
 

 
1 

 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 

 
 

 الســـردالعربي القديم "األشكال والمضامين"
 

 أ/ خلف اهلل حنان   
 قسم اللغة العربية  

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
 برج بوعريريج

 :المقدمة
 ابعني هلم بإحسان إىل يوم الد ين أما بعد:ورمحة للعاملني، و على آله وصحبه والت  دنا حممد املبعوث هداية الم على سي  الة والس  الص  

أداة من أدوات التعبري اإلنساين، يتخذ من اللغة وسيلة هلمن خالل حكي  يعتربالسرد، و بكبرياأولت الدراسات النقدية اهتماما  
ونظرا ألمهية السرد يف حياة ، وسرد أحداث ناجتة عن جتربة وتأمالت، تكون مركبة يف بنية سردية حتتوي أفكارا وإيديولوجيات

 ...وأشكاله، وشخصياته ووسائله، وأحداثه، ،بنيته ةاإلنسان ارتأينا أن نعرج على دراس
 مفهوم السرد: -أوال

مبعىن (1)«فالسرد هو تداخل احللق بعضها ببعض»إذا تتبعنا الداللة املعجمية لكلمة "سرد" لوجدناها مبعىن التشابك والنسيج، 
 تشابكها على حنو ال سبيل إىل فكه. 

كان ذلك من صميم احلقيقة أم من قص حدث أو أحداث أو خرب أو أخبار سواء  »ويف الداللة االصطالحية جند السرد     
كونه األداة األساسية الفاعلة يف عملية بناء النص، فهو »، وقد تكشف داللة السرد املعجمية واالصطالحية (2)«ابتكار اخليال

 .(3)«أداة لنسيج العالقات بني العناصر الفنية اليت يقوم عليها النص القصصي
 وللسرد منطان: السرد املوضوعي والسرد الذايت.    

 السرد الموضوعي: -1
صوت الروائي الذي ينتخب األحداث ويعلنها ويفسرها ويقوم بوصف شامل ملكان احلدث »الرواية على  وهو اعتماد    

 .(4)«ويوقف زمن األحداث أو يوصلهومكوناته، وخيتزن معلومات كثرية عن تارخيه، 
هنا بالراوي العليم الذي ميلك حرية احلركة والتنقل بني خمتلف عوامل الشخوص القصصية وله قدرة على الرؤية ويسمى الراوي 

 وحجب ما يراه مناسبا.
 السرد الذاتي: -2
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تتنوع فيه األبنية وتتعدى الرؤى ويتيح للشخصية أن تواجه القارئ مباشرة، فتتحدث إليه وحتاوره دون وصاية أو توجيه من  »
 .(5)«األخرى، وتكشف عن نفسها حبرية مطلقة دون أن تنتظر من حيجب عن القارئ بعض أفكارها ومواقعها الشخصيات

 ويقوم هذا السرد على تقدمي األحداث، وهو قسمان: سرد ذايت خارجي وآخر داخلي.
إىل عاملها الباطين وإىل فالسرد الذايت اخلارجي هو حمطة استنطاق حركة اجلسد والوجه والعينني لدى الشخصيات بغية الوصول 

عواطفها وأفكارها، أما السرد الداخلي فهو قريب من تيار الوعي، وهذا السرد خيص رؤية الراوي لشخصيته، ويكون السرد فيها 
 .  (6)بضمري املتكلم

 
 الرؤى السردية: -ثانيا

 الكاتب وإتقانه حلرفتهال شك أن ترتيب سرد األحداث يف القصة هو جزء أساسي يعتمد أساسا على مهارة 
فالسرد يتطلب جانبني )الراوي والشخصية(، فجوهر الصياغة القصصية يكمن يف طبيعة عالقة الراوي بالشخصيات ومدى »وعليه

إحاطته بالوقائع واحلقائق اليت يتكون منها العامل واملتخيل، ومن هنا جاء اهتمام النقاد يف حتديد العالقة القائمة بني الراوي 
 ثالثة أقسام لتحديد العالقة بني الراوي والشخصية:صية، وقد وضعت والشخ

 الرؤية من الوراء: وفيها الراوي يعلم أكثر من الشخصية؟ -1
 الرؤية مع: وفيها الراوي يعلم ما تعلمه الشخصية. -2
 .  (7) «الرؤية من اخلارج: وفيها يعلم أقل مما تعلمه الشخصية. -3

 الرؤية من الوراء: -1
عارفا أكثر مما تعرفه الشخصي احلكائية، إنه يستطيع أن يصل إىل كل املشاهد عرب جدران املنازل، كما أنه يستطيع يكون الراوي »

ثال أن يدرك رغبات األبطال اخلفية، تلك اليت ليس أن يدرك ما يدور خبلد األبطال. وتتجلى سلطة الراوي هنا يف أنه يستطيع م
 .(8)«هلم هبا وعي هم أنفسهم

