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 شكر وتقدير
 إلشكر ليس حتٌم من إلكالم بل فضٌل من إلرّب َمّن به عىل عبده إلشكور, فقد 

ّ
ؤن

ي 
ي وعقىلي ومنطق  ي ينبع من إلقلب مجتازإ إلعقل, وأنا أقدمه نابعا من قلب 

ستاذت 
ُ
ن يدّي أ بي 

َّ بموضوع إألطروحة  لت عىلي
ّ
ي تفض

ي فاهم إلب  إلفاضلة إألستاذة إلدكتورة شيماء خي 
ختا بحرصها وسعة صدرها, 

ُ
إف عليها, وتقويمها بمالحظاتها إلصائبة, فكانت لي أ وإؤلشر

 
ّ
 أن أدعو هللا أن يوفقها ويسد

ّ
ي ؤّل

ها وتوجيهاتها, فال يسعبن  بعلمها وصي 
ً
ها د خطاوأستاذة

,عىل طريق إلخي  وإلعلم وي ن ي خي  جزإء إلمحسني 
أشكر إألساتذة إلكرإم رئيس و  جزي  ها عبن

ظهرها عىل إلقّيمة كي هذه إألطروحة بمالحظهم  إ قّومو إلذين قشة وأعضائها لجنة إلمنا
ُ
ت

ي كلية  هخي  وج
ن
ي ف

, وجزيل شكري ؤل أساتذت  فأسأل هللا أن يحفظهم ويوفقهم لكّل خي 
ية فأسأل  ي إلمرحلة إلتحضي 

ن
ي قسم إللغة إلعربية فطالما وّجهونا خاصة ف

ن
إآلدإب إلسيما ف

ي 
ن
 ف

ٌ
 قامة

ٌ
, وأستاذ ّ ي أن يرعاهم ويطّيب منهل إلعلم بهم, ولقد كان لي بينهم أٌب روحي

ّ
رت 

ُ إلروح  إلكبي  إألستاذ إلشاعر وإألديب وإن غاب إلجسد ؤنه أستاذي إألدب, حاضن
ي وسعت

ه هللا برحمته إلب 
ّ
ء وجعل مثوإه   إلدكتور شاكر هادي إلتميمي تغمد ي

كّل شر
ة,
ّ
ية علوم و  إلجن

ّ
ي مكان عمىلي كل

ن
ن وإلكادر ككّل ف م شكري ؤل إألساتذة إلطّيبي 

ّ
أقد

 وفقهم هللا لما يحّبه ويرضاه, إلحاسوب وتكنلوجيا إلمعلومات فقد كانوإ خي  عوٍن لي 
ية إآلدإب وإلمكتبة إلمركزية, وكادر إلمكتبة إألدبية 

ّ
ي كل

وأشكر موظفات وموظقن
ي 
ن
ي جامعة إلكوفة, عىل تعاونهم ف

ن
ف, وكادر إلمكتبة إلمركزية ف ي إلنجف إألشر

ن
إلمختّصة ف
ية من دون إستثناء وفدر, و توفي  إلمصا ي إلمرحلة إلتحضي 

ن
قهم هللا أشكر رفاق إلدرس ف

 جميعا. 

ي ؤل إلصوإب أو و  
ّ رأيا سديدإ, أو وّجهبن ح عىلي

ي بالخي  أو إقي 
أشكر كّل من نصحبن

ي إلحنونات, 
, إلسيما أخوإت  ي عىل كتاب, ومن يدعو لي بالتوفيق ويرجو لي إلخي 

بن
ّ
دل

ن أن يكرم  ن وأسمع إلسامعي  , وعوإئلهم إلكريمة, فأسأل أكرم إلمعطي  ن ي إلطيبي 
وأخوت 

ي 
 بخي  إلعطاء ويرزقهم بغي  حساب إنه إلُمجيب إلقريب. إلكّل عبن

يك إلحياة بكل وجوهها ورفيق إلدرب بكل  ن يدي شر وإلبد من تقديم إلشكر بي 
ي  أشكاله وصوره,

ا إلحسيبن
ّ
وفقه هللا وأطال عمره  إلعالمة إلسيد إلجليل مجيد إلمهن

, كما إشكر قرّ  ّ وحفظه من كل شر ي
ّ إلعزيزين.  ة عيبن  طفىلي

 ويحلو 
ّ

ن برييتها إلختام بالمسك إلذي يتجىل ي تقّر إلعي 
ب 
ّ
 فيه إلشكر بدعاٍء لل

ليها عبادة, إألم إلحنون منبع إلرحمة ّم بسماع كلمات دعوإتها, فالنظر ؤوينجىلي إله
كة, فأسأل هللا إلسميع إلمجيب أوإل تنا صغارإ ويقّر عينها برييتنا ن يرحمها كما ربّ ي 
ي جناَح خافِ 
  ضن

ُ
ي  لها, ما ن إلرحمةم لّ إلذ

 
 بكريم إلقول عندها, وأسأل هللا إلباف

ّ
ننطق ؤّل

  بعد فناء إألشياء أن
ّ
ي عمرها ويتمّ  يمد

ن
ل يب إلخاطر بحق دمحم وآا بالصحة وِط م عليهلنا ف

 .صلوإت هللا عليهمدمحم 
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 السقجمة

 عػػيػخحػغ الػسػخحػع هللا الػدػب

والربلة مع أتّع التدميع عمى خاتع األنبياء والسخسميغ سيجنا الحسج هلل األوؿ واآلخخ 
بيغ.ونبيشا دمحم وآلو الصيبيغ الصاىخيغ وص    حبو الُسشت ج 

 وبعج...

التي يدخخ السػركث العخبي بالشرػص األدبية السيسا الدخدية مشيا في شّيات السؤلفات 
ختراص بحث األدبي؛ لدبٍب ما كاالتي لع َتَصل بعَزيا يُج التدداف بيا ذخائخ السكتبات, 

 , كمغ تمظ السؤلفات كتب التفديخ.عمى محتػاىا أك ما يييسغالسؤلف, أك ما تطيخه عشػاناتيا, 

 ,في اختيار مػضػٍع لبحثو, ككاف تفديخ القخآف شغفي فاعبل اكإّف لخغبة أؼ باحث أثخ 
كأساتحتي الكخاـ يعمسػف ذلظ فكاف)الشثخ الحكائي في تفديخؼ نػر الثقميغ كالسيداف( مغ مقتخحات 
أستاذتي الفاضمة الجكتػرة شيساء خيخؼ فاىع, ككاف مسا رّسخ فكخة السػضػع في ذىشي كاستقخارؼ 

ة سػرة البقخ تفديخ  عشجه إّشبلعي عمى بحٍث ليا عشػانو)بشاءالحكاية في تفديخ السيداف لمصباشبائي
كججتيسا يحفبلف بالشثخ الدخدؼ الحكائي, كال عجب  (, كبعج السصالعة في التفديخيغنسػذجاأ

, فيي مادة سخدية فالتفديخ قائع عمى الشز القخآني الداخخ بأخبار كحكايات الخميقة كاألنبياء
مغ أقجـ الػسائل في التعميع كالتعميل كالتحميل كتخسيخ الؿيع  يعجّ  اتالحكاياألخبار ك  سخدك  ,ثّخة

السجاالت التأريخية كالعمسية كاألدبية, كفي شميعة العمـػ اإلسبلمية  كالسعاني الدامية في كلّ 
ذىاف اإلفياـ كتتخسخ أحكامو في األإلى  قّخب معانيوكلكي تُ  تل تفديخ القخاف الكخيع الرجارة,يح

في يا معيشا ثّخا بالسػضػعات التي يبحثػنيا بػصفسخكيات الحكائية بالستعاف السفدخكف ا
الحكائي في تفديخؼ نػر الثقميغ لمسحجث عمى مباحث الشثخ  ه الجراسةىحفي كقفت ك , التفاسيخ

, كالسيداف في تفديخ القخآف لمعبلمة دمحم حديغ الحػيدؼ الجميل العبلمة عبج عمي بغ جسعة 
, عمى الدخد الحكائي إذ يختكد بالسأثػر التفديخكتب مغ  عجّ الثقميغ يُ الصباشبائي؛ فتفديخ نػر 

في  الحكايات التي تربّ ك  األخبار مغ اكثيخ ز مبحثا ركائيا يدخد ؼيو تفديخ السيداف يخّر ك 
في عمع الدخديات  ىحه الفائجة مغ استعساؿ مختمف مػضػعات التفديخ, كلتحقيق أكبخ قجر مغ

عغ الثقاؼية كالسقاييذ التي  لتداـ ببعس السعاييخالببعس اإلجخاءات كابج مغ الؿياـ التفديخ ال
ية في فيع , كىشا تتحقق السدافة الجساليفيج مشوي كيحكع عمى العسل األدبي ك يا يفيع الستمقشخيق

ضيخ مغ  , كالي الشز التفديخؼ ف الحائقةإلى  تحػيل مدار األدب عغ شخيقالتأريخ األدبي 
فديخ, ية القجيسة التي تحفل بيا بعس كتب التالشقجؼ األدبي عمى األنػاع الشثخ  تصبيق السشيج



 السقجمة

 ب 
 

عتساد ـيكميمة الجراسة الدخدية كتختيبيا عمى كفق لسادة ا كاقتزت شبيعة ا, فؽيو إحياء لمتخاث
, ألقيت الزػء في السجخل عمى مرصمح الشثخ خصة تكػنت مغ مجخل كثبلثة فرػؿ كخاتسة

إلى  التفديخيغ مع إشارة مػجدةإلى  شخت بشبحة مخترخةفديخ بالدخد, كأحكائي, كعبلقة التال
 السفدَخيغ كتاريخ كفاتيسا.

في مبحثيغ األكؿ تتبعت ؼيو الخبخ  كجاء الفرل األكؿ)) دراسة في األنػاع كالػضائف((
 كأنػاعو ككضائفو, ثع الثاني تتبعت ؼيو الحكاية كأنػاعيا ككضائفيا.

الثاني))الخاكؼ كالسخكؼ لو(( كجاء في مبحثيغ األكؿ الخاكؼ كأنػاعو ككاف عشػاف الفرل 
 .ككضائفو, كتشاكلت في السبحث الثاني السخكؼ لو

يا الحجث, كؼ(( في أربعة مباحث استقريت في))السخ بعشػاف ثع جاء الفرل الثالث
 كالذخرية, كالدماف, كالسكاف.

, تمييا قائسة بأسساء جراسةال في ىحه ليياإالتي تػصمت  شتائجالأىع كفي الخاتسة عخضت 
 .سرادر كالسخاجع التي اعتسجتياال

بعس السرادر خاصة في إلى  ككاف أىع ما كاجيشي في ىحا البحث صعػبة الػصػؿ
ذركة انتذار كباء كػركنا )أعاذكع هللا كإيانا مشو( كالحؼ تدامغ مع كقت كتابة البحث كما لحق 

فا في كجيات نطخ الُكّتاب في تخجسة السرصمحات األدبية بالجسيع عمى إثخه, كحلظ كججت اختبل
جانب صعػبة إلى  , ىحايااتخيفمخ مع تحجيج مفاـيسيا كتثبيت تعالسيسا الدخدية مشيا, ككحلظ األ

لحؼ يرعب معو الحج اإلى  ما كرد في التفديخيغ مغ األخبار كالحكايات فيي كثيخة تشاكؿ كلّ 
كعمى الخغع مغ إيجابية ىحه الكثخة في حخية الحخكة في البحث إاّل , يا في ىحه الجراسةدراستيا كمّ 

 أف انتقاء الشساذج أمٌخ ليذ باليّيغ عمى أؼ باحث.

حاكلت ؼيو الػقػؼ عمى السباحث  ىا ىػ الشثخ الحكائي في تفديخؼ نػر الثقميغ كالسيداف
غاضي عشيا في التفديخ, الدخدية في السخكيات التي َجِيج السفدخاف في مشحيا مداحة ال يسكغ الت

صػت بيسا خصػة عمسية يغ كخكأسأؿ هللا أف أكػف قج كذفت عغ جانٍب عمسي أدبي في التفديخَ 
 .يغلييسا بيغ أيجؼ الباحثِ تفتح األفق إ

شخكحة خصػة أسأؿ رّبي األكؿ قبل اإلنذاء كالباقي بعج فشاء األشياء أف تكػف ىحه األك 
 .ۡمي َكِإَلۡيِو ُأِنيبَعَمۡيِو َتَػكّ  ّللاِ ِإالا ِبٱ ػِفيقتَ الَكَما  ,لشاجحالسديخ العمسي اصائبة في 

الباحثة
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 مجخل

 تعخيؽية إضاءات

 مرصمح الشثخ الحكائي -ٔ

يع عمى بعس مغ السرصمحات الدخديّ  الخصابات ة التي أشمقيا الجكتػر عبج هللا إبخـا
إلى  الخكاية العخبية فّ إ"ذكخ إذو عغ ُنُطع صػغ الستغ الخكائي ة, كذلظ في معخض حجيثالدخديّ 

بجاية الدتيشات كانت ال تعخؼ غيخ نطاـ التتابع أصبًل لرػغ متػنيا...بل إّف ىحا الشطاـ كاف 
تأثيخ فغ الخبخ التأريخي في إلى  كما زاؿ مييسشًا في الفغ القرري, كربسا يعػد ذلظ, ؼيسا يعػد

الفغ القرري, فسغ أخز خػاص الخبخ تأكيجه عمى نقل الػاقعة اإلخبارية, نقبًل متتابعًا دكف 
ّف الستغ ؼيو يتختب في أ...إّف ما يسّيد نطاـ الرػغ ىحا تخمخل بشية متشيا, إنحخافاتإجخاء أية 

ة جدءًا بعج آخخ,... كليحا ُعّج ىحا خديّ الدماف عمى نحٍػ متػاٍؿ بحيث تتعاقب مكػنات السادة الد
 .(ٔ)"ة مغ أبدط أشكاؿ الشثخ الحكائي التخّيميالشدق في الخصابات الدخديّ 

ة في السخكيات ميل في أّف الرفة األدبية ليدت أصكيتفق معو الجكتػر لؤؼ عمي خمي
كلع ُأشمق "قاؿ  إذ ,ستعساؿ مرصمح)الشثخ الحكائي(اإلخبارية جاء ذلظ في معخض تفريمو ال

ة فييا, إذ ىي أخبار عغ الرالحيغ ميألّف الرفة األدبية ليدت أص ؛الحكايةسع اعمى الشرػص 
أف تّع تثبيتيا في السخحمة التجكيشية, فأخحت شكبًل حكائيًا إلى  كاألكلياء, تشاقميا الشاس شفػيًا,

في أدبية الكخامات ؼيو كلحلظ بجا التعبيخ عشيا باسع )الشثخ الحكائي( أكثخ دقة, ذلظ أف الكبلـ 
نطخ, ليذ ىحا مكانو, مع قشاعتشا بأّف الذكل الحكائي الحؼ اّتَخَحْتو لمتعبيخ عغ نفديا يسشحيا 
شخعية الدؤاؿ في اليػية األدبية, ىحا ناـيظ عغ المغة كالخياؿ كالسػقع الثقافي داخل الحزارة 

 .(ٕ)"التي تشتسي إلييا

ة دع بالدخديّ تالتي ت كالحكائية السخكيات اإلخباريةّف مرصمح الشثخ الحكائي ُيصمق عمى إ
مغ حيث نثخية تأخح شكبل حكائيا في األصل مخكيات شفاـية  , إاّل أنيامغ حيث الذكل كالبشاء

سػاء –ما كحكايات عغ شخرياتٍ  معيشة بشائيا الفشي, ؼيدخد فييا الخاكؼ أخبارا عغ أحجاثٍ 
كفق  عمىستقخت افالدخدية,  مشحيا الرفةي شّ ف تذكيلٍ فأتت في  -يؿية أك غيخ حؿيؿيةكانت حؿأ

  ., بأنػاعيا السختمفةار كالحكاياتخبالحكائي فكاف مشيا األ ياشكم

                                                           

 .ٛٓٔالستخيل الدخدؼ مقاربات نقجية في التشاص الخكائي كالجاللة ( (ٔ
 .ٓٔعجائبية الشثخ الحكائي أدب السعخاج كالسشاقب ( (ٕ
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 التفديخ والدخد -ٕ

 ػ السفدخكف كحكايات األنبياء كاألكلياء, كحيغ ترجّ  لقخآف الكخيع بأخبار الخميقةيدخخ ا
بالتأريخ كالعمػـ االجتساعية كالصبيعية كالفشػف ستعانػا اتفديخه كبحثػا في أسباب الشدكؿ إلى 

اآليات كاألسباب التي أخبار السبادغ كالغايات ككانت معخفة األدبية الستذخاؼ األسباب كالعمع ب
استمياـ أرجح التأكيل كأصح التفديخ فشحغ إلى  قتزت ندكليا أعػف عمى الفيع الجقيق كاألقخبا

عقجة كال تديح  عمع التفديخ فأقػاؿ السفدخيغ ال تحل كلّ خنا لمقخآف أماـ شيء أسسى مغ في تجبّ 
القخآف كلػحاتو تختبط ارتباشًا  حكايات إجساؿ, إّف ألػاف الترػيخ في شبية كال تفّرل كلّ  كلّ 

كثيقًا بالػقائع الحّية, كاألحجاث الشاشقة كالسذاىج الذاخرة إّف القخآف فػؽ التأريخ فسعخفة سبب 
فإّف تفديخ  شيء ففي التأريخ فجػات لع ُتسؤل كثغخات لع ُتدج, لحا ى كلّ الشدكؿ التأريخي ال يتقّر 

جانب إلى  عغ ذكؽ رؼيع كيكذف عغ الغاية الفشية عّ شي سخكيات الحكائيةاآليات عغ شخيق ال
ُتدتسج مغ الػاقع في العخض كالحل كالعقجة  حكايات يشي الشبيل, فأسباب الشدكؿ ىيالغخض الج

اف زماف كمك حجاث, كىحا يجعل آيات القخآف ُتتمى بذغف ككلػع في كلّ كالحبكة كاألشخاص كاأل
األسبلؼ ككأنيا حكاياتيع  كأخباربسا تعخضو مغ حكايات اأُلمع  ّخاءالق كتصخد الدآمة عغ

 .(ٔ)ىعخبار كأ

إلى  ستج جحكر التفديخ بالسأثػرستعانة بالسخكيات السأثػرة, كتفعمع التفديخ يقتزي اال
متشاع معخفة تفديخ اآلية كقرج ا" (ٖ)قٛٙٗ, كرأػ الػاحجؼ تػ(ٕ)قٓٙٗالصػسي تػماف الذيخ ز 

سبيميا دكف الػقػؼ عمى قرتيا كبياف ندكليا...بالخكاية كالدساع مسغ شاىجكا التشديل ككقفػا 
 .(ٗ)"عمى األسباب كبحثػا عغ عمسيا كجّجكا في الِصبلب

الفكخ اإلخبارؼ فاعتسجت بعس  لقج شيج القخف الحادؼ عذخ كالثاني عذخ لميجخة نسػ
ق ٕٔٔٔالتفاسيخ عمى الخكايات ابتجاًء كمشيا تفديخ نػر الثقميغ لسؤلفو عبج عمي الحػيدؼ تػ

كالحؼ كاف مشيجو مشيج اإلخبارييغ في جسعو لمخكايات, لكغ مغ دكف تحقيق فبل يتعخض ليا 
كاألئسة  غ رسػؿ هللابالذخح أك البياف أك الشقج فقج كاف ىّسو جسع الخكايات السأثػرة ع

                                                           

 .ٖٓٔ -ٕٚٔمباحث في عمـػ القخآف يشطخ ( (ٔ
فؿيو, أصػلي, مجتيج, متكمع, الصػسي)أبػ جعفخ( ىػ( ٓٙٗ_ٖ٘ٛغ)ىػ دمحم بغ الحدغ بغ عمي بغ الحد((ٕ

كتصػره يشطخ التفديخ بالسأثػر ,   ٕٕ٘: ٖمحجث, مفدخ. يشطخ معجع السؤلفيغ تخاجع مرشفي الكتب العخبية
 .ٖ٘عشج الذيعة اإلمامية 

 مفدخ,)ابػ الحدغ(, الشيدابػرؼ, الذافعي ىػػ(السعخكؼ بالػاحجؼ,ٛٙٗ)تػي بغ أحسج بغ دمحم بغ عميعمىػ  ((ٖ
 .ٓٓٗ: ٕ. يشطخ معجع السؤلفيغ تخاجع مرشفي الكتب العخبيةشاعخ, إخبارؼ  ,فؿيو نحػؼ, لغػؼ,

 .ٛأسباب الشدكؿ ( (ٗ
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األخبار الػاردة في تفديخ  فجسع ؼيو شتات", (ٔ)شة الخجاؿاسيع بػ أك السشقػلة عش السعرػميغ
آيات الكتاب العديد كأكدع عامة األحاديث السأثػرة عغ أىل بيت العرسة كالصيارة سبلـ هللا 

مرادرىا كالجػامع السشقػلة إلى  جاد في ضبصيا كتختيبيا كاإلشارةعمييع إاّل ما شّح مشيا كلقج أ
القخف الثالث عذخ امتجادًا لسا سبقو, كشيج القخف الخابع  , كيعجّ فديخ بالسأثػر, كاستسخ الت(ٕ)"عشيا

ة كازداد السفدخكف قّػة بفعل الفكخ اأُلصػلي الججيج كأفادكا مغ ذخيختيع ة عجّ عذخ تصػرات فكخي
في معالجة السػاضيع السدتحجثة, كفي قّسة تفاسيخ ىحا القخف كأشسميا  الفشية بتخاث أىل البيت

, إذ كاف مشيجو في (ٖ)قٕٓٗٔكأكسميا في مخحمتو السيداف في تفديخ القخآف لمديج الصباشبائي تػ
عمى تفديخ القخآف بالقخآف فيػ األساس األكؿ كاألخيخ عشج الصباشبائي  االتفديخ بالسأثػر قائس

دتغشى عغ الخكايات في ذلظ إلتساـ كتجّبخ آياتو كال يُ  ئع بحاتو في فيع القخآفدتقل القافيػ الس
عشج الصباشبائي بعج أْف يكػف السعشى  فعموخبار يأتي أثػر مغ الدشة كاألة, إاّل أّف ىحا السالحجّ 

ًا بشفدو مغ دكف مؤثخات فسا يتصابق مغ ىحه السخكيات مع ذلظ ُقِبل كما تعارض القخآني متجميّ 
القخآف إلى  ُتِػّقف عشجه أك ُرّد, حتى لػ كاف صحيح الدشج, فالخكايات تؤكج عمى إرجاع الدّشة

ة ليسا معًا فممقخآف الجاللة عمى معانيو كالكذف عغ السعارؼ اإلليية, ؼيجعل الحجيّ ", (ٗ)الكخيع
غفيخًا مغ  اً أغخاضو كمقاصجه...عمى أّف جسّ إلى  كألىل البيت الجاللة عمى الصخيق كىجاية الشاس

ستذياد بسعشى ستجالؿ بآية عمى آية, كاالة عمى االمذتسم الخكايات التفديخية الػاردة عشيع
عمى معشى, كال يدتؿيع ذلظ إاّل بكػف السعشى مّسا يسكغ أْف يشالو السخاشب كيدتقل بو ذىشو 

 .(٘)"قةتجّؿ عمى ذلظ بالسصاب غ لو عمى أّف ىاىشا ركايات عشيعلػركده مغ شخيقو الستعيّ 

 ,ات اإلخباريةيّ خك ساشتسبل عمى التفديخ بالسأثػر مغ ال _مػضع البحث_ ّف التفديخيغإ
لحا كسسو بشػر الثقميغ  ؛ات إاّل مغ رسػؿ هللا كأىل بيتوبالسخكيّ  ّف صاحب نػر الثقميغ لع يأتِ أاّل إ

ثو الخكائي في بح ا تفديخ السيدافات بالتجقيق كالتسحيز كالشقج كالتحقيق, أمّ كلع يتعخض لمسخكيّ 
ات اآليات فستعجد السرادر كالسشاىل, كيتعخض لسا يعخضو مغ مخكيّ  الحؼ يحّيل ؼيو تفديخ

بالتجقيق كالتحقيق كيعخضيا عمى ميداف فسا شابق مشيا الشز القخآني قِبمو كما خالفو رفزو 
  كرّده.

                                                           

 .ٖٔيشطخ مشيج تفديخ نػر الثقميغ لمذيخ الحػيدؼ ( (ٔ
 .ٗٔ: ٔنػر الثقميغ ( (ٕ
 .ٜٖٓ -ٖٛٛيشطخ التفديخ بالسأثػر كتصػره عشج الذيعة اإلمامية ( (ٖ
 .ٕ٘ٔجو في تفديخ القخآف الصباشبائي كمشيك , ٙٗٗ -ٕٗٗ نفدويشطخ: ( (ٗ
 .ٚٚ -ٙٚ: ٖالسيداف ( (٘
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 وتفديخه الحػيدي  -ٖ

 (ٔ)ومبلمح مغ شخريتوسسو إ

عمي بغ جسعة العخكسي الحػيدؼ ساكغ شيخاز, ككاف عالسًا ىػ الذيخ الجميل عبج 
ديبًا شاعخًا, جسع العجيج مغ العمػـ كالفشػف, كلقج تعجدت أعًا كفقييًا, ككاف فاضبًل محّجثًا ثقة كرِ 

 .(ٕ)قٕٔٔٔاآلراء في تاريخ كفاتو, كبحدب الستعارؼ عميو كانت كفاتو في سشة 

 تفديخ نػر الثقميغ

مشيا شخح شػاىج السغشي, كرسالة في تأبيغ كّل مغ ُلّقب بأميخ  :ةمؤلفات عجّ  حػيدؼ لم
ىع آثاره إذ ُعّج مغ مرادر أ خ, كُيعج تفديخ)نػر الثقميغ( مغ السؤمشيغ, كغيخىا, كلو ديػاف شع

لبمجاف, كقج أحدغ في ىحا التفديخ بالسأثػر السيسة إذ ذاع صيتو في اآلفاؽ كانتذخت ندخو في ا
عغ غيخىع, كاستشج عمى كلع يشقل ؼيو  كاألئسة ؼيو أحاديث الشبي جاد, إذ نقلأك  التفديخ

يع, كاالة مثل أصػؿ الكؾّيسمرادر  حتجاج لمصبخسي, كعيػف أخبار افي, كتفديخ عمي بغ إبخـا
الخضا, كعمل الذخائع, ككساؿ الجيغ, كالتػحيج, كالخراؿ, كمغ ال يحزخه الفؿيو, كمعاني 

سع البياف لمصبخسي, كالتيحيب األعساؿ كعقاب األعساؿ لمرجكؽ, كمجاألخبار, كاألمالي, كثػاب 
بغ شيخ آشػب, كنيج الببلغة, اشي, كالسشاقب كالغيبة الديخ العيّ ستبرار لمصػسي, كتفكاال

 .(ٖ)ادية, كالسحاسغ لمبخقي كمرباح الكفعسي, كغيخىاكالرحيفة الدجّ 

يقػؿ العبج السحنب الفقيخ السقّخ بالتقريخ عبج عمي بغ "في مقجمة تفديخه  الحػيدؼ قاؿ 
كحي هللا, سمكػا جسعة العخكسي الحػيدػ: إني لسا رأيت خجمة كتاب هللا كالسقتبديغ مغ أنػار 

بعس آيات الكتاب السبيغ شيئًا مغ آثار أىل الحكخ إلى  أحببت أْف أضيفمدالظ مختمفة...
ا ما نقمت , ككاشفًا عغ أسخار بعس التأكيل, كأمّ التشديل بجيًا بذسػس بعسجبيغ ما يكػف مُ شتَ السُ 

مّسا ضاىخه يخالف إلجساع الصائفة السحقة فمع أقرج بو بياف اعتقاد كال عسل, كإنسا أكردتو ليعمع 

                                                           

شخكحة تقجـ أديخ نػر الثقميغ لمذيخ الحػيدؼ, ذلظ كىي مشيج تفإلى  لػجػد دراسة سبقتو؛ أكجدنا القػؿ ؼي( (ٔ
 ,جامعة الكػفة -مجمذ كمية الفقوإلى  اءستاذ الجكتػر دمحم كاضع البكّ الكعبي بإشخاؼ األ بيا كخيع مجيج ياسيغ

 ـ.ٖٕٔٓ
ركضات الجشات في ك , ٛٗٔ -ٚٗٔ: ٖرياض العمساء كحياض الفزبلء ك , ٗ٘ٔ: ٕيشطخ: أمل اآلمل ( (ٕ

: ٘شبقات أعبلـ الذيعة ك , ٜٛ: ٕريحانة األدب ك ,ٖٖٔ: ٕشى كاأللقاب الكُ ك , ٖٕٔ: ٗأحػاؿ العمساء كالدادات 
 .ٔٓ٘: ٘ عمييع( )صمػات هللاُكتب عغ الخسػؿ كأىل البيت معجع ماك , ٖٖٔ

 .ٙ٘: ٔٔمعجع رجاؿ الحجيث ك , ٗ٘ٔ: ٕشطخ: أمل اآلمل ي( (ٖ
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ي لع أخِل نّ أمغ التػجيو ما يخخجو مغ ذلظ مع  الشاضخ السّصمع كيف ُنقل كعّسغ ُنقل, ليصمب لو
 .(ٔ)"بجاءكيكػف عميو السعّػؿ في الكذف كاإلمػضعًا مغ تمظ السػاضع عغ نقل ما يزاده, 

ىكحا تتزح مشاىل تفديخ نػر الثقميغ الدخدية كالتي استسّج مشيا الشثخ الحكائي الحؼ 
السفدخيغ الحيغ نقل عشيع مغ أعبلـ عمع التفديخ الحيغ ُيذار إلييع بالبشاف  أكرده في تفديخه فكلّ 

في تفديخىع لكتاب هللا الحؼ أعجد العخب العخباء عمى أْف يأتػا بآية مثمو, فبل غخك أْف نجج في 
السحجثيغ كاإلخبارييغ كالخكاة كالسفدخيغ,  سأثػر السشقػؿ عغ كبارىحا التفديخ تجّميًا كخبلصة لم

بيغ العمساء الحيغ أثشػا عمى تفديخ نػر الثقميغ العبلمة الصباشبائي إذ كتب في مقجمة  كمغ
إّف كتاب تفديخ نػر الثقميغ مغ الكتب السعتبخة كالؿّيسة, كالحؼ اعتسج ؼيو "تفديخ نػر الثقميغ 

, ككاف العبلمة الصباشبائي في شميعة (ٕ)"في تفديخ القخآف فقط السؤلف عمى أخبار األئسة
 لحيغ جعمػا نػر الثقميغ أحج مرادر تفاسيخىع.ا

 

 

 الصباشبائي  وتفديخه السيداف -ٗ

 (ٖ)مبلمح مغ شخريتوإسسو و 

إلى  مي القاضي, يشتيي ندبوىػ الديج دمحم حديغ بغ الديج دمحم حديغ بغ الديج ع
شتيخ ا, ك (ٗ)السثشى بغ اإلماـ الحدغ بغ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب الحدغ

يع السعخكؼ بصباشبا, كأتقغ الصباشبائي مقجمات العمـػ بالصباشبائي ال تراؿ ندبو بالديج إبخـا
 .(٘)قٕٓٗٔع سشة كتػفي في مجيشة قُ  ,كالشحػ كالرخؼ كالفقو كالسشصق كالفمدفة كاأُلصػؿ

                                                           

 .ٙٔ -٘ٔ: ٔنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٓٔ: ٔ فدون( (ٕ
ذلظ مشيا : الصباشبائي كمشيجو في تفديخ السيداف, عمي إلى  ة سبقتشاػد دراسات عجّ لػجأكجدنا القػؿ ؼيو؛  ((ٖ

رسالة ماجدتيخ قجميا رياض خمف خدؼ يإشخاؼ الجكتػر حسدة األكسي, البحث الببلغي في تفديخ السيداف 
الكخيع السيداف في ندجاـ الشري في القخآف ـ, االٕٙٓٓ ,جامعة القادسية ,لتخبيةمجمذ كمية اإلى  فاضل يػسف
ستاذ السداعج الجكتػر جابخ محيدغ قجميا رحيع مجيج راضي بإشخاؼ األ نسػذجًا رسالة ماجدتيخأتفديخ القخآف 

 ـٕٗٔٓ ,مجمذ كمية اآلداب, جامعة ذؼ قارإلى  بيالخكا
 .ٕ٘ٛيشطخ معجع رجاؿ الفكخ كاألدب في الشجف ( (ٗ
 .٘ٛٔيشطخ السشتخب في رجاؿ الفكخ كاألدب ( (٘
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 السيداف في تفديخ القخآف

 

ًا كأديبًا ناصعًا لو مغ العمػـ ككاف فيمدػفًا بارع كثيخٍ الصباشبائي عالسًا متزّمعًا في كاف 
بالمغة الفارسية كمؤلفات في المغة العخبية, ككاف تفديخه )السيداف  دست بخصانتياتّ اة مؤلفات عجّ 

في تفديخ القخآف( مغ أعطع آثاره كأركع أعسالو كأرصشيا, نيل ؼيو مغ كتب الحجيث كالتفديخ 
عمى قجيع  اً معتسج ةكالفقو كحتى العمػـ البحتكالديخ كالتأريخ كالمغة كاألصػؿ كالعقائج كالفمدفة 

 .(ٔ)الكتب كحجيثيا

 

كأئسة  خ لشا مسا ُنقل عغ الشبيكسشػرد ما تيدّ "قاؿ الصباشبائي في مقجمة السيداف 
في ضسغ أبحاث ركائية في ىحا الكتاب...كاحتخزنا فييا عغ أْف نزع إاّل نكتة  أىل بيتو

. كقج فياـجييية أك عسمية ال يختمف فييا االأدبية يحتاج إلييا فيع األسمػب العخبي أك مقجمة ب
السعارؼ الستعمقة باإلنداف في الجنيا كسعخفة تاريخ نػعو كمعخفة استفخاغ الكبلـ في...: ...َتَحّرل

نفدو كمعخفة أصػؿ اجتساعو كمعخفة الشبّػة كالخسالة كالػحي كاإللياـ كالكتاب كالجيغ كالذخيعة, 
يل البيانات كمغ ىحا الباب مقامات األنبياء السدتفادة مغ قرريع السحكية,...ثع كضعشا في ذ

كأئسة أىل  خ لشا إيخاده مغ الخكايات السشقػلة عغ الشبيقات مغ أبحاث ركائية نػرد ما تيدّ متفخّ 
ايات الػاردة عغ مفدخؼ ا الخك البيت)سبلـ هللا عمييع أجسعيغ( مغ شخؽ العامة كالخاصة, كأمّ 

سيّصمع ك  .مى مدمعع التشاقس ال حّجة فيياط ك مالتابعيغ فإنيا عمى ما فييا مغ الخالرحابة ك 
, أّف ىحه الصخيقة الحجيثة التي ُبشيت عمييا بيانات الباحث الستجبِّخ في الخكايات السشقػلة عشيع

, كىػ بيحا (ٕ)"ىحا الكتاب, أقجـ الصخؽ السأثػرة في التفديخ التي سمكيا معمسػه سبلـ هللا عمييع
 الدخدية في الكذف عغ معاني اآليات.يبّيغ مجػ العبلقة بيغ عمع التفديخ كالسخكيات الحكائية 

 

  

                                                           

 .ٜ٘ -ٕ٘يشطخ الصباشبائي كمشيجو في تفديخ القخآف ( (ٔ
 .ٖٔ -ٔٔ: ٔالسيداف ( (ٕ



 

 
 

 

 األوؿالفرل 

 ئفنػاع والػضاأل دراسة في ا

 

 خالخب: األوؿالسبحث 

 

 صصبلحفي المغة واال الخبخ مفيـػ:  تػشئة              

 نػاع الخبخأ: أوالا               

 اا: وضائف الخبخنيثا              

 

 الحكاية:  السبحث الثاني

 

 صصبلحفي المغة واال الحكاية مفيـػ: تػشئة              

 نػاع الحكايةأ: أوالا               

 اا: وضائف الحكايةانيث              
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 السبحث األوؿ

 الخبخ

 صصبلحفي المغة واال الخبخ مفيـػ:  تػشئة

خ العالع باألمخ, كالخبخ ي, كالخبوتكمعخفتو عمى حؿيق بالذيء  كالعمع الشبأ في المغة الخبخ
ُث بو قػاًل أك كتابة, قاؿ ما يُ  اتعالىشقل كُيحجا َْ تَاَر ر 

َ
ُث أ هِش  ُُتَّسِ ٌَ  ٔ أؼ تدلدؿ كتخبخ  (ٗالدلدلة )يَ

,كعميو فالخبخ يرّػر (ٔ)خ, كيحتسل الخبخ الرجؽ كالكحب لحاتوالسؤرّ  اإلخبارؼ بسا ُعِسَل عمييا, ك 
 كيشقميا. حجاثاأل

التي  األخبارب اً التخاث العخبي ثخا  صصبلح فإنشا نججما شالعشا مفيػـ الخبخ في اال إذاك 
 العخبية قتزتيا شبيعة الحياةاكثيخٍة  ألغخاضٍ يا العخب كلارتبصت بسػضػعات مختمفة تجاشالسا 
, (ٖ)"القز العخبي القجيع أشكاؿي مغ شكل أساس"ك ,(ٕ)مرادر السعخفة مغالخبخ ف ,كالثقافة

ِو شخيقعغ رصجكا , ك احياتيع كأنساشي" بو ركانب الذعخ ألنيع صػّ جاإلى  كاف لو حزػر ساشعك 
 ...لّ اه جُ إيّ تػضيفيع  بخعَ  كالػججاف, كعكدػامة مختمف الػقائع, كما َخّمفتو مغ آثار في السخيّ 

ريخ أبلتيع لمعرخ كالتمختمف تسثّ  وجت لشا مغ خبللصخاعاتيع الجاخمية, كالخارجية, كسا تجدّ 
القّسة في القخف كبمغ الخبخ بػصفِو فشًا نثخيًا , (ٗ)"ع الحات كاآلخخكصػر تفاعبلتيع م ف كالكػ 

كالتخاجع  األخباركتب  نججه فيك  ,(٘)نحاؾ بشرػصِو األدبيةآلثالث اليجخؼ إذ حفمت كتب األدب ا
الحفاظ عمى كبلـ رسػؿ  ًا, بجافعديشيّ  َبَخزَ  وألن يختبط بالحجيث الشبػؼ, ريخيةأكبعس الكتب الت

 تتحجث األخبارفي شكل الخبخ الفشي, ف األثخ , مسا تخؾ(ٙ)كحفطو مغ الػضع كالتغييخهللا
 عغ شخيق خت عشياأحاديثيع في مشاسبات معيشة, ثع حفطتيا الحاكخة كعبّ ت عغ شخريات, كنقم

ة في الشقل كالتجكيغ, كىحا مذتخؾ بيغ الحجيث الشبػؼ شتخشػا ؼيو الجقّ ا( الحؼ اإلخبارؼ ث)الُسَحجِّ 

                                                           

 .ٖٔ-ٕٔ: ٗ (خبخ)لداف العخب مادة ك , ٖٖٛ: ٔالعيغ باب الخاء يشطخ: (ٔ)
 .ٖ٘لشطع السعخفة في الثقافة العخبية  نقجية بشية العقل العخبي دراسة تحميميةيشطخ  (ٕ)
 .ٕٖٗلخبخ في األدب العخبي دراسة في الدخدية العخبية ا (ٖ)
 .ٔٚالدخد العخبي مفاـيع كتجميات:  (ٗ)
القاضي, بحث الخسدية, مخكد دمحم الجاسخ الثقافي, الدعػدية, أ.د دمحم ؟ يشطخ: الخبخ: ىل ىػ أدب شعبي (٘)

 .ٖٔٔ الفغ القرري في الشثخ العخبي حتى مصمع القخف الخامذ اليجخؼ ك  , ٕٗص -ـٕٓٔٓ-ٖالعجد
 .ٓٗ الدخدية العخبية بحث في البشية الدخدية لمسػركث الحكائي العخبي يشطخ (ٙ)
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التحقيق كالبخىشة عمى صجؽ صجكر الحجيث عغ كالخبخ, فالدشج في الحجيث الشبػؼ كضيفتو 
اقعًا ف الخبخ مسكغ الػقػع ك أكسيمة لمسذاكمة كإيياـ الستمقي  فالدشج في الخبخ اأمّ  ؛رسػؿ هللا

 األخبارعس بألف  ؛حاديثف كاف مجاره عمى األإكمسكغ القػؿ ؛ حجاثإف كاف مجاره عمى األ
 .(ٔ)ستشباط الحكسة كالسػعطة مغ كرائوِ احػارؼ معيغ ال غيخ كعمى الستمقي تقػـ عمى مذيج 

اية في نفذ , كالحكيسكغ أف يدتػعب كلػ ندبيًا معاني مغ القرة"إف الخبخ لفٌع جامع 
 .(ٕ)"أك قرري عسل حكائي التي يقػـ عمييا كلّ  اآلف, إذ إف الخبخ ىػ الشػاة السخكدية

مغ كحجات لغػية " رري عمى أنو قصعة نثخية تتكػف الق الخبخإلى  نطخ الديج قصبلقج 
السكاني كتتابعو الدماني الخاص,  دهِ تفريمي لو شخرياتو الفاعمة كحيّ  ة عمى حجثٍ متخابصة دالّ 

خبلؿ نطاـ ل عغ شخيق التأثيخ مغ بّث ؾيسٍة ما ليا أىسيتيا بالشدبة لمسدتقبِ إلى  ومُ كيدعى مخسِ 
اؿ ترغة كاقعية, كعسمية االبالسخسل كُيزفي عمى الحجث ص عمى تراؿ يدتجعي صػتًا سابقاً ا

 .(ٖ)"تحاكي الحجيث الذفػؼ السباشخ

الحكاية تخاكع لسجسػعة مغ "أصغخ بشية حكائية, كأف الخبخ سعيج يقصيغ رأػ الجكتػر ك 
 ,(ٗ)"كالدخد تخاكع لسجسػعة مغ القرز كالقرة تخاكع لسجسػعة مغ الحكايات السترمة, األخبار

في القرة  ىتساـالحجث يترل بالخبخ كالحكاية في حيغ يشرب اال رأػ أفك  ,(ٗ)"القرز
 .(٘)كالديخة عمى الذخرية

اّل سسات حاضخة ىي إ ما ةبيّ اأف معالع الخبخ البشائية كالخصكرأػ الجكتػر دمحم القاضي 
ل د الشز الخبخؼ, فيػ يذكىع ما يسيّ أ سشاد ىػ اإلكتداعج في رصج مبلمحو, ك  األخبار في أكثخ

شيئًا مغ  ود الخبخ كُتزفي عميسيّ خخػ تُ مبلمح أُ  جانبإلى  ,ال يتجدأ مغ استخاتيجيتوجدءًا 
لبداشة  ساليبقتراد في األاالإلى  وعك ند كالخصاب, كمشيا  الخرػصية عمى مدتػػ البشية

مغ  بياالخص مدارهمخا  في حيغ التخكيب,إلى  مغ البداشة سخّ فػؼ مداره البشيَ ا أمّ بشيتو, 
يب تغمإلى  شدعيلحلظ الفّح كالقػؿ الصخيف لتقاط الحجث ا الخبخ مجارك  ,التػسيعإلى  قتراداال

                                                           

 .ٓٚٔ معجع الدخديات يشطخ (ٔ)
القرة كالحكاية في الذعخ العخبي في صجر  كيشطخ ,ٕٖ الدخد العخبي الثػابت كالستغيخاتالخبخ في  (ٕ)

 .ٖٛ مػؼ اإلسبلـ كالعرخ األ
 .ٕٕسمػبية أبشاء الدخد كالخبخ في إبجاع السحدغ التشػخي دراسة لغػية  (ٖ)
 .ٜ٘ٔالكبلـ كالخبخ مقجمة لمدخد العخبي  (ٗ)
 .ٓٛٔ -ٖٚٔكتجميات الدخد العخبي مفاـيع ك يشطخ: نفدو,  (٘)
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يغمب الخؤية  ضاىخ مخبخالبشية, كلعمى مدتػػ  حجاثتختيب األ خاعييفخادؼ ك السذيج كالقز اإل
 .(ٔ)مغ الخمف كباشغ يغمب الخؤية السراحبة

فؿيًا فقط, في حيغ تشسػ أُ اع الدخدية األخخػ السخكبة يشسػ الخبخ عمى عكذ األنػ " فإ
نتقاؿ الدخيع بيغ الػضائف التي تسثل بداشة الخبخ في ىحا االأفؿيًا كعسػديًا, كتاألنػاع األخخػ 

ة ال تتجاكز أحيانًا الدصخيغ أك الثبلثة, كىحا يجعل بياتخبط البجاية بالشياية, في مداحة خص
بؤرة الفعل الدخدؼ برفٍة عامٍة, كبداشة الحجث ككحجتو  وكسا يجعم الحجث في الخبخ بديصًا,

كبالتالي ؼبداشة  ال تتجاكز ىي األخخػ ىحه البداشةتشعكذ عمى البشية الدمشية كالفزائية التي 
 ىيبداشة الخبخ ك  ,(ٕ)"التي تجعع ىحه البداشة كتؤكجىا الشػع تشعكذ عمى الثػابت الحكائية

إذ ُيختدؿ الشّز فتربح مكػنات الدخد التي قج تحزخ فييا أك تغيب  الدخدؼ ويجاز في خصاباإل
مداحة كاسعة في  متجاد كإشغاؿجث باالحمختدلة ال تدسح لمدمغ كالسكاف كالذخريات كال

 .(ٖ)الػصف كالترػيخ

اع الدخدية األخخػ, عمييا األنػ  بشىأبدط كحجة حكائية تُ  خالخب ليذكّ  بشاًء عمى ما تقجـ
سشاد, كاالستيبلؿ, كالفرل كالػصل, كالخاتسة, كيتسيد بتخكيده عمى الحجث, مغ اإلكيتذكل 

سكاف, كيغمب متجاده في الدماف كالاعّجة في آف كاحج, كيتسيد بعجـ  اتعػ مػض كؿاكقجرتو عمى تش
سمػب الدخدؼ التسثيمي مع قّمة الذخريات, فخادؼ, فيػ يعتسج عمى األؼيو السذيج كالقز اإل

التي يشقميا  حجاثكىػ نػع أدبي قائع عمى األ بالػحجة العزػية, كالقجرة عمى التحخؾكيتسيد 
 معو برػرة الرػرة الكبلمية شفاىًا أك كتابة إلشخاؾ الستمقيإلى  الدارد مغ الرػرة السجخدة

اخل ة مغ ديالخبخ كاقع أحجاثغخائبية, كفي الغالب تكػف  شبيعية أك ىدلية, أك فكاـية, أك
مؿية, تثؿيؽية تشػيخية كخُ  ريخية أك تخاثية أك ديشية, تحسل رسالةً اكمدتػحاًة مشو, أك تالسجتسع 

الشطخ  كيتدع الخبخ بالديخكرة الجائسة ألنو ُيعاد كُيكخر مغ باب أخح البلحق مغ الدابق, بغّس 
كشخيقة , الداردختبلؼ اإلى  يقة الشقل, التي تخجععغ بعس التبايشات في ماـية السشقػؿ, كشخ 

قجيسًا, كبتصػر عبلـ خ يحسل كجيًا مغ كجػه اإلة تختيب زمغ الدخد كلغتو, فالخبككيؽيّ , الدخد
 نػاعيا.أختبلؼ اًا بالقرة كانتياًء بالخكاية مع ىا بجءكثخ أل ساسيةً أ صبح لبشةً أدبية جشاس األاأل

 

                                                           

 .ٚٓٗ -ٙٓٗدب العخبي الخبخ في األيشطخ  (ٔ)
 .ٜٕٛات الخبخ في الدخد العخبي الثػابت كالستغيخ  (ٕ)
 .ٔٔالببلغة كالدخد ججؿ الترػيخ كالحجاج في أخبار الجاحع  يشطخ (ٖ)
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 نػاع الخبخ: أأوالا 

 الخبخ الػاقعي -ٔ

أخبار كىكحا التي تػازؼ التجخبة اليػمية الػاقعية,  األخبارمجسػعة  موالخبخ الػاقعي تسثّ 
تيا كمذخكعيتيا مغ الػاقع مخجعيّ , فيي تكتدب (ٔ)يامِ إدراكيا كتسث   يع فييتداكػ الشاس كمّ 

جكد العقل كالػاقع, , كىي مألػفة بالشدبة لئلدراؾ كح(ٕ)الدخدية لمبشاء الدخدؼ كالسكػنات
الجاللة عغ شخيق كذف عشيا يىي التي يات اإلسشادية, كالسحجدات الدمانية كالسكانية كالسػجّ 

لمػاقع, فخبط الخاكؼ لدمغ الحكي كالدمغ الػاقعي يجؿ عمى كاقعية  األخبارعمى مصابقة ىحه 
تجعل مشيا أخبارًا  األخبارة الخاكؼ كالذخكط البلزمة لخكاية الخبخ, كسا أف الترخيح بذخريّ 

الخبخ  يغ:الػاقعية قدس األخبار, كيشجرج ضسغ (ٖ)الرجؽ يجعميا تتدع بالػاقعيةك صادقة, 
 .ريخي كالخبخ التفديخؼ أالت

 ريخيأالخبخ الت -أ

تأكيجه عمى نقل الػقائع خرائرو  ىعّ نقل الػقائع كمغ أ إلى  ىػ الخبخ الحؼ ييجؼ
لقرج مشو تػصيل , كا(ٗ)دكف إجخاء أؼ انحخافات تخمخل بشية متشو مغ متتابعاً  ة نقبلً اإلخباري

شياء كالتفكيخ رؾ أشياًء ججيجًة, كإخباره عغ األيج الستمقي حتى إعساؿ فكخ عغ شخيقالسعخفة 
عج مغ يُ  األخباركىحا الشػع مغ , (٘), كاالذكياءنبياءفييا, كالتعخؼ عمييا, كسا نججه في قرز األ

 .بحكع نقمو لمػقائع التأريخية, (ٙ)ريخيأالحقميغ األدبي كالتإلى  يشتسيالفشػف الشثخية السددكجة ك 

ًا كافعااًل في أحجاثريخية تدخد أالػاردة في التفديخيغ ىي أخبار ت األخبار كثخأإف 
 كضاع التي كاف عمييا الساضػف في حياتيع.ؿ كاألاالساضي كترف األحػ 

عمي بغ دمحم عغ أحسج بغ أبي عبج هللا عغ أبيو عغ الشزخ بغ "عغ  الحػيدؼ  نقل
فجاء سائل فقاـ إلى  : كشت عشج أبي عبج هللابغ بكخ عغ عجبلف قاؿ عغ مػسى سػيج

                                                           

 .ٜٜٔ يشطخ الكبلـ كالخبخ (ٔ)
 .ٜ٘ٔ الخبخ في الدخد العخبي الثػابت كالستغيخات يشطخ (ٕ)
 .ٖ٘ٔ لف ليمة كليمةأنػاع الدخدية في يشطخ خدانة شيخزاد األ (ٖ)
 .ٛٓٔ يشطخ الستخيل الدخدؼ مقاربات نقجية في التشاص كالخؤػ الجاللية (ٗ)
 ٕٔٓخ الكبلـ كالخب يشطخ (٘)

  . ٛطخ اليػية كالحاكخة الجسعية إعادة إنتاج األدب العخبي قبل اإلسبلـ أياـ العخب إنسػذجًا شي( (ٙ
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آخخ فدألو  فسؤل يجه فشاولو، ثع جاء آخخ فدألو فقاـ فأخح بيجه فشاولو، ثع جاء مكتل ؼيو تسخ
كاف ال  ثع جاء آخخ فقاؿ: هللا رازقشا وإياؾ. ثع قاؿ: إف رسػؿ هللا ،فأخح بيجه فشاولو فقاـ

نصمق إليو فاسألو ا :تليا فقال بشاا اأعصاه، فأرسمت إليو امخأة  االّ  مغ الجنيا شيئاا يدألو أحج 
ندخة  يفخمى بو إليو، وف خح قسيروأف :، فقل اعصشي قسيرظ قاؿيءقاؿ: ليذ عشجنا ش فْ إف

ئُىًَث إََِل  ُخُِلَِم َوَل  َوَل بو هللا تبارؾ وتعالى عمى القرج فقاؿ:أخخى فأعصاه، فأدّ  غ  ٌَ ََت َػو  يََسَك 
ا ُكَ  َٓ ِع ٱحَب ُعػ  ا ََّم ُعٔرً  ى بَع   ٌ ُػَس َمئُ   (ٔ)("ٜٕ) اإلسخاء اَذخَل 

مزى, كال يػجج ؼيو ما  في زمغٍ  حجث ريخيًا كاقعيًا,أحجثًا تنقل نمحع في ىحا الخبخ أنو 
معخكؼ كىػ شاىج عياف,  كٍ اكسا دلّت عمى ذلظ تخكيبتو, فالدشج يخجع لخ  ؛ستغخاب الستمقيايثيخ 

مغ عادات  مداعجة السحتاجالعصاء ك ِو كشخرياتِو, فثِ حجَ  عغ شخيقكمتغ الخبخ كاقعي تاريخي 
كىي شخرية مخجعية ليا مكانة ديشية  العخب الخاسخة, كالذخرية ىي اإلماـ جعفخ الرادؽ

 ستعاف بو السفدخاريخي اعمى الستمقي, كىحا الخبخ الت ى يخفريخي الأكعمسية, كذات كجػد ت
 عشو, لمجاللة عمى القرج في العصاء كالتػسط ؼيو حتى ال يرل إلى اإلسخاؼ الحؼ نيى هللا

كفقًا لمشدق التتابعي كما يسّيد  صّػر ما رآه كما حجث أمامو حع في ىحا الخبخ أّف الخاكؼ شاىجٌ نم
ستيبلؿ في الشّز فاال إْذ بجأىا مغ مجيء الدائل إلى اإلماـ ستيبلؿسخده ىشا شبيعة اال

 الدخدؼ القريخ ذك أىسية عطيسة ُتثيخ في الستمّقي ىاجذ التػغل في الشّز مغ المحطة اأُلكلى
, فسع مجيء الدائل يتذػؽ (ٕ)ُتحيل إلى محتػػ الشز الدخدؼلمستمّقي كىػ حافد مذّػؽ كعتبة 

يدتخسل  , ثعّ أك نيخ أك غيخه كشبيعة كّل مشيا ستؿبالو مغ عصاء أك ردّ الستمّقي لسعخفة ما يتّع بو ا
ترػيخ فؽيو ( فقاـ إلى مكتل ؼيو تسخ فسؤل يجه فشاكلو), لسا حجث أمامو الدارد في سخده مفّربلً 

الدخدؼ عًا أسمػب التػاتخ , مّتبر ما ذكخه كفقًا لسجيء سائل آخخ, ثّع يكخّ تفريمي لسا رآه كاقعاً 
)هللا , حّتى كصل إلى الحجث السفارؽ في الشّز الدخدؼ كىػ قػؿ اإلماـ آلخخ سائل (ٖ)السفخد

اكؼ الخ السدار الدخدؼ بالتحّػؿ ف كىشا نقصة تحّػؿ في الشّز الخبخؼ إذ يبجأ رازقشا كأّياؾ(
( اإلماـ الرادؽشخرّية الخبخ الخئيدة الفاعمة ) )مخكؼ لو( حيث تبجأ )عجبلف( يتحّػؿ إلى

عصاء  بو ؼيرّػرو ما قاـ ل أحجاثُ ساثِ تُ  عغ رسػؿ هللا إذ يبجأ بدخد خبخٍ  لى راكٍ بالتحّػؿ إ
ه هللا تعالى بالقرج بشدكؿ اآلية التاسعة , كعميو أكصاالحؼ أّدػ بو إلى ـبة قسيرو الخسػؿ

لعجبلف( سبب فعمو مع الدائل كالعذخيغ مغ سػرة اإلسخاء ليعّمل اإلماـ عغ شخيق ىحا الخبخ )
كأىع ما يسّيد ىحا الخبخ كاقعيتو  ,تخاذ حجٍّ كسط بيشيساكىػ عجـ اإلفخاط في العصاء كاخيخ األ

                                                           

 . ٚٚٔ: ٗ( نػر الثقميغ ٔ)
 .ُٛٛيشطخ: البخاعة البيانية كاإلتقانات الدخدّية  (ٕ)
 .ٖٓٔ, يشطخ خصاب الحكاية ةكثخ مغ مخ أ ةكثخ مغ مخ أالخاكؼ ما حجث  ديدخ  كؼيو ((ٖ



 األنػاع والػضائف                                                          الخبخ دراسة في

43 
 

أسبابيا  لبحث عغ الحؿيقة كإيجادىا عغ شخيقفيي ىشا شخيقة في التعبيخ كالترػيخ قامت عمى ا
يخ , كالتخّمي عغ التفكب السفيػـ الحجيث لمسشصق كالعالعالسادية السمسػسة كالتجخيبية السشصؿية حد

 .(ٔ)السيتافيديقي أك الخخافي

دمحم بغ يحيى عغ أحسج بغ دمحم عغ " عغ الحػيدؼ ي نقميا التاريخية الت األخباركمغ 
 نرخؼ رسػؿ هللاايقػؿ:  بغ وىب قاؿ: سسعت أبا عبجهللا عمي بغ الحكع عغ معاوية

يدألغ عغ قتبلىغ ة قج كاف ُأِصيب فييا ناس كثيخ مغ السدمسيغ  فاستقبمو الشداء مغ سخيّ 
: ، قاؿأبي قالت: ؟وما ىػ مشظؿت: يا رسػؿ هللا ما فعل فبلف؟ قامخأة فقالافجنت مشو 

ستذيجافقج  حسجي هللا واستخجعيا، :وما فعل فبلف؟ يا رسػؿ هللا  ففعمت ذلظ وقالت
، ففعمت ذلظ ستذيجاحسجي هللا واستخجعي فقج افقالت: أخي فقاؿ: ؟ظمشىػ  اومفقاؿ:

سجي هللا حاقالت: زوجي، فقاؿ: ؟وما ىػ مشظؿ:يا رسػؿ هللا وما فعل فبلف؟ فقا وقالت:
ف السخأة تجج أما كشت أضغ  :فقاؿ رسػؿ هللا يويما و : فقالت ،ستذيجاواستخجعي فقج 

 .(ٕ)"رأيت ىحه السخأةبدوجيا ىحا كّمو حتى 

كمتغ , إلماـ جعفخ الرادؽإلى اي كالحجُث ؼيو كاقعي, سشجه يخجع ريخأفالخبخ ىشا ت
, كىي سؤاؿ ذكؼ ياأثشائنتياء الحخب أك في اما تكػف بعج  لشا حالة كانت عادةً ر ىحا الخبخ صػّ 

كـخ ذخرية في ىحا الخبخ ىي الخسػؿ األخه, كالخب, كما أببله في الحخب كما ول عشالسقاتِ 
عمى الحؼ ال السخجع األا أثخىا كصجاىا, بل ىي عطيسة, ليكديشية ريخية أ, شخرية تدمحم

مػاتي ليغ رجاُؿ, في صفػؼ الجير, كىشا أتى اء الالشد ل حاؿ كلّ كالسخأة تسثِّ  ,يخفى عمى أحج
َ  تعالىتفديخه لقػلو أثشاء ليجؿ عمى مكانة الدكج بالشدبة لمسخأة في  السفدخ بيحه الخكاية َوٌِ

ًۚ إَِن ِف  ۦٓ َءاَي خِِّ  ًَث ََٔدة  َورَح  ٌَ َُسً  ا وََجَػَو ةَيِ  َٓ ْ إََِل  ٔٓا ُهُِ ا ىِّتَع  َن ج  ز 
َ
ً  أ ُُفِعُس

َ
َ  أ ِ ٌّ ن  َريََق ىَُسً 

َ
َذ لَِم أ

م  َحخََفَهُصونَ   ٔ ج عشج رسػؿ يادة زكجيا تأكّ فعل السخأة تجاه خبخ ش ةِ دّ (, كبخ ٕٔ)الخـكٓأَلَي ج  ىَِّل
ا الخبخ بخبخ عمييا, ثع عّزج السفدخ ىح ما يسكغ أف تجج السخأة بدكجيا, كما لو مغ أثخٍ  هللا

. كىحا أمُخ كاقعي, (ٗ)"(ٖ)((ما يعجؿ الدوج عشج السخأة شيء)):رسػؿ هللا"خخ مذابو قاؿ ؼيو آ
 ة كالخحسة بيغ الدكجيغًا أنو جاء ليرف حالة السػدّ ريخ, كما جعمو أكثخ تذػيقأراسخ عبخ الت

 .قو بحجيث شخيففرجّ  نتباه سيج البذخيةاكيف تكػف عغ شخيق حجٍث لفت 
                                                           

 . د. عبج الخحيع  الكخدؼ. ٙ٘ٔالبشية الدخدّية لمقرة القريخة  ُيشطخ (ٔ)
 .ٖٚٛ:  ٘ نػر الثقميغ (ٕ)

 .ٖٙٓ: ٘لشكاح/ باب حب السخأة لدكجيا كتاب ا الكافي/فخكع  ((ٖ
 ... .ٜٔٔ: ٘, ٗٚٔ: ٗ, ٕ٘ٛ: ٖ, ٕٚ: ٕ ,ٔ:ٕٛٔ :نػر الثقميغ لمسديج مغ األخبار التاريخية يشطخ (ٗ)
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ية في تفديخه آليات القخاف الكخيع كمشيا ىحا التأريخ األخباركزخخ ميداف الصباشبائي ب
و أبيعغ  ج ابغ سعج وابغ الزخيذ في فزائمو وابغ مخدويِو عغ عسخ بغ شعيبخخ أ"الخبخ

ت قػـٍ يتخاجعػف في القخآف وىػ مغزب فقاؿ: بيحا ضمّ  خخج عمى ه: أف رسػؿ هللاعغ ججّ 
الكتاب بعزو ببعس. قاؿ: وإف القخآف لع يشدؿ  ِب خْ نبيائيع، وض  أمع قبمكع باختبلفيع عمى األ

بو، وما تذابو عميكع  ػامسيرجؽ بعزو بعزاا، فسا عخفتع فاع ب بعزو بعزاا، ولكغ ندؿليكحّ 
, كالحجث ة ىي الشبي دمحمشخريتو الخئيدضاىخ الدشج ك ريخي أ, فيحا الخبخ الت(ٔ)"فآمشػا بو

 الشاس افجع , كىحا أمخ شغل رسػؿ هللا(ٕ)"الستسجاد في تفديخ القخآف بغيخها"ؼيو يجكر حػؿ
فَََل َحخََسةَُصوَن تعالىخ في آيات القخاف قاؿ لتجب  اإلى 

َ
ِ  ى ُلص َءاَنًۚ ٱأ َ  ِغِِس َدۡي  ٔ  ََكَن ٌِ َ ََٔجُسواْ ذًِِّ  ّلَلِ ٱَول َ ل

اٱ خَِل ف  ا ر  خ ية يسكغ أف يشاليا الباحث بالتجبّ إف السعارؼ القخآن" (, قاؿ الصباشبائي:ٕٛء)الشداَنرِۡي 
يا لسعاني الشّز أحجاثب األخبارريخي عمى ضخكرة مصابقة أبيحا الخبخ الت ستجؿّ كا, (ٖ)"كالبحث
عبخ األزماف  تَ ًا مخّ أحجاثر رػِّ متأتية مغ الػاقع كتريخية أالت األخبارألف  ؛ة الشبػيةشّ كالدُ القخآني 

 نيا السؤلفػف.كدكّ  األخبارالساضية كنقميا أصحاب 

بغ سعيج: اخخج أحسج وابغ مخدويو عغ أ"الصباشبائي ريخية التي نقميا أالت األخباركمغ 
: اأتجروف ما ىحا؟ قالػ  :جشبو وآخخ بعجه. قاؿإلى  غخس عػداا بيغ يجيو وآخخؿ هللاأف رسػ

شى األمل ؼيختمجو األجل عات  ي  وىحا أممو ف   وىحا أجمو ندافاإل و أعمع، قاؿ: فإف ىحا  ورسػلُ هللا
 .(ٗ)"دوف ذلظ

ككػف , ندافاإلمل لجػ و يجكر حػؿ شػؿ األكحجثُ  عطعػؿ األالخسُة الخبخ ذخريف
 نغمق الخبخ عمييا فسكانوية مفخدة اإندانتجخبة  لأ السجاؿ لشقحجٍث كاحج فقج ـيّ  ىحا الخبخ ذا

اجئو األجل, كفي ل باألعػاد كيف يكػف السخء, ككيف يفمثّ  الخسػؿ, ف(٘)كزمانو قريخ دمحج
 آخختو. ندافاإلباع األمل, فصػؿ األمل ُيشدي تّ إبعجـ  ةالخبخ كحجثو ِعط

الخبخ الػاحج يػرد  , إذريخيةأالت األخبارمغ  اً كثيخ  في تفديخ السيداف نقل ف الصباشبائيإ
افق مع الشز القخآني كثخ مغ مرجر كيخجح مغ بيشيا الخبخ الحؼ يتػ أمغ ك بأكثخ مغ ركاية 

                                                           

 .ٖٚ: ٖ السيداف (ٔ)
 نفدو ((ٕ

 .ٗٚ: ٖ نفدو (ٖ)
 .ٗٛ: ٕٔنفدو  (ٗ)

 .ٓٔٔالخبخ في الدخد العخبي الثػابت كالستغيخات  يشطخ  ((٘
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كسساتيا, كتذكيميا الفشي  األخبارريخي, كىحا يجؿ عمى قجرتو عمى التسييد بيغ أنػاع أكالػاقع الت
 .(ٔ)كالسػضػعي

  الخبخ التفديخي  -ب

شاىج أك  يخادإشخح لفطة, أك إلى  الحاجةعخضت ما  إذا" كىػ الخبخ الحؼ يؤتى بو
 األخبارك (ٕ)"ذلظإلى  أك قريجة كضخكفيا كما ك مشاسبة قػؿ بيت شعخؼ أبخىاف أك دليل أك مثاؿ 

تخكد عمى ك  ف ىكحا أخبار)تشقل األقػاؿ(أل ؛حاديث كمشاسباتياسباب ندكؿ اآليات كاألأغ التي تبيّ 
 يا يشربّ القرج فيف يقػـ عمييا الخبخ التفديخؼ, ىي ماة اإلخباريكالسقػالت , القػؿ كمشاسبتو

يقع  ال دراكوإف إستجالؿ أك التعخؼ فع أك االعم  التَ إلى  مشرخفاً "و ىتساما عمى الستمقي كالحؼ يكػف 
 .(ٖ)"مو العسلمػضػعو فقط, اؼ عمى الذيء الحؼ يسثّ عمى العسل الفشي ككل, كإنسا يقع عمى 

يات كذلظ لبياف معاني سباب الشدكؿ كمشاسبة اآلأخ ىػ بياف إف مغ أىع ركائد التفدي
جاء في  ,كثيخة تفاسيخ ًا كافخًا فيحطّ  األخبارداللتو لحا نجج ليحا الشػع مغ يزاح إني ك آالشز القخ 
ا تعالىقػلو ل قميغالث تفديخ نػر َٓ حُّ

َ
ََ ٱَيَٰٓأ ًِ  ََّلِي ُلَٔن إََِلٓ 

َِلَآَء حُي  و 
َ
ً  أ ٔاْ َل َتخَِزُشواْ َغُسّوِي وََغُسوَُز ُِ ٌَ َءا

 ِ ِ ٱة ََٔدة ٍَ  يف حاشب بغ أبأ"بمتعة ككاف سبب ذلظ أبيفي حاشب بغ نيا ندلت أ (ٔ)السستحشةل 
ىع رسػؿ السجيشة وكاف عيالو بسكة وكانت قخير تخاؼ أف يغدو إلى  بمتعة قج أسمع وىاجخ

لػه عغ خبخ دمحم ىل يخيج يدأحاشب إلى  ف يكتبػاألػه وسأعياؿ حاشب، إلى  فراروا هللا
يخيج  ف رسػؿ هللاإعغ ذلظ، فكتب الييع حاشب  يدألػهحاشب إلى  فكتبػا اف يغدو مكة؟

يل عمى رسػؿ ئات فشدؿ جبخ ومخّ  تدسى صؽية، فػضعتو في قخونيا مخأةإإلى  ذلظ ودفع الكتاب
اـ في شمبيا، فمحقػىا والدبيخ بغ العػّ  ؿ هللا أميخ السؤمشيغؼبعث رسػ وأخبخه بحلظ، هللا
، ففتذػىا فمع يججوا معيا يءش ي: أيغ الكتاب؟ فقالت: ما معؿ ليا أميخ السؤمشيغفقا

شا رسػؿ : وهللا ما كحبميخ السؤمشيغأالدبيخ: ما نخى معيا شيئا، فقاؿ شيئا، فقاؿ 
 خفّ ثشاؤه، وهللا لتطيِ  ئيل عمى هللا جلّ ائيل، وال كحب جبخ اوال كحب رسػؿ هللا عمى جبخ هللا

خخجت الكتاب مغ أجو، فحتى أخخِ  يا عش: تشحيّ تفقال رسػؿ هللاإلى  رأسظِ  ردفّ الكتاب أو أل 
يا حاشب : هللااؿ رسػؿ قو  رسػؿ هللاإلى  وجاء بو ميخ السؤمشيغأقخونيا، فأخحه 

لو إف ال أأشيج  ينإلت، و خت وال بجّ  ما نافقت وال غيّ فقاؿ حاشب: وهللا يا رسػؿ هللا ما ىحا؟

                                                           

 ... ., ٓٛٔ: ٛٔ,  ٕٙٛ: ٕٔ, ٘ٗ: ٙ ,ٕٗ٘: ٕ ,ٕٕٖ: ٔ السيداف يشطخ (ٔ)
 .ٗ٘ كالبشيات  الدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف( ٕ)
 . ٙٙٔ-٘ٙٔ كالبشيات الدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف كيشطخ ,ٓٗ داللة الذكل( ٖ)
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لييع فأحببت إر دغ صشيع قخيبحُ  يّ كتبػا إل وعيالي ىميأنظ رسػؿ هللا حقا. ولكغ أ هللا و الّ إ
ا :مى رسػؿ هللاع ندؿ هللاأقخيذا بحدغ معاشيع ف ي جاز أف أ َٓ حُّ

َ
ََ ٱَيَٰٓأ ْ َل  ََّلِي ٔا ُِ ٌَ َءا

 ِ ًِ ة ُلَٔن إََِلٓ 
َِلَآَء حُي  و 

َ
ً  أ ْ َغُسّوِي وََغُسوَُز ِ ٱَتَخِزُشوا ََٔدة ٍَ ً  َوَلٓ و:قػلإلى  ل  ُس ٌُ ر َخا

َ
ً  أ ىََ حََِفَػُس

ٔ َم  ًۚ يَ  ً َل ُسُز و 
َ
ثِ ٱأ ٍَ ًۚ وَ  ى لَِي   ً َُس ِصُو ةَيِ  ئَُن ةَِصۡي   ّلَلُ ٱَحف  ٍَ ا َتػ  ٍَ ِ  .(ٔ)"(ٖ-ٔةلسستحش)ا ة

ح كيف تكػف السػاالة مغ السؤمشيغ لمكافخيغ أمخًا غيخ بيحا الخبخ ليػّض  الحػيدؼ ىشا جاء 
 ة, كشخرياتو الخسػؿ الكخيع دمحمآلية الكخيسلخ يفدتالخبخ في مقبػؿ عشج هللا كرسػلو ف

خفاء إو ىػ , كحجثُ يعم اإلماـخفت الكتاب كالدبيخ ك أة التي أ بمتعة, كالسخ  أبيكحاشب بغ 
عمى ىحه اآليات, ك  , كالكذف عشو, فجاء الخبخ ليفدخ سبب ندكؿعالسػاالة لمكافخيغ كمداعجتي

تأجج الحػار كالحؼ  عغ شخيقالفشية  ثارة أنو تػفخت ؼيو اإلأالتو شبيعة الخبخ ككاقعيّ  الخغع مغ
 هللا...(كحبشا رسػؿ  لمدبيخ)وهللا ما عمي اإلماـالتخاشب كذلظ في قػؿ  قشاع فياإل نتج عشو

مغ  الحجة بدياقيا بسدسعٍ بخبط  ىتساـفاال ,حتجاج كبخىاف ساعجىع عمى بمػغ القرجففي الحػار ا
في التفاعل, إذ  لغة الحػار ليا عسل , فصبيعةف كيجىاالصخؼ الثالث )السخأة( يدج كحبيا كيزع

ف ىي الحجاج كأ ضيفة األساسية لّمغةفكخة مفادىا أنشا نتكمع عامة بقرج التأثيخ كإف الػ " ختػفّ 
عمى  تخاذ قخار باإلقجاـ كاإلصخارنتج عشو اليذ ىحا كحدب بل  (ٕ)"ةالسعشى ذك شبيعة حجاجيّ 

 جانب تػضيف العقل بسا يتشاسب كالسػقف.إلى  الحرػؿ عمى الكتاب بالتيجيج كالػعيج

 عباس أف رجبلا ابغ  ػع السترل عغ عكخمة عغخفسشاد السباإل"ركؼ  امسّ  الحػيدؼ نقل ك 
ار وصعج جاء فجخل الج إذافقيخ ذي عياؿ، وكاف الخجل  لٍ لو نخمة فخعيا في دار رج كانت

، فيشدؿ الخجل مغ الشخمة ؼيأخحىا صبياف الفقيخسقصت التسخ  فخبسا الشخمة ليأخح مشيا التسخ
غ ؼيو، خل أصبعو حتى يأخح التسخة مدأحجىع أ يّ حتى يأخح التسخ مغ أيجييع، فإف وججىا في فِ 

ذىب، ا قاؿ لو الشبيوأخبخه بسا يمقى مغ صاحب الشخمة، ف رسػؿ هللاإلى  فذكى الخجل
دار فبلف ولظ تعصشي نخمتظ السائمة التي فخعيا في :صاحب الشخمة فقاؿ ولقي رسػؿ هللا

مشيا،  فقاؿ لو الخجل أف لي نخبلا كثيخاا وما ؼيو نخمة أعجب الّي ثسخةا  بيا نخمة في الجشة؟
 أتعصشي بسا : يا رسػؿ هللااؿ رجٌل كاف يدسع كبلـ رسػؿ هللاقاؿ: ثع ذىب الخجل فق

صاحب الشخمة  فحىب الخجل ولقي   نععخحتيا؟ قاؿ:أفي الجشة إف  ةا أعصيت الخجل نخم
لو: يعجبشي تسخىا  نخمةا في الجشة فقمتُ  بيا مشو فقاؿ لو: أشعخت أف دمحماا أعصاني افداومي

إاّل أف  أتخيج بيعيا، فقاؿ: السخةا مشيا؟ فقاؿ اآلخخ: تي نخبلا فسا ؼيو نخمة أعجب إلّي وإف ل
                                                           

 .ٖٖٛ-ٖٖٚ: ٖ الثقميغ نػر (ٔ)
 .ٚ٘ٗكلية خاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجااست  ((ٕ
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ربعػف نخمة، فقاؿ الخجل: جئت بعطيع تصمب بشخمتظ السائمة أقاؿ: ؾ؟ قاؿ: فسا ىشا يُأعص
ج إف كشت ربعيغ نخمة؟ فقاؿ لو: أشيِ أعصيظ أمة؟ ثع سكت عشو فقاؿ لو: إف أنا أربعيغ نخ

فقاؿ يا  الشبيإلى  بأربعيغ نخمة، ثع ذىب عاىع فأشيجىعفسّخ عمى الشاس فج  صادقاا. 
صاحب الجار فقاؿ إلى  فحىب رسػؿ هللا رسػؿ هللا أف الشخمة قج صارت في ممكي فيي لظ،

 .(ٔ)"دػرة(الٔميلال) َحغ َش   إذا ََل وِ ٱوَ تعالىفأندؿ هللا  ولعيالظ الشخمة لظلو

الغشي كالفقيخ, كالػسيط  يغكالخجمَ  شخريتو البارزة ىي الشبي دمحم, فالخبخ ىشا كاقعي
فعمو تجاه ىكحا يجب عمى سيج القػـ ما كاقعي يرف حاؿ معاممة الغشي لمفقيخ ك  بيشيع, كالحجث

نمحع ىحا  ,ندلت يعَ ىحه اآليات كؼِ السفدخ ىػ تفديخ  مغيخاد ىحا الخبخ إمػاقف كاليجؼ مغ 
خ اآليات ما لبث أف ألحقو بتفدي ثع عشجما نقل السفدخ الخبخ كذكخ أنو سبب في ندكؿ الدػرة

 إسع عغ عصاء قاؿ:":قاؿ إذ ,وشخريات الخبخ كختاـ الحجث ؼيفي تفريل القػؿ  عغ شخيق
َػى  وَ الجحجاح  أبػالخجل  خ 

َ
َ  أ ٌَ ا  ٌَ

َ
َۢ ََبَِو الجحجاح  أبػ( وىػ ٘يلم)الَتَق  ٱفَأ ٌَ ا  ٌَ

َ
َوأ

َج ٱوَ  خَغ  ٓ إَِل و( وىػ صاحب الشخمة وقػلٛل)الميظ  ا َٓ يَى  َق ٱَل يَص  ش 
َ وىػ صاحب ( ٘ٔ)الميلّل 

ا  الشخمة َٓ َِتُ ت َق ٱوََظًَُج
َ ٔ َف يَص َض  احالجحج أبػىػ (ٚٔل)الميّل  ل الجشة دخ إذا( ٕٔ)الميلَولََع

الجحجاح في  بيوعحوؽ أل عحوؽ  :وعحوقو دانية ؼيقػؿ بحلظ الحر يسخّ  قاؿ: فكاف الشبي
ي الدػرة مع بياف سبب يتزح أف الخبخ فّدخ اآليات ف الحػيدؼ بعج ىحا التفريل مغ  ,(ٕ)"الجّشة

الخجل البخيل تجاه  قفالحجث في الخبخ كمػ  عغ شخيقت خ ضيالمسحة الفشية حع الشدكؿ كنم
 ,مثيخة أحجاثيا ع الخجل, كمّ الجحجاح م أبػككيؽية تعامل  ,رسػؿ هللا كتجاه أشفاؿ جاره الفقيخ

أف  ػى ة ممحٍع آخخكثسّ لذخريات كأدكارىا, ا عغ شخيقخ اآليات نتباه الستمقي كتفدّ اتجحب 
اء إسسابغ عباس لع يحكخ ؼيو  عغدشجه ب عغ مجسع البياف الحػيدؼ كرده أالخبخ حيغ 
)رجل كانت لو نخمة, كرجل فالذخريات ىشا مجيػلة فقط شخرية الشبي دمحم الذخريات,

إبخاز ألىع سسة في الخبخ كىي تخكيده حا كفي ى( كرجل كاف يدسع كبلـ رسػؿ هللا فقيخ,
تفديخ ندكؿ  الحػيدؼ لحلظ كحتى يبيغ , (ٖ)فسخكد التػجيو ؼيو يتسحػر حػؿ الفعلعمى الحجث 

الخبخ بسا تختب  جحجاح( كأتعّ ال أبػ) ىحه الذخرية إسعالخبخ أتى ب أحجاثمع  بالتفريل ياتاآل
, كلكغ بدشج آخخ عغ الجحجاح( بيألدعاء رسػؿ هللا)مغ بياف مريخ البخيل ,ك وِ أحجاثعمى 

 ليذ بفعموِ  ىتساـا  ادكف غيخىمغ  في تدسية ىحه الذخريةك  ,الخبخ ةيعصاء, كىشا تحققت تفديخ 

                                                           

 .ٕٛٔ -ٕٚٔ :ٛ نػر الثقميغ ((ٔ
 .ٛٔٔ :ٛ نفدو (ٕ(

 .ٚٚٔيشطخ الدخد العخبي مفاـيع كتجميات  ((ٖ
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بالجشة كىشا التذػيق كاضح كمتحقق مغ شبيعة الخبخ بالػعج ـ خِ كأُ ذخرو الحؼ بإنسا حتى  كقػلو
 .(ٔ)كشخيقة سخده

 أبيأخخج ابغ جخيخ وابغ السشحر وابغ ":تفديخية التي نقميا الصباشبائيال األخبارغ كم
، مكة أسمسػا: كاف قـػ مغ أىل البييقي في سششو عغ ابغ عباس قاؿحاتع وابغ مخدويو و 

، عزيع، وقتل بعسفأخخجيع السذخكػف معيع يـػ بجر فأصيب ب اإلسبلـوكانػا يدتخفػف ب
إَِن  :ا فاستغفخوا ليع فشدلت ىحه اآليةكخىػ : قج كاف أصحابشا ىؤالء مدمسيغ وأُ فقاؿ السدمسػف 

ََ ٱ ًُ  ََّلِي ُٓ َٔفَى  َلَٰٓهَِهثُ ٱحَ ٍَ ً   ل  ُُفِعِٓ
َ
 بقي بسكةمغ إلى  : فكتبآخخ اآلية. قاؿ إلى(ٜٚ)الشداءَظالِِِمٓ أ

، وأنو ال عحر ليع فخخجػا فمحقيع السذخكػف فأعصػىع الفتشة فأندلت مغ السدمسيغ بيحه اآلية
ََ فييع ىحه اآلية ِ  نلَاِس ٱَوٌِ َِا ة ٌَ ٓ فَ  ّلَلِ ٱٌََ َحُلُٔل َءا وذَِي ِف  إذا

ُ
َنَػَشاِب  نلَاِس ٱَجَػَو فِخ ََِث  ّلَلِ ٱأ

خيخ  نػا وأيدػا مغ كلّ السدمسػف إلييع بحلظ فحد ، فكتب اآلية آخخإلى  (ٓٔ)العشكبػتّلَلِه ٱ
َْ فشدلت فييع ِس َۢ َبػ  ْ إَِن َربََم ٌِ ٓوا ْ وََصَبُ ُسوا َٓ ًَ َج  ْ ُث ٔا ا فُخُِِ ٌَ ِس  َۢ َبػ  ٌِ ْ اَجُصوا َْ  ََ ًَ إَِن َرَبَم لََِّلِي ا ُث
  ً فأخخجػا فخخجػا ف هللا قج جعل لكع مخخجا إفكتبػا إلييع بحلظ  (ٓٔٔ)الشحلىََغُفٔر  رَِخً

 .(ٕ)"تلتل مغ قُ فأدركيع السذخكػف فقاتمػىع حتى نجا مغ نجا وقُ 

إلى  بار كالحجيثبعج ذكخ سمدمة مغ أصحاب األخ جاء الخبخ ىشا بدشٍج يشتيي
صخاعيا الفكخؼ  خ كقّجـ شخرياتو عغ شخيقالخب)ابغ عباس(, كالحؼ بجكره صّػر أحجاث الدارد

كىحه شبيعة الدخد السػضػعي الحؼ يعتسج أساسًا عمى  عبلقاتيا ؼيسا بيشيا كعغ شخيقكالشفدي 
ستخفػا ضيخكا إسبلميع لكشيع اأك بيغ الكفخ كاإلسبلـ يعيذػف صخاعًا  ,فيؤالء القػـ(ٖ)صػت الدارد

ستيّل نجج الدارد ات عبلقة الستعاشف كالستألع, ك يع كانفي الػقت ذاتو كعبلقة السدمسيغ ب بو
غ مكاف القػـ )مغ أىل مكة( كذكخ حجث إسبلميع, لمجاللة عمى الساضي كبيّ  (كاف) ةالخبخ بمفط

اث بذكل جاء سخد األحجك  أحجاث الخبخ, ستخفافيع باإلسبلـ ,ككل ىحا تختبت عميوغ حالة اكبيّ 
, كىحا الشدق مغ حدب تختيبيا الدمشيبك  كفق تدمدل مشصقيعمى متتابع مختبة حدب كقػعيا 

نمحع , ك (ٗ)خكؼ مشح زمغ شػيل ككاف مييسشًا عمى فغ القز بسختمف أجشاسوالدخد الستتابع مع
باب ألنيا تفدخ أس ؛الفعل كالدبب كالسدبب قامت عمى الفعل كردّ أف األحجاث في ىحا الخبخ 

كتب الخسائل لمقػـ)فكتب السدمسػف الييع التي عمى إثخ ندكليا تُ ندكؿ اآليات كتكذف دالالتيا 
                                                           

 ,... .ٕٙٔ :٘, ٙٗ :ٗ, ٘ٚٔ :ٖ, ٕٗ :ٕ, ٚٚ :ٔخبار التفديخية يشطخ نػر الثقميغكلمسديج مغ األ (ٔ)
 . ٓ٘: ٘سيداف ال ((ٕ
 .ٛٙٔيشطخ البشاء الفشي لخكاية الحخب في العخاؽ ((ٖ
يع جبخا يشطخ الفز ((ٗ  .ٜٚاء الخكائي في أدب جبخا إبخـا
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 فخخجػا فأدركيع فحدنػا كأيدػا, )فخخجػا فمحطيع السذخكػف, يقع الفعلعمييا كبشاًء  بحلظ(
 السذخكػف(.

خىا كتكذف التخكيب الشفدي إف شبيعة الشرػص الدخدية التفديخية تكذف األحجاث كتفدّ 
, (ٔ)ميا, ففييا تجديج لغيخ السحدػس بالسحدػسلمذخريات كالسذاعخ كاألحاسيذ كاألفكار كتعمّ 

لمخصاب التساسظ الذكمي ألحجاث ىحا الخبخ نمسح الػضيفة التفديخية كالثقاؼية  شخيقكعغ 
كراء الحاجة التي تبجك "و نترػر الفكخة كنعخؼ الجافع الشفدي الحؼ كاف كعغ شخيق ةعامالدخدؼ 

,كألىسية (ٕ)"لعسمية مشح األحجاث خاصية سخدية يزاً القز بل أإلى  ية ليذ فقط بالشدبةكػن
ألف فييا  ؛التفديخية كعبلقتيا الػشيجة بعمع التفديخ نججىا شغمت حّيدا كبيخا في التفديخخبار األ

بو مغ ركح الستعة كالتذػيق  كذف لسعاني اآليات في شكل سخدؼ بديط كاضح لمستمقي, مع ما
 .(ٖ)التي تداعج عمى تخسيخ الجالالت كالسعاني في ذىغ الستمقي

 قعيالخبخ غيخ الػا -ٕ

يخ الجىذة ثتقجرات العقمية البذخية, ك حػادثًا تتجاكز حجكد السشصق كالىػ ما يدخد 
لتباس كالفدع, كتعجدت مدسياتو بيغ غخاب, كالخػؼ كالحيخة كالعجب كاالستنبيار كاليػؿ كاالكاإل

جع لدحخ كالبِ يات, كالسعجدات, كالخخافي, ككاف مسا يعّج عجيبًا اآلسصػرؼ كاكالعجيب كاألالغخيب 
 .(ٗ)لخإكالحجج...كالبخاىيغ 

عية كتصػرىا عمى صعيج الثقافة غيخ الػاق األخبارنتذار افي  خأثكاف لمتبلقح الثقافي ك 
ختبلط الذجيج بيغ اال" دبببكَفَجت  ريخية أساشيخأالت دخدياتإذ تجاخمت مع ال جتساعية,اال

ككانت الثقافة الفارسية خرػصًا  اإلسبلمية ل التي انزػت تحت لػاء الجكلةمَ السِ الذعػب ك 
ا أدبشإلى  ت, ككصم(٘)"الثقافة العخبيةإلى  الجدخ الثقافي الحؼ عبخت عشو ىحه السؤثخات األجشبية

في العالع العخبي  ف كاف ليسا حزػراؼ ألنيسا ديانتمشيا السديحي كالييػد ةكثيخ ات مخكيّ بي العخ 

                                                           

 .ٚٚيشطخ شخائق تحميل الدخد األدبي ((ٔ
 .ٖٗمحتػػ الذكل ((ٕ
: ٛٔ, ٜٓٔ, ٕٛٔ: ٘ٔ, ٗٔ: ٘,  ٗٛ: ٕ, ٜٜٔ, ٜٛٔ: ٔلمسديج مغ االخبار التفديخية يشطخ السيداف ((ٖ

ٖٔٚ..., . 
: العجيب كالغخيب في التخاث السعجسي الجالالت كاألبعاد, حسادؼ الدنكخؼ, حػليات الجامعة التػندية, يشطخ ((ٗ

 . ٖ٘,ٖٗيات التأكيلشكالإنداؽ الثقاؼية ك العخبي القجيع األ الدخدك  ,ٓٙٔ, ٖٖـ, العجدٕٜٜٔ
 .ٜٗ الخامذ اليجخؼ الفغ القرري في الشثخ العخبي حتى مصمع القخف  (٘)
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اة , كتتشاقل الخك اإلسبلـع الييػدؼ الكبيخ مخجعًا ألخبار ما قبل ككاف كعب األحبار العالِ , (ٔ)حيشيا
سخائيمية ذات السبلمح يشيا ما ُأشمق عميو بالخكايات اإل, كُعخؼ حمغ أخبار الجاىمية اعشو كثيخ 
 .(ٕ)التػراتية

بسختمف مجاالتو كمػضػعاتو مسا ر العمع في تصػّ  أثخ كاضح فآكاف لسجيء القخ لقج 
انرخؼ  ما كىحا ,(ٖ)ستغخاب حػؿ الػجػد كالصبيعةيخ االثي كاف ما عمى كلّ جابة اإلفي  عأسي

سئمة الػجػدية, الجيشي كما يتعمق بأصل الكػف كاألكاألساشيخ مغ الجانب بالشاس عغ الخخافات 
, ككحلظ (ٗ)خبار الدالفيغ كأحػاليعأؼيو كالتخبية كالتعميع, كالعمع بعمى سبيل التخ  ةحاضخ بقيت ك 
 .دبية فييامستعة األل

 الخبخ العجائبي -أ

ة حيغ يػاجو يغ الصبيعالعجائبي ىػ التخدد الحؼ يشتاب الكائغ الحؼ ال يعخؼ غيخ قػان
ل, كىحا التخدد مفيػمي الػاقعي كالستخيّ إلى  ًا تفػؽ الصبيعة ضاىخًا, كىحا السفيـػ يتحجد ندبةً أحجاث

 ا أف قػانيغ الػاقع ال ُتسّذ إمّ  ؛يقخر أفلو  الحؼ يتػحج مع الذخرية, إذ ال بجّ يتعمق بالقارغ 
ي دائخة الغخيب, أك قبػؿ قػانيغ ججيجة فكتدسح بتفديخ الطػاىخ السػصػفة كاألثخ ىشا يكػف 

 أشكاؿفالعجائبي مغ  ,(٘)كىشا يجخل األثخ في دائخة العجيب عغ شخيقيا خ الصبيعةُ لمصبيعة ُتَفدا 
... ركتقخ تعارض قػانيغ الػاقع التجخيبي...بقػانيغ ججيجة تعتخض ؼيو الذخريات " القز التي

 .(ٙ)"ببقاء قػانيغ الػاقع كسا ىي

ججيجة  لتجخبة كيفػقيا, مسا يخمق عػالعَ إف عجائبية الخبخ تتحقق عشجما يتجاكز الخبخ ا
 األخبار ؼبعس, (ٚ)تخخج عغ عالع التجخبة الػاقعية ختخاع أشياءا عغ شخيقل قائسة عمى التخي  

خاؼية سصػرية كالخالخكافج الجيشية كاألكتعّج  ,العجائبية تكدخ الختابة كتخخج عغ الصابع التقميجؼ

                                                           

 .ٜٗ كالبشيات يشطخ الدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف (ٔ)
 .٘ٔيشطخ الدخد كالتاريخ االسصػرؼ في الديخة الذعبية  (ٕ)

 .ٕٖ, ٖٔيشطخ أنساط الذخرية السؤسصخة في القرة العخاؾية الحجيثة  (ٖ)
 .ٓٗ كالبشيات الدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف يشطخ( ٗ)

 .ٚ٘, ٗٗاألدب العجائبي إلى  يشطخ مجخل (٘)
 .ٙٗٔمعجع السرصمحات األدبية السعاصخة  (ٙ)
 .ٕٓٓلمدخد العخبي  ةيشطخ الكبلـ كالخبخ مقجم (ٚ)
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ادؼ عتيندياح عغ االألنيا تتسيد بالخياؿ الخرب, كاال ركافج العجائبي ىعكالتخاثية كالعمسية مغ أ 
 .(ٔ)ألػؼ كفييا يتع تجاكز السشصقي كالسعقػؿسكال

روي " :الحػيدؼ مشيا ما أكرده ك  ,اكثيخ شيئا العجيبة  األخبارلقج كرد في التفديخيغ مغ 
ييػديا مغ  قاؿ: إف إنو عغ الحديغ بغ عميو عغ آبائو أبيمػسى بغ جعفخ عغ  عغ

ى يدعسػف أنو قج أبخأ فإف عيد...ثشاء كبلـ شػيل:أفي  يقاؿ لعم وأحبارىعييػد الذاـ 
ما ىػ أفزل  يعصأُ  كحلظ ودمحملقج كاف  ، فقاؿ لو عميبخص بإذف هللااألكسو واأل

صحابو فقالػا يا رسػؿ أإذ سأؿ عغ رجل مغ  لعاىة مغ عاىتو بيشسا ىػ جالذأبخأ ذا ا
ة مغ شجّ  خة الفخ ئكييفإذا ىػ  كييئة الفخخ ال رير عميو، فأتاه إنو قج صار في الببلءهللا 

قػؿ يا رب أيسا عقػبة أنت أقاؿ: نعع كشت  ػ في صحتظ دعاء؟قج كشت تجع :فقاؿ لو ،الببلء
ج ًَاٱاحَِِا ِف الميع أال قمت :لي في الجنيا، فقاؿ لو الشبي مياعجّ ي بيا في اآلخخة فمعاقب  دلُّ

ِ ٱَخَعَِث  َوِِف  َِا َغَشاَب  ٓأۡلِرَصة ِ فكأنسا نذط مغ عقاؿ وقاـ  يافقال .(ٕٓٔالبقخة)نلَارِ ٱَخَعَِث  َوك
 يحاه لكخُ كذِ  عمي اإلماـإلى  تييشيكسشجه  الحػيدؼ ىحا الخبخ نقمو ،(ٕ)"معشا...وخخج صحيحاا 

كمغ حجيث  ,مغ الييػددمحم ة الخسػؿكيغ بشبػّ كاف مغ باب الترجؼ لمسجادليغ كالسذكّ  الخبخ
جثو ح يتجدجككأنظ حيغ َتّصمع عميو , كقعت أماموىحا الخبخ  أحجاث غ أفتبيّ  عمي اإلماـ

حيغ ك  كتطيخ العجائبية في كصف ىيئة الخجل السخيس)كييئة الفخخ مغ شّجة الببلء(, أمامظ؛
 بالكخامة تتحقق إذاكىي كمسات آية مغ القخآف ف شو لو الخسػؿل الجعاء الحؼ لقّ يتمػ الخج

 تتحقق العجائبية في ىحا الخبخ. , كىشا(كنذط مغ عقاؿ)كالسعجدة تقع بذفاء الخجل بدخعة

ة تيا الخئيدشخريا العجائبية الػاردة في تفديخ نػر الثقميغ كانت األخباراكثخ  إفّ 
السبلئكة كالجغ  كالحجيث مع, مػاتكاأل, كالشباتات, ع الحيػاناتيسشيا تكمف؛ كاألكصياء نبياءاأل

 تفديخ سػرة الفيل يف الحػيدؼ ما نقمو  األخبار, كمغ ىحه (ٖ)ذلظإلى  كما حجار,الذيصاف, كاألك 
لت في الحبذة حيغ جاءوا بالفيل لييجمػا بو الكعبة، فمّسا أدنػه مغ باب السدجج قاؿ لو ند  "

عبج السصمب: تجري أيغ ُيـؤ بظ؟ قاؿ: بخأسو ال، قاؿ: أتػا ِبظ  ِلتيجـ كعبة هللا أتفعل ذلظ؟ فقاؿ 
 ،(ٗ)"عػه...فحسمػا عميو بالديػؼ وقصّ فجيجت بو الحبذة ليجخل السدجج فامتشع  .بخأسو: ال

كىػ )ف العجائبية ضيخت ؼيو حيغ كّمع عبج السصمب أ الّ إريخية أر لشا كاقعة تفالخبخ ىشا كإف صػّ 
                                                           

 . ٜٖ, ٛ -ٚ اً ختيار االخكائي في ذؼ قار  العجائبية في الخكاية العخاؾية السعاصخة السشجد يشطخ (ٔ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ :ٔنػر الثقميغ  (ٕ)
  , ... .ٔٛ :٘ ,ٖٚ٘, ٕٗٚ: ٗ , ٕٙٗ-ٕ٘ٗ: ٖ, ٘ٛٗ: ٔيشطخ نفدو  ((ٖ

 .ٖٕٖ :ٛ فدون (ٗ)
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نرياع متشع عغ اإلاجابو باإلشارة ككحلظ الفيل كسسعو الفيل كأ( سيج قػمِو كالقائع عمى الكعبة
كبلـ الخجل الرالح السؤمغ بقجرة هللا  ىه كلع ييجـ البيت الحخاـ ألنو كعكاإلجابة لسغ كاف يقػد

 عمى حفع بيتِو.

ؼ عخِّ ع لكي يُ الُسّصمِ  بيغ يجؼخ ة قجميا السفدِّ عجائبية عجّ  اً دت في التفديخ أخبار لقج كر 
أخبار تفػؽ الصبيعة  ىكحاألف مثل  ؛العالسيغ مىميع هللا بو عزا ياء كما فَ األكلك  نبياءبسكانة األ

بة كالتعجب مع كالػاقع كُتجخِ  يزاح كالػعع ما فييا مغ التػعية كاإلل في القمػب الجىذة كالـخ
 .(ٔ)بالرػرة الخمدية

بو مرصمح العجيب كاصفًا  عسلستاي تفديخ السيداف يجج الصباشبائي ف السشعع الشطخإف 
 كباستقرائو نجج أف مفيػـ العجيب ,(ٕ)يا في تفديخهزيات التي نقل بعخك سكال األخبارس بع

 األخبارحجيثو عغ في أثشاء , ك (ٖ)كال يدعو ضخؼ الفكخ عشجه ىػ ما ال يرّجقو ضاىخ الحذ
 مػراا أأف تاريخ بشاء البيت يتزسغ  أخخى: خبارأوورد في " ردة عغ بشاء البيت الحخاـ قاؿ:الػا

، مغ نػر، ندلت عمى آدـ ةا ب  ضع كاف ؾُ ما وُ  أوؿ، أف البيت األخبارففي بعس  خارقة لمعادة،
مسا غخقت ، فتدؿ حتى وقع شػفاف نػح، ولع عة التي بشى إبخاـيع عمييا البيتواستقخت في البق

أف هللا  :األخبارظ البيت العتيق، وفي بعس ، فدسى لحل، ولع تغخؽ البقعةتعالىالجنيا رفعو هللا 
 وكاف أشج بياضاا  سػد ندؿ مغ الجشةف الحجخ األأ: أندؿ قػاعج البيت مغ الجشة، وفي بعزيا

مغ  سػد كاف ممكاا ف الحجخ األأ :األخبار يجي الكفار،...وفي بعسأتو ا مدّ لسّ  سػدّ اف مغ الثمج
ليدت بعادمة ة واردة في أخبار العامة والخاصة...ونطائخ ىحه السعاني كثيخ  السبلئكة...أقػؿ:

 إبخاـيعكحا سيخ و  ورد مغ ندوؿ الؿبة عمى آدـ، ا مامّ أ...لجيشية،اب السعارؼ اأبػ الشطيخ في 
مػر ال دليل عمى أفيي  ،ة الصبيعةمسا ىػ كخامة خارقة لعاد مكة بالبخاؽ، ونحػ ذلظ،إلى 

يات السعجدة، والكخامات بكثيخ مغ ىحه اآل هأنبياءف هللا سبحانو خّز أإلى  مزافا استحالتيا،
ج البيت مغ الجشة وندوؿ ورد مغ ندوؿ قػاع ا ماوأمّ  مػارد كثيخة مشيا،والقخآف يثبت  الخارقة،

 ،األخبارعميو الستتبع البريخ في مصاوي ، مسا يعثخ غيخ ذلظ إلى،...سػد مغ الجشةاأل الحجخ
 ، وانعصفعارؼ التي سسح بيا القخآف الذخيفلييات السإإنسا ىػ مغ بالغة في الكثخة...وىي...

