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 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 اليوم الدراسي الوطني الثاني حول السرد

 السرد العربي القديم: النص والثقافة

 26/02/2016الثالثاء 

 

 ظاهر السرد في النص الشعري القديمم

 نموذجاامرؤ القيس  معلقة

 نورة تواتي

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي

 برج بوعريريج

تعد القراءة الممعنة والتفكير العميق في التراث األدبي العربي القديم هو انطالقة ألفكار 
صائبا، فال يمكن االنعزال التام عنه جديدة دقيقة تمنح وعيا جديدا وهوية صحيحة ومستقبال فكريا 

شعلت ا عن القديم، بل هو الفتيل التي أوال نفيه باعتبار أن الدراسات الحديثة لم تكن سوى نهج
، فمن رحم حاليا من تطور به الشمعة ولوالها لما توهجت الدراسات لتصل إلى ما وصلت إليه

المنظوم والمتمثل في  ،(1)"منظوم ومنثورنوعان " قد اشتمل والتراث األدبي األم يولد الجنين.
الشعر، المنثور والمتبين في كل ما تبقى دون الشعر، أو هو النثر المعتمد على السرد في تعبيره، 
فقول السرد هو تفكير منطقي بالنثر مباشرة، وهو لغة التواصل اليومي وتصوير الواقع، أما 

 .ألخ.شعرية الراقية..عر فهو األوزان والقوافي والبحور، واللغة الالش

نما االهتمام في هذه الدراسة منصب غير أن ا لذي يهم هذا البحث ليس الجانب النثري وا 
 التالية:شكالية اإلإلى اإلجابة عن  من خالله سنسعى والذي ،على الجانب الشعري
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هي معلقة   وباعتبار اإلطار الذي تقوم عليه الدراسة هل يمكن للقصيدة أن تحكي؟؟ 
تعتبر دراسة السرد في الشعر تجاوزا لألنواع هل ، و ؟السرد قصيدته هل تتضمنفامرؤ القيس 

 األدبية؟

بالجزء للوصول إلى الدراسة  ااهتمام ليس إال )الشعر( دون غيره لجانبوما تناولنا لهذا ا
، )التراث(اث القديم، كما أن للشعر مكانته الخاصة بين هذا الكل الكلية للسرد العربي في التر 

"تجاوزا لألنواع األدبية فالسرد نثر القديم، رغم أن هذه الدراسة قد تبدو األدب العربي  فهو بوابة
لكن سنوضح ذلك من خالل  (2)وهو خالف الشعر الذي يمتاز بالوزن واإليقاع واللغة المكثفة"

 .والشعر قديماتناول ماهية السرد 

 ماهية السرد:

يستوجب علينا طرح مفهوم السرد قديما وتوضيح كنهه، سابقة الذكر الانطالقا من اإلشكالية 
"السرد في اللغة: والذي تناولت مفهومه العديد من المعاجم العربية نحو ما جاء في لسان العرب:

طع مع مفهوم القص ما يتقا، وهو (3)تقدمة شيء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض متتابعا"
"وقالت ومنه قوله تعالى:  (4)"قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء" في نفس المعجم:

 .(7)القطع""و .(6):"الخبر"بالقص كذلك ويقصد أي تتبعي أثره، ،(5)ألخته قّصيه"

"الحكاية: كقولك حكيت فالنا  الحكاية فهي من حكي لما ورد على لسان ابن منظور:وكذا 
 والمحاكاة, وتعني التقليد (8)وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه"

ترابط وتتابع الحديث  ضمفي معناه اللغوي هو النوع الذي ي من هنا يمكن القول أن السرد
في  الكامن على االتساقاه بتوظيفه تقنيات فنية وجمالية حريصا متناوال للقص والحكي في ثناي

لترابط بين أجزاء السرد بشكل فني، أو هو أسلوب يحاكى لب السرد، وبكل اختصار هو التتابع وا
 ويتّبع في القصص والروايات... الخ.

يعد السرد أحد أعمدة التعبير التي يعتمدها اإلنسان منذ أن خلق وتواجد على وجه وبذلك 
م ممارسته حال النقد الذي ت مفهومه قد تواجد حاله إال أناألرض رغم غياب المصطلح "السرد" 

 نطباعي ليؤسس ويقعد له في ما بعد.بشكل ا
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 ماهية الشعر:

، يجدر اإلشارة أيضا إلى أمام هذا القدم الذي تحلى به السرد في المجال األدبي العربي
 محط صراع المحدثين منهمأقدم ما عرفته األمة العربية والذي كان البوابة الكبرى للقدماء وال زال 

هو الشعر، ديوان العرب كما يقال نظرا ألهميته لدى العرب ومكانته المرموقة بالمقارنة مع النثر 
الشعر هو األساس الذي سيطر على كل شيء كما يرى الفني وكذلك للظروف التي جعلت 

ل انعدامية ن شفاهيا في ظالبعض، باعتباره متناغما سهل الحفظ وبذلك كان أنسب ألن يكو 
 التدوين.