 الرؤية مع:  -2
وتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية احلكائية، فال يقدم لنا أي معلومات أو تفسريات، إال بعد أن تكون »

ويستخدم يف هذا الشكل ضمري املتكلم أو ضمري الغائب ولكن مع  االحتفاظ دائما مبظهر  الشخصية نفسها قد توصلت إليها،
املتكلم ومت االنتقال بعد ذلك إىل ضمري الغائب فإن جمرى السرد حيتفظ مع ذلك باالنطباع األول  الرؤية مع، فإذا ابتدئ بضمري

. والراوي يف هذا النوع إما أن (9)«الذي يقضي بأن الشخصية ليست جاهلة مبا يعرفه الراوي، وال الراوي جاهل مبا تعرفه الشخصية
  يكون شاهدا على األحداث أو شخصية مسامهة يف القصة.

 الرؤية من خارج:  -3
وال يعرف الراوي يف هذا النوع الثالث إال القليل مما تعرفه إحدى الشخصيات احلكائية، والراوي هنا يعتمد كثريا على الوصف »

 .(10)«اخلارجي، أي وصف احلركة واألصوات، وال يعرف إطالقا ما يدور خبلد األبطال
 وظيفة وخاصية كل رؤية قائال:ى مفصال يف وقد شرح "روالن بورنوف" هذه الرؤ 

تتمثل الرؤية األوىل يف القص التقليدي الكالسيكي، وتقوم على مفهوم الراوي العامل بكل شيء، احمليط علما بالظاهر والباطن »
الذي يقدم مادته دون اإلشارة إىل مصدر معلوماته، ويف تقدم الرؤية يضع الراوي نفسه يف تقدم الشخصية، يرى تصرفاهتا ويتأمل 

عية مباشرة، ويف الرؤية الثانية تقدم األحداث والشخصيات واملكان والزمان من خالل منظور شخصية حياهتا النفسية بصورة موضو 
بعينها من الشخصيات، ويتبىن الراوي فيها منظور الشخصية ويرى معها، يالحظ ما تالحظه، فنرى العامل التخيلي من خالهلا 

ع وصف الشخصية اخلارجي، كما يتناىف مع وصف املكان مستقال معكوسا على شاشة وعيها، وهلذا املنظور مساته فهو يتناىف م
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الشخصية، ويف الرؤية الثالثة ال يقدم الراوي فيها سوى ما عن الشاهد أو مع التحليل النفسي التقديري املنفصل عن إدراك 
ات، فتقدم هذه الرؤية على يستطيع أن خيربه حبواسه، أي ما ميكنه أن يرى ويسمع، فال سبيل إىل معرفة ما جيول بنفوس الشخصي

 .(11)«خربة الراوي احلسية
 
 
 

 وسائل السرد: -ثالثا
تنوعت وسائل السرد واكتسبت أمهية خاصة، ويتشكل املكون السردي يف األصل من ثالث أجزاء هي: الراوي واملروي واملروي له، 

ومبا أن النص الروائي ذو بناء وصفيوحواري هذه املقاطع الثالث تتناول األحداث وتقدم الزمان واملكان وتتناول الوصف، 
 سنتحدث عن الوصف واحلوار بوصفهما مكونني مهمني يف عملية البناء السردي:

 الوصف:  -1
أي مجيع العمليات تمثيل العبارات وتصوير الشخصيات، نظام أو نسق من الرموز والقواعد يستعمل ل»ميكن حتديد الوصف بأنه 

 .(12)«رؤيته الفنيةاليت يقوم هبا املؤلف لتأسيس 
من إن السرد والوصف عمليتان متماثلتان، أهنما يظهران بوساطة مقطع »ميكن حتديد العالقة بني الوصف والسرد بالقول: 

الكلمات )التتابع الزمين للخطاب( لكن موضوعهما خيتلف، فالسرد يعيد التتابع الزمين للحوادث، بينما الوصف ميثل موضوعات 
 وصوف يف املكان، ويستخدم الوصف عادة إلبداع إيقاع السرد فهو إما يثري اسرتخاًء واجنذابا من النفس إىل امل متزامنة ومتجاورة

 .(13)«أو يثري توترا وتنافرا منه، ويف بعض األحيان يكون مبثابة افتتاحية للنص الروائي
وإما  ا لغرض التعريف باملوصوف وإبرازهإم فالوصف إذن يركز على إبراز اخلصائص والسمات اخلاصة بالشخصيات واألمكنة هو

 لغرض الرتويح عن القارئ مع استعمال عبارات الوصف وتلطيفه بالبيان واجملاز.
 الحوار: -2

