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 تشكل الذات الساردة في الثقافة العربية.

 فاتحة المتعة، بداية الرحلة:

يشكل أنموذجا رائعا  الذي يشكل السرد إحدى المقوالت المركزية في حياة االنسان ، هذا األخير

لتفاصيل هذه الحياة بتنوعها وتعدد مناحيها ، فقصة البداية شغلت بال هذا الكائن البشري 

وحيرته ، وجعلته يطرح األسئلة تلو األخرى حول تكوين األشياء ونسجها؛ عله يجد اإلجابة عن 
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لى أين المنتهى في رحلة سردية ممتعة في معالم ا لتشكيل والتأصيل تركيبتها وسر تناسقها وا 

 والتأسيس.

من أجل ذلك تأتي هذه الدراسة لتبحث في عوالم السرد العربي القديم عن الذات الساردة وعن 

شروط تكوينها وتقديمها لنماذج سردية تليق بمقام االنسان العربي في ذلك الوقت ، وهنا تظهر 

ن كانت مشروعية البحث من أن خطاب السرد أصيل ومتأصل في الثقافة العربي ة القديمة وا 

معالمه النظرية كعلم وآليات المنهجية كإجراء تأسست واستوى عودها لدى نقاد وروائيين غرب 

 من أمثال تودوروف وجيرار جينيت وروالن بارت .....

ولبيان مقامات السرد في هذه الدراسة ارتأيت أن استعين بمجموعة من العتبات النصية 

 ذه القضية؛ بدءا من : والمنهجية للكشف عن تفاصيل ه

 مفهوم السرد في أصله اللغوي ومفهومه االصطالحي .   -        

 مفهوم الذات الساردة .   -       

 حضور السرد في الثقافة االنسانية .  -       

 البيئة العربية الحاضنة للذات الساردة.   -       
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 السرد بين األصل اللغوي والمعنى االصطالحي:مفهوم 

تحمل معنى التقديم واالتساق  -سرد –جاء في لسان العرب البن منظور أن مادة لغة:  -1
والتتابع وحسن العرض, فهو يعني " تقدمة الشيء إلى الشيء, تأتي به متسقا بعضه في أثر 

يسرد الحديث سردا: إذا كان جيد بعض متتابعا, سرد الحديث ونحوه يسرده, إذا تابعه, وفالن 
لمفهوم السرد من الناحية اللغوية, باعتبار االتساق وهنا تظهر القيمة التداولية .1السياق له"

 والتتابع وحسن العرض محاور أساسية في عملية السرد ومتعته.
متنوعة حتوى, تتشكل داللة السرد وفق منظومة اصطالحية ثرية الم: المعنى االصطالحي -2

النثر األدبي في أجناسه المختلفة, كالقصة والرواية اآلليات واإلجراءات " التي عنيت بنقد 
نقدية مصطلحات والحكاية الخرافية واألمثال وفنون النثر القديم من رسائل ومقامات, برزت 

 المستمدة Narratologyمترجمة عن المنجز النقدي الغربي, في بيئة علم السرد أو السردية 
." غير أّن هناك اختالف بين المشتغلين في حقل الدراسات Narrateمن الجذر اللغوي 

 ومن أهم المقترحات المقدمة للمصطلح: Narratology السردية حول ترجمة مصطلح
 علم السرد -1
 السرديات  -2
 السردية  -3
 نظرية القصة  -4
 نظرية السرد  -5
 القصصية  -6



 المسردية -7
 القّصيات -8
 السردلوجية -9

 2الناراتالوجيا " -11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .165, 2115, 4, ط7ابن منظور: لسان العرب, دار صادر, بيروت, م  -1
عباس عبد الحليم عباس : نظرية السرد: المصطلح واإلجراء النقدي, مقاربة مفاهيمية, أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي,  -2

 .54-53, ص 2111, 1رابطة الكتاب األردنيين, ط

 
 

عرض لحدث أو لمتوالية من األحداث, حقيقية أو  "  فيلسرد المفهومية ل البنيةتحدد تو       
 1 بواسطة اللغة, وبصفة خاصة لغة مكتوبة "خيالية. عرض 

ويؤكـــــــد ت. تـــــــودوروف مـــــــن جهتـــــــه أّن " العمـــــــل األدبـــــــي هـــــــو خطـــــــاب فـــــــي نفـــــــس اآلن, إذ       
ــــدي إليهــــا " ــــار  يتقبلهــــا, ويهت ــــه   ــــي مواجهت ــــاك ف ــــروي القصــــة , وهن ــــاألمر  2 يوجــــد ســــارد ي ف