شياء التي في ىحه الشذأة ف األإ ،تعالىبو كبلمو  يالحي يقز خباراإلمى مديخىا الجخي عإلى 

                                                           

 ,...ٕٓٙ, ٕٕٔ: ٚ, ٙ:ٜٖٙ ,ٗ:ٕٔٓ ,ٖ:ٖٓ٘ ,ٕ,٘ٙٗ: ػر الثقميغن العجائبية يشطخ لمسديج مغ األخبار( ٔ)
 . ٕٖٓ :ٖٔ, ٗٛٔ :ٛ, ٓٚ :ٚ, ٜٕٗ :٘, ٕٓٙ :ٗ, ٙٙ :ٔيشطخ السيداف  (ٕ)
 .ٖٖٓ :ٖٔ نفدو (ٖ)
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 تعالىمػجػد عشجه  يءش ف كلّ ...إ،نازلة إلييا مغ عشج هللا سبحانو الصبيعية السذيػدة جسيعا
 .(ٔ)"د بحّجهِ ر بقجره ويتحجّ يتقجّ ...ر بقجر، وعشج التشديل، وال مقجّ غيخ محجود بحج وجػداا 

ارؽ لمعادة كالسعجدات إف كبلـ الصباشبائي ىشا ؼيو تقديع لمخبخ الػاقعي بيغ ما ىػ خ
كرده القخآف الكخيع, كبيغ أك  نبياءكىػ مغ خػاص األ افيحه ال دليل عمى استحالتي نبياءككخامات األ

ات السعارؼ التي لييإ مغىا الصباشبائي عجّ كشدكؿ أشياء مغ الجشة ف األخبارما نججه في مصاكؼ 
 .(ٕ)بمغ الغخييد السفدخ لمخبخ العجيب يتتشدؿ بالتجريج كىحا الكبلـ يػحي بتس

: أحيا هللا قػماا خخجػا مغ أوشانيع في حجيث قاؿ عغ الرادؽ":قاؿ الصباشبائيك 
عت ىاربيغ مغ الصاعػف، ال ُيحرى عجدىع، فأماتيع هللا دىخاا شػيبلا حتى بميت عطاميع وتقصّ 

نبّياا يقاؿ لو: حدقيل، فجعاىع أوصاليع، وصاروا تخاباا، ؼبعث هللا في وقٍت أحب أف يخى خمقو 
فاجتسعت أبجانيع، ورجعت فييا أرواحيع، وقامػا كييئة يـػ ماتػا، ال يفتقجوف في أعجادىع 

 .(ٖ)" فعاشػا بعج ذلظ دىخاا شػيبلا رجبلا 

كىػ مغ السرادر التي ال غبار  ادؽالر اإلماـمدشجا إلى  السفدخ نقموالخبخ ىشا 
د األمخ ىشا عمى يع كال مكانيع كال زمانيع انسا تخكّ ًا لسسايا كالخبخ يتحجث عغ قػـ لع يحكخ عمي

ىشا الخبخ يجكر في مزسار الػاقعي كالتتابعي  إلى ,يعالحجث كىػ اليخكب مغ الػباء ثع مػتُ 
 ؿ الصبيعي بعث هللا الشبيكفق التحػّ عمى القائع عمى الدبب كالسدبب, كبعج أف صاركا تخابا 

, لييةبانية كاإلرادة اإلالتحػؿ الخارؽ الحؼ يشذأ عغ القّػة الخ  حدقيل فيجعػىع ؼيحيييع هللا كىحا ىػ
 إحيائيعسببًا في كانت  الشبي حدقيلجعػة ف ,(ٗ)ديةكقج يشذأ أيزًا عغ القػػ غيخ االعتياأ

بجأه بحكخ الفعل )أحيا( كىػ مغ  كما ُيمفت االنتباه في ىحا الخبخ إّف اإلماـ ,بإذف هللا تعالى
حجث قابل لمحكي ك"ال يتحّقق بجكف ألّنو فعل أك  عشاصخ تحقق الحكائية في الّشز الدخدؼّ 

ختبلؼ عبلقاتيا مع الفعل أك مجسػعة مغ الفػاعل القابمة ألف تتعّجد أدكارىا كتختمف باأك فاعل 

                                                           

 .ٕٗٗ -ٖٕٗ: ٔالسيداف( (ٔ
تفديخه لدػرة مخيع, كاستجّؿ بأخباٍر ذات أحجاث عجيبة كخارقة عمى أف  ستفاض الصباشبائي الحجيث فيإ (ٕ)

كضيػر  في صػرة البذخ لسخيع ي السألػؼ لئلنداف كطيػر جبخيلل ىػ اإلدراؾ الحدّ مقتزى التسثّ 
 .ٖٖ-ٖٔ :ٗٔالسيداف  يشطخ,  الجنيا في صػرة السخأة الحدشاء لئلماـ عمي

 .ٕٓٗ :ٕ السيداف (ٖ)
يشطخ العجائبي مفيػمو كتجّميو في السػركث الدخدؼ العخبي, فػزية قفري بغجادؼ حديغ, مجمة تدميع,  ((ٗ

 .ٚ٘ٗ: ٜ, مجٛٔكٚٔـ, عٕٕٔٓ
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بالتأكيج عمى  الخبخ كُيختتع, (ٔ)كي("األفعاؿ الستعّجدة الستػّلجة عغ الفعل السخكدؼ )أساس الح
دة العجيب في التخاث العخبي حقق ع جسيعيع كعيذيع بعج ذلظ دىخًا كفي ىحا الختاـ كعايإحيائ

ق عمى ىحا ىشا ال يعمّ  كالسفدخ,(ٕ)ىجافًا جسالية كنفدية كأتاح مشفحا لمخاحة كالصسأنيشة كالمحة كالػفخةأ 
ً  حَصَ تعالى لقػلوتفى بشقمو في تفديخه الخبخ أنسا اك َ ل

َ
ََ ٱإَل  أ لٌُٔف َخَشَر  ََّلِي

ُ
ً  أ ُْ ً  َو ٔاْ ٌَِ دَِي صِِْ َرصَُج

ٔ تِ ٱ ٍَ ًُ  ل  ُٓ َ ًۚ إَِن  ّلَلُ ٱَذَلاَل ل  ً ُٓ َي  خ 
َ
ًَ أ ْ ُث ٔا و فَظ ّلَلَ ٱُمٔحُ ََثَ  نلَاِس ٱلََعَ  وٍ ََّلُ ز 

َ
ََ أ َل  نلَاِس ٱَوَل ِس

ُهُصونَ  كتحققت عجائبية الخبخ في إماتة القػـ كإحيائيع كىي أمػر تفػؽ اإلدراؾ  ,(ٖٕٗ)البقخةيَش 
 .(ٖ)كقػانيغ الصبيعة

 الخبخ السشامي -ب

لتفديخ األحبلـ  ندافاإلكلصالسا سعى  ,حبلـ معخكفة لجػ البذخ مشح القجـالسشامات كاأل
جكر ؼيو ت السشاـ ىي فعٌل باششيكالػقػؼ عمى السقرػد مشيا ككذف داللتيا, كالخؤيا في 

اّل حيغ تتحػؿ إكذف شدتشبط داللتيا أك تف تُ أالستخيمة في الشػـ, ال يسكغ  حجاثمجسػعة مغ األ"
و ة الخائي في سخده لسشاميف, كل(ٗ)"مع شخٍؼ آخخ...,صل بو)قّرا(ايتػ يقػـ بو الخائي ك  )سخد(إلى
نز, إلى  ىشا تتحػؿ الخؤيا ما رآه في نػمِو عمى اآلخخيغ, كمغ راٍك, يتكفل بقّزِ  إلى" لوتحػِّ 

افتقج  إذاا رآه كسا رآه تسامًا, كال يكمف نفدو مذقة التشديق م سخدإلى  ج ؼيو الخاكؼ يعسَ  ,ُيحكى
 قبػؿٍ ل, كلعّل ىحا الذخط ىػ الحؼ يؤسذ أساءه أمٌخ مسا رأػ إذاالشطاـ أك الديادة أك الشقراف 

 .(٘)"لمػاقع برمة الستمقي, ألنو يعبخ عغ صجؽ الخؤيا حتى كإف كرد في عخضيا ما ال يستّ  مغ

تختخؽ بشية الثقافة " ألف الخؤيا ؛نداؽ الثقاؼيةى األالسشامات مغ العبلمات الجالة عمك 
نطخية إلى  خدية, كمشيادخب في بشية الشرػص الدلتشًا مغ البشية الجاللية لّمغة...العخبية بجء
تحقيق مذخكعيتيا إلى  لػجية لمخصابات تدعى بيايػ كأخيخًا تربح أداة إيج الشبػءةالسعخفة ك

                                                           

 . ٜٔ( قاؿ الّخاكؼ ٔ)
 .ٖٙيشطخ العجائبي في األدب مغ مشطػر شعخية الدخد  ((ٕ

 ,ٕٔ: ٘ٔ, ٕٛٚ,ٕٚٔ, ٖٕٔ, ٖٛٔ: ٛ,ٚ٘, ٕٕ: ٗ, ٚٙ: ٔالعجائبية يشطخ السيداف لمسديج مغ األخبار  (ٖ)
ٕٓ :ٕٜٛ. ..., 
, ـٜٜٗٔ الخؤيا في الشز الدخدؼ العخبي حافد سخدؼ أـ كحجة داللية, نرخ حامج أبػ زيج, مجمة فرػؿ, (ٗ)

 .ٛٓٔ :ٖٔمج, ٖع
 .ٕٚٔ -ٔٚٔالقخف الدابع اليجخييغ إلى  مغ القخف الثالث الحخكة التػاصمية في الخصاب الرػفي (٘)
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الػاقع فسا ُيقبل حجكثو في "غع, كلمسشاـ مشصق يختمف (ٔ)"ية في عبلقتيا بالخصابات األخخػ السعخؼ
الكائشات السادية كغيخ  تجاخمت ؼيو إذاكخاصة  يدتعرى قبػؿ حجكثو في الػاقع, ,سشاـال

كػف عامبًل في إعادة التػازف ج الخؤيا ما ُتفرح بو الحات عغ رغباتيا الجفيشة, فتجدّ تُ ك , (ٕ)"السادية
صعجة كافة, كىػ بيحا تخح ندقًا خاصًا كمختمفًا عمى األكالحمع ي, (ٖ)الشفدي لمخائيستقخار كاال

 .(ٗ)لجػ الخائي كالستمقيج الحيخة الشز العجائبي الحؼ يػلِّ إلى  يكػف أقخب

نقمو  مشيا ماة, فييا السشاـ الرجار  َشَغل ؼ نػر الثقميغ كالسيداف أخبارٌ ردت في تفديخ لقج ك 
جل فقاؿ لو: يا بغ ر  عبج هللا أبيإلى  شي قاؿ: أتىاعيل بغ عبج هللا القخ إسس" عغ الحػيدؼ 

 مغعخفو وكأف شيخاا أي خارج مغ مجيشة الكػفة في مػضع رسػؿ هللا رأيت في مشامي كأن
 عاا مخعػباا؟فدِ  هديفِو وأنا أشاىجخذب أو رجبلا مشحػتاا مغ خذب عمى فخس مغ خذب يمػح ب

هللا الحي خمقظ ثع يسيتظ، فقاؿ  تقِ اغتياؿ رجل في معيذتِو، فا: أنت رجل تخيج فقاؿ لو
خت لي، عّسا فدّ  ُأخبخؾ يا بغ رسػؿ هللاالخجل أشيج أنظ قج أوتيت عمساا واستشبصتو مغ معجنِو 

ت أنو كثيخ لّسا عخف بػكذٍ ُت أف أممكيا سإف رجبلا مغ جيخاني جاءني وعخض عمي  ضيعتو فيس
بغ ويتبخأ مغ عجونا؟ فقاؿ: نعع يا  ناعبج هللا: وصاحبظ يتػال  أبػليذ ليا شالٌب غيخي، فقاؿ 

ت بو سمسا ىس إليظعّد ذكخه و  هللاإلى  رجل جيج البريخة مدتحكع الجيغ، وأنا تائب رسػؿ هللا
ظ غتيالو؟ فقاؿ: أّد األمانة لسغ ائتسشظ وأراد مشالي  اا حلّ و فأخبخني لػ كاف ناصبيّ ونػيت

 .(٘)"قاتل الحديغإلى  الشريحة ولػ

مشو, الحؼ انبثق  ػ الجدء الخئيذىػ السشاـ كى األكؿالجدء  ,ل مغ أجداءىحا الخبخ تذكّ 
 ,صاحب الزيعةالث خبخ كالجدء الث ,هللاعبج أبيمغ قبل  ,ا السشاـكالجدء الثاني تأكيل ىح

, فييا اإلماـماـ كحكع كالجدء الخابع مدألة الخجل لئل ,يلثخ التأك إماـ عمى الخجل لئل َسَخَدهالحؼ 
ألف رجبًل مغ خذب عمى حراٍف مغ خذِب يمّػح بديفِو أثار الخعب  ؛اـ ؼيو صػرة العجائبيشفالس

 ؼيو تشبأ لمخؤيا اإلماـلخبخ الثاني كىػ تأكيل الخائي الخاكؼ, كفي جدء ا جكالجىذة كالفدع عش
 دء الثالث ُيقخّ سخدؼ, كفي الجآخخ كىحا استباؽ  تِو مغ اغتياؿ رجلٍ يّ ت الخجل في نبيّ بسا يُ  اإلماـ

                                                           

ـ, ٜٜٗٔ, نرخ حامج أبػ زيج, مجمة فرػؿ, العخبي حافد سخدؼ أـ كحجة دالليةالخؤيا في الشز الدخدؼ ( (ٔ
 .ٕ٘ٔ :ٖٔمج, ٖع

 .ٚٔٙدب العخبي دراسة في الدخدية العخبية الخبخ في األ (ٕ)
 .ٖٛنػاع الدخدية في ألف ليمة كليمة يشطخ خدانة شيخزاد األ (ٖ)
 .ٕٖٕ -ٖٕٔيشطخ الدخد العخبي مفاـيع كتجميات  (ٗ)
 .ٖٓٙ-ٜٖ٘ :ٖنػر الثقميغ  (٘)
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صاحب الزيعة ك  ,جيخانومغ غ أنو بيّ بدخد خبخِه, مع ىحا الخجل الحؼ  كيبجأ اإلماـالخائي بعمع 
عمييا, كعميو  التي أراد الخاكؼ أف يكدخ ؾيستيا كيدتػلي عمييا ألنو الخاغب الػحيج في الحرػؿ

ىع, كعميو يخجع الخجل صاحب الزيعة آلؿ البيت كبخاءتو مغ عجكّ  كاليةعغ  اإلماـيدتفيع 
ختع ؼيو , كالجدء الخابع يأتي ىشا ليُ اإلماـتو كيتػب عمى أثخ ذلظ أماـ الخجل صاحب السشاـ عغ نيّ 

  اإلماـلي اغتيالو؟( فأجابو  ًا حلّ )فأخبخني لػ كاف ناصبيّ ماـالخبخ كىػ سؤاؿ الخجل لئل
كىشا يشتيي  ب الشرح كلػ كاف قاتبًل لمحديغمانة لسؤتسشظ عمييا, كشالِ داء األأشبلؽ حكع إب

ًا, ندقًا اجتساعيًا, كفكخيًا كديشي ىشّ بَ ذ تَ إ قافي العاـالخبخ السشامي بعجـ انفرالو عغ السحيط الث
قراء إك  تصبيقوك  ـ إلرادة نذخ الجيغ بلالسخكدية فؽيو استدبل اإلسبلميةندجع مع الثقافة الجيشية ا

 .الذخ, كرفس السشجد الفخدؼ كتبشي السشجد الحزارؼ الجسعي

 في السشاـ قبل رأيت الخزخ عغ أميخ السؤمشيغ"ًا آخخخبخًا مشاميّ  الحػيدؼ نقل ك 
عمى األعجاء، فقاؿ قل: ياىػ يا مغ ال ىػ إاّل ىػ، ُأنرُخ بو سشي شيئاا بجر بميمة فقمت لو: عمِّ 

فكاف عمى ، األعطع سعست اإليا عمّي ُعمّ فقاؿ لي:ا أصبحت قررتيا عمى رسػؿ هللافمسّ 
َٔ  قخأ وإف أميخ السؤمشيغر، لداني يـػ بج ُْ َخسٌ  ّلَلُ ٱكُو  

َ
قاؿ يا ىػ  لّسا فخغ (ٔاإلخبلص)أ

 (ٔ)"نرخني عمى القـػ الكافخيغاغفخ لي و إاّل ىػ إال ىػ  يا مغ

التي انفتحت عمى  إف استقخاء ىحا الخبخ ُيطيخ عخضًا ثقاؼيًا, بدبب ركافجه السعخؼية
خ يل السفدخ لمخبخ السشامي بخبخ قخاءة أمييتحبك  لمسشاـ, دمحم الشبي كتأكيل ,تعميع الخزخ

 .السشامي ُبعجًا معخؼيًا تفديخياً كتدب ىحا الخبخ يالسؤمشيغ لو مع سػرة التػحيج 

متشػعة في تذكيميا ككضائفيا ة التي كردت في تفديخ نػر الثقميغ السشاميّ  األخبارإف 
 .(ٕ)تأكيميا ػهككج

العشاية بأمخ الخؤػ ؼ كاف الشاس كثيخ "قاؿ:  إذ ,كاف لمصباشبائي رأؼ في السشاماتك 
قـػ قػانيغ كمػازيغ متفخقة متشػعة  ريخي كعشج كلّ أزبط ليا بجء تشح عيػد قجيسة ال يُ كالسشامات م

شاراتيا فيتػقعػف بحلظ إكذفػف رمػزىا كيحمػف بيا مذكبلت يدنػف بيا السشامات كيعبخكنيا بيا كي
كقج كردت مغ شخيق بذأنيا في القخآف الكخيع... يَ شِ عتُ ا كقج  ,بدعسيع اً أك ضخّ  أك نفعاً  أك شخاً  خاً خي

ف الخؤيا أمٌخ إ...,ترجؽ ذلظ كتؤيجه لبيتكأئسة أىل ا عغ الشبيالدسع ركايات كثيخة 
ىي ك  السشامات ثبلثة أقداـ كّمية:مغ القػػ الفّعالة دائسًا...إدراكي كلمخياؿ فييا عسل, كالستخيمة 

                                                           

 .ٖٛ٘ :ٛ ػر الثقميغن ((ٔ
 , ... .ٜٕ٘: ٚ, ٕٖٗ, ٖ٘,ٜ  :ٗ, ٕٓٗ, ٔٔ: ٖ, ٜٕٖ: ٔ فدويشطخ ن ىحه األخبارلمسديج مغ  ((ٕ
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كالتسثيل كالسشامات التي ترخفت فييا الشفذ بالحكاية األحبلـ... ثة...كأضغاالسشامات الرخيح
يالية بسا تأنذ بيا حكاية خ" ية تحكي السشاماتنداناإلالشفذ  رأػ أف, ك (ٔ)"كىي التي تقبل التعبيخ

, كفي معخض حجيثو عغ الفخؽ بيغ الخسػؿ كالشبي (ٕ)"الكػنية ئيةالجد  شكاؿمغ الرػر كاأل
دؼ العارض لو عتيانداف في الشػـ االاإلىا ا السشاـ ىػ الخؤيا التي يخ ث قاؿ الصباشبائي أف كالسحجِّ 

ذاىج ؼيُ الشبي  ندافاإلكغ ؼيو حػاس دغساء تىػ حاؿ يذبو اإل" نبياءيػمو كليمتِو, كمشاـ األ في
يخ ما نذاىجه في اليقطة ُثع يدجده هللا سبحانو بإفاضتِو عمى نفدو اليقيغ بأنو مغ طعشج ذلظ ن

 .(ٖ)"سبحانو ال في ترخؼ الذيصافهللا جانب 

ُرُشهُ تعالىؽ الصباشبائي بيغ مفيػمي الخؤيا كالشػـ في تفديخه لقػلِو فخّ ك 
 
ِظَِث  َوَل  ۥَل حَأ

ٔ م   َُكالشػـ ىػ الخكػد الحؼ  أكؿالفتػر الحؼ يأخح الحيػاف في الِدشة..." قاؿ: (ٕ٘٘)البقخة , الشـػ
كىي ما يذاىجه الشائع في يأخح حػاس الحيػاف لعػامل شبيعية تحجث في بجنو, كالخؤيا غيخه 

 .(ٗ)"مشاموِ 

عاتكة مشاـ  مشيا خبخك شامية تشبؤية كتفديخية, م اً أكرد الصباشبائي في تفديخه أخبار لقج 
مب رأت ؼيسا يخى الشائع قبل مقجـ عبج السصّ  وكانت عاتكة بشت" بيل كقعة بجرقُ  مبالُسصّ  عبج شتب

إلى  غجواأُ ل عمى بعيخ لو يشادى يا آؿ غالب أقب أف رجبلا  ضسزع بغ عسخو بثبلث لياؿٍ 
مغ دور  قبيذ فأخح حجخا فجىجىو مغ الجبل فسا تخؾ داراا  أبيمرارعكع ثع وافى بجسمو عمى 

العباس بحلظ فأخبخ العباس عتبة  عة مغ ذلظ وأخبخت أصابتو مشو فمحة فانتبيت فدِ قخير إالّ 
بغ ربيعة فقاؿ عتبة: ىحه مريبة تحجث في قخير، وفذت الخؤيا فييع وبمغ ذلظ أبا جيل 

ت لششطخف ثبلثة أياـ فإف كاف ما رأ مب، والبلت والعدى ة ثانية في بشي عبج السصّ فقاؿ: ىحه نبيّ 
 ،مغ بشي ىاشع ونداءا  أكحب رجاالا خب مغ الع نو ما مغ أىل بيتٍ أ لشكتبغ كتابا بيششا: حقا وإالّ 

المصيسة  آؿ غالب يا آؿ غالب الرػت: يا مىا كاف اليـػ الثالث أتاىع ضسزع يشادييع بأعفمسّ 
دركػا وما أراكع تجركػف إف دمحما والرباة مغ أىل يثخب قج خخجػا أ العيخ.العيخ  سةالمصي

لتجييد   أخخج ماالا إالّ  يتعخضػف لعيخكع فتييأوا لمخخوج، وما بقي أحج مغ عطساء قخير
الكبخػ, فالخبخ ىشا  ككاف ما كاف مغ كقعة بجر، (٘)"دارهالجير، وقالػا مغ لع يخخج نيجـ 

                                                           

 . ٕٕ٘ - ٕٕٔ: ٔٔالسيداف  (ٔ)
 .ٕٕٗ: ٔٔ نفدو (ٕ)
 .ٕٜٔ :ٖ نفدو (ٖ)
 .ٕٕٛ: ٕنفدو  (ٗ)
 .ٕٓ: ٜنفدو  ((٘
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ستباٌؽ سخدؼ شغى عمى الخبخ قبل كقػع السعخكة التي شالت كبار السذخكيغ في اًا ؼيو يمشام
ليحه الخؤية  سانجاً  تبة بأنيا مريبة تحل بقخيرعُ  قخير, كجاء تأكيل الخؤيا مغ مكة, كعطساء

ه البالغ الحؼ جعل أبا جيل نتذخ بيشيع, ككاف ليحا الخبخ السشامي أثخُ ا اً خبخ بػصفيا كمثبتًا ليا 
ىحه الخدكد مغ األفعاؿ تجاه ىحا  كلّ  ...,يتحجػ بو بيت بشي ىاشع بإصجار كتاب في حقيع

 شخزٍ  كاف السشاـ مغ إذاك ثخىا في السجتسع العخبي أأىسية ىكحا أخبار ك  طِيخالسشامي تُ الخبخ 
 نطارمفت األكتُ  ىتساـخبار أكثخ إثارة كتدتجعي اإلحه األىيحا يجعل فمعخكؼ كلو مكانتو بيشيع 

فالخبخ السشامي ىشا صجقت , أياـ( ة)ثبلثًا بسدتقبٍل قخيبػءخاصة كأنيا تحسل في معانييا تشب
 األكؿتمقي فالسُ  ,كتحؿيقيا وتأكيمِ  أحجاثتحققت نبػءة ىحا الخبخ, الحؼ دخمت في بشيتِو  إذو أحجاث

و ذا كقٍع ؿ الحؼ كاف تأكيمالسؤكِ إلى  الستمقي عسلعتبة الحؼ تجاكز إلى  بغ عباس نقل الخبخا
ثخه, ثع ما لبث أف إػ عمى الخبخ فحدب إنسا تحجّ  يتمقجيل الحؼ لع  يعمى الستمقيغ كمشيع أب

 .ة بػضػحجت الػضيفة التشبػئيّ و فتجدّ أحجاثُ تحققت 

كمشيا ىحا الخبخ  سعاإلنقل الصباشبائي أخبارًا حػؿ سبب تدسية ذؼ القخنيغ بيحا ك 
 مظِ لو بسُ  خ  بِّ عُ ألنو رأى في السشاـ أنو أخح بقخني الذسذ فوقيل سسي ذا القخنيغ...":السشامي

 .(ٔ)"الذخؽ والغخب وُسسي بحي القخنيغ

, ككاف السشاـ كتأكيموإذ نقل ؼيو تفديخ لدبب التدسية بحؼ القخنيغ,  الخبخ ىشاف
 مختمفة"ردت في أخبار ذؼ القخنيغ بأنيا يات التي ك امصباشبائي قبل سخد ىحا الخبخ رأؼ في الخك ل
ككبلمو يجؿ  (ٕ)"شخافيا...أخرػصيات القرة ككافة ختبلفًا عجيبًا متعارضة متيافتة في جسيع ا

كمجػ تأثيخ تذكيميا عمى السعاني السدتفادة مشيا,  األخبارعمى قجرتو عمى التسييد بيغ أنػاع ىحه 
 .(ٖ)كالجالالت التي تؤدييا

 وضائف الخبخ : اا انيث

إلى  دٍ مغ سار  رسالةً  ػصفولُو مغ غايٍة أك مقرٍج ب ًا كاف نػعو ال بجالشز الخبخؼ أيّ 
الحيغ كتبػا  كثخأيخادىا في مػضعيا, ك ىحه السقاصج بحدب حاجة الدارد إل شػعتلو, كت مدخكدٍ 

ريخية أكالقرز الجيشية, كالت نبياءالتي تحسل قرز األ األخبارعّجكا  األخبارفي كضائف 

                                                           

 .ٖٓٓ :ٖٔ السيداف (ٔ)
 .ٜٕٛ: ٖٔ نفدو (ٕ)
 ,... .ٖٕٗ, ٕٚٔ: ٛٔ, ٕٕٙ: ٘ٔ, ٓٗٔ, ٘ٔٔ, ٖٔٔ: ٖٔ نفدو ة يشطخلمسديج مغ األخبار السشاميّ  (ٖ)
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ىحا كحدب إنسا  , كالحؿيقة ليذ(ٔ)السعخفة لمستمقي سية,...ىي أخباٌر كضيفتيا َتػصيلكالديا
 األخباريا مقاصج تحققيا كمّ  نفعاؿ لجػ الستمقية كخمق االطخبلؽ كالتخبية كالعِ خ كبشاء األالتجب  

 .غكالرالحي نبياءالجيشية كأخبار األ

بيغ التي كردت في التفديخيغ مػضع البحث تشػعت كتشػعت معيا كضائفيا  األخبارإف 
 .كإشيارؼ  اجي,جحك  ,كتخبػؼ  ,معخفي تعميسيما ىػ 

 

 الػضيفة الػعطية -ٔ

الػاردة في التفديخيغ جاءت حاممة لمسػاعع كالتػجييات الجيشية, مغ  األخبارمغ  كثيخٌ 
 عغ , جاء في نػر الثقميغبل الخساالت الدابقة لو اإلسبلميكلع تقف عشج الجيغ خائع أحكاـ أك ش

 اعيلإسس عغ عثساف بغ أباف عغ نرخ أبي بغ دمحم بغ أحسج عغ وأبي عغ إبخاـيع بغ عمي"
 وخمع خبلصواإل بالتػحيج هللا وايعبج فأ نػح شخيعة كانت: قاؿ جعفخ أبي عغ الجعفي
صمػات  يغالشبيّ  وعمى نػح عمى ميثاقو هللا وأخح عمييا، الشاس صخفُ  التي الفصخة وىي األنجاد،

 بالسعخوؼ مخواأل بالربلة هخ  م  وأ   شيئا، بو يذخكػا وال تعالى هللا يعبجوا فأ أجسعيغ عمييع هللا
 فيحه مػاريث، فخائس وال حجود حكاـأ عميو يفخض ولع، والحخاـ والحبلؿ السشكخ عغ والشيي
 .(ٕ)"شخيعتو

ف َص البداشة كالتقخيخية, كؼيو كَ دع بتّ ا , كىػ خبخٌ الباقخ ماـلئلج الخبخ سشِ يشا أُ ف
ق عمييا بأنيا الفصخة التي فصخ هللا الشاس عمييا التػحيج كعمّ  كىي شخيعة الشبي نػح اإلماـ

و بأخح ؼيو, كأتسّ  فاعلٌ  خؼٌ , فيػ شَ عخؼ حيثياتوع بيحا الخبخ كىػ الحؼ يتحكّ  الباقخ اإلماـف
ثع قاؿ ىع بالربلة كالعبادة,...يجه كأمخُ بعبادة هللا كتػح يغيّ كعمى الشب  السيثاؽ عمى نػحهللا

ف مكثّ و نّ  أبداشتو إالّ  مغ خغععمى اللشز ىشا كافي ختاـ ىحا الخبخ إف ىحه شخيعتو,  اإلماـ
, كىػ ديغ يغكالشبيّ  ميو نػحشبيعة الجيغ الحؼ كاف عإلى  اإلماـلسح ؼيو الجاللة فقج أ
 .شخيعة الخسل اإلماـز ؼيو صغخه لخّ مغ خغع عمى ال, كالخبخ تعالى خبلص هللالتػحيج كاإل

                                                           

 كالحجاجالببلغة كالدخد ججؿ الترػر ك , ٙٙٔ -٘ٙٔالدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف كالبشيات خ: يشط (ٔ)
 .ٓٙ-ٛٗفي أخبار الجاحع 

 .ٖٛٛ : ٙنػر الثقميغ  ((ٕ
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، ويسيغ ارةا كفّ : يسيغ ليذ فيييس اف ثبلثةاأل   قاؿ: هللاعبج أبي"إلىمدشج  كفي خبخٍ 
ارة: الخجل يحمف عمى باب ليذ فييا كفّ فاليسيغ التي  ارة، ويسيغ غسػس تػجب الشار:كفّ  فييا

: الخجل يحمف عمى باب ارةارتو أف يفعمو، واليسيغ التي تجب فييا الكفّ ّخ أف ال يفعمو فكفّ بِ 
 الخجل يحمف الشار:واليسيغ الغسػس التي تػجب ارة، فتجب عميو الكفّ  ؼيفعمومعرية ال يفعمو 

 .(ٔ)"وِ مالِ عمى حق امخئ مدمع عمى حبذ 

أحكاـ إلى  في تػجيو السدمسيغ ككعادتو الرادؽ اإلماـثقة كىػ  فالخبخ ىشا ُنقل عغ
, أنػاعو كما يتختب عميو مغ أحكاـ الشاس بأحكاـ اليسيغ كبياف اإلماـخبخ ىشا يُ  اإلسبلميالجيغ 

 السدمسيغحكع ىشا مشصبق عمى كال ,قدع في تفريل حكع كلّ  قدامو يجخل مباشخةؼبعج بياف أ
 اإلماـال إششاب ؼيو بل قخره  مختباً  خد جاء سخيعاً دكال(, خجل)ال شبلؽ لفعع بإألنو عسّ  كّميع

فياـ فالتبلحق اإل ال يدتعري عمىالستمقي بذكل إلى  حتى ترل فكختو كالحكع ةبديص بصخيقة
مع ما بو مغ جحب فياـ كضيفة اإلالستمقي كيؤدؼ الخبخ إلى  السشصقي يػصل الفكخة كالتشديق

 .(ٕ)اإلسبلميحكاـ الجيغ , كبيحا يؤدؼ كضيفتو في بياف أقينتباه لمستما

لمجيغ كتعاليسو كقػانيشو  راً مرج األخبارككاف الصباشبائي مغ السفدخيغ الحيغ يججكف في 
العبادات تساعية مغ جغ ا, كمغ قػانيػع مخكب مغ معارؼ السبجأ كالسعادالجيغ مجسف أ"ػإذ رأ

التي  األخبارو بالبخىاف كالسجسػعة مغ صجقُ  تِ ة الثابخػذة مغ شخيق الػحي كالشبػّ كالسعامبلت مأ
, (ٖ)"رجؽ مخبخىا بالبخىافلمعمع ألف السفخكض العمع ب تباعٌ باعيا إتّ أخبخ بيا الرادؽ صادقة كإ

ىا, صجؽ مخبخِ صادقة بشاًء عمى  خبارٌ أ كأىل البيت الػاردة عغ رسػؿ هللا األخبارف
 ة.ػّ شيا تؤخح تعاليع الجيغ الثابتة بالػحي كالشبكم

أخخج ابغ أبي حاتع وأبػ الذيخ " ة عمى ىحه الػضيفة ىحا الخبخاإلخباريكمغ مراديقو 
عمى رجل مغ األنرار يعػده فإذا ممظ  دخل رسػؿ هللا عغ أبي جعفخ دمحم بغ عمي قاؿ:

لسػت ارفق براحبي فإنو مؤمغ فقاؿ: أبذخ يا ا : يا ممظػؿ هللارس السػت عشج رأسو فقاؿ
ؾبس روح ابغ آدـ ؼيرخخ أىمو فأقـػ في أل يواعمع يا دمحم أن .بكل مؤمغ رفيق ينإدمحم ف

ي لعػدة وعػدة الححر الححر وما خمق هللا ف لِ إفأقػؿ: وهللا ما لي مغ ذنب و  جانب مغ الجار
يـػ وليمة   وأنا أترفحيع في كلّ الّ إشعخ وال وبخ في بخ وال بحخ  وال مجر وال مغ أىل بيت

                                                           

 .ٕ:ٕٔٛ نػر الثقميغ ((ٔ
 ,... .ٖٔ٘,  ٙ:ٕٔٛ, ٘:ٕٙٔ,  ٗ:ٖ٘ٔ,  ٕ:ٖٖٖالػعطية  يشطخ نفدو  لمسديج مغ األخبار ((ٕ
 . ٔ:ٕٖ٘السيداف  ((ٖ
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 ال أقجر أف ينإؼ برغيخىع وكبيخىع مشيع بأنفديع. وهللا يا دمحم خ  ألعْ  يحتى أن خسذ مخات
 .(ٔ)"تبارؾ وتعالى ىػ الحي يأمخ بؿبزوأؾبس روح بعػضة حتى يكػف هللا 

جعفخ  ديشية عطيسة إنو اإلماـ أبػسية ك عمة لو مشدل راكٍ إلى  سشج الخبخ يشتيي نمحع أفّ 
مغ األخبار السػثػقة  ىل بيت العمع كالسعخفة ككل ما تشاقمتو الخكاة عشونو مغ أ إ دمحم الباقخ

,لسختمف  كانت كما تداؿ مرجرًا ثّخاً   الشبي ةعيادو ؼي ديدخ خ الحؼ كمشيا ىحا الخب العمـػ
سبلمي الحؼ ف الجيغ اإلىػ أ شى عطيعؼيو معكىحا  براحبو السؤمغ كيرفونرار مغ األ لخجلٍ 
ؼيو ىػ اإليساف باّلل تعالى بيغ الشاس  ةفاضمسالسداكاة كمؿياس الىػ ديغ  لشبي دمحمبو اجاء 

كؿ السحخؾ األكىػ  الشبي آلية الحػار الفّعاؿ كالحؼ بجأ بصمب , ثع يأتي عسلكأنبيائو كرسمو
فإنو مؤمغ( كتأتي اإلجابة )أبذخ يا دمحم, إعمع يا رفق براحبي في ىحا الخبخ)يا ممظ السػت إ

ط الزػء عمى الذخريات كيتع التعخيف الحػار ُيدما   يا دمحم(, كالسعخكؼ أف عغ شخيقدمحم, وهللا
يتيح الحػار لمذخريات التعبيخ شػعًا شداع الكامغ أك الطاىخ فييا, ك ف التعاشف أك البيا كُيكذَ 

, ففي ىحا الخبخ تع (ٕ)أك استذفافو بتقشيات القز األخخػ أك كخىًا عغ الحؼ ال يسكغ كذفو 
كالحؼ يكػف بالخفق مع  الكذف عغ معاف اعتبارية غاية في األىسية كؿبس الخكح عشج السػت

غ بالكذف عممظ السػت رفق براحبي فإنو مؤمغ, إني بكل مؤمغ رفيق(, ثع يبجأ السؤمشيغ)ا
ركح ابغ آدـ,  ُس ؾبِ أكثيخ مغ الشاس,)حؿيقة أمخه كالتي قج ال يعمسيا يزيئ جانبًا مغ شخريتو ك 

يػـ,  أقػـ في جانب مغ الجار, أقػؿ: وهللا مالي ذنب, إف لي عػدة, الححر, أترفحيع في كلّ 
ىحه  إني ال أقجر أف أؾبس ركح بعػضة حتى يكػف هللا تعالى ىػ الحؼ يأمخ بؿبزو( كلّ 

ػت فكذفت عغ حؿيقتو كبيشت لمُسعتبخ كالُستعع مريخ ابغ العبارات كقعت في حػار ممظ الس
 تججر اإلشارةك  ما خّز هللا بو السؤمشيغ مغ الخحسة كالخأفة, جانبإلى  كقجرة هللا عمى خمقو, آدـ,
 رؤية السبلئكة كالتحجث معيع,دكف سائخ الشاس عمى مغ نبياء ما ؼيو مغ داللة عمى قجرة األإلى 

كجعل الستمقي يجرؾ أشياء ججيجة عغ شخيق إعساؿ الفكخ  لمسعخفة,تػصيل "ففي ىحا الخبخ 
 جسيع العشاصخ التي شّكمتو. عتبار عغ شخيقكبو تتحقق كضيفة التعميع كاإل ،(ٖ)"كالتأمل

 :خة في تفديخ الصباشبائي كمشياكثي تي يرب مػضػعيا في التعميع كالسعخفةال األخبارك 
 رجلٌ  قاؿ: أتى الشبي آبائو عغ عميحديغ بغ عمػاف عغ زيج بغ عمي عغ عغ ال"

 :رسػؿ هللاة لي فقاؿ عتقو كييئة السزخّ مسمػؾ لي فأإلى  عسج أبيف رسػؿ هللا إ فقاؿ: يا

                                                           

 .ٕٚٓ-ٕٙٓ: ٙٔالسيداف  ((ٔ
 .ٛٙٔيشطخ عالع الخكاية  ((ٕ
 . ٕٔٓالكبلـ كالخبخ ((ٖ
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ٍََ يََشآُء ، أنت سيع مغ كشانتوظبينت ومالظ مغ ـبة هللا ألأ ِ َُٓب ل ٍََ يََشآُء إَِن ر ا َويَ ِ ُب ل َٓ َح
ُنٔرَ ٱ ً   ٤٩َّلُّ ُٓ و  يَُضوُِّج

َ
ًۚ أ ا ًٍ ٌََ يََشآُء َغلًِ َػُو  ه َويَج  ُ ا ِإَوَن ر ا َصا ، جازت عتاقة (ٓ٘ ،ٜٗ)الذػرى ذُن 

 إالّ  و وال مغ بجنو شيئاا مغ مالِ  وؿاف تتشأوالجؾ مغ مالظ وبجنظ، وليذ لظ  وؿشاظ يتأبي
في جػاب مدائل دمحم بغ سشاف  كىحا السعشى مخكؼ عغ الخضا"ب الصباشبائي:كعقّ  .(ٔ)"ذنوإب

ق الدشة ائمخكؼ مغ شخ  , فالخبخ(ٕ)"ىل الدشة عغ عائذة عشوشخؽ أ  العمل كمخكؼ مغفي 
حج فيػ الخسػؿ عمى أ قزيتو ال تخفىالحؼ  كىػ عغ رسػؿ هللاكالذيعة, كسمدمة الدشج ثقة 

اؿ لة ميسة حػؿ ما يحق لؤلب فعمو في مالخبخ مدأ, كفي ىحا غ الحؼ ال يشصق عغ اليػػ السبمِّ 
ظ بيهللا ألنت كمالظ مغ ـبة أمخ بقػلوىحا األ ؟ كىشا حدع الشبيبغذلظ لئل ابشو كىل يجػز

ة ة ما يتعمق بحقػؽ السمكيّ خاصكثيخيغ قج يخفى عمى مخ كمثل ىكحا أ نت سيع مغ كشانتوأ
 الخاصة.

يشصبق  اً خبخ عامفي ال , ليكػف مامجيػؿ )رجل(الذخرية الثانية في سخد ىحا الخبخك 
األمخ  كىػ الحؼ حدع دمحم الشبية ىػ كالذخرية السحػرية الخئيد, عمى عامة السدمسيغ

فدخ الصباشبائي , كالسكىشا تحققت الفائجة مغ الخبخ ؽ الحكع الجيشي في مثل ىكحا قزية,شبلبإ
ُب جاء بيحا الخبخ ليؤيج معشى اآلية َٓ ٍََ يََشآُء إَِن ر ا َح ِ في الجيغ  غ حكساً ( ليبيّ ٜٗ)الذػرػ ل

 .(ٖ)قجيخ كقزاء الخالقعمى ت عتخاض مغ السخمػؽ ا هلل كىػ القجيخ كال الحكع ف كىػ أ اإلسبلمي

 

 الػضيفة الحجاجية -ٕ

التي تجكر محاكرىا في السشاقذات كالججاالت بيغ  األخبارالػضيفة في  تطيخ ىحه 
  .اإلسبلميئسة كالرحابة كالسجافعيغ عغ الجيغ كبيغ الخسػؿ كاأل اإلسبلميالسشكخيغ لمجيغ 

 كاألئسة لشبي دمحمفي تفديخه كخاصة مجادالت الييػد مع امشيا  اكثيخ  الحػيدؼ نقل 
:و عغ آبائو عغ الحديغ بغ عميأبيعغ عغ مػسى بغ جعفخ  روي "كمشيا ف قاؿ: إ

و ئكتِ لو مبل  ج هللاُ سج  في كبلـ شػيل: ىحا آدـ أ مغ ييػد الذاـ وأحبارىع قاؿ لعمي ييػدياا 
سجج هللا آلدـ مبلئكتو لقج كاف كحلظ ولئغ أ: ىحا؟ فقاؿ لو عميفيل فعل بسحسج شيئا مغ 

                                                           

 . ٓٙ-ٜ٘: ٛٔالسيداف  ((ٔ
 . ٓٙ: ٛٔ نفدو ((ٕ
 ,... .ٕٕٖ, ٗٔٔ-ٗٔٔ: ٗ, ٕٜٕ -ٖ:ٜٕٔ, ٕٙٔ -ٔٙٔ: ٕلمسديج مغ األخبار الػعطية يشطخ نفدو  ((ٖ
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عتخافا آلدـ ولكغ ا (نيع عبجوا آدـ مغ دوف هللاإ)فإف سجػدىع لع يكغ سجػد شاعة، 
عميو  ىصمّ  ف هللاعصي ما ىػ أفزل مغ ىحا، إاُ  بالفزيمة، ورحسة مغ هللا لو، ودمحم

 ،(ٔ)"، فيحه زيادة لو يا ييػديفي جبخوتو والسبلئكة بأجسعيا، وتعّبج السؤمشػف بالربلة عميو
كناقل الخبخ  فالدشج عغ أىل البيت ,ة السحاججةيشاسب قػّ  ة بسادع بالقػّ فالخبخ ىشا اتّ 

يا خبخ كمّ ذخريات الف, عمى الييػدؼ ةجّ كىػ صاحب الحُ  , كالخبخ عغ عميالحديغ
 عمي بحكخ اإلماـث ( تحجّ , السبلئكةالشبي دمحم, كاضحة) هللا سبحانو كتعالى, آدـة قػيّ 

 العمل كزاد عمى معمػمات الييػدؼ)مجيػؿ اليػية سػػ أنو مغ أىل الذاـ(, عمسا أف الحديغ
ة حجة قػيّ  اإلماـلقى ؼيو ستقصع مشو ىحا الحػار, كىػ عمى إيجازه ألع يشقل الخبخ كامبل إنسا ا

ف ذَ فيع, بل كَ , ال يدتعري عمى الدا, في ألفاضو كمعانيوة, جاءت سخدا سمِ زيادة مسمّ  مغ غيخ
 .الحقائق كبّيغ األسباب

: عغ ابغ عباس قاؿ: قالت الييػد لمشبي"الحػيدؼ ة ما نقمو الحجاجيّ  األخباركمغ 
يكمسظ سو أربعة آالؼ كمسة ولع كمّ  ف هللاقالػا: أل  ولع؟ :قاؿ الشبيمشظ  خيخٌ  مػسى
ََ  قػلوقالػا: وما ذاؾ؟ قاؿ: لقج ُأعصيت أنا أفزل مغ ذلظ:، فقاؿ الشبيبذيء  ُظت َح 

ِ  ََّلِيٓ ٱ ى  ةَِػت ِسه َ ۡس 
َ
ََ  ۦأ ِ ٌّ ِجسِ ٱََل َل   ٍَع  ََصامِ ٱ ل  ِجسِ ٱإَل  ۡل  ٍَع  ك َصاٱ ل 

َ َلُ  ََّلِيٱ ّل   ٔ َِا َخ (، ٔ)اإلسخاء َب َصك 
اوزت سجرة السشتيى عشجىا الدساء الدابعة فجإلى  نتييتتى اح سمت عمى جشاح جبخئيلوحُ 

نا لو إاّل أمغ ساؽ العخش: إني أنا هللا ال إ بداؽ العخش فشػديت قت، حتى تعمّ جشة السأوى 
يتو بعيشي، رأ يتو بقمبي وماـ السؤمغ السييسغ العديد الجبار الستكبخ الخؤوؼ الخحيع، ورأالدبل

كتػب، في التػراة. والحجيث شػيل الييػد: صجقت يا دمحم وىػ م ، فقالتفيحا أفزل مغ ذلظ
كالشبي  دمحم تيغ ىسا الشبيخريتيغ السحػريّ الذ, في ىحا الخبخ (ٕ)"أخحنا مشو مػضع الحاجة

الييػد الحيغ يعمسػف حؿيقة األمخ كال ة قائسة عمى السفاضمة بيشيسا مغ اججكالسح مػسى
عتخافيع نياية الخبخ كالجليل ا , ةحجّ  الشبي دمحمليمقػا عمى نسا يتجاىمػف يجيمػف إ

, شبي دمحملقاىا عمييع الة التي أبالحجّ  ايا دمحم كىػ مكتػب في التػراة(, ففػجئػ صجقت بقػليع)
, ككاف ىحا السقصع الدخدؼ بيحا السقجار مغ خبخ شػيليدتقصع ىحا الخبخ ف أالسفدخ ستصاع اك 

 .(ٖ)ية في التفديخمعشى اآل ككذفشاه كغخضو في مع كاؼياً 

                                                           

 . ٚٚ: ٔنػر الثقميغ  ((ٔ
 . ٗ:ٙٔٔنفدو  ((ٕ
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بعس السعاني بيا عمى  ستجؿّ ة إجيّ جاحدالئبل  األخبارمغ  اكثيخ خح الصباشبائي تّ اك 
لة السعاني  بيا عمى دال محتّجاً  األخباربل القػؿ في بعس كتحجيج بعس السفاـيع فكاف يقف مفّر 

أبا عبجهللا فقاؿ: سأؿ الدنجيق الحي أتى : في التػحيج عغ ىذاـ بغ الحكع قاؿ"كمشيا ىحا الخبخ 
متعاليا عشا ف لشا خالقا صانعا ا أثبتشا أا لسّ نّ عبج هللا: إ أبػ؟ قاؿ ورسبل أنبياءا  مغ أيغ أثبت  

، وال وعغ جسيع ما خمق، وكاف ذلظ الرانع حكيسا لع يجد أف يذاىجه خمقو وال يبلمدػه
لػنيع عمى مرالحيع جيخمقو لو سفخاء في  ففثبت أ ػه،يع ويحاجّ يباشخىع وال يباشخوه ويحاجّ 

ع العميع في ي، فثبت اآلمخوف الشاىػف عغ الحكوفى تخكو فشاؤىع ،و بقاؤىعؼيومشافعيع وما 
ف بالحكسة، ػوصفػتو مغ خمقو، حكساء مؤدب نبياءاأل  وىعخيغ ، وثبت عشج ذلظ أف لو معبّ خمقو

 ،والتخكيبذاركتيع ليع في الخمق عمى مفي أحػاليع،  خ مذاركيغ لمشاسمبعػثيغ بيا، غي
والذػاىج، مغ إحياء السػتى، وإبخاء األكسو الجالئل والبخاىيغ، و  العميع بالحكسة ججيغ مغ عشمؤي  

 بوجػ الخسػؿ و  مقاؿ صجؽ عمى مع يجؿّ يكػف معو عِ  حجة خمػ أرض هللا مغواألبخص فبل ي
الحجة عمى سة فييا بياف الحقائق كتعميميا كإلقاء حع في ىحا الخبخ كضيفة مينم .(ٔ)"عجالتو

ساسية كىػ صادر مغ شخرية الخبخ األ كبلـ حجاجي عمى  خ قائعالخرع)الدنجيق(, فيػ خب
, إذ يطيخ ؼيو مييسشا عمى الدخد, كمرجرا لمسعمػمات السدتقاة مغ جعفخ الرادؽ اإلماـ

لتي دلة العقمية كالشقمية اكأخبارىع, فؽيو إلقاء حجة مجعسة باأل نبياءكرساالت األالقخآف الكخيع 
تجليل عمى معشى كىشا يعمق الصباشبائي عمى ىحا الخبخ مدتشجا عميو في ال ,ت مغ كفخبيِ تُ 

قػؿ: كالحجيث كسا تخػ مذتسل عمى حجج ثبلث في مدائل ثبلث مغ الشبػة, أ"اآليات قائبل 
فجنا مغ ستتجج أنو مشصبق, عمى ما ا مل ؼيسا ذكخهعمى الشبػة العامة كبالتأ: الحجة إحجاىا
ث  َن ِخَسة   نلَاُس ٱ ََكنَ تعالىقػلو  ٌَ

ُ
ييج الشبي أ: الحجة عمى لدـك تاآلية, كثانييا (312)البقرةأ

 ِإَونتعالىفي بياف قػلو بق عمى ما ذكخناه في البحث عغ اإلعجاز مشص بالسعجدة كما ذكخه
ِر يِِّ  ٌّ  َِ ٌّ ْ بُِعَٔرة   ٔا حُ

 
َا لََعَ  َخت ِسَُا فَأ ا ََُضنل  ٍَ ً  ِف َري ب  ّمِ كثالثيا: مدألة عجـ خمػ  (ٖٕالبقخة )ۦُنِخُ

حا الخبخ مغ حجج فاده مغ ى, ككبلـ السفدخ ىشا كاضح عمى ما أ(ٕ)"غ الحجة...رض عاأل
جو في د بدخده السشصقي كتجرّ كالخبخ تسيّ , لمجاللة عمى معاني اآليات التي تفيج كتثخؼ التفديخ

 الحجة.السعاني, ضاىخ كاضح , قائق بتدمدل مشصقي سمذ عمى اإلفياـشخح الح

كشت عشج سيج الجعافخة جعفخ بغ : عغ حفز بغ غياث القاضي قاؿ"كنقل الصباشبائي
 ىحهتقػؿ في  جا فقاؿ: مامحِ العػجاء وكاف مُ  أبيتاه ابغ مو السشرػر فأا قجِ لسّ  دمحم

                                                           

 . ٕ:ٕٔٔالسيداف  ((ٔ
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ٔاْ يةاآل ا َِلَُشوكُ َْ َ ً  ُجئًُدا َدۡي  ُٓ ً ةََسى َن  ُْ ا َُِظَجج  ُجئُُد ٍَ الجمػد ىي ىحه  ؟(ٙ٘)الشداءى َػَشاَب ٱُُكَ
ىا، قاؿ: أعقمشي : ويحظ ىي ىي وىي غيخُ عبج هللا أبػ؟ قاؿ عرت فُعحبت فسا باؿ الغيخ

عمييا الساء وجبميا ثع  فكدخىا ثع صبّ لبشة إلى  عسج ف رجبلا ىحا القػؿ، فقاؿ لو: أرأيت لػ أ
الخبخ  ،(ٔ)"فقاؿ: بمى أمتع هللا بظ؟ ى ألع تكغ ىي ىي وىي غيخىااألولىيئتيا إلى  ردىا
, كشخرياتو كاضحة لمعياف معخكفة, جي ىشا جاء سخده حػاريا أخح مقاـ الدؤاؿ كالجػاباجالح

زة  كشخريات الخبخ بار , بغ غياث القاضي(حفز الخبخ مغ الحاضخيغ الذاىجيغ)ناقل ك 
ؼ بو العػجاء كعخّ  أبيبغ شرػر عشجه كاة كالسكىػ الذخرية الخئيد خ بغ دمحمماـ جعففاأل

ة التي تفتتح الحجاجيّ  األخبار, كعادة لئلماـبدؤاؿ السمحج  الخبخ الخاكؼ كػنو مغ السمحجيغ, فبجأ
تي الجػاب مغ لعالع ؼيأحخاج استفياـ حؿيقة إنسا إكالحؼ قج يكػف الغخض مشو ليذ اإل بالدؤاؿ
مغ كقع في  كىي كمسة لكلّ )كيحظ(, ف كالجيغ اإلماـ الثقة بالعبارةفي عمػـ القخآخ ستبحّ الالعالع 

, ثع يجخل ارج عغ الجيغ كُمبتمى بالكفخ كاإللحادلسمحج خخحع كُيجعى لو بالتخمز مشيا, فاة يُ ميّ ب
بعج سؤاؿ السمحج التفريل)أعقمشي( ك خىا(, دا بجءا)ىي ىي كىي غيمب الجػاب مػجِ في ُص  اإلماـ

غ الحقائق باألبدط قي عميو الحجة كيبيّ م, كي يُ بالتفريل يزخب السثاؿ بالمبشة اإلماـتي يأ
السمحج  ىا لحلظ جاء ردّ خدّ الحىغ كالعقل حتى تكػف الحجة بالغة ال مجاؿ لإلى  قخبكاألكضح كاأل

فدخد ستستع بالترػيخ حه الرػرة كاالحجة بي اإلماـنذ لدخد , ككأنو أ(أمتع هللا بظ)كبقػلو 
ػرة لع تكغ متػقعة مغ قبل الخرع, إنو سخد سخيع بديط األلفاظ غشي الجاللة جاء بر اإلماـ

ق الصباشبائي عمى يجاز العبارة كعمّ إ مغ خغععمى الضاىخ الحجة, كتسثيل سمذ مكّثف السعاني 
ف كحجة السادة محفػضة بػحجة الرػرة فبجف أإلى  تقػد اإلماـف حؿيقة جػاب إ"بقػلو ىحا الخبخ 

ث جَ خ حَ خ البجف بأؼ تغيّ كإف تغيّ  ندافاإلىػ  ندافاإلجداء بجنو باؽ عمى كحجتو ماداـ كأ ندافاإل
فو في الجاللة عمى معاني يػضّ ك  ,توعمى صحّ  أكرد لمخبخ أكثخ مغ سشج ليدتجؿ بحلظ كقج, (ٕ)"ؼيو
 .(ٖ)هتفديخ في  الػاردة األخبار كثيخ مغيات كىحه شخيقة الصباشبائي مع اآل

 

 

 

                                                           

 . ٗ:ٕٖٚ السيداف ((ٔ
 . ٕٖٚ: ٗنفدو  ((ٕ
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 شياريةالػضيفة اإل -ٖ

ة بعاد كسسات معيشأ غع ؼيو رٍ ترػّ  جل خمقِ أذىغ الستمقي مغ  ةيجؼ ىحه الػضيفتدت
ه ككضػحو بيغ مخ ضيػرُ األ ةُ يخَ شُ  :العخب في لغة كردك  ,ساسيكد الخبخ األختَ نو مُ أل ؛لمحجث

 .(ٔ)الشاسا يخىتشالو  ةٍ لفزيم خةيشُ  ففبل ناالشاس كشيخ 

 الّ إدراكيا إال تحتاج في ة ببلغيإ ةػاقعك" فيي ةشياريإ ةخبار ذات كضيفف بعس األإ
ث حجِ ىػ الحؼ يُ " فالدارد ,كالتي تقػـ عمى الدارد كالستمقي (ٕ)"ةالسذتخك بةالتجخ  بوصمّ ما تتإلى 

السػضػع الحؼ يجكر إلى  بالشطخ ةالزم ةشياريإ ةمغ مادسل عمى شحشو بسا يحتاجو الخصاب كيع
 ةشيارياإل ةكال تتع العسمي ةشيارياإل ةالثاني السيع في العسمي العشرخ...الستمقيك شيار...اإل وحػل

خبار كاف يتشاقميا العخب ف األأكبسا  ,(ٖ)"ةالصمبي فيامية أكة اإلتتحقق الػضيف مغ خبللو بو ك الّ إ
 ؤثخيا حتى يعغ شخيقالخبخ  غيرػ ة, دبيأك  ةكلغػي ةدكات سخديأداردىا مغ ل ًا؛ فكاف البجشفاى

 قشاع.حقق اإلفي الستمقي كي

 جاء في ما في التفديخيغ كمشيا ةخبار الػاردحزػر في بعس األ ةككاف ليحه الػضيف
فقاؿ الحارث بغ  ؟حسدة يمغ لو عمع بعسج:حُ قاؿ يـػ أُ  ف رسػؿ هللاأ" تفديخ نػر الثقميغ

 رسػؿ هللاإلى  عه أف يخجِ ، فكخِ عخؼ مػضعو فجاء حتى وؾف عمى حسدة: أنا أالرست
فػؾف عمى  يفجاء عم يا عمي أشمب عسظ:هللا ألميخ السؤمشيغ ، فقاؿ رسػؿؼيخبخه

 عل بو بكى ثعا رأى ما فُ ، فمسّ حتى وؾف عميو جاء رسػؿ هللا، فه أف يخجع إليوحسدة فكخِ 
سبعيغ  ألقتمغّ  مغ ىحا السكاف، لئغ أمكششي هللا مغ قخير يّ قط أغمع عم ما وقفت مػقفاا قاؿ:

ٔكِت خًُ ةِِّ  ِإَون  :ئيل فقاؿارجبل مشيع، فشدؿ عميو جبخ  ا ُغ ٌَ ٍِر ِو  ِ ْ ة ٔا ً  َذَػاكِتُ َٔ  ۦه ََعَرت خُ ُٓ َ ً  ل ُت َوىَهَِ َصَب 
 ََ  .(ٗ)"صبخأ:هللافاصبخ فقاؿ رسػؿ ( 621)النحلَرۡي   ىِّيَص ِبِي

عغ بصل  دتبعجمخ يُ أكىػ  الشبي ععّ  ةكىػ مقتل حسد  حجث ميػؿفي ىحا الخبخ 
 غليحا يرعب عمى م كاف غجراً  حجأُ يػـ  وتممقتو لكغ لقػّ  تومػاجيتخذى األبصاؿ  ةحسد كشجاع 

يار مقتمو فاجعة مخعبة بالشدبة لمسدمسيغ لحا سيكػف إش ة,خعو بيحه الديػلريعخفو ترجيق م

                                                           

 .ٜٕ٘ -ٕٚ٘: ٔٗيشطخ السعجع في فقو لغة القخآف كسخ ببلغتو  ((ٔ
 .٘ٚسيسيائيات الرػرة اإلشيارية  ((ٕ
سيسيائية تجاكلية, د.بذيخ ابخيخ, مجمة السػقف  ببلغة الرػرة كفاعمية التأثيخ في الخصاب اإلشيارؼ نطخة ((ٖ

 .٘: ٖ٘, مجٔٔٗع ,ـٕ٘ٓٓ سػريا, اب العخب,تحاد الكتّ األدبي, إ
 .ٖٔٔ: ٗنػر الثقميغ ((ٗ
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مغ لو عمع بعسي عغ عسواستفياـ الشبيب أف ىحا الخبخ بجأنمحع ك  كمجعاة فخخ لمسذخكيغ,
 ,يخبخهلالخسػؿ إلى  ثع قخاره بعجـ الخجػع ة(,عمى حسد  كقف)ب الحارث حيغثع تعج  , ة؟حسد 

تجاخل فييا ي" التيك  ةشيارييا مغ سسات الخصابات اإلمّ ك, ماـ عميكحلظ ما حرل مع اإلك 
 أججه حيغ بجنشيار اإل ةف الخبخ ؼيو داللأكبسا  ,(ٔ)"...إلخقخاركاإل ,كالتعجب ,ستفياـالخبخ باال

, قتيبلً  كرؤيتو ومكاف عسّ إلى  وحىاببنتيى مباشخة إنسا ا بإخبار الشبيستفياـ لع يشتو باال
ػؿ السشطخ يَ فَ , العاشفي اريشاإل ةنفعاؿ كىحه سسكتخمق اإل ةتثيخ العاشف ةىحه الرػر  ةرؤيك 

نفعالو تجاه الَكَفَخة, كالحؼ تختب عميو كّلج ابغمع السػقف عميو, مسا  ّخحرف ,الشبيأبكى 
كيشتيي الخبخ كيجعػه لمربخ,  عمى الشبي ف جبخائيلكييػِّ  مشيع, غ رجلٍ يسبع ه بقتلجتػعّ 

 سا عشج هللا.ل اً بتحدّ  ربخمل تخاذهاقخار الشبي ك إب

جاء  معخكفًا عشو أمخاً  اإلماـ عمي خبٌخ عّمل ؼيو الحػيدؼ نقميا كمغ األخبار التي 
فقاؿ لو  ،هبالبرخة يعػدُ  زيادبل بغ ا دخل عمى العُ لسّ  شتيخ في الخواية أنواو قج إنّ " ؼيو:
الجنيا،  ى مغ، لبذ العباء وتخمّ مشيغ أشكػ إليظ أخي عاصع بغ زياد: يا أميخ السؤ العبل
أما رحست أىمظ  و لقج استياـ بظ الخبيثنفِد  عجي  : يا ا جاء قاؿ، فمسّ بو ي  م  ع   فقاؿ

: يا عمى هللا مغ ذلظ، قاؿ ؟ أنت أىػف ف تأخحىاأبات وىػ يكخه لظ الصيّ  ؟ أتخى هللا أحلّ وولجؾ
ف إ، لدت كأنت إني: ويحظ قاؿ ظ؟ظ وجذػبة مأكمِ أميخ السؤمشيغ ىحا أنت في خذػنة ممبِد 

 (ٖ)"هفقخُ  بالفقيخِ (ٕ)غتبي  يكيبل  فة الشاسِ ع  بز   أف يقجروا أنفديع هللا تعالى فخض عمى أئسة الحقّ 

د السكاف, شتياره, ثع يحكخ أسساء شخرياتو كيحجّ اإلى  مصمع ىحا الخبخ يذيخ ناقمو فيف
ككل ىحه العشاصخ تعدز كاقعية الخبخ كحؿيقتو كتؤىمو لمتأثيخ في فكخ الستمقي عبخ قشػات تجعع 

نبشى عمييا يقة أف في ىحا الخبخ شيخة مدبقة اكالحؿمرجاقيتو كىحا ما يقػـ عميو اإلشيار, 
ـ ال تتبلءَ  كل إماميع البديصة كالتيإشيار, بسعشى أف السذيػر بيغ السجتسع ىػ حالة ممبذ كمأ

اتيا, مسا جعل في الجنيا كممحّ  خؼ(, مسا يعكذ)ضاىخًا( زىجهمع مشربو كخميفة)بحكع العُ 
في التػجيو  اإلماـ عمي كىشا يطيخ أثخ ,يحخمػف أنفديع مغ السمبذ كبعس السأكل يعبعز

 ,)عاصع بغ زياد(ر عغ شخيق استجعاء الشسػذجالترػّ  ىحا كترحيح الفكخ كاإلعبلف عغ خصأ
ألف السبلحطة السباشخة لمسػقف  ؛كىحه مغ سسات اإلشيار الفّعالة ,ككضع الرػرة الحؿيؿية أمامو

                                                           

 .ٕٔٔ: ٛٔـ, عٕٕٓٓغ عتػ, مجمة عبلمات هللا أحسج بعبج  اإلشيار بشية خصاب كشبيعة سمػؾ, ((ٔ
تبّيغ بو الجـ: ىاج بو حتى يقيخه, كتبّيغ بو السخض غمبو, كتبّيغ الساء إذا تخدد كتحيخ في مجخاه مخة كحا كمخة  ((ٕ

 .ٛ٘٘: ٔكحا. يشطخ لداف العخب مادة )بيغ( 
 .ٙٔ-٘ٔ: ٚنػر الثقميغ  ((ٖ
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و أكثخ مغ الحقائق التي تكفي لبشائو, إف مجسػعة تكفي لكذف حقائق أخخػ متعمقة بسػضػعِ "
...تتحجد في عبلقتيا مغ خبلؿ مبجأ (السخافقة لئلشيار كمغةالبرخؼ) مغ عشاصخ الخصاب

اإلجابة في الشفذ,...فإف ما ُيحِجث ة كبشاًء عميو يحقق الخصاب اإلشيارؼ نػعًا مغ السذابي
أخيو كمغ كاف  حرل تسامًا مع عاصع أماـ عيشيّ  , كىحا ما(ٔ)"اإلغخاب ُيحِجث الييبة كالعجب

و األمخ بالرػرة الفعمية كأكضح لكضع اإلماـ الحقائق أمامو  حاضخًا ليعػده مغ أىل البرخة, إذ
, عجؼ نفِدو, إستياـ بظ الخبيث, كيحظ(يا تدست بالغمطة في بعزيا)مباشخة بديصة, ا بمغةٍ 

خ البديط كيبتعج عغ شالخصاب اإلشيارؼ ليذ خصابة, ألنو يتػّخى األسمػب السبا"فصبيعة 
ز كالتكثيف لسداعجة اإليجاإلى  ستعارة السغخقة حتى يكػف كاضحًا في األذىاف...ككاف المجػءاال

...إشيارية تعتسج اإلقشاع متكاممة قريخة تبعث عمى اإلعجاب,حتفاظ بػحجات الالحىغ عمى ا
خاصة حيغ  ,نػع مغ التغميعإلى  نياية األمخ , كإف كانت تؤكؿ فيالعاشفي أك اإلقشاع العقمي

, كبإسقاط اإلماـ لسذابية عامة الشاس بو يدقط (ٕ)")ما(يغالب أك يقيخ الدمغػيتعمق األمخ ب
خ كيعمغ عغ ؛ كيثبت كيذيِّ مفادىا التػلي عغ الجنيا ةٍ مّ علِ  ممبدو كغمع مأكموالتذييخ بخذػنة 

ع كيربخىع يالحيغ يػاسي يع السيسا الفقخاءئاتِ ف مػر السدمسيغ بكلّ كراء ذلظ اقتزتو إمختو أل سببٍ 
لسغ يتػّلى  عمى فقخىع بعيذو مثميع ألنو إماميع الحق, كبيحا يخسع صػرة ججيجة كيخّط مشيجاً 

 .أمػر الشاس

األخبار التي أفادت اإلشيار في التفديخ تجكر في أحجاثيا حػؿ األنبياء  لقج كانت أكثخ
 .(ٖ), كبعس األياـ كالذيػر,...األئسة كالرالحيغك 

ع غ ىُ ( مغ سػرة الحجيج خبخًا عغ اإلنفاؽ كمَ ٘ٔ-ٚفي تفديخه لآليات) كنقل الصباشبائي
شخيق زيج بغ  جخيخ وابغ أبي حاتع وابغ مخدويو وأبػ نعيع في الجالئل مغأخخج ابغ "قاؿ: و,أىمُ 

عاـ الحجيبية  : خخجشا مع رسػؿ هللابغ يدار عغ أبي سعيج الخجري قاؿ أسمع عغ عصاء
أعسالكع مع أعساليع  يػشظ أف يأتي قـػ تحقخوف  تى إذا كاف بعدفاف قاؿ رسػؿ هللاح

. قمشا: أرؽ أفئجة وأليغ قمػبا : ال ولكشيع أىل اليسغ ىعقاؿقمشا: مغ ىع يا رسػؿ هللا أقخير؟ 
أحجكع وال  مغ ذىب فأنفقو ما أدرؾ مجّ  : لػ كاف ألحجىع جبلأىع خيخ مشا يا رسػؿ هللا؟ قاؿ

                                                           

 .ٗٔٔ: ٛٔـ, عٕٕٓٓغ عتػ , مجمة عبلمات اإلشيار بشية خصاب كشبيعة سمػؾ عبج هللا احسج ب ((ٔ
 .٘ٔٔنفدو  ((ٕ
 ,... .ٖٕٖ, ٖٖٔ: ٗ, ٖٖٙ, ٕٓٓ, ٖٔٔ, ٖٓٔ, ٛٛ, ٕٙ-ٔٙ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ((ٖ



 األنػاع والػضائف                                                          الخبخ دراسة في

39 
 

َُفَق ٌَِ َرت ِو  إف ىحا فرل ما بيششا وبيغ الشاسنريفو إالّ 
َ
َ  أ ٌَ خَِٔي ٌُِِسً   ى َفخ حِ ٱَل يَع 

 ًۚ  .(ٔ)"اآلية (ٓٔ)الحجيجَوَق خََو

ذارؾ كحاضخ ؼيو م راكٍ إلى  ىنتيا جقو بدشثّ مرجره كالحؼ ك إلى  باشبائي الخبخالص ندب
كالخخكج يجؿ عمى  ةؼ مجسػعأ (اشخخج)ه بقػلو أ كالحؼ بج (بػ سعيج الخجرؼ )أحجاثو أ ىكشاىج عم

كتحجيج  ة(,عاـ الحجيبي)في الخبخ الدماف أثختي أثع ي ,شيارئلل ةالجسع فاعمي ةكفي حخك ة,الحخك
ب ف الدمغ محػرؼ كعميو تتختأل" ؛يع في تحجيج شبيعتوالخبخ يد لّ مدمغ في مدتيلالخاكؼ 
مثل  ة,كخخػ محخّ أحجد في نفذ الػقت دكافع ينو إ ثع ستسخاركااليقاع التذػيق كاإل عشاصخ

كىحا الحاصل  بعيج شبيعة الخبخ كشكمو, حجّ إلى  دكيحجّ  ,(ٕ)"األحجاث ختياراكالتتابع ك  ةالدببي
عغ  خبارٌ إ (تيأيظ أف شػ كي) ,زمغ الحجث ة(عاـ الحجيبيػ)ىحا الخبخ حتى نيايتو ف جارعمى م

أف  ثع ما يمبث الدارد في تقجيخ األعساؿ, الدماف ةىسيألمؿياس دقيق  (مغ قبل الفتح)مدتقبل 
 يذفّ " اً عاشؽيّ  داً كمحفّ  اً نفديّ  اً كالخبخ محخّ عج في ىحا يُ كالحؼ ( افبعدفكاف )السكاف عشرخ جخل يُ 

حزػره عمى يتػقف  ة,...الالسختمف ةبعاد الذخريأتكذف عغ  ةكاجتساعي ةبعاد نفديأعغ 
العالع  كعبَخه نخػ تكمع نمغ خبللو ,...ندانيفي الكائغ اإل سا يتغمغل عسيقاً نّ إي ك السدتػػ الحدّ 

سػؿ مغ ر  شيارؼ اإل تي الخصابأالدماف كالسكاف ي ةثشائي عغ شخيقك  ,(ٖ)"خخنحكع عمى اآلك 
تحقخكف )دكف غيخىع  مغ عساؿ قػـأ ل بيغ فاضليُ  ةالفاعمالسحػرية الخبخ  ةشخري هللا

ليغ أك  ةفئجأ رؽّ )أالجانب الشفدي ليع فيع فالحيغ ير(, ىل اليسغ)أ كىع  (عساليعأ عسالكع مع أ 
يغ كما ب أدكات اإلشيار الفّعالة في تخسيخ الفكخة,كالسػازنة أك السقارنة بيغ األشياء مغ  (,قمػباً 

 ,فعل القػـبيخ التذييبخز  ,تيااذخريات كنفديّ الفعاؿ ألعشاصخ الدماف كالسكاف كالػصف 
ستفياـ ار كىي الحػار القائع عمى اإليشليات اإلآمغ  ةساسيأ آليةع عغ شخيق يالجسإلى  يطيخك 
 ؼ شيار ح الػصف اإلشكالتعميل الحؼ يس (,ال)قاؿ: ةجابكاإل ؟(اىع خيخ مشأ  ؟,رسػؿ هللايا مغ ىع )

نفق أال يدتػؼ مشكع مغ  ...,حجىع جبللػ كاف أل ,ليغ قمػباً أك  ة,فئجأ رؽّ أىع ) كتخسيخاً  كثباتاً قّػة 
نفاؽ في سبيل هللا كالجيغ لئل خيّ شاصخ تذكيل ىحا الخبخ كانت بسجسػعيا تذع كلّ  (قبل الفتح

 باّلل يسانا صادقاً إليع كّ أكخيخ الشاس  ,دخيدخ كالعالفي حاؿ  برجؽ الشّية,سبلمي اإل
 .كرسػلو

                                                           

 .ٜٖٔ: ٜٔالسيداف  ((ٔ
 .ٖٛبشاء الخكاية دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفػظ  ((ٕ
 .ٜٚٔبشية الخصاب الدخدؼ في القرة القريخة  ((ٖ
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َن فُِلٔنَ ٱََي َشُر كفي تفديخه لقػلو تعالى ٍُ ًۚ كُِو  ل   ً ا ِف كُئُبِِٓ ٍَ ِ ً ة ُٓ ً  ُظَٔرة  حُنَّتِئُ ِٓ ً
َل َغيَ ن ُتََنَ

َ
أ

ْ ٱ ضُِءٓوا  ٓ خَ ا َُت َشُرونَ  ّلَلَ ٱإَِن  ظ  ٌَ نقل  مغ سػرة التػبة(,ٗٚاآلية)إلى  بعجىا كما (46)التوبتُُم صِج  
 سػؿ هللا، وذلظ أف ر ندلت في جبلس بغ سػيج بغ الرامت"أنيا الصباشبائي خبخًا ىػ 

: وهللا لئغ كاف دمحم بيع، فقاؿ الجبلسوعا اىع رجداا خصب ذات يـػ بتبػؾ وذكخ السشافقيغ فدسّ 
 : أجل وهللا إف دمحماا فدسعو عامخ بغ ؾيذ فقاؿغ الحسيخ م ؼيسا يقػؿ فشحغ شخ   صادقاا 

مخ بغ ؾيذ تاه عاأالسجيشة إلى  رسػؿ هللاا انرخؼ ، فمسّ مغ الحسيخ لرادؽ وأنتع شخّ 
ف يحمفا أ سػؿ هللا. فأمخىسا ر حب يا رسػؿ هللا: كفأخبخه بسا قاؿ الجبلس، فقاؿ الجبلس

ثع قاـ عامخ فحمف باهلل: لقج قاؿ، ثع   ما قاؿعشج السشبخ فقاـ الجبلس عشج السشبخ فحمف باهلل
ميغ، فشدؿ : آوالسؤمشػف  سػؿ هللا، فقاؿ ر الرادؽ مشا الرجؽ: الميع أندؿ عمى نبيظ قاؿ

ْ يَُم َرۡي   :قا بيحه اآلية حتى بمغف يتفخّ أقبل  جبخئيل ٔا ه َحخُٔبُ  ً ُٓ َ فقاـ الجبلس . (47)التوبتا ل
ؾيذ ؼيسا قاؿ لظ لقج  ابغ التػبة صجؽ عامخ يم  ا رسػؿ هللا أسسع هللا قج عخض ع  : يفقاؿ

 .(ٔ)"مشو ذلظ ػؿ هللا، فقبل رسستغفخ هللا وأتػب إليوأقمتو وأنا 

 يات مػضع التفديخ كذفتف اآلأل ؛في ىحا الخبخ ىػ كذف السشافقيغف الحجث الخئيذ إ
سػلو ياتو كر آ ك باّللّ  ىعؤ ستيدااالتي ىي  تيعس السشافقيغ كىػ الخػؼ مغ فزيحما يختمج نفػ 

سا ...إلخ, مؾبس اليج كندياف هللا بالسشكخ كالشيي عغ السعخكؼ ك مخ اإليساف كاأل كالكفخ بعج
الرفات  عمى ال يقترخ شيارف اإلإإلى  ة, كال ُبجا مغ اإلشارة ىشانيآيات القخ حت بو اآلصخّ 

 ما شتيخ بيا شخٌز اذا إثل العميا السُ ف ؛يخ بسا يذيغ مغ الرفاتذتَ العميا بل قج يُ  ة كالُسثلالحدش
ما  بيا شخزشتيخ اذا إ السذيشة كالرفات ,الكـخب السذيػرلصائي حاتع اك ُيحتحػ ربح مثاالً يُ 

شا ؼيو كخبخنا ى ,كحابديمسة الكس ةع لو سشّ بَ تا تُ كال  ػؿلو ق دسعفي السجتسع ال يُ  بػذاً مش يربح
كلى في الخبخ األ ةسع الذخرياالخبخ بالترخيح ب أ الداردفيبج ,تذييخ بالسشافقيغ كسػء الشفاؽ

ثع يحكخ الدارد  ,شيارلئل ةسساء مغ الدسات السيسكالترخيح باألبغ الرامت(  جبلس بغ سػيج)
كتدسيتيع  مسشافقيغله خُ كْ كذِ  صاب رسػؿ هللاىػ خىحا ك  كلّ ػرؼ لالسح كالفاعل ؾالسحخّ 

 ةالسيس شيارؼ دكات التػاصل اإلأمغ  اكىح بالخجذ)َذَكخ السشافقيغ فدساىع رجدًا كعابيع(,
إلى  يرل ؼيو ارؼ يشفاإل ةق خاصائغايتو بصخ إلى  رلكالحؼ ي ؼ قشاع الدخّ اإلػكيدسى ب

إليحائية  دع باتّ ة؛ بل تجرؾ بالعيغ السجخدساليب ال تُ أنو يقـػ عمى البلكعي بسجيػد غيخ مخئي أل
ؾ ردكد الفعل كالدمػؾ الحؼ يبجك الفعل الػاعي بل تديصخ عمى البلشعػر كتحخّ  إثارةالتي تتجشب 

                                                           

 . ٕٚٛ-ٕٙٛ:  ٜالسيداف ((ٔ
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 صاب الخسػؿخف ,كىحا ىػ الحاصل في خبخنا, (ٔ)ةنيلو كلغيخه عمى جانب كبيخ مغ العقبل
و عمَ ثيخ فدتفت ,سبلميلمجيغ اإل ُمبِغزةخ في الشعػر السشافق الحؼ تتخسخ في ذىشو صػر ثّ أ

 اً سجيج اً يأر  اه كىػ يخ  (مغ الحسيخشخٌّ ؼيسا يقػؿ فشحغ  غ كاف دمحم صادقاً ئوهللا ل:)عي ؼيقػؿا البلك 
عامخ ة)ه حيغ تطيخ شخريالحػار القائع عمى القػؿ كردّ  أبجثع ي ة,عمى جانب كبيخ مغ العقبلنيك 

و ػجّ , ثع يضيخ ما يختمج نفدو في البلشعػر كىػ الترجيق بخسػؿ هللاأ الحؼ (بغ ؾيذ
يخ ذيت أداة الحؼ ىػ ىحا السكاف  (السشبخعشج )ع دَ قَ الإلى  يغتذخريتيغ الستزادال هللا رسػؿُ 

ة ػضيفالترب في  افٍ معيا ككم   كاإلعبلـ,... كالترجؼ السشبخ يعشي الجسع كالعمغ كالجيخة ففاعم
الػحي  يشدؿ ةالحرك , كفي كالجعاء داء القدع,جانب مػاجية الستشاقزيغ, كأإلى  اإلشيارية,

خفي نفػس ف ما تُ سؤمشيغ ليكذِ لم األمغ مرجر, ك سشافقيغالخػؼ  مرجر يىآليات التي با
 يكػف الختاـ مدظٌ لالخيخ  التي ىي سبيل ةتع بعخض التػبختُ رتياب, ك السشافقيغ مغ الججل كاال

 زهعمى إيجاكالخبخ  ,تػبتو ػؿ الخسػؿبقك  بة,لتػ اإلى  ويبكحبو كتػجّ  جبلسعتخاؼ الىػ ا ك 
 ؼيو ةكفاعم ةر ضاىخ اشياإل ةنجج كضيفدكؿ سباب الشأبياف جانب لى فإ ,تودالالكثيف في 

فييا باألمع  اإلشيارُ  قَ السيداف تعمّ  كاألخبار التي كاف اإلشيار مغ كضائفيا البارزة في تفديخ
 .(ٕ)مع كالجشة كالشار,...إلخالدالفة كاألنبياء كالسؤمشيغ كالكافخيغ كالعِ 

عامة كالػاردة في التفديخ خاصة, ال يقترخ فييا السعشى عمى كالحؿيقة إف األخبار 
كضيفة كاحجة كالسؤدػ مغ الخبخ ليذ مفيػما كاحجًا بل نجج أف الخبخ الػاحج قج ُيكخر في أكثخ 
مغ مػضع في التفديخ بحدب ما تقتزيو الحاجة كما يؤيج السعشى, كقج نجج في الخبخ الػاحج 

ي, ...الخ, كبالشدبة لمتفديخيغ مػضع البحث تشػعت األخبار في السعشى التأريخي كالجيشي, كالعمس
 أف أكثخىا مشقػلة عغ الشبي دمحم مغ معانييا ككضائفيا كحتى شخائق سخدىا, عمى الخغع

, كىحا يجؿ عمى تبحخىع في عمع الخكاية, كاألخبار, كتسّكشيع مشو, كال كالعتخة مغ أىل البيت
  سادة البياف. عجب فيع

                                                           

 . ٖٔيشطخ سيسيائيات الرػرة اإلشيارية  ((ٔ
: ٘, ٕ٘ٓ-ٕٓٓ, ٕٜٔ-ٚٛٔ: ٖ, ٕٗٛ-ٖٕٛ, ٖٕٕ: ٔلمسديج مغ األخبار اإلشيارية يشطخ السيداف  ((ٕ

ٖٖٕ ,ٚ :ٕٕٕ-ٕٕٖ ,ٜٔ :ٔٓٗ ,ٕٙٙ ,ٕٜٛ ,ٖٓٔ. ..., 
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 السبحث الثاني

 الحكاية

 صصبلح اليـػ الحكاية في المغة وامف: تػشئة

فبلنًا كحاكيتُو فعمُت مثَل فعمِو حكيت ", كُيقاؿ لفطة حكاية في المغة عمى السذابية تجؿّ 
 .(ٔ)"مثَل قػلِو سػاء لع أجاكزه أك قمتُ 

 , أؼكسا ىػ أك تقميجهُ  يءنقل الذ في, لمسعشى المغػّؼ متجاداصصبلحًا فؽيو اا مفيػميا مّ أ
غ حيث تػسع الحكاية بأنيا أكسع مغ الخبخ, لكغ ليذ مك , نقل الرػر كسا حجثت في الػاقع

, كمخكد حكاية مغ أكثخ مغ كحجتيغ خبخيتيغيسكغ أْف تتكػف الإذ , التذكيلالحجع بل مغ ناحية 
 . (ٕ)الػحجات الخبخية السكػنة لمحكايةعمى الفاعل إذ برجده تتأشخ  التػجيو فييا يشربّ 

األحجاث فييا بالتتابع كيتع سخد  األساسية السشتطسة في حبكة, لسادةا الحكاية ُتعجّ ك 
, حكاية يجعميا أحج مقّػمات القّرةالحؼ تؤّديو األحجاث في ال السزسػف القرريك  ,(ٖ)الدمشي

 , كتمتبذشيغالستتابعة في زماف كمكاف معيّ  إذ تقػـ عمى الذخريات التي تشيس باألحجاث
ككثيخًا ما يترخؼ ىحا الخاكؼ ؼيسا ُيشقل كبالخاكؼ الحؼ يخكييا...بالخصاب الحؼ يحسميا " الحكاية

كليحا  ,مشيا ما لع يقع ؼ, كيدتحزخ مشيا ما فات كيدتذخ ُيؤّخخ ُأخخػ ث ؼُيقّجـ أحجاثًا ك مغ أحجا
مختمفة مغ األنطسة مغ قبيل الشطاـ القائع عمى التجّرج في نقل األحجاث  عمى أشكاؿٍ  دُ فيي تخِ 

كالشطاـ القائع عمى التػازؼ الساثل في ما يسكغ أف يطيخ مغ تذابو بيغ بعس السقاشع القررية 
 .(ٗ)"التي تجكر فييا األحجاث

ختبصة السكنقميا كاستخجاعيا, ك األحجاث  ية ُبشية سخدّية قائسة عمى ترػيخعميو فالحكا
, كمغ بيغ لؤلحجاث , بصخيقة أدبية قائسة عمى الحبكة كالتتابع الدمشيكاقعية أك خيالية بذخرياتٍ 

, كىحا غ مسيداتيا الديػلة كعجـ التعقيج, كميا يتع التسخكد فييا عمى الذخريةعشاصخ تذكيم
الحكايات كشخائق نقميا  يختبط بالخاكؼ كمجػ قجرتو كبخاعتو في الترخؼ ؼيسا يشقمو مغ أحجاث

 .كترػيخىا
                                                           

 . ٖٕٚ: ٖ (حكى)( لداف العخب مادة ٔ)
 . ٛٚٔمفاـيع كتجميات  دخد العخبي( ُيشطخ الٕ)
 . ٜٕٔ ؼالسرصمح الدخدك  , ٛٚٔقامػس الدخديات  :( ُيشطخٖ)
 . ٛٗٔ( معجع الدخديات ٗ)
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ت الستعمقة بتفديخ آية مغ في نقمو لبعس الحكايا الحػيدؼ ففي تفديخ نػر الثقميغ نجج 
ػف األشبق لطاىخ الكبلـ خ مػاقعيا بحدب ما يخاه مشاسبًا لمسقاـ في التفديخ كيك, قج يغيّ القخآف

 . (ٔ)ّكج عميو في مقّجمة تفديخهأكىحا ما 

 ففي ,(ٕ)ّف القرة تتكّػف مغ مجسػعة أخبارأداف نجج الصباشبائي يخػ ديخ السيكفي تف
يعإلى  إذا رجعشا" معخض حجيثو في بحث عمسي قاؿ: إلى  ه بػلجه كحخمتويخِ كسَ  قرة إبخـا

 ريخية تحكي عغ سيخ عبػدؼّ أخقة متختبة تدمدمت كتألفت قّرة تفيا ىي كقائع متفأرض مكة...
 لصمب كالحزػر كرسػـ الحب كالػلوكتذسل مغ أدب الديخ كا ,هللا سبحانوإلى  مغ العبج

 .(ٖ)"لسعانًا.دؾ استشارة ك خه إمعانا زادت في تجبّ سا زِ اإلخبلص عمى ما كمّ ك 

اؿ , قعّيشة أك حجث ما بالجسع كالتمخيزكعغ التعامل مع كثخة األخبار حػؿ قزّية م
إلى  بالخجػعأقػؿ كيطيخ "مغ سػرة السائجة: (ٜٛ, ٛٛ, ٚٛ)في بحث ركائي في تفديخ اآليات

ىي كثيخة ججًا مخكايات السخكية في ىحا الباب, ك ركايات القػـ أف ىحه الخكاية إنسا ىي تمخيز ل
, كىحا (ٗ)"كاحجة سبكيا ركايةً في بعس, ك  زياكردىا بالجسع بيغ شتات مزاميشيا بإدخاؿ بعفقج أُ 

جه لمسرصمحات كسا عجـ تحجيمغ خغع عمى اليفّخؽ بيغ الخبخ كالحكاية يجؿ عمى أّف الصباشبائي 
 ىي مدتقخة اآلف.

 : أنػاع الحكايةأوالا 

 التأريخية الحكاية  -ٔ

ت قائسة عمى أف التأريخ نرفو أدب, كنرفو عمع إّف العبلقة بيغ التأريخ كالدخد ليد
, مع الحفاظ العبلقة بيغ نػع كجشذ تختمف عغ بيغ التأريخ كالدخد عبلقة مباشخة ال", بل إّف فقط

تشبع فييا ستسجاد...االفعل كالدمغ التأريخي...عبلقة  بيغ زمغ ستسخاريٍة قابمٍة لمقخاءة مباشخةاعمى 
كيعشي بشاء ركابط ...,أْف تفقج شيئًا مغ شسػحيا العمسيالسعخفة التأريخية مغ فيسشا الدخدؼ دكف 
, كىحه (٘)"...لقاء الزػء عمى قرجية فكخ السؤرخخ, إغيخ مباشخة لمتأريخ بالدخد في نياية األم

القرجية ىي التفديخ كاإليزاح كاإلفياـ كإضيار الحقائق عشج السفدخ الحؼ البّج لو حيغ الترجؼ 
                                                           

 . ٙٔ: ٔالثقميغ  ( ُيشطخ نػرٔ)
 . ٜٗ: ٙ,  ٜٕٗ, ٕٕٗ: ٔالسيداف  ( ُيشطخٕ)
 . ٜٕٗ: ٔ نفدو( ٖ)
 . ٜٗ: ٙ نفدو( ٗ)
 . ٜٗٔ - ٛٗٔ:  ٔريخي أ( الدماف كالدخد الحبكة كالدخد الت٘)
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ف تأريخ البذخية مشح أر التأريخي لؤلمع كحزاراتيا, إذ لتفديخ القخآف مغ حريمة كبيخة مغ السأثػ 
ت كاألحاديث الشبػية, كما ُأثخ عغ األنبياء, كاألصحاب مغ حكايانذأة الخميقة حفطو القخآف, 

الحؼ يمتـد بشقل الػقائع التأريخية التي  السفدخ كىشا يأتي دكر" عبخ العرػر تشاقميا اإلنداف
فالحكاية التأريخية قائسة عمى الخكاية كالدخد  ,مغ الساضي بػصفو مجااًل تاريخياً تدتخمز بجيج 

شا الفعل الحؼ تتأسذ بسػجبو معخفت ىػ ف فعل الدخد في التأريخحجاثيا ألفي تجسيع أ
 .(ٔ)"بالساضي

ناقبًل  عبخىا الحػيدؼ , ككاف خبيتفديخ نػر الثقميغ حزػر ككاف لمحكايات التأريخية في 
  عغ أبي عبج هللا"ل الحكايات التأريخية التي نقمياكمغ جسي ,مثاليًا أكثخ مغ كػنو سارداً 

: أيغ ، فمّسا فخغ قاؿ لو يػسفمى يػسف ليذتخي مشو شعاماا ؼباعوقاؿ: قجـ أعخابي ع
دي كحا وكحا فؿف فشاِد: يا مشدلظ؟ قاؿ لو: بسػضع كحا وكحا قاؿ: فقاؿ لو: فإذا مخرت بػا

، فقل لو: لقيُت رجبلا بسرخ وىػ ُيقخُئظ و سيخخج إليظ رجل عطيع وسيع جسيل، فإنيعقػب
إلى  نتيىاابي حتى فسزى األعخ  :، قاؿغ تزيعل هللاـ ويقػؿ لظ: إّف وديعتظ عشج الدبل

 ، فخخج إليو رجلٌ حفطػا عمّي اإلبل، ثّع نادى: يا يعقػب يا يعقػبإفقاؿ لغمسانو: السػضع 
نعع، : جسيل يتقي الحائط بيجه حتى أقبل، فقاؿ لو الخجل: انت يعقػب؟ قاؿ أعسى شػيل جديع

إلى  لظ حاجةيا أعخابي أ :عميو ثع أفاؽ فقاؿ لولو يػسف، قاؿ: فدقط مغذياا ؿ فأبمغو ما قا
يػلج لي مشيا فُأحب أف تجعػ  ليذ بشة ععّ اي رجل كثيخ الساؿ ولي ؟ فقاؿ لو: نعع إنّ هللا
صغ فُخزؽ أربعة أب وصمى ركعتيغ ثّع دعا هللا ، قاؿ: فتػضأ يعقػبأف يخزقشي ولجاا  هللا

حّي لع يست وأف  يعمع أف يػسف يعقػبثشاف، فكاف ابصٍغ  أو قاؿ: ستة أبصغ في كلّ 
ََ :سيطيخه لو بعج غيبتو، وكاف يقػؿ لبشيو هللا ٌِ ًُ يَ غ 

َ
ٓ أ ٍُٔنَ  ّلَلِ ٱإِّّنِ يَ ا َل َتػ  ٌَيػسف(ٜٙ)، 

ً  إِّّنِ فحتى إنو لّسا وجج ريح يػس وكاف أىمو وأقخباؤه ُيفشجونو عمى ذكخه ليػسف ُْ ةُٔ
َ
كَاَل أ

ُٔظَفه  ِجُس رِيَح يُ
َ
ن ُتَفُِِّسونِ  َّل

َ
َلٓ أ  ٔ َ ٔاْ حَ  ٩٤ل ُ ًِ ٱإََُِم ىَِِف َطَل يَِم  ّلَلِ ٱكَال ىػ ييػدا و  (49-47)يوسفى َلِسي

ََ  بريخاا  فارتجّ  عمى وجيو بشو وألقى قسيز يػسفا ٌِ ًُ يَ غ 
َ
ٓ أ ً  إِّّنِ كُو ىَُس

َ
ً  أ َ ل
َ
ا  ّلَلِ ٱكَاَل أ ٌَ

ٍُٔنَ  يَ  .(ٕ)"(41)يوسفَل َتػ 

ن َجآَء في تفديخه لقػلو تعالى الحػيدؼ ا أكردىىحه الحكاية 
َ
ٓ أ ا ٍَ ُّ لََعَ   ى بَِشۡيُ ٱفَيَ ى َلى 

َ
أ

 ِِّٓ حَسَ ٱفَ  ۦوَج  ََ  ر  ٌِ ًُ يَ غ 
َ
ٓ أ ً  إِّّنِ كُو ىَُس

َ
ً  أ َ ل

َ
اه كَاَل أ ٍُٔنَ  ّلَلِ ٱةَِصۡي  يَ ا َل َتػ  ٌَ (ٜٙيػسف) كلع يػرد ,

                                                           

 . ٜٗدب كالشقج أل( سصػر في أ)
 . ٜٖٚ - ٜٖٙ:  ٖ( نػر الثقميغ ٕ)
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رت حجثًا تأريخيًا , إّف ىحه الحكاية صػّ تفديخه ليحه اآليةارًا غيخىا في السفدخ أؼ حكايات أك أخب
إلى  كىسا الذخريتاف الخئيدتاف في الحكاية, كأبيو يعقػب الشبي في قرة الشبي يػسف

نتقاء ىحه اقجرة السفدخ في مأريخ, كىشا نمحع باٌع في الت جانب البذيخ, كلحكايات يػسف
آية البذارة , فَػَضَع حكاية البذارة في تفديخ تسامًا مع محتػػ اآلية القخآنية الحكاية التي تصابقت

 .لمكذف عغ معشى اآلية

عمى قيج  بشو يػسفػجػد ايعقػب ب بذارة ة تجكر في محػرىا حػؿإف أحجاث الحكاي
كقائع "كىحه سسة ميسة في الحكايات التأريخية ألنيا تشصػؼ عمى  , فيي تشقل حجثًا تأريخياً الحياة

بػصفو شكبًل مؤثخًا مغ أشكاؿ السعخفة  عبخ)الحكي( ىُتدتعاد عبخ سخكد كمخكيات, تتجمّ تخكػ ك 
اتو نقصًة ختبلؼ مخجعيّ اكىي تعتسج الحجث التأريخي عمى  ,التقميجية, لتؤشخ في مخكدية الحكاية

 الشبي يػسف)الحكاية معخكفة تأريخيًا  , فذخريات(ٔ)"الدخدؼ كتشسية أحجاثو نتاج الفعلإل
كتػثيقيا التأريخي مغ  في حؿيقة الحكاية كىحا يربّ  (كأخػتو كالبذيخ,... قػب الشبيعكأبػه ي
 (الرادؽ جعفخ هللا األماـ عبج أبػ)(ٕ)الخاكؼ العميع عسل طيخ, كمغ الجانب اآلخخ يُ جانب
كالعػاشف الذخريات كاألىػاء ؼيو تػصف  الحؼ, ك قّجـ الحكاية بمغة الشدج الدخدؼ كالحؼ

ة , فشججه مخّ (ٖ)ستغشاء عشو في أؼ عسل ركائيحياز, كىػ شكل مخكدؼ ال يسكغ االكالسشاضخ كاأل
 كىحا كصفٌ (, يتقي الحائط بيجهجديع, جسيل شػيل, رجل أعسى,)يرف شكل الشبّي يعقػب

ثع فدقط مغذيًا عميو, )ًة يرف حالتو العاشؽية حيغ أتاه خبخ مغ كلجهكشخيقة سيخه كمخّ , لذكمو
دكف أف مغ , ث الحكاية كاصفًا حاؿ بعس شخػصياكىكحا يدتسخ الخاكؼ في سخده أحجا (أفاؽ
 إالّ  ,(ٗ), فيػ خارج الحكاية ال عبلقة لو بأحجاثيا كىحا ىػ الدخد السػضػعيعخفياخ كيف ُيفدّ 

ق عمييا كأكضحيا كبّيغ عمميا حيغ ذكخ أف أنو لع يكتف بشقل األحجاث كترػيخىا بل عمّ 
حّي لع يُست كيثبت ذلظ بحكخِه لقػلو تعالى عمى لداف  يعمع أّف يػسف يعقػب
ٓ :يعقػب ََ  إِّّنِ ٌِ ًُ يَ غ 

َ
ٍُٔنَ  ّلَلِ ٱأ يَ ا َل َتػ  ٌَ( مخاشبًا بيا بشيو, كيدتسخ في شخح ٜٙف)يػس

بشو ييػدا بقسيز االبذيخ كىػ  أْف جاءإلى  ,أقخبائو كىي التفشيجكرّدة فعل  ة فعميعدّ كإيزاح ر 

                                                           

 .ٖ٘ٔفاعمية األخبار في الدخد العخبي القجيع  ( ببلغة التدكيخ(ٔ
 السخكية كيستمظ كجية نطخ عميسة.ث عغ السػاقف كاألحجا يءكّمّي السعخفة يعخؼ كّل ش ( الخاكؼ العميع: راكٍ (ٕ

 .ٜٖٔيشطخ قامػس الدخديات 
 .ٙٔٔ( يشطخ في نطخية الخكاية بحث في تقشيات الدخد (ٖ

 .ٗٙ(  يشطخ الستخيل الدخدؼ ٗ)
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ألّف فييا  ؛, فذخح الخاكؼ كتفديخه كاحجة مغ أىع كضائفوفألقاه عمى كجيو فارتّج بريخًا... يػسف
 .(ٔ)", عغ أصل الحكايةكاية عمى البحث عغ حكاية الحكايةيتجاكز تقجيع الح"

لمحقائق كسا  كػنو سخدًا تأريخيًا بشقمومغ خغع عمى الليذ ىحا كحدب بل إف الدخد ىشا 
كقجرتو  (عبج هللا أبي)متاز بخكح الستعة كالتذػيق كىشا تبخز ميارة الخاكؼ اىي إاّل أنو 

عمى  مكافأةً ة لمبذيخ بالحريّ  ذكخ دعاء الشبي يعقػب , إذالحكاية ألحجاث في عخضو(ٕ)الدخدية
, كبحلظ جاءت حكاية تخكؼ لجعاء الشبي عمى األكالد باستجابة هللا البذارة كحرػؿ البذيخ

, خ آيًة مغ آيات سػرة يػسف, كتفدّ كمحػريًا في حياة الشبي يعقػب كالشبي يػسف حجثًا تأريخياً 
 .(ٖ)سمػٍب سخدّؼ تأريخّي أدبّي إْف صح التعبيخأب

, فكاف سيداف كىػ القخآف الكخيعالعخض عمى كانت الحكاية التأريخية في تفديخ السيداف تُ 
فسا شابقت أحجاثيا تفديخه لآليات كبياف السعاني  أثشاءئي يأتي بالحكايات التأريخية الصباشبا

, كيؤشخ كيتعخض بالشقج لسا خالف نقل الحقائق كالػقائع التأريخية بيا عمى ستجؿّ االشز القخآني 
ل بعس , كحلظ كاف يحيّ كخه سشج الحكاية كمرجرىا ليػثقياجانب ذإلى  , ىحا(ٗ)الشز القخآني

التأريخ السحّجد ليا أك ما  شخريات الحكاية أك يحكخ, كأف يحكخ أسساء بعس الحكايات بإيزاح
بغ مخدويو عغ او ، وابغ ابي حاتع، بغ السشحراأخخج " نقمياالحكايات التأريخية التي  , كمغشابو

تفّخقػا عشي فسغ  السجيشة قاؿ ألصحابو:إلى  يياجخ أفبغ عباس قاؿ: لّسا أراد رسػؿ هللاا
ومغ لع تكغ بو قػة فميحىب في أوؿ الميل فإذا سسعتع بي  آخخ الميلإلى  ة فميتأخخكانت بو قػّ 

وخباب وعسار وجارية مغ قخير  لسؤذفصبح ببلؿ اأف ،قج استقخت بي األرض فالحقػا بي
كانت أسمست فأصبحػا بسكة فأخحىع السذخكػف وأبػ جيل فعخضػا عمى ببلؿ أف يكفخ فأبى 

جإإذا ألبدػىا إّياه ففجعمػا يزعػف درعاا مغ حجيج في الذسذ ثع يمبدػنيا  ج أح  ، ّياه قاؿ أح 
ا الجارية ، وأمّ عجبتيع تؿيةا أمسة ونو في الذػؾ وأّما عسار فقاؿ ليع كوأّما خباب فجعمػا يجخّ 

ؿ ػا عغ ببل فػّتج ليا أبػ جيل أربعة أوتاد ثع مّجىا فأدخّل الحخبة في قمبيا حتى قتميا ثع خمّ 
فأخبخوه بالحي كاف مغ أمخىع واشتّج عمى عسار الحي كاف وخباب وعسار فمحقػا بخسػؿ هللا
                                                           

 . ٔٚيشطخ تقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائيك ,  ٕٙ( الخاكؼ كالشز القرري ٔ)
كلى أسباب لمدارد ىػ الدخد بسعشاه الحرخؼ, كىػ كضيفة بجييية ُتعج أُ  (  يخػ جيشيت أف الجكر األساس(ٕ

 .ٔٚٔخصاب الحكاية إلى  عػدةك  , ٕٗٙتػاججه في داخل الشز الدخدؼ. يشطخ: خصاب الحكاية 
 . ,... ٗ٘: ٙ, ٕٙٓ: ٘, ٖٕٗ: ٗ, ٜٖ :ٕ, ٜٓٗ: ٔالثقميغ ايات التأريخية يشطخ نػر( لمسديج مغ الحكٖ)
ؼيو عمى أّف التأريخ , أّكج ز القخآنيالقرز التأريخي ك قرل في تحجيج الفخؽ بيغ الكمفّر  ( لو كبلـ شػيلٗ)

: ٔ السيداف ُيشطخ .نتحاؿ كالتدكيخ كىحا ما ال يسكغ أف يحجث مع القخآف ألنو كتاب هللا الحؼ حفطوقج يتعخض لبل
ٜٔٙ  ,ٔٚٓ ,ٕٜٗ  ,ٕ :ٔٙٔ  ,ٕٔٙ . 
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؟ أكاف مشذخحاا بالحي قمت  :ع بو فقاؿ لو رسػؿ هللاتكمّ  كيف كاف قمبظ حيغ قمت  الحي قمت 
ُّ  قاؿ: ال وأندؿ هللا ؟اـ ال صِهَ َوكَي تُ ز 

ُ
َ  أ ٌَ ِ  ۥإَِل  ۢ ة َُّ ِ ه ٍَ ػ  َِ ٱٌُ يَم  ِ

 .(ٔ)"(ٙٓٔ)الشحل ۡل 

بغ عباس كىحا االسشثػر كالخاكؼ ىػ  الصباشبائي ىحه الحكاية عغ كتاب الجرّ لقج نقل 
ستصاع ؼيو اعيًا , كجاء سخد أحجاث الحكاية سخدًا مػضػ اد يػّثق أحجاث الحكاية تأريخياً اإلسش

جخت عمى السدمسيغ مغ أصحاب  ر لشا األحجاث التيأْف يرػّ بغ عباس(ا)الخاكؼ العميع
باعو ليبًل أك صباحًا, كجاء ؽ عشو كإتّ تفخ  الإلى  بعج أْف كّجييع بيإثخ اتباعيع لمش بيالش

يتجاخل األكؿ "تتدمدل األحجاث ك إذ ,لسشصقييحه األحجاث عمى كفق التتابع السخد الخاكؼ 
, أؼ إّف الحجث ُيخكب يدتسخ التجاخل حتى تكتسل الحكايةبالثاني كالثاني باألكؿ كالثالث كىكحا 

 . (ٕ)"قبمو كيجخل في الحجث الحؼ يميوؼ عمى الحجث الح

, ككيؽية عميو كّجو السدمسيغ بالتفّخؽ عشولميجخة ك  ؿبقخار الخسػ بجأت فالحكاية ىشا 
مداؾ السذخكيغ لمسدمسيغ ىحا التفّخؽ ىي الحىاب في أّكؿ الميل أك آخخِه كالحؼ تبعو إ

إلى  ّكؿ الميلمغ ا ,كقػعيا الدمشيكّميا أحجاث متتابعة متدمدمة عمى كفق تختيب , كتعحيبيع,...
 . آخخه ثّع الرباح,...

, كلع يحكخ مكاف ؼ ك االخ  ة كىػ السكاف الحؼ ذكخهفي مكّ  جختنمحع أّف أحجاث الحكاية ك 
كىػ السجيشة حجث تأريخي معخكؼ كبارز في بجاية الجعػة اإلسبلمية إلى  ألّف اليجخة ؛اليجخة

و السػ  كىػ دمحم الخئيدة في الحكاية ىي الشبي أشيخ مغ أْف يرّخح بو الدارد, كالذخرية جِّ
, ألّنو السحػر األساس الحؼ دارت حػلو أحجاث الحكاية فمػال إتباعيع لجعػتو كالفاعل الخئيذ فييا

, كدليل ذلظ ما حّل بأحج شخريات الحكاية كىػ عسار جخػ  سدكيع بيا َلَسا جخػ عمييع ماكت
ل , كالذخرية اأُلخخػ ىي )ببلؿ السؤذف( الحؼ فّر (ٖ)تؿيةً الحؼ اشمقػه بشاًء عمى إضياره الكفخ 

ّف في ىحه الحكاية أكثخ مغ حجث: نمحع أك  ,الخاكؼ القػؿ في تعحيبو ككحلظ)خباب(ك) السخأة(
 شتجاد الغعّ اجانب إلى  ,, كاآلخخ القتلكالثالث المحاؽ بالشبي ,, كالثاني التعحيبألكؿ اليجخةفا

كعسار كبو ُتختع ؿمشو السذخكػف, كىشا يطيخ الحػار بيغ الخسػ سار لقػلو ما أراده عمى ع
إستعادة لمساضي كتأم ل في أفعاؿ الدابقيغ "ىحه الحكاية التأريخية كما شابييا في , فالحكاية

 , كبالتالي يكػف الساضي أداًة لتشطيع الحاضخمخاجعًة كإعادة نطٍخ كترحيحاً  يشتج اكإنجازاتيع مسّ 

                                                           

 . 293 – 292: 42( الميزان4)

 . 42لة وليلة وسحر السردية العربية ( الف لي2)

 . ٖٜٕ: ٕٔيشطخ السيداف  (ٖ)
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نّصمع , (ٔ)"غ ىحا السشطػر مخآة عاكدة لمساضيؼيكػف الدخد ملبشاء مدتقبل...و ؼيكالتحكع الجيج 
بخ ُتراغ كي تتخسخ في ذىغ سمػب مذّػؽ كمستع ؼيو العِ أعمى الحقائق التأريخية ب عغ شخيقو

 .(ٕ)دكف مَمٍل أك جدع مغ الستمقي

 الحكاية التفديخية  -ٕ

إلى جانب  ,الشدكؿ لآليات القخآنيةرغ أسباب يتبيغ لمقال يػَردىحا الشػع مغ الحكايات 
إذ ىي أكفى ما يجب الػقػؼ عمييا, "العمساء كالسفدخكف بيحه الحكاياتعتشى ا لحلظ  التفديخ,

ف الػقػؼ عمى , دك ع معخفة تفديخ اآلية كقرج سبيميامتشا, الكأكلى ما ُترخؼ العشاية إلييا
, كتجرجيا تؤّشخ الشرػص" سخدّؼ محكعكىي إشاٌر , (ٖ)"بالخكاية كالدساعقرتيا كبياف ندكليا...