تستقطب حوله فكرة القصة ومضموهنا العميق وميكن أن يكون هدفا »هو وسيلة من وسائل السرد وتكمن أمهيته بكونه حمورا      
ا نفسيا دقيقا، يستطيع أن يضيف نفسيات الشخصيات الفنية بذكاء وحذق، واحلوار قسمان مباشر وغري فنيا كبريا، بكونه معيار 

.  (14)«مباشر  
 بناء الحدث: -رابعا

ثرة يف الزمان، وتكتسب تلك الوقائع خصوصياهتا ومتييزها من خالل جمموعة وقائع منتظمة أو متنا»ميكن حتديد احلدث بأنه 
 سوسة من خالل مرور تلك الوقائع حنو معني، وإزاء هذا جند أن الزمان حقيقة مطلقة تكتسب صفتها احملتواليها يف الزمان على 

 .(15) «وهلذا فكل من احلدث والزمان ال يكتسب خصوصية إال من خالل تداخله مع اآلخر

الفنية بل ومجيع التفاصيل اليت ويعتمد بناء احلدث على الوحدة الفنية اليت تعين دائما وحدة املواقف والقيم، والشخصيات »
 .(16)«تستطيع أن تكون احلدث الفين

تتبناه شخصية من الشخصيات يف القصة وعلى هذا يظل الفعل بعيدا  »ولكي يؤدي احلدث دوره يف البناء العام ال بد أن     
هنا ارتبط حدث القصة ارتباطا وثيقا كونه حدثا فنيا إال إذا تفاعل مع الشخصية ومن مث يصبح مقوما من مقوماهتا الفنية، ومن 

 .(17)«بالشخصية
تضارب القوى املتعارضة أو املتالقية املوجودة يف أثر معني، فكل حلظة يف احلدث تؤلف موقفا »وقد حدد احلدث أيضا بكونه 

 .(18)«للنزاع تتالحق فيه الشخصيات، تتخالفه أو تتجاذبه
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واية تدور حوله الشخصيات جبميع أنواعها وتتشكل حوله األحداث اليت تدور فاحلدث هو ذلك العنصر املهم يف القصة أو الر 
 حوله حوهلا عامل الرواية والقصة.

والقصد من البناء للحدث يف الرواية هو الرتتيب الذي عليه احلدث، أي صورة تواليه يف الزمان، وقد حدد علماء السرد أربعة أبنية 
 .(19) لألحدث هي:

 تتابع الوقائع يف الزمان(. البناء املتتابع )هو -1
 البناء املتداخل )هو تداخل الوقائع يف الزمان(. -2
 هو توازي الوقائع يف الزمان(.البناء املتوازي )  -3
 البناء املكرر )هو تكرار الوقائع يف الزمان(.  -4

ألحداث، من خالل إدخاله يف يلعب البناء السردي دورا مهما يف تقدمي املعلومات للقارئ، واليت من خالهلا تتوضح لديه سريورة ا
عااامل الروايااة التخييلااي واجملهااول ومعرفتااه خبلفيااات الشخصاايات وأبعادهااا، وماان خااالل الااربط بااني األحااداث والشخصاايات والوقااائع 

 يستطيع القارئ أن يصل إىل هناية القصة.
  بناء الفضاء السردي: -خامسا

كبريا يف التعريف باألحداث وحتديدها، ورسم صورة احلدث يف ذهن يعترب الفضاء من أهم العناصر السردية، حبيث يلعب دورا  
 القارئ مما يسهل له عملية الفهم.

جمموع أوجه النمو الفكري واالجتماعي يف حقبة معينة من التاريخ »داللته هو ويقصد بالفضاء داللة الزمان واملكان، والزمن يف 
 .(20)«من شأهنا أن حتدد اجتاه النمو الفكري واالجتماعي

 فالزمن يعكس حقبة تارخيية واجتماعية وفكرية معينة، وهو يعكس درجة النمو والتطور يف هذه اجملاالت.
وللزمن قيمة تعبريية مجالية يف النص القصصي، ذلك ألنه ميثل عنصرا من العناصر األساسية اليت يقوم عليها فن القص، فإذا كان »

ىل زمانية ومكانية، فإن القص هو أكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن وهناك أزمنة خارج األدب يعد فنا زمنيا، إذا صنفنا الفنون إ
النص وأخرى داخل النص، أما األوىل فهي زمن الكتابة/زمن القراءة، وأما الثانية فهي الفرتة التارخيية اليت جتري فيها الرواية/مدة 

 .(21)«تزامن األحداث، تتابع الفصول... ألحداث ضع الراوي بالنسبة لوقوع االرواية/ترتيب األحداث، و 
 (22)ويعتقد النقاد الروائيون بوجود ثالثة أضرب من الزمن تتلبس باحلدث السردي، وتالزمه مالزمة مطلقة:    

 (.)وهي زمنية تتمحض للعامل الروائي املنشأ :زمن احلكاية، أو الزمن احملكي -1
حكاية شعبية ما؛ فإن هذا املسعى يف رأينا يشابه فعل الكتابة، وإفراغ  زمن الكتابة: ويتصل به زمن السرد مثل سرد -2