وشخصـــــياته  عرضـــــا يليـــــق بمقـــــام منـــــوط فـــــي براعـــــة الســـــارد أو الـــــراوي فـــــي عـــــرض أحداثـــــه 
المتلقـــــين وبمقتضـــــيات الســـــرد مـــــن خبـــــر ووصـــــف وحـــــوار مـــــا يكســـــب الحكـــــي طابعـــــا ســـــرديا 
مشــــــو ا, و " ينبنــــــي هــــــذا النمــــــوذ, األصــــــلي الــــــذي أصــــــبح معيــــــارا, بــــــل مثــــــاال أعلــــــى, علــــــى 
أوصـــــاف متعلقــــــة بأشــــــياءر وشخصــــــيات ح أو صــــــورث وأحــــــداث ح أو محكــــــي ث تفتــــــرض باثــــــا 

ال فمؤ   3 للغة الشخصيات "ث mimesisلفا ث , وعلى تمثيل مباشر حح أو حاكيا وا 

وإلحداث لذة السرد ومتعته " علينا أن نعرف كيف يسقط النص عوالم ممكنة ال تعيش إال في     
 الذاكرة, وأخرى وا عية ولكنها ال يمكن أن تمتد في الوجدان إال من خالل مضافات االستيهام
والرؤيا الشعرية. يتعلق األمر بتحديد طبيعة الروابط بين عالم نعرفه ونحس داخله بالضيق 
والقسوة, وبين عوالم تخييلية متحركة تمنحنا اللذة والراحة النفسية, فمن خالل هذا الرابط 

 4يستطيع السرد تحويل عوالم تخييلية إلى حقائق ال يشكك فيها أحد " 
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 .18, ص 1999لشؤون المطابع األميرية, 
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 ات الساردة بين الواقع والخيال:الذ -3
تظهر الوظيفة اإلسنادية للذات الساردة للنصوص الحكائية في " نقل و ائع متنه وتقديمها في  الب       

 من  بل شخصية أو مجموعة من الشخصياتر محددة بعينهار  –شفاهي أو كتابي  –لغوي 
 تحول عجز الحوادث في التعبير عن نفسها بنفسها, من جهة,  يستوجب حضور هيئة تلفظية 

   1وتشبع بالتالي نهم المتلقي كطرف ضروري للفعل السردي في االطالع عليها من جهة أخرى" 
يمكن أي الذات الساردة هذا الكائن الذي يمثل محور الرواية, إذ  le narrateurوشخصية السارد 

 صوت الشخصيات, ولكن بدون سارد ال توجد رواية. إنه أال نسمع صوت المؤلف إطال ا, وال
الشخصية التي بدونها سيبقى الخطاب السردي في حال احتمال؛ ولن يتحول لحقيقة, مادمنا ال 

بينه وبين نستطيع تصور حكاية بدون سارد . وبالمناسبة ينبغي أال نخلط بأي حال من األحوال 
رف الكاتبث. فهو شخصية متخيلة أو كائن من ورق الكاتب ... ولكنه دور مخلوق ومتبنى من ط

شأنه في ذلك شأن با ي الشخصيات الروائية األخرى, يتوسل بها المؤلف, وهو يؤسس عالمه 
الحكائي لتنوب عنه في سرد المحكي, وتمرير خطابه االيديولوجي وأيضا ممارسته لعبة اإليهام 

عادة بوا عية مايروي إنتا, ما يمكن إنتاجه من عوالم تخييلية وسرود  وبجمالية ما يتقبل ويتلقى, وا 
 2روائية تستحضر في أو ات ومناسبات معينة. 

ومادام هذا الخطاب كبا ي أنواع الخطابات األخرى, في حاجة أيضا لمخاطب, يتلقاه ويستفيد منه: "
ح كل كالم هو أوال حوار, أي أنه ال يمكن أن يصدر عن شخصية منفردة, وكل كالم مسموع 
يفرض وجود شخصية متكلم ومخاطب وبدونه يفقد السرد معناه, ويتحول لهذيان ال مبرر لهر الشيء 

ي دفع البعض للقول: فلو ال المتلقي لما كان هناك سرد. وهو ما يفسر حرص الرواة أن يكون الذ
استجابة وتلبية لدعوة صادرة عن المسرود له, إن لم نقل أنه يتأسس عليه في بعض سردهم دائما 



 le narrataire)باعتباره ح أي المسرود له  –ألف ليلة وليلة  –األحيان, كما هو الشأن في حكاية 
وال تالزمها مالزمة الظل  –ث le narrateurالسارد ح  –هيئة تلفظية تنبعث مع الهيئة األولى 

 لصاحبه, ال تفار ها ما دام حديث األنا, هو في العمق خطاب لألنت. ولو كان هذا
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هو أنا المتكلم ذاته, كما يحصل في المونولوجات مثال:ح لكن مباشرة, وبمجرد ما يعلن  األنت 
ه ويتسلم مقاليد اللغة, فإنه يغرس اآلخر أمامه, كيفما كانت درجة الحضور التي المتكلم عن نفس

