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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
ية اآلداب والّلغاتكلّ 

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

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

ردِ ةالّنصيّ المظاهرُ  ِ في التُّ للّس ربيِّ ـالعَ راث
ـي أنموذجاعرّ المَ الءِ ألبي العَ احجِ والشّ اهلِ الصّ ـ

عمر عروي. د
تيارت–جامعة ابن خلدون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ملخص

رسالة الصاهل والشاحج أليب –للسرد يف الرتاث العريب ةالّنصياملظاهر(تأيت أمهية مداخليت املوسومة بـ 
واليت تتمظهر من خالل ، من خالل رصد األجناس السردية يف املوروث العريب) وذجاالعالء املعري أمن

والكثري من أمناط الشعر اهلزيل التهكمي والسرية النبوية واألخبار واألمسار الكتابات املقامية والرسائل الوعظية 
وحماولة ؛ ...فنية هادفةومجالية ، وإبداعيةغنائية ودراميةتوجيهية أو قصدية ألغراض؛ ...صيقصيف قالب 

صية هلاته وما مدى حتقق النّ ، يف الرتاث العريبالسردكيفية تشكالت مالمح النصية على مستوى تتبع  
لة للخطاب من خالل ؟ السرديةاألجناس  ومدى ، وأهم مساته ومميزاته، السرديتتبع العالمات النصية املشّك
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، وجعلت ...وحداتهومتاسكه وترابطه، وعالقات هنسجاموا، نبين عليهاياليت النصيةإشكالية العالقات 
.لدراسيت رسالة الصاهل والشاحج أليب العالء املعري منوذجا تطبيقيا

:بين المفهوم واإلجراءالعربيالسرد
يبدعه اإلنسان ، يتسع ليشمل خمتلف اخلطابات سواء كانت أدبية أو غري أدبية، رد فعل ال حدود لهإن السّ 

ميكن أن يؤدى احلكي بوساطة اللغة املستعملة شفاهية كانت «: روالن بارتيقول، حيثما كانأينما وجد و 
إنه حاضر ، وبوساطة االمتزاج املنظم لكل هذه املواد، وباحلركة، وبوساطة الصورة ثابتة أو متحركة، أو كتابية

واإلمياء واللوحة ، ساة والدراما وامللهاةوامللحمة والتاريخ واملأ، يف األسطورة واخلرافة واألمثولة واحلكاية والقصة
)1(». . . والسينما، ويف الزجاج املزوق، املرسومة

)جلجامش، وغريها(والسرد العريب القدمي هو سلسلة متتد من املالحم الرافدية 
يف دراسات أقامها باحثون اإلغريق من خالل شاعرهم الكبري هومريوس، وجند آثار تلك املالحم واضحًا 

كتاب أيام العرب، قبل اإلسالم أليب عبيدة، (من العرب، أمثال الدكتور عادل جاسم البيايت يف كتابه 
، وكتاب الدكتور حممد جنيب )م1976القسم األول، دراسة مقارنة ملالحم األيام العربية، جامعة بغداد 

، دار الثقافة، الدار 1981-1401لتاريخ، جملدان املعلقة العربية األوىل أو عند جذور ا(البهبييت 
، وجمموعة أعمال الدكتور سعيد يقطني، والدكتور عبد اهللا إبراهيم، وكتاب الدكتور فضل )املغرب-البيضاء

، وكتاب الدكتور ياروسالف )م2004هـ1425الدم املقدس عند العرب، مكتبة التوبة (العماري 
اجلذور الرافدية للملحمة اإلغريقية، (وكتاب الدكتور منذر حممد ستيتكيفتش عن العرب والغصن الذهيب،

وغري ذلك مما ميكن أن خنلص منه إىل رؤية توفر ، ، وما قدمه سليمان البستاين يف مقدمة اإللياذة)باإلجنليزية
عبية وقد أبرز الدكتور البقاعي بعض املالمح امللحمية يف السري الش، عناء العودة إىل البداية يف كل مرة

ويف كتب التيجان، وأخبار عبيد بن شرية، واإلكليل، وبني كيف انتقلت األساطري اليونانية ) التغريبة اهلاللية(
عرب اإلسرائيليات إىل املفسرين فصار لدينا ما يعرف بالتفسري األسطوري، بل إن شخصيات تارخيية حتولت 

.إىل شخصيات أسطورية، وذكر أمثلة على ذلك
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قت القصيدة الغنائية منذ أقدم العصور، إذ تشري شعريات كل من أفالطون وأرسطو إىل أن السرد مسة راف
هذه السمة ليست وقفًا على امللحمي والقصصي، بل وتشمل اجلنس الغنائي أيضا، فأفالطون يشري وهو 

خبمريات وميثل له “ السرد البسيط"بصدد احلديث عن طرائق احملاكاة الثالث إىل منط من السرد يدعوه بـ 
ويعقب الناقد . )3("اإلحيائي"، وأرسطو إىل األناشيد البطولية واهلجائية كجنس سردي حتول إىل )2("باخس"
بأن السرد النقي ال وجود له على مستوى األثر األديب عامة، واجلنس األديب خاصة ومعىن " جريار جينت"