 النص السردي ال خيتلف عن إفراغ اخلطاب احلكائي أو الشفوي على اآلذان املتلقية.
 زمن القراءة: وهو الزمن الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي.  -3

 :عالقة الزمن بالحدث -
يتسم بالزمنية، والزمن من حيث هو جيب أن يتصف بالتارخيية يف أي شكل من أشكاهلا. وإذا  إن احلدث من حيث هو جيب أن 

كان الروائيون اجلدد يرفضون بإصرار تارخيية األحداث، وواقعية الشخصيات، يف أي عمل من األعمال السردية؛ فإهنم ال 
من والتنكب عن سبيله فإهنا واقعة حتت وطأته، فالزمن إذن يستطيعون أن ينكروا بأن إبداعاهتم الروائية مهما حتاول التملص من الز 

يء واحد، يبقى فقط التمييز بني بل مها ش ؛ضرب من التاريخ، والتاريخ هو أيضا يف حقيقته ضرب من الزمن فهما متداخالن
مل من شبكية، تستمد حدث إبداعي يقوم على اخليال البحت، وحدث تارخيي يُزعم له أنه يقوم على احلقيقة الزمنية بكل ما حت

 .(23)حباهلا املعقدة من اإلنسان وحياته وصراعه وإصراره
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 ، ولغة السرد مثل زمن السرد إن زمن احلكاية هو تلك اللحظة اليت تستوي فيها الفكرة قبل أن خترج إىل الوجود اإلبداعي    
وحيز السرد مثل شخصيات السرد، كُلها يتخذ هيئة املشكل السردي عرب العمل الروائي برمته؛ حبيث إذا غاب مشكل واحد اختل 

 املشكل السردي اآلخر وأفضى إىل فساد العمل الروائي، أو اضطرابه.
والثاين  طبيعة النصالدقيقة اليت تنسج  أما األول فيمثل اخليوط»ومن اجلدير بالذكر أن هناك زمنني ميثالن بعدي البناء السردي 

 .(24)«ميثل اخلطوط العريضة اليت تبىن عليها الرواية
 أما حركة الزمن داخل النص فتكون من خالل تقنيات االسرتجاع )العودة إىل الوراء( واالستباق )الذهاب إىل األمام(.    

والعلم مبا حيدث بعد أحداث ماضية جرت وفق التسلسل والرتتيب واالستباق هو التنبؤ بأحداث مل تقع، أو تعجيل األحداث »
ية لألحداث وفهمها، والعلم مبا ستؤول إليه وهلذه التقنية يف معرفة ؤ الزمين هلا، ويأيت االستباق من نظرة الراوي أو الشخصية التنب

ذاكرة الشخصية القصصية ليتم من خالهلا  ، أما االسرتجاع فهو العملية النفسية اليت تقوم هبافكر الشخصية ونظرهتا لألحداث
الحق لبداية الرواية/ داخلي: يعود إىل ماض  /استدعاء أحداث املاضي، وهو ثالثة أنواع: )خارجي: يعود ما قبل بداية الرواية

ت زمنية تساعد يف مزجي: جيمع بني النوعني(، وميثل االسرتجاع اخلارجي جزءا مهم ا يف النص السردي يلجأ إليه الروائي مللء فراغا
فهم مسار األحداث، وأما االسرتجاع الداخلي فيستلزم تتابع النص إذ يرتك القاص الشخصية األوىل ويعود إىل الوراء ليصاحب 

واالسرتجاع املزجي  ن احلوادث السابقة واملماثلة هلاالشخصية الثانية و به يعاجل القاص األحداث املتزامنة، ولربط أحداثه بسلسلة م
 .(25)«ي خيلط بني االسرتجاعني السابقني الداخلي واخلارجيالذ

وهناك عالقة بني مساحة النص احملكي وسرعة أحداث القصة تسمى بااااا: االستغراق الزمين، وتلك العالقة حتددها حلظات زمنية 
 .(26)احلذف املشهد، الوقفهي أربع: اخلالصة، من حيث إيقاعها الزمين، وهذه اللحظات ذات داللة خاصة، يعاجلها الكاتب 

وفيها تكون مساحة النص أصغر من زمن احلدث، والتلخيص: هو املرور الريع على املوجز )التلخيص(  الخالصة: -1
فرتات زمنية ال يرى املؤلف أهنا جديدة باهتمام القارئ، وهو نوعان: اإلجياز القريب الذي خيتصر فرتة زمنية قصرية 

 .فرتة زمنية طويلةواإلجياز البعيد الذي خيتصر 
وفيه يتم الوقوف على تفاصيل األحداث اليت تقع يف فرتات زمنية حمددة كثيفة حىت يشاهد القارئ القصة  المشهد: -2

 وكأهنا مسرح عليه الشخصيات تتحرك.
 .(27)أو التوقف هو إيقاف مسار األحداث لغرض داليل يف زيادة اإلثارة الوقف: -3
 .(28)أو اإلضمار هو املقطع املسقط يف النص من زمن احلكاية الحذف: -4

ونسق زمين نسق زمين صاعد ونسق زمين نازل، الزمين جيدر بنا احلديث عن أنساق الزمن وهي وبعد احلديث عن تقنية االستغراق 
 متقطع.      

