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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
الذي نظمه قسم اللغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للدراسات 

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

في مجال السردیاتالجهود العربیة

نموذجالعبد اهللا إبراهیم" السرد العربيموسوعة"

لیندة بن عباس

محمد البشیر اإلبراهیمي جامعة 

برج بوعریریج

:مقدمة

ن الدارسین العرب حیث التي بدأت تشغل بال العدید میعتبر السرد العربي واحدا من القضایا والظواهر 
خاصة أمام تعدد المناهج ألفت فیه العدید من الكتب والمدونات التي راحت تتبع تاریخه وترصد تحوالته 

،واألدوات اإلجرائیة الوافدة من الغرب ومحاولة تطبیقها على النصوص السردیة العربیة خاصة التراثیة منها
األرضیة خیر هو ون السرد ویتداولون كل ما یتصل به إلى درجة أن صار هذا األتجفقد ظل العرب ین

صار دیوان العرب الثاني إلى فوالتیارات النقدیة والفلسفیة،لتقي علیها الكثیر من النظریات المشتركة التي ت
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یؤصل له من حیث ونظرا لألهمیة التي صار یحتلها هذا األخیر كان البد له من علم جانب الشعر 
.طورالنشأة والتالمصدر، 

والتي تراوحت بین ،الدال على العلم الذي یتناولهوقد اختلفت المذاهب واآلراء في تحدید المصطلح
مصطلح المقترحین لحیث ذهب أصحاب الموقف الثاني أعني بالذكرnarratologyعلم السرد والسردیة 

وما یحیط به من الهیئات في العربیة یدل على حقیقة الشيء،عي المصدر الصنا... ": إلى أن"السردیة"
سردیة بوصفها مصطلحا تحیل على واألحوال كما أنه ینطوي على خاصیة التسمیة والوصف معا وال

وعلى ،)1("لتجلیات التي تكون علیها مقوالتهمجموعة الصفات المتعلقة بالسرد واألحوال الخاصة به وا
أو علم السرد مجال حدیث النشأة ولعل الفرق بین هذین المصطلحین یكمن في العموم فالدراسات السردیة

أما ،، فالسرد هو المادة الحكائیة بجمیع أنواعها والتي هي موضوع البحث)السردیة) (السرد): (ةی(الالحقة
.بالمنهج المتبع في دراسة هذه المادة وفي استنباط أحكامها وقوانینهاالسردیة فتتعلق 

فإن االتجاهات الحدیثة في تحلیل الخطاب األدبي في العصر الحدیثهمیة الدراسات السردیةنظرا ألو 
إلى سببین رئیسیین وقد أرجع صالح فضل هذا االهتماموفي دراسة األدب عامة تكاد تنصب على السردیات

مما یجعلها حقال بكرا narratologyقلة المخزون في ذاكرة الشعریة القدیمة عن السردیات ": هما
فقد )2("للمقاربات التجریبیة والثانیة أن النموذج اإلبداعي الذي تتكئ علیه قد ولد في العصر الحدیث تقریبا

بات من الضروري إعطاؤها أولویة كبیرة؛ فنجد عدد غیر قلیل من النقاد العرب الذین عملوا على نقل 
وذلك راجع إلى كونهم لم ینتجوا نظریة على النصوص العربیةالنظریات السردیة الغربیة ومحاولة تطبیقها 

في خضم الحدیث عن السردیات : لةخاصة بهم في تحلیل السرد وهنا تكون اإلشكالیة المطروحة والمتمث
وهل هناك فعال لماذا ال توجد هناك سردیات عربیة؟الغربیة ومحاولة تطبیقها على النصوص السردیة العربیة

خاصة وأن تراثنا حافل بكم هائل من جادة في سبیل تحقیق نظریة سردیة عربیة خالصةمحاوالت عربیة
؟األنواع السردیة الضاربة في التاریخ

:بین السرد والسردیة

: السرد

تقدمة شيء : السرد في اللغة":تناولت مفهومه العدید من المعاجم العربیة نحو ما جاء في لسان العرب
قصصت الشيء إذا : "، وهو ما یتقاطع مع مفهوم القص)3("إثر بعض متتابعاتأتي به متسقا بعضه في 



3

یه": ومنه قوله تعالى)4("تتبعت أثره شیئا بعد شيء أي تتبعي أثره، ویقصد بالقص ، )5("وقالت ألخته قّص
.)7("القطع"و. )6("الخبر:"كذلك

كقولك حكیت فالنا وحاكیته : الحكایة":وكذا الحكایة فهي من حكي لما ورد على لسان ابن منظور
,وتعني التقلید والمحاكاة) 8("فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه

