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 ص:ــــــــخـــلـــــمــــال

ذىان مباشرة ديوان العرب األول أال و ىو الشعر ، الذي كان اىل األ دب العريب القدمي يًتاءحُت نتحدث عن األ         
سلبا على األجناس والفنون األدبية  انعكسالذي حضي بو الشعر  ، وىذا االمتيازدب العريب مًتبع على عرش األوحلقب طويلة 

ا يف الساحة األدبية ، ىذا األمر الذي دبية وعع  تثيَتىاألخرى من ناحية القراءة و التلقي ، ذلذا هبت حضور بعض األجناس األ
 .األجناس األدبية حرم من تذوق تلك سقلت قرحيتو على الشعر ال غَت ، ف انعكس سلبا على الفرد العريب الذي

عر دون غَته مل يكن للسرد العريب القدمي احلظ األوفر من االىتمام و الدراسة قدديا بسبب بناء العقلية العربية على الش           
ها االدب كل شيء موزون و مقفى ، فناقد تلك ادلرحلة ركز تركيزا كبَتا على ديوان الشعر لكونو ذخَتة العرب يف بيئة كان في

، غَت مهمل السرد العريب و الذي ترك آراء عبابية و سريعة عليو على شكل تلميحات عابرة ال تكاد تعطي  االنسانية و االدبية
عمن آيار كثَتة تندرج وجوده وتوفر قة انبعاث السرد العريب القدمي بالرغم من القاعدة األساسية النطالادلفهوم الكامل لو و ال 

در واحلكايات واألمثال وادلسامرات وأنواع القصص ادلتقدمة كادلقامات وقصص احليوان أنواع وأجناس سردية سلتلفة كاألخبار والنوا
 غَتىا .والسَت و  والقصص اخليالية والشعبية وادلنامات والرحالت

استمرار النظر إىل ادلوروث األديب العريب على أنو متمركز يف و الذي ساعد أيضا على اغفال السرد العريب القدمي ىو           
لشعر قوة ونفوذ وانتشار وفر لمن لغة و بو  الشعر يف ادلقام االول دلا متيز ديوانالشعر فقط أو ان اذلوية الثقافية للًتاث تتجلى يف 
 سة وتثَته انطالقا من االشكال التايل:وىذا ما ستبحث فيو ىذه الدرا قاعدة متينة عمن هبا مكانة مرموقة يف التاريخ ،

" بالنظر الى البدايات الهزيلة لظهور السرد العربي القديم و آراء النقاد الشحيحة التي فضلت الشعر على باقي االنماط 
، واالنتشار الكبير و المتسارع للشعر العربي في كافة األقطار العربية ، ىل كان للسرد العربي القديم مكانة واضحة االدبية 

المعالم في بيئة ال تعترف اال لما ىو موزون و مقفى ؟ أم انو ) السرد العربي القديم ( كان نتيجة حتمية لتطور العقلية 
لسردي؟ ، وىل اختلف وكيف كان تلقي النقاد العرب القدامى لهذا الموروث االعربية و سعيها للبحث عن الجديد ؟ ، 

 " ؟العربي القديم عن النقاد العرب القدامى  المعاصرين في طريقة تلقيهم للسردالمحدثين و و  النقاد العرب
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 : النقاد العرب القدامى للسرد العربي القديم تلقي/  1

 العرب البن منظور كما يلي :يف لسان " السرد " جاءت كلمة  

السرد في اللغة : تقدمة شيء إلى شيء تأتي بو متسقا بعضو في أثر بعض متتابعا . سرد الحديث ونحوه  "السرد لغة :
  1" يسرده سردا إذا تابعو . وفالن يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق لو

َر َوأَلَنَّا َلُو "  يف اآلية القرآنية : " السرد "يف القرآن الكرمي كلمة وردت  َنا َداُوَد ِمنَّا َفْضال يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُو َوالطَّيـْ َوَلَقْد آتـَيـْ
ْر ِفي السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ىنا تعٍت  "  السرد" و كلمة ،  2" اْلَحِديَد * َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