النسق الزمين اهلابط يعرض لنا الراوي زمن  تتابع األحداث كما تتابع اجلمل على الورق بشكل خطوط ويف»يف النسق األول     
تتقطع األزمنة يف سريها »، ويف النسق األخري (29)«الكتابة، هناية من احلكاية مث يبدأ من النزول تدرجييا حىت يوصلنا غلى األصل

ألزمنة بإقحام أحداث اهلابط من احلاضر إىل املاضي أو الصاعد من احلاضر إىل املستقبل، لتستقبل زمنا آخر يوسع مدة جريان ا
 .(30)«جديدة تشكل أحيانا قصصا صغرية داخل القصة الكبرية

 وهذا يعين االنتقال من أزمنة متعددة وخمتلفة، ويف االنتقال تتداخل األزمنة جبميع أنواعها.    
 وتتكرر فيه الشخصيات. والعنصر الثاين من عناصر الفضاء هو املكان الذي ينظر إليه بكونه املسرح الذي جتري عليه األحداث

واملكان دون سواه يثري إحساسا ما باملواطنة، وإحساسا آخر بالزمن وباحمللية، حىت لتحسبه الكيان الذي ال حيدث شيء بدونه، »
 .(31)«فكان واقعا ورمزا تارخييا قدميا وآخر معاصر
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ويساعد يف تارخيية،  اجتماعية وفكرية، فاملكان يلعب دورا مهما داخل القصة، تتحرك فيه الشخصيات، ويكشف عن معامل 
واملكان قوة فعالة مؤثرة يف حياة الشخوص، فقد يكون وصف املوضع مسهبا يف تفصيله، »التعريف بالشخصيات وأحداث القصة.

لكي مينح القارئ اإلحساس بصدق الواقع أو يصور وقعا هو يف حقيقة أمره مشارك يف العمل القصصي ويهيئ املكان اجلو 
  .(32)«املناسب أو يعكس عالقات الفعل واحلدث القصصي عكسا رمزيا

 وبواسطة املكان تكشف الشخصيات عن نفسها وتنجز.
وينبين املكان على أساس متخيل، إذ أن املكان يف الرواية ليس دقيقا، وهو بذلك ال يكتسب مالحمه وأمهيته إن مل يتماثل مع »

 .(33)«احلقيقي( وذلك الستحالة بناء احلدث والشخصية يف مكان ال مالمح لهالعامل اخلارجي للنص )العامل 
وللمكان دوره مهم يف تقدمي الشخصيات ورسم األحداث، وقد يكون مكانا واحدا داخل القصة، وقد تتعدد األمكنة داخل 

 القصة الواحدة.
 وال ميكن احلديث عن املكان دون احلديث عن الوصف الذي ينقسم إىل قسمني:

أو التصنيفي، وهو الذي يتناول املكان بكل أجزائه وحيثياته وال يكتفي بتسميته، حبيث يشري  الوصف التفصيلي: -1
 إىل خصائصه ومساته ومقوماته.

يتسم املكان بأنه ال يفصل يف سرد وصفه للمكان، وقد يكتفي أحيانا بوصف املكان دون »الوصف التعبيري: -2
 .(34)«أسلوبا تعبرييا أكثر من كونه وصفا جمرداجتزئته وتصنيف أبعاده، فيغدو فيه 

والوصف بنوعيه يساعد بدوره يف التعريف باألمكنة والشخصيات، من خالل اخلصائص والصفات الدقيقة لكل األبعاد، اليت 
 تساهم بدورها يف وضوح األحداث وتسهيل فهم القصة.

 سادسا: بناء الشخصية:
تعين أحد األفراد اخلياليني أو الواقعيني الذين تدور حوهلم أحداث القصة أو » الشخصية كما هي يف املعاجم االصطالحية

 .(35)«املسرحية
 فهي إذن العنصر األساسي الذي يبين األحداث ويطورها بصورة منتظمة. 