اللتو , كضخكؼ إنتاجو كال يسكغ لحلظ الشز أْف يكتدب دالب الدخدّؼ الحؼ يحجد الشزضسغ الق
, خية تتختب الدسات السسيدة لمشرػص, كداخل إشار الحكاية التفديمغ دكف ذلظ اإلشار الدخدؼّ 

د الشرػص بخمؽياتيا كضخكؼ تجيّ  فالحكايات التفديخيةبسا فييا الدسات الشػعية الذاحبة...
ندؿ أك حكاية كقعت ك  كاقعة, أك حادثة, أك قرة," ّف مغ أسباب الشدكؿأل؛ (ٗ)"يياإنتاجيا, كتمقّ 

, ففي الحكاية التفديخية (٘)", مؤصبًل لحكع هللا فيياالقخآف مغ أجميا مجيبًا عشيا, مفّربًل ليا
, كمشيا مالو مشيا مالو عبلقة بستغ الشزمى نحٍػ يجعمو يخسل إشارات كثيخة, الشز ع" يشتطع

 .(ٙ)"عبلقة باإلشار الدخدّؼ الحؼ يختب الستغ

زمغ ندكؿ القخآف كالػحي ر حجثًا حؿيؿيًا في , ترػّ إّف الحكايات التفديخية كاقعية
 ج ليا حزػرا كبيخًا في التفديخيغ.نج؛ تفديٍخ قخآنّي عشيا ؼال غشى أل , كألّنيا ركيدةكالخسالة

, إذ ة عتّػه كاستعبلئوحكاية جخت أحجاثيا مع فخعػف في شجّ  في تفديخه الحػيدؼ نقل 
ا :ا قػلومّ أعمي بغ إبخاـيع و  في تفديخ" جاء َٓ حُّ

َ
ُن َيَٰٓأ  ٔ  ٱَوكَاَل فِص َغ

ُ
َل ٍَ ٍّ  ل  َ  إَِل  ِ ٌّ ُج ىَُسً   ٍ ا َغيِ ٌَ

َُ لََعَ  و كِس  َِل َي َه َم 
َ
ِي فَأ َػوٱفَ  ىّػِيِ ٱَدۡي  ُّ  ج  ُِّ ُظ

َ
ِ ُمََٔس  ِإَوّّنِ َّل  ّ َغيُِع إََِلَٰٓ إَِل

َ
ٓ أ ا ىََػّلِ ََ  ۥَّلِ ََص خ  ٌِ

                                                           

 . ٕٚٔألنػاع كالػضائف كالبشيات اخد العخبي القجيع الد (ٔ)
: ٛٔ, ٘ٚ: ٕٔ ,ٖٕٕ-ٕٕٕ: ٚ, ٕٙ: ٗ, ٕٕ٘, ٔٙ: ٕلمسديج مغ الحكايات التأريخية ُيشطخ السيداف (ٕ)

ٕٔٚ-ٕٕٔ ,ٕٓ :ٕٖٓ. ... , 

 . ٛأسباب الشدكؿ (ٖ)
 . ٕ٘ٓ: ٔمػسػعة الدخد العخبي  (ٗ)
 . ٖٔ أسباب الشدكؿ القخآني (٘)
 . ٖٕٔ: ٔمػسػعة الدخد العخبي  (ٙ)
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ليػاء، ال يتسكغ في ا بمغ مكاناا  حتى فبشى ىاماف لو في اليػاء صخحاا  (,83القصص)ى َك ِشبِيَ ٱ
عمى ىحا أف نديج : ال نقجر لفخعػف  ، فقاؿميو مغ الخياح القائسة في اليػاءنداف أف يؿيع عاإل 

، أربعة أندخإلى  لظ التابػت وعسجاوىاماف مشح ذ رياحا فخمت بو فاتخح فخعػف  ؼبعث هللا
ربعة فغخسا في جػانب التابػت األ إلى  ا، عسجالقػة وكبخت فأخحا أفخاخيا وربياىا حتى إذا بمغت

أرجميا بأصل  اندخ وشجّ عا األ خذبة لحسا وجػّ  عمى رأس كلّ  ، وجعبلجانب مشو خذبة كلّ 
يسا في اليػاء المحع فأىػت إليو وصفقت بأجشحتيا وارتفعت بإلى  ، فشطخ األندخالخذبة

: طخ ىاماف فقاؿ؟ فشالدساء ىل بمغشاىاإلى  نطخأفخعػف لياماف:  ، فقاؿوأقبمت تصيخ يػميا
األرض : ال أرى األرض فقاؿإلى  نطخأأراىا مغ األرض في البعج، فقاؿ: كشت  أرى الدساء كسا

ندخ تختفع حتى غابت الذسذ وغابت عشيع البحار دؿ األ ت، فمع أرى البحار والساء ولكغ
 الدساء فقاؿ: أراىا كسا كشت أراىاإلى  الدساء فشطخإلى  : يا ىاماف انطخفقاؿ فخعػف  والساء

أرى  الدساء فقاؿ فخعػف: ىل بمغشاىا؟ قاؿ:إلى  يع الميل نطخ ىاماف، فمسا جشّ مغ األرض
حالت الخياح  ، قاؿ: ثع الطمسةإالّ ت أرى مغ األرض كب كسا كشت أراىا مغ األرض ولدالكػا

عمى األرض  بيسا حتى وقع ي ، فمع يدؿ ييػ قمبت التابػت بيساأف بيشيسا ة في اليػاءالقائس
 .(ٔ)"ػف أشج ما كاف عتػا في ذلظ الػقتوكاف فخع

ف فييا أل ؛آنيةالقخ  يةاآل ذيل في ةً مباشخ سخد الخاكؼ أحجاث ىحه الحكاية مجمجة لقج 
مخ بو ىاماف مغ أكما  )فخعػف( ةالخئيد تياشخري ةني مغ حكايآجسمو الشز القخ أسا ل تفريل

 ةالتفديخي ةالحكايفسغ مسيدات  تًا كعشادًا,تعشّ  مػسىو إلإلى  مػصػؿلمشو  ةٍ عسل في محاكل
 آنية,يات القخ اآلكفي الشرػص  ةً جسمد متخ  حجاثاً أريل فمغ الت يديخٍ كلػ خد بذيء دنيا تأ

 كفقعمى حجاثيا التي سارت أك  ةىحا الحاصل في ىحه الحكايك  ,...مثاؿكاأل ةالشبػي ,حاديثكاأل
الرخح السختفع فبشاء  ,فالدابق سبب في البلحق ادمدل مشصؿيتإذ ت ,قجيعالخدؼ الشدق الد

مغ  ة)األندخ(الصيػر الزخس واستعسالك  ,بػتفخعػف التا اتخاذب في كسقػشو بدبب الخياح تدبّ 
الشطخ مغ دكف  تمػ ثع الشطخ بحدب زعسو, مػسىلو إإلى  كصػالً  الدساءإلى  رتفاعجل االأ

 ةكحلظ في ىحه الحكايكنمحع  ,رضاألإلى  ييػكاتحػؿ بيشيع كبيغ الصيػر للتي الخياح أتفججكػ 
 نطخأ ىل بمغشاىا؟,الدساء إلى  أنطخ لياماف) فخعػف كسؤالو الستكخر أمخفي  ضاىخاً  اً تػاتخًا سخديّ 

كثخ أالخاكؼ ما حجث  ديدخ  , إذ(دؼفخّ خجيعي التالشسط الت)كىحا ,كما تختب عميو ,...(رضاألإلى 
 ةالفاعم ةالحكاي ةشخري كاصفاً  ق الخاكؼ عمّ  ةكفي ختاـ الحكاي ,(ٕ)ةكثخ مغ مخ أ ةمغ مخ 

                                                           

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ: ٘نػر الثقميغ ((ٔ
 . ٖٓٔيشطخ خصاب الحكاية  ((ٕ
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ب أكد , كيسكغ القػؿ أنو ىشا(الػقتا في ذلظ ػّ تشج ما كاف ع) أ نو كافبأ (فخعػف ة)كالسحػري
 .(ٔ)فيػ تعميق مدسػح بو عمى العسل كايجيػلػجياً  ياً خ تفدي كضيؽياً  بعجاً حكايتو 

ىحه صفة ك  شى اآليةمع لتفديخؼيو الخاكؼ الحكاية  فكضّ  تقميجيًا بديصاكالدخد ىشا جاء 
 .(ٕ)لشدكؿأسباب امغ الحكايات الػاردة في بياف  الدخد في العجيج

خة لمسعاني بصبيعتيا طيِ شة كمُ جاءت الحكاية التفديخية في تفديخ السيداف كاشفة كمبيّ قج ل
في تفديخه لقػلو  تعقيج فييا, كمغ بيشيا ما نقموعاني بصخيقة كاضحة ال الػاقعية فقخبت الس

ا تعالى َٓ حُّ
َ
ََ ٱَيَٰٓأ ْ  ََّلِي ٔا ْ َل ََتُُُٔ ٔا ُِ ٌَ ٍُٔنَ  لصَُظَٔل ٱوَ  ّلَلَ ٱَءا يَ ً  َتػ  ُخُ

َ
ً  َوأ َم َن خُِس

َ
ْ أ ٔٓا ْ ٱوَ  ٢٧َوََتُُُٔ ٔٓا ٍُ يَ آ  غ  ٍَ َج

َ
أ

َن 
َ
ً  فِخ َِث  َوأ َل ُسُز و 

َ
ً  َوأ َن ىُُس  ٌ

َ
ٌص َغِظًً ۥٓ ِغَِسهُ  ّلَلَ ٱأ ج 

َ
عغ الباقخ "(23, 24)األنفال أ

أف رسػؿ  لبابة بغ عبج السشحر األنراري، وذلظ والكمبي والدىخي: ندلت في أبى والرادؽ
الرمح عمى ما صالح  إحجى وعذخيغ ليمة فدألػا رسػؿ هللا ييػد قخيطة حاصخ هللا

رض أأريحات مغ أذرعات و إلى  إخػانيعإلى  الشزيخ عمى أف يديخوا يبش عميو إخػانيع مغ
رسل أ فقالػا:  أف يشدلػا عمى حكع سعج بغ معاذإالّ  ذلظ رسػؿ هللاف يعصييع أ الذاـ فأبى

 رسػؿ هللا ف عيالو ومالو وولجه كانت عشجىع ؼبعثوليع أل  لبابة وكاف مشاصحاا  إليشا أبا
إلى  فأشار أبػ لبابة بيجه ؟حكع سعج بغ معاذ؟ أنشدؿ عمى فأتاىع فقالػا: ما تخى يا أبا لبابة

زالت قجماي هللا ما  : فػقاؿ أبػ لبابة .فعمػا فأتاه جبخائيل فأخبخه بحلظ: انو الحبح فبل تحمقو
نفدو عمى  هللا ورسػلو فشدلت اآلية ؼيو فمسا ندلت شجّ  نى قج خشتأعغ مكانيسا حتى عخفت 
 يّ م  شخابا حتى أمػت أو يتػب هللا ع   : وهللا ال أذوؽ شعاما والوقاؿ ،سارية مغ سػاري السدجج

عميو ثع تاب هللا عميو فقيل  مغذيا أياـ ال يحوؽ فييا شعاما وال شخابا حتى خخّ  فسكث سبعة
الحي  نفدي حتى يكػف رسػؿ هللا ىػ : ال وهللا ال أحلّ يا ابا لبابة قج تيب عميظ فقاؿ :لو

ف أىجخ دار قػمي التي أصبت أف مغ تساـ تػبتي إ: ثع قاؿ أبػ لبابة و بيجهوحمّ  شي فجاءهيحمّ 
 .(ٖ)"بو ؽ  ج  ر  ت  ف أيجديظ الثمث :أنخمع مغ مالي. فقاؿ الشبي وأف فييا الحنب

سبب ندكؿ اآلية في شخريتيا  ياعغ شخيق شاً مبيّ  لقج جاء الخاكؼ العميع بيحه الحكاية
)الشبي  حكايةقامت بو الذخرية السحػرية كالفاعمة في ال كبجأىا بدخد ما لبابة(, بيالخئيدة)أ

ثع شخط  الذاـ,إلى  ( إذ حاصخ الييػد مسا دفعيع لصمب الرمح كالخغبة في السديخدمحم
                                                           

 . ٕٚيشطخ تقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي ((ٔ
, ٕ٘ٔ,  ٕٔٔ-ٕٓٔ :ٕ, ٘ٛٗ, ٗٙٗ, ٓٚ, ٚٙ: ٔكلمسديج مغ الحكايات التفديخية ُيشطخ نػر الثقميغ  (ٕ)

ٕٜ٘-ٕٙٓ, ٕٛٗ ,ٙ :ٔٓٙ ,ٚ :ٖٚ٘ ,ٛ :ٜٔ٘ .. , .. 

 . ٕ٘: ٜالسيداف ((ٖ
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شمبيع ألبي لبابة كنريحتو ليع بعجـ ثع  ج بغ معاذ,حكع سعإلى  االمتثاؿرسػؿ هللا عمييع 
 مبجأمتختبة عمى كفق  ىحه األحجاث ُسِخدت كلّ  كالتي فييا خيانة هلل كلخسػلو, ,االمتثاؿ لحلظ

باآلية الكخيسة, كىحه الدػابق كاألسباب  الدببية, كعمييا تختب ندكؿ الػحي عمى الخسػؿ
)ككاف  كمعمبلً  لذخرية الحكاية , كحلظ نجج الخاكؼ يقف كاصفاً (ٔ)تؤدؼ الػضيفة التفديخية

يسثل نقصة التحػؿ في الحكاية عشج مػضع  ألف عيالو كمالو ككلجه كانت عشجىع( ؛مشاصحًا ليع
آلية السا ائٍغ بعجه, كىحا جاء عمى كفق خإلى  كالتي تفرل بيغ تحػلو مغ مؤمٍغ قبل لقاء القػـ

فأشار أبػ لبابة )كبلـإلى  كؼ لحخكة الذخرية كتخجستيا, كفي تحميل الخاالسا بعج في الدخدقبل ك 
( تفريل كبياف يسيد الدخد التفديخؼ عغ غيخه, فؽيو بياف حمقو: انو الحبح فبل تفعمػاإلى  بيجه

 .(ٕ)الحكايةالسعاني كالتجليل عمييا, كىحه أىع سسات الػضيفة التفديخية في 

عميل كالبياف أف التفديخ في أساسو قائع عمى التحميل كالتإلى  كال بج مغ اإلشارة ىشا
, لحلظ كالعالع أجسع البيافلدادة الببلغة ك آف معجدة الخسػؿ ألف مادتو األصل ىي القخ  ؛يزاحكاإل

صجقيا كأشبقيا لخكاية كُيِمع بأكاف األججر بكل مغ يتأىب لتفديخ نّرو أف يزصمع بعمع ا
 .السػاقف كتعميميايزاح السعاني ككذف األسباب كتحميل ضحيا لعمع التفديخ لسا تؤديو مغ إكأك 

 ةالحكاية العجيب -ٖ

سخٌد قرري "كاف لمحكاية العجيبة حزػرىا البارز في الحكايات الذعبية كُعخفت بأنيا 
ففي العجيب ُيفاجأ الستمقي بحيث  ,(ٖ)"يخكؼ أحجاثًا ككقائعًا حافمًة بالسبالغة يرعب ترجيقيا

ة يفػؽ شبيع" , فتجخؼ أحجاثٌ (ٗ), ؼيكػف لمػاقع قػانيغ مجيػلة تتحكع ؼيويخخؽ القػانيغ الصبيعية
, فتثيخ قة عغ التفديخ كمدتعرية عغ الفيع, كمػضػعات خارقة مدتغممخالفة لسا ىػ مألػؼ

, كإنسا يذكل مديجًا مغ الػاقعي كالبّلكاقعي نجىاشاً اية حيخة كقمقًا كرعبًا ك لجػ القارغ أك الذخر
جائبي , كشالسا أّف الع(٘)"كمغ الصبيعي كالفػؽ الصبيعي , كىحا السديج يخمق السفارقة كالتشاقس

فقج ارتبصت بو الحكايات التي  ؛لتي تفػؽ إدراؾ العقل البذخؼ لياقائع عمى خخؽ قػانيغ الصبيعة ا

                                                           

رأػ جيخار جيشيت أف الحكاية التي تبّيغ أسباب الػضع القرري الحؼ تتجخل ؼيو أك سػابقو تؤدؼ كضيفة  ((ٔ
 . ٕٓٔتفديخية. يشطخ عػدة إلى خصاب الحكاية 

: ٛٔ, ٖٜٕ: ٕٔ ,ٜٖ: ٘ ,ٕٔٔ-ٕٓٔ,  ٓ٘: ٕ, ٕٙٚ: ٔلمسديج مغ الحكايات التفديخية ُيشطخ السيداف  (ٕ)
ٔٛ.,. .. 

يع فتحي  ,( معجع السرصمحات األدبيةٖ)  .  ٖٗٔإبخـا
 . ٖ٘ٓ( ُيشطخ معجع الدخديات ٗ)
 . ٔٔطخ الحكاية في التخاث العخبي , كُيشٖ٘ٔ مئة ليمة كليمة إنسػذجاً  ( الشز العجائبي٘)
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زت قػانيغ الصبيعة دارت أحجاثيا حػؿ معجدات األنبياء كالسبلئكة ككل السعجدات التي تجاك 
 .مقو حيشًا كأمتعتو أحيانًا ُأخخػ كأثارت قو بل كشغمت ,العقل البذخؼ  كأدىذت

يغ ال بأس بو في تفديخ نػر الثقميغ كمغ بٌر ليحا الشػع مغ الحكايات حزػ كاف ك 
كيف كاف ميمظ قـػ :ئيلاسأؿ جبخ  إّف رسػؿ هللا": الحكايات العجيبة التي نقميا

سشة فمبث فييع حتى بمغ  ةعذخ  بغ ستاقػمو وىػ إلى   إّف صالحاا ُبعثيا دمحم :فقاؿ صالح؟
 سبعػف صشساا يعبجونيا مغ دوف هللا، قاؿ: وكاف ليع خيخإلى  يغ ومائة سشة ال يجيبػنوعذخ 

، فمّسا رأى ذلظ مشيع قاؿ: يا قـػ ُبعثُت إليكع وأنا ابغ ستة عذخة سشة وقج بمغت مائة عّد ذكخه
يي ؼيجيبكع ؼيسا سألػني حتى أسأؿ إلاوعذخيغ سشة وأنا أعخض عميكع أمخيغ إْف شئتع ف

فقج آليتكع فإْف أجابتشي بالحي أسأليا خْخجُت عشكع  ، وإْف شئتع سألتُ سألتسػني الداعة
 ، فخخجػا بأصشاميعجوا ليـػ يخخجػف ؼيونرفت  يا صالح فاستع  أسئستكع وسئستسػني قالػا: قج 

ػه فقالػا: يا صالح سل ، فمّسا أْف فخغػا دع  ػا شعاميع وشخابيع فأكمػا وشخبػابضيخىع ثّع قخّ إلى 
، فقاؿ جبوفمع يُ  .يا فبلف أجب :، فقاؿ لو صالحقالػا: فبلفكبيخىع: ما أسع ىحا؟ فقاؿ ل

، فأقبمػا عمى : فجعاىا كميا فمع يجبو مشيا شيء، قاؿح: مالو ال يجيب؟ قالػا إدع غيخهصال
، ا ودعشا وآليتشا ساعةأصشاميع فقالػا ليا: مالِظ ال تجيبيغ صالحاا؟ فمع تجب فقالػا: تشّح عشّ 

سيع وقالػا و ثيابيع وتسخغػا عمى التخاب وشخحػا التخاب عمى رؤ  اػ نح  ػا بدصيع وفخشيع و ثّع نح  
ّغ، قاؿ: ثّع دعػهألصشاميع:  ، فقالػا: يا صالح إدعيا فجعاىا فمع لئغ لغ ُتجبغ صالحاا لت ْفتزح 

تجبو فقاؿ ليع: يا قـػ ذىب صجر الشيار وال أرى آليتكع ُتجيبشي فاسألػني حتى أدعػ إليي 
يا  يع، فقالػا:مشبلا مغ كبخائيع والسشطػر إلييع انتجب لو مشيع سبعػف رجؼُيجيبكع الداعة ف

، فقاؿ ليع وأجبشاؾ ويبايعظ جسيع أىل قخيتشاصالح نحغ ندألظ فإْف أجابظ رّبظ تبعشاؾ 
نصمق معيع ا، فقخيباا مشيع، وكاف الجبل ـ بشا ىحا الجبل: سمػا ما شئتع فقالػا: تقج  صالح
الجبل قالػا: يا صالح إدع لشا رّبظ ُيخخج مغ ىحا الجبل الداعة ناقة إلى  نتيػاافمّسا  صالح

ني شيئاا يعطع عمّي ، فقاؿ ليع صالح لقج سألتسػ خاء عذخاء بيغ جشبييا ميلبْ حسخاء شقخاء و  
 ، فانرجع الجبل صجعاا كادْت ذلظ صالح تبارؾ وتعالى وقاؿ: فدأؿ هللا بيوييػف عمى ر 

شجيجاا كالسخأة إذا أخحىا باا اضصخ اضصخب ذلظ الجبل ا، ثّع سسعػا ذلظا تصيخ مشو عقػليع لس  
ستتست رقبتيا حتى اقج شمع عمييع مغ ذلظ الرجع فسا  يع إاّل رأسيائ، ثّع لع يفاجالسخاض

اجتخت ثع خخج سائخ جدجىا ثّع استػت قائسة عمى األرض فمّسا رأوا ذلظ قالػا: يا صالح ما 
، فقاؿ فخمت بو فجّب حػليا ُيخخج لشا فريميا فدأؿ هللارّبظ  أسخع ما أجابظ رّبظ إدع لشا

، قاؿ: مشا نخبخىع بسا رأيشا ويؤمشػف بظقػ إلى  ليع: يا قـػ أبقي شيء؟ قالػا: ال إنصمق بشا
قاؿ: ، خ وكحبرتّج مشيع أربعة وستػف رجبلا وقالػا: سحاعػا فمع يبمغ الدبعػف إلييع حتى فخج
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، فانرخفػا عمى ذلظ ثّع إرتاب الدتة: حق، وقاؿ الجسيع: كحب وسحخالجسيع فقاؿ إلى  ػانتي  اف
 .(ٔ)"عقخىا مغ الدتة واحٌج وكاف ؼيسغ

كيف كاف ميمظ قـػ  :اية بدؤاؿ الستمقي كىػ الشبي دمحمالحكىحه بجأت لقج 
فسيمظ قػـ صالح سبقتو أحجاث كانت سببًا  حكايةبسثابة نقصة البجاية لمكىحا الدؤاؿ  ؟صالح

ت الشقصة التي يحكي أحجاثًا سبق,(ٕ)ستخجاعًا خارجياً ادخده الخاكؼ سيكػف لحجكثو كعميو فإّف ما سي
 في, ك ئيلاعغ جبخ كبجاية لمحكاية, كقج نقميا السفدخ عغ رسػؿ هللا اختارىا الشبي دمحم

تفشغ في التجاكز كالرػغ ال يكاد يفػقو نسػذج آخخ  جائبي(ؽ الصبيعة )العختخاايا الحؼ ؼيو نّر 
, مغ ىشا يبجأ الخاكؼ (ٖ)دىاشيلبلمخئي كالبلمألػؼ كالعجائبي االعػالع البلمحجكد كاألنو رحيل في 
, كىػ الشبّي رية الخئيدة كالفاعمة في الحكايةبػصف الذخ ةحكايالسخد  (العميع )جبخئيل

ه سشة( كعسخ  ةعذخ  )ستحيغ البعثة الشبّي صالحمدتخجعًا لمدماف فيحكخ عسخ , صالح
 , ىحه األزمشة كانت محّفدًا كمحخكًا دعاسشة( كعذخيغ مائة)الحؼ لبثو في دعػتيع حتى بمػغو

, كإْف لع يكغ الحخكة لو عبلقة بالحخكة"ألّف الدمغ ؛القػـ لمسػاجية عغ شخيقو الشبيّ 
 ُبعثُت إليكع كأنا ابغ ست)القػـ كاضعًا الدمغ بيغ أيجييع ؼُيخاشب الشبّي صالح, (ٗ)"نفديا
سيغيخ األحجاث ألّنو سيخخج كعميو يعخض عمييع ما ( ئة كعذخيغ سشةسشة كقج بمغُت ما ةعذخ 
نسػذج الذخ الستسثل ك "كىشا يدتجيب الفاعل الثاني في الحكاية  (فقج سئستكع كسئستسػني)عشيع

 ,زارة العسخانية الػاضحة,...كانػا في سعة مغ العيرأصحاب الح, ىيشا في ثسػد, قػـ صالح
, ع إخخاج األصشاـ كالصعاـ كالذخابستعجاد لمخخكج م, ؼيقبمػف السػاجية كاال(٘)"كنعسة كتخؼ

ستقخار , كيجّؿ عمى االخدؼ ُيكدب الحكاية ركحًا ككاقعيةكدخػؿ الصعاـ كالذخاب في الشز الد
تقشية الحػار الحؼ دار بيغ الشبّي  عغ شخيق, ك قبل كاف عميو حاليع مغ كىحا ما ,(ٙ)كالثبات

, فالحكاية مغ بجايتيا كحتى تدمدٍل مشصقّي قائع عمى الدببّيةكقػمو تديخ األحجاث عمى كفق 
حا الجبل ككاف ىإلى  تقجـ بشا)كتيا كانت خاضعة لمسشصق كالسعقػؿ, كفي الحركة يتغيخ السكافذر 

ستييامات كالرػر لستسثل في الطيػرات كاليػاجذ كاالألّف العجائبي ا" ؛(الجبل قخيبًا مشيع
ـ مع ء, ىحه التي يجب أْف تتبلأمكشةإلى  بيعية يحتاج في تجّميوكالسػاقف كاألحجاث فػؽ الص

                                                           

 . ٛٚٗ -ٚٚٗ: ٕ( نػر الثقميغ ٔ)
 . ُٕٗٔيشطخ القخاءة السشيجية لمشز األدبي  (ٕ)
 . ٜ ألدب العجائبي كالعالع الغخائبييشطخ ا (ٖ)
 .ٜٔ: ٖالدماف كالدخد الدماف السخكؼ  (ٗ)

 . ٜ٘ -ٛ٘د القرري في القخآف الكخيع ببلغة الدخ  (٘)
 .ٖ٘٘نسػذجًا أكايات العجيبة كاألخبار الغخيبة العجائبي في الدخد العخبي القجيع مائة ليمة كليمة كالحُيشطخ  (ٙ)
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كعشج ىحا السكاف يصمب القـػ السعجدة  ,(ٔ)"شبيعتو السخعبة أك السعجدة كالسثيخة لمتداؤؿ أك التخدد
لصمب فا ,ناقة بسػاصفات معيشة كمغ الجبل الصبيعة)الداعة(بة كفي كقٍت خارؽ لقانػف العجي

شاقة ال)إىتداز الجبل, كانرجاعو, ثع خخكج كىشا يتحقق العجائبيؼيدأؿ الشبي ربو كمعجد, عجيب 
بثػا أْف شمبػا أمخًا معجدًا آخخ)فريل ( ثّع لع يممشو(الحؼ أدىر القػـ)ما أسخع ما أجابظ ربظ

, كليحا كانت ىحه ىا آمشػا ثّع ما لبثػا حتى كفخكا, ؼبعجنقبلباً اىحه العجائب أحجثت  الشاقة(
أّف الفعل الحكائي ُحكع بثشائّية)السا , كىشا نمحع سيمظ القػـ كإنداؿ العقاب الذجيجاألحجاث سببًا ل

ع جاث عمى كفق نسطٍ معيٍغ ثّع ُيقحَ , إذ تديخ ؼيو األحقبل كالسا بعج( كىحا ىػ التقابل الدمشي
كفي الدخد  ,زمغ غيخ كاقعيإلى  فيشتقل الحجث عجيب خارؽ لمصبيعة ُيفاجئ الستمقي حجثٍ ب

, كفي ىحه الحكاية نمحع (ٕ)تدخيع كتيخة الحكي أك قج يعسل عمى إبصاءهإلى  الحكائي يعسج الدارد
, ضع األحجاث العجيبة فتباشأ الدخدمػ إلى  أّف الخاكؼ بجأىا بالتتابع الدخيع لؤلحجاث حتى كصل

)الدخد كيدسى ىحا الشػع مغ الدخد بػ ترػيخ الحجث السخكدؼ في الحكاية)العجائبي(, يتع حتى
ؼيخخؽ بحلظ " صف السبالغ ؼيو لمطػاىخ السختمفة,ألّف الخاكؼ ؼيو يػضف الػ  ؛العجيب السباِلغ(

, (ٖ)"عػالع ججيجة ال تخزع ألّؼ قػانيغ أك قػاعجإلى  القػانيغ السعتادة كيشقل القارغ معو
ى كستبق, (ٗ)السجيػؿ آفاؽإلى  شفػلتو كتستجإلى  فالعجائبي خاصية مغ خرائز الفعل تخجع

الحكايات  مغ, كليحا كاف ليحا الرشف في السخياؿ الفخدؼ, بل الجساعي اإلنداني مختبصة ليذ
 .(٘)في التفديخ مػضع البحث كبيخٌ  رٌ حزػ 

في حجيثو عغ السعجدات السيداف نجج الصباشبائي يدتعسل مرصمح العجيب تفديخ كفي 
يػ يخػ ف, (ٙ)ُأخخػ  كفي حجيثو عغ سخد تمظ الكخامات في قالب حكائي مخةً  مخة بياءككخامات األن

, كيخػ أّف الفخؽ بيغ مّسا يتعاكره نطاـ السادةبل لصبيعة أّف السعجدات ليدت مّسا تشكخه عادة ا
التي نخاىا تحقق أثخىا مع ركابط صشع العادة كبيغ السعجدة الخارقة ىػ أّف األسباب الساّدية 

 اد بكػنو خارق, كاألمخ العجيب يتسيّ ة خاصة تقزي بالتجريج في التأثيخمخرػصة زمانية كمكاني
جركو الحذ الداذج ألّنو يعتسج عمى الدصحية كالسذيػد مغ نطاـ العّمة كالسعمػؿ لمعادة ال يُ 

 األمػر فكع مغ يدع العمع إنكارىا,ة كالعجيبة ال ّف حجكث الحػادث الخارقأ, كيخػ يغيالصبيع

                                                           

 . ٓٙٔالعجائبي في األدب مغ مشطػر شعخية الدخد  (ٔ)
  . ٓ٘ٔ – ٙٗٔالقخاءة السشيجية لمشز األدبيك , ٖٛٔ – ٖ٘ٔغ الشػعي كإشكاليات الشػع الدخدؼالدم: يشطخ (ٕ)

 . ٛٛٔق الجسالي لمشرػص اأُلففي  (ٖ)
 . ٕٕ دفيتاف تػدكركؼإلى األدب العجائبي ت يشطخ مجخل (ٗ)
 . , ...ٕٖٔ: ٛ, ٖٕٗ: ٙ, ٕٖ٘: ٗ, ٖٕٖ ٔٔٔ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ  (٘)
 . ٜٔٔ: ٖٔ, ٕٕٗ, ٗٛٔ, ٖٛٔ: ٛ, ٕ٘: ٘, ٚٙ: ُٔيشطخ السيداف  (ٙ)
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في  ذختشيالعيػف ك يػميًا مسا تخاه رتياض أىل االأرباب السجاىجة ك  ايأتي بيلمعادة  ةخارقة العجيبال
, كمشيا عمى (ٔ)اقيتحقك  ال يذظ العاقل في كقػعيا ثبحيكتؤكجه الرحف السدفػرات ك  اتالشذخيّ 

غيخ قابمة لمتحقيق  كؼ( كىػ إنجازاتدَ العجيب األَ )بػ ؼسثاؿ ما أشمق عميو تدفيتاف تػدرك سبيل ال
تخّدد , فالعجائبي يقػـ عمى ج كّل شيء مسكشة الحجكث ؼيسا بعجفي العرخ السػصػؼ إاّل إّنيا بع

نتساءه لمػاقع أك أّنو ثسخة التخّدد أْف يشفخج بفخضيغ: فإّما , كيسكغ ليحا االستمقي أماـ الحجث الغخيب
ع أكاًل كجيًا لػجو مع حيث يػض التكييف: كىػ الحؼ يتمقى ىشا إجخاء", كاخيخًا فالستمقي (ٕ)لخياؿ

 .(ٖ)"بصبيعيتوػاإلقخار بإلى  شبيعي, يشتيي -فعل فػؽ 

مدشجًا عغ أبي  العجيبة كمشيا ما نقموكمغ ىشا نجج تفديخ الصباشبائي حافبًل بالحكايات 
ىل زمانو فمسا راىق يػسف راودتو مغ أجسل أ وكاف يػسف"قاؿ:  حسدة الثسالي عغ الدجاد

مخأة السمظ عغ نفدو فقاؿ: معاذ هللا إّنا أىل بيت ال يدنػف فغمقت االبػاب عمييا وعميو وقالت: ا
الباب ففتحو فمحقتو فجحبت قسيرو مغ إلى  ال تخف وألقت بشفديا عميو فأفمت مشيا ىارباا 

لؽيا سيجىا لجى الباب قالت: ما جداء مغ أفمشو فأفمت  يػسف مشيا في ثيابو خمفو فأخخجتو 
. قاؿ فيّع السمظ بيػسف ليعحبو فقاؿ لو يػسف: ءاا إاّل أْف ُيدجغ أو عحاب أليعأراد بأىمظ سػ 

ما أردت بأىمظ سػءاا بل ىي راودتشي عغ نفدي فدل ىحا الربي أُيشا راود صاحبو عغ نفدو؟ 
 تعالى الربي لفرل القزاء فقاؿ: أّييا قاؿ: كاف عشجىا مغ أىميا صبي زائخ ليا فأنصق هللا

مقجوداا ، وإْف كاف جوداا مغ قّجامو فيػ الحي راودىاقسيز يػسف فإف كاف مقإلى  السمظ أنطخ
قترو أفدعو ذلظ فدعاا شجيجاا اا سسع السمظ كبلـ الربي وما . فمسّ مغ خمفو فيي التي راودتو

ُّ :قاؿ ليا خمفوفجيء بالقسيز فشطخ إليو فمّسا رآه مقجوداا مغ  ََ  ۥإَُِ ً َسُز ه إَِن َن ََ ً ِسُك ٌَِ َن
  ً َ  َه َشاًۚ :وقاؿ ليػسف (ٕٛ)يػسفَغِظً صِض  َخ غ 

َ
. ( وال يدسعو مشظ أحج واكتسوٜٕػسفي)أ

مخأة العديد تخاود فتاىا عغ : او في السجيشة حتى قمغ ندػة مشيغقاؿ: فمع يكتسو يػسف وأذاع
يّ  واحجة مشيغ  تخنج وآتت كلّ إليغ شعاماا ومجمداا ثّع أتتيغ ب أتنفدو فبمغيا فأرسمت إلييغ، ـو

غ ما قمغ يعشي سكيشاا ثّع قالت ليػسف أخخج عمييغ فمسا رأيشو أكبخنو وقصعغ أيجييغ وقم
وخخجغ الشدػة مغ تحتيا فأرسمت  .تعشي في حبو ىحا الحي لستششي ؼيو الشداء فقالت ليغ:

اّل ترخؼ عشي إ تدالو الديارة فأبى عمييغ وقاؿ: صاحبتيايػسف سخاا مغ إلى  واحجة مشيغ كلّ 
مخأة اا شاع أمخ يػسف و . فمسّ وصخؼ هللا عشو كيجىغإلييغ وأكغ مغ الجاىميغ  كيجىغ أصبُ 

                                                           

 . ٚٙ: ٔ يشطخ السيداف (ٔ)

 . ٜ٘ٔ, ٜٚالعجائبي  األدبإلى  شطخ مجخليُ  (ٕ)
 . ٕٛٓ نفدو (ٖ)
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جشو في الدجغ العديد والشدػة في مرخ بجا لمسمظ بعجما سسع قػؿ الربي ليدجشغ يػسف فد
في الكتاب قاؿ أبػ  و هللايػسف ما قّر ، وكاف مغ قرتيسا وقرة ودخل مع يػسف فتياف

 .(ٔ)"يغنقصع حجيث عمي بغ الحدادة: ثّع حس

ىحه الحكاية بػصف الذخرية الخئيدة فييا كىػ (اإلماـ الدجادفتتح الخاكؼ العميع)لقج ا
ألّف صفة الشبّي يػسف  ؛( مغ ىشا يبجأ بدخد الحكاية)كاف مغ أجسل أىل زمانوالشبّي يػسف

األحجاث بريغة  بجأ ترػيخثّع ي الحؼ ستجكر حػلو أحجاث الحكاية, الخئيذؾ ىحه ىي السحخّ 
مخأة اشمق عمييا)أالحكاية الثانية كالفاعمة كالتي ..( كىشا تطيخ شخرية .راىق راكدتو)لّسا السدخكد

صيغة السشقػؿ السباشخ)فقاؿ: معاذ هللا...( كيدتسخ عمييا ثّع إلى  يشتقل العديد( ثّع ما يمبث أفْ 
...( ثّع السشقػؿ السباشخ)فدجشو...(, دمخأة العدياّمسا شاع أمخ يػسف ك فصيغة السدخكد)إلى  يشتقل

قجرة الخاكؼ عمى التحكع في م يطيخ (ٕ), كصيغة السشقػؿ السباشخكالتشاكب بيغ صيغة السدّخد
 الخصاب الدخدؼ. 

يػسف  ؼ كضع تحػالت العبلقة بيغعخض أحجاث الحكاية نمحع أّف الخاك  عغ شخيقك 
إلى  , ثّع يتحػؿالجاخل مع أصػات الذخرياتإلى  قلنتامخأة العديد مغ مشطػر خارجي ثّع اك 

السكاف في الحكاية)عشج إلى  نتقمشااا , كإذا ملؤلحجاث كىحا يطيخ رؤية السحايجةالخصج الخارجي 
جػىخية نتقاالت ا( في ىحه االمكشة حجثت الدجغ الباب, مجمذ في قرخ السمظ لمشداء)متكئًا(,

( )فألؽيا سيجىا لجػ الباب, مكاف كاف لو ُبْعجه كأثخه الخاص خت مجخػ أحجاثيا فكلّ كمحػرية غيّ 
في السجمذ تشجىر الشداء مغ جساؿ  ف حؿيقتيا كخيانتيا,مخأة العديد كُتكذاىشا يفتزح سّخ 

ػؿ ا ليػسف كيتحيػسف كيحجث األمخ العجيب بتقصيع أيجييغ كيدقط لػميغ لدليخا عمى حّبي
, كالسكاف الثالث كىػ الدعي مثميا كراء حّب يػسفإلى  دنتقاد زكجة العديامدخػ الحكاية مغ 

في الشز , فالسكاف مغ الربػ إلييغ فؽيو الشجاةالدجغ كالحؼ ؼيو خبلص الشبّي مغ كيجىغ ك 
التي تتحخؾ عمييا , ألّنو األرضية عميو األحجاث كالػقائع تقػـسيًا عشرخًا أساالحكائي يسثل 

ؾيستو البالغة في الدخد الحكائي كػنو مغ أقصاب الشدق الدخدؼ  طيخ, كىحا يشخريات الحكاية
 .(ٖ)السيسة

                                                           

 . ٓٗٔ: ٔٔالسيداف  (ٔ)
شيت إذ يخػ إّف السحاكاة عمى حكي األحجاث يالتي ذكخىا جيخار ج ةىحاف نػعاف مغ أنػاع الخصاب الثبلث (ٕ)

,  ٙٛٔ - ٘ٛٔخصاب الحكاية : باشخ, مدخكد, غيخ مباشخ ( يشطخأنساط ) م ةالتي ىي نز الخاكؼ ثبلث
 . ٖٛٔيقصيغ  سعيجلخصاب الخكائي تحميل اك 

 . ٕٛاأُلفق الجسالي لمشرػص في ُيشطخ  (ٖ)
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 ثخ مغ مذيج)فأنصق هللا الربي(,ّف العجائبية تحققت في أكأنمحع في ىحه الحكاية ك 
مغ أجسل )الشبّي يػسفجساؿ ك  ,(عغ أيجييغقصّ )دكف أْف يذعخف بحلظمغ تقصيع الشداء أليجييغ 

ليع قجرات ", ففي كبلـ الربي الحؼ ىػ في السيج خخؽ لمعادة كاألشفاؿ الخارقػف أىل زمانو(
, كال يدتصيع ىؤالء األشفاؿ إعادة تذكيل حقل مػىبتيع ػفة كلكغ في عسخ مبكخ غيخ مألػفةمأل

كىحا السفيػـ , (ٔ)"خكسا ليذ ىشاؾ شخيق مباشخ ما بيغ السعجدة في الرغيخ كالعبقخية في الكبي
السمظ في الحؿيقة  عمى شظّ  يػسف إذ يخدّ  نججه متحققًا في حكاية الربي مع يػسف

, كىشا يأتي الحجث العجيب الحؼ يقمب إتياـ زكجة السمظ ولربي بعج نؽياإلى  دؤاؿتػجيو الب
 نطخأُ  الحق) إلحقاؽ قغ بيايدتيالػسيمة التي إلى  جيًا السمظمػازيغ األحجاث فيشصق الربي مػ 

, كىحا األمخ العجيب أفدع السمظ كأذىمو)أفدعو ذلظ فدعًا شجيجًا( كىحا ,(...قسيز يػسفإلى 
, كىػ تقصيع الشدػة أليجييغ عشرخ العجائبي األقػػ في الحكاية, ثّع يأتي الحجث العجيب الثانيال

عالع إلى  دخمغ ككأّنيغّ , وبخؤية الشبّي يػسف فأذىميغ جسالُ دكف أْف يذعخف ألّنيغ ُشغمغ مغ 
إلى  , كبيحا الفعل العجيب مغ الشدػة تشعصف الحكايةالقػاعج التي تشبشي عمييا اليقطةُتخخؽ ؼيو 

يا كىػ مبلحقة الشبّي يػسف سّخًا, سميذابو عمخأة العديد بل عسل الشدػة ما ا مػـ عمىعجـ إلقاء الّ 
العجيب الثالث في الحكاية كىػ مجػ  ( كىشا نجج...اً سخّ  يػسفإلى  )فأرسمت كّل كاحجة مشيغ

داء كالحؼ تخؾ أثخًا خارقًا عمى نفػس الش الحؼ فاؽ الدسات الصبيعية السعخكفة جساؿ الشبّي يػسف
, البذخإلى  اءهفيحه مغ السعجدات التي أّيج هللا بيا رسالة أنبي ,كتختب عميو ما تختب مغ أحجاث

, دات في الشرػص القخآنية كالشبػيةليحه السعجككاف الدخد العجائبي بسثابة التػثيق كالعخض 
 .(ٕ)ككتب التفديخ

 ةالحكاية الخخاؼي -ٗ

كاآلف قج ُتَعّج األحجاث الخيالية  ؼية قجيسًا بكػنيا مقبػلة شعبيًا,الحكاية الخخا تتسيد
, أك ف ػ ف أك قّجيدػ شخرياتيا رجاؿ صػفي, ك (ٖ)الستعمقة بذخٍز كاقعي أك مكاف ما مغ الخخافة

كتفاء اية الخخاؼية تتدع بالتخكيد, كاالكالحك, (ٗ)ىا كىسيّ كثخ , كأف بالخػارؽ كالكخاماتػ معخكفد ّىازُ 
كتجسع بيغ القجيع كالججيج كالحكسة العسيقة  ,(٘)لمذخرية , كالخسع القػؼّ بالزخكرؼ مغ الكبلـ

                                                           

 . ٕألشفاؿ الخػارؽ كالسػىػبػف في العالع العخبي ا (ٔ)

,  ٘ٚ: ٕٔ, ٜ٘ٔ: ٚ, ٕٕٖ: ٗ, ٕٗ٘, ٕٓٗ: ٕ, ٖٚٔ: ٔلمسديج مغ الحكايات العجيبة ُيشطخ السيداف  (ٕ)
ٔٗ :ٖٖٚ ,ٕٓ :ٕٖٔ ... , . 

يع فتحي ( ُيشطخ معجع ٖ)  . ٕٗٔالسرصمحات  األدبية , إبخـا
 . ٖٗٚ: ٔ( ُيشطخ السعجع السفرل في األدب ٗ)
 .ٛٚ( ُيشطخ معجع مرصمحات نقج الخكاية ٘)
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سي كتػىّ  , فيي مثاؿ لكل ما ىػ خيالي(ٔ), كالتجّيغ كاإللحاداؿ الرخؼ, كبيغ الجّج كاليدؿكالخي
كال تػجج خخافة بجكف كحب, إذ ُيعج الذخط "التأريخ, ك ركاة ال كجػد ليع في الػاقع إلى  كقج ُتشدب

ختبلؼ مثيخ لمعجب في اىػ ,...فيػ متػشغ في تخكيبيا كمتغمغل في نديجيا ,البلـز لػجػدىا
بػجو مجتسع صاـر ة ناقػس خصخ يقخعو السخخفػف فتخاضي لمسخكّيات الخخاؼية...الخخافلع االالعا

 (ٕ)"كالفتشة ؽختبلفتخاء, كاالِلَسا فييا مغ اال افي ؾَيسو كأعخاقو كتقاليجه فيشبغي الححر مشي

, ىي الدسة الخاصة التي تسيد العبلقة ؼ كالسخكؼ لوك اة الحكاية بيغ الخ إّف صيغة مشاقم
شديق مجسػعة مغ , كىي صيغة شفػية تعسل عمى تالبشية الدخدية لمحكاية الخخاؼيةبيغ مكػنات 

تخزع ", فالحكاية فيا مذاىج تؤلف سمدمة مغ األحجاثالػقائع التي تقع لمبصل, كتعخضيا بػص
ىتساـ نفرالو عّسا يخكؼ, عخضة لعجـ االا , يجعلخكاية التي يتكفل بيا راٍك مفارؽ لصبيعة ال

ـٍ مغ األحجاث كليحا فبإخزاع السخكؼ لدياؽ متصػر  مػاضع كثيخة,إّف ركايتو ُتخخؽ في , كمتشا
 .(ٖ)"مسا يجعل الحكاية الخخاؼية حاضشة لحكايات ثانػية كثيخة

ة في الحكاية ية الخئيدفعاؿ الذخرأائبي كالػىسّي كالخارؽ سسات رئيدة في فالعج
ىا كثخ كثيخ كفي أ اكثيخ أك قج يححؼ مشيؼ ألحجاثيا اكالتي بالتشاقل الذفػؼ قج يز, الخخاؼية

 صجكرىا مشو بجءًا.عمى الخغع مغ مفارقة لمػاقع 

ءت في مفيػـ الخخافي مشتقجًا لبعس الخكايات التي جاإلى  تعّخض الصباشبائي في تفديخه
, فخأػ أّف القرز الخخاؼية كضعتيا الذياشيغ إلضبلؿ الشاس تفديخ بعس اآليات القخآنية

و القرز الخخاؼية شبّ ك ىيغ, لخخاؼية ُتشدب لمسبلئكة السشدّ كبعس القرز ا ,(ٗ)كتعميسيع الدحخ
نبياء كىي مغ دسائذ الييػد الحيغ تشاقمػىا شعشًا باأل التي ,افات اليػناف في الكػاكب كالشجػـبخخ 

, (٘)صحاب الحجيث كتبلعبيع في الخكايات بكل ما شاءكاأكف بتدَخبيع الجقيق كنفػذىع بيغ يتسيد 
، قاؿ: يا فمّسا كاف في آخخ الميلبغ عسخ اعغ نافع قاؿ: سافخت مع " :كذكخ مغ ىحه الحكايات

اا بيا . قاؿ: ال مخحبيغ أو ثبلثاا ثّع قمت: قج شمعتت  خّ ، مفع أنطخ ىل شمعت الحسخاء؟ قمت النا
مت لظ إاّل ما سسعُت مغ رسػؿ . قاؿ: ما قخ سامع مصيع. قمت: سبحاف هللا نجع مدخّ وال أىبلا 

                                                           

 . ٓ٘ فخدرير فػف ( ُيشطخ الحكاية الخخاؼية ٔ)
 . ٚٔ - ٙٔ: ٕ( مػسػعة الدخد العخبي ٕ)
 .  ٕٕٔ, ٕٔٔ:  ٕ نفدو( ٖ)
, لحلظ بجأت بتفديخ ع مغ الحكايات كتفديخه يخمػ مشياىحا الشػ  الحػيدؼ لع يحكخ  . ٜٚٔ: ٔ( ُيشطخ السيداف ٗ)

 الصباشبائي.

 . ٕٓٓ: ٔ السيداف( ٘)
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قاؿ:  حنػب؟بشي آدـ في الخصايا وال رب كيف صبخؾ عمى يا إّف السبلئكة قالت:قاؿ:  هللا
، فمع يألػا قالػا لػ كّشا مكانيع ما عريشاؾ، قاؿ: فاختاروا ممكيغ مشكع .إني أبميتيع وعافيتيع

 عمييسا الذبق؟ قمت وما الذبق؟ ، فألقى هللاختاروا ىاروت وماروت فشدالافروا جيجاا أْف يختا
واحج مشيسا يخفي عغ  فػقعت في قمػبيسا فجعل كلّ مخأة ُيقاؿ ليا الدىخة افجاءت ، قاؿ: الذيػة

، : نععصاحبو ما في نفدو ثع قاؿ أحجىسا لآلخخ ىل وقع في نفدظ ما وقع في قمبي؟ قاؿ
الدساء وتيبصاف إلى  سع الحي تعخجاف بوقالت ال ُأمكشكسا حتى تعمساني اإلفصالباىا ألنفديسا ف

ثّع سأال  ،وقصع أجشحتيسا، خت شسديا هللا كػكباا فمّسا استصي، أبيا ثع سأالىا أيزاا فأبت ففعبلف
ا كاف يـػ الؿيامة ، فإذما كشتسا عميوإلى  شئتسا رددتكساخىسا فقاؿ إْف التػبة مغ ربيسا فخيّ 

، فقاؿ ما كشتع عميوإلى  لؿيامة رددتكسا، وإْف شئتسا عحبتكسا في الجنيا وإذا كاف يـػ اعحبتكسا
، فأوحى ارا عحاب الجنيا عمى عحاب اآلخخةيشقصع ويدوؿ فاختأحجىسا لراحبو إّف عحاب الجنيا 
بابل فخدف بيسا فيسا مشكػساف بيغ الدساء واألرض إلى  هللا إلييسا أْف أئتيا بابل فانصمقا

 .(ٔ)"يـػ الؿيامةإلى  معحباف

قبل أْف يبجأ بدخد الحكاية مّيج ليا بسا ُيدسى بالعقج الدخدؼ  (بغ عسخ)االخاكؼ أف نمحع 
قائسة  مة, كتطل الِر اسي ىحا العقج يتحقق التػاصل بيشيكف إليو يتع بيغ الخاكؼ كالسخكؼ  الحؼك 

, اشف السخكؼ إليو)نافع( مع ما يخيجه كرفزو لسا يخفزوبغ عسخ( تعابيشيسا حتى يزسغ الخاكؼ)
دتعسبًل مجسػعة مغ الػسائل الستمقي بالخصاب مباشخة مإلى  ليحا يتػجو الخاكؼ  ,كيكدبو لجانبو

مباشخة كىػ بيحا ليذ الشبّي دمحمإلى  ىػ إسشاد الحكاية:)كىػ الحاصل في ىحه الحكاية(ا مشيك 
عغ  , كىحا الحاؿ كحلظ كاف مع سؤالو(ٕ)تػثيق الدشج كرجالو ؼيكؽيو مشو أّف الثقة ركاه إلى  بحاجة

ىل شمعت : يا نافع إنطخ قاؿليجعمو نقصة بجاية الدخد لمحكاية), الشجع كلفت نطخ الستمقي إليو
سا فييا مغ شسذ كقسخ ككػاكب كانت مغ مرادر بالدساء كالتأّمل إلى  كالشطخ ,(الحسخاء؟

, كإّنسا سست نطخاتيا لع تدتسخ مختبصة بالعالع األرضي ذلظ أّف نطخة الذعػب"الحكاية الخخاؼية 
كقج  كالذسذ كىي تذخؽ... ستخعى نطخىا القسخ كىػ يبدغ,...اعالع الدساكات. فقج إلى  كحلظ

كىشا  ,(ٖ)"كمغ ىشا نذأت الحكايات التعميمية, ليحه الطػاىخ تفديخاً  ف البجائي أْف يججحاكؿ اإلندا
, : االكؿ: عجـ تخحيبو بصمػع الشجع)ال مخحبًا بيا كال أىبًل(في ىحه الحكاية نجج الخاكؼ يعمل أمخيغ

سبقت بدكغ ىحا الشجع في ستخجاع األحجاث التي ايبجأ ب , ثعجػد ىحا الشجع في الدساءكالثاني: ك 
كصفو  جانبإلى  يبّيغ قّػة الخاكؼ  الدساء متشقبًل بيغ الدخد كالحػار فالتجاخل بيشيسا تاـ مّسا

                                                           

 . ٕٓٓ – ٜٜٔ: ٔ( السيداف ٔ)

 . ُٜٗٔيشطخ الدخد في التخاث العخبي كتابات أبي حياف التػحيجؼ  (ٕ)
يع سالع, مجمة  ,صػؿ الحكاية الخخاؼيةأ (ٖ)   .ٖٕ-ٕٕ :ٙٔـ , عٖٜٙٔ, مرخ, الثقافةنبيمة ابخـا
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في نفدو عغ صاحبو( كيتع  مشيسا يخفي ما )كقعت في قمػبيسا, كلّ الجانب الشفدي لمذخريات
أْف يػصف مغ كجية نطخ كلى بصخيقتيغ متسيدتيغ: الصخيقة األ كصف الدمػؾ اإلنداني عسػماً "

 الدمػؾ إالّ  رفػقعو في الشز محجدًا أك غيخ محجد, كال يدتصيع أْف يمخاقب خارجي يكػف م
مغ كجية نطخ الذخز نفدو  الحؼ يسكغ أف يخاه الُسذاِىج, كالصخيقة الثانية أف يػصف الدمػؾ

. كفي مثل عمى أْف يتغمغل في كعي ذلظ الذخزأك مغ كجية نطخ مخاقب كّمي الحزػر قادر 
دراكات الحدية مثل األفكار كالسذاعخ كاإل, صف نخػ العسمية الجاخمية مكذػفةىحا الشػع مغ الػ 

أْف يتأّمل في مثل ىحه العسميات,  , كىي متاحة لمسخاقب الخارجي الحؼ ال يدتصيع إالّ شفاػ كالع
نخاه في ىحه الحكاية كىحا ما , (ٔ)"تجخبتو الخاصة عمى الطػاىخ الخارجية لدمػؾ إنداٍف ما مدقصاً 

, ) لػ كّشا مكانيع ما عريشاؾ كُأخخػ مباشخة ,كمخة بالدخد ,في كصف الذخريات مخة بالحػار
فة , كنمحع في ىحه الحكاية أّف الخخاقاؿ الذيػة, فػقعت في قمػبيسا,...( ,ألقى هللا عمييسا الذبق

 فمّسا استصيخت بو تحػلت ,الدساءإلى  لحؼ تعخج بو السبلئكةسع استعساؿ السخأة لبلاكقعت في 
, إاّل إّف الخاكؼ لع يبجأ بصخحيا فجأة كىحه مغ سسات الحكاية الخخاؼية فيي ال تبجأ فجأة نجعإلى 

ًا ما يكػف ختاميا ذكخ مريخ كثيخ فبلبّج ليا مغ بجاية كنياية ك بالحخكة كسا إّنيا ال تشتيي فجأة 
كقفة نقجية لمصباشبائي , ك كالسمكيغ مختتسًا بو حكايتوخأة  , كىشا حّجد الخاكؼ مريخ الس( ٕ)الذخز
يغ نز القخآف السبلئكة السكخميغ الحإلى  كىحه قرة خخاؼية تشدب"عمى ىحه الحكاية قاؿ: تعميمية 

كػكبة الدىخة أنيا امخأة إلى  تشدبك السعرية...عمى نداىة ساحتيع كشيارة كجػدىع عغ الذخؾ ك 
يا أقدع هللا تعالى صشعِ يا ك كػكبة سساكية شاىخة في شميعتِ ىي ك  -ك أنيا أضحػكة-دختزانية مُ 

َٔارِ ٱعمييا في قػلو َ
عمى أّف عمع الفمظ أضيخ اليػـ ىػيتيا ككذف عغ , (ٙٔالتكػيخ)ى ُهنَِط ٱ ۡل 

كىحا دليل عمى أّف ىحه الحكاية الخخاؼية ىي مغ  ,(ٖ)"كنياؤ عشرخىا ككسيتيا ككيفيتيا كسائخ ش
أكرد بعزًا مغ ىحه الحكايات  الصباشبائيف, (ٗ)بقايا األساشيخ التي لْع يعج الشاس يعتقجكف فييا

في تفديخه مغ باب الشقج كبياف السديف كالسشتحل مغ الحكايات الػاردة في تفديخ القخآف الكخيع 
 .(٘)كبياف معانيو

 

                                                           

 . ٜ٘ – ٜٗأكسبشدكي , بػريذ فشعخية التألي (ٔ)
 . ٜٗٔ ُيشطخ الحكاية الخخاؼية (ٕ)
 . ٕٓٓ: ٔالسيداف  (ٖ)
 . ُٙٗٔيشطخ األدب الذعبي الجدائخؼ  (ٗ)
 , ... .ٜٕٙ: ٘ٔ, ٕٕٗ: ٛ ,٘ٚ, ٗٚ: ٘لمسديج مغ الحكايات الخخاؼية ُيشطخ السيداف  (٘)
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  اا: وضائف الحكاية نيثا

األدب مخآة عاكدة لخكح  كانت شالساك  ,متشػعةدؼ العخبي بحكايات السػركث الدخ  زخخَ 
رسائل , ككاف ليحا السػركث الحكائي الدخدؼ ج الذعخعب ؼيو مغ مكانةٍ  شغل الدخدبسا  ,لعخبيا

ي عشاصخ ُيبشى , كىضائف العشاصخ األساسية لمحكايةتذّكل الػ ", إذ ككضائف قّجميا عبخ األجياؿ
الحكاية  ر فيكيترل بيحا أّف نطامًا كامبًل لتػصيل السعمػمات قج شػِّ عمييا سيخ األحجاث,...

( تتجاخل كالحكايات الػاردة في التفديخيغ)نػر الثقميغ, كالسيداف ,(ٔ)", أحياناً كفي أشكاؿ فّشية أّخاذة
التػثيق كالتعميع, كالتخبية,  فديخه نجج فييافييا الػضائف فإلى جانب بياف معاني القخآف كت

الػضيفة في الحكاية تتحّجد ف ,ي الحكاية الػاحجة أكثخ مغ كضيفةنجج فك ,...كالتخغيب, كالتخىيب
جكر الحؼ تؤديو عمى مدتػػ عمى كفق داللتيا في مجخػ الحبكة التي تطيخ فييا أْؼ شبقًا لم

 كضائف الحكايات في التفديخيغ ما يمي: ىع, كمغ أ (ٕ)الحبكة

  

 الػضيفة التعميسية والتخبػية -ٔ

 بو نداف ليعبِّخ عّسا يسخ  ر مغ اإلجَ ُيعج السػركث الحكائي دائخة معارؼ مختمفة ألّنو َص 
 كضيفتيا عمى التفديخ, كالحكايات الػاردة في التفديخيغ لْع تقترخ سػاء كاف خيااًل أـ حؿيقة

األشياء التي مغ "فالتخبية كالتعميع في الحكايات  ,, إّنسا كانت كسيمة تعميسية تخبػية ىادفةحدب
, مّسا يييئ نتباه كالتذػيقتعسل عمى جحب اال , إذيسيل إلييا اإلنداف, كإّف دكرىا في التخبية كبيخ

, إضافة ِلّسا ليا ِمغ أثٍخ عطيٍع في نفػس لقرةستؿباؿ السادة السخكية عغ شخيق االئلنداف 
معاني و معخفة عغ شخيقيديل  (ٖ)"سمػب عاشفي مؤثِّخأخاصة إذا ُكضعت في الستعمسيغ ك 

اآليات كألفاضيا كمفخداتيا, ككحلظ األحكاـ كالذخائع, كأسباب الشدكؿ, كتعّجد اآلراء, كالِعَطات, 
ي الحكايات الػاردة في التفديخيغ, كىحا ما لسدشاه ف, ػّجيو..., مّسا يقّػـ سمػؾ اإلنداف كيكالعبخ

صحابشا أة مغ عجّ  ي بغ أبى اسحاؽ الخفاؼ قاؿ: حجثشدمحمإلى  سشادهإب"قميغ ثففي تفديخ نػر ال
قاؿ قادر قاؿ: نعع  .أّف عبجهللا الجيراني أتى ىذاـ بغ الحكع فقاؿ لو: ألظ رب؟ فقاؿ: بمى

ترغخ الجنيا؟ فقاؿ  قاؿ: يقجر أف يجخل الجنيا كميا في البيزة ال تكبخ البيزة وال .قادر قاىخ
 أبى عبجهللاإلى  ، ثع خخج عشو فخكب ىذاـىذاـ: الشطخة، فقاؿ لو: قج أنطختظ حػالا 

                                                           

 .ٙٗٔمػرفػلػجيا الحكاية الخخاؼية  (ٔ)
 .ُٜٚيشطخ قامػس الدخديات  (ٕ)

 .ٕٗٓالفكخ التخبػؼ في كتابات الجاحع  (ٖ)
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، فقاؿ لو: يا ابغ رسػؿ هللا أتاني عبجهللا الجيراني بسدألة ليذ ف لوعميو فأذِ  فاستأذف
لي كيت وكيت  :عّساذا سألظ؟ فقاؿ: قاؿعمى هللا وعميظ، فقاؿ لو أبػعبجهللاإاّل ؿ فييا السعػّ 

، قاؿ: وكع خسذ قاؿ: أييا أصغخ؟ قاؿ: الشاضخ: يا ىذاـ كع حػاسظ؟ قاؿ: فقاؿ أبػعبجهللا
خبخني انطخ أمامظ وفػقظ و ، فقاؿ لو: يا ىذاـ فاضخ؟ قاؿ: مثل العجسة أو أقل مشياقجر الشا
: ؿ لو أبػعبجهللا، فقاقرػراا وتخاباا وجباالا وأنياراا راا و و ، فقاؿ: أرى سساءا وأرضاا ودبسا تخى 

ال  إّف الحي قجر أْف يجخل الحي تخاه العجسة أو أقل مشيا قادر أْف يجخل الجنيا كّميا البيزة
ميو وقاؿ: حدبي يا ، فانكّب ىذاـ عميو وقبل يجيو ورأسو ورجترغخ الجنيا وال تكبخ البيزة

 .(ٔ)"، والحجيث شػيل أخحنا مشو مػضع الحاجةابغ رسػؿ هللا

ُق ٱيََساُد في تفديخ قػلو تعالى الحػيدؼ ىحه الحكاية أكردىا  آ  ى َب  ٍَ ه ُُكَ  ً ُْ ة َص َص
َ
ََي َػُف أ

ٔ  َشآَء  َ ًْۚ َول ٔا ً  كَاُم ِٓ ً
ًَ َغيَ يَ ظ 

َ
ٓ أ ْ ذًِِّ ِإَوذَا ٔ ا َش ٌَ  ً ُٓ َ َطآَء ل

َ
ًۚ إَِن  ّلَلُ ٱأ  ً ة َص صِِْ

َ
ً  َوأ ػِِٓ  ٍ َب بَِع َْ  لََعَ  ُكِّ  ّلَلَ ٱََّلَ

ء  كَِسيص   شيء, كفي  يػ كحجه القادر عمى كلّ ف ( ففي ىحه اآلية بياف لقجرة هللإٓالبقخة)َش 
تجكر حػلو أحجاثيا كىػ)كجػد هللا كقجرتو( فشجج الخاكؼ)دمحم بغ أبي  الحكاية ىشا محػر رئيذ

التشديق ( كىحا يقتزي مغ الخكاة)حجثشي عّجة مغ أصحابشا عجدٍ  عغ شخيق و( قّجـ مخكيّ إسحاؽ
جأ بدخد أحجاث الحكاية عمى كفق كب ,(ٕ)()كضيفة تقجيع الخكاة تحت الحكي بيغ السخكيات كىحه

عبج بدؤاؿ الذخرية التي ضيخت أّكاًل) , تبجأ األحجاثمشي السشصقي القائع عمى الدببّيةتختيب الد ال
لمذخرية الثانية)ىذاـ , يػّجو الدؤاؿ وكقجرت ظ بػجػد هللاكِّ ذَ اني( كىػ رجل ممحج مُ هللا الجير

سذيج يرػر تقشية ال عغ شخيق, ك ابغ الحكع( كىحا الدؤاؿ ىػ السحخؾ الخئيذ ألحجاث الحكاية
مذخريات بخؤية فيػ متتبع ل ,دكف أْف يتجّخل مغ حػار الذخريات عغ شخيقالخاكؼ األحجاث 

ذركتيا حيغ إلى  , التي ترلالتي تعخفيا شخريات الحكاية نفديا شياءاأل كاحجة كىػ يعخؼ
يدتشجج كلكي ( جدًا عغ اإلجابة عغ سؤاؿ السذّكظ)الجيرانيشمب ىذاـ السيمة ألّنو كقف عا
( عقجة الدؤاؿ عغ القجرة كالػجػد)محػر الحكاية ( في حلّ بالذخرية الفاعمة)اإلماـ الرادؽ

سيخ السعمػمة , كتخ جأ بالتجرج كالتسييج لصخح الجػابؼيجج الجػاب العمسي بصخيقة تعميسية تخبػية تب
لبياف كالػضػح عشج ىذاـ, ب عميو اتّ , كالحؼ تخ سمػب حػارؼ بيغ الذخريتيغأ عغ شخيق

مغ , فاستصاع الخاكؼ أْف يدبكيا بذكل مػجد ىذاـ عميو  كقاؿ حدبي يا ابغ رسػؿ هللا( فانكبّ )
 تعالى كىي عمى إيجازىا أْثَخت الجانب التفديخؼ في بياف قجرة هللا ,دكف أْف ُيخل بالسغدػ مشيا

التذػيقي كرفجت الجانب التعميسي كالتخبػؼ ففييا جانب األسمػب إلى  ,في اآلية مػضع التفديخ

                                                           

 .ٙ٘: ٔنػر الثقميغ  (ٔ)

 .ُٜٙٔيشطخ الدخد في التخاث العخبي  (ٕ)
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كفي التفديخ العجيج  ,, كالبريخةعميسية لبياف كجػد الخالق كقجرتو, كنعسة البرخصػرة تصبيؿية ت
 .(ٔ)أّدت كضيفة تعميسية تخبػية بذكل كاضحمغ الحكايات التي 

 

كالتي  ,(مغ سػرة الجىخٕٕ-ٔيات)في تفديخه لآل كمغ الحكايات التي أكردىا الصباشبائي
, كاإليساف بقجرتو كالربخ عمى حدغ الطغ باّلل تعالى كشاعتوفييا معاني تخبية الشفذ كتعميسيا 

غ والحديغ مخضا أف الحد عباسعغ ابغ "معشى اإليثار كالثبات,... جانبإلى  عمى شاعتو
فشحر ]ولجيظ ظ[ : يا أبا الحدغ لػ نحرت عمى ولجؾفي ناس معو فقالػا فعادىسا رسػؿ هللا

ما معيع ثة أياـ فذؽيا و ا مسا بيسا أف يرػمػا ثبل ئفزة جارية ليسا إف بخِ عمي وفاشسة و 
صحشت فاشسة ف ستقخض عمي مغ شسعػف الخيبخي الييػدي ثبلث أصػع مغ شعيخاشيء. ف
يجييع ليفصخوا فػؾف عمييع سائل اختبدت خسدة أقخاص عمى عجدىع فػضعػىا بيغ أصاعا و 

كع هللا مغ قاؿ: الدبلـ عميكع أىل بيت دمحم مدكيغ مغ مداكيغ السدمسيغ أشعسػني أشعسو 
وضعػا الصعاـ بيغ ا أمدػا و أصبحػا صياما. فمسّ اء و  السباتػا لع يحوقػا إالّ مػائج الجشة فآثخوه و 

ا أصبحػا فمسّ  ،في الثالثة ففعمػا مثل ذلظ وؾف عمييع أسيخٌ أيجييع وؾف عمييع يتيع فآثخوه، و 
ىع يختعذػف كالفخاخ ا أبرخىع و فمسّ  رسػؿ هللاإلى  أقبمػاوالحديغ و  أخح عمي بيج الحدغ

قج  في محخابياى فاشسة أدػءني ما أرى بكع فانصمق معيع فخ ما ي مغ شجة الجػع قاؿ: ما أشجّ 
قاؿ: خحىا يا دمحم ىشأؾ هللا في ت عيشاىا فداءه ذلظ فشدؿ جبخيل و غار لترق ضيخىا ببصشيا و اِ 

 .(ٕ)"أىل بيتظ فأقخأه الدػرة

أّكؿ ما نمحطو في ىحه الحكاية أّف شخرياتيا تتحخؾ شػاؿ الحكاية كىحه الحخكة تجعل 
( أبجع بغ عباسا, فالخاكؼ)(ٖ)سخد الحكاية ىحه الذخريات حياة في ذاكخة الستمقي حتى بعج انتياء

في ترػيخ شخريات الحكاية كقجرتو كاضحة في تجديج األدكار كالترخفات التي صجرت مشيع 
ية اإلندانية كلصاقاتيا إدراكو إلمكانيات الذخر"تحت ضخكؼ معيشة معتسجًا عمى الؿياس كعمى 

إلى  , كالفصشةاستبصانياكىحا اإلدراؾ يتػقف عمى فيسو لذخريتو كقجرتو عمى  ة,الكامش
ػف)خيبخؼ كشفائيسا)فذؽيا كما معيع شيء(, شسع يغفسخض الحدش ,(ٗ)"أحاسيديا الجاخمية

                                                           

: ٛ, ٜٕ٘: ٚ ,ٗٓٔ, ٖٓٔ: ٙ, ٕٕٕ -ٕٕٔ: ٗ, ٜ٘ٗ -٘ٛٗ, ٖٕ -ٓٔ, ٛ: ُٖيشطخ نػر الثقميغ  (ٔ)
ٔٓ- ٔٔ ,ٕٔ. ... , 

 . ٙٔٔ: ٕٓداف السي (ٕ)
 . ٙٛ  فغ القرةُيشطخ  (ٖ)

 . ٛٛ  نفدو (ٗ)
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ة ُأخخػ كفي ضخؼ آخخ خّ م سائل)أسيخ(, الحدشيغييػدؼ(, سائل)مدكيغ(, كسائل)يتيع(, ك 
)ما أشج ما يدػءني, فداءه ذلظ(, كالشبّي دمحم ,(شّجة الجػع مع أبييسا)يختعذػف كالفخاخ مغ

بخاعة الػصف فييا  جّدج ,لترق ضيخىا ببصشيا كغارت عيشاىا(ا)في محخابيا قج سةاخيخًا فاش
اعل ككضعيا صػرة حّية أماـ ناضخ الستمقي مّسا يداعج في خمق تف ,الخاكؼ في ترػيخ أحػاليع

كالذكخ,  ,خبػية كتعميسية كىي الربخكػنيا تحسل كضيفة ت, بيغ الستمقي كشخريات الحكاية
, كاإليثار ؿ عمى و بسا يسمي بو الخسػ كأكّليا كأكالىا اإليساف باّلل تعالى كالتػجّ  ,, كالرجقةكالكـخ

ىحه السعاني التخبػية تحتػييا أحجاث ىحه الحكاية كفي اإلبصاء  كلّ ...,,العباد مغ الخسائل اإلليية
 ,ذىشو كأركد في ذاكختولمستمقي كتربح ألرق في  ىحه السعالع بذكل جميّ في الترػيخ تتزح 

آلّية ميسة ُأخخػ في الحكاية ال يسكغ تجاكزىا كىي ما ُيدسى بالتػاتخ الدخدؼ كىػ  كسا تػجج
سائل  ؽ حكاية تجييد الصعاـ لتشاكلو ؼيصخ كىػ في ىحه ال, (ٔ)تكخار الحجث في الشز الدخدؼ

ي الحكاية عمى التػالي يتكخر ثبلث مخات ف ,الباب ؼيعصػه الصعاـ كيبيتػف لع يحكقػا إاّل الساء
كالتي  الرػرة الذخرية األخبلؾية..."ة رسع , كىحا التكخار يؤدؼ كضيفقرخىا مغ خغععمى ال

كفي  ,(ٕ)"عغ تكجيذ سسات تخّدديةشػع الػصفي ترجر في أغمب األحياف...ىي أحج متغيخات ال
كضائف ُأخخػ مشيا تأكيج السعاني, كتثبيتيا في ذىغ الستمقي, كتسجيج مزسػف  ىحا التكخار

الرػرة جانب إلى  الخئيذ في الحكاية حػرالترعيج الجاللي كالسخكدية لمس الحكاية, كإثخاء
 .(ٖ)الجسالية كالتفريل لمسعاني التخبػية كالتعميسية

 

 ة عتباريّ الػضيفة اال -ٕ

ا عمى التخغيب الحكايات بسعاٍف تبلمذ الشفذ اإلندانية في دالالتيجاءت بعس 
حب الخيخ إلى  قيحكايات تجحب الستم عغ شخيقحيب, فالتخغيب بعسل الخيخ كالتخىيب كالتي

, لخدع اإلنداف عغ الحنػبك كّف الشفذ عغ السحخمات كالسػبقات, كالتخىيب ل, كاألخبلؽ السثمى
ر شخرية البصل , فالخاكؼ فييا يرػّ عمى فزائل األخبلؽ ندانية كحّثياكتيحيب الشفذ اإل

طة كالعِ , عتبار. ففييا كضيفة اال(ٗ)حجاثخ كاألبَ جانب ما يتخمميا مغ العِ إلى  برفات عالية
                                                           

 . ُٜٕٔيشطخ خصاب الحكاية  (ٔ)
 .ٕٖٔ نفدو (ٕ)
: ٘ٔ, ٜٚٔ: ٓٔ, ٜٚٔ: ٚ, ٚٚٔ, ٖٜ: ٙ السيداف ُيشطخ التخبػيةك  ديج مغ أمثمة الحكايات التعميسيةلمس (ٖ)

ٔٙٚ ,ٔٚ :ٜٙ ,ٔٛ :ٕٔٚ ,ٕٜ٘ ,ٕٓ :ٕٖٓ ... ,. 
 . ٗٗٔالدخدية العخبية ك ,  ٗٛٔ: ٕمػسػعة الدخد العخبي  :ُيشطخ (ٗ)
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, ككحلظ الثػاب , لمفائديغ الغانسيغ, كالخاسخيغ اليالكيغكالحكخػ, كالػعج كالػعيج تخغيبًا كتخىيباً 
 .(ٔ)كالعقاب في الجنيا كاآلخخة

غ عغ عاصع بغ السرخي رفعو قاؿ: إّف فخعػف بشى سبع مجايغ يتحّر " الحػيدؼ نقل ك 
غ بيا مغ فييا اأُلسج ليتحّر  ، وجعل ؼيسا بيشيا آجاماا وغياضاا وجعلفييا مغ مػسى

ت مجبخة، ا رآه اأُلسج تبربرت وولّ فخعػف فجخل السجيشة فمسّ إلى  ، فمّسا بعث هللا مػسىمػسى
: فقعج قرخ فخعػف الحى ىػ ؼيو قاؿإلى  ىنتيامجيشة إاّل انفتح لو بابيا حتى  ِت أقاؿ: ثع لع ي

أستأذف لي اؿ لو مػسى: ا خخج اآلذف قعمى بابو وعميو مجرعة مغ صػؼ ومعو عراه فمسّ 
قاؿ: فمع يمتفت  العالسيغ ربّ مغ  رسػؿٌ  ينّ إليو قاؿ: فقاؿ لو مػسى:إعمى فخعػف، فمع يمتفت 

كثخ عميو قاؿ لو: أما وجج أا يدألو أْف يدتأذف لو قاؿ: فمسّ  بحلظ ما شاء هللاقاؿ: فسكث  .إليو
فزخب الباب بعراه فمع يبق بيشو  رّب العالسيغ مغ يخسمو غيخؾ؟ قاؿ: فغزب مػسى

، فقاؿ: أدخمػه قاؿ فجخل حتى نطخ إليو فخعػف وىػ في مجمدووبيغ فخعػف باب إاّل انفتح 
قاؿ: إّني رسػؿ رب العالسيغ ، قاؿ: فرتفاع ثسانػف ذراعاكثيخة اال ة لو مختفعة و وىػ في ؾبّ إلي

ت بآية إْف كشت مغ الرادقيغ قاؿ: فألقى عراه وكاف لو شفتاف فإذا ىي فأ ، قاؿ: فقاؿ:إليظ
، قاؿ: فشطخ فخعػف في ةخخى في أعمى الؿبّ رض والذفة األحي ة قج وقع إحجى الذفتيغ في األ 

 .(ٕ)"مػسى خحىا قاؿ: وأىػت إليو فأحجث وصاح: ياجػفيا وىي تمتيب نيخاناا 

كىي تبميغ  ة أّنيا تذتسل عمى فكخة مخكديةأّكؿ ما يسكغ لمقارغ مبلحطتو في ىحه الحكاي
إلى جانب خػؼ فخعػف  ,سػ نسػًا فّشيًا في حبكة متكاممة, يتصػر فييا الحجث كيشالشبّي رسالة رّبو

الشبّي ذات مبلمح متسيدة)فاعمة ك  الحكايةكشخريات ىحه  مغ كذف حؿيقة عبادتيع الخاشئة,
 . (ٖ)كىحا يػسسيا بالسفخدة مغ حيث الذكل القرري , فخعػف( مػسى

رية رئيدة كفاعمة ع شخراٍك عميع بجأ حكايتو بحكخ اسإلى  مدشجة السفدخ الحكايةنقل ك 
غ مغ الذخرية الخئيفخعػف في الحكاية) اأُلكلى كالسحػرية في دة ( كبجأ بدخد ما فعمو لمتحر 

, كيبجأ التباشؤ الدخدؼ بعخض مذيج دخػؿ مػسى آلّية التدخيع كفقعمى ( مػسىالحكاية)
صف الخاكؼ لمجػ العاـ , إّف كَ غ بيا فيي كاحجة مغ سبع ُمُجفالسجيشة التي بشاىا فخعػف كتحّر 

رػيخ فت, (ٗ)يحاءكضيفة اإل جانبإلى  ة الحاتيةكالسكاف في ىحه الحكاية يسّثل مؤشخًا عمى الصبيع
                                                           

 .ُٕٕٔيشطخ الدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف كالبشيات  (ٔ)

 .ٙٛٗ: ٕنػر الثقميغ  (ٕ)
 .ُٖٕٛيشطخ الفغ القرري في التخاث العخبي حتى مصمع القخف الخامذ اليجخؼ  (ٖ)
 .ٖٕٖ -ٕٕٖكالتقشية ُيشطخ القرة القريخة الشطخية  (ٗ)
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( كاألسػد التي فييا كالحاجب )اآلجاـ الكثيفة ككحلظ األشجار (بشاء مجف كحرػف حػؿ)فخعػف 
, أّما  الخػؼ كالخعب عشج شخرية الحكاية)فخعػف( ر حالةاألجػاء كىحا السشاخ يرػّ ىحه كّل 

تو قػّ  طيختُ ي الحكاية ييا ف( فاألجػاء التي ضيخ فمػسىبالشدبة لمذخرية الخئيدة الفاعمة)
عمى الباب )باب  قعػده, كّلت مجبخةك  ,تبربرت سجيشة يشفتح لو بابيا, األسػدكثباتو)دخل ال

ككضيفتيا , ثػبو مغ الرػؼ)مجرعة مغ صػؼ(, كمعو العرا( كّميا مؤشخًا عمى ذاتو ,فخعػف(
العجائبية حجاث إّف األ, ثشاء أحجاث الحكايةأر شبيعتيا رػِّ و الذخرية ككحلظ تثاإليحاء بسا تحج

حياة ليا إلى  العراتحّػؿ , نفتاح األبػاب أمامواِ مػسى,  سػد مغفي ىحه الحكاية)خػؼ األُ 
( كّل ىحا بسخأػ كمدسع مغ عمى األرض كاأُلخخػ أعمى الؿّبة, جػفيا يمتيب ناراً  شفتاف كاحجة

بة كىالو ما رآه كأذعخه كىحه مغ كضائف العجا ئبي السيسة ألّنو يخمق فخعػف جعمو يجخل في ـر
حع أّف . كسا نم(ٔ)تشطيسًا مشزغصًا لمحبكة يئ, كييأثخًا خاصًا مغ الخػؼ كالتيػيل, كالتػتخ

 ستْأذف لي عمى فخعػف(ا),نفتح لو بابيا, ىحا مع سبع ُمُجفايأِت مجيشة إاّل  لعْ التػاتخ الدخدؼ)
, كىحا (ٕ), كسخد مفخدتكخارؼ متذابوعالسيغ(, فشجج سخد إّني رسػؿ مغ رّب ال :كثخ عميو(, )قاؿأ)

مػر بو مػضػع الحكاية, كمغ األاث بحدب ما يتصمّ في ترػيخ األحج سمػب الدخدؼ يديعاألُ 
كضيفة العجائبي سػاًء  وتحؿيق , فيىحه الحكاية قزية تتعمق بالجدج يالتي ال يسكغ تجاكزىا ف

, (ٖ)كالسػت كالسجتسع كالدمصة كاألنا األعمى يغ,في الج أثختيػيل فالجدج لو في التخغيب أك ال
ضصخاب ( ىحا االجث لفخعػف حيغ أىػت عميو الحياة)فأحجث كصاحكمغ كضائف الجدج ىشا ما ح

الخعب إلى  آَؿ إليو حاؿ فخعػف بعج التدمط كالتعالي ساة كتجىػرىا كاف ترػيخًا حّيًا لِ في الذخري
بةكاال الدخد ألداء  في تػضيف ا في ىحه الحكاية كانت تربّ ىحه اآلليات كغيخى , كلّ نتكاس كالـخ

 .(ٗ)...,وئنبيا, كتأييجه ألة ثابتة كىي قجرة هللا عمى عبادهعتباريا كضيفة نفدية 

حكايات تحجثت عغ الصباشبائي  كرد( مغ سػرة فاشخ إٖٔ-ٖٔ)كفي تفديخه لآليات
تخؾ عبادة إلى  الشاس, يجعػف أنصاكيةإلى  سا الشبّي عيدىيارييغ بعثرسػليغ مغ الحػّ 

قاؿ وىب بغ مشبو: بعث عيدى ىحيغ "عبادة الخحسغ كمغ ىحه الحكايات: إلى  واألكثاف كالتػجّ 
يسا فخخج السمظ ذات يـػ ة مقامشالت مجّ ممكيا و إلى  لع يربلأنصاكية فأتياىا و إلى  الخسػليغ

ب  جمجة. جمج كّل واحج مشيسا مائةو  أمخ بحبديسافكّبخا وذكخا هللا فغزب السمظ و  فمسا ُكحِّ

                                                           

 .ٕٕٔاألدب العجائبي إلى  ُيشطخ مجخل (ٔ)
 . ٕٕٔمعجع الدخديات ك ,  ٛٚقامػس الدخديات  :ُيشطخ (ٕ)
 .ٜٜٔ -ُٜٛٔيشطخ العجائبي في األدب مغ مشطػر شعخية الدخد  (ٖ)
: ٗ, ٜٕ٘: ٖ, ٖٜٗ -ٜٔٗ: ٕ, ٜٛٗ, ٛٙٗ -ٙٙٗ: ٔنػر الثقميغ  يشطخعتبارية االلمسديج مغ الحكايات  (ٗ)

ٗٔٗ- ٗٔ٘ ,ٙ :ٕٕٓ ,ٚ :ٛ ,ٛ :ٙ- ٚ.. ,. . 



 دراسة في األنػاع والػضائف                                                          الحكاية

61 
 

ارييغ عمى أمخىسا ليشرخىسا فجخل ، بعث عيدى شسعػف الرفا رأس الحػّ خباضُ الخسػالف و 
السمظ فجعاه إلى  شسعػف البمج متشكخاا فجعل يعاشخ حاشية السمظ حّتى أندػا بو فخفعػا خبخه

: أّييا السمظ أكخموو وأنذ بو و رضي  عذختو  رجميغ في بمغشي أنظ حبدت . ثع قاؿ لو ذات يـػ
سا؟ قاؿ السمظ: حاؿ الغزب غيخ ديشظ فيل سسعت قػليإلى  ضخبتيسا حيغ دعػاؾالدجغ و 

فجعاىسا السمظ فقاؿ ليسا  بيغ ذلظ. قاؿ: فإف رأى السمظ دعاىسا حتى نتصّمع ما عشجىسا.بيشي و 
؟ ما آتاكساشيء ال شخيظ لو. قاؿ: و  ىاىشا؟ قاال: هللا الحي خمق كلّ إلى  مغ أرسمكسا شسعػف:

مػضع عيشيو كالجبية فسا زاال لعيشيغ و قاال: ما تتسشاه، فأمخ السمظ حتى جاءوا بغبلـ مصسػس ا
يجعػاف هللا حّتى انذق مػضع البرخ فأخحا بشجقتيغ مغ الصيغ فػضعا في حجقتيو فرارتا 

يرشع  ب السمظ ثع قاؿ شسعػف لمسمظ: أرأيت لػ سألت إليظ حتىمقمتيغ يبرخ بيسا فتعجّ 
سخ إف إليشا الحي نعبجه ألىمظ شخفا. فقاؿ السمظ: ليذ لي عشظ ىحا؟ ؼيكػف لظ و صشيعا مثل 

بكسا. قاال: إليكسا عمى إحياء ميت آمشا بو و  ال يشفع. ثع قاؿ السمظ لمخسػليغ: إف قجرال يزخ و 
ة أياـ لع نجفشو حتى يخجع إليشا قادر عمى كّل شيء فقاؿ: السمظ إّف ىاىشا ميتاا مات مشح سبع

جعل شسعػف عػاف ربيسا عبلنية و ح فجعبل يجأرو  خ و اف غائباا فجاءوا بالسيت وقج تغيّ كأبػه و 
قاؿ ليع: إّني قج مّت مشح سبعة أياـ وأدخمت في سبعة أودية مغ اا فقاـ السيت و يجعػ رّبو سخّ 
، فمّسا عمع شسعػف أّف قػلو أّثخ في ب السمظتع ؼيو فآمشػا باهلل فتعجّ ركع ما أنالشار وأنا أححّ 

  .(ٔ)"خ آخخوف ف  ك  و  هللا فآم غ وآمغ ِمغ أىل مسمكتو قػـٌ إلى  السمظ دعاه

تدمدل أحجاثيا قائسة , كالعبلقة في ىحه الحكاية قائسة عمى الدخد السػضػعي أف نمحع
 تعسلة يدػيخ أحجاثيا فسخّ الحيػؼ فييا ىػ التكثيف المغػؼ في تر عمى الدببية, كالعشرخ

, حكائيالمغة اإلبجاعية في الدخد ال طيخمسا يُ  ,ما يقتزيو الدخدة التفريل بحدب اإليجاز كمخّ 
, شسعػف إليو  يو الخسػالف كتبعيسا( الحؼ ذىب إلّكؿ الحكاية ذكخ الخاكؼ السكاف)إنصاكيةكفي أ

تبجك المغة "و عغ شخيقإنذاء شعخية الشز الدخدؼ ك كالسكاف ُيذّكل إيقاعًا نفديًا عسيقًا في شخيقة 
, كبعج (ٕ)"ًا في تذكيل القّرة, تجعل السكاف محػرًا سخديّ الة شعخية نفدية عاليةة مذبعة بحالدخدي

 حؼمحػرية في الحكاية)شسعػف الرفا( كالسخد رحمة شخرية إلى  حبذ الخسػليغ يشتقل الخاكؼ 
, كبعج تسييجه دة األكثافعبادة هللا كتخؾ عباإلى  في الحكاية كىػ الجعػة نفدو اليجؼإلى  دعىي

خ قمبو كيعتبِ  دىذة السمظ كيخؽّ  خاالحخكة في الحكاية لُيثيإلى  فيخجع الذخريتاف الخئيدتا, لسيستو
 , فكّل ما في نديجعبادة هللا الػاحجإلى  وكيتػجّ  ,قمبوإلى  ا رآه مغ السعاجد فيجخل اإليسافمسّ 

يع في ترػيخه كتصػيخه سأ, ك .. صّب في خجمة الحجث.الحكاية مغ لغة ككصف, كحػار, كسخد,
                                                           

 .ٜٙ: ٚٔالسيداف  (ٔ)
 .ٕٔ٘مقاربات في الدخد  (ٕ)
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فاألكصاؼ في القرة, ال  شخرية مدتقمة يسكغ التعخؼ عمييا. بحيث ُيربح كالكائغ الحي لو"
, ألّنيا في الػاقع جدء مغ الحجث ل ألّنيا تداعج الحجث عمى التصػر, بُتراغ لسجخد الػصف

 إذ ,عتبار كالػضيفة الشفديةات ترب في معاٍف كثيخة السيسا االإّف مثل ىكحا حكاي ,(ٔ)"نفدو
تشفادًا مباشخًا ليا , كُتعَتبخ مجتساعية, كالسحخماتالقيػد اال: الخخكج مغ مغندانية غ الشفذ اإلتسكِّ 

, كعػنًا لفيع قرز اآليات (ٖ), ففييا تبرخة لمباحث الستأّمل(ٕ)عتبار كالتفّكخعغ شخيق اال
في الجاللة , كفي مجار التخغيب كالتخىيب كالتيحيب كاف لسثل ىحه الحكايات فاعمية (ٗ)القخآنية

نتباىيا كُتحجُث دىذتيا كتفاعميا مع معاني امذ الشفذ اإلندانية كتثيخ عمى السعاني التي تبل
 .(٘)الشز كأىجافو كداللتو

 

 الػضيفة اإلشيارية  -ٖ

حه الحكايات كبعس ى ,جتساعي الحؼ تخسسوحكايات رؤية لمعالع أك الػاقع االل التسثّ 
, ذاتية تجاه أشخاص معشييغ, أك أحجاث ثقاؼية مسيدةل رؤية , كتذكّ تربح فزاًء إشيارياً 

, فإّف ق الدمشي, كفي حالة اإلشيارالؿيع ضسغ التجفّ  صبّ إلى  الدخد حالة تذخيرية تقػد"ك
السقرػد بالدخدية ىػ تسفرل الػصمة ضسغ شػلية زمشية مجركة مغ خبلؿ اإليحاء بػجػد 

إّف الرػرة اإلشيارية الجكرة الحخكية...لحطة ثانية تختع  كضع بجئي تتخّممو لحطة نقز تمييا
جتساعية كتقجيسيا تدخيج العبلقات االإلى  ستشاداً ا تعسيع مزسػنيا كتػسيع دائخة فعاليتوإلى  تدعى

اإلبجاع اإلشيارؼ أصبح "ففي الػضيفة اإلشيارية لمحكايات , (ٙ)"عمى شكل أدكار كمػاقع ككضائف
 قة كأكثخ غشىً قج تكػف خبّل ...السجتسع فخجةإلى  يقجـاإلشيار...جتساعية...ثقاؼية...إّف اكاقعة 

, (ٚ)"...ثقاؼيةفي الذكل كالسزسػف في زمانشا ىحا حيث الكثيخ مغ الػسائط كالفشػف كالسؤسدات ال

                                                           

 .ٙٔٔ فغ القرة القريخة (ٔ)
 .ٕٚٔ: ُٕيشطخ الحكاية الذعبية في السجتسع الفمدصيشي  (ٕ)
 .ٕٙ: ُٗيشطخ السيداف  (ٖ)
 .ٜٓٔ: ٓٔنفدو  (ٗ)

: ٛٔ, ٖٖٚ: ٗٔ, ٜٕ٘ -ٕٛ٘, ٕٓ٘ -ٕٛٗ: ٓٔ ,ٜٕٗ: ٜ, ٜٕٚ: ٛ, ٕٙٚ: ٔ نفدو لمسديج ُيشطخ (٘)
ٕٓٓ.. , .. 

 . ٘ٙ,  ٗٙ( سيسائيات الرػرة اإلشيارية ٙ)
 . ٓ٘( اإلشيار كالسجتسع ٚ)
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ة في التفديخيغ إاّل إّف الػضيفة اإلشياريردة تجاخل الػضائف في الحكايات الػامغ  خغعكعمى ال
 .س الحكاياتعاأُلخخػ في بغمبت عمى الػضائف 

حكاية عّسا اشتيخ بو ذك  الحػيدؼ ( مغ سػرة الكيف أكرد ٕٜ-ٙٛففي تفديخه لآليات)
إف ذا :يقػؿ سعت رسػؿ هللاجابخ بغ عبج هللا األنراري قاؿ: سإلى  سشادهإب"القخنيغ 

بتقػاه،  هللا وأمخىعإلى  حجة عمى عباده، فجعا قػمو جعمو هللا صالحاا  لقخنيغ كاف عبجاا ا
إلى  واد سمظ، ثع ضيخ ورجع حتى قيل مات أو ىمظ، بأي فزخبػه عمى قخنو فغاب عشيع زماناا 

ي غ لحي القخنيغ فمكّ  ف هللاإو  تو،قػمو فزخبػه عمى قخنو اآلخخ وؼيكع مغ ىػ عمى سشّ 
سيجخي سشتو في  ف هللاإ، و السغخب والسذخؽ  سببا، وبمغ يءش األرض، وجعل لو مغ كلّ 

 والسيل  وال مػضع مغ قى سيلخؽ األرض وغخبيا حتى ال يبمذ ، فيبمغويالقائع مغ ولج
 ، ويسؤلكشػز األرض ومعادنيا، ويشرخه بالخعب لو  وشأه ويطيخ هللاالّ إ جبل وشأه ذو القخنيغ

 .(ٔ)"وضمساا  مئت جػراا كسا مُ  وقدصاا  عجالا  األرض بو

القخنيغ شخرية معخكفة في القخآف كجاءت الحكاية ىشا لمتعخيف بو كبياف كجو  ذا فإ
 ( لّخز في ىحه الحكاية عمى إيجازىا كلّ تدسيتو التي اشتيخ بيا, فالخاكؼ العميع)الشبي دمحم

 عباده, دعا قػمو ىة عمحجّ  القخنيغ مغ الرفات)كاف عبجا صالحا, جعمو هللا ما اشتيخ بو ذك
 السغخبسببا, بمغ  شيء جعل لو مغ كلّ  غ لحؼ القخنيغ في األرض,هللا مكّ هللا, إف إلى 

كىػ نتيجة فعل قػمو  شيختو بحؼ القخنيغ ثشاء الحكاية مغ بيغ أسبابكالسذخؽ(, ثع يحكخ في أ
اآلخخ( كىشا نمحع تػاتخا  قػمو فزخبػه عمى قخنوإلى  كرجع, فزخبػه عمى قخنوإثخ دعػتو ليع )

ا, ثع ما يمبث الخاكؼ أف يجعل مسا سخده مغ حكاية ذؼ القخنيغ لػحًة إشيارية سخديا تفّخديّ 
تو في القائع مغ كلجؼ, فيبمغو مذخؽ جخؼ سشّ كإف هللا سيُ ) لترػيخ أمخ القائع مغ آؿ دمحم

بتصبيع " , فاألمخ متعمق...(, فشججه جعل الحكاية مدتيبّل إلشيار أمخ القائعاألرض كغخبيا
مػاصفاتو  كالتجخيج نتاجا لبشاء اجتساعي لو مطاىخ التكثيف قيا رغع كلّ كضعية تعج في عس

شيار ىشا مغ باب الحجيث عغ السدتقبل فقػؿ اإل, كألف (ٕ)األيجيػلػجية"الصبيعية كالدياسية ك 
ذؼ اتخح مغ حكاية  و لحا نجج الخسػؿالشبي ليذ عغ اليػػ بل ىػ كحي كرسالة مغ ربّ 

سيل كال جبل كشأه ذك القخنيغ  حتى ال يبقى سيل كال مػضع مغ) القائعالقخنيغ مثاال لحكاية 
...( كجعميا كصمة إشيارية عشيت باليػية مكتػبًة اّل كشأه كيطيخ هللا لو كشػز األرض كمعادنياإ

ره كياف تأثيث عالع إنداني يترجّ إلى  ألف اإلرسالية اإلشيارية تدعى دائسا مدسػعًة أك مخئية؛أك 

                                                           

 . ٖٕٖ: ٗنػر الثقميغ  ((ٔ
 .٘ٗسيسيائيات الرػرة اإلشيارية  ((ٕ
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مػضػعاتيا, ككائشاتيا  خائقيا في بشاء الجاللة, كعغ شخيقشتسيد, فالػصمة اإلشيارية كعبخ م
مخ متعمق السخاد إشياره كتشػب عشو فاأل مية تحاكؿ تأسيذ ىػية تدتػعب الذيءكأبعادىا التذكي

ىشا بّيشت حؿيقة ما اشتيخ فالحكاية , (ٔ)أحجامو كيرجؽ عمى كلّ خد السف بتحجيج اسع يفػؽ الذيء
   .(ٕ)نسػذج إعبلمي ألمخ القائعابو ذك القخنيغ ككانت بسثابة 

 عغ الشبي دمحم ( مغ سػرة لقساف حكايةً ٜٔ-ٕٔ)نقل الصباشبائي في تفديخه لآلياتك 
يقػؿ: حقاا أقػؿ لع يكغ لقساف  ع عغ ابغ عسخ قاؿ: سسعت رسػؿ هللاروى ناف"جاء فييا: 

. كاف نائساا هللا فأحّبو وم ّغ عميو بالحكسة كاف عبجاا كثيخ التفكخ حدغ اليقيغ أحبّ اا ولكغ نبيّ 
في األرض تحكع بيغ الشاس  نرف الشيار إذ جاءه نجاء: يا لقساف ىل لظ أْف يجعمظ هللا خميفةا 

خني رّبي قبمت العاؼية ولع أقبل الببلء وإْف ىػ عـد عمّي فدسعاا بالحق؟ فأجاب الرػت: إْف خيّ 
ع  فقالت السبلئكة برػت ال يخاىع: لِ  .و إْف فعل بي ذلظ أعانشي وعرسشيوشاعة فإّني أعمع أنّ 

مكاف إْف وفى ؼبالحخّي أْف  يا لقساف؟ قاؿ: ألّف الحكع أشّج السشازؿ وآكجىا يغذاه الطمع ِمغ كلّ 
خيخ مغ أْف ، ومغ يكغ في الجنيا ذليبلا وفي اآلخخة شخيفاا أخصأ شخيق الجشة ؛يشجػ، وإْف أخصأ

الجنيا وال يريب  وُ تْ فُ ت  خ الجنيا عمى اآلخخة يكػف في الجنيا شخيفاا وفي اآلخخة ذليبلا ومغ تخيّ 
انتبو يتكمع بيا ثع كاف الحكسة ف يدغ مشصقو فشاـ نػمة فُأعصكة مغ حُ فعجبت السبلئ. اآلخخة

 .(ٖ)"وصخفت عشظ البمػى د بحكستو فقاؿ لو داود: شػبى لظ يا لقساف ُأعصيت الحكسة و ايػازر د

حكايتو بحكخ صفات  ستيلّ األّنو ؛ (ٗ)حٌ نمحع في ىحه الحكاية أّف الخاكؼ العميع مشقّ 
عمى كفق  ةمباشخ بتقجيع الذخرية  كيبجأ جًا عمى ىحه الرفات بقػلو)حّقًا أقػؿ(تيا مؤكّ شخري

ا يؤثِّخ عمى كجية مسّ  ,عّمق عمى الرفات األخبلؾية كالعقمية لمذخرية , إذضػعيالدخد السػ 
دالالت مباشخة إلى  ؿ عجـ اإلدراؾاألحجاث التي تقػـ بيا الذخرية فتحػّ  فينطخ الستمقي 

 (ة)لع يكغ لقساف نبّياً ة الشبػّ كؼ ىشا نفى عغ لقساف ىػيّ , فالخا(٘)تكذف السعاني كأىسية األحجاث
فاليػية "يار لمذخرية لدخد إش( كفي ىحا ا.خ التفكخ..كاف عبجًا كثيكأثبت لو ىػية العبج الستفّكخ)

, صفات ال تكػف لغيخه ذاتوىػ  اعتبارهعمى الفخد بحيل تُ  باب لمػجػد, أك ىي الػجػد ذاتو فيي
إلى  ستشاداً االسسات  لحطةإلى  بيا يتحّجد مداره داخل مجخػ زمشي يقػده مغ لحطة الػالدة

                                                           

 .ٚ٘يشطخ سيسيائيات الرػرة اإلشيارية  ((ٔ
 ,ٜٔ٘ – ٙٔ٘, ٕٓ٘, ٜٕٓ, ٕٛ٘ ,ٕ٘ٔ: ٕ ,ٜ٘ٔ, ٕ٘ٔ,  ٛٛ, ٓٛ: ٔنػر الثقميغ كلمسديج ُيشطخ ((ٕ

ٕٕ٘ – ٕ٘ٙ  ,ٗ  :ٔٓٙ  ,ٚ  :ٕٖٗ . ... , 
 .ٓٛٔ -ٜٚٔ: ٙٔالسيداف  (ٖ)
 .ٛٙٔق الذارح الحؼ يفدخ السخكؼ . ُيشطخ الدخد في التخاث العخبي كىػ مرصمح ُيصمق عمى الخاكؼ السعمّ  (ٗ)
 .ٕٕٛ شطخ ببلغة الفغ القرري يُ  (٘)
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ك أسساء أك رمػز أصفات إلى  ستشجايدتؿيع إاّل إذا , كليحا فإّف التسّيد ال مختبصة بو ةعشاصخ ثابت
 الشبيّ فالخاكؼ), (ٔ)"دىالييا في خرػصيتيا كتفخّ فرل ىحه الحات عغ تمظ كالشطخ إإلى  تقػد
بدخد حكايتو التي  ( بجأ مباشخةً بكػنو حكيسًا)َمّغ عميو بالحكسة بعج كصفو لمقساف (دمحم

, يدألو إْف كاف -يحّجده الخاكؼ مّسغ لعطيع شأنو َلعْ -نجاء ؿيقة)كاف نائسًا...(, يأتيوتؤّيج ىحه الح
إْف خّيخني رّبي فالعاؼية كإْف عـد عمّي فدسعًا :)مدتعّجًا لمخبلفة في األرض ؼيجيب بحكاء

ِلَع َلْع  :دكف أْف يخاىع يدألػنومغ  لقسافكف ر حاكِ ي كىشا تطيخ شخرية)السبلئكة((,كشاعة
ب السبلئكة بحدغ جَ يثيخ عَ  مّسا تول كيفيّ فرِّ يُ ك  ,الحكع أشّج السشازؿ :ؼُيجيب؟ تْختخ الخبلفة

عتسجه الخاكؼ العميع في سخده ا مغ عشاصخ الدخد كىػ الحػار الحؼ , كىحا عشرخ ميع السشصق
, كاف يػازر تِتع حكايتو بالػصف كالحػار معًا)فُأعصي الحكسة فانتبو يتكّمع بياثّع يخ ,السػضػعي

 .(ٕ) بو شتيخ( كىي ما اأُعصيت الحكسة شػبى لظ يا لقساف: فقاؿ لو داكد, داكد بحكستو

تتجاخل ديخيغ ف األخبار كالحكايات الػاردة في التف: إكالبج في ختاـ الفرل مغ القػؿ
كما نػسسو بالعجائبي نجج ؼيو فسا نرشفو ضسغ التفديخؼ نجج ؼيو الشػع التاريخي فييا األنػاع؛ 

ككحلظ األمخ مع الػضائف فاألخبار كالحكايات كانت  كلكغ يغمب نػع عمى غيخه فييا, ,التفديخؼ 
نبياء األك  ىي القخآف ياف مشاىممكّثفة السعاني كاسعة الجاللة كىح يعػد ألسباب مشيا كىػ األقػػ أ

زّمع ة سبٍب آخخ كىػ تكثسّ  تفديخ نػر الثقميغ,في السيسا  ,بيغقاة السقخّ ئسة كما كرد مغ الثُ كاأل
 ات كضعيفيا مسا يطيخيّ سخك غ صحيح الالسفدَخيغ في ىحا العمع كقجرتيسا عمى التسييد بي

فالسفدخاف أديباف كىحا يديع بذكل كبيخ في  ,العمسية كبخاعتيسا في عمع التفديخ امدتػياتيس
زاح معاني اآليات يات إليّ سخك شبق مغ بيغ األلػؼ مغ النتقاء األندب كاألاقجرتيسا عمى 

 .القخآنية 

 

                                                           

 .ٓ٘ٔسيسائيات الرػرة اإلشيارية  (ٔ)
: ٚٔ, ٜٜٕ, ٜٛٔ: ٓٔ, ٖٕٕ_ ٕٕٕ, ٖٜ: ٚ, ٕٖ٘ -ٖٛٗ: ٗ,  ٕٔٓ -ٕٓٓ: ٖلمسديج ُيشطخ السيداف  (ٕ)

ٖٔٔ ,ٖٔٗ- ٖٔ٘ ,ٔٛ :ٖٔٙ- ٔٙٗ.. , ..  