من هنا یمكن القول أن السرد في معناه اللغوي هو النوع الذي یضم ترابط وتتابع الحدیث متناوال للقص 
لى االتساق الكامن في لب السرد، وبكل اختصار والحكي في ثنایاه بتوظیفه تقنیات فنیة وجمالیة حریصا ع

.الخ... هو التتابع والترابط بین أجزاء السرد بشكل فني، أو هو أسلوب یحاكى ویتّبع في القصص والروایات

وبذلك یعد السرد أحد أعمدة التعبیر التي یعتمدها اإلنسان منذ أن خلق وتواجد على وجه األرض رغم 
.أن مفهومه قد تواجدإال" السرد"غیاب المصطلح 

:اصطالحا

المتعلق بحدث "ذلك ومن المعنى اللغوي جرى اشتقاق الداللة االصطالحّیة للسرد الذي یحیل على 
حقیقي أو خیالي أو أكثر یقوم بتوصیله واحد او اثنین أو عدد من الرواة لواحد أو اثنین أو عدد من 

بالضبط، من الممكن أن یكون شخصیة الراوي، ویقصد ، لیس بالضرورة أن یكون الكاتب )9("المروى لهم
.بالسرد الكیفیة التي تقدم، تحكى أو تروى أحداث القصة

سرد ومارسه إن الحدیث عن مصطلح السردیات شبیه بالحدیث عن مصطلح السرد فقد عرف العربي ال
حیث صاغت األمة ، ..الحكي، القص، الخبر، الروایة:سمیات مختلفة تراوحت بینمنذ القدیم، ولكن تحت م

ویحكى ... كان یا مكان.. كانوا.. زعموا: العربیة حكایاتها وقصصها بطریقة خاصة فقد وظفت ألفاظها نحو
إلى غیره من الصیغ، وذلك ما عرف بالسرد العربي الذي یعد مصطلحا جدیدا، شامل ... یروى أن.. أن 

به كان قاصرا كونه ینتمي إلى النثر في ظل هیمنة لكافة العناصر المشكلة للعمل الحكائي، غیر أن االهتمام
.الشعر آنذاك، فغابت خصوصیة العمل الحكائي أو السردي

ن لم تأخذ التسمیات هي موجودة بعمق في التراث العربي وإ كذلك الشأن بالنسبة للسردیة ف
موضوع التبست لیس ثمة"ثة ولكن ثمة إشكالیة في الحدیث عن السردیة العربیة إذواالصطالحات الحدی

ولعل )10("حوله اآلراء وتضاربت مثلما حصل في أصول السردیة العربیة الحدیثة ومصادر نشأتها وریادتها
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ذلك راجع إلى اعتماد السردیة الغربیة كمبدأ أساسي تخضع إلیه السردیة العربیة إذ الزالت هذه األخیرة في 
أكثر وهو ما یفسر حالة تفككها وعدم اكتمالها إذمعظمها عبارة عن سلسلة من الذاكرة أو المرجعیات ال

ضیقة تحیل على اإلغراب اللفظي والزخارف ظلت السردیة العربیة فترة طویلة من الزمن حبیسة نظرة"
البالغیة والصنعة الثقیلة، وقد قادت محاوالت تثبیت هذا النسق إلى صدوف القارئ والناقد عن االقتراب من 

وذلك راجع إلى غیاب الوعي الدقیق )11("اإلرث السردي بهدف االستمتاع القرائي وألجل الدرس والنقد
النقاد على الطریقة التقلیدیة التي تركز فقط على التأریخ للحوادث والوقائع دون إضافة إلى اعتماد ،بأهمیتها

یقولالوقوف على استنطاقها وكشف داللتها إلى جانب تغییب سیاقاتها الثقافیة والمعرفیة فالبیئة العربیة كما
إذ ثمة إجحاف ، )12("بالغة الفقر على مستوى التنظیر والتنظیم في مجال السردیات: "عنها صالح فضل

العصر الحدیث وبین جذور السرد بحق التراث السردي العربي وهذا راجع إلى عدم وجود عالقة تواصلیة بین 
خباریة وحكایات خرافیة ٕ ویدرك "القدیمة كل هذه الظروف جعلت السردیة العربیة عبارة عن وقائع تاریخیة وا

ها الجهل شبه التام بالخلفیات الشفویة كل من فیض له العمل في مجال السردیة في الجامعات وسوا
لى أنواع مختلفة، لمتشابكة بین النصوص التي تنتمي إوالدینیة للمرویات السردیة، والجهل بالعالقات ا