ولقد كان متيز الشخصية يف األسلوب القصصي هو إحساس القارئ بضرورة تلك الشخصية وقيمتها، إذ ينبغي أن متلك »
 .(36)«الشخصية القدرة على التماسك والتناسق داخل النص، وبذلك تعرب عن ذاهتا

 وتوضح الشخصية احلدث داخل القصة من خالل تصرفاهتا وأفعاهلا احلركية.    
وال ميكن للحدث أن يؤدي دوره املعنوي احلركي التام من دون أن تتبناه شخصية من شخصيات القصة، ويظل الفعل بعيدا عن  »

 .(37)«كونه حدثا فنيا إال إذا تفاعل مع الشخصية
حىت يصل األمر  وتلعب الشخصية دورا مهما يف العمل األديب، وذلك لشدة تأثريها على القارئوتأثريها يف احلدث داخل القصة،

وتتجلى  اعر والعواطف والتفاعل معها  بالقارئ حملاولة تقمص دور تلك الشخصية يف حياته اليومية، وكذلك التأثر بألوان املش
قدرة الروائي على متثيل شخصياته وإقامة العالقات املقنعة بينها، وجيب أن تكون منسجمة مع الدور الذي منحه له القاص 

يف  وكذلك التكوين النفسي للشخصية، ومييل النقاد إىل عد الشخصية أهم عنصر يف القصة، وذلك للعمل والوظيفة اليت تقوم هبا
توضيح العمل القصصي وبيان مضمونه وبناء على ذلك فقد متايز نوعان من الشخصية يف العمل القصصي مها )النامية والثابتة( 

ى هذه الشخصيات بتسميات أخرى )املستديرة  النامية هي تلك الشخصيات اليت تتكشف لنا تدرجييا خالل القصة، وتسم»فااا
أما الثابتة  وضع اإلعجاب الذي جيسد بعض مثلناما تسمى بشخصية القصة األوىل اليت تكون م النامية ، املتطورة، املعقدة(، أو

فهي الشخصيات اليت تتبىن عادة حول فكرة واحدة أو صفة ال تتغري طوال القصة، وقد تسمى هذه الشخصيات 
 .(38)«باااا)اجلاهزة(
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 وء عليها واالحتكاك معها، وقد تساعد يف فهمها.وتتفاعل هذه الشخصيات مع الشخصيات األخرى من خالل تسليط الض
 
 
 

 سابعا: أشكال السرد ومستوياته:
 أوال: أشكال السرد في التراث القصصي العربي:

اللغة العربية كسواها من اللغات اإلنسانية الكربى، عرف أدهبا السردي أشكاال خمتلفة، فمن الطرائق السردية اليت استعملها       
 العرب يف سرودهم من العهود املبكرة:

 
 

 عبارة "زعموا": -1
شكلها املألوف منذ القدم، وذلك  هذه الطريقة السردية اليت تالئم طبيعة احلكاية يفعبد اهلل ابن املقفع هو أول من اصطنع 

 حني نقل عن األدب اهلندي إىل اللغة العربية.
ولقد ظل مصطلح "زعموا" هو الالزمة السردية الغالبة على نص "كليلة ودمنة" حيث تكررت هذه العبارة فيه ثالثا     

يات هذا النص السردي البديع، وبالتايل حكاوأربعني مرة على األقل، ومل يكد ابن املقفع يصطنع سواها إال قليال يف مطالع 
فهذا املصطلح ينسجم مع طبيعة السرد القائم على التسلسل الزمين الذي يأيت من اخلارج، أو عن طريق حياد املؤلف املزعوم 
القائم على اصطناع ضمي الغائب، فكأن هذه األداة السردية تقابل ما يعرف لدى منظري الرواية الغربيني بعد مصطلح 

 لرؤية من اخللف"."ا
إن اصطناع ذلك املاضي املتمحض للسرد لدى احلكي، برهان على النظرة الواعية إىل اإلبداع السردي، وأنه ليس من     

التاريخ، وال من احلقيقة، وإمنا هو من قبيل متثيل الواقع يف ثوب اخليال، وهو تطلع إىل رسم صورة فنية لعامل واقعي مل يوجد 
 .(39)يف حقيقته

 مصطلح السرد في فن المقامات:  -2
فإن  ة" منذ مطلع القرن الثاين للهجرةعلى الرغم من أن اللغة العربية عرفت ذلك الشكل السردي املاثل يف عمل "كليلة ودمن

لك تلك التجربة السردية ظلت حمدودة التأثري، ويبدو أهنا مل تلق الرواج هلا يف تاريخ تطور األشكال السردية العربية، ولعل ذ
 يعود إىل:

أهنا عاجلت أحداثا رمزية أجرهتا على ألسنة حيوانات تتحدث، وكأهنا تعقل وتتصارع من أجل البقاء، أو من أجل إشباع  - أ
الغريزة احليوانية، وكان من العسري على جمتمع شعري منبثق من حضارة البادية القحة أن يتقبل مثل تلك السرود ويتذوقها 

 يشاهبها شكال أو مضمونا.وينسج عليها، فيبدع ما 
مل تعاجل قضايا تتصل باحلياة االجتماعية، أو العاطفية للعرب على ذلك العهد، فزهدوا فيها ورغبوا عنها، حىت ظهر يف  - ب