 

 

 

 

 الفرل الثاني

 لخاوي والسخوي لوا

 

 

 الخاوي  السبحث األّوؿ:  

 

 صصبلحمفيـػ الخاوي في المغة واال تػشئة               

 أّوالا: أنػاع الخاوي               

 ثانيا: وضائف الخاوي               

  

  السبحث الثاني: السخوي لو  
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 السبحث األوؿ

 الخاوي 

 الصصبلحمفيـػ الخاوي في المغة وا :تػشئة

يث كالذعخ يخكيو ركاية ية إذا كُثخت ركايتو كركػ الحجراك ُيقاؿ في المغة رجل راٍك ك 
 .(ٔ)كرّكػ فبلف فبلنًا شعخًا إذا ركاه لو حتى حفطو لمخكاية عشو ,كَتَخّكاه 

, فبل حكاية ببل راٍك يخكؼ (ٕ)بيغ األحجاث كُمتمّقييا طٌ صصبلح ُيعّج كسيكالخاكؼ في اال
ًا يكػف عػنًا سخديّ  ل كالقارغ كفي كساشتو بيغ العالع السسثا , (ٖ)شيجىا أك سسع عشيااألحجاث التي 

ج , كيسكغ تحجيمعخفة مغ يتكمعإلى  لخاكؼ ُييتجػ, ؼباأساساً  ؼ َيعيج إليو الدخدلمسؤلف الػاقعي الح
, كالسػقع الدمشي مغ األحجاث دؼكيا في الخصاب الدخ برساتو التي يتخ  و عغ شخيقمبلمح

ضائف بعزيا إجبارؼ كبعزيا اآلخخ يقّجمو مغ ك كعبلقتو بالسخكؼ كما كمدتػاه كضسيخ الدخد 
 ألنو عّمة ؛مغ بيشيا و األثخ األكبخالقرري لنات األثخ ّحج مكػّ فالخاكؼ بػصفو أختيارؼ, ا

كال يذتخط أف ة الحجيث, , كألنو ماىخ في الشديج كيجيج صشع(ٗ)كجػدىا كالرانع الػىسي ليا
, (٘)ككقائعو السخكؼ اشتو يرػغ أحجاث سصػت كبػ فقج يتػارػ خمف ضسيخ أك  ,شاً سسًا متعيّ يكػف ا

عالع آخخ غيخ العالع الحؼ تتحخؾ إلى  إاّل أنو قج يشتسي"شخػص الحكاية كقج يكػف الخاكؼ أحج 
في زماف كمكاف أكثخ لو بالحخكة  يا كيقػـ بػضائف تختمف عغ كضيفتيا, كُيدسحؼيو شخريات

, كأداة لمعخض أداة لئلدراؾ كالػعيليو عمى أنو...كيسكغ الشطخ إ...داعًا مغ زمانيا كمكانياتّ ا
عمى شخيقة -إيجابًا أك سمباً -ليا مقػماتيا الذخرية التي تؤثخ ذلظ فإنو ذاتإلى  باإلضافة

ت لتي تفرل بيغ السؤلف كالذخرياا, كىػ بيحا يقف في السشصقة , كعمى شخيقة العخضاإلدراؾ
ي السدجل في , كالسشصقة التي تفرل بيغ العالع الفشّ زكالشّ  كالسشصقة التي تفرل بيغ القارغ 

, (ٙ)"زىحا الشّ  ل مغ ججيج في ذىغ قارغ ة لمعالع نفدو عشجما يتذكّ ز كالرػرة الخياليّ الشّ 
جساليًا في غيبة  ف يتذكلال يسكغ أ ياكمّ  وكأشكال رػر عخضوؼ بز الدخدالشّ  فّ كالحؿيقة أ

                                                           

 . ٕٖٛ: ٘ (ركؼ )لداف العخب مادة  ُيشطخ( ٔ)
 . ٔٔٔسعيج عمػش , األدبية السعاصخةجع السرصمحات مع ُيشطخ( ٕ)
 . ٜ٘معجع مرصمحات نقج الخكاية  ُيشطخ( ٖ)
 . ٕٚٗجخاء لسشيج التكػيشي مغ الخؤية إلى اإلاك ,  ٜ٘ٔ( ُيشطخ: معجع الدخديات ٗ)
 . ٘ٚٔتقشيات الدخد الخكائي في ضػء السشيج البشيػؼ ك ,  ٖٔ-ٔٔ: ٔ( ُيشطخ: مػسػعة الدخد العخبي ٘)
 .  ٛٔ -ٚٔ( الخاكؼ كالشز القرري ٙ)
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ي كالعالع راؾ غيخ مباشخ يقّجمو كسيط تقشي بيغ الستمقّ ة ىػ إدْ ة الحكائيّ إدراؾ السادّ "ألّف  ؛اكؼ الخّ 
ـ بذكل محايج بل عبخ, كأّف العالع الدخدؼ ال ُيقالحكائي , يتحكع في شبيعة العبلقات مشطػر ما جا
رجرًا لكتب التفديخ كشخكح خاذ ما يخكيو متّ صفات ُتعّج ُأسدًا في ااكؼ , كليحا الخّ (ٔ)"ناتوبيغ مكػّ 
 كأىل بيتوتفديخ نػر الثقميغ نجج السفدخ يتحجد بشقل ركاياتو عغ رسػؿ هللا, ففي الحجيث

 .فقط

أك  ادر ركايتو كيتعخض لبعزيا بالتدكيةمر ب السيداف في بحثو الخكائي يحّجدكصاح
ف يعتسجاف ما فالتفديخا ,ف الكخيع ميداف الحق كالحؿيقةيتصابق مشيا مع القخآ عجميا عمى كفق ما

يع كتحميل معاني مغ أحجاث  السحكي كما نقمػه مغ مخكيات كاف ليا فاعميتيا في ف ره الخكاة يرػّ 
 .الشرػص القخآنية

 

 أوالا: أنػاع الخاوي 

األحجاث في البشية الدخدية يقػـ بترػيخ  ًا رئيداً نًا سخديّ مكػّ  ّف الخاكؼ بػصفوإ
ال يقترخ عمى نقل "ه كدكرُ  ,كيزعيا بيغ يجؼ الستمقي كالذخريات كيحبكيا برػرة سخدية

رؤية يتذكل العالع الحؼ يشطخ إليو بمػف خرائريا الحاتي إلى  ؿبل يتحػّ  ,الستمقيإلى  السعخفة
كبالسقجار  ,الػضائف التي يقػـ بياتبلؼ خمػقع  كرؤية كصػت الخاكؼ تختمف باكسا كإّف شبيعة ك 

ىي شخيقة  , كالخؤية, فالخاكؼ ىػ مغ يخكؼ الحكاية(ٕ)"يحّجد نسط الخاكؼ كتزبط مػقعوحؼ ال
كأساليبو التي يدتعسميا  الدخد ائق, كتتعّجد الخؤػ بتعّجد زكايا الخؤية كشخ الخاكؼ في سخد األحجاث

 .(ٖ)الخكاة 

مغ دكف مغ الخّكاة ىسا الخاكؼ الخارجي الحؼ يكتفي بالخكاية كيسكغ التسييد بيغ نػعيغ 
, كالخاكؼ الجاخمي الحؼ يعخؼ كثيخًا مغ األحجاث ياشخرياتيا أك تػجيو أحجاثالسذاركة في صشع 

 .(٘)الدخد السػضػعي كالحاتي ي, كىسا يسثبلف نسص(ٗ)ألّنو مذارؾ كحاضخ فييا

                                                           

 . ٘( أنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيع ٔ)
 . ٗٙمشطػر الشقج الخكائي  مغ( تقشيات الدخد ٕ)
 . ٖٛٗالبشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ ك ,  ٕٙ( ُيشطخ: الستخيل الدخدؼ ٖ)
 . ٚٙ -٘ٙتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي  ( ُيشطخٗ)
 . ٜٛٔنطخّية السشيج الذكمي نرػص الذكبلنييغ الخكس ( ُيشطخ٘)
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 (الخاوي العميع ) الدخد السػضػعي  -ٔ

كلو القجرة عمى  الحكي ىػ الحؼ يعخؼ كّل شيء, كيتخح مػقعو خارج دائخةالخاكؼ العميع 
مدار األحجاث  آني مغ ىػ اف إذ يمتقط ماما يحجث في الجاخل كال يحّجه زماف كال مك تحميل كلّ 

 , كيعتسج الدخد(ٔ)كيحجد ما تذعخ بو كّل كاحجة مغ الذخرّيات كما تفّكخ بو كيشتقي بحخّية كاممة
يا عخض تسثل كجية الشطخ التي يتع عغ شخيقالتي  (ٕ)السػضػعي القائع عمى الخؤية الخارجية

 لو يج في مجخيات األحجاث التي يخكييا. , كالدارد ىشا ليذ(ٖ)األحجاث

 ,في سخدىا عمى الّشسط السػضػعي ار كحكايات كثيخة قامتفي التفديخيغ أخب تلقج كرد
: يا : قاؿ لي أبػ عبج هللاقاؿ بحخ الدقاإلى  سشادهإوب"قميغ الثنػر كمشيا ما جاء في تفديخ 

أىل السجيشة؟ قمت  ال أخبخؾ بحجيث ما ىػ في أيجي أحج مغأ: دخ ثع قاؿيُ  مقدغ الخُ بحخ حُ 
جاءت جارية  وآلو ذات يـػ جالذ في السدجج إذ رسػؿ هللا صمى هللا عميو [اسبيش:]ؿبمى، قا

يقل ليا فمع تقل شيئا ولع  قاـ ليا الشبيبصخؼ ثػبو فقائع فأخحت  لبعس األنرار وىػ
 في الخابعة وىي خمفو واخحت ، فقاـ ليا الشبيذلظ ثبلث مخات شيئا حتى فعمت الشبي
ثبلث  هللا رسػؿ [دتب]حؿ ليا الشاس: فعل هللا بظ وفعل؟ مغ ثػبو ثع رجعت فقا ىجبة

 لشا مخيزاا  : إفّ قالت ؟فسا كانت حاجتظ إليو وال ىػ يقػؿ لظ شيئاا  مخات ال تقػليغ لو شيئاا 
 فْ أخحىا رآني فقاـ فاستحييت أ ا أردت، فمسّ بيا ية مغ ثػبو يدتذفبخح ىجفأرسمشي أىمي أل

 .(ٗ)"خحىا فأخحتياأ ستأمخه فيأف أآخحىا وىػ يخاني وأكخه 

دغ كاف يعع الستمقي بحُ  نمحع في ىحا الخبخ أّف الخاكؼ كىػ اإلماـ جعفخ الرادؽ
يجـد لمستمقي بأّنو ال يعخفو أحج مغ  مق كأّنو مغ الُيدخ ثّع ما لبث أْف أّيج ىحا السعشى بخبخٍ الخُ 

, (٘)شاع كالتجليل عمى صجؽ كحؿيقة السخكؼ في اإلق لّخاكؼ العميعأىل السجيشة كىحه مغ أساليب ا
, عمى ُحدغ الُخُمقستحياء يجّؿ ما فعمتو بجافع االلبعس األنرار, ككػف  ةكفي تحجيجه أّف الجاري

ر سسات الدخد السػضػعي الحؼ يرػّ  ككصف الفعل كرّد الفعل كّميا ُتطيخػار كما جاء مغ ح
, مع عمسو بسا يجػؿ في نفػس كػف لو يج فييادكف أْف تمغ كسا ىي  ؼيو الخاكؼ األحجاث

 ياتيا.شخر
                                                           

 .ٜٖٔقامػس الدخديات ك ,  ٔٛ -ٓٛ الشطخية كالتقشية( ُيشطخ: القرة القريخة ٔ)
 .  ٕٓٔالستخيل الدخدؼ  ( ُيشطخٕ)
 .ٕ٘ٗالسرصمح الدخدؼ  ( ُيشطخٖ)
 . ٙٗٗ: ٚ( نػر الثقميغ ٗ)
 . ٕٓٔالخاكؼ كالّشز القرري  ( ُيشطخ٘)
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 كاف ممظ ؼيسغ قاؿ: عغ رسػؿ هللا" الحػيدؼ  كفي مػضع آخخ مغ التفديخ نقل
سو أعمّ  غبلماا  يّ دفع إلاقج حزخ أجمي في نّ إض الداحخ قاؿ: ا مخِ ، فمسّ ع لو ساحخكاف قبمك

غبلـ بالخاىب ال احخ والسمظ راىب، فسخّ وبيغ الدّ  ،يختمف إليو وكاف الدحخ، فجفع إليو غبلماا 
أىمو بصأ عغ الداحخ ضخبو وإذا ابصأ عغ أ، فإذا صيل عشجه القعػديُ  ، فكافهخُ فأعجبو كبلمو وأمْ 

 إذا استبصأؾ الداحخ فقل حبدشي أىمي وإذا ي، فقاؿ: يا بشالخاىبإلى  ذلظ ضخبػه فذكا
ة عطيسة دابّ  اس قج غذييع، فبيشسا ىػ ذات يـػ إذا بالشّ حبدشي الداحخ استبصأؾ أىمظ فقل:

كاف أمخ  : الميع إفْ فقاؿ ، فأخح حجخاع أمخ الداحخ أفزل أـ أمخ الخاىب: اليـػ أعمفطيعة فقاؿ
فقاؿ: يا الخاىب  ، فأخبخ بحلظالشاس يا ومزىتم، فخمى فقةإليظ فاقتل ىحه الجابّ  الخاىب أحبّ 

 ،اس فيبخئ األكسو واألبخصالشّ  ي قاؿ: وجعل يجاو  ،يّ عم ميت فبل تجؿّ بتمى فإذا ابتُ ظ ستُ نّ إ يبش
، ىيشا ماظ شفشي ولأ، فقاؿ: كثيخاا  لمسمظ فأتاه وحسل إليو ماالا  جميٌذ  ي  فبيشسا ىػ كحلظ إذ عس

 هللا ا، قاؿ: فآمغ فجعآمشت باهلل دعػت هللا فذفاؾ فْ إف يهللا يذف أحجا ولكغّ  يال أشف ناأفقاؿ: 
 ي، ربّ : القاؿ ؟ناأقاؿ:  يفاؾ؟ فقاؿ: ربّ السمظ فقاؿ: يا فبلف مغ شإلى  مذفذفاه فحىب فج

ى و عمى دلّ هللا فأخحه فمع يدؿ بو حتّ  ظوربّ  ي: نعع ربّ قاؿ  غيخي؟ اا لظ ربّ  فّ إ ، قاؿ: أوظ هللاوربّ 
 أحجاا  ياألكسو واألبخص قاؿ: ما أشف يفذتُ  مخؾ أفْ أ : لقج بمغ مغالغبلـ فقاؿإلى  ، ؼبعثالغبلـ
و ى دلّ ظ هللا فأخحه فمع يدؿ بو حتّ وربّ  ي: نعع ربّ غيخي؟ قاؿ اا لظ ربّ  فّ أ : أوقاؿ يهللا يذف ولكغّ 

 رجع عغ ديشظ فأبىإ فشذخ حتى وقع شقتيغ فقاؿ لمغبلـ فػضع السشذار عميو عمى الخاىب
ػا م  ع  فجىجىػه مشو قاؿ: ف   الّ إعغ ديشو و  رجع فْ إقاؿ اصعجوا بو جبل كحا وكحا ف فأرسل معو نفخاا 

السمظ إلى  جىػا أجسعػف وجاءفتجى فخجف بيع الجبل ئتكفشييع بسا ِش ايع بو الجبل فقاؿ: المّ 
جػه في نصمقػا بو فمجّ إخخى قاؿ: ة أُ هللا فأرسل بو مخّ  كفانييع: فقاؿ: ما صشع أصحابظ؟ فقاؿ

يع اكفشييع : المّ صػا بو البحخ قاؿا تػسّ فمسّ ر غخقػه فانصمقػا بو في قخقػ فأ الّ إرجع و  فْ إالبحخ، ف
: فقاؿ أصحابظ؟ : ما صشعالسمظ فقاؿ بيع الدفيشة وجاء حتى قاـ بيغ يجيّ  ، فانكفأتشئت بسا

عمى  ياصمبش جسع الشاس ثعّ إ ى تفعل ما آمخؾ بوظ لدت بقاتمي حتّ نّ إقاؿ:  ، ثعّ كفانييع هللا
ظ الغبلـ فإنّ  : باسع ربّ لق ثعّ  ،بج القػسضعو عمى ك مغ كشانتي ثعّ  خح سيساا  جحع ثعّ 
: كشانتو فػضعو عمى كبج القػس وقاؿ مغ أخح سيساا  اس وصمبو ثعّ فجسع الشّ ؿ: ، قاستقتمشي
: ومات. فقاؿ الشاس: آمشا بخب الغبلـ، فقيل لوـ ورمى فػقع الديع في صجغو الغبل باسع ربّ 

اس، فأمخ باألخجود فخجدت عمى أفػاه الدكظ ثع وهللا بظ مغ الشّ  أرأيت ما كشت تخاؼ قج ندؿ
وجاءت  ،فاقحسػه فييا فجعمػا يقتحسػنيا، ومغ أبى مغ رجع عغ ديشو فجعػه فقاؿ أضخميا ناراا 

 .(ٔ)"ظ عمى الحقصبخي فإنّ إليا فقاؿ ليا: يا أمو  بابغٍ  امخأة

                                                           

 . ٔٙٔ -ٜ٘ٔ: ٛ( نػر الثقميغ ٔ)
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ـٍ آمغ باّلل كثبت عمى دارت أحجاث الحكاية  ىػ الشبي دمحمإيسانو, فالخاكؼ  حػؿ غبل
ختفت ّتدع بالسػضػعية البحتة, فامدل مشصقي اكفق تدعمى  بأسمػب حكائي (كافػ)كبجأ سخده ب

داخل عالع األحجاث  لرالح الحكاية بحيث تجعل الستمقي الحّج األقرىإلى  العسمية الدخدية
كيذعخ إّف األحجاث كاقعّية كىحه مغ سسات الدخد التأريخي برفة عاّمة كىحا ما ُأشمق عميو 

 .(ٔ)بالدخد الذّفاؼ كالحؼ يكػف ؼيو الّخاكؼ كسيصًا ضخكرّيًا بيغ عالٍع يعخفو ىػ كيجيمو الستمّقي

 رىا كمذاعخىا كمّصمعبالّذخريات كأفكا كعارؼ ياكمّ  الحكايةفالخاكؼ محيط بعشاصخ 
دكف تعميٍق عمى مغ فى بالدخد اكتصػرة إذ  الستّمقي بأكضحإلى  ميانقمغ ثع حجاث ك عمى كّل األ

عجيب ما , كفييا مغ الاألحجاث بعبلقٍة سببّية مشصؿّية ًا تخّتبت ؼيوحكائياألحجاث, فجاء سخده 
 مغ العبخة كالسػعطة.يذّج الستمّقي لئلصغاء لسا فييا 

 , إذيذبو الترػيخ الديشسائي"( كىػ /الدخدؼالسدخكدالػصف )لقج قامت الحكاية عمى 
في حالة حخكية,  ي كما يؤّشخهّر ألحادية لتكتدب شابع التكامل الشيتع تخكيب تمظ السذاىج ا

محّميا كيحّل ...قري ممفػضات الكيشػنة كالرفاتحيث إّنو يُ كيقخب...بيغ الػصف كالدخد...
الغبلـ  كال الخاىب كلع يرف كيف السمظ كال الداحخ كال , فالخاكؼ لع يرف (ٕ)ممفػضات الفعل"

كسخدىا  ,خاه مخّكدًا عمى األفعاؿ الحاصمةنقمبت الدفيشة, أك ما شابو بل نتجف الجبل أك كيف ار ا
كأمثمة  كنتائجيا, سيخ األحجاثإلى  نتباىومل بل يمفت اذعخه بالسبذكل بديط يجحب الستمّقي كال يُ 

 .(ٖ)خىحا الشػع كثيخة في التفدي

كمشيا  ,كفق الدخد السػضػعيعمى جاءت كفي تفديخ السيداف نجج أخبارًا كحكايات كثيخة 
  ح ُو ٱوَ قػلو تعالىما نقمو في تفديخ 

َ
ً  َجَتأ ِٓ  ً

ُّ  ََّلِيٓ ٱَغيَ ً َن  َِاَءاَت عغ أبي "(٘ٚٔ)األعخاؼَءاَي خِ
كاف يجعػ بو ؼُيدتجاب لو و  سع األعطع،عصي بمعع بغ باعػراء االأنو : أالحدغ الخضا

وأصحابو قاؿ فخعػف لبمعع: أدع هللا عمى  فخعػف في شمب مػسى فساؿ إلى فخعػف فمّسا مخّ 
شمب مػسى فامتشعت عميو حسارتو  مػسى وأصحابو ليحبدو عميشا فخكب حسارتو ليسخ في

عمى  جيء معظ لتجعػفقالت: ويمظ عمى ماذا تزخبشي؟ أتخيج أف أ قبل يزخبيا فأنصقيا هللاأف
: وىػ قػلو سع مغ لدانو،نبي هللا وقـػ مؤمشيغ؟ ولع يدؿ يزخبيا حتى قتميا فاندمخ اال

 َنَعيَذَ ٱف  ُّ ت تََػ
َ
ا فَأ َٓ  ِ َُ ٱٌِ ً َط  ََ  لَش ََ ٱفَََكَن ٌِ ٔ   ١٧٥ى َغاوِي َ ا ُّ َن  َِالََصَذػ  ِشئ   َول َٓ ِ ُّ َوَل   ة َِ ر   ۥٓ ِه

َ
 ٱ إََِل  َلَ أ

َ  ِض ۡرّل 

                                                           

 . ٜٛخ التبئيإلى  ( ُيشطخ نطخية الدخد مغ كجية الشطخٔ)
 . ٔٗ -ٓٗضائفو في الدخد العخبي القجيع ك ك ( أنساط الخاكؼ ٕ)
  , ... .ٜٖٛ, ٖٕٛ: ٘, ٜٙٗ: ٗ, ٖ٘ٓ, ٜٖٕ: ٔنػر الثقميغ  ( ُيشطخٖ)



 الخاوي                                                                      الخاوي والسخوي لو

18 
 

ى   َتتَعَ ٱوَ  َٔ َْ ًۚ ُّ  ُّ رَيُ ٍَ رَوِ  ۥَذ ٍَ ً   ٍِو  َُت   إِن بِ َك  ى  ٱ َن و   َٓد  يَي   ِّ َغيَ
َ
ُ  أ َٓد  يَي   ُّ ن  َتَت 

األعخاؼ(ٔٚ٘-ٔٚٙ )
 .(ٔ)وىػ مثل ضخبو هللا"

 أخبخنا بو مغ دكف اإلشارة كبرفتو راٍك عميع الخضايحا الخبخ ىػ اإلماـ الّخاكؼ لإّف 
بو اإلماـ لمجاللة فالخبخ ىشا أتى , ل شخرّي ؼيو كمغ دكف أْف تكػف لو عبلقة بوأّؼ تجخّ إلى 

؛ الحؼ دار حػلو ىػ السحػر الخئيذك  عمى الحؼ يتبع ىػاه عمى الخغع مغ آيات هللا التي تأتيو
سة, كحلظ الحجث العجائبي كىػ فاستجابة الجعاء باسع هللا األعطع مغ اآليات كاألسخار العطي

السؤمشيغ,  كأصحابو دعػتو عمى الشبي مػسىنصق حسارة الخجل كتيػيميا لفعل صاحبيا كىػ 
ىحا كّمو لع يخدع بمعع عغ سػء الفعل كالحؼ انتيى بو إلى قتل الحسارة كاندبلخ االسع مغ لدانو, 

عمى إيجازه جاء كثيف بالسعاني الخبخ بآيتيغ مغ سػرة األعخاؼ, كالخبخ  كيؤيج اإلماـ الخضا
 ., لحا عّجه مثبل لكّل مغ يّتبع ىػاه كيزل عغ آيات هللاككاضح في الجاللة عمييا

إف  عغ ابغ عباس قاؿ:" التي أكردىا الصباشبائي يكمغ الحكايات ذات الدخد السػضػع
فيجعػىع حتى مقى في بيتو يخوف أنو قج مات ثع يخخج مف في لبج فيُ زخب ثع يُ كاف يُ  نػحا

أنطخ ىحا  يإذا أيذ مغ إيساف قػمو جاءه رجل ومعو ابشو وىػ يتػكأ عمى عرا فقاؿ: يا بش
أخح العرا ثع قاؿ: ضعشي في األرض  نظ قاؿ: يا أبت أمكشي مغ العرا ثعالذيخ ال يغخّ 

قج تخى  : ربّ قاؿ نػح فػضعو فسذى إليو فزخبو فذجو مػضحة في رأسو وسالت الجماء.
أف إلى  خنيما يفعل بي عبادؾ فإف يكغ لظ في عبادؾ حاجة فاىجىع، وإف يكغ غيخ ذلظ فربّ 

تحكع وأنت خيخ الحاكسيغ فأوحى هللا إليو وآيدو مغ إيساف قػمو وأخبخه أنو لع يبق في أصبلب 
ُّ  ٍُُٔح الخجاؿ وال في أرحاـ الشداء مؤمغ قاؿ: يا َُ

َ
ََ يُؤ   ىََ ۥأ ٌِ ٌَِ   ٔ ََ  كَس   ٌََ إَِل  مِمَ كَ ٌَ  فَََل  َءا

ا خَهِط  حَب   ٍَ ِ ْ  ة ٔا ال تحدف عمييع واصشع الفمظ. قاؿ: يا رب وما الفمظ؟  ييعش (81هود)َػئُنَ َحف   ََكُُ
قاؿ: يا  مشيع. يخ أرضشيِّ ؽ أىل معريتي وأُ غخِ فأُ عمى وجو الساء  ي بيت مغ خذب يجخ  قاؿ:

 .(ٕ)"ي عمى ما أشاء قجيخرب وأيغ الساء؟ قاؿ: إنّ 

صفًا بإيجاز ما كاف يجخؼ اك  حكاية الشبي نػح يلّ ستا (ابغ عباس)الخاكؼ العميعإف 
الدخدؼ  ستيبلؿ في الشّز , فاال)كاف ُيزخب, ثع ُيمف...(آلية التدخيععميو مغ قػمو عمى كفق 

 ل في الشّز مغ لحطة التمقي األكلىالتػغّ  ثيخ في الستمّقي ىاجذالقريخ ذك أىسية عطيسة يُ 

                                                           

 .  ٜٕٚ-ٕٛٚ: ٛداف ( السئ)
 .ٜٛٔ: ٓٔ( نفدو ٕ)
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 ثع يدخد حجثا تعخض لو الشبي, (ٔ)الشز الدخدؼ تػػ محإلى  كعتبة ُتحيلكىػ حافد مذّػؽ 
 كما كاف ذلظ مغ الخاكؼ اعتباشًا إنسا ,آلية التباشؤ الدخدؼ)جاءه رجل كمعو ابشو...(عمى كفق 

كعمى  ؿ في رسالة الشبي نػحأف ىحا الحجث كاف بسثابة نقصة التحػّ  -اً عميس بػصفو-طيخيُ ل
ل الجيغ ي حريمة الخاكؼ الثقاؼية التي "يذكّ , كنمحع تجمّ ُيفعل بي...( إثخه دعا رباو)رب قج تخػ ما

كمتذعبة, كمغ ثع  أحج أركانيا الخئيدة, التي تتجاخل مع بؿية مفخداتيا في عبلقات أصيمة
الثقاؼية أحج السختكدات  كاء عمى الخصاب الجيشي بػجو عاـ كالقخآني بػجو خاص يعجّ تّ فاال

 ,األدبي وإبجاععغ  يشعّ  القخآني, فتجليل الخاكؼ عمى أحجاث الحكاية بالشز (ٕ)..."لؤلدبيات العخبية
كتعميقو عمييا بكذف السعشى يجؿ عمى عمسو بالتفديخ, مسا يطيخ سعة عمسو كتزّمعو بعمع 

 الخكاية.

في التفديخ كثيخة تجّؿ عمى كػنو راكيًا  كأمثمة الخاكؼ العميع السحايج ذؼ الخؤية الخارجية
 .(ٖ)حػؿ األحجاث كالذخريات الحكائية معخفة شاممة محيصًا بكّل شيء يجكرعميسًا كذا 

 ( الخاوي السراحب ) الدخد الحاتي -ٕ

و يتع تتبع السذارؾ أك الذاىج كالحؼ عغ شخيق في ىحا المػف مغ الدخد يطيخ الخاكؼ 
زفي , فخؤيتو داخمية كيُ (ٗ)رآىا كاستسع ليا مػضحًا كيف كمتىألحجاث الحكي برفتو ناقبًل 

ُيدسى بالخاكؼ خريات ألّنو أحج شخػص السخكؼ لحلظ نصباعاتو ككجية نطخه عمى األحجاث كالذا
كُيعصييا تأكيبًل معيشًا يفخضو "كلكػنو مذاركًا فيػ ُيخبخ باألحجاث مغ زاكية نطخه  ,(٘)السراحب

عتقاداتو عمى الػقائع كالسػاقف التي ا ؼُيزفي بطبلؿ  (ٙ)"عتقاد بواالإلى  , كيجعػهعمى القارغ 
و راٍك عيغ فإّنو يكتدب ؾيسة كضيؽية متزخسة بفزل دكره في إشار تذكيمو , كبػصف(ٚ)يعخضيا

 .(ٛ)لمشز الدخدؼ فيػ حمقة الػصل بيغ عيغ الستمّقي كالسذاىج التي جخت بعيجة عشيا

                                                           

 .ٛٛتقانات الدخدّية ة البيانية كاإلبلغالب ُيشطخ (ٔ)
 .ٓٙٔ ( أنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيعٕ)
 , ... .ٖٕٗ: ٘ٔ, ٜٛٔ, ٕٖ: ٓٔ,  ٕ٘ٗ -ٕٗٗ: ٜ, ٕٛٔ,  ٙٛ: ُٔيشطخ السيداف  (ٖ)
لدخدؼ مغ مشطػر الشقج بشية الشز اك  ,ٜٛٔيج الذكمي نرػص الذكبلنييغ الخكس( ُيشطخ: نطخية السشٗ)

 .ٙٗاألدبي
 . ٜٔٔالستخيل الدخدؼ  ( ُيشطخ٘)
 . ٚٗالدخدؼ مغ مشطػر الشقج األدبي  ز( بشية الشٙ)
 . ٕٜٔقامػس الدخديات ك  ,ٕٕ٘( ُيشطخ: السرصمح الدخدؼ ٚ)
 .ٕٗأنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيع  ( ُيشطخٛ)
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كمشيا ما جاء في تفديخ نػر الثقميغ  ,في التفديخيغ كأمثمة ىحا المػف مغ الدخد كثيخة
مع جساعة فقمت: قػؿ هللا  الرادؽج عغ يػنذ بغ ضبياف قاؿ: كشت عش ي رو "

ر   ُرش  :إلبخاـيع
َ
ََ  بََػث  أ ِ ِ ٱ ٌّ ََ فَُص   ىَػۡي  أكانت أربعة مغ أجشاس مختمفة أو  (ٕٓٙالبقخة)مَ إََِل   ُْ

إلى  س شارو ، قاؿ: يا شاووس فإذا شاو قمشا: بمى أريكع مثمو؟ فْ أتحبػف  :مغ جشذ واحج؟ قاؿ
 قاؿ: ، ثعّ قاؿ: يا بازي فإذا بازي بيغ يجيو ثعّ  ،: يا غخاب، فإذا غخاب بيغ يجيو، ثع قاؿختوحز

و يخمط ذلظ كمّ  فْ أيا وتقصيعيا ونتف ريذيا و بحبحيا كمّ  أمخ ثعّ  ،يا حسامة فإذا حسامة بيغ يجيو
الصاووس فقاؿ: يا شاووس فخأيت لحسو وعطامو وريذو تتسيد  بخأسخح أ ، ثعّ بعزو ببعس
صاح بالغخاب كحلظ  ، ثعّ اا ، وقاـ الصاووس بيغ يجيو حيّ و بخأسوذلظ كمّ  ى الترقمغ غيخىا حتّ 

 .(ٔ)"بيغ يجيو أحياء يا، فقامت كمّ الحسامة كحلظوبالبازي و 

إّنسا كاف راكيًا فاعبًل عغ  طيخ مجخد راٍك شاىجإّف الخاكؼ في ىحا الخبخ العجائبي لع يَ 
عغ جشذ الصيخ فكاف و مغ معشى اإلحياء في اآلية القخآنية كالدؤاؿ مق ؼينصسؤالو الحؼ ا شخيق

رية السحػرية كالخئيدة , ثّع تدتجيب الذخقجةيل الُبعج الجرامي في الخبخ إذ أسذ العُ مشصمقًا لتفع
؟( كمشو يبجأ الخاكؼ بدخد الحجث و)أتحّبػف أْف أريكع مثم ىػ اإلماـ الرادؽك في الخبخ 

ؾ لسا الدؤاؿ الحؼ كاف بسثابة السحخِّ قترخت مذاركتو عمى و يٌج ؼيو إّنسا االعجائبي كالحؼ ليذ ل
معاصختو أك  رآه عغ شخيقجخػ في الخبخ مغ حجث كىحه سسة الخاكؼ السذارؾ أذ يحكي ما 

( الحاتي استعساؿ ضسيخ الستكمع) كشتحع في الدخد , ثّع نم (ٕ)كلػ بقميل مغ األحجاثمذاركتو 
السخكؼ يخػ ) قمشا( كىحا متحّقق كػنو سخدًا ذاتيًا فالخاكؼ داخل ساعة ُأخخػ السفخد مخة كمع الج

مغ استجعاء  , ثّع ما يمبث الخاكؼ حّتى يدخد ما فعمو اإلماـ الرادؽكيدسع كيؤّثخ كيتأّثخ
ىحا في ثخ مغ مّخة ما حجث أكثخ مغ مّخة ك أك"الصيػر, مّتبعًا أسمػب التػاتخ الدخدؼ إذ ركػ 

بق ؼيو تكخار األحجاث في ألّف تكخار السقاشع الشرية يصا ؛الػاقع شكل آخخ لمدخد السفخد
كخمصيا ببعس ككميا أحجاث  كبعج االمخ بحبح الصيػر كتقصيعيا كنتف ريذيا (ٖ)"الحكاية

أسمػب الخاكؼ فالعجائبي األّكؿ ىػ  ىا كىشا يطيخأتي الحجث العجيب اآلخخ كىػ إحياؤ يشبيعية؛ 
يا ركاه , كالعجائبي الثاني كىػ إحياء كّل شيخ مشستجعاء الصيػر ركاه بذكل تفريمّي سخدًا مفخداً ا

, كالحؿيقة أّف (ٗ)ركػ مّخة كاحجة ما حجث أكثخ مغ مّخةمّخة كاحجة كىػ ما ُيدسى بالسؤلف إذ 

                                                           

 . ٖٖٙ: ٔ( نػر الثقميغ ٔ)
 . ٖٗالعجائبي في الدخد العخبي القجيع  ( ُيشطخٕ)
 . ٖٛنطخية القرة إلى  ( مجخلٖ)
 . ٗٛ -ٖٛ( نفدو ٗ)
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يع في لسُيعج مؤشخا دااًل عمى دكره االشري  هحزػر دارد في ىحا الخبخ أبجع في الترػيخ, فال
 .سيذ السذيج الدخدؼ ؼيوتأ

ا أراد السأمػف يبي قاؿ: لسّ رعغ دمحم بغ عػف الش" الحػيدؼ أكردىا  حكايات التيالكمغ 
يغ دن  أىل بيتو األ بشتو أـ الفزل اجتسع إليوا دمحم بغ عمي بغ مػسىج أبا جعفخ أف يدوّ 

لبدشا أا قج قج ممكشاه وتشدع عشا عدّ  ف تخخج عشا أمخاا أا: يا أميخ السؤمشيغ نشذجؾ هللا مشو، فقالػ 
 هللا ال سكتػا فػأ، فقاؿ السأمػف: وحجيثاا  اا قجيس يمخ الحي بيششا وبيغ آؿ عمهللا، فقج عخفت األ

يتفقو في ديغ ة عيشظ صبيا لع ج قخّ دوّ تُ يا أميخ السؤمشيغ أف  : مخه، فقالػاأقبمت مغ أحج مشكع في 
د بيغ الحق والباشل، وألبي جعفخ يػمئح عذخ سشيغ أو هللا، وال يعخؼ فخيزة مغ سشة، وال يسيّ 

فقاؿ ليع  ة؟شّ إحجى عذخة سشة، فمػ صبخت عميو حتى يتأدب ويقخأ القخآف ويعخؼ فخضا مغ سُ 
قخأ لكتاب هللا حكامو واأشو و زو وسشئ وبخسػلو وفخاباهلّل عمع أفقو مشكع و السأمػف: وهللا انو أل

لػه فإف أشدػخو وتشديمو وتأويمو مشكع، فاسو وناسخو ومو وعامّ عمع بسحكسو ومتذابيو وخاّص أو 
ف الخجل خيخ مشكع، فخخجػا أمخه، وإف كاف كسا قمت عمستع أمخ كسا قمتع قبمت مشكع في كاف األ

جعفخ بسدألة ال  يمى أبف يحتاؿ عأشسعػه في ىجايا أيحيى بغ أكثع و إلى  عشجه وبعثػا مغ
  حزخوا وحزخ أبػ جعفخ اكيف الجػاب فييا عشج السأمػف إذا اجتسعػا لمتدويج فمسّ  ي يجر 
فقاؿ  ف أذنت لو أف يدأؿ أبا جعفخ عغ مدألة؟إلػا: يا أميخ السؤمشيغ ىحا يحيى بغ أكثع قا

يا أبا جعفخ عغ مدألة في الفقو لششطخ كيف فقيو، فقاؿ يحيى:  السأمػف: يا يحيى سل أبا
 ؟حـخ يف ؟ فقاؿ أبػ جعفخ: قتمو في حل أوجعفخ أصمحظ هللا ما تقػؿ في محـخ قتل صيجا

مغ ذوات الصيخ  ؟مبجئا أو معيجا؟ صغيخا أو كبيخا ؟عبجا أو حخا أا؟عسجا أو خص ؟عالسا أو جاىبل
 خىا بالميل أوفي وك ؟ا عمييا أو نادمامرخّ  ؟مغ صغار الريج أو مغ كبارىا ؟أو مغ غيخىا
عمى أىل  خف  محخما لمعسخة أو لمحج؟ قاؿ: فانقصع يحيى بغ أكثع انقصاعا لع ي   ؟بالشيار عيانا

فقاؿ أبػ خ؟ السأمػف فقاؿ: نخصب يا أبا جعف مغ جػابو ونذط باا السجمذ، وكثخ الشاس تعج  
خبلصا إ هللا وال إلو إالّ  قخارا بشعستوإؤمشيغ، فقاؿ السأمػف: الحسج هلل : نعع يا أميخ السجعفخ

أغشاىع بالحبلؿ  فأناـ خه، وقج كاف مغ فزل هللا عمى األ لعطستو، وصمى هللا عمى دمحم عشج ذك
ْ :عغ الحخاـ فقاؿ ٔا ُِسُد

َ
 ٱ َوأ

َ ً   َِم  َي  ّل  َ   يِِديَ ىَص  ٱوَ  ٌُِِس ٌِ   ً ٓ  ِغتَادُِز ا ٌَ ًۚ ِإَو  ً ْ  إِن نُِس ٔا ٓ  يَُسُُٔ  ءَ ُذَلَصا
ًُ ُحغ   ً   ِظعٌ َن   ّلَلُ ٱوَ  ۦ  يِِّ فَظ   ٌَِ ّلَلُ ٱ ِِِٓ بج بغ عمي نكح أـ الفزل بشت عثع إف دمحم  (23)النورَغيًِ

 جعفخ؟ فقاؿ أبػ ة درىع، وقج زوجتظ فيل قبمت يا أباائهللا وبحؿ ليا مغ الرجاؽ خسدس
السؤمشيغ قج قبمت ىحا التدويج بيحا الرجاؽ، ثع أولع عميو السأمػف  أميخ : نعع ياجعفخ

فبيشا نحغ كحلظ إذ سسعشا كبلما كأنو مغ  في الخاص والعاـ، قاؿ:ى مخاتبيع وجاء الشاس عم
كبلـ السبلحيغ في مجاوباتيع، فإذا نحغ بالخجـ يجخوف سفيشة مغ فزة وفييا ندائج مغ 
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العامة  دارإلى  وىاة غالية، فخزبػا لحاء أىل الخاص بيا، ثع مجّ ءإبخيدع مكاف القمػس مسمػ 
غ لشا ما الحي يجب عمى ف رأيت أف تبيّ إيا أبا جعفخ  السأمػف:ؽ الشاس قاؿ ع، فمسا تفخّ بػىفصيّ 
: نعع يا أميخ الريج؟ فقاؿ أبػ جعفخصشف مغ ىحه األصشاؼ التي ذكخت في قتل  كلّ 

والريج مغ ذوات الصيخ مغ كبارىا فعميو شاة، وإذا  ف السحـخ إذا قتل صيجا في الحلّ إالسؤمشيغ 
فعميو حسل قج فصع وليذ عميو  وإذا قتل فخخا في الحلّ  أصابو في الحـخ فعميو الجداء مزاعفا،

، وإذا كاف  ، وإذا قتمو في الحـخ فعميو الحسل وؾيستو ألنو في الحـخ ؾيستو ألنو ليذ في الحـخ
شعاـ ستيغ إف لع يقجر فإر الػحر بجنة وكحلظ في الشعامة و مغ الػحػش فعميو في حسا

شعاـ إنت ضبيا فعميو شاة فإف لع يقجر فوإف كامدكيشا فإف لع يقجر فرياـ ثسانية عذخ يػما 
جيا عذخة مداكيغ فإف لع يقجر فرياـ ثبلثة أياـ، وإف كاف في الحـخ فعميو الجداء مزاعفا ى

ف يشحخه إف كاف في حج بسشى حيث يشحخ الشاس، وإف كاف في أبالغ الكعبة حقا واجبا عميو 
ا. وكحلظ إذا أصاب أرنبا فعميو شاة، ؽ بسثل ثسشو حتى يكػف مزاعفعسخة يشحخه بسكة ويترجّ 

، وف ي ؽ بجرىع أو يذتخ مة ترجّ وإذا قتل الحسا  يالفخخ نرف درىع، وف يبو شعاما لحساـ الحـخ
ف عميو الفجاء إ الريج فالّ إو عميو ؼي ءيشسا أتى بو السحـخ بجيالة فبل البيزة ربع درىع، وكمّ 

تى العبج فكفارتو عمى صاحبو بسثل ما يمـد أسا بجيالة كاف أو بعمع، بخصاء كاف أو بعسج، وكمّ 
عميو ؼيو، وإف كاف مسغ عاد فيػ  ءشيصاحبو، وكمسا أتى بو الرغيخ الحي ليذ ببالغ فبل 

تل عمى الريج وىػ محـخ فق   ف دؿّ إميو كفارة، والشقسة في اآلخخة، و مسغ يشتقع هللا مشو ليذ ع
عميو بعج يء في اآلخخة، والشادـ عميو ال ش ةعميو تمدمو بعج الفجاء عقػب فعميو الفجاء، والسرخّ 

أو نيار  ج بميلٍ ف تعسّ إجه، فف يتعسّ أ الّ إعميو  ءشيالفجاء، وإذا أصاب ليبل في وكخىا خصأ فبل 
فعميو الفجاء والسحـخ لمحج يشحخ الفجاء بسشى حيث يشحخ الشاس، والسحـخ بالعسخة يشحخ بسكة، 

حجيث شػيل أخحنا مشو مػضع وال. جعفخو عغ أبي ذلظ كمّ فأمخ السأمػف أف يكتب 
 .(ٔ)"الحاجة

فالخاكؼ دمحم بغ عػف الشريبي يخكؼ ما دار أمامو مغ أحجاث حكاية زكاج اإلماـ 
مغ ابشة السأمػف, إذ بجأ سخده مباشخًا مسا يجعل الستمقي يشجرج مباشخة كسط حخكية  الجػاد

كىػ كإف لع يتجخل في أحجاث  ,(ٕ)األحجاث, كىحا ما أصُصِمح عميو بالبجاية الجيشامية السباشخة
بشتو اـ الفزل, أىل بيتو األدنيغ مشو, كألبي اق كاشفا في بعس السػاضع) الحكاية, ااّل أنو يعمّ 

, كحلظ نججه متباشئا في الدخد في مػاضع الحػار بيغ شخريات جعفخ يػمئٍح عذخ سشيغ,...(
 الخجـ لمدفيشة حجث جخّ  , كحلظ نجج ىحا التباشؤ في سخدهارتكدت عميو ألف أحجاثيا ؛الحكاية

                                                           

 .ٕٜٕ – ٜٕٓ: ٔ( نػر الثقميغ ٔ)
 . ٜٙٔ -ٜٗٔ( يشطخ البجاية كالشياية في الخكاية العخبية ٕ)
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ىحا يجعل  كلّ  حيغ في مجاكباتيع...(,السبّل  فبيشا نحغ كحلظ إذ سسعشا كبلما كأنو مغ كبلـ)
في ليفة كشغف لسعخفة جػاب السدائل التي ُشخحت  -كسا جعل شخريات الحكاية-يقالستم

بياف األمػر  مغ اإلماـكفي نقل الخاكؼ لصمب السأمػف مدبقا فمع تذغميع األحجاث عشيا, 
مغ باب  فيحا الصمبغ لشا...(, ا جعفخ إف رأيت أف تبيّ قاؿ السأمػف: يا أبالتي ذكخىا آنفا )

, كىي السدائل التي (ٔ)ألف ؼيو استعادة لسا حجث في الساضي ؛ةستعاديّ العسمية الدخدية اال
تعجب الحاضخيغ, كألىسيتيا في ثار أك شخحيا اإلماـ عمى يحيى بغ أكثع, كالتي بيا أفحسو, 

 س مذاىج تطيخ مغ رؤيتواألحكاـ أمخ السأمػف بتجكيشيا, كلكػف الخاكؼ شاىجا نججه يرػر بع
عمى أىل السجمذ, ككثخ الشاس تعجبا, كنذط  يحيى بغ أكثع انقصاعا لع يخفَ فانقصع الجاخمية )

كػنو  -مو يطيخ قجرة الخاكؼ ,...( كىحا كالعاـك  السأمػف, كجاء الشاس عمى مخاتبيع في الخاص
لية نتقاء األحجاث التي يخكييا مغ الحكاية, عمى الخغع مغ سيخه عمى كفق آعمى ا -شاىجاً 

 لػقػع البلحق. في الػاقع فالدابق سبب لػقػع األحجاث تختيب السشصقيال

كأمثمة الدخد الحاتي في التفديخ كثيخة تتمّػف فييا أساليب الخكاة في سخد األحجاث بحدب 
 .(ٕ)اتيع كأىجافيعمدتػياتيع الثقاؼية كمخجعيّ 

 أخخج ابغ" العجائبيكمشيا ىحا الخبخ  ,في تفديخ السيداف كثيخة الخاكؼ السراحبكأمثمة 
أبي شيبة وأحسج والشدائي وابغ جخيخ وابغ السشحر وابغ أبي حاتع وأبػ الذيخ وابغ مخدويو عغ 

هللا  قبل حشيغ فسخرنا بدجرة فقمت: يا رسػؿ واقج الميثي قاؿ: خخجشا مع رسػؿ هللا أبي
 سبلحيع بدجرةجعل لشا ىحه ذات أنػاط كسا كاف لمكفار ذات أنػاط، وكاف الكفار يشػشػف ا

ٓ  َػوج  ٱ ٍََُٔس َي  ىهللا أكبخ ىحا كسا قالت بشػ إسخائيل لسػس: ويعكفػف حػليا. فقاؿ الشبي  نَلَا
ا آ  إَِل   ٍَ ً   َن ُٓ َ ث   ل َٓ ِ  .(ٖ)"تخكبػف سشغ الحيغ قبمكع إنكع (ٖٛٔاألعخاؼ)َءال

شخرية داخل الميثي( خبخه بكمسة)خخجشا( كالتي تجّؿ عمى كػنو كاقج أبػ يبجأ الخاكؼ)
كشمبو)اجعل لشا  السحكي كيدتخسل في سخده كخاٍك مذارؾ ؼيحّخؾ الخبخ بسحاكرتو لمخسػؿ

ىحه ذات أنػاط كسا كاف لمكفار ذات أنػاط( كىحه العبارة تجّؿ عمى تجاكؿ العخب ألخبار الجاىمية 
ا حػليا مغ عمى أحجاث الجديخة كتأريخيا كإّنسا تستّج لتذسل م"حتى بعج اإلسبلـ, كال تقترخ 

يا ما يدتحق الخكاية, أْؼ ما ثقافات تؤثخ في عقمية العخبي كيحفطيا في قمبو كىػ يأخح مشيا كمّ 

                                                           

 .ٕ٘ٔ( يشطخ تقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي ٔ)
 .. ..,ٖ٘ٓ: ٛ, ٙ٘ٗ: ٚ, ٓٗٔ, ٙٚ: ٙ, ٖٕٗ: ٖ, ٗٗ: ٕ,  ٛٙ -ٚٙ: ٔنػر الثقميغ  ُيشطخ (ٕ)
 .ٕٕٔ: ٛالسيداف  (ٖ)
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يدتيػيو كيدتيػؼ غيخه, كتشتقل ىحه األخبار بيغ العخب ُتخكػ في مجالديع كيتدامخكف بيا...إّف 
ء أْف يقزي عميو بسا ىحا المػف الشثخؼ ىػ الحؼ عخؼ القخآف خصخه عمى العقػؿ كالقمػب معًا فذا

بشقل الحػار إّنسا عّمق عميو , كيؤّكج ىحا السعشى أّف الخاكؼ ىشا لع يكتف (ٔ)"قّز مغ قرز
 طيخبدجرة...( كتعميق الخاكؼ ىشا يُ ار يشػشػف سبلحيع ار )ككاف الكفّ عغ عادة الكفّ باإلخبار 

يسشتو عمى الشّز, كفي تحقيق مقرجيّ "رغبتو  تو الخاصة التي دفعتو النتقاء في إثبات حزػره ـك
لحلظ يشجفع رؤية محّجدة كبأدكات لغػية خاصة. مػضػٍع معيغ كصياغتو مغ خبلؿ 

الخاكؼ...لُيمقي عمى ذاتو حفشة ضػئية مكثفة...تدتعخض قػاه الستحكسة في ـيكمة الدخد 
لسراحب فمع يطيخ في صػرة الخاكؼ ا (ٕ)"كتشطيسو, يفعل ذلظ عبخ...التعميق عمى السدخكد...

اـ عميو حجث الصمب الحؼ ق عغ شخيقشخرية فّعل الدخد بالحػار إّنسا السذارؾ كالسحّخؾ كػنو 
( بقػلو )هللا أكبخ( تعطيسًا كتيػيبًل شخرية الخبخ الخئيدة)الشبي دمحم الخبخ, كىشا يطيخ أثخ

التي استذيج بيا باع القـػ ُسشغ مغ قبميع في الجاىمية, كىشا يشقل الخاكؼ الجاخمي نز اآلية إلتّ 
ليدتكسل خصابو الدخدؼ كيدتسخ بتتابعو السشصقي فػجػد الشّز القخآني بجػار الشّز  الخسػؿ

ذىغ الستمّقي إلى  قجرة الخاكؼ الدخدّية ككيف يمج طيخ, كيُ (ٖ)ج مغ ؾيستو كيؤّكجىاالدخدؼ يعّز 
 خ في ذىشو األفكار.كيخسّ 

، عغ أبيو عغ عغ عػف بغ عبيج هللا"ىحه الحكاية  كمغ أمثمة الدخد الحاتي في السيداف 
فكخىت أف  ة في جانب البيتوحيّ  وىػ نائع ػماا ي هللا رسػؿ رافع قاؿ: دخمت عمى يججه أب

ة فقمت: أف كاف مشيا وبيغ الحيّ  و يػحى إليو فاضصجعت بيشوفطششت أن الشبي أقتميا وأوقع
ا:وىػ يقخأ الشبي فكشت ىشيئة فاستيقعو. دون يّ سػء كاف إل ٍَ ًُ  إَِج  ۥَورَُظُٔلُ  ّلَلُ ٱ َوَِلُُّس

ََ ٱوَ  ْ  ََّلِي ٔا ُِ ٌَ نعستو،  يعمى آخخ اآلية ثع قاؿ: الحسج هلل الحي أتع لعم ى أتىحتّ  (٘٘)السائجة"َءا
 مياقتأة فقاؿ لي:فأخبختو بخبخ الحيّ  ما لظ ىيشا؟، ثع قاؿ لي:لو بفزل هللا الحي آتاه وىشيئاا 

الباشل؟  عمى الحق وىع عمى وىػ اا رافع كيف أنت، وقـػ يقاتمػف عميّ  يالي:ففعمت ثع قاؿ 
دع أيا رسػؿ هللا : فقمت يءفسغ لع يدتصع بقمبو، ليذ وراءه شاسسو  هلل عدّ  جيادىع حقاا 

، وإف إف لكل نبي أميشاا وقاؿ: الشبي قاؿ: فجعا قتاليع يشي عمىهللا لي إف أدركتيع أف يقػّ 
بعج عثساف، وسار شمحة والدبيخ ذكخت  اا ا بايع الشاس عميّ قاؿ: فمسّ  أميشي أبػ رافع

لي بخيبخ وخخجت بشفدي وولجي مع أميخ  بالسجيشة وأرضاا  ي دار  عتُ ؼبِ  يالشب قػؿ
يغ صفّ إلى  جت معوالبرخة، وخخ  ستذيج بيغ يجيو فمع أدرؾ معو حتى عاد مغأل السؤمشيغ

                                                           

 .ٔ٘في الخكاية العخبية عرخ التجسيع  (ٔ)
 .ٕٗٙأنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيع  (ٕ)
 .ٜٕ٘ يشطخ نفدو (ٖ)
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إلى  ، فخجعتعمي ستذيجا ىأزؿ معو حتّ  ف أيزا، ولعوامت بيغ يجيو بيا وبالشيخ اتفق
ع، وقدع لي بيشبُ  أرضاا  عمي السجيشة، وليذ لي بيا دار وال أرض فأعصاني الحدغ بغ

 .(ٔ)"وعياليفشدلتيا  أميخ السؤمشيغِر دا شصخ  

, فيػ كاإلماـ عمي ( حكايتو مع رسػؿ هللاالشسػذج يدخد الخاكؼ )أبػ رافع في ىحا
تجمػ الغسػض عغ حخكة "ة بجاية كصؽية مذيجيّ في حكايتو التي يبجأىا  راٍك مذارؾ بجكر رئيذ

, عشرخ الدمغ كسا السكاف مغ الحكخ , دكف أْف يشفمتبصاؿ, كسا تكذف عغ قدع مغ حػاراتيعاأل
, ؼيخامخ الستمّقي إثخ ذلظ التداؤؿ ـ مخترخة مَفّدخةات ُتقجا ذلظ أّف العبلقات القائسة بيغ الذخريّ 

كىحا الحاصل ؼيسا نقمو الخاكؼ الحؼ دخل عمى , (ٕ)"متجاد في قخاءة الشّز حالة االيتبّجد الحؼ 
ككػنو في حالة الشـػ فالخاكؼ يحخص  الذخرية الفاعمة في حكايتو كىي شخرية الخسػؿ

)الحّية(, إحاشة الخصخ بو مغ خغع عمى ال تمّقي الػحي, ّنو قج يكػف في حالة عمى عجـ إيقاضو أل
دكف مغ لمتزحية بشفدو  اً سػض عغ شخرية أبي رافع كػنو بصبًل مجاىجًا مدتعجّ الغ جميكىشا يش

كبيغ األفعى, كىشا  ؼيزصجع بيغ الشبي دكنو( يّ )إْف كاف فييا سػء كاف إلرسػؿ هللا
دكف أْف يقاشعو الخاكؼ أك يخبخه بػجػد مغ آياٍت مغ القخآف ُيتّسيا  كىػ يتمػيدتيقع الشبي

كىشا تطيخ الذخرية الخئيدة  حّتى يحسج هللا عمى تساـ نعستو عمى عمياألفعى إّنسا يتخكو 
ىشا ك  (مالظ ىاىشا؟)الخاكؼ إلى  ثّع يتػّجو الشبي, كالتي ندؿ فييا الػحي ايةالثالثة في الحك

 و الخاكؼ الجاخمي السذارؾ حكايتوفتتح بىحا السذيج الحؼ امخ األفعى ؼيأمخه الشبي بقتميا؛ ُيخبخه بأ
كالخاكؼ ثّع اإلماـ  أضيخ لشا سسات الذخريات الخئيدة في حكايتو بجءًا مغ رسػؿ هللا

لمسدتقبل  مغ حػار ؼيو استذخاؼ , ثّع يدتخسل في سخد ما دار بيشو كبيغ الخسػؿعمي
سمػب التباشؤ الدخدؼ في إّف الخاكؼ اعتسج أ ,خاكؼ كيعيذو مدتخجعًا ذات الحػارالحؼ يجركو ال

قتزتو الغاية ه يتدارع في سخد األحجاث كىحا األسمػب او كحيغ كصػلو لمحركة نججمصمع حكايت
كاف كاف بقزاء هللا  ماة كبياف حؿيقة اأُلمػر كإّف لؤُلمّ  مغ الحكاية كىي إيراؿ رسالة الشبي

, فجاءت الحكاية مشذصخة نرفيغ مّثل مذيج البجاية الشرف ليسّيد الخبيث مغ الصيبكقَجِره 
حرل في عيج  ما أف مت الحركة كالختاـ نرفيا الثاني ككأنيا متػائسة مع كػف األّكؿ كمثّ 

كىحا يجؿ عمى بخاعة الخاكؼ في  ,كما حرل بعج رحيمو في كّفة ُأخخػ في كّفة  الشبي

                                                           

 .ٙٔ -٘ٔ: ٙالسيداف  (ٔ)
 .ٖٙالبجاية في الشّز الخكائي  (ٕ)
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لسمل بل يجحبو مغ حيث ال استحزار السذاىج ككيؽّية العخض الدخدؼ الحؼ ال ُيذعخ الستمّقي با
 .(ٔ)المػف مغ الدخد كثيخة في السيدافكأمثمة ىحا يتػّقع, 

أمثمة نسصي الدخد السػضػعي كالحاتي نجج أّف أكثخ ما كرد في التفديخيغ مغ عمى كفق 
ميا حجاثيا كصعػبة تقبّ شبيعة أإلى  ائبية كلعّل ىحا يعػدعمى الشرػص العج ةالدخد الحاتي قائس

كحلظ  ,تؿّببلً  عياف يجعميا أكثخكحقائق عشج الستمّقي لكغ سخدىا مغ قبل راٍك حاضخ كشاىج 
يا اب الشدكؿ مغ الشرػص التفديخية ألناألمخ مع الشرػص الدخدّية التي ترب في بياف أسب

 كخاٍك مذارؾ- الداردي كىػ أمخ ليذ باليّيغ لحا يكػف لجكر قائسة عمى بياف معاني الشز القخآن
نجج الخاكؼ في الدخد  كحلظ ,يخ معاني الشرػص في ذىغ الستمّقيفاعمية في تخس -مراحب أك

يطيخ في صػرة الصالب كالستدائل, كعمى صعيج الشػع الشثخؼ نججه في الخبخ  ًا ماالحاتي كثيخ 
 في ,كفي الحكاية أكثخ تفريبًل, كيخكد عمى الذخرية ًا, كيجخل في الحجث مباشخة,د مػجِ 

كمزاميشيا فيي جج الشرػص القائسة عمى الدخد السػضػعي متشػعة في أشكاليا السقابل ن
خياتيا ؼيطيخ في أكثخ الحؼ ىػ عمى عمٍع تاـ بسجع خاصة مع الخاكؼ العميع األكثخ كاألكس

في الحكاية متدعًا  ظ عمى صعيج الشػع الشثخؼ نجج لجيوسمصة في سخده, كحل السخكيات ذا
 يقابمو اإليجاز في الخبخ. لمػصف كالتعميق,

 وضائف الخاوي  ثانياا:

لػضيفة خاد بيا اكليذ السُ , (ٕ)يؤّدييا الخاكؼ  شّطخكف عغ كضائف كثيخةف الشّقاد كالسذَ كَ 
الخاكؼ ك , (ٖ)"السياـ السمقاة عمى عاتق الخاكؼ أك الغايات مغ الدخد"صصبلحي إّنسا ىي بالسعشى اال

كتخؾ  ,دكرًا شجيج الخصػرة في تأريخ الستعة كتأريخ الفائجة معاً " ىػ السبجع الشثخؼ الحؼ أّدػ
ككاف لدانو -لعمـػفي تاريخ الفشػف كاآلداب, كسا تخكيا في تأريخ السعارؼ كابرساتو الػاضحة 

كاف ىحا كّمو عػنًا لؤلجياؿ  -ذاكختو الحافطة أك خيالو السبجعإلى  الصّيع كقمسو الدّياؿ, باإلضافة
 .(ٗ)"لقخاءةالستعاؾبة في آداب الجنيا. عايذيا في عرػر السذافية كسا عاصخىا في عرػر ا

                                                           

 , ... .ٖٖٔ: ٕٓ, ٜٚ: ٘ٔ, ٕ٘ٛ: ٚ, ٖٙٔ: ٘,  ٕٕٗ: ٗ,  ٖٖٓ: ُٔيشطخ السيداف  (ٔ)
معجع ك , ٗٓٔ تحميبل كتصبيقا خية القرةنطإلى  مجخلك , ٖ٘قاؿ الخاكؼ ك , ٕٗٙشطخ: خصاب الحكاية يُ  (ٕ)

, ٚ٘ البشيات الحكائية في مائة ليمة كليمة دقالت شيخزاك , ٖٖ دضفائخ شيخزاك , ٜٚ -ٜٙنقج الخكاية مرصمحات 
 .ٗٛٔ: ٕمػسػعة الدخد العخبيك 

 .ٙ٘البشية الدخدية  في كتاب اإلمتاع كالسؤاندة  (ٖ)
 .ٔتقشيات الفغ القرري عبخ الخاكؼ كالحاكي  (ٗ)
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كتدتتخ باختفائو  الػضائف التي يؤّدييا الخاكؼ في الشرػص الدخدية تطيخ بطيػره إفّ 
 .(ٔ)إف كاف ضاىخًا كعمى اختفائو إف كاف مدتتخاً  عمى كجػده لعبلمات التي تجؿّ ألنيا ا

كعمى كفق ما يدخده الخاكؼ لمسخكؼ لو كشخيقتو في ىحا الدخد كغايتو مشو تتحجد الػضيفة 
 كالتفديخية,, ببلغية, كالتػثيؿيةغ تشػع الػضائف بيغ الدخدية, كاإليؤدييا, كعمى الخغع م التي

خ أكثخ مغ كضيفة لمدارد في السخكؼ الػاحج, إاّل أف ؼيو طيِ السخكيات تُ  مغ اكثيخ  أف ...إلخ, إالّ 
 عمى الػضائف األخخػ في الخبخ الػاحج أك الحكاية الػاحجة. تييسغ كضيفة

ببلغية, كالتػثيؿية, ىّسيا الدخدية, كاإلة أ يًا كضائف عجّ غ ضيخ الخاكؼ مؤدّ خيكفي التفدي
كالتفديخية, ككميا ترّب في معشى اإليزاح كالتحميل, كالتعميل, كالتفديخ التي يقتزييا تفديخ 

 الشز القخآني الكخيع.

 ةالػضيفة الدخديّ  -ٔ

 ,ا يخكيوكنقل ما يعخفو عسّ ماداـ السخكؼ مػجػدًا فبل بّج لو مغ راٍك ميّستو ترػيخ 
كىػ مغ الػضائف  قرري ىػ الدخد سمػبٍ تو في كضع ما يعخفو بيغ يجؼ السخكؼ لو بأكشخيق

كالػضيفة الدخدية محزة ال يسكغ ألؼ , (ٕ)األساسية كالبجييية التي يعتسج عمييا كجػد الخاكؼ 
كتشطيسو عمى نحٍػ يحّقق كضيفة تختز بإنذاء العالع الدخدؼ "ألّنيا  (ٖ)حيج عشياسارد أْف يَ 

, (ٗ)"ل الستمّقي لمسدخكد, كاقتشاعو بو, كتفاعمو معوأغخاض الخاكؼ, كيزسغ في الػقت نفدو تقبّ 
فبتحّققيا  ؛عسمو يحه الػضيفة أساس, فكلكي يرجؽ عمى الخاكؼ كػنو راكيًا عميو إتقاف فغ الدخد

 رجاؽ الشز الدخدؼ.يتحّقق م

الػاردة في التفديخيغ, مغ ذلظ  ياكمّ  األخبار كالحكاياتإف الػضيفة الدخدية متحققة في 
 قاؿ: حجثشي دمحم بغ ىذاـ عغ دمحم ي جخ باف األأبغ الحريغ بغ  حبيب" عغ الحػيدؼ كرده ما أ

أربع عذخة مغ  ليمة ...ربعة عذخ رجبل: اجتسعػا أقاؿ أبػ عبج هللا :قاؿ قاؿ: حجثشي يػنذ
 :آية فسا آيتظ في ليمتظ ىحه؟ فقاؿ الشبي وول الّ إ: ما مغ نبي يالحجة فقالػا لمشب ذي
ما الحي تخيجوف؟  فيبط أف يشقصع قصعتيغ، خ القسخ  : إف يكغ لظ عشج ربظ قجر فأمُ افقالػ 

فخفع ، بصاعتظ يءش قج أمخت كلّ  إّنيظ يقخئظ الدبلـ ويقػؿ لظ: فقاؿ: يا دمحم ربّ  ئيلاجبخ 
                                                           

 .ٜ٘يشطخ الخاكؼ كالشز القرري  (ٔ)
 .ٗٓٔنطخية القرة تحميبًل كتصبيقًا إلى  ُيشطخ مجخل (ٕ)
 .ُٕٗٙيشطخ خصاب الحكاية  (ٖ)
 .ٓٗٔأنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيع  (ٗ)
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وسججت  شكخا هلل قصعتيغ فدجج الشبيرأسو فأمخ القسخ أف يشقصع قصعتيغ، فانقصع 
 :سيع فقالػا: تعيجه كسا كاف فعاد كسا كاف، ثع قاؿو رأسو ورفعػا رؤ  ثع رفع الشبي ،شيعتشا

حيغ  : يا دمحمشكخا هلل وسجج شيعتشا، فقالػا بيذق فدجج الشيشذق فخفع رأسو فأمخه فان
مثل ما رأيشا  ف يكػنػا رأواإالميمة، فيع ما رأوا في ىحه غ فشدألُ سنا مغ الذاـ والي  قجـ أسفارُ ت  

بَجِ ٱفأندؿ هللا:، و سحخ سحختشا بوف لع يخوا مثل ما رأيشا عمسشا أنّ إظ، و و مغ ربّ عمسشا أنّ  ََتَ  ر 
صُ ٱ نَشقَ ٱوَ  لَعاَغثُ ٱ ٍَ  .(ٔ)"إلى آخخ الدػرة (ٔالقسخ)ى َل

حّقق  مجسػعة رجاؿ مع دمحم نمحع أّف الخاكؼ في سخده الحكائي لحكاية الشبيّ 
اكؼ فيشا حّقق الخ , (ٕ)"الحكائيات ُتبشى عمى نقل الفعل كالحجث"ة كألّف بريغة فشيّ فة الدخدية الػضي

عمى  اجتساع رجاؿ مغ الكافخيغ و بشقل حجثستيمّ , الحؼ احكائيإدائو الالػضيفة الدخدية في 
, فالدارد ىشا كتحّجيو في كػنو مخسٌل مغ رّبو أك يكػف لو قجر عشج رّبو مػاجية الشبي دمحم

 أخح السبادرة كافتتح الدخد بقػلو)اجتسعػا( كىحه كاحجة مغ سسات الدخدية لمدارد الخارج نري
, ىحا إلى جانب الحػار الخارجي الحؼ دار بيغ األشخاؼ كالحؼ (ٖ)حيث يطيخ بجاية الحكي

عتبخ مغ بيغ أخصخ الريغ الكبلمية التي تكذف مقاصج "يُ  الحؼيدسى بالحػار السباشخ ك 
 اّتزح مغ الحػار الحؼ دار بيغ الشبي كىحا ما ,(ٗ)ياتيع الستبايشة"غ تػجّ الستحاكريغ كتبيّ 

الحؼ أضيخه الخاكؼ عغ شخيق  ,كا مغ معجدة انذقاؽ القسخكأكلئظ الخجاؿ الحيغ لع يرجقػا مارأ
كا عمى عجـ الترجيق حتى يدألػا مغ في صخّ بل أ تكّخرت األحجاث,التػاتخ الدخدؼ السفخد حيث 

ثّع يػّثق الخاكؼ  ,كإاّل فإنيع ندبػا الدحخ إلى رسػؿ هللا تعّشتا ككفخا ,رأكا مارأكاف كانػا الذاـ إ
 البارع ما يدخده بشّز مغ القخآف الكخيع ؼيختع بو الحكاية.

ه جّ يذدخد تجحب السخكؼ لو لسا فييا مغ التذػيق الحؼ كالحؿيقة إّف ىحه الصخيقة في ال
كافع الشفدية األحجاث كأفعاؿ الذخريات نجج الجالسخكؼ( فبيغ ترػيخ )لسعخفة بؿّية الحكي
نجج الشتائج الستختبة عمى سيخ األحجاث, فالخاكؼ أكفى الػضيفة الدخدية ك  ألفعاؿ الذخريات,

 .(٘)ي ىحه الحكاية العجائبيةحقيا ف

                                                           

 .ٜ٘ٔ -ٜٗٔ: ٚنػر الثقميغ  ((ٔ
 .ٕٕٙجخاء إلى اإل الخؤية مغالسشيج التكػيشي  (ٕ)
 ٙٔيشطخ الػضيفة الدخدية  ((ٖ
 .ٕٔنفدو  ((ٗ

 . , ...ٜٜ: ٘ ,ٕٖٛ ,ٕٖٓ: ٗ, ٛٙٗ -ٙٙٗ: ٔلمسديج ُيشطخ نػر الثقميغ  (٘)
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ََ ندؿ قػلو:قاؿ الكمبي: "في السيداف جاء ك  َِا َحُلُٔل  ٌََ نلَاِس ٱ َوٌِ ٌَ  (ٓٔ)العشكبػتَءا
السجيشة إلى  فياجخ بيتو و أسمع فخاؼ أىل  اش بغ أبي ربيعة السخدومي وذلظ أنّ اآلية في عيّ 

التسيسي أف ال تأكل وال  و أسساء بشت مخخمة بغ أبي جشجؿمّ فحمفت أُ  قبل أف يياجخ الشبي
بشا ابشاىا أبػ جيل والحارث أرأى  اى يخجع إلييا فمسّ ال تجخل كشا حتّ تذخب وال تغدل رأسيا و 

ة ذكخا لو القّر و ا السجيشة فمؿياه أتي   ىبا في شمبو حتّ جدعيا ركِ  -ومّ اش ألُ وىسا أخػا عيّ - ىذاـ
و صبخت مّ أُ قج كانت تبعيسا و ديشو و  فاه عغى أخح عمييسا السػاثيق أف ال يرخِ فمع يداال بو حتّ 

واحج مشيسا  جمجه كلّ أخحاه وأوثقاه كتافا و  ا خخجػا مغ السجيشةثبلثة أياـ ثع أكمت وشخبت. فمسّ 
ث كاف الحار يشبغي فشدلت اآلية و  ال قاؿ ماالزخب و  عا مغمغ ديغ دمحم جد   ئ ة جمجة حتى بخ مائ

مكة إلى  ا رجعػاعشقو. فمسّ  مغ الحـخ ليزخبغّ  عميو خارجاا  قجر اش لئغىسا عميو فحمف عيّ أشجّ 
أسمع إسبلمو و غ اش وحدُ عيّ  السجيشة وىاجخإلى  والسؤمشػف  الشبي مكثػا حيشا ثع ىاجخ

و اش فمؿي  لع يحزخ عيّ عمى اإلسبلـ و  الشبي بايعالسجيشة و إلى  ىاجخو  رث بغ ىذاـالحا
تخجع أسمع فاسل قج الخج لع يذعخ بإسبلمو فزخب عشقو فقيل لو: إفّ ؾبا و  بطيخ اش يػماا عيّ 
ا :فأخبخه بحلظ فشدؿ الشبي أتى بكى ثعّ اش و عيّ  ٌَ ؤ   ََكنَ  َو ٍُ ِ ٍَ ل ن ٌِ

َ
ًِاُمؤ   خَُو َحل   أ  إَِل  ٌِ

 .(ٔ)"اآلية (ٕٜ)الشداءا ٔ  َرَط 

اش بغ أبي اآلية القخآنّية, فدخد حكاية عيّ د الخاكؼ في ىحه الحكاية بياف سبب ندكؿ أرا
سخده التتابعي نجج الخاكؼ كاصفًا مخة )كقج  ككيف كاف إسبلمو, كعبخيو أُلّمو ربيعة مع ُأّمو كأخػ 

ال يشبغي فشدلت اآلية, ككاف  كمعمبًل أخخػ )كقاؿ ماكانت ُأّمو صبخت ثبلثة أياـ ثّع أكمت كشخبت(
 مكة كىجخة الشبيإلى  ...( ثّع يدتسخ بالدخد الػصفي كالخجػعالحارث أشّجىسا عميو

الدخدية في ىحا الشز  كإسبلـ الحارث بغ ىذاـ, كنمحع أّف الػضيفةالسجيشة إلى  كالسؤمشيغ
سع كشخيقتو في ر  عغ كقػعيا في مكانيا,خ ليعبّ  حجاثء الخاكؼ لؤلنتقاضيخت عغ شخيق ا
شخرية الخاكؼ كيحّجد معالسو, كاختيار الخاكؼ ليحا الجدء مغ " طيخنتقاء يُ صػرتيا, إّف ىحا اال

دكف السذيج اآلخخ لو دكافع عجيجة مشيا: الخغبة في التأثيخ في  الحجث دكف ذلظ أك ليحا السذيج
, كبغّس الشطخ عّسا إذا (ٕ)"..السخاشب, كمشيا الخغبة في إتقاف الحبكة حّتى تكػف أكثخ جسااًل.

حع قجرة الخاكؼ الدخدية في حبظ أحجاث كؿ اآلية أك غيخه, إاّل إّنشا نمكاف ىحا ىػ سبب ند 
 .(ٖ)البجاية حّتى نيايتيا ىحه القجرة التي تشصػؼ عمييا كضيفتو كدارٍد لمسخكؼ الحكاية كتشديقيا مغ 

                                                           

 .ٜٛ: ٙٔالسيداف  (ٔ)
 .ٔٙ-ٓٙ( الخاكؼ كالشز القرري ٕ)

 . ...,ٖٖ٘, ٕٛ: ٕٓ, ٘ٚٔ -ٖٚٔ: ٖٔ, ٖٓٗ, ٜ٘ٔ -ٕٜٔ: ٜ, ٖٔٗ -ٖٓٗ: ٕالسيداف لمسديج ُيشطخ (ٖ)
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 الػضيفة التػثيؿية -ٕ

ثقة في صجؽ مخكيو, كتختمف  أكثخ يقع عمى عاتق الخاكؼ جعل القارغ  في ىحه الػضيفة
, (ٔ)سبيل السثاؿكزبط األسانيج عمى  ختبلؼ العرػرب التػثيق كتتشػع بحدب األذكاؽ كاأسالي

يعّدز قشاعة السخكؼ لو في مزاميغ ل فشية سخدية سيغ الخاكؼ خصابو الحكائي عشاصختزف
ه الحكائي الػارد في التفديخيغ خاضع ليحّل الشثخ , كجُ (ٕ)السخكؼ الػاقعية كبيا يؤّيج الحقائق

كمغ في الػقائع,  الحقائق سػاء في الجالالت أـ تأكيجيا عغ شخيقالخاكؼ الػضيفة كالتي يبتغي 
إذا حجثتكع  خأبػ جعف ؿقا :الجارود قاؿ يأبإلى  سشادهإب" ما جاء في تفديخ نػر الثقميغ ذلظ
 نيى عغ القيل والقاؿ رسػؿ هللا فّ إلػني مغ كتاب هللا ثع قاؿ في بعس حجيثو أفاس يءبذ

 هللا إفّ وفداد الساؿ وكثخة الدؤاؿ فقيل لو: يا بغ رسػؿ هللا أيغ ىحا مغ كتاب هللا؟ قاؿ: 
َ  َل يقػؿ: َِ َنرِۡي   ِف  َرۡي  ى  َّن   ٌّ َٔ  ً َ   إَِل  ُٓ َمصَ  ٌَ

َ
و   ةَِصَسكَثٍ  أ

َ
ػ   أ و   ُصوٍف ٌَ

َ
َ  ِۢحَل  إِص   أ  َبي 

ْ حُؤ   َل وقاؿ: (ٗٔٔ)الشداءنلَاِس  ٱ ٔا ٓ ٱ حُ ا َٓ َف ٌ   ءَ لعُّ
َ
ًُ َن  أ ً   ّلَلُ ٱ َجَػَو  ىَِت ٱ ىَُس (. ٘)الشداءاٍ  كَِي   ىَُس

ْ  َٔ تَس   َل  وقاؿ: ٔا َ   يُ ش   َخ
َ
ٓ أ ً   سَ ُتت   إِن ءَ ًَا ً  تَُعؤ   ىَُس  .(ٖ)"(ٔٓٔ)السائجةُز

مرجره, كىػ إلى  ندبتو كّثقو عغ شخيق, كقج الحػيدؼ السفدخ الشاقل األكؿ ليحا الخبخ 
كالحؼ نقل الخبخ عغ اإلماـ  ,الخاكؼ الذاىج أبي الجاركدإلى  الكافي كصاحب الكافي أسشج الخبخ

إلى  كبسجخد قػلو يتحّػؿ أبػ الجاركد ,الخاكؼ كالذخرية في ىحا الخبخ الحؼ يسّثل, الباقخ
 ثقة كىػ اإلماـ الباقخإلى  ندبتو نقل الخبخ مػّثقًا إّياه عغ شخيق مخكؼ لو, فيػ راٍك حيغ

تكع بذيء فاسألػني إذا حجث)كىػ الّثقة األكبخ( خبخًا استيّمو بقػلو) كالحؼ يخكؼ عغ رسػؿ هللا
كضيفتو  كىػ بيحا مّيج لتػثيق خبخه كأضيخ ككتاب هللا السرجر الثقة األعمى, مغ كتاب هللا(

ُعخفًا مػّثقًا بحدب ما قّخره  كسػّثٍق كالتي بسػجبيا يػّثق سسة مسّيدة كتقخيخ سخدؼ كلحا ُيعجّ 
و لو السخكؼ لو الحػار الدخدؼ يػجّ  , كعغ شخيق, ثّع يبجأ بدخد حجيث رسػؿ هللا(ٗ)كٍ اخ ك

( ؼيجيب ؟)أيغ ىحا مغ كتاب هللا -ستجعاه الخاكؼ في أّكؿ سخدهكالحؼ ا-الدؤاؿ شالبًا التػثيق 
, كتّع تػثيق كّل ما جاء في الحجيث الشبػؼ بالشز القخآني. كىحه الخاكؼ بحكخ الشرػص القخآنية

 .(٘)لتأريخية, كركاة األحجاث اأىل البيت ًا ما نججىا عشج الخكاة مغفة كثيخ الػضي

                                                           

 .ٚٙالخاكؼ كالشز القرري  ُيشطخ (ٔ)
 .ٕٚٙجخاءلسشيج التكػيشي مغ الخؤية إلى اإلا ُيشطخ (ٕ)
 .ٖٖٚ: ٕر الثقميغػ ن (ٖ)
 . ٖٖ ُيشطخ السرصمح الدخدؼ (ٗ)
 ,... .ٜٛ: ٚ, ٖٛٔ: ٗ, ٕٔٙ: ٕ, ٛٔٗ, ٛٓٗ, ٗٗٔ -ٖٗٔ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ  (٘)
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في الحجيث: فسكث نػح  مدشجاا عغ أبي حسدة عغ أبي جعفخ"كمسا أكرد الصباشبائي
نبياء الحيغ بيغ لؤل لكشو قجـ عمى قـػ مكحّ  خسديغ عاماا لع يذاركو في نبّػتو أحج و ألف سشة إالّ 

ٔ   َنَشةَج  :بيشو وبيغ آدـ وذلظ قػلوكانػا  ص  ل  ٱ ٍُُٔح  مُ كَ ( يعشي مغ كاف ٘ٓٔ)الذعخاءَظيِيَ ٍُ
َٔ  ِإَونَ :قػلوإلى  أف انتيىإلى  بيشو وبيغ آدـ ُٓ َ ًُ ٱ ى َػضِيضُ ٱَرَبَم ل وقاؿ ؼيو  (607)الشعزاءلصَِخً

"يع أنبياءأيزا: وكاف بيشو وبيغ آدـ عذخة آباء كمّ 
(6)

. 

التي ق األحجاث لحكاية الشبي نػح عميو الدبلـ نججه يػثّ  سخد اإلماـ الباقخي فف
جانب ذلظ نجج إلى  ,يأتي باآلية القخآنية دليبًل كقاعجة كتػثيقًا لمسعشىيدخدىا بالشرػص القخآنية ؼ

 .(ٕ)راكيوإلى  مرادره كإسشادهإلى  أف الصباشبائي بػصفو ناقبًل لمخبخ كّثقو عغ شخيق ندبتو

 يةببلغاإلالػضيفة  -ٖ

عغ شخيق السخكؼ الدخدؼ الحؼ  السخكؼ لوإلى  راؿ رسالةيإإلى  كفييا ييجؼ الخاكؼ 
ديشية,  يالسخكيات معانشت كفي التفديخيغ تزسّ  ,(ٖ)ًا ما يحسل معشى أخبلؾيًا أك إندانياً كثيخ 

بسا يحسمػف مغ رسائل ديشية  الخكاة  عشايةفي شميعة التبميغ كاف ف عميسية كاألحكاـ كالتذخيعكت
عغ نرخ بغ قابػس عغ صالح بغ عؿبة "عغكتخبػية كمغ ذلظ ما جاء في تفديخ نػر الثقميغ 

قاؿ: إلشعاـ مؤمغ أحّب إلّي مغ عتق عذخ رقاب وعذخ حجج، قاؿ: قمت: عذخ  أبي عبج هللا
 ناصبإلى  رقاب وعذخ حجج؟ قاؿ: فقاؿ: يا نرخ إف لع تصعسػه مات أو تحلػنو ؼيجيء

أحيا الشاس جسيعاا، اصب يا نرخ مغ أحيا مؤمشاا فكأنسا ؼيدألو والسػت خيخ لو مغ مدألة الش
 .(ٗ)"أحييتسػهػه فقج تسسسػه وإف أشعفإف لع تصعسػه فقج أمتّ 

كالحؼ  ماـ جعفخ الرادؽكؼ الحػار الحؼ دار بيشو كبيغ اإلفي ىحا الخبخ يدخد الخا
ذات أبعاد تخبػية عخيقة, كىي ميا رسالة إندانية كأخبلؾية عُ و أبمغ الخاكؼ السخكؼ لو عغ شخيق

حدب إنسا نتج عغ الحػار العّمة مغ ىحا التبميغ كىي كفاية السؤمغ فليذ ىحا  ,إشعاـ السؤمغ
 لو فالخاكؼ نرخ بغ قابػس في سخده لمخبخ صّػر لمسخكؼ  ,كحفع ماء كجيو فإشعامو إحياء لو

ىحا يجؿ ك )عذخ رقاب كعذخ حجج؟!(  تعّجبي ستشكارؼ إلماـ باستفياـ امغ ا الخبخ كيف تمّقى

                                                           

 .ٜٖٕ: ٘ٔ( السيداف ٔ)
 , ... .ٗٚ: ٕٓ, ٖٕٗ -ٜٖٕ: ٙٔ, ٖٕ٘: ٘ٔ, ٙٚ, ٕٙ: ٕ( لمسديج ُيشطخ نفدو ٕ)
السشيج التكػيشي مغ ك , ٜٓٔمػسػعة الدخد العخبيك , ٗٓٔنطخية القرة تحميبًل كتصبيقًا إلى  ( ُيشطخ: مجخلٖ)

 .ٖٕٙاإلجخاء إلى  الخؤية
 .ٕٕٚ: ٕقميغ ثنػر ال (ٗ)
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الػضيفة  مغ سسات غ كىحهع الفعل كالحجث الحكائييَ ترالو ممة اعمى شّج انتباىو كإدا
 .(ٔ)ببلغيةاإل

تحسل رسالة ذات مغدػ خدية ألّف األخبار كالحكايات الد ؛كأمثمتيا في التفديخ كثيخة
 .(ٕ)متمقي الشزإلى  تحاكؿ إيراليا

ا:في قػلو تعالى" نقل الصباشبائيك  َٓ حُّ
َ
ََ ٱ َيَٰٓأ ْ  ََّلِي ٔا ْ َل ََتُُُٔ ٔا ُِ ٌَ  لصَُظَٔل ٱوَ  ّلَلَ ٱَءا

: أف أبا وابغ السشحر وأبػ الذيخ عغ جابخ بغ عبج هللااآلية: أخخج ابغ جخيخ  (ٕٚ)األنفاؿ
فقاؿ: إف أبا سؽياف بسكاف كحا وكحا فاخخجػا إليو  سؽياف خخج مغ مكة فأتى جبخائيل الشبي

ل أبي سؽياف أف دمحماا يخيجكع فخحوا ححركع فأندؿ هللا: إلى  واكتسػا فكتب رجل مغ السشافقيغ
ٔاْ   .(ٖ)"(اآليةٕٚ)األنفاؿلصَُظَٔل ٱوَ  ّلَلَ ٱََتُُُٔ

كّل ما إلى  يعيػّجيك بمغ السخكؼ لو رسالة أف يُ  أراد)جابخ( أّف الخاكؼ نمحع في ىحا الخبخ 
الشاس مدتعيشًا بالعبلقات الجاللية إلى  و رسالةً عغ شخيق غُيبمِّ  اً شاىجبػصفو ييع, هللا كُيشجّ ضي خ يُ 

ّػف التحاـ السكإلى  يؤدؼ" خؼ, فالخبط بيغ األحجاث داللياً التي ترل بيغ أجداء الشز الخب
سيؤكؿ إليو, فتكػف عبلقة الشز كالسشرػص عميو عبلقة سميسة  االخكائي, كيرمو مشصؿيًا مع م

مغ األخبار كالحكايات الػاردة في التفديخ  كثيخٌ , ك (ٗ)"اه الشاصتخجـ بسشصؿية السقرج الحؼ تػيّ 
في التأثيخ  طيخ بخاعتوي عبخهمخكّيو كالحؼ السخكؼ لو عغ شخيق إلى  تحسل رسالة ُيبمغيا الخاكؼ 

 .(٘)في الستمقي كإقشاعو

 الػضيفة التفديخية -ٗ

بًل معمّ ك ق عمييا شارحًا إّنسا يعمّ  بشقل األحجاث كترػيخىا يكتفي الخاكؼ في بعس سخده ال
كمػضحًا بعس ما يجكر فييا, كىشا تبخز الخرائز الحاتية لمخاكؼ ألّنو يتسّكغ مغ إعصاء صػرة 

بيا لتفديخ يؤتى  ـ مع الدخديات التييتػاء , كىحا(ٙ)لؤلحجاث كُيطيخىا في صػرة البديط الػاضح
عغ أبيو  بغ إبخاـيع يعمعغ "لتفديخ معاني اآليات القخآنية, كمغ أمثمتيا في تفديخ نػر الثقميغ 

                                                           

 .ٖٕٙ مغ الخؤية إلى اإلجخاءػيشي ُيشطخ السشيج التك (ٔ)
 . , ...ٛٓٔ: ٚ, ٕٕٗ, ٖٕٓ: ٗ, ٖٕٕ: ٕ, ٜٔٗ, ٖٓٛ, ٜٖٙ: ُٔيشطخ نػر الثقميغ  (ٕ)

 .ٕ٘:  ٜالسيداف (ٖ) 
 .ٗٔٔ -ٖٔٔتسّثبلت سخدية  (ٗ)
 . , ...ٚٚٔ: ٙٔ, ٖٕٗ: ٘ٔ, ٜ٘ -ٛ٘: ٔٔ, ٜٗ: ٚ, ٕٙٔ: ٕمسديج ُيشطخ السيداف ل (٘)
 .ٖٙ -ٕٙالخاكؼ كالشز القرري  ُيشطخ (ٙ)



 الخاوي                                                                      الخاوي والسخوي لو

93 
 

عسار عغ  عسيخ عغ معاوية بغ يبأعغ ابغ  عيل عغ الفزل بغ شاذاف جسيعاا اسسإودمحم بغ 
لع بسكة بالبصحاء ىػ وأصحابو، و  دؿ رسػؿ هللاون :قاؿ في حجيث شػيل عبج هللا يأب

ػا بالحج، وييمّ  يغتدمػا فْ أمخ الشاس أزواؿ الذسذ ا كاف يـػ التخوية عشج يشدلػا الجور، فمسّ 
ِيَثَ ٔا ػُ تِ فاحّ :وى نبيّ ندؿ عمأوىػ قػؿ هللا تعالى الحي  ٌّ   ً بًُِس

َ
ًۚ َر  إِة   أ ًَ ًِْ  فخخج ( ٛٚ)الحج

فرمى الطيخ والعرخ والسغخب والعذاء  ى أتى مشى،يغ بالحج حتّ أصحابو ميمّ و  الشبي
يسشعػف جسع، و ىي كانت قخير تؽيس مغ السددلفة و و  الشاس معو،غجا و  الفجخ، ثعّ خخة و اآل

كػف إفاضتو مغ حيث كانػا ت فْ أوقخير تخجػ  ؿ هللايؽيزػا مشيا، فأقبل رسػ فْ أالشاس 
ًَ يؽيزػف فأندؿ هللا تعالى عميو ْ  ُث ٔا ذًُِظ

َ
َ   أ ٌِ   ً فَاَض  ُد َخ

َ
ْ خَغ  ظ  ٱوَ  نلَاُس ٱ أ ًۚ ٱ فُِصوا ( 644)البقزةّلَلَ

ة ؾبّ  فّ أا رأت قخير بعجىع، فمسّ  مغ كافمشيا و  سحق في إفاضتيعإسسعيل و إإبخاـيع و  ييعش
فاضة مغ لمحي كانػا يخجػف مغ اإل يءديع شأنف فيو دخل قج مزت كأنّ  ؿ هللارسػ

ضخب الشاس أخبيتيع خبت قبتو و بحياؿ األراؾ فُز  ىػ بصغ عخنةنسخة و إلى  نتيىاى مكانيع حتّ 
ى وؾف التمبية حتّ قصع ومعو قخير وقج اغتدل و  خخج رسػؿ هللا ا زالت الذسذعشجىا فمسّ 

إلى  مزى إقامتيغ، ثعّ العرخ بأذاف و ى الطيخ و نياىع ثع صمّ أمخىع و بالسدجج فػعع الشاس و 
مثل  اىا ففعمػاجانبيا فشحّ إلى  لشاس يبتجروف أخفاؼ ناقتو يقفػف فجعل ا السػؾف فػؾف بو،

إلى  بيجه أأومو  – الشاس ليذ مػضع أخفاؼ ناقتي بالسػؾف ولكغ ىحا كمو يياأذلظ فقاؿ: 
 ى وقع قخص الذسذ ثعّ وفعل مثل ذلظ بالسددلفة، فػؾف الشاس حتّ  ،ؽ الشاسفتفخّ  -السػؾف
 .(ٔ)"ىي السذعخ الحخاـالسددلفة و إلى  ى انتيىحتّ  عةأمخ الشاس بالجِ أفاض و 

في  إفاضة الخسػؿ يدخد حكاية ىشا اإلماـ جعفخ الرادؽؼ الحكاية إّف راك 
شارحًا كمحّجدًا لبعس السعاني كىشا نججه حّجد السكاف الحؼ ندؿ  سخده نمحع تعميقوالحج, كمغ 
ألّف  ؛بسكة بالبصحاء(سع مكة بل حّجد)تف بافي مكة كىػ البصحاء فمع يك ؼيو الخسػؿ

غتداؿ كالتيميل بالحج بأّنو كرد في عّمق عمى أمخ الخسػؿ الشاس باال البصحاء أحج أحياء مكة, ثعّ 
ِيَثَ نبيوالحؼ أندلو عمى قػلو تعالى  ٌّ   ً بًُِس

َ
ًۚ َر  إِة   أ ًَ ًِْ  حجث (, كىحا التعميل لمفعل في الٛٚ)الحج

)ككانت عادة قخير في اإلفاضة مغ السددلفة زاحيالحؼ سخده, كحيغ كصل لئلفاضة عّمق بإ
 قخير تؽيس مغ السددلفة كىي جسع كيسشعػف الشاس أْف يؽيزػا مشيا( كفي ىحا اإليزاح كضعٌ 

 شكاؿ السشاسظ قبل اإلسبلـحّتى يكػف عمى بّيشة مغ األمخ كيعي أَ  الستمّقيلمسعمػمة بيغ يجؼ 
ًَ لسعشى اآليةكبعجه, كيسّيد الفخؽ بيشيسا, كحلظ عّمق مفّدخًا  ْ  ُث ٔا ذًُِظ

َ
( بقػلو ٜٜٔ) البقخة أ

يع كإسساعيل فاضتيع مشيا كمغ كاف بعجىع( كفي ىحا التعميق تفديخ كإسحاؽ في إ )يعشي إبخـا

                                                           

 .ٕٓٗ -ٜٖٕ: ٔقميغثنػر ال (ٔ)
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َ  لسعشى قػلو  ٌِ   ً فَاَض  ُد َخ
َ
 خ معاني بعس( ليذ ىحا كحدب إّنسا فدّ ٜٜٔ)البقخةنلَاُس ٱ أ

)السددلفة كىي  كقػلو ,(ٔ)راؾ(عخنة بحياؿ أآلالسدسيات التي أكردىا في خبخه )نسخة كىػ بصغ 
, كحلظ نمحع أف الخاكؼ الكمسات التي تػسع بيا أماكغ الحجمعاني غ فيشا بيّ السذعخ الحخاـ( 

ما يجػؿ في نفػس بعس شخريات الحكاية كقػلو عّسا كاف يختمج نفػس  شخح العميع
كقػلو )فمّسا رأت قخير اّف ؾبة كػف إفاضتو مغ حيث كانػا يؽيزػف(, )كقخير تخجػ أْف تقخير

إلفاضة مغ كانػا يخجػف مغ اقج مزت كأنو دخل في أنفديع شيء لمحؼ  رسػؿ هللا
بل عميسًا بعمل األحجاث كتػجيات  مكانيع(, فالخاكؼ لع يطيخ ىشا مجخَد سارٍد مرػرٍ 

ر حكع اإلفاضة في الحج بأسمػب أْف يرػّ  ستصاعريات, كأدكارىا كأفعاليا في السخكؼ, كاالذخ
 .(ٕ)ديط عمى اإلفياـتفديخؼ ب سخدؼ حكائي

ٓ  َوىََلس  كفي تفديخه لقػلو تعالى ٓ  َءت  َجا َِا ًَ َر  إِة   رُُظيُ ًِْ  ِ  ٱة
َ ى  نقل , كما بعجه (ٜٙىػد)ى  بُش 

يع ال  ا رأى إبخاـيع أنوعغ ابغ عباس قاؿ: لسّ " الصباشبائي حكاية الخسل الحيغ جاءكا إبخـا
إذا الدماف  ، وإنسا كاف خػؼ إبخاـيع أنيع كانػا في ذلظالعجل أيجييع نكخىع وخافيعإلى  ترل

أذاه، فخاؼ إبخاـيع  ي  يقػؿ: إذا أكخمت بصعامو حـخ عم لع يأكل عشجه ػءاا س ئٍ أحجىع بامخ  ىعّ 
ذا أراد أف يكـخ إ ، وكافوامخأتو سارة قائسة تخجميع .فاضصخبت مفاصمو اا أف يخيجوا بو سػء

، وإنسا ضحكت أنيا قالت: يا إبخاـيع وما تخاؼ؟ إنيع ليخجميع فزحكت سارة ضيفا أقاـ سارة
يقاؿ  نظ ستمجيغ غبلماا أالزاحكة أما  ثبلثة نفخ وأنت وأىمظ وغمسانظ. قاؿ ليا جبخئيل: أيتيا

ت وجييا فأقبمت والية ركّ ف ةفأقبمت في صخّ  ومغ ورائو غبلـ يقاؿ لو: يعقػبإسحاؽ لو: 
اوَج   فََصَهج  :قػلو فحلظ ووضعت يجىا عمى وجييا استحياءا  ويمتاه واتقػؿ: َٓ َٓ(24)الذارياث، 
دِلُ :وقالت

َ
َُا   َءأ

َ
ً   ِل َبػ   َشاَوَه   َغُجٔز   َوأ ه َش اقػؿ هللا:بخ إبخاـيع ذّ ا بُ قاؿ: لسّ (.ٕٚ)ىػدًزا ٍَ ََْب  فَيَ  ذَ

  َ ًَ َر  إِة   َخ ٓ  عُ لَصو  ٱ ًِْ َ ى  ٱ ُّ َءح  وََجا ، وكاف ججالو أنو في قـػ لػطيجادلشا  بإسحاؽ (ٗٚ)ىػدى  بُش 
فقاؿ  .بعحابيع مخناقـػ لػط وقج أُ إلى  عثتع؟ قاؿ:أيغ تخيجوف؟ وإلى مغ بُ  يل: يا جبخ قاؿ

ا إِنَ :إبخاـيع َٓ ًۚ لُٔغ   ذًِ ْ  ا ٔا ُ غ   َُ َن   كَال
َ
ًُ أ ٍََ يَ ِ ه  ة ا َٓ ُّ  ذًِ َِ ًَ ْ   ۥنَلَُِّجِ

َ
ُّ َوأ ُّ م  ٱ إَِل  ۥٓ يَ حَ

َ
وكانت  ،(ٕٖ)العشكبػتَصأ

مائة مؤمغ أتعحبػنيع؟ قاؿ جبخئيل: ال. كاف فييع  : إفْ زعسػا تدسى والقة. فقاؿ إبخاـيع ؼيسا
: فإف كاف فييع ثسانػف : ال. قاؿعػف مؤمشػف تعحبػنيع؟ قاؿ جبخئيل: فإف كاف فييع تدقاؿ

ا فمسّ  .: المؤمغ قاؿ جبخئيل واحجإلى   ػ حتى انتيى في العجد: التعحبػنيع؟ قاؿ جبخئيل ؤمشػف م

                                                           

, عخنة: مػضع بعخفات, ٜٕٓ: ِ٘ٔنسخة: الجبل الحؼ عميو أنراب الحـخ بعخفات, لداف العخب مادة )نسخ( (ٔ)
 .ٖٚٔ: ٜلداف العخب مادة )عخف( 

 , ... .ٜٔٗ, ٛٔٗ, ٚٚ: ٗ, ٖٙ٘, ٕ٘ٙ -ٕٗٙ :ٕ, ٖٛٗ, ٖٕٖ: ٔكلمسديج ُيشطخ نػر الثقميغ  (ٕ)
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و شّ شجي  نحغ أعمع بسغ فييا لشُ  :قالػا .فييا لػشاا  : إفّ قاؿ اا واحج لع يحكخوا إلبخاـيع أف فييا مؤمشاا 
 .(ٔ)"و امخأتوأىمو إالّ 

يع )ابغ عباس(يدخد الخاكؼ  بالبذخػ, كلع يكتف  مع الخسل الحيغ جاءكه حكاية إبخـا
بحكايتو التفديخية إّنّسا كقف عشج بعس أفعاؿ الذخريات محّمبًل كمفّدخًا كمعّمبًل, كػقفتو عشج 

يع يع أّنيع في ذلظ الدماف...( فعّمل خػؼ شخرية معّمقاً  خػؼ إبخـا )كإّنسا كاف خػؼ إبخـا
ا يجج السخكؼ لو تبخيخًا جتساعية كانت في زمشو كبيحكذفو عغ عادة ا ة الخئيدة عغ شخيقالحكاي

يعث أْف ُيعّمق بعج أْف يحّجد أّف امخأة الشبي إمقشعًا لفعل الذخرية الخئيدة, ثّع ما يمب كانت  بخـا
ىحا رّد لسغ يذكل عمى  كفي أْف يكـخ ضيفا أقاـ سارة ليخجميع(زكجتو سارة ؼيقػؿ)ككاف إذا أراد 

يعأف  خ, كحلظ يذخح الخاكؼ )ضحكة جلو زكجة ُأخخػ غيخ سارة كىي ىا الشبي إبخـا
مخأة الشبي في ي ىحا التعميق بياف كتػجيو لزحظ ا...( ففأّنيا قالت )كإّنسا ضحكتسارة(بقػلو

خريات, ثّع يعّمل شارحًا بالتفريل حزخة ضيفو كؼيو تبخيخ لمسخكؼ لو حّتى يدتبيغ أفعاؿ الذ
ما يمبث الخاكؼ العميع أْف  ثعّ ( و)كضعت يجىا عمى كجييا استحياءً كيف صّكت كجييا كلساذا بقػل

يعمق مػضحًا كمفرحًا  مػّثقًا الحجث, ثعّ قخآنية كخيسة؛  آيةنز ىحا الفعل الحؼ جاء في  يحكخ
يع .( كىشا تفريل لمحػار, كحلظ .يل.مع الخسل)ككاف ججالو أّنو قاؿ: ياجبخ  عغ ججاؿ إبخـا

) ككانت ؼيسا زعسػا تدسى كالقة( ثّع يدتسخ في  اس يحكخ اسع زكجة الشبي لػطنجج ابغ عب
يعسخد  مّتبعًا الدخد الفخدؼ ثّع الدخد التكخارؼ  الحػار الحؼ دار بيغ الخسل كالشبي إبخـا

 لو.الستذابو, بحدب ما يقتزيو تػضيح الرػرة لمسخكؼ 

سخدىع ثشاء ميل كتعميل السػاقف في أأّف الخكاة الحيغ يخكدكف عمى تحإلى  كتججر اإلشارة
التعميق عمى أفعاؿ الذخريات كأحجاث الدخد, نجج تحميميع لمجانب الشفدي بارزًا  عغ شخيق

مجار التفديخ كبياف كفي , كالترخيح بسا يجػؿ في نفػس الذخريات كتعميل ردكد أفعاليع
 أثخٌ  -معّمميغ كشارحيغ كمفّدخيغ-مصخيقة التي يدخد بيا الخكاة األخبار كالحكايات السعاني كاف ل

مع نتباىيا كُتحجث تفاعميا كُتثيخ افي الجاللة عمى السعاني التي تبلمذ الشفذ اإلندانية فّعاٌؿ 
, (ٖ)ففييا تبرخة لمباحث الستأمل ,(ٕ)فياـب معانيو بذكل مبّدط يديل عمى اإلالشز كتدتػع

 .(ٗ)كعػنًا لفيع قرز اآليات القخآنية

                                                           

 .ٕٓٙ -ٜٕ٘: ٓٔالسيداف  (ٔ)
 . ,...ٕٛ, ٛٙ, ٕ٘: ٕٓ, ٜٕٚ: ٘ٔ, ٙٔ -٘ٔ: ٖ, ٖٗٚ, ٕٖٗ: ٕ نفدولمسديج ُيشطخ  (ٕ)
 .ٕٙ: ٗ نفدو (ٖ)
 .ٜٓٔ: ٓٔنفدو  (ٗ)
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 الػضيفة التػاصمية -٘

و, الخاكؼ في ىحه الػضيفة عمى تأسيذ صمة ما أك حػار مع السخكؼ ل تشرّب عشاية
 جوفالخاكؼ يتّ , (ٔ)أكثخ تأثيخًا عمى الستمّقي جتساعيا تبادؿ السذاعخ كُيخمق فييا جػّ  ىكتقػـ عم

كمغ أمثمتو في تفديخ نػر  ,(ٕ)ت مغ كجػد تػاصل بيشيساالسخكؼ لو لمتأثيخ ؼيو أك لمتثبّ إلى 
 بغ أبي عمي كاف قاؿ: عمي بغ الحديغ أبي حجثشا قاؿ: الحديغ عمي بغ أبي"عغ لثقميغ ا

أميخ السؤمشيغ  اؿ يافق الذاـ الجامع إذ قاـ إليو رجل مغ أىل مدججي ف بالكػفة شالب
الشاس بأبرارىع فقاؿ: أخبخني  فأحجؽ تاا ؿ تعشّ أوال تد اا يسل تفقّ : عغ أشياء فقاؿ لظأأس إني

قاؿ مغ  ؟خمقت الدساوات عّ فسِ  :وتعالى؟ فقاؿ: خمق الشػر، قاؿ خمق هللا تبارؾ ؿ ماعغ أوّ 
خمقت الجباؿ؟ قاؿ: مغ  عّ خمقت األرض؟ قاؿ: مغ زبج الساء، قاؿ: فسِ  قاؿ: فسعّ  بخار الساء،

 دحيت مغ تحتيا، وسألو عغ الدساء األرض فّ أل  :أـ القخى؟ قاؿ مكة يتسّ قاؿ: فمع سُ  األمػاج،
: مغ مػج مكفػؼ وسألو عغ شػؿ الذسذ والقسخ وعخضيسا؟ قاؿ :ا ىي؟ قاؿالجنيا مسّ 

 فخسخاا  ثشا عذخا :تدعسائة فخسخ في تدعسائة فخسخ، وسألو كع شػؿ الكػكب وعخضو؟ قاؿ
الجنيا سساء  سعاساوات الدبع وأسسائيا؟ فقاؿ لو: ، وسألو عغ ألػاف الدعذخ فخسخاا  يثشافي 

والدساء  مى لػف الشحاس،وىي ع (قيحـو)سع سساء الثانية اوىي مغ ماء ودخاف، و  (رؼيع)
عمى  وىي (رفمػف )أسسيا ا، والدساء الخابعة ةعمى لػف الذبوىي  (السارـو)سسيا االثالثة 

 عمى لػف الحىب، والدساء الدادسةوىي  (ـيعػف )سسيا الػف الفزة، والدساء الخامدة 
 ة بيزاء،وىي درّ  (عجساء)سسيا ابعة ياقػتة خزخاء، والدساء الدا وىي مغ (عخوس)سسيا ا

