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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
المنظم من طرف قسم الّلغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية 

فرع والية برج بوعريريج–للدراسات الفلسفية 
10/04/2016: يوم

السردي العربيالموروث
جربوع سعیدة/ أ

جامعة برج بوعریریج
:      ملخص

یعتبر السرد من أحد أهم المجاالت التي حازت على اهتمام العدید من الباحثین، بحكم صفته الكونیة 
دة، سواء أكان مكتوبا أو في صور وأشك، الشاملة، وحضوره الممتّد عند سائر الشعوب ال مختلفة ومتعّد

.   فهو قبل كّل شيء تنوّع كبیر في األجناس....شفویا، صورة أو إیماء، 

وللعرب شأن غیرهم من األمم، حاضر سردي وموروث سردي، ومستقبل سردي، وهدفنا هنا أن نقف مع 
.              ه وأنماطه، لندّلل على طبیعته وبعض خصائصهالموروث العربي السردي، الكتشاف بعض أشكال

والذي ال شّك فیه هو أنّ السرد العربي القدیم، یتمّیز بالغنى والتنوع والحضور الساطع في الحیاة العربیة، 
منذ أقدم لحظة نعرف فیها للعرب أدبا أو إنتاجا مبدعا، فمنذ حقبة ما قبل اإلسالم كان للسرد زهوه 

ولم تتوّقف القصة بمختلف أشكالها وتشكیالتها من تمثیل الحیاة العربیة، لیس على مبدأ وحضوره 
ّنما عبر التحاور مع السیاقات الثقافیة وطبقات البشر، بحیث تكشف دراستها عن صور  ٕ االنعكاس ، وا

مرحلة الدولة، جدیدة من الرحلة الثقافیة والحضاریة للذات وللجماعة العربیة، منذ مرحلة القبیلة، مرورا ب
.على مدار تاریخها الطویلوما اعتراها من مراحل الصعود أو الهبوط

ه المراحل كان حاضرا في حیاة العرب ولعب دورا مهما أهمیة الماء والهواء في حیاتنا، فالسرد في كّل هذ
نا القدماء أنواعا من حیاتنا؟ وهل عرف عربإلى أّي مدى یسیطر السرد على : ولعلنا نطرح اإلشكال هنا

السرد؟ وما هي أهم الخصائص التي تمّیزت بها؟
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:                                                        المفهوم اللغوي واالصطالحي للسرد-1
به متسقا بعضه في إثر بعض تقدمة شيء إلى شيء تأتي : الّسرد في اللغة"جاء في لسان العرب :لغة

1".سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، وفالن یسرد الحدیث سردا إذا كان جّید السیاق له.متتابعا

2."كان جّید السیاق له: سرد الحدیث: " وهو نفسه ما جاء في المعجم الوسیط

د في دالالت االتساق والتتابع  .وجودة السیاقوالسرد حسب هذا التعریف المعجمي یتحّد
: اصطالحا

حظي مفهوم السرد حدیثا باهتمام واسع خصوصا في مجال الدراسات النقدیة الحدیثة، التي أفاضت في 
ممن خالل تحلیل مكوناته وتمظهراته وقواعده، والسرد وفق المفهوم النقدي الحدیث یوّظف مدلوالته وأغنته

دراسة القص واستنباط األسس التي یقوم علیها وما :" كما یعني السرد باعتباره علماباعتباره مقابال للحكي،
د هذا التعریف مجال دراسة هذا العلم، المتمّثل في ،3"یتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه وتلقیه فیحّد

نات التي تتحكم في إنتاجه وتلقیه .الخطاب القصصي، وال سّیما القواعد والمكوّ
الَقصص، بفتح القاف، : المصطلح الشامل عند العرب هونشیر إلى أنّ ) القص(وعلى ذكر مصطلح 

4.بالمدلول المعاصر والشائع في وقتنا الراهنNarrationوهو اللفظ العربي الذي ُیقابل مصطلح السرد 

، 5والسرد أو القصّ هو فعل یقوم به الراوي الذي ُینتج القصة، وهو فعل حقیقي أو خیالي ثمرته الخطاب
لواحد أو أكثر من )بنائیةكمنتج وعملیة وهدف وفعل وبنیة وعملیة(الحدیث أو اإلخبار"وبعبارة أخرى هو 
وبهذا التعریف یمكن تحدید السرد كعرض لحدث أو لمتوالیة من األحداث، . 6"خیالیة واقعة حقیقیة أو

