّ( ينظر خطاب الحكاية جيرار جنيت ِٗ)
, ... ٖٗ: َِ, ِّ: ُٔ, ْٕ, َّ-ِٗ: ُِ, ُِْ, ُِِ: ِ( لممزيد ينظر الميزاف ّٗ)
. 

, مدخؿ إلى نظرية القصة تحميالن كتطبيقان ِٓٔيينظر: خطاب الحكاية جيرار جنيت  (ْٗ)
َُٓ. 
 .ّْٖ: ُنكر الثقميف  (ٓٗ)
 .ُّٖ, ُٔٓ, ٖٗ: ْ, ُُّ: ّ, ِّٖ, ِٗ, ّٖ: ُلممزيد يينظر نفسو  (ٔٗ)
 .ِّْ -َّْ: ٓالميزاف:  (ٕٗ)
 .ُِرديات يينظر معجـ الس (ٖٗ)
 .ُْالحكار القصصي تقنياتو كعالقاتو السردية  (ٗٗ)

: ُٗ, َُٗ: ُْ: ِٗ: ُِ, ُُُ: ّ, ٕٓ, ْٕ, ّٔ: ِلممزيد يينظر الميزاف  (ََُ)
ْٔ ,َِ :ّٔ... , 

 .ُُٕيينظر النقد الركائي كاإليديكلكجيا  (َُُ)
 .ُٖٓ( ينظر بنية السرد في القصص الصكفي المككنات, كالكظائؼ, كالتقنيات َُِ)

 .ُّٔ: ُنكر الثقميف  (َُّ)
, َِْ, ّٕٗ, ُّٔ: ِ, َِٔ -َِٓ, ُّٕ, ٖٔ: ُلممزيد يينظر نكر الثقميف  (َُْ)

ٕ :ّْٔ... , 
 .ُُْ: ٖالميزاف  (َُٓ)
 .ٖٗ: َِ, ُّٖ: ُُ, ُُّ: ٗ, ُُِ -َُِ: ِ نفسولممزيد يينظر  (َُٔ)
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 المصادر
 القرآن الكريم

, د.عالء عبد المنعـ إبراىيـ, دار نشر القديـأنماط الراكم ككظائفو في السرد العربي  .ُ
 ـ.َُِٗ, ُقطر,ط–الدكحة ، جامعة قطر

, ُ, صدكؽ نكر الديف, دار الحكار لمنشر كالتكزيع, سكريا, طالبداية في النٌص الركائي .ِ
 ـ.ُْٗٗ

عبد الممؾ أشيبكف, دار رؤية لمنشر كالتكزيع,  ،البداية كالنياية في الركاية العربية .ّ
 ـ.َُِّ ,ُالقاىرة, ط

في نص حكايات الميمة الثانية بعد األلؼ لمقاص  ة البيانية كاإلتقانات السردٌيةالغالب .ْ
ميند يحيى حسف, د. باسؿ مكلكد يكسؼ, كد. سفانةشعباف الصافي, دار المعتز لمنشر 

 ـ.َُِٖ, ُكالتكزيع, األردف, ط
سمـ العاني, (, د. شجاع مَُٖٗ-ُِٖٗ)البناء الفني في الركاية العربية في العراؽ .ٓ

 ـ.َُِٗ, ُدار الشؤكف الثقافية العامة, العراؽ, بغداد, ط
, أ.د ناىضة ستار , بنية السرد في القصص الصكفي المككنات, كالكظائؼ, كالتقنيات .ٔ

 ـ.ََِّالكٌتاب العرب, د.ط, دمشؽ, 
, ميساء سميماف اإلبراىيـ, منشكرات الييئة البنية السردية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة .ٕ

 ـ.َُُِالعامة السكرية لمكتاب, كزارة الثقافة, دمشؽ, د.ط, 
, د. حميد الحمداني, المركز الثقافي بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي .ٖ

 ـ.ُُٗٗ, ُالعربي, بيركت, ط
تفسير نكر الثقميف, المحٌدث الجميؿ العاٌلمة الخبير الشيخ عبد عمي جمعة العركسي   .ٗ

-ؽ: السيد عمي عاشكر, مؤسسة التاريخ العربي, بيركتق(, تحقيُُُِالحكيزم)تػ 
 لبناف, ـ.

-دار الفارابي, بيركت ،, د. يمنى العيدتقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم .َُ
 ـ.ََُِ, ّلبناف, ط

تقنيات السرد مف منظكر النقد الركائي, أشكاؽ عدناف شاكر النعيمي, دار الجكاىرم,  .ُُ
 ـ.َُِْ, ُبغداد, ط

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 41جملة كلية الشيخ الطوسي اجلامعة / العدد  
 

- 20 - 

                                                                                                                   

, د. أحمد دركيش, الشركة المصرية الفف القصصي عبر الراكم كالحاكي تقنيات .ُِ
 ـ. ُٖٗٗ, ُلكنجماف, مصر, ط-العالمية لمنشر

دراسات في السرد كالقصة القصيرة جدان كالشعر, د. نزار مسند قبيالت,  تمٌثالت سردية .ُّ
 ـ.َُِٕ, ُاالردف, ط-كنكز المعرفة, عماف

, عمر عبد الرحمف الساريسي, الفكلكمكر, يالحكاية الشعبية في المجتمع الفمسطين .ُْ
 ـ.َُٖٗ, ِالمؤسسة العربية, ط