ميكن أن توجد جنبًا إىل جنب يف أي -احلوار- الوصف- ذلك أن الصيغ املعروفة يف األدب وهي السرد 
.أثر أديب، أياً كان جنسه أو نوعه

وإذا كان السرد النقي هو جمرد احتمال، فإن القصيدة الغنائية على مستوى الصيغة جنس غري نقي، وكما أن 
وجود رواية أو قصة قصرية بال حوار هو استثناء، كذلك فإن خلو قصيدة غنائية من السرد هو استثناء 

وعدداً من الباحثني، عدوا امللحمة أرفع األنواع " سكاليجر"أن «إىل " نظرية األدب"اً، ولقد أشار مؤلفا أيض

أن أرجعت األنواع األدبية أو وبعد"وسرد خالل حوار، ومتثيل " سرد نقي"األجزاء املؤلفة للملحمة إىل 
بعبارة املؤلفني، والواقع أن هذا )4(»الوصف والعرض والسرد"الصيغ إىل جذورها غدت أكثر جذرية من 

احلكم ال ينطبق على ما هو ملحمي حسب، بل وعلى اجلنس الغنائي أيضاً، إذ قد تتجاوز الصيغ الثالث 
.قصيدة معينة، وهو ما حيدث أيضاً يف أجناس أدبية أخرىيف قصيدة معينة وقد تنفرد صيغة واحدة منها يف 

إن استقراء شعرنا العريب، قدميه وحديثه يؤكد هذه احلقيقة، وحسبنا أن نشري إىل أن معلقة امرئ القيس 
بينما . املؤلفة من قرابة مثانني بيتاً، يهيمن فيها السرد واحلوار املسرود على نصفها، أي على أربعني بيتًا منها

سيد الوصف نصفها اآلخر، وبدقة سبعة وثالثني بيتاً، وجيتمع السرد مع الوصف ليكونا صوراً سردية، يف يت
خرب القصيدة اليت يرويها صاحب اجلمهرة، " جالل خياط"، وقد أورد الدكتور )5(األبيات الثالثة الباقية منها

تتخذ الشعر الغنائي طريقاً لعرضها، - واليت تنسب إىل اجلن
أكثر املعلقات والقصائد اجلاهلية ال ختلو من حادثة يقصها الشاعر ولكنها ال «أن : مث أضاف قائالً 

إن استخدام صيغة السرد يف الشعر العريب القدمي،  . )6(»تستقطب حدثًا واحدًا ناميًا بصراع وحبكة وحوار
واحلوار املروي واملسرود يف العديد من القصائد سيما " السموأل"يف اإلشادة بوفاء " األعشى"كقصيدة 
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، دفع بعض الباحثني إىل القول بوجود امللحمي يف الشعر العريب القدمي، كما دفع "حامت الطائي"قصائد 
اليت وجدوها يف بعض املطوالت يف هذا الشعر خللصوا إىل " الفروسية"البعض اآلخر إىل معارضة الغنائية بـ

الذي ترجم إلياذة " البستاين"يف الشعر اجلاهلي، ويعود هذا الرأي يف جذوره إىل )7("احلبك"بوجود القول
.هومريوس، والذي أكد يف تقدميه هلا أن الشعر العريب القدمي عرف الشعر القصصي

قدم اإلنسان؛ والسرد  مبعىن أن يسرد اإلنسان أو يروي حدثا أو أحداثا واقعية أو خيالية، نثرا أو شعرا قدمية
ذلك أن اإلنسان ينزع بطبعه إىل السرد واحلكي والقص، ويسره أن حيكي ما مرَّ به، أو وقع له أو أمامه من 
أحداث، حماوال أن يربط بينها، وأن ُيسبغ عليها معىن، وأن يضيف إليها ما جيعلها أكثر طرافة؛ استمالة ملن 

.حيدِّثهم وحيكي هلم
ملا يتضمن من " األدب السردي " دمي لكثري من األمم ما ميكن أن نطلق عليه وقد محل إلينا الرتاث الق

.سرد األحداث، وصراع الشخصيات، وتقدمي فكرة أو معىن: عناصر سردية أمهها
: واألسلوب السردية من أجنح األساليب اللغوية يف تصوير جنبات احلياة

ف الواقع، ويربز السلبيات واإلجيابيات مبا يدفع إىل التخلص من األوىل ودعم اإلنسانية تصويرا يكش
.األخرى

وهو من أجنح األساليب وأقواها أثرا يف املتلقِّي ملا يتهيأ له من التصوير احلّي لألحداث والشخصيات، وما 
دث، متطورا معه، يتوفر له من وسائل التشويق اليت تثري القارئ وجتذب املستمع، حيث يظل مرتبطا باحل

.متلهفا إىل معرفة النهاية والوصول إىل احللّ 
ال غرو إذن أن وجدنا الشعراء يصطنعون هذا األسلوب أحيانا، فيضفي على شعرهم من احليوية والتأثري ما 