 . االتساق واالتقان يف نسج احللقات ادلتتابعة

نشث السرد العريب القدمي يف بيئة متعصبة لتوع اديب واحد ىو الشعر ، بل بلغ هبم االىتمام و التقديس اىل امهال كل           
ظهر نوع من الخلط والفوضى في معالجة الموضوع اتخذ طابع " األمناط األخرى و تقدير كل ما ىو موزون و مقفى ، و بل 

المفاضلة بين الشعر والنثر بطريقة مبّسطة، وىي مفاضلة مبنّية على تحّيزات ثقافّية ظهرت في سياق مجادالت سجالّية لم 
التطّورات األسلوبّية  تعَن بالهدف الجوىرّي الذي يتقّصد تثبيت التمايزات النوعّية بين النصوص، وال بالبحث المقارن بين

 .3" والبنيويّة للنصوص النثريّة والشعرية. وباإلجمال فثّمة شّح ال يخفى في العناية بهذا الموضوع في األدب العربّي القديم

االمهال للسرد من قبل النقاد العرب القدامى يظهر جليا من خالل خوعهم ادلتكرر لقضايا الشعر على و ىذا يظهر جليا          
دبية التي ازدىرت عند العرب " التأمل في الفنون األساب الفنون و اآلداب األخرى اليت نشثت موازية للشعر ، و عند ح
، و التي تركزت حول الشعر و النثر ، يلحظ أن الحركة النقدية التي واكبتها صرفت جل اىتمامها الى الشعر ، وقد يمادق

أيضا ىو  من مظاىر ىذا اإلمهال ولعل،  4رت حول نقد الشعر و التنظير لو "ظهر ذلك في كثرة المؤلفات النقدية التي دا
ال بثس  قد حظي بتعريفاتاما الشعر تعريفات ال تتعدى التقسيم والتصني ، غياب تعريفات كاملة و صحيحة للسرد بل حظي 

الفكر االنعزالي ، يحصر ىذا التجاىل " كما أن ربط التجاىل النقدي للفنون النثرية بتراجع و  تتسم بالضبط واإلحكام  هبا
في زمن بداية انحسار ىذا الفكر ، الذي يتمثل في القرن الثالث الهجري ، في حين أن ىذا التجاىل النقدي يغلب على 

  . 5المسيرة النقدية في شتى العصور االدبية القديمة "

يشًتك فيو ىذا الًتاث مع ادلوروث النثري العريب كلو وىو ىيمنة ولكن سببًا آخر لًتاجع االىتمام بالًتاث السردي قد            
مل يتيسر لو  الشعر اصاًل يف الًتاث بسبب الشفاىية اليت رافقت أوليات األدب العريب وحتكمت يف إنتاج الثقافة العربية فالنثر

من ىيئة كتابية ليس فقط يف تدوينو ولكن أيضاً يف تثليفو ألن الشفاىية كانت حاجزاً حيول دون التفكَت  طلبوتياالنتشار والنفوذ دلا 
بادلكتوب فتفرض الشفاىية أعرافها وإجراءاهتا يف عقل الكاتب قبل االصطدام بالصعوبات ادلوعوعية كندرة الكتاب وغياب التعلم 

بع األك ر يف الساحة االدبية العربية قدديا ، ىذا من جهة و من جهة أخرى ديكن ان ، وذلذا كان للشعر احلظ األوفر و الًت والتدوين
من األسباب التي يمكن أن يعزى اليها التباين في االىتمام  "رجح الكفة للشعر على حساب النثر كونو نرى بان أىم عامل 
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، ذ ىو ديوان حياتهم ، وسجل مآثرىملعرب ، االنقدي بين كل من الشعر و النثر ، انما ترجع الى مكانة الشعر في نفوس ا
وقد درجوا على التعلق بو منذ الجاىلية ، مما جعلو يحظى باألولوية في االىتمام النقدي ، كما أن جماليتو الفنية لفتت 

 .  6أنظار النقاد اليو ، و جعلتو موضع تعليقاتهم و دراساتهم "