 .(ٖ)"ةالحاج والحجيث شػيل أخحنا مشو مػضع

كشخرية الخبخ الخئيدة ىػ أبػه  غ بغ عمييالحدإلى  سمدمة سشج ىحا الخبخ تشتيي
ىل رجل مغ أ )حيغ يدتخبخه السخكؼ لو,  راكٍ إلى  , كالحؼ يتحّػؿبي شالبعمي بغ أ اإلماـ
برفتو راكيًا  )أشياء( كاإلماـ عميالكػفة ليدأؿ اإلماـ عغ أخبارفي مدجج إلى  تي( يأالذاـ

ؼ لو بسحاكرتو كتحجيج نػع الدؤاؿ)سل تفّقيًا كال تدأؿ تعشّتًا( ق التػاصل بيشو كبيغ السخك ىشا ُيحقّ 
ة مشفتحة عمى بشيإلى  يحّػؿ الشز"ة مسا كىػ بيحا ُيذخؾ السخكؼ لو في إنتاج الجاللة الشريّ 

 ة فعلر لشا ردّ حيغ صػّ  كدليل تحقق التػاصل ىشا بّيشو اإلماـ الحديغ, (ٗ)"الجالليالسدتػػ 

                                                           

 .ُٙٙٔيشطخ نطخية الخكاية دراسة لسشاىج الشقج األدبي في معالجة فّغ القرة  (ٔ)
 .ُٗٚٗيشطخ معجع الدخديات  (ٕ)
 .ٚٙ-ٙٙ: ٔنػر الثقميغ  (ٖ)
 .ٕٛ٘ي القجيع أنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخب (ٗ)
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)فأحجؽ الشاس بأبرارىع( كىحا أكبخ بخىاف عمى الدائل الشاس عمى ما كّجو بو اإلماـ عمي
 كىػ اإلماـ عمي خباٍر يعجُد عغ معخفتيا عامة الشاسيج الخاكؼ ألَ  ىتحقق ىحه الػضيفة عم

 .(ٔ)يًا مؤثخاً متػاصل ليسشح الخبخ بعجًا معخؼ بذكل كيدتسخ الحػار بيشو كبيغ السخكؼ لو

ْوَلَٰٓ كفي تفديخه لقػلو تعالى
ُ
ًُ  هَِم أ ؤ  ل  ٱ ُْ ًۚ َخّل   ٌُِِٔنَ ٍُ  أكرد الصباشبائي خبخًا عغ (ٗ)األنفاؿا

فقاؿ لو: كيف أصبحت يا  الصبخاني عغ الحارث بغ مالظ األنراري أّنو مّخ بخسػؿ هللا"
ا حؿيقة إيسانظ؟ تقػؿ فإّف لكّل شيء حؿيقة فس نطخ ماقاؿ: أصبحت مؤمشاا حّقاا. قاؿ: أ حارث؟

 أىل الجشةإلى  عغ الجنيا فأسيخت ليمي وأضسأت نياري وكأني أنطخفت نفدي فقاؿ: عد 
 ،عخفت فالـدفييا، قاؿ: يا حارث  (ٕ)يتزاغػف  أىل الشارإلى  يتداوروف فييا، وكأني أنطخ

 .(ٖ)"ثبلثاا 

الػصفي إّنسا خ إيسانو لكشو لع يعتسج األسمػب دخد خبالخاكؼ ىشا )الحارث بغ مالظ( ي
 بيشو كبيغ تػاصبلً ائع عمى الدؤاؿ كالجػاب ؼيحقق القاعتسج في ترػيخه أسمػب الدخد الحػارؼ 

فالجاخمي حققو  ارجي؛داخمي كخ عمى صعيجيغ: في ىحا الخبخ التػاصل قتحقّ السخكؼ لو, ك 
كجػابو بكػنو أصبح مؤمشًا حّقًا لو,  دؤاؿ رسػؿ هللاف, الخاكؼ في حػاره مع رسػؿ هللا

حؿيقة إيسانظ؟( كالجليل  )ماا ؼيو تحخيظ لمػعي كاإلدراؾ عشجهو لو مأْف يػجّ  أّدػ بخسػؿ هللا
ا إخبار قة( فيحفإّف لكّل شيء حؿي ), ثّع قػلونطخ ما تقػؿ( كىحا أمخسبقو بقػلو)أ أّنو

الخبخ  يبجأ الخاكؼ بدخد ما جخػ معو, فالتػاصل متحّقق بيغ شخريتيّ  وِ , كعمى ضػئبسعمػمةٍ 
حيغ صّػر لو كيؽية إيسانو كىل ىػ  التػاصل الخارجي مع الستمقيداخمو, كحلظ حقق الخاكؼ 

في  فزػؿ الستمقيؿ هللا كالحؼ يثيخ حػار القائع بيشو كبيغ رسػ سخده لم عغ شخيق ؟اإليساف حؿيقة
ػ ؼ ال يشصق عغ اليػ الح و, كحلظ نقمو لكبلـ رسػؿ هللاشو تأكيبًل مشمعخفة الجػاب, كقج يخسّ 

بيغ الخاكؼ اإلرث السذتخؾ " الجسعية ألّف قػؿ الخسػؿؼيو ارتكاز عمى ذاكخة الستمقي 
 .عالية كبيحا أّدػ كضيفة التػاصل بكفاءة ,(ٗ)"كالستمقيغ

                                                           

 . , ...ٖ٘ٗ, ٕٕٙ, ٕ٘ٔ, ٖٙٔ: ٗ, ٖٖٔ, ٕٔٙ: ٕ, ٜٖٔ: ٔنػر الثقميغ  لمسديج ُيشطخ (ٔ)
تباكػا, لداف العخب  كضغا يزغػ إذا صاح كضج, كتزاغػا الزغاء صػت كل ذليل مقيػر ُشّق عميو, (ٕ)

 .ٜٙ: ٛمادة )ضغا( 
 .٘ٔ -ٗٔ: ٜالسيداف  (ٖ)
 .ٕٛ٘أنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيع  (ٗ)
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 (صياغة استخجامية))ثبلثا( ه خبخ في ختاـ في قػؿ الخاكؼ  أفإلى  البج مغ اإلشارةك 
ليحكي ما حجث  ,(ٔ)ُتطيخ نسصًا مغ الحكي يتػلى ؼيو بث سخدؼ كحيج عّجة حجكثات مجتسعة

)يا حارثال التي كخرىا عمى مدامع الخسػؿ عبارةمخات عجيجة مخًة كاحجة فبجاًل مغ تكخار 
( استعسل الخاكؼ لفطة)ثبلثا(   .(ٕ)ختراراً احارث عخفت فالـد

  فة اإلنتباـيةالػضي -ٙ

ه بسا يتمقاه مشو خِ ترالو بو كتأثّ السخكؼ لو كيتحقق مغ اإلى  متفت الخاكؼ في ىحه الػضيفة ي
 عغ شخيق السخكؼ لو معوألّف الخاكؼ يختبخ فييا تػاصل  ؛سع الػضيفة الشجائيةا اكأشمقػا عميي

قاؿ: سألت أبا  مخواف عسار بغ عغ" الحػيدؼ ذلظ ما نقمو  , كمغ(ٖ)سمػب أك شخيقة مامشاداتو بأ
َِ : عغ قػؿ هللا عبج هللا ٍَ َذ

َ
َۢ  ّلَلِ ٱ نَ َن  رِط   َتتَعَ ٱ أ ٍَ ٓ  َن ََ  بَِعَزع   ءَ ةَا ِ   ّلَلِ ٱ ٌّ

 
أ ٌَ ه  ُّ َوى  َو ًُ َِ َٓ  َط َوبِئ   َج

فقاؿ: ىع وهللا يا عسار درجات السؤمشيغ عشج هللا، وبسػاالتيع  (ٕٙٔآؿ عسخاف(ٍَِصۡيُ ل  ٱ
ا قػلو يا عسار: مّ أمى و ويخفع ليع الجرجات العُ  اتيعانا يزاعف هللا لمسؤمشيغ حدشوبسعخفتيع إيّ 

 َۢ ٍَ ٓ  َن ََ  بَِعَزع   ءَ ةَا ِ عمي بغ أبي شالب،  فيع وهللا الحيغ جحجوا حقّ  ٍَِصۡيل  ٱإلى قػلو:ّلَلِ ٱ ٌّ
 .(ٗ)"ا بحلظ بدخط مغ هللاو ا أىل البيت ؼباؤ األئسة مشّ وحق 

 لو دكر السخكؼ إلى  تحّػؿ اإلجابة مغ اإلماـ الرادؽ يوالخاكؼ ليحا الخبخ في تمؿّ إف 
ا ىح مختيغ في عسار( مشاداتو )يا نتباه السخكؼ لو عغ شخيقلحؼ لفت اكاإلماـ أصبح الخاكؼ ا

كنجج أمثمة ىحه الػضيفة مغ قبل الخاكؼ في  لسا يخكيو,نتباىو الخبخ, حتى يحقق تػاصمو كيمفت ا
يا, كحلظ إذا كثيخيغ ترجيقجيجة قج يرعب عمى السخكيات التي تحتػؼ أخبارًا مسيدة ذات معاٍف ج

في مشاداتو أثشاء الدخد يتع لفت كاف السخكؼ لو يجيل األمخ الحؼ يتحجث ؼيو الخاكؼ أك ال يعيو, ف
 .(٘)نتباىو كتأكيج السعشى لوا

السكي،  اب، عغ عبج هللا بغ جخيحالخذّ  سميساف بغ مدمع عغكمغ أمثمتو في السيداف "
ة حجّ  قاؿ: حججشا مع رسػؿ هللاس عبج هللا بغ عبا غعبغ أبي رياح،  عصاءغ ع

أدنى  فأخح باب الكعبة ثع أقبل عميشا بػجيو فقاؿ: أال أخبخكع بأشخاط الداعة؟ وكاف الػداع

                                                           

 .ٖٔٔ ( يشطخ خصاب الحكايةٔ)
 , ... .ٜٛ: ٕٓ, ٕٖ: ٙٔ, ٗٚ, ٖٓ-ٜٕ: ٕٔ, ٕٗٔ, ٕٕٔ: ٕ( لمسديج يشطخ السيداف ٕ)

 .٘ٓٔنطخية القرة تحميبًل كتصبيقًا إلى  مجخلك , ٕ٘ٙ ُيشطخ: خصاب الحكاية (ٖ)
 .ٖٛٗ: ٔنػر الثقميغ  (ٗ)
 , ... .ٖٛٔ, ٙ٘ٔ, ٜٛ: ٗ, ٖٔٔ: ٖ, ٕٖٛ, ٕٜ, ٖٛ: ٔلمسديج ُيشطخ نفدو  (٘)
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 شخاط الؿيامةأمغ  إفّ : هللا فقاؿفقاؿ: بمى يا رسػؿ  فالشاس مشو يػمئح سمسا
فعشجىا  يغ بالجنياتعطيع الساؿ، وبيع الجِ الذيػات، والسيل مع األىػاء، و  باعتّ ا، و الربلة إضاعة

ه يدتصيع أف يغيخ  في الساء مسا يخى مغ السشكخ فبل يحاب قمب السؤمغ وجػفو كسا يحوب السمح
عشجىا  سمساف إفّ  : أي والحي نفدي بيجه ياىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ قاؿ سمساف: وإفّ 

ىحا لكائغ يا  فّ إفقاؿ سمساف: و  ة، وأمشاء خػنةمس  ض   يمييع أمخاء جػرة، ووزراء فدقة، وعخفاء
والسعخوؼ  يكػف السشكخ معخوفاا  عشجىا : أي والحي نفدي بيجه يا سمساف إفّ رسػؿ هللا؟ قاؿ

ىحا  قاؿ سمساف، وإفّ  الرادؽ بويكحّ  ؽ الكاذب،ف األميغ، ويرجّ ئغ، ويخػّ الخاتسغ ؤ ، وامشكخاا 
يا سمساف فعشجىا إمارة الشداء، ومذاورة  : أي والحي نفدي بيجهلكائغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ

، ويجفػ ، مغشساا يئ، والفوالدكاة مغخماا  شخفاا  الكحب اإلماء، وقعػد الربياف عمى السشابخ ويكػف 
ىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟  قاؿ سمساف: وإفّ . الكػكب السحنب يصمعوالجيو، ويبخ صجيقو، و الخجل 

في التجارة، ويكػف  زوجيا : أي والحي نفدي بيجه يا سمساف وعشجىا تذارؾ السخأةؿقا
ويحتقخ الخجل السعدخ، فعشجىا يقارب األسػاؽ إذا قاؿ ىحا:  ،، ويػيع الكخاـ غيطاا السصخ ؾيطاا 

ىحا لكائغ يا رسػؿ  قاؿ سمساف: وإفّ  .هلل  ذاماا فبل تخى إالّ  شيئاا  وقاؿ ىحا: لع أربح ئاا لع أبع شي
سكتػا  فْ إتكمسػا قتمػىع، و  يمييع أقػاـ إفْ نفدي بيجه يا سمساف فعشجىا  : أي والحي؟ قاؿهللا

فبل  استباحػىع ليدتأثخوا بفيئيع وليصؤف حخمتيع، وليدفكغ دماءىع وليسمؤف قمػبيع رعباا 
: ىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ قاؿ سمساف: وإفّ  .مخعػبيغ مخىػبيغ  وجميغ خائفيغتخاىع إالّ 

السغخب يمػف مغ  يءمغ السذخؽ وش يءيؤتى بذ عشجىا فّ إأي والحي نفدي بيجه يا سمساف 
، خوف كبيخاا ، وال يػقّ أمتي مشيع، والػيل ليع مغ هللا، ال يخحسػف صغيخاا  أمتي، فالػيل لزعفاء

قاؿ  .أخبارىع خشاء، جثتيع جثة اآلدمييغ، وقمػبيع قمػب الذياشيغ يءمد وال يتجاوزوف عغ
 يساف وعشجىا يكتف: أي والحي نفدي بيجه يا سمىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ سمساف: وإفّ 

جارية في بيت أىميا والشداء بالشداء، ويغار عمى الغمساف كسا يغار عمى ال الخجاؿ بالخجاؿ
بالشداء والشداء بالخجاؿ، ويخكبغ ذوات الفخوج الدخوج فعمييغ مغ أمتي لعشة  وتذبو الخجاؿ

 فّ إي نفدي بيجه يا سمساف حلا: أي و رسػؿ هللا؟ فقاؿ ىحا لكائغ يا سمساف: وإفّ  قاؿ .هللا
 مى السراحف وتصػؿ السشارات وتكثخوالكشائذ، وتح البيع كسا تدخخؼ السداجج عشجىا تدخخؼ

 :ؿىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ قا قاؿ سمساف: وإفّ  .بقمػب متباغزة وألدغ مختمفة الرفػؼ
ويتخحوف  أي والحي نفدي بيجه وعشجىا تحمى ذكػر أمتي بالحىب، ويمبدػف الحخيخ والجيباج

نفدي بيجه  أي والحي :قاؿىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟  اؿ سمساف: وإفّ ا. قجمػد الشسػر صفاق
قاؿ  .الجنيا خفعتيغ و لغيبة والخشى، ويػضع الجِ الخبا، ويتعاممػف با يطيخيا سمساف وعشجىا 

وعشجىا يكثخ  يا سمساف : أي والحي نفدي بيجهىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ فقاؿ سمساف: وإفّ 
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ىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟  قاؿ سمساف: وإفّ  .الصبلؽ فبل يقاـ هلل حج، ولغ يزخ هللا شيئاا 
 .أشخار أمتي ىا تطيخ القيشات والسعازؼ ويمييعبيجه يا سمساف وعشج: أي والحي نفدي قاؿ

 سمساف وعشجىا : أي والحي نفدي بيجه ياقاؿ سمساف: وإف ىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ
والدسعة فعشجىا يكػف  فقخاؤىع لمخئاء ويحجّ  أوساشيا لمتجارة، ويحجّ  أمتي لمشدىة، أغشياء يحجّ 

 لغيخ هللا، ويكثخ أوالد ونو مداميخ، ويكػف أقػاـ يتفقيػف هللا ويتخح لغيخ القخآف أقػاـ يتعمسػف 
: اؿىحا لكائغ يا رسػؿ هللا؟ ق فّ إو  قاؿ سمساف:. بالقخآف، ويتيافتػف بالجنياف الدنا، ويتغشػ

، واكتُ يِ نتُ اذاؾ إذا  أي والحي نفدي بيجه يا سمساف ط األشخار عمى مِ السآثع، وسُ  بتِد ظ السحاـر
المباس، ويسصخوف في  ويتباىػف في حب، وتطيخ المجاجة، وتفذػ الفاقةويفذػ الكاألخيار، 

عغ السشكخ ي والشي مخ بالسعخوؼاأل ويشكخوف  سصخ، ويدتحدشػف الكػبة والسعازؼ،غيخ أواف ال
طيخ قخاؤىع وعبادىع ؼيسا بيشيع في األمة، ويُ  كػف السؤمغ في ذلظ الدماف أذؿ مغى يحتّ 

 ، ىحه لكائغ  قاؿ سمساف: وإفّ  .االرجاس واألنجاس ف في ممكػت الدساوات:فأولئظ يجعػالتبلـؤ
ى  الفقخ حتّ إالّ غشي ال : أي والحي نفدي بيجه يا سمساف فعشجىا ال يخذىيا رسػؿ هللا؟ فقاؿ

ىحا  قاؿ سمساف: وإفّ  ا.ال يريب أحجا يزع في يجه شيئ الدائل ليدأؿ ؼيسا بيغ الجسعتيغ أفّ 
بزة، فقاؿ: والحي نفدي بيجه يا سمساف عشجىا يتكمع الخوي : أيلكائغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ
ع ع في أمخ العامة مغ لع يكغ يتكمّ يتكمّ : قاؿ؟ أبي وأمي فجاؾ هللا وما الخويبزة يا رسػؿ

ناحيتيع  أنيا خارت في قـػ إالّ  كلّ  يطغّ  األرض خػرة فبل تخػر ىحتّ   قميبلا فمع يمبثػا إالّ 
ليع األرض أفبلذ كبجىا، قاؿ: ذىب وفزة ثع  يمقيشكتػف في مكثيع فتُ  ؼيسكثػف ما شاء هللا ثعّ 

 َذَلس  شفع ذىب وال فزة فيحا معشى قػلو:فيػمئح ال ياألساشيغ فقاؿ: مثل ىحا إلى  أومأ بيجه
 ٓ َ  ءَ َجا ش 

َ
ًۚ أ ا َٓ  .(ٔ)"(ٛٔ)دمحم اُغ

حػارًا  مخكؼ لو(إلى  مبث أْف يتحّػؿي)الحؼ ما نقل الخاكؼ ابغ عباس ي ىحه الحكايةف
 إذ ,(, كالسدمسيغ متسثميغ بدمساف)رسػؿ هللاالخئيدةًا دار بيغ شخريات الحكاية سخديّ 

)الشبي , فالخاكؼ ىشاستباؾية عغ أحجاث الحقة يحكخىا ليع مقجماً ًا اعمييع أحجاث يعخض الخسػؿ
( ؼيأتي الجػاب مغ أقخبيع إليو ؟ُأخبخكع بأشخاط الداعة)أال ( بجأ سخده بالحػار السباشخدمحم

 شخريتاف"سع )الحػار التشاكبي( كؼيو تتشاكب كىحا ما ُأشمق عميو ا رسػؿ هللا( )سمساف( )بمى يا
كىػ أكثخ أنػاع داخل العسل القرري بصخيقة مباشخة...أك أكثخ الحجيث في إشار السذيج 

يقػـ الكاتب مغ خبللو بشقل نز كبلـ الستحاكريغ  القرري.انتذارًا في األدب الحػار تجاكاًل ك 
عخض تو الشحػية كصيغتو الدمشية, كيتأسذ الحػار السباشخ عمى فكخة السذيج الحؼ تُ متقيجًا بحخفيّ 

                                                           

 .ٕٖٗ -ٖٓٗ: ٘ السيداف (ٔ)
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سفخت عغ التغييخ بخه أقػاؿ الذخريات. كُيعج ىحا الشػع مغ الحػار مغ أبخز الشتائج التي أعَ 
, ؼيعمع عغ الحجث س ميسة سخدية مييسشةالقرة حيغ كاف يسار الخاكؼ في  الحؼ شخأ عمى عسل

 .(ٔ)"قبل أف يقع كيقّز عميشا ما يخاه مغ زاكيتو

, كلكػف ما ركاه مغ األىسية بسكاف كلسعخفتو الخاكؼ السييسغ ىشا ىػ رسػؿ هللاف
ي ػره اآلنالّف ؼيو ما يفػؽ تر ؛الستمّقي رّبو( بأّف ما سيخكيو سيثيخ دىذة)كػنو حامبًل رسالة 

يغ كالحياء ستعساؿ شخيقيغ نتباـية با؛ لحا نججه اعتسج الػضيفة اإلكػنو مدمسًا لو زاجخ مغ الجِّ
خسذ عذخة مّخة كالصخيقة الثانية القدع  ساف( كالتي تكّخرت عمى مجار الحكايةسم اأًلكلى الشجاء )يا

سخدية حػارية تشبييية,  عبارة عغ لػحة ؼ كالحؼ نفدي بيجه(, مسا جعل الحكايةمؤّكجًا بإؼ )إ
سؤاؿ ككأّف  ة الخاكؼ التشبييية عمى السخكؼ لو,نصباؽ كضيفجػاب السخكؼ لو يجؿ عمى تفاعمو كاك 

ًا ما يؤّدؼ ىحه لمسخكؼ كمخاد الخاكؼ. ككثيخ لتفاتة مشو رسػؿ هللا؟( ا االسخكؼ لو )كإّف ىحا لكائغ ي
 .(ٕ)السخكؼ لو كالتجليل عمى السعاني الػضيفة الخصباء كالحيغ يعتسجكف الخكايات في تػجيو

 الػضيفة الشقجية -ٚ

 فييا يعخض الخاكؼ السخكؼ لشقجه, كعمى كفق الػارد في التفديخيغ مػضع البحث لع يكغك 
كترحيح  ,جتساعيكالرخاع اال ,الشقج بالسفيػـ الفشي األدبي إّنسا ىػ نقج متعمق بالجانب التأريخي

ؼيو مغ معتقجات ديشية تجعل الشقج  السخكيات كماىحه ؼيو  تنذأالػاقع الثقافي الحؼ ف ,(ٖ)السفاـيع
 التفديخيغ نمحع الخاكؼ في األكثخ كفي ,(ٗ)الذكبلني غيخ كاؼ كحجه لؿياـ نقج حؿيقي لمسخكيات

 ستفياـالحػار القائع عمى اإل أْف يتبادؿ الجكر مع السخكؼ لو عغ شخيقيؤّدؼ الػضيفة الشقجية بعج 
عغ األنبياء  كالجػاب, كالشقج يأتي ترحيحًا لمسعاني كبياف عمل األحكاـ كحلظ ترحيح السخكيات

 حجثشي عمي قاؿ اإلماـ الحدغ بغ"كمغ ذلظ ما جاء في تفديخ نػر الثقميغ كاألمع الدالفة, 
 ختارناا هللا إفّ :رسػؿ هللا قاؿ :قاؿ غ عميأبي عغ ججي عغ الخضا عغ آبائو ع

يع نّ أعمى عمع مشو بيع إاّل لسبلئكة السقخبيغ وما اختارىع دمحم واختار الشبييغ واختار امعاشخ آؿ 
السدتحقيغ إلى  شقصعػف بو عغ عرستو، ويشتيػف بووم يػافقػف ما يخخجػف بو عغ واليتو ال

باإلمامة  رسػؿ هللا عميو ا نّز لسّ  عمياا  فّ إلشا  ي ونقستو، قاال فقمشا لو: فقج رو  لعحابو
ىا، فسدخيع هللا مغ السبلئكة فأبػ  اـكاـ وفكو في الدساوات عمى فتعالى واليت هللاعخض 

                                                           

 .ٔٗالحػار القرري تقشياتو كعبلقاتو الدخدية  (ٔ)
 . ...,ٖٙ: ٕٓ, ٗٙ: ٜٔ, ٜٓٔ: ٗٔ: ٜٕ: ٕٔ, ٔٔٔ: ٖ, ٘ٚ, ٗٚ, ٖٙ: ٕلمسديج ُيشطخ السيداف  (ٕ)
 .ٚٔٔلػجيا ُيشطخ الشقج الخكائي كاإليجيػ  (ٖ)

 .ٛ٘ٔ( يشطخ بشية الدخد في القرز الرػفي السكػنات, كالػضائف, كالتقشيات ٗ)
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ع السبلئكة ىع رسل هللا في ،عميشاوف سفتخ بػف لشا الىؤالء السكحّ  هللا : معاذضفادع فقاؿ
 إفّ قمت: ال، قاؿ: فكحلظ السبلئكة ؟ كػف مشيع الكفخ باهللي  أؼ   الخمقإلى  كدائخ أنبيائو ورسمو

 .(ٔ)"لجميل خصبيع فّ إالسبلئكة لعطيع، و ف أش

مغ خمقو أنبياء, كأكلياء, كمبلئكة  ختيار هللاكىػ عغ ا فخاكؼ الخبخ ىشا رسػؿ هللا
)ركؼ لشا أّف مخكؼ لوإلى  خكؼ لو ركاية يعخضيا عمى الخاكؼ الحؼ يتحّػؿثع ما يمبث أْف يحكخ الس

, (ناقجًا مرححاً ) لكشو راكياً ؿ دكره األكّ إلى  نتياء الخبخ يخجع السخكؼ لوكعشج اعميًا...( 
 .(ٕ): معاذ هللا...( فيشفي خبخ السخكؼ لو) الخاكؼ( ناقجًا لو كمرححًا كمعمبلً فقاؿ)

 َوََكنَ :ئل عغ قػلو تعالىأنو سُ  بإسشاده عغ الرادؽ" يدافسكمسا جاء في تفديخ ال
ُّ َغص   ٓ ل  ٱ لََعَ  ُش ا العخش كاف عمى الساء والخب  قيل: إفّ  اآلية، فقاؿ: ما يقػلػف؟ (ٚىػد )ءِ ٍَ

 ووصفو برفة السخمػقيغ، ولدمو أفّ  خ هللا محسػالا فػقو! فقاؿ: كحبػا، مغ زعع ىحا فقج صيّ 
تكػف سساء أو  هللا حسل ديشو وعمسو الساء قبل أفْ  الحي يحسمو ىػ أقػى مشو. قاؿ: إفّ  ئالذ

ُسئل عغ العخش  الرادؽ ماـفالخاكؼ ىشا اإل, (ٖ)"أرض أو جغ أو إنذ أو شسذ أو قسخ
فبجؿ أْف يكػف راكيًا صار مخكيًا لو ألّنو تبادؿ الجكر مع السخكؼ لو كنقصة التحّػؿ بدؤالو )ما 

 .(ٗ)مرححًا كمعمبًل محمبلً صار الخبخ بيغ يجيو رجع راكيًا ناقجًا  يقػلػف؟( كلّسا

أّيًا كاف ما يدخده فبلبّج أّف الخاكؼ إلى  مغ الػضائف البّج مغ اإلشارةسبق بعج تحجيج ما 
يؤّدييا الدارد  لو مغ ذلظ السدخكد غاية كىحه الغاية تزفي عمى السدخكد الػضيفة التي تكػف  أفّ 

الخاكؼ مغ ناحية ًا عمى خرائرخ قرج, فالسخكؼ يفخض بصبيعتو بغي ـسػاء كاف بقرج أ
 لو. السخكؼ  شبيعة مخاعياً  الدخدؼ كالبشاء التذكيل

                                                           

 .ٖٙٔ: ٔنػر الثقميغ  (ٔ)
 . , ...ٖٗٙ: ٚ, ٕٓٗ, ٜٖٚ, ٖٙٔ: ٕ, ٕٙٓ -ٕ٘ٓ, ٖٚٔ, ٙٛ: ٔ فدويج ُيشطخ نلمسد  (ٕ)
 .ٔٗٔ: ٛالسيداف  (ٖ)
 , ... .ٜٛ: ٕٓ, ٖٛٔ: ٔٔ, ٖٔٔ: ٜ, ٕٔٔ -ٕٓٔ: ٕ نفدولمسديج ُيشطخ  (ٗ)
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 السبحث الثاني

 

 السخوي لو

 السخوي لو

أحج عشاصخ "شيت يمغ أركاف العسمّية الدخدية كعّجه جيخار ج كبيخ األىسيةكىػ ركغ 
كلو شأف كذأنو إذ يتسػقع عمى السدتػػ  ,(ٕ)و إليو الخاكؼ بالدخد, الحؼ يتػجّ (ٔ)"الدخدؼالػضع 
 , كقج يكػف كالخاكؼ إذ قج(ٖ)الحؼ يػجج ؼيو الخاكؼ, فالسخكؼ لو يسّثل جسيػر الخاكؼ نفدو  الحكائي

الحؼ  , فسغ جية السدتػػ (ٗ)أقل أك أكثخ في األحجاث السخكيةيات كيؤدؼ فعبًل يسّثل أحج الذخر
ج يكػف ق سخكؼ أك مزّسشًا ؼيو, كمغ جية عبلقتو بال سخكؼ خارج ال مغقج يكػف مخكيًا لو  ِرُموي

, (٘)الدخدؼ, كقج يكػف فخدًا أك جساعة ًا عمى شػؿ الشز, كيكػف قارّ ؼيو مذاركًا أك غيخ مذارؾٍ 
كؼ كالسخكؼ )الخا ل البشية الدخدية لمخصاب, فأىسيةالعبلقة بيشو كبيغ الخاكؼ تتذك كبتطافخ

سيقّػض البشية الدخدية لمخصاب  امعًا فاختداؿ ؾيسة أٍؼ مشيس ااّل بعبلقتيسإكالسخكؼ لو( ال تكػف 
 .(ٙ)يخمع  عمى السخكؼ  ؾيستو كمعشاه بأمخ اإلرساؿ كالتمّقي, فالسخكؼ لو كيخلّ 

في السخكيات الذفاـية يػازؼ حزػر الخاكؼ في األىسّية فبل  لو حزػر السخكؼ  لقج كاف
اىتساـ الخاكؼ بػجػد السخكؼ إلى  , كالتفت الشّقاد مشح القجـدكنوع العسمية الدخدية مغ يتدتؿ

, حّتى ذىب (ٚ)كفاعمية إليو لو تأثيخٌ  كيف كاف حخيرًا عمى إرضائو كنقل ماك )الدامع( لو
الحاسع في نذػء ستخضاء الستمّقي مباشخة في الدخكد الذفػية ىػ العامل ا"أّف إلى  يعبعز

نتباه ما مغ شأنو جحب اكجسيع حكي كتػجيو سيخكرتو, كتحديغ أدائو,...ات األكلى لميّ الشػ 
                                                           

 .ٕٛٙخصاب الحكاية  (ٔ)
 .ُٔ٘ٔيشطخ معجع مرصمحات نقج الخكاية  (ٕ)
 .ٕٔٔ -ُٕٓٔيشطخ قامػس الدخديات  (ٖ)
 .ٖٗٔ ُيشطخ السرصمح الدخدؼ (ٗ)
 .ُٖٙٛيشطخ معجع الدخديات  (٘)
 .  ٗٔ-ٖٔ: ُٔيشطخ مػسػعة الدخد العخبي  (ٙ)
 .ُٜٚيشطخ السػقف مغ القز في تخاثشا الشقجؼ  (ٚ)
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أك السخكؼ لو "ألّف ؛ (ٔ)"نتباه مدتسعيوالقز إاّل ُيذّتت ايستيغ  فسغ السيع لسغالحاضخيغ,...
التفديخ عغ السعشى, ىػ  ة ما تجتيج ؼيو شخائقالخصاب, كخبلص يشتيي إليوالستمّقي ىػ غاية ما 

في تأسيذ ـيكل الدخد "يع , فالسخكؼ لو يد(ٕ)"الفعل السزارع الحؼ يرل إليو ماضي الشز
السقرج إلى  كيداعج في تحجيج سسات الخاكؼ, كيعسل عمى تشسية حبكة األثخ األدبي, كيؤشخ

 مػضع البحث؛كىحا ما نججه في الشثخ الحكائي في التفديخيغ  ,(ٖ)الحؼ يشصػؼ عميو ذلظ األثخ"
آلف السخكيات فييسا تشرّب عمى تفديخ القخآف الكخيع كبياف أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية كتحميل 

ألّف  كضع كّل شيء بيغ يجّؼ السخكؼ لو؛ مشرّبة فييا ة ككمّ ة الشبػيّ شّ الدُ  كتعميل الستػارث مغ
ىتسامو أّيًا كاف ىحا ّل ا جُ  عيخ السخكؼ لوالخاكؼ أْف يُ  الجعػة قائسة عمى كجػده لحا يتػّجب عمى

 رعيج العمسي كالجيشي كالثقافي.العمى  السخكؼ لو

أخبخني  فقمت لو: يا أبتِ غ سيج العابجي يألت أبقاؿ: س زيج بغ عمي "عغ الحػيدؼ أكرد 
كيف لع يدألو  صبلة بخسديغ ووأمخه ربّ  الدساءإلى  ج بوخِ ا عُ لسّ  سػؿ هللار ا نعغ ججّ 

تظ أمّ  فْ إالتخؽيف ف ظ فاسألوربّ إلى  رجعإ :مػسى بغ عسخاف قاؿ لو ، حتىتوالتخؽيف عغ أمّ 
يأمخه بو،  يءش وال يخاجعو في وال يقتخح عمى ربّ  سػؿ هللار  فّ إ يشبُ  ال تصيق؟ فقاؿ: يا

، مػسى أخيو شفاعة ردّ  لو دجُ تو إليو لع ي  مّ ألُ  ذلظ وصار شؽيعاا  مػسى ا سألوفمسّ 
لع  ع  ا أبة فمِ صمػات، قاؿ: فقمت لو ي ىا خسذردّ  أفْ إلى  فدألو التخؽيف وربّ إلى  فخجع
يحرل  فْ أ دأرا يصمػات؟ فقاؿ: يا بش ولع يدألو التخؽيف بعج خسذ وربّ إلى  يخجع

ٓ  :ٌََلقػؿ هللاة صبل جخ خسديغأالتخؽيف مع  تومّ ألُ  ِ  ءَ َجا َ ٱة
ُّ  َعَِثِ ۡل  ُ  ۥفَيَ  َغش 

  ٌ
َ
ه أ ا َٓ ِ  .(ٗ)"الحاجة والحجيث شػيل أخحنا مشو مػضع (610)األنعام َرال

مخكؼ لو عغ إلى  في أّكؿ خبخه)زيج بغ عمي( يتحّػؿ ّف الخاكؼ نمحع في ىحا الخبخ أ
بإعادة مصالبًا ًا مذخرًا في الدخد...صػتا سخديّ "عبلقتو بالسخكؼ كالخاكؼ ؼيطيخ برفتو  شخيق

فيػ عمى عمٍع بالسخكؼ كفي سؤالو عغ السخكؼ )يا أبِت أخبخني عغ جّجنا رسػؿ  (٘)"إنتاج السخكؼ 
( كالتفاعل مع العابجيغ التػاصل مع الخاكؼ)سيج؛ ( حّقق التػاصل كالتفاعلرسػؿ هللا

مغ الخرائز التي يكتدبيا كأمخ الربلة( كبيحا يكتدب السخكؼ لو  )عخكج الشبي السخكؼ 

                                                           

 .ٕٗسخد اآلخخ األنا كاآلخخ عبخ المغة الدخدية  (ٔ)
 .ٜٕ٘اإلجخاء إلى  السشيج التكػيشي مغ الخؤية (ٕ)
 .ٗٙمخايا نخسيذ  (ٖ)
 .ٕٔٗ: ٕنػر الثقميغ  (ٗ)
 .ٕٓٙالدخد في التخاث العخبي  (٘)
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فالسخكؼ  (.....حتى قاؿ لو مػسىتو في تحجيج السخكؼ )كيف لع يدألو التخؽيف.مع سمصالخاكؼ 
ال  مغ قبل السخكؼ لو كجػاب الخاكؼ يشتج مخكيات ُأخخػ )يا ُبشي إّف رسػؿ هللا ىشا مقتخح 

يا عميو الخاكؼ مؿية التي يربّ صفات السخكؼ لو الخُ  شسط يطيخ( كىحا اليقتخح عمى رّبو
بلع مع التأني في الصخح, كصفات أخبلؾية تتعمق بسعخفة الّجيغ كإشّ  ألّنو عمى عمعٍ كصفات عقمية 

 )سألت أبي سيج العابجيغ فقمت لو: يا ابتِ بالقػؿ كالفعل, فأّكؿ الخبخ قاؿ:كالتبحخ في عمػمو 
شبيعة ىحا الحػار تكذف تصابق رؤية  ..(.)يا بشي ُيجيب الخاكؼ  أخبخني عغ جّجنا رسػؿ هللا...(

ا في السخكؼ سأثخىاستحداف الخاكؼ كالسخكؼ لو لمسخكؼ كُتطيخ خكؼ لو مع الخاكؼ, كتجّؿ عمى الس
كبيحا كمجرؾ لمحكسة مشو,  تبّشي السخكؼ لو رأؼ الخاكؼ ألّنو كاٍع بؿيسة السخكؼ العمسية عغ شخيق

األكثخ ة إنتاج السخكؼ كإخخاجو في الرػرة الدخدية لسخكؼ لو الجكر مع الخاكؼ في إعاديتقاسع ا
 تأثيخًا كفاعمية.

قاؿ:  عغ أبي عبيجة جسيل بغ صالح بغ محبػب عغ"ا جاء في نػر الثقميغ عغ
ٓ :ذكخه عغ قػؿ هللا عدّ  أبا جعفخ سألت ومُ ٱ ُغيِتَجِ  ًٓ ال د   ِفٓ   لصُّ

َ
 ٱ َّن أ

َ ( ٖ، ٕ، ٔالخـو)ِض ۡرّل 
 دمحم  هللا والخاسخػف في العمع مغ آؿالّ إال يعمسو  ليحا تأويبل   إفّ فقاؿ: يا أبا عبيجة  ؿ:قا
وبعث بو مع  ممظ الخـو كتاباا إلى  سبلـ كتبالسجيشة وأضيخ اإلإلى  ىاجخ السّ  رسػؿ هللا فّ إ

سبلـ، وبعثو إليو مع اإلإلى  يجعػه ممظ فارس كتاباا إلى  سبلـ، وكتباإلإلى  رسػلو يجعػه
 و استخفّ ا ممظ فارس فإنّ مّ أوأكـخ رسػلو، و  رسػؿ هللا ع كتابفعطّ  الخـوا ممظ مّ أرسػلو، ف

ممظ الخـو وكاف  يقاتل بخسػلو، وكاف ممظ فارس يػمئح واستخف قوومدّ  ػؿ هللارس بكتاب
الخـو فارس، وكانػا لشاحيتو أرجى مشيع لسمظ فارس،  يغمب ممظ فْ إالسدمسػف ييػوف 

 قخآناا  بحلظ كتاباا  ػا بو، فأندؿ هللاػف واغتسّ السدمس كخه ذلظممظ فارس ممظ الخـو  غمب افمسّ 
 ٓ ومُ ٱ ُغيِتَجِ  ًٓ ال د   ِفٓ   لصُّ

َ
 ٱ َّن أ

َ  وىي األرض أدنى غمبتيا فارس فيي عش( يٖ-ٔ)الخـوِض ۡرّل 
ًُْ حػليا وما الذامات َۢ فارس ييعش َو ِ ً   سِ َبػ   ٌّ بيع يغم ييعش (8)الزوميِتُٔنَ َظًَغ   َغيَتِِٓ

ِ  ِظنَِي   عِ ةِظ   ِف السدمسػف   ٱ ّلِلَ
َ َۢ  ُو َرت   ٌَِ صُ م  ّل  ٔ   ُسًۚ َبػ   َوٌِ هِش  َويَ ؤ  ل  ٱ َصحُ َحف   ٌَ ِ  ٤ٌُِِٔنَ ٍُ  يَُِصُ  ّلَلًِۚ ٱ ةَِِص 

َ ٌَ  ٓ ه يََشا ، ا غدا السدمسػف فارس وافتتحػىا فخح السدمسػف بشرخ هللافمسّ  (٘، ٗ)الخـو ُء
وقج مزى لمسؤمشيغ سشػف كثيخة مع  (ٗ)الخـوِظنَِي   عِ ةِظ   ِف يقػؿ: قمت: أليذ هللا :قاؿ

مارة عسخ؟ فقاؿ: ألع أقل لظ إفي  السؤمشػف فارساا  غمب سانّ إبكخ و  يمارة أبي إوف رسػؿ هللا
ِ  ا تدسع لقػؿ هللاومشدػخ أم يا أبا عبيجة ناسخ والقخآف وتفديخاا  ليحا تأويبلا  فّ أ  ٱ ّلِلَ

َ  صُ م  ّل 
َۢ  ُو َرت   ٌَِ خ في ـ ما أخّ ـ ويقجّ خ ما قجّ ة في القػؿ أف يؤخّ ئإليو السذي ييعش( ٗ)الخـوُسًۚ َبػ   َوٌِ
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ٔ   :و عمى السؤمشيغ، وذلظ قػلوالشرخ ؼي يـػ يحتع القزاء بشدوؿإلى  القػؿ هِش  َويَ  َصحُ َحف   ٌَ
ؤ  ل  ٱ "أي يـػ يحتع القزاء بالشرخ (٘، ٗ)الخـوةَِِصِ اّلّل  ٌُِِٔنٍُ

(ٔ)
. 

شكبًل حػاريًا, فدؤاؿ  الخبخ يطيخ السخكؼ لو متدائبًل كىحا الشسط يسشح السخكؼ في ىحا 
في تفديخ اآلية القخآنية, )أبػ عبيجة( يجّؿ عمى حزػره اإليجابي ألّنو شمب السعخفة السخكؼ لو

( يطيخ السخكؼ لو متدائبًل مّخة ُأخخػ)قمت: )اإلماـ الباقخية السخكؼ أؼ جػاب الخاكؼ كبعج تمؿّ 
ِع ِظنِيَ يقػؿ: هللا أليذ , كلجػاب الخاكؼ أثخ حزػره الفّعاؿ في السخكؼ  طيخحا يُ كى(ِف ةِظ 

 سا حجا بوم هجاء بو اإلماـ الباقخ لفت نطخ  الحؼّقع لجػ السخكؼ لو, فالسخكؼ في كدخ ُأفق التػ 
 طيخالتعميل يب يدتيّموبخبٍخ اإلماـ جػاب الدؤاؿ, ؼيأتيو ة مّ الخاكؼ مع عِ إلى  تػجيو سؤالوإلى 

ًا عطيسًا جعل مغ السخكؼ خصابًا سخديّ مسا  ,خدفّغ الد مغككحلظ تسّكشو  بلغ,قجرة الخاكؼ عمى اإلب
 في نفذ السخكؼ لو.

 

بغ العباس عغ الحدغ بغ عبج الخحسغ عغ عمي " الحػيدؼ التي نقميا  كمغ األخبار
سا حجثت، فقمت: إنّ ؼيسا مزى في أوؿ الخمق و قاؿ: إف األحبلـ لع تكغ  عغ أبي الحدغ

عبادة هللا إلى  أىل زمانو فجعاىعإلى  ذكخه بعث رسػال هللا عدّ  إفّ ة في ذلظ؟ فقاؿ: وما العمّ 
 إفنا عذيخة، فقاؿ: هللا ما أنت بأكثخنا ماال وال بأعدِّ  وشاعتو فقالػا: إف فعمشا ذلظ فسا لشا؟ فػ

فقالػا: وما الجشة والشار؟ فػصف  عريتع أدخمكع هللا الشار،إف أشعتسػني أدخمكع هللا الجشة و 
ع، فقالػا: لقج رأيشا أمػاتشا صاروا عطاما ت  ذلظ؟ فقاؿ: إذا مِ إلى  ليع ذلظ، فقالػا: متى نريخ

تػه فأخبخوه بسا رأوا أفييع األحبلـ، ف وبو استخفاؼ، فأحجث هللا ورفاتا، فازدادوا لو تكحيبا
، ىكحا تكػف أرواحكع إذا عميكع بيحا ذكخه أراد أف يحتجّ  هللا عدّ  إفّ وما أنكخوا مغ ذلظ، فقاؿ: 

 .(ٕ)"بعث األبجافعقاب حتى تُ إلى  رواحبميت أبجانكع تريخ األ  إفمتع، و 

إف السخكؼ لو)الحدغ بغ عبج الخحسغ( ضيخ راكيا َسَخَد الحػار الحؼ دار بيشو كبيغ 
األحبلـ لع تكغ ؼيسا )إف  السحخؾ الخئيذ في ىحه المػحة الدخدية( )اإلماـ اليادؼ

بالصمب الجاخمي؛ أؼ "تداءؿ ؼيو عغ عّمة كجػد األحبلـ, كىػ ما اصُصِمح عميو , إذ مزى...(
, فطيخ (ٖ)"شمب حكاية مغ ساردإلى  الصمب الحؼ يتحقق داخل البشية الشرية, فيبادر مدخكد لو

                                                           

 .ٕٖٛ: ٘نػر الثقميغ  (ٔ)
 .ٖٖٙ: ٖ فدو( نٕ)
 .ٜٖٔ( الشز بيغ اإلنتاج كالتمقي ٖ)
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الحكاية فمع يقاشع في صػرة السخكؼ لو الستدائل الستذػؽ لمسعخفة, كالسشرت الستمّيف لدساع 
راٍك كسيط إلى  الخاكؼ بتداؤٍؿ أثشاء الدخد إنسا أصغى اليو ليحفع ما يخكؼ عميو اإلماـ ثع يتحػؿ

 بيغ الخاكؼ كالسخكؼ لو كىحه الػساشة مغ أدكار السخكؼ لو السيسة في الستػالية الدخدية.

الحدغ  أبيو عغعغ  عمي بغ إبخاـيع" عغ الحػيدؼ كمغ الحكايات الصخيفة التي نقميا 
ساعة مغ أصحابو مشيع ج أبي عبج هللا قاؿ: كاف عشج يػنذ بغ يعقػب عغ بغ إبخاـيع

ىذاـ  فييع وجساعة روالصيا عغ سالب وىذاـ الشعساف بغ ودمحم غأعي بغ ودمحم يغحسخاف بغ أع
يا ىذاـ أال تخبخني كيف صشعت بعسخو بغ عبيج : أبػ عبج هللا ىػ شاب، فقاؿو  بغ الحكع

ستحييظ وال يعسل لداني بيغ يجيظ، أظ و جمّ أ إّنيفقاؿ ىذاـ: يا بغ رسػؿ هللا  وكيف سألتو
فافعمػا، قاؿ ىذاـ: بمغشي ما كاف ؼيو عسخو بغ عبيج  يءذا أمختكع بذ: إأبػ عبج هللا فقاؿ

 تيتأيـػ الجسعة ف البرخة إليو ودخمت وخخجت يّ فعطع ذلظ عم البرخة مدجج وجمػسو في
بيا مغ  وعميو شسمة سػداء متدراا  فإذا أنا بحمقة كبيخة فييا عسخو بغ عبيج، البرخة جمدج

فأفخجػا لي ثع قعجت في آخخ  لػنو، فاستفخجت الشاسأبيا والشاس يد صػؼ وشسمة مختجياا 
مدألة؟ فقاؿ لي: نعع،  رجل غخيب تأذف لي في إّني القـػ عمى ركبتي، ثع قمت: أييا العالع

تدأؿ عشو؟ فقاؿ:  تخاه كيف يءىحا مغ الدؤاؿ وش يءٍ ش أيّ  يّ ا بشفقمت: ألظ عيغ؟ فقاؿ: ي
قاؿ لي: سل،  أجبشي فييا :سل وإف كانت مدألتظ حسقاء قمت يلتي، فقاؿ: يا بشأىكحا مد

قمت: ألظ  أرى بيا األلػاف واالشخاص، :قمت: ألظ عيغ؟ قاؿ: نعع، قمت: فسا ترشع بيا؟ قاؿ
قمت: فسا  بو الخائحة، قمت: ألظ فع؟ قاؿ: نعع، قاؿ: أشعّ  أنف؟ قاؿ: نعع، قمت: فسا ترشع بو؟

أسسع  ذف؟ قاؿ: نعع. قمت: فسا ترشع بيا؟ قاؿ:إترشع بو؟ قاؿ: أذوؽ بو الصعع. قمت: فمظ 
ىحه  ما ورد عمى د بو كلّ بيا الرػت، قمت: ألظ قمب؟ قاؿ: نعع، قمت: فسا ترشع بو؟ قاؿ: أميّ 

 عغ القمب؟ فقاؿ: ال قمت: غشى الجػارح والحػاس الجػارح والحػاس، قمت: أوليذ في ىحه
شستو أو رأتو  يءت في شالجػارح إذا شكّ  فّ إ يوكيف ذلظ وىي صحيحة سميسة؟ فقاؿ: يا بش

سا القمب ؼيدتبيغ اليقيغ ويبصل الذظ، قاؿ ىذاـ: فقمت لو: فإنّ إلى  توأو ذاقتو أو سسعتو ردّ 
 لع تدتيقغ الجػارح؟ قاؿ: الّ إالجػارح؟ قاؿ: نعع، قمت: البج مغ القمب و  هللا القمب لذظّ  أقاـ
فقمت: يا أبا مخواف فاف هللا تبارؾ وتعالى لع يتخؾ جػارحظ حتى جعل ليا إماما يرحح  .نعع

يع ال يع واختبلفيع في حيختيع وشكّ غ بو ما شككت ؼيو ويتخؾ ىحا الخمق كمّ ليا الرحيح ويتيقّ 
ظ؟ إليو حيختظ وشكّ  لظ إماما لجػارحظ تخدّ يع وحيختيع ويؿيع وف إليو شكّ دّ يؿيع ليع إماما يخ 

 ىذاـ بغ الحكع؟ فقمت: ال، فقاؿ: مغ وقاؿ لي: أنت يّ إل ل شيئا. ثع التفت  فدكت ولع يقُ  قاؿ:
 ىػ، ثعّ  الكػفة، قاؿ: فأنت إذاا  غ أيغ أنت؟ قاؿ: قمت: مغ أىلفسِ : جمدائو؟ قمت: ال، قاؿ

أبػ  وأقعجني في مجمدو وما زاؿ عغ مجمدو وما نصق حتى قست، قاؿ: فزحظإليو  شيضسّ 
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و، فقاؿ: ىحا وهللا فتُ لِ أأخحتو مشظ و  يءسظ ىحا؟ قمت: شوقاؿ: يا ىذاـ مغ عم   هللا عبج
 .(ٔ)"صحف إبخاـيع ومػسى مكتػب في

 

, ع )الرادؽسْ السخكؼ لو جَ ّز الدخدؼ أّف أّكؿ ما يسكغ مبلحطتو في ىحا الش
لو  كجساعة مغ أصحابو( كجساعة أخخػ مغ بيشيع الخاكؼ ىذاـ بغ الحكع, فيػجج أكثخ مغ مخكؼ 

شخرّية أدت األىع كالحؼ ضيخ بػصفو , ثّع يبخز مغ بيشيع السخكؼ لو نفدو الخاكؼ يخاشبيع 
في صػرة الحؼ ضيخ , ك , كىػ اإلماـ جعفخ الرادؽ(ٕ) تفاكتت أىسّيتو في السخكؼ فعبلً 

إذ يطيخ ىشا  بغ الحكع( في السعخفة بأحجاث الحكاية)اميع فيػ مػاٍز أك يفػؽ الخاكؼ العالسخكؼ لو 
بإمكانو ز الحؼ يداعج الخاكؼ في نقل ما أراد كُيدّيل الفيع عمى السخكؼ ليع ك ذخِّ في صػرة السُ 

يتسّيد  الخاكؼ صػتو إذإلى  مى الدخد كيزعع عمى السدخكد فيييسغراٍك كيديصخ إلى  التحّػؿ
كيف الخاكؼ)يا ىذاـ...إلى  تػجيو الدؤاؿ كًا الخصاب الدخدؼ عغ شخيق, فيبجأ محخِّ (ٖ)بالحخّية

صشعت بعسخك بغ عبيج ككيف سألتو؟( كالسخكؼ لو ىشا ضيخ في صػرة الستدائل إذ شخح سؤااًل 
حا عمى ىيجّؿ , (ٗ)مخكؼ لو متدائل مدكػف بالسعخفة عمى الخاكؼ الحؼ يجمذ أمامو فيػ مباشخاً 

بغ رسػؿ  بغ رسػؿ هللا )فقاؿ ىذاـ: ياِره فيػ او لَقجْ ستحياء كإجبللِ حػار الخاكؼ معو إذ أجابو باال
 اكي يزعي و أمخ كعميو الؿياـ بدخد الحكايةّمظ كأستحييظ( فيػعد لو السخكؼ لو بأنّ ي ُأجِ نّ هللا إ

دفعو لمؿياـ عميل لسا بالت ايتويمبث الخاكؼ أف يفتتح سخد حكبيغ يجؼ جساعة السخكؼ ليع, ثّع ما 
رًا امذارك بسا قاـ بو كػنو راكيا )بمغشي ما كاف ؼيو عسخك...( ثّع يرف السكاف كزماف دخػلو مرػِّ

قاؿ: )فإذا أنا بحمقة كبيخة فييا عسخك بغ  )عسخك بغ عبيج(,إذمجمذ شخرية حكايتو الفاعمة
سخ في سخد أحجاث حكايتو الػاقعية ...( ثّع يدتدرًا بيا مغ صػؼػداء متّ عبيج كعميو شسمة س

 شخرية رئيدة, كفي نياية السخكؼ يطيخ اإلماـ الرادؽة التي يطيخ فييا بػصفو الحجاجيّ 
ضاحكًا متدائبًل كالرفتيغ مغ السخكؼ لو فييسا داللة التفاعل مع السخكؼ كتقّبل شخيقة الخاكؼ في 

مشحًا إيجيػلػجيًا فالزحظ كالتداؤؿ كجػاب الخاكؼ  ا يمبث أْف يشحى السخكؼ لو بالسخكؼ الدخد ثّع م
يا مّيجت ألف يطيخ السخكؼ لو في صػرة الشاشق الخسسي بالجانب األخبلقي في األثخ كمّ 

                                                           

 .ٗٛ -ٖٛ: ٗنػر الثقميغ  (ٔ)
 .ٕٔٔ -ُٕٓٔيشطخ قامػس الدخديات  (ٕ)
 .ُٜٖٕيشطخ السخكؼ لو في الخكاية العخبية  (ٖ)
 .ٕٕٓنفدو  (ٗ)
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فتو, كقاؿ: يا ىذاـ مغ عّمسظ ىحا؟ قمت: شيٌء أخحتو مشظ كألِ  )فزحظ أبػ عبجهللا,(ٔ)السخكؼ 
يع كمػسى( راٍك إلى  بتحّػؿ السخكؼ لوتع الحكاية , ؼيختفقاؿ: ىحا وهللا مكتػب في صحف إبخـا

كما ُعِيج  فحػػ الحكاية يًا معخؼيًا ليبّمغيعالسخكؼ ليع خبخًا تعميس(جساعة الحاضخيغ)مقي عمى يُ 
 مغ كالية ُأمػر السدمسيغ. آلؿ البيت

متمؿيًا محايجًا, أك  أّف الشرػص الدخدية في التفديخ يطيخ فييا السخكؼ لو متدائبًل, أك
دخدؼ لو مكانتو التي ال يسكغ إنكارىا أك التغاضي عشيا في إكداب الشز ال كلٌّ  محاججًا,

 .(ٕ)الحيػية كالفاعمية كالتجّجد

يتبادؿ فييا السخكؼ لو الجكر مع الخاكؼ  كججيخ بالحكخ أف بعس السخكيات في التفديخ
 ،(ٖ)مسا "يجعل الدخد أشبو بالجائخة التي تتسخكد حػؿ ذاتيا"

عغ عمي بغ حجيج  دمحم بغ عبج الجبار عغ"ي تفديخ نػر الثقميغ ف مثمتو كمغ أ
عغ إبميذ أكاف مغ السبلئكة أـ كاف يمي شيئا  اؿ سألت أبا عبج هللاق جسيل بغ دراج عغ

مغ أمخ الدساء؟ فقاؿ: لع يكغ مغ السبلئكة ولع يكغ يمي شيئا مغ أمخ الدساء وال كخامة، 
 ِإَوذ  يقػؿ: ال يكػف مغ السبلئكة وهللاار فأخبختو بسا سسعت فأنكخه وقاؿ: كيف فأتيت الصيّ 

َلَٰٓ لِي   َِاكُي   ْ ظ  ٱ هَِهثِ ٍَ ْ فََعَجُسوٓ  َدمَ ٓأِل ُجُسوا نا عشجه أار وسألو و ودخل عميو الصيّ ( ٖٗ)البقخةيِيَط إِة   إَِلٓ  ا
ٔا واؾ أرأيت قػلفج فقاؿ لو: جعمت ُِ ََ ٌآ ا اَّلي َٓ مغ مخاشبة السؤمشيغ  في غيخ مكاف ياأحُّ

ؿ وكل مغ أقخ بالجعػة والزبّل  السشافقػف  قاؿ: نعع يجخل في ىحا السشافقػف؟ا أيجخل في ىح
 .(ٗ)"الطاىخة

الحؼ  جسيل بغ دراجإلى  نتياءً كا كمخكؼ لو, الخبخ نمحع تبادؿ األدكار بيغ راكٍ  ففي ىحا
اركًا يعخض مخكيو متدائبًل يدخد خبخه التعميسي القائع عمى آلية الحػار الدخدؼ, فيبجأ راكيًا مذ

ب عغ بالجػا الرادؽجعفخ  مخكؼ لو حيغ بجأ اإلماـإلى  ...( ثّع ما يمبث أْف يتحػؿ)سألت
جسيل بغ أمخ الدساء, ثّع يحىب السخكؼ لو) ّف إبميذ لع يكغ ممكًا كلع يِل شيئًا مغسؤالو بإخباره أ

خبخ إبميذ الحؼ سسعو مغ اإلماـ جعفخ  مغ راِك يدخد ما كافإلى  ار فيتبّجؿ دكرهالصيّ إلى  دراج(

                                                           

 .ٜٖٕ يشطخ السخكؼ لو في الخكاية العخبية (ٔ)
, ٖٓٗ-ٖٖٚ, ٕٙٗ-ٕ٘ٗ, ٕٕٗ: ٖ, ٖٔٗ -ٖٓٗ, ٕٙ٘: ٕ, ٗٚ, ٔٚ: ٔلمسديج ُيشطخ نػر الثقميغ  (ٕ)

ٜٗٛ ,ٗ :ٖٔٛ ,٘ :ٜٔٓ ,ٖٕٗ ,ٖ٘ٙ- ٖ٘ٚ... , . 
 .ٕٓٙ( الدخد في التخاث العخبي ٖ)

 .ٙٚ: ٔنػر الثقميغ  (ٗ)
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ثّع ما يمبث  تمّقاه مشو مغ خبخ إبميذ,, الحؼ يشكخ عميو ما (الصيارالسخكؼ لو)إلى  ,الرادؽ
ار يتحّػؿ الصيّ ـ بتػثيق ما أكرده مغ خبخ إبميذ فمتدائبًل فيبجأ اإلما أْف يجخل عمى اإلماـ

 راكيًا عميسًا مػّثقًا لمسعاني بالشز القخآني. مخكؼ لو كالرادؽإلى  كالخاكؼ )جسيل بغ دراج(

 

الحديغ بغ غ عغ آبائو عروي عغ مػسى بغ جعفخ عغ أبيو "ما الحػيدؼ نقل ك 
يحيى بغ  فيحا غألميخ السؤمشي أحبارىع قاؿو  الذاـ مغ ييػد ييػدياا  قاؿ: إفّ  عمي
غيخ ذنب وكاف  مغ يو كاف يبكوالحمع والفيع، وأنّ  اا أوتي الحكع صبيّ  ونّ أقاؿ: يُ  زكخيا

يحيى بغ  فّ إأفزل مغ ىحا،  يأعص ودمحم لقج كاف كحلظ عمي الرػـ؟ قاؿ لو يػاصل
بيغ عبجة  أوتي الحكع والفيع صبياا  ودمحم جاىمية، أوثاف ؼيو وال كاف في عرخ ال زكخيا

مشو كحب  خ  يخغب ليع في صشع قط ولع يشذط ألعيادىع، ولع يُ  األوثاف وحدب الذيصاف، فمع
 ل واألكثخ ؼيقاؿ لو فياألسبػع واألق الرـػ ، وكاف يػاصلحميساا  صجوقاا  ، وكاف أميشاا قط

ى حتّ  ي، وكاف يبكؼيصعسشي ويدقيغِ  يعشج ربّ  أضل ينّ إلدت كأحجكع،  ينّ إذلظ ؼيقػؿ:
، ه خذية مغ هللامربّل  يبتلّ   .(ٔ)"الحاجةع والحجيث شػيل أخحنا مشو مػض مغ غيخ جـخ

 

خبخنا ىحا  ة حػارية قائسة عمى ثشائية اإلرساؿ كالتمّقي ففيإّف شبيعة السدخكدات الحجاجيّ 
آلّية تبادؿ األدكار بيغ الخاكؼ عمى كفق  عغ آبائو الحؼ يخكيو اإلماـ الحديغ بغ عمي

 اإلماـ عميبيغ شخريتي  لخبخ الحجاجي القائعسخد أحجاث اإلى  كالسخكؼ لو كصػالً 
عمى كفق -مخكيًا لو, ثّع يتحّػؿ اإلماـ كالييػدؼ مغ الذاـ, فيبجأ الييػدؼ راكيًا كاإلماـ عمي

كالحؼ يسحي  مخكؼ لو فيتع تبادؿ األدكار داخل السخكؼ  راٍك كالييػدؼإلى  -دؼالدخ آلّية الحػار 
كىحا كارد ار دائخ بيغ الذخريات ألّف الحػ  ؛() اإلماـ الحديغ بغ عميمؤّقتًا حزػر الدارد

ًا أْف يكػف مذاركدكف مغ مدتسعًا أيزًا ليحا الحػار ك , كلكػنو شاىجًا (ٕ)في السخكيات الحػارية
كّل ىحا جعل مشو مخكيًا لو مغ قبل راكياف كىسا شخريتا ك حجاثو, فاعبًل فبل دخل لو في سيخكرة أ

                                                           

 .ٖٚ٘ -ٖٙ٘: ٗنػر الثقميغ  (ٔ)
 .ٙٓٔ -ُ٘ٓٔيشطخ الشز الخكائي تقشيات كمشاىج  (ٕ)
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كنطيخ ىحه السخكيات التي تتبادؿ فييا األدكار بيغ الخاكؼ كالييػدؼ,  الخبخ اإلماـ عمي
 .(ٔ)كالسخكؼ لو في التفديخ كثيخة

السأمػف  قاؿ: حزخت مجمذ بغ دمحم بغ الجيع يعمإلى "مدشجا : السيداف جاء فيك 
 معرػمػف؟ األنبياء فّ أهللا أليذ مغ قػلظ:  فقاؿ لو السأمػف: يا ابغ رسػؿ ضاالخ  وعشجه

َكَضهُ :بمى. قاؿ: فأخبخني عغ قػؿ هللا قاؿ: َٔ ً   َذَلَض   ُمََٔس   ۥفَ َ   َشاَه   كَاَل  ِّ  َغيَ ٍَوِ  ٌِ  َخ
ً  ٱ  خل مجيشة مغ مجائغ فخعػف عمى حيغد مػسى فّ إ الخضا قاؿ (٘ٔالقرز(َِ  َط  لَش

تتبلف ىحا مغ شيعتو وىحا مغ غفمة مغ أىميا وذلظ بيغ السغخب والعذاء فػجج فييا رجميغ يق
 يه فػكده فسات، قاؿ: ىحا مغ عسل الذيصاف يعشخُ فقزى عمى العجو بحكع هللا تعالى ذكْ  عجوه

 َغُسّو  الذيصاف  ييعش ُّّ أ قتمو مغ ىمػس فعموالحي وقع بيغ الخجميغ ال ما  قتتاؿاال
ِظّو   تِي   ٌُّ ٌُّمعشى قػؿ مػسى: السأمػف: فسا قاؿ( 69)القصص  ِإِّّنِ  رَّب   ٍ  فِص  غ  ٱفَ  ِس َجف   ُج َظيَ
وضعت نفدي غيخ مػضعيا بجخػؿ ىحه السجيشة فاغفخ لي أي  اؿ: يقػؿ:( قٙٔ)القرزَِل 

 و ىػ الغفػر الخحيع. قاؿ مػسى: ربّ نّ إؼيقتمػني فغفخ لو  استخني مغ أعجائظ لئبل يطفخوا بي
لمسجخميغ بل أجاىجىع بيحه  بػكدة فمغ أكػف ضييخاا  ى قتمت رجبلا ة حتّ مغ القػّ  يّ نعست عمبسا أ

مذ يتخقب فإذا الحي استشرخه باأل السجيشة خائفاا  في ىمػس فأصبح .ى تخضىالقػة حتّ 
باألمذ وتقاتل ىحا اليـػ  لغػي مبيغ قاتمت رجبلا ظ نّ إيدترخخو عمى آخخ قاؿ لو مػسى 

ليسا وىػ مغ شيعتو قاؿ: يا  ا أراد أف يبصر بالحي ىػ عجوّ ظ وأراد أف يبصر بو فمسّ بشّ ألؤدّ 
في األرض وما  اراا جبّ   أف تكػف  إالّ تخيج  فْ إباألمذ؟  تقتمشي كسا قتمت نفداا  مػسى أتخيج أفْ 

 .(ٕ)"تخيج أف تكػف مغ السرمحيغ. قاؿ السأمػف: جداؾ هللا عغ أنبيائو خيخا يا أبا الحدغ

 

مػف( مغ بيشيع الخاكؼ لػاقعي نمحع أّف السخكؼ لو جساعة)مجمذ السأفي ىحا الخبخ ا
إذ بادر  ناقل الخبخ كىػ عمي بغ دمحم بغ الجيع, كالسأمػف كىػ السخكؼ  لو الفاعل في ىحا الخبخ 

جاء بو بشاًء عمى ما  سمػب السدتفيع السدتغخب, فدؤالو لمخضالخاكؼ بأاإلى  بتػجيو الدؤاؿ
سسعو مشو مدبقًا في عرسة األنبياء كالحؼ يجج في بعس القخآف ما ضاىخ معشاه يخالفو, كىشا 

                                                           

, ٖٓٓ -ٜٜٕ: ٗ, ٗٗٗ: ٖ, ٖٙٔ, ٕٕ٘ -ٕٕٗ: ٕ, ٙٓٔ, ٙٚ,  ٓٚ -ٜٙ: ُٔيشطخ نػر الثقميغ  (ٔ)
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فيبجأ  ,(ٔ)ًا ما يكػف متدائبًل حائخاً ػرة السخكؼ لو السدتغخب الحؼ كثيخ ضيخ السأمػف في ص
)ىحا مغ  ف في بعس مػاضعو شارحًا كمحمبّلً بدخد أحجاث خبخه كالحؼ يق( الخاكؼ)الخضا

يعشي ّإُّ مغ قتمو الحؼ كقع بيغ الخجميغ ال ما فعمو مػسى عسل الذيصاف يعشي االقتتاؿ
 متدائبًل مدتغخباً السأمػف( عمى السشػاؿ نفدو , ثع يدتسخ السخكؼ لو)(ٌتيمظّو  غسوّ الذيصاف

ٍ   إِّّنِ  رَّبِ  مػسى:ي ) فسا معشى قػؿ ي قخآنبدياؽ نّر اًل مدتجّ   فِص  غ  ٱفَ  ِس َجف   ُج َظيَ
ج بستصمبات السخكؼ لو فيبجأ الخاكؼ بالتحميل كبياف السعاني مدتعيشًا بدخد مقيّ  (؟(ٙٔ)القرزَِل 

قػانيغ  ستجالؿ السصمق, كمشطػمةاالقانػف لػاقع بحدب عمى كفق افالغاية التػضيح كاإلقشاع 
القخآف(, كفي رّد , كىػ)(ٕ)لخزػع ىحه القػانيغ لؤلصل لببلغة كفي عخض الخاكؼ ىحا بيافٌ ا

الحدغ( با ؼ لو عمى ما سخده الخاكؼ دليل االقتشاع كالترجيق)جداؾ هللا عغ أنبياءه خيخًا يا أالسخك 
مخكّيو كفي الحػار  شيء يخّز  صػرة الخاكؼ كػنو عميسًا بكلّ  كعبارة السخكؼ لو ىحه تطيخ

الحػار أْف يبمػر صػرة  ألّف السخكؼ لو حاكؿ في ىحا ؛ياكمّ  جػانب العمػـ ثخاءه العمسي مغ يطيخ
عبارة السخكؼ لو ستفياماتو السػجية إليو, كفي تعميقاتو كشخحو كا عغ شخيق (الخضاالخاكؼ)

 ليا بيغ يَجؼ جسع السخكؼ ليع. جبلءٌ لرػرة الخاكؼ ك األخيخة تسييٌد 

 

 عمي الباقخروي: أّف عسخو بغ عبيج وف ج  عمى دمحم بغ "كنقل الصباشبائي مسا 
وَ  :ما معشى قػلو تعالى فجاؾ متحانو بالدؤاؿ عشو فقاؿ لو: جعمتال

َ
ً   أ َ ََ ٱ يَصَ  ل ْ َزَفُصوٓ  ََّلِي نَ  ا

َ
 أ

 ٱوَ  تِ َن  لَعَم  ٱ
َ ه َن  َذَفخَل   ال  َرح   ََكَجخَا َض ۡرّل  ا ٍَ ُٓ(مآٖاألنبياء ) جعفخ ىحا الختق والفتق؟ فقاؿ أبػ :

بالقصخ  خخج الشبات ففتق هللا الدساءال تُ  شدؿ القصخ وكانت األرض رتقاا ال تُ  كانت الدساء رتقاا 
 .(ٖ)"وفتق األرض بالشبات فانقصع عسخو بغ عبيج ولع يجج اعتخاضا ومزى

كىػ أحج  شخرية رئيدة ؼيولو في ىحا الخبخ)عسخك بغ عبيج( بػصفو  َيطيخ السخكؼ 
, فالذخرية الخئيدة اأُلكلى في ىحا الخبخ ىػ األماـ أفخاد الػفج السخسل المتحاف الباقخ

 بخ عمى مبجأ الحػار, ككػف السخكؼ كالسخكؼ لو ىػ الذخرية الخئيدة الثانية, كقاـ الخ الباقخ
ا الخاكؼ لو مذاركًا فمو مغ ىحا الدؤاؿ غاية كىي السحاججة ففي الخبخ الحجاجي ىحا يكذف لش

أّف عسخك جاء المتحاف اإلماـ فأضيخ الخاكؼ ما يجػؿ في نفذ السخكؼ لو, ثّع يبجأ الخاكؼ بدخد 

                                                           

 . ُٖٕٓيشطخ السخكؼ لو في الخكاية العخبية  (ٔ)
 .ُٔٛيشطخ مفيـػ األدب كدراسات ُأخخػ  (ٕ)
 .ٖٕٔ: ٗٔالسيداف  (ٖ)
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خبخ األرض كالدساء كرتقيسا, ىحا الخبخ الحؼ أفحع السخكؼ لو, كألقى عميو الحجة ككدخ ُأفق 
خكؼ لو تػقعو)فانقصع عسخك بغ عبيج(, كيعػد الخاكؼ في ختاـ الخبخ ليكذف عسا اعتخػ الس

 نيداـ, ككقػع الحجة عميو.عتخاضًا كمزى( كؼيو داللة عمى االالسذارؾ )كلع يجج ا 

 

في  عمي صبغ بغ نباتة عغسشاده عغ األإب" ات التي نقميا الصباشبائيكمغ الحكاي
سمػني قبل أف تفقجوني فقاـ إليو األشعث بغ ؾيذ فقاؿ يا أميخ السؤمشيغ  :قاؿ حجيث

الجدية ولع يشدؿ إلييع كتاب ولع يبعث إلييع نبي؟ قاؿ: بمى يا أشعث كيف تؤخح مغ السجػس 
إلى  وبعث إلييع رسػال حتى كاف ليع ممظ سكخ ذات ليمة فجعا بابشتو قج أندؿ هللا إلييع كتاباا 

بابو فقالػا: أييا السمظ دندت عميشا إلى  ا أصبح تدامع بو قػمو فاجتسعػافمسّ  فخاشو فارتكبيا.
اخخج نصيخؾ ونؿيع عميظ الحج فقاؿ ليع: اجتسعػا واسسعػا قػلي فإف يكغ لي ديششا وأىمكتو ف

 فذأنكع فاجتسعػا فقاؿ ليع: ىل عمستع أف هللا لع يخمق خمقا أكـخ عميو مخخج مسا ارتكبت وإالّ 
مغ أبيشا آدـ وأمشا حػاء؟ قالػا: صجقت أييا السمظ قاؿ: أو ليذ قج زوج بشيو بشاتو وبشاتو مغ 

: صجقت ىحا ىػ الجيغ فتعاقجوا عمى ذلظ فسحا هللا ما في صجورىع مغ العمع ورفع بشيو؟ قالػا
: فقػف أشج حاال مشيع. قاؿ األشعثعشيع الكتاب فيع الكفخة يجخمػف الشار ببل حداب والسشا

 .(ٔ)"مثميا أبجاإلى  وهللا ما سسعت بسثل ىحا الجػاب، وهللا ال عجتُ 

بيشيع ابغ نباتة كىػ ناقل الحكاية عغ اإلماـ نمحع ىشا أف السخكؼ لو مجسػعة مغ 
فيحا يجعمو يحتل مػقع التػّسط بيغ الخاكؼ كالستمّقي  يًا لو نقل ما سسعوككػنو مخك  عمي

, كالسخكؼ لو اآلخخ ىػ األشعث (ٕ)لواألدكار الخئيدة السشػشة بالسخكؼ كىي مغ السياـ ك اآلخخ 
حكاية السجػس مدتعسبًل األداة سخد لو الخاكؼ  ,ثع مخكيا لو بغ ؾيذ, الحؼ ضيخ متدائبل

بيا  ؼيدتذيج في ختاـ الحكاية أشعث( ككػف الخاكؼ عميسا كبارعا يافت نطخه كشّجه)مَ اإلنتباـية لِ 
, (ٖ)"ؼيو تعخيس لؤلشعث( كالسشافقػف أشج حاال مشيع"):قػلوعمى بياف مريخ السشافقيغ ف

وهللا ما سسعت بسثل ىحا الجػاب, وهللا ال )قػلو شخيقكالتأثخ عغ ستجابة حؼ تطيخ عميو االكال
 مجػ التأثخ كالتأثيخ بيغ الخاكؼ كالسخكؼ لو. , كىحا يطيخ(مثميا أبجاإلى  عجتُ 

 
                                                           

 .ٜٕ٘: ٗٔ( السيداف ٔ)
 .ُٜٗيشطخ الدخد في مقامات اليسحاني  (ٕ)

 .ٜٕ٘: ٗٔ( السيداف ٖ)
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ابغ عباس أنو قيل لو إف قػما مغ ىحه األمة إلى  بإسشاده"السيداف  فيجاء كمسا 
 ىػ ىحا أنػر هللا الحي ال إلو إالّ  ؼيحـخ بو الخزؽ، فقاؿ ابغ عباس: فػ يدعسػف أف العبج يحنب

أنو كاف شيخ وكاف لو جشة  الذسذ الزاحية ذكخه هللا في سػرة ف والقمع. في كتاب هللا مغ
بس الذيخ ا ؾُ ذي حق حقو فمسّ  كلّ  مشدلو حتى يعصيإلى  بيتو ثسخة مشيا والإلى  وكاف ال يجخل

شة التي ىمظ فييا أبػىع حسبل تمظ الد ورثو بشػه وكاف لو خسذ مغ البشيغ فحسمت جشتيع في
ورزؽ  صبلة العرخ فأشخفػا عمى ثسخٍ  جشتيع بعجإلى  الفتية كغ حسمتو قبل ذلظ فخاحتلع 

الفزل شغػا وبغػا وقاؿ بعزيع لبعس: إلى  فمسا نطخوا فاضل لع يعايشػا مثمو في حياة أبييع.
بيششا أف ال نعصي أحجا مغ ػا نتعاقج ؼيسا ذىب عقمو وخخؼ فيمسّ  شيخا كبيخا قجإف أبانا كاف 

ة ؼيسا استقبل كثخ أمػالشا ثع ندتأنف الرشيعتدتغشي و شيئا حتى ن فقخاء السدمسيغ في عامشا
ً  وسخط الخامذ وىػ الحي قاؿ هللا: بحلظ مشيع أربعة فخضي مغ الدشيغ السقبمة ُٓ و َظُػ

َ
كَاَل أ

َل تَُعتُِّدٔنَ   ٔ َ ً  ل كُو ىَُس
َ
ً  أ َ ل

َ
الخجل: يا ابغ عباس كاف أوسصيع في الدغ؟  فقاؿ .(ٕٛ)القمع أ

، والجليل عميو في القخآف  فقاؿ: ال بل كاف أصغخىع سشا وأكبخىع عقبل وأوسط القـػ خيخ القـػ
ً  َن  َجَػي   لَِم َوَكَذ  : صغخ األمع وخيخ األمع قػلوأ قػلو: إنكع يا أمة دمحم ث   ُس ٌَ

ُ
 أ

وكػنػا عمى مشياج أبيكع تدمسػا وتغشسػا ؼبصذػا قاؿ ليع أوسصيع: اتقػا  (.ٖٗٔ)البقخةاوََظػ  
 قتمو دخل معيع في مذػرتيع كارىا ا أيقغ األخ مشيع أنيع يخيجوف ضخبا مبخحا فمسّ  بو وضخبػه

 ا أصبحػا ولع يقػلػا إف شاء هللامشازليع ثع حمفػا باهلل ليرخمغ إذإلى  فخاحػا غيخ شائع ألمخىع
 وبيغ ذلظ الخزؽ الحي كانػا أشخفػا عميو فأخبخ عشيع في هللا بحلظ الحنب وحاؿ بيشيع فابتبلىع

ٔ   إَُِا الكتاب فقاؿ: ً  َن  ةَيَ ا ُٓ ٍَ ٔ   َن ٓ ةَيَ ص   َُا
َ
ك   إِذ   َِثِ ۡل َ ٱ َب َح  أ

َ
ْ أ ٔا ٍُ ِ  َع اََلَص  َٓ َِ  َوَل  ١٧تِِديَ ُمص   ٌُ

ً   َذَػاَف  ١٨ُِٔنَ تَر  يَع   اَغيَ َٓ  ٓ َِ نِف  َغا ً   َرّبِمَ  ٌّ ُْ ٓ  َو ٍُٔنَ َُا ِ ص   ١٩ن
َ
ًِ ٱنَ  تََدج  فَأ  (ٕٓ-ٛٔ)القمعلَصِي

 فقاؿ الخجل: يا ابغ عباس ما الرخيع؟ قاؿ: الميل السطمع، ثع قاؿ: ال ضػء لو قاؿ: كالسحتخؽ.
َِاَدو  ا أصبح القـػفمسّ  نػر. وال ْ َذخَ نِ  ٢١تِِديَ ُمص   ا

َ
ْ غ  ٱ أ ً  َخص   لََعَ   ُسوا ً   إِن ذُِس  ُنِخُ

ْ ٱفَ قاؿ: (ٕٕ-ٕٔ)القمعصٌِِيَ َص   ٔا ً   َُػيَُل ُْ قاؿ الخجل: وما التخافت يا  (ٖٕ)القمع َفخُٔنَ َحخََخ   َو
ايَس   َل زا لكيبل يدسع أحج غيخىع فقالػا:ؼيذاور بعزيع بع ابغ عباس؟ قاؿ: يتذاوروف  َٓ َِ  ُريَ

َ ٱ ً   مَ ٔ  َل  ِع   ُسًَغيَ ْ وََغَسو   ٢٤ِهي  ٌّ ََ َق   د  َخص   لََعَ   ا أف يرخمػىا وال  في أنفديع (ٕ٘-ٕٗ)القمع ِسرِي
ا هللا ونقستو. يعمسػف ما قج حل بيع مغ سصػات ٍَ و   فَيَ

َ
اَرأ َْ بيع  وما قج حلّ ( ٕٙ)القمع ٓٔ ُ ْ كَال  ا

نَ لََظٓا إَُِا ذلظ الخزؽ بحنب كاف مشيع ولع  فحخميع هللا (ٕٚ-ٕٙ)القمعُصوُمٔنَ ََّم   َُ َن   ةَو   ٢٦ىُّٔ
و   كَاَل  يطمسيع شيئا.

َ
ً  أ ُٓ ً   َظُػ َ ل

َ
كُو أ

َ
ً   أ ٔ   ىَُس َ ْ  ٢٨تَُعّتُِدٔنَ  َل ل ٔا ُ ٓ  ََ َح  ُظت   كَال َِا إَُِا َرّبَِِا ٍِيَ َظ   ُن  ٢٩يِ
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ر  
َ
ً  َبػ   َتَو فَأ ُٓ ُمٔنَ َحخََل   ض  َبػ   لََعَ   ُظ َٔقاؿ: يمػمػف أنفديع ؼيسا عدمػا عميو ( ٖٓ-ٕٛ)القمع
 ْ ٔا ُ ي  َي   كَال َٔ ٓ َِا إَُِا يََِا ٓ  َغَس   ٣١غِيَ َط   ُن ن َربَُِّا

َ
ِ   اَرۡي    ِسنَلَاُحت   أ ِ ٌّ ٓ ا َٓ  ٓ  (ٕٖ-ٖٔ)القمعٔنِغتُ َر   َرّبَِِا إََِل   إَِجا

ز   ِرَصةِ ٓأۡلٱ َوىََػَشاُب  َػَشاُبه ى  ٱ لَِم َنَذ  فقاؿ هللا:
َ
ًۚ أ ٔ   َبُ َ ْ  ل ٔا ٍُٔنَ َحػ   ََكُُ  (ٔ)"(ٖٖ)القمعيَ

فيشاؾ لو, "بشاًء عمى شمب السخكؼ أحجاثيا  )ابغ عباس(في ىحه الحكاية يدخد الخاكؼ 
قاعجة شبو عامة كىي أف الدخد يكػف جػابا عغ سؤاؿ أؼ تمبية لخغبة أك شمب قج يكتدي صيغة 

كىشا نمحع أف السخكؼ لو لع يصمب فالسخكؼ لو في أحياف كثيخة يصمب الدخد مغ الخاكؼ  ,(ٕ)"األمخ
الخاكؼ حتى جعمو يفتتح السخكؼ  الدخد مغ الخاكؼ برػرة مباشخة؛ إنسا كاف تعخيزا بدعٍع استفدّ 

بالقدع مؤكجا)إف قػما...يدعسػف أف العبج يحنب ؼيحـخ بو الخزؽ, فقاؿ ابغ عباس: فػ هللا الحؼ 
مرجره تػثيقا إلى   ىػ ىحا أنػر في كتاب هللا...( كفي بجء الدخد إحالة مغ الخاكؼ ال إلو إالّ 

في صػرة السػاجو الستدائل مسا  و الحؼ ضيخكتأكيجا لسا سيدخده مغ أحجاث عمى السخكؼ ل
أكال كػنو متفاعبل كمشتبيا لمسدخكد كمغ جية  ية الدخدية فاعمية مغ جية السخكؼ لويكدب العسم

السخكؼ كىحه اآللية الحػارية في  ػضحا لمسعاني التي يصخحيا عغ شخيقالخاكؼ كػنو كاشفا كم
السخكؼ لو ىشا استكسل الخاكؼ  ع دائخة تمؿيو, فاستفياماتالشز الدخدؼ تكدبو الػضػح كتػسّ 

, كىحا يطيخ دكرا آخخ لمسخكؼ لو كىػ مذاركة الخاكؼ في إدارة الدخد كما وبإجاباتيا معاني مخكيّ 
 .(ٖ)قج يزؽيو عميو

كأّيًا كاف السخكؼ لو فجكره في الخصاب الدخدؼ يسشحو مكانة تؤىمو لسشافدة الخاكؼ 
عشاصخ عغ بعزيا عجـ غشى ىحه ال جانب ذلظإلى  شز الدخدؼكالسخكؼ عمى الرجارة في ال

 في الشثخ الحكائي.

بعس "نجج في بعس السخكيات حجكث دكار بيغ السخكؼ لو كالخاكؼ كفي صجد تبادؿ األ
مخكؼ لو, إلى  التبادالت عمى مدتػػ السخكؼ لو الستعصر لمسعخفة كالخاكؼ العارؼ فيتحػؿ الخاكؼ 

في السخكيات الذفاـية القجيسة كثيخة خاصة الجيشية مشيا  , كأمثمتو(ٗ)"راكٍ إلى  كيتحػؿ السخكؼ لو
 بحدب سمدمة الدشج, مسا يؤدؼ لوًا كثخ مغ راٍك مخكيّ سشادؼ الحؼ يجعل أألنيا تعتسج التػثيق اإل

                                                           

 .ٖٖ٘-ٖٖٗ: ٜٔ( السيداف ٔ)
 .ٔ٘( الغائب دراسة في مقامة لمحخيخؼ ٕ)

, ٜٕٗ, ٗٙ: ٕٔ, ٜٜٕ, ٜٕٗ-ٕٛٗ, ٖٛٔ-ٖٚٔ: ٓٔ, ٘ٛٔ, ٕٕٔ: ٕ, ٕٓٗ: ٔلمسديج ُيشطخ السيداف (ٖ)
ٖٔ :ٔٗٗ ,ٔ٘ :ٔٙٙ ,ٔٙ :ٕٓٙ- ٕٓٚ ,ٕٜٚ ,ٕٓ :ٕٙ ,ٕٔٔ ,ٕٗٗ... , 

, كيشطخ الرػت اآلخخ الجػىخ الحػارؼ لمخصاب ٖٕٖ( أنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيعٗ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔاألدبي
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في تفديخه  جاء داخل الشز الدخدؼ في بعس السخكيات, فسغ ذلظ ما تبادؿ األدكارإلى 
 أفْ  لع أزؿ حخيراا  قاؿ: ابغ عباس عغ" الصباشبائينقل إذ ( مغ سػرة التحخيع ٜ-ٔلآليات)

ٓ  إِنالمتيغ قاؿ هللا: الشبي أزواج أسأؿ عسخ عغ السخأتيغ مغ ه  َصَغج   َذَلس   ّلَلِ ٱإَل  َتخُٔبَا ا ٍَ  كُئُبُُس
ا كاف ببعس الصخيق عجؿ عسخ وعجلت معو وحججت معو فمسّ  عسخ حجّ ى حت( ٗ)التحخيع

فقمت: يا أميخ السؤمشيغ مغ السخأتاف  .يجيو فتػضأ أتى فرببت عمى ز ثعّ باإلداوة فتبخّ 
ٓ  إِنالمتاف قاؿ هللا: أزواج الشبي مغ ه  َصَغج   َذَلس   ّلَلِ ٱإَل  َتخُٔبَا ا ٍَ فقاؿ:  (ٗ)التحخيع كُئُبُُس

ا معذخ قخير نغمب فقاؿ: كشّ ي. أنذأ يحجثش ىسا عائذة وحفرة ثع ابغ عباس لظ يا واعجباا 
تغمبيع نداؤىع فصفق نداؤنا يتعمسغ مغ ندائيع  ا قجمشا السجيشة وججنا قػماا فمسّ الشداء 

تشكخ مغ ذلظ؟ ؼوهللا  عشي فأنكخت أف تخاجعشي فقالت: مافإذا ىي تخاج فغزبت عمى امخأتي يػماا 
مغ فعمت ذلظ  الميل. قمت: قج خابتإلى  غ اليـػليخاجعشو وتيجخه إحجاى أزواج الشبي إفّ 

إلى  قاؿ: وكاف مشدلي بالعػالي وكاف لي جار مغ األنرار كشا نتشاوب الشدوؿ .مشيغ وخدخت
وكشا  قاؿ: .ؼيأتيشي بخبخ الػحي وغيخه وأندؿ يػما فآتيو بسثل ذلظ فيشدؿ يػماا  رسػؿ هللا

 عمى الباب فخخجت إليو فقاؿ: حجث فزخب ل الخيل لتغدونا فجاء يػماا اف تشعّ غدّ  ث أفّ نحجّ 
نداءه. قمت في  رسػؿ هللا اف؟ قاؿ: أعطع مغ ذلظ شمقأجاءت غدّ أمخ عطيع. فقمت: 

ثيابي  يشا الربح شجدت عميّ ا صمّ فمسّ  قج خابت حفرة وخدخت قج كشت أرى ذلظ كائشاا  نفدي:
؟ قالت: ال رسػؿ هللا ى دخمت عمى حفرة فإذا ىي تبكي فقمت: أشمقكغحتّ  انصمقت ثعّ 

قمت: استأذف لعسخ فجخل ثع خخج أسػد ف فأتيت غبلماا في السذخبة فانصمقت  أدري ىػ ذا معتدؿ
نفخ يبكػف  السدجج فإذا حػؿ السدججإلى  فانصمقت فقاؿ: قج ذكختظ لو فمع يقل شيئاا  يّ إل

فانصمقت فأتيت الغبلـ فقمت: استأذف لعسخ فجخل ثع خخج  غمبشي ما أجج ثعّ  .فجمدت إلييع
دخل فقج أذف لظ افإذا الغبلـ يجعػني فقاؿ:  يت مشصمقاا فػلّ  قج ذكختظ لو فمع يقل شيئاا  :فقاؿ

قت أشمّ  رأيت أثخه في جشبو فقمت: يا رسػؿ هلل كئ عمى حريخ قجمتّ  الشبي فجخمت فإذا
ا هللا وكشا معذخ قخير نغمب الشداء، فمسّ  مت: هللا أكبخ لػ رأيتشا يا رسػؿنداءؾ؟ قاؿ: ال. ق

 عمى يتعمسغ مغ ندائيع فغزبت يػماا  تغمبيع نداؤىع فصفق نداؤنا قجمشا السجيشة وججنا قػماا 
ليخاجعشو  أزواج الشبي ؼوهللا إفّ ؟ تشكخ ام فقالت: ذلظ فأنكخت تخاجعشي ىي فإذا مخأتيا

الميل فقمت: قج خاب مغ فعل ذلظ مشيغ، فجخمت عمى حفرة فقمت: إلى  وتيجخه إحجاىغ اليـػ
فقمت: قج خابت مغ فعمت ذلظ  الميل؟ قالت: نعع.إلى  اليـػجخه أتخاجع إحجاكغ رسػؿ هللا وتي

فإذا ىي قج ىمكت  رسػؿ هللا مشكغ وخدخت أتأمغ إحجاكغ أف يغزب هللا عمييا لغزب
وسميشي ما بجا  وال تدأليو شيئاا  رسػؿ هللا فقمت لحفرة: ال تخاجعي رسػؿ هللا فتبدع

فقمت: يا ى. فتبدع أخخ  رسػؿ هللاإلى  ع مشظ وأحبّ كانت جارتظ أوس   ظ إفْ لظ وال يغخنّ 



 الخاوي والسخوي لو                                                                السخوي لو

441 
 

رسػؿ هللا  يا أـبة ثبلثة فقمت:فخفعت رأسي فسا رأيت في البيت إالّ ستأنذ قاؿ: نعع.ارسػؿ هللا 
 جالداا  الخـو وىع ال يعبجوف هللا فاستػى ع عمى فارس و تظ فقج وسّ ادع هللا أف يػسع عمى أمّ 

وكاف قج باتيع في الحياة الجنيا،ت ليع شيّ قج عجمأولئظ قـػ أنت يا ابغ الخصاب؟ في شظٍّ وقاؿ:أو  
 .(ٔ)"ارة اليسيغفعاتبو هللا في ذلظ وجعل لو كفّ  ال يجخل عمى أزواجو شيخاا  أقدع أفْ 

 

 لثانيعباس( كالخاكؼ ا بغا)بل الخاكؼ األّكؿعمى الدخد الحاتي مغ قِ  حه الحكايةىقامت 
سؤاؿ  يجػؿ في نفدو مغ حخٍص عمى كاف ما كاصفاً  استيّميا)عسخ بغ الخصاب( فابغ عباس 

و قة, ثّع يػجّ بعس التفاصيل الجؾي -مبِصئًا الدخد-أتيغ ثّع يرف تحّقق المقاء كيحكخعسخ عغ السخ 
مخكؼ لو كشخيقة إلى  باس مغ راكٍ بغ عاعسخ باإلجابة كسخد ما حجث تحّػؿ , كما أْف بجأ الدؤاؿ

شاع قيسمظ قّػة اإليا كّميا تجعل سخده كتختيب اكصياغتو ألحجاثي الحكايةبغ عباس في مصمع ا
جػاب إلى  لتفات, كباإلفطيخ أّكاًل كخاٍك مذارؾ في الحج كالديخ في الصخيق, (ٕ)كالتأثيخ
بل ىػ شخرية فاعمة في سيخ  الخاكؼ  شارؾ ؼيوتيًا سخدًا ذا )عسخ بغ الخصاب( نججالخاكؼ 
و, ككاف حكايتسخد أحجاث  َعبخالتي سيعخضيا  ج ؼيو لمسعاني, فيبجأه بالػصف الحؼ يسيّ أحجاثو

كآتيو )ؼيأتشي بخبخ الػحي, ا كاف يتشاكب عميو مع جارهراكيًا كمخكيًا لو عشج ذكخه م في أثشائو
كرّتب األحجاث   اخخهإلى  و مغ أّكّلوحكايتالدخدؼ في  عتسج التباشؤا بسثمو(, كنمحع أّف الخاكؼ 

السخكؼ لع يحرل ؼيو "أّؼ ك  فجاءت متصابقة ككقػعيا الدخدؼفتخاضي بيغ كقػعيا اال مػازياً 
أكاف ىحا اإلنتياؾ عمى مدتػػ االستباؽ أـ  إنتياؾ لمسديخة التتابعية لؤلحجاث الدخدية سػاء

نقصة إلى  كصػالً  تويخّصيًا يػاصل مديختو مغ نقصة بجاستخجاع, بسا يجعل الدمغ ىشا زمشًا اال
)كّشا معذخ قخير إلى درجة تكخاره لمسحكي(ٖ)حتـخ الدارد مػاقعيا"نيايتو مخكرًا بشقاط مفرمّية ي

بيشو و تسييجًا, ثّع كّخرىا في سخده لمحػار الجائخ بغ عباس في مصمع حكايتداء( قاليا النغمب الش
حخص طيخ يُ  خ قخير نغمب الشداء( كّل ىحارسػؿ هللا ككّشا معذ )لػ رأيتشا يا كبيغ رسػؿ هللا

بغ عباس( ألّنو يرّب في مصمبو, كحلظ دّؽ التفاصيل لمسخكؼ لو الحخيز)االخاكؼ عمى سخد أ
كانت  اً حيغ ذكخ أّف قخيذ مع رسػؿ هللاكؼ)عسخ( قاـ بجكر الخاكؼ يسكششا مبلحطة أّف الخا

راٍك كعسخ مخكيًا لو إلى  تحّػؿ الخسػؿ لو, كفي نياية الحكايةتغمب نداءىا فالخسػؿ أصبح مخكيًا 
باتيع في الحياة ت ليع شيّ في شٍظ أنت ياابغ الخصاب؟ ُأكلئظ قػـ قج ُعّجمأك :حيغ قاؿ لو

                                                           

 .ٖٔٓ -ٖٓٓ: ٜٔداف السي (ٔ)
 .ُٓٗٔيشطخ ىػ الحؼ أضاع الحكاية  أك الشز بػصفو شكبًل ناقرًا  (ٕ)
 .ٗٛٔتحميل الخصاب الدخدؼ في أخبار الصفيمييغ  (ٖ)
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دكره إلى  دفيحا خبخ قػـ فارس كالخكـ سخده رسػؿ هللا عمى عسخ بغ الخصاب, ثّع يعػ  الجنيا
حرل  ففي ىحه الحكايةأزكاجو شيخًا(, )ككاف قج أقدع أْف ال يجخل عمىكخاٍك في ختاـ الحكاية

بغ عباس ابادؿ األدكار ؼيو تَ إذ  الستزسغر عمى صعيج السخكؼ األصل كالسخكؼ تبادؿ لؤلدكا
 .بغ الخصاب كرسػؿ هللا تبادؿ األدكار ؼيو عسخ بغ الخصاب كجاره كعسخك ,بغ الخصابكعسخ 

وِحَ  كُو  كفي تفديخه لقػلو تعالى
ُ
ُّ  إََِلَ  أ َُ

َ
ٍَعَ ظ  ٱ أ ََ  َجَفص   خَ ِ ٔٓ  َِّ ۡل ِ ٱ ٌّ ُ ْ َذَلال ٍِػ   إَُِا ا  َءاًُاكُص   َِاَظ

ات بعزيا يّ مغ سػرة الجغ أكرد الصباشبائي مخك مغ اآليات األكلى  ( كما بعجىأ)الجغاَغَجت  
 قخأه عمييع ىع, كبعزيا اآلخخ يقػؿ أنولع يقخأ القخاف عمى الجغ كلع يخ  يقػؿ أف الخسػؿ

لعبج هللا بغ عغ عمقسة بغ ؾيذ قاؿ: قمت "ككاف مسا أكرده: , (ٔ)صحابوكبخفقتو جساعة مغ أ
ليمة الجغ؟ فقاؿ: ما كاف مّشا معو أحج، فقجناه ذات ليمة  مدعػد: مغ كاف مشكع مع الشبي

استصيخ فانصمقشا نصمبو مغ الذعاب فمقيشاه مؿببلا  أو غتيل رسػؿ هللاونحغ بسكة فقمشا: أُ 
: بتشا الميمة بذخِّ ليمة لو أشفقشا عميظ، وقمشارسػؿ هللا أيغ كشت؟ لقج  : ياامغ نحػ حخاء فقمش

داعي الجّغ فحىبت أقخؤىع القخآف فحىب بشا إّنو أتاني  بات بيا قـػ حيغ فقجناؾ، فقاؿ لشا:
 .(ٕ)"وأرانا آثارىع وآثار نيخانيع فأّما أف يكػف صحبو مّشا أحج فبل

ث الخبخ اجشخرية مذاركة في أحإلى  و سؤااليػجّ  فخاكؼ الخبخ)عمقسة بغ ؾيذ(
 يدخد ما مخكؼ لو كابغ مدعػد راكياً إلى  عميو)عبجهللا بغ مدعػد(, كما يمبث أف يتحػؿ ةكشاىج

عغ مكانو)يا رسػؿ هللا ايغ كشت؟(  سؤاليع رسػؿ هللاإلى  شيجه مغ أحجاث خبخه كصػالً 
يا يبجأ عغ حاليع)لقج أشفقشا عميظ...بتشا الميمة بذّخ ليمة...حيغ فقجناؾ( حيش كإخبارىع لو

, كنمحع في راكٍ إلى  مخكؼ لو كالخسػؿإلى  بدخد ما حجث معو فيتحػؿ الخاكؼ  رسػؿ هللا
ربصو الخبخ بسبجع  ة عغ شخيقدًا كصؽيًا كضيفتو إحاليّ جػاب ابغ مدعػد عمى تداؤؿ عمقسة سخ 

لخسػؿ , كيختتع ابغ مدعػد سخده كػنو راكيًا شاىجًا بشفي صحبة أحٍج مشيع رسػؿ هللا (ٖ)الدخد
 في ذلظ الحجث. هللا

 الشاس أشجّ  اح قاؿ: قمت يا رسػؿ هللا أيّ عغ أبي عبيجة الجخّ "كجاء في السيداف 
 أ:ثع قخ  أمخ بسعخوؼ أو نيى عغ مشكخ أو رجبلا  نبياا  قتل رجل :قاؿة؟ يـػ الؿيام عحاباا 
  ۧنلَتِّيِ ٱ خُئُنَ َويَل  ََ  ِ ََ ٱ خُئُنَ َويَل   َخّق   ةَِغۡي    ََّلِي

 
ِ  ُمُصونَ يَأ  ٱة

ََ  ِع لِع  ى  ًفَبَّشِ   نلَاِس ٱ ٌِ َِلمٍ  ةَِػَشاٍب  ُْ
َ
 )آؿأ

                                                           

 .ٖٗ -ٕٗ: ٕٓ( يشطخ السيداف ٔ)
 .ٕٗ: ٕٓ نفدو (ٕ)

 .ٜٕ٘( يشطخ شعخية الشز التفاعمي آليات الدخد كسحخ القخاءة ٖ)
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ة رجل ائفي ساعة فقاـ م ثة وأربعيغ نبياا إسخائيل ثبل  قتمت بشػ يا أبا عبيجة :ثع قاؿ (ٕٔعسخاف
تمػا فقُ ونيػىع عغ السشكخ  ،بالسعخوؼ قتميع فأمخوا مغاد بشي إسخائيل بّ مغ عُ  واثشا عذخ رجبلا 

 .(ٔ)"ذكخه هللاوىػ الحي  آخخ الشيار مغ ذلظ اليـػ جسيعاا 

مغ حػار  سا دار بيشو كبيغ رسػؿ هللافي ىحا الخبخ راكيًا لِ اح ضيخ أبػ عبيجة الجخّ 
إلى  يتحّػؿ حػؿ تداؤلو عغ أشّج الشاس عحابًا يػـ الؿيامة, كفي تمّقي الجػاب مغ رسػؿ هللا

ثّع بجأ بدخد محتػاه مفّربًل ُمفتتحًا تيغ قخآنية كنبػية أتى بحجّ  راكٍ إلى  مخكؼ لو, كالخسػؿ
نتباه السخكؼ لو تحؿيقًا لمتػاصل الحؼ ( مدتجعيًا ؼيو اد بأسمػب الشجاء لمسخكؼ لو)يا ابا عبيجةالدخ 

ُبشية "خبخ بشي إسخائيل مع انبيائيع بصخيقة ضيخت فييا يقتزيو الػضع الدخدؼ, ثّع يبجأ بدخد 
تبلقح زمشي متحّكسة باألسباب كالشتائج كمجدجة كعيًا متقّجمًا في صياغة الشّز الكّمية بشية 
ما ىػ زمشية بػساشة عسمية الدخد يتشاغع الساضي مع المحطػؼ إلضاءة  –مييسشات تأريخية 

إلى  فقتل األنبياء مجعاة لغزب الّخب كالدبيل ,(ٕ)"جكائغ ككامغ في مييسشات الشز السشتَ 
عمى إيجازه - في سخد الخسػؿ الثابتة عمى مّخ العرػر, كنمحعق كىحه مغ الحقائالجحيع 

 كفي استجعائو ألخبار بشي استذياداتو الشّرية متجّمية فيتقشية الدخد الحجاجي  -خترارهكا
 حجيث رسػؿ هللاال ضيخ في ذلظ فالقخآف ك ك ة, ة إقشاعيّ إسخائيل لبدط الحقائق بصخيقة حجاجيّ 

 .(ٖ)غ ال يشزبافىسا الثقميغ الحي

ّف عشرخّؼ الدخد )الخاكؼ كالسخكؼ لو( قائساف عمى التػاصل الدخدؼ كججيخ بالحكخ أ
أك كسخكؼ لو في الشز  ّيًا كانت ندبة حزػر الخاكؼ كخاكٍ اإلرساؿ كالتمّقي كأ القائع عمى مبجأؼ

ستؿباؿ, سمية الدخدية مغ حيث اإلنتاج كاالاألكبخ في العالدخدؼ الػاحج فإّف التػاصل ىػ الفاعل 
لخرػص, مع ما يتجاخل اإلنتاج مشيا عمى كجو ا , كالجيشيةخاصة في السخكيات الدخدية القجيسة

)بسجسػعيا مع السخكؼ( البشيات الدخدية  اؿ مغ كضائف كأنػاع كصػر كأشكاؿ تكتسلكاالستؿب
.األضيخلحكاية( عشرخا التفديخ اإلخبارؼ االخبخ ك تي تجّمت في أىع نثخيغ حكائييغ )ال

                                                           

 .ٕٔٔ -ٔٔٔ: ٖالسيداف  (ٔ)
 .ٚٗعرا الداحخ  (ٕ)
: ٙٔ, ٖٜ-ٕٜ: ٘, ٕٗٔ -ٖٕٔ: ٔلمسديج مغ أمثمة تبادؿ األدكار بيغ السخكؼ كالسخكؼ لو ُيشطخ السيداف  (ٖ)
ٖٕ . ..., 
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 السبحث األّوؿ

 الحجث

 

 يًا مػجداً حكائّنو الػاقعة التي ُتدخد سخدًا ركيدة أساسّية في العسل الدخدؼ, ألالحجث ُيعّج 
, كالتي تشذأ تتجّمى في الحبكةف سمدمة أحجاث تخابط ؼُيكػّ تراؿ تفاصيمو كأجدائو يبالسػقف ما ك 

البجاية كالػسط كالشياية, مّسا يثيخ  نقصة معيشة عغ شخيقإلى  يغ كنسّػهمغ تصػر مػقف مع
 .(ٔ)نجماجو كتفاعمو مع شخريات الشز الدخدؼعخ كاألىػاء لجػ الستمّقي كيحّقق االسذا

, فعاؿ الشدقيدع بالػحجة كنطاـ األرمة الستبلحقة تتفالحجث سمدمة مغ الػقائع الستّ 
 .(ٕ)عمى مدتػػ الفعل الدخدؼبسجسػعيا يتكػف خط الشػع الشثخؼ  كالتي

, لحا البّج الحجث بػحجتو العزػية في التختيبد كمغ بيغ عشاصخ تذكيل السخكؼ يتسيّ 
, أك فكخة عامة, أك شخرية أساسية, تتعمق ة جػىخيةالحقائق حػؿ حؿيق"دتخكّ مغ تحؿيقيا ألّنيا 

, كبيحا ُيعّج تعالق العشاصخ الدخدية مع الحجث (ٖ)"كاألفكار كالذخريات اأُلخخػ بيا الحقائق 
 .(ٗ)ياجسمِ عزػيًا مّسا يجعمو العسػد الفقخؼ لسُ 

اخل كالتخابط التج طيخيُ  ,إّف كقػع األحجاث عمى أيجؼ الذخريات في زماٍف كمكاٍف ما
 الجسالية في سخد السخكؼ.و الفشية يحافع الخاكؼ عميو مع إضفاء لسدتالػشيج بيشيا ؼ

 التتابعيع الحجث فجاءت عمى كفق ندق كفي التفديخيغ مػضع البحث تشػعت شخيقة تقج
 الشدق الجائخؼ.ك  ,التزسيغندق ك  في أكثخىا,

 
                                                           

يع فتحي ك , ٜٔيشطخ: السعجع األدبي ( (ٔ في الشقج األدبي الحجيث ك , ٖٚٔمعجع السرصمحات األدبية, إبخـا
 .ٖٓ٘ -ٜٖٗ: ٔل في األدب السعجع السفّر ك , ٕٓٔمػسػعة اإلبجاع األدبي ك , ٕٗٔمشصمقات كتصبيقات 

 .ٔٓٔنطخية الدخد إلى  عمع الدخد, مجخلك , ٜٔيشطخ: السرصمح الدخدؼ ( (ٕ
 .ٓٔ٘الحجيث  دبيالشقج األ( (ٖ
 .ٖٚتقشيات الدخد في الشطخية كالتصبيق  يشطخ( (ٗ
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 ندق التتابع -ٔ

ده تختيب الستغ ؼيو بذكل متػاٍؿ تتعاقب ؼيو يسيّ , مييسغ في الشثخ الحكائي كىػ ندقٌ 
في الدماف كىػ مغ أبدط أشكاؿ  أك التػاءٍ  رتجادٍ دكف امغ السادة الدخدية جدءًا بعج آخخ,  مكػنات

عتسادىا التي كتبت في الساضي ال عطع الحكاياتجاءت عمى كفقو مكأقجميا, إذ (ٔ)الشثخ الحكائي
الػاقعة عشرخ الدببية, ؼيكػف التتابع الدمشي الخالز ىػ العبلقة األساسية بيغ األحجاث السخكية 

 .(ٖ), فؽيو تدخد األحجاث حدب تتابع كقػعيا(ٕ)في مكاف ما

كمغ ذلظ ما جاء في تفديخ نػر الثقميغ  ,كأمثمة ىحا الشدق الدخدؼ في التفديخيغ كثيخة
ئيل كيف كاف اؿ جبخ أس رسػؿ هللا فّ إ فخبي جعأعغ  حسدة الثسالي إلى  "بإسشاده

ىل قخية ال يتشطفػف مغ الغائط وال يتصيخوف مغ أقـػ لػط كانػا  فّ إ؟ فقاؿ: قـػ لػط ميمظ
عمييع ولع  سا كاف نازالا نّ إ، و سشة لبث فييع ثبلثيغ لػشاا  فّ ا، و صعاـعمى ال اءالجشابة بخبلء أشحّ 

 ، ونياىعباعويساف بو واتّ لى اإلإو  هللاإلى  نو دعاىعإ، و ع وال قـػعذيخة لو فيي يكغ مشيع وال
بعث  ا أراد عحابيعلسّ  هللا وافّ  يبػه ولع يصيعػههللا فمع يجيع عمى شاعة عغ الفػاحر وحثّ 

كاف في  خخجػا مغلييع مبلئكة ليُ إمخه بعث أػا عغ ت  ا ع  فمسّ  نحراا و  مشحريغ عحراا  لييع رسبلا إ
: قػلوإلى ...فأخخجػىع مشيا فسا وججوا فييا غيخ بيت مغ السدمسيغ، قخيتيع مغ السؤمشيغ

ع عحاب قـػ ، تحتّ غ هللام القػؿُ  ئيل حقّ اجبخ  : ياا شمع الفجخلسّ  يت مغ تمقاء العخشي نػدنّ إو 
إلى  اثع اعخج بي ،فاقمعيا مغ تحت سبع أرضيغ قخية قـػ لػط وما حػتإلى  لػط فاـبط

بخة شة مغ مشدؿ لػط عِ ودع مشيا آية بيّ  ،في قمبيا مخ الجبارأالدساء فأوقفيا حتى يأتيظ 
يا يسغ عمى ما حػى عميو شخقاأل فزخبت بجشاحي عمى أىل القخية الطالسيغ فيبصتُ  ،لمديارة

مشدؿ لػط آية  الّ إتمعتيا يادمحم مغ تحت سبع أرضيغ غخبيا فاق يدخ عمىوضخبت بجشاحي األ
يا ىل الدساء زقاء ديػكأوقفتيا حيث يدسع  عخجت بيا في خػافي جشاحي حتى ثع ،لمديارة

القخية عمى القػـ  قمبإئيل اجبخ  : ياالذسذ نػديت مغ تمقاء العخششمعت ا فمسّ  ،ونباح كبلبيا
 .(ٗ)، الحجيث"فقمبتيا عمييع حتى صار أسفميا أعبلىا

ه البجاية , كىحيا بػصف قػـ لػطستيمّ ( ائيلا)جبخ الحكاية نمحع أّف الخاكؼ مصمع  في
تبجأ ك (, كلػط ,)قػـ لػطصفاتيع  عخض شخرياتيا كأىع جت ألحجاث الحكاية عغ شخيقميّ 

                                                           

 .ٛٓٔالستخيل الدخدؼ  يشطخ ((ٔ
 .ٕٓٛنطخية البشائية في الشقج األدبي  يشطخ( (ٕ
يع جبالفزاء الخكائي في أدب جك , ٘ٙٔخدؼالسرصمح الد :شطخ( ي(ٖ  .ٜٚخا بخا إبخـا
 .ٕٗٔ, ٔٗٔ: ٚنػر الثقميغ ( (ٗ
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خسل جابتيع, ثع بعث هللا العيا عجـ إيتب ,هللاإلى  ثع دعػتيع عمييع األحجاث بشدكؿ الشبي
مخ هللا, ثع بعج ذلظ بعث ليع السبلئكة إلخخاج السؤمشيغ ثع يأتي السشحريغ كتبع ذلظ عتػىع عغ أ

الدساء كإبقاءىا إلى  القخية كقمبيا كالعخكج بياإلى  باليبػط الشجاء بالعحاب كأمخ السمظ جبخئيل
كتتصػر بفعل عبلقات "تتابع حجثًا تمػ اآلخخ تىحه األحجاث  حتى يأتي األمخ مغ هللا, كلّ 
 األحجاث فيمشيا سببًا لسا يميو كنتيجة لسا سبقو, كبحلظ تتخابط  متخابصة بيشيا, بحيث يكػف كلّ 

حدغ استذخاؼ السعشى أحيانًا أف يُ كىحا الشسط مغ البشاء يتيح لمستمقي حخكة صعػد نحػ الحركة...
 .(ٔ)"كيقتخب مغ نتائج األحجاث

 ئيلامسمظ جبخ ل هللا ت األحجاث كأتى أمخحكاية قػـ لػط إذ تتابع في كقج تحقق ىحا
بخة, يتبع األمخ ىبػط السمظ ثع يزخب بجشاحية لتكػف عِ  بإبقاء آية لمقػـ مغ مشدؿ لػط

إلى  ثع يعخج بيا ستثشاء مشدؿ الشبيكغخبيا ؼيقتمعيا بادخ شخؽ القخية بالتختيب األيسغ ثع األي
عمى ذلظ بدساع أىل الدساء لرػت الجيػؾ كالكبلب فييا, كبعج ذلظ تصمع الدساء كيدتجؿ 

التي  ,عبلىا سافميا, كىشا تشتيي الحكايةاء بقمب القخية عمى القـػ ؼيريخ أ الذسذ ؼيأتي الشج
ؼيو مغ الستعة في  , كىحا الشدق عمى بداشتو(ٕ)تابعيبجأت كانتيت عمى كفق البشاء الدخدؼ الت

يأتي إاّل إّنو ال يعخؼ الكيؽية ستػقعو لسا  مغ خغعبالشخيقة العخض التي تجحب إنتباه السخكؼ لو 
 التي ستشعكذ عغ الحجث الدابق.