.حقیقیة كانت أم خیالیة
وتمیزه عما لیس كذلك؛ Narrative" السرد"مجموعة الخصائص التي تصف "هي Narrativityوالسردیة 

7."المالمح الشكلیة والسیاقیة التي تجعل من السرد سردا

).سرد(، مادة 1987ت، ص .ط، القاهرة، د.لسان العرب، دار المعارف، د: ابن منظور1
( ، مادة 426، ص 2004، مصر، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: شعبان عبد العاطي عطیة وآخرون2

). سرد
، المركز )إضاءة ألكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا(دلیل الناقد األدبي : میجان الرویلي وسعد البازعي3

.174، ص2002، بیروت، 3الثقافي العربي، ط
، 1، منشورات رابطة الكتاب األردنیین، ط)أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي(السرد العربي : محمد عبید اهللا: ینظر4
.77، ص2011ب، .د

.105، ص 2002، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، ط: لطیف زیتوني: ینظر5
.145، ص1987، القاهرة، 1زندار، المجلس األعلى للثقافة، طعابد خ: المصطلح السردي، تر: جیرالد برنس6
.132، ص 2003، القاهرة، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط: قاموس السردیات، تر: جیرالد برنس7
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ّنما یتوّقف عند النصوص األدبیة التي تقوم على عنصر القصّ علم السرد ال و  ٕ بمفهومه التقلیدي، وا
ن السرد بأشكال مختلفة، مثل األعمال الفنّیة من لوحات، وأفالم  یتعّدى ذلك إلى أنواع أخرى تتضّم

یماءات، وصور متحركة، وكذلك اإلعالنات ٕ ة قصففي كّل هذا. والدعایات، وغیر ذلكسینمائیة، وا ص ثّم
ن لم یكن ذلك بالطریقة المعتادة، ویقوم المختص بالسرد باستخراج تلك الحكایات لیستكشف ما  ٕ تحكى وا
تقوم علیه من عناصر وما ینتظم تلك العناصر من أنظمة، وعلم السرد في بحثه هذا یتداخل مع السیمیاء 

أسس داللتها وكیفیة تفسیرنا الذي یتناول أنظمة العالمات بالنظر إلى ) علم العالمات( أو السیمیولوجیا
1.لها

السرد فعل ال حدود له، یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة "ومن هنا نصل إلى القول بأنّ 
2"أو غیر أدبیة، یبدعه اإلنسان أینما وجد وحیثما كان

:                                                                       الموروث السردي-2
على الرغم من أنّ االتفاق حاصل على أنّ أنواع السرد في العالم ال حصر لها، وهي قبل كّل شيء تنوّع 

مكتوبة، والصورة ثابتة كانت كبیر في األجناس، فالسرد یمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفویة كانت أم 
أم متحركة، واإلیماء، مثلما یمكن أن یحتمله خلیط منظم من كّل هذه المواد، والسرد حاضر في األسطورة 
وفي الحكایة الخرافیة، وفي الحكایة على لسان الحیوانات، وفي الخرافة، وفي األقصوصة، والملحمة، 

جاج، وفي السینما، وفي لوحة المرسومة، وفي النقش على الز والتاریخ، والمأساة، والدراما، والملهاة، وال
وفضال عن ذلك فإنّ السرد بأشكاله الالنهائیة تقریبا، حاضر في كّل األزمنة، وفي كّل ، ....المحادثة

األمكنة، وفي كّل المجتمعات، فهو یبدأ مع تاریخ البشریة ذاته، وال یوجد أي شعب بدون سرد، فلكل 
3.ماعات البشریة سرودهاالطبقات ولكّل الج

هناك من ینكر على العرب القدامى معرفتهم أقول على الرغم من أنّ االتفاق حاصل على ذلك، إّال أنّ 
، ونسمع دائما أنهم لم یعرفوا القصة لمجرّد أنّ خصائص القصة الحالیة ال تنطبق على القصص السردیة

قدمین لم یعرفوا البیوت لمجرّد أّنهم لم یسكنوا العمارات كما عرفها العرب، وهذا شبیه بقولنا تماما بأنّ األ
والمنازل التي نسكنها الیوم، فكما أّن تحدید المأوى هو كّل ما یحمي اإلنسان من أخطار الطبیعة، بردها 