فكأن وعینا بأدبنا ناقص، وكأن تاریخ األدب والجهل بأبنیتها السردیة والداللیة والجهل بوظائفها التمثیلیة
وما دامت اإلشكالیة األساسیة في الحدیث عن السردیات العربیة تتجلى في )13("ةالعربي یقفز على رجل واحد

عالقة هذه السردیات بالتراث بما فیه من مخزون كان لزاما في الدراسات الحدیثة والمعاصرة العودة إلى 
.التراث من حیث كونه فضاء تجریبیا في بناء النصوص الحدیثة

:بالثقافة العربیةوعالقتها قیمة الدراسات السردیة

حین معاینة الظاهرة السردیة یتبین لنا من خالله أنها تحمل عالما ثقافیا بامتیاز فأي عالم حكائي أو 
قصصي أو سردي ال یمكنه أن یكون مستقال استقالال مطلقا وتاما عن العالم الواقعي بل انطالقته تكون منه 

ع یمثل الثقافة وعلیه فالسرد یقوم بامتصاص الواقع المملوء وبالتالي المخزون الثقافي وفیر باعتبار أن الواق
.عدة نتاجات إبداعیةلیشكلها لنا في العربیةبالثقافة

عادة "التلقي: "فضال عن ما تم تناوله سابقان تبرز أهمیة السردیة في عالقتها بـ ٕ ، أي تلقي النص وا
.دالالت متعددةومروي له باعتماد السرد الذي یمنح إنتاج دالالته بین راوٍ 

:إسهامات عبد اهللا إبراهیم في مجال السردیات
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عبد اهللا إبراهیم: التعریف بـ

، وات والملتقیات األدبیة والفكریةشارك في عشرات المؤتمرات والند، ث وأكادیمي من العراقباح"
النقدیة، الدورة وعلى جائزة الشیخ زاید للدراسات .1997حصل على جائزة شومان للعلوم اإلنسانیة عام 

، 2014لعام » اللغة العربیة واألدب«م، وعلى جائزة الملك فیصل العالمیة في حقل 2013السابعة في أبریل 
في مجال الدراسات النقدیة، متخصص في الدراسات السردیة، ونقد المركزیات الثقافیة، وحوار الثقافات،

.بحثا فكریا في كبریات المجالت العربیة30لى كتابا، وما یزید ع14وتأثیرات العولمة، وله أكثر من 
)14("طبعت كتبه في أبو ظبي وبیروت والدار البیضاء وبغداد والریاض والدوحة

:ما یأتيؤلفات الدكتور عبد اهللا إبراهیمأهم ممن- 

.2004المطابقة واالختالف، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، - 1

.2005بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، موسوعة السرد العربي،- 2

.2003ة العربیة للدراسات والنشر، والمؤسس1997المركزیة الغربیة، بیروت، المركز الثقافي العربي، - 3

.2001ركز الثقافي العربي، بیروت، صورة اآلخر في المخیال اإلسالمي، الم: المركزیة اإلسالمیة- 4

.1999وت، المركز الثقافي العربي، لمرجعیات المستعارة، بیر الثقافة العربیة وا- 5

، وط 2001دار الیمامة، الریاض، 2وط 2000التلقي والسیاقات الثقافیة، بیروت، دار الكتاب الجدید، - 6
.منشورات االختالف، الجزائر3

.2000راسات والنشر سة العربیة للد، المؤس1992السردیة العربیة، بیروت، المركز الثقافي العربي، - 7

.2003وت، المركز الثقافي العربي، السردیة العربیة الحدیثة، بیر - 8

.1990المتخیل السردي، بیروت، المركز الثقافي العربي، - 9

.1996، 2، ط 1990الثقافي العربي، معرفة اآلخر، بیروت، المركز -01

.1990اء، األصول والمقوالت، الدار البیض: التفكیك-11

.1999دار الكتاب الجدید المتحدة، تحلیل النصوص األدبیة، بیروت، -12
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.2002حة، المجلس الوطني للثقافة، النثر العربي القدیم، الدو -13

)15(." 2006حة، المجلس الوطني للثقافة، الروایة والتاریخ، الدو -14

:إسهامات عبد اهللا إبراهیم من خالل موسوعة السرد العربي

متمیزة في مجال السردیاتمبكرة و یعتبر الدكتور عبد اهللا إبراهیم واحدا من الذین أسهموا إسهامات
لم المهمةأن وقد اعترف هذا األخیر)موسوعة السرد العربي(:من خالل موسوعته الموسومة بعنوانالعربیة