 

ما عامخ بغ الصفيل قجِ ابغ عباس: أف أربج بغ ؾيذ و عغ " جاء في تفديخ السيداف
فجمدا بيغ يجيو فقاؿ عامخ ما تجعل لي  ىػ جالذفانتييا إليو و  هللا رسػؿالسجيشة عمى 

تجعل لي إف أسمست قاؿ: أ عميظ ما عمييعلمسدمسيغ و لظ ما  :الشبي إف أسمست؟ قاؿ
لظ . قاؿ: فاجعل لي الػبخ و ة الخيللكغ لظ أعشّ ليذ لظ وال لقػمظ و األمخ مغ بعجؾ؟ قاؿ: 

، قاؿ رجاالا و  يا عميظ خيبلا ألمؤلنّ  ا قفى مغ عشجه قاؿ:فمسّ . ال: الشبي السجر فقاؿ
عشظ  ليي دمحماا عامخ قاؿ عامخ: يا أربج إني سأُ . فمسا خخج أربج و يسشعظ هللا: الشبي

يكخىػا ة و لع يديجوا عمى أف يخضػا بالجيّ  دمحماا  ضخبو بالديف فإف الشاس إذا قتمت  ابالحجيث ف
خ: يا دمحم قع معي أكمسظ فقاـ يغ فقاؿ عامفعل، فأؾببل راجع  أة فقاؿ أربج: الحخب فدشعصييع الجيّ 

ا وضع يجه عمى سيفو أربج الديف فمسّ  لّ س  وؾف معو عامخ يكمسو و الججار و إلى  و فخمياعم
                                                           

 .ٕٚٔاإلجخاء إلى  الخؤية مغالسشيج التكػيشي ( (ٔ
, ٛ٘ -ٗ٘: ٚ, ٘ٚٗ: ٙ, ٔٓٗ -ٓٓٗ: ٘, ٖٚٚ, ٕٓٔ: ٕ, ٖٔٗ, ٕٕٙ: ٔنػر الثقميغ  لمسديج يشطخ( (ٕ
ٜٛ ,ٕٔٛ..., . 
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أبصأ أربج عمى عامخ بالزخب فالتفت رسػؿ سيفو و  يبدت عمى قائع الديف فبل يدتصيع سلّ 
قاؿ: وضعت  ؟قاؿ عامخ ألربج: ما لظ حذستفخأى أربج وما يرشع فانرخؼ عشيسا، و  هللا

حتى إذا كانا  أربج مغ عشج رسػؿ هللاج عامخ و ا خخ يجي عمى قائع الديف فيبدت. فمسّ 
شخرا يا عجوي هللا لعشكسا أسيج بغ حزيخ فقاؿ: أندال فخخج إلييسا سعج بغ معاذ و  بحخة رقع

. فقاؿ: عامخ: مغ ىحا يا سعج؟ فقاؿ سعج: ىحا أسيج بغ حزيخ الكتائبوقع بيسا. فقاؿ هللا و 
ل هللا عمى أربج صاعقة فقتمتو، أرس حتى إذا كاف بالخقع يخ صجيقا لي.هللا إف كاف حزأما و

اّلَلُ يا فأندؿ هللا:خخج عامخ حتى إذا كاف بالخخيب أرسل هللا عميو قخحة فأدركو السػت فيو 
ٍُِو  ا َُتْ ٌَ  ًُ جَْث  َحْػيَ

ُ
َْ َبْيِ يََسيِّْ ل قػلوإلى  (ٛ)الخعجُكُّ أ َػّلِتَاٌت ٌِ ٌُبات قاؿ: السعؿّ ( ٔٔ)الخعج

ًُ اىَْبْقَ ما قتمو فقاؿ:. ثع ذكخ أربج و اا مغ أمخ هللا يحفطػف دمحم َٔ اََّلِي يُصِيُس ُْالخعج(ٕٔ) 
ٍَِدالِ قػلو إلى  ْ َٔ َشِسيُس ال ُْ  .(ٔ)"(ٖٔ)الخعجَو

بغ عباس( في سخد األحجاث مباشخة كالتي تبجأ بقجـك الحكاية يجخل الخاكؼ )افي ىحه 
ثع الجمػس عشجه ثع يبجأ الحػار بيغ  السجيشة ثع دخػليع عمى الخسػؿإلى  أربج كعامخ

ليع بسشع هللا  بالحخب كإخبار الشبي شخريات الحكاية كالحؼ يشتيي بػعيج عامخ لمخسػؿ
ذلظ عمييع, لع يتع االتفاؽ فتخخج الذخريتاف فتزعاف خصة لمغجر بخسػؿ هللا كاغتيالو كعمى 

الججار كىشا يرّػر الخاكؼ إلى  ( كيختمياف بودمحم قع كيشاديانو )يا رسػؿ هللاإلى  أثخىا يخجعاف
السخكؼ لو  كتو التي تجعلذر إلى  , كىشا كصل الحجثمذيج تشفيح خصة الغجر بالخسػؿ

كىحا  حه السخحمة كالػقػع في ىكحا مػقفىإلى  متخؾبًا لسا ستؤكؿ إليو الحاؿ بعج الػصػؿ كالقارغ 
تػلجة مغ الخػؼ أك الخصخ نتطار أك قمق محاؿ ا"ىػ عشرخ التذػيق الحؼ يجعل الستمقي في 

 السفعع بالذكػؾ نتطاركىػ االنياية الخكاية,...إلى  مةتكػف ىحه الحاؿ عابخة أك متػاص أك الذظ,
هللا ذلظ( لكّشو ال  قتميع الشبي, كمشعخكؼ لو يتػقع حجكث أحج األمخيغ)فالس, (ٕ)"نياية الحبكةإلى 

شخيقة كشيكة في سخد الحجث  ,لو كؼ عخض السذيج بصخيقة تذّج السخكؼ ألّف الخا يخجح أحجىسا؛
عمى سيفو يبدت عمى  فمسا كضع يجهائبي ليكدخ حاجد القمق كالتػقع )كىشا يبخز الحجث العج

ثع  ب عمى ذلظ الحجث كىػ التفات الخسػؿكيدتسخ الخاكؼ في سخد ما تختّ  ,قائع الديف(
نرخافو ثع خخكج عامخ كأربج كالكذف عّسا مّخا بو كبياف مريخ كّل مشيسا, كالدارد بيحا ألقى ا

, شاً بخاز معشى معيّ كأراد إ الزػء عمى ما آَؿ إليو مريخ الذخريتيغ السخالفتيغ هلل كلخسػلو
...تكتدب الشياية"نيايتيا كىحا يجؿ عمى أّف إلى  أحجاث الحكاية مغ بجايتياُيدتذف مغ قخاءة 

                                                           

 .ٕٔٚ -ٕٓٚ: ٔٔالسيداف ( (ٔ
 .٘٘( معجع مرصمحات نقج الخكاية (ٕ
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يا, ؼيكدب الحجث إذ ىي الشقصة التي تتجسع فييا كتشتيي إلييا خيػط الحجث كمّ  ,أىسية خاصة
, (ٔ)عشو, كلحلظ فشحغ ندسي ىحه الشقصة )لحطة التشػيخ(" السحجد الحؼ يخيج الكاتب اإلبانة معشاه

كالتي كذف ابغ عباس عشيا في ختاـ الحكاية بحكخ اآليات التي ندلت فييا كالكذف عغ معانييا 
كبياف مريخ مغ يخالف هللا كرسػلو, كّل  في الجاللة عمى حفع هللا تعالى لشبّيو كالتي تربّ 

إلى  السخكؼ لو كأكصموشّج ؼيو  ,جاث متتابعة في نسط سخدؼذلظ جاء متدمدبًل تعاقبت ؼيو األح
 .(ٕ)الشتيجة التي سعى لمػصػؿ إلييا مشح بجء الحكاية

في أكثخ السخكيات الػاردة في  جججيخ بالحكخ أّف الشدق التتابعي ىػ الشدق الُسعتس
ما رأكه أك سسعػه يا بشقل الخكاة عغ شخيق أنيا مخكيات شفػية قاـإلى  ىحا يعػد التفديخيغ, كلعلّ 

األنبياء كإيزاح اأُلمػر اإلليية كالتي يبخز فييا  ألّنيا تتعمق بالتفديخ كبياف حكايات ,كسا ىػ
السبذخيغ كالسشحريغ داء تسج الدببية في تحؿيقو خاصة بعج أعشرخؼ الثػاب كالعقاب كالحؼ يع

 جكث الدابق.ابعي فالبلحق يحجث بدبب حعشرخ األساس لمشدق التتالكىحا ىػ  مياميع,

 

 ندق التزسيغ -ٕ

دخد حكاية داخل ُأخخػ لغخض , كؼيو تُ (ٖ)كىػ مغ أنداؽ الدخديات العخبية القجيسة
ففي التزسيغ يختبط نّز , (ٗ)التفديخ كالبخىاف كبياف األسباب كراء أفعاؿ الذخريات كالحػادث
 ةً حكايٌة حكايكتقصع ؼيو  ,(٘)معيغ بسجسػعة مغ الشرػص اأُلخخػ بعبلقات متعجدة الدسات

لذّج  ائي بالسجاخمة بيغ األحجاث كالحكايات في سياقات سخده الحكائيُأخخػ حيغ يأخح الخك 
 .(ٙ)تجاه الحؼ يحىب إليو الدخدالة في اإلالجالحجث كتعسيق صػره  الستمقي كإثخاء

كاف   رسػؿ هللا فّ إقاؿ :  بي عبجهللاأعغ "مغ ذلظ ما جاء في نػر الثقميغ 
 :الشاس قيل لمخجلإلى  ف بعث هللا دمحماا أا ، فمسّ سبلـ فأكخمواإل قبل ندؿ عمى رجل بالصائف

أبي  يتيع عبجهللا الشاس؟ قاؿ: ال ، قاؿ: ىػ دمحم بغإلى  مغ الحي أرسمو هللا  أتجري 
                                                           

 .ٜٙ -ٜ٘فغ القرة القريخة ( (ٔ
 . ,...ٜٙٔ -ٕٜٔ: ٜ, ٖٜ, ٕٜ, ٓٗ: ٘, ٗٔ -ٖٔ: ٗ, ٖٙٔ -ٕٙٔ: ٔالسيداف لمسديج يشطخ( (ٕ
 .ٛ٘الستخيل الدخدؼ  يشطخ( (ٖ
 .٘ٙ -ٗٙنطخية الدخد إلى  مجخل عمع الدخدك , ٛ٘ -ٚ٘ت نقج الخكاية يشطخ: معجع مرصمحا( (ٗ
 .ٖٕالبشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ  يشطخ( (٘
 . ٖٚٔجخاء ية إلى اإلؤ الخ  مغيشطخ السشيج التكػيشي ( (ٙ
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 عمى رسػؿ هللا ، قاؿ: فقجـ الخجلكخمتوأوكحا ف شالب وىػ الحي كاف ندؿ بالصائف يـػ كحا
السشدؿ الحي  قاؿ: أنا ربّ  ومغ أنت؟رسػؿ هللا؟ قاؿ: ع عميو وأسمع ثع قاؿ لو: تعخفشي يافدمّ 

 بظ سلْ  مخحباا :فقاؿ لو رسػؿ هللا ندلت بو بالصائف في الجاىمية يـػ كحا وكحا فأكخمتظ
، ثع قاؿ بسا سأؿ رسػؿ هللا تي شاة بخعاتيا، فأمخ لوائسئمظ مأ، قاؿ: حاجتظ

فقالػا:  سخائيل لسػسىإسؤاؿ عجػز بشي  يدألشيأْف الخجل  ما كاف عمى ىحاصحابو:أل
يػسف مغ  حسل عطاـا فْ أمػسى إلى  أوحى هللا فّ إفقاؿ:  ؟إسخائيللت عجػز بشي أس وما

 عغ قبخ يػسف ، فدأؿ مػسىاالرض السقجسة بالذاـإلى  مشيا مرخ قبل أف يخخج
ا جاءتو قاؿ: لييا، فمسّ إ ، فأرسل مػسىقبخه ففبلنةكاف أحج يعخؼ  فْ إ فجاء شيخ فقاؿ:

 الّ إ ظ عميوقبخ يػسف؟ قالت: نعع، قاؿ فجليشي عميو ولظ ما سألت، قالت: ال أدلّ  تعمسيغ
: ال يكبخ عميظ مػسىإلى   بحكسي عميظ، فأوحى هللاالّ إقالت: ال بحكسي، قاؿ: فمظ الجشة 

معظ في درجتظ  كػف  أ فْ أحكسي  فّ إف قالت: تجعل ليا حكسيا، فقاؿ ليا مػسى: فمظ حكسظِ  أفْ 
ما كاف عمى ىحا لػ سألشي ما :رسػؿ هللا ، فقاؿالتي تكػف فييا يـػ الؿيامة في الجشة

 .(ٔ)"سألت عجػز بشي اسخائيل ؟

كما آؿ إليو  في ىحه الحكاية حجث إكخاـ رجٍل لخسػؿ هللا يدخد اإلماـ الرادؽ
سخد حجٍث آخخ إلى  (, ثع يشتقلكاف ندؿ ىحا اإلكخاـ فيجخل في سخده مباشخة) إّف رسػؿ هللا

ب عمييا حجث آخخ كىػ إخبار الشاس لمخجل بحلظ, ثع مجيء كالتي تختّ  كىػ بعثة الشبي دمحم
و يدألو في الصائف, كعمي بإكخامو إّياه كإسبلمو, كتحكيخه لمخسػؿ رسػؿ هللاإلى  الخجل

ىحا الدخد جاء  بحلظ, كلّ  تي شاة بخعاتيا ؼيأمخ لو رسػؿ هللاعمى ذلظ جداًء كيحّجده بسائ
في الصائف  ) إكخاـ الخجل لمخسػؿعمى الدببية إاّل الحجث األّكؿ آلية التتابع قائساً عمى كفق 

 يدخد حكاية عغ الشبي مػسى (, إّف شمب الخجل جعل رسػؿ هللافي العرخ الجاىمي
ركيدة لمحكاية األصل فيػرد أحجاثًا مذابية أك شخريات مساثمة ليجؿ عمى معاٍف إضاؼية بػصفيا 

مثااًل عمى حكاية  بحكاية السخأة مع الشبي مػسى ؼيزخب الخسػؿ, (ٕ)كدالالت معيشة
كشمبت عمى ذلظ أجخًا,  عمى قبخ الشبي يػسف فالسخأة دّلت الشبي مػسىالخجل معو, 

كشمب عمى ذلظ أجخًا, إاّل إّف الجاللة اإلضاؼية ُيطيخىا الخسػؿ  دمحملشبي كالخجل أكـخ ا
ختبلؼ األجخيغ فالخجل شمب أجخًا دنيػيًا زائبًل, كالسخأة شمبت أجخًا آخخكيًا عغ شخيق ا دمحم

, لحلظ ختع الحكاية في درجة األنبياء في الجشة مػسى دائسًا كىػ أْف تكػف مع الشبي
كالحكاية التي , سألشي ما سألت عجػز بشي إسخائيل؟ما كاف عمى ىحا لػ مدتفيسًا: بقػلو

                                                           

 .ٙٓٗ -٘ٓٗ: ٖنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٓٙٔركاية السخأة العخبية  يشطخ( (ٕ
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حكاية أجشبية عغ الحكاية األصل سخدىا ضسغ حكايتو مع الخجل كىحه  أكردىا رسػؿ هللا
إّف أمثمة ىحا , (ٔ)الحكاية الستزسشة سابقة لمشز األصل كقج تكػف معخكفة مغ الشاحية التأريخية

ُيزّسغ الخكاة األخبار كالحكايات أخبارًا كحكايات لمتأكيج عمى  , إذالتفديخ كثيخةالشسط الدخدؼ في 
عتبارية ُيبخىشػف فييا عمى االلسعاني ًا أك تخىيبًا فإلى جانب امعشى معيغ أك بياف حكٍع, أك تخغيب

 .(ٕ)صحة األحكاـ كتػجيو تفديخ اآليات القخآنية

 

: ما الربخ الجسيل؟ قاؿ: ألبي جعفخعغ جابخ قاؿ: قمت "جاء في تفديخ السيداف 
باف إلى  إبخاـيع بعث يعقػب أحج مغ الشاس إفّ إلى  ذلظ صبخ ليذ ؼيو شكػى  راىب مغ الـخ

قاؿ: مخحبا  رآه الخاىب حدبو إبخاـيع فػثب إليو فاعتشقو ثع اعابج مغ العباد في حاجة فمسّ 
ؿ إسحاؽ بغ إبخاـيع، قا غلكغ يعقػب باؿ لو يعقػب: لدت بخميل الخحسغ و بخميل الخحسغ فق

الدقع. قاؿ: فسا جاز عتبة والحدف و  اليع أرى مغ الكبخ؟ قاؿ: لو الخاىب: فسا الحي بمغ بظ ما
عشج عتبة الباب يقػؿ:  ساججاا  العباد فخخّ إلى  شكػتشي الباب حتى أوحى هللا إليو: يا يعقػب

ا أصابو مغ مسّ  مثميا فسا شكى شيئاا إلى  أني قج غفخت لظ فبل تعج ال أعػد فأوحى هللا إليو ربّ 
ْشُهٔ َبّثِ وَُخْضِن :و قاؿ يػماا  أنّ نػائب الجنيا إالّ 

َ
ا أ ٍَ ًُ ٌِ إَل  إَِج ْغيَ

َ
ا َل اّلَلِ َوأ ٌَ ََ اّلَلِ 

ٍُٔنَ   .(ٖ)"(ٙٛ)يػسفَتْػيَ

 

لئلماـ )جابخ( بدخد خبخه كىػ سؤالو بجأ الخاكؼ  , إذخبخًا آخخىشا نجج خبخًا رئيدًا تزّسغ 
عشاه لكشو ما يمبث حتى كاشفًا عغ م عغ معشى الربخ الجسيل بعجىا يجيبو اإلماـ الباقخ

مع الخاىب  الشبي يعقػب لسعشى الحؼ شخحو فيبجأ بدخد خبخؤيج اإلخبار إخبارًا يضّسغ ىحا ا
 السداحة األكبخ في الدخد حتى فاؽ و األحجاث ؼيدتخسل مانحًا الخبخ الستزسغكما آلت إلي

لو ثع مغ أحجاث عسيقة السعاني لئلجابة عغ سؤاؿ السخكؼ  الخبخ الخئيذ مدّخخًا ما دار ؼيو

                                                           

 .ٕٗيشطخ البشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ ( (ٔ
 -ٛٔ: ٚ, ٚ٘ٗ -ٙ٘ٗ, ٔٗٗ, ٖٙٗ: ٙ, ٘ٔ -ٗٔ: ٘, ٓٙٗ: ٗ, ٜٕٓ -ٕٛٓ: ٕالثقميغ  نػر ( يشطخ(ٕ
ٜٔ ,ٜ٘ ,ٗٓٔ..., .  
 .ٜٜٔ: ٔٔالسيداف ( (ٖ
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كأمثمة  .ؤكج ما جاء في الخبخ كالسغدػ مشوبالشز القخآني الحؼ ىػ بسثابة الػثيقة التي ت يختتسو
 .(ٔ)ىحا الشسط الدخدؼ في التفديخ كثيخة

 

 الشدق الجائخي  -ٖ

لتشتيي عشج نقصة نقصة نياية أحجاث الحكاية ثع تعخض ما سبقيا. "مغ كؼيو يبجأ الدخد 
ؽيو شيء مغ التحخر كيتأرجح ؼيو الدخد بيغ الساضي كالحاضخ كالسدتقبل ف ,(ٕ)"بجايتيا مججداً 

 مغ قيػد الدمغ.

إلى  سشادهإبي سشاد لمحسيخ في قخب اإلكمغ أمثمتو في تفديخ نػر الثقميغ ما نقمو " 
كيف يبعث  يئيل أرناجبخ  : يائيلالجبخ  قاؿ رسػؿ هللا :قاؿ عبجهللا يصفػاف عغ أب

فقاؿ لو:  تى قبخاا أساعجة ف يمقبخة بشإلى  يـػ الؿيامة، قاؿ: نعع فخخج هللا تبارؾ وتعالى العباد
قػؿ: واليفاه، والميف ىػ الثبػر ثع التخاب وىػ ي فخخج رجل يشفس رأسو مغ ذف هللاإبخخج أ

رأسو مغ  ، فخخج شاب يشفسذف هللاإخخج بأقبخ آخخ فقاؿ: إلى  ثع قرج بو ،دخل فجخلا :قاؿ
، عبجه ورسػلو دمحماا  فّ أهللا وحجه ال شخيظ لو وأشيج  إالّ لو إ: أشيج أف ال التخاب وىػ يقػؿ

يـػ  ثع قاؿ: ىكحا يبعثػف  هللا يبعث مغ في القبػر فّ أالداعة آتية ال ريب فييا و  فّ أوأشيج 
 .(ٖ)"الؿيامة يا دمحم

 

قاـ ىحا الخبخ عمى حجٍث كاحج كىػ كيؽية إحياء السػتى, كإنتيى مغ حيث بجأ جامعًا 
إلى  فًا بالسعاني كالجالالتلدمغ الساضي كالحاضخ كالسدتقبل, كجاء الدخد ليعخض مذيجًا مكثّ 

الفعل العجائبي, فالسػت كقع عمى السػتى في زمغ مزى, كحاضخ الخبخ يصمب ؼيو  جانب
ي هللا تعالى السػتى يػـ الؿيامة كىحا في يأف يخيو كيف يح مغ جبخئيل رسػؿ هللا

أماـ السذيج  كضع الخسػؿ بإجخاء الحجث كإداءه عغ شخيق ئيلاالسدتقبل, كىشا يبجأ جبخ 

                                                           

: ٚٔ, ٕٚٛ: ٔٔ, ٜٖٔ: ٓٔ, ٓٚ: ٜ, ٖٔٓ: ٛ, ٙ٘ٔ -٘٘ٔ, ٔ٘ٔ, ٛٓٔ: ٔالسيداف  لمسديج يشطخ( (ٔ
ٔٚٓ ,ٔٛ :ٜ٘ ,ٔٓ٘... , . 

, كيشطخ: الفزاء الخكائي في أدب جبخا ٕ٘ٔالبشية كالجاللة في مجسػعة حيجر حيجر القررية )الػعػؿ( ( (ٕ
يع جبخا   .ٗ٘في الخكاية العخبية في العخاؽ ك , ٚٛإبخـا

 .ٜ -ٛ: ٘نػر الثقميغ ( (ٖ
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 سسو ؼيخخج متيالكًا كىحه سسة الكافخيغ, ثع يشادؼ باسع مّيتٍ مباشخة, فيشادؼ عمى أحج السػتى با
ثع  ,كىحا حاؿ السؤمشيغ ,عة كالبعثاعتخاؼ باّلل كرسػلو كالدلمذيادة كاالآخخ ؼيخخج مؤّديًا 
 .(ٔ)لخبخ كنقصة نيايتونصبلؽ اكحا ُيبعثػف يػـ الؿيامة( كىشا نقصة ا)ىيمتفت مختتسًا بقػلو

 

  اج عغ أبي عبج هللاعغ ابغ أبي عسيخ عغ عبج هللا بغ الحجّ "كجاء في السيداف 
أفزل مشو  عمي بغ الحديغ يجع خمقاا  دمحم بغ السشكجر كاف يقػؿ: ما كشت أضغ أفّ  قاؿ: إفّ 

حتى رأيت ابشو دمحم بغ عمي فأردت أف أعطو فػعطشي فقاؿ لو أصحابو: بأي شيء وعطظ؟ 
كاف ة فمقيشي أبػ جعفخ دمحم بغ عمي و بعس نػاحي السجيشة في ساعة حار إلى  فقاؿ: خخجت

مػلييغ فقمت في نفدي: سبحاف هللا شيخ  عمى غبلميغ أسػديغ أو ئتكوىػ م ثؿيبلا  بادناا  رجبلا 
و. مغ أشياخ قخير في ىحه الداعة عمى مثل ىحه الحالة في شمب الجنيا أما إني ألعطشّ 

فقمت: أصمحظ هللا شيخ مغ أشياخ  ست عميو فخد عمي بشيخ وىػ يشراب عخقاا سمّ فجنػت مشو و 
أنت عمى ىحه شمب الجنيا أرأيت لػ جاء أجمظ و  قخير في ىحه الداعة عمى ىحه الحالة في

 الحاؿ؟ فقاؿ: لػ جاءني السػت وأنا عمى ىحه الحاؿ جاءني وأنا في شاعة مغ شاعة هللا
جاءني السػت وأنا عمى  بيا نفدي وعيالي عشظ وعغ الشاس، وإنسا كشت أخاؼ أفْ  أكفّ 

 .(ٕ)"ػعطتشيمعرية مغ معاصي هللا. فقمت: صجقت يخحسظ هللا أردت أف أعطظ ف

 

 كأّنو مقرػُر عميو كاف في نفدو تجاه اإلماـ زيغ العابجيغ عتقادٍ يبجأ الدارد بحكخ ا 
أردت أف  ):ىي نقصة الشياية كالبجاية قائبلكىشا تبجأ العسمية الدخدية ك  ,بشو الباقخحتى يخػ ا

كيدتخسل الخاكؼ في سخد ما دار بيشو كبيغ  ,ؿ السخكؼ لو عغ كيفيتو, فيتداء(أعطو فػعطشي
ؼبعج ضّشو بفعمو سػءًا كما تختب عمى ىحا الطغ مغ محاكلتو كعع اإلماـ بتخؾ  ,اإلماـ الباقخ

شمب الجنيا, كيرّػر لو السػت في حاٍؿ معيشة تخىيبًا, كىحا كسط الخبخ فؽيو ذركة السػاجية 
بأف فعمو شاعة كىػ شمب  ّد اإلماـ الباقخكعشجىا يشكدخ أفق تػقع الخاكؼ كالسخكؼ لو في ر 

مغ حيث  الخزؽ لو كلعيالو, كلغ يسػت كىػ في ىحه الحاؿ عمى معرية, كىشا يختتع الخاكؼ خبخه
فحيغ تقجـ "دسى بتقشية البجاية السقمػبة (, كىحه التقشية تُ بجأ, بقػلو)أردت أف أعطظ فػعطتشي

 لقارغ بجاية القرة, يكػف الجافع نحػ األفعاؿ محاكلة االشياية أك السػقف الحاسع السؤدؼ إلييا في 
                                                           

 ... .,ٖٙٗ, ٛٔٔ, ٗٙ, ٕٚ -ٕٙ, ٜٔ, ٙٔ: ٚ, ٛٓٗ: ٔنػر الثقميغ  لمسديج يشطخ( (ٔ
 .ٜٖٕ: ٓٔالسيداف ( (ٕ
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بتجأت بو القرة, كىكحا يكخر القاص الشياية في مقصع األفعاؿ لكشيا إيجاد تفديخ لمسػقف الحؼ ا
 كبيحا يفزي ىحا الشسط مغ األفعاؿ ف تع عخض الحكاية التي أدت إلييا,تأتي ىحه السخة بعج أ

فدارت , (ٔ)بتجأت"بجأ مغ حيث تشتيي كتشتيي مغ حيث اأف تبجك القرة كأنيا دائخية تإلى 
عتقجه الخاكؼ ككاف مغ ثػابت رؤيتو السدتقبمية كبيغ حاضخ كصل الخصػات الدخدية بيغ ماٍض ا 

ت مػازيغ كبيغ ماٍض جخت ؼيو التحػالت عشج نقصة قمب ,قشاعة ذات أبعاد مدتقبميةإلى  ؼيو
مدتػػ إلى  كؼ لو, ؼبعج اليقيغ أف ال شخز يرلالسخ إلى  عتقاد عشج الخاكؼ كلعّمو سيستجاال

ئسة لمخُمق الجيشي األعتقاد بػراثة االإلى  الُخمق كالدىج في الجنيا في اإلماـ زيغ العابجيغ
 .(ٕ)كالعرسة اإلليية

عتقاٍد ما أك الػقػؼ با في ىحا الشسط مغ الدخد يدتحرل لمخاكؼ اليقيغ كججيخ بالحكخ أفّ 
ة حاضخًا, كبالتججد أبعاد تػسع بالثبػت ماضيًا, كبالحيػي كىحه الحؿيقة ذات ,عمى حؿيقة حجٍث ما

عمييا ىحا الشسط كىي التأرجح بيغ مى ذلظ اآللية الدخدية التي يديخ عيشو عكالبعث مدتؿببًل, تُ 
 ) كسا حرل مع الشبي دمحمحا فحدب إنسا قج يكدخ قالب الدمغليذ ى ,األزمشة الثبلث

عتقاد ) كسا حرل مع دمحم , كقالب الفكخ كاال(رؤية كيؽية إحياء السػتىفي مذيج  ئيلاكجبخ 
  .( كيبعث عمى الحيػية كالتججيجبغ السشكجر كاإلماـ الباقخ

                                                           

 .ٔٛٔنطخية القرة القريخة ( (ٔ
 . , ...ٜٜٔ, ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔ: ٔٔ, ٕٛٛ -ٕٚٛ, ٕ٘ٛ -ٕٗٛ: ٘, ٖٛٓ: ٖالسيداف  لمسديج يشطخ( (ٕ
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 السبحث الثاني

 الذخرية

مغ حجػ مكػنات السخكؼ التي تذتخؾ مع الحجث في تأسيذ الدخد ك الذخرية إ جّ ُتع
ألّف الذخرية "تسثل العشرخ الحيػؼ  كالسكاف الؿيسة في العسل الدخدؼ؛ دكنيسا يفقج الدماف

ع القزية كىي مػضػ  (ٔ)الحؼ يزصمع بسختمف األفعاؿ التي تتخابط كتتكامل في مجخػ الحكي"
, فجكرىا في (ٕ)نصبلقًا مشيا تشتطع عشاصخ الدخد اأُلخخػ يدًا, كا رئالدخدية ألّنيا تؤدؼ فعبلً 

ة كحجىا ال فالمغتؤديو الذخرية,  اصخ الدخد يؤدؼ مافبل أحج مغ عش العسمية الدخدية كبيخ,
الذخرية التي تشيس بو, كالفزاء عغ  , كيدتحيل كجػد الحجث في معدؿٍ تحسل جسااًل كال حياة

 .(ٖ)دكف الذخرياتخسج مغ ي

ئسة, انت مغ األنبياء, كالرالحيغ, كاألإّف أكثخ شخريات الشثخ الحكائي في التفديخيغ ك
ارتباشيا  السخجعية, كالعجائبية, كعغ شخيقكالسؤمشيغ, كالكافخيغ, كتشػع ضيػرىا, بيغ التأريخية 

 , كثانػية, كىامذية.شخريات رئيدةإلى  نقدستبالحجث ا

 

 أنػاع الذخريات -ٔ

 الذخرية الخئيدة-أ

ليذ , ك (ٗ)فخدؼك ىي التي تتسحػر األحجاث عمييا كُتشدج حػليا كتتسيد بسػقٍف بصػلي 
فيي  ,محػرية دائساً لكشيا تطل  ,بصل العسل الدخدؼ دكر الخئيدة الذخرية ؤدؼأف ت بالزخكرة

ذخرية التكػف  ,كحيغ ال يؤدؼ البصل دكرًا رئيدا األماـ,إلى  ؾ بوالتي تقػد الفعل كتتحخّ 
 .(٘)بعة لمبصل أك خرسًا لواىي الخئيدة, كتػية ثانال

                                                           

 .ٚٛالذعبية قاؿ الخاكؼ البشيات الحكائية في الديخة  ( (ٔ
 .ٙ٘األدب كالجاللة ك , ٖٚمفاـيع سخدية يشطخ:( (ٕ
 .ٕ٘ٔنطخيات الدخد الحجيثة  ك,ٜٔ, ٜٓفي نطخية الخكاية بحث في تقشيات الدخد  :يشطخ( (ٖ
 .ٕٙٔمعجع السرصمحات األدبية السعاصخة شطخي( (ٗ
 .ٚٗ٘: ٔاألدب  فيل السعجع السفّر ك , ٕٕٔ, ٕٔٔدبية معجع السرصمحات األ :يشطخ( (٘
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كالحكايات السدخكدة في التفديخيغ أكثخىا شخريات إّف الذخريات الػاردة في األخبار 
 .(ٔ)كاقعية كحؿيؿية

غاب عغ قػمو  صالحاا  فّ إقاؿ:  بي عبجهللاأعغ "الثقميغ نػر جاء في تفديخ 
حدغ الجدع، وافخ المحية خسيز البصغ  (ٕ)ح البصغبجِ مُ  غاب عشيع كيبلا  وكاف يـػ زماناا 

فخجع  قػمو لع يعخفػه برػرتوإلى  ا رجعفمسّ  ،(ٖ)العارضيغ مجتسعا ربعة مغ الخجاؿ خؽيف
، خخى عمى يقيغأُ و  ،ؼيو ةخخى شاكّ أُ ، و بجاا أ، شبقة جاحجة ال تخجع ث شبقاتلييع وىع عمى ثبلإ

هللا  ئ بػه وشتسػه وزجخوه، وقالػا بخ فكحّ  صالح ناأة فقاؿ ليع: حيغ رجع بالصبقة الذاكّ  فبجأ
اد فمع يدسعػا مشو القػؿ ونفخوا مشو فأتى الجحّ : قاؿ .صػرتظ كاف في غيخ صالحاا  فّ إمشظ 

خبختشا أالصبقة الثالثة وىع أىل اليقيغ فقاؿ ليع: أنا صالح، فقالػا: إلى  الشفػر، ثع انصمق أشجّ 
ؿ في هللا تبارؾ وتعالى الخالق يشقل ويحػّ  فّ إا ال نستخي نّ إ، فظ صالحنّ إؼيو معو  ال نذظّ  خبخاا 
ذا إ سا يرح عشجنانّ إ، و ذا جاءإسا بيششا بعبلمات القائع وتجارسشا ؼيخبخنا أُ صػرة شاء وقج  أيّ 

التي  وىي ، فقالػا صجقتأنا صالح الحي أتيتكع بالشاقة ع:فقاؿ لي أتى الخبخ مغ الدساء،
ْػئُمٍ :فقاؿ عبلمتيا؟ سانتجارس ف ٌَ ٍْٔم  ًْ ِشُْب يَ ا ِشٌْب َوىَُس َٓ َ آمشا  ، قالػا:(٘٘ٔ)الذعخاءل
َْ َربِِّّ :جئتشا بو، فعشج ذلظ قاؿ تبارؾ وتعالىباهلل وبسا  َن َصاِۡلًا ُمصَْظٌو ٌِ

َ
 فقاؿ( ٘ٚاألعخاؼ)أ

ٌِ :ىل اليقيغأ رِْظَو ةِِّ ُمْؤ
ُ
ا أ ٍَ ِ و ُِٔنَ إَُِا ة ََ اْظخَْهَبُ إَُِا ةِاََّلِي اؾوىع الذكّ (ٙٚاألعخاؼ(اكَاَل اََّلِي

ًْ ةِِّ ََكفُِصونَ  ِْخُ ٌَ  عجؿ مغ أفْ أ هللا: قاؿ ىل كاف فييع ذلظ اليـػ عالع بو؟قمت: ( ٙٚ)األعخاؼآ
ياـ عمى أسبعة  خخوج صالح ، ولقج مكث القـػ بعجعمى هللا رض ببل عالع يجؿّ يتخؾ األ 

ا ضيخ ، فمسّ احجةكمستيع و  مغ ديغ هللا يع عمى ما في أيجييعنّ أغيخ  ماماا إفتخة ال يعخفػف 
 .(ٗ)"مثل الرالح القائع سا مثلنّ إجتسعػا عميو و ا صالح

                                                           

ما ُيدسى باإلسخائيميات, كبعس إلى  في بحثو الخكائي بعس األخبار كالحكايات مسا ُيشدب أكرد الصباشبائي( (ٔ
ىحا الشػع مغ السخكيات إلى  اتيا إنسا ىي مغ ندج الخياؿ كسبقت اإلشارةالخخافات كالتي ال كجػد لبعس شخريّ 

يات مػضػعة كال كجػد ليا في السيداف أّف بعس الذخر , ككحلظ كرده الجراسةحث األنػاع الحكائية في ىحفي مب
 كىسا مغ الكحابيغ الػّضاعيغ يختمقػف األحاديث كقج نّػه (شعيب كسيف)التي افتعميا  (بغ الدػداء)اكذخرية

مغ مػضػعات  (بغ الدػداء)اا عمساء الخجاؿ, كقصع السحققػف مغ أصحاب البحث أّف شخرية سكحبيإلى 
 . ٕٚٔ: ٜخ السيداف ط( الخخاؼية التي ال أصل ليا. يشسيفك )شعيب  يغالكحابَ 

 .ٖٖٙ: ٔ (ح)مادة بج خ لداف العخبطح البصغ: تعشي كاسع البصغ . يشبجِ مُ ( (ٕ
 .449: 5الربعة من الرجال: الرجل المربوع ال بالطويل وال بالقصير. ينظر لسان العرب )مادة ربع(  ((3

 .ٙٚٗ -٘ٚٗ: ٕنػر الثقميغ ( (ٗ
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كىكحا  ,يسثل بؤرة أحجاثيا الدخدية , إذية الخئيدة ىػ الشبي صالحإّف شخرية الحكا
تكػف الذخرية ىي العشرخ البشائي " , إذأك الحكاية الديكػلػجية حكاية ُتعّج حكاية الذخرية

الغالب, كيكػف ىجؼ القرة رسع صػرة كاضحة ليا, كلدمػكيا تجاه السػاقف السعخكضة كبياف 
, لحا (ٔ)كيغمب أْف ال تكػف لمقرة نياية حاسسة ألّف الحجث ليذ عشرخًا ميسا فييا"دكافعيا...

قبل حجث  صالح( رّكد عمى كصف شخرية الشبي اإلماـ الرادؽحع أّف الدارد)نم
الخئيدة عمى كفق آلية  ذكلالعخض فييا الخاكؼ سسات  بو عغ قػمو, كىحه بجاية الحكاية, إذغيا

التباشؤ الدخدؼ, كىحه الرفات مع غياب الذخرية لسّجة مغ الدمغ ُتعّج ُأمػرًا شبيعية, ثع ما 
قػمو إلى  سخده لخجػع الشبي صالح كسصيا عغ شخيقإلى  يشتقل بالحكايةيمبث الخاكؼ أْف 

سّثل البؤرة التي ي كىحا الحجث لكغ ليذ برػرتو التي غاب فييا عشيع فمع يعخفػه لتغّيخ صػرتو,
يو في الحكاية ؼيعسل مثّسشة داخل الشز الدخدؼ كتسّثل مخكد التػج تشدخب عغ شخيقيا ؾيع

سخد  الذخريات عغ شخيقالخئيدة عغ باقي تخاذ إجخاءات تعدؿ الذخرية الخاكؼ عمى ا
صفاتيا التي ال تػجج عشج الذخريات اأُلخخػ كحخكتيا عمى كفق نسط سخدؼ ال يتصابق مع 

يًا يتعمق بمحطات الخاكؼ شخريتو الخئيدة تػزيعًا اختبلؼ أنساط حخكة الذخريات اأُلخخػ, كيػزع
ضيػر الذخرية  خخ كىػكبسا تحتمو مغ مػقٍع داخل السداحة الشرية, كثّسة إجخاء آ ,الطيػر

, كىحا (ٕ)الدماف أثشاءستعساليا الحػار لمتعبيخ عغ نفديا, بحخكيتيا داخل السكاف ك مشفخدة, مع ا
رع الدخدؼ مغ كسصيا كتأجج حبكتيا, إذ عمى ىحه الحكاية التي يبجأ فييا الخاكؼ بالتدا مشصبقٌ 

ج نحػ الحل يخجع التجر  انػية تجاه الذخرية الخئيدة ثعالث د ما قامت بو شخريات الحكايةخَ سَ 
مغ حػار مع الصبقة التي  فيخكؼ ما دار بيغ الشبي صالح ,آلية التباشؤ الدخدؼإلى  الخاكؼ 

كتختب عميو ا الحػار كذف عغ الذخرية الخئيدة)أنا صالح الحؼ أتيتكع بالشاقة(, عمى يقيغ, كىح
ع نياية فمع يز ,, كىشا يقفقخآنيةق الخاكؼ ما سخده بشرػص ثع يػثّ  ,يقيغ القػـ بو كترجيقيع لو

لمذخرية الخئيدة أكثخ  حاسسة لسا تختب عمى ىحه اإلحجاث مغ ُأمػر ألّنو في سخده كاف كاشفاً 
 ,و لمخاكؼ سؤاالً ( فيػجّ بًل ألحجاثيا, لكغ ما يمبث أْف يتجخل السخكؼ لو)زيج الذحاـّر مغ كػنو مف

ما الخاكؼ إجابتو يدخد كَعبخ  ,(الخئيدةالقـػ في غياب نبييع)الذخرية غ حاؿ دتعمع ؼيو عي
تع الحكاية بزخب مثاؿ ليا كما تختب عمى ضيػره, كيخت ,تختب عمى خخكج الشبي مغ حاؿ القػـ

 .(ٖ), ليتخؾ الشياية مفتػحة فالسحػر ىػ الذخرية ال الحجثمغ شخرية اإلماـ القائع

                                                           

 .ٕٗالقرة القريخة نطخية ( (ٔ
 .ٖٛٔ -ٖٚٔشخريات الشز الدخدؼ  يشطخ( (ٕ
, ٕٖ -ٖٔ: ٗ, ٔٚٗ, ٔٔٗ, ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ: ٕ, ٜٖٛ, ٖٖٙ -ٕٖٙ, ٕٛٗ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٖ

ٔ٘ٓ- ٔ٘ٔ ,ٚ :ٔٓ٘- ٔٓٙ ,ٛ :ٕٛٙ- ٕٛٚ... , . 
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إدريذ  إفّ قػليع " دريذي عغ إحجػ الفخؽ في حكاية الشبي إكمسا نقمو الصباشبائ
 إدريذ ابغ جج جج أبيو ألفّ  ىػي أوؿ عسخه بعمع شيث بغ آدـ و أنو أخح فنذأ بيا و و  ولج ببابل
 -إغثاذيسػف ىػ شيث قاؿ الذيخستاني: إفّ  -ميبلئيل بغ قيشاف بغ أنػش بغ شيثيارد بغ 

 شيثشخيعة آدـ و دـ عغ مخالفتيع آلسا كبخ إدريذ آتاه هللا الشبػة فشيى السفدجيغ مغ بشي و 
الخحيل  غ أشاعو مشيع بحلظ فثقل عمييعأمخ م  يع فشػى الخحمة عشيع و خالفو جمّ و فأشاعو أقميع 

عشػا بحلظ  يعكأنّ مغ أوشانيع فقالػا لو: وأيغ نجج إذا رحمشا مثل بابل؟ وبابل بالدخيانية الشيخ و 
 ىحا اإلقميع أف وافػاإلى  وافخخج وخخجػا وسار  الفخات، فقاؿ: إذا ىاجخنا هلل رزقشا غيخه.دجمة و 

وسبح هللا  غ ساكغ فػؾف إدريذ عمى الشيلمِ  خالياا  رأوا وادياا الحي سسي بابميػف فخأوا الشيل و 
مغ معو بسرخ أقاـ إدريذ و و ...مف في تفديخه فقيل: نيخ كبيخ،تُ قاؿ لجساعتو: بابميػف، واخو 

ع الشاس في أيامو ، وتكمّ هللاالشيي عغ السشكخ وشاعة مخ بالسعخوؼ و األإلى  يجعػ الخبلئق
فخقة مشيع بمدانيا، ورسع ليع تسجيغ  مشصقيع ليعمع كلّ  سو هللاعمّ ، و سبعيغ لداناا باثشيغ و 
ر ليع قػاعجىا فبشت قخّ الدياسية السجنية، و  فيععمع بكل مجيشة فعخّ جسع لو شالبي الالسجف، و 

نذئت في زمانو مائة مجيشة أُ  لتية السجف اكانت عجّ غ األمع مجنا في أرضيا، و فخقة مِ  كلّ 
.عمّ ثسانيغ مجيشة أصغخىا الخىا و وثساني و  ع عمغ استخخج الحكسة و ؿ م  ىػ أوّ و  سيع العمـػ

ط اجتساع الكػاكب ؼيو وأفيسو عجد الدشيغ نقتخكيبو و الفمظ و  أفيسو سخّ  الشجـػ فإف هللاّ 
إقميع تميق  في كلّ  لؤلمع سششاا أقاـ و  ذلظ.إلى  ال ذلظ لع ترل الخػاشخ باستقخائيالػ و والحداب 

دػس أمخ السعسػر مغ ي ربع ممكاا  جعل عمى كلّ ع األرض أربعة أرباع و قدّ ة بأىميا، و سشّ  كلّ 
األربعة  وأسساء -سأذكخ بعزيا-ربع بذخيعة  ىل كلّ ممظ بأف يمـد أ كلّ إلى  ـتقجّ ذلظ الخبع، و 

الخابع لث سقمبيػس، و الثاوالثاني أوس، و فديخه الخحيع، تمػؾ الحيغ ممكػا: األوؿ إيبلوس و الس
نتيى مػضع إىػ آمػف السمظ آمػف، وقيل: يديمػخذ و  آمػف، وقيل: إيبلوس أوس

 .(ٔ)"الحاجة

سع الذخرية إدريذ(, كلحكخ اسسيا )بحكخ ايبجأ الخاكؼ بدخد حكاية الذخرية الخئيدة 
سع معخكفة, كيختدؿ صفاتيا, فاإلعميا جألّنو يحّجدىا كي ؛يا داخل العسل الدخدؼٌخ في بشائأث

دىا في السجتسع الستكمع الحؼ يعمغ عغ الذخرية كيبيغ مكانتيا كيكذف صفاتيا, كيسيّ بسشدلة 
( إدريذاكؼ في سخد نذأة الذخرية الخئيدة), ثع يدتخسل الخ (ٕ)عغ باقي أفخاده كجساعاتو

كاألحجاث التي قاـ بيا في شيل( ال مكاف آخخ)سسي بابميػف,إلى  ثع رحيموكمكاف كالدتو 
, تسجيغ السجف, تعميع شمبة العمع كّميا لدشةاألسعخكؼ كشاعة هللا, التحجث باألمخ بالمرخ)

                                                           

 .ٜ٘ -ٛ٘: ٗٔالسيداف ( (ٔ
 .ٜٕ٘صػرة الستخيل في الدخد العخبي البشاء كالجاللة  يشطخ( (ٕ
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الخئيدة ىحا ُيطيخ األىسية الكبخػ لمذخرية  الدياسة السجنية, كبشاء السجف في األراضي,...( كلّ 
أف يكػف البشاء إلى  سخده يدعىل الفزاء السكاني في حيغ يذكّ  في تذكيل السحيط بيا, كالخاكؼ 

الدخدؼ مشدجسًا مع شبائع الذخريات كمداجيا لػجػد تأثيخ متبادؿ بيغ الذخريات كالسكاف 
يع في التحػالت الجاخمية التي لذعػرية التي تعيذيا الذخرية كتدالحؼ قج يكذف عغ الحالة ا

ىحه المػحة  فاجئة فيدت بتحػالتيا السفذخرية ىحه الحكاية ديشامية تسيّ , (ٔ)تصخأ عمييا
كالتي يجخل األنبياء في  ات الحكائية الػاردة في التفديخكىحا مشصبق عمى أكثخ السخكي ,(ٕ)الدخدية

 .(ٖ)شخرياتيا

رمػزًا   متدة في نثخ التفديخيغ الحكائي مثّ كججيخ بالحكخ أّف الذخريات الخئيدة الػار 
في حياة اإلنداف  ففييا يطيخ جانب كاضحػاه الثقافي ستعجاد الشفدي اإلنداني كمدتأماـ اال

دريذ فالشبي أيػب رمد لمربخ, كالشبي إ نبياءفي شخريات األ ىحا يطيخ كثيخاً كسمػكو, ك 
رمد لمعمع كالجراسة كالشبي يػسف رمد لمعفاؼ كاإلخبلص كىكحا, كحلظ نجج ضيػر شخريات 

 األنبياء في العسل الدخدؼ إْف لع يكغ رئيدًا فديكػف محػريًا.

 

 الذخرية الثانػية -ب

في األىسية  ة شخريات ُأخخػ ليا أدكار متفاكتةالذخرية الخئيد جانبإلى  تطيخ
ع أحجاث السخكؼ, كفي سيخ الدخد يفي تقجلذخرية الثانػية ا أىسية داخل الدخد كىشا تطيخ

قجـ كغالبًا ما تُ "حخكتيا ؼ ـ بيا تجعع األحجاث الخئيدة كتقػّ فاألحجاث الجانبية التي تقػ 
الذخريات الثانػية مغ جانٍب كاحج, أؼ بصخيقة مدصحة, لكغ ىحا ال يعشي أّنيا شخريات 

ة فإّنيا قج تكتفي بػضيفة عخضية, ًا ألىسية الجكر الحؼ ُتشاط بو الذخرية الثانػي, كتبع(ٗ)"سصحية
 كثيخا ما تقـػك  ,(٘)بيشيا كبيغ الذخرية الخئيدة تػجج العجيج مغ الحاالت التػسصيةكما 

قج تكػف صجيق فبأدكار محجكدة إذا ما قػرنت بأدكار الذخريات الخئيدة, "الذخريات الثانػية 

                                                           

 .ٕٛ٘صػرة الستخيل  في الدخد العخبي البشاء كالجاللة  يشطخ( (ٔ
 .ٕ٘ٔبشية الذكل الخكائي  يشطخ( (ٕ
: ٕٓ, ٔ٘ -ٓ٘: ٕٔ, ٜٖٔ: ٓٔ, ٕ٘ٛ: ٜ, ٜٚ -ٛٚ, ٖٖ -ٕٖ: ٘, ٖٛٗ: ٗلمسديج يشطخ السيداف ( (ٖ

ٔٔٚ ,ٜٗٚ... , . 
 .ٕٖٕ دبياإلبجاع األمػسػعة ( (ٗ
 .٘ٚمفاـيع سخدية  يشطخ( (٘
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الذخرية الخئيدة اك إحجػ الذخريات التي تطيخ في السذيج بيغ حيغ كآخخ, كقج تقػـ بجكر 
ك معيق لو, كغالبًا ما تطيخ في سياؽ أحجاث أك مذاىج ال أىسية ليا في ي مداعج لمبصل أتكسيم

خسع عمى نحػ سصحي, كىي برفة عامة أقل تعقيجًا كعسقًا مغ الذخريات الخئيدة, كتُ  الحكي,
ما تقجـ جانبًا كاحجًا مغ جػانب  غالباً الدارد في شكل بشائيا الدخدؼ, ك  إذ ال تحطى بعشاية

, كبحدب أثخىا في السخكؼ نجج بعس الذخريات الثانػية ال يكػف ليا أّؼ (ٔ)"التجخبة اإلندانية
ثخ مباشخ كبعزيا اآلخخ يكػف ليا أثخ كبيخ في نديج السخكؼ فتقـػ بأفعاؿ ميسة تجفع بالدخد أ

كىحا  البصل أك خبلفو ُقُجمًا, فالحؼ يحجد مػقعيا في الدخد الفعل الحؼ تقػـ بو سػاء كاف لسرمحة
كىحا مشصبق عمى ما كرد في التفديخيغ مغ الشثخ الحكائي كمغ  ,(ٕ)ما ُيجعى بالػضائف الدخدية

عبجهللا عغ  بيأمي بغ دمحم بغ بشجار عغ أحسج بغ ع"ذلظ ما كرد في  تفديخ نػر الثقميغ عغ 
وعميو ثياب  مخ سؽياف الثػري في السدجج الحخاـ فخأى أبا عبجهللا دمحم بغ عمي رفعو قاؿ:

 ما لبذ و، فجنا مشو فقاؿ: يابغ رسػؿ هللاخشّ وبّ و وألُ تيشّ آل داف، فقاؿ: وهللاالؿيسة حِ  كثيخة
رسػؿ  بػعبجهللا: كافأفقاؿ لو  حج مغ آبائظأوال  مثل ىحا المباس وال عمي رسػؿ هللا

ىميا أ حق  أف (ٖ)رخت عداليياأالجنيا بعج ذلظ  فّ إهللا في زماف قتخ مقتخ وكاف يأخح لقتخه وقتاره و 
ََ الّصِْزقِ ىا، ثع تبل:بخارُ أبيا  ًَِّتاِت ٌِ ِ َواىَػ ْرَصَج ىِػِتَادِه

َ
َْ َخَصَم زِيََِث اّلَلِ اىَِت أ ٌَ ( ٕٖ)األعخاؼكُْو 

 سا لبدتونّ إغ ثػب مِ  ثػري ما تخى عميّ  ني ياأ عصاه هللا، غيخ  أ خح مشيا ماأحق مغ أفشحغ 
تحت ذلظ عمى جمجه  خخج ثػباا أعمى و ىا ثع رفع الثػب األفجخّ  لمشاس، ثع اجتحب يج سؽياف

 عبلهأعمى سؽياف  وما رأيتو لمشاس، ثع اجتحب ثػباا  لشفدي غميطاا  ، فقاؿ: ىحا لبدتوغميطاا 
 .(ٗ)"ىاعمى لمشاس، ولبدت ىحا لشفدظ تدخّ غ، فقاؿ: لبدت ىحا األالثػب ليّ  غميع خذغ، وداخل

كىػ الذخرية الخئيدة ىشا, كتبجأ  تجكر أحجاث الخبخ حػؿ ممبذ اإلماـ الرادؽ
خبخ الحخكة بسخكر سؽياف الثػرؼ في السدجج, كىػ شخرية الخبخ الثانػية كلع يسخ ذكخه في ال

دفعو  , فاستكثاره لمسبلبذ الحداف عمى اإلماـ الرادؽؾ ألحجاث الخبخعابخًا بل كاف السحخّ 
عغ األسباب كاألسخار,  كاشفة يخو, مسا جعل الذخرية الخئيدة تػضح لو الفعللسػاجيتو كتػب

ت ايدات تبجأ بالحػاس كتشتيي بالسػاصفيمشصمقًا لسجسػعة مغ التس"فالخبخ مشصٍػ عمى حكسة ُتعّج 
كالػضائف التي تمتقصيا عيغ الدارد لُتػدعيا داخل كياف الذخريات الفاعمة داخل نز الخكاية. 

الحاسة الجاخمية كإدراؾ األشياء  يد بيغ القمب كالعيغ, بيغييدات ىي التسيكلى ىحه التسكأُ 
                                                           

 .ٚ٘تحميل الشز الدخدؼ تقشيات كمفاـيع ( (ٔ
 .ٖٖٚالفغ القرري في الشثخ العخبي حتى مصمع القخف الخامذ اليجخؼ  يشطخ( (ٕ
 .ٕٜٔ: ٜ )مادة عدؿ( لداف العخب نيا عدالييا : كثخ نعيسيا. يشطخأرخت  الج( (ٖ
 .ٛٗٗ -ٚٗٗ: ٕنػر الثقميغ ( (ٗ
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األشياء كالتعامل  الخارجية, بيغ التعامل بالقمب كالتعامل بالعيغ كحجىا, بيغ التعامل الدصحي مع
لخكائي أماـ مجسػعة مغ ففي الفقخات الثبلثة اأُلكلى يزعشا الشز االػججاني معيا...

التجخبة  لدمغ ىػ كثافةيخبصيا باما يغ شبو حكيسة...إّنيا صالسصمق...ليا شابع السمفػضات...
 .(ٔ)"اإلندانية

الساضي مغ عجـ لبذ السبلبذ الدمغ  في كاإلماـ عمي فسا قاـ بو رسػؿ هللا
يعتقج  –ذؼ الشطخة الدصحية الطاىخية  –الؿيسة جعل مغ الذخرية الثانػية)سؽياف الثػرؼ( كثيخة

إّتباعيا كعجـ الخخكج  الرادؽ ة ثابتة كقاعجة يجب عمى اإلماـبكػف ىحه السسارسة ىي سشّ 
ع حّجد مػق( تُ اإلماـ الرادؽيا, مسا جعل شخرية الخبخ الخئيدة)عشيا ؼيدتشكخ عميو مخالفت

فالحكسة سمدمة أفعاؿ ُسّشت داخل ندق ثقافي  ,غ السدػغاتالحكسة داخل الشز الخكائي, كتبيّ 
شة تتحيغ في أّؼ لحطة, معيغ كستكػف مشصمق ألفعاؿ مسكشة, كتحتػؼ عمى بخامج سخدية مسك

–ألّنيا تحسل في شّياتيا بخامج الفعل السحّجدة لجائخة فعل الحات كراسسة لصبيعتو كنعػتيا تديع 
كتحجيجىا كبصل كمخكد تػجيو داخل  الحات عغ باقي الذخريات اأُلخخػ, في تسييد –إستؿبااًل 

كخة الف ترحيحلذخرية الخئيدة لذخرية الثانػية الحؼ حجا با, كىحا ما تدّبب بو فعل ا(ٕ)السخكؼ 
كذف لو معالع الحكسة مغ فعل اإلماـ  ,(جتحب يج سؽياف فجّخىالجيو عغ شخيق مذيج عسمّي)ثع ا

 .(ٖ)ىحا كاف كراءه فعل الذخرية الثانػية في ىحا الخبخ كل   )صمػات هللا عمييع(,كجّجه كأبيو

سبب ندوليا "صباشبائي خبخًا عغكفي تفديخه لآلية إحجػ كستيغ مغ سػرة التػبة نقل ال
إلى  ويشقمو ؼيدسع كبلمو رسػؿ هللاإلى  ، وكاف يقعجف عبجهللا بغ نفيل كاف مشافقاأ

 يشعّ  رجبلا  فّ إرسػؿ هللا  فقاؿ: يا عمى رسػؿ هللا ، فشدؿ جبخئيلعميو عّ السشافقيغ ويش
الكثيخ شعخ  سػدالخجل األالسشافقيغ، فقاؿ رسػؿ هللا: مغ ىػ؟ فقاؿ: إلى  عميظ ويشقل حجيثظ

 فأخبخه فحمف بعيشيغ كأنيسا قجراف، ويشصق بمداف الذيصاف، فجعاه رسػؿ هللا الخأس يشطخ
 دمحماا  فّ إفقاؿ:  صحابوأإلى  قج قبمت ذلظ مشظ فبل تقعج، فخجعفقاؿ رسػؿ هللا ،و لع يفعلنّ إ
ندؿ هللا عمى أف ،فعل ذلظ فقبلأ لع نيإوأخبختو  خباره فقبل،أنقل أعميو و  نعّ أي نّ إخبخه هللا أف ذُ أُ 

ًْ  :ونبيّ  ذُُن َرْۡيٍ ىَُس
ُ
ذٌُن كُْو أ

ُ
َٔ أ ُْ ََ يُْؤذُوَن انلَِِبَ َويَُلٔلَُٔن  ًُ اََّلِي ُٓ ْ َُ ةِاّلَلِ َوٌِِ ي أ( ٔٙ)التػبةيُْؤٌِ

                                                           

 ٙٗٔ -٘ٗٔشخريات الشز الدخدؼ ( (ٔ
 .ٚٗٔ نفدويشطخ ( (ٕ
 -ٕٔٔ: ٚ, ٚٚٔ, ٙٚٔ: ٙ, ٖٙٚ, ٖ٘ٗ: ٕ, ٛٓٗ, ٕٓٗ,  ٔٓٗ -ٓٓٗ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٖ

ٖٔٔ ,ٛ :ٕٕٔ- ٕٖٔ ,ٖٕٔ... , . 
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 قظ في الباشغ، وقػلووال يرجّ  في الطاىخ ليوإقظ ؼيسا تعتحر ؽ هللا ؼيسا يقػؿ لو ويرجّ يرجّ 
 .(ٔ)"عتقادا يساف مغ غيخباإل يغبويؤمغ لمسؤمشيغ يعشي السقخ 

)شخرية الخبخ د ىحا الخبخ عمى حجث الشفاؽ الحؼ ساد في عيج الشبي دمحميخكّ 
ككيف كاف يتعامل مع أفعاؿ السشافقيغ كما يشتج عغ ىحا التعامل مغ ثباتيع عمى  ,(الخئيدة

جية الشفػس الخبيثة مغ  مؤازرًا ككاشفًا عغ خفايا نفاقيع مغ جية, كندكؿ الػحي عمى الشبي
 ُأخخػ.

)يقعج, يدسع, )السشافق عبج هللا بغ نفيل(,تبجأ الحخكة الدخدية عمى يج الذخرية الثانػية 
ؿ ( ؼيكذف هللا أمخ السشافق كيدأئيلاجبخ ا تطيخ الذخرية الثانػية اأُلخخػ)(, كىشيشقل, كيشعّ 

صفاتو, كىحا الػصف يكذف عغ  و صػرتو بحكخ أىععغ صفتو فيخسع لالػحي  الخسػؿ
صفة إلى  كجػده داخل ىحا السحكي, فيػ يخمد جانبإلى  د العاـ لذخرية السشافقالػجػ 

ندكؿ الػحي تبعًا ليحا الفعل, فجكر شخرية السشافق كاف مغ األىسية إلى  السشافقيغ, مسا أدػ
ثانػية مػازية كىي  كحلظ نجج شخرية السزاّدةبسكاف في ىحا الخبخ, فيػ يسّثل الذخرية 

كالسداعجة لذخرية الخبخ  كىي الذخرية الثانػية السدانجة ,(جبخئيلشخرية السَمظ)
ألّف الخاكؼ  ت بالثبات كىحه ناحية أصيمة فييا؛د حع أّف الذخرية الثانػية ىشا تسيّ كنمالخئيدة, 

خ مغ نػعية عبلقتيا تغيّ  عميو أْف يػّضف الحبكة بصخيقة تزع الذخريات في مػاقف ججيجة
سمػكيا الشسصي الثابت فخّبسا تخزع الذخرية الثانػية لمذخريات  عمى الخغع مغببعزيا 

ت بيا كتكخر أفعاليا الستػقعة اأُلخخػ كتتمػف بألػانيع لكشيا تبقى عمى صفاتيا السسيدة التي ُعخفَ 
كىحا ما حرل مع السشافق الحؼ , (ٕ)تعػد إلييا قج تبتعج عشيا مؤقتًا لكغ سخعاف ما ا كالتييمش

غّيخ سمػكو حيغ السػاجية مع الذخرية الخئيدة كقصع العيج بعجـ العػدة لمفعل الحؼ أنكخه 
ال ة فعمو كنفاقو فالشفاؽ سسة ثابتو ؼيو راسخإلى  أصبًل, ككأنو تمّػف بغيخ لػنو ثع ما لبث أْف عاد

ح خنة كسيمة ألّنيا ُتشدج لتػّض الذخرية تكػف الحبكة م تتغيخ, كفي ىحا المػف مغ تذكيل
الذخريات كُتطيخ مبلمحيا الخاصة بيا كالشابعة مشيا كإْف كانت السػاقف التي تسّخ بيا 

                                                           

 .ٜٕٙ: ٜالسيداف ( (ٔ
 .ٖٕٙمػسػعة اإلبجاع األدبي  يشطخ( (ٕ
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 كلّ  , كىحا ما حرل في ترػيخ صػرة السشافق كإضيار مبلمحو, كالتي تكذف عغ حاؿ(ٔ)عامة
 .(ٕ)السشافقيغ

 الذخرية اليامذية -ج

الذخرية الثانػية  كفعل (السخكدؼ )الذخرية الخئيدة عمى فعل  تقـػ العسمية الدخدية
يا, خاصة في السخكيات ذية فيي نكية الدخد عمى بداشة فعما الذخرية اليام, أمّ (التكسيمي)

الذفاـية ألنيا جسيػر السحافل كالجسػع التي تذيج األحجاث كتّصمع عمييا كتشقميا فتشعر العسمية 
دكف أف يكػف لسبلمحيا الخاصة  مغ لتكّػف السذيج الدخدؼ,جات نرية الزمة مػحّ "الدخدية فيي 

ف سساتيا الذكمية كذخريات أّية أىسية, كلحلظ لع يشذغل الشز بإشبلؽ أسساء عمييا, أك كص
لمذخرية, كعمى الخغع مغ ذلظ فقج  اتيا أك غيخ ذلظ مسا يرشع خرػصيةىتسامأك الشفدية أك ا 

قج تكػف كضيفتو ىامذية, ال "كبعزيا  (ٖ)"الحجث تكػف ىحه الذخريات اليامذية ميسة في سيخ
 .(ٗ)"تتعجػ حزػر مػقف جساعي, أك التمفع بكمسة  في حػار أك ما شابو ذلظ

الشثخ الحكائي في التفديخيغ يحفل بػجػد الذخريات اليامذية ؼيو ألّنو متعمق إّف 
في ىحه الذخرية كقج تطيخ  ,الصبقات كالفئات مغ الشاس لِّ بالتفديخ عبخ األجياؿ كالتأريخ كلك

 في الدخد عمى بداشتو.دكر محّخؾ 

 

عغ عبجهللا بغ  حسج بغ دمحم عغ عمي بغ الحكعأعغ دمحم بغ يحيى " عغ الحػيدؼ نقل 
ٍْٔم َل :في قػؿ هللا عبج هللا بيأيحيى الكاىمي عغ  َْ كَ يَاُت َوانلُُّشُر َخ ٌْ ا ُتْغِج ا ٌَ َو

ٌُِِٔنَ  فأتى بيت فخكبيا،  ئيل بالبخاؽاجبخ ه تاأبخسػؿ هللا ي سخ أُ ا لسّ قاؿ: ( ٔٓٔ)يػنذيُْؤ
ث ، فحجّ رجع جسعيغ ثعأ نبياء صمػات هللا عمييعخػانو مغ األ إمغ  يمغ لق يالسقجس فمق

، وآية فخكبتيا جبخئيل بالبخاؽ تيت بيت السقجس ورجعت مغ الميمة وقج جاءنيأي نّ إوصحابأ
 ، وقج ىعّ أحسخ ليع ػا جسبلا ضمّ أ، وقج فبلف ماء لبشيبي سؽياف عمى ي مخرت بعيخ ألنّ إذلظ 

قج أتيتع الذاـ  ولكشكع اء الذاـ وىػ راكب سخيعنسا جإ :القـػ في شمبو فقاؿ بعزيع لبعس
                                                           

 .ٖٕٚ -ٖٕٙ األدبييشطخ مػسػعة اإلبجاع ( (ٔ
, ٚٔٔ: ٕٓ, ٕٕٗ, ٕٔٗ: ٛٔ ,ٛٗ, ٕٙ -ٕ٘: ٜ, ٜٚ -ٛٚ, ٖٖ -ٕٖ: ٘لمسديج يشطخ السيداف ( (ٕ

ٜٗٚ,... . 
 .ٜٔالدخد في مقامات اليسحاني ( (ٖ
 .ٜٛٔ( بشية الشز الخكائي دراسة (ٗ
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الذاـ وكيف  رسػؿ هللا كيف : يابػابيا وتجارىا، فقالػاأأسػاقيا و  عغ لػهأوعخفتسػىا فاس
 خى ذلظ فييُ  عميو حتى ال يعخفو شقّ  ذيءعغ الئل ذا سُ إ كاف رسػؿ هللا: و قاؿ ؟سػاقياأ

قج رفعت لظ  رسػؿ هللا ىحه الذاـ : يافقاؿ ئيلاكحلظ اذ أتاه جبخ  : فبيشسا ىػوجيو، قاؿ
؟ عغ الذاـ يغ الدائلأفقاؿ:  ،بالذاـ بأبػابيا واسػقيا وتجارىاذا ىػ إف تفت رسػؿ هللافال

 قميل: الّ إمشيع  ما سألػه عشو فمع يؤمغ كلّ  في بيع رسػؿ هللا، فأجا: فبلف وفبلففقاؿ لو
ا ُتْغِج :تبارؾ وتعالىوىػ قػؿ هللا  ٌَ ٍْٔم َل يُْؤٌُِِٔنَ َو َْ كَ يَاُت َوانلُُّشُر َخ ٌْ ثع قاؿ  (ٔٓٔ)يػنذا

 .(ٔ)"ال نؤمغ باهلّل  فْ أ : نعػذ باهلّل عبجهللا بػأ

 الخئيدة(كمجيء جبخيل)الذخرية دارت أحجاث ىحا الخبخ حػؿ إسخاء الخسػؿ
يعػد ليبجأ ( ثع اؽ فيمتقي شخريات الخبخ اليامذية)إخػانو مغ األنبياء(, بالبخ )الذخرية الثانػية

(, ات اليامذيةالذخريأصحابو)إلى  خبخ اإلسخاء سخد الخسػؿ الدخد الستزسغ عغ شخيق
ىحه  ء( كلّ لساأصحاب اخريات اليامذية في الدخد الستزسغ)أبػ سؽياف, كبشػ فبلف كمغ الذ

ككجػدىا كجػد شفاؼ في الشز تأخح ؼيو  ت أدكارىا بالبداشةالذخريات اليامذية أتدس
ـ كقج ىّع القػ ىامذية لكشيا ميسة في سيخ الحجث) الذخريات األدكار فقط, ثع تطيخ شخريات

ع يكذف عغ ىػياتيع ىّسػا في سؤاؿ قـػ الحيغ لع يعّخؼ الخاكؼ بيع كل( ىؤالء الفي شمبو
رسػؿ هللا كيف  فقالػا: يا)سؤاؿ الشبيإلى  ا عمى ذلظ ؼيسا بيشيع ثّع كصمػاك كتحاكر  بيالش

الذاـ؟ ككيف أسػاقيا؟( كىع بيحا الدؤاؿ أخحكا بالخبخ نحػ الحبكة كأّججػا ؼيو الحخكة الدخدية 
, ككذف الذاـ بيغ يجيو ت بشدكؿ الػحي عمى رسػؿ هللاالعقجة كالتي ُحمّ إلى  كأكصمػه

ل عغ الذاـ؟ فقاؿ لو: فبلف كفبلف...فمع يؤمغ مشيع إاّل أيغ الدائ:)يمتفت رسػؿ هللا كىشا
يع الحػارية القريخة كضيخت أدكارىع مقاشع عغ شخيق (, فكاف ليع أثخ فاعل في سياؽ الدخدقميل

بعس السقاشع إلى  يعلثغخات الدخدية أك لمسخكر عغ شخيقأشبو بالجيكػر السكسل لمخبخ أك لدّج ا
الخبخ كاف بسثابة التدييغ  فػجػد الذخريات اليامذية في ىحا ,(ٕ)ستباؾيةاالستخجاعية كاال

السخكيات في التفديخ بػجػد ضاىخ  كجساال, كتحطى ؼ الحؼ يزفي لمسخكؼ ركنقاً دخدال
السدمسيغ أك  أكلمذخريات اليامذية ألّنيا تسثل فييا الجسيػر كالجساعات مغ السؤمشيغ 

 .(ٖ)الكافخيغ...

                                                           

 .ٕٚٗ: ٖنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٙٓٔتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي يشطخ ( (ٕ
 . ...,ٙٛٔ: ٚ, ٘ٓ٘ -ٗٓ٘: ٗ, ٖٚٔ -ٕٚٔ ,ٔٙٔ -ٓٙٔ: ٖ, ٖٖ٘: ٕيشطخ نػر الثقميغ  لمسديج( (ٖ
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اجتسع  باإلسشاد عغ األشعث بغ حاتع قاؿ: كشت بخخاساف حيث" جاء في تفديخ السيداف
 : إفّ السائجة فقاؿ الخضافػضعت  والفزل بغ سيل والسأمػف في اإليػاف بسخو الخضا
أداروا قبل أـ الميل؟ فسا عشجكع؟ قاؿ: و مغ بشي إسخائيل سألشي بالسجيشة فقاؿ: الشيار خمق  رجبلا 

: أخبخنا بيا أصمحظ هللا. قاؿ: لمخضا كغ عشجىع في ذلظ شيء. فقاؿ الفزلالكبلـ فمع ي
 الحداب فقاؿ: قج عمست يا فزل إفّ  ـ مغ الحداب قاؿ لو الفزل مغ جيةنعع مغ القخآف أ

دخشاف السذتخي في الفي السيداف و  ف والكػاكب في مػاضع شخفيا فدحلشالع الجنيا الدخشا
القسخ في الثػر الحػت وعصارد في الدشبمة و  حسل والدىخة فيجي والذسذ في الالسخيخ في الجو 
َوَل اليًَُْو قػلو تعالىمغ القخآف فالشيار قبل الميل، و  تكػف الذسذ في العاشخ وسط الدساءف

ار َٓ  .(ٔ)"أي الميل قج سبقو الشيار( ٓٗفاشخ(َظاةُِق انلَ

كالذخريتاف الثانػيتاف ىسا الفزل  في ىحا الخبخ الذخرية الخئيدة الخضا
لؿياـ الحجث,  خ فاعل في العسمية الدخدية لكغ كاف لتػاججىسا ضخكرةٌ ا أثسكلع يكغ لي كالسأمػف,

( شخرية ىامذية)إّف رجبًل مغ بشي إسخائيل ية الدخدية عغ شخيقالعسم لقج حّخؾ الخضا
خبخ مغ حػار سخدؼ بيغ ؾ لسا دار في الفكاف سؤاؿ الذخرية اليامذية بسثابة السحخّ 

 .(ٕ)صة البجايةكاف السشصمق كنق الذخرية اليامذية عمى بداشتوكبيغ الفزل, كدكر  الخضا

دت بػجػدىا البديط كالحؼ تكتسل ؼيو زكايا المػحة الدخدية الذخريات اليامذية تسيّ إف 
 سثابة المسدات البديصة الفاعمة في السطيخ الشيائي.فيػ ب

 

 ةالذخريتقجيع شخائق  -ٕ

 ,قجرتو عمى األداء كالخمق كاإلنجازمكالتي ُتطيخ  ,الخاكؼ إلى  مغ السيسات التي تػكل
يدتصيع أْف يقجـ شخرياتو باستعساؿ  , إذ(ٖ)ىي شخائق ترػيخ كتقجيع الذخرية الخكائية

لحجث السادؼ ا أك تجديج فعل الذخرية عغ شخيق, )الصخيقة التحميمية(شخيقتيغ, السباشخة
 .(تسثيميةالصخيقة ال)كىي , (ٗ)مجخػ األحجاث عغ شخيق عمييا القارغ ؼ فيتعخّ 

                                                           

 .ٓٛ -ٜٚ: ٚٔالسيداف ( (ٔ
 . ...,ٕٓٓ :ٔٔ ,ٕٓٛ, ٜٕٚ -ٕٛٚ: ٛ, ٛٚٔ: ٚ, ٕٜ -ٜٔ: ٘, ٘٘ٔ -ٗ٘ٔ: ٔنفدولمسديج يشطخ ( (ٕ
 ..ٛٙٔجخاء الخؤية إلى اإل مغالسشيج التكػيشي  يشطخ( (ٖ
 .ٖٕٔمػسػعة اإلبجاع األدبي  يشطخ( (ٗ
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 ةالصخيقة التحميميّ  -أ

شخرياتو مغ الخارج, ؼيذخح عػاشفيا "كىي الػسيمة السباشخة التي يخسع فييا الخاكؼ 
اآلخخ ككثيخًا ما  يابعزب عمى بعس ترخفاتيا, كيفدخ كبػاعثيا كأفكارىا كأحاسيديا, كيعقّ 

, ألّنيا تختكد د كثيخًا في السخكيات التقميجية, كىحا يخِ (ٔ)"لتػاءرأيو فييا صخيحًا دكف ما ايعصيشا 
 .(ٕ)األكبخ عمى الذخرية كتؤدؼ فييا الذخرية الفعل

ًْ ةِاىَْغَساةِ َواىَْػِشِّ يُصِيُسوَن  :قػلو"جاء في تفديخ نػر الثقميغ: ُٓ ََ يَْسُغَٔن َرَب َوَل َتْػُصدِ اََّلِي
ا  ٌَ ٍء َو َْ َشْ ٌِ ًْ َْ ِخَعاةِِٓ ا َغيًََْم ٌِ ٌَ  ُّ َٓ ََ وَْج ًْ َذخَُهَٔن ٌِ ُْ ٍء َذخَْػُصَد َْ َشْ ٌِ ًْ َْ ِخَعاةَِم َغيًَِْٓ ٌِ

ٍِيَ  ِ  و كاف بالسجيشة قـػ فقخاء مؤمشػف يدسػف نّ إ و كاف سبب ندوليانّ إف( ٕ٘األنعاـ(اىَظال
رسػؿ  لييا: وكافإيأووف  (ٖ)يكػنػا في صفة فْ أأمخىع  أصحاب الرفة، وكاف رسػؿ هللا

 رسػؿ هللاإلى  يأكمػف. وكانػا يختمفػف  لييع ماإسا حسل يتعاىجىع بشفدو، وربّ  هللا
نكخوا عميو ذلظ أصحابو أ والستخفػف مغغشياء األ ذا جاءإبيع ويقعج معيع ويؤنديع، وكاف ؼيقخّ 

وعشجه رجل مغ  رسػؿ هللاإلى  نرارمغ األ  رجل شخدىع عشظ، فجاء يػماا أويقػلػف لو: 
بالبعج مشيسا فقاؿ لو رسػؿ  ي نرار األ  ، فقعجثويحجّ  أصحاب الرفة قج لدؽ بخسػؿ هللا

 ي نرار فقخه بظ، فقاؿ األ ظ خفت أف يمدؽ لعمّ  ـ فمع يفعل، فقاؿ لو رسػؿ هللا: تقجّ هللا
ِ َواىَْػِشِّ يُصِيُسوَن ، فأندؿ هللاشخد ىؤالء عشظأ ًْ ةِاىَْغَساة ُٓ ََ يَْسُغَٔن َرَب َوَل َتْػُصدِ اََّلِي

 ُّ َٓ  .(ٗ)اآليةوَْج

كىع أصحاب الرفة فبجأ  فالخاكؼ في أّكؿ الخبخ بجأ بػصف شخرية خبخه السحػرية
معيع فيحه الجساعة  تعامل رسػؿ هللاسيع كصفاتيع كبياف أحػاليع ككيف سباإلخبار عغ ا

فتتح الخبخ بػصفيا فإّنو يسشح خرية الخبخ الخئيدة ككػف الخاكؼ اُتعّج بأكسميا بصل الدخد أك ش

                                                           

 .ٜٗفغ القرة ( (ٔ
 .ٕٗبشاء الخكاية ك , ٜٔيشطخ: تقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي ( (ٕ
ختاركا اسحتاجيغ, لع يكغ ليع مأكػ, لحلظ كاف أكثخىع مغ الفقخاء كال ىع جساعة مغ صحابة الشبي( (ٖ

ل السجيشة خيف, ككاف شعاميع كلباسيع عمى أىػؼ الذالدكغ في إيػاف مدقف في القدع الذسالي مغ السدجج الشب
السبلصق  غالبًا كإذا دخل الميل كانػا يختدقػف عمى كعاء مميء بالذعيخ السخمػط مع الحسز في بيت الشبي

 .ٚٔٔلمسدجج, لحلظ كانػا يدسػنيع ضيػؼ اإلسبلـ. يشطخ مػسػعة الفخؽ اإلسبلمية 
 .ٖ٘ٗ: ٕنػر الثقميغ ( (ٗ
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السخكؼ لو الخمؽية العامة لعالع الخبخ مع الخمؽية العامة لمذخريات كىحا العخض ذك أىسية 
ىا عمى الدخد السػضػعي الحؼ التي تقػـ في أكثخ  ,(ٔ)السخكيات الػاقعيةقرػػ خاصة في 

, كسخجعية السػاصفات كاألفعاؿ كنسط التػزيعمغ خبلؿ "الذخرية اكؼ العميع خ يعخض ؼيو ال
الحخكة الدخدية خيػشيا في اتجاىات متعجدة,  ذخفانصبلقا مشيا ستشلمعسمية الدخدية ذاتيا, 

ع الؿيَ  لكلّ  مغشاشيدياً  إنيا تسثل, مغ مػقعيا, جاذباً  ,كسخجعية ثقاؼيةحجد مغ جية ثانية كتت
, كىحا ما حرل (ٕ)"شةع السثسّ ع السخفػضة كالؿيَ السشتذخة في الشز, كعبخىا يتع التسييد بيغ الؿيَ 

 .(ٖ)تسامًا مع ىحا الخبخ كأمثمتو في التفديخ كثيخة

إلى  (ٛ)السجثخِف انلَاكُٔرِ  فَإِذَا ُُلِصَ :في قػلو تعالى"كنقل صاحب السيداف 
مغ دىاة  باا مجخّ  كبيخاا  كاف شيخاا يا ندلت في الػليج بغ السغيخة و فإنّ  (ٔٔ)السجثخوِخًًساقػلو

يقخأ القخآف خ و جحيقعج في ال كاف رسػؿ هللاو  يغ بخسػؿ هللائكاف مغ السدتيد العخب، و 
شعخ شسذ ما ىحا الحي يقػؿ دمحم؟ أ بجالػليج بغ السغيخة فقالػا: يا أبا عإلى  فاجتسعت قخير

أنذجني فقاؿ: يا دمحم  ىػ أـ كيانة أـ خصب؟ فقاؿ دعػني أسسع كبلمو فجنا مغ رسػؿ هللا
 تلُ السبلئكتو وأنبيائو ورسمو فقاؿ:  و كبلـ هللا الحي ارتزاهلكشّ مغ شعخؾ قاؿ: ما ىػ شعخ و 

ٔا َذُلْو مغ قػلو:ا بحع الدججة فمسّ  ! فقخأ عميو رسػؿ هللامشو شيئاا  عميّ  ْغصَُط
َ
فَإِْن أ

ٔدَ  ٍُ ًْ َصاِغَلًث ٌِرَْو َصاِغَلثِ ََعٍد َوَث َُْشْرحُُس
َ
شعخة في  الػليج وقامت كلّ  قاؿ: فاقذعخّ ( ٖٔ)فرمتأ

أبي جيل فقالػا: يا أبا إلى  قخير مغ ذلظ. فسذػاإلى  بيتو ولع يخجعإلى  رأسو ولحيتو، ومخّ 
الػليج إلى  ديغ دمحم أما تخاه لع يخجع إليشا فغجا أبػ جيلإلى  أبا عبج شسذ صبا الحكع إفّ 

ديغ دمحم، فقاؿ: ما إلى  صبػتبشا عجونا و  فزحتشا وأشستّ وسشا و ؤ ؿ: يا عع نكدت ر فقا
ػ؟ ى خصبٌ لو أبػ جيل: أ مشو الجمػد فقاؿ تقذعخّ  صعباا  ي سسعت كبلماا لكشّ ديشو و إلى  صبػت

ىػ؟ قاؿ:  فذعخٌ . قاؿ: أمشثػر وال يذبو بعزو بعزاا ىحا كبلـ قاؿ: ال إف الخصب كبلـ مترل و 
ىػ بذعخ. قاؿ: فسا  رمميا ورجدىا وماعت أشعار العخب بديصيا ومجيجىا و ال أما إني لقج سس

يا أبا عبج شسذ ما تقػؿ ؼيسا قمشاه؟  ا كاف مغ الغج قالػا لو:ىػ؟ قاؿ: دعشي أفكخ ؼيو. فمسّ 
َْ ذَ :في ذلظ الشاس فأندؿ عمى رسػلوو آخح بقمػب قاؿ: قػلػا: ىػ سحخ فإنّ  ٌَ ْرِن َو

و قاؿ لقخير: أنا أتػحج لكدػة البيت سشة ألنّ  إنسا سسي وحيجاا و  (ٔٔالسجثخ)َريَْلُج وَِخًًسا
وعميكع في جساعتكع سشة، وكاف لو ماؿ كثيخ وحجائق، وكاف لو عذخ بشيغ بسكة، وكاف لو 

                                                           

 .ٗٓٔالبشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ  يشطخ( (ٔ
 .ٖٛٔشخريات الشز الدخدؼ ( (ٕ
: ٚ, ٙٚٗ: ٙ, ٜٛٗ -ٛٛٗ, ٜٖ٘ -ٖٛ٘: ٗ, ٕٓٔ: ٕ, ٔٓٗ -ٓٓٗ, ٕٛٗ: ٔيشطخ نػر الثقميغ: ( (ٖ
ٔ٘ ,ٕٓ  ,ٕٖ. ... , 



 السخوي                                                                       الذخرية   

445 
 

القشصار  عبج ألف ديشار يتجخ بيا وتمظ القشصار في ذلظ الدماف، ويقاؿ: إفّ  عذخة عبيج عشج كلّ 
 .(ٔ)"جمج ثػر مسمػء ذـباا 

الػليج بغ السغيخة فيبجأ الخاكؼ الحكاية باإلخبار الحكاية حػؿ شخرية  تجكر أحجاث ىحه
في " جء بالدخد أسيستكىحه الصخيقة لمب عغ الذخرية بالػصف كبياف مػقفو تجاه الخسػؿ

بعيجًا عغ تقجيع الحجث أك الحػار كمغ غيخ تقييج كذف عّسا يجكر في نفػس شخرياتيع ال
بالتختيب الشحػؼ أك السشصقي لمقػؿ األدبي فالغخض مغ تدجيل الكبلـ عمى ىحه الصخيقة ىػ 

 .(ٕ)"اإليحاء بحخكة العقل الستجفقة السدتسخة بكل ما تذتسل عميو مغ تجاعي السعاني

الخاكؼ لسا  ج بويا يسيّ الذخرية قبل الػلػج في سخد أحجاث حكايت ف مبلمحإّف كص
يدخده عمى مدامع السخكؼ لو كالحؼ معو يتػقع ما سيجكر مغ أحجاث قج ترجر عغ ىحه س

لجأ إليو قػمو ليشطخ في  ,فكػف الػليج شيخ كبيخ ,الذخرية ذات السػاصفات السعخكضة بجءاً 
شعخًا أـ نثخًا أـ كيانة  ألػه إف كاف ما يقػلو دمحمس ,كػنو مغ دىاة العخبلك , أمخ الخسػؿ

 مػصػؿالتفكيخ ؼيو كالعسل جاىجًا لإلى  السدتيدئيغ بخسػؿ هللا كالقخآف عسج أـ خصبًا, ككػنو مغ
, ككّل ىحه نعٍت يرّب في خجمة مرالح الكفخة ضج الجيغ الحؼ جاء بو الشبي دمحمإلى 

بسا  بقي الػليج مدتيدئاً  , إذنتيت الحكاية مغ حيث بجأتحبكتيا كاإلى  ػامل سارت باألحجاثالع
ػ أندؿ هللا عمى رسػلو شػيانًا مشو ككفخًا لحا أنيى الخاكؼ الحكاية بعخض صفات الػليج اأُلخخ 

, ككانت السحصة األساسية في ىحه الحكاية ىي اإلخبار السباشخ فأخبخ عسا يسمكو مغ ماؿ كبشيغ
لمذخرية في مخكيات تى نيايتيا, كأمثمة العخض السباشخ عغ الذخرية مغ بجاية الحكاية ح

فالكذف عغ الذخريات بالصخيق السباشخ يفدخ  ,يعتسجىا الخاكؼ عغ قرج ,(ٖ)التفديخ كثيخة
األفعاؿ  ج الحبكة عغ شخيقالسخكؼ كقج تتأجّ  ؼ لو أفعاؿ الذخريات الدخدية َعبخلمسخك 

نتباىو كيثيخ مفت االسحكي كيُ إلى  السخكؼ لو السعاكدة لرفات الذخرية السعخكضة سابقًا ؼيذجّ 
 خبارية بديصة.غ فالصخيقة في عخض الذخرية تكػف إلو, كفي الحالتيدىذتو كتداؤ 

 الصخيقة التسثيمية -ب

أفعاليا أك الحػار بيغ الذخريات كفييا ُيشّحي  ىي شخيقة تقجيع الذخرية عغ شخيق
نفديا كتكذف عغ جػىخىا بأحاديثيا كترخفاتيا  نفدو جانبًا ليتيح لمذخرية أف تعّبخ عغ"الخاكؼ 

                                                           

 . ٕٛ -ٔٛ: ٕٓ( السيداف (ٔ
 .ٕٕالبجاية كالشياية في الخكاية العخبية ( (ٕ
 . , ...ٓٚ, ٛ, ٚ: ٚٔ, ٜٖٔ: ٓٔ, ٕٙٓ: ٜ, ٖٕ٘: ٕيشطخ السيداف  لمسديج( (ٖ
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, تػضيح بعس صفاتيا عغ شخيق أحاديث الذخريات األخخػ عشياإلى  األخخػ, كقج يعسج
ؤلحجاث التي تذارؾ فييا الذخرية يتخؾ لمسخكؼ ؼ لكفي عخض الخاك , (ٔ)"كتعميقيا عمى أعساليا

آليات الخاكؼ  , كمغ أضيخ(ٕ)أفعاليا كترخفاتيا ستخبلص صفاتيا كمسيداتيا عغ شخيقلو ا
تبادؿ الكبلـ بيغ  غ تقشيات الدخد السيسة إذ عغ شخيقالدخدية في الػصف آلية الحػار كىػ م

 .(ٖ)فتخاضاتو كشخيقة تعبيخهج كاكاح تجخبة كلّ إلى  الذخريتيغ يتع التػاصل ؼيأخحىا

لو كضائف ػات في الشز الدخدؼ مػششًا ميسًا مغ مػاشغ تعجد األصػصفو إّف الحػار ب
لقج ك كالكذف عغ سساتيا بصخيقة تسثيمية, , (ٗ)الذخرياتكرسع  ,كاإلخبار ,ة مشيا الػصفعجّ 

في عخض الذخريات بذكل كبيخ ككاضح, قة يكردت في مخكيات التفديخيغ الدخدية ىحه الصخ 
ثشى أما أحدغ ما  :ئيلاقاؿ لجبخ  رسػؿ هللا فّ إالحجيث  يف" الحػيدؼ مغ ذلظ ما أكرده ك 

ةٍ ِغَِْس ذِي ربظعميظ  َٔ ٌِيٍ ذِي كُ
َ
ًَ أ َػاٍع َث ٌُ ِهٍي   ٌَ  ؟تظكانت قػّ  فسا( ٕٔ-ٕٓ)التكػيخاىَْػصِْش 

شة مجي ، في كلّ أربع مجائغي وى مجائغ لػطإلى  تعثبُ  ينّ إف يتا قػّ : أمّ مانتظ؟ فقاؿأوما كانت 
ساوات أصػات سسع أىل الد رض حتىاأل  ، فحسمتيع مغي ة ألف مقاتل سػى الحرار ائأربعس

إلى  فعجوتوذيء لع أؤمخ ب ينّ إف يا أمانتمّ أو  ، ثع ىػيت بيغ فقمبتيغالججاج ونباح الكبلب
 .(٘)"غيخه

ظ مَ عغ شخرية السَ  كذف الحػار الحؼ دار بيغ شخرّيَتيو العجائبي الخبخ ففي ىحا
جابتو كفي إ ميغاألقّػة ك الغ كصف هللا لو بحؼ لو ع سؤاؿ الخسػؿ عغ شخيق يلجبخ 

, يا عغ خرائز شخريتو كاكتدابو ليحه الخرائز كالدساتكذف عغ شخيقيدخد أحجاثًا ي
يكػف لمخاكؼ أّؼ  دكف أفْ  مغ األداة الدخدية الفاعمة في الكذف عغ الذخرية فكاف الحػار ىػ

ظ مَ السَ بار التي ذكختيا الذخرية الخئيدة)الدخد الستزسغ كاألخ فعغ شخيقتجّخل في ذلظ, 
 سمػب حجاجي قائع عمى الحػاربأ–كإيجاز كاشفة  لعسمية الدخدية ببداشة( سارت ايلجبخ 

ىحه إلى  نجحاب الستمقيمػاشغ قّػتيا كالحؼ يتختب عميو ا عغ أبعاد الذخرية كإضيار –الخارجي
 .(ٔ)كأمثمتو في التفديخ كثيخة ,(ٙ)الذخرية إلدارتيا الحػار بسيارة عقمية ككفاءة شكمية

                                                           

 .ٜٗفغ القرة ( (ٔ
 .ٕٕٗ -ٖٕٕبشية الذكل الخكائي  يشطخ( (ٕ
 .ٛٚمعجع السرصمحات األدبية السعاصخة  يشطخ( (ٖ
 .ٜ٘ٔمعجع الدخديات  يشطخ( (ٗ
 .ٕ٘ٔ: ٛنػر الثقميغ ( (٘
 .ٜٛ- ٜٚتحميل الخصاب الدخدؼ في أخبار الصفيمييغ  يشطخ( (ٙ
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شيبة صاحب البيت يفتخخاف فقاؿ أنذ قاؿ: قعج العباس و عغ "جاء في السيداف 
ساقي الحجيج، فقاؿ شيبة: أنا وصي أبيو، و و ، ؿ هللاالعباس: أنا أشخؼ مشظ أنا عع رسػ

 مع عمييسا عميّ فبل ائتسشظ كسا ائتسششي؟. فاشّ أنا أميغ هللا عمى بيتو وخازنو أ أشخؼ مشظ
إلى  ىاجخ فانصمق ثبلثتيعأنا أوؿ مغ آمغ و أنا أشخؼ مشكسا فأخبخاه بسا قاال فقاؿ عمي: 

اـ فأرسل إلييع فقخأ فأخبخوه فسا أجابيع بذيء فانرخفػا فشدؿ عميو الػحي بعج أيّ  الشبي
اَرةَ :عمييع ٍَ ًْ ِظَلايََث اْۡلَاّجِ وَِغ َجَػيْخُ

َ
ََ ةِاّلَلِ أ ٌَ َْ آ ٍَ ْعِجِس اْۡلََصاِم َن ٍَ ْ آخخ إلى  (ٜٔالتػبة )ال

 .(ٕ)"العذخ

عشو الكذف عغ حػار الذخريات كالحؼ نتج  الحجاجي الخاكؼ في ىحا الخبخ يعخض
شخرية  كلّ  مشيا, كألّف الحػار كاف حجاجيًا قائسًا عمى السفاضمة فإفّ  بعس صفات كسسات كلّ 

رفت بو, كىكحا نػع مغ الحػار حّخؾ عجمة الدخد ككصل تّ تحّجثت عغ شخؼ ما قامت بو أك ا
نفخاج كيحدع ة التأّجج كمشيا االنصبلؽ نحػ االكالتي عشجىا نقص الحبكة الدخديةإلى  بالخبخ

اآلخخ, الػحي األمخ بالكذف عغ الدسة األشخؼ كالرفة األفزل كىي اإليساف باّلل كاليػـ 
بيغ  الذخريات ػار كالحؼ تسثمت ؼيو صػرة  كمبلمحخخه عمى الحكالخبخ قاـ مغ أّكلو حتى آ
ا لمحطة الحاسسة التي يحكع عغ شخيقينتطاره المستمقي في اجحب مغ يجؼ السخكؼ لو, مع ما بو 

كأمثمة ىحه المػف مغ تقجيع الذخريات كثيخة في  سغ األفزمية في الرفات كاألعساؿ,ل
 .(ٖ)التفديخ

ستشباط صفات تقجيع الذخريات تتخؾ لمستمقي االستشتاج ال إّف ىحه الصخيقة التسثيمية في
فبل يفخض  اتيا كأفعاليا,سس ية عغ شخيقكتؿّببًل لمذخرثخ قشاعة كىحا يجعمو أك ,الذخريات

األحجاث كاألفعاؿ كالحػار عمى  عغ شخيقعميو الخاكؼ رؤيتو لمذخرية إّنسا يتخؾ األمخ لو ليقف 
 ة الذخرية كيكذف حؿيقتيا بشفدو.ماـيّ 

                                                           
 

 . ...,ٗٙ, ٜٖ, ٙٔ -٘ٔ: ٜ: ٚ, ٕٗٔ: ٘, ٖٗٗ, ٖٓٙ, ٖٕٔ: ٗ, ٕٖٔ: ٖلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٛٚٔ: ٜالسيداف ( (ٕ
: ٕٓ, ٕٕٙ: ٜٔ, ٜ: ٚٔ, ٓ٘: ٕٔ, ٜٕٙ, ٜٕٛ -ٕٛٛ, ٕٚٛ -ٕٙٛ, ٕٙٛ: ٜ, ٚ: ٗ نفدويشطخ ( (ٖ
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 السبحث الثالث

 الدماف

ىػ أكثخ األنػاع  ,القّز "ك ُيعج الدماف مغ عشاصخ الدخد السيسة في الشثخ الحكائي
الدماف  تػالي األحجاث عبخإلى  نتباهألّف الترػيخ الدخدؼ يمفت اإل؛ (ٔ)"األدبية إلتراقًا بالدمغ

لخ, بيغ السػاقف كالسػاقع السحكية االدخعة, التتابع, البعج...-مجسػعة العبلقات الدمشية"الحؼ ىػ 
ُيعّج الدمغ ف ,(ٕ)"كالعسمية الدخديةبيسا, كبيغ الدمغ كالخصاب كالسدخكد  كعسمية الحكي الخاصة

فالدمغ حؿيقة مجخدة سائمة يشعكذ عمييا, يؤثخ في العشاصخ اأُلخخػ ك "ألّنو  ؛عشرخًا بشائيًا ميساً 
 تذّكل, كىػتكىي  بلؿ مفعػليا عمى العشاصخ اأُلخخػ, الدمغ ىػ القرةال تطيخ إاّل مغ خ

 الدمغ عمى سخد األحجاث التي كقعت في , إّف الشز الحكائي لو شكل تعبيخؼ قائع(ٖ)"اإليقاع
تػاٍؿ زمشي ؼيكػف ىشاؾ تجاخل كتفاعل إلى  فيي أفعاؿ لفطية ُتخزع األحجاث كالػقائع السدخكدة

إلى  يرل" , فالسّج الجاللي الدمشي(ٗ)بيغ مدتػيات زمشية متعجدة تشتطع داخل الشز الدخدؼ
كحاضخىا مخكرًا باألحجاث التي  كأحبلميابشيات عسيقة في الشز القرري بجاية بالذخريات 

اث ىػ صانع لؤلحجفييا كتتجاخل كتتذابظ فالدمغ... تكتدب ؾيستيا مغ المحطة التي تتذكل
ريات بخيقيا كأىسيتيا داخل العسل يعصي لمذخ...ؤثخ في سيخكرتيا كصيخكرتيا,كم

ة, كالتػاتخ كالسجّ , كلتذكيل الدمغ الدخدؼ تقشيات تتسثل في التختيب الدخدؼ, (٘)"القرري
 الدخدؼ. 