إلخ، بحیث ینطبق هذا المعنى على ....اتها السامةوحرّها، عواصفها وأمطارها، حیوانها المفترس وحشر 
كما ینطبق على العمارة والمنزل والقصر، وكّل ما بینهما هي مراحل تطوّر لفكرة المأوى، الكهف والكوخ

.174دلیل الناقد األدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي: ینظر1
.19، ص 1997، بیروت،1، المركز الثقافي العربي، ط)العربيمقدمة للسرد( الكالم والخبر: سعید یقطین2
حسن بحراوي وآخرون، منشورات : مقالة التحلیل البنیوي للسرد، تر: روالن بارت: طرائق تحلیل السرد األدبي: ینظر3

.9، ص 1992، الرباط، 1اتحاد المغرب، ط
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كذلك األمر في عالم القصة، فهي كل فّن قولي درامي، أي یقوم على أساس أحداث تكشف عن صراع، 
.                                                       1یهب للمتلقي في النهایة متعة جمالیة

كلیلة "وهناك من یرى بأنّ العرب عرفوا القصة، ولكّنهم لم یعرفوها إّال منذ أن ترجم ابن المقفع كتابه 
الذي یعّلل ذلك بسببین " إرنست رینان" في مطلع القرن الثاني للهجرة، وعلى رأس هؤالء المستشرق " ودمنة

:ئیسیینر 
.أنّ العقل السامي یمیل إلى بطبیعته إلى التجرید وال ینزع إلى التجسیم*

تنوّعة، فلم تمنحهم المخّیلة أنّ البیئة الصحراویة التي عاش فیها العرب لم تكن غنیة بالمناظر الم*
د هذا الكالم بعض كتاب العربیة  بهؤالء المستشرقین متأثرین في ذلكالمبتكرة التي تتوافر للغربیین، وقد رّد

–، حیث اتفقوا "زهرة العمر"، توفیق الحكیم في "الفصول"ي ف، العقاد "فجر اإلسالم" أحمد أمین في : مثل
ة إّال في عصور متأخرة كالعصر العباسي- ولتعلیالت مختلفة .                                                                                                    على أنّ العرب لم یعرفوا القصّ

لخبر أو التأریخ، وبالتالي وهؤالء المعترضین یأخذون على القصة العربیة القدیمة أّنها كانت أقرب إلى ا
ة منه ن كانت مستمّد ٕ 2.أقرب إلى الواقع، بینما هي الیوم لها وجودها المستقل عن الواقع وا

وعلى ضوء إدراكنا أنّ القصة تتطوّر شأنها في ذلك شأن مبدعها اإلنسان، وأّنها مرّت في تطوّرها بمراحل 
دة، وأّنها تلبي حاجات اجتماعیة ونفسیة عن د اإلنسان منذ طفولته كمجتمع بدائي، حّق لنا أن نبحث متعّد

ال نعرف عنه شیئا، عن هذا الشكل في تراثنا العربي، بل أّن دراسة الموروث السردي تعتبر ضرورة، ألننا 
.والدراسات المتعلقة به نادرة وغیر كافیة

حیاة خصبة باألحداث، ملیئة بالحركة  والنشاط ، هذه -رغم كّل شيء-فحیاة العرب في الجاهلیة كانت 
الحیاة التي استمرّت بما وضعت لنفسها من قیم وما خّلفت من تقالید، وهذه الحیاة التي تشّم فیها رائحة 

فالحیاة ، 3زعم البعض؟ كیف یمكن أن تخلو من كّل صور القصة كما ی....الصراع، وتسمع فیها جلبته
العربیة قبل اإلسالم كانت ملیئة بالخالفات والعصبیات التي تضرب بأصولها في بطن التاریخ، والتي 
.تستند في كثیر من األحیان إلى معتقدات طال العهد بمصدرها األوّل وأساسها الحقیقي

بل هي تتسم منذ اللحظة األولى التي بدأت فیها وحیاة العرب في اإلسالم لیست حیاة سهلة ناعمة غبیة، 
حرب ضد الدعوة الجدیدة أوّل األمر، حرب تستمّد دافعها من ... الدعوة بالصراع الذي ال هوادة فیه