القرآن الكرمي من اىم مصادر السرد العريب اذ حوى يف يناياه على الكثَت من ادلادة القصصية ، اتصل بعضها ببعض يعت ر         
للفظ و المعنى ، فلما كان لفظو " خطابا لغويا ذا محمول ديني ، وبسبب من مركزيتو فقد أوجد تراتبا في درجة ا مشكال

ليت رسخت لألمناط السردية ، فقلب كل التعريفات ا 7معناه متعاليين ، فقد أصبح خطابا من الدرجة األولى تركيبا وداللة "و 
و حوذلا من معيار اجلمالية و ادلتعة اىل معيار القيمة هتدف اىل الوعظ و االرشاد و االصالح بعدما كانت هتدف رافعا من شاهنا 

كن من اىل اجلمالية و الًتفيو ، فالقاص يف القرآن الكرمي عٍت باىتمام كبَت لكونو ديثل فعالية اخبارية تصل اىل اك ر عدد شل
 ُرُسُلُهم َجاَءتْـُهمْ  َوَلَقدْ نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَبائَِها  القرىتِْلَك االشخاص و خَت دليل على ذلك قولو تعاىل يف زلكم تنزيلو "  

وَُكالِّ نـَُقصُّ َعَلْيَك " و قولو تعاىل :  8" قـُُلوِب اْلَكاِفرِينَ  علىاللَُّو  يَْطَبعُ  كذلكَكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِبَما َكذَّبُوا ِمن قـَْبُل    َفَما بِاْلبَـيـَِّناتِ 
ِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعظٌَة َوِذْكَرىَٰ ِلْلُمْؤِمِنينَ     9" ِمْن أَنـَْباِء الرُُّسِل َما نـُثَبُِّت بِِو فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي ىََٰ

لقد جعل االسالم دلصطلح القاص قيمة كبَتة دلا حدده القرآن الكرمي لدور القاص يف اجملتمع و ادلهمة النبيلة اليت أوكلت لو         
" يهدف الى اعادة االعتبار ال التسلية ، ذلك أن ثمة وجوه خمسة كما يقول الثعالبي للحكمة حبكم كل القصص القرآين 

  10، تهدف الى غاية اعتبارية يتقوى بها الرسول على أعدائو ، و يثبت رسالتو الدينية " من ورود القصص فيو وجميعها
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 للسرد العربي القديم " المعاصرين/ تلقي النقاد المحدثين و 2

  :حدثينأوال النقاد الم

امام  كبَتةجهودا معت رة يف سبيل دراسة السرد العريب القدمي ، كون ىذا االخَت مل حيجز مكانة  بذل النقاد احملديون لقد        
 ظهرت " حبيث ، لنا القدماء وتركىائل تراث سردي  توفر من بالرغمآنذاك  األدبيةراسات الشعر الذي طغى على جل الد

من  وشغل بها كثير المتخصصة في النقد العربي الحديث خالل الربع األخير من القرن العشرين، )الدراسات السردية(
ينبغي أال تطمس أمرين أساسيين في ىذا الموضوع، أولهما  النقاد العرب بين رافض لها أو آخذ. وىذه الحقيقة التاريخية

يعصف بالدراسات السردية التي  باآلداب السردية قديمة في الثقافة العربية، وثانيهما أن االضطراب لم يزل أن عناية النقد
  11" وال طبيعة العالقة بينها وبين األدب الذي تحللو لم تستقر فرضياتها األساسية، وال مفاىيمها،

        صورة الموروث السرديلن تكتمل " منذ عقود كثَتة  تتغَت مل السرديةللنصوص  الرؤية النقديةكون بالرغم من  و           
     في كتابات النقاد العرب المحدثين اال اذا أشرنا الى جهودىم التي برزت منذ مستهل القرن العشرين حتى منتصفو 

     ن البد من التوقف عندىم المحدثين الذي و من النقاد ،في الظهور  التأصيليةبعض الدراسات  بدأتعندما  تقريبا
 ومحمود تيمور (،   1973-1889)   (، وطو حسين 1964-1889(، والعقاد )  1940-1880)    أحمد ضيف