نما هو للتباين الحاصل  كما أن االهتمام بالشعر دون النثر الفني ليس تغييبا لهذا األخير وا 
ه مقارنة بالشعر الذي يعتبر ينطوي على النثر الفني في احتمال سرديتبينهما وللوضوح الذي 
 بعيدا عن العالم السردي.

 تعريف الشعر:

  (9)قول موزون مقفى يدل على معنى": "أنهعرف قدامة بن جعفر الشعر على 

"الشعر كالم منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس  بقولهبن طباطبا وقد عرفه 
 (10)"في مخاطباتهم

تطور في ما بعد مفهومه ليتجاوز الكالم الموزون المقفى الذي يدل على معنى ألن ذلك 
التي كانت موزونة وبعض أحاديث الرسول صلى يمكن أن ال يعتبر شعرا لوجود بعض اآليات 

 اهلل عليه وسلم، وغير ذلك مما ال يطلق عليه شعرا.

"الكالم الموزون الُمَقفَّى المقصوُد الذي هو الشعر  وبشيء من اإليجاز يمكن القول بأن
ُر العاطفة  يشتمل على الخصوصيات الداخلة في صميم الشعر. بذلكو  "(11) ُيصوِّ

ما يجدر لفت االنتباه له هو أن الشعر والسرد يعتبران نوعان أدبيان متكامالن دون الرؤية 
القاصرة التي تقوم على اعتبار الشعر هو المركز والسرد هو الهامش في األدب العربي القديم، 

 جعلفالخط العريض الذي تبناه الكثيرون بعدما رسمه النقاد والباحثين بينهما )الشعر والسرد( 
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 (12)"السرد ينساب من تلقاء نفسه"عر داهية وطاغية على إخوانه، ومحّط المتسلط، غير أن الش
فنجد القصة، والمسرحية... وبصفة عامة األنواع النثرية على اختالفها تحوي اللغة الشعرية كما 

 أن الشعر قد يضم السرد.

 المعلقات:

عتبر فيه المعلقات هي أول ت الذيالدراسة ينتمي إلى اإلطار الشعري هذه مكمن  نّ إ
األشعار التي جمعت واختيرت كأحسن القصائد أنموذجا يحتذى به وهو النموذج المثالي للقصيدة 
العربية، فاختلفت الروايات حول عددها بين سبع وعشر، وقد سميت بالمعلقات ألسباب تعددت 

 ها:من بين

 لق بمعنى النفيسسميت لنفاستها أخذا من كلمة الع   -

  (13)اء القول في الذاكرة والقلب"بقـ"ل -

 لتعليقها على أستار الكعبة. -

 أطلق عليها أيضا تسمية المذّهباتألنها كتبت بماء الذهب  -

وتسمية السموط  والتي تعني العقود والمقصود بها العقد وهو القصيدة الجيدة التي تشبه  -
 العقد الذي يعلق في صدر الحسناء

 هم: ومطالع قصائدهمأصحاب المعلقات العشر وعلى رأي التبريزى 

 :امرؤ القيس ومطلع معلقته

 ِبَسْقِط اللوَِّى بيَن الدَّخوِل َفحْوَملِ ** َنْبِك من ذكرى حبيب ومنزل ِقَفا

 :طرفة بن العبد ومطلع معلقته

 َتلُوُح َكَباقي الَوْشِم في َظاِهِر الَيدِ ** ِلَخْوَلَه أْطاَلٌل ِبُبْرقـَِة َثْهمـَدِ 

  :زهير بن أبي سلمى ومطلع معلقته

 

 ِبَحوَمانـَِة الـدَّرَّاِج فالُمـَتثلَّـم** َأمن ُأمِّ َأوَفى ِدْمنة لْم َتَكلَّـمِ 
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 :ربيعة ومطلع معلقته أبي لبيد بن

 ِبِمنىَّ تََأبََّد َغْولُـَها َفِرجـاُمـها** َفِت الدَِّياُر َمحلَُّها َفُمَقاُمـَهاعَ 