           1 يمنحها لهذا اآلخر, إن كل تلفظ هو, صراحة أو ضمنيا, خطابا يستوجب مخاطبا ث"

استنادا على  يل " يمكننا القول بأن إضفاء الصبغة الحكائية على نص من النصوص, عملة 
مشروطة أساسا بتوفره على العناصر الثالثة الرئيسية الضرورية لكل خطاب, وهي السارد أو 

 2 المرسل, والمسرود له أو المتلقي, والمتن الحكائي أو الرسالة "
                                                            حضور السرد في الثقافة االنسانية: -4

إن جوهر الحضور اإلنساني من أول األمر إلى آخره يبقى مرهونا بسرد تفاصيل الحياة بشؤونها 
في صميم التجربة اإلبداعية لإلنسان؛ لذلك فــ " أنواع السرد في العالم ال أيضا , ومنطوية وأحوالها

وهي ذاتها تتوزع إلى مواد  –وي  بل كل شيء, على تنوع كبير في األجناس وهي تنط –حصر لها 
. فالسرد يمكن أن متباينة, كما لو أن كل مادة صالحة, في حد ذاتها, لكي يضمنها اإلنسان سروده

تحتمله اللغة حشفوية كانت أو مكتوبةث والصورة ح ثابتة كانت أو متحركةث, واإليماء, مثلما يمكن أن 
يحتمله خليط منظم من كل هذه المواد . السرد حاضر في األسطورة, والحكاية الخرافية, والحكاية 

والمأساة, والدراما, والملهاة,  على لسان الحيوان, والخرافة, واأل صوصة, والملحمة, والتاريخ,
والبانتومايم, واللوحة المرسومة, والنقش على الزجا,, والسينما, والخبر الصحفي, والمحادثة. فضال 

حاضر في األزمنة واألمكنة والمجتمعات كلها,  -تقريبابأشكاله الالنهائية  –عن ذلك, فإن السرد 
ر الجاري على الجداول والوديان, يروي أحداث فهو كالنه 3فهو يبدأ مع تاريخ البشرية ذاته " 

" ولن تجد أي شعب دون  الزمان لبني اإلنسان كيف فعلت حادثات الليالي على سجل الحياة؟.



سرد, فلكل طبقة من الطبقات أو جماعة من الجماعات البشرية سرودها. وتكون هذه السرود في 
 قافات مختلفة, أو حتى متعارضة.غالب األحيان مستساغة بشكل جماعي من  بل أناس ذوي ث
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بديلة.  راءة في النظرية والتطبيق, مجلة نزوى, مجلة فصلية ثقافية تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة  محمد الشحات: سرديات -3
 .89, ص 2111, 65والنشر واإلعالن, مسقط, عمان, ع 

 

بدأت من  بل دائما,   jean François lyotardكما كان يقول ليوتار  –فالحكاية, كل الحكاية  
الشهيرة العابرة للثقافات التي اكتسبت طابعا عالميا وأبديا: " كان وستظل كذلك إلى األبد في الجملة 

يا ما كان " وأية حكاية ال تعرف بالتحديد نهاية ما, فكل راو يندس في جلد راو سبقه ويسلم الحكاية 
 .1 " لمستمع لن يعدم أن يصبح راويا

ووسيلة لنصرة المستضعفين إذ " ألم يكن السرد وسيلة لبعث المتعة والفرجة في حكايات األولين      
 ّيض لشهرزاد البقاء, بإزاء نزعة االنتقام التي عّنت على شهريار, لوال تمترسها بسالح السرد,  كيف

ا ة, أن يكسر النرجسية اإلنسانية, حيث أثبت بالدليل العلمي بأن وكيف تمكن كوبرنيكوس وبلب
زاجهم, تلك الجملة التي ندت عن األرض ليست مركزا للكون, وكيف مرر رجال التفتيش وبم

غاليلي, حول دوران األرض. إنه السرد الذي يحمل سمة السيطرة على الوعي الزمني, حيث 
التي تحدثها الذات في سبيل الحصول على النتيجة المرجوة, من خالل اإل ناع والقدرة التفاعالت 

مكانية التحبيك من أجل السيط رة على األفراد أو الجماعات, على ترجيح فكرة على حساب أخرى, وا 
والسعي نحو الكشف عن أبعاد جديدة للنص, إنها الهوية السردية تلك التي يحددها بول ريكو 
باعتبار  درة السرد على تحقيق منجزات الذات في االندما, والتكيف والمداهنة والسيطرة على توجيه 

  وكيفما فرح وحزن.غنم وخسر, ما وبعدإذن مالزم لإلنسان, أينما حل وارتحل,  فالسرد . 2التاريخ"

 البيئة الحاضنة للذات السردية العربية: -5
تجسد البيئة العربية القديمة بطابعها البدوي البسيط, وبنطها العفوي األصيل, المحضن الثري والمنشأ 