" وعند أيب حّيان التوحيدي يف كتابه  " البخالء " لى التأثري، جند ذلك عند اجلاحظ خاصة يف كتابه ع
وعند غريمها من األدباء قدميا وحديثا. . اإلمتاع واملؤانسة، ومقامات اهلمذاين ورسائل املعري

لعريب، عرفناه بعد االتصال الكتابة السردية مبفهومها الفين احلديث فنا مستحدثا يف أدبنا اوإذا كانت 
الفنباحلضارة الغربية متأثرين مبا لديها يف هذا

هذا أن العرب مل يعرفوا األدب السردي وميارسوه، فقد عرفوا منذ العصر اجلاهلي الكثري من احلكايات 
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وال خيفى ما ىل السرد مما ميكن أن نسميه تراثا سرديا أو أدبا سرديا زاخرا،واملرويات اليت متت بعالقة كبرية إ
هلذا الرتاث السردي من أثر يف القصة العربية احلديثة إىل جانب التأثر بالقصة الغربية بل إن تراثنا السردي  

.كان له تأثريه يف مسرية القصة الغربية
ردأنواع :العربيفي التراثالّس
أشكاهلا، وتنوعت مناذجها، السرديات، تعددتمنزاخربفيضالعربعندقصصيالالرتاثحفل

بني النقاد، فمنهمتتفاوتتصنيفهاحماوالتجعلوحتديدها؛ مماحصرهااألحيانمنكثرييفواستعصى
دخيل، قصص مرتجمإىلقسمهاالذيلهالغنيميحممدعنديتضحأصلها، كماحبسبصنفهامن

ورسالةله، باملقاماتأصيل، مثَّلعريبوليلة، وقصصليلةوألفودمنةكليلةكاياتحبعليهاستشهد
حبسبالسرديةاألنواعظهورصاحلحممودمثلالنقادبعضتتبعحنييف)8(يقظان بنوحيالغفران
العرب، أيامالتارخيية، وقصصالسمر، والقصصقصص: اجلاهليةقصصمناألدبية، فذكرالعصور
الوعظقصصعنداإلسالمصدرعصريفاجلن، وتوقفاحليوان، وقصصاحلب، وقصصوقصص
العصريفالقصصأنواععرضيفاسرتسلحنياألموي، يفالعصريفاستمرارهاأكَّدالديين، اليتوالتذكري

احليوان، قصصاحلب، والفكاهية، وقصصاهلزلية، والنوادر، والقصصالقصصمنهاالعباسي، فذكر
نقلها، وسيلةحبسبالسردياتهذهآخروننقادصنفبينما)9(العلويالعاملقصص، اجلن، وقصصو 

، الشعبية، والنوادروالرواياتاحلكاياتيفثَّلتشفاهية، متقصصإىلالنجاررجبحممدفقسمها
العاملاحليوان، والنوادر، واملقامات، وقصصقصصمنكليفكتابية بدتواملالحم، والسري، وقصص

العملطولحبسبتقسيمهاإىلالنقادبعضمالكما)10(الفلسفي، واالجتماعي اآلخر، والقصص
ة، واحلديث، القصصي، والنادراخلربمثل: القصريةالسردياتأن منهااملوايفناصروقصره، فرأىاألديب

الذاتية، باإلضافةالنبوية، والسريةةاألسطورية، والسري التارخييةالطويلة كاألخبارالسردياتواحلكاية، ومنها
أنغري)11(وليلة ليلةوألفودمنةكليلةوالقصر، ومنهاالطولبنيخمتلطة، تراوحسردياتوجودإىل

حبسبالعربية القدميةالسردياتتقسيميفمتثلتإمناالنقديةاملنهجيةإىلالتصنيفات، وأقرهاأوضح
التصنيفهذامنوانطالًقا)12(الباحثنيبعضانتقدهشيوعا، وإنكثراألالتقسيموالشكل، وهواملوضوع

:يليفيماالقدميةالسرديةاألنواعأهمحتديدميكن
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األساطريمنوغريهاوربيبة اجلانونائلةوإسافالزباءومصرعقصة طسممثل: واخلرافاتاألساطري-1
للجاحظ، هشام، واحليوانالبنالنبويةالسرية: رخيية، مثلوالتااألدبيةاملصادرمنكثرييفاملبثوثةواخلرافات

.وآخريناملوىلجادحملمدالذهب للمسعودي، وقصص العربومروج
.وغريمها427للثعليب تاالس، وعرائس189تللكسائياألنبياءقصصمثل: الديينالقصص-2
هـ، ورسالة 215هارون تبنلسهلثعلبوالاملقفع، والنمرالبنودمنةكليلةمنها: احليوانقصص-3

املعري، وسلوانالعالءأليبوالشاحجورسالة الصاهل، هـ4قالصفاإلخواناإلنسانعلىاحليوانتداعي
واألزهاراألطيارحكمعناألسرارهـ، وكشف565تظفر الصقليالبناألتباععدوانيفاملطاع
هـ 854تعربشاهالبنالظرفاءومفاكهةاخللفاءوفاكهةهـ،678تبن عبد السالمعز الدينللشيخ
.وغريها