 :معلقته عمرو بن كلثوم ومطلع

 والتُْبـِقي ُخُمـوَر األْنـدِرْيَنـا** أاَل ُهبَّي بَصْحِنِك فاْصَبِحْينـَا

 :عنترة بن شداد ومطلع معلقته

 ْم َهْل عَرْفَت الدَّاَر َبْعَد َتَوهُّم** أَ َهْل َغاَدَر الشَُّعرَاُء من ُمتـَردَّمِ 

 :الحارث بن حلزة ومطلع معلقته

َواءُ ** ْسمـاءُ آَذنـَْتـَنا ِبَبيـِْنـَها أ  ُربَّ ثـاٍو ُيَمـلُّ ِمْنـُه الثَـّ

  :النابغة الذبياني ومطلع معلقته

 َأقَوْت َوطاَل َعَلْيها ساِلُف األَمدِ ** يا َداَر َميََّة بالَعْلَيـاء فالسََّنـدِ 

  :ومطلع معلقته األكبر األعشى
 

 َوَداعـًا َأيَُّها الرَُّجـلُ وَهْل ُتِطيُق ** ودِّْع ُهَرْيَرَة إن الرَّْكَب ُمْرَتِحلُ 

 :عبيد بن األبرص ومطلع معلقته

 فـالقُـطَِّبيَّـاُت فالذَُّنـوبُ ** أقَفَر من أْهِلـِه مـَْلحـُوبُ 

 السرد في معلقة امرئ القيس:

"مقصد القصيد إنما  إذ جعلواضيع متعددة تفنن فيها بسحر تناولت معلقة امرؤ القيس م
ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واالثار، فبكى وشكى، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل 

البكاء  من ذلك االنتقال بين القصة واألخرى، ف (14)"...ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها
ذكر فذكره ركوب الناقة والفرس، ثم المغامرات الوجدانية وقصص الغزل واللهو، فعلى األطالل، 
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الليل وأحواله وهمومه التي تعتريه من جرائه، دارة جلجل وحاله معها، وفي األخير وصف 
 ، هو الذي شكل لوحة فنية في المعلقة.الطبيعة بمظاهرها كالصيد، المطر والبرق

المعلقة بصفة عامة عبارة عن سرد ألحداث جرت في الماضي يقصها الشاعر جاءت 
كل تلك الذكريات سواء كانت مؤلمة، أو مفرحة، جميلة أو مزعجة، حسب ما تركته في نفسيته 

صيات القص والحكي من الفضاء الزمكاني، األحداث والحوار وذكر للشختمدا في ذلك على مع
لذكريات فاستهل الشاعر قصيدته بمطلع )أوائل ا ضح تلكالتي كان لها دور في حياته لتو 

 األبيات( بقوله:

 

 ْوَملِ َن الدَُّخول َفحَ ِبِسْقِط اللَِّوى َبيْ * يٍب وَمْنِزلِ ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِ 

 (15)ألِ ِلَما َنَسَجـْتَها ِمْن َجُنوٍب وَشمْ * ُف َرْسُمهاَفُتْوِضَح َفالِمْقراِة لْم َيعْ 

ين غادروا ولم يبق ة الذالشاعر في مطلع القصيد يبكي ويستبكي من حوله على األحبقف ي
بنار توهجت في كلماته  الحاضر قلبه ذكر ماضيه الذي أشعلسوى آثارهم فقد سرد وكله ألم ب

ومما ، المقراة( المكان الجغرافي بكل دقة: )الدخول، حومل، توضح،وقد حدد في هذين البيتين 
شبه نفسه يوم الرحيل وقد اعتزل يبكي بناقف الحنظل ألن الحنظل حار يثير الدمع حين زاد ألمه 

 في قوله:، في العيون

 (16) َظلِ َلَدى َسُمرَاِت الَحيِّ َناِقُف َحنْ * واِن َيْوَم َتَحمَّلُ يْ َكأنِّي َغَداَة البَ 

والتي كان  كرته الحبلى بذكريات شتىفضال عن أن من المواقف التي أثارت وأنعشت ذا
 يسردها في قوله:

نَّ شِ  ِل؟َفَهْل ِعْنَد َرسْ * ةٌ فاِئي َعْبَرٌة ُمْهرَاقَ واِ   ٍم َداِرٍس ِمـْن ُمَعوَّ

 لِ اِب ِبَمْأسَ َــ َوَجاَرِتَها ُأمِّ الرَّب* َلَهاَدْأِبَك ِمْن ُأمِّ الُحَوْيِرِث َقبْ كَ 