دا، مركز الحضارة العربیة، ط: یوسف الشاروني: ینظر1 . 11، ص 2001، القاهرة، 2القصة تطوّرا وتمرّ
. 49المرجع السابق، ص: ینظر2
، ص 1982ب، .، د3، دار الشروق، ط)عصر التجمیع(في الروایة العربیة : فاروق خورشید: ینظر3
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وهذه الحروب كانت ....االنتصار للقدیم، والتمّسك بالصور التي تمأل أذهانهم عن الحیاة والكون واآللهة
1.ف وحربا نفسیة مریرةفي كّل مراحلها حربا بالسی

وهكذا وجد اإلسالم نفسه في مركز الصراع فكان البّد له من أن یعتمد اعتمادا كبیرا على معرفة كاملة 
بكّل التیارات التي تضطرب بها الجزیرة العربیة وتموج، ومن هنا كانت اإلشارات الكثیرة التي جاءت في 

ها في الماضي البعید، فالذي ال شّك فیه أنّ العرب كانوا القرآن الكریم إلى أمم سالفة وأحداث أخذت مجرا
في القرآن عنها في یسر ما یجعلهم یتقّبلون ما ذكر یعرفون من أمر هذه األمم، ومن أمر هذه األحداث 

نت ... وسهولة ونحن نزعم أنّ هذه المعرفة كانت على شكل أعمال قصصیة ذات منهج ما وأسلوب ما دوّ
2.فظتها وعرفها العرب وتداولوهافیها هذه األحداث وح

وحیاة العرب بعد أن استقر اإلسالم تموج بأشیاء وأشیاء، فهناك شعوب جدیدة تدخل هذه الحیاة لتصبح 
ة، بحیث تدخل تدریجیا بأفكارها وعاداتها إلى الحیاة العربیة مطوّرة ما بعد حین جزًء من مكونات هذه األّم

وجدت، مضیفة إلى حیاة العرب مفاهیم وعادات وأفكار تمتزج بعد حین بالمفاهیم والعادات واألفكار 
3.العربیة لتصبح كّلها جزًء من التراث العربي في مجموعه

وهذه الحیاة إذن لیست حیاة خاملة لشعب بلید، ولكّنها حیاة خصبة نامیة، ملیئة باألحداث، وملیئة 
كیف لم : حیاة هذا شأنها لیس من العجیب أن نسأل.صراع، وملیئة بالحركة والحیویة الدافئةبمظاهر ال

ینم بها الفن القصصي، وكیف لم یتطوّر ویزدهر؟

:أنماط السرد-3
:بصیغ ثالثةیمكن أن ننظر بصفة شاملة إلى السرد العربي 

، وهو یروي أو یسرد للمروي له مباشرة وبصورة حیة، یكون الراوي فیه متداخال مع القاص: سرد شفوي*
ا النمط الشفوي، نص متغّیر متحوّل، ففي كّل مجلس اجز أو وسائط، والنص السردي في هذدون حو 

بحسب المقام ومزاج یمكن أن تروى القصة بأسلوب مختلف، وبتغییر في األلفاظ، وترتیب األحداث،
والّنص السردي أیضا نص ال مؤّلف له، وهو أقرب إلى نص جماعي، یسیر ...القاص، وتفاعل الجمهور

4.ویشیع بین القصاصین وجمهور السرد، فال ُیعرف من واضعه أو صاحبه األوّل

. 21المرجع نفسه، ص: ینظر1
.21ص المرجع نفسه،: ینظر2
.22-21المرجع السابق، ص : ینظر3
.91السرد العربي، ص : محمد عبید اهللا: ینظر4
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القصة أو إحدى ویتم فیه تحویل السرد الشفوي إلى سرد كتابي عبر تدوین : ما یسمى بالسرد المدوّن*
بتعبیر عبد اهللا إبراهیم، ولذلك فإّن ما وصلنا من سرود ) تقیید المنطوق( صیغها الشائعة، وهذا ال یعدو 

ل لنا صیغة متأخرة من القصة المسرودة، فحفظ لنا  نة هي آخر صورة بلغها المروي، فالتدوین إذن سّج مدوّ
1.یمكن عّدها من تلك التآلیف الجماعیةجانبا من بالغتها السردیة وطبیعتها الجمالیة، والتي