ومجيلليلى، وقيس ولبىنجمنونمي، وقصةعمهوابنةاجلرمهيمضاضقصةمثل: العاطفيالقصص-4
لت االيتالقصصمنوغريهاعزةوكثريبثينة البناألخبارعيونمثلالرتاثالشعرية، وكتبالدواوينحف

للحصرياآلداباألصفهاين، وزهرالفرجأليبهـ، واألغاين328تربهعبدالبنالفريدلعقدقتيبة، وا
.وغريها

هـ911هـ، والسيوطي ت538تاهلمذاين، واحلريري، والزخمشريمنكلمقاماتمثل: املقامات-5
.وغريهم

وليلةاملعري، وألف ليلةالعالءأليبشهيد، والغفرانالبنوالزوابعالتوابعكرسالة: اخليايلالقصص-6
.وغريها

.وغريمهاالبن طفيليقظانبنحيهـ، ورسالة505للغزاليتالطريكرسالة: الفلسفيالقصص-7
اهلمة، وبينيزن، واألمرية ذاتذيبنالعرب، وسيفعنرتة، ومحزةمنكلسريةمثل: الشعبيةالسري-8

.وغريهابيربسهالل، والظاهر
هـ، 421اآليب تسعيدأليبالدررللجاحظ، ونثرالبخالءكتابمثل: الفكاهيةواحلكاياترالنواد-9

هـ، 463تالبغداديالطفيليني للخطيبوحكاياتللحصري، والتطفيلوالنوادرامللحيفاجلواهرومجع
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جحاـ، ونوادره597اجلوزي تالبنواملغفلنياحلمقىللزخمشري وأخباراألخباروفصوصاألبراروربيع
.املؤلف وغريهاجمهول
مجيع أنواعه، فقدمتثلمناذجحولالنقديةاحلركةمتابعةالسردي، وصعوبةاملوروثهذالضخامةونظرا
النصوصتكون هذهأنمراعاةالسردية، معاألنواعبعضمنمعينةمناذجختريعلىالبحثهذااقتصر

تطورتاريخيفشكَّلت أمهيةالشعيب، واليتوليسالرمسياألدبثَّلتمالكتابية، اليتالسردياتمناملختارة
هذهفيهاتوافرتاليتالسردياتفمن. سرديفين، وجتديدإبداعمنبهامتازتالقدمي، مباالعريبالسرد

أثريماحول أبرزالبحثهذاداراليتالنماذجمنالشروط، فكانت أاُ◌ ودمنةكليلةنقديةقضايامنبش
العالءأليبالغفراناألندلسي، ورسالةشهيدالبنالتوابع والزوابعاهلمذاين، ورسالةاملقفع، ومقاماتالبن

.األندلسيالبن طفيليقظانبنحياملعري، ورسالة
:)13(مع أبي العالء المعّري

أبو العالء املعري   أمحد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخي الفذ والسارد الدقيق فوالفيلسو الشاعر احلكيم 
هـ يف معرة النعمان، وكانت حينئذ حتت سيطرة الدولة احلمدانية حبلب، كان من أسرة علم 363ولد سنة 

ا تالقاه عن ابيه فأخذ عنه بعض علوم العربية، مث تتلمذ على إثر إصابته مبرض اجلدري، تلقى العلم أول م
على نفر من علماء املعرة، فأخذ ما لديهم من علم، مث استمر يثقف نفسه مبا أتيح له من كتب يف بلدته 
مستعينا مبن يقرأ له، لكن نفسه احملبة للعلم مل تنع مبا حصلت منه يف املعرة، ومل يكن بد من الرحلة طلبا 

هـ 398العلم واألدب أىن يوجدان ال يعوقه عن ذلك فقد بصر، غادر الفىت أبو العالء املعرة سنة ملزيد من 

ر أبو العالء بني أهله يف والالذقية وطرابلس الشام وعاد من هذه الرحلة بزاد وفري من علوم عصره واستق
بلده، يتعلم ويعلم، ال يفارقه طالب العلم، يأخذون عنه ما وعته حافظته العجيبة من خمتلف العلوم 
والفنون، ويف هذه الفرتة انتقل والده إىل رمحة اهللا، فأسقط يف يد اليتيم، وضاق صدره، وأحس بالدنيا تدور 

حياته املادية  ويهيئ نفسه للمضي يف طلب العلم يف حياته، حوله، فقد كان يعتمد على والده يف مقومات 
.
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ووجد يف نفسه . 
ة ملحة يف السفر إىل بغداد عاصمة اخلالفة ومركز الثقافة، فاستأذن أمه يف السفر فأذنت له، وسافر رغب

وكانت شهرته قد سبقته إليهم، حىت توافدوا _ هـ، وما أن وصل بغداد ومسع به علماؤها 398إليها سنة 
جيد هو يف البحث عما يرغب عليه حمتفني به، طالبني علمه، وكان أن أقام بينهم ينهلون من علمه وأدبه، و 

يف معرفته وخاصة ما يتصل بالفلسفة فحصل الكثري، لكن احلياة يف بغداد مل تلبث أن تغريت عليه، فقد 
ضاق به بعض حاسديه، فشككوا يف عقيدته ومذاهبه، وأشاعوا ذلك يف أوساط الدمهاء، فناله أذى من 