َبا َجاَءْت ِبَريَّا القَ َنِسْيَم * َماِإَذا َقاَمتَا َتَضوََّع الِمْسـُك ِمْنهُ   َرْنُفلِ الصَّ

    (17)يَدْمِعي ِمْحَملِ لَّ َعَلى النَّْحِر َحتَّى بَ * ِن ِمنِّي َصَباَبةً َفَفاَضْت ُدُمْوُع الَعيْ 
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ن سيجدي نفعا )علما أنه يدرك عدم جدواه( إال أن كان هذا البكاء وعلى الرغم من تساؤله إ
القيس كانت تستحق البكاء في نظره، تذكره ألم  ذاكرة امرؤكل الذكريات التي تستدعي نفسها في 

سرده  ليستكمل، ثره بالموقفر الموضع الذي كانا فيه من شدة تأم الرباب مع ذكالحويرث وأ
 فسالتتشرت رائحة المسك قامتا ان ما، فالشاعر يسرد األحداث بتفاصيلها، حينأمامه وكأنه

 .دموعه من فرط الصبابة والجوى اللذان يعتريانه لتبتل من دموعه حمالة السيف

قصة جديدة يسرد فيها دارة جلجل يوم من أيام اللهو والسعادة بالنسبة له  لىينتقل الشاعر إ
 يوم نحر ناقته للعذارى وذلك في قوله:

َ  ّ َوالَ * حٍ أاَل ُربَّ َيْوٍم َلَك ِمْنُهنَّ َصالِ   لِ ْوٌم ِبَداَرِة ُجْلجُ ـَما يَ ي سِّ

 مَّلِ َفَيا َعَجبًا ِمْن كورها الُمَتحَ * ِتيوَيْوَم َعَقْرُت ِلْلَعَذاَري َمِطيَّ 

 (18)لِ وَشْحٍم َكُهدَّاِب الدَِّمْقِس الُمَفتَّ * َهاَفَظلَّ الَعَذاَرى َيْرَتِمْيَن ِبَلْحمِ 

يوم دخل خدر عنيزة رغم محاوالت الرد التي لم تنجح معه وذلك  أخرىقصة  ليقفز إلى
 يتبين في:

 يَلَك الَوْياَلُت!،إنََّك ُمْرِجلِ  ْت:َفَقالَ * َزةٍ ْوَم َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدَر ُعَنيْ ويَ 

 ِزلِ َعَقْرَت َبِعْيِري َيا اْمرَأ الَقْيِس َفانْ * :ا َمعاً َتُقوُل وَقْد َماَل الَغِبْيُط ِبنَ 

 لِ واَل ُتْبعِدْيِني ِمْن َجَناِك الُمَعلَّ * هِسْيِري وَأْرِخي ِزَمامَ  ا:َفُقْلُت َلهَ 

 (19)ِولِ حْ َم مُ َفأَْلَهْيُتَها َعْن ِذي َتَمائِ * ْد َطَرْقُت وُمْرِضعٍ َفِمْثِلِك ُحْبَلى قَ 

 خر سرد لمغامراته الوجدانية يقول:وفي آ

 َتَمتَّْعُت ِمْن َلْهٍو ِبَها َغْيَر ُمْعَجلِ * وَبْيَضِة ِخْدٍر اَل ُيرَاُم ِخَباُؤَها

ْوَن َمْقَتِلي* َتَجاَوْزُت أْحرَاسًا ِإَلْيَها َوَمْعَشراً   َعلَّي ِحرَاصًا َلْو ُيِسرُّ

لِ * ِإَذا َما الثَُّريَّا ِفي السََّماِء َتَعرََّضتْ   َتَعرَُّض َأْثَناَء الِوَشاِح الُمَفصَّ

 إلى غاية قوله:
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 (20)َعليَّ َهِضْيَم الَكْشِح َريَّا الُمَخْلَخلِ * ِبَفْوَدْي رَْأِسَها َفَتَماَيَلتْ َهَصْرُت 

جهرا  أوهلها على قتله سرا أم مما القاه من مخاطر في الوصول إليها من حرص على الرغ
ليها، ثم يغدو في وصف جمالها بواب ليصل إه بقي في مراده وتجاوز الحرس واخترق األنإال أ

 :وحسنها

 َترَاِئُبَها َمْصُقوَلٌة َكالسََّجْنَجلِ * ُمَهْفَهَفٌة َبْيَضاُء َغْيُر ُمَفاَضةٍ 

 (21)َغَذاَها َنِمْيُر الَماِء َغْيُر ُمَحلَّلِ * َكِبكِر الُمَقاَناِة الَبَياَض ِبُصْفَرةٍ 

يؤكد الشاعر بذكره لكل هذه القصص الوجدانية على االنفصام الذي يعيشه بسبب وبذلك      
 التذبذب بين الحاضر والماضي.