 القرن الرابع عشر جنس املقامات على يد "بديع الزمان اهلمذاين"، وقد لقيت مقاماته رواجا واسعا.
تعاجل قضايا اجتماعية وسياسية للمجتمع الذي كتبت   تناولتها املقامات بسيطة وسطحية،ولقد كانت النسوج السردية اليت    

ومن بني العبارات اليت تبدأ هبا فيه، وهو ما يطالب النقاد التقليديون أن تكون عليه الكتابة األدبية بعامة، والكتابة السردية خباصة،
أخرب"، أو "حدثين" وهي أداة سردية كانت تصطنعها شهر زاد يف املقامات هي عبارة "حدثنا" أو "حدث"، أو "حكى" أو "
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"ألف ليلة وليلة"، وهذه العبارات كلها مستقاة من تقاليد رواد احلديث النبوي ورواة اللغة الذين سلكوا مسلكهم يف تدوين 
 األخبار، وإثبات الروايات.

"األنا"، وأقدر إحالة على الداخل، وياء املتكلم جتعل للسارد  ولعل عبارة "حدثين" تكون ألصق حبميمية السرد، وأدل على كيان   
 .(40)يتعرى يف صدق وإخالص أمام الفعل السردي، أو أمام املسرود له

 السرد في "ألف ليلة وليلة":مصطلح  -3
تصطنع شهر زاد ساردة ألف ليلة وليلة، عبارة "بلغين"، وهي أداة سردية تتصف باإلحيائية والتكثيف، ومن أهم ما تتميز به     

 طريقة احلكي يف ألف ليلة وليلة:
وىل افتتاح الشريط السردي بعبارة "بلغين أيها امللك السعيد"، ونستثين من ذلك بعض الليايل القليلة مثل حكاية الليلة األ - أ

 اليت اصطنعت فيها الساردة عبارة "حكي".
 .(41)فسح اجملال للشخصية لتشرع يف سرد ما جرى هلا من أحداث بنفسها )أنا( - ب

 
 مصطلح السير الشعبية:  -4

نود أن نتوقف لدى أمنوذج واحد من هذه السري الشعبية العجيبة، وهي سرية بين هالل امللحمية، ولقد اصطنع السارد عبارة 
ما لمتلقني الوراء ليحكي ل"قال الراوي" من بني كل العبارات واألشكال، وهذه العبارة يعود هبا السارد إىل الوراء ليعود هبا إىل 

الراوي، ال يعد شخصا حقيقيا ولكنه جمرد كائن ورقي يستظهر به السارد الشعيب ملنح إبداعه شيئا يزعم أنه كان قد مسعه من 
 من الواقعية التارخيية اليت كان السراد الشعبيون حراصا عليها.

كما اتصل بعبارة "قال الراوي" عبارة أخرى كثريا ما تشيع يف السرد العريب الشفوي هي "كان يا مكان"، وهذه األداة 
 السردية هي شعبية تشيع يف املالحم واحلكايات اخلرافية. 

إن األدباء الشعبيني قاموا بإبداع القصص واحلكايات واألساطري واملالحم واخلرافات كما نالحظ ذلك يف سرية عنرتة بن شداد، 
وقيم وعناصر سردية  وسرية سيف بن ذي يزن، فلما حتلل باملناهج اجلديدة وذلك إلمكان الكشف عما يف طياهتا من كنوز

 عجيبة.
وإذا كان كثري من هذه السري أو األعمال السردية فصيح اللغة، أو قريبا من الفصاحة، فإن الروح الغالب عليها هو شعيب،      

 وهذا ما مكنها من االنتشار والبقاء، فهي مفخرة من مفاخر نتاج اخليال العريب الدافق الذي كان وراء تطور األدب السردي يف
 األوربية منذ قرون.لغات الالغرب، وال سيما بفضل ترمجة مقامات احلريري، وألف ليلة وليلة عدة ترمجات إىل 

ومن الواضح أن الرواية العربية مل تستطع التخلص من أشكال السرد القدمية، وال سيما من الفعل كان الذي نعتقد أنه موروث     
من أجل ذلك نالحظ أن بعض  مي الزمان، وسالف العصر واألوان"و "كان يف قدعن أدوات السرد الشعيب "كان يا مكان"، أ

 النصوص الروائية العصرية جتنح إىل اإلكثار من اصطناع هذه األداة.
وسواء علينا أكان النص مشبعا با"كان"، أم بسواها من األفعال فهي يف مجهرهتا تقع يف املاضي، إذ كان الراوية حيكي ما وقع    