 التختيب الدخدي -ٔ

و كبيغ و كليا زمغ سخدؼ فشي ُتخػ عغ شخيقإّف لمسخكيات الدخدية زمشًا كاقعيًا حجثت ؼي
 األحجاث تقع بتختيب"ألّف  ؛(ٙ)ىحيغ الدمشيغ مفارقة تتجمى في االستخجاع كاالستباؽ الدخدياَيغ

                                                           

 .ٖٚء الخكاية دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفػظ ابش( (ٔ
 . ٖٕٔ( السرصمح الدخدؼ (ٕ
 .ٖٛبشاء الخكاية دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفػظ ( (ٖ
 .ٗٔالفزاء القرري في قرز فخج ياسيغ  يشطخ( (ٗ
 .٘٘ٔأدبية القرة القريخة قخاءات في نساذج قررية ( (٘
 .ٗٚبشية الشز الدخدؼ  ( يشطخ(ٙ
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كإْف كاف ال شيت بالسفارقات الدمشية, يجيخار ج كىحا ما أشمق عميو, (ٔ)"كُتدخد بتختيب آخخ
 .(ٕ)االستباؽ كاالستخجاعيشحرخ ب

 اعستخجاال -أ

سابق لمشقصة التي  ذكخ الحق لحجثٍ  كلّ "يات الدمشية السيسة في السخكؼ فيػمغ التقش
إلى الساضي "ستخجاع فإّنشا نعػد , كعمى كفق السقارنة الدمشية في اال(ٖ)"مغ القرةنحغ فييا 

ة التي ستعادة لػاقعة أك كقائع حجثت قبل المحطة الخاىشة أك المحطفؽيو ا ,حطة الخاىشةمّ بالشدبة لِ 
غ األحجاث ليجع الشصاؽ لعسمية االستخجاع,...كإكساؿ داؽ ميتػقف فييا القز الدمشي لس

الححؼ أك اإلغفاؿ في الدخد,  سؤل الثغخات الدابقة التي نتجت مغ, يستخجاع أك العػدةاال
 .(ٗ)ة"كالعػدة تفيج تكخار ذكخ كقائع ماضيستخجاعات الستكخرة الكا

 

مغ ذلظ ما  ,ستخجاعفي التفديخيغ قائسة عمى تقشية اال كثيخة حكائيةيات خك مت لقج جاء
ا عغ بعس أصحابش بغ سيف عغ ي بغ يحيى عغ أحسج بغ دمحم عغ عمدمحم"عغ  الحػيدؼ ذكخه 

 أوحىهللا تعالى  فّ إ: فقاؿ حجاثة سشظ؟ يقػلػف فينيع إ: قاؿ قمت لو  يجعفخ الثان يأب
يل وعمساؤىع سخائإ يبش ادبّ ، فأنكخ ذلظ عُ يخعى الغشع ييدتخمف سميساف وىػ صب فْ أداود إلى 

اجعميا في بيت، واختع عمييسا خح عرى الستكمسيغ وعرى سميساف و  فْ أداود: إلى  فأوحى هللا
أورقت وأثسخت فيػ الخميفة، فأخبخىع  عراه قجذا كاف مغ الغج فسغ كانت إبخػاتيع القـػ ف

 .(٘)"سشا: قج رضيشا وسمّ فقالػا داود

عمى كفق آلية  جاء عغ الشبي داكد اإلماـ الجػاد ّف الخبخ الحؼ أكردهإ
و مقارنة بعمسو عغ صغخ سشّ  سؤاؿ أحج األصحاب لئلماـ الجػاد كوكاف محخّ ك ستخجاع اال

ستغخؽ مجة شػيمة ججًا بيغ عرخ ستخجاع اكىػ ا ,الشبي داكدجع اإلماـ خبخ كإمامتو, ؼيدتخ 
ككاف ىجؼ اإلماـ الجػاد ؼيو التفديخ كالكذف عغ  كعرخ الشبي داكد اإلماـ الجػاد

 )صمػات هللا عمييع(,ىع كأبييعمعشى اإلمامة كالخبلفة في ديغ هللا كأّف هللا أكرثيا األئسة عغ ججّ 
                                                           

 .ٕٚخصاب الحكاية ( (ٔ
 .ٔ٘, ٚٗنفدو  يشطخ( (ٕ
 .ٚٔٔنطخية الدخد إلى  عمع الدخد مجخلك , ٚٔ, كيشطخ: معجع الدخديات ٔ٘نفدو( (ٖ
 .ٕ٘السرصمح الدخدؼ ( (ٗ
 .ٕٕٚ -ٕٔٚ: ٘نػر الثقميغ ( (٘
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 الساضي الخارجي كضعإلى  ػؿ العسخ دكنيا, كفي عػدتوحُ كال يَ  داكد عغ أبيوكسا أكرثيا 
ألّف  لستغيخة فأضفى معشى ججيجًا عمييا؛تفديخًا ججيجًا في ضل مػاقف عامة الشاس ا الجػاد

ب السدتججات مغ الحكخيات كّمسا مّخ عمييا الدمغ تتغيخ الشطخة إلييا كيتغيخ تفديخىا بحد
, الدمغإلى  إشارة في مقابمة الحاضخ الخكائي ؼيوكَجْعمو حجاث, فاستحزار الساضي ىشا األ

الشبي  فاستخجاع اإلماـ لخبخ, (ٔ)ؿالتغي خ كمػاضع التحػّ  دالدمغ كيحجّ  معالعز كالتقابل ُيبخ 
ا استكثخكه سّ ع كذف لعامة الشاس ,يعلمسقابمة مع حالتو في تػّلي أمػر الشاس بأمخ ربّ  ؛داكد

يؤتى بو في أّؼ لحطة ليتجاخل مع الحكاية الحؼ  الخارجيستخجاع عمى صغخ سّشو, كىحا مغ اال
متزسغ في "ستخجاع الجاخمي الحؼ يكػف حقمو الدمشي , في السقابل يػجج ما يدسى باال(ٕ)األكلى

, كال يتجاكز مجػ نقصة (ٗ), ؼيقع في ماٍض الحق لبجاية السخكؼ (ٖ)"ل الدمشي لمحكاية األكلىالحق
, (٘)كسيعسل لخبط الحجث بدمدمة مغ الحػادث الدابقة السساثمة لوزمغ السحكي األكؿ سعتو حجكد 

 ؼيو خخوج حجيث شػيل يحكخ عغ الباقخ" كمغ أمثمتو في تفديخ نػر الثقميغ ما جاء, (٘)لو
 يالشجار وشمب الشبي هللا عمييع ونػميسا في حجيقة بش مغ عشج ججىسا صمػات الحدشيغ

لقرب، وجشاحاف جشاح قج ا جاـآليا شعخات كة كتشفتيسا حيّ ا ليسا حتى لقييسا، وؼيو: وقج
تشحشح فاندابت  يبرخ بيا الشب فْ أ ا، فمسّ غصت بو الحدغ، وجشاح قج غصت بو الحديغ

 ىحيغ شببل نبيظ قج حفطتيسا عميو فّ أشيج مبلئكتظ أشيجؾ و أ ينّ إتقػؿ: الميع  يالحية وى
 نا رسػؿأ؟ قالت: غ انتِ ة مسّ يتيا الحيّ أ: يفقاؿ ليا الشب يغ، صحيح  يغليو سالس  إودفعتيسا 

 مميح، نديشا آية مغ كتاب هللا يالجغ؟ قالت: جغ نريبيغ نفخ مغ بش أيّ و  :ليظ، قاؿإالجغ 
: ييشاد ىحا السػضع سسعت مشادياا  ا بمغتُ ، فمسّ ظ لتعمسشا ما نديشا مغ كتاب هللاليإ يؼبعثػن

 ،شػارؽ الميل والشيار واآلفات ومغيسا مغ العاىات يفاحفط !سػؿ هللاة ىحاف شببل ر الحيّ  يتياأ
 .(ٙ)"اآلية وانرخفت ةيغ وأخحت الحيّ يغ صحيح  ليظ سالس  إحفطتيسا وسمستيسا  فقج

فمع تبتعج أحجاث الدمغ الساضي عغ  العجائبي ستخجاع داخميًا في ىحا الخبخجاء اال
إاّل أّف اإلخبار جاء  ,نبشى ؼيو عمى الحػارالخبخ بل جاءت الحقة ليا, كالدخد احاضخ 

ىحه األحجاث لحقتيا  ؛عغ قػميا كما أتت مغ أجمو ستخجاعيًا حيغ أخبخت األفعى الشبي دمحما

                                                           

 .ٜ٘بشاء الخكاية دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفػظ  يشطخ( (ٔ
 .ٔٙخصاب الحكاية  خيشط( (ٕ
 .ٖٚات الشػع الدخدؼ يالدمغ الشػعي كإشكال , كيشطخٔٙنفدو ((ٖ
 .ٗٓٔكالتصبيق  ةتقشيات الدخد في الشطخي يشطخ ((ٗ
 .ٖ٘ٔتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي  يشطخ( (٘
 .ٕٓ: ٚنػر الثقميغ ( (ٙ
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إلييسا,  كعسميا عمى حخاستيع لحيغ كصػؿ رسػؿ هللا مباشخة رؤية الحّية لمحدشيغ
مت بو مغ عسل تجاه استخجاع الجاخمي ىشا جاء تكسيميًا يبّيغ شبيعة العبلقة بيغ األفعى كما قكاال

, (ٔ)كضحت الحجثأستخجاع فيحه التقشية مغ اال (,كالحدشيغ الشبي دمحم)شخريات الخبخ
 .(ٕ)أمثمتو في التفديخ كثيخةة في التفديخ قائسة عمى تقشية االستخجاع فالسخكيات الػاردكأكثخ 

لجف األنبياء مغ  : أف إبميذ كاف يأتيعغ الخضا عغ آبائو" نقل الصباشبائي عغك 
مشو بيحيى مشيع أشج أندا  ، ولع يكغ بأحجهللا السديح يتحجث عشجىع ويدأليعأف بعث إلى  آدـ

ؾ دّ : أنت أعطع قجرا مغ أف أرُ فقاؿ : يا أبا مخة إف لي إليظ حاجةبغ زكخيا فقاؿ لو يحيى
يا أبا مخة أحب أف : تخيجه، فقاؿ يحيى بسدألة فاسألشي ما شئت فإني غيخ مخالفظ في أمخ

ا وكخامة وواعجه بّ : حُ إبميذ ، فقاؿ لوبشي آدـ مرائجؾ وفخػخظ التي ترصاد بيا ض عميّ تعخ 
 ، فسا شعخ حتىبح يحيى قعج في بيتو يشتطخ الػعج، وأغمق عميو الباب إغبلقاا أصفمسّ ، لغج

وإذا  ،القخد، وجدجه عمى صػرة الخشديخساواه مغ خػخة كانت في بيتو فإذا وجيو صػرة وجو 
، ولو وال لحية ، وإذا أسشانو وفسو مذقػقات شػال عطسا واحجا ببل ذقغمذقػقتاف شػالعيشاه 
وأصابعو خمفو وعميو ؾباء وقج  ، وإذا عخاقيبو قػادموأيج يجاف في صجره ويجاف في مشكبوأربعة 

 وأخزخ وجسيع األلػاف، وإذا بيجه جخس شج وسصو بسشصقة فييا خيػط معمقة بيغ أحسخ وأصفخ
و يحيى قاؿ: م  ا تأمّ فمسّ  ،حجيجة معمقة شبيية بالكبلب ، وإذا في البيزةرأسو بيزةعطيع وعمى 

فقاؿ لو:  ،الحي سششتيا وزيشتيا ليع : ىحه السجػسية أناما ىحه السشصقة التي في وسصظ؟ فقاؿ
أصشاع الشداء ال تداؿ السخأة ترشع الرشيع حتى يقع  : ىحه جسيعما ىحه الخصػط األلػاف؟ فقاؿ

لحة مغ  : ىحا مجسع كلّ فسا ىحا الجخس الحي بيجؾ؟ قاؿ: فقاؿ لو ،لػنيا فأفتغ الشاس بيا مع
، وإف القـػ ليجمدػف عمى شخابيع فبل يدتمحونو وناي وصخناي ششبػر وبخبط ومعدفة وشبل

، ومغ بيغ مغ يخقزبيشيع فإذا سسعػه استخف بيع الصخب فسغ بيغ مغ  ؾ الجخس ؼيسافأحخّ 
، ىغ لعيشظ؟ قاؿ: الشداء : وأي األشياء أقخّ فقاؿ لو مغ بيغ مغ يذق ثيابو.و ، يفخقع أصابعو

الشداء فصابت إلى  دعػات الرالحيغ ولعشاتيع صختإلى  فإذا اجتسعت فخػخي ومرائجي
: ؿ بيا أتػقى دعػة السؤمشيغ. قاؿ؟ قالو يحيى: فسا ىحه البيزة عمى رأسظ نفدي بيغ فقاؿ

بي  : فيل ضفختبيحه أقمب قمػب الرالحيغ. قاؿ يحيى: ؟ قاؿالحجيجة التي أرى فييا فسا ىحه
رجل أكػؿ فإذا  : أنتقاؿ يحيى فسا ىي؟ قاؿ ،ي، ولكغ ؼيظ خرمة تعجبشساعة قط؟ قاؿ: ال

هللا  يقاؿ يحيى فإني أعص ،ميلبال أفصخت أكمت وبذست ؼيسشعظ ذلظ مغ بعس صبلتظ وؾيامظ

                                                           

 .ٛ٘تقشيات الدخد كآليات تذكيمو الفشي قخاءة نقجية  يشطخ( (ٔ
 . ...,ٕٓ: ٚ, ٕٔٚ, ٕ٘ٗ, ٕٗٓ -ٕٔٓ: ٘, ٘ٛٔ: ٕ, ٜٙٗ, ٔٗ, ٜٖ: ٔيشطخ نػر الثقميغ( (ٕ
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عيجا أف ال أنرح هللا  يإبميذ وأنا أعص لو. قاؿ ألقاهعيجا أف ال أشبع مغ الصعاـ حتى 
 .(ٔ)"بعج ذلظ ، ثع خخج فسا عاد إليومدمسا حتى ألقاه

ما كاف يقػـ بو إبميذ مغ لقاء  ستخجع اإلماـ الخضافي ىحه الحكاية العجيبة ا
 )إبميذ(كالحجيث إلييع كيبصئ الدخد كيكذف عغ شخرية الحكاية الخئيدة األنبياء

عمى كجو  بالشبي يحيى ئوعمى كفق آليتي الحػار كالػصف في لقابالترػيخ التسثيمي 
, كفي استخجاع حكاية إبميذ ىحه الخرػص ألنو كاف أشج أندا بو مغ بيغ سائخ األنبياء

, فيػ استخجاع خارجي ألحجاث مزت (ٕ)مخترخ لساضي الذخرية فيػ بسثابة سيخة الذخرية
الحػار داخميا استخجاعا, ففي جػاب إبميذ عغ مشح زمغ بعيج خارج نصاؽ ىحه الحكاية إذ شكل 

أنا الحؼ التي كجييا إليو يدتخجع األحجاث التي سبق كأف قاـ بيا)ىحه السجػسية  أسئمة يحيى
سششتيا, ىحه جسيع أصشاع الشداء أفتغ الشاس بيا, إف القػـ يجمدػف فأحخؾ الجخس ؼيسا بيشيع, 

كالبيزة أتػقى بيا دعػة السؤمشيغ, بالحجيجة  فسغ بيغ مغ يخقز, كيقخع أصابعو, كيذق ثيابو,
 أقمب قمػب الرالحيغ(.

استخجاع داخمي؛ ألنو لحق  أكػال كػنو رجبل كفي ذكخ إبميذ لخرمة الشبي يحيى
 ختاـ الحكاية بالعيج الحؼ قصعو يحيى مباشخة عغ شخيق بفعل الذخرية الثانػية كاترل بو

هلل عمى نفدو, كبالعيج الحؼ قصعو إبميذ هلل عمى نفدو ليكػف الفخاؽ بيشو كبيغ الشبي فسا عاد 
 إليو بعج ذلظ.

سعيج بغ "ستخجاع الجاخمي في السيداف ما أكرده الصباشبائي عغ كمغ أمثمة تقشية اال
والبييقي  ،وصححو ،أبػ الذيخ والحاكعاف و بي حاتع وابغ حبّ ابغ أأحسج وابغ السشحر و مشرػر و 

فالتقى  فذيجت معو بجراا  ؿ هللاابغ مخدويو عغ عبادة بغ الرامت قاؿ: خخجشا مع رسػو 
أكبت شائفة عمى العدكخ ئفة في آثارىع مشيدميغ يقتمػف، و الشاس فيـد هللا العجو فانصمقت شا

ة حتى إذا كاف عجو مشو غخّ ال تريب ال ؿ هللاأحجقت شائفة بخسػويجسعػنو، و يحػزونو 
يغ جسعػا الغشائع: نحغ حػيشاىا وجسعشاىا، فميذ بعس قاؿ الحإلى  فاء الشاس بعزيعل و المي

ا عشيا قاؿ الحيغ خخجػا في شمب العجو: لدتع بأحق بيا مشا، نحغ نفيشألحج فييا نريب، و 
ؿ : لدتع بأحق مشا نحغ أحجقشا بخسػؿ هللاقاؿ الحيغ أحجقػا بخسػالعجو وىدمشاىع، و 

جَْفاُل  بو فشدلتاشتغمشا ة و يريب العجو مشو غخّ  خفشا أفْ   هللا
َ
جَْفاِل كُِو اّْل

َ
َِ اّْل لََُُٔم َغ

َ
يَْعأ

                                                           

 .٘٘: ٛالسيداف  ((ٔ
 .ٕٗٔيشطخ نطخية الدخد مغ كجية الشطخ إلى التبئيخ  ((ٕ
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 ًْ ٔا ذَاَت ةَيُِِْس ْصيُِد
َ
ٔا اّلَلَ َوأ ِ َوالصَُظِٔل فَاَتُل بيغ  ؿ هللارسػ فقدسيا( ٔاألنفاؿ) ّلِلَ

 .(ٔ)"السدمسيغ، الحجيث

بجر مدتخجعًا أحجاثًا مزت جخت في خبخ معخكة  ()عبادة بغ الرامتيمّخز الخاكؼ 
ستعخاضًا ة مزت امشية شػيمة لكشو لّخريا في مقصع استخجاعي استعخض ؼيو أحجاث مجّ مجة ز 
, (ٕ)ماٍض تأريخي بذكل مػجدإلى  شخرياتو القررية بالعػدةإلى  نتباهت االفَ لَ إذ , سخيعاً 

)جامعي مجاميع السجاىجيغت التي ضيخت في عمى لداف الذخريامي ستخجاع الجاخكيطيخ اال
إلى  ستخجع ما قاـ بو مغ األفعاؿ( كّل مشيع االغشائع, السػاجييغ لمعجك, السحجقيغ بخسػؿ هللا

كلع تدتغخؽ ترااًل مباشخًا ت ؼيو األحجاث الدابقة بالبلحقة اترمكىػ استخجاع احيغ أفاء الشاس 
ستخجاع عمى لداف األّكؿ, كاالكسيمي ضسغ محكي الخبخ تزمشًا شػيبًل, فيػ استخجاع داخمي 

ستكسااًل لمخبخ في مفتتح خبخه فجاء الحػار امّثل األحجاث التي سخدىا الخاكؼ الذخريات 
كتفديخًا لمخبلؼ الحؼ دار بيشيع كيختتع الخبخ بسا حدع هللا كرسػلو الخبلؼ كأّف األمخ هلل 

 .(ٖ)تقديع الغشائع بيشيعإلى  كلمخسػؿ كالحؼ آؿ

و غاية يدعى إلييا اكؼ الدخدية حدب إّنسا لو مغ كرائال ُيطيخ ميارة الخ ستخجاع إّف اال
لمتػاصل كربط احجاث  ,كالتعميل, كالتحكيخ ,كالتكسيل, كالتحميل ,كاإليزاح, الخاكؼ كالتفديخ

 الحاضخ بالساضي كىحا كارد في كثيخ مغ مخكيات التفديخيغ.

 االستباؽ -ب

قبل  أؼ يتشبأ بػقػع األحجاثقبل كقػع الحكاية  ية يدخد فييا الخاكؼ أحجاثاً تقشية سخد
, فؽيو يثيخ الخاكؼ أحجاثًا (ٗ)كقػعيا كاقعًا كتخد أمثمتو في الشرػص اآلخخكية كالشرػص التشبؤية

ز الشقصة التي كصل إلييا ة زمشية تتجاك عمى مجّ  قفدةكؼيو سابقة ألكانيا أك يسكغ تػّقع حجكثيا 
 .(٘)ستباؽخصاب اال

                                                           

 .ٗٔ -ٖٔ: ٜالسيداف ( (ٔ
 .ٓٙالفزاء القرري في قرز فخج ياسيغ  يشطخ( (ٕ
, ٜٖ, ٘:ٖٛ, ٜٖٗ, ٖٛٗ: ٗ, ٖٕ٘-ٕٕ٘, ٕٔٔ-ٕٓٔ: ٕ ,ٛٛٔ, ٛٓٔ, ٚٓٔ: ٔلمسديج يشطخ السيداف( (ٖ
ٙ :ٕٗ٘- ٕٗٙ, ٚ :ٕٛٗ ,ٕٜٚ ,ٔٓ :ٕٔ٘ ,ٔٔ :ٕٖٕ,... . 

 .ٕٕٔالتبئيخ إلى  نطخية الدخد مغ كجية الشطخ ( يشطخ(ٗ
 .ٕٖٔبشية الذكل الخكائي  يشطخ( (٘
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 ستباؽ حزػرًا كاسعًا في السخكيات التي كردت عمى لداف الشبي دمحملقج حّقق اال
ابغ عباس إلى  سشادهإب"نػر الثقميغ الػاردة في التفديخيغ, كمشيا ما جاء في تفديخ  كاألئسة
ْغفَِصةً َغَس و   قػؿ هللا ئل عغأنو سُ  ٌَ  ًْ ُٓ ْ ٔا الَصاِۡلَاِت ٌِِ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ْجًصا اّلَلُ اََّلِي

َ
َوأ

ا ًٍ ذا إ؟ قاؿ: هللا ي: ؼيسغ ندلت ىحه اآلية يا نبلػافقا يالشب ئلقاؿ: سُ ( ٜٕالفتح )َغِظً
 ،ع سيج السؤمشيغ ومعو الحيغ آمشػا: ليقأنػر، ونادى مشاد قج لػاء مغ نػرالؿيامة عُ  كاف يـػ

تحتو  بيس بيجهالشػر األ  المػاء مغهللا يؼيعص شالبي بغ أب يـ عمقػ ؼي وقج بعث هللا دمحماا 
عمى مشبخ  ، ال يخالصيع غيخىع حتى يجمذنراروليغ مغ السياجخيغ واأل غ األ جسيع الدابقي

ذا أتى عمى آخخىع إف ،جخه ونػرهأ، ؼيعصى  رجبلا  رجبلا  ،ض الجسيع عميوعخ  ة ويُ ػر رب العدّ مغ ن
مغفخة وأجخ عطيع،  ييقػؿ: لكع عشج ربكع فّ إعخفتع مػضعكع ومشازلكع مغ الجشة، : قج قيل ليع

 معيع حتى يجخل الجشة ثع يخجع والقـػ تحت لػائو شالب يبأبغ  يالجشة، ؼيقـػ عم ييعش
 الجشة ويتخؾ أقػاماا إلى  جسيع السؤمشيغ ؼيأخح نريبو مشيع عخض عميومشبخه وال يداؿ يُ إلى 

 .(ٔ)"أخحنا مشو مػضع الحاجة ، والحجيث شػيلمى الشارع

اإلماـ ما سيؤكؿ إليو مريخ الذخريات)الشبي دمحمفي ىحا الخبخ يدخد لشا 
ستباقات مغ اال, األنرار, بؿية السؤمشيغ(, فآلية الدمغ السػضفة ىي , السياجخيغعمي

الخبخ يتعمق بيـػ , كلكػف (ٕ)الخارجية ألّنيا تدتذخؼ مدتقبل الذخريات كتكذف مريخىا
 اقاتاستذخاؼ لحجٍث متيقغ كُيعّج مغ االستبسا سيحجث فعبًل لحا فيػ ستعخاض لالؿيامة, فؽيو ا

إْف خيخًا فخيخ كإْف شخًا اعة لُتجدػ الشفػس عمى ما عسمت , فبل بّج مغ ؾياـ الد(ٖ)السػضػعية
ا وشدٌؿ مغ ربّ ىػ مغ عشجه ألّنو رسػؿ م مالؿيامة سا سيحجث يـػ ال سخد الشبي دمحمفذخ, ك  ٌَ َو

َِ ا َٔىَحِِْػُق َغ َٓ ْ َٔ إَِل وَْحٌ ئَُح  ل ُْ يقيشي كنتيجة حتسية كذفيا عغ ستباؽ فسا قالو ا( ٖالشجع)إِْن 
ْهُشوٍب ترػيخ مذيج مغ مذاىج يـػ الؿيامة فيػ  شخيق ٌَ  (.٘ٙ)ىػدوَْغٌس َدْۡيُ 

 أبا عبجهللا فّ أ ي رو " الحػيدؼ قمو ستباقات التي تحقّقت عمى أرض الػاقع ما نكمغ اال
 يصمع عميكع مغ بعس: صحابوفقاؿ أل هكاف يديخ في بعس مديخ  رسػؿ هللا فّ إقاؿ: 

 قج يبذ يأقبل أعخاب فْ أا فسا لبثػ  ،ياـأثو شخز ليذ لو عيج بأنيذ مشح ثبل  ىحه الفجاج
في ي البقل، فدأؿ عغ الشب ت شفتاه مغ أكلجمجه عمى عطسو وغارت عيشاه بخأسو واخزخّ 

دمحم  ينّ أ هللا و الّ إلو إال  فْ أقل أشيج سبلـ، فقاؿ: اإل يّ عمعخض ااؿ لو: قالدقاؽ حتى لؿيو ف
                                                           

 .ٗٛ: ٚ( نػر الثقميغ (ٔ
 .ٕٖٔبشية الذكل الخكائي  يشطخ( (ٕ
 .ٚٔٔنطخية الدخد إلى  عمع الدخد مجخل يشطخ( (ٖ
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تحج  :قاؿ ،أقخرت ، قاؿالخسذ وترـػ شيخ رمزاف يترم، قاؿ: أقخرت، قاؿ: رسػؿ هللا
 يووؾف الشبي عخاباأل ف بعيخ، فتخمّ قخرتأ، قاؿ: ة وتغتدل مغ الجشابةاالدك يالبيت وتؤد

حفخة مغ حفخ  العدكخ قج سقط بعيخه في فدأؿ عشو فخجع الشاس في شمبو فػججوه في آخخ
خبت خيسة ُز ف يعيخ وىسا ميتاف، فأمخ الشببوعشق الي عخابلجخداف فدقط فانقحفت عشق األا

 فّ إوقاؿ:  ، فخخج وجبيشو يخشح عخقاا حخكة يشو فدسعػا لمشبفكفّ  يل فييا ثع دخل الشبدّ فغُ 
الحػر العيغ  يسانيع بطمع، فابتجرهإمغ ولع يمبدػا آغ ، وىػ مسّ مات وىػ جائعي عخابىحا األ

 .(ٔ)"زواجوأفي  يجعمشاوىحه تقػؿ يا رسػؿ هللا  شجقومغ الجشة يخذػف بيا  ربثسا

ستباؽ سخيع الحجكث فسا كىػ ا ستباؽ ىشا جاء عمى لداف الشبي دمحمنمحع أّف اال
يع اإلعخابي, فيحه قبل عمي( حتى يُ عميكع مغ ىحا الفجاج شخزصمع يأْف يقػؿ) لبث الشبي

ىي و انغبلقإلى  غخقت كقػع الحجث مغ انفتاحوستألّف السّجة التي ا تباؽ الجاخمي؛سالتقشية مغ اال
لمسدمسيغ ما آؿ  ـ الخبخ يدخد الشبي دمحما, كفي خت(ٕ)بتجائيداخل السجاؿ الدمشي لمسحكي اال

ىشا تطيخ كػنو مات جائعًا, ك الحػر العيغ لو كإشعامو ستؿباؿ مػتو باإليو حاؿ الخجل بعج 
تزحت بػصفو حجثًا داخل إشار الدخد, كا في ىحا الخبخ فمو أىسية الػضيفة الدخدية لبلستباؽ

, فجعل (ٖ)عمى مدتػػ الخؤية الدخدية السػازية لػعي الذخريات الخائفة مغ السدتقبل
عخابي مثااًل لمسدمسيغ حتى يخفع عغ أنفديع الخػؼ مسا بعج ما حجث ليحا الخجل األ الخسػؿ

 ستباؽ في أّكؿ الخبخ كآخخه جعل مشو الشبيمغ الحيغ آمشػا حقًا كصجقًا, كاالانػا السػت إذا ك
, كتسييجًا لسا سيؤكؿ إليو مريخ كّل مؤمغ, فؽيو التخغيب محفدًا لمسؤمشيغ عمى اإليساف باّللّ 

 .(ٗ)بالجشة كرضػاف هللا لصاعة هللا كرسػلو كالفػز

الجشة في  إذا صار أىلقاؿ:  عغ عمي بغ الحديغعغ ثػيخ "جاء في السيداف ك 
لت امو، وتيجّ خجّ  توأريكتو حفّ مؤمغ عمى  اتكأ، كلّ مداكشو، و اتو و جشّ إلى  ولي هللا دخلالجشة و 

ضعت الدرابي، ووُ دصت لو خت حػلو العيػف، وجخت مغ تحتو األنيار، وبُ عميو األثسار، وتفجّ 
عميو الحػر العيغ  ػاه مغ قبل أف يدأليع ذلظ قاؿ: وتخخجى اـ بسا شاءأتتو الخجّ لو الشسارؽ، و 

أوليائي وأىل  ار يذخؼ عمييع ؼيقػؿ ليع:الجبّ  ثع إفّ  لجشاف ؼيسكثػف بحلظ ما شاء هللامغ ا

                                                           

 .ٖٚٙ: ٕنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٕٕ -ٕٔمعجع الدخديات  يشطخ( (ٕ
 .ٖٓٔالدمغ الشػعي كإشكاليات الشػع الدخدؼ  يشطخ( (ٖ
: ٙ, ٜٙٔ -ٜ٘ٔ, ٚٚ -ٙٚ, ٚٔ -ٙٔ: ٘, ٖٖٔ, ٖٖٓ: ٖ, ٕٕٔ, ٜٔ: ٕلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٗ

ٔٚ٘- ٔٚٙ ,ٚ :ٔٓ- ٔٔ ,ٔٗ,... . 
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أي شيء شا و مسا أنتع ؼيو؟ ؼيقػلػف: ربّ  ل أنبئكع بخيخٍ ى  أال  ،تي في جػاري اف جشّ سكّ شاعتي و 
ؼيعػد  قاؿ: مغ الشعع في جػار الكخيع؟ ت أعيششالحّ ؼيسا اشتيت أنفدشا و  ا نحغ ؼيوخيخ مسّ 

عشكع  تعالى ليع: رضايبارؾ و عمييع القػؿ ؼيقػلػف ربشا نعع فأتشا بخيخ مسا نحغ ؼيو ؼيقػؿ ت
خيخ  نعع يا ربشا رضاؾ عشا ومحبتظ لشاؼيقػلػف: أعطع مسا أنتع ؼيو قاؿ: ومحبتي لكع خيخ و 

َِاٍت ََتْصِي ىحه اآلية خأ عمي بغ الحديغق ثعّ  وأشيب ألنفدشا ْؤٌَِِاِت َج ٍُ ْ ْؤٌَِِِي َوال ٍُ ْ وََغَس اّلَلُ ال
 ََ َٔاٌن ٌِ َِاِت َغْسٍن َورِْط ًِّتًَث ِف َج ََ َغ ا َوَمَعاِز َٓ ََ ذًِ اُر َرادِلِي َٓ جْ

َ
ا اّْل َٓ ِ َْ َُتْخ ٌِ َٔ ُْ ْزَبُ ذَلَِم 

َ
اّلَلِ أ

 ًُ ُْٔز اىَْػِظً  .(ٔ)"(ٕٚ)التػبة اىَْف

ستباؽ الدخدؼ بعًا تقشية االسؤمشيغ في الجشة متّ لمما يحجث  يدخد اإلماـ زيغ العابجيغ
 ػف عمييا كما يحيط بيعمذيج سخدؼ مداكشيع كالكيؽية التي سيكػن ؼيرف عغ شخيق الخارجي

كالفخش كخخكج الحػر العيغ عمييع, كفي ذركة  مغ الثسار كالخجـ كما يجخؼ تحتيع مغ األنيار
كالحؼ يشتج  ,الحػار الحؼ سيجكر بيشيع كبيغ جبار الدسػات كاألرض الخبخ يعخض اإلماـ

يكػف عميو السخء)كاؼ شيء خيخ مسا نحغ ؼيو ؼيسا اشتيت عغ ىحا الحػار أنيع في أحدغ حاٍؿ 
لعطيع كىػ رضا هللا كيشتج عشو كحلظ الفػز ا ,كلّحت أعيششا مغ الشعع في جػار الكخيع؟(نفدشا أ

 اه( كيختع الخبخ مػّثقًا إيّ أشيب ألنفدشا ؼيقػلػف نعع يا ربشا رضاؾ عشا كمحبتظ لشاكمحبتو ليع )
 بشز اآلية الكخيسة.

ت إّف ىكحا معخفة بالدماف ليدت متاحة لكل شخز بل ىي مقترخة عمى شخريا
مغ العباد الرالحيغ, إّف ختريع هللا , كىع األنبياء كاألئسة كمغ ا(ٕ)بعيشيا في مثل ىكحا مخكيات

 ميع فؽيو تسييج لسا سيؤكؿ إليو حاؿ السؤمشيغ كؼيو التذػيق ستباؽ في ىحا الخبخ فعلليحا اال
 اآلخخة مسا يحّثيع عمى السػاصمة في الجفاع عغ الجيغ كالثبات عميو.إلى 

 قخعغ أبي حسدة الثسالي عغ أبي جعفخ دمحم بغ عمي البا مدشجاا "جاء في السيداف ك 
 هللاإلى  يقاؿ لو ىػد وإنو يجعػ قػمو هللا تبارؾ وتعالى باعث نبياا  في حجيث: وقاؿ نػح إفّ 

تعالى هللا تبارؾ و  ييمكيع بالخيح فسغ أدركو مشكع فميؤمغ بو وليتبعو فإفّ  هللا ؼيكحبػنو وإفّ 
سشة ويكػف  يتعاىج ىحه الػصية عشج رأس كلّ  بشو ساـ أفْ اوأمخ نػح  يشجيو مغ عحاب الخيح

 يـػ عيج ليع فيتعاىجوف ؼيو بعث ىػد وزمانو الحي يخخج ؼيو فمسا بعث هللا تبارؾ وتعالى ىػداا 
 ىػداا عمع الشبػة فػججوا  سع األكبخ وآثارالعمع واإليساف وميخاث العمع واإلنطخوا ؼيسا عشجىع مغ 

                                                           

 .ٜٕٓ: ٜنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٖٙٓالبشيات الحكائية في مائة ليمة كليمة  قالت شيخزاد يشطخ( (ٕ
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قػه واتبعػه فشجػا مغ عحاب الخيح، وىػ قػؿ ىع أبػىع نػح بو فآمشػا بو وصجّ وقج بذخّ  نبياا 
ًٔدا:هللا ُْ  ًْ ُْ َرا

َ
صَْظيِيَ قػلو:( و ٘ٙعخاؼاأل) ِإَوََل ََعٍد أ ٍُ ْ ٌٔد   َنَشةَْج ََعٌد ال ُْ  ًْ ُْ ُرٔ

َ
ًْ أ ُٓ َ إِذْ كَاَل ل

َل َتَخُلٔنَ 
َ
 .(ٔ)("ٕٗٔ -ٖٕٔ)الذعخاءأ

أحجاث  الحؼ يدخد عمى لداف الشبي نػح يشقل اإلماـ حكاية بعث الشبي ىػد
إىبلكيع بالخيح ثع يتػقف ليػصي لو ك هللا كتكحيبيع إلى  كدعػتو قػمو مبعث الشبي ىػد

ستباؽ الجاخمي تحكيخًا )فسغ أدركو مشكع فيؤمغ بو كيّتبعو( كىحا يجعل مغ االّتباعو كاإليساف بو با
لتداـ بالػصية, ابشو ساـ بالتعاىج عمى ذلظ كاال حاصل, ثّع يأمخ الشبي نػحككعجًا بسا ىػ 

قػه كاتبعػه فشجػا مغ كقج بّذخىع أبػىع نػح بو فآمشػا بو كصجّ ث هللا تبارؾ كتعالى ىػدًا...)فمسا بع
ستباؽ الدخدؼ تقشية لع تقترخ عمى كضيفة العيج , إّف ىحا التعاىج  جعل مغ اال(عحاب الخيح

ذارة, كاإلماـ الب جانبإلى  أكثخ مغ كضيفة فانصػػ عمىيخ إّنسا التكسيل في الػقت ذاتو كالتحك
مدّخخًا إّياىا  في الجمج  راكيا عميسا تسكغ مغ تختيب الدخد عمى كفق آلية االستباؽ الباقخ كػنو

 .(ٕ)ختاميا بالشز القخآني اضي, ثع مػّثقًا لسعانييا عغ شخيقبيغ الحاضخ كالس

أخبخ بو  ستباقات التي كردت في الشثخ الحكائي في التفديخيغ لع تقترخ عمى ماإّف اال
ستباقات جاء عغ شخيق األحبلـ اال سبعإّنسا نجج  ئسة مغ مخكياتاألنبياء كاألكصياء كاأل

, (ٖ)ة دعاء أك كعيجيا عمى ـيأبعس مشمبحث األنػاع كحلظ جاء ي ة كسبق ىحا فكالخؤػ السشاميّ 
نيا كانت ذات أبعاد سخدية عغ لدخدؼ الحؼ ضيخت ؼيو االستباقات الدخدية فإكل اكأيا كاف الذ

الخبط في الشز الدخدؼ بيغ ماضيو كحاضخه كمدتقبمو, ككحلظ كانت ذات أبعاد داللية  شخيق
كالتذػيق ككدخ  البذارة كالتخغيب, جانبإلى  سعاني مغ كراء الدخدكضيؽية, استكسل فييا الخكاة ال

سيؤكؿ إليو الحاؿ مغ الشعيع في رضا الخب الكخيع, كليذ في ذلظ كدخ  ماالسمل, في ترػيخ 
يكػف ؼيو رفع الخػؼ مغ السجيػؿ كالتحفيد عمى  ألفق التػقع أك إحخاؽ لمسفاجئة, بقجر ما

 مسا يحخؾ العسمية الدخدية كيجعميا أكثخ حيػية. التحخؾ نحػ السدتقبل بشطخة التفاؤؿ كالحساس

 

 
                                                           

 .ٕٕٗ: ٘ٔالسيداف ( (ٔ
: ٖٔ, ٕ٘: ٕٔ, ٜٕٛ, ٕٙٛ: ٜ, ٜٖٔ, ٕٓٔ, ٜٔٔ: ٛ, ٚ٘ٔ -ٙ٘ٔ, ٓ٘ٔ: ٔنفدولمسديج  يشطخ ( (ٕ

ٔٗ٘ ,ٔٙ :ٕٖٚ- ٕٖٛ..., . 
 .ٚٙٔ: ٘ٔ, ٕٛ: ٛ السيدافك , ٙٚٔ -٘ٚٔ: ٙ, ٖٖٔ -ٖٖٓ: ٖ: نػر الثقميغيشطخ عمى سبيل السثاؿ( (ٖ
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 السّجة -ٕ

ات الذفػية يسكغ مقارنة السّجة الدمشية التي تدتغخقيا األحجاث في الحكاية يّ كحسفي ال
, فسا يقع (ٔ)بالسّجة الدمشية التي تدتغخؽ ركايتيا في الخصاب كعمى ىحه السقارنة تقػـ دراسة السّجة

مغ األحجاث في األياـ كالذيػر كالدشيغ يدتغخؽ في الدخد القرري سصػرًا أك صفحات كىحا 
في كقت قريخ, فالخاكؼ  سخد شػيل السذاىج البصيئة كالدخيعة في القرة, فالدخعةإلى  يذيخ

إيقاع العخض  كىشا يدتعسل بالتفريل كأحيانًا يعخض ما حجث ,ػؿ ما حجث في إيجازأحيانًا يق
الخارجية, ألّف ؼيو تتػقف األحجاث  ؛كأكثخىا بصًأ ىي التحميل الشفدي ,كالسذيج, ككصف السشطخ

كالػصف,  ,ل اإليقاع الحؼ مغ أنػاعو الححؼفي الحخكة الدخدية القررية تذكّ  الدخعاتكىحه 
 .(ٕ)كالسذيج الجرامي ,كالدخد السػجد

 

 السجسل -أ

أك أياـ عجيجة  "كىػ أحج حخكات تدخيع الدخد زمشيًا فؽيو يدخد الخاكؼ ما حجث في 
في بزعة أسصخ أك دكف تفريل لؤلفعاؿ كاألقػاؿ كذلظ شيػر أك سشػات مغ حياة شخرية مغ 

دة كمػجدة فة كمخكّ فيػ الخبلصة التي تسّخ سخيعًا عمى األحجاث كتعخضيا مكثّ  ,(ٖ)فقخات قميمة"
 .(ٗ)الساضي أك السدتقبل بدبب حخكتيا الدخدية الدخيعةإلى  فيي أشبو بشطخات عابخة

 

ي سسعيل القخشإدمحم بغ إلى  سشادهإب" الحػيدؼ كمغ أمثمتو في تفديخ نػر الثقميغ ما نقمو 
ف ذكخ حجيث شػيل قاؿ ؼيو بعج أ يرافع عغ الشبي عيل بغ أباسسإعغ  يعسغ حجثش

ه أف خ  هللا أف يؿبس دانياؿ أم   ا أراد، فمسّ وممػؾ زمانيع دانياؿ عيدى ثع يحيى ثع العديخ ثع
ثة وستيغ سشة ، وعشج ذلظ ممظ ىخمد ثبل وحكستو مكيخا بغ دانياؿ ففعل هللا يدتػدع نػر

هللا مكيخا  أمخ يوعذخيغ سشة، وول ، وممظ بعجه بيخاـ بغ بيخاـ ستاا وأربعة اياـ ثة أشيخوثبل 

                                                           

 .ٖٛٚمعجع الدخديات  يشطخ( (ٔ
العجائبي ك  ,ٖٙٔ -ٖ٘ٔفي مشاىج تحميل الخصاب  الدخدؼ ك  ,ٕ٘ٛة القريخة الشطخية كالتقشية يشطخ: القر( (ٕ

 . ٕٙٛالدخد العخبي القجيعفي 
 .٘ٛنطخية القرة تحميبًل كتصبيقًا إلى  مجخل( (ٖ
 .٘ٗٔ الخكائي  بشية الذكل يشطخ( (ٗ
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 يسافأف يطيخوا اإل يدتصيعػف  نيع الإو السؤمشػف وشيعتو الرجيقػف غيخ وأصحاب دانياؿ بغ
 زمانو ي، وفذلظ ممظ بيخاـ بغ بيخاـ سبع سشيغالدماف وال أف يتعمقػا بو وعشج  في ذلظ

ا فمسّ  ،خا بغ دانياؿ وأصحابو السؤمشػف هللا يػمئح مكي أمخ يالخسل وكانت الفتخة وولنقصعت ا
 نذػا بغ مكيخا ،أ بشواهللا وحكستو  ف استػدع نػرأليو في مشامو إأف يؿبزو أوحى  هللاأراد 

ولياء هللا يػمئح في أسشة، و  أربعسائة سشة وثسانيغ يدى وبيغ دمحموكانت الفتخة بيغ ع
 .(ٔ) "مسغ يختاره الجبار كيخا يخث ذلظ مشيع واحج بعج واحجنذػا بغ مأرض ذرية األ 

, ككيف كانػا أخبار مجسػعة مغ الخسل في ىحه الحكاية يدخد الشبي دمحم
التي ُذكخت في القخآف الكخيع, كىحه  (الفتخة)يع بيشيع, كمتى كانت ف الحكسة كرساالت ربّ يتعاىجك 

دشيغ كالقخكف لكغ الخاكؼ العميع األخبار كما جخػ فييا مغ األحجاث مّخْت عبخ األشيخ كال
, (ٕ)عتقادهًا بحدب ا ا يخاه ميسّ يا في أسصٍخ فأجسل لشا ماستصاع ببخاعتو الدخدية أف يمّخر

سخكدية التي تجكر السخكيات في خجمة الفكخة ال حجاث ما يربّ فاستصاع أف يشتخب مغ األ
ستصاع , كعمى كفق تقشية اإلجساؿ ا(ٖ)كىي الفتخة بيغ الخسل الحيغ كانػا مدتػريغ كخائفيغ ,حػليا

ف الجاللة كتشصبق عميو سمػب بديط ككاضح مكثّ دكف تعقيج بل كاف األ مغ ىحه الفكخة أف يػصل
 .(ٗ)معاييخ السجسل تساماً 

ػ ( كىالصباشبائي يدتعسل مرصمح )اإلجساؿ في الخصابف نجج كفي تفديخ السيدا
ذيء مغ بؼ يكػف سخد األحجاث ؼيو اإليجاز في سخد القرز يقابمو )البياف التفريمي( الح

 .(٘)نكتٍة تجعػ إليوإلى  التفريل كاإلششاب, كىحا ُيعدػ 

كُخَِو :قػلو تعالىفي " ا نقمو مغ حكاية أصحاب األخجكدالحكائي السجسل م الشثخكمغ 
ْرُسودِ 

ُ
ْصَداُب اّْل

َ
ج الحبذة عمى غدوة اليسغ ذو نػاس قاؿ: كاف سببو أف الحي ـيّ  (ٗخوج)البأ

ى نفدو يػسف غ ممظ مغ حسيخ تيػد واجتسعت معو حسيخ عمى الييػدية وسسّ وىػ آخخ م  
عمى ػا ثع أخبخ أف بشجخاف بقايا قـػ عمى ديغ الشرخانية وكان ،مغ الجىخ وأقاـ عمى ذلظ حيشاا 

رأس ذلظ الجيغ عبج هللا بغ بخيامغ فحسمو أىل ديشو عمى أف ديغ عيدى وحكع اإلنجيل، و 
                                                           

 .ٕٓٔ: ٕنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٕٖٕبشية الدخد في القرز الرػفي  يشطخ( (ٕ
 .ٕٔٔ: ٕنػر الثقميغ  يشطخ( (ٖ
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يديخ إلييع ويحسميع عمى الييػدية ويجخميع فييا فدار حتى قجـ نجخاف فجسع مغ كاف بيا 
عمى ديغ الشرخانية ثع عخض عمييع ديغ الييػدية والجخػؿ فييا فأبػا عميو فجادليع وعخض 

 ،اختاروا القتلو فأبػا عميو وامتشعػا مغ الييػدية والجخػؿ فييا و لحخص كمّ عمييع وحخص ا
وجسع ؼيو الحصب وأشعل ؼيو الشار فسشيع مغ أحخؽ بالشار ومشيع مغ قتل  فاتخح ليع أخجوداا 

وأفمت مشيع رجل  مثمة فبمغ عجد مغ قتل وأحخؽ بالشار عذخيغ ألفاا  بالديف ومثل بيع كلّ 
 رجع ذو نػاسواتبعػه حتى أعجدىع في الخمل، و  عمى فخس لو ركزة،جعى دوش ذو ثعمباف يُ 

ْرُسودِ صشيعو في جشػده فقاؿ هللاإلى 
ُ
ْصَداُب اّْل

َ
اىَْػضِيضِ قػلوإلى  (ٗخوجب)الكُخَِو أ

ًٍِسِ   .(ٔ)" (ٛخوجب)الاْۡلَ

دًا عمى بعس السحاكر السيسة التي مخكّ في ىحه الحكاية يػجد الخاكؼ العميع سخده 
ػـ في نجخاف, عبج هللا بغ بخيامغ( ذك نؤاس, بقايا قالذخريات) فَص الدخدية فػَ  تحتاجيا العسمية

مغ كاف بيا, عخض عمييع, جادليع, فدار حتى قجـ نجخاف, جسع ض بإيجاز بعس السذاىج)خَ كعَ 
ة كسبب قتميع كما كاف مغ شأنيع خجكدًا( فعّخؼ في ىحه األسصخ بإصحاب الحكايخح ليع أتّ ا

"الدخيع عمى فتخات  سمػب سخدؼ تسّيد بالتمخيز كاإلجساؿ الحؼ يتجمى عغ شخيق السخكربأ
كالخبط بيشيا, تقجيع عاـ لذخرية ججيجة, عخض الذخريات  زمشية شػيمة, كتقجيع عاـ لمسذاىج

الثغخات الدمشية إلى  الثانػية التي ال يتدع الشز لسعالجتيا معالجة تفريمية, كاإلشارة الدخيعة
لذخريات كاألحجاث مغّمبًا اإليجاز عمى سخده بافالخاكؼ ىشا ألسح ، (ٕ)قع فييا مغ أحجاث"كما ك 

 .(ٖ)السخكؼ لوإلى  وإيرالإلى  مخكدًا عمى ما رآه يدتجعي الحكخ كيفي بالغخض الحؼ يربػ

 

 الححؼ -ب

ُيعّج الححؼ مغ تقشيات تدخيع سيخ األحجاث في الشز الدخدؼ ؼيدقط الخاكؼ عمى كفقو 
, (ٗ)ما جخػ فييا مغ كقائع كأحجاثإلى  زمشية شػيمة أك قريخة مغ زمغ السحكي كال يتصخؽ  مّجة

أقرى درجات الدخعة في زمغ الدخد, فؽيو يتخؾ الخاكؼ زمشًا مغ الحكاية كيححؼ  كُيعّج الححؼ

                                                           

 .ٖٕٓ: ٕٓالسيداف ( (ٔ
 .ٕٛبشاء الخكاية ( (ٕ
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ْف ال ضخكرة لحكخىا ألنيا ال تؤثخ في سيخ اث التي جخت ؼيو كذلظ عشجما يخػ أاألحج كلّ 
 .(ٔ)األحجاث

الحدغ بغ  عمي بغ ابخاـيع عغ ابيو عغ" كمغ أمثمتو في نػر الثقميغ ما نقمو عغ
 وتعالى عيج هللا تبارؾ قاؿ: افّ  جعفخ بيأبي حسدة عغ أدمحم بغ الفزيل عغ  محبػب عغ

 وبذخ آدـ شياء كثيخة وؼيو:أهللا و  ـبةإلى  يحكخ ؼيو وصية آدـ شػيبلا  آدـ وذكخ حجيثاا إلى 
ويكحبو  ذكخه دّ ع هللاإلى  نو يجعػأسسو نػح و ا هللا تبارؾ وتعالى باعث نبياا  فّ إفقاؿ:  بشػح

يع، كمّ  وصياءأنبياء و أ ،عذخة آباء حبيغ نػ قػمو فييمكيع هللا بالصػفاف، وكاف بيغ آدـ و 
يشجػ  نوإ، فوليتبعو وليرجؽ بو دركو مشكع فميؤمغ بوأمغ  فّ إـبة هللا إلى  وصى آدـأو 

يساف بسا عشجىع مغ العمع واإل أف قاؿ: فمبث ـبة هللا والعقب مشو مدتخفيغإلى  مغ الغخؽ،
 ، وضيخت وصية ـبة هللانػحاا  كبخ ميخاث الشبػة وآثار عمع الشبػة حتى بعث هللاسع األ إلوا

 فآمشػا بو واتبعػه قج بذخ بو آدـ نبياا  حيغ نطخوا في وصية آدـ فػججوا نػحاا 
 سشة ؼيكػف يـػ ىحه الػصية عشج رأس كلّ  يتعاىج فْ أـبة هللا  ى، وقج كاف آدـ وصّ قػهوصجّ 

نبي حتى بعث هللا  ة كلّ وكحلظ جاء في وصيّ  وزمانو الحي يخخج ؼيو عيجىع ويتعاىجوف نػحاا 
ًٔخا:عشجىع وىػ قػؿ هللا بالعمع الحي نسا عخفػا نػحاا إ، و دمحماا  رَْظيَِْا ُُ

َ
إَل  َوىََلْس أ

 ٌِِّْٔ  .(ٕ)"آخخ اآليةإلى  (ٕ٘)ىػدكَ

 ثع زمغ نػحإلى  آدـإلى  هللا ما عيج ي ىحه الحكاية يدخد اإلماـ الباقخف
ع خات زمغ الشبي دمحمإلى  أّكؿ األنبياء كالسّجة الدمشية بيغ آدـ عيج الشبي دمحمإلى 

ككاف في مػاضع:) , لقج جاء الححؼ عمى لداف اإلماـ الرادؽاألنبياء مّجة زمشية شػيمة ججا
مغ الححؼ الزسشي  مبث ـبة هللا كالعقب مشو مدتخفيغ...( كىحاآدـ كبيغ نػح عذخة آباء, ف بيغ

كيدتخمريا مغ الشز  الدمشية إنسا يدتجؿ عمييا القارغ الحؼ ال يحكخ الدارد ؼيو مقجار السّجة 
تبع الححؼ في التدمدل الدمشي أك التخكيد, كربط السػاقف ببعزيا سابقيا كالحقيا فيت عغ شخيق

الشاقل لمخكاية عغ اإلماـ  , كحلظ نجج مػاشغ لمححؼ عمى لداف(ٖ)الدخديةانحبلؿ االستسخارية 
سشة(  )عشج رأس كلّ كقػؿ اإلماـ الباقخ (أْف قاؿإلى  كخ حجيثًا شػيبًل...كؼيو,كذ:)الباقخ

ذكخه لعبارات تذيخ  عغ شخيق ح ؼيو الدارد بػجػد الححؼيحا مغ الححؼ الرخيح الحؼ يرخ ف

                                                           

 .٘ٚ -ٗٚمعجع مرصمحات نقج الخكاية  يشطخ( (ٔ
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تقشيتي  خد عغ شخيق, فالحكاية تسّيدت بدخعة الد(ٔ)إليو أك ُتعمغ ؼيو السّجة الدمشية السححكفة
كىػ  دمحمإلى  اإلجساؿ كالححؼ سخد فييا الخاكؼ ما تعاىجه األنبياء كأعقابيع مغ آدـ 

يا ميارة الخاكؼ ضيخت عغ شخيقالخاكؼ في بزعة أسصخ ريا آالؼ القخكف لخّ زمغ شػيل ُيقاس ب
دكف اإلخبلؿ بديخكرة العسمية مغ  ما يخيج أْف يزعو بيغ يجؼ السخكؼ لونتقاء ما يتشاسب مع في ا

 .(ٕ)الدخدية

ما  الححؼ الرخيح في الشثخ الحكائي في تفديخ نػر الثقميغ أشكاؿ بالحكخ أْف مغكججيخ 
كتفاء بجدء الحاجة( فيحا مغ أشكاؿ الححؼ لبلحجيث شػيل أخحنا مشو مػضع كالتحت عبارة) يقع

 .(ٖ)مغ السخكؼ 

ًْ في تفديخه لقػلو تعالىك   احُْو َغيًَِْٓ
َ
ا َجتَأ َٓ  (٘ٚٔاألعخاؼ)اََّلِي آحَيَِْاهُ آيَاحَِِا فَانَْعيََذ ٌِِْ

أنو كاف قخأ الكتب  ،بغ أبي الرمت الثقفي الذاعخ اآلية ندلت في أمية أفّ " الصباشبائي ذكخ
إلى  خسػؿ فاتفق أف خخج، فخجا أف يكػف ىػ ذلظ العمع أف هللا تعالى يخسل رسػالا القجيسة و 
في جساعة  ؿ هللافأقاـ ىشاؾ ثساني سشيغ ثع قجـ فمقي رسػ ؿ هللاتشبأ رسػالبحخيغ و 

جخ رجميو قخأ عميو سػرة يذ حتى إذا فخغ مشيا وثب أمية ياإلسبلـ، و إلى  مغ أصحابو فجعاه
قجـ بعج الذاـ و إلى  فخخج ،يا أمية؟ قاؿ: حتى أنطخ في أمخه فتبعتو قخير تقػؿ: ما تقػؿ

 ما قتل ذوي قخابتو فحىب قاؿ: لػ كاف نبياا خبخ بيا تخؾ اإلسبلـ و ا أُ وقعة بجر يخيج أف يدمع فمسّ 
 .(ٗ)"مات بوالصائف و إلى 

مى محصات تخكيده عالدخدية في ىحه الحكاية عغ شخيق  ع العسميةسخّ إّف الخاكؼ العميع 
الكخيسة, فاستشج عمى بي الرمت كالتي تتعمق بالسعشى الػارد في اآلية معيشة مغ حياة أمية بغ أ
دار مغ ( كىشا ححؼ الخاكؼ ما الذاـ كقجـ بعج كقعة بجرإلى  خخجفتقشية الححؼ الزسشي )

عػدتو بعج معخكة بجر, كحلظ ححؼ ما إلى  الذاـمكػثو في  أحجاث في حياة الذاعخ في أثشاء

                                                           

 .ٕٙٔتقشيات الدخد في الشطخية كالتصبيقك , ٜ٘ٔبشية الذكل الخكائي ك , ٛٔٔ -ٚٔٔيشطخ: خصاب الحكاية ( (ٔ
, ٔٙ -ٓٙ, ٕٛ: ٚ, ٖٗٗ -ٖٖٗ: ٘, ٜ٘ٗ: ٗ, ٜٕٙ: ٖ, ٔٓٗ -ٓٓٗ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٕ

ٕٔٗ ,ٔٗٔ- ٕٔٗ ,ٛ :ٔ٘ٙ... , . 
 . , ...ٕٗ٘: ٛ, ٖٗٗ -ٖٖٗ, ٕ٘ٓ: ٘, ٚٙٗ, ٜٓ: ٕ نفدو( (ٖ
 .ٜٕٚ: ٛالسيداف ( (ٗ
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ع مغ العسمية الدخدية كيخكد عمى سشيغ قزاىا في البحخيغ ليدخّ في حياتو مغ أحجاث ثسانية  دار
 .(ٔ)لسخكؼ لواإلى  السعشى الحؼ يخيج إيرالو في األحجاث التي تربّ 

عبارة )إنتيى يداف ما يزعو السفدخ تحت كمغ أشكاؿ الححؼ الرخيح في تفديخ الس
 .(ٕ)(مػضع الحاجة

 

 الػصف -ج

مغ تقشيات الدخد الدمانية التي يرعب أْف يخمػ مشيا أؼ نز سخدؼ, فقج يكػف 
, (ٖ)دمط الزػء عمى السػاقف كاألحجاثفؽيو يُ  الشز الدخدؼ مغ الدخد فيضخكرة  الػصف أكثخ

, كؼيو تسثيل لؤلشياء كالحاالت (ٗ)كُيعّج الػصف في السخكيات الػاقعية تسثيبًل لمػاقع السػجػد مدبقاً 
ػصػؼ في بجاية الس يًا ال زمانيًا, كقج يحجد الخاكؼ , مكانكالسػاقف كاألحجاث في كجػدىا ككضيفتيا

قو كصف الحاؿ كبياف العبلقة, كقج يتشاكؿ ائأك قج يؤخخه تذػيقًا, كمغ شخ  الػصف ليفيع القارغ 
حيث الدسات أك الػضائف, بتفريل أك مغ أك يتشاكلو  ,السػصػؼ إجسااًل ثع جدءًا بعج جدء

 .(٘)تقميجؼ أك إبجاعي تفديخؼ أك تجسيمي اقتزاب

ئيل ابي ندؿ جبخ  ي سخ أُ ا قاؿ: لسّ  هللا سػؿر  فّ إقاؿ  خبا جعفأ فّ "أ الحػيدؼ نقل 
 غ عيشاه في حػافخه خصاه مجّ ذنيالحسار مزصخب األُ  كبخ مغأأصغخ مغ البغل و  بالبخاؽ وىػ

خؼ لػف أىجب العُ  غ كلّ عميو سخج مغ ياقػت ؼيو م جشاحاف يجخياف بو مغ خمفو، ولو البرخ
ئيل اليو جبخ إ فسخح البخاؽ فخخج عمى رسػؿ هللافػقفو عمى باب خجيجة ودخل  يسغاأل

و فتػجّ  فخكب ليبلا  خخج رسػؿ هللا، فدكغ فليوإخمق هللا  يخكبظ أحبّ  نساإسكغ فإوقاؿ: 
 بالشدوؿ فقاؿ رجمو وىعّ  بخاـيع فثشىإئيل: ىحا أبػؾ افقاؿ جبخ  السقجس فاستقبمو شيخ نحػ بيت

رسػؿ  ئيل وتقجـاجبخ  ف، فأذّ نبياء في بيت السقجسئيل: كسا أنت فجسع ما شاء مغ األ اجبخ 
َُْضنْلَا إََِلَْم  فَإِْن ُنَِْج : في قػلو تعالىجعفخ بػأفرمى بيع ثع قاؿ  هللا

َ
ا أ ٍَ ِف َشّمٍ مِ

                                                           

, ٚٙٔ: ٘ٔ, ٗٔ -ٖٔ: ٜ, ٖٜٔ -ٜٔٔ, ٚٔٔ: ٛ, ٖٔٔ -ٖٓٔ: ٖ, ٘٘ٔ: ٔ السيدافلمسديج يشطخ ( (ٔ
ٕٓ :ٔٔٛ... , . 
 .. , ..ٖٜٕ: ٔٔ, ٕ٘ٔ: ٙ, ٘ٛٔ: ٖ, ٚٙٔ: ٔيشطخ عمى سبيل السثاؿ ( (ٕ
 .ٖٚٔ -ٕٚٔتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج األدبي  يشطخ( (ٖ
 .ٓٛبشية الشز الدخدؼ مغ مشطػر الشقج األدبي   يشطخ( (ٗ
 .ٔٚٔمعجع مرصمحات نقج الخكاية  يشطخ( (٘
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ِل 
َ
ََ َحْلصَ فَاْظأ َْ َرتْيَِم اََّلِي ََ سعػاجُ  نبياء الحيغاأل  ىؤالء( ٜٗيػنذ)ُءوَن اىِْهخَاَب ٌِ فَََل حَُسَٔج

 ََ ٍََْتِي ٍُ ْ ََ ال ٌِفمع يذظ رسػؿ هللا :قاؿ( ٜٗ)يػنذولع يدأؿ"(ٔ). 

( الخبخ بػصف البخاؽ كصفًا تفريميًا لذكمو, كسخجو ككقػفو رسػؿ هللايفتتح الخاكؼ)
ألّف  ؛ىحا كالدخد ساكغ كلّ  كفخحة البخاؽ حيغ دخػلو عمى رسػؿ هللا خجيجةعمى باب 

قشي يديع في خمق ترػر دكر ت" فتتاحي لويو, إّف مثل ىكحا كصف االخاكؼ يرف شخرية ؼ
 في إالّ مزسػني باألحجاث...رتباط ل الدخد, كغالبًا ما ال يكػف لو اداخإلى  نصبلؽعغ نقصة اال

 كلكػف رسػؿ هللا (ٕ)كيكثخ في القرز السدخكدة بمداف الذخرية"القميل مغ القرز,...
فتتح خبخ اإلسخاء بػصف الخاحمة التي تبجأ مغ عمييا رحمتو ثع صعػد شخرية الخبخ الخئيدة ا

 .(ٖ)عميو ليبًل كيدتسخ في سخد رحمتو الخسػؿ

إيياـ  اكفييلكمسات بالسعاني األصمية, إّف لغة التفاصيل في عسمية الػصف تحتفع فييا ا
ذلظ ما جاء في  كمغ, (ٗ)بػاقعية كحؿيقة ما يرفو الدارد مغ شخريات كأحجاث ركائية لمقارغ 

رواه عمي دمحم بغ إسحاؽ بغ بذار، و تادة وقبغ عباس وسعيج بغ جبيخ و اقاؿ "تفديخ السيداف 
ا في بعس قالػا: لسّ دخل حجيث بعزيع  غ إبخاـيع بإسشاده عغ أبي جعفخ وأبي عبج هللاب

 اإلقامة عمى الكفخ قاؿ ىاماف لفخعػف: قػمو إالّ و  وأبى ىػ رجع فخعػف مغمػباا آمشت الدحخة و 
مغ آمغ بو مغ بشي  ديشو فاحبدو فحبذ كلّ  قج آمشػا بسػسى فانطخ مغ دخل في الشاس إفّ 

بعث عمييع الصػفاف  ثع أخحىع بالدشيغ ونقز مغ الثسخاتباآليات، و  مييعإسخائيل فتابع هللا ع
لع البخية وضخبػا الخياـ، وامتؤلت بيػت الؿبط ماء، و إلى  ب دورىع ومداكشيع حتى خخجػافخخ 

يع ال يقجروف عمى أف يحخثػا أقاـ عمى وجو أرضػت بشي إسخائيل مغ الساء قصخة، و يجخل بي
 نخسل معظ بشي إسخائيل فجعا ربوا السصخ فشؤمغ لظ و يكذف عشّ  دع لشا ربظ أفْ إفقالػا لسػسى: 

ئغ خميت بشي إسخائيل غمبظ مػسى قاؿ ىاماف لفخعػف: لفكذف عشيع الصػفاف فمع يؤمشػا و 
الثسخ ما أعذبت بو ببلدىع الدرع و و  في تمظ الدشة مغ الكؤلأنبت هللا ليع وأزاؿ ممكظ و 

فأندؿ هللا عمييع في الدشة   نعسة عميشا وخرباا كاف ىحا الساء إالّ  أخربت فقالػا: ماو 
تأكل األثػاب لحاىع، و أشجارىع حتى كانت تجخد شعػرىع و الجخاد فجخدت زروعيع و ...الثانية

                                                           

 .ٖٕٙ -ٖٕ٘: ٖ( نػر الثقميغ (ٔ
 .ٙٗٔالدمغ الشػعي كإشكاليات الشػع الدخدؼ ( (ٕ
, ٜ -ٛ: ٛ, ٕٗٓ -ٕٕٓ, ٕٓٓ -ٜٜٔ: ٘, ٕٕٗ -ٖٕٙ, ٖٕ٘, ٕٗٗ: ٖالثقميغ  لمسديج يشطخ نػر( (ٖ
ٕٔ,. ... 
 .ٖٚٔتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي  يشطخ( (ٗ
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ال يريبيع مغ ذلظ شيء فعجػا وضجػا شي إسخائيل و كانت ال تجخل بيػت باألمتعة، و الثياب و و 
ا الجخاد حتى دع لشا ربظ أف يكذف عشّ إ، وقاؿ: يا مػسى شجيجاا  جدع فخعػف مغ ذلظ جدعاا و 

يع سبعة أياـ مغ الجخاد بعج ما أقاـ عمي عفجعا مػسى ربو فكذف عشي أخمي عغ بشي إسخائيل
 السغخبفأشار بعراه نحػ السذخؽ و الفزاء إلى  مػسى بخز قيل: إفّ الدبت و إلى  الدبت

يخمي عغ بشي  لع يجع ىاماف فخعػف أفْ غ حيث جاءت حتى كأف لع تكغ قط، و فخجعت الجخاد م
ىػ لو، و ىػ الجخاد الرغار الحي ال أجشحة و ...القسل الثالثةندؿ هللا عمييع في الدشة فأ إسخائيل

يا واجتثيا مغ أصميا فحىبت زروعيع، ولحذ أخبثو فأتى عمى زروعيع كمّ ما يكػف و  شخّ 
كثيب أعفخ بقخية مغ قخى مرخ تجعى عيغ إلى  يسذي قيل: أمخ مػسى أفْ و  األرض كميا

وكاف  جخل بيغ ثػب أحجىع ؼيعزو،الذسذ فأتاه فزخبو بعراه فانثاؿ عمييع قسبل فكاف ي
سعيج بغ جبيخ: القسل الدػس الحي يخخج مغ الحبػب  قاؿ قسبلا  ئيأكل أحجىع الصعاـ ؼيستم

بببلء كاف أشج فمع يخد مشيا ثبلثة أقفدة فمع يرابػا  الخحىإلى  الخجل يخخج عذخة أجخبةفكاف 
لدمت جمػدىع كأنيا حػاجبيع، و عيػنيع و  أشفارعمييع مغ القسل، وأخحت أشعارىع وأبرارىع و 

دع لشا ربظ لئغ إقاؿ فخعػف لسػسى: وصاحػا و  القخار فرخخػامشعتيع الشـػ و الججري عمييع، و 
عغ بشي إسخائيل فجعا مػسى حتى ذىب القسل بعج ما أقاـ عشجىع  ا القسل ألكفغّ كذفت عشّ 

نت الزفادع فكا...خابعةؿ هللا عمييع في الدشة الفأند الدبت فشكثػاإلى  أياـ مغ الدبتسبعة 
ال و  وال إناءا  أبشيتيع فبل يكذف أحج ثػباا امتؤلت مشيا بيػتيع و تكػف في شعاميع وشخابيع، و 

خجل كاف الي قجورىع فتفدج عمييع ما فييا، و كانت تثب ف وجج ؼيو ضفادع و إالّ  ال شخاباا و  شعاماا 
يفتح فاه ألكمتو ؼيدبق الزفجع في ؼيو، و  ييع أف يتكمع فيثبذقشو في الزفادع، و إلى  يجمذ

مػسى وقالػا: إلى  شكػا ذلظذلظ بكػا و  ا رأوافمسّ  ؼيو فمقػا مشيا أذى شجيجاا إلى  الزفجع أكمتو
ل معظ بشي نخسيحىب عشا الزفادع فإنا نؤمغ بظ و ال نعػد فادع هللا أف ىحه السخة نتػب و 

 عشيع الزفادع بعج ما أقاـ عمييع سبعاا مػاثيقيع ثع دعا ربو فكذف إسخائيل فأخح عيػدىع و 
ا كانت الدشة الخامدة أرسل هللا فمسّ  وعادوا لكفخىع الدبت ثع نقزػا العيجإلى  الدبت مغ

فإذا شخبو اإلسخائيمي يخاه ماء ، و فكاف الؿبصي يخاه دماا  عمييع الجـ فداؿ ماء الشيل عمييع دماا 
ئيمي: خح الساء في كاف الؿبصي يقػؿ لئلسخا، و إذا شخبو الؿبصي كاف دماا اإلسخائيمي كاف ماء، و 

فخعػف اعتخاه العصر حتى  إفّ ، و الؿبصي يحػؿ دماا  فكاف إذا صبو في فع صبو في فيّ ؼيظ و 
فسكثػا في ذلظ  مزغ األشجار الخشبة فإذا مزغيا يريخ ماؤه في ؼيو دماا إلى  إنو ليزصخ

كاف  قاؿ زيج بغ أسمع الجـ الحي سمط عمييع  الجـال يذخبػف إالّ  الجـ، و سبعة أياـ ال يأكمػف إالّ 
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ىحا الجـ فشؤمغ لظ ونخسل معظ بشي  دع لشا ربظ يكذف عشااالخعاؼ فأتػا مػسى فقالػا: 
 .(ٔ)"لع يخمػا عغ بشي إسخائيلدفع هللا عشيع الجـ لع يؤمشػا و  إسخائيل فمسا

 

حكاية فخعػف ( كاإلماـ الرادؽ اإلماـ الباقخ) ز الخاكؼ في ىحه الحكاية لخّ 
كبشي إسخائيل كتخّمل ىحا التمخيز كقفات كصؽية سخد فييا الخاكؼ بذيء  كقػمو مع مػسى

مغ التفريل ما كاف يحجث مع القػـ, ككأنو في رحمتو الدخدية يقف عشج محصات يخػ أّف 
الػقػؼ عشجىا مغ ضخكرات سخده الحكائي كبسا أّف الحكاية كاقعية فجاء الػصف فييا ليحجد 

الخصػط العخيزة, ثع إليزاح بعس العشاصخ التي تتسيد بذيء مغ األىسية كتعّبخ عغ شيء "
لمقػـ مغ الصػفاف مغ تخخيب الجكر كالخخكج لمبخية كغيخه ثع يدتعسل الخاكؼ مثل ما جخػ  (ٕ)"ما

)في الدشة( بجءا مغ األكلى  مغ العخض التفريمي بحكخ نتياءالححؼ الرخيح كذلظ عشج اال آلية
ححؼ نجج كقفة يفرل فييا ما يتختب عمى العقاب اإلليي  بالدشة الخامدة, كبعج كلّ ياًء كانت

لمقػـ كتدميط الجخاد كتخخيب الذجخ كالدرع كالثياب كاألمتعة, كحلظ حيغ سمط عمييع القسل الحؼ 
يا يجخل في ثيابيع كعمى شعاميع, كحلظ الزفادع التي مؤلت كّل شيء, كآخخىا الخعاؼ, كمّ 

حجاث دتؿيع السحكي كيححؼ ما بيشيا مغ أرأػ الدارد أّف الػقػؼ عشجىا ضخكرة سخدية ليمػاشغ 
مغ كراء الدخد فيػ في معخض نقل  الدشة ألّنو رأػ أّف في ىحه األحجاث األىسية األكبخ لسبتغاه

خغع عمى الاآليات اإلليية كالببلء اإلليي ك مغ خغع عمى الصػرة العتػ في الكفخ كاإلصخار عميو 
 يع, فيػ أمخ يدتحقشفاعة الشبي ككخاماتو إاّل أنيع أصّخكا عمى الكفخ كبغػا عغ أمخ ربّ غ م

بسقجار ما يكػف الػصف نافعًا "ألف  ؛سمػب لع يكغ كصؽيًا بحتاً الػقػؼ عشجه كالتأمل ؼيو, لكغ بأ
ذاش في الدخد, مصػرًا لمحجث, ُممؿيًا عميو شيئًا مغ الزياء, مسكشًا لمشز الخكائي مغ اإلرت

, لحا نجج الخاكؼ يػازف (ٖ)"بسدحات مغ الجساؿ الفشي, بسقجار ما يكػف مؤذيًا لمدخد إذا جاكز الحج
كىػ مغ التقشيات  ,كالحػار أيزاً  ,الدخد ؛ ليبصئيدخع الدخد كالػصف ُأخخػ ل ؛بيغ الححؼ مخة

 .(ٗ)التي سشقف عشجىا في الفقخة التالية

 
                                                           

 .ٖٜٔ -ٜٔٔ: ٛالسيداف ( (ٔ
 .ٓٛالخكائي  قجبشية الشز الدخدؼ مغ مشطػر الش( (ٕ
 .ٖٕ٘في نطخية الخاكية بحث في تقشيات الدخد ( (ٖ
 -ٖٛٔ: ٛ, ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔ: ٙ, ٕٙ, ٔٔ -ٓٔ: ٗ, ٖٕٚ -ٖٕٙ -ٖٕٗ -ٖٖٕ: ٖلمسديج يشطخ السيداف ( (ٗ

ٔٛٗ ,ٔٔ- ٜٙ- ٜٚ ,ٔٗٓ... . 
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 الحػار -د

نة, كحجة نرية مكػِّ مثل الػصف..."ُيعج الحػار مغ أساليب الدخد السيسة فيػ  نة كمكػا
عساؿ المغػية كالتجخل نو كحجات متخاتبة ىي األالشز القرري, كتكػّ إذ تكّػف مع غيخه 

ستقبللية ندبية إذ يختمف عغ سائخ اخل العسل القرري اكالتبادؿ, كلو في اآلف نفدو د
ؽيو يعخض الخاكؼ التبادؿ الذفاىي بيغ شخريتيغ أك أكثخ ف ،(ٔ)"بشية كأنساشاً السكػنات ُأسمػبًا ك 

 ريات كعالسيا كيزعيا أماـ القارغ فبل يتجخل الخاكؼ ؼيو إنسا يكذف عغ الذخ, (ٕ)كسا ىػ
 .(ٖ)مباشخة

ة التي يطيخ كنجج تقشية الحػار في الشثخ الحكائي في التفديخيغ في الدخديات الحجاجيّ 
 الحػيدؼ فييا األنبياء كاألكلياء كاألئسة في مػاجية الكفخة كالسعارضيغ لمجيغ, كمغ ذلظ ما أكرده 

 هللا ىل كاف رسػؿ بغ دمحم يعم يبقاؿ: قمت أل ي دمحم الحدغ العدكخ  يعغ أب"
 رسػؿ هللا كاف قاعجاا  فّ إوذلظ  كثيخة : مخاراا يع؟ قاؿذا عاتبػه ويحاجّ إالسذخكيغ يشاضخ الييػد و 
دعػى  عيتدّ إيا دمحم لقج  فقاؿ: يمية السخدومأُ  يبأالكعبة فابتجأ عبجهللا بغ  ذات يـػ بفشاء

وخالق  العالسيغ لخبّ  ا يشبغيالعالسيغ وم نظ رسػؿ ربّ أ، زعست ىائبلا  عطيسة وقمت مقاالا 
سػاؽ كسا األفي ي مثمشا، تأكل كسا نأكل وتسذ يكػف مثمظ رسػلو بذخاا  فْ أجسعيغ أالخمق 

قالو عبادؾ  ، تعمع مايءش صػت والعالع بكلّ  نت الدامع لكلّ أ، فقاؿ رسػؿ هللا: الميع ينسذ
َشا  دمحم ياندؿ هللا عميو أف َْ اِل  ٌَ ٔا  ُ ُزُو اىَػَػامَ َوكَال

ْ
إلى  (ٚ)الفخقافالصَُظِٔل يَأ

ٔا فَََل ثع قاؿ هللا تعالى ( ٛالفخقاف(اً َمْعُدٔرقػلو رَاَل فََظيُّ ٌْ
َ
ٔا لََم اّْل بُ اجُْظْص َنًَْف ََضَ

َِاٍت ََتْصِي   ثع قاؿ (ٜ)الفخقافيَْعخَِػًُػَٔن َظبًًَِل  َْ ذَلَِم َج َتتَاَرَك اََّلِي إِْن َشاَء َجَػَو لََم َرْۡيًا ٌِ
اُر َويَْجَػْو لََم كُُصًٔرا َٓ جْ

َ
ا اّْل َٓ ِ َْ َُتْخ ٌِرسػؿ هللا فقاؿ( ٓٔ)الفخقاف ذكخت  ا مامّ أيا عبجهللا

مخ األ نساإ، فأكػف هلل رسػالا  جل ىحه افْ نو ال يجػز ألإكسا تأكمػف وزعست  آكل الصعاـ يمغ أن
 ، أالكيفو ع  لِ ػعتخاض بالحج اوال أل ييذاء ويحكع ما يخيج، وىػ محسػد وليذ ل هلل يفعل ما

 وأسقع بعزاا  وأصح بعزاا  بعزاا  وأذؿّ  بعزاا  وأعدّ  وأغشى بعزاا  هللا كيف أفقخ بعزاا  فّ أتخى 
أفقختشا  : لع  ف يقػلػاأسغ يأكل الصعاـ، ثع ليذ لمفقخاء يع م، وكمّ ووضع بعزاا  عزاا ب وشخؼ

يقػلػا لع  والزعفاء افْ  ى لمدمشالفتيع و وضعتشا وشخّ  : لع  يقػلػا فْ أوأغشيتيع، وال لمػضعاء 
 فْ أذلمتشا وأعدزتيع، وال لؿباح الرػر أف يقػلػا لع أء ذالّ وصححتيع وال لؤلضعفتشا أو  زمشتشاأ

                                                           

 .ٜ٘ٔ -ٛ٘ٔمعجع الدخديات ( (ٔ
 .ٜ٘السرصمح الدخدؼ  يشطخ( (ٕ
 .ٚٚالبشاء الفشي في الخكاية العخبية  في العخاؽ  يشطخ( (ٖ
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في أحكامو مشازعيغ  يغ ولوػا ذلظ كانػا عمى ربيع رادّ قال فْ إمتيع، بل أؾبحتشا وجسّ  لع   :يقػلػا
السرحح  السحؿّ  السفقخ السعدّ  ينا السمظ الخافس الخافع السغشأجػابو ليع:  كافخيغ، ولكغّ  بوو 
مؤمشيغ  كشتع عباداا  ستعف سمّ إ، فينؿياد لحكسواإل  ي التدميع لالّ إنتع العبيج ليذ لكع أسدقع، و ال

أنت  ا قػلظ مامّ أو  :، ثع قاؿ رسػؿ هللامغ اليالكيغ يكافخيغ وبعقػبات يبيتع كشتع بأ وافْ 
د والعقل فػقكع، فيل التسيي في صحة ينإكػف كحلظ وقج تعمسػف أمدحػر فكيف   رجلالّ إ

و كحبة أو خيانة أو خصأ مغ أ ،ةة أو ذلّ ياستكسمت أربعيغ سشة خد  فْ أإلى  نذأت جخبتع مح
نفدو وقػتيا أو  بحػؿ ةيعترع شػؿ ىحه السجّ  رجبلا  فّ أتطشػف أ ي؟مغ الخأ القػؿ أو سفياا 

ٔا ؟ وذلظ ما قاؿ هللا بحػؿ هللا وقػتو ٌْرَاَل فََظيُّ
َ
ٔا لََم اّْل بُ فَََل يَْعخَِػًُػَٔن اجُْظْص َنًَْف ََضَ

 .(ٔ)"والحجيث شػيل أخحنا مشو مػضع الحاجة  (ٜ)الفخقافَظبًًَِل 

ا فخاكؼ حتى نيايتي االدخدية مغ بجايتي اعمى الحػار في بشيتي جاءت الحكاية قائسة
 ىل كاف رسػؿ هللامتدائبًل ) يحاكر أباه اإلماـ اليادؼ الحدغ العدكخؼ  الحكاية

خسػؿ تداؤالت كالسخدكمي الحؼ يػجو لم ؼيجيبو بدخد حػار دار بيغ رسػؿ هللا( يشاضخ الييػد
فتخاضيًا ارًا اشًا إجابتو حػ عغ تداؤلو مزسّ  باإلجابة الشبػة, فيبجأ الخسػؿ مدتشكخًا فييا تػلّيو
ا ...( ىحا كأغشيتيع, لَع كضعتشا كشخفتيع,...( ؼيجيب الخّب )أنا السمظلَع أفقختشبيغ العبج كربو )

الترػيخ  الحجة عغ شخيق ت ليمقي عميوفتخاضي كضعو رسػؿ هللا بيغ يجؼ الستعشّ الحػار اال
ءات السخدكمي أبصأ العسمية ّدعاالبديط )السذيج الحػارؼ(, كحػار الخسػؿ كإجابتو عمى ا

(ٕ)جسل في الحػار قج تصػؿ بعس الذيء"بعس الألّف " ؛الدخدية
 اقتطع منها ل الحكايةولطو, 

( في ما جاء اإلمام الهادي, ونلحظ عدم تدخل الراوي )المفسر موضع الحاجة في تفسيره

 أنو أْف ُيبعج التذكيظ عغ القارغ قو بالشرػص القخآنية كالحؼ مغ ش, ككثّ بل نقمو حخؼياً  في الحوار
 .(ٖ)خفة معاني اآليات كما كرائيا مغ محكياتكيذّجه لسع

 الخضا عغ ة السحجثيحيى، قاؿ: سأؿ أبػ قخّ عغ صفػاف بغ " في السيدافجاء ك 
بالدخيانية أـ  ى فقاؿ: هللا أعمع بأي لداف كمسوفقاؿ: أخبخني جعمت فجاؾ عغ كبلـ هللا لسػس

: سبحاف داف فقاؿ أبػ الحدغة بمدانو فقاؿ: إنسا أسألظ عغ ىحا المفأخح أبػ قخّ  بالعبخانية
 لكشو سبحانو ليذيتكمع بسثل ما ىع متكمسػف و و أو معاذ هللا أف يذبو خمقهللا عسا تقػؿ و 

                                                           

 .ٜٔٔ -ٜٓٔ: ٘نػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٛٚاؽ البشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخ ( (ٕ
 -ٜٜٔ, ٜٙٔ -ٜ٘ٔ: ٘, ٛ٘ٔ, ٖٚ: ٖ, ٕٚٗ -ٕٙٗ, ٖٕٗ: ٕ, ٗٗ, ٖٙ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٖ

ٕٓٓ ,ٕٓ٘... , . 
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مػؽ ليذ ككبلـ السخمػؽ، ال كسثمو قائل فاعل، قاؿ: كيف؟ قاؿ: كبلـ الخالق لسخكسثمو شيء و 
ذيتو ما خاشب بو مػسى مغ بس لكغ يقػؿ لو كغ فكافع ولداف، و ال يمفع بذق فلسخمػؽ و 

 .(ٔ)"الشيي مغ غيخ تخدد في نفذ الخبخاألمخ و 

السحجث ئخ بيغ أبي قّخة كعّخؼ بو بقػلو )كتفى بشقل الحػار الجاىحا الخبخ ا فالخاكؼ في
سخده بالحػار الخكائي ألّنو قاـ فتسّيد  ( كبيغ الذخرية الخئيدة كىي الخضاعغ الخضا

مع ما يرحب  فتخاؽاال لحطةإلى  لتقاءمشح لحطة اال"األقػاؿ الستبادلة بيغ شخريتيغ... عمى
كضيخت في , (ٕ)"ىحه األقػاؿ مغ ىيئات كإيساءات كحخكات ككّل ما ُيخبخ عغ ضخكؼ التػاصل

اإلماـ  (, كي يحقق التػاصل معة بمدانوفأخح أبػ قخّ اء الحػار إيساءات مغ الستدائل)أثش
الػقػؼ عشج إلى  بحاجة ثًا عغ اإلماـبرفتو محجّ ة, صل لو ما أراد بجخأة كقػّ كيػ  الخضا

السفاـيع كالسعاني القخآنية كالعمػـ اأُلخخػ ككاف مغ بيشيا صفة كبلـ هللا الحؼ كرد في القخآف 
يو, فالصخؼ الكخيع, كنسط الحػار في ىحا الخبخ جاء تعميسيًا لييسشة الدؤاؿ الحؿيقي كالجػاب عم

الصخؼ إلى  شوخؼ كيتعمع كالصخؼ الثاني عالع فتشتقل السعارؼ ماألكؿ جاىل يخيج أف يع
 كيتعمع معاني اآليات كتفديخىا. يل السحّجث مغ عمع اإلماـ, فيش(ٖ)األكؿ

بيغ الحجاجي, كأمثمة تقشية الدخد القائع عمى الحػار كثيخة في التفديخ تتعجد أنػاعيا 
ا يقترخ كالتعميسي كيقترخ الخكاة في بعزيا عمى سخد الحػار, أك يقتصع الصباشبائي مشيا م

قترار عمى السعاني كالسفاـيع السيسة في السحاججة إليثاره االخترار كالتمخيز كاالعمى 
 .(ٗ)مػضع التفديخ

 

  

                                                           

 .ٕٚٚ -ٕٙٚ: ٕالسيداف ( (ٔ
 .ٜ٘ٔمعجع الدخديات ( (ٕ
 .ٓٙٔيشطخ نفدو ( (ٖ
 ,ٖٛٔ -ٔٛٔ: ٙٔ, ٖ٘,  ٕٔ -ٕٓ: ٙ, ٕٙٔ: ٗ, ٓٚٔ: ٕ, ٜٔ -ٜٓ, ٜٛ: ٔلمسديج يشطخ السيداف ( (ٗ
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 الخابعالسبحث 

 السكاف

ل فزاء األحجاث, كمغ دكف السكاف ال يسكغ أف السكاف مع الدماف في تذكييذتخؾ 
ر كقػع األحجاث ترػّ  إفّ ك , (ٔ)ح لمخاكؼ تقجيع السحكيشار محّجد كي ُيتاتشتطع الحكاية ضسغ إ

ىحا التأشيخ السكاني غيخ إّف درجة إلى  ضسغ إشار مكاني معيغ, لحلظ الخاكؼ دائع الحاجة"يقع 
ُأخخػ, كغالبًا ما يأتي كصف األمكشة في الخكايات الػاقعية إلى  التأشيخ كؾيستو تختمفاف مغ ركاية

 .(ٕ)"مييسشًا بحيث تخاه يترجر الحكي في معطع األحياف

الػقائع كالسػاقف "فالسكاف ىػ الحؼ تقع ؼيو األحجاث كتتحخؾ ؼيو الذخريات كتقجـ ؼيو 
ف كالحؼ تحجث ؼيو المحطة الدخدية,...إّف السكاف يسكغ أ (لقرةكاف السػاقف كزمانيا, مكاف ا)م

يمعب دكرًا ميسًا في الدخد, كإّف الدسات أك الػصبلت بيغ األماكغ السحكػرة يسكغ أف تكػف ميسة 
يسا في الدخد,  عالع كاسع ال س"فالسكاف , (ٖ)"كتؤدؼ كضيفة مػضػعية كبشيػية كػسيمة لمتذخيز

كالتأثيخ في ندق  يبادؿ األثخذا عبلقة ببشاء الذخرية,...ذلظ أنو...كػنو كتدب أىسيتو بفقج ا
كىػ الحاضشة التي عغ  رتباشو بالتأريخ الحؼ يحّجد حخكة الطػاىخ بذكميا العاـالعسل األدبي ال

, (ٗ)"يا تكػف الشساذج قج ـيأت نفديا لمتعبيخ كالػتأثيخ السباشخ كغيخ السباشخ بسا يحيصياشخيق
 .(٘)ياً ؼيو األحجاث كيسكغ إدراكو حدّ  اإلشار الحؼ تقعألّنو يسثل 

 اً أساسي اً عشرخ في التفديخيغ مػضع البحث بػصفو  لقج ضيخ السكاف في الشثخ الحكائي
ىػ أليف كمعادؼ  ىػ كاقعي, كعجائبي, كجاء في الػاقعي ما في بعس السخكيات فجاء مشيا ما

 .أليفإلى  كأحيانًا السعادؼمعاٍد إلى  ات تحّػؿ األليفكفي بعس السخكي

 

                                                           

 .ٖٙٓ -ٖ٘ٓ: ٕمػسػعة الدخد العخبي  يشطخ( (ٔ
 .٘ٙبشية الشز الدخدؼ مغ مشطػر الشقج األدبي ( (ٕ
 .ٕٗٔالسرصمح الدخدؼ ( (ٖ
 .٘ٔخ الدماف في رؤػ السكاف فبيت الحساـ س( (ٗ
 .ٙٓٔ دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفػظبشاء الخكاية  يشطخ( (٘
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 السكاف الػاقعي -ٔ

ىػ السكاف الحؿيقي السػجػد عمى أرض الػاقع ؼبعس األماكغ تأتي مدساة كبعس 
السكاف السصابق لمػاقع, ال أثخ ؼيو لمخسع ", إّف (ٔ)السجف أك غيخ مدساة كالسداجج كالبيػت

مغ السشطػر الدخدؼ فعغ شخيقيا يحّقق  في تحجيج أبعاد السكاف لمذخرية أثخٌ ك , (ٕ)"الخيالي
عغ  داللة خاصة كتساسظ إيجيػلػجي فالذخرية ىي التي تحجد كػف السكاف أليفًا أك معادياً 

 شخيق ما تفعمو أك ما تتعخض لو.

 

 السكاف األليف -أ

مكاف عاشت  , فيػ كل  (ٖ)يختبط السكاف االليف بذعػر الذخرية تجاىو بالخاحة كاألماف
ىػ مادة لمحكخيات, ال سيسا البيت أك السجيشة أك الذارع أك ؼيو الذخرية كشعخت ؼيو بالحساية, 

 .(ٗ)فًا بالحكخيات كىحه ىي كضيفة السكافالغخفة, ففي السكاف يكػف الدمغ مكثّ 

مغ ذلظ ما أكرده الحػيدؼ  ًا كاسعًا في مخكيات التفديخيغر ل السكاف األليف حزػ لقج شكّ 
 ا اتخح هللا: لسّ قاؿ جعفخ غ رواه عغ أبيعثساف عغ دمحم بغ مخواف عسّ أباف بغ " عغ

عميو ثػباف أبيزاف ممظ السػت في صػرة شاب أبيس  ، فجاءإبخاـيع خميبل أتاه بذخاه بالخمة
غ الجار وكاف إبخاـيع رجبل الجار فاستقبمو خارجا م إبخاـيع ، فجخلودىشاا  يقصخ رأسو ماءا 

، ثع رجع ففتح فإذا ىػ بخجل قائع حاجة أغمق بابو وأخح مفتاحو معو فيخخج  ، وكاف إذاغيػرا
 يا أدخمشييا: ربّ ؟ فقاؿي ا يكػف مغ الخجاؿ فأخح بيجه وقاؿ: يا عبج هللا مغ أدخمظ دار م أحدغ

جئتشي  :وقاؿ نا ممظ السػت، ففدع إبخاـيعأ :؟ قاؿفسغ أنت ييا أحق بيا مش: ربّ فقاؿ
أخجمو  يقاؿ فسغ ىػ لعمّ ، ولكغ اتخح هللا عبجا خميبل فجئت لبذارتو: ال لتدمبشي روحي؟ قاؿ

                                                           

 .ٕٚٚأدبية القرة القريخة قخاءات في نساذج قررية  يشطخ( (ٔ
 .ٗٗٔتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي ( (ٕ
 .ٖٚٔ نفدويشطخ ( (ٖ
 .ٖٔٓالبشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ  يشطخ( (ٗ
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 خميبلا تبارؾ وتعالى اتخحني  ف هللاإفقاؿ ليا  حتى أمػت؟ فقاؿ: أنت ىػ، فجخل عمى سارة
"((ٔ. 

يعحجَ  في ىحا الخبخ يدخد اإلماـ الباقخ بالخمة عمى يج السَمظ  ث بذارة الشبي إبخـا
الحؼ يأتي في ىيئة )شاب أبيس, أحدغ ما يكػف مغ الخجاؿ( فيجخل بيت الشبي  عدرائيل

يع يع إبخـا  كدخػلو كالحؼ لع يكغ في بيتو حيشيا, ؼيخخج السَمظ مغ الجار لحطة رجػع إبخـا
مغ خخكج رجٍل عمى ىحه الييئة مغ داره؛ ألف مغ عادتو إذا خخج مشيا  داره, فيتعجبإلى 

كاحجًا مغ "مفتاحيا معو ألنو رجل غيػر, فالبيت يعج السكاف السغمق كأف يغمق الجار كيأخح 
أكضح صػر السكاف األليف كأشجىا التراقًا بالذخرية, فيػ مادة خربة لمخياؿ كمرجر ثخؼ 

يع(ٕ)"لمحاكخة يع رجبل غيػرا( داللة عمى كجػد أىٍل إلبخـا  , كفي تعميق الخاكؼ معّمبل)كاف إبخـا
فالسكاف األليف ىػ السكاف الحؼ يدتصيع أْف يكػف ؼيو الفخد جدءًا مغ "داخل الجار يحخص عمييع 

, لحا نجج (ٖ)"جساعة بذخية يختبط بيا عمى نحٍػ ما, كلتكغ ما تكػف الدسات اأُلخخػ لمسكاف
الشفدي كتفائو بإجساؿ بعس مطاىخ البيت السختبصة بجانب الذخرية االخاكؼ العميع بارعًا في 

ألف صاحبو غيػر عمى عائمتو كأخحه لمسفتاح معو يفخض نػعا مغ اليجكء  ؛فالبيت كاف مقفبل
ل القػؿ في كصف السكاف كمغ يكتشفو مغ أىل الذخرية, كلع نجج الخاكؼ يفّر كاالستقخار تجاه 

الػصف الفػتػغخافي   يكتدب األدبية في الدخد عغ شخيقألف السكاف ال ؛البيت كشكمو
الجانب الشفدي  نادرة يجدج عغ شخيقيا إشخاؾيةٍ  اتٍ بَ ثَ كَ  شاط بالخاكؼ الزميع عخُض ي, لحا يُ كاليشجس
ة يريخ لمجىذة فيػ مػضع يجسع الذخريات كالرػر بجاخمو كالتي تختبط بمحطة زمشي ,لمسكاف

في رسع مدار الحجث الدخدؼ بيغ الػاقع كالعجيب مسا يجعل السخكؼ لو  كالسفارقة فييا أثخ
ة ججيجة, فرػرة السكاف طيخ كجػده في حمّ و بالػاقع كتُ ق كعيَ عسّ رؤية تُ كيسّيد غ يتحكؽ كالقار 

السػضعي)البيت( يدخخىا الخاكؼ لتذكيل الذخرية الشفدي كيعخض أبعادًا أخخػ مغ داللتيا 
إثارة عػاشفو كخيالو؛  ؼ لو بالتػاصل مع السدخكد عغ شخيقق إحداس السخك كإيحاءاتيا التي تعسّ 

, فجخػؿ رجل كخخكجو مغ بيت مغمق بإحكاـ في ىحا (ٗ)بحاتو الجػىخ اإلنداني لمتجخبة ليمتسذ
العجائبي الحؼ أناط إلى  مدتػػ عاؿ كىشا لحطة التحػؿ مغ الػاقعيإلى  الخبخ يختفع بالحبكة

يعبذخرية الخبخ أف تتعجب كتتداءؿ)مغ أدخمظ دارؼ؟( كفي جػاب السَمظ   تتجو كرد إبخـا
بث أف تعػد الحبكة )رّبيا أدخمشييا, رّبيا أكلى بيا مشي(, ثع ما تمنفخاجاالنحػ  العسمية الدخدية

                                                           

 .ٓ٘ٔ: ٕ( نػر الثقميغ ٔ)
 .٘ٗٔالسكاف كالدماف في الشز األدبي الجساليات كالخؤيا  ((ٕ
 .ٖٖٓالبشاء الفشي لمخكاية العخبية في العخاؽ ( (ٖ
 .ٕٛ٘ -ٕٚ٘يشطخ السكاف كالدماف في الشز األدبي الجساليات كالخؤيا  ((ٗ
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 (, التي كذف عشيا َعبخالكذف عغ الذخرية العجائبية)السَمظ عدرائيل فتتأجج عغ شخيق
يع )أنا ممظ السػت(,الحػار كفي جػاب فدعا)جئتشي لتدمب ركحي؟(,  فيتداءؿ الشبّي إبخـا
يعالبذارة لو بالخمة)إ تأتي السَمظ مغ إلى  مغ فػره تخح هللا خميبل, أنت ىػ( فيبادر إبخـا

فقاؿ ليا: إّف  يذاركو مكانو)البيت( األليف عائمتو)سارة( كيشقل ليا البذارة)فجخل عمى سارة
مة بالشدبة هللا تبارؾ كتعالى اتخحني خميبل(, كفي ىحا الختاـ خمق الخاكؼ تػازنًا بيغ البيت كالعائ

يعإلى  لمذخرية, كأكعد أكثخ استقخارًا  (مخحمة ججيجة تطيخ فييا شخرية الخبخ)الشبي إبخـا
 .(ٔ)بالبذارة سخده لسذاركتيا دمج البيت مع الدكجة عغ شخيق نوكألفة أل

َْ ِغِِْس : في قػلو تعالىعغ الرادؽ" في تفديخ السيداف نقبلً ك  ًْ نِخَاٌب ٌِ ُْ ا َجاَء ٍَ َ َول
ؿ خ دمحم رسػاجِ ي  تجج في كتبيع أف م   كانت الييػد: اآلية قاؿ (ٜٛ)البقخةاّلَلِ ُمَصّسِقٌ 

حج أُ قاؿ لو حجاد فقالػا حجاد و بجبل يُ  حج فخخجػا يصمبػف السػضع، فسخواوأُ ما بيغ عيخ  هللا
بعزيع بخيبخ، فاشتاؽ الحيغ و  قػا عشجه، فشدؿ بعزيع بتيساء، وبعزيع بفجؾ،خّ سػاء، فتف

مشو، وقاؿ ليع أمخ بكع ما بيغ  بيع أعخابي مغ ؾيذ فتكاروا ، فسخّ بعس إخػانيعإلى  بتيساء
أرض السجيشة، قاؿ ذلظ عيخ  ا تػسط بيعبيسا فأذنا ليسا، فمسّ  حج، فقالػا لو إذا مخرتأُ عيخ و 

 إبمظ فاذىب حيثإلى  بشا لػا لو قج أصبشا بغيتشا فبل حاجةقاوىحا أحج فشدلػا عغ ضيخ إبمو و 
ػا إليشا فكتبػا إلييع أنا خيبخ أنا قج أصبشا السػضع فيمسّ إخػانيع الحيغ بفجؾ و إلى  شئت وكتبػا

اتخحوا أسخعشا إليكع، و  كع فإذا كاف ذلظما أقخبشا مششا الجار واتخحنا بيا األمػاؿ و قج استقخت ب
فحاصخىع ثع آمشيع  ع فغداىع فتحرشػا مشوخت أمػاليع بمغ ذلظ تبّ ا كثُ فمسّ  بأرض السجيشة أمػاالا 

 ليذ ذلظ لظ ؼيكع، فقالػا:  مؿيساّ ال أراني إالّ فقاؿ ليع إني قج استصبت ببلدكع و فشدلػا عميو 
مغ أسختي مغ ف ؼيكع ليذ ذلظ ألحج حتى يكػف ذلظ، فقاؿ ليع فإني مخمّ خ نبي، و اجِ ي  إنيا م  

وا بيا كانػا يتشاولػف ا كثخ الخدرج، فمسّ يغ تخاىع: األوس و نرخه فخمف حيّ إذا كاف ذلظ ساعجه و 
ا أمػالشا فمسّ و  مغ ديارنا لشخخجشكع دمحم أمػاؿ الييػد، فكانت الييػد تقػؿ ليع أما لػ بعث

َْ َرتُْو يَْعخَْفخُِدَٔن لََعَ كفخت بو الييػد وىػ قػلو تعالىو  آمشت بو األنرار بعث هللا دمحماا  ٔا ٌِ َوََكُُ
ََ َزَفُصوا  .(ٕ)"اآليةآخخ إلى  (ٜٛالبقخة)اََّلِي

ألّف الشبػءة تقػؿ بخخكج  عغ السكاف ىػ الحجث األكبخ فييا؛ في ىحه الحكاية نجج البحث
ؼيو فتبجأ رحمة البحث عغ السكاف فيػ مكاف مستجح ألسباب متعّجدة, مسا يكدبو  الشبي دمحم

                                                           

, ٖٛٗ, ٕٕ٘ -ٕٕٗ, ٕٕٗ -ٖٕٕ: ٕ, ٖٓ٘, ٜٓٗ, ٔٗٗ, ٖٛٗ ,ٜٜٕ: ٔلمسديج يشطخ نػر الثقميغ ( (ٔ
ٖ :ٔ٘ٛ ,٘ :ٕٕ ,ٙ :ٔٓٙ- ٔٓٚ ,ٚ :ٕٔ... , . 