محاكاة إشكالية تنطوي على طا ة ربط الجلي للسرد الفني؛ إذ ترتكز فعالية هذه الرؤية " على 



جدلي فعال بين الخاص والعام في حقل اإلبداع العربي, وبين ذلك العام األدبي واألعم الثقافي, 
في السياق الذي يضمن إطراد التفسير المعرفية والتاريخية لتكامل المنتج النصي التراثي, ووحدة 

 .3مفاصله وتالحم تجلياته " 
 في نفس الربط الجدلي بين البيئة الحاضنة والنص المنتج يحدث نوعا من التبعية والفعالية  هذا
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الو ت, األول يتمثل في شروط اإلنتا, السردي من توفير المادة الخام المتشكلة بفعل العال ات  
والتي  -إن صح التعبير –اإلنسانية في األوساط الحياتية المختلفة, وعبر الرحالت النفعية 

أما الجانب الثاني فيتمثل في براعة الراوي في نسج العوالم  –الحل والترحال  -تلخصها ثنائية 
إذ تتصل المكانية والزمانية واختيار الصيغ التعبيرية التي تراعي مقاصد الكالم ومقتضيات المقام. 

" العناصر التكوينية للنوع المفرد وهو في هذه الحال ح السيرة الشعبية ث بالبنية الكالمية الحاضنة, 
, ومما يتفرع عن أصلها الجامع من تخصيص جنسي ح السرد/ الخبرث, -التأليفية  –وتقاليدها 
القديم " المكتمل "  كل ذلك بالتجليات النصية المفردة. بالوسيلة التي تجلي تفاعالت النصوتربط 

بخبرات الحاضر الممتد. وتشج الدوال السيرية الشعبية الثابتة, بمدلوالته المتحولة, عبر األزمنة 
 .1تعا بة, والجغرافيات المتباعدة " الم التاريخية

وعبر استقراء المنظومة السردية العربية يظهر لنا جليا بأّن األمة العربية هي أمة ساردة وتتخذ من 
السرد وسيلة وفرصة لسرد أيامها وأخبارها وانجازاتها, وأنها أمة عرفت وتعرف كيفية تجويد تقنية 

قام, وفيما يلي الحكائية المختلفة حسب النوع والغرض والمالسرد عبر جملة من تقنيات واآلليات 
 سأحاول عرض بعض النماذ, السردية التي تعكس صدق ما أ ررت وما ذكرت.

, تبرز في كثير من يشكل السرد في القصيدة العربية القصيدة خصيصة نوعية القول الشعري: – 1
لى ذكر التي ذكر مجمل األحداث التي حصل, و في  عيون الشعر العربي تحتا, إلى توثيق وا 

يرها من األخالق العربية األصيلة. فـ " للسرد حظ وفير في القصيدة والفحولة وغ خصال الفروسية
الجاهلية ويتجلى ذلك ... في وفرة وتنوع موضوعاته من سرد المغامرات الوجدانية وموا ف الكرم 



وكذلك موا ف بطولية ح نقصد بها  صص الفروسية ث إلى سرد مواضيع جديدة في فضاء الرحلة 
وتشبيه النا ة ح الفرس ث بالثور والبقرة والحمار الوحشي ثم سرد مغامراتهم " هذا  كرحلة الظعائن

على مستوى الموضوع ؛ أما على مستوى الشخصيات " فعادة ما كان الشاعر ح الراوي ث  بطلها 
ن أحال ذلك شخصية أخرى, كشخصية الحمار الوحشي  البقرة ... فهو يعاني لكنه  –الثور  –وا 

ذا اعتمدنا  ول الجاحظ  في األخير يصيب هدفه. أو ينتهي بالنجاة من كل المكائد المدبرة له. وا 
 .2 يمكننا إضافة شخصي أخرى ونقصد بها شخصية الممدوح أو المرثي "
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التراث السردي  الشخصيات واألنماط التعبيرية واألشكال السردية. إذ " يتيح تنوع نصوص
و وانينه انطال ا من  العربي وتعدد إمكانات شتى لمساءلة هذا التراث واستكناه مالمحه

األنواع السردية التي برزت في إطار التفاعل السائد بين كل مكونات الثقافة العربية 
اإلسالمية. وتمثل هذه األنواع السردية نصا منفتحا على حقول عدة إذ تشمل  صص 
الحيوان, والقصة العجائبية والمقامات, والسير الشعبية, وأيام العرب, والقصص اإلسالمي 

وهنا تظهر الطبيعة  1 لقرآني والمسجدي, و صص األنبياء, وكرامات الصوفية وغيرها "ا
 السردية في الذات العربية كمعطى فطري واستعداد طبيعي ومنحى وظيفي وبعد جمالي.
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