يف هذه احلال نعي أمه، فاسودت الدنيا يف عينيه، ذلك أثركثريا قي نفسه، مث كانت القاصمة حني أتاه وهو
وبدأ التحول شديدا يف نظرته إىل احلياة والناس، فقرر اخلروج من الدنيا، واعتزال الناس، وسارع بالعودة إىل 

طيلة ها بهألزمقاسيا منهجا زهدياعلى نفسه فرضهـ  ليبدا جتربته الزهدية، فإذا به  ي400املعرة سنة 
وإن كان قد ) العمى واملنزل ( واطلق على نفسه رهني احملبسني لزم داره مل يربحها، وفيهاا، مخسني عام

:زادمها حمبسا ثالثا هو حبس روحه يف جسده، وهو ما عرب عنه يف قوله
أراين يف الثالثة من سجوين      فال تسأل عن اخلرب النبيث

بيثلفقدي ناظري ولزوم بييت    وكون النفس يف اجلسم اخل
عن أكل احليوان والطري امتنع واعتزل الناس ال يلقى منهم إال طلبة العلم الذين كانوا يقصدونه يف حمبسه، و 

وما ينتج عنهما من لنب أو بيض، وقصر طعامه على النباتات بل على نوعني فقط من املأكوالت مها 
قانعا من املال بثالثني دينارا يف واكتفي من اللباس والفراش بغليظ القطن وحصري الربدي،العدس والتني، 

العام تأتيه من وقف له، بل إنه كان يقتسم هذه الدنانري مع خادمه، وامتنع عن الزواج ضنا بنسله على 
.احلياة لشرها، وعلى الناس للؤمهم

ويف حمبسه مضى يؤلف ويصنف ويقول الشعر ويكتب الرسائل، فمألت شهرته آفاق العربية، وقصده 
الطالب من كل بلد وقطر، وكاتبه من مل يستطع الوصول إليه من العلماء واألدباء والشعراء ن وأصبحت 

د أوصى أن يكتب هـ  مبسقط رأسه، وق449املعرة وهي القرية النائية من حواضر العلم واألدب، تويف سنة 
هذا جناه أيب علي         وما جنيت على أحد: على قربه

:الصاهل والشاحج
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ن، صّنفه لألمري عزيز ايتكّلم فيهرسالةالصاهل والشاحجكتاب على لسان فرس وبغل، وهو كتاب حَس
نجوَتِكَني الَعزيزيّ )14(الدولة أيب شجاع فاتك بن عبد اهللا الروميّ  أبو شجاٍع هذا واَيل وكان، )15(، موىل َم

، حلب من ِقَبل املصريِّني يف أيام احلاكم وبعض أيّام الظَاهر
، وقد أعاد مقداره أربعون كراسة، جيب له على بعض أقرباء أيب العالء، وجب على أيب العالء سؤالُه فيه

لسان لطيف يف تفسري الصاهل والشاحج، يعرف بـهو كتاب تأليفه على شكل شرح للصاهل والشاحج و 
ال يقول، ومقداره مثاِن عشرَة كراسة، الصاهل والشَّاحج، عمله أيضًا لعزيز الدولة املذكور إنه : وبعض اُجلّه

عمله أليب الدوام ثابت بن مثال بن نصر بن صاحل، وكان يلقب عزيز الدولة، وهو غري صحيح، بل الذي 
.دوام، الالمع العزيزيّ عمله أليب ال

تعكس لنا براعة املعّري اليت استعمل فيها فيضا من غريب األلفاظ وشىت ألوان ورسالة الصاهل والشاحج
الزخرف البديعي وألوان البالغة من سجع وطباق واستعارة وتشبيه ورمبا يكون هذا نتيجة لفراغه الطويل 

ان حاسة البصر فانقلب أدبه تعقيدا حىت ينفس عن وعزلته عن الناس ولضيقه من احلياة وإحساسه بنقص

. .حمتاجة إىل الكلمات الغريبة اليت ترمز للوقار واحلياء والعدل واملعاناة والتعفف
إىل نوع سردي واحد وهو فن الرسالة لكن أبا العالء ال يلبث أن خيرج اإلطار العام للرسالة الصاهل حييلنا 

عن قوانني هذا الفن ليدخل يف إطار فين آخر ميكن تصنيفه ضمن فن احلكي وبذلك جاءت الرسالة مبثابة 
جنس سردي منثور ينتمي إىل فن احلكي القصصي حيث أن أبا العالء عين فيه مبستلزمات فن القصة على 

إذ حرص على قوام الشكل السردي القصي للرسالة عامة واعتربه فن الرتسل ذاته سبيله يف وجه اخلصوص
ذلك توليد املنظومة السردية ملعىن القصة داخل البنية احلكائية لرسالته ومن مثة احتوت رسالة الصاهل 

نشائية وسري والشاحج على كل املتطلبات اليت يتطلبها عامل القصة من فعل وخرب ومغامرات وواقعية وإ
وذا . . . وأساطري باإلضافة إىل وظائف الشخصيات مث احلوار القائم بينها فاألحداث مث الزمان واملكان