    . 12" ( 1987-1898) (، وتوفيق الحكيم  1952-1891)   (، وزكي مبارك 1894-1945) 

مًتمجة أو مادة  وفر منت اومبدة متينة عوتشكيل قا، لسرد با  ياحلداييون على بلورة تعر عرب النقاد الأسهم فقد ذلذا و        
كل من  " كانت حبيث  ) السرد العريب القدمي (  التطورات احلاصلة يف ىذا ادليدان مكنت النقاد من االطالع على مكتوبة بالعربية 

األعمال األدبية كليلة و دمنا ، مرورا بمقامات الهمذاني و رسالتي التوابع و الزوابع، والغفران وانتهاء بحي بن يقضان من 
سمت بالتميز االبداعي على مستوى السرد العربي القديم ، وكثر الجدل النقدي حول جوانبها الفنية ودالالتها التي ات

وتصورات نقدية أثرت النقد  ية بالدراسة التطبيقية التحليلية التي أسفرت نتائجها عن بناء رؤىرية وأكبتها الجهود النقدالفك
 . 13ي ودفعت بو نحو التطور و االرتقاء "السرد

  :المعاصرينالنقاد  ثانيا:

رة  صشلن جيد ان الفًتة ادلعاالسرد العريب القدمي  يةقضليف تطرحهم مع من سبقهم من احملديُت اختل  النقاد ادلعاصرون لقد       
تنوع السرد و اعتباره ديوان العرب الثاين بعد الشعر ، و  اىل عائد، و ىذا كانت فًتة تنوع الدراسات النقدية اليت تتناول السرد 
 صر .و معاا ىو جديد مي النشغاذلم بكل مدمن يقول بان النقاد ادلعاصرون قد امهلوا السرد العريب الق

، من قبل النقاد ادلعاصرين كن لو احلظ األوفر من الدراسة ان السرد العريب القدمي مل ي " حاتم الصكر" الدكتور يرى         
يرجع ذلك في بعض أسبابو  "و ىذا راجع حسبو اىل بالرغم من وجود ادلادة بشكل مكث  و مبختل  األنواع و األمناط السردية 
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      تتجلى  لعربي على أنو متمركز في الشعر فقط أو ان الهوية الثقافية للتراثاألدبي ا إلى استمرار النظر إلى الموروث
 من قوة ونفوذ وانتشار وفرىا لها تاريخها و الشعر في المقام االول لما تميزت بو الشعرية العربية« أو من خالل»في 

    القصيدة  وعية التي وصلتهاالمنوعة عبر العصور وقوانينها ولغتها وإيقاعها والذرى الن الداخلي ونصوصها انتظامها
  14" الموروثةالعربية 

الًتاث على ىيمنة الشعر أىال و ىو صرين رف النقاد ادلعااالمهال من ط  يكتفي بذلك بل ارجع سببا آخر وراء ىذامل       
لم يتيسر لو االنتشار  -لشقيق للشعر في حاضنة األدبالقسيم ا" ىذا  ،األدب العريبمع  كانت اليت بسبب الشفاىيةالعريب 

الشفاىية كانت حاجزًا يحول دون  يتطلبو من ىيئة كتابية ليس فقط في تدوينو ولكن أيضًا في تأليفو ألن والنفوذ لما
درة وإجراءاتها في عقل الكاتب قبل االصطدام بالصعوبات الموضوعية كن التفكير بالمكتوب فتفرض الشفاىية أعرافها

 . 15"وغياب التعلم والتدوين  الكتاب
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 تلقي النقد العربي  للسرد العربي القديم

 قراءة في كتاب الكالم والخبر

 سعيد يقطين

ا ، وذلك لالىتمام الشديد على الرغم من بعض اآلراء اليت ترى أن  تلقي السرد يف الًتاث النقدي القدمي  كان سلبي       
، إال أننا نالحظ  يف الوقت الراىن أن كثَتا من الدراسات  احلديثة وادلعاصرة تعود إليو ، وتنهل منو وتدرسو مبنظور حدايي بالشعر
ارتأيت االنطالق من "يف مقدمة كتابو )الكالم واخل ر ( عند حديثو عن السرد العريب القدمي يذىب اليو سعيد يقطُت  وىو ما