, فاتح عبد السالـ, المؤسسة العربية لمدراسات الحكار القصصي تقنياتو كعالقاتو السردية .ُٓ
 ـ.ُٗٗٗ, ُكالنشر, بيركت, ط

خطاب الحكاية بحث في المنيج , جيرار جنيت, ترجمة: محمد معتصـ كآخركف,  .ُٔ
 .ـُٕٗٗ, ِلمثقافة, طالمجمس األعمى 

, ُالراكم كالنص القصصي, د. عبد الرحيـ الكردم, مكتبة اآلداب, القاىرة, ط .ُٕ
 ـ.ََِٔ

الكظائؼ في مائة ليمة كليمة, د.محمد تنفك, رؤية لمنشر كالتكزيع,  ضفائر شيرزاد .ُٖ
 ـ.َُِّ, ُالقاىرة, ط

ة كاألخبار الغريبة العجائبي في السرد العربي القديـ مائة ليمة كليمة كالحكايات العجيب .ُٗ
-, د. نبيؿ حمدم عبد المقصكد الشاىد, مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع, عمافنمكذجان 

 ـ.َُِِ, ُاألردف, ط
, ّفي الركاية العربية عصر التجميع, فاركؽ خكرشيد, دار الشركؽ, بيركت, ط .َِ

 ـ.ُِٖٗ
الثقافي العربي, قاؿ الراكم البنيات الحكائية في السيرة الشعبية, سعيد يقطيف, المركز  .ُِ

 ـ.ُٕٗٗ, ُبيركت, ط
البنيات الحكائية في مائة ليمة كليمة, د.محمد تنفك, رؤية لمنشر كالتكزيع,  قالت شيرزاد .ِِ

 ـ.َُِٓ, ُالقاىرة, ط
القصة القصيرة النظرية كالتقنية, إنريكي اندرسكف إمبرت, ترجمة عمي إبراىيـ عمي  .ِّ

 ـ.َََِمنكفي, المجمس األعمى لمثقافة, د.ط, 
لبناف, -ق(, دار إحياء التراث العربي, بيركتُُٕ-قَّٔساف العرب, ابف منظكر)ل .ِْ

 ـ.ُٗٗٗ, ّط
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المتخيؿ السردم مقاربات نقدية في التناص كالرؤل كالداللة, عبد اهلل ابراىيـ, المركز  .ِٓ
 ـ.َُٗٗ, ُالثقافي العربي, بيركت, ط

شاكر, دار الشؤكف  , سمير المرزكقي, كجميؿمدخؿ إلى نظرية القصة تحميالن كتطبيقان  .ِٔ
 الثقافية العربية العامة, بغداد, د.ط, د.ت .

مدخؿ لدراسة الركاية , جيرمي ىكثكرف, ترجمة غازم دركيش عطية, مراجعة د.   .ِٕ
 ـ.ُٔٗٗسمماف داكد الكاسطي, دار الشؤكف الثقافية العامة, بغداد, د.ط, 

تقديـ: محمد المصطمح السردم, جيرالد برنس, ترجمة: عابد خزف دار, مراجعة ك  .ِٖ
 ـ.ََِّ, ُبريرم, المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, ط

, ُمعجـ السرديات, محمد القاضي كآخركف, الرابطة الدكلية لمناشريف المستقميف, ط .ِٗ
 ـ.ََُِ

, دار سعيد عمكشد. , )عرض كتقديـ كترجمة( معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة .َّ
 ـ.ُٖٓٗ, ُلبناف, ط-الكتاب المبناني, بيركت

لبناف, -معجـ مصطمحات نقد الركاية, لطيؼ زيتكني, مكتبة لبناف ناشركف, بيركت .ُّ
 ـ.ََِِ, ُط

غركاف, مؤسسة اإلنتشارالعربي,  رحمف أ.د لى اإلجراء,إالمنيج التككيني مف الرؤية  .ِّ
 ـ.ََُِ, ُبيركت,ط

 مكسكعة السرد العربي, عبد اهلل إبراىيـ, قنديؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع, األمارات, .ّّ
 ـ.َُِٔ, ُط

الميزاف في تفسير القرآف, العالمة السيد محمد حسيف الطباطبائي, تحقيؽ: الشيخ أياد  .ّْ
 ـ.ََِٔ, ُلبناف, ط-باقر سمماف, مؤسسة التاريخ العربي, بيركت

د. السيد إبراىيـ, دار  نظرية الركاية دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فٌف القصة .ّٓ
 ـ.ُٖٗٗقباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة, د.ط, 

, جيرار جينيت كآخركف, ترجمة ناجي نظرية السرد مف كجية النظر إلى التبئير .ّٔ
 ـ.ُٖٗٗ, ُمصطفى, منشكرات الحكار األكاديمي كالجامعي, ط

لخطيب, مؤسسة , ترجمة إبراىيـ انظرٌية المنيج الشكمي نصكص الشكالنييف الركس .ّٕ
 ـ.ُِٖٗ, ُلبناف, ط-األبحاث العربية, بيركت
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مف سكسيكلكجيا الركاية الى سكسيكلكجيا النص الركائي, د.  النقد الركائي كاإليديكلكجيا .ّٖ
 ـ.َُٗٗ, ُحميد الحمداني, المركز الثقافي العربي, بيركت, ط
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