الظاهرة السردیة العربیة ظاهرة كبیرة، ومن اإلدعاء القول أن هناك باحثا أو ناقدا ":یقولحیث تكن بالسهلة 
تخالص بنیاتها السردیة والداللیةالجلیلة لوصف مسارها الكامل واسیستطیع وحده أن ینهض بهذه المهمة 

نظور وبدون ذلك بد أن تشاع أوال قیمة الدراسات السردیة ثم یعاد النظر إلى الثقافة العربیة من هذا المال
وهنا دعوة )16("ستبقى الظاهرة السردیة ظاهرة مختزلة ومستبعدة من الوعي العام، فالفرد له طاقة محدودة

صریحة إلى ضرورة توحید الجهود بین الدارسین والناقدین العرب في إعطاء قیمة إلى الظاهرة السردیة 
توغل في عالم شبه مجهول ومترامي "ولم یقف عند هذا الحد فقد بل وربطها بالثقافة العربیة وسیاقاتها،

وتعدد العالقات المتشابكة فیه بین نشأة المرویات السردیة ونشأة النصوص الدینیة ونشأة ،األطراف
األخبار والتواریخ وقصص األنبیاء واإلسرائلیات القضیة األكثر حساسیة وخطورة باعتبار أن هذه األخیرة 

قات ثقافیة لنشأة تلك المرویات السردیة إضافة إلى الطابع الشفوي الذي میز تلك المرویات مع تمثل سیا
خالصة عمله في مجال السردیات والتي قضى ضخمة الموسوعةالوتمثل هذه ،)17("ما یحمله من خصائص

،مجلداتتقع في ثماني،أربعة وعشرین فصال، تحتوي في كتابتها نحو ما یقارب عشرین سنة من حیاته
وقد درس فیها الظاهرة السردیة باعتبارها ظاهرة ثقافیة ،سرود العربیة منذ نشأتها األولىبارة عن تتبع للوهي ع

دراسة الظاهرة السردیة باعتبارها ظاهرة ثقافیة، ولیس ظاهرة أدبیة فقط وأعني یتضمن : "وعن ذلك یقول
جاهلي إلى نهایة القرن العشرین، أي أن الظاهرة بذلك ظاهرة قامت بتمثیل للخیال العربي منذ العصر ال

فیما یبدو لي هي إحدى الظواهر التي شهدتها الثقافة العربیة وال تقل عن اإلطالق ال عن الظاهرة 
بتتبع السردیات العربیة في العصر الجاهلي مرورا فیها د قاموق.)18("الشعریة، وال عن الظاهرة الدینیة

العالقة المتوترة بین المرویات السردیة والدینیة ثم "حیث وقف عندمن السردوموقف اإلسالم باإلسالم 
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وصف بطریقة معضلة األنواع السردیة القدیمة مع التطرق لكیفیة ظهورها وانهیارها، وتحللها وامتصاص 
من قبل النصوص التي انفصلت تدریجیا عنها لكنها ما زالت تعتاش كثیر من سماتها الفنیة والداللیةال

)كالعصر األموي والعصر العباسي(والوسیطة العصور اإلسالمیةانتقل إلى ثم)19("على خصائصها العامة
قدم تحلیال مغایرا لنشأة السردیات العربیة یختلف عن ذلك الذي شاع "انتقل إلى القرن التاسع عشر حیثثم 
الغربیة مقدما معطیات ووثائق عن رة طویلة من الزمن، والذي یربط نشأة الروایة العربیة بالمأثورات لفت

ثم انتقل إلى القرن العشرین وحلل أكثر من مئة )20("نشأة الروایة العربیة في منتصف القرن التاسع عشر
روایة عربیة وقد هدف من خاللها إلى استنباط القواعد الكبرى للسرد العربي الحدیث من خالل هذه النماذج

.حسب قوله

: بقولهكلهوقد صرح عبد اهللا إبراهیم في حوار أجري معه بخصوص الهدف من وراء هذا العمل
كیف یتشكل النوع األدبي ثم یستقیم ویهیمن، ثم كیف یتحلل ویتفكك ویتالشى، وفیها حاولت أن أبین"

ومن الطبیعي أن أقف على الظاهرة القرآنیة وأبعادها وظروف . وینبثق نوع جدید في أعقاب النوع القدیم
ومع ي القرن السابع المیالدي والصراعات التي خاضتها الظاهرة الدینیة مع المرویات الجاهلیة ظهورها ف

المرویات الشعریة، وموقف اإلسالم من السرد واإلسرائیلیات والخرافات وموقف اإلسالم من الخرافة ألنني 
.)21("لم أكن أتقصد وال أقر بعزل السرد عن السیاق الثقافي الذي انبثق عنه