المتن السردي العربي القديم ، إنو من الغنى والتنوع والتعدد بالقدر الذي يتيح لنا امكانية معالجة  الموضوع المؤجل 
 .16"بالصورة المالئمة

دراستو وبعثو من جديد، وقد اختار يف   إلعادةمبكان  السرد أنو من الغٌتفقد وجد الناقد بعد حبث حثيث يف ينايا ىذا         
السيرة الشعبية عمل حكائي " ذلا بعدة أسباب ودواعي واعتبارات وىي:  وي رر اختيارهكتابو ىذا نوعا منو وىو السَتة الشعبية 

تاز بالطول الذي يتيح لو  امكانية مكتمل ومنتو، وقدم لنا العرب من خاللو العديد من النصوص ىذا العمل الحكائي يم
استيعاب العديد من األجناس واألنواع واألنماط، إن لو خصوصية يتميز بها عن غيره من األنواع السردية العربية سواء من 
حيث شكلو أو عوالمو  الواقعية والتخييلية  التي يزخر بها ، ىناك العديد من النصوص العربية الحديثة التي تتفاعل معو 

 17" مختلف أشكال ، وأنواع التفاعل النصيب

 وقد كانت ىذه األسباب والدوافع واخلصائص للسَتة الشعبية دافعا للناقد للبحث فيها والنهل منها .       

، وىذه الرغبة المزدوجة ترتبط لدّي ارتباطا ربط الهواجس العلمية بالمعرفة بالتراث العربي االسالمي  " وكانت غايتو وأىدافو
 18"ف الهواجس واالنشغاالت الثقافية واالجتماعية التي يمليها علينا العالم الذي نعيش فيو وثيقا بمختل

ويعد ىذا النمط من التفكَت ادلنهجي الذي حيافظ على حلقة الوصل بُت السرد العريب احلديث ، والًتاث السردي القدمي         
 ادلعرفية ،الثقافية ، االجتماعية  والدينية أمرا اجيابيا لدى الناقد وتفكَتا على الطريق السليم . مبختل  زلموالتو

وي رر اختياره لنوع معُت من السرد العريب القدمي وىو السَتة الشعبية ، كما ذكرنا آنفا يعود العتبارين أساسيُت وجب البحث 
 فيهما:

ع من االنتاج الثقافي العربي الذي ظل مهمشا ، ومغيبا من دائرة االىتمام أن السيرة الشعبية تنتمي إلى قطاع واس"        
والبحث ، وال ريب في أن البحث في ىذا النوع من النصوص المهمشة يفتح آفاقا جديدة للتفكير في الذات العربية  

ريخي للمجتمع العربي ، مع كانت وليدة تفاعل يومي وتا  كإنتاجأن السيرة الشعبية  -ومختلف بنياتها الذىنية والفكرية .
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أنواع األحاسيس واالنفعاالت والرؤيات  التي تمثل مواقف العالم الذي كان يعيش فيو ، ومن ثمة جاءت محملة بمختلف 
العربي من العصر والتاريخ و اآلخر وبذلك ىي تنفتح على مختلف روافد التراث العربي االسالمي الذي كان يشكل قاعدة 

لى موروثات الشعوب األخرى و ثقافاتها ، وخاصة تلك التي كانت على صلة وطيدة بها الروم ، لها ، كانت تنفتح ع
 .19"الغرب

نالحظ أن الناقد ينظر باجيابية للنص السردي  ادلتمثل يف السَتة الشعبية وذلك دلا حتملو يف يناياىا من يراء يقايف ، طادلا          
 البحثكان مهمشا حسبو ، لذلك وجب التصدي لو بالدراسة و 

اعافة إىل أهنا تكتنز الكثَت من ادلعارف والرؤى اليت يستطيع من خالذلا اعادة قراءة الذات العربية مبختل  بنياهتا الذىنية         
؛ كما يضي  أن ادلنت السردي الشعيب ىذا فيو بطريقة أو بثخرى أخبارا عن احتكاك العرب قدديا جبَتاهنم وموروياهتم والفكرية 
 الثقافية .