وهو یمثل الصیغة الثالثة بعد تثبیت أركان الكتابة في العصر العباسي، وكذلك مع بروز : السرد الكتابي*
من أوائل ) ه255ت(والجاحظ ) هـ145ت(ظاهرة المنشئ أو المؤّلف المفرد، وقد یكون ابن المقفع 

اصین الذین أنشأوا أكثر  2.نصوصهم كتابة ال إمالء وال مشافهةالكتّاب القصّ

ن، الكتابي(ومن المالحظ أنّ السرد في هذه األنماط الثالثة  ظّل مرتبطا بالشعبي أو ) الشفوي، المدوّ
الهامشي، وبكّل ما هو مضاد للثقافة العالمة، ولعّل الركاكة أو الغثاثة التي توصف بها ألف لیلة ولیلة 

ي حكم على هذا االختالف، وحتى من ناحیة اللغة نجد السرد یختار لغة وغیرها من المرویات السردیة ه
3.بسیطة شعبیة، ولعّل ذلك ما جعل لغة السرد مستبعدة من اعتراف اللغویین

):القصة(خصائص السرد القدیم -4

:یمكن تلخیص خصائص القصة في تراثنا العربي باالعتماد

ا، وتسلسل هذه األحداث*  في ترتیب زمني، إّال في حاالت قلیلة، وأبطال القصص على األحداث أساًس
ا أبطال شعبیون، یمثّلون أحالم الجماهیر، والمثل األعلى  ّم ٕ ا في السلطة كالنبالء والملوك، وا شخصیات إّم

ا  ا یعانونالذي یتوقون إّم ا إلى ظهوره، لتخلیصهم مّم ّم ٕ .إلى تحقیقه، وا

ا األسلوب فهو مسجوع أحیانا یتخّلله *  ن یحتدم الموقف، أبیات من الشعر من حین آلخر، السّیما حیأّم
الحال في سیرنا الشعبیة، وذلك حتى یسهل حفظه وتناقله على شفاه الروّاة، كما یكون له وقعه كما هو 

.على السامعین عند اإللقاء

ل من حین آلخر مناصرا شخصیة على أخرى* ا المؤّلف فهو غیر محاید إذ یتدّخ ل ، وأحیانا أّم یتدّخ
.للشرح والتنبیه

.91المرجع نفسه، ص : ینظر1
.92المرجع نفسه، ص : ینظر2
.92المرجع السابق، ص : ینظر3
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تقترب القصة في هذه المرحلة من الخبر أو من التاریخ، بمعنى أنّ القصّاص ینقل عن الواقع بعد أن * 
ا وقع إلى ما یحتمل أن یقع، أي  یحذف منه أو أن یضیف إلیه بما یشوّق السامع، وبذلك فإّنه ینتقل مّم

.ك في قصص الحب العذريینتقل من التاریخ أو الخبر إلى الفن، كما نجد ذل

ل فیها قوى غیر إنسانیة، كالسحر واألماكن الموصودة  وعلى عكس ذلك نجد قصصا أخرى تتدّخ
والحیوانات الخرافیة، وتحوّل والناس إلى حیوانات، واالستعانة بالجن على نحو ما نجد في قصص ألف 

1.لیلة ولیلة

ة لإلنسان هو طابع معظم قصص تلك المرحلة، دون االهتمام بالحركة الخارجیة أكثر من الحركة الداخلی*
، إّال أّنها ضئیلة وال تكاد أن تكون محاوالت التغلغل في نفسیة الشخصیات منعدمة في القصص القدیم

الالروایة والالقصة والقصة : تقوم بدور في البناء القصصي، كما هو الحال في األشكال الحدیثة مثل
2.ي، وهي التي تلغي الحدث تقریبا أو ال تعتمد علیه أساسالالداخالنفسیة وما یعرف بالمونولوج 

تندرج تحت موضوع واحد، فقد حرص مؤلفوها أو                                 فالقصص إن لم تكن): الحبكة(الرابط الفني * 
ة برباط فّني على نحو ما نجد في قصص ألف لیلة ولیلة، فكلّ جامعوها على إن یربطوا بینها  نا نعرف قصّ

الملك شهریار الذي اكتشف خیانة امرأته له مع عبد أسود، فجعل یتزوج كّل لیلة بعروس یقتلها في 
الصباح انتقاما ممن خانته، وحتى ال یعطیها فرصة لخیانتها، إلى إن تطوّعت شهرزاد إلنقاذ بنات جنسها، 