تكون الرسالة تشخيص زاخر باحلركة واحليوية وكأننا نشاهد متثيلية مسرحية تؤديها  أبطال وشخصيات 
ه مبعرة النعمان يرتقب أحداث تغمست أدوارا خمتلفة حيث يقف الشاحج معصوب العينني يف موضع
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املوضوع مصورا جفلة املسلمني الفارين من غزو رومي متوقع وقد كانت رسالته هاته للحضرة العالية عزيز 
. . .الدولة

:نّصية الصاهل والشاحج
متثل رسالة الصاهل والشاحج إطارا حييط بالنص وفنياته وعالماته على لسان  أيب العالء املعري  وهو يظهر 

وهنا تتحقق ظاهرة اإلحالة النصية مث يبتعد ليفرّع إمالءاته وتعقيداته ليبعد شيئا فشيئا ... بب وضع الرسالةس
عن اإلطار الواقعي األول لينتقل إىل العامل الداخلي للرسالة وعندما يغادر عامل اإلنسان إىل عامل احليوان 

املعّري أمره باختصار عندما جيعل الصاهل فيجمع الشاحج البغل مع الصاهل احلصان أما اللقاء فيدبر 
قادما من مصر مارا مبعرة النعمان حنو حلب دار حضرة اإلمارة ومعىن هذا أنه قادم من دار اخلالفة الفاطمية 
ليبلغ أمرا أو رسالة إىل أمري حلب للفاطميني فيحاول الشاحج استغالل الفرصة بأن يأمل من احلصان 

ه إىل دار اإلمارة وحضرة األمري،  فهنا حنن مع طبقة أخرى من طبقات املراسلة أن حيمل رسالت) خيل الربيد(
جتعل من هذا جوهرا بنائيا تلمح إىل كثرة الشكوى وقلة االستماع يف عصر كثرت فيه املشكالت واضطراب 

فهو الضرير ال أبناء له إال أوالد أخيه هلم أرض وقد (قلها على لسان احليوان متجاوزا الشأن الواقعي وين
).فرضت عليهم جبايات وضرائب باهضة أثقلت كاهلهم 

:ولدراسة نصية الصاهل والشاحج نأخذ مقطعا من هذه الرسالة 
ومن أين علمت بالكرم، ومن :لصاهلفيقول امن أين طرأ علينا الكرمي؟: بفضل احلس:فيقول الشاحج«

دون عينك حجاب قد شد، لو كان دون العني النابعة ملا فارت، أو العني الطالعة ملا أنارت؟
. عرفت كرمك يف وطئك وصوتك، ألن الرائع قموص الرجل، حبجل كانت أو بغري حجل:فيقول الشاحج

" :في اجلع" وألن جئة يف الصهيل تكون بعتق الفرس أبني دليل قال 
ا... أَما ِإذا استدبرَته فتسوقه  ٌل قموُص الوْقِع عارية النََّس رِْج

شِّ الصوتِ يَعبوبٍ ِإذا " : لبيد " وقال  لْ ... بَِأَج طرَق اَحليَّ من الغزِو َصَه
:فيقول الصاهل



11

وإذا . على املنتسب عرفان اخلال، وال سيما إذا كان صاحب الشرف دون األبفرض:فيقول الشاحج
.جبذمية، فإنه غري متعد، فأخربين، من أين مبدأ سفرك؟" عمرو " بسعد، و " رقيم " افتخر 

ِه َقالَ يَا قـَوْ ﴿: من مصر اليت قال اهللا فيها على لسان فرعون:فيقول الصاهل ِ قـَوِْم نَاَدى ِفرَْعوُْن يف ِم أَلَْيسَ َو
ُرونَ  ْن حتَْيتِ أََفالَ تـُْبِص اُر جتَْرِي ِم َنـَْه ْ ِذِه األ َه َر َو ْص ِ ُمْلكُ ِم ؟ تلك صربة الذهب، وأم النعيم ]51: الزخرف[﴾يل

.وينبوع النصفة
.تلك احلسناء بعدت من الذام. أكرمت أكرمت، القول ما قالت حذام:فيقول الشاحج

الدهر، : هور، ولكل ما نبت مسوق، ولكن فرعت السحوق، وإذا قيلإن كان للنجم ظهور فإنه بالقمر مب
ُد؟. دخل فيه السنة والشهر َر فإىل أين املَحْ

كاد . إىل حضرة مواس آس، قد بسط آمل الناس؛ أديب آدب ما هو جبديب وال جادب:فيقول الصاهل
طراً، أقام السوق للفصاحة، يكون عدله يف اآلفاق مطراً، وتأرجت البالد بثناء عليه فهم اجلو أن يكون ع

صدق زاعم فيما زعم، إنه لكما :فيقول الشاحج. وأذكى القلوب بالتذكرة، وأيقظ العيون من طول الرقدة
هم الفائز من سهام العلماء. تصف وأنعم وليس كذلك مجاعة . وهو على إدراكه جّد العظماء، ضارب بالّس