من عت ر سعيد يقطُت السَتة الشعبية منهال غنيا للدراسة نظرا دلا ديكن أن يستقى منو من فوائد علمية و أدبية وفنية اذن ي         
 طريقة القص والسرد واحلكي، مبحموالتو ومتثالتو التخييلية والوجودية الراسخة اىل اليوم يف الذىنية العربية .

بشكل جلي على صعيد النص االبداعي العربي الذي يروم التفاعل مع ىذه النصوص ويعيد " ىذه األبعاد اليت ت رز           
انتاجها  بطرائق وصور شتى باعتبارىا مصادر لالبداع واالنتاج والتخيييل ومنابع لتجسيد مختلف الوشائج التي تصل العربي 

 .20" ده من آمال ومطامحبتاريخو ، وما يمثلو  في حياتو وواقعو وما يصع

حيث يشَت إىل ذلك التناص  احلثيث بُت النص االبداعي السردي العريب اليوم والنص السردي الًتايي  القدمي يف تواشج           
تام يربط العريب ادلعاصر واحملدث بتارخيو االسالمي ويقافتو وادبو على الرغم من بعض التصورات اليت أحلقها الباحثون العرب بشثن 

 .21"المتمثلة في كونهم يعتبرونها ملحمة قصة بطولية ، رواية أو ما شاكل ىذا من التسميات "     السَتة

نص ثقافي: " لناقد حياول ايبات خصوصية ىذا النوع السردي ادلستقل عن األجناس األدبية األخرى ، كما يرى أهنا ا       
لف مكونات الواقع العربي ، وثقافتو وىي تتأسس نوعا سرديا لو خصوصية ، تنفتح على مخت ويتجلى ذلك في كونها 

 .22" يتفاعل مع مختلف ما أنتج االنسان العربي في تاريخو وتقدم لنا نصا 

ذن حياول الناقد دراسة السرد العريب من خالل تسليط الضوء على السَتة الشعبية كجنس أديب مستقل عن غَته وفق           ا
تناولت في التأطير  "صب التحليل وفق أربعة فصول للكتاب يقول :عدة تصورات وافًتاعات مبنية على اخل ر والكالم وععها ن

 .23" التصور النظري الذي أنطلق منو لدراسة السرد ، وبينت حدوده و آفاقو ومعالمو الكبرى وخطوطو األساسية
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صدد مث رصد آراء العلماء العرب القدامى  وتصنيفهم للنص، واىتمامهم بنصوص معينة، كذلك قام بدراسة ما أصلز ب         
. زلاوال تقدمي تصور جديد لدراسة السرد 24" األسباب الكامنة وراء االىتمام بها في منتصف ىذا القرن" السَتة الشعبية وبُت 

 العريب ينبٍت على أسس جديدة ومغايرة .

لخبر انصب اىتمامنا على ا" لينتهي اىل التمييز بُت يالية من أجناس للكالم العريب ىي اخل ر واحلديث والشعر ويضي          
فنظرنا اليو من حيث أنواعو و أنماطو وحاولنا موقعة السيرة الى جانب الخبر والحكاية والقصة باعتبارىا من األنواع الخبرية 

السيرة الى  تنتميبواسطتها ".ليعاجل السَتة على اعتبار أهنا  قصة تتشكل فيها فصول احلكائية اليت 25"أو السردية األصلية 
 .26"أو السرد  جنس الخبر 

وجود قراءت وتصورات عديدة لجوانب مختلفة من ىذا " يضي  الناقد أنو يريد اقتحام الًتاث العريب على الرغم من         
التراث فإننا نعتبرىا اجماال عاجزة عن تحقيق المبتغى الذي نرمي اليو ،ألنها بكلمة وجيزة لم تأخذ بأسباب البحث العلمي 

راثية التي اىتمت بها ، كما أنها ال تمكننا من تجديد النظر الى ماضينا  بالصورة التي ننطلق منها في معالجة الجوانب الت
التي تجعلنا نتقدم في فهم الذات العربية والذىنية العربية ، بما يخدم تطلعات العربي وآفاقو المستقبلية، وتحقيق ىذه 