 .ٛٛٔ -ٚٛٔ: ٔالسيداف ( (ٕ
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بيغ عيٍخ فخخجػا يصمبػف السػضع , (ٔ)ليو كالحفاظ عميوإندانية تبجك في محاكلة الػصػؿ إ ؾيسة
ج كفي ىحا السكاف يتفخقػف في ثبلث أماكغ تيساء حُ أُ  جبل حجاد فطّشػهإلى  , لكشيع كصمػا(ٕ)جحُ كأُ 

ث مجف, انقدسػا عمى ثبل , إذجبل حجاد محصة تحّػؿ جػىخيةإلى  كفجؾ كخيبخ, فكاف كصػليع
كاف كّل  كإف( بعس إخػانيعإلى  اؽ الحيغ بتيساءإشت,)فتقادىع لبعساإلى  ىحا االنقداـ أدػ

ج كأّف حُ فجأة يطيخ أعخابي ؼيكتذفػف أّف ىحا ليذ جبل أُ ك ؼيو,  ستقخّ ف السكاف الحؼ امشيع ألِ 
الحيغ إلى  ػف, فيبعثػف السكاف الحؼ يبتغإلى  السػضع ليذ الحؼ شمبػا فيتػجيػف مع األعخابي

ع فّزمػا البقاء في ( إاّل أّف إخػانيالسػضع )فيمّسػا إليشاإلى  مسجيءفي فجؾ كخيبخ كيجعػنيع ل
حنا بيا ستقخت بشا الجار كاتخخكا عغ ىحه األُلفة كاالرتباط بقػليع)إّنا قج اكعبّ  مجنيع التي أِلفػىا

ستقخار دكرىع ؼيو كما حرمػا عميو جىع ىػ اليفًا عشجعل السكاف أ , فالحؼ(األمػاؿ كما أقخبشا مشكع
تي أِلفػىا كجشػا بيغ الجبميغ السجيشة الكاف السػضع ك  كحلظ قخبو مغ مػضع إخػانيع,ك مغ رزؽ, 

لسكػث في شػا كحيغ أراد اغداىا, إاّل أنيع تحّر (ٖ)عا بمغ خبخىا ُتبّ ستقخكا بيا, فمسّ فييا األمػاؿ كا
 إلىعة السكاف ذات ؾيسة إيجابية فصبيف ,(يّ بنخ اجِ يَ ليذ ذلظ لظ إنيا مَ السجيشة رفزػا بقػليع )

ستعجادىع لمجفاع عشو ضج القػػ السعادية إاّل إّف السكاف يستمظ كاكيع بو يع لمسكاف كتسدّ حبّ  جانب
كإف كانت مجخد نبػءة لكشيا سخعاف ما أصبحت ؾيسة راسخة فيػ  سة الحساية كػنو مأكػ لمشبيؾي

غ يكػف تسّمكو كالديصخة , لحلظ ل(ٗ)ستقخارلػجػد في حجكد تتدع بالحساية كاأللفة كاالمكاف يكذف ا
لحا كاف الييػد يخّقػف لزعفاء أصحاب ُتّبع " , إنو األمخ اإلليي األعمى,لؤلقػػ عميو أمخًا مذاعًا 

, لكشو بعج سساعو خبخ الشبي (٘)ليع كآمشيع" مغ ذلظ ُتّبع فخؽّ مقػف إلييع بالميل التسخ كالذعيخ, فبفيُ 
 يلع ييجخه تسامًا إنسا كاف مغ تسدكو بو أْف تخؾ مغ أسختو أفخادًا ؼيو ليشرخكا الشب دمحم

كيغ بالسكاف كمتحامميغ عمى مغ بقي مغ العخب الييػد بقػا متسدّ  كىع اأُلكس كالخدرج, إاّل أفّ 
كع عغ ديارنا لشخخجشّ  عث دمحمكأما لػ بُ )ؼيو ككانػا يتػعجكف بإخخاجيع حيغ ضيػر الشبي

كىي أف  ,التػقع يفاجئ السخكؼ لو بشتيجة كدخت أفق لكغ الخاكؼ اإلماـ الرادؽ ,كأمػالشا(

                                                           

 .ٖٔجساليات السكاف  يشطخ( (ٔ
ىع أ حج مغ كجبل أُ  ,كيمػ متخ ٚجبل عيخ مغ أعطع جباؿ السجيشة يقع في جشػبيا يبعج عغ السدجج الشبػؼ ( (ٕ

يغ العسارة يشطخ معالع السجيشة السشػرة ب .كيمػ متخ ٘جباؿ السجيشة السشػرة يقع في شساليا يبعج عغ السدجج الشبػؼ 
 .ٖٖٚ, ٚٔٔالجباؿ  ,ٔ,مجٔجكالتأريخ 

صبحًا كريحًا فقاؿ  سع هللا الحؼ خمقإكتب ب ,ع غبلـ كاتب لسمظ اليسغ الحؼ كاف قبمو ككاف إذا كتبتبّ ( (ٖ
لو ذلظ فأعصاه ممظ  عصف عمى حاجتظ فذكخ هللاأ سع إليي  ثع إ أبجأ إاّل بسع ممظ الخعج فقاؿ الإبجأ باالسمظ 

 ٖٜٔعيػف أخبار الخضا  ذلظ السمظ فتابعو الشاس عمى ذلظ فدسي تبعًا . يشطخ
 .ٖٔجساليات السكاف  يشطخ( (ٗ
 .ٖٗ: ٔ شبػية عشج أىل البيتلاجػاىخ التأريخ الديخة ( (٘
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, الحيغ كاف الييػد كفخكا, كالحؼ نرخ الشبي ىع األكس كالخدرجمغ جاءكا لمشرخة مغ الييػد 
كيػثق  ,كأليفًا ككششًا لؤلنرار ,بإخخاجيع, ؼيربح السكاف معاديًا لمييػد كػنيع كفخكا يتػعجكنيع

السكاف ال تشحرخ لفة آنية الذخيفة, كىحا يجؿ عمى أّف أباآلية القخ  ابختامي ىحه الحكايةالخاكؼ 
تقجيدو عتقاد اإلنداف ؼيو ك في جحب اإلنداف إليو إاّل إّف ال لسكاف ذاتو كإْف كاف لصبيعتو أثخٌ با

ة و األكبخ كمثالو قجسيّ السػجّ  ,عتقاد ىػ الجيغيق ُألفتو, خاصة إذا كاف مشبع االكبيخ في تحق أثخ
 .(ٔ)البيت الحخاـ

 

 السكاف السعادي -ب

يذعخ اإلنداف بالخاحة ؼيو أك األلفة نحػه, بل يشتابو الخػؼ ؼيو أك ىػ السكاف الحؼ ال 
ية  السمل, أك األذػ خاصة إذ كاف االستقخار ؼيو ليذ بإرادتو كالدجغ كالسشفى ؼيذعخ ؼيو بالكخـا
كالشفػر, كقج يكػف في البيت أك القخية أك السجيشة السيجػرة أك الرحخاء القاحمة, كقج يتحػؿ 

ة يختبط بخصيّ  ألّف السكاف الدخدؼ ؛(ٕ)معاٍد تبعًا لسا يحجث مع الذخرياتى إل السكاف األليف
ختخاؽ ال يتذكل إاّل با جاه الدخد فالسكافتّ , فيػ السدار الحؼ يحيعو ااألحجاث الدخدية

 .(ٖ)ة تبعًا لؤلحجاث التي يقػـ بيا األبصاؿلذخريات األبصاؿ لو فتتذكل األمكشا

ة بخاـيع في قّر إعمي بغ " عغنقمو  ما الحػيدؼ كمغ أمثمة السكاف السعادؼ في مخكيات 
 السشافقيغ وقـػ مغ السؤمشيغ قـػ مغ هللا ف عغ رسػؿغدوة تبػؾ وقج كاف تخمّ 

ومخارة بغ الخبيع، وىبلؿ بغ  كعب بغ مالظ الذاعخ، : مشيعمدتبرخيغ لع يعثخ عمييع في نفاؽ
مشي في ذلظ الػقت الحي  عمييع قاؿ كعب: ما كشت قط أقػى  تاب هللاا ، فمسّ ة الػاقفيميّ أُ 

، فكشت أقػؿ: أخخج خخج رسػؿ هللا إلى تبػؾ وما اجتسعت لي راحمتاف قط إاّل في ذلظ اليـػ
أياماا أدخل الدػؽ فبل  فإني مقػ وتػانيت وبقيت بعج خخوج الشبي غجاا، أخخج بعج غٍج،

إلى  ومخارة بغ الخبيع وقج كانا تخّمفا أيزا فتػافقشا أف ُنبكخ أقزي حاجة، فمقيت ىبلؿ بغ أمّية
 مغشا إؾباؿ رسػؿ هللاالدػؽ ولع نقس حاجة، فسا زلشا نقػؿ: نخخج غجا وبعج غج حتى ب  

سشا عميو فمع يخد عميشا الدبلـ فشجمشا فمّسا وافى رسػؿ هللا إستقبمشاه نيّشيو بالدبلمة فدمّ 

                                                           

:  ٕٓ ,ٕٓٚ, ٜٖٕ, ٖٕٛ: ٛٔ ,ٖٚٓ: ٔٔ, ٕٙ: ٗ, ٜٖٔ, ٖٕٗ, ٕٕٗ, ٕٓٗ: ٔلمسديج يشطخ السيداف ( (ٔ
ٖٓٙ... , . 

 .ٓٗٔتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي ك , ٕٖٗيشطخ: البشاء الفشي  في الخكاية العخبية في العخاؽ ( (ٕ
 .ٜٕبشية الذكل الخكائي  يشطخ( (ٖ
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إخػانشا فمع يخدوا عميشا الدبلـ، فبمغ ذلظ أىمػنا فقصعػا كبلمشا، وكشا وأعخض عشا، وسمسشا عمى 
فقمغ: قج  رسػؿ هللاإلى  نحزخ السدجج فبل يدمع عميشا أحج ولع يكمسشا فجاءت نداؤنا

فمّسا  ال تعتدلػىع ولكغ اليقخبػكغ:بمغشا سخصظ عمى أزواجشا أفشعتدليع؟ فقاؿ رسػؿ هللا
 يكمسشا رسػؿ هللا يقعجنا بالسجيشة وال ما قج حل  ليع، قاؿ: مارأى كعب بغ مالظ وصاحباه 

ىحا الجبل فبل نداؿ ؼيو حتى يتػب هللا عميشا أو نسػت، إلى  ػا نخخجوال أىمػنا؟ فيمسّ  وال إخػانشا
ذناب جبٍل بالسجيشة وقج كانػا يرػمػف، وكاف أىمػىع يأتػنيع بالصعاـ ؼيزعػنو إلى  فخخجػا

يع فبل يكمسػنيع، ؼبقػا عمى ىحه الحالة أياماا كثيخة يبكػف بالميل والشيار، ناحية ثع يػلػف عش
عميشا  مخ قاؿ ليع كعب: قج سخط هللااأل ا شاؿ عمييعيغفخ ليع، فمسّ  أفْ  ويجعػف هللا

سخصػا عميشا فبل يكمسشا  ، وأىمػنا قجخػانشا قج سخصػا عميشاإقج سخط عميشا، و  ورسػلو
احبو أف ال يكمع أحج مشيع ص الميل وحمفػا بعزشا عمى بعس؟ فتفخقػا فيخط ، فمع ال يدأحج

واحج مشيع في ناحية مغ  ياـ كلّ أ ثة، ؼبقػا عمى ىحه ثبل عميو حتى يسػت أو يتػب هللا
في بيت  كاف في الميمة الثالثة ورسػؿ هللا اأحج مشيع صاحبو وال يكمسو، فمسّ ال يخى الجبل 

ََ ةثالثبل  ثع قاؿ في ىؤالء هللا رسػؿعمى  ـ سمسة ندلت تػبتيعأ َولََعَ اثلَََلذَثِ اََّلِي
ٔا ٔا أندؿ هللا نساإ: فقاؿ العالع( ٛٔٔ)التػبةُريُِّف ََ ُريُِّف ( ٛٔٔ)التػبةَولََعَ اثلَََلذَثِ اََّلِي

رُْض ولػ خمفػا لع يكغ عمييع عتب
َ
ًُ اّْل ا رَُخَتْج  َخَت إِذَا َطاكَْج َغيًَِْٓ ٍَ ِ حيث لع ( ٛٔٔالتػبة)ة

السجيشة عمييع حتى خخجػا  فزاقت ،خػانيع وال أىمػىعإ وال هللايكمسيع رسػؿ 
ًْ مشيا ُٓ جُْفُع

َ
ًْ أ ، فتفخقػا بعزاا  ال يكمع بعزيع فْ أحتى حمفػا ( ٛٔٔ)التػبة وََطاكَْج َغيًَِْٓ

 .(ٔ)"اتيعا عخؼ مغ صجؽ نيّ وتاب هللا عمييع لسّ 

غدكة تبػؾ معّخفًا بيع عغ  في الحيغ تخمفػا عغ رسػؿ هللايدخد الخاكؼ حكاية الثبلثة 
تػبة في ( كيمّخز القػؿ يع كتسييدىع عغ السشافقيغ )لع ُيعثخ عمييع في نفاؽأسسائكذف  شخيق

الذخرية الخئيدة  ؿ ميسة الدخد مشو ناقبًل سخد ما حجث عغ لدافهللا عمييع ثع ما يمبث أْف يحػّ 
مكاف  تبػؾ كىػإلى  الحؼ يبجأ الدخد بحكخ كجية الشبي (في الحكاية كىػ)كعب بغ مالظ

ر التغييخ الحؼ أحجثو الدمغ لو في ذلظ السكاف أك )كعب( أْف يرػّ خارجي تأريخي حاكؿ الخاكؼ 
رسع صػرة مكانية إلى  تبػؾ كالخاكؼ بيحا ييجؼإلى  مغ السجيشة باألحخػ في خخكج الشبي

, كججيخ بالحكخ (ٕ)يا الجاللة عمى ما يخيجعغ شخيقرػغ يزمانية ىي التي تخمق عقجة السحكي ك 
ألّف العخب عخفػا ضاىخة الشز  ؛ىشا أّف الفتػحات اإلسبلمية كانت ميسة في مدألة فيع السكاف

                                                           

 .ٗٛٔ -ٖٛٔ: ٖنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٕٔٚ -ٕٓٚالبشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ  يشطخ( (ٕ
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ة حخكة الفتػحات اإلسبلمية التي مػجَ  حخكتيع في السكاف السحيط عغ شخيق الخحمي الحاصل في
, (ٔ)متجت إليو فتػحاتيعكرحبلتيع عغ السكاف الحؼ ا سفارىعجعمت مشيع فاتحيغ مدتكذفيغ كتبػا أ

التػاني كذىبت مشو إلى  أف كصلإلى  ر الخاكؼ صخاعو مع نفدو في الخخكج مغ عجموؼيرػّ 
لكغ ىحه السخة في مكاف آخخ كىػ الدػؽ نفدو الرخاع , ثع ما يمبث أْف يشتقل باليسة في ذلظ

لمتعخؼ عمى أىسية السكاف مغ حيث الػضيفة ألّنو جدء مغ السجتسع  سبيل الحؼ ُعّج في الدخد
ما  عغ شخيق يا الحؼ يشفتح عمى العالعكىػ مألػؼ ألّنو أصبح مغ مػجػدات السجيشة كإندان

 حخكة السجتسعات شبيعة الحياة كمتغيخاتيا عغ شخيق يشتجو مغ بزاعة, فالدػؽ مرجر يػضح
, لحا نجج (ٕ)لسباشخ فيػ مرجر لمسعخفة اإلندانيةحتكاؾ ااإلنتاج أك اال ؼيو سػاء في

ؽ فبل يقزي حاجة ألياـ حيغ يجخل الدػ الخاكؼ)الذخرية الخئيدة( يحكخ السعاناة التي انتابتو 
لقاء شخيكيو في التخمف إلى  مسا دعاه كليذ األمخ ىّيشا بالشدبة إليو فالدػؽ أصبح مكانا معاديا

بغ ُأمية كمخارة بغ الخبيع( فيتفقػف جساعيًا عمى  )ىبلؿكىسا عغ الخخكج خمف رسػؿ هللا
ى ر األمخ عم, كبيٍع أك شخاء أك تعامل كتكخ فبل يقزػف حاجة ,كال نتيجةالدػؽ, إلى  التبكيخ

السجيشة حيشيا يذعخ الثبلثة بالشجـ, كيحىبػف إلى  لخسػؿىحه الحاؿ أيامًا عّجة حتى عاد ا
األىل فقاشعػىع ثع ما يمبث إلى  و كىػ ما كصلالحؼ لع يكمسيع ككحلظ أصحاب لخسػؿ هللا

قجاستيا مغ "ؿ أمخ السقاشعة بحكخ السكاف السقجس كىػ السدجج, فالسداجج تكتدب أْف ييػِّ 
فيي األماكغ األكثخ أمانًا كىي محافل  (ٖ)"كضيفتيا أك بعس خرائريا كأدكارىا الخرػصية

بيػتيع فتربح السجيشة السكاف الحؼ إلى  ثع يشتقل األمخ ,لكغ ال ججكػ  ,اإلسبلـ كاألُلفة كالتدامح
لفة كىشا نقف عمى معشى ججيج لمسكاف...فاأل"عاشػا ؼيو كِألفػه مكانًا غخيبًا عمييع كىع غخباء ؼيو 

لفة عغ البذخ الحيغ يقصشػف السكاف حتى إذا كالسكاف السجخد, بل تشجع ىحه األ ال تتع بيغ اإلنداف
ما يقعجنا )لحلظ قاؿ كعب: ,(ٗ)"ىحا السكاف معاديًا ال أليفاً لفتو بل أصبح أُ  جَ قَ ما خبل ىحا السكاف فَ 

تخاب, كال إخػانشا كال أىمػنا( كىحا شعػر كبيخ باالنفراؿ كاالغ بالسجيشة كال يكمسشا رسػؿ هللا
 ألّف الجباؿ تعج ؛الجبل أف يحىبػا كيقصشػا في مكاف آخخ كىػ ارتأك لٍّ كإصبلح الحا ككػسيمة ح

ع لمتأمل كلمتفكخ في ممكػت هللا,...كىػ ما سيقػد الدخد ألنيا مػاضسكشًا بجيبًل عغ الديل..."
فعل ,لحلظ سيكػف الجبل فزاًء ل(٘)"تجاه الحؼ سيتحػؿ الدخد بدببونحػ اتجاه آخخ ذاؾ اال

يع كججكا ؼيو كسيمة إلنقاذىع مسا يغ الثبلثة كلعمّ لمسخمفؿ الحؼ يغّيخ مجخػ األحجاث بالشدبة التحػّ 
                                                           

 .ٛٚ, ٚٚالسكاف في الشز الدخدؼ العخبي  يشطخ( (ٔ
 .٘ٓٔرؤػ السكاف  فييشطخ بيت الحساـ سفخ الدماف ( (ٕ
 .ٕٓٚة قخاءات في نساذج قررية خ أدبية القرة القري( (ٖ
 .ٖٖٓالبشاء الفشي لمخكاية العخبية في العخاؽ ( (ٗ
 .ٗ٘ -ٖ٘فزاء الرحخاء في الخكاية العخبية ( (٘
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( فالجبل أصبح مكانيع ؼيو حتى يتػب هللا عميشا أك نسػتكقعػا ؼيو لحلظ قاؿ كعب: )فبل نداؿ 
يجعػف هللا  بالدػء كمكاف التػبة كاالستغفار ؼيو األليف كالسأكػ مغ معاصي الشفذ األمارة

شعخكا  بل عمى ىحه الحاؿ حتىكيدتغفخكف كيبتغػف إليو الػسيمة, كشاؿ بيع السكػث في الج
ار مقاشعة بعزيع قخ إلى  ػصمػاال ججكػ مغ اعتداليع ؼيو ف إذ ,مكاف معادٍ إلى  بتحػؿ الجبل

كا في تقديع السكاف كاحج مشيع في ناحية مغ الجبل, ككأنيع كجج عتداؿ كلّ ا  لبعس عغ شخيقا
مى بعزيع عقػبة أقدى عجتساعيع كاف بسثابة التآلف بيشيع فػججكا في سخصيع مشفحًا آخخ فا
 شًا لمشفيكامت نػاحي الجبل أفأصبح غتخاب كالػحجة عمى قجر السعرية كالتخمف,لمذعػر باال

نغبلؽ في مكاف كاحج تعبيخ عغ الحجد كعجـ القجرة عمى الفعل أك كالعدلة كالكبت إذ إّف اال"
ألّف الخصخ يأتي مشو, أك ألنو يسارس عميشا سمصة, فالحات كاقعة في  ؛التفاعل مع العالع الخارجي

, ؼيربح السكاف معاديًا ليا لزبللتيا ؼيو كضياعيا (ٔ)"فخ أك متاىة يكػف الخارج تجديجًا ليا
التػبة  ر الخاكؼ خبخكبعج ثبلثة أياـ يتػب هللا عمييع ؼيرػِّ , سعييا لمخخكج مشو مغ خغععمى ال

كرسػؿ , ميبط الػحي كاألماف كالخحسة )في مكاف آخخ إنو بيت أـ سمسة بيت رسػؿ هللا
 (.في بيت أـ سمسة ندلت تػبتيع عمى رسػؿ هللا هللا

الدخدية مغ بجايتيا حتى  في ىحه الحكاية نمحع فاعمية السكاف في الحخكةف
الجبل,  ,السجيشة ,العػدة مغ تبػؾ, مكاف األىل, السدجج ,الدػؽ تبػؾ, إلى  نيايتيا)الخخكج

 بػؾ ضيخت الذخريات متخددة عغ شخيقتإلى  نػاحي الجبل, بيت أـ سمسة(, ففي الخخكج
السجيشة إلى  حجيث الشفذ, كفي الدػؽ فاقجيغ الفعل كالحخكة حتى بعج العديسة عمييا, في العػدة

الغخبة في بيػتيع باللة عمى شعػر كفي إعخاض األىل عشيع د ,(مغ تبػؾ بجا الشجـ عمييع)فشجمشا
ذركتو, كالسجيشة ضاقت إلى  التي ىي سكشيع كمقخ ُألفتيع كراحتيع, كفي السدجج كصػؿ الدخط

هللا ثع كاف لشػاحيو أثخ في إلى  محل العبادة كالتػبة كالمجػء عمييع حتى خخجػا مشيا ككاف الجبل
 بيت أـ سمسة مػقعًا كمكانًا لمبذارة اـ كاف بيت رسػؿ هللاعتداليع عغ بعزيع, كفي الختا 

 .(ٕ)بالتػبة كالفخج

قاؿ: قجـ عمى  ح، عغ أبي عبج هللاعغ أبي صال" باإلسشادجاء في تفديخ السيداف ك 
فإذا بخأتع  أؾيسػا عشجي خضى فقاؿ ليع رسػؿ هللاة مقـػ مغ بشي ضبّ  ؿ هللارسػ

يا، أبػال إبل الرجقة يذخبػف مغإلى  عث بيعأخخجشا مغ السجيشة، ؼبة، فقالػا: بعثتكع في سخيّ 

                                                           

 .ٕٙٔمشطػر شعخية الدخد العجائبي في األدب مغ  ((ٔ
 -ٙٔ, ٙٔ: ٚ, ٓٔٔ -ٜٓٔ: ٘, ٜٙٗ -ٜ٘ٗ: ٗ, ٚٙٗ: ٕ, ٜٖٗ -ٖٛٗ: ٔنػر الثقميغ خ لمسديج يشط( (ٕ
ٔٚ ,ٜٔ- ٕٓ, .... 
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ؼبعث  ؿ هللااشتجوا قتمػا ثبلثة مسغ كاف في اإلبل فبمغ رسػػا و ئا بخ يأكمػف مغ ألبانيا فمسّ و 
مغ أرض اليسغ  إذا ىع في واد قج تحيخوا ليذ يقجروف أف يخخجػا مشو قخيباا و  إلييع عمياا 
ََ َُيَارِبَُٔن اّلَلَ َورَُظَٔلُ  فشدلت ىحه اآلية: ؿ هللارسػإلى  جاء بيعفأسخىع و  ا َجَضاُء اََّلِي ٍَ إَِج

 َْ ٌِ ًْ ُٓ رُْجيُ
َ
ًْ َوأ يِْسيِٓ

َ
ْو ُتَلَػَع أ

َ
ٔا أ ْو يَُصيَتُ

َ
ٔا أ ْن ُحَلَخيُ

َ
رِْض فََعاًدا أ

َ
َْٔن ِف اّْل َويَْعَػ

( ؼبعثيع أّف القػـ ال يألفػف السجيشة )فقالػا أخخجشا مغ السجيشةج في ىحا الخبخ الػاقعي نج
ثبلثة اء كقامػا بقتل ذفعى ؼيو اإلبل ثع ما لبثػا حتى تساثمػا لمخ السكاف الحؼ تُ إلى  رسػؿ هللا

 كف مشو كيرمػف فخّ , ؼياقتخفػه عاديًا ليع لعطيع فعميع كسػء مافأصبح السكاف م ,مغ رعاة اإلبل
فكاف مكانًا معاديًا ألنيع ضّمػا ؼيو شخيقيع, ككحلظ ألّف  ,خكا ؼيو كتاىػاالحؼ تحيّ الػادؼ إلى 

خىع, كألّف الخبخ كاقعي نجج ؼيو رسع لمسكاف ككصف ألقى الؿبس عمييع ؼيو كأس اإلماـ عمي
ة السكاف تجعل نيّ في الخبخ فدخدا اً أساسي اً عشرخ كاف عاـ لحخكة الذخريات بحيث يطيخ الس

السكاف إلى  كشبيعة الحجث بحاجة ,ألّف السكاف ىشا أساس في السخكؼ  ؛الزماً كصف السكاف 
اإلماـ , لحلظ ذكخ الخاكؼ )(ٕ)لمفاعل كالدمغ فػصف السكاف يؤكج حؿيقة السحكي اكحاجتي
( مػضع الػادؼ )قخيبًا مغ أرض اليسغ(, لمجاللة عمى صجؽ الػاقعة كصحة الرادؽ

 .(ٖ)الخبخ

تو ال تختبط بصبيعة السكاف التفديخيغ أّف عجاكة السكاف كألفنمحع في السخكيات الػاردة في 
في تحجيج نػع  , فيي عشرخ رئيذحدب إنسا تختبط بأفعاؿ الذخريات كاألحجاث التي تجخؼ 

 و أك عجاكتو.تالسكاف مغ ناحية ُألف

 

 السكاف العجائبي -ٕ

ايشتو, كالعجيج مغ األماكغ عالتي ُتّتخح لسد عجائبية السكاف مغ زاكية الخؤية جّ حتت
ألّف الحجكد عقمية  ؛لكشو يتدع بكػنو غيخ محجد بحجكد ,(ٗ)شابع كاقعي أك مخجعي االعجائبية لي

ألّنو يكػف في عالع الغيب الحؼ ال يعمسو  ,السكاف العجائبي يقف عشجه عمع البذخ كعقل اإلندافك 

                                                           

 .ٖٕٛ: ٘السيداف ( (ٔ
 .ٙٗ -٘ٗستعادة السكاف دراسة في آليات الدخد ايشطخ ( (ٕ
 . ...,ٜٕ٘: ٛٔ, ٖٛ: ٖٔ, ٜٓٔ -ٜٛٔ, ٕٖ :ٓٔ, ٕٙٔ: ٖ, ٕٓٔ: ٕ, ٖٙٔ: ٔلمسديج يشطخ السيداف( (ٖ
 .ٖٕ٘قاؿ الخاكؼ  يشطخ( (ٗ
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الشقل مغ القخآف  يبية كالتي يرػرىا الخاكؼ عغ شخيقإاّل هللا, كعادة ما يكػف ضسغ الفزاءات الغ
يا يرف عالع الغيب كمذاىجه التي ىي خارج الحػاس , كفييفالكخيع أك الحجيث الشبػؼ الذخ 

 , كذىب البعس(ٔ)الجشةىػ خارج قجرة اإلنداف مثل ة فيػ عالع مفارؽ لعالع الذيادة, ك السعخكف
مرصمح مغ خياؿ الدارد مع إبخاز الجػانب فػؽ الصبيعية بجاخمو فيػ ليذ "أّف العجائبي إلى 

فزاًء خياليًا محزًا كسا في األماكغ الستخيمة أك السخجعية التي يشزاؼ إلييا بعس الخياؿ, 
األبعاد السخجعية, إنو يجتاح مغ  حلظ يفارؽ كلّ إنيا مديج مغ تجاخل الخيالي مع الخخافي, كل

الخياؿ أقرى درجاتو كال يشبغي أف يكػف أؼ حيد أخرب كال أشدع مداحة كال أرحب مجػ كال 
ًا فيػ نتاج أصيل لمخياؿ الذخقي الخريب جّ غ الحيد الخخافي الحؼ ال نجج لو حأبعج ُأفقًا م
 .(ٕ)"العجيب معاً 

اإلسبلمية ال يطيخ فييا السكاف العجائبي خيااًل محزًا إنسا يػجج كالحؿيقة إّف السخكيات 
شبيعة "كيكػف ذا  تجاد في السكاف العجائبي عسػدياً كالسخجعي كيكػف االم ييء مغ الػاقعؼيو ش

كغيخ معقػلة في الستحقق األرضي, كىحا مجاؿ ركحي حفمت بو الدخديات فػؽ تاريخية...
ريخي في الدمغ, اآلف التاإلى  اني, حيث ال يشتسي األيغ السكالسيثػلػجية كالجيشية كالعخفانية

فالسكاف السفقػد متعاٍؿ عغ التحقق الجنيػؼ كاألرضي السجنذ, فيػ مغ شبيعة مقجسة كال يجرؾ 
السكاف السحدػس في الحياة  لعاشفي, عمى أنو مكاف مػعػد, يسثلإاّل في الػعي الخكحي ا

الجشات في األدياف لجشة/ي مدافة فاصمة عشو, كسا ىي اقصع إليو فتُ  كزمشيا شػشًا مغ رحمةٍ 
 .(ٖ)"الدساكية

غ أحجاث عجائبية أك إنسا عمى ما يجكر ؼيو متقف عجائبية السكاف عمى شكمو كال 
ب مغ حيث اإلدراؾ العقمي, كفي الشثخ الحكائي  يما ؼيو يػسع بالعج يغ فكلّ أشخاص غيخ اعتيادي

السخكيات التي تدخد حاؿ اإلنداف في الجشة أك الشار, أك عػالع في التفديخيغ نجج العجائبي في 
كمغ ذلظ ما أكرده لظ في مخكيات األنبياء العجائبية, الدساكات الدبع كاألرضػف الدبع, كح

اٍء َدْۡيِ في تفديخ قػلو تعالى الحػيدؼ  ٌَ  َْ اٌر ٌِ َٓ جْ
َ
ا أ َٓ َخُلَٔن ذًِ ٍُ ْ َِثِ اىَِت وُِغَس ال رَُو اْۡلَ اٌر ٌَ َٓ جْ

َ
ٍَ َوأ آِظ

 ًْ ُٓ َ َْ َغَعٍو ُمَصِفى َول اٌر ٌِ َٓ جْ
َ
ةٍ لِيَشارِبَِي َوأ َْ ََخٍْص ََّلَ اٌر ٌِ َٓ جْ

َ
ُّ َوأ ٍُ ًْ َحخََغَۡيْ َغْػ َ َْ ىَََبٍ ل ٌِ ِ

َْ ُكّ ا ٌِ َٓ  ذًِ
اًء َحِ  ٌَ ٔا  َٔ َرادِلٌ ِف انلَارِ وَُظُل ُْ  َْ ٍَ ًْ َن َْ َرّبِِٓ ْغفَِصةٌ ٌِ ٌَ َصاِت َو ٍَ ًْ اثلَ ُْ َػاَء ٌْ

َ
ا َذَلَػَع أ ًٍ ً ( عغ ٘ٔ)دمحم

ابغ جبمة عغ عبجهللا بغ سشاف  بغ نباح عغ يبغ أحسج بغ سمسة عغ الحديغ بغ عمالحدغ "
                                                           

 .ٕٛٗ -ٕٗٗمسمكة البارؼ الدخد في قرز األنبياء  يشطخ( (ٔ
 .ٜٕٚالعجائبي في الدخد العخبي القجيع ( (ٕ
 .ٖٚٔالسكاف في الشز الدخدؼ العخبي ( (ٖ
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صشعا تحب أف تخاه؟ إلى  بيغ برخى  ما ، فقاؿ: حػضعغ الحػض قاؿ: سألت أبا عبجهللا
إلى  ثع ضخب بخجمو فشطختضيخ السجيشة إلى  يوأخخجش يقمت لو: نعع جعمت فجاؾ، فأخح بيج

ؼيو قائع؛ وأنو شبيو بالجديخة، فكشت أنا وىػ  أنا يالح  السػضعالّ إتجرؾ حافتاه  ال ي نيخ يجخ 
 يماء أبيس مغ الثمج، ومغ جانبيو لبغ أبيس مغ الثمج، وف نيخ جانباهإلى  فشطخت وقػفاا 

المبغ والساء، فقمت: حدغ مغ تمظ الخسخ بيغ أ الياقػت، فسا رأيت شيئاا  وسصو خسخ أحدغ مغ
ماء  ذكخىا في الجشة عيغ مغ يفجاؾ ومغ أيغ يخخج ىحا ومجخاه؟ قاؿ: ىحه العيػف الت جعمت

جػار  الشيخ، ورأيت حافتيو عمييا شجخة فييغ في ىحا ي وعيغ مغ لبغ وعيغ مغ خسخ تجخ 
مغ  ليدت ،حدغ مشياأرأيت  يجييغ آنية ماأحدغ مشيغ، وبأ رأيت شيئاا  سيغ ماو معمقات بخؤ 

اؿ مغ الشيخ فس لييا وقج مالت لتغخؼإبيجه لشفدو فشطخت  أفأوم ىغاحجإآنية الجنيا، فجنا مغ 
فاغتخفت ومالت الذجخة  لييا فسالتإ أثع شخبت ثع ناوليا، فأوم الذجخ معيا فاغتخفت ثع ناولتو

رائحتو رائحة لح مشو وكانت أ وال ليغ عشوأكاف  فذخبت فسا رأيت شخاباا  يشاولش، ثع ناولتو فمعيا
رأيت  : جعمت فجاؾ ما، فقمت لوالذخاب مغ ألػاف ؼيو ثبلثة ذاإالسدظ، فشطخت في الصاس ف

ذا إالسؤمغ  فّ إ ه هللا لذيعتشاعجّ أ قل ماأ : ىحايفقاؿ ل ،مخ ىكحاف األأرى أكاليـػ قط وال كشت 
 يذا تػفإعجونا  فّ إو  ت في رياضو وشخبت مغ شخابوع  خ  ف   ،الشيخ ىحاإلى  شارت روحو يتػف

سقيت مغ حسيسو، أُ ػمو و زقّ شعست مغ أُ في عحابو و  خحتأبخىػت فوادي إلى  صارت روحو
 .(ٔ)"ػاديفاستعيحوا باهلل مغ ذلظ ال

عغ الحػض الحؼ ُكعَج  يدأؿ الخاكؼ اإلماـ جعفخ الرادؽ ةالعجائبيه الحكاية حفي ى
(, صشعاإلى  برخػ ما بيغ أرض الػاقع )اـ حجكده ككأنو عمى بو السؤمشػف في الجشة فيحكخ اإلم

شة ؼيزخب بخجمو األرض ؼيطيخ الشيخ, إّف الفعل ثع ُيِخؼ الخاكؼ الحػض لكغ خارج السجي
ة التي يتدع ليا السكاف العجائبي الحؼ العجائبي الحؼ قاـ بو اإلماـ ىػ مغ األفعاؿ الحكائي

السحيط, كمغ إلى  نتقاؿ مغ السخكدتقاؿ في شتى أنحاء السعسػرة, كاالنيدتصيع األشخاص ؼيو اال
كيجؿ عمى تخابط الببلد بالعباد الحيغ يتسيدكف العجيب, إلى  الغخيب, كمغ الػاقعيإلى  األليف

ل يتسيدكف بقجراتيع التي تفػؽ العق دييغ بلعتياليدػا كالشاس اال فاألئسة, (ٕ)بسقػمات عجائبية
العجيبة,  ر البيئة كمكػناتياكيرػّ  كصف األنيار التي رآىافي البذخؼ, كيدتخسل الخاكؼ 

فشججه يقف عشج األشياء  ,متجاد لآلخخداكغ شبيياف ببعزيسا ككل مشيسا ادكغ كالفالسَ 
 كصُفو جاءفقط, ك بالسكاف  ككأنو ُيمغي الدمغ كيعتجّ  ,عشاصخ متجاكرةكاألشخاص بػصفيا 

, (يأة, مادة, كضعـشكل, لػف, )عجد مسكغ مغ التفاصيلى ؼيو أكبخ ستقرا لمسكاف تفريمياً 
                                                           

 .ٖٖ: ٚنػر الثقميغ ( (ٔ
 .ٕٗ٘قاؿ الخاكؼ  يشطخ( (ٕ
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السكاف -ر السحكي بكامل عشاصخه الخغبة عشج السخكؼ لو نججه يرػّ كحتى يخمق الخاكؼ 
الشفذ اإلندانية  السخكؼ لو أماـ مذيج عجائبي تصسح كي يزع -كاألشخاص كالسحيط كاألحجاث

كاليػـ قط( ما رأيت الدمغ)إلى  الخاكؼ يخجع  بيل نياية الحكايةثع قُ  ,الػصػؿ إليوإلى  بصبيعتيا
بػصف  عّجه هللا لمسؤمشيغ, كيختتع الحكايةإاّل قميبًل مغ كثيٍخ أ ما كاف ما رأيت  ؼيجيبو اإلماـ كلّ 

العحاب, كشعامو الدقـػ ( كادؼ خة كمريخىع كىػ مكاف عجائبي مخيف)كادؼ بخىػتمكاف الكف
مغ  ا في ىحه الحكايةعمى الستأمل م ىيخف ستعاذة مغ ذلظ الػادؼ, كالكشخابو الحسيع, كيأمخه باال

خ في العقاب, كىي مخكيات تأخح مكانيا مغ الشفذ اإلندانية كتؤثبالثػاب كالتخىيب مغ  التخغيب
 .(ٔ)الجيغ اإلليي تػجيو سمػكيا عمى كفق مبادغ

 ؽية دخػليا ما نقمو الصباشبائيككيّ الجشة  كمغ األخبار التي كصف بيا اإلماـ عمي
، باب يجخل مشو لمجشة ثسانية أبػاب قاؿ: إفّ  ججه عغ عميأبيو عغ عغ أبي عبج هللا عغ "

قػف، وباب يجخل مشو الذيجاء والرالحػف، وخسدة أبػاب يجخل مشيا شيعتشا الرجيالشبيػف و 
مغ ع شيعتي ومحبي وأنراري و سمّ  أقػؿ: ربّ عمى الرخاط أدعػ و  فبل أزاؿ واقفاا  ومحبػنا،

بصشاف العخش، قج أجيبت دعػتظ، وشفعت في شيعتظ،  ني في دار الجنيا فإذا الشجاء مغتػاّل 
حارب مغ عاداني بفعل أو قػؿ في سبعيغ ي ومغ تػالني ونرخني و رجل مغ شيعت يذفع كلّ و 

لع يكغ  هللا و ال إلو إالّ  باب يجخل مشو سائخ السدمسيغ مسغ يذيج أفْ مغ جيخانو وأقخبائو، و  ألفاا 
 .(ٕ)"في قمبو مقجار ذرة مغ بغزشا أىل البيت

شيغ الجشة مفتتحًا دخػؿ السؤم ستباقي يدخد اإلماـ عميلية الدخد االعمى كفق آ
مغ البذخ, ؼباب األنبياء  بيا كاقترار دخػليا عمى فئة معيشةذكخ عجد أبػاالدخد بػصفيا ك 

كباب  لمسؤمشيغ مغ محبي األئسة كشيعتيعكالرجيقيغ, كباب الذيجاء كالرالحيغ, كخسدة أبػاب 
كيدخد اإلماـ كيؽية ىحا الجخػؿ, كفي حػار اإلماـ مع  بغزػا األئسة,غ مسغ لع يلدائخ السدمسي

معايذة  ؼ لو كتغحؼ الػجػد الخكحي عغ شخيقتحقق التػاصل بيشو كبيغ السخك و ُبْشية جسالية ربّ 
ًا يّ ستصاع اإلماـ كصف عالع مسكغ التحقق نرالدخد كلغتو ا ية, فعغ شخيقكمييسا الستعة الجسال

لجيخاف ) فاألبػاب كالعخش كالرخاط كدار الجنيا اتمظ األمكشة إلى  ستحزار الجاؿاعغ شخيق 
يث تجاكزت البعج الجغخافي كجػد نري بحإلى  مغ كجػدىا الحؿيقي ...( حّػرىا اإلماـاألقخباء ,
ستحزار كبعث لمعالع ا ذلظ العالع السشذػد, فحجيث اإلماـ ؼيوإلى  -نساذجبػصفيا -كرمدت 

                                                           

: ٘, ٖٙ٘, ٕٖ٘, ٖٔ٘, ٖٓٔ: ٕ ,٘ٔٔ, ٓٚ-ٜٙ, ٚٙ-ٙٙ, ٘ٙ, ٕٙ: ٔ يشطخ نػر الثقميغ( لمسديج (ٔ
ٚٙ ,ٚٚ ,ٙ :ٔٛٓ ,ٕٓٓ ,ٕٜ٘... , . 
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فالجشة  ,(ٔ)عالع الجنيا, عجائبي ؼيو الذخريات كأفعاليا كحجيثيا كىيئاتيا كأفكارىاإلى  العجائبي
ػؿ السكاني في يريخ معيا السذغ مغ نػع ديشي مقجس ,مكاف ىػية"مكاف عجائبي ضيخ ىشا 

كالعخفانية, لترّػر ىحه  كلحلظ جاءت الدخديات السيثػلػجيةنتقاؿ ال أكثخ, حّيد لمحياة مكاف ا
و, كتكّثف كضعيا في شمب األبجؼ مكانًا, كترػيخ مكانيا السذغػؿ التفكيخ كمتخّيمِ  مغ الحالة

صسح السؤمشػف ي, فالجشة إحجػ الغايات التي (ٕ)حياة عمى صػرة الحّيد الحؼ يزيق بؽيزيا"
مخ هللا كرسػلو , بسا أالػصػؿ إلييا, كالػجػد فييا يختكد عمى العسل في دار الجنيا الفانية

يو, كفي كثيخ مغ السخكيات مغ ىحا القبيل يدعى الخاكؼ نتياكاال خمق تشطيع إلى  ء عغ نػـا
التعخيس مخة كالترخيح ُأخخػ بػجػد مخدٍّ ليا غجًا في يـػ الحداب  لمػجػد الفعمي عغ شخيق

ًا آمشًا فحتى ال يخخج البعس عغ القػانيغ الجيشية كيمتدمػف بالقػانيغ التي تزسغ لكل مشيع عيذ
 .(ٖ)السخكيات التي ترف الجشة كالشار كالجار اآلخخة كعامل قػؼ كفاعل في الشفذ اإلندانيةتخد 

يعتسج عمى شبيعة السكاف حدب بل  مسا تقجـ نجج أف نػع السكاف كػنو أليفا اك معاديا ال
فاعل في تحجيج مذاعخ الذخرية  خٌ , كلؤلحجاث التي تجكر ؼيو أثشخاص ؼيوألعمى عبلقة ا

, كثخ السخكيات تجكر حػؿ الجار اآلخخة كالجشة كالشاركؼيسا يخز السكاف العجائبي نجج أ تجاىو,
 كحلظ عػالع الدساكات الدبع كاألرضيغ الدبع.

بالحكخ أف مكػنات السخكؼ تطيخ في الحكايات بذكل شبو متكامل كأكسع مغ  ججيخك 
العشاصخ األخخػ كالتي قج  يغمغ ب ضيػرىا في الخبخ الحؼ يسشح السداحة الدخدية األكبخ لمحجث

 ال نجج بعزيا ؼيو. 

  

                                                           

 .ٛٙ -ٚٙفزاء الرحخاء في الخكاية العخبية  شطخي( (ٔ
 .ٖٛٔالشز الدخدؼ العخبي في السكاف ( (ٕ
 . , ...ٜٕٔ, ٕٗٓ, ٖٔ: ٛٔ, ٖٖٓ -ٕٖٓ, ٖٕٗ, ٕٕٓ: ٔلمسديج يشطخ السيداف ( (ٖ
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 الخاتسة

 

 :التي تع التػصل إلييا ئجالبج مغ الػقػؼ عمى أىع الشتا في ختاـ ىحه الجراسة

 شخيقة الحػيدؼ عغ الصباشبائي في التعامل مع السخكيات الدخدية إذ اعتسج األكؿ عمى  تختمف
الشقل كتخؾ لمقارغ التأمل كالتسييد, بيشسا اعتسج الصباشبائي عمى الشقل كالشقج كالتحقيق 

 كالتسحيز.

  الحكائي, كألىسيتيا في الكذف عغ  يغالتفديخ نثخ  ا كبيخا فيمكانتذغل األخبار التفديخية
مغ  امع ما بيك , البديطدخدؼ ال ياشكم جانبإلى  تػشجت عبلقتيا بعمع التفديخمعاني اآليات 

 .في ذىغ الستمقي داعج عمى تخسيخ الجالالتفياـ مسا يفإنيا سيمة عمى اإلركح الستعة كالتذػيق 

  مغ الػاردة في تفديخ نػر الثقميغ كانتإّف الذخريات الخئيدة في أكثخ األخبار العجائبية 
بلئكة الس كالحجيث مع, مػاتكاأل, كالشباتات, الحيػانات يعسيتكم, كتجّمت في كاألكصياء األنبياء

فارتبصت ا األخبار الػاردة في تفديخ السيداف , أمّ ذلظإلى  كما حجار,غ, كاألاشيالذيكالجغ, ك 
 بالسعجدات كالكخامات.

  معخفي بيغ ما ىػ كتشػعت معيا كضائفيا  في التفديخيغ مػضع البحث ةدر اػ ال األخبارتشػعت
 .كإشيارؼ  اجي,جحك  ,, كتخبػؼ تعميسي

  قج ُيكخرا كاحجًا فليذ مفيػم كالسؤدػ مشيا يغ,الػاردة في التفديخ تعجدت كضائف األخبار 
أف نجج كبياف السعشى, فسغ البجييي  الخبخ نفدو في أكثخ مغ مػضع بحدب ما تقتزيو الحاجة

تشػعا في  لتفديخيغيشي, كالعمسي, ...الخ, كحلظ نجج في االخبخ الػاحج السعشى التأريخي كالج في
كالعتخة مغ أىل  أف أكثخىا مشقػلة عغ الشبي دمحم مغ , عمى الخغعشخائق سخد الخبخ

 , كىحا يجؿ عمى تبحخىع في عمع الخكاية, كاألخبار, كتسّكشيع مشو, كال عجب فيعالبيت
 دة البياف.سا

 ؛ فسا فييا ؤلنػاعنجج تجاخبل ل نشاإاّل أ الحكايات الػاردة في التفديخيغ عمى الخغع مغ تشػع
ائبي نجج ؼيو التفديخؼ, كلكغ بالعج وُ سُ دِ خؼ نجج ؼيو الشػع التاريخي كما ننرشفو ضسغ التفدي
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كانت مكّثفة السعاني الحكايات ألف  يا؛كضائفشػع عمى غيخه فييا, كحلظ األمخ مع ل الغمبة تكػف 
بيغ, السيسا في تفديخ قاة السقخّ غ الثُ عالقخآف كاألنبياء كاألئسة كما كرد  رجرىاسف ,كاسعة الجاللة

غ َخيغ في ىحا العمع كقجرتيسا عمى التسييد بية سبٍب آخخ كىػ تزّمع السفدّ نػر الثقميغ, كثسّ 
ع التفديخ فالسفدخاف في عم ضيخت بذكل كاضحعمسية , فميسا مختبة صحيح الخكايات كضعيفيا

يات إليزاح سخك الؼ الآألندب كاألشبق مغ بيغ ا ئيساانتقا في بذكل كبيخك سيع مسا أأديباف 
 .معاني اآليات القخآنية

  ُليا فيحا يرػر جدءا بّل دتيَ يترجر اإلسشاد الدخديات الحكائية ليػثقيا كيؤكج صحتيا, ككػنو م 
 السذافية كأداة لمحفاظ عمى ىحا السػركث الثقافي الثّخ.مغ الثقافة العخبية التي اعتسجت 

 يمة في اإلفياـ كالتػضيحإف الدخد الخكائي الػاقعي لمحكايات الػاردة في التفديخيغ كاف الػس 
 الػضيفة الفشية كاألدبية التي تحقق الستعة لجػ الستمقي. جانبإلى 

 في أكثخ الحكايات السدخكدة في التفديخيغ؛ ألف  كؼ العميع الدارد السػضػعي األضيخكاف الخا
 الشثخ الحكائي فييا مغ السخكيات الذفػية الستشاقمة عبخ األجياؿ.

 قائسة عمى الدخد الشرػص العجائبية  مغ اكثيخ مخكيات التفديخيغ نجج  ما كرد في عمى كفق
دخدىا مغ قبل , فالستمّقيشبيعة أحجاثيا كصعػبة تقّبميا كحقائق عشج إلى  كلعّل ىحا يعػدالحاتي 

, كحلظ األمخ مع الدخدّيات التي تخكؼ أسباب ندكؿ راٍك حاضخ كشاىج عياف يجعميا أكثخ تؿّببلً 
لحا يكػف لجكر  اآليات القخآنية؛ ألنيا تّبيغ معشى الشز القخآني األمخ الحؼ ال يتدّشى لمكثيخيغ؛

 شرػص في ذىغ الستمّقي.فاعمية في تخسيخ معاني ال -كخاٍك مذارؾ أك مراحب-الدارد

  الحكاية أكثخ تفريبًل كيػجده, بيشسا نججه في سخد  في الحجث مباشخةالخاكؼ يجخل في الخبخ
 د عمى الذخرية.السيسا في الػصف كالتعميق, كيخكّ 

  مسا يديع كبذكل فّعاؿ  -معّمميغ كشارحيغ كمفّدخيغ-األخبار كالحكاياتلمخكاة شخائق في سخد
الكذف عغ السعاني بأسمػب يبلمذ الشفذ اإلندانية كيجحب انتباىيا نحػ الشز الستيعاب  في
التفديخيغ الحكائي كجػداف: في سشج  نثخو بذكل مبّدط يديل عمى اإلفياـ, كلمخاكؼ في نيمعا

 .الشز الدخدؼ كمتشو

 ًا, مسا ُيكدب الشز السخكؼ لو متدائبًل, أك متمؿيًا محايجًا, أك محاجج في الشثخ الحكائي يطيخ
السخكؼ لو الجكر مع الخاكؼ  يتبادؿ يغبعس السخكيات في التفديخ , كفي الدخدؼ حيػية كفاعمية
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التػاصل الدخدؼ القائع  , فيسا يعتسجافيجعل الدخد أشبو بالجائخة التي تتسخكد حػؿ ذاتيامسا 
كسخكؼ لو في الشز الدخدؼ عمى مبجأؼ اإلرساؿ كالتمّقي كأّيًا كانت ندبة حزػر الخاكؼ كخاٍك أك 

الػاحج فإّف التػاصل ىػ الفاعل األكبخ في العسمية الدخدية مغ حيث اإلنتاج كاالستؿباؿ, خاصة 
في السخكيات الدخدية القجيسة, كالجيشية مشيا عمى كجو الخرػص, مع ما يتجاخل اإلنتاج 

( البشيات الدخدية )بسجسػعيا مع السخكؼ  كاالستؿباؿ مغ كضائف كأنػاع كصػر كأشكاؿ تكتسل
 .األضيخ التفديخ الحكاية( عشرخافي أىع نثخيغ حكائييغ ) الخبخ ك  التي تجّمت

 فييا  خكيات الػاردة في التفديخيغ, ألنيا مخكيات شفػية نقل الخكاة الس غمب الشدق التتابعي عمى
 يبخز فييا عشرخاػر اإلليية كالتي كإيزاح اأُلمفيي متعمقة بالتفديخ  ,ما رأكه أك سسعػه كسا ىػ

 مياميع,السبذخيغ كالسشحريغ داء خاصة بعج أ ساالدببية في تحؿيقي ثػاب كالعقاب القائساف عمىال
 األساس. ابعيلشدق التتكالدببية عشرخ ا

  ٌالخكاة ف الدخدؼ التزسيغ نسطمغ الشثخ الحكائي الحؼ أكرده السفدخاف جاء عمى كفق  كثيخ
 تخغيبلم, أك كيج عمى السعاني كتػثيق األحكاـأخبارًا كحكايات لمتأاألخبار كالحكايات يزسشػف 

تفديخ يا عمى صحة األحكاـ ك عغ شخيقُيبخىشػف فييا عتبارية االلسعاني كالتخىيب, فإلى جانب ا
 .اآليات القخآنية

 يا في بعثّف االعتقادات كالحقائق تتدع بثبػتيا في الساضي, كفاعميتيا في الحاضخ, ك إ
ألف آليتو الدخدية تتأرجح بيغ  ؛الخاكؼ يدتعيغ بشسط الدخد الجائخؼ  يتيّقشيا كلكي ,السدتقبل

 .يبعث عمى الحيػية كالتججيجف ,الفكخك  كقج يكدخ قالبي الدمغ األزمشة الثبلث,

  ,إّف أكثخ شخريات الشثخ الحكائي في التفديخيغ كانت مغ األنبياء, كالرالحيغ, كاإلئسة
ارتباشيا  السخجعية, كالعجائبية, كعغ شخيقكتشػع ضيػرىا, بيغ التأريخية كالسؤمشيغ, كالكافخيغ, 

شخريات رئيدة, كثانػية, كىامذية, فسثمت الذخريات الخئيدة مشيا  :مىع نقدستبالحجث ا
في  ا في حياة اإلنداف كسمػكو, كيتجمى ىحا بذكل كاضحبارز  اطيخ جانبة سامية, تُ إندانيرمػزًا 

 ,رمد لمعمع كالجراسة دريذرمد لمربخ, كالشبي إ فالشبي أيػب شخريات األنبياء
رمد لمعفاؼ كاإلخبلص كىكحا, كحلظ نجج ضيػر شخريات األنبياء في  كالشبي يػسف
 .إْف لع يكغ رئيداً  محػرياً  العسل الدخدؼ

 جانب كضائفيا إلى  بيغ ماضي الشز الدخدؼ كحاضخه كمدتقبمو ربصت االستباقات الدخدية
جانب ترػيخىع لسا سيؤكؿ إليو الحاؿ, فبل إلى  كأبعادىا الجاللية, فالخكاة يدتكسمػف فييا السعاني

 كذف السدتقبل, مسا يزفي بجكره الحيػية لمعسمية الدخدية. إلى  كدخ ألفق التػقع بقجر التحسذ
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 كما بيغ العجائبي, ػاقعي, ك ال أساسيا فكاف مشو اعشرخ  في السخكيات الحكائية شّكل السكاف
في بعس أليف إلى  معاٍد كالسعادؼإلى  تحّػؿ األليف في الػاقعي نجج سعادؼالليف ك األ

خ أث لو عتقاد اإلنداف ؼيو كتقجيدوال لفة السكاف ال تشحرخ بو كبصبيعتو بل يكػف أألف  السخكيات؛
كمثالو قجسية  ,و األكبخالسػجّ فيػ الجيغ  عتقادكاف مشبع اال يق ُألفتو, السيسا إفكبيخ في تحق
 خٌ , كلؤلحجاث التي تجكر ؼيو أث, كحلظ كاف لؤلشخاص الحيغ يقصشػف في السكافالبيت الحخاـ

بي نجج أكثخ السخكيات ائفي تحجيج مذاعخ الذخرية تجاىو, كؼيسا يخز السكاف العج فاعلٌ 
كاألرضيغ عػالع الدساكات الدبع كتدخد أحجاثا جخت في  كالشار في الجار اآلخخة, ترػر الجّشة

 .الدبع

 مداحًة أكثخ فتكػف الحخكة في بحث في الحكاية  في السخكؼ تذغل إف عشاصخ تذكيل الدخد
لمخبخ ىػ الحجث ؼيطيخ ؼيو أكثخ تفريبًل مقارنة  ا أكسع, في حيغ نجج السكػف األىعبشياتي

 بالسكػنات األخخػ كالتي قج تختفي في بعس األخبار. 
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 والسخاجع السرادر
 القخاف الكخيع

آليات الدخد في الخكاية العخبية السعاصخة الخكاية الشػبية نسػذجًا, د. مخاد عبج الخحسغ, الييئة العامة  ۞
 ـ.ٕٓٓٓلقرػر الثقافة, القاىخة, د.ط, 

 ـ.ٕٔٔٓبػرايػ, دار القربة لمشذخ, الجدائخ, د.ط, األدب الذعبي الجدائخؼ, عبج الحسيج  ۞
خبي, كساؿ أبػ ديب, دار الداقي األدب العجائبي كالعالع الغخائبي في كتاب العطسة كفغ الدخد الع ۞
 ـ.ٕٚٓٓ, ٔلبشاف, ط-دار اكركذ لمشذخ, بيخكتك 
, ٔالحزارؼ, حمب, طاألدب كالجاللة, تدفيتاف تػدركؼ, تخجسة دمحم نجيع خذفة, مخكد اإلنساء  ۞

 ـ.ٜٜٙٔ
, ٔأدبية القرة القريخة قخاءات في نساذج قررية, عبلكة كػسة, رؤية لمشذخ كالتػزيع, مرخ, ط ۞

 ـ.ٕٕٓٓ
.ـ. فػرستخ, تخجسة كساؿ عياد جاد, راجعو حدغ محسػد, دار الكخنظ لمشذخ كالصبع أركاف القرة, أ ۞

 ـ.ٜٓٙٔكالتػزيع, القاىخة, د.ط, 
ق(, تخخيج كتجقيق عراـ بغ ٛٙٗحسج الػاحجؼ الشيدابػرؼ )تػأسباب الشدكؿ, ألبي الحدغ عمي بغ أ ۞

 ـ.ٕٜٜٔ, ٕالدعػدية, ط-عبج السحدغ الحسيجاف, دار اإلصبلح, الجماـ
 أسباب الشدكؿ القخآني, د. غازؼ عشاية, دار الجيل, بيخكت, د.ط, د.ت. ۞
, عبج اليادؼ بغ ضافخ الذيخؼ, دار الكتاب الججيج استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية ۞

 ـ.ٕٗٓٓ, ٔلبشاف, ط-الستحجة, بيخكت
يع جبخا نسػذجا, دمحم مرصفى  ۞ استعادة السكاف دراسة في اليات الدخد كالتأكيل ركاية)الدفيشة( لجبخا إبخـا

 عمي حدانيغ, مرخ, د.ط, د.ت.
 ـ.ٕٕٔٓ, ٔكالتػزيع, سػريا, طالحػار لمشذخ  دار كاتػال, تخجسة سعيج بشكخاد, بيخنار ,كالسجتسعاإلشيار  ۞
األشفاؿ الخػارؽ كالسػىػبػف في العالع العخبي, عسخ ىاركف الخميفة, ديبػنػ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع,  ۞

 ـ.ٕٓٔٓ, ٔاألردف, ط-عساف
أسامة عبج العديد جاب هللا, عالع األفق الجسالي لمشرػص مقاربات في الدخد كالديسياء كالتجاكلية,  ۞

 ـ.ٕٛٔٓ, ٔالكتب الحجيث, األردف, ط
تحاد الّكتاب العخب, دمذق, اة, داكد سمساف الذػيمي, مشذػرات ألف ليمة كليمة كسحخ الدخدية العخبي ۞
 ـ.ٕٓٓٓ, ٔط
مؤسدة ىػ, تحقيق الديج أحسج الحديشي, ٗٓٔٔأمل اآلمل, الذيخ دمحم بغ الحدغ)الحخ العاممي( تػ ۞

 ـ.ٖٜٛٔ, ٕالػفاء, بيخكت, لبشاف, ط
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يع, دار نذخ جامعة قصخ ۞ ، أنساط الخاكؼ ككضائفو في الدخد العخبي القجيع, د.عبلء عبج السشعع إبخـا
 ـ.ٜٕٔٓ, ٔقصخ,ط–الجكحة 

أنساط الذخرية السؤسصخة في القرة العخاؾية الحجيثة, د. فخح ياسيغ, دار الذؤكف الثقاؼية العامة, 
 ـ.ٕٓٔٓ, ٔطبغجاد, 

 ـ.ٜٜٗٔ, ٔالبجاية في الشّز الخكائي, صجكؽ نػر الجيغ, دار الحػار لمشذخ كالتػزيع, سػريا, ط ۞
 ـ.ٖٕٔٓ, ٔكالتػزيع, القاىخة, طلمشذخ  بج السمظ أشيبػف, رؤيةع ،البجاية كالشياية في الخكاية العخبية ۞
الثانية بعج األلف لمقاص ميشج يحيى حدغ, الببلغة البيانية كاإلتقانات الدخدّية في نز حكايات الميمة  ۞

 ـ.ٕٛٔٓ, ٔشعباف الرافي, دار السعتد لمشذخ كالتػزيع, األردف, ط د. باسل مػلػد يػسف, كد. سفانة
, لؤؼ حسدة عباس, مشذػرات اإلختبلؼ, ببلغة التدكيخ فاعمية األخبار في الدخد العخبي القجيع ۞

 ـ.ٕٓٔٓ, ٔالجدائخ, ط
 ـ.ٕٜٜٔالشز, د. صبلح فزل, سمدمة عالع السعخفة, الكػيت,  ببلغة الخصاب كعمع ۞
ببلغة الفغ القرري, البخكؼيدػر كيغ بػث تخجسة أ.د. أحسج خميل عخدات كد. عمي بغ أحسج  ۞

 ـ.ٜٜٗٔالغامجؼ, جامعة السمظ سعػد, د.ط, 
 ـ.ٜٜٗٔ, ٔالببلغة في الشز الخكائي, صجكؽ نػر الجيغ, دار الحػار لمشذخ كالتػزيع, سػريا, ط ۞
الببلغة كالدخد ججؿ الترػيخ كالحجاج في أخبار الجاحع, دمحم مذباؿ, مشذػرات كمية اآلداب, جامعة  ۞

 ـ.ٕٓٔٓعبج السالظ الدعجؼ, تصػاف, السغخب, د.ط, 
يع الريخفي, مخاجعة الجكتػر عبج القادر القط, الجار السرخية لخكاية, أدكيغ مػيخ, تخجسة إبشاء ا ۞ بخـا

 كالتخجسة, د.ط, د.ت.لمتأليف 
قاسع,  ميخجاف القخاءة لمجسيع مكتبة األسخة, سيدا  دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفػظ, بشاء الخكاية ۞
 ـ.ٕٗٓٓ, ٔط
(, د. شجاع مدمع العاني, دار الذؤكف ٜٓٛٔ-ٕٜٛٔالبشاء الفشي في الخكاية العخبية في العخاؽ) ۞

 ـ.ٜٕٔٓ, ٔالثقاؼية العامة, العخاؽ, بغجاد, ط
البشاء الفشي في قرز كاضع األحسجؼ, د. أياد جػىخ عبج هللا, دار السعتد لمشذخ كالتػزيع, األردف  ۞
 ـ.ٕٚٔٓ, ٔط
البشاء الفشي لخكاية الحخب في العخاؽ دراسة لشطع الدخد كالبشاء في الخكاية العخاؾية السعاصخة, د. عبجهللا  ۞

يع, دار الذؤكف الثقاؼية العامة,   ـ.ٜٛٛٔ, ٔبغجاد, العخاؽ, طإبخـا
بشية الخصاب الدخدؼ في القرة القريخة, د. ىاشع ميخغشي, شخكة مصابع الدػداف لمعسمة السحجكدة,  ۞

 ـ.ٕٛٓٓ, ٔالخخشػـ, ط
بشية الدخد في القرز الرػفي السكػنات, كالػضائف, كالتقشيات, أ.د ناىزة ستار , الكّتاب العخب,  ۞

 ـ.ٖٕٓٓد.ط, دمذق, 
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يع, مشذػرات الييئة العامة الدػرية البشية  ۞ الدخدية في كتاب اإلمتاع كالسؤاندة, ميداء سميساف اإلبخـا
 ـ.ٕٔٔٓلمكتاب, كزارة الثقافة, دمذق, د.ط, 

 ـ.ٕ٘ٓٓ, ٖالبشية الدخدية لمقرة القريخة, د. عبج الخحيع الكخدؼ, مكتبة اآلداب, القاىخة, ط ۞
, ٔرية, حدغ بحخاكؼ, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت, طبشية الذكل الخكائي الفزاء الدمغ الذخ ۞

 ـ.ٜٜٓٔ
بشية العقل العخبي دراسة تحميمية نقجية لشطع السعخفة في الثقافة العخبية, د. دمحم عابج الجابخؼ, مخكد  ۞

 ـ.ٜٕٓٓ, ٜـ. طٜٙٛٔ, ٔدراسات الػحجة العخبية, بيخكت, ط
عيدى بغ ىذاـ, ثابت دمحم رشيج, الجار العخبية البشية القررية كمجلػليا االجتساعي في حجيث  ۞

 لمكتاب, ليبيا, تػنذ, د.ط, د.ت.
يع خميل, الجار العخبية لمعمـػ ناشخكف, الجدائخ, ط بشية الشز الخكائي, ۞  ـ.ٕٓٔٓ, ٔإبخـا
, ٔحسجاني, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت, طلَ مغ مشطػر الشقج األدبي, د. حسيج بشية الشز الدخدؼ  ۞

 ـ.ٜٜٔٔ
يع, الجار التػندية لمشذخ, لػعػؿ()الة في مجسػعة حيجر حيجر القرريةالبشية كالجال ۞ , عبج الفتاح إبخـا
 ـ.ٜٙٛٔ, ٔط
دار الذؤكف الثقاؼية العامة, بغجاد, العخاؽ,  ،بيت الحساـ سفخ الدماف في رؤػ السكاف, جاسع عاصي ۞
 ـ.ٜٕٔٓ, ٔط
لبشاف, -التبئيخ(, سعيج يقصيغ, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت-الدخد -تحميل الخصاب الخكائي)الدمغ ۞
 ـ.ٜٜٚٔ, ٖط
يع, دار كشػز السعخفة لمشذخ  ۞ تحميل الخصاب الدخدؼ في أخبار الصفيمييغ, د. عبلء عبج السشعع إبخـا

 ـ.ٕٕٔٓ, ٔكالتػزيع, عساف, االردف, ط
 ـ.ٕٓٔٓ, ٔمشذػرات االختبلؼ, الجدائخ, طتحميل الشز الدخدؼ تقشيات كمفاـيع, دمحم بػ عدة,  ۞
تحميل الشز الدخدؼ معارج ابغ عخبي نسػذجا, سعيج الػكيل, الييئة السرخية العامة لمكتاب, د.ط,  ۞

 ـ.ٜٜٛٔ
ػرؼ, دار كشػز السعخفة, التجاكلية الدخدية في خصاب األقرػصة الشدائية, د. دمحم بغ عبج هللا السذي ۞

 ـ.ٜٕٔٓ, ٔردف, طعّساف, األ
ميغ, دار اليادؼ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, خ بالسأثػر كتصػره عشج الذيعة اإلمامية, إحداف األالتفدي ۞

 ـ.ٜٕٓٓ, ٔبيخكت, لبشاف, ط
قاكيل في كجػه التشديل, ألبي القاسع جار هللا دمحم بغ عسخ ل كعيػف األتفديخ الكذاؼ عغ حقائق التشدي ۞

ق عميو خميل مأمػف شيحا, دار حاديثو كعمّ عتشى بو كخّخج أىػ(, ا ٖٛ٘ -ىػ ٚٙٗ)الدمخذخؼ الخػارزمي
 ـ.ٕٕٓٓ, ٔلبشاف, ط-السعخفة, بيخكت
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تفديخ نػر الثقميغ, السحّجث الجميل العبّلمة الخبيخ الذيخ عبج عمي جسعة العخكسي الحػيدؼ)تػ  ۞

 ـ.0ٕٓٓٔٔلبشاف, ط-ىػػ(, تحقيق: الديج عمي عاشػر, مؤسدة التاريخ العخبي, بيخكتٕٔٔٔ
, ٖلبشاف, ط-دار الفارابي, بيخكت ،, د. يسشى العيجتقشيات الدخد الخكائي في ضػء السشيج البشيػؼ  ۞

 ـ.ٕٓٔٓ
تقشيات الدخد في الشطخية كالتصبيق, د. آمشة يػسف, السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ, بيخكت,  ۞

 ـ.ٕ٘ٔٓ, ٕلبشاف, ط
, ٔعجناف شاكخ الشعيسي, دار الجػاىخؼ, بغجاد, طتقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخكائي, أشػاؽ  ۞

 ـ.ٕٗٔٓ
تقشيات الدخد كآليات تذكيمو الفشي قخاءة نقجية في قرز الكاتب العخاقي أنػر عبج العديد, د. نفمة  ۞

 ـ. ٕٔٔٓ, ٔغيجاء لمشذخ كالتػزيع, عساف, األردف, ط رحدغ أحسج, دا
-دركير, الذخكة السرخية العالسية لمشذخ تقشيات الفغ القرري عبخ الخاكؼ كالحاكي, د. أحسج ۞

 ـ. ٜٜٛٔ, ٔلػنجساف, مرخ, ط
تسّثبلت سخدية دراسات في الدخد كالقرة القريخة ججًا كالذعخ, د. ندار مدشج قبيبلت, كشػز السعخفة,  ۞

 ـ.ٕٚٔٓ, ٔردف, طاأل-افعسّ 
لمجراسات كالشذخ كالتػزيع, بلر, تخجسة غالب ىمدا, السؤسدة الجامعية جساليات السكاف غاستػف باش ۞

 ـ.ٜٗٛٔ, ٕبيخكت, لبشاف, ط
جػاىخ التاريخ الديخة الشبػية عشج أىل البيت)عمييع الدبلـ(, عمي الكػراني العاممي, الباؾيات لمشذخ,  ۞
 ىػ.ٖٓٗٔ, ٔط
اليجخييغ(, آمشة بمعمي, القخف الدابع إلى  الحخكة التػاصمية في الخصاب الرػفي )مغ القخف الثالث ۞
 ـ.ٕٔٓٓ, ٔاب العخب, دمذق, طتحاد الكتّ ذػرات امش
يع, رؤية  جسة د.الحكاية الخخاؼية نذأتيا. مشاىج دراستيا. فشّيتيا, فخدرير فػف ديخاليغ, تخ  ۞ نبيمة إبخـا

 ـ.ٕٙٔٓ, ٔلمشذخ كالتػزيع, القاىخة, ط
السؤسدة  الحكاية الذعبية في السجتسع الفمدصيشي دراسة كنرػص, عسخ عبج الخحسغ الداريدي, ۞

 ـ.ٜٜٓٛٔ, ٕالعخبية لمجراسات كالشذخ, ط
 ـ.ٕٛٓٓ, ٔالحكاية في التخاث العخبي, يػسف الذاركنى, السجمذ األعمى لمثقافة, ط ۞
الحػار القرري تقشياتو كعبلقاتو الدخدية, فاتح عبج الدبلـ, السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ,  ۞

 ـ.ٜٜٜٔ, ٔبيخكت, ط
, ٔدراسة في الدخدية العخبية, د. دمحم القاضي, كمية اآلداب مشػبة, تػنذ, ط الخبخ في األدب العخبي ۞

 ـ.ٜٜٛٔ
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الخبخ في الدخد العخبي الثػابت كالستغيخات, سعيج جبار, شخكة الشذخ كالتػزيع السجارس, الجار  ۞
 ـ.ٕٗٓٓ, ٔالبيزاء, ط

, ٔد.سعاد مدكيغ, رؤية لمشذخ كالتػزيع, القاىخة, ط ،خدانة شيخزاد األنػاع الدخدية في ألف ليمة كليمة ۞
 ـ.ٕٕٔٓ

السجمذ األعمى غ, يار جشيت, تخجسة: دمحم معترع كآخخ خصاب الحكاية بحث في السشيج , جيخ  ۞
 ـ.ٜٜٚٔ, ٕلمثقافة, ط

, ٔطالخصاب الخكائي ميخائيل باختيغ, تخجسة دمحم بخادة, دار الفكخ لمجراسات كالشذخ كالتػزيع, القاىخة,  ۞
 ـ.ٜٚٛٔ

داللة الذكل دراسة في االستيصيؿيا الذكمية كقخاءة في كتاب الفغ, عادؿ مرصفى, مؤسدة ىشجاكؼ  ۞
 ـ.ٕٚٔٓسي آؼ سي, د.ط, 

 ـ.ٕٙٓٓ, ٔالخاكؼ كالشز القرري, د. عبج الخحيع الكخدؼ, مكتبة اآلداب, القاىخة, ط ۞
األكبخ محي الجيغ ابغ العخبي, جسع  ف, مغ كبلـ الذيخمغ الخحسغ في تفديخ كإشارات القخآرحسة  ۞

 شخاؽ, قع, د.ط, د.ت.ية إكتأليف محسػد الغخاب, مشذػرات آ
ـ في ضػء الشقج الشدػؼ, ىجػ حديغ الذيباني, دار الذؤكف ٕٚٓٓ-ـٜٜٓٔركاية السخأة العخبية مغ  ۞

 ـ.ٖٕٔٓالثقاؼية, بغجاد, د.ط, 
صبياني, دار ػسػؼ الخػاندارؼ األدمحم باقخ السركضات الجشات في أحػاؿ العمساء كالدادات, السيخزا  ۞
 , د.ت.ٔحياء التخاث العخبي, بيخكت, لبشاف, طإ

صبياني مغ عمساء القخف الثاني عذخ, حياض الفزبلء, السيخزا عبج هللا أفشجؼ األرياض العمساء ك  ۞
 ىػ.ٔٓٗٔد.ط,باىتساـ الديج محسػد السخعذي, تحقيق الديج أحسج الحديشي, مصبعة الخياـ, قع, 

, ٔدب في تخاجع السعخكفيغ بالكشية كالمقب, ميخزا دمحم عمي مجرس تبخيدؼ, انتذارات خياـ, طريحانة األ ۞
 ىػ.ٖٗٚٔ

الدماف كالدخد الحبكة كالدخد التأريخي, بػؿ ريكػر, تخجسة: سعيج الغانسي كفبلح رحيع, دار الكتاب  ۞
 ـ.ٕٙٓٓ, ٔلبشاف, ط-الججيجة الستحجة, بيخكت

-دماف كالدخد الدماف السخكؼ, بػؿ ريكػر, تخجسة سعيج الغانسي, دار الكتاب الججيج الستحجة, بيخكتال ۞
 ـ.ٕٙٓٓ, ٔلبشاف, ط

لبشاف, -نتذار العخبي, بيخكتاالمؤسدة الدمغ الشػعي كإشكاليات الشػع الدخدؼ, ىيثع الحاج عمي,  ۞
 ـ.ٕٛٓٓ, ٔط
, ٔصبلح صالح, السخكد الثقافي العخبي, السغخب, طألنا كاآلخخ عبخ المغة الدخدية, اسخد اآلخخ  ۞

 ـ.ٖٕٓٓ
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الدخد العخبي القجيع األنداؽ الثقاؼية كإشكاليات التأكيل, د. ضياء الكعبي, السؤسدة العخبية لمجراسات  ۞
 ـ.ٕ٘ٓٓ, ٔكالشذخ, بيخكت, ط

يع صحخاكؼ, مشذػرات االالدخد العخبي القجيع األنػاع كالػضائف كالبش ۞ , ٔختبلؼ, الجدائخ, طيات, إبخـا
 ـ.ٕٛٓٓ

 ـ.ٕٙٓٓ, ٔالدخد العخبي مفاـيع كتجميات, د. سعيج يقصيغ, رؤية لمشذخ كالتػزيع, القاىخة, ط ۞
يع عبج العديد زيج, كشػز السعخفة,  ۞ الدخد في التخاث العخبي كتابات أبي حياف التػحيجؼ, د. إبخـا

 ـ.ٕٙٔٓ, ٔردف, طاأل-افعسّ 
 ـ.ٜٜٛٔي, أيسغ بكخ, الييئة السرخية العامة لمكتاب, د.ط, الدخد في مقامات اليسحان ۞
الدخد كالتاريخ األسصػرؼ في الديخة الذعبية, ؾيذ كاضع الجشابي, دار الذؤكف الثقاؼية العامة, بغجاد,  ۞
 ـ.ٕٙٔٓ, ٔط
يع, السخكد  ۞ الثقافي الدخدية العخبية بحث في البشية الدخدية لمسػركث الحكائي العخبي, د. عبج هللا إبخـا

 ـ.ٕٜٜٔ, ٔالعخبي, الجار البيزاء, ط
 ـ.ٜٕٔٓ, ٔدب كالشقج, أ.د شيساء خيخؼ فاىع, تسػز ديسػزؼ, دمذق, طسصػر في األ ۞
سيسيائيات الرػرة اإلشيارية اإلشيار كالتسثبلت الثقاؼية, سعيج بشكخاد, أفخيؿيا الذخؽ, السغخب, د.ط,  ۞

 ـ.ٕٙٓٓ
 ـ.ٕٙٔٓ, ٔرؤية لمشذخ كالتػزيع, القاىخة, ط شخريات الشز الدخدؼ, سعيج بشكخاد, ۞
شعخية التأليف بشية الشز الفشي كأنساط الذكل التأليفي, بػريذ أكسبشدكي, تخجسة سعيج الغانسي  ۞

 ـ.ٜٜٛٔ, السجمذ األعمى لمثقافة, د.ط,  كناصخ حبلكؼ 
, ٔكالتػزيع, مرخ, طليات الدخد كسحخ القخاءة, د. لبيبة خّسار, رؤية لمشذخ شعخية الشز التفاعمي آ ۞

 ـ.ٕٗٔٓ
, ٕردف, طاف, األػبػؾ, تخجسة د. عبج الدتار جػاد, دائخة السكتبة الػششية, عسّ ل صشعة الخكاية بيخسي ۞

 ـ.ٕٓٓٓ
الرػت اآلخخ الجػىخ الحػارؼ لمخصاب األدبي, فاضل ثامخ, دار الذؤكف الثقاؼية العامة, بغجاد,  ۞
 ـ.ٕٙٔٓ, ٕط
, ٔالقاىخة, طجاللة, ليمى أحسياني, رؤية لمشذخ كالتػزيع, العخبي البشاء كالصػرة الستخيل في الدخد  ۞

 ـ.ٕٙٔٓ
 ـ.ٖٕٔٓ, ٔضفائخ شيخزاد الػضائف في مائة ليمة كليمة, د.دمحم تشفػ, رؤية لمشذخ كالتػزيع, القاىخة, ط ۞
الجكلية في مشطسة قات الصباشبائي كمشيجو في تفديخه السيداف, عمي األكسي, معاكنية الخئاسة لمعبل ۞

 ـ.ٜ٘ٛٔ, ٔسبلمي, شيخاف, طاإلعبلـ اإل
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أغا بخزؾ الصيخاني قجس سخه, السائة الثامشة, الحقائق الخاىشة في -الثامغشبقات أعبلـ الذيعة القخف  ۞
 ـ.ٜٕٓٓ, ٔحياء التخاث العخبي لمصباعة كالشذخ, بيخكت, طدار إ

 ـ.ٕٜٜٔ, ٔالخباط, ط ممفات, السغخب سمدمةتحاد كتاب مشذػرات ا, شخائق تحميل الدخداألدبي ۞
ميو, تخجسة نياد التكخلي, مخاجعة فؤاد التكخلي, محدغ بعالع الخكاية, ركالف بػرنػؼ, كرياؿ أكئ ۞

 ـ.ٜٜٔٔالسػسػؼ, دار الذؤكف الثقاؼية العامة, بغجاد, د.ط, 
 ـ.ٜٕٓٓ ,ٔاإلختبلؼ,الجدائخ, طمشذػرات  حديغ عبلـ, د,الدخ العجائبي في األدب مغ مشطػرشعخية ۞
, د. نبيل العجائبي في الدخد العخبي القجيع مائة ليمة كليمة كالحكايات العجيبة كاألخبار الغخيبة نسػذجاً  ۞

 ـ.ٕٕٔٓ, ٔاألردف, ط, حسجؼ عبج السقرػد الذاىج, مؤسدة الػراؽ لمشذخ كالتػزيع, عساف
ختيارا, أ.د ضياء غشي لفتة, دار خكائي في ذؼ قار اد الالعجائبية في الخكاية العخاؾية السعاصخة)السشج ۞

 ـ.ٖٕٔٓ, ٔالبرائخ لمصباعة كالشذخ, بيخكت, لبشاف,ط
عجائبية الشثخ الحكائي أدب السعخاج كالسشاقب, د. لؤؼ عمي خميل, التكػيغ لمتأليف كالتخجسة كالشذخ,  ۞

 ـ.ٕٚٓٓدمذق, د.ط, 
البرخييغ, رياض عبج الػاحج, دار الذؤكف الثقاؼية عرا الداحخ قخاءات حخة في القرة كالذعخ  ۞

 ـ.ٕٙٔٓ, ٔالعامة, بغجاد, ط
ياف مانفخيج, تخجسة أماني أبػ رحسة, دار نيشػػ لمجراسات كالشذخ  ,نطخية الدخدإلى  عمع الدخد مجخل ۞

 ـ.ٕٔٔٓ, ٔكالتػزيع, مكتبة بغجاد, ط
معترع, السخكد الثقافي العخبي, الجار البيزاء, خصاب الحكاية, جيخار جشيت, تخجسة: دمحم إلى  عػدة ۞
 ـ.ٕٓٓٓ, ٔط
جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ مػسى بغ بابػيو القّسي  يػف أخبار الخضا لمذيخ الرجكؽ أبيع ۞
ىػ, قجـ لو العبلمة الجميل الديج دمحم ميجؼ الديج حدغ الخخساف, مشذػرات السصبعة الحيجرية, ٖٔٛتػ

 ـ.ٜٓٚٔالشجف, د.ط, 
ػبقاؿ لمشذخ, الجار البيزاء, السغخب, لمحخيخؼ, عبج الفتاح كميصػ, دار تالغائب دراسة في مقامة  ۞
 ـ.ٕٚٓٓ, ٖط
ىػ, مشذػرات الفجخ, بيخكت, لبشاف, ٜٕٖ بغ يعقػب بغ إسحاؽ الُكَميشي تػألبي جعفخ دمحمفخكع الكافي,  ۞
 ـ.ٕٚٓٓ, ٔط
يع جبخا, أ.د. ۞ يع جشجارؼ, دار تسػز, دمذق, ط الفزاء الخكائي في أدب جبخا إبخـا  ـ.ٖٕٔٓ, ٔإبخـا
يع الكػني أفزاء الرحخاء في الخكاية  ۞ نسػذجا, أميشة دمحم بخانيغ, دار غيجاء العخبية السجػس إلبخـا

 ـ. ٕٔٔٓ, ٔلمشذخ كالتػزيع, األردف, ط
ف, رد, دار السعتد لمشذخ كالتػزيع, األالفزاء القرري في قرز فخج ياسيغ, صبلح جاسع نبػ ۞
 ـ.ٕٛٔٓ, ٔط
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 ـ.ٜٜ٘ٔ, ٔالفكخ التخبػؼ في كتابات الجاحع, دمحم سعيج القداز, دار الفكخ العخبي, مرخ, ط ۞
 ـ.ٜ٘٘ٔفغ القرة, د.دمحم يػسف نجع, دار بيخكت لمصباعة كالشذخ, بيخكت, د.ط,  ۞
 فغ القرة القريخة, د. رشاد رشجؼ, مكتبة األنجمػ السرخية, القاىخة, د.ط, د.ت. ۞
القرري في الشثخ العخبي حتى مصمع القخف الخامذ اليجخؼ, د. ركاف الرفجؼ, مشذػرات  الفغ ۞

 ـ.ٕٔٔٓ, ٔ, دمذق, طالييئة العامة الدػرية لمكتاب
في األفق الجسالي لمشرػص مقاربات في الدخد كالديسياء كالتجاكلية, د. أسامة عبج العديد جاب هللا,  ۞

 ـ.ٕٛٓٓ ,ٔاألردف, ط -عالع الكتب الحجيث, إربج
 ـ.ٕٜٛٔ, ٖفي الخكاية العخبية عرخ التجسيع, فاركؽ خػرشيج, دار الذخكؽ, بيخكت, ط ۞
في الشقج األدبي الحجيث مشصمقات كتصبيقات, د. فائق مرصفى, كد. عبج الخضا عمي, مجيخية دار  ۞

 ـ.ٜٜٛٔ, ٔالكتب, جامعة السػصل, العخاؽ, ط
 ـ.ٕٛٓٓ, ٔدمذق, طاب العخب,تحاد الكتّ مشذػرات االخصاب الدخدؼ,عسخ عيبلف, في مشاىج تحميل  ۞
, ٔطفي نطخية الخكاية بحث في تقشيات الدخد, د. عبج السمظ مختاض, عالع السعخفة, الكػيت,  ۞

 ـ.ٜٜٛٔ
, ٔقاؿ الخاكؼ البشيات الحكائية في الديخة الذعبية, سعيج يقصيغ, السخكد الثقافي العخبي, بيخكت, ط ۞

 ـ.ٜٜٚٔ
, ٔالقاىخة, ط كالتػزيع, لمشذخ رؤية تشفػ, دمحم كليمة, د. البشيات الحكائية في مائة ليمةقالت شيخزاد  ۞

 ـ.ٕ٘ٔٓ
 ـ.ٖٕٓٓ, ٔالديج إماـ, ميخيت لمشذخ كالسعمػمات, القاىخة, ط س الدخديات, جيخالج بخنذ, تخجسةقامػ  ۞
اليعكػبي, دار الثقافة القخاءة السشيجية لمشز األدبي الشراف الحكائي كالحجاجي نسػذجا, البذيخ  ۞

 ـ.ٕٙٓٓلمشذخ كالتػزيع, الجار البيزاء, 
 ـ.ٜٜٜٔ, ٛالقرة القريخة دراسة كمختارات, د. الصاىخ أحسج مكي, دار السعارؼ, القاىخة, ط ۞
 القرة القريخة, رشاد رشجؼ, مكتبة األنجمػ السرخية, القاىخة د.ط, د.ت. ۞
يع عمي مشػفي, السجمذ أقريخة الشطخية كالتقشية, إنخيكي القرة ال ۞ نجرسػف إمبخت, تخجسة عمي إبخـا

 ـ.ٕٓٓٓاألعمى لمثقافة, د.ط, 
القرة كالحكاية في الذعخ العخبي في صجر اإلسبلـ كالعرخ األمػؼ, د. بذخػ دمحم عمي الخصيب,  ۞

 ـ.ٜٜٓٔ, ٔدار الذؤكف الثقاؼية العامة, بغجاد, ط
ىػ, تختيب كتحقيق د. ٓٚٔالخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ تػكتاب العيغ مختبا عمى حخكؼ السعجع ترشيف  ۞

 ـ.ٖٕٓٓ, ٔعبج الحسيج ىشجاكؼ, مشذػرات دار الكتب العخبية, بيخكت, لبشاف, ط
 ـ.ٜٜٚٔ, ٔالبيزاء, طغ, السخكد الثقافي العخبي, الجار الكبلـ كالخبخ مقجمة لمدخد العخبي, سعيج يقصي ۞
 ـ.ٜٓٚٔ, ٔتبة الرجر, شيخاف, طلقاب, الذيخ عباس القسي, مكالُكشى كاأل ۞
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 ـ.ٜٜٜٔ, ٖلبشاف, ط-ق(, دار إحياء التخاث العخبي, بيخكتٔٔٚ-قٖٓٙلداف العخب, ابغ مشطػر) ۞
 ـ.ٕٚٓٓ, ٕٚمباحث في عمـػ القخآف, د. صبحي الرالح, دار العمع لمسبلييغ, بيخكت, لبشاف, ط ۞
يع, السخكد الثقافي العخبي, إتشاص كالخؤػ كالجاللة, عبج هللا الستخيل الدخدؼ مقاربات نقجية في ال ۞ بخـا

 ـ.ٜٜٓٔ, ٔبيخكت, ط
محتػػ الذكل الخصاب الدخدؼ كالتسثيل التأريخي, ىايجف كايت, تخجسة د. نايف الياسيغ, مخاجعة  ۞

 ـ.ٕٚٔٓ, ٔفتحي السدكيغ, ىيئة البحخيغ لمثقافة كاآلثار, السشامة, ط
, ليث سعيج ىاشع الخكاجفة, دار ة عمى الخكاية كالقرة القريخة ججاً تصبيؿيمجارات سخدية قخاءات  ۞

 ـ.ٕٛٓٓ, ٔالجراكير لمشذخ كالتخجسة, السسمكة األردنية الياشسية, ط
األدب العجائبي, تدفتاف تػدكركؼ, تخجسة الرجيق بػ عبلـ, مكتبة األدب السغخبي, دار إلى  مجخل ۞

 ـ.ٖٜٜٔ, ٔالخباط, ط -الكبلـ
نطخية القرة تحميبًل كتصبيقًا, سسيخ السخزكقي, كجسيل شاكخ, دار الذؤكف الثقاؼية العخبية إلى  مجخل ۞

 العامة, بغجاد, د.ط, د.ت .
جيخمي ىػثػرف, تخجسة غازؼ دركير عصية, مخاجعة د. سمساف داكد الػاسصي,  مجخل لجراسة الخكاية, ۞

 ـ.ٜٜٙٔدار الذؤكف الثقاؼية العامة, بغجاد, د.ط, 
خايا نخسيذ األنساط الشػعية كالتذكيبلت البشائية لقريجة الدخد الحجيثة, د. حاتع الركخ, السؤسدة م ۞

 ـ.ٜٜٜٔ, ٔالجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع, بيخكت, ط
 ـ.ٖٕٓٓ, ٔالسخكؼ لو في الخكاية العخبية, عمي عبيج, دار دمحم عمي, تػنذ, ط ۞
سمػبية, د. شبلؿ خميفة سمساف, مؤسدة الخافج لمسصبػعات, يات الدخد الػصفي القخآني دراسة أمدتػ  ۞

 ـ. ٕٕٔٓ, ٔبغجاد, ط
جار, مخاجعة كتقجيع: دمحم بخيخؼ, السجمذ األعمى ؼ, جيخالج بخنذ, تخجسة: عابج خدنالسرصمح الدخد ۞

 ـ.ٖٕٓٓ, ٔلمثقافة, القاىخة, ط
ثخكت عكاشة, دار السعارؼ القاىخة, ىػ, حققو د. ٕٙٚالسعارؼ إلبغ قتيبة أبي دمحم عبجهللا بغ مدمع تػ ۞
 , د.ت.ٗط
يع كعكي, متحف دار  ۞ معالع السجيشة السشػرة بيغ العسارة كالتاريخ, عبج العديد بغ عبج الخحسغ بغ إبخـا

 ـ.ٜٜٛٔ, ٔالسجيشة السشػرة لمتخاث العسخاني, ط
 ـ.ٜٗٛٔ, ٕالسعجع األدبي, د. جبػر عبج الشػر, دار العمع لمسبلييغ, بيخكت, ط ۞
سبلمية, الخػئي اإلماـ ة, ألبي القاسع الخػئي, مؤسدة اإلمعجع رجاؿ الحجيث كتفريل شبقات الخكا  ۞

 د.ط, د.ت.
, دار الكتب العمسية, يميشخبلؿ ألف عاـ, د.دمحم ىادؼ األ دب في الشجفمعجع رجاؿ الفكخ كاأل ۞

 ـ.ٜٜ٘ٔبيخكت, د.ط, 
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 ـ.ٕٓٔٓ, ٔالجكلية لمشاشخيغ السدتقميغ, طمعجع الدخديات, دمحم القاضي كآخخكف, الخابصة  ۞
السعجع في فقو لغة القخآف كسخ ببلغتو, قدع القخآف بسجسع البحػث اإلسبلمية, بإشخاؼ األستاذ دمحم  ۞

 , د.ت.ٔكاعع زاده الخخاسانّي, مؤسدة الصبع كالشذخ التابعة لآلستانة الخضػية السقجسة, مذيج, ط
لجبار الخفاعي, تػزيع ميجاف حدغ ت)صمػات هللا عمييع(, عبج اكتب عغ الخسػؿ كأىل البي معجع ما ۞
 ىػ.ٖٔٚٔ, ٔباد, تيخاف, طآ

 ـ.ٖٜٜٔ, ٔطبيخكت,معجع السؤلفيغ تخاجع مرشفي الكتب العخبية,عسخ رضا كحالة,مؤسدة الخسالة, ۞
يع فتحي, التعاضجية لمصباعة كالشذخ, تػنذ, طإت األدبية, معجع السرصمحا ۞  ـ.ٜٙٛٔ, ٔبخـا
, دار الكتاب المبشاني, سعيج عمػش معجع السرصمحات األدبية السعاصخة )عخض كتقجيع كتخجسة(, د. ۞

 ـ.ٜ٘ٛٔ, ٔلبشاف, ط-بيخكت
 ـ.ٕٕٓٓ, ٔلبشاف, ط-معجع مرصمحات نقج الخكاية, لصيف زيتػني, مكتبة لبشاف ناشخكف, بيخكت ۞
 ـ.ٜٜٜٔ, ٕلبشاف, ط-بيخكتالسعجع السفرل في األدب, دمحم التػنجي, دار الكتب العمسية,  ۞
 ـ.ٕ٘ٓٓ, ٔختبلؼ, طسة عبج الخحسغ مدياف, مشذػرات االمفاـيع سخدية, تدفيتاف تػدكركؼ, تخج ۞
ركؼ, تخجسة عبػد كاسػحة, مشذػرات كزارة الثقافة, ك تػد فاتيمفيـػ األدب كدراسات أخخػ, تدف ۞

 ـ.ٕٕٓٓدمذق, د.ط, 
-ربجإغ السشاصخة, عالع الكتب الحجيث, الدعػدية, د. حديمقاربات في الدخد الخكاية كالقرة في  ۞

 ـ.ٕٕٔٓ, ٔاألردف, ط
السقاربة التجاكلية لؤلدب إلفي بػالف, تخجسة دمحم تشفػ, ليمى أحسياني, مخاجعة كتقجيع سعيج جبار, رؤية  ۞

 ـ.ٕٛٔٓ, ٔلمشذخ كالتػزيع, القاىخة, ط
, ٔمبخكؾ دريجؼ, رؤية لمشذخ كالتػزيع, مرخ, طالسكاف في الشز الدخدؼ العخبي البشية كالجاللة,  ۞

 ـ.ٕٕٓٓ
السكاف كالدماف في الشز األدبي الجساليات كالخؤيا, أ.د كليج شاكخ نعاس, تسػز لمصباعة كالشذخ  ۞

 ـ.ٕٗٔٓ, ٔكالتػزيع, دمذق, ط
 ـ.ٕٛٓٓ, ٔنتذار العخبي, لبشاف, طار االنبياء, دمحم كخيع الكػاز, دقرز األمسمكة البارؼ الدخد في  ۞
 ـ.ٕٓٓٓدب, كاضع الفتبلكؼ, دار الفكخ, بيخكت, د.ط, السشتخب في رجاؿ الفكخ كاأل ۞
, ٔالعخبي, بيخكت,ط نتذارجخاء, أ.د رحسغ غخكاف, مؤسدة االاإلإلى  السشيج التكػيشي مغ الخؤية ۞

 ـ.ٕٓٔٓ
بكخ أحسج باقادر كأحسج عبج الخحيع نرخ,  يخخاؼية, فبلديسيخ بخكب, تخجسة أبمػرفػلػجيا الحكاية ال ۞

 ـ.ٜٜٛٔ, ٔكتاب الشادؼ األدبي الثقافي بججة, ط
, ٔمػسػعة اإلبجاع األدبي, د. نبيل راغب, الذخكة السرخية العالسية لمشذخ, لػنجساف, القاىخة, ط ۞

 ـ. ٜٜٙٔ
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يع, قشجيل لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, ا ۞  ـ.ٕٙٔٓ, ٔألمارات, طمػسػعة الدخد العخبي, عبج هللا إبخـا
تعخيب عمي  سبلمية, د. دمحم جػاد مذكػر, تقجيع األستاذ كاضع مجيخ شانو جي,مػسػعة الفخؽ اإل ۞

 ـ.ٜٜ٘ٔ, ٔسبلمية, بيخكت, لبشاف, طىاشع, مجسع البحػث اإل
كالتػثيق, السػقف مغ القز في تخاثشا الشقجؼ, د. ألفت كساؿ الخكبي, مخكد البحػث العخبية لمجراسات  ۞

 القاىخة, د.ط, د.ت.
السيداف في تفديخ القخآف, العبلمة الديج دمحم حديغ الصباشبائي , تحقيق: الذيخ أياد باقخ سمساف,  ۞

 ـ.ٕٙٓٓ, ٔلبشاف, ط-مؤسدة التاريخ العخبي, بيخكت
كشػز الشز بيغ اإلنتاج كالتمقي, بحػث محكسة, إشخاؼ كتشديق د. عبج هللا بخيسي, د. سعيج كخيسي,  ۞

 ـ.ٜٕٔٓ, ٔردف, طاف, األالسعخفة, عسّ 
الشز الخكائي تقشيات كمشاىج, بخنار فاليط, تخجسة رشيج بشحّجك, السجمذ األعمى لمثقافة, السذخكع  ۞

 ـ.ٕٜٜٔالقػمي لمتخجسة, د.ط, 
 ـ.ٕٓٔٓ, ٔختبلؼ, الجدائخ, طالنسػذجا, دمحم تشفػ, مشذػرات اأالشز العجائبي مئة ليمة كليمة  ۞
, ٔعمى لمثقافة, مرخ, طتخجسة حياة جاسع دمحم, السجمذ األنطخيات الدخد الحجيثة, كاالس مارتغ,  ۞

 ـ.ٜٜٛٔ
 ـ.ٜٜٛٔ, ٔنطخية البشائية في الشقج األدبي, د. صبلح فزل, دار الذخكؽ القاىخة, ط ۞
يع, دا ۞ ر ؾباء لمصباعة نطخية الخكاية دراسة لسشاىج الشقج األدبي في معالجة فّغ القرة د. الديج إبخـا

 ـ.ٜٜٛٔكالشذخ كالتػزيع, القاىخة, د.ط, 
, جيخار جيشيت كآخخكف, تخجسة ناجي مرصفى, مشذػرات التبئيخإلى  نطخية الدخد مغ كجية الشطخ ۞

 ـ.ٜٜٛٔ, ٔالحػار األكاديسي كالجامعي, ط
, ٔاألردف, ط نطخية القرة القريخة, د. ثائخ العحارؼ, دار كشػز السعخفة لمشذخ كالتػزيع, عساف, ۞

 ـ.ٕٕٓٓ
يع الخصيب, مؤسدة األبحاث العخبية, نطخّية السشيج الذكمي نرػص الذكبلنييغ الخكس ۞ , تخجسة إبخـا

 ـ.ٕٜٛٔ, ٔلبشاف, ط-بيخكت
الشقج األدبي الحجيث, د. دمحم غشيسي ىبلؿ, دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, مرخ, د.ط,  ۞

 ـ.ٜٜٚٔ
د. عبج الخضا عمي, دار الكتب ك  ,صمقات كتصبيقات, د. فائق مرصفىمشالشقج األدبي الحجيث  ۞

 ـ. ٜٜٛٔ, ٔلمصباعة كالشذخ, جامعة السػصل ,ط
حسجاني, لَ سيػلػجيا الشز الخكائي, د. حسيج سػ إلى  يجيػلػجيا مغ سػسيػلػجيا الخكايةالشقج الخكائي كاأل ۞

 ـ.ٜٜٓٔ, ٔالسخكد الثقافي العخبي, بيخكت, ط
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أضاع الحكاية أك الشز بػصفو شكبل ناقرا, عمي حدغ ىحيمي, الخكسع لمرحافة كالشذخ ىػ الحؼ  ۞
 ـ.ٕ٘ٔٓ, ٔكالتػزيع, بغجاد, ط

اليػية كالحاكخة الجسعية إعادة إنتاج األدب العخبي قبل اإلسبلـ أياـ العخب أنسػذجا, د. عبج الدتار  ۞
 .ـٜٕٔٓ, ٔجبخ, تقجيع د. نادر كاضع, دار السجار اإلسبلمي, ط

 ـ.ٕٚٔٓ, َٔغّخابي, شخكة دار األكاديسيػف لمشذخ كالتػزيع, طالػضيفة الدخدية, الجكتػر الجيبلني ال ۞
 الخسائل واألشاريح

نسػذجا, رحيع مجيج االندجاـ الشري في القخآف الكخيع السيداف في تفديخ القخآف لمديج الصباشبائي أ ۞
 ـ.ٕٗٔٓ العخاؽ, جامعة ذؼ قار,مجمذ كمية اآلداب إلى  راضي, رسالة ماجدتيخ مقجمة

مجمذ كمية التخبية إلى  البحث الببلغي في تفديخ السيداف, رياض خمف خدؼ, رسالة ماجدتيخ مقجمة ۞
 ـ. ٕٙٓٓ العخاؽ, جامعة القادسية,

كمية  مجمذإلى  شخكحة دكتػراه مقجمةأُ , في القخآف الكخيع, دمحم مذخؼ خزخببلغة الدخد القرري  ۞
 , د.ت.جامعة ششصا اآلداب

بشاء الدخد كالخبخ في إبجاع السحدغ التشػخي دراسة لغػية أسمػبية, سيج دمحم الديج قصب, أشخكحة  ۞
 ـ. ٖٜٜٔكمية األلدغ جامعة عيغ شسذ, مرخ,إلى  دكتػراه مقجمة

مجمذ إلى  شخكحة دكتػراه مقجمةحػيدؼ, كخيع مجيج ياسيغ الكعبي, أُ مشيج تفديخ نػر الثقميغ لمذيخ ال ۞
 ـ.ٖٕٔٓكمية الفقو جامعة الكػفة, 

  الجوريات:
 ـ.ٕٕٓٓ, ٛٔاإلشيار بشية خصاب كشبيعة سمػؾ, عبج هللا حسج بغ عتػ, مجمة عبلمات, العجد ۞
يع سالع, مجمة الثقافة, مرخ, العجد  ۞  .ـٖٜٙٔ,  ٙٔأصػؿ الحكاية الخخاؼية, نبيمة إبخـا
تحاد سيسيائية تجاكلية(, بذيخ أبخيخ, اببلغة الرػرة كفاعمية التأثيخ في الخصاب اإلشيارؼ)نطخة  ۞

 ـ.ٕ٘ٓٓ, ٖ٘, السجمج ٔٔٗالكتاب العخب مجمة السػقف األدبي, سػريا, العجد
دمحم القاضي, مجمة الخسيدية مخكد حسج الجاسخ الثقافي, الدعػدية, الخبخ: ىل ىػ أدب شعبي؟ أ.د.  ۞

 ـ.ٕٓٔٓ, ٖالعجد
الخؤيا في الشز الدخدؼ العخبي حافد سخدؼ أـ كحجة داللية؟, نرخ حامج أبػ زيج, مجمة فرػؿ,  ۞

 ـ.ٜٜٗٔ, ٖٔ, مجمجٖالعجد
 يو في السػركث الدخدؼ العخبي, فػزية قفري بغجادؼ حديغ, مجمة تدميع,العجائبي مفيػمو كتجمّ  ۞
 .ـٕٕٔٓ, ٜمج, مجٛٔكٚٔجدعال
حػليات الجامعة التػندية,  حسادؼ الدنكخؼ, في التخاث السعجسي الجالالت كاالبعاد,العجيب كالغخيب  ۞

 .ـٕٜٜٔ ,ٖٖالعجد
  



 

222 
 

 

 

   The title of the second chapter is ((the narrator and his narratee)), and 
it comes in two sections: the first, the narrator, its types and functions, 
and in the second section it deals with the narratee. 

   Then comes the third chapter (the narrated) in four sections during 
which the event, personality, time and place were investigated after 
presenting a historical overview of the terms through their path until 
their maturity in the modern and contemporary era. 

   And one of its results: that Al-Hawizi’s method differs from Al-
Tabataba’i’s method in dealing with narrative narrations, as the first 
relied on transmission and left the reader to contemplate and 
distinguish, and Al-Tabataba’I relied on transmission, criticism and 
investigation, and we find that the elements of narration formation in 
the narration occupy the story  More space and the movement in the 
search of its structures is wider, and we find the most prominent 
component in the news is the event, and it appears in it more detailed 
compared to other components that may disappear in some news, and 
this study revealed a scientific and literary aspect in the two 
interpretations and opens the horizon to them in the hands of  
researchers. 
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                                                  Abstract 

   The Arabic heritage is replete with literary texts, especially narration, 
in the folds of works_ some of which did not reach the hand of literary 
research. Among those works are books of exegesis based on the 
Qur’anic text that is rich with news of creation and the prophets and 
their tales. It represents a generous narrative material. The narration of 
tides and tales is regarded the oldest means of teaching reasoning, 
analysis, and consolidation of  values in all historical, scientific and 
literary fields, and at the forefront of Islamic sciences, the exegesis  of 
the Noble Qur’an occupies the forefront.  In order to bring their 
meanings closer to understanding and to make its provisions entrenched 
in the minds, the commentators used the narratives because they are 
full of the topics they discuss in interpretation. So, we stood through this 
study on the prose in the narrations that the two commentators 
struggled to give a space that cannot be overlooked in the exegesis of 
Noor al-Thaqalayn by the great scholar Abd Ali bin Juma al-hawizi and 
Al_Mizan  in the interpretation of the Qur’an by the scholar Muhammad 
Husayn al-Tabataba’i. The exegesis book of Noor al-Thaqalayn is one of 
the relating books as it is based on narration completely, and the 
exegesis book of Al_Mizan allocates a narrative section in which it lists 
many news and tales that pour into various topics of interpretation. To 
achieve the greatest benefit from the use of these narratives in the 
science of interpretation, some measures must be taken such as 
adherence to some cultural standards and standards through which the 
recipient understands and judges the literary work and benefits from it. 
Thus, the aesthetic distance is achieved in understanding literary history 
by transforming the path of literature into taste in the explanatory text. 
Definitely, there is no harm in applying the literary criticism approach to 
the ancient narrative races that are preoccupied with it as it is a revival 
of the heritage. In order to identify the topics of the two narrative 
interpretations, the research suited the adoption of the structural 
approach in a large part of the study, and the nature of the material 
required adopting the structure of the narrative study and arranging it 
according to a plan that consisted of an introduction, three chapters and 
a conclusion. With a brief summary of the two interpretations, with a 
brief reference to the two commentators and the date of their death. 

   The first chapter (“A Study of Types and Functions”) comes in two 
sections: the first, in which I followed the news, its types and functions, 
and then the second, in which I traced the story, its types and functions.  
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