 ال:ن قيح اشهيعين اك يتال اليةنعز الحياة االن وحدته و يخرى تبأ اثاحدأعر اشالتعرض يس     

 يالُهُمْوِم ِلَيْبَتلِ  َواعِ َليَّ ِبَأنْ عَ * هُ الَبْحِر َأْرَخى ُسـُدْولَ ْوِج وَلْيٍل َكمَ 

 لِ َكْلكَ اَء بِ َجازًا َونَ َأعْ وَأْرَدَف * هِ بِ ُصلْ ى بِ َمطَّ َفُقْلُت َلُه َلمَّا تَ 

 (22)َك ِبَأْمَثلِ ِبُصْبٍح، َوَما اإلْصَباُح منِ * ِليجَ ِوْيُل أاَل انْ أاَل َأيَُّها اللَّْيُل الطَّ 

الشاعر يعيش الوحدة في الخالء ليل نهار لكن في الليل يزداد بؤسه فيتمنى جالءه وظهور ف    
 .الصباح بنوره

 سرد مغامرات الصيد والفروسية في أبياته الشهيرةينتقل امرؤ القيس إلى     

 َكُجْلُمْوِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْيُل ِمْن َعلِ * ِمَكـرٍّ ِمَفـرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبـٍر َمعــاً 

لِ * َكَمْيٍت َيِزلُّ اللَّْبـُد َعْن َحاِل َمْتِنـهِ  ْفـَواُء ِبالُمَتَنـزَّ  (23)َكَما َزلَّـِت الصَّ

وهو بحركته  ه،الوقت نفس في  ومتأخرمتقدم  ،بأنه مهاجم وهارب ،وقت القتال يروي
بل، ذلك السرد الدقيق الكامن في واندفاعه كصخرة ضخمة تتدحرج أوقعها السيل من أعلى الج

  الوصف المميز لتفرد فرسه هو األخر.
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 (نزول المطر) والحيوية،مفعم بالحياة  في بتصوير مشهدينتهي يصف الناقة، ومن ثمة ل
 ذي يرى فيه أمال في الحياة وزواال للهموم حين قال:ال

 َكَلْمـِع الَيَدْيِن ِفي َحِبيٍّ ُمَكلَّـلِ * أَصاِح َتَرى َبْرقًا ُأِرْيَك َوِمْيَضـهُ 

 

ِلْيـَط ِبالذَُّباِل الُمَفتَـّلِ * ُيِضيُء َسَناُه َأْو َمَصاِبْيُح رَاِهـبٍ   َأَماَل السَّ

 إلى قوله:

 (24)َيُكبُّ َعَلى األْذَقاِن َدْوَح الَكَنْهَبلِ * الَماَء َحْوَل ُكَتْيَفةَفَأْضَحى َيُسحُّ 

التي  والكآبةقع لتزيل همومه وخضرة في قلبه ت األرضيرى في الماء خضرة على فهو 
 .يعيشها

 خالصة:

تجلي القصائد العربية )معلقة امرؤ القيس( على مالمح السرد باعتبارها تتناول الحوادث 
ن اختلفت في جزئياتها إال الشخصية  التي جرت مع الشاعر، أو قص فيها بعض مواقفه التي وا 

 أنها تبقى محافظة على اإلطار السردي العام.

ال تحول إلى  تتنامى القصيدة باشتمالها على السرد دون تغلبه على الشعرية في القصيدة وا 
 جنس آخر

وأحاسيسه التي يصورها وينقلها توظيف الشاعر للسرد في أحداثه دليل على صدق مشاعره 
 لجمهور القّراء كصورة فوتوغرافية.

اإليقاع يسهم في اإلنصات الجيد للقصيدة والقصة المروية من خاللها، كما أنه يجعل 
القصيدة أكثر حيوية من الجفاء الذي يعتيريها دونما حكاية تغمرها ننتظر النهاية التي تكون 

 خاتمة مطروحة بطريقة فنية راقية.

كما أن للسرد تعنته ومحاولة فرض نفسه حتى على الشعر، أو يأتي متخفيا بين المعاني 
 .الفنية المتراصة ليصنع لنفسه مكانا وسطها
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