 .27"المبتغيات ال يتحقق إال من خالل تغيير زاوية النظر 

د إعادة قراءة وتلقي ىذا الًتاث بوعي جديد وزاوية نظر جديدة ومنظور حدايي وغايات، ويطرح السؤال اذن يريد الناق          
 .28" لماذا نبحث اآلن في نصوص قديمة؟"  حولو 

وديضي يف دراسة ىذه السَتة كخطاب سردي ونص يقايف ونوع أديب مستقل .لو تركيبتو ادلتميزة ونوعيتو ، ويرى أهنا أطول          
 .29"أقدر من غيرىا تماما كالرواية على استيعاب مختلف األنواع واألجناس و األنماط " العربية  النصوص السردية

تنطلق من اجراءات ومن اسئلة وترمي إلى البحث " يدرس ىذه السَتة الشعبية كموعوع على أساس ادلالئمة العلمية          
 .30"في الموضوع لتحصيل معرفة جديدة ومختلفة 

        ي يف منطلقات من مسلمات موجودة سلفا للبحث عن اجلوانب واحملموالت االجتماعية ، مث يدرسها كموعوع اجتماع          
 وتحقيق رؤية جديدة للتراث والى الذات العربية وال" يف متنها السردي مقاربا ذلا من زوايا عديدة آمال يف تغيَت زاوية النظر 

 .31"المستقبل 

يف سلتل  األحباث اليت تناولتو كل ما خلفو لنا العرب وادلسلمون  مفهوم ملتبس فهو يعٍتمعرجا على عبط مفهوم الًتاث         
 . نا قبيل عصر النهضة من جهة يانيةمن جهة ويتحدد زمنيا بكل ما خلفوه ل

يعود اىل كتب البالغة ليحدد مفهوم النص عند ابن وىب الكاتب يف كتابو ال رىان ، وابن اجلوزي يف القصاص وادلذكرين،         
 .من الرؤية الًتايية النقدية ادلوروية  وىو هبذا  ديتح
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 دراسة:ـــــــــــــــــــــــــــنتائج ال

إىل أن السرد العريب القدمي  تراث ال يزال منهال خصبا للبحث والتجديد واعادة القراءة ،  ليخلص الناقد يف هناية الكتاب        
النظرة الشمولية واألحكام ادلسبقة واجلاىزة ،و أال تقتصر مبا يوفره من مادة خام للدراسة وعدم االقتصار يف البحث على 

 الدراسات السردية على أجناس معينة مع هتميش أخرى

 الناقد يدرس السرد العريب احلديث انطالقا من القدمي والرجوع اليو والنهل منو.-1

 البحث عن تلك التناصات الالمتناىية بُت السرد العريب احلديث والقدمي .-2

عن اقامة عالقة بُت النص الًتايي العريب القدمي مبا يكتنزه من يراء أديب وتارخيي ويقايف وسلتل  )ادلعارف اليت راكم فيها  البحث-3
 العرب تصورات شىت ،وتركوا لنا بصددىا أدبيات متعددة (.

فكَت منهجي علمي يف التحليل حياول الناقد اجياد حلقة وصل وربطها بُت الًتاث العريب السردي القدمي واحلديث من خالل ت-4
 والدراسة وىذا امر اجيايب.

يدعو الناقد اىل عرورة اعادة قراءة الًتاث األديب والفكري ومعاودة التفكَت فيو بشكل دائم ومتجدد لتكوين فكرة دقيقة -5
 ومتجددة عنو وعن أبرز مالزلو وصفاتو .

 واالجًتار واألحكام اجلاىزة وادلسبقة .اعادة قراءة الًتاث مبنظور حدايي يتجاوز فيو التكرار -6

يف إطار قراءتو للًتاث  مبنظور حدايي يدعو الناقد اىل عدم رفض ىذا ادلاعي واعادة فحصو ألنو حيتوي الكثَت شلا مل يقال -7
 وجتدر دراستو .
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