هم صغرياً، كان يف الباطل واللعب مغريا؛ حىت إذا كرب أنف 
.فلم يستأنف

ا ﴿: وهذا األمري كما نطق به الكتاب الكرمي، من قوله تعاىل ِعْلًم ا َو ًم ْك َناُه ُح ى آتـَيـْ تـََو اْس ُه َو َلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ َو
ِننيَ  سِ حْ ِلكَ جنَْزِي اْلُم َذ ، فاهللا القادر يبلغه ]14: القصص [﴾وََك

رِِه وَ ﴿: تعالت كلمته اللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْم اِديثِ َو ََح ْ ْن تَْأِويلِ األ ُه ِم لِنـَُعلَِّم َرْضِ َو ْ ِ األ كَّنَّا لُِيوُسفَ يف ِلكَ َم َذ َلِكنَّ وََك
ونَ  َلُم ثـََر النَّاسِ الَ يـَْع يعتقد أن . بح من النوب يف أماناألزمان فأص" ، قد عرف خدع ]21: يوسف [﴾َأْك

.)16(» ..اإلنفاق أفضل من اإلشفاق، وأن الدرهم إذا جعل يف كيس فما يزال يف تنكيس
إن املقطع املذكور يعترب قاعدة النظام السردي يف الرسالة، ألنه عتبة املوضوع، حيث متظهرت على مستواه 

ضوع مث اللغة مث احلوار واإلحالة املتعددة بنوعيها مالمح النصية على مستويات عديدة بدءا بالعنوان مث املو 
وإذا رجعنا للمصطلح متاسك،و حسن ارتباط، الداخلية واخلارجية، مما أسهم يف ربط النص، يف 
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اللسانيني املشهورين مايكل )cohesion)17موضوع التماسك الذين درسواالباحثني الغربينيجند أن من
اللذين كان هلما الفضل يف RuqaiyaHasanورقية حسن Michael Hallidayهاليدي 

عالقات املعىن «وقد نظرا إىل التماسك على أنه مسة داللية، وعرفاه بأنه ،صوغ ما مسياه بوسائل التماسك
وحيدث ، أي أن النصية تستمد من عالقة التماسك،)18(»تلك اليت تعرّفه بأنه نصاملوجودة يف النص،

عندما يتوقف تفسري عنصر ما يف اخلطاب على آخر؛ أي أن متاسك النص هو أن - طبقا هلما-التماسك 
النص السابقتحقق متاسكتو ،  تتعلق أجزاؤه بعضها ببعض لتكون كتلة واحدة ال يستقل بعضها عن اآلخر

:مس وسائل، هيخب
.اإلحالة، واإلبدال، واحلذف، والربط، والتماسك املعجمي

:، واملقارنةـبالضمائر بأنواعها، وأمساء اإلشارة، والتعريف بألواليت تتحقق :فمن اإلحالة
؟كرميالـمن أين طرأ علينا 

إحالة بالتعريف      إىل الصاهل قصد املدح والوصف
حجاب قد ُشدَّ نكومن دون عي

إحالة بالضمري املخاطب       إحالة إىل الشاحج       
النابعة ملا فارتعنياللو كان دون 

إحالة بألـ العهدية        إحالة على سابق مذكور   
كوصوتكيف وطئككرمتعرف

)  الصاهل(واملخاطب ) الشاحج(إحالة بضمري املتكلم 
ذلكفمن أين لك 

.. إحالة باإلشارة         أي األمر يف العلم ومعرفة األشعار واألنساب
جبديبهو

إحالة بالضمري املنفصل احمليل إىل غائب يعود على األمري املقصود     
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احلسناءتلك
رأة حذام املذكورة سابقا  إحالة باإلشارة       إحالة سابقة حتيل إىل امل

:ومن التماسك المعجمي
أكرمتأكرمت 

تكرار لفظ معجمي له نفس الداللة للتوكيد
الدهر                  الزمن 

ضياء                    إبراق 
: ومن التماسك بالحذف

من مصرمن أين مبدأ سفرك؟ 

من مصرريمبدأ سف
د فيها أمهية " النظم"وقد أدرك عبد القاهر اجلرجاين مسة التماسك يف النص، فصاغ نظرية متكاملة مساها  أّك

يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة، فيذيب «تعلق أجزاء الكالم بعضه ببعض مشبها واضع الكالم مبن 
:ن بردوقد علق على بيت بشار ب)19(،»بعضها يف بعض حىت تصري قطعة واحدة

يل اوى كواكبهكأن مثار النقع فوق رؤوسنا أسيافنا ل و
إذا تأملته وجدته كاحللقة املفرغة اليت ال تقبل التقسيم، ورأيته قد صنع يف الكلم اليت فيه ما يصنع «: بقوله

ت وإن أن. الصانع حني يأخذ كسرا من الذهب، فيذيبها مث يصبها يف قالب وخيرجها لك سوارا أو خلخاال
حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن بعض كنت كمن يكسر احللقة ويفصم السوار، ذلك أنه مل يرد أن 
يشبه النقع بالليل على حدة، واألسياف بالكواكب على حدة، ولكنه أراد أن يشبه النقع واألسياف جتول 