م التالي، وهكذا ارتبطت قصص هذه واحتالت على الملك بأن تبدأ كل لیلة قصة ال تنهیها حتى الیو 
3.المجموعة بهذا الخیط الفنيّ 

:أشكال السرد في التراث العربي-5

دة، فقد كانوا  أصبح من المعلوم اآلن أنّ العرب في العصر الجاهلي كانت لهم قصص كثیرة ومتعّد
وكتاب األغاني ألبي مشغوفین بالتاریخ والحكایات التي تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعرائهم،

الفرج األصفهاني یكاد یكون ذخیرة كاملة من القصص الذي تناقله الناس عن شعرائهم ومجالسهم 
د من  وملوكهم، بحیث یرسم في كل فصل من فصول كتابه صورة كاملة لمجلس من المجالس، ویكاد یحّد

.خاللها في براعة ودّقة كل ما في المشهد من جزئیات

دا، ص : یوسف الشاروني: ینظر1 .14-13القصة تطورا وتمرّ
.17المرجع نفسه، ص : ینظر2
.52المرجع السابق، ص: ینظر3



8

قله القصص التي عرفت عن الجاهلیین من صور، ففیها قصص بطولة رائعة، وحكایات وغیر هذا مما تن
حب إنسانیة، وقصص وفاء وغدر، وصراع في سبیل الخیر والشر جمیعا، وفیها عالقات ال تنتهي بكّل 

1....الذین عاشوا حول الجزیرة بطباعهم وعاداتهم، وبثقافاتهم ومعرفتهمأجناس األرض 

:ي هذا السیاق بعض األلوان التي عرفها العرب قدیما ضمن بوابة السردویمكن أن نذكر ف

من بینها ...وحیاتهمكانت القصة بابا كبیرا من أبواب أدبهم، وفیها داللة كبیرة على عقلیتهم: القصة*
ولعّل أشهر .... قصص األنبیاء، وقصص الشعوب، وقصص األمكنة، وقصص الملوك واألبطال

تي تدور حول الوقائع الحربیة التي وقعت بین القبائل، كیوم داحس والغبراء، ویوم قصصهم أیام العرب ال
الذي النجار، ویوم الكالب، أو تلك التي دارت رحاها بینهم وبین ما حولهم من شعوب، كیوم ذي القار

2...انتصر فیه العرب على الفرس

وهي قصص اللیل، حیث شاع ارتباط السرد العربي باللیل، فهو في كثیر من ): األسمار(السمر *
.األحوال مرتبط بالسمر

األسطورة عند العرب مثل األسطورة عند سائر شعوب األرض تنشأ مع نشأة ): األساطیر(األسطورة *
ل عن طریقها أن یفسر ما یعجزه فهمه التفكیر عند اإلنسان، ومع نشأة قدرته على اإلبانة والتعبیر، فیحاو 

ن یعلل تعلیال خیالیا ما یعجزه فهمه أو إدراك سرّه، الكون حوله كما یحاول عن طریقها أمن ظواهر 
ناتها وطبیعي ...لیصبح قادرا على التالؤم مع الظواهر الكونیة التي ال یدرك سرّها وال یفهم أسبابها ومكوّ

ها وأن یتداولوها ویتناقلوها كجزء من تراثهم العربي الذي یصاحب أن یعرف العرب األساطیر بكل أنواع
ي، فحكوا الحكایات عن نشأة العالم وعن آدم عباداتهم الدینیة الملیئة بالرمز المثقل بالخیال الجامح البدائ

دها وعن التاریخ العربي 3.....ونسله، وعن نشأة اللغات وتعّد

ة وحمزة العرب وعلي : السیر الشعبیة* مثل سیرة الهاللیة وسیرة عنترة واألمیرة ذات الهّم
والسیرة قالب یتأرجح بین المجموعة القصصیة والروایة، ألنّ السیرة في الواقع یمكن النظر إلیها .....الزیبق

ا هي علیه في ألف لیلة ولیلة، فال یج مع بینها مجرّد حیلة كمجموعة قصصیة لكّنها أكثر ارتباطا مّم
عروس ترید أن تبقي على حیاتها مع زوجها الراغب في االنتقام والقتل، بل یجمع بینها بطل السیرة، فكّل 
قصة تستفید من القصة السابقة، ففي سیرة علي الزیبق رأس الغول مثال نجده إذا استولى الزیبق في إحدي 