والبعض اآلخر رمبا يقع يف  أن بعض األحداث قد يقع يف احلاضرللشخصية، يف الزمن املاضي أساسا، وذلك على الرغم من 
 .(42)تعلق إال مبا كان، ال مبا هو كائن، وال مبا سيكوناملستقبل، ولكن طبيعة السرد ال ت
 ثانيا: أشكال السرد الروائي:

 تعددية استعمال الضمائر يف السرد:
 استعمال ضمير الغائب: -1
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هو سيد الضمائر السردية، وأكثرها تداوال بني السراد، وأيسرها استقباال لدى املتلقني، وقد يكون استعماله شاع لعل هذا الضمري 
 بني السراد جلملة من األسباب امهها:

أنه وسيلة صاحلة ألن يتوارى وراءها السارد، فيمرر ما يشاء من أفكار، دون ان يبدو تدخله مباشرا، والسارد يكون أجنبيا عن  -
 العمل السردي، وكأنه جمر راو له، بفضل هذا "اهلو" العجيب.

ألنا" الذي جير إىل سوء فهم العمل السردي، وأنه ألصق بالسرية الذاتية جينب اصطناع ضمري الغائب الكاتب السقوط يف فخ "ا -
 منه بالرواية اخلالصة.

يفصل اصطناع ضمري الغائب زمن احلكاية، عن زمن احلكي من الوجهة الظاهرة على األقل؛ وذلك حيث إن "اهلو"، يف اللغة  -
 من سابق على زمن الكتابة.العربية، يرتبط بالفعل السردي العريب "كان" الذي حييل على ز 

 حيكي، ال مؤلف يؤلف، أو مبدع يبدع.إن اصطناع ضمري الغائب يف السرد حيمي السارد من "إمث الكذب" جبعله جمرد حاك  -
إن استعمال ضمري الغائب يتيح للكاتب الروائي أن يعرف عن شخصياته، وأحداث عمله السردي كل شيء، فيكون وضعه  -

 اذ موقع خلف األحداث اليت يسردها.السردي قائما على اخت
يفصل ضمري الغائب النص السردي فصله عن ناص ه الذي نص ه، وجيعل املتلقي واقعا حتت اللعبة الفنية، فيعتقد من ال علم له  -

 ة.باخلدعة السردية، أن ما حيكيه السارد يف نصه هو حقا كان بالفعل، وأن الناص جمرد وسيط بينه وبني األحدوثة احملكي
 ضمير المتكلم:-2

يأيت ضمري املتكلم يف املرتبة الثانية من حيث األمهية السردية، بعد ضمري الغائب، ذلك بأنه استعمل يف األشرطة السردية منذ    
القدم، فشهر زاد مثال كثريا ما كانت تفتتح حكايتها يف ألف ليلة وليلة بعبارة "بلغين"، فكانت حتاول إذابته يف زمنها، حتت 

وكثريا ما كانت حتيل الشريط إىل إحدى شخصياهتا لتشرع يف احلكي بنفسها، لتستعمل ضمري املتكلم الدا  طقوس عجائبية مثرية،
 ولعل من مجاليات هذا الضمري، أنه:على احلميمية السردية، على تعرية الذات، 

 رد وزمن السارد.جيعل احلكاية املسرودة مندجمة يف روح املؤلف، فيذوب ذلك احلاجز الزمين فبفصل ما بني زمن الس -
جيعل ضمري املتكلم املتلقي يلتصق بالعمل السردي ويتعلق به أكثر، متومها أن املؤلف هو إحدى الشخصيات اليت تنهض عليها  -

 الرواية.
 يُذيب النص السردي يف الناص، فيجعله فاقدا لوضع املؤلف، ومكتسبا لوضع املمثل )الشخصية(.إن "األنا" أو ضمري املتكلم  -

كتابة السرية الذاتية روجت هلذا الضمري يف االنتشار، ولفتت انتباه النقاد إىل مجالية ضمري املتكلم الذي ميكن استعماله يف إن  
 مواقف ال ميكن أن يستعمل فيها ضمري الغائب.

 ضمير المخاطب:  -3 
اختاذه وضعا معينا، كما يتيح أيضا إن وظيفة ضمري املخاطب سردية، يؤدي وظيفة تبليغية عادية، ويتيح وصف الوعي حال    

 وصف استعادة الوعي من لدن الشخصية نفسها.
، أو يدور من حوهلا جمرد أحداث بيضاء إن الشخصية ليست إال كائنا من ورق، وهي كذلك حقا، فكل ما يسند إليها     

للعبة السردية من حيث تظل األحدوثة املسرودة وبالتايل فإن استعماله هو جمرد اختيار شكلي لشريط السرد، وجمرد تنويع يف إجراء ا
 نفسها.

إن املراوحة بني الضمائر الثالثة لدى السرد الروائي مسألة مجالية ال داللية، وشكلية ال جوهرية، واختيارية ال إجبارية،     
 فليستعمل من يشاء منها، فلن يرفع ذلك من شأن كتابته السردية.
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