والبيت من أوله وآخره  فيه بالليل حال ما تنكدر الكواكب وتتهاوى فيه، فاملفهوم من اجلميع مفهوم واحد، 
)20(.»كالم واحد

:النصيةمظاهر تجليات 
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:على مستوى اللغة/ 1
إىل جانب الرؤية السردية والبنية الزمنية والفضاء والشخصيات السرديتعد اللغة من أهم مكونات اخلطاب 

جناس األدبية عن باقي األللفن السرديوالوصف واألحداث و احلوار، لكن تبقى اللغة هي املميز احلقيقي 
). 14(األخرى 

لذلك يتم الرتكيز عليها كثريا مادامت . سردية ووصفية ومشهدية وبالغية وحرفية: القارئ عرب مجل متنوعة
قي ألا حتمل  ل املت بدع و امل بني  يطة  نوايا املؤلف وأطروحاته املباشرة وغري املباشرة من خالل استعمال شفرة وس

و من مث، فأي ،تعابري مسكوكة أو مستنسخات تناصية أو تعابري تقريرية أو أساليب إحيائية انزياحية ورمزية
رها يف سارد

سياقات تواصلية وتداولية ذات مقاصد تداولية فنية وتعبريية يف قمة البالغة واجلمال والروعة الفنية فإنه لن 
إن الفنية السردية هي تشخيص اللغة وتصوير : ومن مث ميكن القول،ناجحا ومتميزاساردايستطيع أن يكون 

).15(الذات والواقع اعتمادا على التشكيل اللغوي
عن يف إنتاج النص وتأليفه  كبريةاملعّري يكتب ألنه ضرير بل اعتمد على اإلمالء وهذا له أمهيتهمل يكن

واليت هلا عالقة واضحة يف الصوت والداللة، فجاءت لغة الرسالة معقدة معجما وتركيبا املشافهةطريق
النص عكست لغة فامللوك وخاصة فوان اللغة بالعنف املفرط لبين البشرنيطابق عاملعّريوداللة، وكأن

دُ و النصفةو شاجنة و راجنة و قموصُ و : اعتمد فيها على الغريب أمثالمظاهر احلياة يف عصر املعّري َر املَحْ
:الشخصية السردية/ 2

اا عمل سرديتستقطب النسيج السردّي يف أي  يث صف من ح مشبعة  ٌ وهي شخصيّة  ٌ مركزيّة شخصيّة
.أعماقها االجتماعّية والنفسّيةوأفعاهلا، يعرّفها السرد مربزاً 

إذ ال ميكن حتقيق احلادثة،كانت احلادثة هي مركزية الفنية السردية، فإن الشخصية هي مركزية احلادثةإذا
. وإجنازها بدون شخصية أو شخصيات تأخذ على عاتقها مهمة اإلجناز أي خلق احلادثة

بعدًا من حملتلة ملركز كثافة القص، لتعكسوهي الشخصية ا،شخصية مركزية أو رئيسة تسمى البطل*
جوهي هنا متثل شخصية الصاهل والشاح،وبالتايل هي من ينصب عليها اهتمام امللقي واملتلقي معاً . أبعاده
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األوىلوهي اليت تسلط الضوء على جوانب يف الفنية السردية وعلى الشخصية) مساعدة(شخصية ثانوية *
.الضبو الثعلب و )أبو أيوب(البعري و القطاةو ة الفاخت: وهي هنا متثل شخصيات

الشخصية وهي غالبًا ما جتيء مسطحة ومعكوسة فوتغرافيا وتسمى أيضاً ،شخصية جاهزة منطية*
.، وهي هنا متثل شخصية األمري أمري حلباجلامدة

خ وأسلوب تاري*
. األحداث

.وهي احملافظة على تطور نفسي واحد: شخصية متوازنة نفسياً أي سكونية*
إىل وهي غري مستقرة على حال واحدة وتتحول من وضع نفسي: شخصية معقدة نفسيًا أي دينامية*
.آخر

:خاتمة
مستوى السرد يف يف ختام البحث ميكن لنا أن نقول متيقنني بأن مظاهر النصية قد جتلت بوضوح على

الرتاث العريب، كما رأينا بعض جتليات ذلك يف رسالة الصاهل والشاحج ألي العالء املعري، والذي أظهرت 
براعة صاحبها يف تناسق نصه، وانسجام وحداته، باعتباره سردا ميكن أن يكون فنا مسرحيا قابال للتمثيل 

حوار وتشخيص ومتثيل ولغة وحوادث ووقائع والعرض، اشتمل على مجيع الفنيات السردية القصصية، من
السردي يف ضوء تستمد من عالقة التماسكيف رسالة الصاهل والشاحجالنصيةف... وزمن ومكان

أي أن متاسك على آخرلنصوحيدث التماسك عندما يتوقف تفسري عنصر ما يف ا،األحداث املتنامية
.واحدة ال يستقل بعضها عن اآلخرالنص هو أن تتعلق أجزاؤه بعضها ببعض لتكون كتلة 
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