. وما بعدها27في الروایة العربیة، ص : فاروق خورشید: ینظر1
.34المرجع نفسه، ص : ینظر2
.35المرجع السابق، ص : ینظر3
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لو ذلك من قصص، والزیبق ال یكاد ینتهي من ، فإّنه یستعمله فیما یتقصصه على السیف المرصود
1.ملعوب إّال لیبدأ آخر

): النوادر( النادرة*

ا في شكل نقد أو سخریة من  من حیث الحجم تكون قصیرة نسبیا، ویوجد مغزى تدور حوله النادرة، إّم
ا في شكل عظة إنسانیةو  ّم ٕ .ضع ما، أو من نمط من أنماط الشخصیة وا

وتغلب . وأبطالها عادة ما یكونون من الظرفاء، أو السكارى أو البخالء أو المغفلین الحمقى أو األذكیاء
علیها المفارقات التي تنتج عن الغباء أو البالدة أو الخدعة، وهي قّلما تتجه إلى الخوارق، ومعظمها یختتم 

تشار بسبب ما فیها من مفارقة وما تثیره الحفظ واالنبلفتة ذكیة غالبا ما تبعث على االبتسام، وهي سریعة 
من ضحك، ولقصرها الشدید وألّنها تستخدم للتشبیه أو السخریة أو التعلیق على مواقف مشابهة في الحیاة 

2.الواقعیة، ومن أشهر النوادر العربیة نوادر جحا ونوادر أبي النواس

لهند وفارس، على نحو ما نرى في كتاب تأثر العرب فیها بالتراث األدبي في كل من ا: قصص الحیوان*
ن عرفت منذ الجاهلیة ٕ .كلیلة ودمنة، وا

وحكایة الحیوان قصیرة تقوم بأحداثها حیوانات تتحّدث وتتصرّف كالناس وتحتفظ مع ذلك بصفاتها 
3.الحیوانیة وكّلها تهدف إلى مغزى أخالقي

عرف العرب هذا النوع من القصص أیضا، ولعّل أهمها قصة حي بن یقضان، وقد : القصة الفلسفیة*
، وأشهرها قصة )ه581-506(وابن طفیل ) ه428- 370(ابن سینا : تداولها أكثر من فیلسوف مثل

ن الذي نشأ في جزیرة منعزلة، وكان من الذكاء بحیث استطاع أ) حي(حي بن یقضان البن طفیل وبطلها 
.اهللا واالتصال بهیقوم بحاجات نفسه، وفي الوقت نفسه استطاع أن یصل إلى معرفة

ل المحض واإلیمان الحقیقي  وهي قصة رمزیة تقوم على التوفیق بین الفلسفة والدین، وعلى بیان أنّ التأّم
4.طریقان یؤدیان إلى نتیجة واحدة هي االتصال الوثیق باهللا واالتحاد به

دا، ص: یوسف الشاروني: ینظر1 .52القصة تطورا وتمرّ
.55المرجع نفسه، ص : ینظر2
.56، ص المرجع السابق: ینظر3
.56، ص نفسهالمرجع : ینظر4
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لم یبدأ هذا الفن في النثر العربي مكتمل البناء على النحو الذي عرفناه عند الهمذاني :فن المقامة*
والحریري، وهي تتمّیز عن األنواع األخرى بأنّ لها مؤلفا معروفا، وقد وضعت خصیصا ألغراض أدبیة، 

.ة بارزة من سماتهاأنّ الصنعة واضحة وضوحا ال ریب فیه لعّل أبرزها ذلك السجع الذي أصبح سماكم

وقد أمضى هذا الفن طفولته األولى في األساطیر والحكایات الشعبیة القدیمة للعرب، ثّم في الروایات 
واألحادیث القصصیة التي فسرت بعض أمثالهم، حتى ظهرت في كتب التعلیم اللغوي في القرن الثالث 

.تحتال بوضع الدرس في قالب مشوّقحیث للهجرة، 

الذي عاش في القرن الرابع للهجرة، ) ه398-358(ماع على أّن بدیع الزمان الهمذاني ولكن هناك إج
وتوفي وهو في األربعین من عمره، هو الذي وضع أصول المقامة الفنیة ثّم جاء بعده الحریري بنحو قرن 