التي حاول عبد اهللا إبراهیم التأصیل لها من خالل موسوعته ومن هذا المنطلق انبثقت السردیة العربیة
واعه والثقافیة في دراسة السرد العربي بجمیع أنالظاهرتین األدبیةوالتي دعا فیها إلى ضرورة الجمع بین 

الثمرة التي انتهت إلیها حركة النماذج التي قامت بین الرصید التقلیدي "وأجناسه فالسردیة العربیة هي
)22("ت ثقافیة جدیدةومؤثرا

:خالصة

:وفي األخیر یمكن أن نخلص إلى مجموعة من النقاط تمثل فحوى هذه الدراسة

ن اختلفت في جزئیاتها إال أنها تبقى محافظة على اإلطار -  ٕ تجلي مالمح السرد في الثقافة العربیة وا
.السردي العام

ن كان هنالك تباین في االصطالح -  ٕ القص، (والقدیم ) السرد(الحدیث وجود سرود عربیة حتى وا
....)الحكي
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قصا ألحداث، أما الثانیة فهو طریقة القص أو المنهج المتبع : حیث یعد األول: بین السرد والسردیة- 
.في السرد

.ارتباطها بنظریة التلقي، كونها أداة تواصل: تجلي القیمة السردیة المتمثلة في- 
.اهللا إبراهیم في موسوعته السردیةعبدالجهود العربیة في السرد، وخاصة جهود - 

الهوامش
.62، ص2008، 1، دار الكتب الجدیدة المتحدة، ط)دراسة في السرد العربي القدیم(األنظمة السمیائیة: هیثم سرحان): 1(

.275، ص1992، ، الكویت)ط/د(، 164، عدد الخطاب وعلم النص، عالم المعرفةبالغة : صالح فضل): 2(

.1987ت، ص . ط، القاهرة، د. لسان العرب، دار المعارف، د:ابن منظور):3(

.3650المرجع نفسه، ص ): 4(

.11سورة القصص، اآلیة ): 5(

.3651لسان العرب، المرجع السابق، ص :ابن منظور):6(

.3650المرجع نفسه، ص ): 7(

.954المرجع نفسه، ص ): 8(

.122ص ،2003، القاهرة، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط : تر،السردیاتقاموس:جیرالد برنس): 9(

مذكرة - مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین-الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر: زهیرة بارش): 10(
نقال . 37ة العربیة وآدابها، ص، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، قسم اللغ)الجزائر(ماجستیر، جامعة فرحات عباس  سطیف

عادة تفسیر: عن عبد اهللا إبراهیم ٕ ،1، طالنشأة، المركز الثقافي العربيالسردیة العربیة الحدیثة تفكیك الخطاب االستعماري وا
.  5، ص2003الدار البیضاء،

بحوث كلیة اآلداب، جامعة الملك الدراسات السردیة الجدیدة قراءة المقامة أنموذجا، مركز : خالد بن محمد الجدیع): 11(
.7، ص2008سعود المملكة العربیة السعودیة، 

.275صالمرجع السابق،بالغة الخطاب وعلم النص،: صالح فضل): 12(
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مذكرة - مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین-الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر: زهیرة بارش): 13(
،2005بیروت، ، 1موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: نقال عن عبد اهللا إبراهیم. 38ماجستیر، ص

.5ص

: ، على الرابطموسوعة ویكیبیدیا: )14(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8
7_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

)15:(post_28.html-cheikha.blogspot.com/2011/05/blog-http://dr

،1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط)موسوعة السرد العربي جهد غیر مسبوق(المحاورات السردیة: جهاد فاضل: )16(
.500، ص2001بیروت، لبنان،

مذكرة - مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین-الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر: زهیرة بارش): 17(
.38صالمرجع السابق،ماجستیر،

.46صالمرجع السابق،،)موسوعة السرد العربي جهد غیر مسبوق(المحاورات السردیة: جهاد فاضل):18(

مذكرة - مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین-في الخطاب النقدي العربي المعاصرالدرس السردي: زهیرة بارش): 19(
.6نقال عن عبد اهللا إبراهیم السردیة العربیة الحدیثة، ص. 38ماجستیر، المرجع السابق، ص

. 38المرجع نفسه، ص): 20(

.46مرجع السابق، ص، ال)موسوعة السرد العربي جهد غیر مسبق(المحاورات السردیة: جهاد فاضل): 21(

مذكرة - مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین-الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر: زهیرة بارش): 22(
.7نقال عن عبد اهللا إبراهیم السردیة الحدیثة، ص. 39ماجستیر، المرجع السابق، ص