1.)ه446-516(

ا كانت القصص هي عبارة عن حوادث مستمدة من واقع الحیاة أو : السرد في الشعر العربي القدیم* لّم
لة ولكّنها ممكنة الوقوع ، وكان الشاعر العربي یستمد صوره ومادة شعره من الحیاة، باعتبار  حوادث متخّی

ا كان األمر كذلك فمن البدیهي الشعر العربي القدیم هو الوسیلة التعبیریة األولى عن حیاة العرب، أقول ل ّم
ن هذا الشعر قصصا أو ألوانا من تلك القصص التي أنتجتها الحیاة العربیة، والتي حدثت فعال  أن یتضّم

.2للشاعر أو لغیره، أو استمدها من التراث الثقافي الضخم لمجتمعه

خصیة ترتبط فالشاعر مثال یحكي عن شيء مضى، سواء تعّلق ذلك بسرد حوادث أو عرض تجارب ش
بواقعه وبیئته، فیكون السرد حینها وكأّنه الطریقة التي یختارها الشاعر لیقدم بها الحدث إلى المتلقي في 

.صورة قصصیة

ذا قمنا باستقراء شعرنا العربي  ٕ وهكذا یبدو لنا أنّ السرد صیغة رافقت القصیدة الغنائیة منذ أقدم العصور، وا
د لنا هذه الحق یقة، وحسبنا أن نشیر إلى أنّ معلقة امرئ القیس المؤلفة من قرابة ثمانین القدیم، فإّنه یؤّك

شعر الصعالیك الذي ُیعتبر من أثرى النماذج رد والحوار المسرود على نصفها، وأنّ بیتا، یهیمن فیها الس
.الشعریة بالسرد 

:الخاتمة

بناء على كل ما تقدم نستطیع أن نعلن أن تراثنا العربي عرف السرد أو القصة كما كان معروفا في تلك 
المرحلة، وأنّ العرب مارسوا القصص، وعقدوا له المجالس، واجتمعوا حول الروّاة والقصاصین، بمعنى أّن 

.58-57المرجع نفسه، ص : ینظر1
.15، ص2008ب، .ط، د.السرد القصصي في الشعر الجاهلي، مكتب الثریا للحاسبة، د: حاكم حبیب الكریطي: ینظر2
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دة من أبرزهاالنشاط القصصي كان حاضرا منذ أقدم العصور العربیة، بصور وأنماط وأحوال  : متعّد
كل ذلك ....المقامة- القصص الفلسفیة–قصص الحیوان - النادرة- السیرة الشعبیة-األسطورة-القصة

.جعلنا نقرّ بثراء وغنى الموروث السردي وحضوره الساطع في الحیاة العربیةی

:قائمة المصادر والمراجع

.ت.ط، القاهرة، د.دلسان العرب، دار المعارف، : ابن منظور*

.1987، القاهرة، 1عابد خزندار، المجلس األعلى للثقافة، ط: المصطلح السردي، تر: جیرالد برنس*

.2003، القاهرة، 1، طالسید إمام، میریت للنشر والمعلومات: قاموس السردیات، تر: جیرالد برنس* 

.2008ب، .ط، د.الثریا للحاسبة، دالسرد القصصي في الشعر الجاهلي، مكتب : حاكم حبیب الكریطي*

.1982، 3، دار الشروق، ط)عصر التجمیع( في الروایة العربیة : فاروق خورشید*

.1997، بیروت، 1، المركز الثقافي العربي، ط)مقدمة للسرد العربي( الكالم والخبر: سعید یقطین*
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.2004، مصر، 4لیة، طالمعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدو : شعبان عبد العاطي عطیة وآخرون*

حسن بحراوي وآخرون، : ، تر)طرائق تحلیل السرد األدبي(مقالة التحلیل البنیوي للسرد، : روالن بارت*
.1992، الرباط، 1منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط

.2002، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، ط: لطیف زیتوني*

، منشورات رابطة الكتاب )أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي(العربي السرد : محمد عبید اهللا*
.2011ب، .، د1األردنیین، ط

إضاءة ألكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا (دلیل الناقد األدبي : میجان الرویلي وسعد البازعي*
.، بیروت2002، 3، المركز الثقافي العربي، ط)معاصرا

.2001، القاهرة، 2را وتمرّدا، مركز الحضارة العربیة، طصة تطو الق: یوسف الشاروني*




